
K lı 

17 Haziran -CUMA 

SAÖLIK KUPONU 
Bu kuponun yinni t4nerini toplayıp 

idaTemiu getiren okuyıu:u!anmız SON 
TEWRAF'ın birinci sınıf müte1ı4ssıs. 

' 

14n t4T4fından meccanen tedııvi edile • 
ceklerdir. Kuponlar, her gün idarehıme. 1 
mlzds deği§tirilmektedir. 

Sayı: 458 ......._ _ Yazı işleri: Te•efon 20827 
İstanbul Cağal~ğlu Nuruosmaniye No: 5~ 

En s0n Telgrafları Ve Haberleri Veren Akşam Gazetesi laare - lıan: Tel. 20827 
Telgraf : İ.st. Sou Telgraf 

Hataya girmesi yakın ! 
........................................................................ :im ........................ . 

Askerlerimizin . 

8ütQn Hatay halkı vecdli bir heyecan ve sabırsızlıkla 
• "' • .• • ' • , . ...... • ~ • ~ \"' t>.' - ~ . ' ~ • " :1.. ' . . . ~ . ' ·. . ·. . . . . . . : . '' ~ - ~ . . 

askerlerimizi aralarında •• • 
gormeyı bekliyorlar kahraman 

ijatayda yeniden yeniye Türk köylerine yapılan baskınlar ve 
~hniş olan askerlerimizin bir an önce oraya gitmelerini icabettiren 

::- . ~ . .... . . ' . .. ... ·-\.-~ .... .- . .,... ... ,,, 

katiller Hatayın istiklal ve 
sebebler arasında görülmek 

• 
emniyetini garanti 
safhasına girmiştir • • • • • ı .. 

; 4.nkaradan Hataydaki son va- Nafıa Vekılı 
~iyet ve tahrikat nasıl görülüyor? Şehrimizde 

All Çetinkaya Bü-1 
1 yük Şefe tazimatta 

:'nlakya 17 (Hususi muhabiri - ~ -
llıııcten)- Türk askerinin inzıbatt 

1 bulundu ~·~· ""esini görmek üzere Hatll)'a ı 
l!leı,eği hakkındaki habuler do-

ı• ~llıi!e bütün Halay bayram yap. 
ka hazırlanmaktadır. 

~ ~l'iirk askerinı Hatayda görmek, 
~ 

1
1tr); Ratay için en büyük bay -

ı. 'ııı olacaktır. 
~-l{qtayı.n emniyet ve lsti'lı:ll'ıllnl 
~!!'/re itilUı ile Fransa ile ~~r-

~ lıy garanti etmiş bulunan Tür
~ e Cumhuriyetinin inzıbati va.. 
) 'sini deruhde etmek için bura. 
~ &Öndereceği kıtaatın Hataya 
L l!ceğ; gün henüz belli değildir. 
~ bir tebliğ olmamakla bera. 
bı.', bugünün çok yakın olduğu 
~ıiaki mahsüsat kuvvetlidir. Halayda Türk köylerine tecavüzler ve bukınlllr yapan Arab çeteleri 
lıllrada delegelik -,azifesinl gö -

~ransız kumandanına atfolu. nan beyanatında Türk kıtaatının (Devamı G ıocı s&hifemizde) 

• 
ltcı/ya 
~ııgoslavga 
~asındaki iş birliği 
uır kere daha 
ledkik ediliyor 
~enedJk 17 (A.A.) - Kont C!. 
>ıı;' ltoınayı ziyareti tatil dola -
~ le Yapılan hususi mahiyette 
t~ &ey_ahat şeklinde. göster~en 
~ hdinoviç'in şerefıUP. bir zıya. 

Vet"Tn;.t· 
ıı --...., ır. 
~ lırıunıa beraber Romanın .'i -
~ Ve diplomatik mahfillerı bu 
ııı., ~te hususi bir mahiyet atfet.. 
~4-dirler. 
lılakatları esnasında Ciano 

~ stoyadinoviç, umumi dünya 
. ~)etini tedkı!k edecekler ve 
~ 7 larihnli Belgrad itl\Afların -
~ d • . . ti \ ogan teşriki mesaı sıyase • 

• 
1'llziın edeceklerdir. 

