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Tak s im PANORAMA 

1 
Bahçesinin alafranga kısmında bestekar 
\amburi Salahaddin ve arkadaşlarının ış· ı 
tirakile her akşam seanslarınıı başlamıştır 

laare - lıan: T e l. 2 0827 
Telgraf : İst. Son Telgraf 

er cemıye tinde n •• 
Hatayda oynanan 

Meclisinde 
son 

kalıp 
komedi üzerine kamutayda 
kalmıyacağımızın sorulacağı 

hükumetten Akvam 
anlaşılıyor .• 

l\llilletıe ·r cemiyeti mümes
silleri Halayda Garon·un 

yerine geçmişler 
Tahrikatı onlar teşvik, hatta 

tertib ediyorlar · 
Vaziyet henüz 

A. nkara 16 (Itususl muhabirimiz telefonla bil. 
't-\ diriyor) - Dün bildirdiğim veçhile Hatay 
t • nıeselesi henüz nezaketini muh• faz1 etmek. 
.\~ı· ve yeni vaziyet tamam.ile aydınlanmamı~tır. 

1>.takyada aSkerl heyetimizle Fransız heyeti ara • 
11>.daJti temaslara dün de devam edilmiştir. Henüz 

ltat•ı netice alınmamıştır. Diğer taraftan Hntaydakl 
•oıı hadiselere Milletler Cemiyetini t•msll eden 
~et azalarının sebebiyet verdiği, hatta bazı mm. 

klliarda Garo'nun yerine geçerek \m tolırikAtı 
teşvık ve hatta idare eyledikleri artık tamamlle 
1alıakkuk etmiştir. 
~ Alakadar mehafil, Milletler Cemiyeti namına 
lt eket eden ve tamamile bitaraf olması ıazım ge. 
hl>. heyetin oynadığı bu komedyaya suratla bir nJ. 
lYet vermek icab ettiği kanaatine varmışlardır. 

Ilu haberlerden haklı olarak asabileşmiş olan 

aydınlanmadı 
bazı meb'uslarımızın hükfunetten Türkiyenin, Mil. 
Jetler Cemiyetile olan münasebetleri, hatta cemi. 
yetteki azalığı meseleslüzerinde durmak ve dü§Ün.. 
mek zamanının gelip gelmedigini sormıya karar 
verdikleri anlaşılmaktadır. 

FRANSIZ PARLAMENTOSUNDA 
Paris 15 - Meb'usan meclisi Hariciye encü • 

meni t.oplanarak Hatay, Suriye ve Lübnan hadise. 
!erini tedkik ve müzakere etmiştir. Encümen aza. 
ları, vaziyetin, Türk • Fransız dostluğunu ihlal et. 
miyecek şekilde ıslahile beraber Franı; a • Lübnan 
ve Fransa - Suriye teşriki mesaisinin devamının 
temini arzusunu izhar etmişlerdir. 

Encümen, vaziyetin lcab ettirdiği tedbirlerin 
alınmasını taleb etmek üzere başvekll Daladye ve 
Hariciye Nazırı Bone nezdine br heyet göndermeğe 
karar vermiştir. 

&ay Yunus Nadiden 
~oruyoruz : . 
:'lllllıı11111 .. -. ......... 

ı[ • 

n aşağıvekorkunç halk r 

tcıbakaları hangiler idir ı 
&.. . ' 

.. sualimize cevab isterken Cumhuriyet 
~~Zetesinin imtiyazsız ve sınıfsız bir bü.tün
lık. İfadesi içinde bulunan Türk milletine 

tarziye vermesini bekliyoruz. 

~Ullıhuriyet gazetesinin bir inci 
L ıı~lnde resimler ve çerçeve -
'l!t i . 
~u .Çınde bugün bir ilan okuduk. 
Ilı~ u~ ilkönce yabancı bır 

dükten sonra tereddüdümüz zail 
oldu. Bu i!Anda aynen şu cümle 
vardır: •En aşağı ve korkunç halk 
tabakalarile kibar muh!tlerimiz 

Muğla saylavı ve Cumhuriyet 
gazete9i sahibi 

Bay Yunus Nadi 

ıtılekete ve aradaki halk sınıf. 
~lııa aid olduğu zannına düştük. 
"1 at, •büyük milli romanımız• 

a!ıatin.i taşıyan cünıleyl gör -

arasında geçen ... • 
Bu cümle karşısında her Türk 

çocuğu gibi fena halde sinirimiz 
bozulduğunu söyleıniye mecbu • 

ruz. Bir gazete o gezeteyi çıka • 
ran zatın mes'uliyeti maneviyesl 
ve şahsiyesi altında çıkar, mat _ 

(Devamı 6 ıncı sahifemizde) 

~alya~_!a .. ~, 
~ehillerine abluka 
koyacaklarmış 

·ıspanyol 
7 H"m* 

transızlar, Frans-;._ çenher içine 
~iriyor diye ateş püskürüyorlar 
~tankistler, hükOmetcileri -Fran
,il. hududunda fena sıkıştırdılar 

. • . • • ! 
· · {Yuısı altıncı sahifembde) 

~ •. - ' .... . .. . ~ ,. ............. . . ' ... I"' • 

' 

Sabiha 
Gökçen 

Bu sabah İzmir yo
l i le Balkan turna

sına çıktı 

ilk merhale olan 
Atinaya vardı 
İlk kadın oskeri tayyareciıniz 

Atatürk kızı Bayan Sabiha Gök • 
çen, bu sabah saat yedide Yeşil • 
köy tayyare meydanından Balkan 
hava turnesine başlamıştır. 

Bayan Gökçen, evvelii İzmir yo. 
!ile Atinaya gidecek, sonra Sela. 
nik, So!ya, Belgrad ve Bükreş ü. 
zerinden İstanbula dönecektir. 

Vaktin erken olmas•na rağmen 
Sabiha Gökçen hararetle uğurları. 
mıştır. 

Meydanda Başvekil Celal Ba. 
(Devamı 6 mcı sahifede) 

Kont ciyano 
Stoyadinoviç ile 
Görüşüyor 

Vene.dik 16 (A.A.)- Kont Ci. 
ano buraya gelmiştiı. Mumaileyh 
öğleden sonra Stoyadinoviçe mü. 
laki olacaktrr. Bu ziyaret, h1!5usi 
mahiyettedir. 

Çekoslovakya 
Mes'elesi 
Fransız Harlclye Nazırı· 
nın temasları ve Çek ka· 
blnas:ndekl muza kereler 

Prağ 16 (A.A.) - Nazırlar mec. 
lis:i, Hodza'nın salı günü Hen • 
layn'ın murahhaslarile yapmış ol. 

duğu mü!Akat hakkında da ver -
diği izahatı dinlemiştir. 

Nazırlar meclisinde . 

Paris 16 (A.A.) - Done'nln İn
giliz ve Alman sefirleri ile yap _ 
ni.ış olduğu göl'Ü§melerin mevzu. 
unu Avrupanın vaziyeti ve bil _ 
hassa çekoalovak:ya meselesi teŞ. 
kilmekmıştir. _ 

SARIŞIN KADI 
Eskişehirden getirilen Sevimin 
serbest bırakılması muhtemel 

Cinayetin en esrarengiz tarafı 
ipsalada Muhiddinin öldürül

mesi üzerinde toplanıyor 
Bir üçüncü kadının hadisede rolü var mı? .. All Rıza kaçak 

mı idi? .. M uhiddinin mezara beraber götürdü;,ı.J sır? -karakol 

onündeki bayıhş - Son vaziyet ve meçhul kalan noktalar 
Zabıta ve adliy" ile pzeteleri ve 

efkarı umumiyeyı 6 gündenberi 
meşgul eden •Hacıosmanbayırı _ 
İpsala cinayetleri ve sarışın kadın 
meselesi•; bir bakımdan anlaşıl

maz bir muamma halinde hala es. 
rarını muhafazada devam edip git 
mektedir. 

Her nekadar Hacıosmanbayrrın. 
da ölü bulunan bedbaht şoför Ö. 
mer Lütfinin katli hadisesinin ye
gane şahidı ve mütemmim facia. 
!arın musebbibı esrarengiz •sarı. 
şın kadın• Sabriye namı diğer Se • 
vimin nihayet evvelki gün Eski. 
~ehirde yakalanarak İstanbula ge. 
tirilmesi ile hadisedeki bütün kör 
düğümlerin çözüleceği ve esarar 
perdesinin yırtılacağı sanılmış bu 
suretle artık ır.eselcye tamamile 
tenevvür etmiş nazarile bakıldığı 
yazılmışsa da Sevimin muannit ıs.. 
rarla herşeyi reddetmesi eski ka. 
ranlık vaziyeti ayni bakımdan 

aydınlatmamıştır. 

Bir kere bu esracengız hadise. 
!erde birinci derecede bir rol oy. 
nadığı kuvvetle tahmin edilmiş 

olan ve bu tahmin iledir ki EskL 
şehirden buraya getirilince iti • 
rafları ile herşeyin meydana çık. 
masına sebebiyet vereceği sanılan 
sevim: bilakis; tamamPn herşey. 
den bihaber bir tavır takınmakta, 
kendisin ı en masum bir kadın o. 
!arak göstermekteöir. 

Nitekim iddia ve inkarlarına 

Eskişehir müddPiunıumiliğinde 

başlıyan ve :!ün sabah ilk defa 
kendisile görüşen muharririmize 
de dünkü sayımızda okuduğunuz 
ayni şeyleri söyliyen •Sevim• in 
dün akşama doğru çıkarıldığı sulh 
hakimi huzurunda da bu ifadele. 
rinde ısrar etmesi: bütün vak'a. 
lan ım derin meçhullyet içinde 
bırakmakta devam etmektedir. 

Hadisenin esrarengiz kalan nok 
taları; bu bakımdan mechuliyeti. 
ni muhafaza ederken d;ğer cihet.. 
ten zabıta ve adliyPnin bu gece 
varmış oldukları yeni bir net ice 
daha vardır: Bu neticeye göre ka. 
ti! Ali Riza anormal bir adamdır 
ve marazi bir tiptir. Cinayetleri 
ani bir tehevvür ve cinnet dolayı. 
sile işlemiştir. 

Esasen bu cihet polis ve adliye. 
ce daha ilk tahkikat sırasında da 
düşünülmüş ve 13 haziran tarihli 
sayımızda da etraflıca yazdığımız 
gibi hiidise saikleri aranırken iki 
ihtimal üzer inde durulmuştur: 

1- Katil Ali Riza ya pek esra. • 

Dün sorgusu yapıldıktan sonra serbest bırakılan artist Neda 

mühim bir saik yoksa; o vakit bu 
çifte katil delidir veya ani bir cin
net bu]ıranı altında kalarak lkl 
cana kıymış, sonra kendisi de öl
müştür. 

13 haziran tarihli sayımızda yaz.. 
dığımız gibi polis ve adliye bu 
Uıt!mali derpiş etmekle beraber 

Bakırköy emrazı akliye hastane. 
ainden de Ali Riza isminde bir a
damın orada yatıp yatmadığını 

ıormuştur. 

Cinayetin 1 -inci günündenberi 
devam eden tahkikatın seyrinden 
10Dta bilha.ssa •Sll'Vim• ln bu gec. 
polis müdürlüğünde yapılan yeni 
isticvabı nbıt3 ve adliyeyi bu 
yeni ihtimal üzerinde yürümeğe 
mecbur brrakmıştır. Çünkü Sevim 

bütün ifadelerinde yine ısrar et. 
ml§tlr. Ve sözler inin muhtelif ve.. 
ailelerle de teyi.d olunması; zihin.. 
!erde onu· bu hadisenin 1 inci sı.-, 
nıf kahramanları arasında uzak -
!aştıracak tamam:lo masum, her 
§eyden bihaber lAalettay!n bir ka 
dın mevkline sokmuştur. 

İşte bu düşünüş ve netice iledir 
(Devamı 6 mcı sahifemizde) 

rengiz bir adamdır . Cinayetler i ~-~

Maliye 
'Vekili 

1 Şehrimizde çok ağır bir suçun tesirile işlemiş. 
tir. 

2- Cinayete aebeb olabilecek 

Necliıım dün gece uhnedo 
aldırdıkı bir resmi (Yuısı altıncı sahlfemizdoJ 

, 
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it "'.,I 
Adliye' de inkılabın 
istediği sür' at ve 

değişiklik .. 

fes
ha-

B_ay Ahmed Emin Yalman'a göre 
hır .kalem?~ .bütün adliyeyi 
hedıb yenısını kurmak lazım 
kikaten buna ihtiyaç var mı? 

Yazan: ETEM iZZET BENiCE -
T 

an Ba~~.uh"ı:'.-'i Büyük J'tlillct Meclisine teklif edilen af liiyi. 
hasını sozgclişt ederek adliye ve mahkemelerimlı için bir ma. 
kale silsilesi y·azdı. 

Alfın lıapisaneleri dolduran 31,000 Türk vatandaşına hükı1metin 
son bir şefk;ıt eseri c.lmak uzere teşmiline hararetle taraftar olan. 
lardanız. l\fatbuat ve ue~riyat suçu ile hapsedilmiş olanlarla hapis 
yolunda olanlar için ise bu affın getireceği tasfi~enin Hiwm11Da en 
ha ta işaret ediyoruz ve .. Türk milletinin davaları içİD hayatını, ka. 
nını, ınalmı ,.e hcr~cysini 'eren ve en büyük !crağatle çalı~an Türk 
gazetecisinin ufaktefek bir takım şahıs meseleleri yüzünden hapse 
girmesini ağır bulu~ uruz. 

Ahmed Emin Yulman'm yazdığı makale silsilesine hôkim olan 
fikir, Türk adliye ini ve 'Cürk mahkemelerini umumi affın tesmili , 
vesilesile bir kalemde famamifc feshetmeyi ve yeni bır adli te ekkül 
vücude geti!mcyi istihdaf ediyor. 

Tiirk adliyesi, Lozan alıiı!oamesinin imzalanmasından başlıyarak 
mütemadiyen deği~iye n tekamüle giden bir müessesedir. Her in. 
kılıib yılı adliyemiz lehine birçok hedefler ve ınerlıaleler kaydet. 
mi tir. Bütün kanunlarımız on beş yıl içinde hemen hemen yenile~. 
tirilmi,. Osmanlılık de\'riudcn mahkemelerimize intikal etmiş tek 
kanun lnrakJlm:ımı~tJr. İ~ra kanununu ve te .. k.ilitını yenileme me. 
todlan da ilerlemektedir. İnkıliib kendi zihniyeti ve kendi" hedefleri 
içinde kanunlar ÜLerinıle bu değişikliği ve yeniliği yaptığı kadar 
teşkilatı n elemanları için de yapmıştır. Ankara ve İslanbul lıukuku 
her yıl en çok mezun veren iki Üniversite müessesesidir ve .. bunların 
biilüıı mezunları adliye teşkilatında ve mahkemelerde eskinin yerini 
almaktadır. Eğer, hula mahJ..~melerimizde, icralarda, adliye te~kilii. 

tında boş yerler ve çok eskiden kalmış ihtiyar unsudar varsa bu 
Jıenüz kendi yerlerini dolduracak yeni elemanların yefümemiş bu. 
lunmasındandır. 

Bütün bu mütemadi yeniliğe, değişmiye, tazeliğe ra~men Ahmed 
Emin Yalman'la {i.kir Leraherliirinde buhınanlar vardır. Kimimiz 
sür'atinden, kimimiz kaıııınlnnn muhtelif 'i('killerinden, J..imimiz hi. 
kimlerin yalnız kanllll madd.,,.ine göre hareket ettii;ioden şikayet 
ediyoruz. Cize öyle geliyor ki, bütün bu şikayetleri, t~nl<idleri önli. 
ycc:ek yalnız üç ~ ,·ardır. Bu üç esasa güre adliyemiL veçhesini 
bulur ise her şikayet ka~ı!anır ve_ her iş düzenine ı:irer. 

Bunlar da anlardır: 

Bir: Avrupa kanunlarından tercüme edilmi$ kan11Dlıırı derhal 
kendi ietimai bünyemize gön: tadil etmek ve bu bakımdan bütün ka. 
nunları bir daha gözden ıı;e~irmek. 

İki: Hakimi Jlukıık Fakültesinden değil, sırf hakim ) eti tirmek 
için kurulacak bir ruektebden yetiştirmek ve onu y•lnız kanun '!'ad. 
desi ile bai:h bırakmamak. kendi görüş ve vicdanı ile de haşhaşa 

b:raknıak. 
Hukuk Fakültesi mezunları eğer hakim olmak. o mesleğe istik. 

ballı:rini ha~lamak i.'terlerse bakim mektebinde de bir senelik hususi 

bir J..urstan ııetebilirler. 
nakim mektebi, münhasıran iki zümre halinde hakim ve müd. 

deiumumi )·etiştireceği için yetişecek bakim ve müddeiumumiler 
kendi branşlarında icab eden bü"<'iyet ve benlifi daha mektcbde iken 
kazanacaklar H mekteb an'anesi müstakbel nesillerin daha çok iyi 
yeti me ine Jıizmet cde~ektir. H8kimi kendi vicdan .-e i<timai görüşü 
ile başbaşa bırakmak ve hükümlerinde daha ziyade salahiyettar kıl. 
mak da bcm hakimlerimize lı~kim olan bugünkü ad•let :evzii yanın. 
daki formalite zihniyetini tadil edecek, hem do adaleıin sür'atle te. 

collisine hizmet eyliyccektir. 
Cç: Temyize gidecek ,urları ve kararları talıdide tabi tutmak 

ve temyiz görmiyecek suç ve kabahatlerde bakimin hükmünü derhal 

infaz etmek. 
Bu takdirde hllim en kısa zamanda ve .. bütiin vkdaoi, beşeri, 

ictiınai mes'uli7etini ,·e kültür varlıfını seferber ederrk hükmünü 

verecek ve hiçbir temyiz ve tedkike hacet kalmaksızın ifa edilecek 
olan kararında yüzde yüz müteyakkız olacaktır. 

Avrupalı kanunların i~e Türkleştirilııicsi behemehal şart ve en 

önde bir ihtiynçtır. 
Etem İl.zd BENİCE 

OHUBEH.._ 
# 

ASK, HEYECAN ve İHTİRAS ROMANI 

Tefrika 
N. 16 
Konuşmağa b3şladtlar. 

Gültekin: 
- Dansı çok severim, monşer! .. 
K~mran Bey: 
- Bendeniz de müptelfıs1ytm, 

beyefendi' 
Melahat Hanım: 
- Ben de severim amma, has. 

talık halinde değil 
D1 erek çantasından küçük bir 

sigara kutusu çıkardı. Kamran 
idlbritini yaktı .. 

- Bazı gençlerimiz dansı has. 
talık haline getirmişlerdir, hanı. 
mefendi! Ve bu iptila gençleri • 

Yazan: leken:fer F. 
SERTELLi 

milli o kadar sarmış ki .. 
Melahat Hanım güldü 
- Ya siz, beyefendi, ya siz?! 

Akıjamdanberi hemen hemen hiç 
oturmadan dans ediyorsunuz. Hem 
de ne güzel dans~ 

- Aman efendim, iltıfat bu • 
yuruyorsunuz! 

Gültekin Beyin gözleri etrafta 
dolaşan kadınlardan birini arı _ 
yormuş gibi, başını sağa, sola çe. 
\rirere, ara sıra: 

- Evet .. Hakkınız var .. 

Gibi kısa kelimelerle lilfa ka • 
rışıyorve Meliihatle Kamranın ko. 

Maruf bir lngiliz Bir icra ıslah 
Müessesesinin Komisyonu 
Müracaatı Kuruldu 

Gibs şirketi Sams@n, 
Mersin ve İzmir Liman
larının inşasına talih 

Gibs isimli maruf bir Ingıliz 

müessesesi İktısad Vekaletine mü.. 

him bir müracaat yapmıştır. Mez. 

kür şirket, memleketinıiz sahille. 

rinde• yeniden inşa veya tanzim 

edilecek olan limanlarımızın te. 

sisi işine talih bulunmaktadır. Ez. 

cümle İzmir, Mersin ve Sanınsn 

limanlarının inşasını üzerine aL 

mak istemektedir. 

Bu müracaat ehemmiyetle ted. 

ki.k olunmaktadır. 

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

Sabunlar 
Ne olacak 

İsviçreli mütehassısın 
verdiği 55 raper ted

kik edilecek 
İcra şlerinin tanzımı ile meşgul 

olmak üzere Adliye V ekiıletınde 
br (İcra ıslah komisyonu) teşkil 
olunm~tur. Bu komisyon, icra 
mütehassısı profesör Leymanın 

verdiği 55 rapor üzerinde tedkik. 
!ere başlamıştır. 

Raporlarda, mulıtelif mıntaka. 
!arda yapılan tedkikler hakkında 
Ticret Odaları ve diğer alakadar
lrın da mütaleaları uzun uzadıya 
bildirilmektedir. 

Ayrıca, icra kanununun tadili 
l.lzınıgelen noktalar da bu upor. 
!arda etrafile gösterilmiştir. 

Türk 
Medeniyeti 

insan vUcudUnUn karıt· Bayan Afet Cenevrede 
tı§ı bu sabunlar mühim bir kanferans 

kullanılamaz verdi 
Kantarcılardaki sabunhanede 

Kağıd 
Oyunu 
Yasağı 

---
Trakya l~öylerindeki 

kahvelerde ayun ey
nanmıyacak 

Trakyada köylülerimizin ıne • 
deni, içtimai ve ah tiki kalkınması 

üzerinde amil olacak yeni bir ka. 
rar verilmiştir. 

Bu karara göre, «Oy kahv~le • 
rinde, köylülerimizi tembellik ve 
meskenete alıştıran her nevi •ka_ 

ğıd oyunları~ menon..nmuştur. 

Ayni kararın bütün köylüleri. 
mize tatbik olunması çok muhte
meldir. 

nuşmalarına zahırcn alaka gös • 
teriyor gibi görünüiı-ordu. 

Naci Demirel birdenbire uzak.. 
tan gördüğü bir kadını tanır gi • 
bi oldu .. 

GözlE'r:ne inanamıyordu. 
- Evet .. Ta kendisi.. Ferda Ha. 

nım .. 
Diye mırıldandı. Gültekin Bey 

birdenbiıe yerinden kalktı.. 
- Affedersiniz, Kamran Beye. 

fendi! Şurada bir "hanıml.a dansa 
kalkmak istiyorum. Bir dakika 
müsaadenizi dilerim. 

- - Estağfurullah efendim.. Bıı. 
yurunuz! 

Gi.lllekin yürüdü .. Caz başla • 
mıştı. 

İşte bir çift .• 
Ressam Gülte-kin Bey, Ferda 

Hanımla dans ediyordu. 
Melahat Hanım: 
- Kamran Bey. dedi, ağebeyi. 

min biraz önce bahsettiği şu müş. 
külpescnd hanım yok mu? Hani. 
ya portresini beii;enmiyen kadın .. 

Cenevre Üniversitesi akademi 
günü diye bir merasinı yapmıştır. 
Bu merasimde beynelmilel tanın.. 
mış ilim adamları Cenevre Üni • 
ver:;itesi rektör ve profesörleri ile 
Bayan Afet de bulunmuştur. 
Küşad merasiminden sonra iik 

söz Bayan Afet'e verilmiştir. 

deniyetinden bahsetmiştir. 

* Japon tayyarelerınin açık 

şehirleri bom'bardıman etmeğe 
devam eylemesi İng!lterede infial 
uyandırmıştır. Yalnız Kanton'da 
4 bin kişi ölmüştür. * 20 haziranda Üniversitede 
yabancı diller kurlarınd:ı tekrar 
tedrisata başlanacaktır. 
* 30 Üniversiteli, ik: doçenUe 

beraber cumartesiye Edirneye gi. 
deceklerdir. * yapılan teftişlerde kasabların 
muhtelif şekillerde hilelere baş 
vurduğu görülmüştür. Teftişlerin 

ani olarak devamına karar veriL 
miştir. * Brükseldeki beynelmilel çi. 
kolala ofisi Türk çikolatacıların 
ofise iştirak etmelerini istemiştir. * Şehirdeki tramvay hatlarının 
kaldırılacağı, yerine b:ıştanbaşa 
otobüs servisi ihdas edıleceği ya.. 
landır. 

işte, ağabeyim onunla dans edi
yor şimdi. 

Naci Demirel önüne bakar~k 

dudağını büktü: 
- Biraz evvel ağabeyiniz bu 

hanımdan nekadar da ~' kayet et. 
mişti. Halbuki şimdi .. 

- Ne kadar iltifat ediyor, de. 
ğil mi? 

