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Askerlerimiz Hataya ne günii girecek? 
'fürk ve Fransız askeri heyetleri arasında Hataya 

,.. • ... ~ • • • -. ' _.,.. . ... ~ ı· ~ • ' 

girecek Türk kıtaatının mikdarı tesbit ediliyor 
Paris Elçimiz yeni tekliflerimizi Dairelerde 
Fransız Hariciye Nazırına bildirdi İş 

as s 
saatleri 

11A TA YLILAR SEViNÇ YAŞLARI IÇJN .. Kanun henüz 
DE ASKERLERiMiZ/ BEKLiYORLAR Tatbik edilmeyor 

Deli 
Hatay Ermeniierinden seçilen bir hey'et 

gelecek · bugünlerde 
ı\nkara 14 (Hususi muhabiri • ~ 

:11den)- Hatay işinin hal yolu. 
ı.: dnneıi üzerine Franaa ile o. 
lıt llılinnsebatımızın yoni bir aaf
dah &innekte olduı:,'tlou, bu ara. 
t F'l:'aıısa • Türkiye ve Fransa • 
.. ilı-k!ye - Suriye or3sındıı lklzll 
•e U Ilı çllxJU yeni birer dostlul paktı 
:edlleceğini yaznu~tık. 

tt U hususta Fransa hllkfunctl ta. 
~1lııdıuı ıerdodllon teklificre mu. -.:u noktal ouarmuz tublt olu. 
~alı. Parbe bildirilmiş oldulun
d· Pariı seflrlrulı Suad Davaz 
>tlltı llariciye Nanrı Bone'yl rl7a. 
ı' 1 ebnlş ve mukabil tekliflerimi. 
1 ~lalı cylemlştir. 

1 n her iki pakta ald mll.ıııkcre.. 
~t L_ 
•· ""YU ilerlemiş bulunmakta • 
'<it. 

.\SKER! MÜZAKERELER 
t ~a 1( (Telefonla)- Bura,. 

. ~eıı haberlere ı:öı·e, Orıcneral 
h lllJ. GUndüa'Uo başkanlı4uıdııkl 
h ~eliın.izlo Fran•ız şark ordulan 
~~danı Hutılnı:er arasın. 
.\ıı llıüzakerel.ere bu sabah da 

Ankaraya 

~ada devam oluomllfiur. 

1~&fü~akerelere Hatuydakl Frıııı. 
ltıilnıcssill kaymakam Kole de 

(Devamı 6 ıncı oahifede) 

füansızların Suriyede yeniden teşkil ettikleri hednsih·ar Arab 

alaylarından birinde Fransız kumandanı ve maiyetideki bedevi 

1"9!1i~ ka_binesi bugün Başvekil ile diQer 
bır ımtı~a_n daha Vekillerimiz 

geçırıyor 

~arıamentoda ispanya mes'elesi yüzünden 1 

kabineye yeni hücumlarda bulunulacak 

"1cdeiz sahillerine inen Frankistler sahil şehirlerden birinde 
nöbet bekliyor 

llt~lldra 14 (Son Telgraf) - Ak. I man 
kıyılarında mühim bir li • 

-. 

• 
olan Kastellon şehrile l 
(Devamı 6 ıncı ~ahüemizde) 

Bu aktamkl ekspresle 
Ankaraya harekat et• 
melerl çok muhtemel 

Cumartesi günü şehrimize 

gelmiş olan Ba.şvekil Celıil Ba. 
yarın, daha evveldenberi bura. 
da bulunmakta olan Dahiliye 
ve Hariciye Vekilleri Şükrü 

Kaya ve Rüştü Arasla birlikte 
bu akşamki eksprese bağlana • 
cak husıısi bir vagonla An~:a • 
raya hareket etmeleri muhte • 
meldir. 

Meclis ayın 18 inde yaz tatili 
yapacağı cihetle · Vekiılerimlz 
gerek Meclis gerek Parti gru • 
pu içtimaında hazır bulunarak 
mühim layihalar hakkında iza. 
hat vereceklerdir. 

Değerli bir 
Muallimi 
Kaybettik 
Tabiiye öğretmenı 
Seraceddin ö!dü 

Teessürle öğrendiğimize göre 
memle!ketimizin maarif aleminde 
çok tamriınlıj ve §İmdiye kadar 
binlerce talebe yetiştirmiş olan . 1 

(DevQU 6 ıncı aıJaifede) I 

Dairelerde sabah saat 8,30 da 
~e ba.şlanarak fasılasız ııuı·ette 

saat 14 e kadar çalışılması ve 11 
de umumi tatil yapılması hal:. 
kındaki kanun layihası henüz 
Meclisten çıkmamıştır. 

Bütün esrarı gizli hüviyetinde 
kadın nerde ? taşıyan sarışın 

Bu itibarla bu kararın tatbi. K t"l Alı" R ld d 
k!na yarın ba.şıa-:anıyacaktır. a l i ızanın casus o uğun an ve sür'atle 

bulundu-Esasen meclis encümenlerinde l k t d k k "h 
bu kararın mutlak olarak bü- ı memıe e ışına ÇJ ma 1 tiyacında 

1 

:~~;:e;~:~:~1:r~e~~ı:'~~e;~~ ~undan da şüphe ediliyor .. 
bik edilmesi suretile tadil edil. 

,;ı;d';Öİ~i~"'" . S~~ışm kadın eğer htiviyefi t es bit edil~n. kadın de. 
Almadı diye 1 

uııse _onun da memlek~t dışından geldığı ve belki 
Bir kadın met~ ile de A.i Rıza f arafı_ndan öldürüldüğü şüphesi var ! 
kocasını yaraladı Hacıosman ıbayırında Öm~r 

Bu sabah Kapalıçarşıda al~ve. Lütfı isminde bedbaht bir ~ofö • 
riş esnasında karı koca arasında rün katlıle başlayıp İpsalada Mu • 
bir kavga başlamıştır. İstediği şey hiddin adlı bir metrl'oloji memu. 
leri almaktan ve fazl• para ver - runun öldürülmesi Ye facianın 
mek-ten çekiıunc>i üzerıne Hayri. ıtah.kikatrna adliye, zabıta ve jan. 
ye, diiWncının dcmır metresini darınaca 3 cepheden dün geco w 
kaparak hem~n kocası Şükrünün lhu sabah da ehemmiyetle devam 
b~şına indirmiş, zavall; adamcağı. olunmuştur 
zı ağır surette yaralamıştır. Bıtip tükenmez bir mesai ile 
Yaralı derhal Cerrahpaşa hasta. lbu hadiselerin üzerindeki esrar 

nesine kaldırılmış, Hayriye yaka- perdesini kaldırmağa çalışan müd. 
lanmıştır. deiumumi muavini Bay Hakkı 

Bu sabah Kapalı C"lrşıdc!ı
kl yaraıam"l v k"as·nd .ln 

sonra 

Şükrü ile emniyet müdürlüıiü 

ikinci ve l:iirinci şube memurları. 
ııın ve jandarma amirlerinin oü -

tün gayretleri vak'anın düğümle. 
rini çözmek üzere bilhassa şu 5 
nokta üzerinde tekasüf ettirilm.i;; 
ve tahkika.ta ıbu ıyollardan ylirı.in. 
müştür: 

1 - Katil Rıza kimdir? Mazısi 
ve hali, şehrimizdeki hayatı. 

2 - Hacıosman bayırında öldür .. 
düğü şoför Ömer lutfi ile mün• -
seb'eti, a,lakası. 

3 - İpsalada vurduğu metro!o. 
ji memurunu evvelden tanıyıp 
tanımadığı ve bunu görür ıtör -
mez niçin füdürdüğü? 

4 - vak'aya ismi karışan sa. 

Kantarcılar cinayetinin 
lundu, katil tevkif 

faili bu
edildi 

Katli MQnsur Adliyeye gOtOrO!Orken yazısı 6 dal 

) 

Ali Rlzanın csrareugiz cinayetinin ve maeaasınm izlerini 
lpı;alaya kadar götüren 2597 numaralı otomobil 

rışın kadının hüviyetinin le>' 
ve akıbeti. 

5 - Bütün bu hadiselere am ı 
olan sebeb veya suç nedir? Ali 
Rıza 2 kişiyi niçin öldürmüş bu 
arada kendiSi de niçin can vil" .. 
miştir? 

Şu hale göre gizlemek istediği 
bir maksadı ve bu cinayetlerden 
daha büyük, mühim bir sırrı, bi• 
suçu vardır• 

Şehrimizin müteaddid şaförler 
muhitinde ve katil Ali Rızanın 
evvelce oturduğu mahallelerdo> 

yapılan çok sıkı tahkikat birine:! 
karanlık noktayı tamaıı:ıile aş _ 
dınlatınış ve Ali Rızanın mazisi 
ve hali hakkında çok şayanı dik. 

Va'i yarın 
Gitmiyor 

Vali ve belediye reisi Üstünda. 
ğın bir heyetle birl!kte yarın de

niz yolile Atinaya gideceği ve Pa. 
yitaht Nazırı Foçyasa iadei ziya. 
rette bulunacağı bu sabahki ga. 
zetelerden biri tarafından yazıl

mıştır. 

Tahkikatunıza göre, Üstündağın 
Atina seyahati takarrür etmiş ise 
de bunun günü henüz tesbit edil. 

memiştir. Binaenaleyh Üstünda. 
ğın yarın hareket edeceğine dair 
olan haberler mevsimsizdir. 

Katil Ali Riunın ele geçeıı 
son bir rcsıni 

kat malfıınat toplanmıştır: 

KATİLİN HÜVİYETİ 
ESRARENGİZDffi 

Bu malfıınat, katilin çok esra. 
rengiz bir adam olduğunu gö~ter. 
mektedir: 

Ali Rıza 320 yılında Kartalda 
doğmuştur. Şoför Ali narrile rna. 
ruftur. 10 sene evvel Kartalda bir 
simidci fırınını işleten bir Bu\ • 
garın Yanola ismindeki kızını se. 
verek kaçırmış sonra da onunh 
evlenmiştir. 

Ali Rızanın Yanola'dan iki ~o
cuğu olmuştur. Bunlardan biri _ 
nin ismi Kenandır. Yanola'nın haş. 
ka bir erkekle seviştiğini duyan 
katil, sonra onu boşamıştıı:. Bu 

(Devamı 6 ıncı sahilemizde) 
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Aynalı, boy boy 
Tesbihli 

Gazi Köprüsü 
................ m!llİİllm:ıı:ıımm11 .... 

a a uc zlat 
tedbirleri 

ak Falcı kadın! 

Ayakkabı 
Fiyatlarındaki 
Nisbatsizlik 

939 teşrinevvelinden bir kaç ag 
evvel bitmiş olacak 

Celal Bayar hükumetinin elattığı 
en mühim davalardan birisi de 
hayat ucuzluğunu temin etmektir. 