ihtilalciler bütün cephelerde ileri 
hareketlerine devam ediyorlar 

~ 

. _ 

~~Dil!ere, •Çek s·;;;.";;;~"c•h;:ı~vo';~vb.;i~ 
las elesıle kası 25 am leyi işle-
' ~tndanalakadar rinden çıkardı 
ı,~ndra 17 (A.A.) - Çekoslo -
~~~~aııın Londra elçisı Masarik, 80 Türk işçisinin de meşrü hakları gasbedlmiş 
~~ 0slovak hükfunetile Henlay. 
~~ delegeleri arasında başlıyan 
1-r~ereler hakkında görüşmek 
~ e l!ariciye Nezaretine g!de -
iı~.\ı~ıın müddet Lord Halifaks'in 
~;n~a kalmıştır. 
, ag 17 (A.A.) - Bazı gaze ~ 
~. 

1
hugün İngiltere hükfunetl -

ı.1 . llgiliz sefaretinin talebi U -
~ n n~ :Reihenberg'deki İngiliz 
• ~l<ılosu Pares'i Südetlerle mes. 
,~1ntakaya müşahid tayin e. 

~~? yam:ıakta isel~r de bu 
~oğru değildir. 

ı' 1"""1 . • ği t~q· ·-ısı tere"Tiirkiyeye verece 
~Ilı 1 

Projelerini yaltııi.da Avam 
~~<l.rasına verecek ve kamarada 

~ere edilecektir. 

.. 
' . r 

Nafıa Vekili 
Ali Çetlnkaya 
bu sabahıki ekıı.. 
presle §ehriml • 
ze ge~, Hay. 
darpaşada me • 
rasimle kar • 
plallJill§tır. Alt 
Çetinkaya bir 
motörle doğ • 
ruca Savarona 
yatına geçerek 
Büyük Şefe ta _ 
zimlelrini sun _ 
muştur. 

?azara kadar ;;ehrimizde kala • 
cak olan Nafıa Vekili bugün ve 
yarın bilhassa elektrik §irket!nin 
devir ve tesellüm muamelesini 
tedki'k edecektir. 

Kel'i tatil gUnlJ Batv•· 
kilin Ankara ya avdetin
den aonra belli olacak 

Ankara 17 (Hususi muhabiri • 
mizden, telefonla) - Yarın tatil 
olunması evvelce tahmin edilmiş 
olan Büyük Millet Meclisinin da. 
ha bıiııkaç gün faaliyete devam e • 
deceği anlaşılmıştır. 

Çünkü Meclisin elinde birçok 
görüşülecek yeni kanunlar mev _ 
cud bulunmaktadır . 

Meclisin kat'i tatil günü, pek 
yakında İstanbuldan buraya dö. 
necek olan Başvekil Celal Baya -
rın avdetinden sonra anlaşıla • 
şılacaktu. 

Tramvayın 
Firen/eri 
Tutmadı 
Bu yüzden 68 ilk bir 
kadın agırca yaralandı 

Bu sabah Çarşıkapıda yeni bir 
tramvay kazası daha olmuştur. 
68 yaşlarında ihtiyar bir Ermeni 
kadını dalgın ve yorgun bir hal
de yolun ortasında yürürken bir. 
denıbire Yedikule hattına işliyen 
ve 769 numaralı vatmanın idare -
sinde bulunan tramvayla karşı • 
!aşmıştır. Aralarındaki mesafe 

(Devamı G ıncı sahifemizde) 

Sarışın kadın 
Bacıosınanbayarı • İp>ala cina. 
yetl hakkındaki en son tıılıkika. 
tımızı 6 ı,ncı sahüemizde oku 
yacaksmız. 

Sabiha 
Gökçen 
Selaniğe 
Hareket 
Etti 

Atina 17 (Hususi muhabirimiz 
telefonla bildiriyor)- Dündenbe. 
ri burada bulunmak ta olan Ata _ 
türk kızı Sabiha Gökçen bugün 
lı&va limanından saat tam 11,20 de 
büyük tezahüratla Seliiniğe hare. 
ket eyledi. 

Kendisi Selaııikte de merasim 
ve tezahüratla karşılanr.cak, Ata
tıirkün doğduğu evi ziyaret ede
C.?~, oradan Belgrada gidecektır. 

Valimiz 
Y unanistana 
Gitti 

Valinin uğurlaruşından iki intıba: 
Kızı ve oğlu ile veda ediyor, 

halkı selamlyor 
(Yazısı altıncı ıahifemizde) 

Büyük Şef Başve
kille Vekillerimizi 
kabul buyurdular 
Başvekil ve Vekilleri
miz YüksekŞeftenyeni 

direktifler aldılar 
Pazar günü lzmitte kimya fabrika
sıı11n temelleri atılacak ve bu mera
sime bizzat Başvekil riyaset edecek 

İstanbul Ui -V\. 
A.)- Atatürk bu.. 
gün Savarona ya.. 
tında Başvekil Ce.. 
lal Bayar'la Hari. 
ciye ve Dahlllye 
Vekillerini ve bu.. 
gün Ankaradan ge 
len Maliye Vekili
ni kabul buyur • 
muşlardır. 

Vekillerimizin İs. 
t.anbuldald meşgu. 

liyelleri 
Başvekil Celal 

Bayar ve diğer Ve
killerimiz !stan. 
bulda devlet işleri 
ve muhtelif mese. 
leler ıizerinde meş 
gul bulunmaktadır 
!ar. 

Dün Atatürk 
nezd;nde toplanan 
Vekıllerirniı Ulu 
Şefe son vazıyetler 

Yazısı 6 al 

Cumhuriyet gazetesi 
hatasını tashih etti -"En aşağı ve korkunç halk tsbakala~ 

rı" ndaki kasdın "katiller, esrarkeşler" 
olduğu anlaslldı 

Cwııhuriyet gazetesinin dün 
bariz bir hatasına işaret etml~ ve 
kendisinden derhal bu hatayı tu.. 
hih ve tamir etmesini istemiştik 

Bugün memnuniyetle görüyo • 
ruz ki, Cwnhurlyet refikımiz ha
tasını görmüş, tashih ve tavzih et.. 
mişlir. 

cEn aşağı ve korkunç halk ta. 
>bakaları• demekteki kasdı ckatil
ler ve esrarkeşlerle dolu' demek
miş. Filhakika o da müba!Ağalı 
lbir görüş oluyor amma, nihayet 
muayyen bir hedefi istihda ~ etti
ği için dünkü feci gaf tashih ve 
tamir edilmi§ bulunuyor. 

Cumhuriyet refikimizin hata -

(Devamı 6 mcı sı.lıifedo) 

- --

Cumhuriyet gazetesinde dün çıkan 
hatalı ve gaflı nanın bugün tavzih 
ve tamir edilı:nbı olarak çıkan şekli 

• 



• 

~-SON TELGRAF- 97 IJuiran 1138 

N ll I\ i · ı Egede yeni bir - ı "'.,EN. lktısad 
Romanya 
Başpehlivanı 
Ortadan gayıp mı 
Olmuş? 

Pangaltı. Dolma bahçe 
caddesi 

Hakim mektebine Fakültesi mi Yolun açılması işi için 
postalar seçildi • • 

nıçın ihtiyaç var ? . Kurulacak 
Hakimlik başlıbaşına bir meslek Bu hususta İkhsad Ve TeklrdeQlı Hilserlnln 
ve ih~sas elduğuna göre hakimi 
d~ munhasıran hakim yetiştirecek 
hır mektebe elbette ki ihtiy:ıç var .. 

kaletine mühim bir telgrafını "omen me-
müracaat yapıldı murl•rı geri çevirdiler 

Bu civardaki bestanlar da istimlak 
yeni parke cadde taşlıktan 

D@lmabaçheye inecek 

edilerek 

Yazan : ETEM ızzET sENfcE 
~-=-=--~=.;.__.;;;:;.;;.;..;..:..::::~ 

D llnkü yazımız üzerine bir arkadaş: 
- Hukuk Fakültesi ki tahsil ve adliyedeki sitaj hikim, müd.. 

deiumum1 yetiştirınelı: için kilidir .. 
Dedi Ve .. Münakaşa ettik. Hukuk Fakültesi memleketimiz için kurul. 
dui;'U ~denberi en yüksek kıymetleri vermiş bir müeır.scsedir. Bugün 
için de bu ilim ocağımız kendisinden beklenen yüksek randımanı ver. 
mektedir. Ancak, münhasıran hiikim ve müddeiumumi yetiştirmek için 
açılacak bir fakülte de hiç bir zaman faydasız olamaz. Mülkiye gibi, 
Yüksek İkilisat Fakültesi gibi. 

Tasavvıır ettigimiz bu fakülte hatla, Adliyedeki sitaj müddetinin 
karşılığı da olabilir. Hukuk Fakültesini muvaffakıyetle bitiren genç 
istikbalini Adliye mesleğine bağlamak istiyorsa iki scuelik bir tahsil 
ve' tetebbü devresini ihtiva edebilecek cılan yüksek hıikinı ve müddei 
umumi ınektebni de bitirmek mecburiyetinde bulunu• \'E' diplomasını 
aldıktansonra, doğrudan doğruya Adliyedeki vnzife•ine başlıyabilir. 
Böyle bir Fakülte hem ameli, hem nazari tedrisi kendisi i~in esas kabul 
edebileceği gibi bakim ve müddeiumumi branşları üzerinde de o tipin 
ilmi, içtimai ve mesleki hüviyeti üzerinde bilhassa yeti1tirmc ve eğit. 
me vasıtnlığını görebilir. Bugün için Türk hakimi ve miiddeiumumisi 
en ağır yük altında bulunan, mesai saatinin ve beşeri talıammülünün 
çok üstünde çalışan münevver unsurdur .. İlmi liyakati ve vicdani hü. 
viyeti de en modem memleketler hiıkimlerininki kadar üstün ve ol. 
gundur. 

l\Iunhasıran, Adliyeci yetiştirecek ve onun benliği , mesleki, içti.. 
mal, ilmi liyakati üzerinde işliyttek olan bir Fakülte ise hiç şüphe 
yok ki, daha l>aşlangıçta Türk hilkiminin işaret eUiğirniı yüksek evsa. 
fını arttıracak ve onu Adliyedeki kürsüsü üzerine tam tcchizatlı bir 
zihniyetle getirerektir. Ve .. O vakit Hukuk Fakületesinden yetişen 

gençlerde sırf avukatlık, hukuk müşavirliği ve saire gibi branşlarda 
istikballerini arayan ve muvaffakıyet yolunu çizenlPr olaraklar; avu. 
katlıktan Adliyeciliğe, hakimlikten avukatlığa, hukuk müşavirliğine 

yahut ta avukatlıktan idare ve emniyet memuriyetlerine geçmek gibi 
istikrarsızlıklar ve tcşcvvüşler önlenecektir. 

Hiıkim, mektebe girdiği günden itaibren hakimliği kendisi için ye.. 
gil.ne istikbal ve ikbal yolu olarak seçmiş unsur olacak ve .. biitün varlığı. 
nı yalnız ona bağlıyacaktır. 

Bir genç için ümidini, sevgisini, hüviyetini bilerek bağladığı bir 
meslek elbette ki onun için de hayırlı, uğuılu, kararlı bir feyiz ve iler. 
leyiş kaynağı olacaktır. 

İşte bilhassa bunun içindir ki: 
- Yüksek bir bakim mektebi faydalı olur .. 

Diyoruz .. 

Belediye ve 
Hususi idare 
Memurları 
Ne suretle hurcirah 

alacakları dün 
tebliğ elundu 

Belediye ve hususi ıdare me -
murlarile mülhak ve hususi büd
celerle idare olunan memur ve 
müntesiblerinin, ne suretle har
cırah alacakları, bazı yerlerde te
reddüdü mudb olmuştur. 

Dahiliye Vekaleti, bu munase. 

betle dün vilayete bir t ?.mim gön. 
dermiştir. Bu tam:imde, Beled iye 
memurlarının ve müntesiblerinin 
de( umumi büdceden maaş alan 

memurlar gibi aynen cHarcırah• 

kararnamesi. hükümlerine tabi 
tutulması icab ettiği bildirilm ek
tedir. 

Etem İzzr.t BENİCE 

Yabancı 
Mekteblerinde 
Matem günleri 

TUrk bayr.sğı yarıy.a 
kadar lndlrilmlyf"cek 
Şehrimizde ve memleketimizin 

diğer bazı yerlerindek i ecnebi 