- Evet, hanımefendi! Bende • 
niz de bu tezada hayret ediyorum. 

- Ağabeyimin mizacmı k•ş • 
fetmek çok güçtür, Kamran Bey! 
Biraz önce nefretle bahsettiği ka. 
dını göklere çıkarır. Yahud çok 
sevdiğini zannettiğiniz bir kadın. 
la bir saat sonra hiç alakadar oL 
madığını görürsünüz! 

- Çok garib bir !<arakter doğ. 
rusu. 

Birkaç saniye sustular. 
Naci Demirel sordu: 
- Hanımefendi, gazetelerde o. 

kudum .. Şu tımarhaneden kaçan 
Mansurun zevcesinin boğulma ha. 
dl:.dı münasebetile •Ferda• adt 

2 aşk facı ası -
Gözlerini sevda bürüyen 2 kadın 

ihtiyar kocalarını öldürdüler ! .. 
Cinayetlerini genç aşıklarile müştereken ika 
eden bu kadınlardan biri 3 ç0cuk anasıdır 

Son günlerde menıleketimizin 
iki şehrinde iki kadın, a~k. ve sev
da yüzünden ihtiyar kocalarım 
öldürmüşlerdir. 

Tüyle rürpertici birir.ci hadise, 
Develi • Saimbeyli hududu üze • 
rinde cereyan etmiştir. Öldürülen 
Lıitfullah isminde ihtiyar bir köy. 
lüdür. 

Hi'ıdisenin Zülfiye, İsa, Hanefi 
~dındaki suçluları yakalanmıştır. 
Olen, Zülfiyarm kocasıdır. İsa 
kay ınbirad ridir ve Hanefi de 
aşıkıdır. Kadın, verdiği ilk ifade_ 
sinde ihtiyar kocası ile g~çineme. 
diğini, kayın biradednin ~k;:daşı 
olan Hanefi adındald delikanlıyı 
sevdiğini bu sevgiye kayın bira.. 
derinin de yardım ettiğini söy_ 
!emiştir. Diğer suçlular da bu ifa. 
deyi teyit etmişlerdir. 

İkinci müdhiş vak'a da. Muş vL 
Iayetinin Bulanık kazasına mer • 

but Liz nahiyesinin Koçak köyün. 
de olmuştur. 

Sağdan ve yaya 
Kaldırımı üzerin
den gidiniz 

Hangi doğum tarihi 
muteber elacak? 

Tekaüde sevkedileeek olan sü. 
bayların teks.üdlüklerinde hangi 
yılın esas tutulacağıııa dair Bü • 
yük Millet Meclisi Mılli Müdafaa 
Encümeni Reisi Gt?ncral Kazım 
tarabndan yeni bir kanun !3yi • 
hası hazırlanarak Büyük Millet 

Meclisine verilmiştir. Bu kanunla 
sübaylarınuzın tekaüdiüklerinde 
rumi doğumların değil, miliıdi te. 
vellüdlerin esas tutulması isten. 
mektedir. 

Tekirdağlı 
Kara Ali 

İntik:ım maçı 
yap:ıcaklar 

Serbest güreş şampiyonumuz 

•Tekirdağlı Hüseyin. ile esk' 
şampiyon cKara Ali• nin, pazar 

günü İzmirde kaşılnştıklarını ve 
bPrabebere kaldıklarını' yazmış • 
tık. 

Aldığımız malıiınata göre her 

geçmişti. Acaba bu hanım, gaze_ 
telerde adı geçen Ferd~ Hanım 
mıdır? 

Melahat H3nım tereddüdle ce. 
vah verdi: 

- Zannederim odur. Fakat, 
kafi bir fikrim yok .. 

- Bu ferda Hanımın edeli Maıı.. 
sur» la bir alakası var mıydı? 

- Kimbilir?! Bazısı var, diyor .. 
Bazısı yok diyor. Han~isine inan. 
malı. 

- Siz de duydunuz demek bu 
ded•kodufarı? 

- Kulağı olan insanın bunları 
duymamasına imkan var mıdır? 

Ve Çirdcn ayağa kalkarak: 
- İşiniz mi yok Allah aşkına? 

dedL Böyle herkesin birbırile kay_ 
naştığı şu sırada siz de nelerden 
bahsediyorsunuz? 

- Aman, hanımefendi! Bundan 
daha meraklı bir bahis tasavvur 
edilir mi? Doğru şu Ferda Hanım. 
la bendeniz de tanışmak ve bir 
kerecik olsun dansetmek ister • 

Şimat isminde bulunan ve üç 
çocuk anası olan 30 yaşlarında ca. 
navar bir kadın, evl~rinin yanın.. 
daki komşusu 18 yaşhrındaki Sa. 
Iahaddini sevmiştir. 

Gözleri dönen Aşıklar. serbest.. 
çe sevişmelerine manı olan Şima. 
tın kocası Sıddıkı ortadan kaldır. 
mıya karar vermişler ve bir gece 
vakti de, bu m~hu• kararlarını 
alçakça icra etmişlerdir. 

Aşığını eve alan kadın, evve!A 
onu, u:uyan kocasının üzerine 
hücum ettirmiş ve hançerletmiş. 
tir. Sonra, ölmediğini görünce de, 
tekrar kendisi hançerıe ihtiyarı 

vurmuştur. Cinayet bu kadarla 
da kalmamış; elleri kanlı fişıklar, 
gece vakti, cesedi ort:ıdan kaldı. 

rıp gizlice gömmek istemişlerdir. 
Lakin bu sırada katiliu babası bu. 
nu görmüş ve htiyar namuslu ba. 

ba, oğlunu bizzat zabıtaya haber 
vererek adaletin pençesine tes. 
linı etmiştir. 

Meclisde -
Yeni evlenme 
Kanunu kabul 
Edildi 

Büyük Millet Mec!isınin dünkü 
müzakeresinde yeni evlenme ka. 
nunu müzakere edilmiştir. Şid _ 
detli münakaşalara sahne olan bu 
layihada evvela yaş hadlerinin 
indirilmesine sıhhi sebeblcrden 
dolayı itiraz edilmiş, işin bir ke. 
re de sıhhat encümeninde incelen. 
mesi istenilmiştir. Bu vadide söz 
söylerken doktor Osman Şevki 
ile meb'uslardan Besim Atalay 
arasında şiddetli münakaşalar 
olmuştur. 

Bungan sonra Adliye Vekili 
söz almış, dünyanın muhtelif 
memleketlerideki evlenme yaş • 
larmı gösteren bir ist• tistik oku. 
muş ve sonra memleketimizde 
yaş yüzünden yalnız şehirlerde 
yılda 64 bin dava görüldüğünü 
köylerde muhtarların halleyle • 

diklerin.in bundan hariç olduğunu 
kanunların her şeyden !ince am. 
me ihtiyacına cevab verecek ma_ 
hiyette olması lazım geleceğini 
söylemiştir. 

Neticede kadınlarda asgari 25 
erkeklerde 17 olarak evlenme ya. 
şın1 tahdid ve tadil eden y~ni ka. 
nun layihası ekseriyetle kabul 
edilmiştir. 

· iki güreşçi de yeni bir in ti.kam 
müsabakası yaparak hakki gali • 

bin anlaşılmasına !tarar vermiş • 
!erdir. 

Bu heyecanlı lmıkam güreşi, 

19 Haziran pazar gıiı:ü Bandırma. 

da icra olunacaktır. Bu maksadla 

•Tekird<ığlı Hüseyin• ve cKara 
Ali> dün Bandırmaya varmışlar
dır. 

dim. Gültekin Bey pek çok talihli 
bir erkekmiş .. 

Melahat Hanım kaşlarını ça • 
tarak yürüdü: 

- Nereye gidiyorsunuz, hanı.. 
mefendi? 

- Kavalye aramağa .. 
• •• 

Geceyarısı olmuştu. 

Ressam Gültekin Bey hiıla Fer. 
da Hanımın peşinden ayrılmıyor. 
du. 

Naci Demirel bi.r aralık Ferda 
Hanımın yanında bir Ermeni ka. 
rısı gördü .. Ferda bu kadınla çok 
lBübali idi.. Hatta arasıra şaka • 
!aşıyordu bile. 

Naci Demirel masa başında o. 
tururken Mela.hale sordu: 

- Kuzum hanımefendi, şu Fer
da Hanım çok sinirli lıir kadına 
benziyor .. Değil mi? 

Ve hemen ilave etti: 
- Yanındaki kadınla nekadar 

şakalaşıyor ... 
(Devamı var) 

antantı 

içtimaı ı.ıtfl 
Yıwın: A. 5. ES fJo 

Baltık antanlmı tqkil edr0 Jll" 
t?~ya, Lct~ny:ı \'e Lih·aD1~ ~ 
rıcıye Vekilleri ııeçen g{ın 11'.Jll' 
de içtima ederek Avrupa Jııl;ıı" 
nın bu kö~esinde sulhun ve fil# 
!emelin takviyesine yar'.'""~ 
cek kararlar vcrmişlerdır. il 
• t" •ı::ndl ıç ınıaı, 1934 senesi C) lu - ~ 
küçük Baltık devleti ora>ıoıt- ı 
tedil . t el en •traıte .d'~nten e . tiıl' 

collaboration• uıı ~artları ık ~ 
sıdır. Bu devletler, dört s•0'ıll' 
dar evvel mualıedey i i01~ y 
Balkan Antantını örnek oı· ~ 
dtkları için Ba.lkım b:ılk•• -; 
memleketlerinin mukadder9U 

kında a.lil:a göstermistir. 1~ 
Çarlık Rusyası harbin •00 • 

d • ksJl ogrn yıkıldığı zaman en # 
2erinde beş devlet ı..urıılfll lf 
Polonya, Finlandiyıı, ı:stooY•·,;. 
lonya ve Litvıınya . 6u brŞ ~ 
harbi takib eden seneler ıB ~· 
Rus korkusundan ilhaın al• , 
ralarında bir itilil okdetııııi'e;İ: 
şehbüs etmişlerdi. Fal.al bU 11 
büs yürümedi. Polony&, di~rr ıt· 
devlete na2aran çok büyük '\J 
rupa müvazenesinde t'h~nıı11 11 
rol oynamağa namzed bir d~ 
olduğundan Fransanın iıtil tı • 
girdi. F1nlanf1iya da tcdri<_.,ıı ,1 
kandinavya grupunu te<kU ~ 
de,•letlere meylettiğinden il( fi 
çük devlet yalnız l.aldıls! 1 ıl 
devletler arasında bir anlal' ~r· 
kı1i de kolay bir iş ulınadc • p 
yetlerle miişterek !111dudl•fl ~ 
Es ton ya ve Lctonya, b(iyilk yı • 

·o 
şularından korktukları iç• fi' 
looyaya meylettiler. Lih'~/' 
Polonya arasındaki Viln° ~,il' 
dolayısile bu küçük tlevlrl -,, 

ı.;ır"'. 
yet Rusyaya meyletti. JJtl dıf t 
da Baltık rmntakası. lıor!'.% 
vel, Çarlık Ru•yo'J ile A '/. 
İrnparatorlnğn ara.••nda ;I' 
mücadelesine sahne otan 
lara benzemekt" idi. (/_,, 

Almanyada Hitlerin lfı.2 
geçmesi üzerine cnter0 j f 
münasebetlerin l!irdiği y<Pil__ 
hale karşısınd.ı Baltılt ıııtt"~ f 
!eri, Balkan Anlan tını öt~~ i/ 
rak 1934 cyh11 muahedesi;:;,, f 
lamı !ardır. Dokuz mad~. 411 
ret olan bu muahede il• ~~it 'I 
harici meselelerde biri1"'

1 ;ı' 
şare ederek elbirliği y~P~ıı 
ahhüd etmektedirler. J(ofl~,;,ı f 
killeri senede iki defa ~çlJ/ 
mekte ve üç devleti al•"# f 
den meseleler hu irti"'".'' ,ı.I 
rüsülmektedir. Rev31 ir1•~1;;t, 
senesindenheri yapıl o~ '.' ,ııJ ~ 
rın yedincisi idi. Srk•tf:.ı-
1938 ilk kinııntmda Ka'"' 

!anacaktır. . dD< 
Baltık antantı akteJild• ıı' 

ne olmakla beraber, üç ~rl~ f 
rasında daha sıkı bir iş b•.'.,ı. f' 
pılmasına engel olan ,·g1~ )~ 
lonya ile Litvanya nrıı"'' d•'' 
seneye yakın bir ıanıa"·ıfı· f 
devam eden Vilno ihliliil1 ' 4ı' 
lı'lmdur ki bu ihtilaf~ üıO" olı 
devlet arasındaki >iyn<.İ ~ ', 
betler kesilmi~ti ve hr' ı1> 
tehlikesi mevcuddu. poJoO ~ .,,.,... , 
hayet, birkaç ay evvel L• , f 
tevdi ettiği bir iiltiın:ıt0'~,1,ı 
meseleyi halletmiş ~;,;riirto.; f'J 
Vilno ihtilafı ile herah<;, I'. 
memleketleri üzerinde R'~,_;/ 
bir kabus da ortadan J.olk~f 
yor. Binaenaleyh bunda"/ { 
küçük Baltık devlrti ptJ' ,,_4 
ha sıkı bir tesanud burul" l ~J •'' ,_ !enir. Esasen ko!lektif b_ ·l< 
minin yıkılması da tıol ~· 
sıkı bir tesanüdün kurul"' 

tilzam etmektedir. p I 
Küçük devletler arJ>'"~ 

. ·o• anlaşma sulh için bır I< :\' /. 
liikld edilmek la:unıdı•· 'ıJef :J 
başlıca dört küçük de•1" 61'1 
pu vardır: İskandina'·,·~~,Jı ~· 
lar, Orta Avruııa ,.e ll0 un 
larL İskandinavya grııP11 ~. f 
eden devletler ara.ıııddıı' ~ 
bir tcsanüd vardır. O )<o ti#~ 

d h• b" b•• ·•k da\'Jt ra a ıç ır uyu ~ r 
iddiası yoktur. BRlk•11 7aiJI 
!eri arasında da bö)' lr ~ 
tesanüdün kunıldııl." ~811~ 
edilebilir. Geride hır r• V / 
de Orta A vrupo grııP1;.,,.ıf~ 
ki birinci zümrenin hU t..ıfı,,ı" 

(Devamı 6 ıncı ~ 
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!<orkunç bir cineyet Ordu 
işin-' k l b" 1 .. 1 .. . --:- . Maluller uen çı arı an ır u un ışçısı s· ı·..,. 

. . . l d ? ır ıgı amırını nası vur u -- Ha~i bir ağzı 
ı.-- Yeni idare hey'eti inti- k"patamadık! 
l\.ati} Ve nıaktüi de Üçer çocuklu birer habı da yapıldı Geçen gün iki at iki çocuğu ısır-

aile reisidir •Ordu muallimler birligi• nin dı. Köpekler yine ö~ le. Ilütün bun. 
!!: Ankarada akdettiği büyük kong_ !ara sebeb sokakta dolasan at, e-

l!: VVelkı sabah İzmlrde birinci renin dağıldığını dün yazmıştık. şek, köpeklerin ağızlarının tas • 
,;rdonda 4 sayılı tütün mağaza- Hükmi şahsiyetlerin Partiye nıasız oluşudur. 
birdt:tı:ıü~sı.t bir cinayet olmuş, ·bağlanması ittifakh kabul olunan Bir şelırin sokağında ve kalaba_ 

Şehir meseleleri 

Piyasada yeni değişiklikler 

Yumurta, meyva f tatlarının ve .. ihra .. 
caflmızın son günlerde vaziyeti nedir 

İlk tahsil yolunda 
Bugün İstanhulda mcvcııd bü.. 

tün İlk mekteplerin S<ın sınıfları. 
nın imtihanları bitmiştir ve talebe 
mekteplerini bitirmiş bu!wnn-or. 
laı . 

1939 senesine kaç orıa mektep 
talebesi daha ilave cttiğimizı an. 
cal< bugün öğleden ~onra üğrcn. 
miş bulunacağız. ıianunen ikmale 
mecbur olduğu fabsil dcncsini 
bugün tanıamlıyan memleket ya\·. 
rularını adedi ne oluı·" olsun her 
halde hemen hcp:.i talısillcrinc de. 
vam edebilmelt için orta mcklcp
lcre koşacaklardır buna eıninlz. 
Yalnız bazı yuksul aileler, çocuk
larının hayatlarım 'e ailelerinin 
hayatını kurtarabilmek idn onları 
iş alemine sürüklcım·k. 

0

mccburl
yetinde kalıyorlur . ~ıcmlekeıteki 
refahın günden giine artınasilc 
eksilen bu yarını tah5iller bugün 
bile artık !Jiç deuchilccek kadar 
ehemmiyet.iz bir yckima incıi~
bulunuyorlar. 

Per uncü ustası, bir tütün eks.. birliğin esas nizamnamesinde bu lıkfo dolu caddelerinde- belediye_ Piyasada ne var, ne yok? Ta -
ıu llıı tabanca kurşunu ile ağır maksadla tadilat yapılmış ve yeni nin tasmasoz hay\ an dolasmasına cirlerimizin şikayetlerı nelerdir, 
~ette yaralanu~ ve öldürmüştür. idare heyeti seçilmesine geçilerek miisaadc etmesi şayanı h~yrettir. ne düşünüyorla~? llütün bu me-. 

ııe atıı, Ödemişli B. Fethi Uygu. aşağıdaki zevat intihab olunmuş- Nizamın, talimalnamclcrin yasa-. seleleri öğrenmek için, Balıkpaza_ 
ıu:~e Vıktora "it tütün mağaza. !ardır: ğma ve para cezas: koymasına rağ rından başlıyarak. Mcyva halim 
1sııı tongacı ustası olan Recep Murakabe ve haysıyet divanı men haJii maalcstC •nkaklarunız kadar küçük bir gezinti yaptık. B· 

10~ •ll<ie bir adamdır. Koodisi Ko.. reisliğine Malatya Say lavı Malı- bahçeci ve ekmekçi bcyı;:irlerin_ saha dahilinde en evvel yumurta-
iOcu~r ve 34 yaşında, evli ve bir mud Nedim Zapçı, azalığına Be- den saka eşeklerine ve lüks bay, cılarla görüştü!<. Bugünlerde YU-

1.t" babasıdır. lediyeler bankası hukuk işleri mil.. bayanlarırnızııı dev ciisseli kurt murta ticareti !Jek canlıdır. Hal -
eksp aktul, aynı mağazanın tütün dürü Asım Arsan, Denizyolları köpeklerine kadar ai:'Zı vçık hay. buki sıcak mevsımlcrde yumurta 
~eri B. Hayrlar Yalazdır Üç tahmil tahliye işlerı müteahhidi vanlarla doludur. Hele Beyoğlu ticareti pek tabii ohrak durgwı 

k babasıdU'. Mustafa Nezı·h ı·le Fcrı·d B,0 rlas dd 1 b d " ca e erinden ve sokaklarından ir evreye girerdi. Bu s2na böy-
4 NEŞELİ DAKİKALAR intihab edilmişlerdr. Heyet mer- ürküntüsüz geçmek güçtiir. Ya bir le olmadı. Hararetin derecesi 30 

~ ııunıarat tütün mağazasında keziyeye ise Rifat Conksan, Sabri kurt küpeği bacaklarınızın dibin- olduğu halde, yine umurla tk, 
Yotııagiinü birh5.disacereyan roL Hadise tahkikatını idare eden Antay, Albay Kurma:,o İsmail de dolaşır, ya bir •ebıednin bey_ retinde hararetli ~atışlar deva 
lı~ h! • müddeiuınunıi nıııa,·ini Hakkı Karataylı, Kurmay Binba- giri omuzunuzdan sarkar! ediyor. her tarafta yumurtaları -

de Jgazada bayan Coya ismin- Bnynn ll:ından şı istiklal ha11bi malüllerinden Şe- Bunun bütün böyle oluşundaki. mıza karşı talebler devam etmek-
~.~ dokuz yaşlarında bir muse. ve elinde tuutugu, katı alaka ve_ rafeddin Karacan, Zihni İnsel, mes'uliyet kimdedir?. Bunu ta. tedir. Fakat böyle olduğu halde, 
leıı Vardır, Bayan Coya, hilka. sikasmı B. Haydar:• uzat.yor. malül topçu binbaşı İsmail H;ıkkı yin etmek bize dü~nıez. Fakat, bu yine yumurta tacirleri ~ikayet e-
~~lı, güzel ve ı:riize1 sesli bir. 

0 
Özek, Sadeddin Evren, Emin Ok- hakikati söylemek yerinde olur. diyorlar 

Franko isyan ett.kten sonra, Lı.. 

pazar yumurtacılarınııza karşı k:ı.. 
panmıştır. Hatta yumurtacılar, 

sattıkları yumurtaların bile para.. 
sını alamamışlard·r Bizde ilk tahsil, son zamanlarda 

değ-erli bir kültür ordusunun 
muktedir erkambsrplerile idare 
edilmekte oldoi;uou yakinen bili
yorum. Hiç bir tercilıe istinaden 
değil fakat sık sık tcma'a gelmek 
mecburiyetinde bulundnğum iki 
ilk mektep. iddialarımın kuvvetli 
birer misalidirler. l\li.i\amcrc, inı .. 
tihan ve saire gibi mııbtelif za. 
manlarda. muhıdif ,·esilelerlc a. 
rala.rına kanştı;;ını Beyoğlu 12 ci 
ve Beyoi{lu « cu ilk mekteplerde 
gördiiğüm <iddi alaka, şefht bir 
sitayiş tufanının li~·akotini kaz•n
mı~ müess<$elerdir. Rurada aç, 
yoksul, talebeler, yedirilir, içirilir. 
ve hali vakti yerinde olanlar gc. 
rek arkadaşlarına, gerekse Kızıl 
Aya yardım etmek için teşkilat. 

landırılmış zümrelerde çalışarak 

daha küçük yaştan, içtimai yar. 
dıııu kendilerine zc\'k 10e vazife 
edinmi,terdir. Dii;':cr röTmedilviuı 

mekteplerin de ayni şeklld<'! çnlış
tıklnrmdan emin olarak btı vesile 
ile bütün ilk tahsil öğr~tmenleri
nc ükran borcunu eda ve tahsil 
yolunun mini mini yolcularına 

muvaffakıyetler diltmek için bu 
satırları yazdım. 

d;ı ııızdır. Curnı; günü, mağaza. :--- kuyun bunu bakalım, güzel tay, Hüseyin Avni Aktulga, Bur. Eğer, her alakalı memur yolda İspanya muharebeleri ve Bir yumurtacı di} or ki: 

<la ~gacı usta!ı D, Recepten ma- mı yazılmış, yanlı'i filan yok mu? salı Kemal, Selfımi Tolon, Alı Ce- gördüğü ağı.ı tasmasız ,e boynu yumurta ticareti 

b'b 1rnse bulıınroad1g·ı bır sırada .Bay Haydar bu' esikanın veril- nani Bı·ıı·nman ıntı·hab olunarak 1 h b l d ., d .. · d numarasız hayvanın ı.ahibini çe_ spanya mu arc e erı piyasa a 
deıı~ ~oya güzel sesile, tütün ıgın en lıaberd:ır hulunuyordu. hunlar da aralarında Rfat Conk- virir de birinci defasında ecza ke- en ziyade yumurta tacirlerini a-

- İspanya muharebelerinden, 
en ziyade biz ziyan ettık. Barse'!o
nad;ı yüzlerce sal'dık yumurtamL 
zı hükümet zaptet~ •• şt•r, Bunun 
parasını nered~n ülacağız. 

l'ııy erı arasında bir ~arkı tuttu. ~akat, mütessir vazıyctte olan bir sanı başkanlığa, Sabri Antayıas. ser, ikinci ve ü~üntünd~ de Jıay _ lakadar etmektedir. Ç!inkü İspan-
•oı ohr. Bu ~arkı oyn:ık bir İspan. ışçıyi sırf teselli etmek i"m bu kiL başkanlıg" a, Albay Kurmay Ka - d ı ki d h b l · b 1 d ' - • d ' vaııı • ev et yasa · an• a ına mü_ ya mu are e erı aş ama an ev -
dir: avasıdır ve şöyle bitmekte. gı ı alıyor. Okumcğd ba~lıyor. rataylıyı genel sekreterliğe, ma... sadcre ederse 0 vakit ne sokakta vel, yumurtalarımız ;çin yegane 
~ BROVNİK SESi lül .binbaşı Emin Oktayı sağış - ağızlıksız hayvan, ne de ayakla • pazar t•panya ':l' İstatistiklere gö 

İspanya bizim için el' iyi bir 
müşteriydi. Muh,.;ebeler olmasay 
dı. İspanyaya yumurta ihracatı 
yüzünden memlcketim;ze 3 mil
yon lira kadar para gircbilirdL Fa 
kat General Frankonun lsvanı, 

bu talebleri'nizc m~nl oldu. Şim
di ne olacalı:? D0rt gözle İspanya 
muharebelerinı t r'b ed'yoruz . 
Hangi taraf kazJnar•k? 

il llıııa Yo kero umı novyo B. Haydar, her şeyden bihaber, manlığa getirilmişlerdir. rıınızın dibinde köpek lıalır re İspanya her sene bizden bir bu 

V /l.eeep bu oynak İspanyol ha_ aldığı maktubu okumak için içeri ' ' V . • d Gevşek davranıyoruz! çuk milyon liralık kadar yumurta 
ıııu~ e alakadar oluyor. Kendisi doğru i~i adım atıyvr I en l CQ m l,, en BÜJ}IIAN CEVAD alırdı. Fakat İspanyada General 
etl)· ses, içinde tanıdığı bayan Recebın çehresindeki b'1ıılık .s =====,;:.:.;,.,===================== 
dıı,;.".11ııı bu kadar güzel sesi ol. y . . il • onra S Eı """"da crmı yeş· biı· renge bırakıyor. 
nıtifa n h:ıbcrclar olmadığı için R T h ur ve es ı,,,. tta bulunuyor ve şarkıyı eccp ustaca bır hareketle, cebin- @p anede Kı1ıcalipa-
. "tl'ıırJ de daha cvveldrn hazırladıg-ı , f d· k• 
~y,. arnasını istiyor. Nitekim Brovnik . tl· t b • şa C-ım11n1n etra ın a l 
h,o-• Coya da bu şı:rkıyı tekrar. ışare ı a ancasını serı d .. kk A 1 d k 1 33 bin lngiUz lirasına yaptırılan 

2 yeni gemimiz hazır ? 
lu/

1
· l:ıu suretle tatlı musiki da.. bir hareketle çıkarıyor ve B. Hay- U an ar a yı 1 ıy@r 

a arı geçiyor darın başını Jıedcf ittihaz ederek Topanede tramvay tevakkuf 
lı BİR MÜNAKAŞA ateş ediyor. mahallinde bulunan meşhur ve 
"r T b tarihi •Kılıç Ali Paşa• camiinin 

• • lll'alık aksı· 'e• 0 d"' bu kız.. a anca sesı müessese i<·inde ~~ ' · ~ "'• • de etrafının açılması ve bu suret. 
"' ııııı söyledlğ' oorkıyı bır' ış· '-'en bir panik tevlid ediyor. İşçı·1er "'~) ı.,... .1'U le ·bu san'at abidesinin meydana 

eıor. Bunu, müessesenin başlı. korku içinde d!!jarı fırlıyorlar. çıkarılması kararlaştırılmıştır. 
~ıtıanıarından biri olan tütün Çıkan mermı, maalesef B. Hay_ Bu maksadla cEvkaf Müdürlü_ 
ltr. rı B. Haydara haber veriyor. darın boğazının saijından girerek ğü., Belediye Reisliğine müraca_ 
lıu h sol taralından çıkmıştır, t-t ederek arzusunu bildirmiştir. 