Yazan: ETEM ızzET BENiCE 
~~~~~ ~~~~~~~~~~~~-

H ükumet ikinci beş yıllık planm tatbik programını hazır
lamakla meşgul bulunuyor. Birinci beş yılhk planı en 
büyük ve kestirme bir muva.Cfakiyet şeklinde başaran 

inkılab mevkii iktidarı şüphe yok ki, yine ikinci beş yıllık planı 
da ayni ınuvaffakiyet ile başlıyacak ve biterecektir. 

l\lernlckette sınai kalkınmanın ilerlemesi, ekonomi 'faali
yetinin genişlemesi ve ağır sanayiin kurulması bakımından pek 
mühim esasları ihtiva eden ikinci beş yıllık program içinde ha
yat ucuzluğunu temin edecek vaiıtaların da yer alacağını işiti
yoruz. 

Celal Bayarın tam bir iş kabinesi Başvekili halinde çalıştı
ğını bir yazımızda işaret etmiştik. Muhterem Başvekil bütçe 
nıiizakeresinin sonunoa Büyük Millet Meclisinde ir:ıd ettiği bir 
nut\jkda bu noktayı teyid etti ve •• önümüzdeki yılın işlerine 
işaret l'tti. Celili Bayar, Atatürkün Meclisin açılması münase
betilc irad ettikleri ııutııktaki sayısız direktiflerle lıükı'.'ımet 
programında en çok iş ve mes'uliyet alan bir Başvekildir. Bu 
işler sıraya konmuş olarak birer birer takib edilmekte ve 
ba~arılmaktadır. 

Celal Bayann Başvekalete geçişindenberi umu!Dİ piyasada 
mahsüs h.ir genişleme vardır. İş hacmi genişlemiş, kredi ve iti
mad çoğalmı~. alışveriş ferahlamıştır. Bununla miitera(ik ola
rak hayat pahalılıi{ı da birçok kıymetler üzerinde bir yıl önce
kine nisbetle kendisini belli edecek şekilde µcuzlamı~tır. Baş
vekilin müdahalesi ile normal fiatını bul.an et işi bile halkın 
istihlaki ye gıda temini bakımından hayli artmış ve müstchlik
lerin kesesine faydalı olduğu kadar dahil~eki ha)"•an ticaretine 
de inkişaf...,ı·ermiştir. 

Beş yıllık program içinde hayatı ucuzlatma tedbirlerinin 

en mühimlerinden biri olerak ekmek fab~lan tesisi vardır. 
İstanbul, Ankara, İzmir gibi kesafet şehirlerinde kurulacak olan 

bu fabrikalar halkın baslıca ihtiyacını temin eden ekmeği hem 
ucuzlatacak, lıcm de gıda ve kalite bakımından yükseltecektir. 
Kırk kuruştan yüz l,..uuşa kadar gündelik alan ve Jıu aldığı 
giindeliğin hiç olmazsa yapsını ekmeğe ayıran şehirli vatandaş 

sayısı vasatın fevkinde olmasa dahi çok da aşağısında delildir. 
Şehirler içinde mühim bir ekseriyet teşkil eden kazancı mah
dud vatandaşlar için lnıgünkü ekmek fiatlan hakikaten pahalı 
gelmekte ve ellerine geçen paranın dörtte üçünü fınncıya ver
dikten sonra geriye kalan biri ile hayatın kendilerine tevdi et-

tiği icablan yerine getirebilıniye çabalamaktadırlar ki, bunuula 
da elbette ki, hiçbir şey yapamamaktadırlar. Ekmek fabrikaJarı, 
bilhassa işte mahdud kazanclı ba sınıf için faydalı olacak daha 
jucuz fiatla ekmeğinj temin edebilen vatandqş katıiını da geniş
letmek fırsatını bulacaktır. 

Herhalde Celal Bayar, hayatı ucuzlatmak gibi memleket 
için 1;ok esaslı bir davanın üzerine el koymuş bulunuyor. Ba

şarıcı şahsiyeti, muhakkak ki, memleket ve hallı: için büyük 

faydalar getirecek olan bu teşebbüsünde de kendisine yar ola

caktır. 
Etem İzzd BENİCE 

Yugoslavvada 

Galatasaray 
Belgrad 14 (Son Telgraf)- Ga. 

latasaray birinci futbol takımı 

dün ikinci maçını Belgradın • Yu

goslavya• takımile oynadı ve bu. 

nu da dörde karşı sıfırla kaytıettL 

Topa ilk vuruşu Galatasaray -

lılar yaptılar. Fakat oyunun daha 

ilk anlarında sarı kırmızılıların 

bir gün evvelden kalma olduğu 

anlaşılan yorgunlukları ve biraz ----

Yine mağlOb 
da sahaya alışmD.mlŞ bulunmaları 

nazarı dikkati celbetti. Buna rağ. 

men oyunun ilk on beş dak>kası 

mütevazin geçti. Bunu mütealab 

haldmiyetl ele alan ve Yugoslav _ 

yanın en kuvvetli ekiplerinden 

biri olan •Yugoslavya• ikisi ilk 

ve diğer ikisi ikinci devrede ol. 

mak üzere dört sayı yaparak oyu
nu lehine bitireli. 

'ONUl3EN v 

--
AŞK, HEYECAN ve 

Tefrika 
N. 14 
Şı ındi yapılacak bir iş vardı: 
Bu meşhur kadın avcısı res -

sam Gültekin beyle tanışmak. 

Naci Demirel ertesi gün, ken. 
di emrinde bulunan genç bir ka. 
dını ressamın maçkadaki atelye -

sine gönderdı. 
Rc>sam Gültekin, kızkardeşi 

:t.folfıhat Hanımla birlikte oturu

yordu. 

• 
-8-

Hanım~fendi, emin olunuz 

ki, ben şimdiye kadar sizin gibi 

İHTİRAS ROMANI 
vozon: isken der F. 

SERTELLi 

mütenasib vücudlü bir kadına 
rastlamadım. Bugün sizinle bura. 
da tanışdığıma nekadar memnu _ 
num bilseniz .. 

- Aman efendim, bu ne iltifat .. 
Doğrusu adeta kollarımı kabart • 
tınız! Şimdiye kadar hiçbir er _ 
kek bana benden bu kadar sita • 
yişle bahsetmemişti. Siz çok cen
tilmen, çok hakşinas bir insan _ 

' SllllZ! 

Otelin salonunda çiftler danse. 
diyordu. 

Gene bir deniz zabiti ile bir ha. 
nımın düğünüydü bu. 

ne-S f b. · -·-kı- k t A kk b l t 1 Büyük bir faaliyetle devam eden inşaat a ır genç z ısme ya a ıcı ar 0p ana-
ararken k metine rak bunu konuştular ticesinde şimdiye kadar dubaların 

hapishane çıktı Ayakkabıcılar cemiyetine men.. 3 de 1 ri ikmal edildi 
Kiiğıd açmak, ele veya kahveye 

bakmak, bakla dökmek ve saire 
gibi batıl şeylerle fala bakarak 
bazı saf halkımızı dolandırmağa 
teşebbüs eden açıkgözlerle her 
tarafta şiddetle mücadele olun -
maktadır. 

Bu cümleden olmak üzere Ev • 

sub şehrimizde mevcud 15 kişi • 
den mürekkeb csayacılar• ve dL 
ğer ayakkabıcılıar dün cemiyet 
merkez binasında bir içtima akte.. 
derck aralarında görüşmeler yap. 
mışlardıi. ' 

Bu meyanda her dükkanda ay. 
rı ayrı olan ayakkabı fiatlarının 

l nisbette olması için tedbir a • 
lınması görüşülmüştür. Ayrıca 

bu hususta tedkikler yapılacak • 
tır. 

velki gün Manisad• bazı cahil 
gene kızlara kahve ve ayna falı 
bakan 60 yaşlarında Emine ismin.. 
de bir Jtadın yakalanmıştır. EmL 

ne, İz.mirin Dibekbaşında, İsmet- n Ku·· ÇOK HABERLE,::> il 
paşa mahallesinde oturmaktadır. il il U 
Manisaya Alabey mahallesinde Ta ı==*===M==u=a=yy=e=n===z=am==ao=n=la=r=d=a~to===p=la=:!.. 
bancalı Fatıma namında bir kadı... nan Türk • İran budud komisyo. 
nın evine misafir gelmiş ve para nu bugünlerde Trabzonda içtima 
mukabilinde komşularr fal bak - edecektir. 
mağa başlamıştır. * Musolıni, dün tahlifleri yapı... 

939 Cumhuriyet bayramında lk. 
mal edilmiş olması icap eden 
•Gazi köprüsü• n.ün; tarihten bir 
kaç ay evvel bitirileceği anlaşıl

maktadır. 

Köprü inşaatı· büyü.le bir faa... • 
liyetle devam etmektedir: 

24 dubadan ibaret bulunacak o. 
lan köprünün şimdıye kadar; 5. 
dubası yerlerine konmuştur. Bun. 
ların 5 i de Unkaparu cihetinde
dir. 
Dubaların kirişleri de taınarnile 

takılmıştır. 

Geçenlerde Almanyadan gem. 
rilen ve köprünün tam ortasına 

gelecek olan açılıp kapanır 3 du. 
banın halen Balat atölyesinde 
montajları yapılmaktadır. Unka. 

panı cihetınd~ yerlerine konan 4 
duba; bu ay içinde 5 e iblağ edile
cek ve 5 inci <\ubanın yanına da; 
bu 3 açılır, kapanır duba konacak.. 
tır. 

Ayrıca Unkapanı cihetinde sağ 
tarafta 18 ve sol tarafta da 16 meL 
re derinliğinde esas ve kenar ka. 
zıkları dik.ilmiş bulunmaktadır. 

Bu kısımdaki çalışmalr da; pek 
yakında bitirilecektir. 

Azapkapı cihetinde de bazı ka
zıklar yerlerine konmuştur. Diğer 
taraftan İstanbu! tarafından Un.. 
kapanı cihetine yeni '.töprüye ye. 
ni açılacak yollarm güzergiıhında... 
ki ev, dükkan Ye arsaların istim
laki için yapılan tetkikler ikmal 
edilmiş gibidir. 

Meseleden bazıta haberdar edil. lan 4 siyah gömlekli taburun eL 1-=====================================================~~ 
mil! ve Emine, gene Çakır Emine radına: •Bir harb vukuunda sizin 
isminde bir adaşına kahve falı ba için imkansız birşey var mıdır?• 
karken müstakbel kocası hakkın- diye sormuş ve: 
da ona gaipten haber verirken (!) 
hemen cürmümeşhud halinde ya. 
kalanmıstır. Falcı kadın, üzerinde 
bulunan müteaddid aynalar ve 
boy boy tesbihlerle birlikte adlL 

• yeye teslim edilım~tir. 

14 y;;\ştndaki 
Cür'etkar 
Aşık 

Kendinden 3 yaş büyük 
kızı nasıl kaçınnış ?. 
Balıkesrin Bey köyünden İsma. 

il kızı 17 yaşlarında Bulgaristan 
göçmenlerinden Zelıha, ayni köy. 
ııle 14 yaşında Cemil oğ' u Hayred. 
din tarafından kaçırılmıştır. 

Mahallinden bildirildiğine göre 
küçük Hayreddin ile Zeliha uzun 
zamandır sevişiyorlarmış. Bilhas
sa kız; sık sık sevgilisiniıo yanında 
olmasını istermiş'. 14 yaşındaki 
gene aşık, nihayet bir gün; ken.. 
dinden 3 yaş büyük sevgilisinin 
babasına: · 

- Medeni kanun mucibince ya. 
şının küçüklüğünden nikah yapa. 

mıyacağından nişanlanmak şarti

le beraber oturmalarım teklif eL 
miştir. 

Adam bu garib müracaati güle.. 
rek reddetmiş ve: 

- Mektebe git oğlwn ... Oku, a. 
dam ol, ondan sonra böyle işlere 
teşebbüs et!. 

Diye nasihal vermiştir. 

Zeliha; o günden sonra babası 
tarafından evde sıkı bir nezaret 
altlna alınmışsa da firkate daya

namıyan cür'etkiir &şık gece vakti 
Iı::ızın odasına pencereden yaşın • 
dan umulmıyan bir ~evildikle gir. 
miş v-e onu kaçırmıştır. 

Jandarmalar vaktinden evvel 

zevc ve zevce taklidi yapmağa ö. 

zenen bu küçük yaramazları ço • 

cuğun evinde yakalamışlardır. 

Naci Demirel, res'3m Gülteki
nin kız kardeşi Melilhat Hanımın 
bu düğüne davetli olduğunu öğre
nerek, o da bır yolunu bulup sa. 
lana dalmıştı. Onu erkek tarafı 
kız tarafının davetlisi, kız tarafı 
da erkek tarafın davetlisi sanı • 
yordu. Salonda yüz elli kişiden 
fazla misafir vardı. 

Naci Demirel buıada birkaç ta. 
nıdığa da raslamamış değilcli. Ma
amafih onların kulaklarına: 

- Benim zabıtay .. mensub ol • 
duğumu kimseye söylemeyin! 

Demeyi de unutmamıştı. 

Naci Demirel, ressamın kız kar. 
deşi Melahat Hanımla çok çabuk 
dost olmuştu. 

Meliılıat Hanım henüz otuzunda 
bile yoktu. Gene yaşında kocasın.. 
dan ayrılmıştı. Göz kamaştıran 
bir güzelliği yoktu. Fakat, kendi
sini o kadar iyi satıyor, erkeklere 

karşı o derece cazibeli görünüyor 
du ki ... Galiba da bu insan çek.. 

- •Hayır!• cevabını alınca şun

ları söylemiştir: 

•- Bir gün; bu sualıme verdL 
ğiniz cevabı size hatırlatacağım!.• 
*Kalpazanları ve sair vak' alan 

takib etmek üzere bir mali polis 
teşkiJatı yapılacaktır. Yeni bir la. 
yiha ile ayrıca zabıtamız umumi 
ve hususi olmak üzere iki kısma 
ayrılmaktadır. * Yeni orman kanunıma ek ol
mak ü:ıere hazırlanan kanun la. 
yihası dün Büyük Millet Mecli • 
sinde görüşülmüş ve muhtelif 
maddeleri üzerinde söz alan h3 -
tiblere Ziraat Vkili ayrı ayrı ce. 
vab verdikten roma layiha kabul 
olunmuştur. Bu yeni tadiller ile 
orman siyasetimizin ıslahına doğ. 
ru esaslı bir adım daha ahlmış ol
maktadır. * Tulüat artistleri, flalk san'at 
karları disiplin altına alınarak yeni 
bir teşekküle bağlanaca1<lardır. Bu 
maksadla tedkikler yapmak üzere 
Ankara şehir tiyatrosu rejisörü 
Raşid Riza şehrimıze gelmiştir. 

* Romanya ve Yugoslavyadaki 
göçmen vatandaşlarımızın mem -
lekete nakilleri hakkında temaslar 
yapan Trabzon meb'usu Hasan 
Saka dün ak~am An.karaya ha. 
reket etmiştir. 

* Elyevm Avrupcda bulunan 
süvari binicilik mektebi müdürü 
kurmay albay Cevdet Bilgişin ve 
yüzbaşı Cevad Kula ile Fransız 
mütehassısı mua!Em Taton Fran. 
sadan 20 bin liraya, sirv•ri ekı1ıi. 
miz için yeni ve kıymetli atlar sa
tın alacaltlardır. 

*İstanbul elektrik ış1 eri umum 
müdürlüğü namı ile hükmi şah.. 
siyeti haiz yeni bir teşekkülün lru.. 
rulıduğuna dair hazırlanan kanun 
layihası dün Büyük Millet Mee -
isine verilmiştir. 

* İskenderiycye ~'QrmıŞ bulu • 
nan cHamidiye• mekteb gemimiz 
dün motörlerle gelen akın alan 
halk tarafından ist,kbal olunmuş 
ve kahramanlarımızı karşılwan 
binlerce kişi •yaşasın Atatürk> 
diye bağırmış ve alkışlamıştır. 

menin sırrını bur:ıderinden öğ -
renmiş olacaktı! 

Onunla herkes m~şgul oluyordu. 
İşte bir gene deniz zabiti ... 

- Hanımefendi siz fokstrot se
versiniz~ 

Mukaddimesile Melah&ti dansa 
davet ediyor ... 

Salonda cazbant! durmadan ça. 
lıyor. 

Dönmeğe hevesli o kadar çiftler 
var ki ... 

Yaşlılar bile gürültüden konuŞ
malt fırsatını bulamıyorlar. 

Melahat Hanım kanter içinde 
danstan döndü ... Yerine oturdu. 

İşte bir tango .. . 
Davet sırası Naci Demirele gel. 

mişti. 

Zaten o davranmasa, Melahat 
Hanım bir başka kavalyenin da
vetine icabet etmcğe ınecliur ka. 
lacaktı. 

Naci Demirel hafif bir reverans 
la Meliıhat Hanımın öniinde dur. 

Ke .. ~al"st 
Tü kiye 

Ne~er )apcı? 
Milletler C ~mlyetinde dal
nıi delegemiz bu husu•l• 

i::a.111t vardi 
Cenevrede toµJanan beynelmilel 

iş konferansında, umumi raporun 
münakaşasında, murahhasımız 

N ecmeddin Sadak iktısadi vazi • 
yetimiz hakkında bey ar atta bu • 
!unmuş ve beyne:miıel vaziyete 
nümune olacak m illi bir tecrü!:e 
mahiyetinde Kemalist Tıiı!kiyenin 
devletçi sistmini izah etmiştir. 

Nccmeddin Sada, Kemalist re
jimde ideolojik münakaşalar ve 
sıruf kavgaları bulunmadığını, ve 
Türltiyedeki devletçi sistemin ne 
bir infirad, ne de otarşi olmadığı... 
nı, devletin muayyen ve mümkün 
sahalarda hususi teşebbüs!ere yer 
ayırdıktan sonra bir plan dahilin. 
de sanayileşme hareketini inkişaf 
ettirdiğini anlatarak Türkiyede 
şimdiye kadar açılan fabrikalar 
hükümetin bu işe ayırdığı serma. 
yeler ve istihsal ve iptidai madde 
ler iıal&ında istatistik malümat 
vermiştir. Türkiyedc hükiımetin 
ziraat, demiryolu ve yol işlerine, 
nüfus siyasetine, muhacir işlerine 
vercliği ehemmiyeti söy l"'1ikten 
sonra bu devbtçilik ve sanayileş
me hareketi sayesinde Türkiyede 
işsizlik kalmadığını bildiren mu. 
rahhasımız sanayı hareketinin 
memleket mahsuller.ne yeni bir 
mahrec teşkil ettiğini ve amelenin 
patron tarafından istismarı mev. 
cud olmadığı için gerek amelenin, 
ger0k kölyünür. bu sanayi hareke. 
ti sayesinde iştira kabiliyetinıin 

arttığını ve bizzat müstahsille iş
çilerin bu fabrikaiar mamu!atına 
müşteri olduklarını ve Tür'kiyede 
hayat seviyesinin yükseldiğini, iş 
kanununun tatbikından sonra 
maliyet fiatının artmadığını ve 
gerek fabrikalarda, gerek maden. 
!erde fenni usul!erlc rasyonalizas.. 
yon işine çok ehemmiyet veri]di. 
ğini anlatmıştır. 

du: 
- Hanımefendi... 

- Vallahi çok yoruldum amma, 
hatırınızı kırmak istemem. 

Kalktılar. 

Dönmeğe başlaı!ılar. 

Bu dönüş polis memuru için az 
faydalı olmadı. 

- Hanımefendi, yalnız mısınız 

burada? 
Sorusuna Melahat Hanım tatlı 

bir tebessümle cevab verdi: 
- Efendim, biraderim gele. 

cekti. Henüz gelmedi. Nerede ise 
gelir.. Maaınafih ben kız tarafın 
çok yakın davetlisiyim. Ağabeğim 
gelmese de düğüne gelıneğe mec
burdum. 

- Biraderiniz deniz zabiti mL 
dir? 

- Hayır. Ressam.. Belkıi duy. 
muşsunuzdur adınL. Gültekin. 

- Ya .. Demek siz Gültekin be. 
yin .. O büyük sanatkarın hemşire
sisiniz, oy le mi'I 

!Suriye Başvekiline 
su:kasd 
Yapı dı 
ctomo~il n'lısa• uAradı, 

ofö.- öldı;, Batv.->kll 
l.urluldu 

Beyrut limanının genişletildiği
ni ve bu münasebetle bir mera • 
sim yapılacağını dün yazmıştık. 

Dün icra edilen bu merasim feci 
bir suikastla sahne olmuştur. 

Merasimde bulunmak üzere 
Şamdan Beyruta gitmekte olan 
Suriye Başvek.ilı Cemil Mardamın 
Beyruta 5 kilometre mesafede o. 
tomobiline bir bomba atılmıştır. 

Bomba otomobile isabet etmiş 
ve otomobil tamamen parçalan • 
mıştır. Şoför derhal ölmüştilI. Bir 
tesadüf eseri :ılarak Cemil Mar -
dam kurtulmuştur. 

Suika.sdcılar kaçmrşlardır. Bir 
çok eşhas tevkif olunmuştur. 

Yeni 
Denizaltı 
Gemilerimiz 

tnu Önder Atatürk Larafından 
isimleri konulan ve Almanyada 
yapılmakta olar. ilk denizaltı ge. 
mimizln denize indirilme merasi.. 
mi 15 temmuzda Almanyada icra 
olunacaktır. 

İkinci denizaltı gemimiz de 15 
ağustosta denize indirilecek ve bu 
iki geminin bir sene sonra deniz 
tecrübelerine başlamlacaktır. 

Talebelerimiz Yunan 
h•ıdudunda 

Edirne öğretmen okulu lise ve 
orta okul talebelerinden bir grup 
öğretınenlerile beraber dost Yu. 
nan hududuna bir atlı gezinti 
yapmışlardır. Yunan hudud Jı:u • 
mandam öğretmen ve talebeleri 
samimiyetle karşılamıştır. Maraç 
köprüsü kaleleri de gezilmiştir. 

- "" 
- Tan1yor musunuz? 
- Henüz müşenef olmadım., 

Fakat, kendilerini gıyaben tallL. 
rıın. Her yerde medhini işitirdim. 

- Gelince sizi tanı5tJrayım.. 
- Çok teşekkür ederim. Vallahi 

bu kadar yiiksek bir sanatkarın 
hemşiresi olduğwıuzu bilmiyor. 
dınn. Kimbilir, sizin ne kadar çok 
tablonuzu yapmı~tır ! 

- Nerede canım? Nerede .. 
Müşterilerinin !ablolarmı bile 
vaktinde yapam1yor. O kadar çok 
işi var ki .. 

- Affedersiniz i:ıanımefendi, sa
mimiyetime bağışla.tınız: 

Bir yağlı boya tabloyu kaça ya.. 
par biraderiniz? 

- Aman canım. •bu da sorulacak 
şey mi?! Vallahi çok tuhaftır şu 
erkekler ... 

- Niçin tuhaf ol.< un, efendim? 
Eğer işime gelirse, ben de bir res 
mimi yaptırmak isterim. Nihayet 
bir ticaret işidir bu da .. 

(Devamı var) 

ltalye. Fransa 
ve ispanya R 

Ya~an: A. Ş. ı;;sıJ: µ 
İngiltere ile Jtal~· a ,ra•"' J 

'til"·- . ra ıtal)t' 
ı i:lU.11 ımzasından ~oıı bit 
nm Fransa ile de anlosırıasıııa ·d~ 
olup bitti nazarile Lmkılıu"~~~.~ıJI 
Hatta Ingiliz _ Jıalyan ıtıl•·ci•' 
imzası akabinde, föılya 11"1'' n',ıı 
Vekili Kont Ciuno ile t'raIP"001 

Boma işgüden B!ondcl sr~,.ı 
da müzakereler ba~Jamı~tı. ıJı V• 

Zogonun düğününc!e baıluunıdlır~' 
zere Kont Cianonun Arna'' 11 ;sı 

·ı . .. . r ı ., ucrı' 
gı me!ı uzerınc osı u~ • · b . 
bu müzakereler hir defa d:ıh• ,., , 
lamamıştır. İtalya Harici)'< .

100
1 

kilinin .. ,ıct 
Axnavııılluktaıı " 'k"' 

müzakrıeler başlaın~J, ü1err 
1 
) 1 • 

Bitlerin Romayı ziyareti d•"' P'' 
sile tekrıır tehir edildi ~~~il' 
Musolininin CenoYada ,.,yl ,ı. 
nutuk ~eldi. Fa~ist lideri bıı~. 
kanda Italya ile Fram• ~:sl"e 
ki itilafın mahiyetini, ı.cn ~w 
mahsus vüzuh ile anlatnııştı· 
solini demişti ki: ;it 

. r •"'' - ispanya harbinde ·r · ıa • 
İtalya seddin il<i tarofınd• b" 
nuyorlar. ,. 

d ,·(fi 
Bununla beraber, iki c dt • 

rasındaki münasebetlerin b•~i•o' 
rece gergin olduğu, }\.ont .. ,0,. 

• • • & otl 
IUilanoda ItalyanıQ Jıarıcı ,6! 

pli . 
sebetlerini izah eden ıııılkll dl• 
!ediği zamana kadar ınaJlı!ll ,;ın• 
"ild" H t • h ' 'Jk lı"!t• 'ı g ı. a ta 3z1ranı11 ı ıdı; 

da Fransız parldmentosıı "'' b
zaman, Haricil·c Vekili H•"'' il' 
meseleye tema• ederek fı~~d,o 
müzakerelerin ba•lı:varaı: .;r• . ·,·c 
bahsetmişti. Framız Jlar1<_

1
• 00-o 

kilinin bu beyanatını Cı•~ ıııııY 
Milanodaki nutkı: takib ..tlt~lf'o 
da anlıyoruz ki Fran"' • ,~,t 
müzakerelerinin bugünkü. s•,,,r'' 
içinde başlaması artık ba"';tcbilit 
zun bile değildir. Hatta de0

' .. p•>'' 
ki iki devlet arasındaki '"\,d' 
betler, her zamankinrl•0 ~ bıl' 
J!Argin bir safha içine j!irfll:ı~tı 
Junuyor. Cianonun l\1ili'ı0" _ıı ıı;~ı1 
Fransız gazeteleri için de bj' ~il' 
riz olmuştur. Anşlustan ,·c n 5"'' 
İtalyan itil3fınm im~ıııd•~.d,t;I 

• r:ıc;v· 't ra ltalya ile Fransa n · . b' 
• 1 

münasebetlerin düzeJınC>'"ı J~ 
zaman meselesi olarak k•~~ ıeri~' 

•• ı ·r bu matbuat, Cianonun · f!İ b• 
·M• ~ karşı cevab verirken ~· etti' 

lisan kullanmış. İtdlyaıı ı:a: i•'' ' 
de bunu cevabsız bıraklll" ,...ıbıl' 
mediğindeo iki mcmJck•1 ,0 ("~ 
atı arasında münasebeılc~,1111'' 
gergin olduğu zaıuanl·•'' 
tan bir polemü.. baştıııı>1-::;'~ıı~,.r 

Bu neşriyattan anla~ıl •ıetll" 
. .ııı•.. ,. 

ki Italya gazeteleri, afl'I' dsJI ~ 
Fransız gazeteleri waffll ~~ti· 
pılan neşriya!a pek i(<'t1;

0 
ıJd1' 

dir. hanın: matbuatınd•. bir b'' 
. . tal . ;nııı Jı1' senın 1 ya diploma.ıs jl• .. 

ziıneti gibi gösteriJıne<İ ,·c ., !o~' 
cıı 1 .. ııl 

nın bundan bödc }'J'an- .111•, . Jıı<- ,. 
!iz dostluğuna muhtaç 0 ,,,.ı P 

tebarüz ettirilmesi. itıı.l:r•~~. ff~ 
de etmiştir. Sonra ıta11anl .. 0ii b 
su gazetelerinin bir görİİ'd 

0 
, f P' 

J. tnl~• '"r' medemiyorlar: Bu da ı.ol<' v .ı 
giliz yaldaşmaqnm, mut .,rtJ'e:' 
. • . ...,, . fıl' 

lin - Roma milıverınıo ~:dif· 
manasına delilet edect:ıı• 0 ,1ı>• 1'. 

tı .,...... 1 

halrib Fransız mntbu•. d• b'ı,., 
tan sonra bn nokta üz•r;;:ııcrt 
durmuşlar, İtalyanın in ,~ıır ol '. 
hansa ile anlaşmJY• ıu" .,,,011 ~ 

•" 1 doğunu tebarili: etürt11 
}111~' 

lerdi. ("~ ( 
Bu neşriyat, ftalyaııınıl_0,li ,' 

• it'.;- • ı(' 
sas olduğu bir nokta~ 1 h'rı 1 
t 1 ,tali •' taba gazeteleri an~ 11- • d•" 

- dl•" '\' 
!erinde iaıjıdıkları .ıcr t y ,Q ı· 
d'"kın"' 1 d" F kııl Jıc ~ jı' o uş er ır. a <B ;Jr .~ 
Iendil<ten sonra da 'fran- od•" ('! 
ya arasındaki ihtiJiifın ~o dıt· jt~P: 
başka olduğu me) da" ;,,.;11 iP 'Jı 
yan _ Fransız müzıtkrrr ıı;cııtll 11,. 

kıt • nnd:ıJI · ,f3P' aa ugraması. .. li.İ b:l~ .11, 

b .. .. 1 b"ır tur r'' u goruşme er~ gt · 
k "b c .. ,.,w 

mamasL bunu ta 1 dakİ 1 'P' 
lik, bu gazeteler n<' ,ııı ,.,~cl<°'1 ı' 
mik, hersey, İspan•·a jnll'iWfr• 
d d J'rnn<3 • ın 

ayanmakta "· ko"u'' 1 ı· 
gibi, İspan~·ad.l f<"0 

1 )<alı''',~, ·ır ı·ır:ı' ki•'" 
rini bir olup hı '. 0

A' brt rr<' ili" 
miyor. Bütlin !ht•.1~f jtıı!Y·'o ;r' 
dır. Filhakika Jııı:•h' • frn''~~ ~"" 
Hlfı imzalandı.j(ı •ırndnk lı gil•• .1,. Jto!. " ;ıı . 
seri bir zafr_r ':'~. fı:ıı~·•\ I" 
rünüyordn. rnır•"·· - Jcrid' J•l 
fınm temeli froııko xn ,ı. 11 '' 

ıocı !t 
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Yeni Emir! ., .................... . 
Otobüs ve 

uolcu ve .l/Ük 
niitün vilayetlere gönderilen bir tamimle 

yeni tedbirler bildirildi 

laıı~rler ar~da ışleyecek O

l<! tıs Ve kamyonların .sık sık ka
luıara sebebiye: vermelerinin Da-

ıye \7 ekaletınin nazarı dildta.. 
~-~elbettiğini yaz'Tıış ve bu miL 
~etle vilavetlere bir tamim 
tilııcıeriJdiğini haber vermiştik. 
bq rıu hususı.la; Nafın Vekaleti de; 
lô tiiıı vilayetlere y~ni bir tam.im 
nderıniştir: 

lıııı llunda ezcümle şöyle denil.. 
~tedir: 

t •Itarnyon ve otobıislerin normal 
t ~ ısttaıı hallerinden fıızla yük 
~-~olcu, almalarından ehliyetsiz 

0rler kullarunalanndan dolayı 
~aylarda birçok kazalar olduğu 
4,ı 1 Yol ve köp~üleri de bozmak
lııi ıtlar. Şose ve alışap köprülerL 

l:deıı ekserisinin "JlZiyetlerine t'' 6 !Qndan ağır n=Jtliye vasıta.. 
llıtn mütemadiyen gelip geç-

~:i Çok mahzurludur. Bundan 
"'ll(a kamyon ağırlığının bandaj 

genişliğine tabı olarak talıdıdi za
ruri olup tekerlek bandajlarının 
yol arzani maktaı lııtikametinde 

şosa sathına temas eden beher 
santimetre tulüne mukabil 60 na 
65 kilogramdan fazla sıklet l.sa'fiet 
etmemesi münasip görülmekte
dir. 

Kamyonların taşıyacakları aza.. 
mi yülk haddinin tesbitinde kam.. 
yon boş iken haiz olduğu ağırlı

ğırun g<n önüne alınması lazım 
dır. 

Kamyonların tonu mütehavvil 
olduğundan arka tekerlekleri çift 
olan kamyonların azar.:ıi yük hacL 
dinin 3 ton olarak kabulü münasip 
görülmüştür. 

Belediye kanununun 15 inci 
maddesinin 9 uncu fıkrası mucL 
hince verilen saJahıyete binaen 
J5zım gelen tedbirltrin alınarak 

Jayikıyle tatbik edılmesi tebliğ 

olunur.• 

• 
ıçın 
• Adalar 

I 

~ünlüzdeki aylar için de büyük bir 
şenlik programı hazırlanıyor 

~eYbelide «deniz bayran_ıı», Büyükadad~ «çi· 
Çek muharebe ve balGsu» «merkep, bisiklet 

yarıştan» yapılacak 

t~~an gü.zellc~tirme cemL 
~~hem Adalıları eğlendirmek 
~ de Adalara gelecek olan.. 
~ ~ ederek çoğaltmalı: mak-
9< • her sene olduğu gibi bu yıl 
~ hüy(lJı: bayranı şenlikleri > 

ll...:llnıaktadır. Bu eenliltlerin 
'1~; ö.ııüınüzdeki aydan itL 
> ıı Ve her hafta Pazar günleri 
ı,~taktır. Programa göre ayrı.. 
~~ada olduğu gibi denizde de 
il •nanı yapılacaktır. 
~~ •biiyük deniz bayramı.Hey_ 
l)ı;_>.cıada icra edilecek ve o gün 
~~"<ille, ınay<> zerafet, dans, de
~ 8JıorJarı müsabakaları• da 
"'ı olunacakbr. Mehtabın en 
~" 'f l>Ulıık bir zamanına tesa.. 
~ ettırııece k olan aynı gecede 
>~eli plajında büyük bir cma.. 
~alo. verilecektir. 
~ a Şenliklerinin ekserisi BU.. 
'Ilı; A<!ada olacakbr. Her haftllı 
~~ tnuharebesi> ve •en güzel 
~· .e süs!ıuuniş ı-.rabalar resmi 
)ı,1<lı. •bisiklet yarışı., cmerkep 
~ \\ı, •;el'panlin \'e çiçek balo
~ Ve dığer muhtelif numaralar-

• bir veva birklçı yapılacaktır. 
"'t • 

ı\ .rıca; mehtabın ilahi adaları 
~ıgjj".'ii.ş Marmarayı bir kat gft. 
o, ~ıtdiği en güzel mehtab ge_ 
"~'tt~d~ de vapurlarla adaların 

•lıııda •IPnezzüh seferlerı. ter. 
l'ı lllıınacaktır. 

1 • 'ti;; t taraftan bu sene; başta 
l'~~ada . olmak üzere •Hey-

\>~ 'd~ ... 
tne havretle bakıyordu: s . 

\14 de mı.· 
!'; 1Ye şaştın bu kadar? .. 
lta1c ız mıyım? .. 
ltayır. 

t D·· 
lq1 'gt•r kadının sem nıçın a-
~~~ sorabilir miyim? O da 

gıbi mi? 
~aYır! 