mekteblerinde kendi matem gün. 
!erinde çekilen ecnebi bayraklan 
yarıya kadar indirilirker., bazı 

yerlerde ecnebi bayrağı ile b ir _ 
likte çekilmesi mutad olan Türk 
bayrağının da, yarıya kadar in _ 
dirildiği görülmüştür. 

Bu münasebetle dün Maarif Ve. 
kfileti tarafından alii.kadarlara bir 
emir gönderilmiştir. Bunda. va _ 
hancı mekteblerde kcnd: matem 
günlerinde yarıya kadar çektik
leri bayraklarının yanıbaşırda 

Türk bayrağının yarıya kadar in
dirilmeden çekilmesi e\ıemmiyeL 
)p tebliğ olunmaktadır . 

J v 

.SOGDUH 
AŞK, HEYECAN ve İrtTİRAS ROMANI 

Romanya başpehlivanı Titi ta.. p al im 
İzmir vilayet umuınt meclisi _ ang tı ile Do abahçe ara - / 

rafından Tekirdağlı Hüseyine, ınd · b' dd nin bu devredeki toplantılan es _ il a genış ır ca e açılacağını 
Türkiyenin istenilen yerinde gu..·· ı ık 

lık yolunun başlangıcına kadar 
süren, oradan bir dirsekle kı vrı. 
!arak Beşiktaşa inen caddenin de 
mezarlığın yanından ayrılacak 

bir kolla Pangaltı - Dolmabahçe 
yoluna eklenmesi de kararlaştırıl. 
mış bulunmaktadır. 

nasında Türkiye i.ktısadt harekeL evve ce yazmışt . Bu yolun mo.. 
İ reşmek için teklifte bulunmn• - d b. ı ı " !erinin zmirde temerküz etmış ..., ern ır yo o aca6ını ve tamamen 

olmasından ve iş hayatının bilgili tur. asfalt döşeneceğini haber vermiş. 
Tekirdağlı, bu teklifi kabul et- tik y ı elemanlara ihtiyacından dolayı · o un açılma işi içın yapılan 

miş ve bir telgrafla lstanbulda h I·'-I Ege ınıntakası iktısıı.d fakültesi azır ""' ar tamamlanmış, toprak 
nam.ile İzmirde Kültür Bakanlı. güreşmek üzere Romanya başpeh-. tesviyesi için çalışacak postalar 

livanını davet eylemiştir. Fakat ·ı · · b 1 
ğından bir iktısad fakültesi tesisi seçı mış, ışe aş amak üzere bü -

Romanya telgraf memurları, Titi tü' h lıkl temenni edilmişti. n azır annı ikmal etmiştir. 
adındaki başpehlivanların. bula. y ı H b Vilayet makamı bu mühim ış o , ar iye meydanından baş. 
mamış olacaklar Jd telgraf, bu la cak · dik üzerinde ehemmiyetle durmuş ve ya , şun · i bostanların bu -
namda pehlivan bulunmamıştır, ı d - ed k ··b k ı Kültür Bakanlığına İzmirin bu un ugu Y e su ay o u u ye • 
kaydile, Tekirdağlı Hüseyine geri kh k d ihtiyacını bildirmiştir. Tahmin e- me anesi ar asın an dolaşacak 
gelmiştir. , 

dildiğine göre Veklilet bu işi ted. ve çok arızalı olan bu a.. 
kik ettirdikten sonra İzmirde böy. n razi üzerindeıı Küçük Çift.. 
le mühim bir kültür müessesinin il KUÇJK HABERLER il lik Parkı önüne inecek, ha. 
açılması çarelerine tevessül ede _ """===============' len tabii bir şose halinde * Konservatuar tekke şiirle _ ce'ktir. bulunan yol kısmı ile parke dö _ 

rini, mevlevi iliihllerini ve bütün ------<>-----

Kefilli memurların 
Birikm~ş 
Paraları 
Önümüzdeki hafta ken
dilerine iade elunacak 

Hususi idareler ve Belediyeler 
kefalet sandığına bağlı memur _ 
!ardan herhangi bir selıeble olur. 
sa olsun işten ayrılanların kefa. 
let sandığında biri km· ş paraları. 
nın kendilerine iade olunması ka. 
rarlaştırılmıştır. İade muamelesi.. 
ne önümüzdeki hafta içinde baş. 
]anacaktır. 

Rüam 
Mücadelesi 
Mevsim münasebetile 
bertarafta sıklaştırıldı 

Tek tırnaklı hayvanlar arasın. 
da büyük zararlara scbeb olan 
rüam hastalığı ile mücadele için 
veteriner umum müdürlüğünce 

vilayet baytar müdürlüklerine ye. 
niden bazı talimat gönderilmiş _ 
tır. 

Bu talimata göre, halen sona 
ermemiş bulunan çayır zamanın.. 
da bu kabil hayvanlarm iyice ınu. 
ayeneden geçirilmeleri, hastalık. 
Jarın derhal imhası cihetine gidil. 
mes, işüpheli hayvanlarla ayni 
çayırda bırakılan hayvanların da 
hastalığın tefrih müddet kadar 
m~ahede altında bulundurulma. 
ları bildirilmektedir. 

Vilayet baytar müdürlükleri e. 
sasen mevsimle beraber başlamış 
bulunan rüam mücadelesin i her 
tarafta bu ka:bil hayvanlara teşmil 
etmekte, rastlanan rüamh hayva. 
ntı itlaf ile çayır münasebetile 
boşalan ahırlarda dezenfekte yap. 
tırılmaktadır. 

- Artık yoruldunuz, değil mi? 
- Hayır. Benim için yorulmak 

mevzuu bahsolamaz. Sadece bi _ 
raz da etrafı seyretmek maksadile 
oturuyorum. 

- Nasıl.. Etrafta sizi alakadar 
eden başkaları mı var? 

şeli Dolma!bahçeden ayrılan geniş 
klasik musiki ve şiirleri toplatıp cadde kısmı ile iltihak edecektir. 
plağa aldırmıya karar vermiştir. 
* Beykozda Ortaçeşmede ruh. 

satiyesiz inşa edildiği i1;in kay _ 
makamlıkça yıktırılması mev _ 
zuu bahoolan 300 evin ruhsatiye 
cezaları alınarak tapuya raptediL 
mesi muvafık görülmüştür. * Avrupaya ihracat yapan mü. 
him bic ecnebi tütün şirketi Bul
garistana nakil için Bulgar hü _ 
kıiıııetinden çok müsaid teklifler 
almıştır. * Şehrimizde bulunan nafıa 
müsteşarı dün eski elektrik şir _ 
ketinin devir ve tesellam işlerini 
tedkik etmiştir. 
* nakil vasıtalarının ağaçlara 

çarparak kaza yapmmlrı için Be. 
lediye şehir dışındki ağaçların 

gövdelerini boyatmaktadır. * Dolmaba:h.çe gaz şirketinin 
Şişli dışında Levent çiftliğine nak. 
li mukarrerdir. 
* Daimi sergi binası için İk _ 

tısad Vetıleti yer aramaktadır. * Dilenciler toplanılarak mem.. 
leketlerine gönderilmektedir. * Suriyede Fransız komiserliği 
Suriye Başvekiline ıbamba atıl _ 
mayıp bri kestane fişeği patladı. 
ğı şeklinde suikasd haberini tav. 
zih etmektedir. * Japon Başvekili, San nehir 
sedlerinin yıktırılması hasebile 
Çinlilerin gayri insani hareket _ 
!erini bütün dünyaya ~ikayet eL 
mektedir. * Dünkü yağmurlar esnasında 
Ortaköy ve Aksarayı seller bas _ 
mış, Taşkışlaya bir yıldırım d~
müş, kışlanın arkasındakı saman. 
!ıklar tutuşmuş ise de hemen sön. 
dürülmüştür. * İngiliz Kralının yıldönümü 
münasebetile Atatürkle İngiliz 
Kralı arasında tebrik ve teşekkür 
telgrafları teati edilmiştir. * İş mahkemeleri kurulacağı 
hakkındaki haberler doğru değil. 
<lir. * Profesör Uilson Tü~k vatan. 
daşlığına kııbul edilmesini iste _ 
miştir. * Sarıyerde bir ortamekteb a.. 
çılmasına karar verilmişt i r. 

Diğer taraftan Maçkada, Taş _ 

Otobüs 
davası 

Neticelendi 
MUddeiumu T f Ahmed 
rmln Yalmanın berae
tlnl1 diğerlerinin ceza· 
landırılması.11 lıtedl 
Otobüs yolsuzluğu hakkında ya.. 

pılan neşriyat üzerine 'Tan gaze _ 
tesi Başmuharriri Ahmed Emin 
Yalman ile bu meselede ismi ge. 
çenler arasında açılan kar~ılıklı 

hakaret davası dün asliye birinci 
cezada neticelenmiştir. 

Müddeiumumi muavinlerinden 
Hakkı Şükrü, Ahmed Emine ııro. 
testo çekmek üzere Recai Babanın 
birçok kimselere ıbaşvurduğunu, 

nihayet dişçi Avni Bayerle uyuş. 
tuğunu, protestonun tamamile 
uydurma olduğunu, Ahmed E _ 
minin Sa'bur Sami ve arkadaşları 
aleyhine yazdığı yazıların birer 
tahkikat mevzuu teşkil eylediğı. 
ni, bunlarda hakaret kasd: olma.. 
ılığını söylemiştir. 

Müddeiumumi netice olarak 
Ahmed Emin Yalmanın beraetinı, 
Avni Bayarla Recai Nz:hetin ce _ 
zalandırılmasını istemiştir. 

Mahkeme müdafaa ve karara 
kalmıştır. 

* Akayın Moda vapuru Hay. 
darpaşa iskelesine yanaşacağı sı.. 

rada çadır yüklü 'bir motöre çar. 
parak batırmıştır. Tayfalar kur. 
tarılm ıştır. * Avusturya Nazi partisinde 
ihtilaf çıkmıştır. Hitler bu ihti _ 
!Mı hal için bugün Viyanaya gi. 
decektir. * Çinin İngiltere, Fransa ve 
Rusyadan istikraz alacağı anla _ 
şılmaktadır. 

* Taşdelende otomatik su doL 
durma ve kap yıkama makine _ 
leri kurulmıya !başlanmıştır. 

gittikçe insanı kendıne çeken bir 
erkeksiniz, Kamran Bey! 

- Belki... Fakat, saf bir erkek. 
te bu meziyetler bulunur mu? 

- Rica ederim, alay etmeyin 
benimle! 

Bu eklenecek yol kısmı parke 
olacak, şimdiki Taşlık denilen 
mevkiin önünden geçecek, denize 
bakan gazinonun yanından kıvrı. 
!arak Küçük Çiftlik parkının ö • 
nündeki yol kısmına bağlanacak. 
tır. 

Belediyece bostanların istimlil. 
ki için icab eden muamelenin ya.. 
pılınası etrafındaki hazırlıklar ta.. 
mamlanmakta, bu yolun gelecek 
yıl Cümhuriyet bayramına kadar 
tamamen bitirilmiş olmast için in. 
şaata hemen başlanmak üzere 
projesi hazırlanmaktadır. 

Dahiliye 
T Eşkilatında 
Açık memurluklar 

Dahiliye Vekfileti, dün vilayeL 
!ere bir liste göndermiştir. Bu lis
tede Dahiliye büdcesinden açık 

maaş alan tekmil memurların i. 
simleri ve adresleri mevcud bu -
lunmaktadır. 

Listeye merbut bir emirde, bu 
açık maaşı alan Dahiliye memur. 
larının, halen açık bulunan veya 
açılacak olan münhal memurluk. 
!ara tayin edilmeleri tebliğ olun. 
maktadır. 

Ayni emir mucibince, bunların 
tamamen tayinleri yapılıp bitme. 
den haricden Dahiliye teşkilatı. 

nın hiç bir münbaline. haricden 
1cimse alınmıyacaktır. 