Ilı lılı. aberdeıı bay Haydarın ca.. Ağır surette yaralan&n bay Belediye heyeti fenniyesi m:ı.. 
dıy0 ılıyor. Recebi yanına ceJ.lıe. Haydar kanla: içinde \,"erlere se_ hallinde tedkikler yaparak bu ca-

r. -.. ll riliyor. mim etrafının açılması için tram. 
~dd.j u ha! ne Recep usta, diyor. Katil Recep, müthiş eserinin ya. vay caddesinde camim önlıne isa-
'1ı~lt bır iş müessesesi içinde runda daha fazla kalamıyarak fi_ bet eden köşe ba.5ında bir berber 
e Yapılır ını? rara başlıyor. ve yanlarındaki bakkal, tatlıcı ve 
"-abı· -.. O • B. Haydarın genç kard~i, ağa_ sucu, tütüncü, şerbetçi ve diğer 

~ı..· ı.. rtada fevkalade bir şey yok b · · · .. th· • tütüncü du .. kkilnların•.n yıkılması-" eyısının mu ış akıbetini görtL 
lJııı. eın arkı söyliyen ben deği. düğü için katilın arkasından ta- nı muvafık bulmuştur, 

lı. ıı kibe başlıyor. Hükümet konağının Bu dükkanların yıkılması için 
llı,ceb aydar ciddi bir iş adamıdır. arka kapısındar. giren katil jan_ icab eden istimlak muamelesine 

• e dıyor iti: d d · · · yakında başlanacaktır. - n arma aıresmın 0n ünden ge_ 
~~lilııı ecep usta, bu ışler böyle çerken jandarmalr.r tarafından Bu suretle İstanbulda cYenica-
~e ::'· . Ahenk hır mağazanın yakalanıyor. mi• den sonra ikinci olarak cKı-
Seıı .Rlrd.i mi işten hayır gelmez.. Hadiseyi müteakip fazla kan lıç Ali Pıışa• camıınin e" .r, açıL 
~ç ~di ceketini alarak çık.. Bir zayi eden bay Haydar Memleket mış olacaktır. 
~e tın mağazaya uğrama .. Bil3- hastanesine nakledilmişı;e de ora.. Evkaf idaresi ayni suretle, bıi-
lııi)eiıne gelirsin .. Ben senin yev. da hayata gözlerim yummuştur. tün büyük camilerin ittisalinde 

erıni de verdiririm. bulunan baraka, dükkan ve evle_ 

lı- RATt ALAKA B .. ..kd ri yıkarak bu san'at abidelerimlzi 
t~~ Sabah erkenden tütün ma. uyu ere bütün güzellik ve ihtişamlarile 
it i\ı:.a gelen bay Haydar, masa. B E y A maydana çıkarmak kararındadır. 
tQ~r~ inde duran evrakı tetkik z Bu münasebetle diğer büyük ca-
)'l?Ja en müessese sahipleri geli. ınilerin mahallerinde icab eden 

lıı~d,r B. Viktor, B. Fethi ile bir PAR K tedkikata başlanmıştır. Bu kabil 
~t görüşüyor. B. Viktor mü. ' da yerlerdeki yıkılacak emlak is • 
de: oıı en ayrılacağı için bay Hay- timlak olunduktan sonra hemen 

ıı,. il kapıya kadar teşyi ediyor. ortadan kaldıraı;ıık etrafının tan_ 
t.. • sır d Her akşam SAZ, her ak- zımine başlanılacaktır. 
~te b a a kapıdan içen girmek §am saat 24 de hususi bir Bu hususta icab eden tahsisatın 
~ " Ulun;m eski usta başı Re- otobu''s T k · b ., lt a sıme areket mühim bir kısmı temin olunmuş.. 
' '- aydarın yanına gidiyor ettirilmektedir tur. 

~~Lü-GÖNILOM 
YAZAN 

~ U SE~ ~ ~ 1S ! ~ ~ ACN~ !: ~·-N-~l 
th" l'eır ısrarla b h d. ""'llı a se ıyorsun 

t:" °Yoksa .. 
"et, ~oksa 1\ , .. 

llııııı~nıyor musun? .. 
l ıı· eıı<Ju. Kaşlarımı çattım: 
""t ır zanı . 
4 ~ıınct· an olsaydı belki .. Fa-

lııı;iıı e~ bunun için bir sebeb 
Cliı~ler· ~bılır misiniz?. 
llit d ını kırptı. 
t~ UdaJt b .. k .. erd u uşile hayretimi 

t lluu.ı;:"· 
tııı % >.ekasıru gözlerındc, bü _ 

llıı.t hlıg' ın .. ü d ıı.:' ı. !'<" ı yuz n e topla _ 
;'llt<It!a a>.arlari!e beni ezmeğe, 
~~iı. l'lnın tallı bük-1·· .. 

~ .... "" ın u uş ve y u_ 
-,ql'ııı~ analı hatlarile de zaafa 
'- ı:ı- nıeğe çalışıyordu. 

0 •le 
ava.'kta mt kon1ı)'aca _ 

ğız Suad!.. 
- Uzun uzadıya konuşacak bir 

şeyimiz olmadığına göre .. 
Elile istasyonun yanındaki ga

zinoyu gösterdi: 
- Beş dakikanı bana vermez 
• . ? 

mısın ... 

Bunu sesi titriyerek, adeta yal
vararak söylemişti. 

- Hayır! 

Derneğe niyet ettiğim halde cli
liın: 

- Peki! 
Dedi. 
Masaya oturduğumuz 

tekrar sordu: 
zaman 

- Mektubuma niçiu c~v:ıb ver
medin?. 

- Almadım! 

- Yalan! .. 
- Çok ciddi!.. 
- İnanayım mı dersin! .. 
- Serbestsin!.. 
- Adresini niçin vermemeleri-

ni tenmih ettin? .. 
- İstatibulu ve ba21larıııı hatır-

latacak şeylerden korktuğum 
için.. • 

- Aranacağına 

mindin? ... 
- Evet!.. 

bukadar mı e-

Zalimleşmek, beni hırpalamak, 
mukabele etmek ıstiyordu. 
Dudaklarını büktü: 
- Ne kuvvetli bir nefse itimat 

bu böyle .. 
- Sizin için aksi olabilir. Fakat 

başkaları hesabına böyle düşüne_ 
bilirim 

Kıpkırmızı kesilmi~ti. 

O yalnız kendisinin arıya~ağını 
.besaplıyarak, adresimi vermeme
lerini söyledim zannediyordu. Bir 

Her iki vapurdi\ bugünlerde Almanyadan 

hareket ederek y<illa çıkacaklar 
•. 

Almanyada yeni yaptırılan Efes ve Sur vapurlarımız 
harekete lıazır bir vaziyette 

Almanyada Bremen tezgahla • 
rında inşa olunan Efes ve Sur 
vapurlarımızın tareamlandığını 

yazmıştık. 
Bu iki vapurumuzun son sür'at 

tecrübeleri de yapılmış ve sigorta, 
nakliye meselelerinin ~allinden 

sonra bugünlerde yola çıkarılma
ları kararla;Jlırılmıştır. Temmuz 
ortalarına doğru memleketimize 
gelmiş olacaklardır. 

Yukarıda resimlerini koyduğu
muz her iki gemi de (730) kişi _ 

başka üçüncü şahıs bahse girince 
afalladı. 

Mağlubiyeti kabul etmek lazım 
geliyordu. Yavaş yavaş heyecanı 
söndü. Dudaklarının rengi uç. 

muştu. 

-Demek. 
Devam etmeji. Dudaklarını diş

leri arasında çiğniyordu. 
Ben gözümü kırpmadan onu 

seyrediyordum. 
Bıraktığım gibi değildi. 
Biraz bozulmuştu . 
Yüzü hafif çillenmiş ve çizgi

knmişti. 

Biraz da şişmanlamış denebilir

di. 
Fakat.. 
Hala güzel, hala cazip, hala ca

na yakındı. 
Ve .. 
Kafamda el'an ideal tip olarak 

müzelik bir nesne giiıl muhafaza 
ettiğim kadın mod~lini temsil edi
yordu. 

liktir ve mazotla müteharriktir. 
Makineleri fazla manevra yapmL 
ya müsaiddir. Birind ve ikinci 
mevkileri yazlık ve kışlık olarak 
hazırlanmıştır. H~r iki vapurda 
da radyogranıofon tesisatı mev
cuddur. Yeni gemilerin her biri 
33 bin İngiliz lirasına mal olmuş
tur. Salonhrın kapıları gayet ge_ 
niş olup, kısa mesafeli iskeleler a
rasında girip çıkmanın kolayca 
mümkiın olması gözönünd~ tutul
muştur. 

Ona baktıkça dalgalı bir deniz.. 
le mücadele edip mecaıs;z kalmış, 
karayı bulmağa uğraşan kazazede 
bir insanın kesi kliğin' duyuyor
dum. 
Yavaş yavaş ona bôyle sert dav

ranışımı mücaddeyi maıı;.sız bu
luyor, yumuşuyordurn. Gözlerı
miz karşılaştığı vakit içinde bir 
şeyin ezildiğini, baştan aşağı tiL 
rediğimi hissediyordum. 

Her şeye rağmen bir kere daha, 
ve belki yüzüncü d~fa sevdiğimi, 
unutamıyacağımı itiraf ediyor 
durn kendi kendi:ne . 

Bahtsı:ı: sevgı .. 
Yüzüme bakıyordu; 

- Suat beni hatırladın mı? .. 
Suali ters sormu~tu: 
- Acaba beni hatırlamdığın bir 

dakika oldu mu? .. 
Diyecekti. 
Gözlerimi kapayıp, yanımdaki 

Cinanın nefesini çok defa Semra 

(Devamı var) 

Bunu söyliyen tüccarın, iki ta_ 
rafın ideolojbi hakkında hiçbir 
fikri yoktu. General Franko niçin 
isyan etmişti• Halk cephesi hü_ 
kümelinin manası nedir? İspan _ 
yadaki iç kavganın ~ebeblcri ne
lerdir• Ve hangi taraf haklıdır? 

Bu son suali yumurta tüccarına 
sorduğum zaman, şu cevabı verdi: 

- Bu beni hiç de alakadar et _ ı 
mez. Her iki tarafın siynsf fikirleri 
hakkında hiçbir kanaatim yok. 
Ben yumurta tacıriyim. İspanya, 
bu bakımdan beni alakadar c-'..= 

HALK FİLOZOFU 

Tütün ve 
Sigara 
Satanlar 

• 
Son günlerde, hükümetinıizle 

İspanya arasında bir ticaret anlaŞ
ması yapılacağından bah~edilmek 

te idi. Bu haber, yumurtacılar a_ 
rasında büyük bir aliika uyandır
mıştır. Fakat Ticaret anlaşması, 
hangi İspanya ile olacak? Bu su
ali sormak icab ediycr Cünkü or
tada, iki İspanya Yar 

T"ürkiye, Cumhuriyetçi İspanya Köy ve şehirlerde de 

ile siyasi müna•ebetıcrini kesme_ 0/0 6 nisbetinde 

miş, General Franko hük\lmetini beyiye alacaklardır 
henüz meşru birer hükumet ola-
rak tanımamıştır. Böyle olduğuna Tütün \'e sigara satan dükkan. 
göre, ticaret anb<ma'1 General cılara \'erilen komisyonlar hak • 
Franko hükümct;Je yapılamıva _ kında yeni bir karar hazırlanmış-
caktır. Fakat burada hatır~ şu tır. Bu karar mucibince, badema 
mesele geliyor: mamul tütün ve sigara satanla~a 

~rn bey'iye verilecektlr. Bu nis • 
Birkaç ay evvtl, Ankarada top_ bet bütün köylere de teşmil olu. 

lanan Balkan knnf~ransında, Ge-
nacaktır. 

neral Franko hükümetilc Ticaret !.----------....,---. 
münasebetlerine giri<mek için ka_ 
rar verilmişti. Bu kar;ıra göre, 
Frankocularla da ticaret anloş _ 
ması yapmak J.:abil olamaz mı•, 

Yumurta tac'rleri Jııınu merak 
etmektedirler . 

Yumurtacılar!;. ı;iırüştükten !iOn 
ra bir mey\•a tacirile görüştük. İlk 
söz olarak, Anı~ribn elmaların _ 
dan bahset! i. 

- İşte dedi, bu .;aıı<lık!ar ta Ka
liforniyadan geliyor Kaliforniya 
elması burada 80 kuruşa k&dar sa_ 
tılmaktadır Beyrı~lu bakkalların
da bu elmanın müşterisi çoktur. 
Bu mevsimde yerli elmalarına te 
sadüf etmek miinıkün değildir. 
Çünkü yerli elmalar bu mevsim _ 
de sıcağa tahamnıü. edemezler 
Derhal içleri kurur ve çürür 

Halbuki Amerıka:ı tlmaları en 
sıcak mevsimelre bile tahammül 

eder. Türkiye elma :nem!eketı ol
duğu halde, dışarıdan elma alı _ 
yoruz. Bu bizim için acı birşev _ 
dir. · 

Amerikanın kuru rneyvaları da 

piyasayı istila etmiştir. Beyoğlu 

bakkallarında, Kaliforniyanın ku

ru erikleri 160 kuruşa kadar satıL 
maktadır. Halbuki :Malatya, Art

vin, Amasya gibi hol meyva mem
leketlerinde erlklerimiz satılarnı • 

yor. Bilhassa Artvinde eriklerin, 
ağaçlarda tamami!e toplanamadı -
ğından bahsediliyor. Bir tarafta 
~rik bahçelerinde, er;kler yerlere 
dökülüp çürürken, d<~er taraftan 
Kaliforniyadan kuru erik getire
rek yiyoruz. 

Meyva tacirınin bu sözlerine 
hak vermemek mümkun değildi. 
Fakat yerli meyvalarımızdan is • 
tifade etmek için neler yapılmak 
lazımdır. 

- Siz ne düşünüvor:-ıunuz, sizin 
fikriniz nroir• 

Bu suale şu ce\·abı aldık 
- Yaş meyva ticareti yapmak 

için büyük sermayeye ihtiyaç var 
dır. Milli bankalarımız rncyva ta
cirlerini bir araya getirmek sure
tile bir teşekkül kurabilirler. Bu 
teşekkül sayesinde, halk 1'em ucuz 
meyva yiyebilir. hem de ~rıya 
bol miktarda ihracat yapabiliriz. 

l\!eyva tacirinin iddiasına göre 
büyük bir sermaye ile şirketi ku
racak olursak, meyva ihracatı yü
zünden memleketimize 15 milyon 
lira girebilir. Bunu Eöyl)>·~n tacir 
şunları da ilave etti: 

- Bu sözümde mübalağa yok
tur Esasen İktısad Vekaleti de 
mcyva ihracatını tedkik ettii!i za. 
man. bu neticeye varmıştı. 

B.A. 
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Müstakil İrlanda .. Lüiz Ren er 

Artık lngiltere ile beraber Kocasından 
1 1 A d C h . ı·". t· ·ı "il" Ayrllıyor 

ÜÇ GÜNLÜK HiK~ Y~ 
AŞKIN 

EVAMIRI 
AŞERESI 

r an a um urreıs ıgıne ge ırı en mı 1 ze;:~=~~;o~~~~l~~~~:a:: 
şair artık memleketi kurtulmuş görüyor ~=a:~r;!:~i~~inmahkemeyemü 

t 1 d l ·ıt ·ı ·· Güzel yıldız, Amerikanın en 
r an anın ngı ere ı e muca- Şair muharrir iilim olan doktor uf d . 1 . d Ki f . .. · • ' mar ram artıst e= en 1 or 

dele•i eskidir. Çok eskıden su - Hide birçok piy~J!r yumış, bun- Odets ile evlidir. 
rüklcnip gele" !ıu mücadele 922 !ar oynanırken sahneye çıkmış, rol 
de irlandanın serbest bir devlet almıştır. Kendisi tiyatroyu eskL 

Kıskanc ve son derece hadld mi 

Yazan: Nusret Safa COŞKU~ 

- 1 -
namı verilmek suretile dahili iŞ- denberi çok sever. Fakat memle • 
!erinde tamamile ingiltereden ay- ketinin başına geçen bu alim, şair 
rJması kabul edilince bu kavga- ve muharririn tiyatroculuğu yaL 
!ar da nıhayet yatı~mış oldu. nız geçici bir arzu ile olmll§ değil-

trlanda adasının cenubu var, şi- dir. Bunda kendisinin pEk milli 
mali var Şimal tarafı tngiltereye bir maksadı vardı. İrlandalıların 
bağlıdır Oranın halkı İngiltere_ dilini ingilizcenin tefevvukundan 
den ayrılmağı lstemivor. Fakat kurtarmak, İrlandalıları İngiliz 
cenubun kat:ılik halkı bir türlü tesiratından uzakta bulundurarak 
İnglltercve ısırıamam•ştır. mücadeleyi kuvvetlendirmek se-

İngiltcre ile -eoubi İrlanda ara. nelerinde doktor Hide bir taraftan 
sındaki kavga onun i~ir uzadıkça ilmi ile, tarih tedkikatı ile İrlaıı.. 

! uzamı<tır. N'i!ıayct ·erbest İrlan- dalıların nasıl müstakil oldukları... 
f da devletini lr.ıı !tereye bağlı tu.. nı isbat ettiği gibi yazdığı şiirler-

tan şevler ortad1!l kalkmakla be: le, piyeslerle de İrlandalıların di-
raber cl'.'ğrdi v,,iyet, <iyasl ihti- !indeki yabancı tesiratı çıkarmak, 
yacat, ikıısadi zururctleı tabii o- yeni yetişen nesillerin gönlünde 
!arak her , , memleketı birbiri_ istiklal ve mücadele ruhunu ya -
ne yakın bulundurm:.kto.dır. Hal_ şatmağa uğraşıyordu. Bunda mu-
de ve c-;tıkbald~ İrlanda ile İngil- ı lrl a n d a Relslcum huru vaffak olmuş, senelerce yazı yaz_ 
terenin münasclıetlerini kuvvet- H y de makla ,ders okutmakla sarfettiği 
ıcndırmek ıkı memleketin de men- emekleri valadaşları tarafından 
faatı ıcabı idi. Aradaki gayri tabii hususiyetlerini şahsında gösteren takdir görmüştür. 
hal ortadan kalkmak lazım gelin- dine, çalışkan, azimk~r bir adam.. Doktor Hid:min senelerce evvel 
ce Irlandanın ı,ukümet reisi Va. dır. vatandaşlarının nazarı dikkatin! 

zac olan artist, •bir kadının va. 
zifesi, tiyatro ve sinemada çalış
m~k değil, evinin i11erile meşgul 
olmaktır• diyerek karısını sine _ 
madan çekilmeğe davet etmiştir. 

Lüiz Rener, sinemayı kocasına 
tercih etmiş ve boşanma davası 

açmıştır. 

celbederek kendilerini yabancı te
sirlerden kurtarmaları için giriş • 
tiği mücadele de az şiddetll olma
mıştır. 

Söylendiğine göre İngıliz nüfu.. 
zu yirminci as~a doğru lrlandada 
kendini göstermeğe başlamış, ye
ni yetişenler bu tesirden kendiJe
rini kurtaramamışl&rdır. İşte dok.. 
tor Hide o zaman gayret ve faa. 
liyete geçmiş, İrlandanın müsta. 
kil bir dili ve müstakil bir varlığı 
olduğunu isbat ederek aşağı yu.. 
karı mücadele programını şöyle 
huiasa ederek işe girişmiştir: 

(Devamı 7 inci sahifemizde) 

Köprü yeşile boyanmış. İlk de
fa onun vapur iskelelerine inen 
merdiveni başınd.ı, gönlümde aşk 
filizlendiği için yeni makyajla gö
rünce, başımdan geçen masallaş
mış aşkla arasında bir tedat yap
maktan kendimi alamadım. 

Vapurdan ineli be~ dakika ol -
du. Erzurumdan geliyorum. U -
zakta kalmış bir insanın, memle
ketim!' kavuşmanın verdigı heye_ 
can içinde gözümle vapurun gü -

lera Londray1 gitti . .-:onuştu. İh· 
lh:l halledilemedi. Çünkü Valera 
Ş.ma i İrlandanın Cem.ıh ile bir
ıc:~me ..nı, adan:.n bir olmru;ını iS
byurdu. Fakat nihayet bu madde 
ııır t· rafa bırakıldı. Irlanda ile in_ 
gıltcrc bugün karşılıklı clarak bir 
bırlcrırıin emniyet VE' srlametine 
dokunmamayı, birbirler:ne ) ar -
i m ctmcği taahhiıd etmışlerdir. 

G~nç nişanlılar .. 
.................................... ımııı ..... 

İstıkb;ılde bir harb olursa İrlan
d .m alacağı vnlyet lngi!tereyi 
ç k me~gul etr.ıekted:r. İrlanda.. 
nen lngiliz d:işnıanlarile beraber 
olın .. ması mühırr. rir noktadır. 

Dost iran VeRiahdinin nişanlısına 
gön erd iği hediyeleri götüren 

h ey'et M ıs ı ra vardı. 
"'ertesinde İstallilıulla sarmaş do
laş oluyorum. 
Ahırkapıdan, Halicin bir kenar 

mahalle kadını kadar pasaklı ve 
derbeder kıyılarını yalayarak Be
şiktaşta noktalanan gözler'nı bu 
müselles ortasında ilk defa Kiip
rünün rengini farketti. 