~~ıı.ı. Ceınılden istasyonun ka
~llıt ayrılmıştım. Nataşa ile 
~~~~n beni aradıklarını söy
t.r~~ hahan~sıle koluma girerek 
' °"'Ci ' "%q Ye kadar beraber gelen 
~ g rr '~ arkadaşımda bir başka_ 
lı, 1~ckıe gecikmemiştim. 

ınııı altında sCiyJemrğe bn-

beli> •Burgaz• ve ·Kınalı• adala
rına; her yılki zamanlardan daha 
evvel pek çok göç gitmiştir. Bu a.. 
!lelerin genç kız ve rlr.ek çocuk.. 
lan mekteplerde henüz ımtih;ın_ 

ların devam etmesi münasebetile 
her sabah 1 ine. ve 2 inci vapur_ 

larla İsanbul3 mekteplerine akın 
etmektedirler. Bu suretle bilhas.. 
sa; bu iki po~tanııı 1 inci mevki 
alt salonları , sabahları •Büyük_ 
ada• ve •Heybeli• li rnstitü, lise
liler ve •Burga::• lı küçük, bü -
yük gene kız talebelerle dolarak, 
cıvıl cıvıl kaynaşan şen bir sınıf 
halini almaktadır. 

Akay İdaresi bu münasebetle 
bu iki postaya en büyük vapurla
rını tahsis etmeğe başlamıştır. 

Yeniden 150 
Çeşme 
Açılıgo,. 
Bunların ÇGğu kırkçeş· 
me sulannın verildiği 

mahallere konacak 
Şehrimizin her semtinde halkı. 

mıza iyi su içirilmesi hakkında 

sıhhiye müdürlüğü tarafından be
lediyeye yapılan müracaat üze_ 
rine belediye sular müdürlüğü 

türlü cesaret edemediği başka bir 
şey vardı. Bana bu iki kadın • 
dan matbaada da bahsedebilir; a
radıklarını söyliyebilirlerdi. 
Ayrıldıktan sonra bekleme sa. 

Jonnııda bunu kendi kendime hal. 
Jetmeğe çalıştım. Yoksa, Esad 
Cemil, N ataşa veya Semra .• İki • 
sinden birine mi tutulmuştu? 
Nataşa ise ehemmiyeti yoktu. 

Fakat bunun Semra olm:IGı ihti • 
mali beni titretmişti. Semra ad -
resimi öğrenmek için idarehane
ye uğradığı zaman Esad Cemille 
bir alaka mı peyda etmişti?. 

Esad Cemil, onunla olan müna_ 
sebetimin şeklini veya derecesL 
ni öğrenmrlı mi istiyordu? 

ne 
Okutmah? 

Ulus muhanirlerinden biri 
faydalı bir anket yapmış. Mek
teb çocuklanrun hangi yaşlar
da en çok hangi kitablan ve 
mecmuaları okuduklannı tes
bit ediyor. 

Eğer alman neticeler tam 
bir realitenin ifadesi ise hem, 
gencliğin ne okuduğunu bu 
fırsatla öğrenmiş bulunuyoruz, 
hem de memleketteki okuma 
vaziyeti üzerinde bir fikir e
dinmiş oluyoruz. 

Son birkaç yılın Ankara 
caddesindeki teranesi: 

- Okuyan yok! .• 
Cümlesinden ibarettir. Ki -

tabcmın muharrire VI' muhar
ririn önüne her çıkana her gün 
aşıladığı bu terane zihnimizde 
ve müfekkiremizde o kadar ka
rartı yapmış ki, genclif:in yüz
de seksen beşinin okuduğunu 
Ulus'dan öğrenince hayatımı
zın en kuvvelli se,·inclerindeıı 
birini duyduk 

Demek, Türk halkı okuyor, 
kilab okuy<f:, mecmua okuyor, 
roman okuyor, şiir olnıyor ve .. 
okuyanlar bir ck~eriyet ifade
si içinde bulunuyor! 

Ancak anket muharririnin 
muhayyer bırakhğı bir nokta 
var: 

- Çocuğa ne okutmalı?. 
Bunu çocuğun büyükleri ile 

öğretmenlerinin tav~yesine bı
rakıyor. 

Bizce bu tereddüdün 
yeri olmamak Iilnmdır. İlk 
şart okumaktır. Önce herkes 
her istediğini okusun. Bol oku
sun, okuma bir itiyad ve bir 
ihtiyac olsun. sonra tasfiye 
ken~Iiğinden oluna okuyan 
okuyacağını daha iyi seçer. 

Bunun İ\in, şimdiden ne o
kuyacağının tasa'1nı çekme-k 
sadece boş üzüntü olıır. 

Baba ve ananın \Gcnğuna o
kutacağı kitabı 'c~rnesi için ilk 
önce kendisinin okuması Ianm 
dır ki, baba ve ananın bu dik· 
kati ve bu dikkati bulabileceği 
de çok şüpheli değil mi?. 

BÜRUAN CEVAD 

Hayvan 
Sağlık fen 
Memurları 
Haydarpaşada Seli.re:yede bu • 

!unan hayvanat sağlık !en me -
murları mektebinden bu yıl 31 
genç mezun olmuştur. 

Bu talebeler muhtelif vılıiyet
lere tevzi edilın41erdır. Her biri 
gönderildikleri vilayetin baytar. 
lık işlerinde 6 şar ay staj göre -
ceklerdir. 

Kırkçeşme sularının tevzi olun • 
duğu mahallelerde yeniden Ter. 

kos suyu çeşmeleri açılmasını ka.. 

rarlaştırmış ve bu hususta faalı.. 

yete geçm;ştir. 
Yeni açılacak çeşmelerin sayısı 

150 se yaklaşmaktadır. Ve hep -
sine önümüzdeki ay içinde su gel
miş ve aÇılmış olacaktır. 

Başımı sallıyarak, bu zihnimi 
işgal eden düşünceleri koğmak 

istemiştim. 

Artık ben Semra ismindeki ka
dını unutmuştum. O bir rüzgar
dı. Başımın üzerinden esip geç -

mişti. -
Bu esişin saısıntısı hfiliı devam 

etmiyor değildi. Lakin artık ona 
aid hiçbir şeyi soraınıyacağıma, 

ona aid hiçbir şeyin beni alaka -
dar etmiyeceğine karar verme
miş miydim? .. 

Buna rağmen Esad Cemille ara.. 
Jarında derecesi ne olursa olsun 
bir alfııka bulunması ihtlmali he
ni titretnlişti. 

Bu titreyişi arttıran i.kincı bir 
hadse oldu. Bir daha sarsıldım. 
Çünkü .. 

Birinci kampana vurup, kapı -
lar açıldığı zaman, büfenin, Pe • 
rona açılan kapısında onu gör -
müştüm. Evve!A gözlerime inana.. 
madım. Her kadını ona benzet -

Y ainız sen bir hafta 
içinde 200 bin liralık 

mal satıldı 
Son haftalar içinde borsa ve 

piyasalarımızda büyük ve canlı 
satışlar olmağa başla!Illljtır· Ez -
cümle yalnız son bir hafta içınde 
250 bin liralık mal satılmıştır. 

Bunun 10 küsur bin liralığı Yu. 
nanistana gönderilen çiroz teşkil 
etmektedir. 

18 bin Jiralığını muhtelif av de
rileri, a2· bin Jiralığını afyon ve 

16 bin liralığıru da yün ve ipek -
tir. 

Yeni 
Polislerimiz 

Polis mektebinde baş· 
!anan imtihanlar önü-, 
müzdeki ay bitirilecek 

Beşiıkt~ Yıldızdaki polis mek_ 
te!ımde dersler kesilm.iŞ ve un -
tihanlara başlanmıştır. İmtihan -
Jar önümüzdeki ayın 15 incı gü_ 
mi ikmal olunacaktır. 

Neticeler alındıktan aonra yeni 

mezunların isimleri ve kabiliyet 
dereceleri emniyet işleri umum 

müdürlüğüne gönderilecektir. 
Yeni ve genç polislerimiz, u • 

mum miidürlükçe muhtelif :ner
kezlere taksim ve tevzi olunacak.. 
tır. - .... 

lnebolıı 
Vapuru 
Faciası --

Mahkeme,nin kara· 
rını lzmlr müddei
umumtliği de tem

yi~. otti 
Bundan bit ıaç sene evYel bir 

gece vakti İ7 n!r limanına girer -
ken yoku ve eşyalarile beraber 
batarak karanlık sularda kaybo
lan •İnebolu• vapuru faciası mil
nasebetile İzmiz ağırceza mahke.. 
mesince dokuz ay on gün hapse 

mahkiım edilen İnebolu vapuru 
kaptanı kaptanı Mehmet Alinin 
mahkiımiyet karaıını temyiz eL 

tiğini yazmıştık. Habeı aldığımıza 

göre Mehmed Ali, otuz maddelik: 
bir temyiz layı!ı;.sı ha:ru:lanıış ve 
mahkeme reisliğme vermiştir. 
İzmir müddeimnurniliği de mah. 

keme kararını temyiz ettiği için 
evrak temyiz 1'ahkemesine gön -
derilmek üzeredir. 

\iğim, her an bi.r yerden karşıma 
çıkıverecekmiş gibi bir his taşı.. 

dığım için gözü!' bir aldanışı zan
nettim evveıa. 

Dikkatle baktım. Şüphem silin
mişti. Oydu. Y_anında bir del!kan. 
lı vardı. 

Görünmekten ihtiraz eden, çe
kingen adımlarla. hızlı hızlı trene 
yürüdüler. 
Kafamın ortasına bir topuz ye_ 

miştim. 

Sersemlemiştim. 

Gözlerim kararmıştı. 
Bir an ne yapacağımı şaşır -

mıştım. 

Benim de biran evvel trene at
lamam, yahud siiratle geri döne
rek salona avdet etmem gerekti. 
Çüıllcü vagonun penceresinden 
beni görebilir !erdi. 

Geri dönmek tuhaf olacakt;. 
İlerleılim. 

Baimaınak istememe rağmen, 
g5zlertrn -l:radembı ellAclım kur -
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Şehir meseleleri 
Bu yıl buğday istihsa

limiz ne olacak? . 
Nekadar buğday 

satıyoruz. 
tahmlnlere göre bu senek· mahsul 

fazla olacak 
Bu sene OOkadar buğday çıka • 

racağız? Henüz bu mesele hak -
kında kat'i b.ir rakam teSbit etmek 
mümkün değildir. Yakında Zira
at V eıkfileti, bu seneki buğday re
koltesinin neticesini ilan ede -
cektir. Fakat bu kat'i netfceden 
müşahedelere ve hususi maJUnıa
ta istinad ederek, bu seneki buğ
day mahsulünün miktarı hak -
kında birşey söy !emek imkanı 
vardır. 

Öğreııdiğım.ze g<ire, bu seneki 
buğday ına.hsulü geçen seneidn -
den eksik. değildir. FaJcat bir iki 
gün evvel bu hü'kmü vermek ka_ 
bil değildi. Daha doğrusu bu hıi.k.. 
mü yazmağa pek de cesaret ede.. 
mezdiık. Fakat bir iki gün içinde 
Anadoluya yağan yağmurlar ü -
mid.lerimizi arttırmıştır. Eskişe
hir, Bandırma, Kon yada yağmu.. 
ra olan ihtiyaç gün -geçtikçe daha 
hissediliyordu. Tr:ı:ky:ıda da ayni 
vaziyet b.5.kimdı. Hatta biraz bed_ 
'hin olan zahire tacirleri, kurak -
lıktan bile endişe ediyordu. Yu -
karıda yazdığımız gibi, son yağ _ 
murlardan soııra bu endişeye hiç 
de lüzum kalmamıştır. 
Yağmurlardan sonra rekcıltenln 

geçen seneki kadar bol olduğunu 
şüphemiz yoktur. Buna karuıat et
tikten sonra ne kadar buğday 

satacağımızı tahmin edebiliriz. 
NE KADAR BUGDAY 

SATIYORUZ? 
Tfukiye, son senelerde, buğday 

ihrac eden memlelietler arasına 
girmiştir. Fakat bu ihracat çok 
süratle artmıştır. Bu sürat ha.k -
kıru:la bir !ik!r vermek için, şu 

rakamlara dikkat etmek kafidir. 
924 senesinde buğday ihracatı

nuz, 248 bin kilo tul'Uyordu- İh
racat en ziyade Yunanis~ana, bir 
miktarda Filistine yapılıyordu. 

925 senesinde ihracat miktarı 

1 milyon 401 bin kiloyu bulmuş -
tur. 

926 senesinde buğday ihracatı 

1 milyon llB bin kiloydu. Bu mik
tar 927 seneslmle 1 milyon 231 bin 
kiloya çıkmıştır. Vakıa 937 sc _ 
nesiKonya ovasının kıtlık se:ıe -
sidir. F;ıtlığa rağmen yine huğ.. 
day ihraç edilmişti. 

930 senesine kadar buğday ih -
racatımız bir milyon, bir buçuk 
milyon kilo arasındaydL Asıl ih
racat 930senesinden sonra inkişaf 
etmiştir. 930 senesindeki ihracatı
mız 7 milyon 903 bin kilo olmuş
tur. 931 senesinde bu miktar da
ha zjyade artmış, 17 mllyon 101 
bin 127 kıloya kadar çıkmıştır 

932 senesindekı ihracat yekünu 
ise 31 milyon kilo. 933 sene.· nde 
ise 26 milyon 936 . n~nde 34 
mıly.ın. 937 senesinde 38 milyon 
kiloya kadar çıkmıştır. 

Geçen sene buğday ıhrac•t.ı YÜ-

tularak kaydıiar. Ve onu peoce -
reden eğilmış bana bakarkPn g-r
düm. 

Kanapeyc çöktüğüm zaman :ı i r 

külçe gibiydım. 
Bu darbe bana hepsinden ağır 

gelmişti. Hatta onu Sami ile ı:ör
düğüın zamankinden de .. 

Bu delikanlıyı tanımıyordum . 

Akrabasına. tanıdığına !ilan da 
benzemiyordu. Büfeden çıkışla -
rında, görünmekterr korkan, yü -
rUyüşlerinde, tavırlarında gizli 
bir iş gören insanlara has mar.a -
lar vardı. 

Kısaca: 

İki aşığa benziyorlardı. 
Unutamamışım. 

Bir kere daha itiraf edıyorı.ım 

ki, ona aid verdiğim kararla.rın da 
tatbikına lmk5n yoktur. 

Bu tesİıdüf ıhtimallerı artık 
ikimizi ayni şehirde beraber ya -
ia.t.:ım.azdı. Orm gördüğüm h~ ;ın 
bir darbe yiyeceğim, 'bu darbe! r 

zünden meınlekeUnize giren pa
ranın miktarı 7 milyon 884 bin 
lira idi. 

Yukanda yaııdığımız rakamları 
tedkilt edecek olursak, Türkiye -
nin kısa bir zamanda buğday lh -
racatçısı bir memleket haline 
geldiğlnl görürüz. Alakadarların 
söylediğine g5re tıuğday ihracatı 
daha zjyade artacaktır. Bilhassa 
bu sene daha çok buğday satmak 
!nıkiinlan vardır. 

Dünya bt.ğday vazıyeti, ibra _ 
cat yapmamıza çok müsaıdd r. L 
talyada( Fransada mahsulün az 
yetiştiğinden bahsedilmektedir. 
Bilhassa İtalyada §irldetlı kurak -
!ık vardır. Bu itibarla İtalya dı
§Grıdan mühim miktarda buğday 
almağa meoburdur. Bu vaziyet 
karşısında Türkiycniıı Amerika -
ya da buğdav satacağına emin ola
biliriz. 

Esasen İtalya, Türkıye bıığ _ 
daylarının yeni bir müşterisi de.. 
ğildlr. Son aylar içinde arpa ve 
yulaftan b~a. İtalyaya buğday 
ihraç edebiLyorduk. Fakat kurak. 
Iıktan sonra daha çok buğday sa
tacağız. 

MW;terilenmız arasında Al _ 
manya da bulunmaktadtr. Yumı;.. 
§ak ·buğdaylarımız, İtalyada iki se
nedcnberi büyük bir rağbet gör
mektedir. Bilhassa Polatlı buğ -
dayları Almanyada pek ararul _ 
maiııtadrr. 

Belçikadan da hlr iki seneden
beri Türkiye buğdayı istenilmek.. 
tedir. Belçikadan başka, müşt"1"i. 
!erimiz arasında Holanda, İsvıçre 
de bulunmaktadır. 

Görülüyor ki, Türk,ye buğday
ları, A wupanm her tarafında biL 
yük rağbet görmektedir. 

Bu sene de bol ınahsul alırsak 
Avrupada daha çok müşteri bu -
lacağmııza emin olabiliriz. 

H.A· 

2 mil on 
Fiş 

istatistik umum müdür
lüğü güzel bir eser 

hazırlı yer 
İstat~tik umum müdüı-lüğü her 

sahadaki faaliyetimiztn son yılla -
ra aid mukay!!Seli netice!erlni tes 
bit etmektedir 

Bu suretle Cumhı.rıyetin 15 in· 
ci yıldönüımindc mükemmel bir 
ihsai eser de hazırlnr..mış olacak
tır. Umum müdürlük bu mak•atla 
delme ve ayırma makinelerinde 
kullanılmak üzere 4 b'.n lira sar. 
!ederek •2 • mılyon fiş alacaktır. 
Bu f~lerin yarım milyonu renkli 
olacaktır. 

teva!ı ettiğ i takdirde, zaten m:ı -
nası kalmıyan hayat, bfüıbutün 

çeikılmez bir yük olacak bana! 
Rastlam~k korkusi1e, yeni ve 

mün.uebetsiz bir tesadüf endi ·e _ 
sile hürriyetimi kaybedeceğim. 
Bır hırsız gibi tenhalarda do _ 

l8!jacağım. Takib edile" şüpheli 

bir şahıs gibi görünmemek mak
sadile gizli gizli dolaşacağım . 

Daha trende kararımı \'erm'ş _ 
tim. 

Wanbulda knlmıyacaktım. 
Tekrar teklif edih>n eski vazi -

femi kabul etmiyttektim. 
Bir an nereye gidPbileceğ:mı 

düşündüm. 

Bir mualhmlik alarak Anado _ 
lunun uzak bir köşesine çekilmek 
evvela çok cazib bir fikir olarak 
göründü. 

Çocuklarla uğraşmak beni ha _ 
kikaten başka bir şesi düşüne ı

yecek kadar meşgul edebilırd' 
(D...-amı var) 

I~ 
Konturatsız 

Kiracılar 
Bir dostumun basından geç!iğı 

için ipnize yanar diye lmgiiııkü 
fıhamı onun anfotbklnrına tah
sis ediyonmı. Elter evini• varsa 
aalmi koalrat yapmadan içine ki
racı koymayınız. 

Dostum öyle bazı da!anılınrı.. 
lıudao. lıahsetti ki ek tı ~ 
yaparız• diye ev aalıibinia eline 
.iki aylık pqia kira nıriyorlar • 
mış. Sonra da kontrat yapmaktan. 
sarfınazar ederek ve on ııara veı:-. 
meksiziıı eve y&i.ınıyorlnrmış. :za: 
bıta bu kabil atıkgüzleri kapı dı.j 
oarı etmek salıi.hiyetini kendisin~ 
de bu1amadığı için m:ılıkemeyd, 
müracaat ctm.efc ıııcchur kalıyor: 
mtışSlDluz. 

Mahkeme, karar, lem) iz sa!ha
larmdan geçinciye kadaı· ve k.i.ra.. 
yı ..-erip ..-erınedifini i.ba l etmeğ .. 
filan kalkışılıncıı bir lıaJli zamaıı 
geçiyormuş. Bu müddet zarfınıb 
da mükemmelen e~inizdc bcda\'• 
ikamet etmiş bulunu)·orlarmış. 

Dostum diyor 1.i: 
- liatta çıksın, parıı Life 1 te. 

mem. Zira o çıkarsa evi bir baş. 
kasına kontratla veı·ir. iCal'.IRdaıı 
istifade ederim. 

İşin adli ve kanuni far•fnu bil
mem. Yalnız dos!ıımu11 getirdi[:i 
birkaç misal bana şayanı hayret 
ve biraz da koıknnc r,cldi. Berayi 
malümat arzedi)·orıını. 

HALK FİLOZOFU 

Büyük dere 

E 
ARK'da 
Her akşam SAZ, her ak
şam saat 24 de hususi bir 
otobüs Talcsime hareket 
eltlı:ilnıekt.edir. 

Açık 
iş ve 
Memuriyetler 
1 muhasib, 2 daktil0, 

bir telsiz makinisti 
aranıyar 

KU§..ı.ası tarım kı:edl io.QtJpcra
tifi muhas.ibliğı münhaldir. İmti
handa muvaffak o!:ın \'e "!lesleld 
ehli~tı bulunanlara ayda 60 lira 
verilecektir. Talib olanlar>ll. ayın 
18 inci günü yapılacak olan lmtL 
hana girmek üzere evraklarını im 
tihandan 1 gün evveline kadar 
Ku;jadası Ziraat Bankasına ı;öıı

dermeleri lazımdır. 
Jandarma UmuL1 Kunıı.ndanb

ğı için bir telsiz makinisti aran • 
maktadır. Ayda 108 lira ücret ve
rilecek olan bu işe tal'.b olanların 
mezkür kumandar.lığa mliraeaat
ları icab etmektedir 
Aııkarada Türkku~u umun. mÜ

dürlü~ü için ayda 60 lira maaş ve 
15 lira mesken bedeli vcrilmclt ll
zere bir daktılo 1bımdır. 
İmtılwı ayın 16 mcı giiıui saa 

14 de Ankarad:ı icra olanacak.! -
Talib olanların evvelce baŞka 

bır yerde çalışmışlarsa ban.servi&. 
!eri ile birlikte mezkOr müdürlü
ğ b~•-urınalan arzu olunmakt:ı.
dır. 

Ankara merkc:z lııfzı.uıhha mü:. 
essesesinde 80 lira ücretli bir dıık
tiloJUık münhaldir 
Fransızce ve yahut almanca bil 

mck liızımdır. Müsabwkı-. imtib.ıını 
Ankarada ayın 25 inci cumartesi 
günü saat 14 de icra edileceğin -
den talihler bi!- an evvel Sıhh~t 
ve İctimai Muevmet ekalett si
cil müdütlül?üne mür&cır.ıt etmeli_ 
dirlM'. 

Askeri muallim· 
lerin terfii 

Yüksek mekteb :nezunu olan 
askeri muaılimleri!l baremin 4 ün 
cü d.,,.ecesine kadar, askeri tem -
yiz m"ddeiumumisinin de 2 inci 
dereceye kadar terfi e.-dcbilecek -
!eri h"'kkında Büyük ).{ı19ı't .Mec
liiince kabı.1 edıkn k:.r;r tebL~ 
edil ıış r.r. 
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Profesörün köpeği 
~-~~~~~~~~~~~~~~~--~~----

var ? 
• Teminat mı ~IK~ 

karan tine de kaldı 
Son senelerde ingil
tereye bir çok köpek 

getirilmiş 1 

Fransa - -spanya Aşkın Kıskançlığı·· 
Yazan : R . i. GOKSEL 

Arasındaki lıadiseler nasıl bağlanabilir ? 
Fransa; hududlar kapatılarak hükumetçilere yardım 
edilmezse buna karşı ne fayda gösterileceğini soruyor. 

Bunlar; ispanya, 
Avusturgadan 

Almanya ve 
gelmişler .. Diğer devletler ne diyorlar? 

Büyük bir şöhret sahibi olan sı
nır hekimi Froyd'un Avusturya_ 
dan İngiltereye gelmesi üzerin& 
İngiliz gazetelerinde bugünlerde 