Yeni 3 kılavuz 
Gemisi 
lntaatı bitirilen gemiler 

idareye teslim edildi 
Fabrika ve Havuzlar Müdür _ 

lüğüne İktısad Vekaletince sıpa. 
riş edilen üç kılavuz gemisinın 
de i~atı bitmiş, bunlar kulavuz.. 
luk idaresine teslim edilmişlerdir. 

Yeni yapılan gemiler mazotla 
müteharrik bulunmakta, gerek 
sür'at ve gerekse kabiliyetce ev. 
velki buharlı teknelere her cheL 
ce müreccah görülimektedir. 
Diğer taraftan, kılavuzluk ida. 

resinin ikinci posta bir kılavuz 
gemi•i siparişi vermek üzere bu. 
lunduğu anlaşılmakta, yeni sipa.. 
rişlı> açık deniz kılavuzluğuna ya. 
rayacak gemilerden verilmesi et. 
rafında da tedk!kler yapılmakta.. 
dır_ 

lstanbul kömürcü
lerinin bir dileğl 

Dün matbaamıza hır grup kö _ 
mürcü gelerek Belediyeden istek. 
leri olduğunu ve gazetemizin dP. 
J:ıu isteğe vasıtalık etmesini rica 
ettiler. Kömürcülerin söyledikle. 
rini aşağıya yazıyoruz: 

Tefrika 
N. 17 

Yazan: leken :ı er F. 
SERTELLi 

- Kimbilir? Belki de olabilir 
ya. Düğünde çok güzel giyinmiş, 
çok gösterişli hanımlar var. 

Melfılıat kaçlarını çattı . 

- Ya kadınlar? O halde bende. 
niz de kanaatimi söylemekte ser. 
bestim, değil mi? Evet, kadınla _ 
rın kalbleri de tıpkı kiralık oda. 
!ara benziJ Or. Bazan bu odaların 
müşteriler i o kadar sık değişiyor 
ki. dün babamdan intihal eden bü.. 
yük bir apartım,mı gezerken de 
ayni şeyleri düşünmüştüm. Ken. 
dimi adeta bir kadı ' ı kalbinin için 
de dolaşıyor s:ındım dı. , kendi ken 
<lime güldüm. 

- Alay mı canım ... Bana: elam 
manasile safsınız!• diye:ı siz de. 
ğil miydiniz? 

- Evet amma ... Bunu ben kıs.. 
kançlıkla söylemiştim . 

-• Ahalinin ihtiyacı olan bir. 
takım gıda maddeleri ve buna 
mümasil şeyler satan dükkanlar 
geceleri saat.21 e kadar açık hıra. 
kılıyor. Halbukı kömür dahi bir 
gıda maddesi olmamakla beraber 
havayici zaruriyedendir. Akşam. 
ları saat 19 da vazıfelerini terke. 
den gerek memurin ve gerekse iş. 
çiler birçok zamanlar kömürsüz 
kalmaktadır. Mesela et gibi bir 
yiyecek alan bir işçi onu pişirecek 
kömür bulamaz ise o akşanı aç mı 
yatması llizımgelir. Bizim de di _ 
ğerleri gib 21 e kadar açık bıra _ 
kılmamızı Belediyeden rica ede. 

- Evet. Madam Mannik ile a. 
rası çok iyidir. 

- K imdir bu Madam l\I ann ik? 
- A .. Tuhaf şey! Şişi n i n ma _ 

ruf terzisi.. Hiç duymadınız mı 

onun şöhreti ni? 

- Hay ır . Ş imd i sizdon i şit iyo. 

rum. 
- Melahat dudağını n uci!e gü. 

lümsedi: 

Lerimo alınırım amma .. 
- Yok .. Yok .. Her manasile saf

sınız, beyefendi! İnsan h iç Man. 
n ik Hanımın atelyesini bilmez, 
duy maz olur mu? 

- Bendeniz Avrupadan yeni 
geld im. '.felah at Hanım' Kadın 

terziler ini değil , erkek terzilerini 
bile bilmem. 

Melahat yan gözle baktı .. 
Tekrar güldü. 

Ve ağzından çıkan dümanları 

dudağının ucile havaya doğru 

üfledi. 
- Şu erkekler nekadar da ka. 

rektersiz mahluklardır .. . 
- Tıpkı kadınlar gibi değil mi? 
- Rica ederim . .. 
- Hiddetlenmeyiniz, Melfıhat 

M:elahat, apartım:ın kelimesini 
duyunca birdenbire değişti.. . 

Manalı bir tebessüm!e güldü .. 
Tekrar sigarasını tüttürdü. 
Caz başlamıştı. 
Melahat, Naci Demirelin dave. 

tini bekler gibi bir tavırla gözü. 
nün içine baktı. 

Naci Demirel ayağa kalktı: 

- Danaedelim mi? 

- Nasıl .. . Kıskançlıkla mı? 

- Öyle ya ... Benim gibi güzel 
bir kadınla kgnuşurken, etrafa 
göz gezdirmeğe başladığınızı gö. 
rünce, elbette her kadın gibi ben 
bunu bir izzetinefis meselesi ya.. 
parak . ._ 

Melahat Hanım sözünü tamam.. 
!ıyamadı. 

riz.> 

Franko'nun yeni 
taarruzu raıı 

Yazan: A. Ş. :ES 
diflllelı 

Franko harbi nihayetlen gafh• 
için İtalyan ve bu defo '.1, rdıııı' Alınan kıt'alarınıo da ya f,P• 

Yeni bir taarruza buşlanıışt~·Jıııi
laşılıyor ki bir taflad:ınberl • 
liz gemilerine ve Fransız ı~., 
larma karşı devam etnıekt• ~ 
tecavüz bir taarrw: içils 1ıao;. • 
cümlesindendir. Fronko 1931 11-
ııesi nisanında Bilbaoya lı:ar1' Jıı· 
arruza girişeceği sıralarda da rt• 
gil . . , .. u!Uo 

ız tıcaret ı:eınilerıoı ak f• 
batırmıya ba§la~ ve bir ç iiJ<Ü• 

miler tehlikeyi göze alarak b Ji• 
metçilerin ellerinde bulun•P .• 

;.kltJ''"' 
manlara uğramak isteroed # 
den fili bir abloka tesis et p , 

ıo 
muvaffak olmu<tu. Fransıı bÜ• 

• d•· 
raklarınm bombardıuıaıı• ğll-
ldlmetçileri hala Fran sar• ~ııJI• 
makta olan iki siınendifcr h• 

1 
j~ 

d b• . . - 'b' ı,., 0 dıO an ı.rmın tahrı ı n13P.~ • ı;tı~ 
• bU 

tihdaf etmektedir. Frank0 
•" 

retle hiikUmetçilerin kara~~ . 
denizden muvnsalalarını k 8j 

ı ı~ur. 
ten sonra taarruza bJŞ a~rı ',ı,ıııi· 
de!aki taarruzun hedef• _v ıoıı•n 
yadır. Ve ilk hamlede J{ast•~,,dif· 
işgal edildiği bildirilrııe ul•rl 
Kastellonun i~gali Fra11k0

' 0ıd•• 
Valansiya yolunu açnıakt• 

1
. bif 

. ·•" ğundan şilphesiz eheınırtl) eli Jııı• 
zaferdir. Şehrin ışgali. iktı~~ ,ıır 

·çın 
kımdan da hükılmet<;iler ı if: ~f•• 
bir darbe teşkil etıııekted . f'l'' 
lılmdur ki İspanya bürük bif ~' 

. . ·ıeJI•" 
taka! ıhracatçmdır. J{as k.,ıi •' 
portakal ticaretinin ır."r iY'''' 
ihracat limanıdır. Bu ehcrfl1~04,n 
limanın Frankocular tar• t•~'I 

por 
işgali ile hükiımctçifer, . ıil• • 
t . t' . . d cc*i ıs 
ıcare mm temın c e ' la.l' 

~ıodır ~ deden mahrum kalına .,ı1c·• 

Bu taarruzını inkişaf ,1ur•P 
ı.8vu, .... 

Frankoyu hedt'finc .. .#"'. 
kavuşturamıyacağı heııuz ıl< JıU '. 
değildir. Fakat karışrııaıl . 1~ 
kümlerinin tatbikine ~~:i'ı ıe' 
bir sırada Frankonuo tııf ~11rı" 
milerine ve Fransız ıopr• !Pr' 

· bir IY 
karşı tecavüze geçmesı. d'ğ'' 
tan İngiltere ve Fransa. ;fa.~ 
raftan da Almanya ,.~ (ta· ·oltr 
sındaki münasebetleri e•;:ra11''i 
tirmiş ve adeta Niyoıı ı.on ,,J<r 

- ~-k· .ıııı .•• nm toplanacagı sırarw ı . J<ıl 
, d )ıı ·ıt 

yaratmıştır. Malum ur 111~•'' i 
konferansı, denizaltı l\~ 0ıırli 
ticaret gemilerini habcrsı~ 8Jn". 

t dbı' . L" 
batırılınalarma karşı e fO' 

için toplanmıştı. Bu defa ;;.ı. 01' 

caret gemileri deniz aıtııı ·ıe ~,r· 
ğil, havadan gelen teh~il<• ~o tfl'j, 
şılaşmaktadırlar. Ve }raJlel•'~ ,~ 
fmdan kullanılan tayyar 01 

l ,ıukıar• fıl' 
talyan mamulatı o tof' ı' 
belki de İtalyan pilotlar• ··re· ,,ı 
dan idare edildiklerine go 4• 
tecavüzler İngifü lcanıoYu:,ştıl 
yük bir heyecan uyaııd•r:.,,i• ~ 

Fransızlara gelince: t• .. ıır ~ 
dileceği üzere, burada 1ıı•#ol' , 
leyan haline gelmi~tir. f~:,.ıınıı; 
Ariege mıntakasını bolll ••'(JI',. ·r r " 6r dan maksadı, şimcndı e. 

110
, :.1 

tahribind1'n ibaret oldug 0ıJ"'-' 
he yoktur. Fakat :Fran';; jtıl1J 
olsa da Pirene Jıududı_ın; ~ıl' 
ve Alman tayyarelerın {;,,,ı ~ı 
toprakları üzerinde ·"tit· 4" 
Fransızları asabilcşlir'."ıj, il~ r' 
bombardıman, taribJerıııjjtilP ~il 
fe olarak, Fransızlara, ~ vıetl1 ı;
hududlarında rakib : 101 ~Ot' 
karşılaştınnanın hey•~~ ııı~c~ ~ 
settirmiştir. Bir idcııloJI ~ııl~~ 
lesi rengi verilen İspaoY3 d' ı~4,. 
Fransa için birinci dercc~c'i ol 
miyetli bir emniyet ıncsc ı• 
ğu unutulmamnJıJır. . ,den ıiJ. 
Diğer taraftan Jıarbıll ·o ı" 

'"''"'' I'.. san ortalarına doğru . ,., ~' 
eli -· "b" • b' netic•)e ·ıi" gı gı ı, scrı ır . itJ 

6
,,. 

ması, İngiliz _ ital) 311 orı P ,µıı' 
imzasile İtalyan ve j\lı~ ,;;r · .ıJ 

'bt • Jı"'". 
zundan kurtarılmış ı:ı Jc•l<1 ıf 
Frankoyu tekrar bu Jıl· l~/ 
kucakları içine atınnkta ··ı~ı ,1 

· İ n rı 11 11' ki Isanyadaki tnJyn . c jl~ · ,., 
likidasyonu, İngiltere ıl 3,ırıJI ,t'' 
hele Fransa ile italY3 ııt ı;l~ ı~ı~ 

ıtı . JY 
pilacak bir anlaşnıall ,,1"51 

•• 1 
. nı•· , ... .S> 

dır. Hulasa ispanya 1d• ~ F'. 

- S iz de pek saf bir erkeğe 

benziyorsunuz, Kii.mran Bey! 

- Saflığın, hüsnüniyet sahibi 

manasını ifade eden tar~fını ü -

- Bana br sigara liltfeder mL 
siniz? 

Kii.mran kutusunu uzattı: 
- Buyurunuz .• 

Hanım' Şüphe yok ki, bunu bir 
hakaret maksadile söylemiş de _ 
ğilsiniz! umumi bir mula.haza ol. 
sa gerek . .. 

- Hayır .. Hayır .. Şahsi kanaa. 
tim böyledir. Erkekler daldan da
la konan kuslara benzerler, 

- Yorulmadınızsa ... 

Ve kolunu uzattı: 

- Siz gittikçe muammalaşan ve 

Yanı başından Gültekin geçL 
yordu. 

Res.sam, kız kardeşine yavaşça 
seslendi: 

SON TELGRAF: Bu haklı şi -
kayeti, aliıkadar makamların na. 
zarıitibara alacağını <ımid ederek 
kaydediyoruz. 

büyük devletler nr~sı;li Gİ (J ıJ! 
bugünden daha tcJılık 1111s~ 

ı rüncn bir anlaşmazlık*' ıf1 
l ·tCP ,• 

makta devam etm• ' .. p' 
AJımed ŞilkfU (Devamı var) 

ı 
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ekaüdiye müddetini 
oldurmuş memurlar 

Yabani 
Meyvalardan 
