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Yazı işleri: Te•efon 20827 

İstanbul Cajaloilu Nuruosmaniye No: 54 
En sen Telgrafları Ve Haberleri Veren Akşam Gazetesi 

SAGLIK KUPONU 
Bu kuponun yirmi tane8ini toplayıp 

ıdaremiu getiren okuyucu!anmız SON 
TELGRAF'ın b!rinct ıınıf mütehas•ıa. 

1 
lllTt tara~ndmı meccanen teda11! edile • 
ceklerdir. Kuponlar, her gün idarehcııe. 
m!zde deg;,«rilmekted!r. -

laare - ııan: Tel. 20827 

~gnıf : İst. Soıı TeJıraf 

r-------------------------------------------------------------------r::mm-------=ıı-----·----------------~ Halayda başlıyan Türk - Fransız askeri 
var erelerinin a ka ması ihtimali •• muza • 

ım 

Uluslar Kurumu hey' etinin bizzat tahrikat yaptığı ve Türkler aleyhine çalıştığı 
rtık temamile sabit olmuştur. Bu hey'eti buradan defetmek ilk iş olmalıdır. 

Hey'etimiz bugünkü konuşmasında da müsbet netice almazsa 
müzakereyi kesip dönecektir, vaziyet · gene gerginleşti! 

llataylılar yine sukutu SARIŞI KADIN GELDi 
hayale uğradılar ·Sevim : Ben ne Muhiddini, ne Ali Rıza'yı t;;ı. 

QugOnkD müzakereler de musbetmıyorum. Ve .. Ben cinayeti bilmiyorum diyor 
~!!ice v~rmezse vaziyeti~ icabe~- Eskişehirden getirilen bu kadın da ortahğı 
ıgı şekılde hareket edılecektır kaplıyan esrarı çözmiye k8fi gelmedi •• 

lf{jKÜMET DAiRE,5/NI TAŞA TUT ANLAR • • • • 
ARASINDA MiLLETLER CEMiYETi SEViM: Hadiseyi ve 
. . P!LEGELERI DE BULUNDU 1 başından geçenleri bü-

~ir şoför ıuıı tfk,r_ .. ·.ı ...... ~ ... " 5u""'~L~-
Nasıl öldürüldü? mize anlatıyor 
~ijkometin umumi 
~fkarı tenvir 
~trnesi bekleniyor 

Katilin ipsalaya beraber götürdü
ğü arabacı Ali de bugün, Uzun
köprüden getirildi ve muhar .. 

A. nkara 15 (Hususi mnhablri.. 
<'\. ıniz telefonla bildiri7or) -

ıı,· Aııtakyada aokeri hey.ti • 
\ •zje Fr8Jl51Z heyeti ..rıuımda ev. 
u~1lti &iin başlıyaıı müzakereler, 
-·h rliııü müaaid bir hava içinde 
~ .. ~Yete ermesine rağmen dilnldl 
li ~l.ı._~Jer birdenbire Unıld ve. 
d·tj olmaktan uzak bir aafhaya ___ ::;ı. 

QltlUnııqtür. 
1' Ş;ltıdiye kadar birçok milfkü. Fnııısız rıabitlerlnin kumandasında olarak Türkiye • Suriy& hududunu 

1 Çıkartan ve a.radabir uyuşma müdafaa etmekte olan Suriyeli bir deve lı:olu 

kabul edilmedlilnj cördüiü tak. 
dirde müzakere sona ermiş ola -
caktır. 

Bu takdirde hükılmct Bataym 
hürriyet ve lstiklfıline kavuşabil • 
mesi için vaziyetin icab ettirdiği 
f'lkilde hareket ~decektir. 

Müzakeratm bu ~ekil almrun, 
Hatay umumi efkôrmdn derin bir 
infial ve sukutu hayal uya.ıdır • 
mıştır. Balk haklı olarak asabi ve 

heyecanlıdır. 
YENİ uADİSELF.ROFN MİLLET. 
LER CEMİYETİ lJEYETİ MES'UL 

Ankara 15 (Hususi muhabiri • 
miz telefonla bildiriyor)- Artık 
bcrşeyin sükfuı devresine girdiii
ni :ı.annettijiimiz buı::iinlerde Ha • 
tayda yeniden bir takım hldlse • 
]erin vuku bulduğuna dair bura
ya gelen haberler bıırada nefret 

(Devamı Z inci sabif,..mizdo) 

Cekoslovakya,Sü
detlere tam muh
tariyet verecekmi? 

Orgeneral Asım Gündüz • h d 
~~~~tutan Fransanm son Paris Südetlerle uyuşmayı tercı e en 
~~""elerinde~ •onra -~·:et. p mukabil pro1· esini hazırladı 
>qı~ "" ınantıiuı ıca~gı dogru r a g, 
Ilı~ . laınamile tutaoaği 'ıann~- •• 

~~&;tnafih beyeti~iz ~~~~. Q1 Ü za kerelere bu g un 
>tı·~ de son olarak Fransız he • • b 1 o r Devamı 
"'~bir temasta !ıulıhıacak . ve a ş a n 1 y 8 ıncıd• 

taleblerimizin oldup cibl 

ririmizle konuştu 
Bütün İstanbul halkının 5 gün. 

dür zihinlerini işgal eden ve Ha. 
cıosman bayırında başhyarak İp. 
salada iki kişinin ölüınile biten 
kanlı facianın üzerindeki esrar 
perdee ııilıayet dün akşam tama. 

Tahkikatı idare eden müddet. 
umumi muavlıılerinden 

Hakkı Şükrü 

men yırllTnııŞ ve esrarengiz sarı • 
şın kadın dün Eskişehirde yaka. 
!anarak bu sabah şehrimize ge • 
tir ilmiştir. 

8ev1m namı diğer Hayrıye is -
minde olan bu kadının gece ~aat 
1 de Eskişehirden hareket eden 
Ankara ekspresile yola çıkarıldı. 
ğını duyan bir kısım meraklılar 
trenin Haydarpaşa garına muva. 
salat saati olan 8,5 den çok evvel 
tsta6yona gelmişler ve e:rrarengl.z 
kadını beklemeğe başlamışlardı. 

Gazeteciler ve gazete fotograL 
çı ları da heyecanla ekspresi bek. 
liyorlardı . Nihayet tren ağır ağır 
gara girdi Bütün gözler pence -
rede idi 

Herkesin fikrinde başka başka 
tipte yaşıyan ve böyle büyük bir 
macerada mühim bir rol oyruyan 
kadının trendeki birçok kadınlar 
arasında hangisi ola bileceği me • 
rak ediliyordu. Bütün yolcular 
vagondan indikten sonra tekınU 
nazarlarla en arkaya kalan ve 

· bir polis refakatinde gelen siyah 
başörtülü ve siyah mantolu zayıf 
bir kadına çevrildi. 

Mavi gözlü, sarı saçlı ve oldukça 
göz alıcı bir güzellikte bulunan 
Sevim namı diğer Hayriye jan • 
darmaların ortasında sert ve asa.. 
bl adımlarla yürüyor ve önüne eğ. 

Ali Rıza ııe Sevimin cına 
yelten ö"ce oturduKlerı 
Tepebaşındakl Gamsız 

pansiyonu 

dlği ba§ını, arasıra kırpışan ma. 

Bu sabah Esklşehirden gefüllen ve hen'CUI ıı&lerile Bacıosmaııbayın 
clna7etiniıı esrannı çö-ıemlyen Sevim adliye koıldorlarmda 

. .atllln lpselaya glderı..en 
uzunköprOye kadar 

götürdüÇjü arabacı Ali 

vi gözlerile iki yana ve orıe çevi • 
rerek etrafını saran m ı tecessb ı 
nazarlan süzüyordu 

Genç kaıdının iatasyond;, ,. "ol. ı · 
· sarı ın kadın Kepıeltına . 

!arda hep kendisine bakan hd • götürİııorken son Telgraf 
kın ve durmadan resim çeken ga_ objektifinden yüzün O sal<ıo 
zete fotografçılarının bu alak • ıamıY<!I çalışıyor 
sından sıkılıp utandığı ve ter ·
diği görülüyordu. 

Nihayet vapura binilerek is wıı 
bala geçildi ve kadın doğruca 

müddeiumumiliğe getirilerek is • 
ticvabına başlandı. 

NASIL YAKALANDI? 
cSarışın kadın• namile maruf 

olan .sevim• namı diğer Hayriye 
yenin yakalanmasında ~u mühim 
tesadüfün de yardımı olmuştur: 
SEVİM NAMI DiGER HAYRİYE 
KENDİ KENDİNİ ELE VERİYOR 

Sarışın kadın SevID1 namı dl -
ğer Hayriye şehrimizde oturduğu 
esnada katif Ali Rıza ile beraber 

' . Ali Rizanııı İpaaladn iildllrdüğü 
Muhiddin ile Gamsız pansi • 

yonun sahibi Jllnılnm E1eni 

dört gün kaldıklarını dünkü sa • 
(Devamı 6 mcı salıilernizde) 



~ - S O N T E L G K A F - fS Haziran 1938 

Güzel bir karar ~ Flurya için bu 
Her vilayette bir (s•h· Sene 300 bin 
hat müzesi) açılacak Lira ayrıldı 

SU yıl Kırkçeşme sularJ 
Portakal erken ve Ter~os gölüne., akıtılarak '' şe

hır suyu,, çogaltılacak mı? 

Divan y0lundaki « İatanbul sıhhat müzesi » -
nde de halka mahsus bir sinema 

Çok bol olacak 
Bu para ile yelların Portakal mı .-.t;casında 
tanzimine ve kanalizas- ağaçlar, şimdiden mey-

Dahiliye Vekaletinin bu hususta bele
diyeye gönderdiği yazıya karşıllk 

bir rapor hazırlan,yor 
salonu tesis elunuyor yona hemen başlanacak va b"'ğlamağa başlamış! Şehrimizin muhtelif semtlerin- olmadığını sormuştu. Vekalet, 

Bu sen Floryada yapılacak işler Şehrimize gelen ma!Umata gö. de yeniden tesis olunmasının ka. ayrıca Kırk~şme sularının ıslah 
Sıhhat propagandasında sıhhi propagandası> afişlerinden gön • için 300 bin lira ayrılmıştır. Ge- re memleketimizin portakal mın- kararlaştırıldığını yazdığımız 130 olunarak Terkos gölüne akıtıl -

müzelere bliyük ehemmiyet ve • derecektir. lecek sene için de ayrıca tahssat takası olan Adana, Mersin, DörL yeni Terkos çeşmesi hakkında fa.. ınasının imkan dahilinde bulu -
rUmesi kararlaştırılmıştır. Diğer taraftan DivanyoiunJaki tefrk olunacaktır. yol ve civarında portDkal ağaçları aliyete devam olunmaktadır. Bu nup bulunmadığının da tedkik o-

• .. b sıhhl müze teşkilatının genişletiL Floryanın iç yolları ve kanali... meyva bağlamağa başlam~ır. reşmelerin camilere yakın olan lunmasını emretmiştir. Aldığımız malumata go.:_e, u 
1 

• 
mesi de kararlaştırı mıştır. zasyonu yapılacak ve plaıda ye- Bu sene Adana mıntakasının yerlerde açılması muvafık gö - Sular 

1
·daresi bunun üzerine i-münasebetle henüz sıhhat mü - eti ·· · D t · d 

Bu sur e muzerun res en ni kabinelerle mahtelif tesısat portakalları hem miktar, hem e rülmüştür. caıb eden tedkikleri yaparak bir 
zesi olmıyan viU.yetlerimizin bili. hıfzıssıhha m!l.zesinden satın a - vücude getirilece'ktir. cins itibarile geçen seneden iyi Bu suretle cemilere verilen rapor hazırlamağa başlamıştır. 
çelerine önümüzdeki mali yıl Iınnuş olan yeni model mulaj ve Belediye imar ve fen heyeti, görünmektedir. Mersin ve Dört - Kırkçeşme suları da kesilecektir. Bu revabda Terkos gölünden 
içinde muhakkak yeni tahsisat afişlerle_ zenginleştirilmesi temin yeni yolların hangi cinsten yapı.. yol mıntakalarında ağaçlar çiçek.. Diğer taraftan Dahilişe Veka - esasen kafi miktarda su akıtıl:ı _ 
koymaları ve bu tahsisatla her olunmuştur. lacağını tesbit etmek üzere ted. te iken bir soğuk dalgası estiği i- Jeti, Kırkçeşme sularının tama - !bildiği için ayrıca masraf yapıla. 
vilayet+• bir sıhhat müzesi açıL Diğer taraftan önümüzdekı yıl tedkilder icra etmektedirler. çin çiçeklerden yüzde 15-20 nisbe- mile kesilmesi suretile İstanbul -

"" · d ehri · hhl .. zesinde b k rak Kırkçeşme sularının buraya ması kararlaştırılm«ur. !çın e ş mız sı mu Bu tedkiklerle bera er ana - tinde bozulanla" olmuştur. da hiç olmazsa muvakkat bir su 
.., h Ik hs l k ·· e bı·r sı...· h h naklı'nı·n faydasız ve lüzumsuz a a ma us o ma uzer lizasyon proı· esi de inşaata emen Bu senenin bütün portakal ma buhranına sebebiyet verilmesini Mevcud sclıhat müzelerirun f>ir ·· t ı 

nema salonu da açılması karar - başlanacaktır. sulü tamamen satılmı~tır. Bu se- arzu etmemiş ve bu suların kesiL görüldüğü şeklnide bir mu a ea-kısmı vilayetlerimizin sıhhat miL t h · 
laştırılınıştır. beble bahçe sahibl~ri fiat husu - mesinden ziyade sıhhi tedbirler da bulunulduğu zan ve a mın °-dürlükleri içinde bir kısmı da fT 

H~:e;~~~:d;ç::inm~~:~et ~:~:~=~~:~i~~e~ ;;:;1~2- Borsamıza yeni ~n~am~s~a~~ s!~:m;~~~şı:;~~ ~c:v=es=aı=·=til=e==ıs=l=ah=ın=ı=n=m==ü=mk=iı=' n=o=l=u=p===l=u=n=m=a=k=t=a=dı=r=.=========.=d====== 

~~ı~:i ~f::e:ç~~~~~;;~i~:: re~~:~~ır;~~~:;::;:,I~~:;. Yıl mahsulünden ~ ola~:~ırOK HABERL~?ı ~· 40yaşından sonra ıssız bir vatlı B 

~H~a~t=a=9=ı,~ı=a=r =9=i=n=e=s=u=k=u=t=u= 75 bin kilo ;~~~;:;~;~~ı~~:1~~::~ Bisiklete b'.nme:e Sekteikaibilen 
h a .l/ al_e_u_g_~.:-n~-aky~a: :.l: ~berlere gö. Buğday geldi ~kıra:l·.darızakT~:2~l~uddşaauki~k~a8.faa:1rtkul;ıaol~d~k~~y: Heves eden ;htiyai o :en seyyar setıuı 

(Birinci sahifeden Jevam) -- d , I 20 gÜn s011ra ces~di 
ve asabiyetle karşılanmıştır. re Hatayın muhtelif yerlerinde SO b" k"\ l k rökorunu kırmıştır. Yeşın an urnu.mıyaca' 

Alakadarlar; artık verilen söz yine tahrikıit yapılmıyıı buse - Ayrıca ın ı O U *Parti grupu dün toplanmış mUdhiş b r ~Ur'~tio iter• ta"ffÜ;-ı etnt 0Ş bir 
ve yapılan vaiJ!crle (;Österilen ic- beble yine bir takım hadiseler yeni mahsul bir yulaf hazinc>ee taksitle satılan gayri lerkan bjgJldat'e bir l<Öp• hJ}Oe bu'u,,ıdU !, 
raata eheınmı'yet \erilmemesi l!I. cereyan etmeğe başlamıştır. d lk" •• k 11 · bor la ı hakkında üd To tu 

Partl.sı· e evve ı gun men u erın ç r r &'1 a:ıaı;ı ..ıı: ıd .• · ünk. .. h ı gu· a Bu arada •oför Osman dilıı ge- d k · 
zım ge ıgı, ç u un arın Y • tedkikat icra e en omısyon ra- Bartında asma köprüde mühim 

tmak ak dil Ce Rum ortodoks malıallcsinde dar satıldı zak k b 1 t 
bizleri avu m sa e mu • porunu mü ere ve a u e - bir bisiklet kazası olmuştur: Kır-
vakkat olarak yapıldığı kanaatini bir sokakta öldürülmüştür. . 

• b Yeni mahsul yılının ille parti miştır. kından sonra bisiklete binmeğe ı... d' ı Bu hadise üzerine hükumet ir 
açıkça izhar etme le ır er. l buğdayı ve yulaf evvelki gün şeh- * Japonlar Yangtre nehrinin başlıyan otelci Mustafa Kaptan, 

b h• d' ı d ·ı· taraftan mahallede ara•tırma ar 
Bilhassa u a ısc er e en L • • l rimiz borsasında satılmıştır. bendlerinin Çinliler tarafından isminde bir bisikl~t rneraklıst ( !) ~ · · .. yapmı•, diğer taraftan da ttihadı 

yade Milletler •,emıyeti mumes- • Bu seneki ilk buğdaylar, şehri.. !bililtizam yıkılmasından dolayı Asma caddesinin ç;,rşı kısmından 
1 ı Vatani ve Usbe cemiyetlerinin ba-

sillerinin büyük ro oynamış 0 
• mize Mersin mıntakasından göıı... müthiş bir su baskınına "uğramış. / dogr· u yaşında!! umulmıyacak 

b ~- k { b' t · zı elebC1f1lannı tevkif etmşitir. . 
malan ura ..... ço ena ır e•ır derilmiştir. Jar, beş bin kişi boğulmuş, 7 bin müthiş bir sür·ntıe bisikletle As.. M evkuflar arasında bulunan d 
uyandırmışhr. . Miktarı 75 bin kiloyu bulan ve kişi Çin ateş hattına atılmışlar ır. ma semtine geçmek iızHe iken, Hatta heyetin vazife.ini liyıkile Arsiziyi serbest bıraktırmak içm 

1 1 
b t 

hükumet dairesini çeviren .41e _ yüzde üçü çavdar 1 o an u ser * Ankarada toplanan malUI - köprünün başınd~ bisikleti idare 
ve bitaraf bir şekilde yapamaması k z buğdayların 1 kilosu İstanbul de- !er birlig"i ı<ongresi bitmiş. birli- edememiş ve bisikletin, orta mek-1 h t . d ki in.. viler işi cebir şekline sa muş ar 
klL'üllQ..\l.•..k.2.'!.i]f ..,!;,Y~~~~s:e ...e..• ~-u .... - ..... ~ ...... :t ......... .., ...... ..,.::J ... !:f .. i ,, ....... :::.: .. _..7 .... 1 ....... ;"' 0 jPc:lim sartile 5,05 ilin Halk p1nt?ft,it. \.. .. :.ı., ........... ~ı.c:ı .. tT~._N""'·-A ... 1,..; .,.1(? .. k knrk11h-l?l\ 

k • d · · 1 Ayrıca vapurda teslim ~artı.le şıoaetıe çarpması uzerıne, kenaısı ıniştir umet aıresıni taşa tutmus. ar • ~ · ı d ı 
HÜKOMET EFKA.RI UMUMİ- de 50 bin kiloluk yeni mahsul ilk * Asri mezar ık işin eki yo - birden boşluğa fırfamış ve takri-dır. 1 f d suzluktan dolayı açılan muhake_ ben beş metre aşag"ıdaki taşlık YEYI. TENVI'R EDECEK M ı l h"'kr. d · yu a partisi e kilosu 4,25 kuruş-

u aarrız ar u umet aıre • 1 me bu ayın 30 unda temyi' 4 ün.. kısmına düşmüşW:. 
Ankara 15 (Telefonla)- Hatay sine ninneden önce turizm oteline tan muame e görmüştür. 

1 1 ,. cü cezada yapılacaktır. Suç u a - Kaza orta mektebden görülmüş vaziyeti hakkında hükumetin u_ ug"nyarak bü.,;;k lıdmileri olan - - b d ı· d t bl. t 
,,_ . b l l d ra u ara a va ıye e e ıga ya- ve hemen eczar.cye telefon edil -mumi efkarı tenvir nıaksadile A.. beynelmilel lcomisyonun reL~ ve mıye aş amış ar ır. 

1 
t 

pı mış ır. miştir. O sırada tesadüfen ecza_ nadolu Ajansı vasıtasile tebligatta azalarını 'beraber götürmeyi uııut- O zaman içeridekiler her şeye 
1 bul ragm• en sı·ıa·ıı ı'stı'malı'ne mecbur * Ticaret müzakere eri yap - nede bulunan operatör Dr. Avni unmasma intizar edilmektedir. mamqlardır. Alınan malılmattan h 

k l l l mak üzere Berline gidecek eye_ Tan, derhal otomobilli' vak'a ..,.,_ KESTİRll!E YOL hulasa olarak alınan netice ;u • a m~ ardır. Mütecaviz er öne , -
Çocuklarla kadınları su··rd"klerı· timiz pazar günü Ankaradan ha - rine yetişmiş ve inlemekte olan Ankara 15 (Telefonla)- Hatay. dur: ~ 

Kemalpaşa kazasının Sinancılar 

köyü ile Bayındır şosesi üzer nde 
ve Sinancılar köyüne altı kilo -
metro uzakta ıssız Boztepe rnev -
kiinde taaffün etmiş bir cesed bu
lunmuştur. Kemalpaşa müddeiu -
mumiliği, hadise yerinde tahki • 
kat yapmış, cesedin Yeşilova ka.. 
zasının Tahta köyünden Veli oğlu 
34 yaşlarında Mehmed Erece aid 
olduğu anlaşılmıştır. 

Mehm<'d Ereç, seyyar olarak 
J.. , • _ .. · -·höı vaoıvorn1u~. 

Doktorca .vapılan muayenede 20 _ 
25 gün evvel kaıb durmasından 
öldügu anlaşılmış, defnine ruhsat 
verilmiştir. Üzerinde llJ lira 61 
kuruş çıkmış, emaneten vezneye 
yatırılmıştır. 

İşin garibi 15 _ 20 gun ıssız bir 
vadide kalan cesede ne hayv~~
lar, cebindeki bu paralara ne kim
se dokunmamıştır! .. 

· · ·k· kad b' ' reket edecektir. yaralıyı hemen hastaneye götür _ da dün zuhur eden kRnlı hadise- Içeride mahsur olanlar Türle ıçın ı ı ın ve ır çocı;,, yara • 
l k l b l k d - , * İskenderiyede bulunan Ha - müştür. G •• ••ki k- ı t• d ler C>nasında Cemiyeti Akvam he. jandarmaları teşkil ediyo·-. Mu - anmış ve a a a ı ııg-ı.mıştır. umru r:r ve a e 1 n e 
H .. k • ı b h · b ·· ··k b' l midi.ve mekte'b gemimimızin ku_ Yapılan muayenede, Mustafa · ı yeti reisinin bilhassa halk içinde hasara edilenler arasında kadın u ume a çesı uyu , ın erce 

tahrikat yaptığı görülmüştür. ve çoluk çocuk arkasına gizlenen taş ar a o u ur. ~p anın so o u . ırs:gı~ en Çl t::ızı mu ı m l 1 d l d mar.danı Mısır Kralı tarafından K t 1 k 1 d · -- d k B •• h · 
B h ldhl U b ·1 b l d n· · f E l kabul edilmiştir. Halk bahriye - tıgı, bır kaburga kQmıgınL'l kırıl- c ban~ .:~:t~:::!~,İl~:~~;:;,ir zat si Halık a:a::a:r:n u:a::JOU~ re. sınd~e;aı';-:r~~:r :e~~;! e~z~r~e= lilerimize büyük tezahürat yap - dığı ve belkemiğmiıı =edelend.iği • Degu «:ı' 1! l ı' k 1 er y,.. pı 'aca k 

maktadırlar. anlaşılmıştır. Çıkan kol yerme ı 1... " ( • •- Bu heyet Hntayda bir müs. isi Raymersin hakkın Aleı•ilcrde secekler diye propagandc yapıl -
liimanlık ve hıristiyanlık davası ve diğer ekalliyetlerde olduğunu mıya başlanmıştır. Bu propagan. * Sanayide kullanılan elektrik- konulmuş ve hemen ilk tedaviler Gümrük ve İnhisarlar Vekille_ 
yara maga mış ''e tamanıile bildiren sözleri ve jandarma ku. " -t • kalkış ~a u"zerı·ne bı'r kısım Ernıe•ıı'ler ten istihlak resminin indirılmesi yapılmıştır. tinde bazı deg· işiklik olacağı ha -
taragirane çalışnuştır. Bugüne ka. mandanının da içerde mahs-ıır ka. hicret etmek istemişlerse de ma. kararlaştmlm~tır. ber verilmektedır. Bu arada müs.. 
dar cereyan eden müe'5i! hadise- tan jandarmaya halk aramncla ba- lıalli hükumet buna mnni olmuş- * Londra, İtalyan parasının kıy_ * Suriye Başvekili Cemil Mar_ teşar Akil Okuldaşın meb'usluğa 
)erde en büyil.k mes'uliyet hissesi ğırarak ateş etmeyiniz emrini ver. tur. metnin düşürüleceğini h.ıber ver- dama yapılan suikasdın failleri a_ namzet gösterilmesi ve yerme 
yine bu heyet tizerlnde toplanmak.. mesi mütecavizlerin ciir'etini ar- Yalnız Taşııak parii.<ine dahil mektedir. ranmaktadır. Birçck kim~eler tah- gümrükler umum müdürü Mah_ 
tadır. tırmq ve bunlar müthi~ küfür • alımlar bu şayialara inanmakta, * Bugün iş kanununwı ilk taL tızanna alınmışlarsa da &sıl fail _ 

İ in en kestirme tarzı, bu he • ter, naralar ve doğrudan doğruya htta şayiaları körüklemektedir. bil< senesinin yıldönümüdür. !er henüz bulunmamıştır. 
yeti oradan uzaklaştırmak, işi pencerelere sıkılan sil<ih sesleri Fakat bu partiden olmıyan Erme- *Memleketin ve şehirlerin her * Bugün Ticaret Odası mec -
alakpdarlarla bilfiil ve bılavasıta arasında ilerlemeye, içeridekiler niler Türk kardeşlerile birlikte tarafında kadehle bira ve şarab !isi toplanarak bütçe tadilatını 
hallctmekt~.• için hakiki bir tehlike teryldl et _ sükun içinde .;alışmaktadıı·lar. satışına izin verilmiştir. tedkik edecektir. 

·ONU~EN ~ v 

.GOGDUM 
AŞK, HEYECAN - --

Tefrika 
N. 1 

ve 

- S:z buna karar verirseniz, 
ahbabca yüz liraya yapar sıze. 
Fakat, benim tavassutum şarttır. 
Atelyesine gidersen;z. sizden bir 
misii fazlasını ister ... 

- Bu tavassutu"uz benim için 
• pek kıymetli olacak hanımefendi! 

Çünkü biz!er n-Layct memur in
sanlarız. .. Maasım ·z ne kadar yük 
sek .,ısa, böyle bir tabloya birkaç 
yüz lira vermeğt' mü"a'd değildir. 
Bunu bendeniz sırf validem için 
yaptırac ı;ım . 

- \•aJiJcnizı çok sevıyorsunuz 
galiba? 

- Şüphesiz. Fakat o beni her 
zaman göremez ve her görüşün _ 
de: (Haniya bana buyük bir res-

İ8TIRAS ROMANI 
yazan: isken 'er F. 

SERTELLi 
mini getirecektin?) der durur. Ah 
ne giızel tesadüf bu. Demek ki bü_ 
yük bir tabloyu yüz liraya yapa_ 
cak, öyle mi? 

Belki biraz daha kırdırabi • 
lirim ... 

- Ah hanımefend : siz • riyasız 
söy 1 üyorum - çok temiz kalbli ve 
çok nazik bir kadınsmız! Dedim 
ya ... Bendeniz siz in kadar insanı 
kendine çeken bir hanım görme_ 
miştim. Vallahi sizi o kadar sev
dim ki. .. 

Tango fikürlerı arasında iyice 
konuşmuşlar, anlaşmışlardı. 

Otumu kları zaman ikisi de yor
gundu. İkisi de terini siliyordu. 

Naci Demirel bu tesadüfün ve 

bu anla~manın iyi bir netice ve_ 
receğinden em;ndi. 
Konuşuyorlaı dı: 

- Birader bey tanınmış kimse
lerden kimleri!! re~mini yaptı? 

- Vallahi o kadar ç0k ki ... Bun 
!arın birçoğunun adını ber, de bil
mem. Hele bir kadın portresi yap 
mıştı. Aman ne karlar benzemişti 
kendisine. Ne kadar canlıydı. 

Ve birden gii:erek ilave etti: 
- Haniya şu her gün gazetelor

de adı geçen Del Mansurun karı
sının portres:nı. 

- İffet hanımın rıı? 
- Evet. Ta kenclisı. Zav;ıllı ne 

talisiz bir kad:nmış. 
- Onu tanır mısınız siz? 

-Atelyeye gelir giderdi. Orada 
tan~rm ... Sonra ahbab olduk ... 

Fakat, ne yazık ki, bu ahbablık 
fazla sürmedi. Hain ve gaddar ko
cası onu boğdu ... 

- Siz buna inanıyor musunuz, 
hanımefendi? 

- Njye? Yani kocasının onu 
boğduğuna m! ... ? 

- Evet. Çünkü bırçok kimseler 

Mansur Beyin bu işi ) apacak ka
rakterde bir adam fllmad•ğını ile
ri sürerek, İffet Hanımın boğıılma_ 
sında başka eller ve başka sebeb_ 
ler arıyorlar ... 

- O'.abilir. Bunu ben de sizin 
gibi b;rkaç kimseden duydum. 

- Benden veya birkaç kimseden 
duymanıza lüzum \'Ur ını? 

Gazeteler her giin bu nokta ü_ 
zerinde ısrar ediyorlar. 

- Tuhaf şey'. Siz ue adeta polis 
memuru gibi koııuşuyor~unuz! 

Bize ne canım bundan ... 
İffet Hanımı kocası boı!muş, 

başkası boğmuş... J e mon fiş, 

monşerami! 

- Evet. biz'm nemize gerek ... 
Sadece bahis açıldı da .. Nasıl bi
raz dinlendini~ mi? 

D;nlendim amma, tekrnr si
zinle kalmak niyl'tinde değilim .. 

- Niçin hanımefendi? 

- Vallahi insanı öyle yorıı -
yorsunuz ki .. Ben şimdiye kadar 
sizin gibi iyi dans .eden bir erkek 
görmedim doğrusu. 

Melahat Hanım birdenbire ağ_ 

zını bir karış açarak: 
- A, dedi, işte Gültekin geldi .. 

Ah, ne iyi oldu. Hemen sizi onun
la ~anıştırayım .. 

Gültehln Bcıy etrafına bakma • 
rak yavaş yavaş yürüyordu. 

Birden kıı:kardeşim gördü: 
- Melahat, kusura bakma! Bi

raz geç kaldım amma ... 
Ve hemen ilave etti: 
- Tam geleceğim sırada Ferda 

gelmişti. Aman şu kadın da neka
dar sıkıyor beni bilsen .. 

- Yaptığın portreyi beğenme -
m'ş mi acaba? .. 

Gültekin Bey gülümsedi: 
- Nasıl da bildin?! Vallahi ke

ramet sahi1bisin sen!.. Haniya şu 
turuncu renk meselesi yok mu·ı 
İşte o rengi beğenmemiş. Gu.ya 
yüzünü _ bu renk - fazla mat gös. 
terjı·ormuş. Halbuki kendisi çok 
beyaz bir kadınmış. 

- Tuhaf şey, ağabey! Böyle 
yağlı boya portrelerde tenin rengi 
aranır mı? İnsan resimdeki ma _ 
naya bakar .. 

- Gel de anlat sen bu inceliği 
Ferda Hanem efendiye .. 

mud Nedimin umum müdürlüğe, 
İstanbul başmüdt.rü Nurınin, baş_ 
müdürlüğe merkez tedkikat şu -
besi müdürü Celadı;tin tayin edL 
lecekleri söylenmektedir. 

Melıihat Hanım bahsi uzatma _ 
mak için, arkasına döndü ve Na_ 
ci Demireli göstererek: 

- Ağabey, dedi, sizi evllrnf mü
hendislerinden Kamran Beyle ta_ 
nıştırayım .. 

Naci Demire le d .. dö~rlü: 
- Ağab•Fim .. Biraz önce size 

bahsetmiştim. 

Naci Demirel: 
- Müşerref oldum, beyefendi: 
Diyerek elini ressama uzattı. 
Gültekin masasının başına o _ 

turdu. 

Naci Demirel Evkaf mühendisi 
Kamran rolünü oynuyordu. 

Naci Bey kendi kendine: 
- Demek ki Ferda Hanım, par_ 

tresini bahane ederek ressamın 
atelyesine _ hem de kızkardeşi 
evde bulunmadığı bir saatte_ git_ 
mek fırsatını kaçırmamış .. 

Diye mırıldandı. 
Ressam Gültekin, Naci Demi _ 

relden şüphelenmemişti. Takdim 
merasimi o kadar tabii ve samimi 
bir hava içinde geçmişti ki.. Kar
şısındak:i (Arsen Lopen) de olsa 
şüphelenemezdi. (LJevamı var) 

d 
'" 

Çekoslovakya_ 8 

ekalliyetlerın 
statüsü raıı 

Yazan: A. Ş. ES 
0 

)ıJ' 
a l• 22 ve 29 mayıstan ;;onr k. b~ 

ziran da geçti. Malümdıır lbe!e· 
üç tarih, Çekoslovakyad~. paııJ' 
diye seçim.lerinir. yapı'dıg. k.ısl"' 
günleridir. Almanyanın çe_ .• ~ 

il . etı ıır 
vakyadak.i Alman eka ,y r ~. 
kında gösterdiği yakın 8 ~~pS 
dolayısiyle bu üç paz_ar . ~e~ 
sulhu için tehlikeh gunlır 

edilmekte idi. . .. ol~ 
Filhakika birinci seçim gunu bt~' 
22 mayıs arif<'sinde ansızın L !'°' 
!enen tehlike belirdi: ııud:aı~r•· 

• yunda bir takım Alman k .. ı,r 
yı" 

nın harekatı hakkında ı8 .,ıı ı 
çıktı. Bunun üzerine Çekrslo~~ ı 
bir kısım askerlerini ı!iıh ft 

" ·r' aldığı, gibi Sovyet J,u.>, dı ,r. 
F .. h ı·rlaP "' ransa mudaha leye a ·· çtı.:r 

İngiltere de bu yüzden bir P. f ~f 
harbi çıktığı takdirde hıt:ra * 

. . k~ 
Jamıyacağını bildird. \e. oid 
kiz saat içind~ buhran ı "l .,ıı · 

1 ,.,. 
Avrupayı amızın !'il · t"" 

ki krizin atmosferi ic•ne 8 
1,ııı' 

tıadisenin iç yüzüniı uzun çe"°.,;. 
öğrenemiyeceğiz. Almıı.ıW~. ,,1. ,. 

. · asdı , 
lovakyaya karşı bır h . ,·e I" 
ğu'lu inkar ediyor lngı!ız n .ı-

. . ,.. ı ·r ,1snı ı.. 
sız gazetelerı 1se, ~~rnı. ı,,. f }ti) 
vusturva h2kkında mıw.ı! 0

,, > . . çr• 
le tatbi1< <>ttiğı tlb·ycyı .... 

·T. ,~,. 

vakya hakkındG da ıa•b ·' So'' 
istediğini, faka! Fnnsız · 0, 
ve İngiliz tesanüdü kar•••"n in 
rilediğinı vazmaktar!ırlargord · 
teren.n vazivetl teı1Jikelı 't" • - n • 
ğünii Başvekil Çembcrl•~etJI1if~ 
vam kamarasında b,yan h ııı' 
Belki de bu korku bir ,-~ f '' 
ibarettir. Fakat Sovyct•cr ~in 1-
sa arasında bir tesanud ıe fı 
tiğine ve Çeko•lovakV~·' 1 ."~' ,ı· 
ve Sovyet Rusywa dah• > \ 1 r . . ,. , (:. ) ' 
rette bağladığın:ı ŞLIP·' 

1
ee1 

Al ·ıı Çekoslovakya, hir rr" 
5 

' 

zünden Sovyctlrr ve fr \,: 
1 

fından kurtarıldığınn rt 
Fransız ve S3 yet lıukü'1l c.fif" 
1935 senesinde a!<dtedilen • ,· 

· fa• Fransız misakının Ilk n_e deıı 
muvaffakivetli bir tc<·rııtıC 1 , ıt . ~ı~ . 
tiğini iddia ediyorlor. Jıı ..ı• A 

de hükümet tarafından O· ,ile' ... 
rupa işleri hakkında g5stt~,. · 
yakın aliikanm AvrııP'1 ~ır"'. 
koruyacağı fikrini la ·ı, .. ,r .. ıı• · 
görüşleri kuvvet buldU·.,~~ 
Çebslovak hiid;srs 1 , n 
tehlikeli olsun \'e\'R el"' ~· 
ü~ büyük devlet ~ra<ını1$.. 11 

"'d d ~:el· sanu mey an:ı. grt!: ıı· ede1'1 
halde 22 mayısı t k'" 1ç 
seçim günü bih-ük ,;ı:;Jıı....,. • 

. . • ,,.:ıJ,!" " 
geçtı. Şımd' sıra Çckosl0 titr 
bir müddettenbr-r; rkllpvc iiJI 

tuP 1 
hazırlamckta olduğu ~t3 -det 
dirilmesine gelnıist'r. !'~lı:ı , 
manlarının statü hakk1'

1 Jt J!I , 
rüşleri malumdur: Cekl··r., .ıl, 

~,, .. ,,. 
savat, Almanlarla mrs 0ıo 
topraklar için otonom• ''~ r~' ' ,,a ~ 
olan yerlerde de nazı 'ı•Jf" 
kurulmasını istivorlar. r9 ~ 
şartlar kabul edi1ec"k " 11~ '<' 

det Almanlarının kohir ' ,., 
teşkil ettiği l{arbi 13nhcr.'lrt'' ' 
takasına genis bir otnn° rıı·" . 
lecek ve Almanlar da b'\ı re' 
içinde nazi tarzır.da b'" 1 

racaklardır. 
t; tı 

Çekoslovakv. a hii"Ü"'r . 11a~ 
lamakta olduğu proJ • u~' 
çok sıkı bir ketumiy_et~ 06 .· 
etmektedir. Fııkat bulll e~ 

btl 
nın alakasını celbcdcrı tııl' 
miyetli mesele hakktn~a"n' 

.. fl~l 
]erde bulunulması;ıın <' kk 
çilemiyor. Bir defa ;ıı 01'(e~ , . 
Jarak şu söylen°bilir )<. et 5' . 
vakya hükümeti, ekallıY rıd' ' 
sünü hazırlarke.ı kar<1.5' ~ 1 

nız Alman ekalliyetını dS~ı · 
mektedir. Çekoslıw~ı.ya Ja''t . 
tün ekalliyetlerin taL>ı Iır !3~ 
bir sattü hazırlanmah 1 

, iP1' 
tüde her milletin kü;t.rf~8ıı 

•ar 
fını temin edecek < r ,bC' 

bC ., 
masına itina l'tınekle ınıP 
koslovali hükümeti. "· pe• 

·ı ·eo:,iııe !ara otonomi ven n. .
11 

eO 
raftar olmıvacağı tah':" t il' 
yor. Statü. ekal!iyet rrı~ ıısıır 
sa,·atını tanımaktJ, J kab~' 

• b. ı· Jdu~uııu e 5 
resmı ~r ıc:an o f \ ) 
mekte, bütçed.k. na~f ı,,;ıJ' 

h• r 
(De\'aınJ 6 ıncı s:ı 

f 
' 



8-SON ~LOBAF_:-19 Hazinin 1938 

~ekaya vergilerKarabük fabrikası 
~aliye Vekaleti yapılacak mua- Şubata kadar 

mele hakkında mülıim bir YU .. kS I . I ·k 

Hayvanat parkı için 

tamim gönderdi e mış o aca 
Güneşin mücrim 
olduğu anlaşılıyor 

Almanyadan su kedileri, mavi 
ağızlı köpekler getirtiliyor Kadın ve cinayet 

Bu kabil vergilerin terkin muameleleri he
llıeo yapılarak mikdarı Vekalete bildirilecek 

d 
l Kanunusani 938 tarihine ka_ 

ar ın·· 

«Brasserb> İngiliz şirketi 
gazeteciler için bir se

yahat tertib ediyor 

Güneşin en bıiylik mücrim ve 
müşevvik olduğıınu ispata çalışan 
ve yeni bir ilmin esasını ortaya. 
koyan fen adamlarınm Jıaklı oldu- " 
ğu anlaşılıyor. 

Dün gazetelere baktım, bir ara_ 
da beş cinayet haberi ,·eriliyor .. 
Kimisi Yahudi kızının sesine ve 
kimisi alaraklmnın basma çuval 
geçirip sabun kazanının i~ine at_ 
m.ış. 

Ayrıca şehrimizde 
hayvanat parkı 

bir parkını 

kurulacak elan 
Balkanların en 
teşkil edecek 

2 inci 
büyük 

Ve mutlaka bir kadın parmağı· 
nın çektiği teti.k 'e ııuıtlaka ka
dın uğrunda devrilmiş bir c~'Sed. 
l\lal1kemc zabıtları, d,•mir par _ 
maklıklı karanlık bir hapisane 
höcre.inde nedanıclle dislerini gı_ 
cudatan bir mahküm .. 

lı: ururu zamana uğrayan ba-
aya vcrgilerırun bazı yerlerde 