U !"!' umi Harb tSnasında hal ve 
keyfıyct böyle olmu~tu. Fakat şim 
dıden onra Brıtanya adalarının 

mud tansı için İngiliz Amiralleri 
Cenubi irlandanın mühim üssü _ 

Mısır Prensesi Fevziye ile Prens Mehmed 
zaman? Rıza Pehlevinin düğünleri 

• bahrilerini elleı inde bulundura -
bilecekleri giLi İrlandalıların İn
gilterr aleyhi!! harekete geçmi _ 
yC'Ceklerinden emin olacaklardır. 

Politika alemini,; nice garib hal 
lerı vardır İşte İrlanda Hükumet 
Reısı Valera ki memleketinin ıs_ 
tikliılı için çok uğra~ml{. seneler-
ce çal1Şmış, dur"' tır. 

· İngiltere ile bu ı d&r uğraşan 
Valera bugiln artık lngiltere ile 
kendi mcmle'<eti arasındaki mü • 
nascbetleri yoluna koymuş olmak.. 
la İngilizlerin dostu olmuş, milli 
bir kahramandır, b-r devlet ada
mıdır. Mücadeleyi de pmış, dost 
lug<ı da kurmuştur. Kendisinin 
şöhreti bu itibarla bir kat daha 
artmıştır. 

Cenubi İrlanda Cumhuriyetinin 
reısi olan Dr. Duglas Hide'ye ge
l~~e; Cumhu" Reisli~ !le yeni in
tibb edilen yetmış sekiz yaşın -
d:ıkı Doktor Hide İrlandalıların 

Hefık. 

Majeste Krai Faruk'un düğü _ 
nünden dört ay sonra ortanca hem 
şiresinin (büyük hemşire~i, Mısı
rın Paris sefiri Fahri Paşanın ha
remidir), dost İrıının Velbhdı 
Prens Mehmed Rin Pehlevi ile 
nişanlandıkları ilan olurdu. 
Düğün merasiminin teferruatını 

tayin için son günlerde Kahireye 
!randan bir heyet gelmişfü. Ni -
kiıh, Ezher camiinde icra oluna. 
caktır. 

Majeste Riza Şah Pehlevi tara
fından gönderilen bu heyet, Bas. 
vekil Aka Mahmud C~min riyıı

setindedir. Kendisine, Veliahdın 

divan reisi Doktor Nefsi, ve rical
den sekiz zat refakat etmektedir. 
Heyet, nadir kokulardan, lnymefü 
taşlardan, kumaşlardan mürekkeb 
hediyeler getirmiştir. 

Heyet Bağdadda bir müddet te
vakkuf ettikten sonra Şam yo~ile 
Mısıra•hareket etmiştir. Başvekil. 

beraberinde yirmi bei büyük mü
hürlü çanta bulunmaktadır 

Diyemeden ölecek! Ana oğııla, oğul anaya mü
tehassir kalacak. Ve .. Bu işitmemezlik, duyamamaz.. 
!ık, riirememezlik, konuşamamazhk, Refik için son. 
suz bir pranga ağırlığı olacak! 

Hangisini üstün tutmak lazım? .. 
Vazife ~uuru ve tehassüsler. İkisinin cidali!.. 

••• 

• 
Prenses ı-·evzlye 

!nnrımamak ta bir ihtiyaç değil mi? İnaıııncıya 
kac!:ır iııanmamıya muhtacız. Hatta mecbur. Nıçin 
s.mdiden kendisini anasının öleceğıne inandırmıya 

çalıpyor? Bu hüküm nereden? Doktor: 
- Yaşayacak .. senin kadar .. benim kadar yaşa

va~ak ... 
Demedi mi? Ölmek, ölmeyi düşünmek bic endi.. 

;;e oUıilir. Bir hasta, sıkışınca ölebleceğini düşünür. 
Bır oğul anasını ağır hasta görünce: 

- Ölecek ... 
Diye korkabilir. HaHıuki: 
- Ölmiyecek .. 

dm ölürse. Refik te bir zavallı olacak. Yeryilzünde 
anasından sonra neyi var, kimi var? Hem, kim ken.. 
disine ac>yacak, hangi müşfik kol açılaca:C ve onu 
saracak? Dert ortağı, ıztırab yoldaşı, mihnet arka_ 
daşı kimi bulacak? Kime sırdaş olacak, kimden vefa 
bekliyecek, kimden teselli arayacak? R~fik onun 
için çalışır, onun için" güler veya ağlar. Ölürs~ bütün 
bu emekıerin de beraber ölmesinden korkulabilir! .. 

••• Demek !azım. Buna inanmak lazım. Buna kan-
mlk lazım. Bu ümide bağlanmak lüzım. Ölünceye Kanun hükmüne giren itiyad .. inanmamak ihti-

. yacı .. vazıfe şuuru.. kalabalığa karışarak derdini 
unutmak f:kri ... 

kadar .. 
Refik, şimdi bu haleti ruhiyenin mücadelesini 

ne 
Çantalarda, İran Veliahdının 

nişanlısına gönderdiği hediyeler 
vardır. Bunlar meyanında, bir 
İranlı balıkçınııı Basra :ıtörfezinde 
çıkardığı dünyanın en büyük in. 
cisi bulunmaktadır. 

Majeste Riza Şah Pehlevi, ckar_ 
deşi• Majeste Kral Faruk'a züm -
rüdler, yakutlarla müzeyyen tari.. 
hl bir kılıc göndermiştır. 

İkisinin ya~ı 36 
Gene Prenses, önümC7deki son 

teşrinde 17 yaşına basacaktır. 

Prens de 19 yi.l'Şındadır. İki gene 
biribirlerinl tanımıyor.lar. Fakat. 
İsviçrenin karlı tepeleri>ıe beraber 
tırmanmalarına ramak kalmıştı. 

Hakikaten, Kral Faruk, tahta 
çıkmazdan evvel hemşircl~rlle be
raber !sviçreye gitmişti. Halbuki 
Prens, birkaç hafta cvvrl tahsilini 
bitirmiş, memle!<ctıne dönmüştü. 

Prenses Fevziye ile Pre'IS Meh
med Riza Pehlevinin mizacları bL 
rihirine uymaktadır. Müşterek bir 

(Devamı yl'dinci sahifemizde) 

Belki vapur, Kızkulesinden ba
şını rıhtıma doğru döndürmeden 
evvel ben gözlerimi hemen ona 
çevirmiştim. Çünkü beni on yıl 

buradan uzaltlaştrran ve bugün de 
tekrar döndüren bir göniıl oyu _ 
nuna sahnelik etmiştir. 

Evet, beni, ne Süleymaniye 
camisinin yanında adeta kıskanç
lığından önünü kesmeğe uğraşan 
yeni ve bodur mimarinin sevimsiz 
eseri hayvanat enstitüsü, ne Ye _ 
nicamiin aydınlanmış yüzü hiç, 
hiç bir esaslı değişikliğin değil de, 
yalnız Köprü ve yeni rengi ala _ 
kadar ettl 

Vapurdan iner inmez, kaprisle
rine, hatıralarına aşırı derecede 
bağlı bir insan gibi, bavullarımı 
eve gönderdim. Ellerimi cebime 
scıkarak yürüdüm. Evvela eski ;ı_ 

şinayı yakından görmek istiyor
dum. 

İster misiniz size Köprunün be: 
nim için neden bu kadar büyük 
bir ehemmiyet taşıdığını anlata -
yım? .. 

• 

Doktor. Bir tane. Bir tane daha ... Bir tane daha 
gelsin. Hepsi toplansınlar! birinin ilminı biri tamam.. 
lıyabilir . Birinin unuttuğunu öbürü söyleyebılir. Bir 
baş yerine birkaç baş birden çalışabilir. Ve .. belki b u 
göz yaşları durur, hasta iyileşir, ıztırab kesilır! 

Doktor, annemi kurtarın .. 
••• 

Doktor annem ölmesin.. 

Doktor, ölüyor mu? Niye böyle oldu~ .. 

Rengine ıbakınız. Sapsarı. Koyu sarı. Nefes aza. 
lıyor. Ciğerler sönüyor. Nabız geyşiyor .. Eyvah! .. 

Haydi doktor, ne yapmak lazımsa yapın .. anne-

Müsaade ediniz de Boğaziçi is.. 
kelesine kadar );.iırüyeyım. 

Orada beni bekliyen birçok ha
tıralar bulacağımı zannroiyorum. 
Bunları da kafamdakilere ekler_ 
sem size bu gönül masalının se _ 
naryosunu noksansız hiltaye ede
bileceğimi ümid ederim. 

Tiı.rusina, Musa için ne ise Ga
lata köprüsü de benim için odur. 
Musa bu dağın tepesinde Tanrı 

ile konuştu. On emir aldı. 

Bunlar kitabı mukaddeste ya
zar. Ben Galata köprüsünde aşk
la başbaşa kaldım. Aşkın sesini 
burada duydum. On emrini şu 

merdivenin başında işittim. Ben 
de bunları hikayemde yazacağım. 

Hemen merdivenin ayakucun
daki kanepelerden birine otur _ 
dum. Gözlerimi yumdum. 

Erinci perdenin ipini çekıyo _ 
rum. 

On yıl gerıde ve yirmı üç ya _ 
şındayun. Ruhumun sevmek ve 
sevilmek ihtiyacile kıvrandığı ve 
kalbimin yalnız bu hisler için pis
tonlarını harekete geçirdiği bir 
çağı idrak ediyorum. Kalb bir lo
kornotıfe benzer. Kömür atıldık_ 
ça, ateş fazlalaştıkça hızını arttı_ 
rır. Kalb bir lokomotife benzer. 
Çünkü o da ateşlenince daha hızlı 
çarpar, aşkın rayları üzerinde da_ 
ha sür'atli ilerler. 

Hiç sevmemiştim. Yirmi üç bel
ki de sevmek içın geç kalınmış bir 
yaş rakamı değildir. Zira. kalbi
miz yaşımızla mebsutan mütena
sib olarak ihtiyarlamaz. Hatta ak
sini de iddia edebiliriz. Biz yaş _ 
!andıkça gönlümüz çocuklaşır. 
Biz manen ve maddeten bittiği _ 
miz zaman o yeni doğmuştur. 

Bir kusuru vardır: Ruhunu 
kaybetmiştir. 

Sevmemek için hiçbir 

yJpmakt.ıdır. Bu muhakemenin galibiyetini istiyor, 
ına:ımamıya kendisini inandırmak istiyor. 

••• 
tn:ındı . En ·büyük teselli budur. İnşaa!lah, inan

ınamak crzusu kendisini aldatmaz! Eğer zavallı ka.. 

Bütün bu te<hassüslerin iştirak ve mücadelesi .. 
Netice: Refik matbaaya gitmiş ve dönmiıştür. 

Erken döndü. Karanlık olmadan döndü! 
Anne ölmemiştir. Yaşıyor. Fakat, bıraktıiiından 

daha fena. Tehlike belli ve yakın! .. 

mi kurtarın.. annemi istiyorum ... 

Doktorların tesellisi· 

- Korkma. Yaşayacak .. 
Ve .. gayret.. 

se yapıştıracak nefes! Onun içın pencereye yaslan_ 
mış, başını rüzgara tutuyor. Falkat, ne fena! Rüzga

rın ağaçlardan kopardığı korkunç uğultu , b-rkuşun 

aıiyavlayışı, anasının iniltisi kulağından ve gördüğü 

yoktu. Aradığım tipin makeUD' 
kafa tasımın ortasına kurıtl~ 
değildim. Bu bütün çlzgilerı ı 
detaylariyle tamamen tesblt ed 
mişti. 

Lakin nerede?. 
1 ııfll Hakikat daima hayaller f11 

dörtte birine muadildir· _ ;ıı 
Hayallerimiz hakikatin bU~ııf 

annesi kılığına girmiş torunu ıJl 
Bunu biliyorum. Hiç o!Jıl~ 
mev'ud sevginin kahraıııa d 
tasarladığımın yarım hü\fl\"t 
içinde bulmak isteyorum. )1 

Bu istekle o kadar canını teıbıl' 
artık yaşım pek fazla Ucriem!Şrııı' 
lunuyor. Geç kalmış &ddedfyo ~· 
kendimi.. Bunun doğurtluğtı b 

takım neticeler var: 
r.O~" Çok hırçın ve zalimim. ~, 

sız bir gururum var. Bana ya " 
!aşanlar, cazibesine aldanıp Y3~, 
na sokuldukları buz adalarına ç 
pıp batan gemilere benzlyorıar·~ 

Kalbimin denizinde aşk bu1f11,. 

istiyenler Haiti adasında inci !;ı 
yan yerliler de bazan bir J<O , 
balığının kendilerini dişienı&<I• 
andıran bir sukµtu hayalle k3~•!( 
!aşıyor. inkisara uğruyorlar. e~ç 
genç kız, kaç genç kadın bU gııJ 
vücude ihtirasın kilorltini ç:ıl<" 

~ Jlı>'~ 

için sokuldu. Fakat yanan k• 6-
leri oldu. Biltün bu günahlar• 
demem mukaddermiş. ff• 

On yılda günahlarımın kef3 

tini verebildim mi acaba?.. o, 
Bir giln sıcak bir yaz glı;,ı. 

Köprü kaldırımındakı asfaltıiP' 
fazla çiğnenmiş bir sakız h' ıJ 
koyan yakıcı güneşten korunf11e~ 
için, altından yürümeyi tercılı ')'İl' 
tim. Eminönü tarafındaydıfll· f 
nele gidecektim. Birinci ikelt f 
henüz geçmiştim ki, linüm sır~J~ 
den bir kadın gözlerime tak' ,ıl 
Gözlerimi üzerinde gayriiht'~ıııb 
mecburi bir durak yaptıran '\~ 
ne çok şık giyinmiş, ne de!<•~' 
bakışta insanı mecnunun ~1~1· 
düşürecek kadar çekici bir ıı-
liğe mallk oluşuydu. . ~ 

Hayır! Gayet basıt bir 
beni cezbetmişti. 

Yürüyüşü... f f' 
Bu, her kadının kendi tab'5ı' 

rüyüşilnü bir tarafa bırak•P• J)ılo 
diği sun'! bir yürüyüş değild1İıııııı 
kalçaları iki ucundan wtu f 
bir kazan gibi çalkalıyan b,'r -el~ 
rüyüş değildi. Bu yüksek. ok~k!> 
üzerinde bir serçe sekillşınl t~ 
de yeltenen manasız, kırıtga~ ıl. 
yürüyüş değildi. Muhakk3 

1 
~t' 

bacakları da fevkalade ı:ü~1 el~ 
ğildi. LAkin iki çizgi arasın ·~ bJl 
halli bir manz'.'.1"a gös:cren ~r f°' 
çift bacağın, govdeyi oyle b # 
rütüşü vardı ki, tuhaf buln~erl" 
nız, insanı hiç değils~. btl l aı? 
yişi görmek için bir müddtt 

9 

!arına bağlıyordu. yJll.; 
Merak ettim. Hızlandıfll· ed'' 

dan geçtim. Baktığımı bcll.1 dill" 
rek, dikkatle, alıcı gözile, .~uı81a' 

Biraz genişçe bir yüzU v. rl' 
Gözleri sivah ile kahvcrcn!V » , ·rı t• 
tası ve mAnalıydı. Kaşları.; tel· 
!erinin üzerinde ancak goı..ı:el 
alnın hududlarını i~,.retllY~~JI' 
kadar bırakılmıştı. Erguvan ııo
gi, biraz da kalınca dudaklar'ınıJI 
yasız beyaz yüzüniln alt kı5f11 afi' 
bütün yüzünil aydınlatan bır,ırı" 
pul gibiydi. Permenadı Y ,_ç • 
uçlarında kalrruş siyah ~ 
!arının küçUk şapkası ancs1' ıe~ 
cüz'! ·bir kısmını örtüyordu· 
ve çapkın bakıyordu. ı1' 

. rı 't' 
La.kin gayriciddi de ıh.'·e ku .. 
Vücudünü korsanııı ıaııak 1,J• 

müne bırakmarruştı. Nefis bit f" 
cud dersem mübal8ğal~~ıur· •ıJ'ı 
k b . nı<lil at · elı, kalçalarının ~e ' <d' ·nce, 
mazur gösterecek kadar 1 o~ 

bU 
Hayatımda hıç btr kadın• 

rece tedkik etmemiştim· .• ~,ı 

(Devamı 7 i.uci sahifeo>' 

'l;;1 

l 
) 

•, 



S - S O N T E L G R A F - 16 Haziran 

Hakiki polis romanı Erih fon lşfrahaymlM acar Dilberi. 
€ğer kımıldarsanız öldüğünüz . gündür I •. 

lngiliz lordunu· kaçırmak teşebbüsünde 
bulunanların korkunç planı 

ltiç/ı sigara ile bayıltılarak 
kaçırılan lord bu tuzaktan 

nasıl kurtuldu ? 
• • • 

rarengiz plan, çeşitli tuzaklar ve .. 
~ün merakll birroman olan vak'a 
~ıı· 
~~ ız gazetderinden alarak 

' '! u •Son Telgraf• anlatmıştı. 
~rtılara malik olan bir İngiliz 
lta~u, Lord Nofild'i otomobile 
~ak kaçırmak iç!n teşkil edi

~ tUtnpanyaya dair cer~yan e
"-t aı ahkikat hulasa edilmiş, fa.. 

la t tarafı bugüne kalmıştı. Bu. 
eı1~avvur eden Tronton ismin

ı ~al J'aşlarmda bir eıdamdı. Son 

1 rasızlığından bahsederek der 
, ;}'ill'ıan bir dostuna: 
O~le nıi? Bunun çaresi var. 

•Yerek mühim projesini anlb.! ~rtık, ikisi de Lordu ka
tıto ıçin işe koyulmuşlardır. 
hl ll kendisine Amen.ttadan 
·~ b• 

l( fab ~r gazeteci süsünü vere-
' ~ l'ıkatör Lordu gidip ziya -

tnerek ve ondan iktısadi, ti. 
~ aıu~at alacaktı. 

r ~ofıld ayni zamanda hasta. 
~Yaptırmakla da meşhur ol
~ c!a? . yenı yapılmakta olan 
eq esını birlikte gezmeği tek. 
t!!~ek, Lordu otomobile bin _ 
ıı kaçır:ıcaktı. irab ederse 
ı~a ile tehdid edilecek, elleri, 

~l'tı~ sımsıkı bağlanacaktı. 
ile 'l'r9nton bundan sonra bir 

~11~ alı gazetecidir. Ufak bir 
t ~ ~akinesi tedarik ediyor. 
~it ış Lo:da bir mektub ya
~ endisinden bir mülfikat is-

aı~!U.Yor. Fakat iki de taban. 
IQ1~ gı unutmuyorlar. Lord ka. 

'il lıı ~an sonra kendisinden 100 
~to:tlliz lirası alınacaktı. 

6- Ben çok iyi silah atarım. De 1 
diklerime riayet etmezseniz ölür. 
sünüz. Fakat bunları yerine getir. 
diğiniz takdirde sizin için kÖrka
cak hiçbir şey :roktur, emin olu. 
nuz. 

7- Bu mektu1'u yazıhanenizin 
gözüne koyunuz. Üzerine de şöy. 
le yazınız: cBu mektubu bana ya. 
zan, çok samimi bir dostumdur.• 

8- Yanınızda bulunanların hep 
sini bir tarafa dağıtınız. 

9- Beni yalnız bırakmak için 
herhangi bir harekette bulunma -

yınız. 

10- Otomobil !ıareket etmeden 
evvel bana bir sig:ıra veriniz. Siz 
de bir sigara yakınız. 

rinde bulunan iki büyük otoma
tik . tabanca işi altüst ediyordU. 
Bunlar niçindi? Fazla olarak 
Trontonun üzerinde birçok Cfa fi.. 
şek vardı. Tronton sorguya çekil. 
diği zaman demiştir ki: -

- Tabancaları buldunuz. Fakat 

bunlar dolu mu idi?. 
- Hayır dolu değildL 

- O halde benim kimseyi öL 

dürmek niyeti ile sokağa çıktı • 

ğım iddia edilebilir mi? Ben ta. 1 

bancalarımı boş tutuyordum. Kim 

seye kurşun atmak gibi bir mak. 
sadım yoktu. 

- O halde bu tertibat, f~ckler, 
çifte tabancala::- nıçin?. 

- Çünkü ben bir sinema filmi 
hazırlıyorum. Otomobilde, kıya -
f etini değiştirmiş bir adam, üze

rinde iki büyük otomatik tabanca 
ve saire ile bir vak'a yapma~a gi. 
diyor. Zihnimde hep bunu düşü. 
nerek !ilmin mevzuunu hazırla. 
maktayırn. 

Tahkikatın alt tarafı yannlU 
cSon Telgraf• dadır. . 

Eyfel kulası ka ç 
mürekkeb ? parçadan 

Paristeki Eyfel kulesi, 15,000 muhtelif madeni parçeden mürek. 
keptir. Bunlar, 2,500 ı O vide ile biri.birlerine birleştirilmiştir. Ku. 
lenin madeni kısmı f t 1 ağırlığın dadır: Birinci kata kadar 3 milyon, 
birinci kattan tepesiı l r da 4 milyon ton ... 

Eyfel kulesi, 7.f.C ) r"'nga mal olmuştur. Şu halde kilosu 1 
frank 10 santim kad tutmaktadır. 

Ey!el kulesinin yüksekliği 300 metredir. Birinci kata 8~0 ayak 
merdivenle çıkılır. Blırada büyük bir lokanta, sinema, müteaddid 
dükkanlar, posta ~ubesi \'ardır. 

İkinci katta da bir lokanta, ·birahane vardır. Kulenin tepesine 
kadar ancak yazın ve asansörle çıkılır. 

Eyfel kulesi, 1878 sergisinde mühendis Eyfel tarnfmdan ya. 
pılmıştı. 

Bugün radyo istasyonu olarak kullanılmaktadır. 

Ve 

Demir Taç .. 
Büyük san'atkar, on sekiz ay -

danberi Fransada bulunmaktadır. 

Burada kendini sevditmeğe mu. 
vaffak olmuştur. Eserlerinin\ her 
biri rağbet görmekte ve şiddetle. 
alkışlanmaktadır. 

Hakikaten, büyük san'atkAr 
•Mart Rişar> da, •Sallar» da, •La. 
far meselesi> nde büyük muvaf. 
fakıyet göstermiştir. 

On sekiz ayda yedi film çevir. 
miştir. Bu, halkı teshir ettiğine 
büyük br delildir. 

İştrohaym, senaryolarını, eşha. 
sı, sahne vazılarını seçmesini çok 
iyi bilir . 

İştrohaym'ın yeni çevireccgı 
filmin ismi: •Demir tac• dır. Se. 
naryonun muharriri, meşhur 

Fransız muharrirlerinden J0zef 
Kescl'dir. Filmin muziki, Oskar 
İstraus tarafında; hazırlanmıştır. 
Filmin çevrilmesine Ağustosta 

başlanacaktır. 

Balkan 
Oemiryollarmda 
Müşterek nakliye 
Tarifesi 

Balkan devletleri arasında ya. 
pılacak na'kliyatın müşterek bir 
nizamname hükümlerin.:? tabi tu. 
tulması imkanlarını hazırlamak 

Uzere cBükreş» ve •Sofya» da 
toplanan <Balkan memleketleri 
demiryolları kongresi:. bitmiş ve 
murahhaslarımız Bay Naki Kös. 
tem ve Ferid Demirci şehrimize 
dönerek Ankaraya gitmişlerdr. 

Bu kongrede ka'bul olunan yeni 
bir kayda göre, badema memle. 
ketimizden yabancı yerlere nak. 
tolunan eşyalar, muayyen tarife. 
lere göre ve bir tek hamule sene. 
di ile muvasalet mahalline gide. 
bilecektir. 

Kongrede lbundan başka mem. 
leketimiz iktısadiyatı için faydalı 
kararlar da verilmiştır. 

F A NTEZi: 
fıteıon ile arkadaşı Ramsden 
~ıs· de kalıyorlardı. Lordun 

ltlj .. 
g gormek istiyen Ameri -

a k~teciyi 24 mayıs günü al. 
t n uı edeceğ: cevabı alın -
tıı aınsden bunu öğrenince 
birrıa ~urşun kalemıle yazıl _ 
l.:ı rnusvedde vererek: 

11- Bir de şu ciheti temin .rlL 
niz: Malyetinizdekilerden kimse 
bizi takib etmesin. Aksi takdirde 
bu sizin için pek meş'um olacak • 
tır. 

12- Derhal otomobile sıçrayı--
nız. 