istifade -Bravo Sabiha 

* 
lstıınbul • 

cıvarının 
• 
ımarı 

Şile, Kartal, Çatalca, Yalova ve 
Silivrinin de imar planlan yapılacak İkramiye aldıktan sonra neler 

yapmalıdır ? 
Bu mes' ele ile hangi daire ve teşekküller 

ne suretle alakadardır 

Bütün ahlat ağaçlarına 
Ankara armıJdu 

aşıJanıyG>r 

Türk süvarisi, Türk subayınm 
bütün asaletini \'e kırmw beyaz 
bayrağın yüksek şerefini göklere 
ulaştıran bir muvaffakıyetle Av. 
rupada kendisini gösterdi geldi. Belediye hududu haricinde kalan İstanbul kaza 

ve köylerinde de her inşaat kontrol edilecek 

Lokantalarda 
Eskiden . yollarda sncı snkalı 

bembeyaz olmu:>, Jki biıkliim l ü. 
rüyen ihtiynrların yerlere kadar 
iğilerck soknga diısıniış bir ek •. 
mek kırıntısını alıp, ·a~ak altın. 
da ezilmesin• diye bir duvar ko. 
ğuna sıkışbrdıklarım göriirdiik. 

~tkaiıdiye müddetini doldur - ı bir yerinde ..• İstanbul civarında, 
"-ı. lneınurlar, ikramiye aldıktan mütekaidlerin barınmasına mü _ 
~ lleler yapmalıdır? Busual sait yerler çoktur, 

Memleketimizin muhtelif mın
takalamula 1bulunnn «Yabani 
meyva• ağaçlarından istifade e -
dilmesinin kararlaştırıldığını, bu 
maksadla yabani ağaçlara cins 
meyva a§ıları yapılcğmı yazmış
tık. 

Dün de Atatürk km Sabiha 
Gökçen ta~yaresile Y e-şilköy 
hava meydanından Balkan gök 
lerine uçtu ve. ilk merhale olan 
Atina hava tatasyonuada yere. 
indi. 

Yirmi yd öor.e Türk süvarisi 
phlaıubrdlfı atuwa üstünde bu. 
gfi.rı kendisine kupa üstüne kape 
veren garplının pençesi içinden. 
kartulUfWlu kurtarmak için sa.. 
vapyorclu. Ve.. Yine yirmi yıl ön
ce p~inin esirliği içinde kapı. 
smm eşiğine çıkarnıyan Türk ka. 
dını bir garplı göziinde en ipti. 

!stanbulda şehir hududları i -
çınde kalan yerlerin fmarı için 
plin hazırlanırken, Beledıyc htı
dudu haricine düşen semtlerin ve 
Kartal, Yalova, Silivrı, Çatalca 
gibi yine Belediye hududlan dı
ımda bulunan kazaların da- veln 
ki muvakkat bir zaman ıçin de 
olsa _ imarsız bırakılması muva -
fık görülmeml§tir. Binaenaleyh 
buralardaki imar faaliyetinin, İs
tanbulun imar planı ile ııazım bir 
seviyede yürümesi kararlaştırıL 

mıştır. Yalnız M. Prostun, İstan
bulun imar planını hazırlamakla 
meşgul bulunması hasebile, bu 
kazaların bir imar planlarını is -

tedkleri bir şehircilik mütehnssı. 
sına yaptırabilmeleri serbest bı
rakılmıştır. 

Maamafih M. Prost, İstanbulun 
planını hazırladıktan sonra tek -

Dini bir vazife ifa eder gibi 
yaptığı bu işte. o ihtiyarm hiç 
şüpheaiiz ki •nimet» dİ)e tapınır_ 
casuıa laürmet ettiği bu •ekmek• 
mefhumuna •hepimiz onun için 
çabpyonız.• Tekerlemesilc iJive 
ettiği bir de felsefesi vardı Bugün 
gerçi ekmek . mcfhmnuna karşa 

bu şekilde tecelli eden tnas ubun 
zahiri hürmeti ltalmamışsa da 
hepimiz •ekmelcu c kar ı i ~ten 
gelme bir saygı ile ba~h~ ızdır. 

Ona hürmetsizlik hemen hiç kim. 
anin aklmdaıa ı;eçma. 

>aı....._-_ Yeni tekaüt olanları değil, İstanbul civarındaki köylerde a-
~ tek.iüd olacak memurları, ra21i fiatları pek ucuzdur. Bura _ 
' lnemur olmayıp, para birik- larda ikramiye parasile küçük bir 
lt küçük tasarruf esbabını bL ev yaptırmak, bahçe işletmek ka. 

lilkadar eder. bildir. Bu sureti~ senelerdenberi 
-!,_ekaiidiye müddetini bitirmi§ masa başında, loş odalarda yoru-
~lann eline binlerce lira ka lan yaşlı bir kimsenjn, kendisinıi 
- bir Pare geçmektedir. Bu pa. toprak ve güneşe vermesı ayni za 
~ile hem istirahat etmek, hem manda da sıhhi bir tedbirdir. Yal-
~ ~ek nasıl kabil olabilir? nız sıhhl değil, bir avuç toprağı 
~~teküd olanlan en %iyade dü eşeliyerek burada bağ, bahçe yap 
~~ bu noktadır. Bu bahse mak suretile, ayni zamanda eko-
~en evvel, !kramiye alan oomik faydalar da temin edile. 

Bu kararın tatbikine başlanmış. 
tır. İlü evvelA dağ, tepe ve or -
manlardak.i cahlah ağaçlarına 

cAnkara armudu• çubuklan ile 
şı yapılacaktır. Ziraat VekAleU, 
mikdarı kdfi aşı çubuğunu vilA -
yetlere göndermektedir. 

dai şarklı ıibi cifrülflyordu. 
M a~ ka mı Bugb Türk kadını en olgun 

>" prpb kadmla omuz ommıacbr ve. 

Ga 'atasarag mı bütün hayat ve mücadele smıf. 
ıj lanom içindedir. 

rar lstanbulda kalmayı kabul et
tiği takdirde kazalanmwn plim 
ona yaptırılacaktır. 

Diğer taraltan İstanbul vilaye
tinin köyleri de bilaistisna imar 
olunacak, bu maksadb, köylerin 
de imar planları hazırlanacaktır. 

Aynca buralarda her yeni ya -
pılacak yol ve evlerle tekmil in -
§aat, daimi kontrol altında bulun. 
durulacaktır. 

._ b~Gtekaidlerin neler yaptığını bilir. 
~ 1laz anlatm&k lazım... Bağ, bahçe yapmak için, birçok 

L lludıkıarırndan yeni tekaüd 'kolayllklar vardır. MeselA! Bü-i 

C9u"rpagoın mu.? Ve.. Türk kadmı yer yüzünün • "'j ,- ilk asker tayyare<'isidır ve.. Bal. 
kan göklerinde kırmızı beyaz 

fstanbulun daimi sergi bayrağı götürüyor. Sabiha Gök.. 

Bostan ve fabrikalar 

Sözü nereye getireceğimi de. 
miDdeaberi merak t'ttiğinizi anla. 
yorum. Lifı süziim omı. Lokan'a. 
lara getirmek istil orum. O lokan. 
talar ki müştcrilcrinr 'erdikleri 
okkalık.tan kesilmiş ekmek1e.ri 
lokantanın duşcmcleri hizasm. 
daki bir dolapta l'lıklıyorlar. Ve 
lazım olduğu zaman eğilip ora. 
dan alıyorlar \"e müşterilerinin 
önüne getiriyorlar. 

,_~ bir zat, eline geçen ikramL yükdere nümune fidanlığı, Eren_ 
~~ticaret yapmağa k~ar vei- köyünde Ziraat "Vekiletine aid ~ 
-,q_ Bu zat diyordu ki: zum asması veren fidanlık, bah_ 

..,. ....... Senelerdenberi memur .ola - çe yapmak istiycnlere büyük ko-
~,. }aylıklar göstermektedir. Birkaç 1ıı1.ı.~lfadırn. Biraz da §ahsi te _ 
i.~ dönüm toprak üzerinde, üç sene 
~ aah~sına girmek, kendi e_ içıinde bağ yetiştirmek mümkün. 
,. kafamla para kazanmak, dür. İstanbul civarındaki köylerin 
~ lengin olmak istiyorum. ekserisinde bağcılık ya.PJ}abilir. 
~iddia, aşağı yukarı, yeni te. Yakacık ve Topk<ıpı civarındaki 
~- elan memurların çoğunda 
L~ V topraklar bağcılığa En müsait yer \ · e Jıer yeni tekaüd olan 

tat, memuriyet hayatının ka- lerdir. Ve buralarda toprak fiatla-
rı pek ucuzdur. Hatta hükfimet, .,._ an kurtulduktan sonra, 

. ~ boş araziyi bile isti yenlere beda-
tttı:' sebatına güvenerek birçok va vermektedir. Fakat bir şart. 
"'1Gt, Yapacağına kanidir. Eu dü- ]a .. . Bu toprağı alan kimse, üç_ 
SYeni tekaüd olmuş bir 8 - sene içinde imar yapmak mec -
~ , psikolojisini ifade eder.. buriyetindedir. Bir iki bin lira 
'1 t böyle düşünenlerin, elin - parası olan bir kimse de, boş ara_ 
Jlt •vucundaki parayı, kurnaz ziyi pek kolaylıkla mamur bir 
~ '8a tiplerine kaptırdıkları da hale getirebiHr. 
~ «~rülmüştür. Çünkü piyasa - Eğer ikramiye alan mütekaidler 
~ llrintili çıkıntılı işler, meş.. ve ya:hud para biriktirip, bu para 
~~ ve taleb kanunlarına da- ile sakin bir hayat geçirmek isti. 
sfiat ha;eketleni, piyasa ta. yenler varsa, şehir civarındaki 
L:'"lleri, bu işlere pek yabancı köylere gitmelidirler. Hem bu 
~ §aşırtmağa kAfidir. Vakıi topraklar imar edilmiş olur, hem 
\ etin pek cazlb tarafları var. de küçük tasarruf esbabı, parasını 
~cuı. alıppahah satmak, bu emin bir yere yatırmış olur. 'i}> zengin olmak .. . Eğer ik. ZİRAAT 1'fÜDÜRLC{;O 
~eyi yenı alan bir memur, NELER YAPMALIDIR? 

" trı de bunu düşünür ve tat- Fakat bunu söylerken, müteka-
_..., ttıneğe niyet ederse, insanın 
~ h.ktı olarak uykusu kaçar. idlere rehberlik edecek, onlara ve 

rimli toprakları gösterecek bir yer ar, para hususunda erkek-
-...-· daha hesabidirler. Bu es. lazımdır. Bunu İstanbul Vilayeti 
..._°' Ziraat Müdürliı!;rü pekala yapabl. S hayan da, yeni tekaüd 01- lir. Ziraat müdürlüğünde bir mü. 
' ftine ikramiye parasile zen. racaat kalemı açılacak olursa, top. 0hnayı teşvik ederse, mesele 

rağa dönmek istiyenlerc iza;ıat Fakat mutlak olarak her 
verebilir, hatta imar edilecek köy. 

~e alan yeni bir mütekaid, ler hakkında tcdktkat yapabilir. 
' ak ticaret iıleminde ziyan Yeni toprak işletecek kimselere 
~diye ortay.ı b ir :nesele de 'koy tohumluk, fidan gibi vasıtaları da 
~doğru değildir. Şı.ınu söyle - temin edilt-bil,Y. Zıraat müdürlü. 
'llzıındır ki . .. Ticarete niyet ğü, şehir civarındaki köyleri şen. 
'lrıütekaitler çok hesab yap. lendirmek, ve buralardaki boş 
~ ve çok düşünme!idtrler. toprakları işletmek için ikramiye 
'tıt kaidler neler :''Opmahdır? sahihlerini, küçük tasarruf es -
~e ikramiye aları yeni mü. habını, bu sahaya teşvik etmeli. 
~ erin yapaca~t daha başka d' 
~. ~ır. Senelerdenberi me. ır. 
~et hayatından yoru~u~ ~ir HALKEVLERlNE D"ÜŞEN 
~. piyasa motiflerı ıçıne VA'lİFE 