~~~-eielerınin neticelendirilme_ 

irsalat, varidat ve müfredat def
terlerinin sabıka sütunlarından 

alel usul tenzil edilecektir. 

Karooükten gelen malumata 
göre inşaat faaliyeti, büyük bir 

hızla devam etmektedir. Kara_ 
bükteki İngiliz mühendislerinin 
miktarı 100 ü geçmiştir. 

de hayvanları da yakında muh _ 
telif memleketlerden İzmire ge_ 
tirilerek bu parka konulacaktır. 

gı goriilmii§tıir Bazı yerlerde de 
Y:nlışlar ve noksanlara tesadüf 
0 Unınuştur 

1 llu münasebetle Maliye Veka _ 
etinden vilayetlere yeni bir emir 
f0lldertlmiştir. Bu emirde ezcüm.. 
e §Öyle denilmektedir: 
1 - 938 mali senesine devrediL 

Ilı~· l. 

4 - 1 Kfınunsaru 938 tarilıiy le 
3 mayıs 933 tarihi arasında mü
ruruzamana uğrayacak bekayerun 
yukardakı fıkı·alarla alakası yok.. 
tur. Bunlar müfredat ıtibariyle 
tahsilat, mfredat defterlerine ay_ 

nen nakledilecek ve bunlar hak_ 
kında 3321 numaralı kanuna ait 
izahnamenin daimi hüküm taş
lığı altındaki 1 ve 6 nıcı maddeleri 
dairesinde muamele ifa edilecek
tir. 

Yakında 50 İngiliz mühendisi 
daha ~ehrimize gelerek Karabüke 
gdecektir. Önümüzdeki şubat a _ 
yına kadar bıiyük demir fabrikası 
inşaatı bir hayli ilerlemiş ola _ 
caktır. 

İçlerinde, en esrarengizi ve en 
çok merak uyandıranı da Harıos
man bayırı cinayeti. Biôtün lıaL. 

kın dilinde o konu~ıılı/ r,. hep 
ondan balısediliyoı, 'okaktan her 

geçen rastgeldil'.;i 'arı ı.ııçlı ve sarı
şın yapılı kadına bir kere bakıyor 

Kültür Bakanlığı İzmirdeki 
Kultürparkta modern bir kültür 
pavyonu yaptırmağa karar ver _ 
mıştir. Kültür pavyonunun &van 
projeleri hazırlanmış ve İzmir 
kültür direktörlıiğüne gelmiştir. 

Bu sene 25,000 lira sar!i '.e pav_ 
yonun ilk kısmı inşa edilecektir. 
Kültür pavyonu 939 da ıkmal edi
lecek ve daimi bir kültür ve san_ 
at sergisini sinesine alacaktır. 

İzmir hayvanat parkı, İstan _ 
bulda tesis edilecek olan Balkan
ların en büyük hayvanat parkın_ 
dan sonra Türkiyenin 2 inci de
rece büyüklükte hayvanat parkı 
olacaktır. -

Şehrimizde ve Sulıanahmcdde 
yapılacak dlan hayvanat parkı için 

şimali Amerika ormanlarından 
binbir renklı muhabbet kuşları, 

muhtelif yılanlar getirtileceği gL 
bi, A:;y a ve Afrika ormar.ların _ 

dan da en yırtıcı hayvanlar, Ku

tublardan ayılar, Penkoen ve Fok 
balıkları da celbolunacaktır. 

Di.inkü gazeteler, bt·s taze cina· 
yetin tüyler ürpertici tafsilatını 
sütunlar dolusu ;vazd,Jar. 111.,.ela 
doğduklarındanberi l•iribirlerini 
katıksız bir muhabbetle seven iki 
kardeş a)·ni kadına ı:ônül kaptır_ 
dıkları için gırllak gırtlağa gel_ 
miş, biri bir tabanca kur~unıle 
~anlar içinde <an vermiş, öteki iki 
Jandarmanın nra,ıııda J,oJlarmda 
kelepçe adaletin karşısına getiril_ 
nıiş. Yani sönmüş iki hayat ve 
bir kadın parma;{1. 

har·' azungelen ve sene!erı itL 
'· ile müfredatı tespit edildi -
~ anı~şılan bekayadan bir Künu_ 
rıı Usan.i 938 tarihine kadar rnüru.. 
y zamana uğraması hasebilc ka.. 
d ldlarının terkim 15zım geldiğin_ 
Q en bekaya, yeni sene müfredat 
\:~terıne nakledilmiyerek bugün.. 

Ancak 938 mali senesi içinde 
gönderilecek terkin cet~lleri 

her ikisine de tealluk edeceğinden 
bu cetvellerin yekdiğerine karış
ıtır1lması lazımdır. Bununla bera
ber 1 Kanun sani 938 tarihiyle 31 
Mays 938 tarihi arasnda- müruru.. 
zaman uğrı,yacak varidat beka
yesıne a>t terkin cetvelleri divanı 
muhascbata verilmesi lazım eelen 

938 senesi idari hesabına nit 4 nu_ 
maralı cetvellerin ihzarından son_ 
ra tanzım edileceğine göre bir kil.. 
nunsani 938 tarihıne kadar mü:ü
ruzamana uğramış olan varidat 
bekayesine ait terkin cetvellerini 
937 idare h~sabı verilmezden evvel 
t!nzim edilerek gönderilmeshl 
ve bu işlerin az zamanda int;acı_ 
nın temin olunması iktiza eder. 

Geçenlerde memleketimize ge_ 
lerek Karabüke gitmiş ve bila _ 
hare Londraya avdet etmiş olan 
mezkür fabrika ınşaatını yapan 
Brassert İnl(iliz şirketimn mü _ 
rlürlerinden D. Makenzi önümüz.. 
deki şubat ayına kadar tekrar 
memleketimize l(eleceıttir. 

ve dillerin altında 
kıvranıyor: 

hir intikam 

- Acaba aranan sarışın dilber 
bu mu?. 

Ve hem katil, hem maktul ca_ 
ninin esrar dolu rinayetini nasıl. 
yaptığı hakkında Jıararcm hara
retli tefsirler yapıyorlar. 