ona dair yazı yazı ! madığı görill • 
müyor. Froyd Yayudi olduğu için 
Avusturyada artık çalışmasına 

imkan kalmamış, nihayet orayı 
bırakarak çıkıp gitme, fnc izin ve
rilmiştir. Kızı ,.e eşi ile ,;eksen iki
lik iht,yar İngilteyere gelmiş bu_ 
lunuyor. Londra gazetelerinin 
Froyd'e Londraya geleıek yerleş.. 
mest etrafında yazılın şeylere şlın 
di bir de köpek bahsi ilave edil. 
miş oldu:Froyd'in bir köpeği var
dır. İngiltereye baricden getirilen 
köpekler altı aylık bir karantine. 
ye tabi tutulmaktadır. Froyd'ln 
de sekiz yaşlarında Şov adı veri
len bir köpeği varmış. Onu A vus
turyadan gelirken getirmiş ise de 
şimdi hayvancığın altı ay bu su
retle sahibinden ayrıldığı gibi ih
tiyar doktor da sekiz senelik kö. 
peğinden altı ay ayrı kaimi§ ola. 
caktır. 

Bu suretle !ngiltereye gelen ve 
karan tin eye tabi olan köpeklerin 
miktarı gittikçe çoğalmaktadır. 

İngil tereye ~~!irilen t:öpeklerin 
çokluğuna bakarak ~ .ı son senP' ·
rin dünya polıtikasına dair r 
edınmek te kabil ol ~a gerek: ' '" 
sene evvel İspanyadan birçok kö
pek gelmiştir. Çünkü İspanyadan 
birçok kimseler r,rada dahili harb 
başlayınca kendilerim dışarı at _ 
mışlar İngiltereyc t;elmişlerdir .. 

Sonra Almanyadan birçok kö
pek gelmeğe başlamıştır,Bunlann 
da sahibleri İngiltereye gelen Ya
hudilerdi. Sonra Almanya ve A. 
vusturyanın biı·leşmes; çıktı. Bu. 
nun üzerıne Avu;turyzdan çıka
bilen ve İngilt~reye giden Yahu
dilerın beraberlerinde getirdikle
ri köpekleri vardır. 

!ayıp bağırmakt& iseler de birbir
lerine diş geç;renıeınektedirler. 

Köpeklerin rahat etmeleri için 
herşey temin edilmiştir. Sahibleri 
bunları muayyen gôinlerde gele _ 
rek görürlermiş. Karantinehanede 
yapılan tedkike.b gôre köpekler 
ihtiyarladıkça ynlnızl •ğı arıyor -
!armış. Dışarıdan kuduz ve sair 
hastalıkların gelmesin€ mani ol -

• için bu altı aylık karantineyc 
•ım görülm.,kteclir. 

T•ırisfik oteller 
Beynelmilel yataklı vagonlar 1 

şirketi umum müdürü Mosga, 
mezkur şirketin idare komitesi 
reisi Maycr Rone ve şirketin mem._ 
leketimiz mümessili Hüsnü Sa -
dık dün Ankaradan şehrimize 

gelmişlerdir. 

Bu heyet pek yakında Iraka 
bağlanacak olan demiryollarımız. 
da yataklı vagon işleri ve ayrıca 
memleketimizde tuı,istik oteller 
;.. ~lunması hak'kında Nafıa 

Vch .: miz Ali Çetinkaya ile görüş
müş ve bunların işletilmesi işine 
de tetnas etmştir. 

İspanyadaki İtalyaıı gönüllüle • 
rinin geri çekilmeııi meselesi ko -
nuşula dursun Avrupa gazeteleri 
oldukça mühim bir dedikodu ile 
az meşgul olmuyorlar. Bu dedi -
kodunun mevzuu şudur: General 
Frankoya yardıma gıden İtalyan 
subaylarile İspanyol •ubayları a
rasında kavga çıkmış ... Son gün_ 
!erde bunun etrafından dönen şa_ 
yiaların yanlış olduğıınu İtalyan 
gazeteler! yazıyor. Bu şayialar dö 
nerken bunda şoşılncak blrşey de 
yoktur. Çünkü İspanyollaTın Is. 
ter General Franko tarafında ol
sun, ister cumhuriyetçiler tara -
fında olsun kendi memlPketler!ne 
gelmiş olan yabancılar karşısında 
mllll bir gurur taşıdıklarını gl!s -
teren misaller az değildir. 
Fransız Başvekillnin Fransa -

İspanya hududunu tertlş etmes.! de 
İspanya meselesı Ptrnfında söy -
!enen şeylere daha başka şeyler de 
ilave etmiş oldu. 

Fransa _ İspanya hududunda 
tam 60,000 Fransız oskerl mevcud 
olduğu söylenmektedir. 
İspanya işlerine müdahale ediL 

mesin diye daha başbngıçtanberi 
ortaya konan polltikaınıı ne hale 
geldiğini söylemeğe lüzum yok -
tur. Fransızlar ademi müdahale 
' iyasetinin daha ilk günlerde Fran 
a hükumeti tarafındHn ortaya 

Şu son günlerin hadiseleri gös.. 
terdi ki İspanya hududundaki 
Fransızlar için havadan atılan 

bombalarla daimi bir tehlike baş.. 
gösiermlştir. Bu :>ombaları atan
lar kimlerdir? İtalyan gazeteleri 
General Frankonun galib olduğu
nu ileri sürerek böyle bir takım 
hadiselere yol açmağa. Fransız 

toprakları üzerinde tayyare uçur
mağa lüzum görmi:·eceğini yazı -
yorlar. Fakat İtalyan gazeteler! ne 
derse desin Frunsan ın ıstediğj ar
tık bu hll.diselcrin önüne geçilme
sidir. Londra da bunu istiyor. 
Diğer taraftan Fransl7 _ İspan

yol hududund3 birçok İspanyol 
mültecisi vardı•. Bunları Fransa 
ne büsbütün içeri ı.labilmektedir, 
ne de gerisin geriye yollamakta -
dır. Mült!cilerin hail çok düşünü
lecek şeylerdendir. Fransa bunun 
da halledilmes!ni istiyor. 

Fakat bunlar bugünkü vırzlye
tin icabı dolayıs!le istenen şeyler
dir. Halbuki İspanyan!!l hal ve is
tikbali itibarile Fransanın elde 
etmek istediği bir iki mühim nok_ 
ta vardır . Bu noktaların temin e
dilmesi Fransanın bugünkü ve 
yarınki siyaseti için Pariste elzem 
görülüyor. Mcsell Fransa bugün 
alabildiğine silahlanmaktadır. DL 
ğer Avrupa devletleri gibi onun 
için de bir takım ıptidai mac! 

1 

şudur: Şimdiye kadar ne Alman
lara, ne de İtalyanlara İspanyada 
hiçbir yer verilmiş c1eğıldir. Fran_ 
sa aleyhine kullaııılınak üzere İs. 
panyada İtalyanıt: ve Alrnanyanın 
elde ettiği hiçbir nokta mevcud 
değildir. Fransanın şima!l Alıi -
kadaki elinde bulunan yerlere 
karşı harekata geçmek üzere İs
panyada İtalyanlara l'e Almanla
ra hiçbir yer verilmiş değ i ldir. 

Fransa ile şimali Afrika arasında. 
ki deniz yollarını telı.did edecek 
hiçbir nokta General Franko ta
rafından İtalyanlarh ve Almanla
ra bırakılml§ değild ; r. 

İşte Fransa bu hususta teminat 
istemektedir. Evvelce General 
Frnnko birkaç defa bu mevzua te
mas ederek İspanyada Italyanlara 
ve Almanlara hiçbir yer verilme
diğini söylemqti. Fransızlar bun
dan hakikaten emin olmak isti -
yorlar. 

Fransa ile lspar.ya hududları 
kapanarak artık Framadan İspan
yol cumhuriyetçilerine yardım 
gönderilmezse bundan dolayı İtaL 
yanlarla Almanlar ve General 
Franko taraftarları Paris hükfıme 
tine teşekkürler fdeceklerdir. 
Fransız matbuatı hududu kapa

mağa mukabil General Franko -
dan Fransa lehi~c nas.! bir temi
nat alınacağın! soruşturuyorlar. 

Mesele Fransayı çok yakından a. 
lakadar ediyor. 

Seneler geçtiği halde 
Zavallının eski

1 

Kaba halı 
Unutulmamış ... 

Sevim Necih! seV'lyordu. Bu his 
hakiki ve samimi değil, gelip ge
çıcı bı.r arzu, bır istek- kıskanç

lığın doğurduğu bir ihtiras sevgi. 
siydi. 

Necib, bankaların birinde yii:k. 
sek bir mevkiye sahipti. Kibarlığı 
dürüst ahlakiyle tanınmış yakışık
lı bir gençti. Uzun boyu, dalagalı 
saçları, zengin denilebilecek ka-
darda parası vardı. • 

Çok iyi ve yakından tanıdığı 
Sev\me karşı, zaafı yok denemezdi 

Fakat, onun geçıci huyu ve ahla 
kını bildiği için korkuyordu! . 
Bunca yıldır, hiç kimseye bağla
madığı,.kalbinin körleşmesinden, 
temiz duygularına saf hisler bu
lunmayacağından korkuyordu. 

· Olacağa mani olunamıyor. Za
man onu hazırlıyor . istenmesine 
rağmen'• Necibin rnnunda, Sevi
min arzularına mukabele göster
diği gibi! 

İlk zamanlar, gene erkek değiş
tiğini, o hedefgız emellerden vaz 
geçtiğini umarak, onu sevm;ye 
çalışıyor. •!• İçıll'İ kemiren, bu 
yerinde korkuya rağmen onu be
nimsemek isteyor. 

hk günler, ilk aylar Sevim Ne
dbe beıklenilmiyen, umulmıy>n 

bağlılığı gösteriyor. 

Fakat İngiltereye getirilen kö
pekler yalnız bu memleketlerden 
gelenler değilmiş. Son zamanlarda 
Fransadan, Amerikadan, Hindis _ 
tandan. Cenubi Afrıkadan getiri
lenler de pek ç~k..tur. Oralardan 
İngiltereye gelenler de beraberle. 
rinde köpek getirıyorlarmış. 

Yumurtaların Kontrolu-, 
na devam edilecek ."ransız hududunda Frankocuların bombardımanınn uğrıyan bir köy 

İngiliz gazetelerinde okundu -
ğuna göre Londıada şöyle bir vaka 
olmuştur: Büyük bir kitabcı dük
kanında sivil bir polis memııru -
nun nazarı dikkat!ni gene bir a
dam celbetmiş. Bu gencin üzerin
de geniş bir pardesü v;ırmış. Eline 
aldığı bir kitab1 evirip çevirdik -
ten sonra kimseye seLdirmeden 
pardesünün altma yerleştirmiş. 

sonra ikinci ve üçüncü kitabları 

da böyle yaparak dükkandan dı
şarı çıkınca arkasıııdan gelen si
vil memurlar tarafınan yaka-lan -
mıştır. Tahkikata girişildiği za -
man yirmi yaşında ve Con ismin
de olan bu gencin çok iyi tahsil 
görmüş olduğu anlaşılmış ve al • 
chğı kitabların 7 İntl•z lirası ka
dar tuttuğu görUlmüştür. Çon bir 
şey saklamağa !Uzum görmemiş 

ve anla~: 

Halbuki •huylar hiç bir zaman 
değiyşmez, yalnız gizlenir .. • 

Sonunda, Sevimin hakik~ çehre 
ve bayağı ruhu meydana çıkarak! 
Necibe asıl değer;ni belli ettiği gibi 

Genç erkek, S<>vime acı hal<ikatı 
anla.tabilmek için çok uğraşıyor. 

Froyd'in köpe~inE gelince; ka. 
rantinehanede onu alıkoyduktan_ 
beri kôpeğin oahibini aradığı hissi 
nazarıdikkati çok celbetmiştir. 

Froyd telefon etmiş ve çok yorgun 
olduğu için gidıp köpeğini görme
dığine teessüf etmiştir. Froyd da. 
ha yol ywgunluğunu geçireme • 
miş, ancak bir hafta sonra çıka. 

bıleceğinı söyiemıştir. Karantine
hanedekı köpekler telörgülerle 
ayrılın!§ yerlerde yalnız olarak 
bakılmaktadır. Uıaktan uzağa bav 

Yumurta ıhracatçıları tarafın.. 

dan ihraç nizamnamesi aleyhine 
yapılan şiıkayetlere İktısa;t Ve _ 
kaletince bir cevab verilmiştir. 

konduğunu, sonra İngiltere ile 
Fransa arasında ım politikada se
bat edilmek istenerek ~imdiye ka. 
dar müdafaa edildiğini söylüyor • 

!ar. Fransızlar buna rağmen bu 
gün İspanyada birçok İtalyan ve 

birçok Alman bulunarak bunların 
General Franko tarafından hü _ 
kumetçilere karşı harbcttiklerini, 

onun ;çın artık Fransanın da ken
dini düşünmesi l[IZlm geldiğini İ
leri sürmektedirler. 

Bu cevabda yumurta ihracatını 
kontrola devam etmenin zaruri 
olduğu bildirilmekte ve nizam _ 
nameden sonra yumurta ihraca -
tımızın geçen seneye nazaran 7o 
100 tezayüd etmiş olduğu, sandık

lara daima iri yumurtaların ku -
nulması Jazım geldiği kontrolun 
sıkı olmasının gayet tabii bulun_ 
duğu kaydolunmaktadır. 

Fransanın bugün İspanyadan ne 
istediği izah edilmek gerektir. 

bu neşrıyatla meşhur oldu. Herkes onu biliyor, 13_ 
•. ,yor, açıyor. Ve .. bütün Türk kalbeleri onunla be
raber .. onun tarafında! Ancak, hükumetten haber 
yok. hükume.tten ses yok, hükı1metten yardım yok!. 
Damad Ferid hükumeti! Bundan ne beklenir ve ne 
bcklıyorlar ki? .. Refik, sanki, bunu bilmiyor mu? 
Biliyor. Ne yapsın?.. Yazmış olduğu için yazıyor. 

İçlnı boşaltmak, zehrini dökmek için yazıyor!.. 

Hastanın başında: 

- Söyledıi,<im gibi efendim.. Söylediğim gibi. 
Üzülecek bır şey yok. Yaşıyacak ümidim var. 

Tevekkülün ifadesi: 

- inşallah .. 

Ve temenni : 

- Y aşa;ın ı\llahım .. 

Doktorun ilaçları tekrarı: 

- Şimdi beş damla. Sonra, her ilç saatte beş 
damla . Tozbrdan da altı~ saatte birer tane ve_ 
rlnlli. 

- Yemek?. 

- Sl.lt, yoğurt. Başka hiçbir şey. Bu gece böy. 
Je. Y,1rın tekrar göreceğim. 

End4en.n kuvveti ve tekerrürler: 

- Ümidsiz .. Ümid yok değil mi doktor?. Niçin 
bu kadar çok çırpınıyor? .. İnilti neden? .. 

Nasıl, ıımid yok efendim? .. Var .. Var. Beyhu. 
de kfüdınizı üzüyorsunuz. Yaşıyacak. Bizim kadar 
y~ıy d.;,. • Bu, kriz muvakkattir. Kalb zayıf. O ka-
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dar. Yarın hastanın bol bol uyuduğunu, çok rahat. 
!aştığını göreceksiniz. 

- Ya, bu şişler?. 
- Ehemmiyetsiz. İdrar söküı;ce olar da inecek. 

Sükut. Ümid. Gözlerin tesellisi. 
- Allaha ısmarladık efendim .. 
- Teşekkür ederim doktor ... 
Kapıya doğru yürüyüş! Çıkacaklar. Yine, uzun 

bir inilti ve çığlık .. 
- Bak, doktor gittikçe fenalaşıyor. 

- Hayır .. Hayır .. İyileşecek. 
Kalbin ıstırabından sancılanması ve ümid; 
İnşallah ..• 
- ........ . 

••• 
Doktor gittL Ge<:<!nin yarısı?. İstırab saatleri. 

Onun ıstırabı. Gecelerin ıstı.rabıt 

!ere ihtiyaç vardır. Silah ve mil

hlmmat yapmakta elzem olan bir 
çok maddeleri Fransa kendi elin
deki yPrlerden bol bol çıkarabilL 
yorsa da pirit denilen maddeyi İs

pany>adan tedarik etmek istiyor. 
Pirit gibi mevaddı iptidaiyenin İs

panyadan alınmasında Fransaya 
kolayhklar temin edilmesi isten_ 
mektedir. 

Ne yalvarma, !le tehdid onu git
tiği yoldan doğrultamıyor. 

Ve ... 
Bu hareketler, genç kızda Ne

cibin kendisine aşık olduğu!. zan
nile seviniyor .. İşte!. yeni parlak 
bir düşünce. 

ve! de o dükkandan bazı kitablar 
almıştım. Başka söyliyccek sözüm 

yoktur. 
Lii.kin asıl mühim olan cihet 

başkadır. Fra!lsızlar diyorlar ki: 
- İspanyadan (yani General 

Frankodan) istediğimiz bilhassa - Bu ılk deta değildır. Daha ev 

Fakat bu gene ve okumuş del!
kanlığının hırsızlık cürmile hapse 
atılması muvafık görülmiyerek 
bir sene müddetle zabıtanın ne -

Yazan: 
Etem izzet BENiCE 

Bu saatlerde Refikin nekadar çok bunaldığını 
biliriz. Bu ge<:<!, her geceden fazla. Çünkü, annesi 
çok hasta! 

Birdenbire ağırlaştı! 
Kendini bilmiy_gr! 
Sayıklayor !. 
Kalb ağrılarına, yürek sancılarınıı. nefes darlı

ğına dayanamıyor! 

Ölecek mi?. 
Hele bu sual, bu sualin korkusu, mihnetin insan 

kılığına girip Refikin yüzünde dirildiği saniyelerde 
ne dehşet verici oluyor! Zavallı çocuk bu anda adeta 
beyin kemiklerinin çatladığını ve yarıklardan i~e

riye alev bo~andığını hissediyor. O zaman kafa t3-
sının içi bir cehennemdir; beyin hummaya tutu:.. 
muştur! Zaten, bu humma, bu cehennem, bu korku 
ve bu dehşet değil mi ki?. Onu anasının canlı cena
zesi başından ayıramıyor. 

- t...n ... h .. .İ:ıhl. 
- Ooo ... r... 
- A ... 11 ... ah .. . 
- Ölüyorum .. . 
-· Re. fi ... k . Refik. .. 
Refik, hala karyolanın başı ucunda. Bekliyor ve 

soruyor! Soruyor ve .. Cevab veriyor: 
- Efendim? .. . 
Fakat, mukabele hep uzayıp giden iniltiler .. 

Buhranın çoğalması oluyor. 
Yarabbi, bu hastaya biraz ferahlık. Biraz .. Bi

raz ferahlık ve .. Ümid! Dayanamıyor!. 
Dayanamıyor, kalb duruverecek! sıkıntıdan blr 

damar da çatlayıverir. Bari, biraz açılsa. Kendinı 
bilecek kadar açılsa. Bu, ne müthiş derd?. Soldur
du. Takallan düşürdü. Bir deri, bir kemik bıraktı. 
Şişler inerse tanınmıyaeak! Bfr iskelet tanınır mı? .. 
Yüz niçin toprak rengini alıyor? .. Gitgide toprakla
şacak mı?. Topraktan yapıldık-. Diyorlar toprnjiı mı 

çelkiyor? .. 
- 1...n ... h .. 
- ...... 
- Nerede? 
-0 ... o ... h ... 
- Kes ... Suyu kes ... Havuz taşıyor! 
Say.ıklıyor. İki gün evvel ne iyi idi•.. Bahçeye 

kadar gidebildi Havuzun başında oturdu. Su, fazla 

geldi .. Ta§tıl 

Şimdi, onu hatırlıyo~. Sıhhat istiyor! 

- ~ 
Uygunsuz hallerle, onu pı 

dı.rarak, kendine dah\1p 

merbutiyet elde etrnel< 1 

raşryor. 

Fakat... . dı 
Bilakis, Necibin bi~aı 91,,; 

hametten doğan sevgısl, y < 
··ııe, 

vaş sönerek, günden gı.ı ıce, 
den soğuyor ve genç er dO· 
gide nefretini kazanıyor ~et'.c 

Sevim ise, nahoş hare ,,ı-
• -~-•yor" devamda hUa us.u~- f 

!si . rıyor· cibin eski sevg nı a r•o' 
bir düşüncenin içinde 1<1

: 91 ~
1 

\mknsız hayalleri, haW dO· 
bilecek zannını güdüyor 

* ~el 
Necib, kalbinde hazlll ~1 

rakan, bu Mi sevgiden v 
miştl. Terbiye!', kibar.d, t' 
çok bir alle kızlle yııJ<ın 

niyordu. ·f!l· 
Bu haberi duyan sevı 13 

daha koyu bir kıSkançl~dl· ~ 
nıyordu. Bu sefer haJdı~ır 
dislne l:lyık olmıyan 111'~ 
hakiki bir sevgiyi kaytıe n' 

Tanıdıl<larına, yakını~rı 

vim: • ) oıf 
_ Necibi bıraktım .. <'d f 

nı>r e 
vunuyor, ve perde ..-
yükselterek: ril 

- Peşim sıra boşuna ıel, 
Mısırlı bir milyonerle ~l oı;; 
ğimi (!) duyunca, keııd1,fıl'( leniyormuş. Kıskanç! jııl'" 

1 
yapao · ~ sanki. «Fe!llk fe b~ 
şim sıra dolaştığını ne çs 

nuttu?I.. 13~ 'ı 
Diye bir birini tutJI''· •• ır 

' 8\.'v 
!erle, kendi kendini 
uğraşıyordu. 

.. J<ı:'~~ 
Toy görUş ve aş_kın JI''. 

Scı'imi hakiki sevgide!\ 

etmişti. , 
- . - na~·' 

zaretı altında ka\mas• 

rilmiştir. ~d9,rı 
Bu syretle gene bir ,, ~ 

b. o'" dan ibret alarak ır d~ 
bir hırsızlık etmez diye 

müştür. 
b' Fakat bu va~adan ··şiir 

içtimai meseleler! du e~ fo 
nazarı dikkatim ~eıbetıı' bit 
Londralı gazete di~cr ııl,ı 

b··yıe anlatıyor: VaklilP- o 
1
,5 

bir cünhadan dolayı P0 
.... ~ 

· 0rıı•· 
tine alınmış, hap•e ı< 1,pı 
gencin mazide!d bu va 

11
r b" 

!andığı zamaM kadar ~n, ol' 
ınuvaffakiyet:erine ıııan 
tur. 1rtt1' 

Bundan bah«;den ga ~ 
yor ki: Bir müddet ;ç•~,.jııl 11 
zareti altına alınara'< ~,ıı'~ 
ret alması ve bir daha r ııı' 

. · ıı t. nidııe ı 
lememesı cı e ıne b ı -r' biliihara senelerce so.. bif 
ve salahiyettar hiıkioı• )3111", .,,, .( 

tub yazarak şunu '. t::.,ı 
.otuz bir yaşındayıro k9t , 

İki de çocuğum var. P,ıııııı'V 
zabıta nezarett altın~ ıct9 
marn mesai hayatırn09 0,.çt:.ı. 
meme mani .. ol_llyor:r ıoil,çfı 
Londranın buyuk bI aııf11·.ıı 
ne iyi bir işle aJıoıyor 31110 

vaktile zabıta nezar:l',1,ncl' 