..-~. daha ziyade yorulur. Esa. Bu iş ayni zamanda Halkevleri. 
'. ttkaüd olmakta:ı bir mak~.ad nin köycülük şubesini de alakadar 
~t ve sakin bir hayat sur. eden bir meseledir. Köyleri şen. 

\! · Bu bayat nerede geçebL lendirmek için köye küçük tasar. 
l>eıt tabü olarak şehrin sakin ruf eshabının biriktirdiği serma-
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'ciğerlerime çektiğimi, hayalen 
~anında imişim gibi bazdan 
iğüni nereden 1ahmin ede. 

~· 
ap vermedim. İlave etti: 
~ir gün bile akhmdan çık -
' ... 

\:~ektubu nereye yazdın! Ad
il. Un \Terdi sana! .. 

lırıarna me\'zuu uzerinde ko-

' istemedi(;im: anlamıştı. 
'Unu büktü: 

\ ıt!1rnse vermedi adresi.. Son
' Yan matbuatı klubüne yaz
~i tanırlar diye.. Demek 
, er_ 

~Yır? .• 
.,er alınış olsaydın! 

Yüzüme bakıyordu. İstasyonun 
merdivenlerini inerken söyledi. 
ğirni tekrar edip etmiyeceğimi 
merak ediyordu. 

- Cevab yazmazdım Süheyla 
hanım .. Perdon Semra hanım! .. 

Hayretle tebessüm ortası müte. 
reddit kalan yüzü, konuşmak için 
değişmeden cümltyi ekledim: 

- Ben Süheyrnnın tesiri altın
dayım hala.. galiba Semr_a.. ba_ 
şını önüne eğmişti: 

- Çok rica ederim Suad .. bunu 
'benim yüzüme vurma .. böyle ha. 
raket etmeğe mecburdum. 

Seni ilk gördüğüm zeman ne 
kadar beğenmi§Um. Kalın palto_ 
nun yakasını !kaldırrnıştın! Sert 

binası nerede İnşa çen işte bu kadınlığın ve .. Bu 
eıierjiuin, bu oluşun ve bu yük. 

edilecek sekliğin sembolidir . 
Dür*ü ve evvelki günkü gaze- Ve ona: 

Şehir dışına çıkarılacak 
Büyük sanayi mahallesi nerede tesis elunacak 

telerden bazıları, İstanbulda tesis - Bravo ... 
olunması kararlaştırılan cDaimi Derken onun şahsiyetinde ve. 

Şehircilik mütehassısı M. Prost 
İstanbul şehrinin imar planının 
gelecek senenin EylQl ayına ka -
dar tamamlanmasına ç~lışmakta 

ve bunun için uğraşmaktadır. 

sergi• binasının cTaksim• kışla- muvaffalayetinde bütün Atatürk 
sında yapılmasından sar!mazar kadmlığınm · yiiksek öitlneii ile 
olunarak daimi sergi binası için. göğsümüzü şişiriyoruz. 

en münasib yer olarak Maçkadaki l=========B=Ü=R=='i=A=N=C=EV=A=D= 
eski ve metruk, yarı inşaatı ya - y .. f b k .. l · 
pılmış İtalyan sefarethanesi bina- ag a ri ator erı 

M. Prost, bu sene yalnız 1stan
lbu1una Anadolu yakasının imar 
planını hazırlamakla meşgul ola..
caktır. Eğer bu plan, sene başın
dan evvel bitirilirse ve vakit ka
lırsa «Boğaziçi• nin «Anadolu> 
yakasının planını da hazırlaya -
caktır. Mumaileyh, bundan sonra 
memleketine dönecektir. 

sının bulunduğunu yazıyordu. Ankaraya bir hey' et 
Yaptığımız tahkikata göre, bu gönderiyorlar 

hususta henüz verilmiş kat'i bir Yerli nebati maduelcrimizden 
karar yoktur. Küçük bir tasavvur yağ istihsal eden fabrikatörlt!r, 
olarak Maçkadaki bu bina da akla bu hafta içinde Ankaraya bir he-
gelmiştir. Bu tsavvurun ortaya a. yet göndermeyi kararlaştırm1ş -
tılmsı ile b~raber de muhtelif iti. lardır. Heyet Azaları, Maliye ve 
razla hemen başlamıştır. İktısad Vekaletlerile temas ede-

Bu itirazlar bilhassa cMaçka• rek yağ tasfyelhanelcrinden alın_ 
nın cTaksm• e nazaran şehrin makta olan muamele vergisinin 

tamamile kaldırılmnsını rica edemerkezi yerinden ç<ık uzak bu -
ceklerdir. Junduğu etrafında toplanmakta -

Gelecek sene Mayi.$ ayında tek
rar İstanbula avdet ettiği zaman 
da şehrin umumi planının hazır
lanmasına geçecektir. 

İstanbulun cSanayi mahallesi•, 
cBostanlar, bahçeler arası• gibi 

dır. Taksim kışlasının istimlAk 
bedelinin yüksekliğini iddia eden 

bazı kimseler de daimt sergi bL 

nasının Sürpagop mezarlığında 

tesis ve inşa olunmasını ileri sür
mektedirler. 

Beyoğlu 12 
okulda 

inci 
çay 

ilk 

Galah3aray Lisesinin Maçka -
daki İtalyan sefarethanesine nkli 

ve daimi serginin Galatasarayda, 
yni yerli mallar pazarında kurul_ 
msını istiyenler de vardır. 
Başta da yazdığımız gibi bütün 

bunlar, mesele ile allikadar kim
selerin henüz tasavvur halindeki 
fikirleridir. 

yeden istifade etmek lazımdır. 

Halkevleri köycülük ~besi, İstan 

bul civarında, imara muhtaç ve 
hangi ziraate elverişli yerler hak

kında tedkikler yap:ıbilır, biiro -

şiirler neşrederek ikramiye alan 
ve yahud para biriktiren kimsele

re dağıtabilir. Hatta bu gibi köy
lere, toplu gezintiler yapılarak 

toprak almak istiyenlere izahat 
verilebilir ve bu suretle köyler 

daha ziyade imar olur. 
H.A. 

hatlı esmer yüziin, keskin bakış. 
lar, açık bir alın, sonrP. bu azim. 
kar başı süsliyen muııtazam ta. 
ranmış siyah hafif dalgalı saçlar .. 
elinde çantan gayet ciddi geldin 
ve oturdun! .. 

Sana uzun uzun baktım. kendi 
kendime, işte benim istediğim, 
beğenebileceğm bir erkek! de -
dim. 

Suad, ilk konüştuğum zeman -
lar seni bir mekteb çocuğu kn -
dar toy ve tecrubc?sil bulmuş. 
kendi kendimin cesaretinden ve 
açılışından utanmıştım. İlk de • 
fa sana karşı olan duygularım 
belki de sevgiden ziyade teces 
süstü. 

Sen, yaprakları açılmamış, fa. 
kat mereklı şeyler yazdığı tahmin 
eodilen bir kitaba benziyordun! 

Seni okumak, ne tip bir erkek 
olduğumu anlamak arzusu bana 
bakim olmuştu. 
Şimdi ise seni çok sevdiğimi 

.... 

-
İlkınekteblerin son sınıf talebelerinin imt!hanları dün bitmiş ve 

neticeler kendilerine tebliğ edilmiştir. Bu müasebetle b11zı mektebler
de küçük birer çay ziyafeti verilmiştir. Resmimizde, Beyoğlu 12 nci ilk
mektebden hu sene mezun olan talebeden bazılarile heyeti talimiye
den bir kısmını görmekteyiz. 

söylersem inanır mısın~ Aylardır 
sevmeğe susayan gönlüm şimdi 
seni sevmekten korkuyor, sen. 
den kaçmak, uzaklaşnıak istiyor. 
Lakin kaçmak istedikçe yaklaşı. 
yorum. 

Suad sen benim gbnlümı.in, kal
bimin erkeği oldun! Seni unut -
mıya karar verdiğim zaman, 
göğsümün sol tarafınaa beni sar
sacak kadar kuvvetli bir ağrı du. 
yuyorum. 

Kalbimin çarpıntısı seni ilk de. 
fa trende gördüğüm zem an da 
beni hırpalayacak derecedt· sars. 
mıştı. 

Suad, emiıı ol bu heyecan, bu 
çarpıntı senden büsbütün ciyrı -
lıncıya, ölünceye kadar geçmiye. 
cek! 

Seni unutmak içn. onu boğmı. 
ya çalışacağıma hiç inanmıyo -
rum. 

Onu nefes almadan, gözlerimi 
kırpmadan dinliyorum. 

Oooh .. Bu söylediklerinden bi • 
rine inanabilsem .. İnanabilsem ki,· 
bu sözler kalbin yolih! dile kadar 
geliyor. O zaman belki her şeyi 
unutacağım. Ve o eski benliğile 

tekrar dirilecek; artık hiçbir 
hadisenin gücü onu iildürmiye 

yetmiyecektir. İnanabılseydim ki. 
Evet.. İnansaydım ki.. Bütün 

bu söylenilenler hakikatin üa -
desidir. Bu inançla kendimi dün-

tyanın en bahtiyar ad!Jmı addet • 
mekte hiç de hata yapmış olmaz_ 

dun. Nitekim kendiını e:ı bedbaht 

insan telakki etmekte de kat'iy. 
yen ileri gitmiş değilim. 

Kafamın içinde dönen filim bu

rada kopuyor. Kafamı sallıyor. 

BQ§ımı istilA eden hatıraları koğ. 
mağa çalışıyorum. 

Herşey bitti Suad artık .. Her 
şeyi unutmağa, burada hiçbir şe-

ıyi hatırlamamaia söz vermedin 
'? mı ... 

tek zümrelerin bulunacağı yerler 
de gelecek seneki bu hazırlık SJ

rasında aayyün edecektir. Şehir 
dışında olacak olan bu yerlere 
na!kledilecek fabrika, büyük ima
lathane, bostan ve saire gibi yer
lerin isimleri de belli olacaktır. 

Bu meyanda cyeni nümune 
köyleri> de yaptmlacaktır. Esa
sen Belediye Reisliği, hemen ek
serisi han, dükkan, apartıman ve 
evlerin arasına sokulmuş olan 
şehrimizdeki cFabrika• ve büyük 
imalathanelerden hangısinin ve 
yine mahalle aralarında bulunan 
bostanların ilk partide ne kadan
nın §ehir dışına naklolunacağı 

hakkında ilk tedkiklcre başlamış 
bulunmaktadır. 

Bunların isimleri de birer birer 
tesbit olunmaktadır. Fatihte At. 
pazarı da şehir dışımı taşınacak -
tır. 

«İstanbul biıyük sanayi mafıaL 
lesi» nin Kağıthane ve Eyüb sırt
larında tesis olunacağına muhak
kak nazarile bakılmE<lttadır. 

Hakim, müddeiu • 
mumi ve tekmil 
Adliye memurl"n 

Muhakkak birer hüviyet 
varakası taşıyacaklar 

Bütün hakim ve bilumum 
Cümhuriyet Müddeiumumilerinin 
nakil, tayin ve tahvil dolayısile 

yeni gittikleri mahallerde §ahsan 
kendilerini tanitıncaya kadar ~an
larında muhak.'kak cHüviyet va
rakası» taşımaları dün Adliye Ve
kaletinden tebliğ olunmuştur. 

Her hikinı ve Müddeiumumi 
gibi tekmil Adliye mensubları da 
muhakkak birer «Hüviyet vara_ 
kası• na sahib olacaklardır 

Pencerenin içine oturuyorum. 

Müşteri kalabulıgın sökün et. 
tiji öğle zamanlarında sık sık a. 
çılıp kapanmasına jmkin buluna. 
mıyan bu dolabm kapısı daima 
açık durmakta mü!?terilerin girip 
çıkarlarken ayaklarının sürtün. 
düğü yerlerden kalkan tozlar 
doğru. bu dolaptnkı ekmeklerin 