Diğer taraftan Almanyada Kül
türparkta yeni kurulmuş olan 
hayvanat bahçesi için su kedi _ 
leri ve mavi ağızlı köpekler cel _ 
bedilecektir. Hayvanat bal.çe.si- ı 
ne ayrıca şehirden celbrdileı:ı bir 
porsuk yılanı ilave edilmiştir 

Yine mesela İzmirde bir fabri
kada bir Yahudi bzına şarkı •ÖY
leltiği için işinden <;ıkarılmış muğ 
her bir işçi ustasından ıntikam al. 
mak için tabancasına sarılmış. y;_ 
ne kan, yine olüm ve bir kndm 
parmağı. ~ dcfterleıindc b1rakılacaktır. 

sn - -~u muamele yanhz tah_ 
'1 at mufredat defterine münha.. 
i r Oldugundan tahsil daireleri 
cıııaı 
tuı ve tahsil şubelerinde tu-
l'laan tahakkuka!, taksilat ve ir
t~ t defterlerile muhasebede tu
~n varidat müfredat defteri 
h k ktık ta.blolarında yazılı ta.. 
; lt~kat meyanında bulı.nan 
btr7.kUr bekaya yine diğerleı ile 
n· ikte ve usulü dairesinde ye-
4, sene defterinin sa·bıka tablo.. 
aına naklolunacaktır. 

le - 938 mali yılı içinde göderi.. 
!ar~ terkin mezuniyet varaka
\:a ıyJe t.'."kine müsade edilen be
ttJa tnilfredatı, 937 senesi müf
~ at defterlerinin mükelliflerin 
v:aıııarından yukarıda nevi 
~dat fübariyle 938 yılına ait 

il daireleri icmfil, tahakkukat 

5 - Bir kanunsani 938 tarihine 
loadar müruruzamana uğrayan 
bekayenin 937 mali yılı içinde ter

kin muamelerini sona erdirilme
mesi aliikadarların dikkatsizlij;'ine 
atfedilecektir. 

Oteller • • 
ışı 

~aıı, bekar odaları ve oteller hak-
1tıdayenivemühim kayıtlar kondu 

b., 
Qijt·· -
tıı· un bu kabil yerlerdeki odaların ze 
~ •rıı~ri kirgir olacak, ahşab konakların 
ti~ oda kiraya verilmeside menediliyor 

~htımizm muhtelif semtlerin
~.Qı han ve otellerin e•ash hır ~e
llıın~ ıslah olunması kararlaitınJ_ 
tor ır Bu hususta verilen karara 
._ 

1
' Qleller, hanlar ve pansiyon_ 

-~~ bekar odalarının ze;11inleri 
''lş akkak kargir olacaktır. Halen 
ııı;ıı olan bu kabil yerlerin ze _ 
h~t '~ri de, ya dt'ğiştirilecck veya_ 
ı;. 1111lıu~amoa veya macunla k~ -

•~aktır 
lı '<ta u kabil odaların her birinde 

Ttlıı ~ başına en az 2 metre m:k -
ı40b ava_ hacmı ve 6 metr~ mu. -

11 aı bır satıh isabet ede~ektır. 
tıııe~,. Odanın kapıs üzerind~, içe
~ ' Yatıı.k adedini gösteren bir 
( a hulu:ıacaktr, 

pencereler çok geniş olacaktr. Her 
katta •Ykaıuna muslukları• ve o
dalarda •Lavabolar» tesis edile -
cektir. 

Beher 10 yatağa mukabil mu -
haklkak ·bir hela isabet edecektir. 

Bu kabil yerlerin odalarında ve 
koridorlarında ateş yakılması ve 
yemek p~irilmesi de kat'iyetle 
yasak olunmll§tur. 

İçinde aile yatan hanların diğer 
kısımlarında, terzi, berber veya 
dükkan gibi başka bir ticaret ve 
san'al icrası da memnudur. 
•Ahşap ve eski konaklar, ın O

da oda kiraya verilmesi usulü de 
peyderpey menolunacaktır. 

Belediye Reisliği, diğer bızı ka
yıtl"1" haklkında •Otelciler cem: -
yeti• azası ile temaslar yapmak-

t.ı~•larda ayrca •Husu•i h1va 
~unacak, pencereler 

b~Lü -GONlL0M 
,......_ YAZAN 

~ SERD ~ ~ ;5! ~ ~ ACN~ ~~ ~._N_...:l 
4 ~lıııı k,n o derece fazla yorgt..ıı.. 

tv., Ilı .. 
~,:'1iıe k d. '!" · · k :~ ~ , ırı ıgımı azanmam 

lı 
~~nUnla beraber kendimi yok.. 
''i• · Devamlı ve sistaİnatik ça
bi: ~dım. Gazetecilığe alışmış 
~'aının bu apayrı mesleği be
llııy llıesi her halde çok kolay oL 
~;~~aktı. Şu }lalde bu .karar Ü

"'•b e küçük bir tadilat yapmak 
ı\~ eQiyordu. 

'lıı"i lıına gelen Jkinci fikir bi -
•·· Yı k f d ·1· - - .. ı a am an sı ıp supurmu•-

l;:ııı, -
ite g: çr kilmı::O. .. 
"it.. lldırni tamamPn toprağa vı:r-

En doğru harek~t buydu benim 
için!.. 

( ..... ) da beni kimse rahatsız 
etmezdi. Dimağım eski zindeliğiru 
kazandığı takdirde gazet<t>e bura_ 
dan da yazı gönderir, mesela bir 
roman hazırlıyabilirdim. 

Köyde trenden indiğim vakit 
hayret ve şaşkınlıkla olduğum 

yerde 9ivilenmiştim. Semranın 
burada ne işi vardı?. 

Dcmirparmaklığın iinünde, bilet 
leri toplıyan memurun ı:;anında 
duruyordu. 

Geri dönm.:ği düşündüm. 
Kaba bir harekeUi bu!. 
Benim bulunduğu yere doğru 

yaklaştığımı görünct gülümsen•e-

Bundan başka binanın er. nadi- , 
Aldığımız malümata ı:örc mez.. 

kür şirket, şubat ayında İstanbul 
gazetecilerini Karabüke katlar bir 
seyahate dvet ederek orada ya _ 
pılan faaliyti gösterecek ve ma
hallinde etraflı malumat verecek
tir. 

------<>-----

• Dikkat ettim; lıakikııtcn sıcak
lar artalıberi cinayetler de artı_, 

yor. Kışın ve gilziin !.i~ bir ayında 

güneşin kızgııılığını çoğalttığı 

günlere nazaran rina)·et yapılma
mıştır. 

Çorab makinelerinden 
Gümrük resmi 
Arınmıyacak 

İstanbul 
Bulvarları 
Yeşillendiriliyor 

Ötede bir kaynar kazanda sa
bun köpüğü i~inde c:ın veren ~"
vallı bir bekçi. Çaldıvı yağ tene
kelerini satacak da metresine de
kolte rugan bir bknrpin alarnk. 
Ötekiler de bunlara benzer şeyler .. 

Turfanda 
Karpuz ve 
Sebzeler bollaşıyor 
Şehrimize getirilen ilk 
parti şeftalide 60 ku

ruştan satıldı 
Bu sene taze meyva ve sebze_ 

!erin çoğu vaktinden daha evvel 
• yetişerek şehrimize getirilmiştir. 

Her yıl, temmuz ortalarında ve 
nihayet haziran sonunda gelen 
torfanda karpuzlar bu sene çok 
erken ve birkaç gün evvel parti 
t'<A"" \..i 6 ....... .., ... 6'- UG:~ıc...ıu;,'J" ._..u.,_ ~u.-... 

le dün de Hata,ydaıı ve bılhassa 

İskerıderundan üçüncü parti ol.ı
rak 300 karpuz gelmiştir. • 

Bu karpuzların her biri pera _ 
kentle 60 _ 80 kuruş arasınrla sa
tılmaktadır. 

Çok bollaşan ve 1 kilosu 25 ku
rll§a düşen domateslen sonra ta
ze bamye ve taze dolmalık hiber 
de zerzevatçılarda çoğalmıştır. 

Kiraz da pek bolla~mıştır. Ev _ 
vel!,i gün kaysıdan sonra mevsi
min. ilk şeftalısi de hale getiril -
miştir. Bu şeftaliler 60 kuruş Ü

zerin.den alıcı bulmuştur. 

Alman mektebinin 
yetmişinci yıh 

De-mek oluyor ki, ilim adamları •• 
nın yer yiizündeki riııayetleri, in

tiharları, delilikler! giineslc alıika_ 
lı bulmaları yerinde \'C muhakkak 

Hele öniimiizdc daha Temmuz, 
Ağustos gibi sıcağın İn!ı.anlan zır 
deli çıkaran giiııes ay l•.rı olduğu_ 

na göre JıepimİL bey1ıimizi güneş •• 
ten ve viicudda hasıl edeceği le

kelerden korursak galiba hiç fena 
etıne01iş olacağızZ. 

BÜRH/1N CEVAD 

Kadıköy 
J.J_J7 __ :; • 

Sporcuları 

Pazar günü Adapa· 
zarına gidiyorlar 
· Kadıköy Halkevi bir numaralı 

spor kolu bidnci futbol takımı 

pazar günü Adapazarı Gençay ta
kımile maç yapmak üzere Ada _ 
pazarına gidecektir. 

Kadıköy Halkevinin bu spor
cularına Halkevi azalarından bü

yük ve kalabalık bir grup da re
fakat edecektir. 

Seyahat tenezzüh trenile ya -
pılacak ve gece yine stanbula dö
nülecektir. 

Mevcud çorab fa •ika· 
larmın kifayet etmadiğl 
anlaşılarak bu teşvik 

tedbiri kararlaş~ı 
Çorab ve ipekli kadın çorabı 

sanayiinin memleketimizdeki va_ 
ziyetieri tedkik olunmuştur. 

Neticede bu sanayiin gerek cıns 
ve gerek miktar itibarile memle _ 
ket ihtiyacını tamanıile karşılı _ 
yamadığı anlaşılmıştır, 
Aldığımız malUmala göre bu 

münasebetle yeniden çorab ve 
ipekli çorab fabrikası "çmak isti. 
yenlere bir kolaylık olmak ve on_ 
ları teşvik etmek üzcı·e haricden 
getirilecek bu kabil makinelerden 
&i~r.üJs, r\':irnLPlmw.ilm•l', xa.ınu
tince kararlaştırılmıştır 

* İspanya sularında batırılan 
İngiliz ticaret gemileri yüzünden 
dün İngiliz parlamentosunda hü
.kümete şiddetli hücumlarda bu
lunulmuştur. 

Çemberlayn, •İngiltere bükü _ 
metinin İspanya sularındaki İn _ 
giliz gemilerini müdafaası İngiL 
terenin harbe iştirakile kabildir. 
İngiliz gemileri iki tarafa da sL 
lı1h taşımasınlar, çünkü bir ade
mi müdahale siyasetinde deva:n 
edeceğiz• demiştir * Bu sabah oı tamekteb mual _ 
limi olmak istiyen ilkmekteb mu
allimlerinin imtihanlarına baş _ 
lanmıştır. 

Bugün Alman lisesi ve ticaret 
okulu yetmiş.inci yıldönümü mü
nasebetile Beyoğlu Tünel civa _ 
rındaki okul binasında bir mü
samere hazırlamıştir. Saat 162!!, 

da başlıyacak olan törende talebe 
bilhassa beden terbiyesi numara.. 
ları yapacaktır. 

lstanbul Farmaloğ· 
lar kongresi top-

* Balkanlarda tedkikat yapan 
ıbir Japon askeri heyeolj şehrimize 
g€lmiştir. 

tadır. Meııkıir cemiyet azalan, bu 

kayıtlardan bazılarına ıtiraz et -
mişler vu itirazlarının tedkıkine 

geçilmişfa. 

ğe başlamıştı. Görmemezliğe gel
meğe de imkan yoktu artık!.. 

Ne yapacağımı, ne yapmak la
zım geldiğini bir an içinde karar
laştıramam icab ediyordu. 

Selamlamak ve geçmek!-. 
En doğrusu buydu. 
Bir tanıdığı seiamlar gibi şap_ 

kamı çıkaracak ve hemen ilerli -
yecektim. 

Hem benim için c,lurduğu ne 
malumdu? 

Belki de yanındaki delikan -
lzyı bekliyordu. 
Düşündüğüm şekilde hareket 

ettim. Yaklaştıkça tebessümünü 
arttırmıştı. 

Üzerindeki bariz heyecanı se _ 
çiyordum. 

Yüzümdeki hatlara büçük bir 
kıpırdama vermeden şapkamı çı.. 

kardım. 

Gözlerimi kaçırarak selamla _ 
dım ve.. geçtim. 

İkı. üç adım atmı~, atmamıştım 

r anıyor 
Pratik farmaloğlar birliği se

nelik kongresini 30 haziran per
şembe günü akşamı saat 21,30 da 
Eminönü Halkevinde yapılacak -
tır 

Bu toplantıda birliğin yıllık bü
tün faaliyeti gözden geçirilecek 
ve yeni bazı kararlar verilecektir. 

ki arkamdan seslenildiğini duy -
dum. 

- Suad Bey! .. Suad Bey! .. 
Duymamış gibi davranmak 

yahud durmayıp ilerlemek bu ka
la balık ortasında imkansızdı. 
Durmağa mecburdum. Durdum. 
Daha iki adım ilerden elini u-

zatmıştı 

Rengi sararmıştı. 
Dumakları titriyordu. 

- Dargın mıyız ? 
- Hamr Semra Hanım!.. 
- O halde niçin yalnız bir se-

lamla iktifa ettiniz?.. 
- İşinize mani olmamak için .. 

Belki yanınızda bulunan .. 
Sözümü kesti: 
- Sesindeki ve yüzündeki za

lim istihzayı anlıyorum! .. 

- Çok zekisinizdir. Bunu her 
:zaman itiraf ederim. 

Lfıfı değiştirdi : 

- Ne zaman geldin Suad? .. 
- Birkaç gün oluyor. 

* Buğday rekoltesinin bu sene 
çok iyi olduğunu ve mahsulün 
miktar itibarile geçen senekin -

den de 1,5 misli fazla olduğu tes.. 
bit edilmişÜr * Sarıyerdeki Boğaz al.ıyına 

sancak verilmesinin senei devri
yesi dün hususi merasimle tes'id 
edilmiştir. 

- Mektubuma niçin cevab ver
medin? .. 

- Hangi mektubunuza? .. 

- Rica ederim hab>'rin yok -
muş gibi davranma!. 

Hem ,stasyonun n;ıerdivenleriııi 
iniyor, hem konuşuyorduk: 

- Mektubunuzu almadım. AL 
mış olsatrdım bile cevab vermcı
dim. 

Gazeteden adresinizi iste _ 
dim. Vermediler. Esad Cemil Bey 
ismindeki çok kibar bir ark3adşın 
bütün ricalarıma rağmen senin 
kat'i tenbihini ileri sürerek ver_ 
mekten istinkaf etti. 

Alayla gülümsedim: 

- Kibar çocuktur. Yakışıklı _ 
dır. Niçin bir ikinci defa gidip ar
zunuzu tekrarlamadınız. Kadın _ 
!ara karşı dehşetli zıifı vardır. 

Muhakkak her şeyi unutur, not 
defterini önünüze kordu. Sonra 

~enç neslin en kuvvetli bir mu-

Y "d b" k Habil ile Kabil'in ilk rinayctin
enı en ırç0 yerlere denberi kadın yeryüzünde cidalin 

şimşirler dikilmesine sembolii olarak asırdidc bir cürüm 

b vesikası gibi yaşamakta ve nesil_ 
aş!andı ler, aşkı cinayetten ve cinneti 

Şehrimizin başlıca bulvarları _ aşktan ayıramamaktadır. • 
nın hepsinin çiçekler ve fidan!ar_ . ·K~_dının tekamül dtikce beşe_ 
la güzelleştirilmesini kararlaştır • rın yukseleceğini• söyliycn Fik _ 
nr. ret'e hak vermemek kabil değil. 

Bu cümleden olmak üzere Tak_ HALK FİLOZOFU 
silh - Harbiye arasındaki büyük i======;;;;;;;;;,;;,;,,~~~~~ 
caddenin iki tarafına dikilen şim_ Hazı·neden 
şirlcrin hepsi tutmuştur. 

Ayni >uretle diğer bulvarlara M ı / 
da şimşir ve diğer daimi yapraklı •• a a ıp parasını 
nebatlardan dikilmesi muvafık gö_ Odemı·yenler 
rülmüştür. Bu münasebetle La _ 
leli - Aksaray caddesinin bulvar 
kısmında açılan çukurlar da ta.. 
re fidanlığından getirilen şımşır
lerin dikilmesine bu sabah baş _ 
lanacaktrr. 
Ayrıca Fatih _ Edirnekapı bul

varı da ayni suretle ve Ankarada 
olduğu gibi güzelleştirilecek ve 
iki yanına muhtelif nebatlar di
kilerek çiçek tarhları meydana ge_ 
tirilecektir. 

Bügiikdere 

BEYAZ 
PARK' da 

Her a~<ım SAZ, her ak
şam saat 24 de hususi bit 
otobüs Taksime hareket 
ettirilmektedir. 

* Deyli Telgraf gazetesinin 
verdiği malumata göre İtalya, 12 
adadan biri olan Egedekı Leros 
adasını Akdenizin birınci sınıf 
deniz ve hava üssü haline getir
miştir. Tahkikat itibarile ada 
Maltaya bile faik bir haldedir * Vali Atinaya cuma gürıü gi
decektir. 

harririle de dost olmu~ olurdu _ 
nuz!. 

Kıpkırmızı kesildL 
- Neler söylıiyorsun Suad?. 
Haıkikaten neler söylüyordum, 

ben de bilmiyordum. Yalnız her 
kelimeyi istihzaya bulayarak ade_ 
ta ıyüzüne pii•kürmüştüm. 

Ve •.. 

Bunu zaptedılmez bir ar .m ıle 
fakat isteınıyerek yapmıştım. 

Esad Cemili kıskanmış mıydım? 
Buna da vereceğim cevab, e _ 

vetle hayır ortasıdır. 
İstasy<ından çıkt.ıktan >onra eli· 

mi uzattım: 

- Size mani olmayayım? .. 
- Ben engel oluyorsam o baş-

ka. Ben senin için buraya gel_ 
dim. 

- Arkadaşınızı nereye bırak _ 
tınız? .. 

• 
Yüzünden memnun bir tebeı;_ 

siiın uçtu: 
(Devamı var) 

Bu kabil emlak _R"erı ... 
çıkarılacak 

Milli emlak idarelerinin muh -
telif satışlar sebebile alacakları _ 
nı sıkı şekilde takib etmesi karar
laştırılmıştır . 

Hazineden !ıir mal alıp da .e
nelerdenberi parasını ödemiyen
lerin bu takibler neticesinde el _ 
)erindeki hazine bina!~ kendile
rinden alınarak tekrar satışa çı
karılacaktır. 

* Çinin idare tarzı hak.lfında 
Japon kabinesile ordu arasında 
anlaşma hasıl olmuştur. Bu an _ 
laşmıya göre Çin dairesinin mer
kez bürosuna Başvekil, Çindek! 
§ıilıesine mahalli Japon orduları 
başkumandanı riyaset edecekler
dir. 

* İlk okulların son sınıfların _ 
da da imtihanlar bitmiştir. 

* Macaristanda Nazi prensip
lerine taraftar üçüncü ve yeni bir 
parti daha kurulmuştu• -

llst. Belediyesi ilanları 
29/5/938 tarihinde Enmköy ci

varında başıboş olarak bulunan 
kuzusile beraber bir koyunun bu

güne kadar sahibi zuhur etmedl
ğindrn ilan tarihinden iıç gün • _ 

çinde yine sahıbi çıkmadığı tak· 
dirdc satılacagı ilan olunur. 

• •• 
15/6/938 çar~amba 
16/6/938 perşembe 
17/6/938 cuma 
18/6/938 cumartesı 

(3574) 

1~259 

26{}-525 
526-799 
800-§50 

Belediye emekli ve uıcsü.zlerinln 
haziran 938 üçer aylıkları yukarı
da gösterilen günlerde ~e cüzdan 
sıra sayılarına göre verileceğin _ 
den aylık sahihlerinin cüzdanla
rile Ziraat Bankasına müracaat -
]arı. 13572) 

• •• 
Merkez muhasebes;nde münhal 

bulunan 54 lira ücretli daktiloluk 
için 17 /6/938 cuma günii imtihan 
yapılacaıdır. En aşağı orta mek. 
teb mezunu olmak şartile talih -
!erin vesikaları ;le beraber müra.. 
caatları lüzumı; i!An olanur. 

·~S73) 
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Resim Duvardaki 
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lngiltere, Kanada ve Amerika ~:d~;,d:r~~:~=~e bil" ka.. 

Kağıd 

Kuvvetli 

.. . 
uzerıne geçmemekle beraber 

bir müdafaa planı 
işe başlıyorlar! 

ile 

Üç memleket neler 
İngilterenin Amerikadan tayya.. 

re alarak hava kuvvetlerl",i arttı-:, 
racağı yeni değildir. Son zaman _ 
larda İngilterede başgöstereıı.I!ıÜ. 
nakaşalar İngilizlerin hava kuv. 
vetlerini arttırmak, tayyarelerin 
yapılışında gecikmemek için ne 
kadar hassasiye! gösterdiklerini 
anlatıyordu. Geçenlerde İngilte -
red en Amerikaya bir heyet git
rnış, oradaki fabrikaları tedkik e. 
derek ne kadar zamanda, ne kadar 

tayyare yetiştirebileceklerini öğ. 
renmiştir. Bu heyet dôr.üp geldi. . . 
ği zaman Ingiliz gazeteleri Ame-
r lca fabrikalarının istendiği ka.. 
dar ve istendiği zamanda tayyare 

dada yapılacak tesisat ihtiyat oL 
mak üzere yapılacaktır. 

Orada biriktirilecek cesim tay. 
yareler bir harb vukuunda İngil
tereye getirilebilecektir. Bombar. 
ckman tayyareleri1'i'I Avrupadan 
gelecek tayyare hücumlarının sa
hası haricinde yapılması esası ka.. 
bul edildiğinden Kanada bu iti
barla çok elverişli görülmektedir. 

İngilizlerin Amerikada yaptıra.. 
cakları tayyarelerin başlıca iki 
büyük fabrikada inşa edileceği an 
!aşılıyor. 

Bu fabrikalardan biri sür'at iti. 
barile çok beğenilen yolcu tayya. 
relerini yapmakla tanınmıştır. 

İngilterede yeni yapılan bıışkn bir tip bombardınınn tayyareleri 

yatiştirerniyccekleri anlaşıldığını 

yazıyorlardı. •Son Telgraf• o za. 

man bundan bahsetmiş ve söyle. 
nen sözlerden çıkan mananın ne 

olduğunu anlatmıştır. Bugün yine 
bu mevzu tazelenmiştir. Çünkü 

Amerika fabrikalarının neler ve

rip veremiyeceği arlık meydana 
çıkmıştır. Bu suretle Amerikadan 

alınacak olan tayyarP.!er 400 ta _ 

nedir. İngilizler Amı-rikadan bom 
bardıman tayyarHi almıyorlar. 

Bunlar diğer sınıf tayyareler _ 
dir. İki sene zarfında yapılarak 

İngiltereye tes!im edilecektir. Ka 
o.adada tesisat yapmak suretile o. 

rada tayyare yapmak tasavvuru 

vardı. Fakat yeni gelen İngiliz ga

zc-teıerinin YılZdiğın: göre Kana_ 

Almanyanrn aJ.,bildiğine hava 
kuvvetlerini arttırdığı bir sırada 
İngiltere olsun, Fransa olsun hiç 
geri kalmamağa çalışıyorlar. İn -
giltere iki sene zarfıdda hava kuv. 
vetlerini azami dereceye çıkara • 
caktır. Fakat İngilterede yapıl _ 
makta olan tayyarelerden başka 
haricden, Amerikadan tayyare te
min etmek kabil olup olmıyacağı 
düşünülmüştür. 

İ~te bu maksadla Amerikaya 
gitmiş olan heyet bir buçuk ay 
orada kaldıktan sonra geçenlerde 

dönüp gelmişti. Şimd! raporunu 
hükumete vermiştir Bunun neti. 

cesi olarak hükumet de geçen per. 
şembe günü neşrettiği bir tebliğ 

ile keyfiyeti ilan etmiştir. Bu teb. 
!iğe göre İngiltere hükumeti Ame-

Yaş.unak istiyor. Yaşamak, yaşamak! .• Hepimi. 
zın •slediğimiz şey .. Gözlerin yumulmaması, vücucL 
lurın topraklaşmaması, insanların ebedileşmemesi. .. 
Ölmek istemiyoruz. Kendi kurduğumu?: evden, 
kendim!7.in yetiştirdiğimiz insanlardan, kendi eme. 
ğimizden, kendi emelimizden uzak kalmak iste. 
miyoruz. 