Bunu yazdırdıktan sonra Rams 
den ile Tronton 24 mayıs günü 
birbirlerinden ayrılacaklarını ak
şam 5,30 da buluşacaklarını söyle. 
şerek o gün o saat yine başka bir 
otelde buluşmuşlardır. Fakat Tron 
ton tanınmaz bir halde idi. Çün. 
kü yüzüne, kıyafetine istediği şek. 
li vermekte usta olan Tronton 
kendisini tamamile değiştirmişti. 

DEN 1 Z 
MEHTAB 

a~ ~u, diyor, hemen makine 
• .ı azırla• 
~de· ...• 
anı ıurnumi mahkemede da
h atırkeıı bu noktayı da şöy 
l.:ılted:rek diyor ki: 
"a hır mcktubdu. Eğer Lor. 
lq tıına gi:ildiğı zaman orada 

tıı rı bulunduğu görülünce 
ll~ bunu Lorda verecek ve: 
c!ı lllektubu sizP vermem ıa. 
t ;ecekti. Mcktub şöyle ya. 
ili 2 noktaya riayet edilmesi 
ıı~0rdu: Lord Nofilde, bu 
.Ylu dikkatle okuyunuz. Bir 
t ernevinb:. Kimseye de bu-
er-e . 

l.:ı,, " 1 yınız. 

t ~"nde iki tane otomatik bil. 
anca ·ardır Ei'Jer burada 

d~elnşa vcrırsenfz sizi bun. 
'lltt haı \•uracağım. Öyle ki 
(\ k arrnağa gelecek olanlar 
ll alrnış olacaklardır. 

flın ana diyet'cksiniz ki: - Si. 
ız b . k 1,. enım veni \'aptırma -

~'Q w • 

"!i,__ rn Çocuk hastanesine gö. 
' "l. 

l.:ıug·· 
t Un kimseye herhangi bir 
ıı:11dcvu \'ermiycc:eksiniz. 

t> nırn1e beraber otomobili. 
a1c!~:ksiniz. Ondan ötesi şo. 
Çı~1 ır. Benimle bPraber dı

z ilca Yanımd ••ı ayrılmıya -
~le Otomobile benimle bera. 
';ıll~E>ksiııi?:. EğPr başka bir. 
~e rı il knlkar, yahud başka 

"iite Yardıma ge.liı:se derhal 
~ ceksiniz. 

trafta ı..· .. h .. 
rllı ımsen.n şup esını 

\ ~~{!n 'Yacaksınıı. Benimle ko
Çok neş'el görüneceksi. 

Ramsden de bir şoför olmuştur. 
Başında bir şoför kasketi vardı. 

/ Cebinde de salite bir vesika bu
lunuyordu. Fkat Tronton bu işi 

bugün yapamıyacaklarını, çünkü 
otomobilin sakatlandığını, tnmirf 
lazım geldiğinı söylemişti. Tron. 
ton o gün nedense bi: takım ~ 
bebler dolayısile işe girişmeği 

doğru bulmuyordu Otomobil böy. 
le adam kaçıracak gibi hızlı gi
debilecek sağlam değil diye Tron. 

Ve .. K a <dl o Dil 

ton tamire ihtiyaç gösterirken 
Ramsden onu almış. otomobile 
kovmuş. kendisı şoför yerine ge. 
çerek arabayı sürmüştür. Bir ye. 
re geldikleri zamcın Rasden ara
badan inmiştir. Kendine Ameri _ 
kalı gazeteci süsü vererek ona gö. 

L
_..~ Yazan : ı 

· •. __ N_u_ ·_ S_ a _. _c_o __ _ 

re kıyafetini tanzim eden. tanın _ 
maz bir hale gelen '!ronton ise a
rabada kalmıştır. 

Fakat bir de ne görsün'! Ken. 
disini tevkif etmek için gelen po. 
!isler otomobıl:n hapısını açmış. 
lar. onu dışarı çağırarak üzerJnj 
aramağa başladıkları gibi otomo
bilin içinde ne olup olmadığını a. 
raştırıyorlardı. Otomobilin hiçbir 
tarafında bozukluk yoktu. Tronton 
bu hiç beklemediği hal karşısında 
ne yapacağını şaşırmış isP de son-
ra kendin i toplamıştır. Lakin üze. 

Geçen gün ayın on dör. 
dü idi. Ayın on dördü mellı. 

tabın da on dördüne mi 
rastlıyordu, bunu pek kestiremi. 
3orum amma, hiç şüphe etmiyo. 
rum gece, ayın on dördü kadar 
güzeldi. 

Pencerenizden başınızı uzatıp 

gökyüzüne, kapınızın önünden 
denize, yahut kıra çıkıp ta meh -
tabın nefasetine baktınız mı? .. 
Eğer buna lüzum görmeden, 

yorganı üstünüze çekip te gözle
rinizi yumdunuzsa, haber vere -

yim ki büyük bir fırsat kaçırdı • 
nız. 

Çünkü dün akşam mehtap ve 
deniz, müşterek bir şehrifıyin yap. 
tılar. Bu o kadar parlak ve muh. 
teşem bir manzaraydı ki, denizin 
üzerine ay, sırma saçlarını yay _ 
mış bir peri kızına benziyordu. 

Ve rüzgarın nefesile ürperme -
yen engın su, üzerinde eteklerini 

sürüyen bu sarışın güzelin karşı. 

sında mestolmuş gibi baygın ve ı 

mahmurdu. 

Kadınlardan korktuğum için 
denizden de çekinirim. Fakat 
m~htap denizi yaldızlayınca kor. 
kum mvanır, bu muvakkat cila 
altında denizi adeta kucaklamak 
isterim. 
Akşam yemeğinden sora keme. 

rimi gevşettim. Ceketimi omuzu. 
vurdum. Kurbağaların İstanbul 
radyosunun plaklari!.1 rekabete 
giriştiği caz ve saz konserini dln. 
liyerek ateş böceklerinin ağaç 

altlarında birıbirlerine içlerinin 
(Devamı 1 inci de) 

-·" ___ , _________ ---·-------
iş ar.yan iki genç 

ve gOzel Macar kızı ••• 
Nasıl polis hafiyesi 

oldular ve .. 
İlona Koperci geniş koltuğa 

gömülerek oturan ve eski bir ga. 
zeteyi dikkatle okuyan arkada. 
~ına: 

- Biraz yardım etmezmisin, ba.. 
na? ... 

- Yo! .. Rica ederim danlma .... 

Sana yardım edemiyeceğim. 

Bende gelir ocağın yanında do. 
!aşırım belkide biberli. Domatisli 
iki yumurta pişirmek içjn iki kişi. 
nin çalışmasına luzum yok ... Beş 
günlük bir gazeteyi okumayı bu. 
dalalıkmı telakki ediyorsun? 

Belki haklısın .... Fakat bu ha. 
mur teknesinden artık kurtulmak 
isteyorurn. Düşün bir kere tam üç 
aydır işsiz.im. Y ctişir artık ... 

İlanaı omuzların silkti. Oda 
Manci kadar bu tarz hayattan, 
işsizljJkten bıkmıştı. Fakat taham. 
mül gösteriyor, şikayet etmiyor
du. 

Manci '3irden bire arkadaşının 
beline sarıldı odanın içinde dans 
eder giibi dolaştırıyor. Ve ayni 
zamanda parmağının ucuyle ga. 

du. Ddşünceli görünüyordu. Ne.. 
den sonra: 

- Yarın gitmf;yeceğiz oraya, 
dedi .. mutlak bir bahane bulmalı. 

İ1ona, hayretle bakıyordu. N3-
sıl? Üç ayda bin müşkQl!tla buL 
dukları işi red mi edeceklerdi? .. 

~anci, arkadaşının hayretini 
görünce: 

- Çalışmak istemzyorum zan.. 
netme. Fakat bu, şüpheli bir iş .• 
Herifin biri gazeteye ilan veri _ 
yor, br katibe istiyor. Aradan bir 
hafta geçiyor, biz müracaat edi _ 
yoruz. Ba§tan aşağı süzdükten, 
tedkik ettikten sonra ikimizj bir
den an'!aje ediyor. Şahadetname.. 
niz \ mı? diye sormuyor. Hüs. 
nühnl \ r ka1arımıza bile bak _ 
mak isLEm ~ or ... Faknt, birdenbi
re reddetmek, işi kaçırmak ta 
doğru değil diyorsun... Hakkın 

var. O halde bu adam hakkında 
tahkikat yapalım; kimdir, kimin 
nesidir? Ne yapıyor, ne ile meş
gul oluyor, anlayalım. şimıze ge_ 
lirse teklifini kabul eder. işe baş_ 

İkisi de birbirinden güzeldi 

zetcde lciküçük bir ilanı gösteri. 
yordu: 

- Bak diyordu ... 
•Zengin bir iş adamı yabancı 

memleketlerde seyyahate çıkacak 
Malumatı yerinde genç bir katibe 
arayor ...• 

İlo~a ilanı okuduktan so~ra: 
- Çılciırdın mı sen, d~di. lkıı 

çıkalı lbeş gün olmuş. Bu müddet 
zarfında kim bilir kaç kişi rr.üra. 
car etmiştir. 

Bu arada odaya bir koku yayıl-
dı: 

- Eyvah! yumurtalarımız ... 
İlana d<oşdu. Yumurta sahnnını 

ateşin üzerinden aldı. İkı arkadaş, 
karşı ikarşıya geçtiler, yımiğe baş. 
ladılar. 

Manci, kırmızı bir elmayı ısırır
ken aynaya bakıyordu. Dolabdan 
korsasını çıkardı. 

İlona meraıkla sordu: 
- Ne yapıyorsun? .. 
- Görüyorsun a .. giyiniyor~m. 

Haydi, sen de giyin .. niçin mi? .. 
Şu iş adamını gidip görelm. Gel. 
mek istemiyor musun? Pekala .. 
ben, yalnız giderim ... 

İlana hayretle gözlerini açtı. 

Arkadaşının aklına koyduğu şeyi 
mutlaka ynpacağını, söz dinlemi. 
yeceğini pe'kala biliyordu. 

• •• 
Yarım saat sonra iki matmazel, 

Peştenin fakir lbir mahallesindekı 

otelden çıkıyordu. Birl;ıayli yürü
dükten sonra şehrin merkezine 
geldiler. Palas oteline geldiler. 

Az sonra dışarı çıktılar. İkisinin 
de gözleri parlıyordu. Yüzleri gü. 
lüyordu. Bir söz söylemeden se
vinçle yanyana yürüyorlardı. So. 
kağın köşesini dönünce ilana: 

- Yarın iŞe-başlayacağız! •. 

Diye sevinçle sıçramıya başla. 
dı. Ve sonra ilave etti: 

- Nen var?'' Bir şey söylemi • 
yorsun ... 

Ha:kikaten Mançi sükUt ediyor. 

larız. Gelmezse gitmeyiveririz. 
olmaz mı? .. İş de bu ... Şunu göni
yor musun? (Çantasından köş<'sı 
matbu ıbir kağıt çıkararak) ma _ 
sasının üzerinden gizlice aşırdım 

••• 
Aldıkları malfunat fena dcğiL 

di. Fakat Manci, her neden ise bu 
adamın yanında çalışmak ıstemi-

o Ju. İlana da arkadaşından ay
rı .?!' '< istemedi. Gıtmedıleı·, ay_ 
lard:ınberi aradıkl:ırı işi kaybettL 
ler. 

Günün brinde, cGenç kızl:ırı 
himaye c miyeti• reisi olduğunu 
söyleyen o. t.ı \aşlı bir kadınla ta 
nıştıl:ır. 

Bu kadın, kendilerini evine aL 
o bir oda verdi. Hatta günde bir 
· ıün yemek verecek kadar saha. 
vet gösterdi. Kendilerine bir iş t~ 
bulacağını vadetti. 

Bu suretle on lbeş gün geçti. Ek. 
ser geceler uykusu kaçan Manci, 
kendi kendine: 

- Bu kadın, lbize karşı rıiçin bu 
ka~Qr IOtufikal' davranıyor? Buna 
seb~- nr?. 

Diyor, ve aklına gelen fena fL 
kirlep atmıya çalışıyordu. 

Bir gün yaşlı kadın: 
- Yabancı memleketleı·de iş 

pek çok .. gitmek ister misiniz? 
- Memnuniyetle .. fnkat yrıt~ıı

luk için paramız yok .. 
- Eğer hakikaten gitmek fik _ 

rinde iseniz lazımgelen parayı sL 
ze lborç olarak veririm. Daha iyisi 
beraber yolculuk yaparız. Zaten 
ben de Bükreşe gitmek niyetinde 
yim. 

O gecf! Manci, gözlerini kırp _ 
madı. Bi.\ aralık İlonayı da uyan. 
dırdı: 

- Ben, ~u yabancı memleket. 
lere seyahat işinden şüpheleniyo 
rum. Bunda mutlak bır hıkll)e 

var. Bunu her halde öğrenecC'ğım 
Ertesi günden itibaren işe baş

ladılar. Madam sokağa çıktıktaı 
Dev.mı 1 inci sahifcmazd .. 



Bay Yunus Nadiden 
soruyoruz 

SARIŞIN KADIN '(~l!tikadan dev~ ı 

da ha1H ilerledij!ini bize Rlga i~tl
maı anlatmış oluyor. Orta Avrupa.. 
ya gelince; bu.-ası bü~·ıik harbdcn 
evvel bil" ihtira• kaynağı olan 
Balkanları anılırmaktadır. Bal -
kanlardan Ort.ı Anııpaya nakle
dilen •barut fıçısı• nın bu defa da 
dünyayı ayni frlaketc- ~ürükleme

sinden ne kadar korkulsa yerinde
dir. Ahmed ~iikrii ES:\IER 

(Birinci sahifeden devamı 

buat kanunu da bunu böyle tas -
rih ve ifade etmektedir. O halde 
muhatabımız Cumhuriyet gaze -
tesi sahib ve başmuharriri Bay 
Yunus Nadidir. Bugünlük ken -
disinden sadece soruyoruz: 

desidir. Belki zeng:n!crle fakirler 
vardır. Fakat, aşaj?ılık ve korkunç 
halk sınıfları diye tanıdığımız s1-
nıflar yoktur. 

(Birinci sahifeden devam) \ 
ki •Sevim• in pd: yakında serbest 
bırakılması bil.? muhtemel bulun-·! 
maktadır. 

- Türk milleti içinde en aşağı 
ve korkunç halk tabakaları. Han
gileridir?. 

Türkiye Cumhuriyeti Özbeöz 
bir halk cumhuriyetidir ve imli - l 
yazsız, farksız bir bü;ünlüğün ifa.. 

Bay Yunw; Nadiden üıerinde 

çok ehemmiyet ve asabiy~tle dur- j 
duğumuz bu noktayı tavzıh etme
sini isterken hem~n gazetesindeki 
bu hatayı da Türk halkının ma -
nevi şahsiyetine vereceği bir tar
ziye ile tamir ve tashih etmesini 
istiyoruz. 

Bugünlük bu kadar •. 

italyanlar ispanya sahilleri· 
ne abluka koyacaklarmış 

Tuhız ı& (A.A.)- Prankistlerin ı rlblik hakkını kabul \'r tcsl:me 
taLyiki altınd.ı hükumet kuvvet- İngilizleri icbar ~tmek ıEti ·or!ar. 
!eri Fransız hutluduna dcğru geri ltalyanlar. İngiliz tazyiki sayesin-
çdilmci;e mecbur ulınu.~tur. Bu de, Pirene hududanda trnr'3\t. tev_ 
kuvvetkr, aylardanberi Bielsa çı- klf ettirmeğe muvaffak olmuş ol. 
kıntı.&1Dı V,gal etıuelı.tc idi. Bu makln iftihar ediyorlar. Bu hal ve 
ı ııvvetlcrin ricali. saat 23 de baş.. İspanyol Cumhuriyetçilerinin eL 
mı hr Sabahın birinde iki bin !erindeki sahillerin ablukası, 
milis askeri Tabyana vasıl olmuş Fransanın bir çember içme a! n-
bulwıuyordu. nunlar orada derhal masına muadildir. Şu halde kıy_ 
&ililhlanndan tcrrid edilmişlerdir. metli ve fakat malıdud olan Fran-

Gcncral Antonyo Beltran ile er- sız_ İngiliz anhŞ!"'llll'ınm bir inti-
künı harbiyesi ~c 800 milis neferi hara muadil bulunan bir siyase -
hcnü:ı: Bielsa ha•tanesi yakınında tin fecı netayiciıı! telafi edebilece_ 
tutunmaktadırlar. Hunların sa - ği iddıasına h:ıng, Fransız ve cv-
bahtan evvel hududu ı;eçememe- leviyetle hangı Fransız hükumeti 
Jeri takdirinde Frıınkistler tara • seh:ıbet edebil r? 
tından esir edile« hicri tahmin o- Daladiyeniıı bir nutku 
hınmaktadır. Paris 16 (AJ\.)- Radikal sos-

RESMİ 'fEBI.iG yalist fırkası icra komitesinin iç-
Salamanka lô (A.A.)- Cenktı- tlmaların sonuncus-.mda bir nu-

atra nehri mıntakasında ileri ha- tuk söylemiş olan fırka reisi Da-
reketimize devam ettık. Sierra dö ladiye, İspanya ve Cinde yapıl -
Kusilfrego'da da ileri hareketimL makta olan ins<ınlıj;a vakışmaz 
zc devam ettik ve Bielsaya hakim bombardımanlan takbih ve şu söz 
bir vaziyette bulunmaktayız. !eri ilave etmişti·. 

Kaste!lon ccphffilndP düşman, Bizim vazifemiz, vakit geçir -
Vlllareal'a ka..'"Şl mukabil bir ta.. meksizin şiddet csulılııiln siraye_ 
arruza kalkmı,ı !sc de neticesiz tine mani olmaktır. Ben hiçbir za_ 
kalmıştır. Düşman, iıç yüz maktul mım harbin önüne geç lmesi mum 
bırakmış ve bin esir vermiştir. kün o!mıyan bir şeamet olduğuna 
Mijar nehrinin bü!ün sol sahilini kani olmadım. Muslihane usııller-
ve A!magora kasabasını işgal et.. le halledilmiyec k herhangi bir 
tik. A!korayı da zabtettik. ihtilaf bulunabileceliine kani M

l'Mıim. Kordu cephesinde: Penarroya gu 

mıntakasında on beş kilometre ı. İ•panyada dev~m e\m~kte olan 
Jerledik. muharebe hususunda bizden ev -

Valansiya bombalandı velki hükiımelleriıı drıktririnP vP 
Valansiya 16 (A.A.)- Dördün.. icraatına ve ad~m· müdahale sL 

cü defa olarak Frankist tayyareler yasetine sadıkız. Fakat bu sivese_ 
Valansiyayı bom'tıardıman etmiş- tin, mütekabil olması ve ayni za.. 
lerdir. Sekiz tayyare, Grao mahal.: manda tatbik edilme<; icab eder. 
lesi üzerine ellı bomba atmışlar- İspanyanın mu'irndderatının mü1'

hasıran İspanyollar !~rafından ta-
dır. . b 

Fransızlar ate, ııüıJdlrUyorlar yin ve teshil edi!Philmesi !çın u 

Paris 16 (A.A.)- .om Llbr• ga.. usulü nzimkarane lokib edece/tiz 
Gayemiz, adalet, •ulh v" Fransazetesi şöyle yazıyor: 

İspanya, Akder.lzde karışıklık n'ın mü<terek menfaatlı:ridir 
sebebi eri icad ve bu denizde kuv. iki. İngili ı p:cınisi daha 
vetlerin müvazenesinl lhlAl ede- bombalandı 
bilir. Fransa ve İngiltere, bütün Valansiya 16 (A.A.)- Dün Va. 
uzlaştırma mesailerine vı, devam- lansiyanın FrankiHler tarafından 
lı tesanüdlerine rağmen, teşebbfls.. bombardımanı esnasında Sürston 
}erini veya teklifl~rin! ancak a.. ve Sifarer adındaki İngiliz gemi-

zimkarhk göstermek şartfie mtı- l=l=e=rı=·n=e=d=e=i.<=a=b=e=t=v=ak~.i=ol=m=.u=ş=t=u=r=. = 
vaffakiyete ıktıran ettirebilirler. 

.Lö Jur. gazetesi yazıyor: 
Mecliste bir cinnet eseri olarak 

husule gelecek bir rkseriyetin ka
rar vereceği bir müdahalenin teh
likesi, bu halin İngil!Ere bükii. -
metini derhal vahim müşkülata 
maruz bırakması olacaktır. Hal -
buki böyle birş~ye man! olmak 
menf~atimiz lcabatındon değil mi 

d!r? 
cOrdu gazetesi diyor ki: 
İngiltereye karşı beslemekte ol

duğumuz zeval bıılm·z müv~ddet 
yolunda yeis ve kederle şa.bıd o:!,
duğumuz birşey vardır ki o da, 
İngilterenin 1914 de olduğu gibi 
sıılculuk yolu ile harbe ııürüklerI
mekte olmasıdır. İngiltere,. serfu
ru ediyor, Hitlcr !le Musolinl de 
İngilterenin mütemadiyen serfuru 
edeceği zannında bıı!unuyor!ar. 
Bu iki zat, günün b:rinde zafer -
den emin oldukları halde şevk ve 
şetaretle harbe atılacaklardır. 

'Bayan Tabui, •Ovr• gazetesin

de: 
Dün akşam Londra ve Romada 

intişar eden ve İtalyanluın İs -
panyol sahillerine bahri abluka. 
tatbik edeceklerini bildiren ha -
berlerden bah•ederck diyor ki· 

İtalyanlar, b!iyle ya~m~kla 
mümkün olduğu kadar sur atle 
hükümetçilerln !t5nnı itmam e
dPtek .,,rPHe Frankonun muha-

Sabiha Gökçen 
(Birinci sahifeden devam) 

yar, Hariciye Vekili Tevfik Rüştü ı 

Aras, C. H. P. Genel Sekreteri ve 
Dahiliye Vekili Şükrü Kaya, İs -
tanbul kumandam General Halıs 
Bıyiktay, meb'ııslardan Kılıc Ali, 
Cevad Abbas, vali l\luh!ddin Üs.. 
tündağ ve diğer bir çok meb'us.. 
!arımızla şehir meclisi, hava ku
rumu azaları, Türkkuşu muallim 
ve talebeleri, matbuat mümessil
leri ve kalabalık bir halk kütlesi 
hazır bıılunmu~tur 

Son sistem tayyar~si harekete 
hazır bir vaziyette kendisini bck
liyen, Türk k3dınının cesaret ve 
kalıramanlığını Balkan havalisi 
üzerinde de yükseltecek olan A. 
tatürk kızı büyüklere ve halka ve 
da etmiş, tam yedide tayyaresine 
binmiş, hayırlı ve muva!fakiyetli 
yolcıı!uk temennileri arasında ha
valanmıştır. Yesilköy üzerinde 
birkaç tur yaptıktan sonra Sabiha 
Gökçen telsizle meydanda bıılu -
nanlara: 

- Hepinize tesekkür ederim. 
Allaha ısmarladık' 

Diyerek uzaklaş'Ylıştır. 
Sabiha Gökçen uğrıyacağt BaL 

kan şehirlerind~ askeri törenle 
karşılanacaktır. Bu turne bütün 
Avrupada ve bilhas.<>a Balkanlarda 
geni• bir alaka "~·andırmışt:r 

Nıtekim ıbu sabah kcndisıle gö
rüştuğümüz Emniyet Müdürlü -
ğünde salahiyettar zevatın der -
meyan ettiği bu neticede tahki -
katı idare eden müddeiumumi 
muavini Bay Hakkı Şükrü de be
raberd . Genç müdde!umumi mu
aviniınlz bu husust, muharriri -
mlze demiştir ki· 

•- Hadisede casusluk nev'in -
den birşey olmadığı kat'ıyetle an
laşılmıştır. Böyle birşey yoktur. 
Hud ddaki cinayetlere ani bir 
tehevvür ve muvakka~ bir cinnrt 
wbebıyet vermıştir 

Ali Rızanın ay·u zamanda eroin 
kaçakçısı olduğu hakkındakı çı

kan şayıalar da tamamlıe yalan -
ıl.ı Talikikat devam etnıcktedir. 
Eğer birkaç gün 7.arfınd:ı bu tah
kikatla Sevimın tamamen sucsuz 
olduğu meydana çıkars:ı tabiatile 
o dahi serbest bırakı!acak ve 
vak'anın yegane failı yalnız Alı 

den ınaznunsuz kalan ciı>ayet se
risi de hu suretle kendiliğinden 
kapanrr.~ olacaktır-> 

rlNNET NÖBET! Vt: 
Bt RSUAL 

Ali Ruarun hududd.ı!a c:naye_ 
tini hır cinnet neticesinde' işlemiş 
olduliu mütalea ve kabul etmek
le beraber hadiseyi ta başından
bcrı takıb eden bazı zıbiııler için 
yine meçhul gibi görür.en nok -
talar ve aydınlanmadığı tahmin 
olunan cıhetler elyevm mevcud 
bulunmaktadır ki, bu da şu su -
aldc mündemiç görülmektedir: 

- Peki katil Muhiddini bir te
benöir ,.e cinn~t netıcesındc öl
dürmüşse ondan evvel kanına 
girdiği Ömer Lütfiyi niçin vur -
muştl!r? Mademki onu tanımı -
yor' onunla alakası da yoktur. o 
halde bu birinci cinayete sebeb 
nedir? ani bir cinnet ise cinnet 
tpsalaya kadar devam edebilir mi? 