üzerine 1üriiyün'ITIJekfedirler. 
Ekmeği ayak hi7.asına konma

nın hürmetsizliğinden ziyade to. 
sa mikroba karşı bu Jakaydinin 
cezasını vere<-ek şüvhe yok ki 
mlişteri, belediye ve teftişe gelen 
sıhhiye JTmurları, doktorla~ ve 
sairedir. Fakat şimdiye kadar bü. 
tüıa bu saydığım insanların bun. 
ları görmediklerine mi, görüp 
ses çıkarmadıklarına mı, tenbib. 
eettikleri halde hali lokantac.ıla. 
nn inat etmekte olduklarına mı, 

neye hükmedeeeğimde mütere41. 
dit kaldım. 

HALK FİLOZOFU 

Şehir Meclisi ve , 
Umumi meclisler 
Azalarının 
Yol masraflar\ 

Bunlara seyahati erinde 
beher gün için; 'fJOO 

kuruş yevmiye 
verilecek 

İstanbul cŞehir Meclisu azala. 
rile vilayetlerin Umumi Meclisler 
üyelerinin, içtima zamanlaı ında 
intibah dairelerinden vilayet mer. 
kezine ve mütckabilen, vilfıyet 

merkezlerinden intiha~ daireleri. 
ne vukubulacak seyahatlerinde, 
cNakil vasıtası• nisbetinde «Yol 
masrafı• verilmesi kara,.laştınl -
mıştır. 

Badema, bu kabil yo! masraf. 
ları, kilometre hesabile yapılarak 
alınamıyacaktır. 

Umumi Meclis azalarının yev. 
mtye hesabları işe, beher gün için 
(800) kuruş üzerinden tahakkuk 
olunacaktır. 

Başımı arkaya yasladım. Rüzgar 
yumuşak elile yüzümü okşuyor. 
Alnımdaki terleri siliyor. Ses ola. 
ra'k yalnız kuI1bağaların bir dön
me dolap gıcırtısını andıran ba -
ğırışları kulağıma geliyor. 

Mazi yok Suad .. Her şeyi unu. 
tacaksın. Söz vermedin mi zaten .. 
Burada yepyeni bir hüviyet ya _ 
ratman lazım! 

Meb 'usların 
Yol parası 

Badema; yalnız Anka
ra da tahakkuk 

ettirilecek 

Talftıinin dümenini çevirmek 
elinde değil .. Hiç olmazsa eskinin 
ıstırabı yeninin örneği olmasın! 

Hadisat irademizin Potanriyc _ 
lf'.rine bağlı değildir. Allah öyle 
istiyor. 

Mırıldanıyorum. 

Allah öyle istiyor.. Allah öyle 
istiyor. 

O istediği için de ya gülüyor, 
yahud ağlıyoruz. Bahtım ve ya_ 
rınım gece-den daha aydınlık de. 
fil .. 

(Devamı var) 

Meb'uslarımızdan b zılarının 

yol paralarının hem Anl,arada 'e 
hem de intihab dairelcr·ndı :a _ 
hak'kuk ettirilmekte olduğu an _ 
laşılmıştır . 

Dahiliye Vekaleti. dun bu mu. 
nasebetle vilayetlere bır emır 

göndermiştir. Bu e-mırdc, yol pa. 
ralarında yapılan bu yanlıslığı 
önlemek üzere meb'usların sene. 
nin en ı;ok zamanlarını geçırdık. 
leri Ankarada yol paralaı ının 'e. 
recekleri, binaenrJe,> h o dt mu. 
intihab dairelerinde «Yol f;>arası• 

tahakkukıınun yapılnıı.ırwı t b
liğ olunmaktadı r. 
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.. ç GÜNLÜK H"K A YE 

=====::::...::.-:.·:·:=::-.:.=..::~~=-===·=·~-··~ bir muharebede 
yalnız kalmıyacak ! 

--- ;;;.,,.----

AŞKIN 
lngiltere 

Harb içinde kendini diğer devletlerin iktisa
di ablukasından kurtaracak devlet var mı? 

EVAMIRI 
AŞERESI 

Yazan: Nusret Safa COŞl-<U..bJ 
- il -

Bir müddet yanısıra yürüdiim. Diyordum. 

HAVA KUVVETLERi YARIŞINDA iKİ DEVLET 
Size manasız bir gururu,,; oldu. 
ğunu söylemiştim. Arkasından gi.. 
di.şimi de gururum kadar mana. 
sız l:ıuldu.m. Bir icadının peşine 
takılmak bence en iıdi ~ir hare. 
ketti. Adımlarım: hızlandırdım. 

Sonra yine kendimi mazur gös. 
termek için: 

- Bu benim yapabileceğim bir 
iş değil! • • 

RUSYA 
Son haftalarda İngilterede ce _ 

reyan eden, İngıliz gazetelerinde 
lıahsi geçen münakaşalardan bir 
netice çıkarma:< lazım gelirse şu.. 
na varılacak: İngilterenin yeni _ 
den silahlanmak için geceli gün. 
düziti gösterdiği gayret ve faali. 
yet sarfettiği milyonlar Karada, 
ci 0 nizde ve havada diğer devlet. 

lnglılzlerın yeni Yoptırdıkıarı yeni tip tayyoreıer 

• • 
ALMANYA 

smda emniyet uzerıne münasebat 
devam etmeli. 

Bu fikri ileri sür~ıı mehafilin 
noktai nazarı Almanya ile !ııgıL 
tere arasında devamlı bır anlaş. 

ma temin etmek olabılir. Fakat 
ittifak ettikleri asıl nokta kara.. 
da ve denizde ve havdda girişi! _ 
mi.ş olan sılahlanma yarışının bi. 
ran bile durmadan ılerlemesidir. 

Şu kadar söyliyeyim ki, aşk hu. 
9\lsunda boş bır fotoğraf camına 
benziyen kafam. bir objektif has. 
sasiyetile hayalini hemencecik 
zabtedivermişti. 

Bütün gec~ onu dü~ünmüştüm. 
bir türlü yürüyüşü, hatları çok 
bariz yüzü gözumıin önünden git. 
miyordu. Kendimi yokladım. Aşık 
olmuşa benziyordum. 

Evet, doğru idi; gönül kimi se. 
verse güzel odur. 

diye itiraf ediyordum. 
Ertesi gün ayaklarımın beni a. 

1 in hiç birinden aşağı kalma _ 
ınak gayesi_Ie olduğu meydanda _ ı 
dır. Fakat Ingilterede bütün fır • 
kaların birleştiği efkarı umumi • 
yenin ıttifak ettiği asıl nokta şu 
oluyor: 

dikkat değildir. Yanı Almanyanın 
hazırlıi'(ı doğrudan doğruya ln _ 
giltereye hücum ederek ilk dar • 
beyi ona indirmek için azami de. 
rece kuvvetli bulunmak değil, 

lngilterenin beraber bulunacağı 
dığer devletlere karşı koyabile • 
cek azami derece kı..vvete malik 
olmaktır. Bu fikirde bulunan 
Londra mehafili fikiı !erini daha 
izah ederek şunları u.< ilave edi. 
yorlar. 

2 - Afmanya kendisile harbe 
girişirse İngilterenin yalnız kal. 
mıyacaıT•"ı bilmez değildir. 

Almanyanın Rusyaya karşı üs. 
tün bir hava kuvveti:ıe malik oL 
ması İngilterenin istediği bir şey 

olabilir mi, olamaz mı meselesı 

ayrıdır. Muhakkak olan birşey 

varsa o da İngiltereııin hava kuv. 
veti itfüarile Almanyadan hiç a.. 
şağı kalmaması için uğraşıldığı dır. 

Gönlüm şimdiye kadar hiçbir 
kadına karşı bu derece bir sem. 
pati göstermemişti. Ve kafama 9L 
zilen hiçbir hayal böyle devamlı 
beynimin içinı doldurmamıştı. 

Hava kuvvetleri itibarile Al • 
manyadan aşağı olmamak, onun. 
la beraber olmak. Fakat Alınan _ 
yavı geçmek için de zamanı ge _ 
lince bir mani olamıyacağı dü -
şünülmüyor değildir. Şimdiki 
halde Almanya derecesinde bir 
hava kuvvetine malik olmak ga.. 
yesile çalışan İngilizler bu uğur. 
da ne emek, ne de .ııara sarfın • 
dan geri kalacaklardır Fakat a. 
caba Almanyanın hava kuvvetle. 
rini her gün arttırmasındaki mak.. 
sadı nedir? İngilterenin Almanya 
derecesinde hava kuvvetine ma _ 
lik olmasını kabul eden İngiliz • 
!erden bir kısmı da bu suali sor. 
maktan kendilerini alamıyorlar: 

3 - Almanyanın hava kuvvet. 
!erini arttırmıya çalışmaktan mak 
sadı Rusyaya karşı üstün olmak 
içindir. 

Kendi kendime kızıyor, hiddet. 
!eniyor:: 

- Nıçin arkasından takib etme
din ahmak! 

- Almanya, diyorlar. Hakika _ 
ten bize karşı mı hazırlanıyor?. 
Alman tayyareleri bır gün Lon • 
dra üzerinde uçmak içip mi ço • 
ğalıyor?. 

Busuale bir kısım İngilizlerin 
gene kendileri tarafından verilen 
cevab §udur: 

- Hayır .. İngilizler bunu iddia 
etmemeli. Çünkü Almanlar her 
halde şunu pek iyi anlamışlardır 
ki biz İngilizler bir gün Almanya 
ile harbe girersek yalnız başımı.. 

• za girecEik değiliz. Bizömle bera • 
her daha b~kalan da Almanya 
ile kavgaya tutuşacak:ardır. AI • 
mnya bunu bilir, Şimdiden keş • 
!eder. Onun için Almanyanın ha.. 
zırlığı yalnız İngiltere aleyhine 
çevrilmiş değildir. Almanlar istik. 
bali düşünerek kendi aleyhlerine 
Avrupanın birçok devleti birleş _ 
tiği gün onları,, hepsıne birden 
jayanacak kadar kuvvf'tli olmağı 
düşünmektedir. 

Bu fi.kirde olan İn,::ıl'zlerin ileri 
sürdükleri noktai nazar az şayanı 

- Almanyanın asıl hedefi Rus.. 
yaya karşı havada Üotün o!mak. 
tır. Çilnkü Rusyanın havada ne 
kadar kuvvetli olduğı..nu Alınan. 
!ar biz İngiİizlerden liyade iyi öğ. 
renmi.şlerdir. İngılizler hava kuv. 

vetlerni arttırdıkça aı ttırmak için 
azami surette çalışmağa mecbur 
bulunuyorlar. programları yerine 
getirmek için çalışnıak lazım. 

Fakat Almanya ile münasebatı _ 

mızı çok iyi bir halde bulundur. 
malıyız. Almanya ile anlaşmak is.. 
tersek ona karşı şüpheli görün _ 
mek değil, dost olmak iktiza eder. 
Eğer biz İngilizler lı~.- vakit tek. 
rar edersek ki Almanyanın hava 
kuvvetlerini böyle arttırması hep 

bizim aleyhimizdedir, Almanlar 
bir gün Londranın üzerinde bom. 
ba atacaklardır. Bunu biz söyle _ 
dikçe Almanlar bize l:arşı dost o. 
lamazlar, bizden emin olamazlar. 

t~te yeni gelen İngiiiz gazetele. 
rinde görülen bazı Mşriyat bir 
kL'tm İngilizlerin bu fikirde ol • 
duklarını göstermek itibarile az 
manalı değildir. Böyle düşünen 

mehafilin Almanlarla anlaşmağa ! 
ehemmiyet verdiklerı görülüyor. 
Bunu üç noktada 11ulasa etmek 
kabildir: 

l - Almanyanın hava kuvvet. 
!erini arttırması yahıız İngiltere. 
nin aleyhine çevrilmiş bir mak _ 
sadla değildir. 

sahnl'ler birıürlü gözlerinden gitmiyor. Bulutlu, bu. 
!anık r nkli 'arım ve parçalı ay ... Söngün yıldızlar .. 
B'r doktorun nabzı tutuşu, öbürünün ko!• •kakain• 