Ni91n ?. Biri ölecek, biri onun toprağına a,yak. 
basacc\. Daha yaşıyacak, daha görecek, daha sevi. 
necek ' ..., keder duyacak?. 

Niçin n :ıeden?. Bu ayrı kayrılığın sonu yok mu? 
- Refik ... 

yapacak? 
1 

1 

rikanın 2 fabrikasından 400 tayya.. 
re alacaktır. 
• Bunların ya""'' keşif tayyaresi. 
dir. Yarısı da talimler için, tayya. 
reci yetiştirmekte kullanılacaktır. 

Tebliğde Kımadada tayyare yap 
mak işini kuV\·etlendirmek için de 
çalışılacağı ilave edilmektedir. 

Amerikadan alınarak tayyare -
!er tam manasile askeri değildir. 
Çünkü İngilizlerle Amerikalıların 
askeri tayy-arelcri birbirine uy -
mamaktadır. Onun için İngiltere 
Amerikadan askeri tayyare alıyor 
demek tamam ile doğru olmasa ge. 

rektir. İngilterenin kendisi için 
kabul ettiği usule göre yapılan as.. 

keri tayyarefoııin inşasına yine 
İngilterede devam edilmektedir. 

Amerikadan alınacak tayyareler 
için, yani yukarıda gtÇen 400 ıtay

yareye İngiltere hükumeti aşağı 

yukarı 7,000,000 İngiliz lirası ve _ 
reccl<tir. 

Fakat Amerlkadan tayyare al -
mak keyfiyeti diğer bir noktadan 
daha şayanı dikkattir ki bunu söy. 
m Lk sırası gelmiştir: 

Ingilizce konuşan üç büyük 
memleket arasında derin bir an
laşma hasıl olmuş, bu üç memle
ket kendilerinı hava taarruzlarına 
karşı müdafaa içn anlaşmışlar de. 
mektr. Öyle ki arada hiç imzalan.. 
mış ne bir muahede, ne bir ittifak 

vardır. Sadece alış veriş, sipariş 

üzerine dönen bir anlaşma kl taL 
.., .. ..,. ...... • ... ~"••J "-"""" ~ .... 0 • ...,u .. .., ..... 4 ... _ 

fak mahiyeti alıyor. Bu memleket. 
ten, Amerika Birleşik hükilmetle. 

rile ve Kanada hava taarruzlarına 
uğramak tehlıkesinden uzak bulu
lunuyorlar. Yerleci çok ı;eniş ol • 
duğu gibi onların üzerine tayyare 
yollıyacak kadar herşeyi göze ala. 

cak düşman da meydana çıkacağa 
benzemiyor. İngiltereye gelince; 
o da kendini her tehlikeye karşı 

korumak için müdafaa çarelerini 
temin etmekle meşguldür. tşte İn

giltere, Kanadı ve Amerika nra
sında kendiliğinden olan anlaşma. 

İngilizlerin Amerikadan alacak. 

!arı tayyarelerin ne çeşid olduk _ 
!arı besbellidir. Onun için hunlar 

halokındaki malfımatın gizli bir 
tarafı yoktur. Fakat İngltercde ya. 

pılmakta olan bir takım tayyare
ler vardır ki bunlar cesim olduk.. 

!arı kadar da sür'ate malik bulu. 

nuyorlar. Bunların planları ve 
şimdiye kadar kaç tane yapıldığı 

son derece mahrem tutulmakta. 
dır. 

- Efendim? .. doğruluyor. Uyku ihtiyacı!. 
- Refik ... - ...... 

- R. .. f...ikl 
- Efendim?~. 
-Oh ... 
- ...... 
- Refik ben ölüyor muyum? .. 
- Hayır .. Anne ..• Hayır .. 
Göz ()'aşları, elem. Istırabın göğüı;te çukurlaşışı 

ve ciğerlere dağılışı! 

••• 
Sabah. Bulutlar ağarıyor. Hasta biraz sakin. 

Uyuyor, uyanıyor, sayıklayor, ağlıyor. Takati olsa 
daha çok ağlıyacak. Ağlamıya ihtiyacı var. Yorgun. 
luk, kudretsizlik, dalgınlık, hastalık, derdlerin kay. 
naşması bırakmıyor. 

Refik de annenin yanından ayrılmıyor. İkide bir 
gudeııı kapanıyor, boynu göğ..üne eğiliyor ve bış 

- Efendim ... 
- o ... ğ ... 
Kelimeleri toparlıyam~or. Dili dolaşıyor. Ses 

zayıf, kısık. Sancıların ~ebri olmasa inlemıyecek 
bile. 

- Refik ... 
- Efendim ... 

Bir saniye sükilt. Kı.ıdretlerin derlenmesi ve ... 
Arzu: 

- Oğlum, bugiin beni bırakıp gitme .. 
- Gitme .. Refik!.. 
- Refik ben yaşıyacşk mıyım? .. 

Cevab vermek güç. Belki, sonuncuya o kadar 
değil, hemen söylenehilıyor .. Söylemek lazım: 

dın, salonda oturuyQrdu. Pence. 
reden içeri iki eşek arısı girdi. Ma.. 
damın hemşiresi bir yelpaze ile 
arıları vurdu. Arılar yere düşlü. 
Öldüklerine hükmolundu. ehem. 
miyet verilmedi. 

Fakat, arılardan biri ölmemişti. 
Yalnız kanadlarından birisi km\. 
hassı, bunun •Eşek arıları krali. 
dingin yanına yaklaştı, çıplak a.. 1 
yağını ısırdı. On dakika geçti, za. 
vallı kadın müdhiş ağrılar içinde 
can verdi. 

Arıyı muayene eden bir mü te. 
hassı, bunun cEşek arı}arr krali. 
çesi• olduğunu ve müdhi§ bir ze. 
hir taşıdığını beyan etmi§tir. 

Musölini'nin 
Tavsiyesi bir 
Çocuğu fe~çten 
Kurtardı 

Birkaç ay evvel, İvan Yerviç 

.. 
Yazan: 
Sedad 
Nazmi 
Akoınar 

) 

adlı iki yaşında ·bir çocukta felc ·---.,.,-,--,--·------
ve kendisine bir mektub yazmış. 

alaimi görülmeğe başlamıştı. Bel. 
1 - tır. 

::~erd~~t~:;.'."~is~~u:k~u:r:~ Bir hafta sonra Musolini, ken.. 
disine cevab vermi§ ve çocuğu Ro. 

dığını söylediler. 
ma civarında bir sanatoryoma ya. 

Çocuğun babası, ümidsizlik i -
tırmasını tavsiye etmiştir. 

çinde düşünürken, Musolinininin 
kızlarından birinin de ayn hasta. Hakikaten küçük İvan Yerviç 
lığa tutulduğunu ve iyi olduğunu az sonra iyileşmiş ve ailesinin ya. 
gazetelerde okuduğunu hatırlamış nına dönmüştür. 

Yalspartadaolsalardı! 

iki insanlık fevkaladeliği 
Esk İspartaların, yalnız sakat doğan çocukları değil, ileride, ile. 

ride büyüdükleri zaman, diğer insanlar gilii s~ğlam _ve hi~etC. kabi
liyetii olacakları şüpheli görülen !eri de - dogar dogmaz - oldurduk. 

leri malUrndur. H 
vvu. . 4. , .·<., t: c,,,;u;u &.&.• •-y- 0 

tun sütun yazı-v:.r: Moris ve Pedra .. 
Moris otuz sekiz, Pedro da üç ay !ık ... Biri Fransız, öteki de Melesi. 

kalı. 

••• 
Otuz se!C' aylık olan Mo r!s, Fransanın bütün vllayetle-

riJıin, vilayet merkezlerinin, büyük ve küçük şehirlerinin isimlerini 
ezbere biliyormuş ... 

İlk bakışta tabii halde bir çocu k. Başında ve vücudünün sair Aza. 
larında bir gayritabiilik :yok. Ayakta duruyor, elindeki değnekle, du. 
vara asılı haritada sorulan şehirlerin yerlerini birer birer gösteriyor. 

Bu küçük çocuğun bu yüzlerce şehrin isimlerini ezber~ bilmesi 
hayrete değmez mi? Nasıl öğrendi ıbunları? .. 

••• 
Küçük Pedroya gelince: Bundan yalnız tabiat mes'uldür. Bu ço. 

cuk, pala bıyıklı olarak doğmuştur. Henüz ÜS aylık olduğu halde bir 
erkek gibi yürümekte, bir erkek gibi yeyip içmektedir. İhtimal bir 
iki ay sonra evlenmek de istiyecek tir! .. 

Pedro turfanda, yani vaktinden evvel neşvünema bulmuş bir ço -
cuk değildir. Bilakis geride kalını ş bir mahluktur. Bir çocuğun sa 
kallı ve bı.yıklı doğduğunu, doğar doğmaz evlenmek istediğini buL 
mak için Adem babamızın devrine kadar dönmek lazımdır. 

Pedro bedbaht bir ucubedir, iki kafalı doğan bir inek yavrusu, bil 
hassa cambazhane ·sahihlerini alakadar eder. Seyircilere gösterirler, 
para kazanırlar. 

Fakat, bıyıklı doğan bu çocuğun, yimi be şyaşına gelse yine şunun 
bunun istihzasına maruz kalmaktan başka ne istifadesi olabilir? Hiç 
değil mi? Pedro yalnız geri kalmış değil, modası geçmiş bir çocuktur. 
Çünkü umumi harptenberi bıyık modası kalkrrıışlır. 

Yazan: 
Etem izzet BENiCE 

O şimdiye kadar hiçbir kadının 
peşinden gitmemişti. Gençti, gii. 
zeldi, zengindi. Kadınların erkek
lerde arıyabileceği her vasfa ma • 
likti. Kadınlara değil kadınlar o. 
na gelmişlerdi. Şimdiye kadar. 
Fa!kat sarı ile kahverenginin ku _ 
caklaştığı dalgalı saçlı deniz gü. 
zeli kadın onu dakikalarca peşin. 
den sürüklemişti . .. 

Enver hayatında ilk defa oh _ 
rak bir kadının peşinden gidiyor. 
du. Onu bir mağazanın vitrinini 
seyredenken görmüştü. Nekadar 
ciddi bakışları ve nekadar ahenkli 
bir yürüyüşü vard•. Bu ne kadar gU 
zel bir kadın, Enver tahammül e
demiyeceği kadar hırçın arzusuna 
rağmen cesaret edip birşey söy -
liyememişti ona .. O gün yalnız 
dal~alı saclı kadıntn gvini Ö~o 
nebilmişti. ,,. 

Aradan geçen uzun günler En. 
verle Firuzeyi tanıştırmıştı. On _ 
!ar şimdi birbirlerini delice, çıl _ 
dırasıya seviyorlardı. Her ikisi de 
mes'uddu. Saadetleri haıyallerin. 
de yaratmış 'oldukları aşkı ve bu 
mefhumu doğuran varlıkları buL 
duklarından doğmuştu. Yalnız 

Firuzenin bu tallı aşkına en bil _ 
yük darbeyi indirecek kocası var. 
dı. O evli idi. 

Bir gün Enver ona : 
- Firuze demişti. Arlık seninle 

evlenelim. Bu böyle devam ede. 
mez. Çünkü hala hakikaten ve 
ebediyyen birbirimizin olduğuna 
bir türlü inanamıyorum. Sevin • 
cim o kadar büyük ki adeta sar _ 
hoş gibiyim. Bu sevinçle .. 

Firuzenin gözleri o gün dolu 
dolu olmuş ve bu sözleri söyle • 
mişti Envere: 

- Beni affet Enver. Ben evli. 
yim, bunu senden şimdi _ 
ye kadar sakladım. Çünkü 
korktum. Şimdi kavıışmuş oldu _ 

"'tn eP 
ğurn ve hayatta bulabilecegı . . 
büyük saadet olan bu günleru,n' 
bu hakikatin yıkacağından. çıın· 
kü hakikat o kadar zalim ki··· 

Enver için Firuzenin kız \•eY: 
kadın olmasının hiçbir mahzıı~ 
Yoktu. Onu o kadar seviyordu. 

1 "kıS • 
lakin kocası hakikaten. her ı bir 
nin de saadetine geçılmez 

JcO
manl teşkil ediyordu. Firuze ~ 
casından memnundu. Cemal ç~ 
iyi bir eııkekti, çalışkandı, par 

0 
vardı, çirkin denemez?i. _LA: . 
Firuzenin hislerini tatının . ot· 
miyor, yalnız bir kocalık ediY 

du. ..ıın b<l-
Enverle ~'il"uze artık h~r5- •· 

luşmaağ başladılar. Sevgılerl ~ıı.
ğan karlar gibi hergün bfraZ !s
ha kalınlaşıyordu. Onlar da .aı:ıeP 
yorlardı ki artı:k birbirlerır. 

• ok!U· 
ayrı yaşamalarına imk~ 'l ıerl 
Fakat bi~birlerinln olabı\ıne 
için bir tek çare vardı. Ort_ııl~; 
daki Maniyi, Cemali yok et dl 
ondan kurtulmak bunun iç~ür• 
iki çare vardı. Ya Cemali öl uJI 

mek veya kaçmak uzaklar• 
0;it1• 

olmadığı yerlere gitmek .. · B lı• 
cisini her !kisi de yapamazdı. ~ ~ 
yecekleri günaha affo\untnl'/3~ • 

bir günah daha eklemiş olaca k• 
Pac• 

!ardı. Şu halde kaçmak ya ı:ııt 
!arı en doğru hareket bu tdl. bU 
kır gazinosunda vermişlerdi ıııı 
kararı .. Dudaklarının birblrıer jjP 
kucakladığı bir günde.. O 8

101 
birleşen bu dudaklar kararlar 

tasdik etmişti. 

* ıı1arJ11ı 
Firuze acele acele eş'/ bif 

yerleştiriyordu. Ortada k~1 • kaç parşa şeyi de çantaya k göl 
duktan sonra etrafına bir dl 
gezdirdi. Herşey tamamdı- şı~.ı. 

re~· 
kocasına mektub yazmak. ge fa.. 
yordu. Oturdu, kalemi eııne(ıııı • 
kat bir satır bile yazmal< ınf 08• 

kün değildi. Cemal ona ne e b•• 
!ık yapmıştı. Fakat o Cemıı1~eıkl 
yatta yapılacak fenalıkların dııfl 
Pn hiivü2i)nil !VRptyordU. '[IC efl 
azabı içimi kemiriyordu. tn" 13U 
de nekadar çılgınca seviy~~~c , 
kaç dakikalık bir nefis ınuca ~ 
lesinden sonra Enverin se~ 
galebe çaldı. a.Jlll' 

Gözünden akan birkaç d ııil: 
yaşı sildikten sonra şunları yııge • 

cCemal sana hatırına bile '/11-
tiremiyeceğin bir fenalık )fıpl kS.
rum. Seni ömrümün son~~fc~ 
dar unutamıyacağım. Benı 

Alla ısmarladık .. • d' 
Mektub bittiği zaman k•Pı (j6 

le .• tıı· çalınmıştı. Telaşla aşağı o,, j{eı 
len enverdi .. Yukarı çıktılar· or , 
ikisi de heyecanlı idi. J{açıY cak' 
!ardı. Bugün kendilerine ic:ııo~ 
kucak saadet verecek olan 301ğl 
uzak dzyarlara Cemalin .. 0~e bU 
yerlere ... Her ikisinin yu~ u.ıtii!· 
sevincin hatıralarile örtııllll 

rdU·· Enver te!Aşlı te!Aşlı so di çs-
- Hazır mısın Firuze h•Y 

buk ol geç kalacağız canıı1\,irJc'I 
- Hazırını Enver yalnız f 

dakika müsaade et mantoııııl 
yeyim. v11' 

Firuze dışarı çıktı. Enver ordu· 
kit geçirecek bir şey arı'/ k' • 
Çünkü da'kikalar on~ Y.ıJl~ıı~ar• 
clar uzundu şimdi. Gozune ,1.ıı 
daki resimler ilişti. Hepsi~.0 ~~n· 
ayrı bakmağa başladı. Gôzı:ı1• 1311 
!ardan birinde saplandı 1cal 1;t • 
kaç kere ıyutkundu, hafifÇ? er<'~ 

. • ·ıcrlıY 
redı. Ve resme dogru ı dıl" 
altındaki şu satırları okU 1~eıt' 
•Canım karıcığım, bıt ~·' • 

Firuzeye• sonra cebind~"~ı <>
dıgı" mendille yüzüne bırı ·ıd~) 

~'-:feııı' 
(Devomı 7 inci s:uu 

• - Meraklanma anne. Yaşı-y acaksın. Bak, şimdi 
gecekinden daha iyisin ... 

Nerede ıyi?. Daha fena. Doktor da geldi, gördü, 
iki şırınga yaptı, gil;ti. O kadar. Doktor niçin neı;e. 
sini kaybediyor? .. 1:'feden yüzünde kalbi dinler, nah. 
zı sayarken çizgiler birikiyor?. Bütün bunları dü. 
şünmek .. Sonra, anneye cevab vermek lazım! 

onu bilir .. Her şeyi istiyen odur. Muharrirıi koşturan, 
muh'biri yoran, mürettibi ayaklarıııa kara su inincL 
l)'e kadar çalıştıran, makineciyi, çingoğrafi takaltan 
düşüren, yüzlerce insanı meşgul eden; ondan başkası 
değildir. Her yirmi dört saatlik ömrü için yeni bir 
kudret, yeni bir emek, yeni bir hamie. büyük bir ye. 
nilik ve sonsuz bir gayret ister. Bir muhbir, bir 
muharrir, bir mürettib, bir musahhih. hatta bir tah. 
rir müdürü, bir başmuharrir yahud da bir sahih bir 
gün çalışmadı değil, bir saat aksaklıK gösterdi mi 
kimseden sormaya, öğrenml:e, tahkika lüzum yok. 
tur. En büyük patron; kağıdları karartan satırlar 

içine sinen nankör patron hemen söyler, sırıtır. Ve ... 
O gün okuyucu: 

- Tasvir ... Fena, Vakit ... İyi 1. 
Der, Tasviri atar, Vaktı alır. Bu, büyük kusur. 

!ar için. En küçük kusurlar da böyle hemencecik 
görülüverir. Bir noktanın yokluğu bile gözden kaç
maz. Faaliyetin, çalışma derecesinin muhasebesini 
günügününe gözönüne koyan bir iş. 

~ YŞR'K*ı ~ 
EVAMiR1 

I AŞERESI!·· 
Evde. nasıl kalsın?.. Giderse anasını kime hı. 

raksın? .. Hizmetçiye mi? Olmaz. O, hem sağır, hem 
hasta. İlaçların nasıl verileceğini bile bilmez. Kendi 
gitmezse o da olmaz. Gazetede 1§ .. Vazıife .. Mes'uli. 
yet .. Patron .. Yazı işleri müdürü .. Çalışmada düzen .. 
Hele en büı ük korku, en büyük endişe: Gazetedir. 
Gazete kağıdı.. Gazete sahifeleri! İnsanlarla konuş. 

maya, patrondan çekinmeye, tahrir müdüründen 
korkmıya hacet yok. Hepsi bir taraf. En büyilk pat. 

ron gazetenin dört, altı veya se'kiz sahifesidir. Ga. 
zeteci: Şahsiyet onu bilir, amir onu bilir, patron 

Aşk ve sadakat isti~en bir 1§! 
Her gün bir saç telini ağartan .. Her !Ahza da. 

marlardan, candan, gençlikten, kalbden bir parça 
koparıp eriten bir 1§! ... 

Refi.k, bu i§ten birgün de olsa nasıl uzak ka. 
lacak?. 

Anasından uzaklaşmak. Bu da, fena! Çok fena. 
Ölürse, göderinin i11Ine göz nurunun son hayallnl 
resmedemeden ölecek son sözünü Jşittiremeden öle. 
celt. Soıı dileğini duyuramadan ölecek. Son defaı 

, Nusret Safa , ı:ı 
Ceşkun tl 

Orijinal bi~ 
hit1<iiyesl 



Sözde gazeteci I 
----

Parasızlığa nasıl 
çare bulmuşlar? 

~bıin l<;ırdu kaçırarak iki kişilik kum
arı yan 1 n p ı anı işe 

ltıııııp 
C llııya teşkil eden Tronton 

·::nleroe İngilterede meşhur 
~ b er Lord Nufıl'i bir otoma -

1 tıd' !!<!' ırerek kaçırmağa teşeb-
~ 11llıişti. Lord :tendisini ça. 
1!%~daını takib etmiş ise de o
~~' e bınmemiş, işin mahiyeti 
~'Çıneden anlaşılmış, nihayet 

'~ Yakalanmı~lır. Şimdi bu 
'~ aç.ırmağa teşebbüs etmekle 
~~ ılti kişinin muhakemesi
IQ atım.ıştır. Bunlardan biri. 
~1 

'l'ronton'dur. Diğerı de 
' ~t. Bu ikinci sın in mahke -
~.iledikleri pek şayanı dik
~ anki bır polis romanı o
~- duY'Ubn :nerak ve heye. 

· lllde dın!enen ifadenin bir 
~ ~nı Yapmak lazım gelirse 
~ latrnak icab edecek. 

~~, tdu kaçırmak içın bir pro. 
Oıı tlanınıştı. Proje şöyle idi: 

, ~ evvela otomobile kona. 
~ •' •ltı bag"lanacak, sonra de

•Ol" .. )alt lıtü.lerek orada bekliyen 
~ konac:ık. Eğer Lord kur. 
~ 1 ısterse ken~isinclen .tam 
ı le ngıhz lirası ıstcnecektı. Bu 
g;ı llıin edildikten sonra Lor. 