lunm~ olmam ı.nl ş 1,n 

k. Gra• b 
almadılar. Ha\bu 1 ııdBr 
geçmiştir. Ben o zarn• ,d,ıt" 

blf 6 

derece muntazam 
ğum halde.• 
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Bir facia! 

I 

Altında iki ölü Güstav'ın 80 inci yıhnı 
~~bolan iki çocuğun Kutlıyarak bayram yapıyor ! 

........................ 

esedi bulundu -.-.-----
ç0 ki I .. 1 .. ? Kral (V) ıncı Güstav 80 inci yılına 

Kadın yüzünden müt
hiş ve •• iztırablı ö.lüm 
Hadiseye sebeb 
ölüyü kabahatli 

olan kadın 
çıkarllJor cu ar nası o muş . . . 1 l l k ? 

.:~~en nıülıım muammala. dair v~rdiği tafsilôtı aynen nak- gırınce.. sveçte ne er yapı aca . Gece zifiri karanlık. İnce ince 
yağmur yağıyor. Buna rağmen 

Jozef Ek. şark kanalı üzerindekı 
köprü yanında bulunan bosta • 
nına gidiyor. 

, ~arı. _ ~ nıhavet çözüldü: !ediyoruz: . 
•ğlğı bir uırar. gazetesinin yap •Sabah saat 8. Bız, yediderıberı 

tO\r b araştırma neticesinde Buviye kumluğundayız. Versay -
lt-•ııı~~deı·tedıı cesetleri, Bu. dan gelen ameleler, cıv&r halkın 

~- tlar &unda bulundu. yardımı ile kum yığınlarını kal -
ıo da olsa gerek. Geçen ni.. dırmağa başladılar. Hazır bulu -

·~ ;ı~incu günü, doktor Sim- nanlar, büyük heyecan içinde ne-
n 'ki Ço 

18
• digeri 6 yaşında o- ticeyi bekliyorlardı. 

CUğuk bJ 
ın. ç0c k ay o muştu. Ay. İLK ARAŞTIRMALAR 

' ıkıa u ların arasıra gidip 
r ""krı Baıriye kumlug"unda 
"' unr· ıhr u olmuştu. İlk evvel, 

ltna• " · ıd· G"" r lr ' erı ı. unlerce 
:le ed·ıştın tdı, fokat bir neti-

~ 1 enıecii 
ta talık ı• · 

di ç '<atın mecrasını de-
. OCUk' . • . 

hud b· •arın fırar etmelerı, 
ı,. ır tu~g· a du·· ·· ·· 1·· ··1 r ··•eleri şuru up o -

~ tapın ğ etrafında araştırma. 
~ faYda a a başladı. Bundan da 

1lınaıııad01tııadı. Çocukların izi 
n~ıdii. ı. Yine ilk İhtimale 
4ii aıt · ÇOcukJar•n k "k·· 
~ •nct k · um ço un. 
; Çen g··a aldıkları . 

'.llıesıe~~aDoktor S;mkov, Pa. 
l~ereıc. Şımızın idarehanesl-

lııı-~uıı;ları 
... lcaldık _mın, .cum yığınları 

ıarına ınanmak is.. 

Ev~la, kwnluğuıı sağ tarafın

daki taşlık kısmında araştırma 

başlandı. Kum yığınları kaldırılı
yor, uzak bir yere taşınıyordu. 

Bu suretle üç saat geçti. Netice 
hiç ... 

Saat 11 de Doktor Simkov geldi. 
Bu sırada· amelelerden biri ba.. 

ğırdı: 

- Zannederim, bir ba~ ... 
Hakikaten kumların altında si

yah bir saç demeti meydana çık -
m~tı. 

Amele, ellen ile kumları beri 
tarafa attı. Jorj Simkov'un başı 

meydana çıktı. 

Doktor Simkov hüngür hüngür 
ağlamağa başladı. Sonra yere düş 
tü, bayıldı. Bütür. hazır bulunar 

'.\r,,"' 
~., Ilı. ç·· 

Olen çocukleır 

1Jı er;l\i un kü bu suretle 
• 11ııllıılın bulabilmek ümidi 

• kat b ~ oluyor. 
~- ' una • . 

[;. mın olmak is _ 
~~'lenct 

~ d .e l'ap,ı. 
ıtır . ~uıı l'raştırma pek 

' , esınct 
1, •Q ne,. c Y~pılınadı. Ga • 

ııı <rtret' 1 . 
Ilı dah ' a tında hır a-

lı,, ı• , a Yapmak imkanı 

·ı .~it. Pari~ı· 
Jı;.ı •taıı 1 ı arkadaşımız 

C ltabuı abanın hu teklifini 
~ ~n ~ttııljtir. 
! ..,,, &abah s 

tııı «ıa o1t·· aat 8 d~ on amele 
'4 le, v~ . Urckierle kumluğa 

1 ış~ b 1 
•it •vrucukı aş amışlar, ve za. 

\ 'nda k 
1 

arııı, kum yığın
'!\ Çıka,tıı al atı ccsed!erini mey 

'ııı.8 '1 arda·. 

!ar yanına koştular. Kendisini a
yıltmağa, teselli etmeğe çalıştı 

!ar. 
Araştırma muvakkaten tatil o

lundu. Çocukların cescdlerini çı

karabilmek içi" çok ihtiyatlı dav
ranmak icab ediyordu. Çünkü yan 
taraftaki kınn !arın çökmesi ihıti -
mali vardı. 

Hafriyata, vak'a mahalline ge
len müddeiumumi ve zab•tanın 
huzurile saat 10 u 40 geçe yeni.. 
den ba§landı. Kasaha halkı, ku:rn. 
!uğun etrafına toplanmıştı. Bun. 
!ardan birçoğu kumların kaldml
masına yardım ediyorlardı. 

Üç saat sonı·a zavallı yavrucuk
ların iki aydan fazla kumlar a~ -
tında kalan rescdleri tamamıle llv&.r. .. . . 

•e!ıkımizin buna meydana çıkarıldı. 

t 
I 

Yirmi beş top sesi. Bir an te. 
vakkuf ve sonra yirmi beş top 
sesi daha ... Arlık hiç ~üphe kal
mamıştı: İsveç ve Norveç Pren. 
sesi Sophie d~ Nassau bır erkek 
çocuk dünyaya getirdi. 

!stokholm halkı, 1858 senesi ılıa
ziranın 16 ıncı günü atılan bu top. 
!arı heyecanla sayıyordu. 

1872 de veliahd olan Dük dô 
Varmland umumi bir m kt<>be de
vam etti. Diğre Prensler gibi hu. 
sus! muaJlimlerden değil, diğer ço 
cuklarla berai:ıer tahsil grirdü. 

Prens 16 yaşına gelince babası 
tarafından yabancı memleketlere 
gönderildi. 18 yaşında rüştünü is
bat etti. Ve mekteb kasketini, sır
malı bir zabit şapkasile değiştir -
di ve Upsal Üniversitesine deva
ma başladı. 

1898 de ilk defa olarak resmen 
seyahate çıktı. Bütün saraylar: 
ziyaret etti. Paris sergisini de 
gezdi. 

Beşinci Güstav'ın bir:cik aşkı 

İsveçe avdet edince Upsal Üniver. 
• sitesile harb akademisine devama 
başladı. 

Fakat, gene gözlerin önünde da
ima liltif bir r,ayal dolaşıyordu: 

Prenses Viktorya do Bad ... 
Az so~ra İstokholm halkı, gene 

Prensin izdivacını tes'id etti. 
Prenses Viktorya, gene kocası

nın ve İsveç halkının kalbini tes. 

ı:ı ı:ı 

lUı liiı ® ş; lb> ©\ifil y © ~ lUI 
~ -----'"'- - -

mektlr. Bakınız genç kadınlar nasıl neş'" ile güne. 
tin parlak ve faydalı şualarından istifıtde ediyorlar. 

Sp;,rcu Kreıl Güstav •v. 
hir etti. Bugün, mümkün olup ta 
yeniden hayata dönmüş olsa, sev. 
gili kocası Güstavi ayni apartı
manda, ayni halde bulacaktır. Ne 
bir möble ve ne de bir biblo yerini 
değiştirmiştir. 

Kral, senede birkaç kere Soli
den şatosuna çekilir. Bu küçük şa. 
to, Kraliçenin tarifi veçhile yapıL 
mıştı. Kral burada sevgıli karısı
nın 59 sene evvel gc:?çirdiği tatlı 

günlerin hayali!P yaşar. 
Kral, çok kibirsiz bir zattır. Her 

kesle temas eder, herkesle arka 
daş gibi konuşur. 

İnsan, bir Kral karşısında bu -
lunduğuna ihtimal vermez. •Nis• 
de Krala takdım oluna'! bir genç 
Amerikalı kendisile alay edildi • 
ğine hüküm vermişti: 

·Beyaz fanilil elbiseli bu yaşlı 
adam cidden nazik ve terbiyeli; 
fakat Krala benzemiyor . .. • demiş.. 
ti. 

5 in<ıi Güstav, 80 yaşında olma. 
sına rağmen memleketine, mille
tine hizmette devam etmektedir. 

Sarayının kapıiarı milletine kar 
şı daima açıktır. Her istiyen gidip 
kendisini görebilır 

Bu, bazan pek garıb ve gülüne 
hadiselere sebebiyet verir: Müte_ 
kaid bir ihtiyar Krala müracaatin 
de kafi derecede tütün alacak pa. 
rası olmadığından şikayet etmiş, 

bir diğeri de, Prenses İngride, ar
zu ettiği bir hediyeyi alması için 
beş kron vermişti. 

Kral, bunları gayet tabii görür. 
Ve memleketin dört köşesinden 

gelen mektubları birer birer okur. 
Hepsine de ccvab verir. 

Mesela bir köylü ailrsi, yumur
ta ticareti yapıp geçinl'T!4'k istedi. 
ğini, bunun içir. de GO tavuğa ih
tiyacı olduğunu, yazar. F.rtesi gün 
Kral 60 tavuk gönderir. Tedavide 
bulunan bir hasta, rnnının pasta 
istediğini yazar. Bir gün sonra, sa. 
ray uşaklarından biri~i kocaman 
bir kutu pasta getirir. Bir bahriye 
neferi, anasını ve bıbasını göre
ceği geldiğini, kendilerini ziyaret 
arzusunda bulunduP,-unu yaza.r, bir 
hafta izin ister ... 

5 inci Güstav, teba .. ının hayatı, 
saadeti ile meşgul olmaktan zevk 
duyar. 

Büyük babn olmak san'atı 
Kralın ne7,ııketi, zarafet; dünya. 

ca ma!t1mdur. En büyük zevki de 
tenis oynamaktır. Baş mabiyenci, 
bir gün Kral ile tenis oynıyacak
ların geç kaldıklarını görünce son 
derece sinirlenmişti. Kral : 

- Sakın, dedi, geldikleri za _ 
man birşey 'öylemc. Kendilerir,i 
sinirlendirmiş olursun. İyi oynt -
yamazlar ... 

Kral, çok yumuşak i<alblidir. Kra
liçe Viktoryanın ve kızı Prenses 
Margaritin cenazesinde bir çocuk 
gibi hüngür iıüngür ağladığı gö • 
rülmüştür. 

Lusern faciasını haber aldığı 

vakit odasına kapanmış ve Kra. 
!içe Astridin r~smi önünde saat
lerce ağlamıştır. 

Ailesine olsun, tebaasına olsun 
daima ~efkatle, muhabbetle mu -
amele eder. sandetleril(, felaket. 
!erile aliikadar olur. 

Dcmokrntik bir Krallık 
Tahta çıktığı zaman programı 

şu idi: •Daima milletle beraber 
vatan için çalışmak ... • Buna dai
ma riayet etmiştir . 

İsveçte, Kraliyet aleyhtarları 
bile 5 inci Güstav'ın tacı etrafın_ 
da toplanmağa mecbur kalmJştır. 
Sosyalistler bile, idare tarzı de
ğiştiği takdird~ Cumhur riyaseti.. 
ne Kralı getireceklerini açıktan a 
çıka söylemektedil'ier. 

(Devamı 7 inci sahifemizde) 

Yarıyolda, fenerleri sönuk bir 
otomobil görüyor, yanına yaklo -
şıyor. Yan kapılardan biris; açık.. 

Bu soğuk havada, bu karanlık 
gecede bu otomobilin yolun orta
sında durmasına sebeb ne? ... 

Bıraz daha yaklaşıyor. Sol ta -
rafına, arkasına bakıyor. Sağ ta. 
rafa geçince birdenbire korku ile 
geri çekiliyor: 

Vay canına .. bir ölü var! ... 
Hakikaten iri yarı b:r adam ça. 

murlar içinde cansız yatıyor. Başı 
otomobilin ayak basamağı yerin. 
de.. Jozef Ek. hemen yakındaki 

(Sazan balığı lokantası) na ko
şuyor, Vak'ayı anlatıyor. Lokan. 
tacı telefonla belediye reisine ma
lümat veriyor. Az sonra Nansi 
müddeiumumisi ile jandarma ku
mandanı vak'a mahalline geli -
yor. 

• • 
Sabahın saat beşinde tahkikat 
·~lıyor. Maktulün bir kayış ile 

boğularak öldürüldüğü anlaşılı -
yor. Kayışı da, arka minderin al. 
tında bulunuyor. 

Kondo'ktör yerinde bir cüzdan, 
içinde de dört yüz fraı:ık, muhle
))f kiığıdlar var. Bu kağıdlar tcd -

kik edilince maktulün hüviyeti 

meydana çıkıyor. 3 ağustos 1934. le 
Nansi'de doğan Alber Tatuş ... 

Cinayet mahallinden biraz ile

ride kahvecilik yapıyor, yer bir de 
garaj tutuyor ... 

Derllal Madam Tatuşa haber 
gönderiliyor. Vak'a mahalline 
gelmesi rica edilyor Dört çocuk 

Kaçakçılar kralı 

L 1 YON 
Ve .. Zehirli maddelerin 

Avrupadaki rolü 
Dünya zabıtası, senelerdcnberi 

ses5iz sadasız çalışıyor, zehirlı 

maddeler kaçakçılarını meydana 
çıkarmıya uğraşıyordu. 

Bugün bu kaçakçıbrın eleba -
şısı yakayı ele vermıştir. Avenesi 
de birnr 'birer yakalanmaktadır. 

RUSEL PAŞA NEDİYOR? 

Mısır hükumetinin zehirli m•d

delere karşı mücadele servisi şefi 

ve kahire polis müdürü Rusel Pa
sa elyevm Cenevrede bulunmak. 
tadır. 

Rusel Paşa gazetecilere vaki O-

lan •beyanatında: • 

- Liyon'un tevkifi, dünya po. 
lisini uzun müddet işgal edecek
tir. 

Demiştir. Liyon, arkadaşları 

tarafından ahzisar maksadile ih. 

bar olunduğunu iddia ediyor. 

İhtimal bu doğrudur. Liyon, ev

velce cürüm ortaklarından Heli -

yopolis biraderleri polise haber 

vermiyen ve bunlar hudud ha -
rici edilmiş\i. 

Bugün de ayni hale kendisi ..ığ. 
ramış bulunuyor. Şebat isminde 

birisi kendısinı yakalattırıyor. 

Kaçakçılar arasındaki zıddiyet

ten, ihtilafl•l'l istifade eden bırisi 
varsa o da: Pol i>lir ... 

Liyon'la Helyopolis biraderler 

19;11 yılına kadar çok iyi geçini -

yorlardı. Fakat, Tiyeıı.Çinden 25 
bin İngiliz liralık bir sipariş ge -
lınce iş değişti. 

Lyon, Kuverdes isminde birile 

bırleşerek Hclyopolis biraderleri 
kardan m;J ı ı m bıraktı. 

İşte bu yüzden araları açıldı. 

Helyopolis biraderler hakkında 

polise vaki olan ihbarlar bunların 

yakalanmasına ve hudud harici 
edılmesine s~betı oldu. 

Zabıta Paristekl giili fabrika -
ları birer birer meydana çıkardı. 

ğı gibi bunları işletenleri yaka • 
Jamıştır. 

Bu suretle zehirli maddeler ka. 

, çakçıtarının faal!yetin.e nihayet 
veril=~ olacaktır. 

anası olan zavallı kadın koşarak 

geliyor. 
Kahvecinin kağıdları arasında 

bulunan bir hesab pusulası zabı
tanın nazarı dikkatini çekiyor. Bu 
pusula, Nansi lokantalarından bL 
rinin ... 

Lok an tacı, sorguya çekilin. 
ce, Latuş'un biı kadınla beraber 
lokantaya geldiğini, yemek yer -
ken birbirleıile münakaşa ettik -
lerıni söylüyor. Ve kahvecinin bir 
aralık bir telefon numarası sor -
duğunu ilave ediyor. 

Zabıta memurları bu numara -
yı oğreni~·orlar ve derhal telefon 
ediyorlar. Numara sahibi, kah -
vecınin dostu olduğunu ve tele -
fonla gece gelemiyeceğini karı -
sına haber vermesini rica ettiğı -
ni söylüyor: 

- Latuş, Madam L. .. adlı bir 
kadınla beraberim ... 

Dedi, zabıta, 
Bu malumatı alınca Madam 

L ... yi buluyor. Sıkı bir soıguya 
çekiyor. 
Kadın, sorulan suallere cevab 

vermekte tereddüd ediyor. Niha. 
yet, Latuş ailesinin dostlarındau 

olduğunu, pazarları ve yortu gün. 
!eri müşteri çok olduğu vakitler 
kendilerine yardım ettiğini söylü. 
yor. 

- Latu§ 45 yaşında ve dört ço
cuk babası olmakla beraber çok 
çapkın, hovarda bir adamdı. Ba _ 
na daima takılır, sarkınt:lık eder. 
di. Münasebetsiz tekliflerde bu -
lunurdu. Ben, bunlara mukabe. 
le etmezdim. Buna rağmen, nasıl 
oldu bilmem, geceyi bera:ber ge. 
çirmeyi kabul ettim. Dün akşam, 
Latuş, ve ben Nansi'de bir lo -
kantada yemek yedik. Metresi oı 

mamJ teklif ve ısrar ediyord11 
Bu yüzden aramızda münakaşa 

çıktı. Bir müddet ağız kavgası et. 
tik. Sonra, otomobille Nansı'den 
ayrıldık. Geceyarısına doğru La.. 
ncvil'e yaklaştık. Latuş otomo -

bili durdurdu. Beni, cebrea ar. 
zusuna rametmek istedi. Razı oL 
madım, elinden kurtulmak için 
çırpınıyordum. Boğazımı sıkma. 

ğa başladı. Bütün kuvvetimi top. 
!adım ve elinden kurtulmıya mu. 
vaffak oldum. 

cFalcat hayhat! Latuş adeta de. 
li olmuştu. Bağajları bağlamak 

kullandığı bir kayışı yakaladı, 

boynunun ~trafına doladı, bir U

cunu da otomobilin kapısına bağ. 
ladı ve kendini şi.ddctle yere bı
raktı. derhal öldü. Korkudan ak. 
hm başımdan gitti. Ne yaptığı 
mı bilbez bir halde kayışı lıoy -
nuııdan çıkardım, arabanın içe -
risine altım . Sonra bir deli gibi 
koşarak evime gittim ...• 

• 
Zabıta kadının ifadesinin doğ. 

ruluğundan şüphe etmiyor. Fa _ 
kat, Lotuş'un bir cinayete kur _ 
ban gitmesi ihtimalini de düıü
nüyor. Latuş çok kuvvetli bir a. 
damdı. Madam L ... in elinden 
kurtulması imkan haricinde. E _ 
ğer hakikaten kadını boğazından 

yakaladıysa her halde boğardı. 

Bu muhakkaktı. Snıır:ı . ""k ve 

lc ncPyi seven bir adamın kcıı. 
dini öldürmesi de bıraz garib. Llu. 
na karar verdiği farz ve kabul 
edilse bile kayışı yerine, daima 
üzerinde bulundurduğu rovelvcr
den istifade etmesi, bununla kcn-

(Dovanu 1 inri sahif,.ııı.izdl') 
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Casus mu deli 
--- --

(BiriMi sahifedet tleTam) 
kadının halen nerede olduğu bi -
liinıx:meltcdır. Ali Rıza Kartal -
dan ayrıldıktan sonra müteaddıd 
]§!erde çalışmış. bu arada Haleb 
ck?mrryoflannda da 4 lira ycvnu. 
ye ıle ıstihdam olunmuştur. Ha -
cıosman bayırı dl.nayetindcn bir 
kaç gun evvel Ali Rıza, on sene -
denberi semtine uğramadığı K~r
tal btesyonu civanndaki 14 nu
maralı evde oturan kıittardeşi 
Şah<!Jld i yanında sarışın bir ka. 
tlın olduğu halde ziyaret etmiş _ 
tir. Şahende, 10 senedenberi ger. 
:nııediğı kardeşi Ali Rizayı böyle 
Mrdenbire yanında tanımadığı 

yabancı l:Hr kadınla gQrünce şa -
prmı~ ve kendisine nerelerde ol. 
Wğuııu, yanındaki kadının kim 
Qlchığunu, sormu~tur. Ali Rıza, 

yakında mühim bazı işler için 
Jfale'be gideceğini söylemiş, ya -
ıtındaki meçhul kadını da: cKa -
nm Sevim> diye takdim etmiş -
tir. Şahende bu yalanlara inan -
mıştır. Katil, ablasının evinde b1r 
iki fraat ktı.dar oturmuş, sonra meç. 
bul sar ın kndın1 f stanbula av -
det etmiştir. 

SARIŞIN KAD KİM' 
Katilm Kartafa götürdüğü ka.. 

dın, bu esrarengiz hadiselerde çok 
müHim bir rolü olan esansın ka-
dınıı dır. Ve kendisinın aslen Es. 
ki.şehirli olduğu, şehrimize geldi. 
ği vakit evvelce Galatada İbrahım 
ismind bir' sile düşüp kalktığı, 

bilahare maktul şoför Lutfi ile de 
131apd ~ daha sonra da katil Ali 
Rızayı tamdığı ~ lenmektedir. 
~ i di bir nvayete göre de bu 

kadın Eski.şehirde Ali Rızayı ta. 
numştır.Ve1manbuaclaonurua 
beraber gelmiştir. Ne Ömer lut
fi. ne de İbrahimi ta~amakta -
dır. 

Henuz tah'kikine imkan bula -
mad ğımız üçüncü bir rivayet te 
sarışın kadının haric bir menıle -
ketten buraya geldiği şeklinde • 
dir ve hadiseden sonra :Eskişehire 
kaçmış orada yakalanarak buraya 
ıönderlhnek üzere yola ~ıkanl _ 
mı~ır. 
SARISIN DE~İL ESMER Mİ" 
Zabıta ve adliyenin tahkikatı 

mevzuubahs bu kadının sarı~n 

bir kadın olmaktan ziyade daha 
fazla ecmerc meyyal bir renkte ve 
balık eti tipinde olduğu mc,.ke -
%indedir. 

Katıil Ali Rızanın annesi ve kız.. 
kardeşi Kartaldan Polis Müdırl. 
yetine celbolunarak ifadeleri ahn
mı§ ve bu kadının t§kali hakkın. 
da da onlardan malUınat toplan • 
mıştır. 

Bu mAlümat, Beyoğlunda Ye. 
niçeri sokağında oturan Madam 
Eleninin ıfadesile karşılaştırılınca 
cSevim » ismile kendini tanıtan 

ayni kadının bundan btr hafta ev
vel Madam Eleninin evine Ali 
Rıza ile geldi~ni meydana çıkar