Çünkü İpsalaya kada.· katil sa.. 
kin gitmiştir ve bu sükutunun 
şahidi de Arabacı Ali olmuştur. 

İjte şimdi hadisenin birinci per
desini ve ilk saflıaı;ını teşkil eden 
çözülemiyen kördüğüm budur. 
Ve bugün ögleye kadar yapılan 
tahkıkat da henüz bu ciheti ay -
dınlatamamıştır Katil kurbanları 
tek bir kelime bile söyliyeme -
den ölmüşlerdir. Bu itibarla ci -
nayetı ve sebeblerin, aydınlata -
bilPcek en esaslı dPliiler ortadan 
kalkmış bulunmaktadır. 

Elde geriye kalan ise tPk bir 
ipucu ve şu yegane ş~hiddir: 

- Sarışın kadın! .. 
Evet, birinci cinayet işlenme -

den. masum bir şoför kamna gi
rilmeden pek az evvel onun oto.. 
mobilinde ve katilile beraber bu_ 
lunduğu söylenen nıahud sarışın 
kadm .. 

Büyükderede cBeyaz park> da 
katil ve maktulle beraber otomo.. 
bile binmişker.. bi-.az sonra garib 
bir sekilde kaybolara.X sırra Jca_ 
dem basan •O• esrarengiz iı:adın! .. 

İşte bu kadın 'le olmuştur? 
- nün akşama kad2r bu •Sarı

şın kadın• hüviyetinı taşıdığında 

kat'iyet derecesine va:an bir ih
timalle şüphe edil<'n •Sevim• in 
mevzuu bahis kadın olmadığı ~r
bk bugün anlaşılr ,ıibi olmaktadır. 

Rommen matbuatı bu st'yahate 
büyük bir ehernnıiyet atfet -

mektedir. 'Bütün gazeteler şah.. 
sından ve havacılığından bahset
mekte ve moderr. Tiırk kadınlığı
nın deruhde ettiği ,·azifelerin bir 
timsalini teşkil etmekte bulundu
ğunu kaydetmektedir!-r 

Tayyarecimizc Romen havacı -
lığı namına mihmandar olarak 
Prenses Stirbey tayin olunmuştur 

Kendisi Prens Bibesko'nun ye
ğenidir Romany:ıd.1 :·apılncak ha
va mitinginde Gökçen ıçin ehem
miyetli bir yer ayrılmı~tır. 

Tayyare seyahatıne devam ettL 
ği müddetce h&va yolları istas -
yonları telsizle kendisini takib e
decektir. 

Bayan Gökçen Pazar günü İs.. 
tan bula dönmü · bulunacaktır. 

Bayan Gök çen Atlnada 
Atina, 16 (Müstacel telefonla 

hu!u•l muhabirimiz Ş•kir Rasim 
Çeçen hildlrlyor) - Bayan Sa
biha Gökçen, ıt,2S de buro ya 
ırel li, hava meyd1nın1 ind;. Fev
kalAde leıabüra lla karşılandı. 

O KADJN KİMDİ? l 'kuftur. Belki yarın tahliye edile-
Sevim; katil Ali R;zarun ilk kur_ cektir 
banı olan ömer Lıitiiyi ve ikinci Birinci perde ile ikinci perde 
maktul Muhiddin: kat'iyyen tan1- arasında ise bir gözüküp kayba -
madığını ~öylemckteoir. Vak'a ge- lan katilin otomobili ile Uzun -
cesi olan 9 haziranda kat'iyyen A- köprüye götürdüğü arabacı Ali 
li Riza ile berakr gezmediğinde Kaçar da sulh hıikiml kararile 
o geceyi Eskişehro gitmek üzere se1'best bırakılmıştır. 
Haydarpaşa _ Aokar:. ekspresin.. Bu esrarengiz dramda Sevimin 

Sultanahmed 3 üncü Sulh Hukuk de geçirdiğinde ı~rar etmektedir. kabul etmediği •Sarı~ın kadın• 
mahkemesinden: Halbuki yukarıd;ı da yazdığı _ rolünü vermek istcdiğ: artist kü-

Zeyneiabidin ve Mehmed Ali ve 
Raif ve Akif ve Ahmed Fani ve Mu_ 
za!icr ve Hatice ve Saim v~ Fahri

mız gibi mütead:!id t:ılıJdler: Ali çük Necla da tamanıilı> serbe•t 
Rizanın 1 inci cinayetini işleme _ bulunmaktadır. 
den evvel oturduğu Büyükderede Bakalım tahkikatın yeni safha.. 
Luna Parkda yanına sarısın bir !arı bu role siyah bir maske al - ye ve Cihadın şayian ve müştereken j S" 

mutasıırrıf oldukları İstanbul Bcya-ı ~" 
zıdda Emtnbey mahallesinde' Büyük · • 
Yolgeçen hanı sokağında 255 ada ve ""'"""""' 

kadın geldiğini ve bu kadınla be- tından hangi •Sa~ın kadın• ı 

raber maktıı! Ömer ı.utfinin oto... l•"'çı=ık::i:ar,.:.c...,.a::i:k .. ?_.·,,·-----"""""'
mobiline bindiklerini ı:ördüklerL 
ni söylemişlerdir. 

35 parsel ve esk. 4-0, 41, 42, 43, 45, 1
--.--•• ----k-u-k-::Jl~k ~ 

Bu kadın Sevim olmadığına gö.. 
re kimdir? Katilden nerede ayrıL 
mıştır? Ne olmuştur!. 

4- Sarışın kadın kim olursa oL 
sun bu cinayetlerle alakası n<> 
derccroedir?. • 

Maliye 
Vekili 
Şehaimizde 

46 ve yeni 33, 34, 35 No. lu dükkan 
1 

.. Ü~.kudar H~ısıkı1da • 3 ı 
ve üstündeki odaların izalei şüyuu 1 Uskudaı_da K kın ııeJııcCP_ U 

da füruhtu takarrür ederek Idns evıııde sa :sııı;ıı zımııın _ . . . Nafıa 
müzayedeye vazolunmuştur. ı· Ömerli nahiyesı : de!l ıı;;se 

Heyetı umumiyesinin kıymeti temadiye amelesın .ıığı b_, 
1 1. b h. le,·hlrıe a~·_,,.,. 

Sevim; bu kadının Beyoğlunda 
Madam Eleninin pansiyonunda 
görduğü ve bir gece katille bera_ 
her Beşikt~ta Suad Parka gide
rek numaralarını seyrettikleri bar 
artisti Nec!5 olmasının muhN>mel 
bulunduğunu iddia el'Yli!t:. 

Maliye Vekili bu sabahki eks.. 
presle Ankaradan şehrimize ı;eL 
miştir . 

Açık 
işve 
Memuriyetler 

muhammenesi (1600) bin altı yüz u ra ım a ' kı .;evr 4 
liradır. Birinci açı k~tırması 20/7/ ve ç?".uklaruı ~a: .,.351~43!' 
938 tarihine müsadif çarş:ımba günü kendısıne tc\"dıı , aeıı tıırıl"" 
saat 10 dan 12 ye kadar icra oluna- mahkeme,·e gelrl'S ·tt!.b,sl ~ 
caktır. kında gıyab kararı 1 u~ i & ~· 

··çça' ııı l\' 
Kıymeti muhammenesinin % 75 İ- deiye için on ve u erro'ıfı ,. 

. ı· a Jel c . • "" ni bulduğu takdirde o gün ihalei derden on ikı ır . il'ı 
kat'iyesi yapılacaktır. Bulmadığı deaaleyh üzerine ylrflll ~il'e ~otı 

hh- ' ceJ..<e' ..,, · takdirde en son arttıranın taa U- dirine ve gelece.< ditd t' ') 
Bu ifade üzerine Mlen Cemal 

Sahir operet heyetinde çalışan 

Necla müddeiumunıiliğie getirıL 
miş ve ifadesine müracaat olun _ 
duktan sonra serhe:;t bırakılmış-
tır. 

Ayar memurları ile mu
hasebe, malzeme ve 
cer katibleri aranıy0r 

dü baki kalmak üzere 15 gün miıd- meye gelmediği tak -ddtil' 
dctle temdid edilerek ikinci açık tahkikata devamla ın~·r d~ 
arttırması 4/8/938 perşemoe günü hidlerinin istima ve_ ~' ,-e ı.: ı 
saat 10 dan 12 ye kadar icra oluna- kemeye a\uımıyacaı:ıteSi 5'9 

cak ve o gün en çok arttırana ihale katın 19/9/938 pazar ~ ıt~ 
edilecektir. lalikine karar _veril~ul ~ 

NECLANIK İZAHATI 
Adliyeye annesile beraber gelen 

artist küçük Necla muharririmize 
şu izahatı venniştır: 

•- Üç aydanhPri Madam ElenL 
nin pansiyonunda oturuvordum. 
Vak' adan on qün kadu evvel pan_ 
sivon:ı gcldiğım zaman Sevimi O

dalarımızı temiz!erk n gördüm. 
Pansiyon sab;bt •mııht&c bir ka
dındır, hizmet için vanıma al:Iım• 
dedi. Sevim olarak tanıdığım S~b
riye birkaç gün hizmetçi gibi ça_ 
lıştı. Fakat vak' ddan dört gün ev
vel pansiyonda Sevimi gözlüklii 
anormal tipte t>ir erkekle gördüm. 
Ev sahibi hu adamın Sevıınin ko. 
cası olılugunu söyledi. İsminin Ali 
Riza olduğunu öğrendiğim bu 
gözlüklü adarn gayri muayyen sa
atlerde eve girer çıkar, kimse ile 
konuşmaz, çok gürültülü yürür ve 
kapıyı gayet hızlı kapar tuhaf bir 
adamdı. Bir pansiyonda oturdu _ 
ğumuz için Sevimle seliıml~ıyor_ 
duk, fakat Ali Iliza ile bir kere bi
le ne konuştum ne de selamla§
tım. Beşiktaşt&kı tcm{~e beraber 
gitmedik. Her müşteri gibi onlar 
da gelmişler. Temsilden dönüŞte 
de pansiyona onlarla beraber geL 
medim. Ben her gece yalnız artisL 
leri getiren otomobillP eve döne
rim. Sevim benim arkadaşım de -
ğildir. 

Sarışın kadınır. Necla olmadığı 
da bu suretle anlaşıldıktan sonra 
şimdi ortaya bir de •Nadide• is _ 
mindc çok güzel bir kadının çık.. 
tığı, bunun da ha~iki isminin 
•Necla• olduğu s6ylenm~ktedir. 

Ayni şayialara göre, bu kadın 
Tarsus ve Adanadan Ali Riza ile 
beraber gelınişEr. Maamafih bun.. 
dan bir şayia olarak bahsolun _ 
maktadır. 

Diğer taraftan katil Ali Rizanın 
Muhiddinden bir kaç yüz lira ala.. 
cağı olduğu v~ aylardanberi btı
nu vermiyen Muhiddine karşı te_ 
hevvür besliyen Ali Hizanın . n a.. 
!acağını tahsil kasdilc, yahud da 
içki tesirile ve bir macera yaşa -
mak hevesile gece vakti k:ılkıp İp
salaya gidip onu öldürdüeü de 
söylenmektedir 

NETİCE 

Burava kadar kaydcttiı:im.z taf 
silattan da anlaşılac;ığı veçhilc bL 
ri ·Hncıosmanbayı:ı• v~ diğeri 

·İpsala.. da cereyan etmış olan bu 
2 perdelik far.ianın; 2 incı perdesi 
bir tehevvür ve cinnet buhranı 

neticesinde vukua gelmiş ve bu 
suretle kapanmış addolunmakta
dır. 

Katilin 1 incı perdedeki hüviyeti 
ve zavallı şoför Ömer Lütfiyi nL 
çin öldürdü~ ise henüz meçhııl
dür. 

Bu kanlı facianın birinci sınıf 

artistleri arasında yer almış olan 
cSevim• in rolü ise haien ehem -
miyettendüşmii.ş gibi görünmek -
tedir. Dun sulh hfilı:imı kararile 
tevkif olunan Sevim elyevm mev-

Ege mıntakasında Bcledıyeler 

ayar merkezlerinde çalıştırılmak 
ve ücretleri Belediyelerce vril -
mek üzere san'at mektebleri me
zunları tercih olunaral' 60-100 lira 
aylik ücretle ayar memurları a
ranmaktadır 

Bu işe talib olanların İzınirde 
cEge mıntakası ölçü ve ayar baş
müfettişliğine• müracaat etmeleri 
ıazııngelmektedir. 

Devlet demir yollan yol Cer ti
caret ve hasılat, hareket, muhase
be, Malzeme servisleri için Anka
rada ve işlclmelerde çalışmak ÜZ

re müsabaka ile memur alınncak
tır. 

Alınacak memurlar ;yüksek Ji_ 
se orta mektPp mezunu olabilir. 
Yüksek mektep mezunlerına 113 
lira ve bunlardan lisan bilenlere 
130 L. Lise m<'ktep merunlarına 
74 lira ve bwı!ardan lisan bilen
lere 83 lira orta mektep mezunla
rına 61 lira ve bunlardan lisan 
bilenlere 67 lira ücret verilecek.. 
tir. 

Ankarada istihdam edileceklc.. 
re ayrıca 15 lira mesken tahsisa
tı verilir. 

Talihlerin 35 yaşını geçme~ 
olmaları ve memurin talimatna
haiz olmaları şarttır. İmtihanlar 
Ankara, Haydarpaşa ve İzmir, A.. 
danada işletme müdürlüklerinde 
yapılacaktır. 

İmtihan 20 haziran 938 pa2.3?
tesi günü saat 13 te başlıyacaktır. 
Şehremizdeki talihlerin hemen 

Haydarpaşaya miiracaıttleri la -
zımdır. 

İpotek sahllıi alacaklılarla diğer leyhin ikaınetgahı ın 1t9rıl1 
alakadarların işbu gayrimenkul Ü- dan bu babdaki gı_vab 1,ıı~ 
zerindeki haklarını, hususile faiz keme divnnh:ınt?Sıne lel~;ıı 
ve masrafa dair olan iddialarını ev- ·· ddc3B fi! 

olduğundan mu ırtııl 
rakı müsbıtelerile yirmi gün içinde gıyab kararına kat!~ ~c yeı~ 
bildirmeleri lazımdır. Aksi halde fında itiraz etınedıgt edlil 
hakları tapu scillerile sabit omdık- gclıll 

kurda malıkeıneye ,_,~ıt' ,;~ 
ça satış bcdalinin paylaşmasından dirde gıyabında t~t;;ı ti"' 
hariç kalacaklardır. ve icab eden karar ı ıtıJ9l 

Müterakim vergiler borçları nis-
betinde hissedarlara dellaliyc ve il.in olunur. ;,,& 

1-~---:-:--::.aJıke vakıflar kanunu mucibince veril - İstanbul Asliye ~ deıı: 
ınesi liiZlmgelen 20 senelik taviz be- tıncı Hukuk DairesıP ~ 
deli ve ihale pulu ve tapu masraf - afıllda.!l y 

Abdullah tar ııefaJI .ili 
!arı müşteriye aiddir. başı İtfaiye caddesi""~ ~,> 
Arttırma ~tn:ı.rnesi işbu ilan ta_ )ııv"" "1' . 

rihinden itibaren mahkeme divan- No. lu evde ikcJ1 eJiJ!IC 
meçhul bulunan .rJ 3 ~

1 ç. hanesine talik kılınmıştır. 
TaHb olanların kıymeti muhaın.. 

menesinin 7o 7 1/2 nisbetindc pey 
akçasını hfunilen o gün ve saatte 
İstanbul Divanyolunda dai~ei malt.. 
susasında Sultanahmed 3 üncü Sıılh 
Hukuk mahkemesi Baş'ltatibliğine 

938/11 No. ile müracaatları ve his.. 
sedarlardan ikametgahlap meçhul 
Ahmed Fani ve Muzaffer ve Fahri.. 
yenin o gün ve saatte gel \ edikleri 
veya tararıarından mııs:ıddak bir 
vekil göndermedikleri takdirde gı_ 
yablarında muamele üa kılınacağı 
tebliğ makamına kaim olmak üzere 
nan olunur 

ib0'311ıll .ıı 
ikame olunan ~i~tı~ 
yapılmakta olan ~)ıı!1ıo ı!l ı! 
deileytıin l.kaınetga jç!Jl 

ıt·Jtal ..;~ 
tine binaen tah > at: l"~ 

1 .. • at 14 oıar •dd sa 1 gunu sa • ıı rrov ~ 

mış ve bunun 15 gu vet~eıt ııı1 
nen tebliğine ~arar ıııa~ı 
tiyenin bir nushaSI d31' 

d ·ııı ~ 
vanhanes!oe asıl ı_g ye"-tr-
aleyhi mumaileY wn JJr:JI 
Jıikta İstanbul AsllYe ııP' Jııl ı 
kuk mahkeıneı.1nde h 3ıı#~ 
sı lüzumu tebliğ ı:n3;ı~ 
olmak üzere ılanen 

1939 New York Sergisi ~9~ 
Dekorasyon Müsab9 ,.ı~ ,0 

0!111 •• 
J - 1939 Nevyork dünya sergisinde inşa edilınli •l1T• ~ ~ 

paviyonu dahili dekorasyonu için bir müsabaka aç~ıoıı; ili ıt!' ~ 
2 - !lfösabakaya girecek resimler İktısad Vek.Jletıll /, \• 

cej;i bir jüri heyetınce tedkik edil~ktir. . 1~11~ F \ t 
3 - Müsabel<aya gırecek xesirnlerın nihaye.t şergı9 ..dJI 

kadar Ankarada İktısad Veklıl~tinde Nevyor.k dunY~351 §""Alı 
BUGÜNKÜ PROGRAM komiserliğine makbuz mukabılinde tevdı ediıntlş 01 .. }<bfst ' d ~ 

Akşam neşriyatı: 4 - Müsabakayı k:ızanan san'atkha 1000 !ıra ınu. ınr• •1 ı 
Saat 18,30 Plakla dans musiki- ~ - Mü.s.:.bak•ya girip de kazanamıyan san'atl<llT ,.etını' 

si. 19,15 Spor müsahabeleri: Eş- den istifa edilen kı,·mlar için verilecek bedel jürı }:ıl'. o<f 

rei Şefik. 19,55 Borsa haberleri. takdir edilecektir. . _ . ıne.-.=~~ '!', 
20 Grenyiç rasadhanesindcn nak- 6 - Müsabal<aya gönderılecek resiınlerın evsafı, , ~ Jıll 

· ·· · ı· · ı maktal3 ·
1 r"' len saat ayarı.. 20,02 Sadi Hoşses hakkındakı şartname, Turk pavıyonu P an.ıy ~ . ·ııcle $e ,,. 

ve arkadaşları tarafından Türk Jfızım gelen izahat Ankarada İktısad Vekaletı dahilı 
musikisi ve hal.k şarkıları. 20,45 Jiğinden alınabi:'r. <1720 c334h ~ 
Hava raporu. 20,48 Ömer Rıza ta_ ııll 
rnfından Arabca söylev. 21 Nadi- Devlet Demiryolları ve Lif11ıss ... 
re Neydik ve arkadaşları tarafın- 1 U ld · ilin 1 

dan Türk musikisi ve halk şarkı- ~detme • 8f851 . ~ 
!arı. 21.45 Orkestra: 1 Bovato: Devlet Demiryolları İşletme Umum Müdürlüğünıi~· e<li!ıl' 
Mefistofel fantezi. 2 - Zellc•: A- 1_ Devlet Demiryolları istasyon sınıfında istihd& 
dam Vals. 3 - Hans May: Sere- müsabaka ile hareket namzedi alınacaktır. . . J:ıitırıı";ş 
nad. 4 - Severak: V~ls roman~ik. A) Müsabakaya iştirak edebilmek için orta taJ:ısılı , 
22 15 Ajans haberlerı. 2230 Plftk- B T- k 1 k ..,ıı)<• 

, , ) ur o ma ; 1.Jtl'"'" 
la sololar, opera ve operet parç3: C) Yaşı 18 den asağı ve 30 dan (dahil) yukarı o. .J• 
!arı. 22,50 Son haberler ve ertesı D) Asgari bir sene için askerlikten muaf oıınak. ııı Jf'° 
günün programı. 23 Son. E) İdaremiz hekimleri tarafından yapılacak sıhh1 sıf!l'~~jf f 

Y AR~·Kİ PR~G~M !aal servisde çalışmağa mlini bir Arıza ve hastalığı ~ieee)IC 1 
· • gle n.cşnya ı. . . ~ Müsabakada kazananlar 61 lira ile tayin e 1 ·~rclJf· ff'1 ~ 

12,30 Plakla Türk musıkısı. 12,50 . d b" . Akıf olanl:ır 67 lira ücretle aJınacaltt ;ııı!I Jof 
Havadis. 13,5 Plakla Türk mıısi - lısanlar Man. ıbrınke ". tihanı 9 Temmuz 938 eumartesi g p.diJY 

13,30 Muht lif l.k · atı 3- ıısa a a ım ., ıat)'B· 
kisi. e P 3 neşrıy · s· k · Ankara Balikesir Kayseri, ,.,a ."11 

Haydarpaşa, ır ecı, • • aJ<tır ,ıv: ,4 
14 Son. . _ _ .. . İzmir ve Erzurum işletme merkezlerinde yapılac .... ·e ıca0 ,,ı 
z:';Yİ - Tat.?ikl~ mubrurnu zayı 4- En son müracaat S Temmuz 938 Cuma.~re :ınii!-' 

ettigımden yenısını y~p~ır~ı-m. Es.. :;._ Talihler i•letmelere ve !stasyonlara istida ,Jı/, 
kisinin hülkm11 olmadıgını ılan ede- . ' aJil"''t ııf· 

lerdır. t zla fil . uıı 
rm-. . · ı 6- Kabul şerait ve evsafı hakkında daha a t eJeb 

KMızkuleffenSercısı yenler Metme merkezlerine ve istasyonlara müracas 
usta a av > 
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l'li:z tefrikası: _,a Yazan : Rahmi Yağız/ÜÇ GÜNLÜK 
HiKA YE 

Müstakil lrlanda. 

• ~etcüme, ve iktibas 
-ıkkı mahfuzdur: 

Vesika, rt'sim, malümat ve not verenler· Eski Osmanlı donanması erki· 
nından miralay Remzi, İskele ve lim~lar umum kumandanı albay 

Şükrü Pala, komodor başkatibi tlısan, batan gemi kaplanları, 
eski armatöl'ier. Ve bugüne kadar e-izli kalan vesikalar 

Baş kızak boş mu? 
~~~~~~~~~--, . ..--~~~~~:.. 

Canım 1 • ? ace esı ne •.• iki üç güne kadar 
baş kızak elbet boşalır 

~ltaı•fat müdürünün yanına gi. 
~~livan reis se15m verip 
· il•ıı.ı tanıtınca hiç ummadığı 

•lfata kavuştu. Müdür: 
~~~erhaba pehlivan reis: 
"''1lkten sonra hemen maksa. 
,tittıuş ve: 

liıı boğ.anı Bahrinin kalafatı 
b· Reldin değil mi? 
~~e sormuştu: Pehlivan reis 

verdi· 
~~~ve\!. .. Ambarlar çok su ya. 
~ · learine midiye ıbağladı ... 
~ dır kalafat yüzü gördüğü yok 

ieııı.i.nin ı 
't . 

1 Yi, hemen kızağa çektırc-

: l>ehlıvan reis telaşla sordu: 
, !loş kızak var mı? 

\'arı .... . .. 
~ lloğanı Bahri sade baş kıza. 
~'~itilebilir! Ötekilere sığmaz 

~'ly; B ' eli . .''ili. ya... en şırn emır ve. 
' Baş kızağı boşaltırlar ... O
~ la ten ta;rıiri geç sürecek, ye. 

a!ata başlanmış bir taka 
~ ~nu indirsinler, yerine Do -
~ ~hrlyi çeksinler!. 

'ılı lıvan reis hoşnudsuz ce -
Yerdi: 

~Canım acelesi ne? .. İki üç 
ıa ltadar elbet kızak boşalır, 
llıan çe~riz benimkini! 

~lak.ele ve limanlar umum ku.. 
Ilı •nlığının emri var. Hemen 
<ıı'.; acele Doğanı Bahriyi tamir 

' Sefere gidecek! 
~vet, sefere gideceğim am. 

.. ~em; iyice kızaktan geçtik -
l..:ı-.. ~la.fatı, boyası, noksanları 
;::•uanaık:tan sonra ..• Geminin 
"'!(' ... 

~Zararı yak! Birkaç pos!,'.lyı 
~l\ bu işe koşacağım! En kısa 
\ı l\da başartacağım! Emir öy. 

~'lıı ~ ivan reis burulan hiç hoş. 
\lııt llııştı... Fakat o içten pa -
" ~ı bir düşünce ile, gemiyi 

· fa kızağa çektirince artık 
"'' · e, arka arkaya tamir baha. 
~rı · :'ili ıcad edeceğini tasarlıyor; 
,.

0lsa bir aydan evvel Doğanı 
~i denize indirtmiyeceğini 
O _ıYordu. 
~ &ıı, gemiye üşüşen üç amele 
~ı birden işe başladı. Birkaç 
~ ~e 20o tonluk yelkenli maço. 
~~~rgatıarın yardırnile kızağa 
\ t L •• Pehlivan reisin hayret 
~:•ıısk dl .. , ·· -• "<l@ .ı ısı o u goz,erının o -
~. ~ır ekmek parçasın~ üş~ -
:'Ilı nca sürüsü gayretile ışe 
, Yan . l • ameleler boya arı i<azı -
~~· ltarineyi raspa[l] ]adılar ... 