~ ••. ~leri bağlanarak kendisi ,,,,;·•n· ·~ in civarında bırakmak ... 
~ bana deri i ki: 
~İt tct11 yata getirdikten sonra 
,,_.llrneliyat yapacağım. Hem 

~ .. ,n. 
ı:ıııı.:, 1 ihlal etmedt0n. 
~ bıı . ıı elli yaşlarındarlır. Ken 
:~ 'He projeyi hazırlıyan ve 
l~e İşi açarak onu da sü -
~~le maznun bulunuyor. 
bir lızun boylu, güçlü, kuv -
%adamdır. Sa\ları az çok 

~· r. •de· 
j)ı ~Uınumi söze başlıyarak 
il Yle açmıştır: 

'l:q: "•k'a hemen h~men hiç 
~'ra~lş bir vak'adır. Lordu 
\ıı~ . ondan pJra ıstcmek ta. 
~ b ıle tei'\ibat yapılmıştır. 
, llıa~· tasavvur yalnız bir kişi.. 
1 q•~ı;eli ile talbık edilebilir 
1~1,

1 ·dı, Onun için Tronton 
• ·•e b· 
ır. ll ır de yardırncı ara _ 

~ ranısden işte bu yardım-

''ıııton 
<la la 927 den D30 1eneleri a. 
~· nışrnıştır. Sonra bu se. 
ısan 

~I 1ndo bunlar bu ahbab. 
~r eınışleıdir. Bir müddet 
~ ~e'llli<Jer .tomobile bin-
' nih ' . 
.,. ayet Lordun bulundu-

, •1111 
r ~ , Otomobili v2rdır. Fa.-

c,.,a d 
~i b· rında dolasmışlar ır. 
~it ır ar•badır. 'f~onton ona 
it 

0
1.ornobi! almağı da teklif 

• lıo 
~ ~ası~le bir otomobil gezin
'ılenbda Ramsden arkadaşı
·~ llı~re .. Parasızlıktan bah
\~ ~ Şkuı_ b!r \'aziyette ol. 
·~ Ylernıştir. '\una karsı 

.it. Şll " 
'YI cevabı vermiştir; 

e ın·• 
ı,t•ııı b·' · Pa;a ı:oz•nmak İ

l ~zu ır Çarem vardır. Lord 
~hı n zaınaııdanberi taras-

'uın H •. l'av · a L ta !tt'ndlsi A ... 
~I~ a seyahat e:!erken ben 

' k ndug•u · ı ·d· "<:ır gemıc e ı ım. 

bir llıak kolavdır. Çünkü 
"•k' h ' lh•tı a iç ba~ına gelme. 

lır ~~nu kaçırmak kolay 
ıt;ılib· K, 1 evvela onun hu. 
r ı oları Il 

, et~ , obsi de işten ha-
<q .... " ı· ~a azım. işte bunlar 

>ırınak · 
•Çııt karar verin ... 

yaramamıJ •.• 
ce Tronton bir otomobil satın al. 
mış, eski otomobilin vesikasını da: 

- Bunu sakla. Sana lazım olur 
diye Ramsdene vermiştir. İcabın. 
da Lordu tabancalarıle tehdid et
mek de vardı. I .ord bir kere yata 
bindirildikten sonra kendisi teh. 
din edilere'k ona üç mektub yaz.. 
dınlacaktı. Birinci mektub Lor. 
dun hususi katibıne olacaktı. Bun 
da şöyle denecekti: •Bir hafta ka 
dar dolaşmak üzere gNmeğe çıkı
yorum.• İkincı mektub da Lordun 
muamelede bulunduğu başka yere 
yazılacaktı: ·Size müracaat ede ... 
cek olan doktor Veb ısmindeki a. 
dama bir kredı mektubu ve~iniz.• 
Üçüncü mektuba gelince; bunu 
Tron ton alacak, doğruca bankaya 
gidere: 

- Lord Nofıld'in s'ze gönder -
miş olduğu mektubda bahsedilen 
doktor Veb işte benim. Elimdeki 
mektub bunu gösterir. Kredi 
mektubunu almağa 11eldim. Diye
cekti. Tronton çehresini, kıyafe _ 
tini büsbütün değiştirerek başka 
bir adam olacaktı. Bunun için 
muhtelif vasıtaları vardı. Takma 
'saç, takma bıyık, sakal ve saire 
gibi ki bunlar, hep Avusutralya. 
da edirumişti. Mektublar yazılarak 
bu suretle yola çıkıldıktan sonra 
Ramsdcnin vazifesi Lordu yatta 
oyalamaktı. Tronton gıdip icab e. 
den banka mektubunu elde ettik
ten sonra dönüp yata gelinciye 
kadar işi idare etmek lazımdı. On_ 
dan sonra Ramsden harekete ge. 
çecek, Lordu alarak koraya çıka_ 
racak ve nihayet gözleri bağlı ol
duğu halde onu bir yere bıraka. 
oaktı. Burası kendisinin çabuk bu 
yer olacaktı. Bu işi züŞ mb ınb b 
lunabileceği, tanınabileceği bir 
yer olaoaktı. Bu i~i bitirdikten 
sonra artık Ramsden de yata dö-
n k v uz&kl.Q'Jt!·~~\rt .... rt. 

Fakat bu neticeye varmadan ev_ 
ve! yatı barındıracak bir yer la
zımdı. Ramsden her yeri biliyor. 
du. Sahilde bunun için münasib 
bir kayalık vardı. Lordu bağla _ 
mak için zincir ve saire almak UL 
zım olduğu gibi Lordun mektub
larını yazarken kullanciığı ve ü_ 
zerinde kendı !smi, adresi yazılı 
bulunan hususi mektub kiığıdla -
rınden da edinmek ;azımdı. Çün. 
kü Lorda zorla yazdırılacak mek
tublar içi11 böyle kiığıdların bulun 
ması icab ederdi. Bu tasavvurlar, 
bu tertibat Ramsdeniıı hO§una git 
mişti. Bunu kend\ sevdiği dostla. 

Parasızlığa çare bulan Raınsden 

rından birine de açmıştır. Fakat 
işin sonunda bu dost işi polise an

latmıştır. 
Müddeiumumi davayı teşrih e

derek tahkikatın safhalarını bu
raya kadar anlattıktan sonra alt 

(Devamı 1 inci sahifemizde) 
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imparatoriçe 
Öjeni'nin 
Şemsiyesi 

Bir deniz faciası! Mahkemeye 

B.. ··k h bd Al d · Düşen uyu ar e . man enız Yeni evlilere 
l.afay·etln ahfadından 
biri tarafından slnema 

yıldızı 

altı gemilerinin batırdığı Bal agını 
Geçirmek 
Kısmet 
Olmamış 

Loretta Yunga 
Hediye edildi 

LU z iT A NY A' nın 
Amerikalılar ve bilhassa Holli

vud muhiti ne kadar mağrur olsa, 
iftihar etse yeri var: tİçüncü Na
pulyonun karısı İmparatoriçe Öje
ni'ye ait kıymettar ve son derece 
zarif bir şemsiye bir Amerikan 
yıldızına hediye edildi. 

Enkazı bulundu. 1,100 kişi ile batan bu gemiden 
milyonlar değerinde hazineler çıkarıhyor 

İngilterede yirmi iki yaşlarında 
Kendal isminde bir sabık tayyare 
subayı geçenlerde Mis Pamela is
minde bir kızla evlLnmıs, fakat 
evlendiğinin üzerinden h< nı.iz orı 

iki gün geçtiği haBe başına bir 
felaket gelmiştir. On sekiz yaşla. 
rında Samoel isminde bır gene ö 
Iü olarak bulunmuş, bu gencin (, 
lümünden de bu yeni evlem·n gen~ 
adam mes'ul tutularak ta. ~ ta 
girişilmiştir. Vak'a şöyl~ , ıwış
tur: Yeni evli gene nı'ıt ' >.l~tle 

bir yerden gelirken yo' S·1moehı 

çarpmış, onu devirnıi~, lıı. nıud -
det sonra Saomel ölü 0lara1< bu -
lunmuştur. Yeni evli 100 Ingilia 
lirası kefalete bağlanartk tahliye 
edilmiştir. 

Bu şemsiyenin adı cMarkiz•dir 
Beyaz taftadan yapılmıştır. S'JPı 

fildişi ve gayet musannadır. Üzıl!. 
rinde altın kakmalar, firoze taş. 
!ar vardır. Ve meşhur sanatkar. 
!ardan Verdiye'nin imzasını ta
şımaktadır. 

Ceneral Tafyet'in ahfadından 
biri tarafından Amerikan yıldızı 
Loretta Yunga verilmiştir. 

Amerikalılar, cSüveş kanalı• 

adlı bir film çevirmeye, ve bu ka
nalı açan Ferdinan dö Tesseps'ln 
hayatını tasvir etmiye karar ver. 
mi§Ierdlr. Bu filmrle, kanalın kü.. 
şad resmini icra eden İmparator!
ça Ôjeni'yi, Loretta Yung temsil 
edecektir. 

* İmparatoriçe, yola çıkmazdan 
az evvel, Verdiye'yi çağırmış ve 
sıcak, güneşli memleketlere mah.. 
sus bir şemsiye yapmasını emret
mi§tl. Sanatkar, şemsiyeyi yaptı, 

Loretta Yung 

""' İmparatoriçeye takdım etti 
Küşad resminden avdetle şen. 

siye, Tüileri sarayının dolaplaı.m
dan birine konuldu ve unutuldu. 
İmparatorun, 2 Eylıil 1870 sene. 
sinde Almanlarrın eline esir dilş. 
tüğü güne kadar dolapta kalmıştı. 

İmparatoriçe, Acele Paristen u. 

Dünyanın en büyük, en sür'atli 
ve en lüks vapurlarından biri olan 
•Luzitanya• 1915 senesi mayıs ip. 
tidasında Nevyork limanından ay. 

' rılmıştı. 7 haziran 1900 senesinde 
sefere başlıyan bu muazzam gemi 
o tarihe kadar 600,000 mili bahri 
katetmiş, 250,000 yolcu getirip gö
türmüştü. Parlak ve güneşli bir 
gün, limanın ağzındaki cHürri • 
yet• heykelinin önünden geçti, Li... 
verpola doğruldu. 

7 mayısta İngiliz sahillerine yak 
!aştı. Fakat, Alman dcn;zaltı ge. 
milerinden U 20 tarafından tor-

zaklaşmıya mecbur kalmıştı. Veli
ahdin müşavirlerinden ve saray 
bendegfınından Kont Moris Deris. 
son eşyaların toplanmasına yar. 

dım ediyordu. 
4 Eylül 1870 de Cumhuriyet ilfın 

olundu. İmparatoriçe, saraydan 
ayrılırken Konta: 

- Geçen mesut günlerin hatı. 
rası olmak üzere bır ş•y al... 

Dedi. Kont da bu şemsiyeyi in
tihap etti. Kontun ~hfa<lından 

Madam Walter. cSüve~ kanalıo 

Yung'in temsil edece~ini haber a. 
!ınca bu kıymettar ve tarihi şem
siyeyi kendisini! hediye etmiştir. 

Şemsiye, yakında Parise gele
cek olan sinema amillerinden Dor
ri Zanuh'e tevdi olunacak ve Ho. 
livuda gönderilecektir. 

KAIDDN 
=======-= . 

Savua Pandispanyası 
nasıl yapılır? 

6 aded yıımurln, 2~0 gr:ım pudra şeker, 100 grnın un, 50 gram 
nişastu, yurını Jiınon 'tuyu, biruz limon kabuğu rcncle'ti. 

YAPILMASI 
Pudra ~ckerle ~·uımırtn 'arılurı 20 dakika kadal' vurularak, yumur

ta beyazları sıkı kar haline gc1irilceek, un, nişasta, }jınon ~uyu ve 
kabui.tı.ı yuıııurta bc,.·azla11 ile beraber sarılara il5.ve edilecek, ha -
filce lrnrıştırılacak. Y.ıi!;lmımı~, unlanmış tepsiye dörtte biri boş kal. 
mıık şartilc doldurulacak, orta fırında 40-45 dakikı pişirilerek 

•MİLFÖY HAMURU 
500 gram un, 400 gram tereyağı, 250 gram su, 10 gram luz. 

YAPILMASI 
Unun orta~ı açdacak, tuz, &U ve 50 gram tcrcyağt k~n~rak biraz 

karıştırılacak, yarnş P"" uıı alınarak hamur haline ı:ctırılecek, ~a: 
mur 15 dakika bekletil<-• ek. geriye kalan terc~ağı sab11n ~alıhı gıbı 
yaıHlncek hamur bir saotiın kalınlığında açılacak yai': ortasuıa ko. 
nacak, zarf ı:ibi lıaputılacnk ve açılacak tekrar bir santim kalınlığın. 
da üçe katlaoacak, beş dakika beklenecek ve sonra tekrar ~çılacak, 
yiue ayni şekilde katlnııacok. Bu şekilde açma, katlama 6 dela tekrar 

edilecek, ynrun ~ant fırında ııi,iri!ecek. 
ELLLRİN KORUNMASI 

ı:cller insanın h~r ıanıau hcrse)·e dokunduğu h~r n~u"~~r. Bun. 

d b k ell~rde bazı Jıurı"ulduklar ve tırnak dıı'J.-n gıbı yeıler 
an aşa• • . ····"ı B · b l d " er'ya mikrop yuvası hızmetım gorur er. u 

vardır kı, un ar a ens ı . . .. . . 

11 ı kten evvel ve sonra kırlı veya ~ııphclı hır sebebtcn e er ıcr yeme ' 
d k t · su ,.e oabuula yıkanmalıdır. B11lııoan yerde ılık 

şeye o nuQcn cn1ız 

'h d'I' (Devamı 7 inci do) su tercı c ı ır. 

O vaklttenberi 20 sene geçti. 
Denizlerin altında birÇ(lk gemi 

enkazları, bu enkazların içinde de 
yüzlerce, binlerce insan iskeletle. 
ri, milyonlar, milyarlar değerinde 
kıymetli eşya ve para vardır. 

Bu hazineleri çıkarmak için te. 
şe>kkül eden bir şirket, Luzitanya 
nın bulunduğu yeri dalgıçlar va
sıtasile tayin etmi§ ve işe başla -
mı.ştır. 

Dalgıçların başı, kaptan Con D. 
Kreig'dir. 

Bu adam, Holivudda pek meş _ 
burdur. Sinemai!rti1<t1Prl~in ''° pcUııawKıarı -ıen K~ ı roııerı ya~ 

par. 
Luzitanya'nın nasıl \'e nerede 

battığına dair bir çok yAzılar ya. 
zıldı. Bunlar, gemide bulunanlar. 
dan, harika kabilinden kurtulan. 
!arın anlattıklarından ibarettir ve 
la5men de yanlı~tır. 

Bizim bugün sayın okuyucula -
rımıza arzetmeı< istediğimiz Lu. 
zitanya'yı batırar. U 20 Alman de. 
nizaltı gemisinin kapt'-lnı Swieger 
in Alman bahriye nezaretine ver. 
diği raporun suretidir. 

U 20, Alman bahriyesinin en iyi 
denizaltı gemılcrindeıı birisi idi. 
Kaptan Swieger de en muktedir 
bahriye zabitlerindendi. 
Şimdi yirmi üç sene geriye dö

nelim: 
20 nisan 1915 de U 20 denizaltı 

gemisi Emden limanından çıkmış 
İrlanda sahillerine doğru yol al
mağa başlamıştı. 

7 mayıs sabahı. Okyanus sakin, 
adeta çarşaf gibi. Sema mavi. Ha
fif bir rüzgar esiyor. 

Bundan sonrasını kaptan Swi. 
eger'e bırakalım, o nakletsin da
ha iyi. 

U 20 kumandanı Swiej!'er'in 
raporu: 

7 mayıs 1915 
Saat 13, D. 45.- Deniz sakin. 

Hava açık. Sema beıT3ic. cWater 
ballasb i boşalttım, yoluma de -
vam ediyorum. • Köenstavn• açık_ 
larında beklemeyi faydasız .ıulu
yorum. 

S. 14.- Ta kaqıda dört bacalı, 
iki direkli kocaman bir gemi gö. 
rünüyor ve bize amudi bir yol ta.. 
kib ediyor. C.,nubu garblden gel
dıği ve Galey Hede doğru gittiği 
anlaşılıyor. Pilot Loz bunun bir 
•yolcu gemisi• olduğunu söylü -
yor. 

S 14 D. 5.- 11 metro dcriniğeli
ğe dald>k. Geminin yolunu ke;. 
mek için son sür'atle yel alıyoruz. 

S. 14 D. 7- Gemi tahmin etti. 
ğimiz gibi sancak tarafına dümen 
kırdı. Köenst~vna doğru yol alı
yor. Sür'atimizi. saatte 15 mile çı
kardım. Karşısında mevzi alll"ağa 
çalışıyoruz. Tam zamanında yeti. 
şeceğimiz muhakkak ... 

S . 15 D. 25.- 700 metreden tor. 

pil salıverdik. Gemiye, sancak ta. 
rafından ve köprünün yanından 
çarptı. Müthiş bir infilak. Siyah 
bir duman yük<ı·ldi. İkinci bir in
filak oldu. İhtima kazanlardan bi... 
risi patladı. Gemide büyük bir 
rahne açıldı. Yangın da çıktı. 

Gemi durdu. bir tarafı batmıya 

başadı. Güvertede büyük bir ka. 
!abalık vardı. Koşuyorlar, tahlisiye 
sandaarını indirmiye çalışıyorlar
dı. Fakat, muvaffak oamıyorlar. 
dı. İnsan dolu sandallar, denize 
inince batıyor, iç<ndckiler denize 

di\l~Yıffi'ıJıoJ,Yı\ıı.,'{'}&Jlp,,a' a >ao3 <• 

kine dayanamıyarak patladı. Baş 
tarafında yaldızlı hurufatla yazılı 
•Luzitanya• ismi okunuyordu. 
Bayrağı yoktu En az 20 mil ile 
yol alıyordu. 

Zengin bir kadının 
Mücevherleri 
Çalındı 

S. 15 D. 25.- Gcminın az sonra 
batacağı muhakkaktı. 25 metre de
riniğe daldım. Kurtulmağa çalı _ 
şan yüzlerce insan do'.u bir gemi 
bir torpil daha atmayı muvafık 

bulmadım!. 
S. 16 D. 15.- 11 metroya yük. 

çıkardım. TA uzaklarda birçok 
seldim. Pcriskopu suyun üstüne 
sandalların sahile doğru gittikleri 
görülüyordu. Luzitanyı+dan eser 
kalmamıştı. 

Geminin battığı yer: Old Hed 
fenerinin cenubu şarkisinde, 14 
mil açıkta. Tahminen 90 metro de
rinliğinde. (Köenstava tahminen 
27 mil kala). Coğrafi vaziyet: 51 
.ıerece şimal \'e 8 derece 31 
garbde. Sahil ve fener çok iyi gö. 
rülüyor 

S. 16 D. 2.- İskele tarafında bü. 
yük bir gemı göriınilyo". Fastnet 
Roka doğru sür'atle gidi gidiyor. 
Arkadakı torpili atmak için ma
nevra yapıyoruz. 

S. 17 D. 8.- 500 metrodan tor. 
pili salıverdik. Hedefe ısebet et. 
memesi kabil değildi. Fakat neden 
ise etmedi. 'forpilı attıktan sonra 
bir an periskopıı aşağı almıştım. 

Bu sebeblc, torpilin seyrini takib 
edemedim. İhtimal rnotöründe bir 

'arıza husule geldi. GPmi Gunar 
kwnpanyasına aid büyük bir yük 
gemisi idi. Bacası, batan Luzitan. 
ya gibi kırmızı boyalı Vt iki direği 
vardı. Torpilin atıldığının farkın
da olmadı. Olsaydı herhalde yolu. 
nu değiştirird;, 

S. 17 D. 15.- 25 metroya daldık. 
Açık denize doğru yol alıyoruz. 

S. 17 D. 15.- Ballastları boşalt

tık. Suyun üzerinue gidiyoruz. U
fukta, İngiterederı gelen ve ya
hut İngiltereye giden altı büyük 
vapur görünüyor. 

S. 20 D. 30.- Hava daima açık. 
Sahilden mümkün oldnğu kadar 

açıktan avdet ediyoruz. 'fek bir 
torpilimiz var. Onu da •bir fırsat 
zuhurunda• istimal edereğiz.• 

(Devamı yedinci salıifemizdo) 

•Paris - soire• 
Zengin 1 kadının mücev. çalındı 
Pariste, Fabcr sokağında höyük 

bir aparlımanın 6 tııı ı kaında lü.. 
ks bir dairede ik.hnet erten Kana
dalı madam Dav:s adlı bir milyo
ner kadının ık, buçuk milyon de. 
yerinde elmasları çalınmıştır. 

Madam Bavis 85 yaşında ve çok 
zengin bir kadındır. Maiyetinde 
ahçı, hizmetçi, fam dö şamber ve 
soför olmak üzere yedı kişi var
dır. 

.. ~nk.illu h(ruJı.al'ı'ılaXn öagzlfatını 
kabul eder. 

Zengin kadın mücevherlerini 
duvara yapıştırilmış demir bir ka. 
sada saklar. 

Anahtarlarını yatarken ba~ Y""
tığının altına kovar. Geçen gü" 
sokaga çıkark" ·.., ,Jtrını tak. 
mak istemiş. Yastığının altından 
anahtarları almış, kasayı açmış, 

hayret!.. Kasa boş milce\'lıcrlerin 
yerinde yeller esiyor ... 

Zengin kadın, derhal pulise mu. 
racat etmiş. Zabıta tahkikatında 

haricten birinin girdiğine dair bir 
emare bulamamıstır. Sirkatin 

hizmetcilerden ve y:ıhud ~ve g'"İP 
çıkanlardan bir! tarafından yapıl
dığına kanaat gelmiştir. 

Nazilerin halk 
Otomobilleri 

---
Haftada 6 mark öde
mek şartile herkes bir 
Qtc;ımebil shibi 0lacak 

Hamburg civarında yenı bir şehir 
yapilmaktadır. Bv şehirde 60 bin 
aemle, oturacaktır. Her Hitlerin 
kararı ,•eçhile halk otomobiller! 
yapılacaktır. . 

Bu yeni otomopil fabrikası 2 ki
lometre uzunluğunda bir arazi iş
gal edecektir. Balk otomopilleri 
nin ilk serisi 1939 Ernesi sonlarına 
doğru piyasaya çıkarılacaktır. Oto.. 
mabi!lerin sevki için bir de liman 
yapılmıştır. AmelP, aynı zamanda 
zer'iyatla da iştigal ~deceklerdır. 

Halk otomopilleri açık torpıto 
şeklinde veya kapalı olacaktır. 

Ağılığı 650 kilodur. Motoru?a 
arka tarafına konulacaktır. Otoıs
trad !erde 100 kilometre süratltt 
gidebilecektir. Fiyatı 990 Rayış.. 
mak tır. c445 Türk Erası kadardır• 

7 milyondan fazla satılacağı tah
min ol~nan bu otomopiller saatte 
6. 7 litre benzin yakacaktır. Haf
tada 5 mark 1 markta sigorta be
deli vermek şartiyle ödenecektır. 

Yedek aksamının ucuza mal ol
ması için lazım gelen tedbirler 

alınmıştır. 
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Sarışın kadın geldi lngiltere · - Siideflere tam 
T evassuta Muhtariyet 

Mansur suçunu ~ 
itiraf etti • G 

(llirincl sahifeden devam) 
yımızda haber verdiğimiz Beyoğ
lunda Gamsız sokağında pansi _ 
yoncu madam Eleniye Eskişehir
deR bir mektub gönder gafletin _ 
ae bulunmuştur. 

Genç kadın bu mektubunda Ali 
Rıza ile beraber oturduğu zaman 
pansıyonda bıraktıkları bavıılla 

sandığın ve yatağın Eskişehire 

kendisine gönderilmesini iste ~ 
mektedir. Halbuki bu eşyalar, da
ha evvel yazdığımız gibi zabıta 

ve adliyece pansiyonda buluna _ 
rak alınmış ve haklın huzurun _ 
da açıldığı zaman da, içinde 50 
çift kadın ~orab1 ile katil Ali Rı
"anın Sevimle başbaşa çıkmış re. 
sımleri ve diğer bazı kadın eşya
ları olduğu görülmüştü. 

Ayni bavuldan çıkan bazı mek
tu•blardan sarışın kadının Eskişe. 
birle alfıkadar bulunduğu da an _ 
!aşılmış olduğundan dün pan -
1:Iyon sahibine yolladığı mektııb 

da kadın tarafıpdan zabıtaya tes... 
lim olununca kendisinin Eskişe _ 
hirde olduğu, kat'i surette anla _ 
şılmıştır. 

YILDffiIM TELGRAFİLE 
GÖNDERİLEN TEVKİF 

MÜZEKKERESi ! .. 
Bay Hakkı Şükrü dün akşam 

6aat 11 de Su!tanahmed birinci 
ceza mahkemesine mürvcaat ede_ 
rek, Sevim namı diğer Sabriye 
hakıkında bir tevkif kararı alrruş 
ve ayni dakikada bunu bir yıL 
dırım telgrafla Eskişehir müddei
umumiliğine göndermiştir. 

Aradan pek kısa bir zaman geç.. 
tikten sonra Eskişehir müddeiu • 
mumiliğinden g~Jen cevabda sa. 
rışın ksıdının tevkif olunduğu ve 
hemen !stanbula gönderilmek ü.. 
zere gece yola çıkarılacağı bildi.. 
rilmiştir. 

NASIL TANIDI? 
Sarışın kadın; bu sabıtlı kendi.. 

sile görüşmeğe muvaffak olan mu 
harririmze büyük bir soğukkan. 
lılıkla Ali Rizanın cinayetlerinden 
tamamile bihaber olduğunu söy-

. -· Beni niçln yakala<l'ikJJı1Jni ve 
buraya getirdiklerini bilmiyorum. 
Ben evli bir kadınım Eskişehirde 
babam ve 8 yaşında çocuğum var. 
Yalnız kocamla dargınız. Bu dar
gınlık münasebetile mahkemeye 
mUracaat ederek boşanma davası 
açtım. 

Mahkeme günü gelinciye kadar 
vakit geçirmek üzere İzmire giL 
tim. Oradan dönerken kaptan 
Remzi ile tanıştım. Kendisi ile be 
raber Beyoğlund.:ı Madam Sofinin 
pansiyonuna gittôk. 

Kocam Almanyadadır. Dava gı_ 
yabında açı1m1şlır. 