ml§br. 
PANSİYONDA BERABER 

GEÇEN 4 GON .. 
Snim, o gün Madam E?eniye 

Ali Rızayı: 
- Kocam!.. 
DiJe takdim etm~ ve: 
- Dargındık. Banftık. Şimdi 

bel'aber oturaca!ız Bize bir oda 
'ftl'. 

D!mişt r. 
Madam Elenı d~ bmlUl'I üzerine 

lrendilerıne bir odrı wnniştir. Ali 
Rıza Sn'imle bt'.raber l>u pansi _ 
yonda 4 gun beraber kalmqtır. 

Fakat 4 üncu gün, ev sahibesi 
tarafından usulen zabıtaya göste .. 
rılmek üzere Alı Rızadan hüviyet 
varakası rstenirıce; huviyetini ta.. 
nıtmamak üzere pansiyondan çı
kıp gıtm·ş-; bu ara bazı ~alannm 
odada k Jmasın~ ehcmmi~•et ver .. 
memiştir. 

Sev un de Ali Rızanın gıd!Jinden 
b ıun sonra nenıye gideceğini 

soylemf'den ortadat. nvbolmuş -
tur. 

50 ÇİFT KADIN ÇORABI 
VE RESl1r1LER! •.. 

Madam Eleninir. bu ifadesi Ü

ze.rıne mezktir qyal:ır hemen ad
liye emanet dairesine getirtilmiş 
ve polis 2 ınci fUbe müdür mua -
vinlerile 1 inci şube müdür mu.. 
avıainin ve müdMiumumi mua. 
vını Hakkı Şükrü, Sultanahmed 
l mci sulh ceza hitkiminin huzu -
11 ıe ~ılnuştır 

Bu ~alar arasında bulunan bir 
tan .50. f,'•ft yen kadın ç<>-

rabı, bazı mühım mekhfular ve Rakı içemem. Beni mazur göru • 
Sevim ile Ali Hizanın ve ba§ka nüz, dedım ve ıkıuci tekHfinı reci. 
kadlnlann başba a Ç'!kmış resim. rettim•. 
!eri ıle henüz kağıda kopye edil. Dedi. Ben o sıradrı hır müşteri 
memiş !ilimler çıkarılmıştır. buldum ve İstanbula dondi.ı.m. O. 

Bu !ilimler; dun gece polis mü rada kalan ve müşteri b kliyen dl 
dürlüğü fotogrnfhanesınde kiiğı· ğcr arkadaşların Ömer Lütfi • 
da çekilmiştir. nin bu esrarlı müı:terisi ile bera. 

ŞOFÖR ÖMER LÜTFI BİR beı· saat yirmi buçuğa doğru ga. 
TESADÜFÜN KURBANIDIR zinoyu terkcderek lstaııbul isti-

Esrarengiz hüviyeU: katilin lin kametine gittıklenni söylediler. 
ci kurbanı şoför Ömer Ltitfiyi ev. Benim gördüc.üm bundan ibareL 
velden tanıyıp tarıım .. dığı ve ara. tir. Katil olduğu w~ lcnilen bu a. 
larında bir kadın meselesinden ve damın yanında o sırada ne sarışın 
ya herhangi bi:- esk.ı hadiseden do ve ne de esmer bir kadın yoktu. 
layı kin ve münaferet bulunup bu Hatta Ömer Lutfi ile bu adam 
lunmadığı cephcsind n derinleş- arasında bir tanışıklık ta mevcud 
tirilen tahkikat· ba husustaki ilk değildir.• • 
şüpheleri tamDmile ortadan kal- Gerek şoför Halidin bu sözle -
dırmıştır. rinden ve gerek diğer bazı eınare-

Ömer Llıtfi ile katil arasında lerden hadisenin mahiyetini ta-
eski bir macern ve münasebet mev m:ınııle değiştiren çok şayanı dik.. 
cud olmadığı gibi bırbirlerini vak'a kat bir neticeye varılmaktadır. 
akşamına kadar h"c tanımadıklan CASUS MU? 
da şah"dlerin •f delerı ıle anla - Ali Rıza İstanbuldan ayrıldık. 
~ılmıştır. tan sonra uzun muddet Suriyede 

İki adamın t nı mnları şu SU- ve cenubda dolaşmıştır. Ondan 
retle olmuştur: sonrn şehrimize gelerek Esime -

Ali Rıza, per mbc gunu ak - birde t~ yare kararg*hınd.:ı v~ 

şama do-ru, ço •• dalgın ve dur- Devlet De~ollarmda bir müd-
gun b r sima il BE)o ,I nda Tak- det çalışmıştır. Bu ~erlerden bir-
simdcki ·Mavi K e• bırahanesine denbire ayrılan k til ondan sonra 
girmıştir. karanlık ve meçhul bir vazife ile 

Burada bir h=ıyL bırL ve rakı şehrırnizdc me gul olmuş bu sıra. 
içen katil; hesah Z<!manı geldiği lard huviyetıni hep s.ıklamağa 
zaman parnyı öchyem miş ve ora- uğraşmıştır. İşte kati n şoföre 
daki garsonlnrd n btrine ku;a bir bira sonra da rakı ıkram etmek 
pusula yazar ... lı: bunu Galatada istemesı, kendısinin i.şled·~ veya 
•Havyar• hanı 1 göliirmPSini ve alakadar bulunduğu çok ağır bir 
oradan kendisin verilecek parayı suç veya şimdi)e kadar her nasıl. 
kendi · e getirme ni . ··ylemi tir. sa meçhul kalmış bir curum ve 

Bu garson da dı n çıkarak yahud M nmesı içın tertibat a. 
Taksim durağır.d~ ılk rasgeldiği lınnrak tasarlnnmış kasdi bir ha-
bir taksiye binm " dogruca Ga_ rekctının polisçe duyulmuş ol -
lataya inerek p ralıın vlıp getir- ma ı kot1kusile hududdat kaç -
miştir. mak veya aldığı vaııifeyi behe -

işte bu otoınob l; b dbaht şoför mehal hudud haricine çıkararak 
Ömer Lfıtfinin sahıb ve ıdare eL rrctıştirmeğe karar verdiğini ve 
tiği 2972 numar 1ı mahurl taksi _ bunun için şoför ÖmE:r LUtfiyi 
dir. sarhoş ederek bir biçimine geti -

Garsonu •Mavı Ko e• ye bırn.. rip otomobilden dışarı ntmak ve 
kan §Oför Ömer Lutfi manevra ya sonra arabayı çalarak kaçmak is.. 
pıp birahanenin önünden ayrıla- tediğini göstermektedir. 
cağı sıralarda Ali Riza kendisine Fakat katil, şoförü sarhoş ede-
bir otomobil temir. cdi1mPsini em- meyince kendisini ateşten kıska. 
retmiş bunun üzerine de garson- cı i9file alan şüphe ve kuruntu • 
lar en yakında bulunaı: bu taksL lan uğruna veya aldığı esraren-
yi durdurmu lard:ır. giz vazifenin ehemmiyeti paha -

Ali Riza böylece otomobıle bin- sına canını kurtarmak için ilk 
dikten sonra: cana kıymış. şoförü öldurerek bi-

- Büyülcde.reye!.. :dinci maksadına er~tir. 
Emrini vermiş v~ •Beyaz Par. Nitel.dm katilin memleket dı -

ba girerken orada da içkiye de. şına çıkmak için bir otomobil a.. 
vam etmiştir. radığını gösteren şu vak'a da ay. 

Zavallı Öme; Ltitfımn eski ar. nca şayanı dilCkattir. 
kadaşlanndan Rnl"d isminde biP TEPEBAŞINDAKİ KAHVEDE 
ıoföriin hem hadısttnf.1 buradaki 15 senedenberı Tepebaşında 
safhasını anlatan ve hem de Ömer benzincilik eden ve piyasanın ye-
Lutfi ile Ali Rizanın evvelden bir· ni ve eski büti.ın şoförlerini tanı. 
bhini kat'iyyeL tanımadıklarını yan Ali ismide e.::.ki, usta bir şo.. 
teyid eden ili sözler" çok şayaıu för bu vak'ayı şöyle anlatmakta -
dikkattir. dır: 

Halid şunları :;oylemektedır: 
Ş.fw Hafül ne anlatıy.! 

•- Hm vak'a tarihi oJan per • 
§em be akşamı BeJ oglundan aldı. 
ğım bir müşk?ri ile Büyü.kdereye 
gittim. Orada Monte Karlo gazi
nostı önünde beklemekte olan di
ğer arkadaşlar arasında maktul 
Mehmed Lütfı de bulunuyor ve 
otomobilin arkn tarafmdaJı:i ka.. 
pağı açmış, ,Wice şişeyi dikmek 
suretile bira içiycrdu Kendi.sile 
olan samimiyetimrze güvenerek 
bir litif~ yapmak lStedim. Usul u
sul yanına sokuldum ve elindeki 
bira şişesini kaptım \'C birden iç
tim~ gülüştük. O sırada gazino gar 
sonlarından bırı yanımıza geldi. 
Müşterisinin kcndmn! i~tediğinı 

Ömer LUttiye silr. ledr. O da git _ 
ti. Bir masadl yalmz başına iç _ 
mekte olan müşterisi ile birşeyler 
görüştü ve döndu. ~ine yanıma 
geldi. Ve: 

Bu ne tuhaf bir müşteri. Gazi_ 
noda kendi rakı ıçtığı ve benim 
tarafından bir taleb vuku bulrna
lJıgı halde garsonu bana gönderdi. 
Ve ne içeceğimi sordurdu. Ben de 
nezaketsızlik olmasın diye bira is-

tedim. Şimdi de blna: .. burada bi 
ranın pahalı o!duğunu bilmiyor 
musun ki bira istedin. Rakı veya 
şarap iste ve iç!• dedi. Ben bu a. 
damın alelade b"r müşterı olma
dığını zannediyorum. Bunun bir 
sivı1 polıs iunirı oldu~nu ve beni 
denemek için bu tarzda teklifte 
bulunduğu ihtimaliıri düşündüm: 

•Bize rakı değil, biıa bile içmek 
yasaktır Fakat size bir hürmet oL 
mak üzere ikı amınızı kabul ettim. 

•- Hadiseden iki gün evvel, 
yani çarşamba günü benzin verdi.. 
ğiın toförlerden biri Tepebaşında 
Kahire kahvesinde bir adamın es. 
kiden şoförlük ettiğinden bahisle 
arkadaşlara bazı hıkayeler anlat· 
tığını ve fakat bu adamı tanıya:ıı 

olmadlğmı söyledi. Ben de merak 
ile kahveye gittim ve bu adam ile 
görüştüm. Ses. bana yabancı gel. 
medi. Gözündek: gözlüğü çekince 
karJmıdalı::inin 12 sene evvel sa
hibi bulunduğu Ford markalı bir 
otomobili bir müddl't kullanan ve 
çoktanberi piyasada görülmiyen 
Ali Riza olduğunu tanıdım. Hayatı 
hakkında mal\ımat ıstedım. O da: 
•- Ötede beride dolaştıktan 

ve bir müddet işsiz kaldıktan son
ra Eskişehir tayyare !abrikasında 
iş buldum ve bir mitddet ç?"f tım. 
Oradan Devlet Demiryol1arı işlet. 
me idaresinde bir vazife aldım. 
Şimdi orada çalışıyorum. V az.iye. 
tim her cihetçe iyidir. Biraz ra -
hatSız ve tediviye muhtaç oldu -
ğum için lstanbula geldim. 

Dedi ve Tepebaşı eczanesinin 
etiketini tasıy:m bir sısedeki ilacı 
yanımda içti ve kalkıp gıtti. Bu 
adam maktul Mehmet I..ütfiyi ;kat. 
iyen tanımaz. Çünkü onun zama
nında Mehmcd Lutfi henüz mes. 
]eğe girmemiştl, Mehmed Liıtfi 
Enver Paşanın biraderi Nuri Pa
pnm Trablusgarbdan getirdiği ve 
darlil~tama verdiği bir çocuktur. 
Mes1ege altı yedi sene evvel gir -
m.iştir.• 

İPSALAYA DOCRU 

Burtıya kadar anl:ıttığım z vak
alar hadisenin t~t nbula aıd kıS-

mi? 
1 
mına ald bazı mt'çhulleri tamamile 
tenvır etmiştır. Katılın ikıncı cı

nayetıni işledığ ve cezasını vücu. 
dle .ödedıği İpsaladaki vak'anın 
sureti cereynnı hakkında da ma -
hallinden gelen yenı malUınat ha
disenin esrarengiz mahiyetine ye. 
ni ve karanlık sualler ilfwe et -
mektedir: 

Katil Hacıosmanbayınnda:kı ci
nayetten sonr:\ gecenin karanlığı 
arasında ve son sür'atle Kumka.. 
pıya gelmiştir. 

SARIŞIN KADIN OTOMOBİLDE 
VAR MİYDI? 

Orada Ahmed isminde bir ada.. 
mı da arabasına nlan Ali Riza onu 
Uzunköprüye kadar gö!ürmüş, o
rada bırakmıştır. Dün tevkif olu
nan Ahmed; katilin kendisini bul. 
duğunu inkar etmekte ve onu te
sadüfen yolda arabasilc gördüğü. 
nü söyliyerek: 

- Ben UzunkC:pruye gidıyor -
dum. Arabayı boş gördUm. Ali 
Rizaya rica ettim. Beni arabasına 
aldı. Fakat otomobilde ve yanımız 
da herhangi bir kadın yoktu. de
mektedir. 

Ahmed bugi.ır. Uzunköprüden 
şehrimize gctı!·ılnııştlr. Burada ya 
pılacak olan yeni ısticvabında ağ
zından mühım tafsılut alınacağı 
zannolunmakt:ı ve ortadan kay -
bolan Sarışın Kadının otomobil· 
de bulunduğu, fakat Ahmedin bu
nu sakladı rı zannedılmektedir. 

Katilin; Ahmedi g<!ce yollan ta 
nımak üzere arabasına alınış ol -
ması da muhtemel görfümektedir. 
MUHİDDİNİ ~ASIL ÖLDÜRDÜ? 

Ali Rıza Uzunkop~de Ahmed
den ayrıldıktan sonra Kırklarelin 
den benzin almı ve ertesi gün ·İp 
sala• ya saat 12,:JO da \0armıstır. 

Otom<>bil ilk mektebin önün -
dcld meydanlıkta durmuştur. İP
sala uğrak bir kasnba olmadığı i
çin halk otomobilin etrafını sar -
m~, şoföre: 

- Kimi getırdın, kim geldi? di
ye sormağa başlamışlardır. 

Fakat Ali Rizn bunlara ccvab 
vermemi~ bir müddet onlarla İs· 
tanbul hakkında konuştuktan son 
ra jandarma karakoluna gitmiş, 
karakol kumandanına: 

- İstanbulda 'J'epebaşından İP
salaya bir kadın ınü~tcri getirdim. 
Buradan yıldırım telgrafı almış. 
annesi hasta imiş ,t:ım kasaıbaya 
girdiğimiz zaman beni ilk mekte. 
bin önünde durdurdu, •evimiz bu 
rada sen mektebin önünde bekle 

1 

dedi» ben mektebın önüne gider-
ken kadın ortadan kayboldu. Sa
atlerdenberi bekliyorum, kadın -
dan haber yok. Parayı almadım, 
§Unu arayıp bulun demiştir. 

Jandarma bu haklı müracaat 
karşısında kadını aramıya, Ali Ri 
u ela kasabayı dolasmağa ~la -
mıt. bir müddet sonra da bir kah. 
vede oturup kahve balkı ile gö -
rü~eğe başlamıştır. Bu arada 
meteoloji memuru Muhiddin gö. 
zükmiiş, uzaktan kahvede Ali ru. 
zanm oturduğunu görünce birden
bire sararmıştır. Ve mümkün ol
duğu kadar Al! Rizaya gözükme. 
meğe çalışarak anSlzıD yolmıu de. 
ğiştinni~ ve o civarda başka bir 
kahvede oturan aıkadaıı jandarma 
başçavuşu Alinin yanma giderek 
müthiş ve büyük bir sır teslim e
decek insanların heyecanile ve so 
luk soluğa: 

- Alı namusun üzerine s~z ve. 
rirsen sana birsey !Öyliyeceğim, 
demiş, fakat daha sözGnü ~amam. 
]amadan Ali RWı yanlarına gel • 
miş ve Muhiddine: 

- Oo .. Muhiddin nasılsın ba. 
kalım, yahu demiş jandarma ka
ralrolunda anlattı~ı hikayeyi an
latmıştır. :Muhiddin buna inanma. 

mış: 

- Yalan söylü,·orsun Ali Riza 
dije haykırmış, fakat daha cüm
ıe-.ni henüz tamAmlarken beyni
ne yediği bir tabant'a kurşunu ile 
oraya yığıhvermiştir. 

Ali Riza Muhiddinin yalan söy. 
lüyorsun cümlesini ~itir işitmez 
tabancasmı çılrarmış, onun beyni
ne gkmıştır. Katil; bu cinayetten 
sonra hemen kn~mağa teşebbüs 
etmiş, fak at o esnada dinde du • 
ran tabanca telrrar ateş almış, ve 
çıkan kurşun kendisine inbet eL 

miş, o da orada ölmü~ür. 
Muh ddinin resmi e!biselı bir 

adamın yanına lkoşaralı: onunla 
!lı:onuşnası üzerine Ali Rızanın 

Hatay 
(Birinci sahifeden devam) 

iştirak ctmeğc boışlaınıştır. Müza. 
kerelerin perıembClC tamamlana
cağı muhakknk görülmektedir. 

Dünkü müzrıkerelerde vanlan 
neticeler hnkkwda büyük bir ke. 
tumiyet muhafaza edilmekle he. 
raber müznkeıatın nıüsnid ve müs 
bet snhnda ccrl!ynn eylediği anla. 
ıılmaktadır. 

Ancak perşembe günii ikmaline 
çalışılan müzakereler esnasında 

Hatayda mahalli asayiş ve emni
yetin muhafazası için Fransız ku\' 
\•etlerine iştirak \'C yardım edecek 
Türk askerinin nıiktnrının tesbit 
olunacağı anlaşılmaktndır. Anlaş. 

manan imzasından lrı!ın bir müd. 
det sonra inzılrnl liU\'\'etlcrimiz 
Hatay topraklarına dahil olacak 
ve vazifeye başlıyaeaklardır. 
HATAY ERMENİLERİ NAMINA 

BİR HEYET GELİYOR 
Ankara 14 ('fclcfonla)- Antak. 

) adan buraya \'erilen Jılnli'ımata 

güre, Hatay Enncnileri nrasından 
seçilen bir hc3 et buraya gelmek 
için Antakyndan lıu~ünlerde hare
ket etmek üzeredir. 

Hata3 dn so·ı günlere kadar in. 
tihabat devresi ba~langıcı olan 
tescil işlerinde lı<'r tnrnf ta l apılan 
taz3 iklcrc rağnıen hır kısım Er
~eniler Ttirk lisic ine ynıılmış • 
lardı. 

Bu nol,ta gözöniindc tutulursa 
bugün daha Sl'rhc:st lrnlmı olan 
Hata3 Ermenilerinin C'ok dalın ge
niş ni bette Tiirk l<."ıinc iltihak e
decekleri nıuhakknktır. Hu itibnr. 
la bö~ le bir lıe3 etin Aukara3 a ge. 
fü.i de çok tab:i addedilmektedir. 
--~ .. _..... ......... ~ -- .. -----

hemen yerınd n kalkıp muhnvc -
relerine m:".ni olmnk üwre yan • 
larına yanaşması büyiık sıı rına 

vakıf olan Muhiddiini bu sırrı a. 
çığa vurmaması için öldürdüğü 
şüphcsinı tevlid etmıştir. 

MUHİDDİNİN PARASI VE 
MEKTUBLARO 

60 lira aıylıklı lir memur olan 
Muhlddinin Ziraat BankaStnda 
3150 liralık bir hesubı olması ve 
ayrıca 180 lira nakid parasının 

bulunması da şayanı dikkat gö. 
rij,lmüştür. 

Muhiddinin eşyalan arasından 
çıkan ve katilin imzasile yazılmış 
olan bır rnektubdakı: 

•Mu'hiddin ben bayatta iken 
sen onunla birleşemezsin. Bu fik
rinden vazgeçmeni sana son defa 
ihtar ediyorum. Zaman gene bir -
!birimizi karşılaştıracaktır.> 

Satırları da ehemmiyetle tet • 
kik edilmiştir. 

Her nekadar bu cümleler ha
disenin bir kadın meselesi yüzün_ 
den olması şüph~ni de uyandır -
mışsa da mektubun parolası gL 
mışsa da mektubun parolalı bir 
mektub olması da ihtimal dahilin
de bulunmaktadır. 

İPSALA YA MUHİDDİN! 
ÖLDÜRMEYE Mi GiITİ? 

Ancak sarışın kadının ikisi ara
sında bir münazaünfih bir ka dm 
olması ve ondan ayrıldıktan sonra 
sırf Muhiddini öldürmek ü:zere 
İpıah(ya giooek mekteb önünde 
onu bekleınesi ele akla gelmekte. 
dir-

lşte fimdi müddeiumumilik, 
jand~ ve adliy• bütün meç -
hollerin halli ile beraber sarı11n 
kadının lkıbe\i üttrinde de dur. 
maktadırlar. Eğer, iilhakilta bu 
sarışın kadın, Eskişehir~en gel -
miş ve evvelce katilin tanımış ol
duğu kadın ise E.'\kişehre dönmüş 

olması zannedilmektedir. Yok e. 
fer Ali Rizanın Beyoğlunda pan
siyonda beraber oturduklan b11 

kadın ile sarışın kadın ayn ayrı 
kimselerse ikisı de ne olmuştur! 

O takdirde sarışın kadının ha -
ricden gelmiş olması ihtimali de 
kuvvetlenmekted;r. 

Katilin; bu kadmı H,oo.sman -
bayırındaki cinayetten sonra U
zün1dSprüye veya Kırklareli c:i • 
vanna kadar götürdüğü ve bu yol 

tizerinde öldürerek cesedini her
hangi bir kuyuya. veya çalılığa, or 
mana sakladığından §iipbe olun -
dujundan bütün yol \Derinde e
hemmiyetle araştırmalar yapıl -
maktadu. 

YA DELİ, YA CASUS 
Atakadar ve salahiyettar ma -

kamlar: 
- Bu cinayet, normal vaziye -

tin feV'kinde ve 15-20 senede bir 
eörülen vak'a1ardandır. Demekte 

Kantaicılarda cumartesi akşa.. 
mı işlendiğini dünkü nüshamızda 
!bildirdiğimiz cinayet tahkikatına 
müddeiumumi muavinlerinden 
Orhan He polis müdıriyetı ıkıncı 
şube memurları el koymuşlardır. 
Tahkikatın son şekli aı~ur: 

Kantarcılarda Ahmed Nural 
sabun fabrikasında 9 amele çn • 
lışmaktadır Bunların arasındn 

bulunan ve mezkur fabrikada bek
çilik eden Şevki cumartesı akşamı 
saat beşte imalathaneye gelen 
Ahmed Nural tarafından aran • 
mışsa da bulunamamıştır. Esasen 
tatil vakti olduğundan Şevkiden 
başka fabrikada hiçbir işçi yok -
tu. Ahmed Nural bunun üzeri:ıe 
12 teneke zeytinyağının çalınmış 
olup Şevkinin de oralarda olmn -
dığını görünce pol•se müracaat 
etmiştir. Pazar akşamına kadar 
devam eden araştırmalardan son. 
ra nihayet 7-8 metre derinlikteki 
sabun kaynatma kazanının ıçinde 