-· 1 -
, Varmadan midye er so -

U ~· boyalar kazınmış, ertesi 
~bu1 .. •lafat işine başlanm~k üze.
~ uıı hazırhk itmam edılmıştı. 
~anı geç vakit evine dönen S l Yeri müdürü kızağa uğ. 
~; boğanı Bahrinin süratle ta. 
"'tıe. girişildiğini görmüş, us -

ıle konuşmuştu: 
~Yalar, raspa işleri bitti mi? 
l<ıtu beyim! 

alafata mı kaldı iş! 

~~et beyim; ona d:ı yarın 
C: •ş!ıyacağız! 

eee boş mu geçecek? 

·~fece de çalışalım emreder. 

11~1 ışın ya! .. İskele ve liman. 
~t lı;iııuın müdürü askeri naklı. 
~. ııı llern:ninı çabuk hazırlan -
;'uıı 1• ~ana telefonla söyledi ... 
ı.·" ltıçın bu işe ehemmiyet Ye _ 
"ıtı~ ·· Z€'ki Beyle bozuşmak 

8Cltııezı 
"eıt . [l] ,..:... b€'vim, madem istiyor -

~ Cernilerin yosun ve midye 
~!~!lnrını tamirde çekiçlerle 
·liy ' rendelerlc kazırar. Bu 

eye (raspa) denir R. Y. 

sunuz, gece de çalışırız! 
- Günaüz kaç posta çalışıyor. 

du? 
- Üç posta beyim! 
- Gece de üç posta çalıştırın .. 
Ckıninin kaç günlük işi var? 
- Daha muayene etmedim am. 

ma beyim, pek öyle uzun boylu 
kalafata filan muhtaç hali yok ..• 
İki kaburga değişirse bir de ka. 
rine kalafatı yapılırsa o kadar. 

- Tahminen kaç gün sürer. 
- Üç posta çalışır, gece gün _ 

düz işlenirse beş günde tamam _ 
dır. 

- P_ekıi, beş günde tamamla -
mak üzı!l'e istediğin gibi çalış! 

- Başüstüne beyim! 
Ve .. müdürün verdiği direktif 

dahilinde o akşam da devam e _ 
dilen çalışmalar işi bi;.;'ik süratle 
ilerletiyordu. 

Ustabaşı bizzat geminin her ta. 
rafını muayene etmiş, yalnız bir 
tane değiştirilecek eğri ile iki talı.. 
ta bulm~tu ... O gece başlıyan 

sökme ameliyatı sabaha kadar 
b;tirilıniş, ertesi günü de yenileri 
yerlerine takılmıştı. 

(Uevamı var) 

Deniz mehtab 
.. 

Ve kadın 
(S inci sahifemizden devam) 

yandığını söyHyen aşıkların ağ. 

zından fırlamış birer parça gibi 
uçuşlarını seyrederek denizin yo. 
!unu tuttum. 

Denizi kadına benzeterek za _ 
vallının günahını alırlar. Bu ka. 
dar masum, bu kadar sessiz ve bu 
kadar hareketsiz bir şeyden insan 
nasıl fenalık ümid eder. 

Üzerinde iri kıyım bir odun par. 
çasına benziyen kayik torunu boL 
!arı bile kıpırdatmıyacak de -
recede sakin ve müsamahakar 
mışıl mışıl uyuyan mor zemin ü.. 
zerine sarı serpintili yatak çarşa. 
fı kılıklı tuzlu nesnenin bazan in.. 
sana pek tuzluya oturan oyunlara 
kalkacağını kim aklına getirir. 

İhtirasları körükleyip kabartan 
sebe'bler acaba onu da azdıran 

cinsten midir? Ve yine caba bu 
yüzden midir ki, kadının denizle 
arasında bir müşabehet köprüsü 
kurulmuştur? 

Biz şimdi bu işin nesebini tah. 
kik ile uğraşmayı bir tarafa bıra. 
karak bahsimize avdet edelim. 

Yollarda şen kahkahalar, şar. 
kılar, kitar seslen kafa kafaya vu.. 
ruşuyorlar. 

Denizde, sandallardan birinde 
güzel sesli bir bayan, akordiyonun 
refakatinde: 
Ah bu deli gemi.il, 
Uslanmadı bir gün! 

Tangosunu söylüyor. Diğer bir 
sandaldan alaturkacılar mukabele 
ediyorlar: 
Biz Heybelide her gece mehtaba 
çıkardık ... 

Heybelide her gece mehtaba çı. 
kıp çıkmadıklarını bilmem amma, 
bu gece çıktıklarına iyi etmişler. 
Çünkü bütün sandallar onların 
peşinde ... 

Gazinonun kuyruğuna bir de 
hoparlor takılmış, külüstür gra. 
mofonu da denizdekilerden aşağı 
l<almamıya çalışıyor: 

BİT gece mehtaba çıksak ne olur? 
Ne olduğunu, yahut ne olacağı. 

nı açıktakilere sormalı ... 
Denizin üzerinde kaynaşan ka

labalığı ve denizin bu baygın hali
ni görünce ben de kendimi kolla. 
rının arasına atmaktan alamadım. 
Sakın soyunup, mayomu sırtıma 
geçirip daldığımı sanmayın! .. 

İskelede balıkçı kavığının biraz 
alafrangamsısı bir sandal buldum. 

Buna da şükür .. küreğe her ası. 
lışta harap bir evde dolaşır gibi 
türlü perdelerden sesler çıkarıyor 
amma. •iyanı yok, beni dolaştırır. 

Sandıılcı bir de konserve tene. 
kesi tutuşturdu: 

- Arasıra su dolarsa boşaltl\·e
rirsın! dedi. 

Bu akşam denizden böyle bir a. 
zizlık ümid etmed ığim için pek 
korkmadım. Kırık kürek, su alan 
sandalla mehtaba çıkmak buna 
derler. Belki de topal eşekle ker. 

vana karışmak bizimkisi.. Fakat 
denizin üstü bir neş'e panayırı ha. 
!ini almışken karadan iç çekrr.ek 
de her halde buna tercih edilmez. 

Mubarek top arabası gibi.. ye. 
rinden kalkmıyor. lki çekişte kol. 
!arımın cıvataları gevşedi. 

Ziyanı yok. Mehtap var ya .. 
Biz sesleri dinli;yelim: 

Gecenin matemini aşkıma örtüp 
sarayım! 

Delikanlı pek yanık söylüyor. 
Söylüyor amma, bu gece pek ör. 
tülecek halde değil. Çünkü ma _ 
temli tarafı yok. Gözlerinin içi 
gülüyor adeta ... 

Kocaman bir balıkçı kayığı.. 

dört bir tarafına mumfan dikmiş. 
ler. Ortada şişeler .. envai meze .. 
Apostolun meyhanesi kalkmış ta 
gezini.yor sanki.. Ceketleri de fora 
etmemU;ler mi? Gel keyfim gel. 
Biri de elini şakağına atm1ş, ağzı 
mubarek nesnenin tesirile bir 
hayli yayılıyor amma, zararsız 

sesi var: 
Ben esmeri fıstık ile beslerim .. 

Esmerler ne kadar övünsder 
yeridir. Hecikesin ağzında bu şar. 
kı olduğuna göre, bütün esmerler 
hayalen olsun fıstık, fındık, üzüm 
yiyerek şişmanlamışlardır 
Yanımızdan zarif bir sandal sü. 

zülüyor. İçinde bir genç kızla bir 
genç erkek var. Dümenin ipleri 
genç kızın elinde .. delikanlı ~im
diden ipleri bırakmışa benziyor. 
Aramızdan ı;i~oüldüler. Sandalın 

burnu alabanda sancak gidiyor . 
Dümen genç kızda ya, bilirler ar. 
tık gidecekleri yeri... Aşıkların 
tenha yerlere ihtiyaçları vardır. 

Kafü dile gelmek için dekorun 
gönüle uygun olmasını istiyecek 
kadar müşkülpesenddir. Bu de -
kor içinde çarpan iki kalbin dili 
neler söylemez ki... 

İstanbulun mehtabı da ömür 
mü ömür hani... Bir zamanlar A. 
merika misyonerlerinin linç et -
meğe kalkıştıkları dinsiz Amtri. 
kan yazıcısı tevekkeli: 

•Eğer Allahın cennetıne inan.. 
sa;ydım, İstanbula giderdim!• de. 
memiş ... 

Biz Allahın cennetine in:ındığı. 
mız gibi, İstanbulun da cennetten 
bir parça olduğuna, mehtapla ) ü.. 
zil ağardığı zamanlar bir kere da
ha inanıyoruz. 

Sahildeki gazinolardan birınden 
caz sesi geliyor. 

Dönen çiftleri seçiyorum. 

Deniz üşümeğe, üşüyünce de 
ürpermeğe başladı. 

Sandal yavaş - vaş sallanıyor. 
Malüm ya, bizimkisi kalafatt~n 

kaçma ..• 

Dönüyorum. 
Deniz ertesi sabah kucaklayıp 

kolları arasında sıkacağı taze \e 
nefis vücudları sarmalaınıya ha. 

(4 Oncü sahifemizden devam) 
Hükmümü derhal verdim. 
Çok güzel değil, fakat cazlb!.. 
Hükmümün ikinci kısmı ona 

bir daha dikkatle bakınıya beni 
mecbur bırakmıştı. Çünkü aşağı 
yukarı, bazı istisnalarla bu benim 
hayalimde tecessüm ettirdiğim 

tipti. 

( 4 üncil sahifeden devam) 
·Ben doğru yoldan çıkmış olan 

vatandaşlarımı uyandıracağım. Ar 
tık İrlandalı olmaktan çıkmış, fa_ 

kat İngilizlerin olamamış vatan. 
daşlarırndan bu hale nihayet ver. 
melerini istiyeceğim.• 

Siyasi sahada \T alcranın müca. 
delesi ve nihayet .muvaffakiyeti 
yanında edebiyat ve Iikriyat saha. 
sında da doktor Hidenin senelerce 
uğraşması ve muvaffak olması var. 

SON TELGRAF'm 
Tarihi tefrikası No. 13 

Padişah, din ve 
olmaktan 

Yazan: M. Sami KARAYEL 

devlete bakar 
çıktı .. 

Ben, belki daha parlak, daha 
rotuşlu tahayyül ediyordum. Fa. 
kat bu muhakkak ki muhayyile. 
min doğurduğu ideal sevgilinin 
küçük çapta blr modelı idi. Vaku\ 
onun kadar güzel değldi. Kendi 
kendime mırıldanmıştım: 

Genç 
• Bosna Hersek, Bulgari•tan isyan 

nışanlılar .• içinde ••• Ehli islim küffar elinde kla:-'• 

Gönül kimi severse güzel odur. 
Bu, aşkın Köprü üstünde bana 

nazil olan ilk emri idi. 
(Devamı var) 

Macar dilberi! 
(5 inci sahifeden devam) 

sonra, yazı masasını açıyorlar, 

mektublarını tedkik ediyorlar. 
Muhabere ettiği kimselerin ad -
reslerini br kağıda yazıyorlardı. 
Kadın, dün.yanın dört köşesn.. 

den mektub olıyordu. Bu mektub. 
!ardan, kadının lütfuna uğrıyan 
!kızların ken.dilerinden ibaret ol. 
madığını, daha birçoklarının ge. 
lip gittiğini, lfıtufkar kad1run, be
yaz kadın tcareti yaptığını anla. 
dılar . 

Ertes gün, cepleri vesikala~~a 
dolu olduğu halde polise ıl. •
at ettiler. Polis: 

( 4 üncll sahifeden devam) 
merakları vardır S!:i ... 

1938 de mi. 1940 ıla nıı? .. 
Mısır Prense;inirı hangi tarihte 

Tahrana gideceği henüz malüm 
değildir. Validesi, KraHçe Nazlı. 
nın arzusu veçhile 1940 a kadar 
Kahir ede kalac~, söyleniyordu. 
Son alınan haberlere göre yeni 
gelin 1939 senesi iptidasında Talı.. 
randa bulunaca'üır. 

Akid merasimı, I<ahirede icra 
ve Şehinşah tarafından bizzat iın.. 
za olunacaktır. 

Mısır Kral ailesi erkanı, düğün 
merasiminde hazır bulunmak üze. 
re ilk teşrinde Tahrana gid~cek -
tir. 

Majeste Riza Şalı Pehlevinin bir 
fikri Şehinşahın .Mısırda bulun. 
dukları müddete~ ikametlerine 
tahsis olunan İskenderiyedeki 
Antonyadis saı·ayının tamir ve 
tezyinine başlanılmıştır. Bu, bü
yük bir bahçe ortasında cidden şa 
hane b:r saraydır. 

halk içinde propagandaya vesile 
oluyordu. Midhat Pa,o;alar, Ziya 
ve Namik Kemaller durmadan oğ 
lu aleyhinde dedikodular icad e. 
diyorlardı. Bendesi Mahmud Ne. 
dim Paşanın kendisine mahrem o
larak arzettiği haberler yerinde 
idi. İstanbul halkı, ve yobazlar 
oğlu için neler fısıldaşmıyorlardı. 
Ve: 

• ... Padişah, din ve devlete ba. 
kar olmaktan çiktı. Bosna Hersek, 
Bulgaristan isyan ıçinde... Ehli 
isliim küffar elinde kaldı. Saray 
israfatı, sefahatı hazinei maliyeyi 
tamtakır hale getirdi... Nice ola. 
cak bu din ve devletin hali. ..• 

Valide Sultan, fena halde sinir. 
lenmişti. Yatsıya bdar hamamda 
kalan oğluna herhalde bir ders 
vermek lazımdı. Bir parça daha, 
kızlarağasının getireceği haberi 
bekledi. Ne gelen oldu, ne giden ... 

Eteklerini topladı. Pürhiddet dai

resinden çıkarak doğruca haremi - Derhal tahkikat yapacağız .. 
Dedi. Manci, Budapeşteden haıı. 

gi gün ve hang saatte ayrılacak. 
!arını söyledi. 

• •• TOP ANE TERAZİLER( 
Hududdaki kontrol memuru 

Madam S. nin kompartimanına 

girerek: 
:._ Pasaportunuzu gösterir mL 

siniz, madam? .. dedi. Genç kızlan 
hmaye cemiyeti res cevab verd: 

- Pek!.. 
- Çok defalar, genç kızlarla 

beraber hududu geçtiğinizi gör. 
düm ... 

n 
~(M)~ 
Op~~ 

A ~. ııetı farika 

Madam S. güldü: Türkiyenin en !:irinci terazi fabrikasının mamuliitıdu. 
- Ondan tabii ne var? Genç Taklidlerinden sakınınız. Her yerde arayınız. 

kızları himaye cemiyeti reisi ol. Toptan satış yeri: Tahtakale No. G6-68 
mak tbarle ... B nukrnseszlere yar. j1ı••m••••1111m~~---11!'•1!•••ı• .. mmmm::..I 
dım etmek vazfem değil mi? SA T J Ş 1 LAN J 

Bu cevab, ikontrol memurunu • 
tatmin etmemlı;ti. Yaşlı kadının Istanbul 4 üncü icra Memurluğundan : 
yanına yaklaştı, kulağına eğile - Zeyneb tarafından Vakıf Paralar İdaresinden 22837 :kraz nıımara. 
rek yavaşça: ı b 

_ Madam, dedi.. yanılıyorsu _ si e orç alınan paraya mukabil birinci derecede ipotek gösterilmiş olup 

nuz. Himaye ettiğinizi söylediği. borcun ödenmemesinden dolayı satılmasına karar verilen ve tamamına 
niz bu !kimsesiz kızlar, P:ıls Mü _ yeminli üç ehlivukuf tarafından 892 lira kıymet takdir ed;Jmış olan Ko. 
driyetine mensu'.b hafiyelerqir. E. camustafapaşada ve mahallcs;nde kayden Balıkcı KegMk ve mahallen 
vini:ı:de bulundukları müddet zar. Balıkçı sokağında eski ve yeni 3 numaralı sağ tarafı Kegoı k hanesi ile 
fın.da vakitlerini boşuna geçirme. Telogos hanesi, bir tarafı Melımed Emin hane ve bahçesi, diğer tarafı 
diler. Mektublarınızı açtıhr, oku-

5 numaralı hane ve tarafı rabii yol ile çevrili hanenin evsaf ve mesahası 
dular. Telefonla söylenen !Yl ··i 

aşağıda yazılıdır: 

zaptettiler. ZEMİN KAT: Karesiman döşeli ve mermer musluklu ve merdiven 
Kadının rengi soldu. Kekeler 

gibi : altında halası bulunan taşlık, zemini taş döşeli içinde sarnıç bulunan 
- Demek beni tevkif ediyorsu.. mutfaktır. 

? BİRİNCİ KAT: Bir aralık üzerine camekan bölmeli iki odadır. nuz ... 
Dedi. Ve çantasının içinden çı. İKİNCİ KAT: Bir sofa üzerine iki yükü olan bir odadır. 

kardığı üç hapı yuttu. ÜÇÜNCÜ KAT: Bir sofa üzerine bir yük ve bir dolab ve bir oda 
- Trenden ininiz.. mevcud olub önünde zemini çinko duvar korkuluklu taras vardır. Balı.. 

hümayuna geldi. Kızlarağasını ça
ğırdı. 

Kızlarağası Çeşmidilin .yanında 

gece sohbetile meşguldıi. Bir yan. 
dan da Padişahın, Gürcü kız.le 
halvette olduklarının dedikodu -
sunu yapıyorlardı. 

Çeşmidil, kıskanıyor. karşısına 

çıkan bu yeni rakibin Padişahı av. 
lamasından korkuyordu. Hele, 
mat güzelin, Hazinedar ustanın 
bir bendesi otm•H onu büsbütün 
çileden çıkarıyord.ı. Kızlarağası -
nın, gizli getirdiği haberlerle böy. 
lece derdleşirken, V•!ide Sultanın 
haremi hümayundı;. kendisini bek. 
lediği haberi gelnıişti. 

Arab, derhal derlenip toplandı. 
Kapıdan çıkarken Çeşmidil, göz. 
len yaşlı, sinirden titriyen güzel 
ellerini Kızlarağ2sının kuru ve u
zun ellerini avucları ıç:ne alarak 
yalvarıyordu: 

- Ah, ağacığım ... Ne yap, yap 
Valide Sultanı kışk:rt! Fırsat bu 
fırsattır ... 
Kızlarağası, Çeşmıdili teskin e. 

der yollu söz veriyordu: 
- Müsterih ol Sultanım! Ben 

de biliyorum ki; fırsat bu fırsattır. 
Bak şimdi ben :ıcler yapacağım?. 

Arab, acele acde sarayın sess'z 
koridorlarını aydınlatnn mum 
şamdanların sönük ışıklarını ya
rarak harem dairesine cJ0ğru se _ 
ğirtti. 

Valide Sultan, haremi hüma -
yunda bulunan zatına mahsus O

dada bir aşağı, bir yukarı hiddetli, 
hiddetli dolaşıyordu. 
Kapıda iki iç kalfa ellerinde 

şamdan nöbet bekliyorlardı. Kız
larağasının geldiğini gören kal -
falar ellerindeki ~amdanlarla ışık 
göstererek ihtiramla karsıladılar. 
Arabın ardından, \'alide Sultanın 
emrini götürer. Nuridil Ka.lfa ge
liyordu. Bu Nuridil Kalfa Valide 
Sultanın mahremi esrarı olan bir 
kızdı. Hem de, Mahmud Nediln 
Paşanın saray dahilinde gizli bir 
ajanı idi. 

Nuridil; gayet zeki, fettan, sa. 
ray entrikalarına vakıf bir Çerkes 
kızı idi. Çerkes Hasan isminde bir 
zabitin de akrabı:sı bulıınuyordu. 
Bu Çerkes Hasan kı; Sultan AzL 
zin hal'ından sonra; Hüseyin Avni 
Paşa ile dört beş kişiyi Midhat 
Paşa koıtağında vurmııştu. 

Kızlarağası, kapının önünde 
durdu. Nuridi! Valide Sultanın 
huzuruna girıp, ağanın ıradelerini 
tebellilğa hazır kapıda beklediğini 

Sultana arzetti. 
Kontrol müfettişi, genç kızların çesinin etrafı duvar ve tahta perde ile çevrili olup içinde bir kuyu 

elini sıkarak : -------::o·--'-D_e_v_a_mı __ v_ar.;.)_ 
vardır. 

- Sizi tebrik ederim, madma. Davet 
1• t• Binada elektrik ve havagazi var ise de cereyan yoktur. Binanın be. Emın' 0··nu·· Halk"vı·nden.· zeller, dedi. Ve i ave et ı: " 

_ Budapeşte Polis Müdiriyeti den duvarları kargir ve içi &hşap olup tamire muhtaçtır 
sizi yüksek bir maaşla hafiyelğe MESAHASI: Umum sahası 49 metre murabbaı olup bunun 29 metre 

Evimizin muhtelit takımının 

1/6/938 Pazar günü Beşiktaş Şe. 
ref alanında maçı olduğundan a. 
şağıda adları yazılı oyuncuların 

o gün saat (9) da sahada bulun. 
maları. 

tayn ediyor. Siz, zabıtaya yautı- murabbaı bina zemini ve geri kalanı bahçedir. 
ğınız hizmetin büyüklüğünü tak. 
dir edemezsiniz. Cenubi Ameri -
kaya beyaz kadın gönderen bir 
şebekenin elebaşılarının yakalan.. 
masına se'beb oldunuz. Müracaat 
ettiğiniz o iş adamı, bunların re. 
islerıdir. Bu kadın da onun sağ 
elidlr. Sizinle münasebat tesis e
dşi tesdüfi değildir. Günlerce sizi 
takib etmiştir. Res, sizi kandırmı. 
ya muvaffak olamayınca l)u kadı. 
nı peşinize taktı. Fakat, sizin açık 
gllzlü davranmanız sayesinde za. 
bıta bütün şebekeyi yakaladı. 
Bundan böyle beraber ça!ı~aca. 

ğız ... 

zırlanıyor. 

- E, artık yetişir! .. 
Diyen bir mana var bu kımıl -

danışta .. 
Tevekkeli kadını denize b~n -

zetmiyorlar O da ayni işi yapını. 
yor mu? .. 

İkisi de ayni der 'cede maymun 
iştahlı ve hercai ıneşreb .. Anıma, 
bunları ben söylemiyor, bu hü -
kümleri ben vermiyorum. Sciy -
len ıniş ve verilmiş .. neme lazı;.::ı! 

1'iu _ Sa - Co. 