Tak.simde •Nane• sokağında o
lan bu pansiyonun 22 numaralı o
dasını tuttuk. Fakat Niyazi be _ 
nimle 2 gün oturduktan sonra ay
rıldı. Bunun üzerine çok muztar 
bir vaziyette kaldım. Yine Niya
zinintanıtmış olduğu Madam Ele
ninin pansiyonuna gittim. Bu sı. 
ralarda da Ali Riza dediğiniz ıı.. 

damı tanıdım. Fakat bana bu adam 
'5minin Mehmed olduğunu söyle
mişti. Demek yalan söylemiş. 

Bir gün karşıma Fatma isminde 

P olis Romanı: 47 -

bir kadın çıkıı. Bu Fatma bana 
Mehmetli (yani katil Ali Rizayı) 
tanıttı. 

Ayni pansiyonda Necla isminde 
sarışın ve zayıf bir kadınla da ah
bab olduk. Mehmet, ben, Necla 
üçümüz eğlencelere daldık. İşte 
birkaç gün evve!, Ali Riza bizi 
Beşiktaşta bir bah~eye götürdü. 
Orada yedik, içtik iyice eğlendik. 
Necla mükemmel şark1 söylüyor, 
oynuyordu. Ond:ın sonra pansiyo. 
na döndük. 

Mehmed (P.:i Hiza) benim ya.. 
nımda hiçbir cmayet işlememiştir. 
Maktul Ömer LO.tfiyi dr hiç tanı. 
mıyorum. O bana evlenmekte tek 
lif etti. Fakat reddettim. Bir pazar 
günü beni Kartala kız kardeşinin 
evine götürdü. Oradı-. kaldık. Bir 
gün de Maslakta gezdik. 

İPSALAYA GiTTİ Mİ? 
Sevim, muharririmizin İpsalaya 

gidip gitmediği ,,e Muhiddini ta
nıyıp tarumadığı hakkındaki sua.. 
line de kat'iyet!<> ~u cevabı ver. 
miştir: 

•Muhiddin isminde bör kimseyi 
kat'iyyen tanımıyorum. Kat'iyyen 
İpsalaya da gitmedim.• 

Muharririmiz bunun üzerine; 
Sevime . İpsalada Ali :?.:zanın öl
dürdüğii Muhiddinin cebinden; 
kendisi ile Muhiddinin Adanada 

, başbaşa çıkrruş bir re~mi bulun -
duğunu hatırlatmıstır 

Sevim· bunun üzerine de: 
' 

- •Hayır ... Yalan .. Benim Mu.. 
hiddinle çıkmıs hiçbir resmim 
yoktur. Evet filvaki ben de Ada.. 
nada bulundum. Fakat kat'iyyen 
Muhiddin isminde birisini ne ta. 
nıdım, ne de onunla resim çektir
dim. Esasen benim resim çıkar _ 
dığım kimseler mahduttur ve biri 
Adanada ateşçi Selim, diğeri de 
Anafartalar vapurunda kaptan Ni 
yazi olmak üzere bu 2 kişi ile be
raber ayrı ayrı resimlerim vardır 
o kadar ... • 
VAK'A GECESİ !\'EREDEYDİ? 

Muharririmiz bundan sonra 
kendistoe 9 haziran günü akşamı 
liilYLrYil~rMıJŞı'\ir:'PrPnP hn1nn _ 

Sevlın buna hiç düşünmeden 
demiştir ki: 

- Ankara muhtelit treninde i
dim ... Çünkü ben; 9 haziran per-. 
şembe günü saat üçte Haydarpa _ 
şadan Ankaraya hareket eden muh 
telit trene bindim. Fazla param 
yoktu. Pendiğe kadar biletsiz gel_ 
dim. Pendikte bilet aldım ve gece 
yarısına doğru Eskişehre geldim. 
Doğruca babamın evine gittim. 
Bunu şahidlerle isbat ediyorum. 
Eskişehre gitıneme sebeb de 13 
haziran günü kocamla boşanma 
davamız okluğundan mahkemede 
bulunmak içindir. Bunu bana ba
bam mektub yazarak bildirmişti!• 
Seviın bu ifadesinde ısrar et _ 

mektedir Bu ısrar; çok ş.tyanı dik 
kat görülmekted:r. 

Çünkü; kendisınin Haydarpaşa.. 
Ankara muhtelit treninde bulun.. 
duğunu iddia ettiği 9 haziran per
şembe günü akşamı, bedbaht ŞO
för Lutfinin katledildiği gecedir. 

Katil Ali Riza; Ömer. LUtfiyi 9 
haziran perşembe günü gecesi Bü. 
yükdereden avdctte öldürmüş ve 

Tercüme eaen: Hatice Hatib 

- Onun odasını değiştirmedik t 
bay direktör! 

- O halde hasta nerede? 

- Gitti efendim. Demin iki sivi] 
memur gelip kendisini aldı. 
Manalı yüzler resmeden bir 

ressam için bu anda direktö
rün yüzünden daha mükemmel 

bir model bulmak imkanı ola. 
mazdı 

Titriyerek: 

- Gitti mi? 
Diye sordu. 
- Evet bay d~ektör. Sivu po.. 

lisler sizin odonıza uğrıyacakları
nı söyliyorlardı. Ellerindeki ka _ 

ğıdlar da doğru kağıdlardı. Biz de 

hastayı onlara teslim tmekte bir 
mahzur görmedik. 

Direktör yumruklarını sıkarak 
havaya kaldırdı. Polis müfetti _ 
§İne döndü. 

Onun s00cin çehreıU direktörü 
birdenbire pek şa§lrttı: 

- Bu adamın 
işitmediniz mi? 

söy ledikkrini 

Achille Bastien soğukkanlı bir 
eda ile cevab verdi: 

- Ben eğer hastayı burada bul. 
muş olsaydık, o zaman şaşıra _ 

caktım. 1 
Dedi. Ben buraya gelirken bun. 

cesedini mailim olduğu üzere çıı.. 
lılıklar arasına bırakmı~tır. Ceset 
te 10 haziran cuma günü sabahle
yin orada bulunmuşt.ır. 

Halbuki bu cinayet gecesinde 
katil Ali Rizanın yanında sarışın 
kadın bulunduğu kat'iyetle tesbit 
edilmiştir. 

Mevzuu bahis sarışın kadın Se
vim namı diğer Hayriye ise ayni 
gece Eskişehir yolunda olduğunu 
iddia ettiğine ve zaman ve mekan 
kaidelerine göre bir insanın ayni 
zamanda ayrı ayrı 2 yerde bulun
masına imkan bulnnmadığma na_ 
zaran o gece katilin yan[nda bu
lunan sarışın kadının başka bir 
kadın olması lazım .ııelmektedir. 

İste muharririmiz bu ciheti de 
Sevime hatırl•tmıştır. 

Sevim buna karşı şunları söy
lemiştir. 

NECLANIN DA SAÇLARI SARI .. 
•Cinayet gecesi katilin yanında 

bulunan kadının sarışın olduğunu 
bakın siz de söylüyorsuuz!. Hal _ 
buki görüy-0rsunuz iı.i benim saç
larım pek sarı değildir. Aslen si
yahtır. Onları bir müddet boya. 
dım. Ondan sarımtırak duruyor _ 
)ar. Halbuki pansiyon arkadaşım 
Neclanın saçları benden daha çok 
sarıdır ve Necla Melım.edi de tanı
maktadır. Eğer Mchmed diye ta
nıdığım adam Ali Riza ise belki 
;:ı ııece yanına NecJayı almış ola_ 
bilir! .. 

Sevim bımd&n sonra bu sözleri.. 
ne kat'i bir ifade ile su cümlel'l[i 
ilave etmiştir: 
•-Hayır ... Hayır ... Benim ta _ 

nıdığım Mehmed öyle edam öldü
recek tıynette bir kiıne de~il.dir. 
Mehmed; hir sinek blle öldürme_ 
miştir ve öldüremez ... Ben de ha
yatımda şimd;y~ kadar tek bir si. 
neğin bile ölümüne şahid olma -
dım .• 

ARABACI ALİ NE DİYOR? 
Diğer taraftan maktui ve katil 

Ali Rızanın Hacıosman bayırınd.ı 
işlediği cinayetten sonra Uzun _ 
köprüye kadar otomobilde beraber 
götürdüğü arabacı Ali de bu sa. 
-- ... . . -~ ..... , .... .., ...... ...... _ ............ J ... b""' -

len trenle şehrimize getirilmiştir. 
Bir muharririmiz arabacı Ali 

ile de bu sabah k<10uşmuştur. Mu
maileyh bütün ha.diselerde:ı bı _ 
haber görünrnekte ve hatta Ali 
Rızayı tanımadığım söylemekte _ 
dir. Bunun üzerine muharr;ı·inıi _ 
zin: 

- Pekala o halde ne maksadla 
Ali Rizanın otomobiline bin.din? 
ırualine karşı da ~u cevabı ver _ 
miştir: 

ALİ RIZA YOL P'ARASI DA 
ALMIŞ! 

c- Ben çekmecede idim. Uzun. 
köprüye gitmem icab ediyordu. O 
saatte tren de yoktu. Bu sırada 
oradan bir otom<>bilin geldiğini 
gördüm. Şoför (ki bunu Ali Riza 
olduğunu söylüyorsunuz, zira ben 
ismini dahi bilmiyorum) bana: 
«İstersen Uzunköprüye seni bı
rakayım ben oraya gidiyorum• de. 
di. Ben de kabul ettim ve bir yoL 
cu sıfatile otomobile bindiğim gi. 
bi hatta para dahi verdim.• 

- Peki Uzunköprüye ne yapmı. 
ya gidiyortlun? 

Bu sualimize de şu manidar 

dan şüphe ediyordum. Ve o da 
şüphelenmekte haklı olduğumu 
bana isbat etti. 

Dire'ktor gözlerini yuvarlak yu
varlak açrruştı: 

- Niçin şüphe ediyordunuz! 
- Bir hissikablelvuku, yahud 

daha doğrusu bir seziş .. İki ziya. 
retçi birisi hastanın kapısının Ö

nünde gelip bağmp çağırarak söz
leri içinde içerdeki adamın duy _ 
duğu zaman bir mana vere-bilece
ği bir takım saçma sapan sözler 
söylüyor. İkincisi içeriye bir kL 
tab yollayıp çekiliyor. Bütün 
i:ıuıılar basit ve safiyane şeyler 

değil mi? .. Ve ıbu masumane şey
lerin neticesi olara,.1< ihtiyarı alıp 

sessiz, sadasız götürüyorlar. Hiç 
•birimizin haberimiz olmadan ..• 
Ben bunun aksini görmüş olsay_ 
dım. İhtiyarı burada bulmuş ol _ 

saydım. O zaman çok şaşıracak. 

tım. 

Hasta balkıcıya döndü: 
- Hastayı almıya gelen insan.. 

ve klsa cevabı vermekle iktifa et.. 

Hazır Verilecek mi? 
d rıura ·;( 

Kantarcılarda Ahme şev~;yl 
sabun fabrikasında bek''·· ·Jlleııen >. 

"'ldUf ~ 
sabun kazanına atı 0 dÜJl ~· ~ 

miştir: 

-Hiç! Hususi bir işim vardı da!• 
Ali, Sirkeci istasyonundan doğ-

ruca adliyeyP. getirilmiştir. Müd- Londra 15 (A.A.) - Avam ka-
deiumumi tarafından saat 11 de marasında İspanyada İngiliz ti -
isticvabı yapılar: mumaileyh sonra careti hakkında Çemberlayn ta -
Kapı;ıltı jandarma karakoluna rafından vuku bulan beyanatı 

teslim edilmiştir. müteakıb Attlee, Başvekile mü. 
Hiı.clisenin buraya kadar nak - dafaasız sivil halkl ve İngiliz gc. 

lettiğimiz bugünkü safahatı mü. milerini muhafaza etmek üzere 
him olmakla beraber yine esra - Barselon hükumetinin hava mü _ 
rengiz mahiyetinden büyük bir dafaa topları ithal etmesine mü _ 
şey değiştirmiş değildir ve bilakis saade etmek niyetinde olup olma. 
Sevimin üzerinde ısrarla durduğu dığını sormuştur. Çemberlayn ce-
fadeleri bazı noktaları, daha derin vaben, İspanyaya top vermekle 
•bir esrar perdesi arasına sokmak. İngilterenin ademi müdahale si _ 
tadır. yaseto:ine mugayir bir harekette 

Alakadarlar Sevimin ifadesin - •bulunmuş olacağını söylemiştir. 
de bilhassa §)! cihetler üzerinde Attlee o zaman demiştir ki: 
durmaıkta ve şu sualleri sormak- General Franko nezdinde teşeb-
tadırlar: bilsatta bulunurken ayn; zaman, 
MEÇHUL KALAN NOKTALAR da İtalya da dahil olduğıı halde 

1- Sevim; !psalada öldürülen İngiliz yü~ gemilerine taarruz 
ve evvelce Adanada meteoroloji eden tayyareleri veren hükfımet. 
memurluğunda bulunmuş olan !er nezdinde de teş,.bbüsotta "" _ 
Muhiddini kat'iyyen tanımadı - lunup bulunmıyacağını Başvekil-
ğını iddia etmektedir. Bu iddiası den sorabilir miyim? 
doğru mudur~ Filhakika araların. Çemberlayn şu cevabı vermiş • 
da Muhiddin ile velevki esk,i. de tir: 
olsa bir münas~bet yek mudur? Hayır, kumandası altındaki kuv_ 

Genç kadının üadesinde mühim vetlerin faaliyetinden dolayı 

olarak diğer bir nokta da şudur: Frankonun tamamile mes'ul tu -
2- Mehmed (Ali Riza); Sevimi tulabileceğini zannetmiyorum. 

tanıdıktan sonra ona evlenmek Diğer bir suale de cevah veren 
teklif etmiştir. Fakat Sevim; bu Başvekil, Barselon veya Buqos'un 
teklifi kat'iyetle reddettiğini SÖY- bir tavassut teklifi karşısında 

Londra 15 (S·m Telgraf)- Çe
koslovakyada komün intihabatı-
nın neticelenmesi üzerine artık 

bu devletin dahili vaziyetini ıslah 
ve tesbit eylemesi için hiçbir mah 
zur kalmamıştır. 
Çekoslovakyanın Paris, Londra 

sefirlerile uztın uzadıya görüşen 
ve Çek devletinin vaziyeti hak _ 
kında İngiltere ve Fransanın nok
tai nazarlarına ıttıla peyda .eden 
Başvekil Hodzı: Südetlerle cere -
yan edecek müzakerelerde Prağın 
yapabileceği en son fedakarlıkları 
tcsbit eden bir proje hazırlamış. 
tır. 

suçlu Mansurun sorgıısu Jh ceıı· 'llii; 
Şam 17 de Sultanahmcd su 

da yarl.".-nıştır. ~i' ~ı ! T' 
- . . . f et"" fj Mansur herseyı ıtırn 

> t • ; 
vak'ayı şöyle anlatmış ır. .k9ıı 

. fabfl • 
- Hırsızlık kasdile ''e kıl' 

, · şevld µ girdim. Fakat oekÇI , . 0foıa· .. e ııı•ıu ı·ıııe 
şılaştım. Şevki ışım ·ııe e ı 

·· erı ğa kalkıştı. Bunun uz 9r • 
-. b ğazıll3 b'r t geçirdi~ bir ipı 0 p:ıŞID• • 

mak suretile bayııtııralı k:ızııı". 
çuval geçirdim ve sab~at ıııl'31 Q 
na attım. Sonra da ra çalı~ 
zeytinyağ tenekeleriııJ 
kaçtım, demiştir. ,, bBP ;• g 

Südet havalisinın Çekoslovakya ed·ıere~ 
Mansur tevkif 1 

camiası içinde kanunları, parası, 
neye gönderilmiştir. 

mülki ve polis idaresi ay- '==========~;;;a~ rı ve mülki hududları mu.. 1' ~e\1~ ' 
ayyan müstakil bir var _ (Dış p ~ lıq 
lık olmasını istiycn Südetlerin - jjf~' 
esas metalibatın a mukabil olan bu yal yardım tahsisatını ıı Jlleıtl~~· il,_ 

. b·t ve ..,va '· 
proıenin muhteviyatı şimdilik betlerine göre tes 1 J niS'" ·~ 
mektum tutulmakiadır. ların tayininde de aYfl ;ıı el' lııııı 

muhafaza edileceğiJli te>!l ıdyl ıı, b Yalnız Südetlerle arılaşma yo. 
!unu tercih etmcği kabul eden 
Prag hi.lkCımetinin bu işde müliı
yim davranacap.ı muhakkaktır. 

Henlayn ile Hodza arasındaki 

müzakeresine bugün başfanacak
tır. 

1 eı,eıııı ,~ \ 
mekte ise de mem ı>tP ~ ·• 
taksimatında AJıranlarıll ~f ~ 
tikleri değişikliği yapıll~~a pı• ,~de 
Malumdur ki, çeıı.os1°"2510,ı~I' ~ < 

., vYa, öı!' . e 
sen, Bohemya, ,..ora lJJ'la~ ·ı ·ıe 

]emektedir. B uredde sebeb ne ~ kalmadığını fakat İngiltere hü -
dir? Muhiddine karşı olan kalbin- klimetinin ahval müsaid bir ı Amerika "''e 
de de herkesten ~akladığı gizli aş. alır almaz tavassutta bulunmaja ıı.r 

ve Rutenyadan ibar~t 0 ;;Ji~ı,; ~İııı. 
re dört eyalet~ taksım Ço~ ı~ l\ap 
Ve her eyaletin aı çe~oSıo. "• ~ 
muhtariyeti vardır. · ııı~bıl~ . '; 
hükumeti bu taksimat bt;ırıf, < 
edilmek ;artile idari ~~ 131~1 ilin 
!eri azıcık gcnişletmr~0ııeıııl', ;'.ır 
görünmekle beraber, ""0ıf,, r'''~t 
. . ğ pel<. il'f ~Q 
ıkı k:r.;ma ayırma a • e~i ~d ~ a. 

kı mı? Veya uzun günlerden son- hazır olduğunu oeyan ~tmi5tir. D .. . . 
ra tekrar bir gün ona dönmek dü· ,..,.,,,,,..,,.... _____ ,,,,,..,,,,,,..,,....._.., unga vazıgetı 
şüncesi mi? Namusun üzerine söz verirsen Nevyork 15 (A.A.) _ Nevyork 

Mehmed (Ati Riza); Sevimin iz söylerim ... • dediğini ışitir işit • Taymis gazetesi, başmakalesinde 
divac teklifim kabul etme·mesi Ü.. mez; cürüm ve günahlarının or- Amerika halkının dünya vaziyeti 
zerine kızarak Muhiddini ortadan taya çıkacağı şüphesi büsbütün hakkındaki sempati hislerine ter-

yor. Çekoslovaı< hükı1J11.JMJfı "ıı' ~.·it 
kaldırmak lizere mi anı bir hiddet kuvvetlenip hemen onu vurmuş - cüman olmakta Ve şöyle demekte. . ;ııtı ,,.. '<Ilı 

manlar arasındaki 8c3~ı ' ve cinnetle İpsalaya koşmuştur? tur. Bu suretle kendi arasında te- dir: 
nokta üzerinde toplaJI . t.e• ,~' 3- Sevimin İpsalaya gitmediğı essi.is etmiş vazife ve sır bağını da 

doğru mudur? Hakikaten Büyük- 3 kurşunla ebediyen koparıp atan 
dere gazinosunda katile refakat e katilin sonra kendisi de ölmüştür. 
den sarışın kadın Sevim değil mi. İşte tahkikatın bugünkü safha. 
dir? ları bütün bu henüz çözülemiyen 

Bu takdirde; asıl bu vak'alara düğümleri açacak ve aydınlata -
•.QılıPbfvp+ .,.,.._,......, .? h·ıri hir san~m cakt1r. 
kadın• aaha vardıı? SARIŞIN KADIN •n. v KH rt.I\ -

Bu 2 ln<'ı sarışın kadın; bazıla- NEYE GÖNDERİLMİYOR 
rının iddia etti!!;. J:ibi haric mem. Bu işte ifadelerine büyük bir 
leketlerden gelrniıı bir kadın mı- ehemmiyet verilen Sevim; saat 
dır? 9,5 danberi adliyededir. Adliyeye 

4- Katili İpsalay-i koştııran se_ - getirilir getir~mez d-0ğruca Cum... 
beb, bütün bn tahminlerden baş- huriyet ır)idde;umumisinin yanı.. 
ka ve daha ağır bir cürmün vicda- na çıkarılmış ve isticvabı ya _ 
nına yığdığı ıztırab ve şüphe Ü- pılmıştır. 

züntüler! midir? Kısa süren bu isticvabdan son-
Yani Mehmed (Ali Riza) nin ra Sevim; saat 10 a dol':ru 1 me-

Muhiddinle olan tanışm~sı her - murun refakatinde aşağıya ·Kapı 
hangi bir kadın meselesile alaka- altı jandarma karakoluna indiril. 
dar değil de casusııık teşebbüsü ıni.ştir. Arabacı Ali .ie oradadır. 
sebebile midir? Öğleden sonra saat 13 e d-0ğru 

5- Bu takdirde Muhiddinle Sevim; tekrar •Kapıaltı• ndan a-
Mehmed (Ali Riza) bu ağır it. lınmış ve bir heyet inüvacehesin-
hamda suç ortağıdırfar ve M<>h - de isticvabına başlanmıştır. 
med (Ali Riza) müşterek günah. ESRAR AYDil\TLANABtLECEK 
larının meydana çıkıvereeeği kor- Mİ? 

kusile her ne pahasına olU1'6a oL İstievab belkı bugün bitecek _ 
sun ele bir otomob,J geçl'rerek son tir. Alakadarlar yarın sabaha ka_ 
sür'atle gidip Muhiddini bulmak dar bütün esrarengiz noktaların 
ve onu ağzından hiçbir laf ve sır aydınlanacağı ve bu suretle zabı_ 
alınamıyacak bir vaziyete sokmak ta tarihinde 15-20 senede bir gö_ 
üzere İpsalaya koşmuş, orada Mu rülen bu karışık ve esrarh mace. 
hiddinin resmi elbiseli bir arka. ranm hiçbir meçhul yerı kailmya. 
daşına: cağını tahmir. ve beyan etmekte _ 

- Sana büyük bir sırrım var... dirler. 

!ar nasıl adamlardı? .. :5izde nasıl 
bir tesir bıraktılar? 

Bir kasab çırağına, yahud da 
panayır güreşçisine benziyen has
ta bakıcı: 

- Biliyorsunuz dedi. Taharri 
memurları hep birbirlerine ben
zerler. Sivil memurları on bin kl. 
şi içinde anlamak •kabildir. işte 

bunlar da muhakkak surette on. 

!ardan biri idi. Onlar her yerde 
belli olurlar. 

- Evet o kadar belli olurlar ki 
onarın kılığına girmek onları tak. 
lid etmek maatteessüf pek kolay 
oluyor. Hastanız ziyaretçileri gö. 
rünce hayret etti mi? 

- Hiç şaşırmadı. Sanki onları 
belkliyormuş gibi bir hali vardı. 
Esasen onlar geldikleri zaman gi
yinmiş bulunuyordu. 

Polis müfettişi bir dakika dü
şündü: 

- Kitabı alınca mı yoksa 
dan evvel mi giyinmişti. 

Kiıtabı aldııktan sonra. 

on. 

- Ve tabii kitabı da beraber 
götürdü. 

- Hayır kitabı yatağın üstün
de unutmuş. Ben de onu direk _ 
törlüğe indirecektim. 
Önlüğünün cebinden çıkardığı 

bir kitabı müfettişe uzattı. 
Achille Bastien kitabı eline aL 

dı ve 
0

karıştırmağa başladı. 
Bu bir polis romanıydı. 

Edgard Wallace'in bir kitabı 

bunun birçdk kereler okunmuş 

bir kitab olduğıınu anlamak pek 
güç bir şey değildi. 

Aehille Bastien onun herbir 
yaprağını ayrı tedkik etti. 

Hatta beyaz! arına kadar onlara 
yazı yazılıp yazılmadığını mua _ 

yene etmek istiy.ırdu. 
Fakat hiçbir el yazısı yoktu. 