etlen ezılmiş, hatta kem\kleri pel
teleşmış bır halde bulunmuştur. 
Bunun üzerine fabrikadaki işçi -
ler birer birer sorgu) n çekilmiş 
bunların· arasında şüpheler Mnn • 
surun üzerinde toplanmış ve Man
sur Şevkı ılc bir alacak yüzı'.'ınden 
vaktıle ka\'ga ettikleri anlaşıl -
mıştlr. Bu kavganın kinini hnla 
içcrıs•nde saklıyan Mansur bu ci
nayeti lşlemesinde başlıca amiller. 
den bıri olduğu z.ınncd lmektc -
dir 

(Dış µolitıkadan devam) 

panya harbi için başka bir netice 
muta a' ver dt';: ildir. Halbuki 
Franko bcklenill n wferi henüz -kazanamamıştır. 

İtalyanın telnltb.i ine göre, -ma
demki Frankonun zaferi olup bitti 
olnrak kabul edilmiştir; o halde 
mücadeleyi uzntıp da bir takım 
enternasyonal karışıldıkların çık. 
masına yer 'ermekten ise: bu u. 
fer tacil edilntelidir ,.e miicadele. 
nin u:ıamasınd:ın enternasyonal 
karışıklıkların doğabileceğini Fran 
ko son günler içinde lugiliz ge
m ilerini batırmak ve f'l'anSJZ toP
raklarını borbardıman l'fmck su. 
retile i bat etmeğe çalıŞmaktadır. 
Frankonun bu harekdi entemu. 
yonal miinaschctlcri, Niyon kon
feransının arifesind('ki atmosfer i. 
çine atmıştır. ingili:ı • italyan iti. 
lifınm imzasına rağmen, Niyon 
konferansının teltr.r ~timaa ç• 
ğırılmasından bahsedilmektedir. 
Anlaşılıyor iri hükametdleri maL 
liib olan surette mağlltl> edellliyen 
Fnnko, fngillerc. ~nanmMtna ve 
Fransız ioprakfarına karşı giri§tL 
ği son taarnn ile %afet'İıte yar4ım 
için bu devletler mnine tazyik 
yapmak istiyOI'. Bu. 1speaya bar. 
hinin uza11U1Sından bılup usanan 
Fransa •e fqiltereyl yola ıetlre
rek istiW.f edilen ıayeyi temin 
NeCeğ'i gibi, İngiliz n rran11z eL 
khuaı te .. yi~ ederek tamamile ma. 
kGs bir netieeı de nıeydaaa ıetire. 
hilir. 

Aluned Şiikrii Esmer 

ve bütün cephelerden tahkikatı 

müteaddid elemanlarla derinleş -
tirmekted ir ler. 

Bu ara katilin herhangi bir cin
net buhranı altında bu vak'alan 
işlediği ve akıt miivazenesinde 
bozukluk olması iht;mali de akla 
gelerek müddeiumumilik Bakır -
köy emrazı akliye hastanesine mü 
racaat etmiş ve orac.la •Ali Riza• 
isminde bir adamın yatıp yatma. 
dığını sormuştur. 

Haldkaten katıl eğer deli de -
ğil.,«-; o vakit sarışın kııdınm teş.. 
\ ikıle 'kuvvetlı bır ideal, hain ve 
gizlı bır maksad uğrunda hare
kete hazırlanmışken ve mah -
sullerini kendisine suç ortalı yap 
mışken; içini !!aran şüphe ve kor
ku uğruna onları oldürdüğü akla 
en yakın gelmektedir. 

Bugünkü ve yarınki tahlubt 
bunlan tamamilc meydana çıkar
mış olacaktır. 

811 saı..h mllııWeiamami muavial 

ne ıöriittilk 
Tahkikatı idare tden müddeiu

mumi muavini Bay Hakkı Şükrü 
ile bu sabah göriiftük. Mumaileyh 
hidi.sentn meçhullerin aydınlatıl
ması için gece ve gündüz çabpl
dığmı, pek yakında her şeyin te
nevvür ederek o vakit mattiuala 
izah.at verilecetmi btwym etti. 
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'f Vesilcft, resim, malfımat ve not verenler·. Eski Osmanlı dnnanması erki· 
ercu~ .k .b fi;ık ıne, ve 1 tı as nından miralay Remzi, İskele ve limanlar umum kumandanı albay 

kı ınahfuzdur: Şükzü Pala, komodor başkatibi İhsan, batan eemi kaptanlan, 

Süvari go.:düöü"'"~;i'iYe·tien 
hayrete düştü: 

nir lngiliz tahtelbahiri suyun üstünde duruyor, 
güvertesindeki tayfalar denizden 

~- adam topluyorJrdı 
1\ ~n llıU ~adar ilerledikten soıı.. 
~ ~ 3Yru rasıdın yeni bir ra. 
~ Variy; yerinden fırlatmış.. 
'l,5 . 

"ılı list·lltil kadar önümüzde, su. 
, ııu';nde bir tahtelbahir var. 
't ıııan tahtelbahri mi? .. 
~Vet, bayrağı görünüyor!. .• 
~ "~e•? adam çıkarıyor ... Deni. 
:'ll Ve rı~de kalas, seren parça -
ı.ı g0rJ'1~zıneğe çabalıyan insan. 
t-,. uyor ... 

t..."'I«r· 
"''"ra.

1 
~derhal dürbünü geminin 

"n:.. tıkametindeki nokta va 
it "ı :ıı· -
k ~.~;le ll'az araştırdıktan son _ 
~ete at_en __ gördüğü vaziyetten 
~!\ sıı duştü. Bir İngiliz tah tel. 

~rıe .Yun üstünde duruyor, 
~ ~llıdeki tayfalar, denizden 
"il lt ~1~Yorlardı ... Bu, ba tır • 
~1~ rı;ürettebatıru sudan 
·~·u e •~-ır eden kapi ten HeL 
~ ~l\e \B ~ korsan gemisi idi ... 

<ııı. ~-·!re destroyerin güve: • 
'l'o iUvartnin sesi çınladı: 

\t• P b~ınaı 
~'bu l... tıı •% nu hedef veriş, mesafe 
~ıı ıı sesler!, topçu kuman. 

l.ır;ıflc11rtıandaları taltib etti; 
" tan. 

h ''iı:ırı · "'be ... 

gıcırtılı çalışmaları ile yavaş ya. 
vaş kızakta kayan, denize doğru 
inen 200 tonluk geminin, başında 
iki bordasında Arab harfierile ya. 
zılı (Doğanı bahri) ismi okunuyor; 
50 ye yakkın adamın devamlı ça. 
lışmaJarile sakatlanmadan de _ 
nize indirilmeğe uğraşılan yel • 
kenlinin ba~ güvertesinde avcı 
ceketli, haki k.alpaklı, çetin bakışlı 
bir gemici telaşlı hareketler ya. 
pıyor, tayfalarla kalafat amele _ 
sine emirler veriyordu. - ~-Yelkenli yarım saatlik uğraş _ 
ma ile kolayca denize indirildi 
Baştaki hakli kalpaklı adamın: 

i - Oooh ... 
Diye kendini güverteye salıver. 

diği görüldü ... 
Hemen kalafat yerinin önünde 

kızaktan inen Doğan bahri demir. 
!erini attı ... Ertesi s3bah Köprü 
açılınca denJze çıkmsk için hazır. 
lıklara başladı. .. 

Kendisini: 
- Oooh!.. 

Çanakkale gazilerine mühimma~ 
ve erzak da taşımıştı ... 

Marmar2(da (tahtelbahir) kor -
kusu yayıldığı sıralarda Karade. 

niz seferlerile meşgul olan Peh _ 
livan reis, düşman denizaltıları.. 

nın şerrine uğnyan molör ve 
transpodarın hikayelerini duy -

dukça kendine çeki düzen verir 
ve <ınların batmak veya esir ediL 

mekle neticelenen maceralarını 

istihfaf eden bir tavırla konfe • 
ransa girişirdi: 

- Elbette acemi denizcinin e -
!indeki tekne tehlikede bulunur .. 
Efendim ben bu kadar yıldır a. 

teşin göbeğinde sefer yapıyorum. 
Neden birşey olmadım? .. Ne önü

me tahtelbahir çıktı, ne de Kara. 

denizde koca gemileri batıran Rus 
forpidoları rastladı. .. 

İhtiyatsızlığ tedbirsizlik bir de 
l..z 1 ~ı. • ... in.in t~bii neticesi olan 

tahtelbahire karşı yapılacak işi 

bilmemek bir gemiyi tehlikeye 
düşürür ... 

Diıyor, sonra sarı bıyıklarıru iri 

avuçlarında uvalıyarak ilava e _ 
diyordu: 

l zın Verilmiş 

ltalyan prensi ife 
Güzel Rus kızı 
Evlendiler 

İgiliz gazeteleriı::de okunduğu
na göre, evvelce ltusyadan Ame. 
rikaya gitmiş olan Tatyana ismin. 
deki gene bir kız ile İtalyanın es.. 
ki ailelerinden bir 'ne mensub 
Prens Kolona Amnikada evlen • 
mişlerdir. İtalyalı Prensin Ame. 
rikada bir ıtriyat mağazasında 

çalışan bir Rus kızı ile evlenme. 
s'.ne Sinyor Musolini ra?.I olmamış 
ise de İtalya Kralı bu Prensin iz. 
divacmı muvafık gôrmüştür. 

Prens otuz yaşlarındadır. Uzun 
boylu, sarışın bir güzel olan Rus 
kızı ~a yaşça d:ıha küçükmüş. 

Prens Kolona Amerikada İtal
yan konsolosudur. RUI! kızı İtaL 
yan tabiiyetinde dPğildir. Fakat 
aylardanberi edilen müracaatlar -
dan sonra nihayet bu izdivaca mu 
vafakat edilmesi üzerine yakında 

Prens i!e eşi İtalyaya giderek baL 
aylarını geçirecekler, yeni gelin 
de kocasının tabiiyetir.~ girecek
miş. 

Sinyor Musolini ile damadı olan 
Hariciye Nazırı Kont Ciano bu iz.. 

divaoa razı olmuyorlarmış. Fakat 
İtalya Kralı bu sefer Afrika se. 
yahatinden avdet edinOE meseleyi 
halletmiştir. 

Sirkeci:, 
lsf asyonundaki 
Binaları n· yıkf ma
sına başlanıyor 

'~gelince süvarinin tok 
~ dolu bir kcsklnlikle mü. 
<\ı llıandasını gürletti: 

Diye güverteye atan adam ge. 
minin asrubf ve kaptanı , Alab'lı 

pehl1van reisti. Geniş omuzları, 

çetin yüzil ve kabadayıca hare • 
ketlerile ilk bakışta bir deniz kur. 
du zannın veren Pehlivan reis hiç 
de göründüğü gibi bir adam de. 
ğildl ... 

(Devamı var) 
!========= Yalnız 1 lokanta sahibi 

~·~ı .. 
\ ~~I bir salvonun gümbür. 
ıı~~llr llar~tı. Etrafta gezind', 
1:. ·~ııı. da btraz inledikten son. 
ıı.,,'llıı~ı r_~run ~öğsüne sindi, bu. 
'ı"'r· .. :BUçüncU salvolar takıb 
\,~~&o <r anda l\iarmnranın ıs. 
ı / .. ııı llııu_ sesalzllğinde bir ce. 

ı lop sllııır~1nın ıeıııposunu tu. 
ı\ ts' 8'lv «ırt kıyameti koparttı .. 
.' ıııı :· ansızın etra!nıla yilk. 

)ı,. Ui lo lı.tunıarilo ve duyduğu 
lı,~'tııııı p &esleri!e Türk destro. 
~ '• ;:-baskınına uğradığının 
11 rııer •ran B 7 nln üzerinden 
~~ ;l,,!g:ile~1ıı çıkardıkları bü. 
'ı>ğa bar SU kuleferı arasında 
~· •r 1 a~)adı... İkincf isabet 

''"d~ lnsa düşerlerken göz.. 
~- '·suyun altına çekildi ... 

\.. <I ••• 

...... •t ':~ 
lı;.'~d.,kt k Çeşmemeydanı el _ 
~ ~~~I ta llafat yerinde, boya.. 
~1 • l~t !l\amlanan muazzam 

~il d 
~•taı enıze indiriliyordu .. 

•rın d il ..........._ Yar unı, ırgadların 

ı\~ -
:>ıruıını; 46 

Balkan Jıarbi sralarında ufacık 
b~ yelkenli ile donanmaya kö • 
mür t~ıyan Pefıı.ivan büytik har. 
be kadar bir lki yıl içinde çok pa. 
ra kazanmış; birdenbire 200 toıı.. 

luk Doğan bahriyi yaptırarak he. 
men (Reis) Unvanını almıştı. .. 

Tayfaları arasında büyük bir 
şöhreti; iskeleler arasında da da. 
nizciliği olmadığına dair hikaye. 
!eri anılırdı ... 

Maama!ih, bütün bu hallerine 
rağmen Pehlivan reis, hizmetini 
gördüğü devlet müesseselerinin 
takdiri.Pi kazanmış, hatta Ba ikan 
harbi sonlarına doğru Hamidiye. 
ye bir kömür postası götürmek 
suretile Bahriye Nezaretinin gö • 
züne girmişti ... 

Büyük harb başladıktan sonra 
karargfıhı umuminin emrile iske. 
le ve limanlar kumandanlığı ta -
rafın.dan el konulan Doğan bahri 

uzun müddet Zonguldakla İstan. 
bul arasında kömür postasında 

kullanılmış, bu orada iki sefer de 

s,"_ Tercüme 
.... bi 

' \ b1ı rıey söyliyeyiın mi 
.~ l\bd,:i;·e bizim burun sok. 

d, 1-ı .l'tıiist ut Mesinin katil 
t gı.ıı. n:na olmak üzere hiç 
. •rıııı al e ne bu casus teş _ 
· D0ir aJtadar edecek bir 

' ·~ttı.r~ değil mi? .. Bızim ka. 
'<; taza ıı a:nayetin kasid mi 

·..,., 'llı<ııı ını olduğunu ortaya 
"" ıq4 

"-1~ 1 ~laıı bır zıın .. _ Hem pek ma. 
~- 'iıtı . Şeydır. İngiliz gizli 
~ at 1Şlne l ·· 

l 0aJ0 uzumsuz yerinde 
A 

1 ı ı. •den1 · 
~~ ~"İlde _erın hesabını pek 

110 ll gorür. 

~ .. l\h t!lstie'l esniyordu· 
-~•'e borone1 canım . 

alık hemen 
tutmağa gitmek 

istiyor. Fakat ondan evvel. .. So
kak kanapelerinde oturup gaze. 
te ckumasıru çok seven fakat 
bwıdan daha fazla da polis i~leri. 
ne bayılan küçük bir ihtiyarla 
görülecek mini mini bir hesabım 
var. Belki halı tüccaclarının için.. 
de bu kadar büyük roller oynadı. 
ğı esrarengiz mesele hakkında 
kendisinden bazı malumat elde 
edebilirim. Sana şunu söy liyeyim 
ki, tablatim çok mütecessis oldu. 
ğu için şu siyahlı kadını tevkif 
ettirmiyordtl-n. Mademki o hürrl. 

yetine kavuşmuştur. Ve onun 
serbest oluşu İngiliz poliisini bu 

kadar memnun ediyor. Niçin onu 
yeniden hapse ttkmalı... Rahat, 

BUGÜNKÜ PROGRAM 

Akşam neşriyatı: 

18,30 Plakla dlns musikisi. 19,15 
Konferans: Fatih Halkevi namı.. 
na: Burhan Felek (O!ıınpiyadler). 
19,55 Borsa haberleri. 20 Grenviç 
rasatanesinden naklen s<at ayarı . 
20,02 Vedia Riza ve arkadaşları 
tarafından Türk musiki&i ve halk 

şarkıları. 20,45 Hava raporu. 20,48 
Ömer Riza tarafından ı;rabea söy
lev. 21 Tahsin Karakuş ve arka _ 
d~ları tarafından T ür!r musikisi 
ve halk şarkıları. 

21,45 Orkeetra: 

1 - Luijini: Bale ejibsiyen. 

2 - Defose: Serenad. 

3 - Plesov: Rev dö Mariyaj. 

22,15 Ajans haberleri. 22,30 P lak 
la so1olar, opera ve operet parça. 

!arı. 22,50 Son haberler ve ertıesi 
günün programı. 23 Son. 

rahat dolaşsın ... Ben elimdeki ko. 
zu kaybetmek istemem. 

Duvar saatine şöyle bir baktık. 
tan sonra birdenlıiire karar verdi: 

- Şimdi hastaneye gidiyorum 
ve Moronel, şimdi benim polis 
vak'alarını çok seven dostumu bu. 
gün biraz daha uzun konuşturmak 
istiyorum. Fakat her halde Scot _ 
land Yard'ın kulağına bir pire 
kaçtı. 

Bakalım neler yapacaklardır. 
Siz de hemen Durkhim'a telefon 
ediniz. 

Onu yeniden ayakta görmek 
istiyorum. 

Orfevres rıhtımından ayrıla _ 
rak yaya hastaneye kadar gitti. 
Hastaneye gelir gelmez. hemen 
onu müdürün odasına soktular. 

- Sizi gördüğüme çok me:ıı • 
nun oldum Mösyö Bastıien, emirle. 

rinizi harfiyyen icra ettim. Yol • 
ladığınız adam hususi bir oda • 
dadır ve kendisine hiçbir kimse 

yaklaşmadı. Siz bana kendisi a.. 
leyhinde bİl'şey olınadığıru söy • 
!etliğiniz bütün bunları sırf sıb. 

istimlake razı 0lmadı
ğından iş mahkemeye 

intikal etti 
Sirkecide !büyük bir meydan a. 

çılması hakkında hazırlanan pro. 
je kat'i şeklini almıştır. Bu pro , 

jeye göre evveıa Sirgeci garının 

yolcular çıkış tarafında bulunan 

polis, inzibat, gümrük ve sair ba. 

zı idari şubelerin bulunduğu tek 

katlı bina yıktırılacak ve sonra 

yine orada tramvay yoluna doğru 

uzanan büyük kargir kırmızı lo. 

kanta ve 'birahane binası da kal _ 
dınlacaktır. 

Bu son binadan maada diğer 
!kısımların boşaltılmalarına baş _ 

lanmıştır. Çünkü mezk\ır bina sa. 

bibi, devij!t demiryolları tarafın.. 

dan verilen istimlak parasını az 

görmüş, bu yüzden aralarında bir 

ihtilfıf çıkmışhr. Şimdi iş mah _ 
kemededir. 

hati için yaptığımızı kendisıne 

anlattım. 

- Mükemmel! ... Onu gelip a. 
rıyanlar olmadı. 

Achille Bastien'e refakat etmek 
istiyen direktör yazıhanesini ki. 
lidledi: 

- Evt!t iki kişi geldi. Bunlar _ 
dan bir tanesi, Arab telMfuzıle 

konuşuyordu. Galiba halı satıcı. 

sına .. E\·et bir seyyar halıcıya 

benziyordu. O çok gürültü patır. 
dı yaptL Ziyaret saati olduğu için 
kapıcı kendisini yukarıya çıkar _ 
mıştı: Fakat yukardaki bademe. 
!er tenbihli idiler. Onu yanına 
koymayınca bağırıp .çağırmağa 

başladı. 

- Ne diye bağırıyordu. 

- Canım ne diye olacak ... A _ 
buk sabuk söyleniyordu. Böyle bir 
münasebetsizliğin yalnız Paris 

hastanelerinde göründüğünü söy. 
lüyordu. İsviçredeki bulur.muş 
nedir. Bern'de böyle şey yoktur. 
Bern'de diye tekrarlayıp duru _ 
yordu. Sonra içeri sokulmadığını 
görünce yine bağıra çağıra dön _ 

Bugün 
Bütün fsveç 
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(5 inci sahifrden devam) 
Sporcu bir K ral 

Müstakbel ve marn 
Beyoğlu'nun en entre 

san tarafı 
Haliciıı Beyoğlu yakası da 

geni başlan yapılacak 

5 inci Güstav, 80 yaşında alına. 

sına rağmen dinçtir. "(e çok mahir 
bir ni;ancı, b ir tcniscıdir . Hızlı a.. 
dırnlarl a ve b ir delikanlı gibi yü
rür. Merdivenlerı çıkarken ya • 
verlcr i nefes nefese kendisini ta. 
kib ederler. Gene bır nıülazim çe
vikliğile ata biner. \'e hıç bir za
man yorgunluktan ~ i ;,;ayet etmez: 

- Golf oynıbilmek için çok Yakında tatbik edılmiye b~la.. 
nacak olan şehir planının en en. yaşlı değilim ... 

durularak imar olun acaktır Yani 
Beyoğlu yakasının 1-!dliç cihefn. 
deki bütün binalar yıldırılacak vt' 

buralarda yeni ;i!lem mahal! r i 
si> ve yepyeni yollar :;çılacakt • 

Der ve güler. Hususi doktoru teresan hususiyetlerinden birisini 
ihtiyatlı davranmasını tavsiye et.. de Karaköy Köprüsüııden Taıkst. 
!iği vakitler, endişe etmemesi ce. me uzanacak olan asri yol teşkil 

edecektir. 
vabını verir. Ancak bir sürü kohne ve alı :ı 

evlerin bulunduğu bu Eahan!l1 he.> 
birden olduğu gibi i stimlıik e<li'
mesi maddi müşkülat doğuraca ı 

cihetle bu iş imar planının lwyetı 
umumiyesi tatbik m~vkime ko 

nulduğundan itibaren tt'dricl su. 
rette yapılacak ve her sene C'Slı:i 

bir mahalle ortadan kalclınlacak. 
tır. 

Kral, rul;ıan ve bedenen gene.. Bu yol meydanda tabii zemine 
dir. Kıravatlarını, ~lbiselerinin intıbak ettirildikten sonra ekserisi 
büyük bir dikkatle seçer. ehemmiyetsiz olan bir t.kım ev-

Bir gün yaşlı bir kadınla tenm !erin üstünden uzun bir viyadük 
oynarken ona; , İkimizin yaşı ta- şeklinde geçecek, sonra kısmen tü 
marn 130 sene ed:yor• demiş ve ne! halinde ve kısmen de büyük 
sonra kendinı toplıyarak : ,sız binaların bir kısmı ortasından ge-
30 yaşındasınız, ben de 110 y3Jiın- çerek Taksime varacaktır. 

da d · t• Haliç yakasmın müstakbel şekli 
yım... emış ır. 

5 inci Güstav'in hayatı gayet Şehrin müstakbel ;mar plam Beyoğlu yakasının bt. kısm:na 
aid yapılacak im&r programının 25 
veya 50 yılda ikmal edilmesi dü. 
şünülınektedir. 

gayet muntazamdır. Son derece tatbik mevkline konulunca Be -
zayıftır. Kat'iyyen çorba içmez yoğlu yakasında ancak mevııil 1. 
Şekerli ve unlu yemek!Eri sev - mar işleri yapılarak şehrin bu kıs-
mez. Bilhassa ete tercih eder. Ye. mll"lın güzelleştirilmesi.ne çalışı - Planın bu kısmı tahakkuk ettik

ten sonra Haliç kıyısınddn Be _ 
yoğlu sırtların.ı do;:ru geniş yoL 
lar vt! yeşillikler ara&mda modern 
ve yeknasak tipte evler kurulrrruş 
olacaktır. 

meklerin sonundo. biraz meyva lacağını yazmıştık. 

yer. Beyoğlupda yalnız Haliç kıyı • 