Yukarıda hudud, evsaf ve me~ası yazılı gayri menkulün tamamı 

çık arttırmaya konmuş olup 1/8/938 tarihine rastlıyan pazartesi günü 
saat 14 den 16 ya kadar adliye binasındaki dairemizde açık arttırma ile 

satılacaktır. Arttırma bedeli muhammen kıymetin % 7:l ini bulduğu tak. 
dirde gayri menkul en çok arttıiamn üzerine ihale edilerek, aksi tak
dirde en son arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere arttırma on beş gün 
müddetle temdid edilerek 16/8/q38 tarihine raslıyan Salı günü saat 14 

den 16 ya kadar yine dairemizde ıkinci açık arttırması yapılarak ve bu 

Alemdar: Sudi, Süleyman, 
Mahmut. DemirsiPQr: Cahit. Os.. 
man, Hamit Langa: Ra.f, Kii:nil, 
Necip. Altıok: Alaaddin, Fikret, 
Murat, Osman. Akınsror: Fehmi, 
Raif. Bozkurt: Naim. 

ikinci arttırmada da arttırma bedeli muhammen kıymetin% 75 ini bul. 'r--------------. 

i 
lRoe)b7i1u· ~··''h"ı:ri l n 1 ' ' ı mazsa borç, 2280 numaralı kanun hükümlerine gör~ beş müsavi tak.. H;ızirao 

sitte ödenmek üzere tecil edilecektir. 3 
Satış peşindir. Talibler:n arttırmaya girmezden evvel muhammen !'--------'-----, 

YJ l~.S8,Av 6, 1,,,, 167.Hı<ı: " · 
kıymetin % 7.5 u nisbetinde pey akçesi vermeleri veya milli bir banka. 
nın tenı:nat maktubunu ibraz etmeleri lazımdır. 16 Haziranı Per11embe 

~-----------Birikmiş vergilerle belediyeye aid tenviriye, tanzifiye ve delliiliye 

resimleri ve Vakıf icaresi satış bedelinden tenzil edilir. 20 senelik taviz 1-------,------
bedeli müşteriye aittır. 

20C4 numaralı icra ve ifJas kanununun 126 ıncı maddesinin 4 üncü VakltLtr \' J' J l : t lİ 

fıkrasınca, bu gayri menkul üzerinde ipotekli alacaklılar ıle diğer ala. 1.-------
kadaranın ve irtifak llakkı sahiplerinin bu haklarını ve husu~ne faiz ve 

.•. ı. ı. 

Güneş q : 6 8 44 
Ôğ!e ıı 14 4 3! 

l<indi 6 .5 8 33 

Akş~m H 13 l.! J J 

Yalsı _J 45 !. ... J 

im• .k ! 09 " n 

masrafa dair olan iddialarını, bu ilanın neşri tarihinden ıt ibaren 20 gün 

içinde enakı rnüsbitelerile bildirmeleri icab eder. Aks: halde hakları 
tapu sicillile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşmasınrlan hariç 0ka. 

lacakları ve daha fazla malumat almak istiyenlerin 1/7 /938 tarihinden 
itibaren harkesin görebilmesi için açık bul"."durulaca~ .olan arttırmal 
şartnamesile 937/388 numaralı dosyasına muracaatlan ılfm olur. [ 

(3597) ı:...-----~""""'--"""'"=----· 

• 



E - S O N T E L G R A F - 16 Haziran 1938 

ŞERBE·T - LiMONATA - DONDURMA MiDEYi 
BOZAR 

KAŞE 

BUZLU su H 
iÇiNDE A s _A N ÔZÜ iÇiNiZ 

Midevi .. Müştehi, Müleyyindir. 
Frenk üzümü Sinalko 

Limon 
-Şeftali 

Portakal 
Muz 

Çilek 
Kayısı 

J SiŞMAN YANKO, 
ı İstanbul Y enipestane Cad. 39 

SON MODA YÜNLÜ, IPEKL\ 
VE PAMUKLU KUMAŞLAR 

Ketenlerin envaı, her cins patiska, havlu ve çarşııflıklar, 
her nevi sofra ve cihaz takımları. 

Tuhafi:ııe dairesinde: En zengin çeşit. Hazır \•e ölçü 

EN <;ÜZEL 
Hıfzıssıhha noktai naza. 
rından her hususta iyi i.. 
mal edilmiş ÇOCUK A -
RABALARI, en iyi şerait 
ve en ucuz fiatlarla yal-
nız 

Ma§azalarında 

satılmaktadır. 

üzerine gömlek, pifama ve ro,p dö şambrlar -- -

Ş k S 
..., ı u İstanbul İkinci İcra da<resinden: 

1 • ag am • cuz Yordanaki Çivicioğlu kızı Mariya 

1 Panayotının malı olup Alıyeden is.. 

l'!!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ltikraz ettiği paraya mukabil birinci 
I~ derecede ipotek gösterdiğ ve t;ı.ma-

t h• } u M • d •• } •• •• d 1 mına 5732 lira kıymet takdir edilen 
0 JSar ar • U Ur Uğun en: I B_ur~az __ a~:ısında, ~ski Manastır, ye-

:...--·----·--------------------....: nı GonülJu caddesınde, eski 60 yeni 
I - Sartname ve projeleri mucibince İstanbulda Paşabahçede yap- 14 No. taj 41 numaralı şarkı 6 par_ 

tırılacak rakı fabrikası ve ana.son ambarı inşaatı be: ikisı birden ka- sel, şimali Gönüllü caddesi, garbı 
palı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. sokak, cenubu 7 parsel numaralı 

ll ·-Rakı fabrikasının .keşif bedeli 2ll6358 lira 04 kurnş ve anason _mahalli ile mahdud bfr bab ah§ap 
anbarınm keşif bedeli ise 14683 !in 03 kuruş olup c~man 311041 lira hane açık arttırmaya konıilmuştur. 
07 kııruş ve muvakkat teminatı 16192 liradır. Evsafı: Bahçeye demir kapıdan gi_ 

Mikroskop· Gösteriyor ki: ~~~ 
Sıtma parazitleri sivrisineklerin iğnesile kana karışıyor. Ve 

hiş bir afet olan sıtmayı vücudümüze aşılıyor. 

III - Eksiltme 29/VI/938 tarihine rastlıyruı çarşamba günü saat , rilerek iki taraf], taş iki klsım mer_ 
11 de Kabataşta le\azım ve mübayaat şubesindeki :ılırn komisyonun- divenle çıkıldıkta karos;men aıitre 
da yapılacaktır. Kapalı zarfların €<! geç saat 10 a kadar makbuz mu- gezinti mahalli çift kapıdan binaya ·ı-
kabilinde alım komisyonu başkanlığına verilmiıj olması lazımdır. gir~ldikte bir sofa üzernde 4. oda 1 Hayat makinesini arızasız bir şekilde işleten ve b;zi s~ğlıkl• ~~· 

TV - Şartname ve projeler 16 lira bedel mukabilinde inh~arlar 

1

. hela, kıl er ve bahçeye _ay. rı bır kapı şatan kudret; kanımızın terkibinde bulunan kırmızı yuvarlakcıklar ~~ 
mum Müdürlüğü levazım ve mübayaat şubesiyle Ankara ve Izmir var~ır. Sofad~n, ser~ıs kapısından Vücudümüze aşılanan bu mel'un parazitler ise mütenıadıyeP ~ 

Başmüdürlüklerinden alınabilir. geçilerek zemın ve ıkıncı kata mer- kırmızı yuvarlacıkları yiyerek çoğalıyor, nesiller yapıycr ve her ot. ı, 
. . V_ - . Eksilt":cye i>:ir~k. et.':'~k. istiyenleri~ fenni evrak ve vesa- dıven vardır.. uz~iyetiınizde sıtma nöbeti dediğinıiz titreme, ürperme ve yanın• ~ 

gu .. nlerce ı~tırab çekmekten kurtıırır ıkını Inhısarlar limum Mudulrugu ınşaat şubesıne !braı ederek ayrıca . Zemın '.katı. Bahçeye a~tre mer_ lermi arttırıyor. ıJ• ,;_ 
ves ika almaları Jiizımdır. dıvenının altından demır kapısı y t d ! S ğ v t(Of ~ 

En şiddetli baş, diş ağrılarını üşütmekten mütcvellid VI - Mühürlü teklif mektubunu, kanuni vesika ıle inşaat şube- malta bir taşlık üzerinde bir oda a ~-" aş .... a l_ıgını Bu Aft:tte~ us~si bıf ~ 
bütün ~ancı ve sızıları keser. Nezleye, romatizmaya, mizden alınacak eksiltmiyı! iştirak vesikasını ve muvakkat teminat zemini çimento tezgahlı, dolaplı bir . Kının, arsın'.k, çelık ve bır çok acı_ n_ebatat hulasalarıle haiz b~ı~· ~! 

kırıklığa karşı çok müessirdir. parası veya mektubunu ıhtiva edecek olan kapalı ıarflnr,n yukarıda ' mutfak, bahçede sarnıç musluğu bir şekıld~ ıhzar _edıleı;ı ve Sıhhat Vekilletının resmi ruhsatını h dDıoıı• )a 

Mideyi bozmaz kalbi ve böbrekleri yermazl yazılı olduğu veçhile cksıltmc günü en geç saat ıo a kadar adı geçen hela, bir odunluk, merdiven altı kö_ " BIOGENIN drajeleri sıtma parazitlerinin en 5mansız bır tiı 
' ·· J""k t k !' nıdır İcabında günde 3 kaşe alınabilir. İsmine dikkat: T kl"dl . alım komisyonu b"şkanlığına makbuz mukabilinde verilm iş olması, mur u mermer e ne• çamaşır · jçİJl 

d k k 
a ı. el rın- posta ile gönderilecek zarflarında bu saatten evvel kom.syonda bu- ka'zanını havi çamaşırhane. ..:>ıtmadan kerunmak ve kurtulmak 

en sa ınınız ve Nevrozin yerine başka bir mar a verır erse . P d 1 k "k 1 k b 1 d 'l ı·k. · k t B"' ··k b" f - b• • • d B J O G İ d" lunduru1ması lazımdır. osıa a o aca gecı me er a u e ı mez. . ıncı a ı: uyu. _ır so a uze - ırıncı eva E N N ır. ~ 
şiddetle reddediniz. , B.• •3469 rınde 4 oda, ı hela, 1 kıler. 

1 
ttJ 

••• Üçüncü kat: Merdiven başında a- B o G E N 8 "· 
Beyeğlu Vakıflar Direktörlüg~ Ü İ!anlar-;--1 Mile.darı Chsi Taşıyacağı Muhammen Muvakkat Eksiltme lafranga bir hela, bir dolap. Bu kat 11 

vu:C be-leli t "l' in t S1ati çatı katı olup bir sofa üzerinde kar- k . . • . . şrıııf e ı 
1 

Aded 
3360 

__ 
289

_
50 1 ki 

2 
d 

1 
b Ik dd ı ·anı tem,zleyıp çogaltır, kırmızı kürecikleri arttırır, adale ,e ıer 1 

Tophanede Boğazkesen Kadriler caddesınde tahtında dükkanı olan Kamyon 
3
6 ton 12.- Bşı ıh 1 d 0b.a k a on mevcuhu ul~f· kuvvetlendirir, ıştihayı açar, dermansızlığı giderir. Sıtma paraı• 1. 0 _.ı 1 

k 108 126 128 130 132 1 26 1 • • • 2900 217 •o 12 30 a çe e ır uyu, sarnıç, m te ı ··ıd .. ·· "'"ı· 1 k b 1 k. . ..,, !~' -' es i , , , , , 34, l yeni 1, 126, 128, 130, 132, 134, 136 No. lı .- ·• · • 
1 

b" "kd b • o urur. "a ~o ara e gevşe lığı ve ademi iktidarda büyun ·~~,,... 

apartıman ınahlulen evkafa intikal ederek,, otuz senedenberi evka!ca kL 1 - Şartnameleri mucibince satın almak istedığ!llli'l 6 tonluk bir mt edyvabagal?k-arı dır mBı . ar aghı, a_n: temin eder. Sıtmanın bütün şekillerinde şifa temin eden bU y 

raya verilmekte olduğu cihetle bu gay,rimenkul 2762 No. lı Vakıflar Ka. t d h"l" ,_ (Z · h · ) tesır ı ılaç her eczanede bulunur. 
aded ve 3 tonluk bir aded kamyon ayrı ayrı açık eksUtmeye kon - re c ır a va~ rr. ınanın arıcı . 1. . • ~ 
muş ur ve a ı ı aıtsamı emın arıç 

nununun 44 üncü maddesi mucibince kadastroca evkaf namına teshil II _ Muhammen bedelleri!•: muvakkat teminatları hizalarında yağlı boyalı zemin ve bil'incı kat 1 

edilmiştir. Tasarruf iddia edenlerın usulen mahkemeye müracaat eyle_ gösterilmiştir. pencereleri demir parmaklıklı tek-

meleri ila olunur. ,3553. III - Eksiltme 22/VI/938 tarihine raslıyan çarşamba günü hiza- mil pencereler pancurludur. Umum T •• k H K • I 
---------------------------- Jarında gösterilen saaılerde Kaba taşta levazım ve mübayaal şu bele- sahası 766 metre murabbaı olup I ur ava uru 111" 

S A T 1 Ş i L A N 1 rindeki alım komisyonunda yapılacaktır. bundan 120 metre murabbaı bına · 

İstanbul ı IV - Şartnameler parasız olarak her gün söı.ü geçen şubeden a- 645 metre murabbaı set set bahçe- 25. ci Tertip 
4 Üncü cra Memurluğundan : alınabilir. dir. 

t k d .1 d 1 .k ·· d Birinci arttırması 22/7 /38 tarihi- ı B •• •• k p • 
Necibe, Şükriye, Aliye ve Hamdiye taraflarından Vo~ıf Paralar İda- V - steklilerin kanunen en ı erin en aranı an vesaı __ ve yuz e uyu ıyangosu, 

· , . . . . . 7,5 güvenme paralarile birlikte eksiltme için tayin edilen gun ve sa- ne müsadif cuma günü saat 14 den 
resınden 20714 .kraz numarasıle borç alınan paraya mukab:l bırıncı de_ 1 d k d d k . lm 1 . ·ı· ol nur 3343 16 ya kadar İstanbul İkinci İcra da-ı at er e yu arı a a ı geçen omısyona ge e erı ı an u . • • 
recede ipotek gösterilmiş olup borcun ödenmemesinden du)ayı satılması_ ••• iresinde icra edilecek ve nı.uham - 3. u"ncu·· keşı'de 11 _Temmuz _ 938 Judır. 
na karar verilen ve tamamına yeminli üç ehlivukuf tarafından 492 lira Mahalli Ke~if Muvakkat ş ırtn me Eksi.me men kıymetin '7o 75 inı bulduğu 1 U 
kıymet takdir edilmiş olan Sultanahmedde Güngörmez mahallesinin bedeli teminatı bedeli saalı takdirde en çok arttır anın üstünde 1 B 50 000 d r 

L: ı<. L. K. L. K. bırakılacaktır. o gün böyle bir be- üyük ikramiye • lira 1 • 
<ayden Derviş ve mahallen Kapıağası sokağında eski 1 mükerrer yeni del •ide edilemediği talkdirde en çok o 
15-19 numatalı bir tarafı 323 harita numaralı Naciye ve Hatice Müved_ Göle 9674 75 725 61 - 49 10 arttıranın taahhüdü baki kalmak Bundan başka: 15.000, 12.0Ü ı 
det ve hazan 221 harita numaralıCavide ve bir tarafı 312 horıta numaralı Tortum 2542 09 715 66 - 47 10.30 şartile arttırma 15 gün daha temdid 

695 44 - 47 11 edilerek 8/8/938 tarihine müsadif l 10 000 L. 1 k ·k · Jerle Ayşe Sabiha ve bir tarafı 2r.B harita numaralı Ali ve Zarife Zehra arsa-

ları ve tarafı rabii yeni açılan 12 metroluk cadde ile çevrili yangın ye-

rinde ve belediye harita şubesinin 301 harita numaras,r.da mukayyed 

9272 54 
10376 60 
10129 3G 

778 25 - 52 14 pazartesi günü ayni mahal ve saatte • ıra 1 1 ramıye . 
759 71 - 51 14,30 icra olunacak ikinci arttırmasında ' ( 10.000 ve 20.000 ) lı"ralık ik• 
836 56 - 56 15 en çok arttırana ihale edilecektir. 

798 99 - 54 15,30 Şartnamesi 11/7/38 tarihinden itL d •• k"' f d 
tamamı 123 metre murabbaı •ahasında olan bir kıt'a arsanın tamamı 10653 09 798 99 - 54 16 bar~n herkesin görebileceği şekil- / a et mu a at var ır. 
açık arttırmaya konmuş olup 1/8/1938 tarihine raslıyan pazartesi günü 'yazıt de Icra divanhanesinde asılı bulu - Ş' d" k d b" 1 k gill 
saat 14 den 16 ya kadar adliye binasındaki dairemizde açık arttırma ile Çıldır 10375 60 778 25 - 52 16,30 nacaktır. Talihlerin muhammen kıy ım ıye a ar ID erce işİyİ zeO 

olup civarına göre içinde bir kısım moloz bulunan yüzü 10,25 metre ve 

Hasankale 
Arpaçay 
Ağrı 

Ardahan 
Iğdır 

Doğu Be-

11151 12 
10653 09 

1 - Yukarıda isimleri yazılı mahallerde şartnam( V!' projesi mucL metin % 71/2 nisbetinde pey akça- ı eden bu piyang9ya iştirak etmek sure· 
hince yaplırıl~rak idare hınaları inşaatı ilıaie edilemediğ ı nden yeniden sı veya mahall! bir bankanın temi- : tile sizde taliinizi deneyiniz. 
ve ayrı ayrı pazarlık usulıle eks!ltmeye konmuştur. nat mektubunu ibraz etmeleri la -

dirde en son arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere &rttırma 15 gün 2 _ Kcşıf bedellerile muvakkat teminatları hizalarında gösteril. zı_'.'.1dır .~potek sahibi afacaklılar i_le . . gö~d·1~ müddetle temdid edilerek 16/8/938 tarihıne raslıyan Salı günü saat 14 miştir. dıger alakadarların gayrımenkul U- Istanbul Asliye 5 inci Hukuk hınmamış ve bir vekil dallı &') 
den 16 ya kadar yine dairemızde ikinci açık arttırması yapılacak ve bu 3 - Eksiltme 1/71938 tarihine rastlıyan cuma günü hizalarında zerindeki haklarını, hususile faiz ve mahkemesinden: memiş olduğundan hakkıııd~u~d'~ 

d K b J b t b . d k . 1 k f d . l "dd" 1 ıdt1 8 .... ~ yazılı saatlar a a ataşta eavzım ve mu ayaa şu esın e ı a ım O- masra a aır o an ı ıa arını evra_ 1 t b 1 Mal. M h k t M"" !kararı ittihaz ed:I"''' o Jll~· ıJ 

misyonunda yapılacaktır. kı müsbitelerile 20 gün içinde dai- d"" ~-~~-- u.. A ıyet 1 ~ a ~:l U- H U M K nun Hl ıııcı ve ·ıı#, 
4- Şartname ve projeler hizalarında yazılı bedellerle inhisarlar le_ remize bildirmeleri, aksi takdirde ~r ugul nuhnl _pos ot • apda os ve kib ~addel~rine ıevfikall ııı~0 ırı 101 . . . . saıre a ey erme aç ıgı avanın ya- ar " 

vazını ve mubayaat şubesile mahallı inhisarlar idarelHinden alınabilir. hakları tapu sıcıllerıle sabıt olma - 1 akt 1 tahkik t d gıyab kararının tebliğ ııı ıSI' 
d 

el d 
1
. . 1 pı m a o an a ı sırasın a . uıı ıV 

5 - isteklıler pazarlık için tayin edılen gün ve saatler e ıo 7.5 dıkça satış be e ının pay aşmasın- . b '"dd . 1 bl d d kaim olmak üzere tahkıI<a ··o . ı.ş u mu eıa ey er en a ı geçen ·ırnı~ ) 
güvenme piıralarile bırlikte yukarıda adı geçe:ı komisyona gelmeleri dan harıç kalacakları ve fazla ma- A t 1 p d 1 k dd 938 salı saat 14 e talik edı 5;qıD • . . 1 . b pos o apa op osun mu a ema ?.1g3 · 

k t · t kt b "b t 1 · 1- d ". "k . .1 1 ila:ı olunur. (3604) lumat almak ıstı yen erın er zaman ı b 1 d • t bl". ti ıld gu- ilan olunur 
anın emın . me u unu ı raı e me erı azım ır. "ırı m'ş vergı ere . . .. u un ugu ve e ıga arın yap ı- · 

38/380 numara ile daıremıze mura- • T b d M t' dd .... •••••••-
belediyeye aid tenviriye, tanzifiyc ve dellaliye resimleri ve Vakıf icaresi, Beşiktaş 1 inci Sulh Hukuk Hiı -ı Ve bahisle muameleli gıyab kararı- caat edebilecekleri ilan olunur. gı epe aşın a eşru ıyet ca e - ~ i lfl 
satış bedelinden tenzil edilir. 20 senelik taviz bedeli müşteriye aittir. kimliğınden: nın ikametgahınızın meçhuliyeti liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii sinde 27 l"I• lu ikametgahını terk ı Kadınlar ç 

2004 numaralı icra ve iflas k3nununun 126 ıncı maddesıııiıı 4 üncü Beşiktaş Sinanpaşa mahallesi hasebile bir ay müddetle ilanen teb- -ı ile Beyoğlu Camcı Feyzi sokak Sa_ 
fıkrasınca, bu gayri menkul üzeride ipotekli alacaklılar ile dığer alaka_ Mahkeme sokak 5 numara!ı hanede liğine karar verilmış ve muhakeme. Beyoğlundfı lahattin odaları çıkmazı 16 No lu 

mukım ike:ı halen ikametgahı meç. sı 16171938 tarihine müsadif cumar- BAKER MAGAZALARINDA I eve naklettiği ve halen kendisinin 
hul Şahende~. tesi gu·· nti saat 10 a talik kılınmış oL ' Yunanistarıda bulunduğu ve orada- ,.. 

1 
Yeni bir 1 Hazine tarafından ale:-h nıze açı. duğundan 0 gün müddeti kanuni _ , ki ikametgahının meçhul olduğu ...__.-c......-s~ 

lan (33) !ıra alacak davasında: ilil.- 1 KADIN ŞAPKALARI mübaşir meşruhatından ve polisin -m•••-----yesi zarfında itiraz ederek mahke - ~ 
pu sicillile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşmasından hariç kala_ nen vakı tebligata rağmen mahke_ meye gelmediğiniz takdirde vakıa. 1 dairesı açılmıştır. r bu yolda yaptığı tahkikattan anla. ______ ıı:ı; __ ,,,~ ... 
cakları ve daha fazla malumat almak istiyenlerin l/7 /938 tarihinden iti. '1'neye gelmedığın:zden gıyabınızda şılmasına binaen davacı vekilinin ~,- -.~ . dar~ 

. . . . . . k b 
1 

d 
1 

k 
1 

muhakemeye devam olundu. Dava- yı klllbul etmiş sayılacağınız mua - P A R İ S İ N J talebile hakkın<laki talebin ilanen S. ·aıııp ve ne,-rıyatı 1 ri , 
haren herkesın gorebılmesı ıçın açı u un uru aca. o an ırttırma şart. cı vekili; otuz üç lira zirnmetinizi meleli gıyaıb kararının tebliği m.a - 'En güzel modelleri. 1 yapılmasına karar veriln~ş ve mu-: BD.§ mıı_harT'ı-;:\'1("'.ı 
namesile 935/1332 num&ralı .dosyasına müracaatları ilan olunur. gösterir ve Eminönü Malmüc!ürlü_ kamına kaim olmak üzere ilan olu. ı ayyen bulunan 14/6/933 salı günü. 1':'l"Ei\l iZZET 8 'ffl \. ·" 

(3600) ğünün iki parça vesikasını ibraz etti. nur.· (937/666) ı lı.••••••••••• saat 14 de tahkikat celsesinde bu -j SON TELGRAF J\ii\ 

satılacaktır. Arttırma bedeli muhammen kıymetin % 75 inı bulduğu tak_ 

dirde gayri menkul en çok arttıranın üzerine ihale edılP~ek, aksi tak_ 

ilt:incı arttırmada da arttırma bedeli muhammen kıymetin % 75 ini 

bulmazsa borç, 2280 numaralı kanun hükümlerine göre beş müsavi tak-

sitte ödenmek üzere tecil edilecektir. 

Satış peşindır. Talihlerin arttırmaya girmezden evvel muhammen 

kıymetin % 7,5 u nisbetinde pey akçesi vermeleri veya milli bir ban. 

daranın ve irtifak hakkı sabibJerinin bu. haklarını ve hususile faiz ve 

masrafa dair olan iddialarını, bu ilanın neşri tarihinder. ıt'baren 20 gün 

içinde evrakı müsbitelerıle bildirmeleri icab eder. Aksi halde hakları ta. 
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