Tam kitabı iade edeceği sırada 

birdenbire titredi. 
Bir satırın ortasında bir harfin 

altı gayet vazıh bir suretie çiziL 

mişti. 

Halkı şimdi harb tehdidi teşkil 
eden hiçlbir vaziyette bitaraf de. 
ğildir ve ileride dünya kuvvetle
rinin muvazenesini bozmak tch _ 
ilkesini gösteren vaziyetlerde de 
bitaraf kalamıyacaktır. Makul ef
karı umumiye, Japonya_ya karşı 
C,:ının Jehınde, Avusturyanın Al. 
man kıt'aları tarafından işgali a. 
leyhinde ve Çekoslovakyanın mu. 
kavemetinden dolayı memnun _ 
dur. Çünkü Çekoslovakya hürri
yet ve demokrasi hakkındaki pren_ 
siplerine sadık kalmıştır. Çekos _ 
lovakya, Amerikalılarca mergub 
olan bu prensipleri müdafaa et _ 
mektedir. Amerikanın sempatisi 
vasati Avrupa ve İskandinavya 
demokrasilerine ve bilhassa Fraıı.. 
sa ile !ngiltereye teveccüh etmek. 
teair. 

Gazete, bitaraflık kanununun 
ilgası lüzumunu ileri sürmekte _ 
dir. Çünkü bu suretle Amerika 
hukuku düvele- ve umumi nizam: 
hizmet etme'k fırsatını elde etmiş 
olacaktır. 

Fakat mütecavi'zler, bir &mil 
olması itibarile Amerikayı ikmal 
ettikleri takdirde bir hesab hatası 
yapmış -Olacaklardır. Fazla taah _ 
hüde girişmek istememekte olma
mıza rağmen Avrupada bir harb 
patladığı takdirde demokrasilerin 
tarafını iltizam etmeğe amade -
yiz. 

Polis müfettişi bir söz söyle _ 

medi ve şimdi altı çizilmiş harf_ 
!eri aramak için kitabı karıştır • 
mağa başladı. 

şılmaktadır. ~ biİ~ıil ·ı. 
Maamafih Çekcsl0

"
8 ı\JJ'l1 d~ıl \ lı 

tinin projesi henüz.~: yefl' iİ' ~ .. 
dir. Avrupayı beJkı ~ 01,ıı ,ıo \ıı 

ıara ~ " 'kriz havası içine.• .. "rer•Jllc Jf 11 
tiliifın mahiyetını o!l l§ııJll ..P til\ı 
birkaç gün bekleme~ ~ f,Y ~ 

Ahmed şiiJıt / i: 

~ ~ 
Danimarka va 
Almanyaya şaraP 
1 hraç edece~z 0~~ ~! 

' 1'B51Jl p ~ 
Tekirdağ fabr• . ş~'~ \ 
3 . ı· b.. "k b•' mıs ı uyu b$ 'liit 

fabrikası d9 ;~' 
Yapıyertıı ııı ~ ~ P 

y~l<'~ j)I"' ~~ 
İnhisarlar ldaresı .,~ Jll.ıl >t../ 

rimizden DanİJl'l8rk9• 9 ~ı; ,# ı. \ 
ibracırı 'cıı. 1 ' 

miktarda şarap . ·eli' "jlJ"c ~~ 
caktır. Bu suretle •15' psılS , ~,~· .. 
ra •Danimarka', ""[llcsl<ııt·11,r \ 
şarap müşteriıntz 0 8.,Ml ,, ı~ \ ~ 

'f'ekJ• .;ilı•;,ty ~ " 
Diğer taraftan .~ .. ııJil~··ır-, Ilı! 

kasının üç misli bLIY
11 ııar~l ~ı · ~ 

mirde tesis olunın•"'. şııaııP~~ı \ı 
lan yeni fabrik:ınJJ! iJl :ııu 11 ıl 

klJf· Jpl 
yakında başJanaca J>iJO" 
her sene •5• miJyoJl tif· 1.1 
şarap istihsal edecel< _,,ı>'ı~ .ıı' 

JS"' e"" ;Y Bu suretle şsraP ııl' ııı JP'° 
çoğaldıktan sonra :;:ıaııyı ~eC"l 
ketlerine, hatta .AJı113 0ıurı3 
tereye de şaraı> ibr~Ç O' 

SAT!LII{ ~ ı;O~ı~:lıl' , a,,
1 il <Ja" 1i· .; '• 

Ayaspaşada, Ç t~ kıiJl'ile ~;ıJ~11 ~ d.~ 
5 numaralı nezaret• .. 1 urı ı3· .'! .. 

Her sahifeden bir harfin altı si
linmemişti. İkinci bir harf daha 
keşfetmek için beş sahife daha 
çevirmek icaıb etti. 

Şimdi artık bir iz üzerinde ol
duğundan emin bulunarak kitabın 
yapraklarını çevrmeğe başladı. Bu 
defa üçüncü yaprakta yine altı 

işaret edilmiş •bir harf buldu. 

bılı~·f-.._ 
rifer ve sıcak su ve ısı 1 ı'" ··ı•t 
havi altı oda, iki sofa, ,,.9rıcı.,~· it ij. 

81a1• • w ' 

Cebin.den not defterini çıkara
rak masanın başına oturdu ve o. 
nu da şüre etmeğe başladı .. 

Artılk bu pek çabuk oldu .. Kısa 
lbir zaman sonra işini bitirdi. 

Onun ne yapmakta olduğunu 

anlıyarnıyan direktörle hasta ba.. 
kıcı mütehayyir gözlerle onu sey_ 
retınekte idiler. 

Nihayet Achille Bastien başını 
kaldırdı ve kalemini cebine attı. 

(Devamı var) 

hamam, alaturka ve Jelli"' ,, t' ıl' '\'• 
fak, çamaşırhane, 000 ıit8\r,P 1 •ı~ 
bahçeyi havi hane 6 idil'e ı. · ıı~ 
lıktır. Karşısında lfatJI "t,q, 
sıne müracaat. "~ ~I r. 

--

9P• ,.y 1,,t 
.. 8Jl sr & r tı.d 

Kadıköyünde diikl< cıeı"'.' il' ~ 'ı • 
ıı:asB11 ·· ıJ' 1 

!· 
Al tıyol ağzın?,• bit ılil / 

besi yapılmak uıere ./.. 
ranıyor. ./ .ıı11 .-··· wır 

Zühre; v: ci!d bsS 
•• ef 

Dr. Hayri o~tıııı1 
oğl1' , -~· 

Öğleden sonra BeY o11: 4"" 
Tele! 

kar§lSlllda No. 133 
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T-- Vesika, rrsiın, maldmat ve not verenler• Eski Osmanlı donanması erkl-
ij~tcüme, ve iktibas l nından miralay Remzi, İskele ve ~!ar umum kumandanı albay 
~kı mahfuzdur: Şükrü Pala, komodor başkatibi İhsan, batan gemi kaptanlan, 
~ eski armatörler. Ve bu&iine kadar r;izli kalan vesikalar 

oğanı Bahri kaptanı Mustafa 
teis bol palavra savuruyordu 
Q !cıhtelbahir bir defa h~nim karşıma çıkmıga 
g0,.sün ! Alimallah onu arkama takar, koyun 

gibi sürükligerek buraya getiririm. 
~ 'l'iJıtelbahir benim karşıma 
~da .~örsem! .• Nekadar isti _ 1 

kağıdı Pelilivan reise uzattı. Son.. 
ra telefonla da kalafat yeri mü _ 
dürüne işin hemen başarılması 

emrini verdi 

Gazeteci! 
(5 ind sahlteden devam) 

tarafını da söylemiştir ki bunu 
şöylece hulasa etmek kabildir: 

- Fakat Lord Nnfild'in yanına 
yaklaşmak, onunla konuşarak nL 
hayet kendisini kaçırmak için fır. 
sat hazırlamak J.azım geliyordlı. O. 
nun için de şöyle bir proje düşü
nülmüştür: Trontnn kendisine A.. 
merikalı bir gazeteci süsü vererek 
Lord Nofild'den bir mü.takat istL 
yecskti. Lorddan iktısadi ve ticart 
vaziyete dair beyanat alacaktı. Bu 
lakırdılar bittikten srınra Lordun 
hastanelere ve diğ_er hayır mües.. 
seselerine verdiği paralardan ba
his açılacak ve Lordun Oksford 
civarında yaptırmakta olduğu bil. 
yük hastaneyi görmek üzere be • 
raber gidilmek arzusu gösterile • 
cekti. 

Loı-d bir kere dışarıda Amerl -
kalı muhabirin otomobiline bin -
dikten sonra icab ederse kendisi 
tabanca ile tehdid edileceıti. İşte 
Lordu kaçırmak planı. 

Alt tarafını yarınki •Son Tel. 
graf• yazacaktır. 

7-SON TELG B AF-15 Haziran 1938 

SON TELGRAF'm 
Tarihi tefrikası No. 12 

Yazan: M. Sami KARAYEL 

Gürcü kızı, Hazinedarın elbise
lerini yırtmıya başladı 

Hazinedar Ustanın Gürcü kızından 
hiç de aşağı olmadığı görülüyordu 
Mat güzel Padişahın iradesi ü. 

zerine derhal havuza atladL ' ' 
Hazinedar hem şaşırmış. hem 

de Padişahın bu iltüatına mem • 
nun olmuştu. Esasen efendisine 
karşı senelerce biriken bir çılgın.. 
!ık, ve üste de Dilşadın kendisine 
verdiği yepyeni bir dersin kay • 
nayan riıhi bir aksülameli vardı. 

bu halile seyre dalan Sultan A • 
ziz: 1 

- Ustam! Sen başkasın ves • 
selam ... 

Diye mırıldandı. 

Cümbüş devam ediyordu. Malı. 
rem kapıda kimsecikler yoktu. 
Yalnız, hamamın dış kapısında 
Arzıniyazın mahrem kalfaların _ 
dan biri nöbet bekliyordu. Bu za. 
vallı kalfa da hazinedar ustanın 
mahrem kapıda kendisi gibi nö.. 
bette olduğunu farzediyordu. 

BUG'ÖNKÜ PROGRAM 
Akşam neşriyatı: 

18,30 Plakla dans musikisi. 19,15 
Konferans: Bakırköy Halkevi na
mına Şükrü Kafaoğlu {Okul dı. 
şında çocuklarımız). 19,55 Borsa 
haberleri. 20 GrenYiç rasatanesin. 
den naklen saat ayarı. 20,02 NczL 
he ve arkad~ları tarafından Türk 
musikisi ve halk ~arkdarL 20,45 
Hava raporu. 20,48 ÖmPr :ııiıa ta
rafından arabca sôylev. 21 Cemal 
Kamil ve arkadaşları tarafından 
Türk musikisi ve hail: şarkılarL 

21,45 Orkestra: 

1- Veber: Frayşütz. 
2-- Pesse: Mönietto. 
3-- Grik: Perkmt süvit 2 
22,15 Ajans h::.berleri. 22,30 Plak 

la sololar, oper& ve operet parça. 
!arı. 22,50 Son haberler ve ertesi 
günü programı. 23 Son. 

YARINKİ PROGRAM 
Öğle neşriyatı 

12,30 Plakla Türk musikisi. 12,50 
Havadis. 13,5 Plakla Türk musi -
kisi. 13,30 Muhtelif pliık neşriyatı. 
14 Son. --:--- ---

t böy'.e bir karşılaşmayı ••• 
·~ lalihı var kahbe düşmanın.. 
'ıııı elın acemi, şaşkın kaptan.. 
, b ~rpiller, topa tutar, yaka.. 
iı a.ırır. Ölenlerle uğraşır, alt 
~:nma, uğur olsun, bir gün 
de •ın karşıma çıkar, yakasını 

beyefendi .• Bu seferki yükü ba§
lka <bir teokneye yaptırın. Bir aya 
kadar kalafat biter, ben de sefe. 
re hazırlanırım. Bundan sonra • 
kileri ben yaparun. 

- Sıra beklemek ne deme:ı:? 
Pehlivan reis, kaymakam Ze • 

ki Beyin verdiği kağıdı koynuna 
sokarken şöyle düşünüyordu: 

Bir denjz Faciası! 

Demek Sultan Aziz böyle çı1 • 
gınlıklardan ve hoyratlıklardan 
hoşlanıyordu. Onu şimdiye ka _ 
dar tamamen elde edemeyişinin 
sebebleri vardı. Ve böyle olması 
da lazım değil miydi? Çünkü Pa.. 
dışah kuvvetli, azılı bir sporcu 
ve pehlivandı. 

Şimdi, bütün ruhi fettanlığmı 
toplayıp efendisinin tesadüfi olan 
bu iltifatından müstefid olmağa 
ve bu fırsattan manevi kazançlar 
elde etmeliydi. 

Gece olmuş yatsı okunmak ü _ 
zere idi.\Valide sultan oğlunu bir 
kaç defa dairesine gelip sormuş _ 
tu. llamamda olduğunu haber a.. 
!arak gitmişti. Fakat ne bitmez 
hamamdı bu?.. Dairesi. için yüz 
bin altına ihtiyaç vardı. Oğlunun, 
Sadrıazama irade edip bu parayı 
sabaha kadar valide sultan da _ 
iresiıre getirmesi lazımdı. 

İs t. 4 üncü İcra memurluğundan: 
İbrahim Ethem: 

fa elime kaptırırsa onu ar. 

1 bta:kar, fino gibi yedeye ye. 
•! dilıraya kadar getirir, hah • 
~ vanhanesinin önüne çe _ 
~··· 
'1ı.~lanın bu sade palavra söz.. 
::dı sah il ve toy heınşerile. 
ltı a e?er, fakat Pelı,livan re. 

i(;n ~l~gını bilen ihtiyar ve 
lıı/eısıer bıyık altından gü. 
~Jı ı ... 
a,'Yet, Pehlivan reise, yana 
~~ "".,•dığı lbu fırsat geldi çat. 
~ '<gün, iskele ve limanlar u. 
l't' llınandanlığından çağırı -
~ kaymakam Zeki Beyin 

il a çıkınca: 

- Beyefendi, kalafatı için çe.. 
kilen lbirçok gemiler var. Boşta 
~zak yok .• Amele de iş alınış. O
nun için kıza.k boşalı~asıru, yer a
çılmasıru bekliyeceğizl 

,.._ Senin tamlrin kaç gün sli • 
rer. 

- Eh, aşağı yukarı bir haftalık 
iıı var gemide 1 

- Peki, ben §imdi emir veri ~ 
rim. derhal kızak boşaltsınlar, 

5"nin gemiyi çeksinler, tamire 
başlansın... O zamana kadar da 
elbiseleri burarla bekletirim. Sen 
bir haftada tamirini bitirir, yü • 
künü alır yola çıkarsın .. 

Pehlivan reis yine işi birkaç 
gün geriye attığına memnun, ce. 
vab verdi: 

- Allah ömürler versin beyimi 
Yarın sabah, köprü açılınca ben. 
Halice girerim. 

- Şükür, bu seferi de savuş • 
turdum. Daha dün Erdek kıyıla • 
rında 4 motörü tutup deniz man.. 
yasile yakan, bütün kıyıyı alev. 
!ere boğan tahtelbahirlerin faalı 
zamanında Marmaraya açılmak
tan kurtuldum. 

Kalafat yerinde tamir tamir 
üstüne, hem gemiyi perkleştiri • 
rim, hem de bir aydan fazla işi 
uzatır dururum. Zaten ne de ol. 
sa, boş kızak yoktur. Üstünde ka.. 

!afat bulunan lazağı benim için 
boşaltacak değiller ya! .. Ben ya.. 
rın sabah Köprüyü geçer, kala -
fat yeri önüne gider demirlerim .. 
Allah kerim ötesine! .. 

(5 inci sabifemizden devam) 
Kaptan Şwieger'in raporu bu. 

rada bitiyor. Avdetinde, yani 8-13 
ma)'lSta söyediği gibi •bir fırsat. 
zuhur etmemiştir. 
Şwieger, raporuna şu suretle nL 

hayet vermiştir: 
•Denizaltı, zabıtan ve mürette

batı salimen avdet etmiştir.• 
Almanya, Amerika hükumeti. 

nin verdiği şiddetli bir notaya kar. 
şı ademi malfunat br.yan etti. Bu. 
nun üzerine Amerik~ harbe girdi. 

Luzitanya, 18 dakikada batmış
tı. İçinde bulunan yolculardan 
1,100 kişi boğuldu. Bunların ara. 
sında 40 küçilk çocuk, iki aylık bir 
de bebek vardı. 

Dilşad, hazinedara saldırdı. Fa. 
kat fevkalade çevik olan ArzınL 
yaz, kendisini toparlıyarak kaç _ 
mağa başladı. Kovalamaca, ha _ 
vuza dalıp çıkmalar tevali ediyor. 
du. Mat güzel, hazinedarı yaka _ 
lıyamıyordu. 

Sultan Aziz, keyifli keyifli ba.. 
ğırıyordu: 

- Haydi Dilşad, çabuk ol! .. Yırt 
şu ustanın elbiselerini! .. 

Zaten yorgun olan Dilşad, ko • 
şa koşa büsbütün yorulmuş ve 
bitab düşmeğe başlamıştı. 

Sultan Aziz, tekrar, tekrar ses.. 
leniyordu: 

Valide sultan, akşam ye~ğin. 
den sonra, tekrar oğlunun daire. 
sine geldi. Padişahın yine harnaın.. 
da olduğunu öğrenince canı sı _ 
kıldı. Ve dönüp dairesino/gider _ 
ken çıktığı zaman kendisine ha. 
ber verilmesin! kızlar aiasına 
tekrar, tekrar tenbih etti. 

Galatada Tünel civarında Söğüt 
sokak (Poliğlot) tercüme idareha _ 
nesinde iken halen memuriyet va. 
zifesi ve ikametg&lıı meçhul bulu. 
nan. 

Fahrettinin bir kıt'a ve 18 Teşri. 
nievvel 938 tarihli senede müsteni. 
den (300) üç yüz liranın masarifi 
icraiyesile tahsilini tazammun eden 
yaptığı icrai takib safhasında )'uka. 
rıda adresi yazılı mahalline ödeme 
emri gönderilmiş ise de ödeme em. 
.rinin arkasına mübaş.ir tarafından 
verilmiş olan meşrubatta mezkılr 

mahalli terkettiğiniz ve yeni çalış. 
tığınız yeri bilen olmadığı anlaşıl _ 
mış ve polis t.ıhkikatı da bunu mü.. 
eyyid bulunmuş olmasına binam 
evrak İstanbul İcra Hakimliğince 
tedkik edilmiş ve 31/3/938 tarihinde 
bir ay müddetle ilanen tebliğat i _ 
fa.sına karar verilmiştir. 

~ .. •na bak reis; ye.lkenlini ha. 
' \'arın sabah Çardağa ha.. 
~deceksin ... Çardaktaki as

"'ı~ l>oya 2,000 takım elbise 
t. '. ekııinı 

İskele ve limanlar umum ku • 
mandanı (Doğanı bahri) yelken
lisinin silratle tamirı için yazdığı 

Ertesi sabah, alaca karanlıkta 
Köprü açılırken {Doğanı Bahri) 

Pehlivan reisin sevk ve idaresile 
Halice girmiş, kalafat yeri önle. 
rine gelmiş demirlemişti. 

Kaptan Şwieger'e geince: 1917 
senesinde U 88 denizaltı ile İrlan. 
da denizlerine açıldı. Ve bir daha 
geri dönmedi. 

---------ı 

- Bak hele şu ustaya!.. Ben, 
seni sakin bilirdim, meğer sen ne 
imişsin be?. 

Yatsı oldu. Valide sultana ha.. 
ber getiren oln.adı. Halbuki 
paraya ihtiyaç kat'i idi. üç 
gün evvel Sadrıazamın Maliye 
Nazırı vasıtasile gönderdiği yüz 
bin altın lira bitivermişti. Nasıl 

bitmesindi. Mısırlı İsmail Paşa _ 
run ziyafetine giden Valide su!. 
tan şepyeni pırlanta bir taç al • 
mıştı. Hatta bu üç yüz bin liralık 
tacın kuyumcu Orhanyadise an • 
cak yüz bin lirasını peşin verebiL 
mişti. Orhaniyadise verdiği söz (L 
zerine sabahleyin gelip yüz bin 
lira daha alacaktı. F11kat oğlunu 
görmek mümkün olamıyordu. 

İşbu ilan tarihinden itibaren bir 
ay içinde İcra dairesine müracaatla 
yukarıda yazılı borcu ödemeniz JıL 
zımdır. Borcu ö1enıez veya ödedL 
ğinize dair vesaikiniz mevcud ise 
dairemize bildirmeniz ve yine bu 
müddet içinde icra ve iflas kanunu. 
nun 74 üncü maddesine tevfikan 
mallarınız haldunda beyanda bu _ 
lunmaz iseniz icra ve iflas kanul' tı. 
nun 3374 cü ıtıaddesine tevfik n 
maddesi hükmünün infazı safha:, 
na gidileceği gibi yanlış beyanda 
bulunduğunuz takdirde hapisle tec. 
ziye edileceğiniz hususu gözönünd• 

Yeni nesrıvat 

~ııı· 
• ı almış, birdenbire neye 
~ı şaşırmış özür dile -

{Devamı var) 

HiKAYE 
POLİKLİNİK C'lKTI 

'1ıJ%ıan beyefendi .. Gemi son 
~a~ seferinde biraz hır • 
~ }Caıafata ihtiyacı •ıaı-.•• 
lrııı lla!ic~ çektirip kalafat 
'··~· 

Duvardaki Resim 
Doktor Süreyya Kadri tarafın

dan her ay muntazaman çıkarıl. 
makta olan {Poliklinik) mecmu
asının Haziran ayına mahsus 
nüshası intişar etmiştir. 

U ....,nır sırası bekletmeyi 
~0rum... İmkan yok Do

), it r_i Yola çıkamaz, ambarlar 
•dar au yapıyor beye • 

~ 
ıı:,~al.JWT:• gemınln hakfka • 
~lldiğı gibi su yaptıgın • 
~ ldi ... Pehlivan reis tren.. 
~ ~ tutacak kadar'cür'et gös.. 
ı'lıı~ •rınara ejderlerinden ~ok 
, ~ 0~· ?unun için denize ~ık • 

lı....\\ıııı ıstıyor, iskele ve linıan • 
;ızıı •ndanına yalan s6ylü • 
~ ... 
'lhıı 
~•kanı Zekı Bey Pehlivan 
tı ıtrııştı ona sordu: 

llrı ~lııclc ambarların •u ya -

1 ~Vet b eyefendi, yarıya ka.. 

l>eıu 
Sıı, l<a!afata çektir! 

a beoklemeğe mecburum 

(4 üncU sahifeden devam) 
lan iri ter tanelerini sildi. Firuze 
odaya döndüğü zaman Enverin 
yüzünde hasıl olan tuhaflığı sez. 
mişti ve sordu: 

- Enver ne oldun yavrum. Yü. 
zün sapsarı olmuş. 

- Bir şeyim yok Firuze yalnız 
sana birşey söyli~eceğirn. Daha 
doğrusu itiraf edeceğim. Belki 

söyliyeceklerim seni müteessir e. 
dece'lı: fakat bu bir hakikat yav • 
rum. Ben senin zann..ttiğin gibi 
zengin ve namuslu bir adam de. 
ği!im. Ben her kadına kendimi 

böyle tanıtan maskeli bir adamım. 
Senin anlıyacağın namus düşma. 
nı, ahlaksız, sefil, on parasız do _ 

landırıcının biriyim. Fakat seni 
cidden ve saf bir aşkla sevdim ve 
sana senelerdenberi alnımda ta _ 

şıdığun bu kara lekeyi sürmemek 

KADIN 
........ rı::sı::m ....... :ı:ım .... 

~ (5 inci sahifeden devam) 
~lı k 

de ere ellerde Jmsu!e ;:elen çatlaklar hem insana ızlırab verir, 
it ellerin giizelliğiui lıoıar. Buna mani olmak için bulaşık veya 
ı,. lıkarken surdi ıuahsusada yapılmış olan kaufuk lastik el-

' • l -• •e '~•llanılınası uygundur. Bazı kimseler tırnaklarını boyar. 
lır, a:ı-ıb şekilde uzatırlar. Halbuki, tırnakların be3 az \ 'O kısa ol. 