Öğle yemeklerı: İki türlüden i- sından Tepeb~ın,l, Karaköye, bu. 

barettir. Akşamları da dört türlil ]asa denizden yukarıya doğru u-
ve bir kadeh Bordo şarabı.·· zak, geniş saha tarla kaideeine uy. 

Fakat bir ibtilfisı vardır: Türk l=::=====::====:=====ı;:::::~::'.:::'.:::'.:::'.:::'.:::'.:::'.:::'.:::'.:::'.:::'.::, 
sigarası. .. Sabah kahvesini içtik. Çarşıkapıda ır:: 1 
ten sonra mut!akJ. itı sigara teL L..'.:'ITABLAR ARA51NDA 
lendirir. 

HıfZL~sıhhaya. son derece riayet y • dd Bera - Fırbna 
eder. Günde yerli ve ecnebi yir. enı ca e (Druıılacıklar) ve (Kıvılcımlar) 
miden fazla gazete okur. Nazırla· isimli güzel eserlerile edebiyat 

rını. atikacıları ;:abu! eder. Na ~ açılacak 
1 · S Alemimizde kendine b 11 r yer 

de~::r~ie;e b::~~ ~!:~:~:=~ ayırtan, Turgut Akkaş J.z~ yeni 

tır. Bazı geceler Briç de oynar. bir eser daha verdi. (Bora • Fır. 
Tarihi kıymeti haiz tına). 

Bir facia! 
(5 inci sahifemizden devam) 

dini öldürmesi lazım gelmez mi?. 
İşte bu ihtimaller, Latuş'un bir 

cinayete kurban gittiği fikrini 
vermektedir. 

Sonra, Madam L ... nın hakika.. 
ti gizlemek, cinayeti örtmek için 
bir perde olarak kullanıldığını icL 
dia edenler de var. 

Bunlar, Latuş'un, ekseriyetle 
bazı kaçakçıları otomobil ile hu. 
dud civarına götürdüğünü söy -
lilyor. Ve: 

- İhtimal, diyorlar. Bunlardan 
birisi garaza mebni kendisini öl • 
dürmüştür. Kadın, korkusundan 
ele veremiyor ... 

Zabıta, tahkiktına devam edi -
yor. Bakalım bu esrarengiz cina. 
yetin sonu ne çıkacak1 .. 

Tashih 
Emniyet S a ndığı 

Direktörlüğünden : 
Riza zevcesi Belkısa : 

3/6/938 tarih ve 444 No. lu nüs. 
bamızın 8 inci sahifesindeki Emni. 
yet Sandığına aid ilanın 4 üncü sa. 
tırında borçlu Bel'kıs Rıza zevcesi 
yazılacak iken sehven Balıkesir ya. 
zıldığından keyfiyet ilanen tashih 
olunur. 

dü gitti. 
- İkinci ziyaretçi ne yaptı. 

- O kabul edilmiyeceğini duy. 
duğu zaman hiçbir şey söyleme -
miş co halde yalnız belki sıkılır 
kendisine bir kitab bırakayım• 

demiş gitmiş, 

Kitabı getirdiler. Karıştırdım. 

İçinde mektub filan bulunmadığı 
için kendisine yolladım. 

Direktör konuştukça müfettişin 
çehresi asılıyordu. Sebebini izah 
edemediği halde işittiği şeylerden 
memnun değildi. Bir hissi kab -
lelvuku Ôna herşeyin istediği şe -
kilde cereyan etmediğini ihsas e. 
diyordu. 

Canını sıkacak bir şey le kar -
şılaşmaktan pek korkuyordu. 

Hele ilk ziyaretçinin hastanın 

kapısının önünde: cBern'de böy. 
le şey görmedim Bern'de. deyişi 

hakıxaten pellı: calibi dikkatt! ve 
inanılmaz bir tesadüftü. Bu bern 
ismini ona işittirmek istediğııe 

deBlet edyordu. 

Bu gibi düşmanlardan insan her 
şeyi bekliyebilirdi. 

bir türbe yıkılamıy0r Bu eser, muharririn, her yeni 

Çarşıkapıdaki meşhur cKuca 'kita!bile daha çok olgunfaşan ve 
mustama paşa> türbesinin yıkı - kendi janrında derinleşen görü _ ' 
lıp yıkılmaması ihtilafı mucib şüniln yeni bir vesikasıdır. 

olmuştu. Bora _ Fırtına. Dinamik isimle. 
Bu münasebetle yapılan tarihi rinden de anlaşılacağı gibi yüzde 

tedkikler bitmiştir. Neticede bu 
yüz realist bir eserdir. Muharrir, 

türbenin tarihi kıymeti haiz ol -
·wk'ada olduğu kadar, onun an _ . 

duğu, binaenaleyh yıkılmaması 
!atış tarzında da hayatın içinde 

lazım geldiği anlaşılmıştır. kalnuya çok dikkat ctm;ştir. 
Bu karar mucibince medrese yı.. 

kılıruyarak bugünkü şeklile bu - Nurullah Atacın dediği gibi: 

f 1 Muharririn bütün kıymeti, eseri. 
lunduğu yerde muha aza o una -
nacaktır. rrin kahramanlarını, muhitinden 

Yalnız burada yeni bir cadde a.. ve hadiselerden ayırıp, kendi ha. 
çılacağından ıbu cadde türbenin yalinde yaşıyan tiplerle değişme.. 
iki yanından geçirilecektir. mesidir. 

l\fEVSİl\fİN İLK BÜYÜK İşte Turgut Akkaş, münakkidin 
KIR RALOSU istediği varlığı son eserinde bol 

c. H. P. Kızıl toprak Kaınunu ta-_ bolvermiştir. Bora • Fırtına, ) al. 
rafından 2/7 /938 Cuma.rtesi günü nız bir gönül hikayesi değ.ldır. 
akşamı Fenerbahçede Belvü ote- Aşk, had.iseler arasında erimiştir. 
!inde bir kır balosu hazırlaıınııt- Roman realist vasfını, mevzuunun 
tır. kuvvetinden olduğu kadar biraz 

Kamunun azasile hususi davet. hlkaye, biraz roman, biraz h3yal, 
!ilerine mahsus olan bu balonun biraz ideoloji, biraz hareket ve he. 
mükemmeliyetini temin için mün- yecan ve fakat tam bil- hakiki ha. 
tehap bir heyeti faale tarafından yat vak'ası olmasında kazanıyor. 
bütün tertibat alınmış, muhtelif 

eğlenceler, milli dans numaraları, 
zengin piyankolar hazırlanmıştır. 

Balo davetlilerinin, bu balo 
münasebetile fevka!Ade eğlenceli 
bir gece geçirecekleri .:nlaşılmak.. 
tadır. 

- Ona nasıl bir kitab bıraktı.. 
lar? 

- İngilizce bir polis romanı fa.. 
kat ismini aklımda tutamadığımı 

İtiraf ederim. Maamafih merak 
edecek bir şey değildir. 

Achille Bastien c~vab vermedi. 
Ne kadar da gayret etse içindekıi 
hissikablelvukuun tesirinden kur. 
tulamıyordu. 

Nihayet uzun bir koridoru ge. 
çip, bir hasta bakıcınır, diğer bir 
hasta bakıcısile kapısının önünde 
durup gevt!zelilı: ettiği biı odanın 
önünde tevakkuf ettiler. 

Direktör: 
- İşte burası 
Demişti. Kapıyı ~vvela o geçti, 

içeri girip de yatağı bo~ görünce: 
- Bana haber vermeden hasta-

nın odasını niçin oeğişfo<Lniz 

İstanbul ikinci icra danresinden: 

Bir borçtan dolayı haciz altında 
olup paraya çevrilmesine karar ve. 

rilen yedi ve sekiz yaşlarında bi -
rinin bir glözü sakat doru renkte 

bir çift yük arabası beygirinin 15/ 
6/938 çarşamba günü saat 8 den 

10 a kadar F atilide Atpazaruıda sa. 

tışı icra edilecektir. Kıymetini bul
madığı takdirde 22/6/938 çarşamba 

günü saat 8 den 10 a kadar ikir.ci 
arttırması icra edileceğinden istek. 
lilerinin mahalllinde hazır hulu -
ıa.acak memuruna müracaat1 ~ lan 

olunur. 
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Hasta bakıcı hayret dolu gözler. 

le müdüre bakarak: 
(Devamı var) I _a..._.._. . . __ .._ ______ _._..! 
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Tercih edilmesindeki sebeb 
1 GRiPiN 

Bütün ağrılara, has
talık başlangıçlarına 
karşı tesiri yüzde yüz 
olan ve hiç zararsız 

en kuvvetli müsek
kindir. 

GRIPİN---. 
Nezle, soj!'uk algınlığı, 2rip rahatsızlıklarında baş, diş, mafsal, 
romatizma. Asap ve adalo ağrılarında icabında günde 3 kaşe 
alınabilir. ismine dikkat, tak!id!erind en sakınınız ve Gri pin 

yerine ba~ka bir marka verirlerse şiddetle reddediniz. 
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I- Şartnamesi ınudbince 5000 kilo tartma kabiliyetin'.lc 2 aded 
baskül pazarlıkla satın alınacaktır. 

II- Muhıımmcn tc:lel.i 2900 lira ve muvakkat teminatı 217.50 
liradır. 

III- Pazarlık 23/VI/938 tarihine rastlıyan Perşembe günü saat 
11 de Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım komisyonun
da yapılacaktıı:. 

IV- Şartnameler parası. ollll'ak her gün sözü geçen şubeden 
alınabilir. 

V- Eksiltmiye lljtir•k etmek istiyen firmaların fiatsız ve mufas
sal tekliflerini ve buna aid resimleri münakasa gününden 3 gün evve_ 
!ine kadar İnhisarlar Umrım Müdürlüğü Tuz Fen Şubesi Müdürlüğüne 
vermelcrı ve tek!ıflerinin kabulünü mutazammın veoika almaları JiL 
zımdır. 

Vl -· İste,klilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 
güvenme paralarile birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri 
ilan olunur. .3374, 

••• 
1 - Şartnamesi mucıbince 600 ton çavdar sapı pazarlıkla alına -

caktır. 

II- Pazarlık 24/6/938 tarihine rastlayan Cuma günü saat 11 de 
Kabataşda levazım ve mübayaat Şubesindeki alım Komisyonunda 
yapılacaktır. 

III - Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçeıı Şubeden 
alınabilir. 

IV - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gıin ve saatte %7,5 
güvenme paralariyle birlikte yuktrıda adı geçen Komisyona gelmeleri 
ilan olunur. •3392· 

••• 

HR5RRRT 
• 51hhahnizi 
tehdit/ edi!JDI 

·fı.ı ~~ 
Y: ~ 

ı1 ,, .n 

Ot!Lflll/ 

Türk Hava Kurum" 
25. ci Tertip 

Büyük Piyangos~ 
3. üncü keşide 11- Tem muz - 938 dedır. 

Büyük ikramiye 50.000 liradır. 
Bundan başka: 15.000, 12.ouO, 
10.000 Liralık ikramiyeleri: 
( 10.000 ve 20.000 ) liralık ik• 
adet mükafat vardır. 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi 
eden bu piyangaya iştirak etmek 
tile sizde taliinizi deneyiniz. 

~ I - Şartnamesi mucibince 500 kilo beyaz sabun pazarlıkla alına- ==============:::::::::::::::::::::;:.;..--nd~# 1 
caktır. H k" 1 lunda Nuruosmaniye , C•aJlJlld' 

11- Pazarlık 23/VI/938 tarihine rastlıyan perşembe günü saat e 1 m er Osman Şerafettin apartın' 
13 de Kabataşta levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda numarada. Telefon : ~2555 il 
yapılacaktır. =-::- .. Kulak Be v az Btı~ 

llI - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alı- Okuyucularımız bu sutunlarda mu· ' g ,__... J<ıılı) 
nabilir. tehassıs hekimlerin hastalarını ka- Doktor Mehmed Ali oyo _... dJl..:~1 

IV - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatle %7,5 giL bul saatlerini muntazamar. bulurlar) burun, boğaz mutahaSS15 ıJ11"1"~ 
venme paralar ile birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmleri ilan İç hasta hkları Fatih Tramvay durağı '.5

11
" ~1! 1 

olunur. (3394) ••• Doktor Hafız Cemal : _ (Pa _ muayenehanesinde herabul eııet• 
zardan başka günlerde öğleden son- dan sonra hastalarını • e 

1-- Kabataş :evazım ambarında mevcut 122 adet tahta kürek açık İ C • z "'h ti 
arttırma ile satılacaktır. ra saat 2,5 den 18 e kadar stan - ildıye, u reV!ı,,. JJeı'~ 

bulda Divanyolunda 104 numaralı . ed · ..- ıf"" 
2- Açık arttırma 24/6/938 tarihine rastlıyan cuma günü saat 11 de hususi kabinesinde hastalarını ka • Doktor ~e~d Ahm rıır.:ıı ı6~ f.'' 

Kabataşta levazım ve mübayaat şubesi satış komisyonunda yapıla- bul eder. Salı, Cumartesi günleri hastahanesı c ve e ııan~I f1 
caktır. sabah 9 5 den 12 ye kadar hakiki ye mütehassısı, muayene J<Vşı'- ,1 

3- Satılacak mallar Kabataştaki ambarımızda her gün görülebilir. fıkaray~ mahsus mı:ayeneler!ni ya- kara caddesi Cağaloğlu yoaeP ~~ 
k h .. 15 •1"' 

4-- İsteklilerin arttırmıya iştirak için tayin edilen gün ve saatte par. Muayenehane ve eve tele - zardan baş a er gun Jcfc~,... 
% 15 teminat paralarile birlikte yukarıda adı geçen komisyona müra- fon : 22393 _ 21044. hastalarını kabul eder.Te 

caatıarı ilAn olunur. (3426) Doktor Ali Rıza Sağlar; -- (İç Diş ır 
••• hastalıkları müte hass1s1) Her güıı ---:- k "b t ölçer : ,... '" 

Mık tarı 

7 Kalem 
9 • 

80 Adet 
30 • 

Cinsi 

Dekovil malzemesı 

• 
Vağonet 

• 

M h •· t Ek ·ıı · . d k' Dış do toru lJ ey " u u am'?len wıuvaKıca sı me Beşiktaşta tramvay caddesın e 1 .. .. trarıı'·a; 
bedeli teminat saatı muayenehanesinde saat 15 den son- nekapı Karagumruk .ıJI' 
Li. K r. Li Kr N 95 h ·· h;stal.-. · ra hastalarını kabul eder. rağı o. er gun · 

16995 14 . :riioıcrı 
· Doktor Arabyan : - (tç hastalık- bul eder. Cumarlesı ~· 1 

365.92 14,30 lan mütehassısı) Edirnekapıda Va- 14 den 15 e kadar da )'~• 
375.- 15 ot 

iz Kamereddin sokağındaki mua- muayenehanesinde bulun · 

2266.-
4879.-
5000-
1500.- 112.50 15.30 yenehanesinde her gün hastalarını 

1 - Şartnameleri mucibinccl satın alınacak yukarıda cins ve Ü t ·· f 
l 1 1 ık k il k ul 

tedavi eder. pera _or . ..:.ı 
miktarı yazı ı 4 ka cm ma zeme ayrı ayrı aç e s \meye on muş- _ • \ ,,_ 
tur. Doktor Kamer<'ddin:- (İç hasta- D CAFER TAYYAR 1'1 ' ,.. 

II - Muhammen bedellerlle muvakkat teminatları hizalarında lıkları mü~ehassııı) - Cağaloğlun - Opr~ratör _ Umumi cerı•·::,sı-' 
da Halkevı karşısınrlak! muayene - . _ . . rnı·itel•~,.. 

gösterilmiştir. hanesinde Cumartesi ve Pazardan ve dımag cerrahısı .oısıl 
III - Eksiltme 4/7 /938 tarihi ne rastlıyan pazartesi günü hiza- Jı3"" 

Beyoğlu birinci sulh hukuk ha- Beyoğlu üçünciı sulh huku!< ha. mına kaım olmak üzere nan olu _ larında gösterilen saatlerde Kabataşta levazım ve mübayaat şubesin- maada her gün saat 2 den sonra (Kadın doğurn rnute "' ~" 
k . J - d h ed 3)<kW' (l ım igin en: ak'm!iğin den: nur. (8389) deki alım komisyonunda yapılacaktır. hastıılarını kabul er. Adres: Beyoğlu parrıı oJI' 'f 
E,·kaf vekili ziyaeddının Gala - 11.fahkemer.ın 938/1294 s;ıyılı Üsküdar asliye hukuk hakimlı _ IV - Şartnameler parası. olarak hergün sözü geçen şubeden a.. Rentge_n meli han No. ı. Muayerıelı / 

tad.ı Topçllilr caddesinde 229 nu- dosyasıle Eyüpde Sofular mahalle _ ğinden: hnabilir. /~ 
Doktor İrfan Kayra (Rt)ntken ve fon: 44086 maarlı dükkanda mukim Şükrü a- sinde Haşim Bl'v sokağında 7 nu. Üsküdarda Tavaşi Hasan ağa ma- V - Eksiltmeye iştirak etmek istiyen firmaların şartnamelerinde ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ı.." 

levh ne açtığı alacak da•·asının ya- marada oturan Önı.r Lütfi \'eki!ı hallesınde mektob sokağında 19 nu- izah edildiği veçhile fiatsız teklif mektublarını ve saireyi mlinaka- iç hastalıkları mütehassısı) -ı • 
1 1 · k · d 1 - Her gün öğleden sonra saa~: G t d b · irrıdC• ıo pıla'1 mahkemesi SC'nıında yalnız a\'ukat Sa•·a tarafıııdan E~·übd~ mara ı evde sakin Fatma tarafın_ sa gününden 10 gün evve ıne adar inhisarlar Umum Mü ür ügü tuz 

1 

ayc mo ern '.1 · pan•a 
2 Sofolar caddesınde 5 SJ\'ılı evde ı. dan kocası Üsküdarda Toptaşı cad_ fen şubesi mı.idürliığüne vermelerı ve tekliflerinin kabulünü muta- 15 den 19 a kadar belediye Gri ı·e beyaz farıı a yıla" 
53 lir 1 ıın :ı '21938 gününd,'n it.t•a- Binbirdirek Nuri Conker sokak 8- Fantezı' fanı"'" pııııtal0 , ıo ken hJlen kametriıhı meçhul bu_ des:nde Camcı hanında kalaycı İb- zammm vesika almaları lazımdır. "' a 

ren yü,.ıe beş foız ve yüzde , edı - j 10 numarada Arslaner apartıma ) pa" 
lundııgu anlaşılan İrfan ale_\'hinn , __ rahim aleyhıne açılan boşanma da-, VI - steklilerin kanunen kendilerinden aranılan vesaik ile 5 inci Palmbeach (sinye ıa' 

buçıık iırreti vekaletle müddeia - ' " d h tal k bul d aıı 
l d d B - 1 d K h '.·asının müddeialeyhm gıyabında maddede yazılı vesika ve % 7,5 güvenme paralarile birlikte ek - nın a as arını a e er. Keten ve pamııklII p . 

leyhten alınarak d . , . ·ı e çı an a\'a a eyog un a am~:- 3- . .. . h 1 ki . ı~·ı 
• • 3\ acı) a \ erı m - ' • ıcra kılınan muhakemesi sonunda siltme için tayin edılen gun ve SJ atlerde yukarıda adı geçen komıs- sı•nl•f asta 1 arı ~ın ze>ıgı'n, .<ık ~eşıd ••I · :ıoı "918 t 'h d , b k tun nıaha!lesınde Çukur sokagın _ . • , • , 

sıne • ' · · arı _.n e gn a en a- . . . ~ . 1 tarafeynın boşanmalarına 26/5/938 yona gelmeleri ilan olunur. cj!965• ğ t• d' 
1 ıd da 1 No lu e• ın ka\ ıdıııdakı haczın Doktor Kemal Osman : - (Sinir Reklcim fiatına BeY0 rıfl rar ı-erı mış o uçundan müddea -ı . · . · _ 1 tari~inde karar verilmiş ve sadır o_ IB 

aleyhin ik3metgahının meçhuHye- ıe.kkı .ıa,_asının duruşmasında _mez_ lan ilamın bir sureli müddeialeyhe Kültür BakanJıg" ından: hastalıkları mütehassısı) - Cağa - BAK ER Mağaı:S (1 
tine mebnı işbu hu!asaı huküm teb- k~r gayn m~~kula.e davacı Om~r tevdi edilmek üzere gönderilmiş ise !oğlunda Kapalıfırında Mescit kar- ~.,...,. 
!iğ makamına k3ım olmak üzere Lutf'.ye aıd hısse .u.zerındekı haczın de ikametgahını terk ettiğinden bila Harf inkılabımızın onuncu yıldönümü dolayısila Kültür Bakanlığı şısında pazardan başka her gün = ___ ~re ıl' 
ilan olunur. fekkıne ve masarı!ı muhakemenın 1 tebliğ iade edildiğinden ilanen teb- tarafından Ankarada açılması kararlaşan •on yıllık Türk neşriyat ser- saat 2 den sonra hastalarını kabul Sahip ııe neşriyat•' . 

tahsiline 6/6/938 tarihinde karar !iği zımnında ilamın bir •ureti mah_ gisio ve bu sergide açılacak müşterek satış mağazası hakkında gör~!- eder. Baş mulıll,.,..,. ,,. .. 
Z~ Yİ - 6040 sicil numaralı a - \'('rilmiş ve işbu karara karşı on beş keme divanhanesine talik kılınmış mek üzere her türlü neşir müesseselerimizin birer salahiyetli müınes- Göz hastalıkları ET~-.. ızz- JJ~ı~::ı 

mator şoför ehliyetnamemi kaybet. gün zarfında temyizi dava etmediği olduğundan tebliğ makamına kaim sillerini 16 Haziran 1938 Perşembe günil saat on beşte Basma yazı re. ...,... .,,.. JY·" 

tım. Yenıs.ini alacağımdan zayinin takdirde hükmün kesbi kat'iyet ede- olmak üzere keyfiyet gazete ile de &imleri derleme direktörlüğünde bırlundumuıları rica olunur. Doktor Şllkıii Ertan: - (Göz has ~~.,.. )llı\'j'JJ 
1 l " 6 3 06 "t h ) Ca"al " SON TELG~ hükmü yoktur. Müyesser ceği hiJküm hulasası tebliğ maka- ilan olunur. • ,7 • • 5 • ıahklarl m .. ı ••ası - " 06 -