'lıı;,~ !!ıizellik, hem ~~ğhk bakımından daha uygundur. Bir yeri '''d .~apnınk kah ctli~i \C yahud bulaşık hastalıklı bir hastaya 
ır •~, ~aınan cllerı binde bir süblüme mahlıllüno batırmak 

•.ı, . •r· ~d. 1 her zaman temiz ve ~ umuşak bir havlu ile kurulaınalıdır. 
t h kı,ç !ti~i , ·arsa, hepsinin ayrı ayrı birer havlusu olması tav. 

)·aııııır. 

Ilı ELDEKİ FE?-.A KOKULARI GİDERMEK 
"t' 

~ lııı 1 ılık su ye iyi bir cins sabunla yıkamalıdır. Uu suyun içine 
•ıruuu da i\ave cclilcbilir. Bu suretle deri yumıı~ak ve beyaz 

l,lıı 
· ~,, •u - b 1 k k k "d · " k" 1 · ı rötlJ ~· yu sogan Ye a ı o usunu gı erır. uazı ımsc erın 

ll a terler, halbuki ter eldiven, büroderi diki!J gibi şeyleri kir-

!~ ta~~~ıı önüne geçmek için elleri eczanelerden tedarik edilebi. 

'ı, •le ve3·a fulon toıırnğı ile Silicate d'aluminc ile oğmalıılır. 
~ ~;~•ok fazla olursa buna biraz da Salicylate, yalıud karbunate 

lh kalmalıdır. 

için her şeyi söylütYorum artık. 

Beni unut. Kocanla mes'ud ol Al. 
!aha ısmarladılk .. 

Firuze kocasına yazdığı mek _ 
tubu masanın üzerinden aldı yırL 
tı, hınçkırıyordu. Bu ağlayışa iki 
şey sffiıebdi. Biri cidden sevilme. 
ğe Jayık kocasını aldattığından 

diğeri ebediyyen süreceğine boş 
yere inandığı saadetinin, aşkının 
bqy!e bir an içinde bir serseri ta. 
rafından yıkılması idi. 

* Cadde çok kalabalıktı. Otomobil 
ağır ağır ilerliyordu. Bir atalık 
Cemal Firuzenin omzuna vura _ 

• Köyün Yolu 
1936 da •Çıplaklar., 1937 de 

•Açlık• isimli birer roman neş
retmiş olan muharrir arkadaşı. 
mız Refik Ahmet Sevengil, 1938 
yılı için de küçük hikayelerini 
toplıyarak •Köyün Yolu• isimli 
bir kitap hal;nde bastırmıştır. 

Dağı1ıma yeri Muallim Ahmet 
Halit Kitap Evidır. Okuyucuları. 
mıza tavsiye ederiz. 

• 
TAVUKÇULUK 

ve YUMURTACILIK 
BİI.GİLERİ 

Salih Zeki Ekinci tarafından 

rak: •Köylülerimize Tavukçuluk ve 
- Balk, bak Friuze dedi.. Şura. Yumurtacılık Bilgileri ismile cid 

da mağazanın önünde duran u - den faydalı bir risale neşretmiştir. 
zun boylu taharri elbiseli bir a. İkbal Kitapevi tarafından sa-
dam var gördün mü.. tılmakta olan bu kitap 20 kuruş. 

Baktı. Keşke bakmaz olsaydı. tur. Tavsiye ederiz. 
Kocasının gösterdiği adam Enver. 1---------------ı 3 üncü İcra Memurluğundan: 
di. Ona günah işleten alçak Enver. 
Yine ayni mağazanın kendini ilk 

Mahcuz olup satılmasına karar 
verilen pamuk Vatker ve üstüpü 

gördüğü mağazanın önünde yine imaline mahsus bir adet makinenin 
ogünkü gibi duruyordu.. Kendinı 
topladı. Kocasına birşey sezdic _ teferruatile birlikte ilk açık arttır. 
memek için bir müddet nefsi ile masının 21/6/938 salı günü saat 13 
uğraştı. Sonra gayet ta•bii sordu. den 14 e kadar Galatada Kara Mus-

- Of Cmal gördüm. Fakat ta. tafapaşa 127 No. lu garajın önünde 
nımıyorum ben bu adamı. yapılacağı muhammen kıymetinin 

- Tabii tanımazsın yavrum. %75 ini bulmadığı takdirde ikinci 
Çünkü onu hiç görmedin. Hani arttırmanın 24/6/938 cuma günü 
sana her zaman bahsederdim. Be. ayni saat ve yerde yapılacağı ilan 
nım bir cephe arkadaşım vardı. olunur. 
Ateş ~·ağmurunda, ölüm gününde ı-------------

Kimsesi yoktur. Ailesinin bırak. 
mış olduğu büyük bir serveti 
vardır. Onunla sakin bir hayat ya. 

şıyor. Yaptığı iyiliklerden onu ta.. 
nımıyan fakir yoktur. 

harbin binlerce genci yuttuğu o 
aç günlerinde kendi hayatını teh. 

likeye koyarak beni kurtaran a. 
dam diye işte canım, o adam işte 
gördüğün. Eğer o beni kurtarma. 
mış olsaydı bugün senden mah _ 
rum olacaktım. Bütün saadetimi 
ona borçluyum 'ben ... 

Otomobil uzaklaşmıştı. Bir müd. 

det sükut oldu. Sonra Firuze ko. 
casına: 

- Cemal, dedi.. Bu adam her 

halde zengin birşey üstüne bakı.. 
lacak olursa. 

- Evet Firuze çok zengindir. 

Firuze derin birkaç nefes al _ 
dı. Sanki bu nefesler Envcre karşı 
olan nefretini dökmüştü. Bağ _ 
rından yanan gözlerini kapadı. Bu 
hareketile gözünden düşecek yaş 
selini tuttu. Sonra kocasının işi • 
temed.i ği bir seo;le bu sözler ağ _ 
zından döküldü: 

- Cemal eğer bütün saadetin 
ben isem o adam sana bu saadeti 
ikinci defa verdi. 

Sultan Azizin, güzel hazinedarı. 
na eski aşkı kabarmağa ba~lantl§
tı. Arzıniyaz bir aralık önünden 
geçerken kuvvetli ellerile hazi _ 
nedarın belinden kapıştı. Mat gü. 
zel de yetişmişti. Arzıniyaz, artık 
kaçamıyacak bir hale gelmiş, e • 
fcndisinin kuvvetli kolları ara _ 
sında nefes, nefese gelmişti. 

Gürcü kızı, hazinedarın elbise. 
l~rini, kombinezonlarını yırtma.. 

ğa başladı. 

Arzıniyaz, çığlık atıp bağırıyor. 

du: 

- Yetişir artık Dilşad! Panta. 
!onumu bırak? 

Gürcü kızı dinlemedi. Aldığı 

iradeyi yerine getirdi. Arzıniyaz 
da Havva anamıza dönmüştü. 

Valide sultan yatsıya kadar ha.. 
mamda kalan oğlunun bu haline 
birçok manalar vermişti. Zaten 
onun böyle hamamda kalarak 
cümbüş yaptığını kızla ağasından 

ve diğer bendegfilıından gizli, giz.. 
li haber almamış mıydı? Bu ha 1in 
devamı oğlunun bir gün gelip 
sönmesine ve belki de felce 
uğrayıp tacil tahtından olmasına 
sebeb olabilirdi. Sonra· nice o
lurdu halleri? ... 

tutularak il8.nın muayyen ole 
müddeti içinde hususatı mezkiırL 

ifası, aksi halde ödeme emri tebliğ 
edilmiş nazarile gıyabınızda mua _ 
meleye devam olunacağı ilan oıu _ 
nur.-- -- -- - - --__ 

Gizli, gizli Muradla birleşen 
Hüseyin Avni Paşa, Midhat Paşa Sultanahmed Sulh 3 üncü Hukuk 
mevkii iktidara gelirlerse hiç va!L hii.kimliğinden: 
de sultana rahmet eylerler miydi? Davacı avukat Mehmed Senih ta. 
Oğlunun bu hali düşmanlarının rafından İstanbulda Küçükpazarda 
ekmeğine yağ sürüyordu. üste de; Anadolu hanında ziraat, odun, kö _ 

Hazinedar ustanın Gürcü gü _ 

zelinden aşağı olmadığı görülü _ 
yordu. Tenasübü endamı, duru 

pembe vücudü, şahane yürüyüş 

ve bakışları hakikaten cana ya • 
kındı. Bir aralık eski gözdesini (Devamı var) mür ticaretile meşgul Mazlum oğul. 
==========================-1 larından Osman aleyhine 938/1164 

Kültür Bakanlığından: 
No. lu dosya ile açılan 200 iki yüz 
lira alacak davasının yapılmakta o. 
lan muhakemesinde müddeialeyhin 

Harf inkılabımızın onuncu yıldönümü dolayısile Kültür Bakanlığı fkametgiihının meçhul olduğu anla. 
tarafından Ankarada açılması kararlaşan con yıllık Türk neşriyat ser. şılmasına binaen 15 gün mıid Jetle 
gisi• ve bu sergide açılacak müşterek satış mağazası hakkında görüşü!- ilanen tebliğat icrasına ve muh~kc. 

mek üzere her türlü neşir müesseselerimizin birer salahiyetli mümes.. menin de 2/7/938 tarihine mü-a~if 
sillerini 16 Haziran 1938 Perşembe günü saat on beşte Basma yazı re. cumartesi günü saat ıo a talikınc 

sımleri derleme d!rektörlüğünde bulundurmaları rica olunur. mahkemece karar verilmiş oldu _ 
el 776• •35tı~ ğundan yevm ve vakti me~kiırda 

============================:!bizzat veya bilvekiıle mahkem•de 

Emlak ve Eytam Bankasından 
hazır bulunmadığı takdirde gıya _ 

: ben muhakemeye devam olunacağı 

Esas No. Yeri Nev'i Eski veya Depozitosu ilanen tebliğ olunur. 

muhammen T. L. ln! : 1 ıi 

C. 17/3 Galatada, Kılıçali .Paşa depo 
Mah. Çöpli:k iskelesi so~ 

kağı Xo. 4 

kiran 

216,-

c. 31/3 Fındıklıda Perizat Hatun 

mahallesi Tulumba soka

.ğında 37 No. lı 

Apartıma- .180,-

nm birinci katı 

A. 254/1 Galalada Kemanke~ ma- l\lanokyan 1000,-

1ıallesinde Ualilpaşa so • 

.kağında No. 21 

hanının zemin 

katı 

33,-

27 

150,-

Hazira~ 

16 2 
Y,f l~j8,Ay 6, L,, .ı 166,Hııır°"'.ii' 
15 Haziranı Ç!lrsamba ,-

Vakili lr \' ~ . 1 ! Ezı.ır 

--~ . • '· ı. 

Güneş ~ • ıı 8 46 
Ôğle lJ 14 4 3l 
l.dndi .6 !5 ıı J3 
Akşam 19 42 u JJ 

Yatsı d 43 2 u3 

lm•:k 2 Otl 6 2' f 
İsteklilerin bildirilen gün ve saat depozito akçesi ve nufus 

relerile birlikte şubemize gelmeleri. ;i37) 
ıeske. ,,r-JI -"" _______ --...:: 
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ŞERBET 
BUZLU SU 

iÇiNDE 

- LiMONATA - DONDURMA MiDEYi 
B O ZAR 

HASAN GAZOZ ÖZÜ iÇiNiZ 
Midevi • Müştehi. Müleyyindir. Limo n Portakal Çile k Mandalina Ağaç çileği Ananas 
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-~~c/4 
inhisarlar U. Müdürlüğünden: 1 

}668000 Aded 24 X ~ eb'adında şarap ma!'.ltarı 

100000 • 2G X 48 • • • 
100000 • 23 X 35 • likör mantan 

• 
------Bütün neş'esile gülfü~ 

ADEMİ İKTiDAR 

Çünkü ajj'zında sinir kad•' bel gevşekliğine karşı 

HORMOBi N 
ve 

Tabletlerl her eczanede arayınız. (Posta kutusu 1255 H ormobln) 

8.•rıyerde Vapur lske:eal yanında methur 

CANLI BALIK 
LOKANTA ve GAZİNOSU 

Bugün büyük bir GALA MÜSAMERESi 
· ile açılıy0r. 

Bu •enenin ~enillklari: Denize uzanmış genl9 
rıhtım, bUyUk d ans yeri 

PEŞTEDEN getiri lmiş hususi 12 BA· 
YANDAN . MÜREKKEP . 

LAOANYI YÜKSEK. MÜZiK HEYETİ 
Yemekler nefis. aetvrs mu.ntaı:am, liya tJa r 

taze ve en nefis balık ları ve İ•takozları 
Telefon : 32 • 90 

mutedil. Bo~aziçiııin en 
her zaman mevcuttur. 

" 

',' .·'.,' --'":-""·;_k·- ... ··~-···_ ''.·.,.,.·,o:~.;.-:~~r"-.:'1ı_·-· .. _; 

ist~~ribuı·.·;\~s~ıe-c1i9~ıt~:~:?iiah'l.~t1 
:o-:.··,.;:·-- · • :.'"~- ' · ·.- · • .. • .... ,;~ -- : ;_,.~: · _:,- :r1/~ :> .:·: -~:~_ • ; : i~:. :~ ~~ ... ":·;: ~-;·::~:!;::':&'llı:. ·::~ 

Scncılik 

muham-
lik 

t emi-
men kirası nab 

Kasımpaşada Kilçükpiyale mahallesinde Abdülka
dir Çavuş mektebi 

Koskada Mollakestel mahallesinde Çukurbostan 

sokağında Taşhanda 23.25.7.30-31 No. da 

Mevlevihanekapısında Karabaş mahallesinde Ni

şastacı Sadıkefendi mektebi 

Hasekide Haseki medreses:nin 18 No lı odası 

Cağaloğlunda Hadım Hasanpaşa medresesinde aralık 

Kapalıçarşıda Cevahir Bcdestwında 3 No. lı dolap 

15 

120 

24 

24 

48 
6 

12 

1,13 

9 

1,80 

1,80 

3,60 

0,45 

0,90 

İstanbul hazinei maliyesile ls _ 
tanbulda Limon iskelesi Limoncu 
hanı 3 numarada Halil İbrahm ve 
Sıdıka arasında ve bonoların satış be 
deli olarak tutarı olan 9500 JJranın 
tahsili hakkındaki davanın netice! 
muhalkemesinde milddeialeyhlere 
kanun harici verilmiş olduğu ta _ 
haıkkuık eden müddeaıbiJı 28320 iL. 
rnlık ve % 5 faizli bononun hük _ 
münün ibtaline ve 14 P,.a l!i, kuniı 
.mruıkeme · masrafı ile · müdd.,abihe 
göre müddei vekilinin Ü!lreti veki.. 
Jetine takdir olunan 100 liranın 
müddeialeyhlere ald olmasına ka _ 
rar verilmiş ve kararın dahi lk;ı • 

,y~ 
_,ı kı sa zamanda si%e de "İf• 
parlak neticeyi kazan dı rabl ~ 

akşs metgahı meçbul bulunan müddeia. Sabah, öğle ve 
leyhlerden Sıdıkaya hukuk usulü 

11
tS 

muhak~meleri kanununun 407 ncl her yemekten SO ~ 
maddesıne tevf:ilkan tebliği tensib 1 
kılınmış olduğundan müddeti için • 
de kanuni yalara müracaat etmedi- R A D Y O L 
ği takdirde ilamın kat'iyet kesbe -l 
deceği ilan olunur. 934 • 678 J 

___ Kapalıçarşıda Cevahir Bedestanında 9/11 No. lı dolap 

Kapalıçarşıda Cevahir Bedestanında 114 No. lı dolap 

Kapalıçarşıda Yorgancılar sokağında Alipaşa Ha. 

nınm 11 No. lı odası 

Taklld hiç bir zaman 

ayni olamaz. 

30 2,25 

12 0,90 
Taklld benzeri 

demektir. 
Kapalıçarşıda Takkeciler sokağında 22 No. lı dükkan 

• Yeniparçacılar sokağında 16 No. dükkan 

, Takkeciler sokağmda 16 No. lükkan 

24 1,80 
24 1,80 

6 0,45 
I- Yukarıda miktar ve eb'adı yazılı 1768000 adet şarap ve 100000 K REM PERTEV 

adet Jil<ör mantarı şartname ve nümuneleri mucibince pazarlıkla satın Yukarıda semti. senelik muhammen kiralaları yazılı olan mahaL 

• Hessaro sokağında 27 No. lı dükkan 18 1,35 

alınacaktır. ler kiraya verilmek üzere ayrı ayrı açık arttırmaya konulrnuşutur. 
II--- Pazarlık 6/VII/938 tarihine raslıyan Çarşamba günü saat il de Bu itibari• en U•tUn Şartnameleri levazım müdürlüğünde görülebilir. İstekliler hizalarında 

Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki alım komisyonunda ya. Kremdir. 
gösterilen ilk teminat makbuz veya mektubu ile beraber 22/6/938 Çar. pılacaktır. 1 -~-:--:-:-::--::-"T-~:--":"""- İ 

III- Şartnameler purasu olarak her gün sözü geçen şubeden alı. İstanbul 4 üncü İcra Memurlu • şamba günü saaı l4 de Daim! Encümende bulunmalıdırlar. ( . 3377) 

ğundan: * * nabi!ir. · ·ı A 
IV- isteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 gü. Dikran og u gop: • Senelik muhammen kirası 240 lira olan Filoryada Filorya çarşısın. 

k d eh k · gelmeler dan Kumkapı Beşençavuş sokagında 
venme paralarile birlikte yu arı a a geçen omı~yona ı 19 numarada iken halen ikmaetgii. da 1 numaralı dükkan 939 senesi Şubatı sonuna kadar kiraya verilmek 

olunur. •
3375

• • • • hı meçhul: üzere açık .arttırmıya konulmuştur. Şartnamesi levazım müdürlüğünde 
1- İdaremizin Sivas Başmüdürlük binasında şartname ve projesi 

mucibince yaptırılacak kalörHer tesisatı işi açık eksiltmiye konmuş • 
tur. 

II- Keşif bedeli 6000 lira 50 kuruş ve muvakkat temjnatı 450 Ji. 
radır. 

III- Eksiltme 17 /VI /938 tarihine rastlıyan Cuma günü saat 15 de 
Kabataşda Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda 
yapılacaktır. . 

I\T- Sartname ve projeler 30 kuruş bedel mukabilinde Inhisarlar 
Levazım ;e Müb~yaşt Şubesile Sivas Başmüdürlüğünde'! &lınabilir. 

V - İsteklilerin kendilerınden aranılan kanuni vesaik ve % 7,5 
cüvenme paralarile birlikte yukarıda adı geçen Komisyona gelmeleri 
ilan olunur. · 3156· 

Nafıa Vekaletinden 
1/ Ağustos/938 Pazartesi günü saat 11 de .'Ulkarada Vekalet bina. 

sında Malzeme Müdürlüğü odasında toplanan malzeme ek•iltme ko. 

misvc.nunda 44000 lira muhammen bede!U dört adedi tıaktör, dört adet 

kar. küreme cihazı, iki adet taş kırma makinesl ile bir buçuk tonluk 

kamyonlara takılmak üzere dört adet kar küreme makincsınin kapalı 

•arf usulile eksiltmesi yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferruatı 220 kuruş mukabilinde An'.ka· 

rada Vekalet Malzeme Müdürlüğünden alınabilir, 

:'\luvakkat teminat 3300 liradır. 

İsteklılerin tekli! mektuplarını talimatnamesine göre VekAletten 

alınn\lş malzeme müteahhitliği vesikası ile birlikte aynı ı;ün saat 10 na 

kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdıF. 11839) (3538) 

Ramazanın 9/6/937 tarih ve 191 görülebilır. İstekli olanlar 18 liralık ilk teminat mektup veya makbuzu 

numaralı bir kıt'a ilam mı.ıcihmce ile 23/6/938 Perşembe günü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalı. 
zimmetinizde bulunan 300 liranın dırlar. 
mahkeme ve icra masrafı ile birlik. 
te ve haciz yolu ile tahsili icab edil. 
miş ve tanzim olunan 38/1187 dos. 
ya numaralı icra emri berayı tebliğ 
ikametgahınıza gönderilmiş ise de 
icra emri zahrına verilen meşrıı\ıaL 
ta mezkfır ikametgahı terkettiğinizi 
ve yeni ikametgahınızın da meçhul 

** 
Köp:üntin Kadıköy 

iskelesinde k iralık 

(B.3400) 

11 " bahisle derhal en ye.kın dukkanlar lüzumu ilan olunur. 

olduğu anlaşılmış olduğundan mez. Senelik ilk 
kılı icra emrinin merci kararı mu • muham. temi.. 

zabıtaya 

** · 
cibince yirmi gün müddetle ilanen men k 'rası natı 
tebliğine karar v~ilmiş olduğun • Heybeliadada ay yıldız sokağında (eski zabitai be. 
dan yukarıda yazılı borç ve masraf. Köprünün Kadıköy iskelesinde 31/114 N. lı dükkan 1800 135 lediye kulübesi) baraka 

lan işbu ilan tarihinden itibaren Köprünün Kadıköy iskclEsinde 32/86 No. h dükkan 2400 180 JBurgazadasında Gezinti caddesinde gazino 

Senelik 
Muham• 

men kirsıı 

18 
60 

yirmi gün içinde ödemeniz lazım • Köprünün Üsküdar iskelesir.de 23166 No. dükkan 420 31 50 Köprü altında Eminönü Haliç tarafında 10/29 
' No. Iı dükkan 228 ~. ~·' Bu müddet içinde borcu ödemez Yukarıda semtı, senelik muhammen kiraları yazılı olan mahaller ayrı Yukarıda semti, senelik muhamanen kiraları yazılı oıan c;ır 

iseniz tedkik merciinden veya tem. ayrı kıraya verilmek üzere açık arttırmaya konulmuştur. Şartnameleri ayrı ayrı kiraya verilmek üzere açık arttırmaya konulmuştur·;;, 
yiz veyahut iadei muhakeme yolu Levazım müdürlüğünde görülebilir. İstekliler hizalarında gösterilen ilk meleri levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler hizaıarın D ı!' 
ile aid olduğu mahkem.eden. icranın teminat makbuz veya mE·ktubile beraber 16/6/938 peqembe günü saat terilen ilk teminat makbuzu veya meıktubi!e beraber 16/6/93 
geri bırakılmasına daır bır kar~r 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B 3298) saat 14 de Daimi Enclimende bulunmalıdırlar. (B. 32"9) i 
getirmedikçe cebri icra yapılacagı * * * * 

1 

r. 

ve yine bu müddet içir,;e mal be • Hepsine 25 lira bedel tahmin edilen Topkapıda eski tel<~e'i J~ 
yanında bulunmanız ve buluıımaz Kasımpaşa Kantar memuru tarafından kullanılınakta olnn 892601 • . . 

3120 
N ıu I~ p' 

· iz h · ı t "k ı · Beyazıtaga mahallesınde Topkapı caddesınde 20 5 ..ı. {(>" ı ısen . apıs e azy.ı o unacagınız numaradan 392700 numaraya kadar olan bir cilt kantar makbuzu 10 kanın ankazı satılmak üzere açık arttırmaya ko11ulmuştur. şoı,ıv' ., 
ve hakıkate muhalıf beyanda bulu. . . . . B "ld ·d 89261! k r~;>- ı 

. 1 d 1 varakı ışlenıldıkten sonra gaıp olmuştur. u cı e aı numara- levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 1 lira 87 ° ,_,ı nursanız hapısle ceza aıı rırı aca • . • !iJlO · 

1
. . . . k ka· 1 \dan 892700 numaraya kadar olan makbuz varakalarının hilkmu alına. t eminat makbuz veya mektu:bile beraber 24/6/938 Cuma I!. 3~3ll gınız ıcra emrı ma amma ıın o • - _ ıB 

mak üzere ilanen tebliğ olunur. 1 dığı ve bunlarla tahsilat yapmağa teşebbüs edenler olursa bu ilandan de Daim! Encümende bulunmalıdırlar. · 