•ıkışı, daha ötekinin kalbi dinleyişi... Anasının top. 
rak rengi, yunıuk gözleri.. hepsi hP.psi bakışlarında. 

4 - İngiltere ile Almanya ara -

Helerı Reynol 

B..ı anda gökten br yıldız uçtu., mavilil!:ler içın. 
de aktı, görünmez oldu. Ve.. Refik başını çevirdi. 
Anasına baktı· Doktorun biri başım kalbin üstün. 
den çekiyor, öbürü nabzı bırakıyor, öteki şiringayı 
yerme koyuyor! Sahne gözlerinde dirildi ve büyü. 
diı: Bir ruhun uçuşu, mavilikler arasında yükselişi 
ve görünmemezliği! .. 

Edebi Roman 
No.17 

Dclı gibi anasının cesedi üzerine koştu, kapan. 
dı, bağırdı: 

- Anncciğım ... Anneciğim. 
- ........ . • 
- Anneciğim, sen öldün ha! .. 
- ....... . 
İnanmamak ihtiyacı. İnanmamak cebri. Cesedi 

bir 91lgın gil;i tartaklamak, bir memun gibi dırılt. 

meğc çalışmak 1 •• Nafile .. 

Ölüm: Bu, her şeyn sonu .. 
••• 

Gür, hazin, yanık bir ses. Kalbin sesi : 
- Dökülen mey, ·kırılan şişei rindan olsun.. 
Sonra, bır kadehin fırlatılışı: 

- Çat! .. 
!lir .. Ve l,irkaç kadeh daha .. Yc~i bır mu;ra: 

-- Sım " n peymaneyi saki tam:ı"ll tttın ... 

Vecdli bir nara: 
- A ... l! ... a ... h ... 
Sazın coşgunluğu. Gazeller, ~arkılar. Uda, ke. 

mana, defe, hanendelerin uyara!< hafiften seslerin 
bırliği: 

Bir buseni almıştım, o hummalı çağında ... 
Yahud da: 
ı:nrlanıının hayalini gözlerintdcu silemem .. 
1\ol!armdu can vereyim başka bir~ey dilemem! 
Fa,,ıllarııı geçişi: 

- Bahtı i<arayım, pek biçareyim, pek biçareyim. 
~ı/e- . ]~lemin sesi: 
-- Of? .. . 
Sonra . .. Bağrın sada olup dışar:ya c!ökıllüşü: 
- Yaşa ... 
Ve ... hızına göre: 
- Kır ... Bır tane ... Bir tane daha ... 
Dıye bağırış! Daha sonra: 

Kıskanç bir koca .. 
Karısını ustura ile 

fehdid ediyormuş ! 
deta cebrederek ayni yere, mer. 
divenin ayağına kadar surükledL 
ğini söylersem tulıaf bulmaz mı. 
sınız?. 

Amerikalı zenginin genç ve 
g Üze 1 karısı soluğu , hemen 

mahkemede aldı. 
Şimdi üzerinde oturduğum sı.. 

raya çöktüm. 
Sanki, biraz sonra buradan ge. 

çeoekmiş gibi bir hisle bekleme. 
ğe başladım A merika gazetelerinde okunduğuna göre, yirmi dört yaş

larında Helen Reynveld isminde Nevyorkta genç bir ka
dın, mahkemeye müracaat ederek kocasından ayrılmak 

istemiştir. Genç kadın.ın kocası, zengin bir adamuı. Amerikanın 
tütün krallarından birinin oğludur. Babasının milyonlarına ka
vuşacak bir kocadır. Fakat genç kadın, artık ayrılmak istediğini, 
şimdiye kadar geçen evlilik hayatının pek acı oldu!:unu söyliye
rek demiştir ki: 

- Kocam beni döver, ustura ile tehdid eder. Kocam son 
derece kıskançtır. Benim her ha~eketimden şüpheye düşerek 
ustura ile yüzümü parçalıyacağını söylemektedir. Bir erkeğin, 
beni, güzel diye medhettiğinden şüphelenmesi üzerine, üzerime 
ustura ile hücum etti. Bu vak'a k'lübde oluyordu. Eve döndüğü
müz zaman dn sarhoştu. Beni dövdü. Son defa olarak lıen yıka
nırken iizerime geldi. Elinde ustura vardı. Saçlarımdan yakaladı. 
Alt dudağımı ustura ile yaraladı. Bunun hala yeri vıqdı~" Mah
kemeden, bu adamdan beni ayırmasını istiyorum. Bir yaşında 
çocuğumuz vardır. Bunun için her ay kendisinden . 4.00 İngiliz 
lirası isterim. Avukatımın masrafı olarak da 1,500 lııgiliz lirası 
vermeli ... 

Bazan gülüyor, lıazan hiddetle. 
niyor, bazan hemen kalkıp git • 
mek istiyordum. 

Herhalde bir saatten fazla o _ 
turmuştum. 

İçimde garib '>ir E.Ziklik, ran _ 
devusuna gelmiyen b!r ınsan dıı
yulan hiddet vardı. Saat ilerle • 
mişti. Kalktım, Galataya doğru 
yürüdüm. Suratımdan düşen bin 
parça oluyordu 

Gençlik ve toyluk!. 
İkinci merd;veııden yukarı köp. 

rünün üstüne çıktım. Ortadaki 

boşluğu geçtikten ~nnra tekrar 
merdivenlerden aşağı indim. Bü. 
tün bunları gayr! ıhtiyari yapı • 
yordum. 

Zengin kocadan istenen bu pı> 
mesi kabul edecek mi? .. 

1arı acaba Ncvyork mahke- Bir kuvvet sürüklüyordu beni ... 
O ne?. Sevıncimdeıı çıldıracak. 

Yazan: 
Etem izzet BENiCE 

-- Çat ... Çat! ... 
Kadehlerin kırılışı! 
içiyorlar. 
Sarhoş olmak için içiyorlar! 
Sızmak, kendilerinden geçmek, hüvıyetlerini ıı.. 

nutmak için içıyorlar! 
Gözlen hi(bir şey görmeden, ruhları hiçbir kay. 

da bağlanmodar. içiyorlar! 
Zehirl!'nmek için içiyorlar! 
İçlcraıdeki sızıyı dışarıya dökmek; damarları, 

ciğcrlui, kalbi ferahlandırmak için içıyorlar! 
Ruhlarır.ı" küflendiren, beyinlerini hplıyan pası 

silmek için içıyorlar! 
Yer, tenh•. Gazinonun en ijstü Bahçede bir köşe. 

Vakit geç. Çok müşteri dağılmış. Durası Arnavudkö. 
yüdür. Akıntıburnu. Deni;,in akış .. Karanlık içinde 
akışı. .. Şarlayı~ı! Hem, bu gece ne tuhaf? .. Herşey 
karanlık. lleııı7 dP kara, gök te kare, hava da kara. 

.. 
Alabildiğine karanlık. Gözün görebildiğine karanlık!. 
Sarhoş olmakta bu kasvetin de tesiri var. Kade'hlerin 
parıltısı, beynin parıltısı, ruh ve maneviyetin pa.. 
ııltısı! 

İçlerinde en çok içen Refik. Rrfik Necati. Mu.. 
lıarrir Rdik, anasız Refik, kimsesiz Relik!. Eskiden 
kırk yılda bir içerdi. Şimdi her akşam içiyor. Anası 

öleli beri içiyor. bu, sekizinci onuncu akşam. Arzu 
muthis!. Kadehleri üst üste bardağa boşaltıyor. Ve 
kalın, yazıdan nasır tutan parmaklarile kavrar kav. 
ramaz ağzına dikiyor!.. Öyle içiyor' rakı ıçiyor, şarap 
ıçiyor, vıski içiyor, votka içiyor. Her şeyden içiyor, 
hepsini karıştırarak içiyor! Damarlarında kizehiri 
yeni bir zehirle sökmek, beliğinden sıyrılmak, geceyi 
unutmak, ıztırabını avutmak için içiyor. Kana kana 
içiyor! Kadehleri üst üste atıp kıranda odur, arka. 
daşlarını coşturan da odur, sazı kendi bildiğine sü. 
rüklcyip götürende odu.r. Bu meclisde neş,e yok. 
Bu ml•clisde bir meyhane scrhaşlııf;u yok. Bu mec. 
lisde eğlenmek için içmek yok. Bu meclis ıztırabı 
şarap gibi içenlerin; acı duymak nedir bilmiyenlerin, 
jiairlerin, muharrirlerin, san'atknr insanların ele 
avuca sığmıyan serazad ruhların meclisidir. Söy • 
!edikleri ve söylettikleri şarkılardan da, sözlerden de 
kadeh fırlafıışlarından da ... 

- Dökülen mey, kırılan şişei rindan olsun ... 

Deyişlerinden de bu anlaşılmıyor mu? Şimdı hepsi 
tamam olacak. 

(Devamı var) 

tım. Oydu .. Gözlerime illaJ\~j. 
yordum. Bulunduğum tarııla 
ru geliyordu. lı'I' 

Kalbim şiddetle çarpırıala jB, 
l&mıştı. Gözlerim korar~or. ,ı 
kaklarun zonkluyordu. B~ 
dehşetli bir sarsıntı idi b(iylf 

,,. 
Kenara çekildim. önüındeJI ııı' • 

çerken gözgöze geldik. 13al<9~ 
d1m. Başımı çevirdL'll. B•~ı" f 
müsamahakar bir ifade vırd 0ıııP 
göziin milşterek bakışı bit JJIV' 
ılık1bir damla gibi içime sııtı 
bil tün sarstldım aıt'e ' 
Arkasından yürüyüp yill' J;I' 

mekte MI! mlitereddld.diJll:ı,rıd' 
tereddüdle pençeleştığı".' {lftııoı'1 
!kinoi emir nbfl oldu. pilŞ n ıı* 
ki, aşkda gurur yoktur . .ı\ŞJcl aııt"' 
!atlığı yerde gurur biter. ııtiı11· 
aşkın lkat!Iidır. YüriİYeee 
Yürüdüm. al'ib I' 
Ağır ağır ilerllyorduk- 'l' lV 

dildiğıinl hissetmlı oJacsk~ 
defa başını çevirip bakmış ·esi" 

E . .. .. d a çık• '" mınonu. mey anın af~., 

mız sırada çok yakın bir ıdiP 
şın bizim tarata doğru ge 
gördüm. ıi' 

Görülmek istemiyordu~ı
tutulmam ihtimali vdrclı· •I' 

• jJI I' 

ınezliğe gelerek geçmek ıÇ sell~ 
zırlanıyordu.m ki, onunla 
laştılklarını farkettım. ,9~' arl<BV 

Ooo... Bu. sefer ben . 1.şıı~ 
mm önüne çıktım. SeJ{ı11'1 ıd~: 

İlk sözüm onu sormak 
0

")'1e _. 
- Tanıyorum, deciL-· ;;iıt' ,ı

zaktan ... Bir düğünde t~ de d'~ 
mişlerdi. Sigorta şirketın 
tilodur. Hayrola ... Yol<58" 

Sa'klamadınn: 

- Hoşuma gidiyor. ,_(fi' 
h ınu' ıı 

- Zararsızdır. Alla da biif , 
kiyet versin! Nasıl olu~. IiY,.crrı

Sözünü kestim. Ne ~oYrrı;şıı ~ 
ni biliyordum. Hayret c\ 11 1 ıııı' 11 
nim bir kadının peşine ta ~~ 

B. "k" J'f · uşuncıY9 0' ız 1 ı " ı<On '(11 fi 
onu gözden kaybe!ıniş.tı. '0 eıt,1 . bııır n• tarafa koştum. J{ıırı 0,ıss gitmişti. Bu kalabalı!< ,. 
bulmağa imkan :,oktU· ~(irıı' V 

F 1 .. ··ı " ıuıunı .aı az a uzu !llC'~e (lrııfı~ı,1 
dim. Mademki Galata t ıışı~ 

. . . k t. de ca ,cı. 
hır sıgorta şır r 1n · "dert r ıır' 

·· rU .hl 
Nasıl olsa akşı.ııı kW. aJ''~·tf' 
cekti. Pekal5. prtesi ıı 011 1~cr~ıı d 

b.,..CL ır 
dim. Fakat nasıl sa • .&ıı· 0r • '01 ~~ Içim içime sığmıı • rJ!I ıP 

d.. n f.U 
müddet başdön ur" ıcdif11 rd• 

tek ve 
ortasında kararsız 0a ı ' 

. asli1 !• D • kararsız bekleyış sır· sabır M' 
ğim bir karar vardı. ~f11 1ışt~· 
mak ... Bu da içinıe do., ıııi'µI 
(Devamı 6 11'Cı saJıif• ......ııııııııi 
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~ ~aplan yavruSu Gangster !.1 Çingeneler Kralı 1 Yüzbin isterlinlik mektuh 
, ~ihayet kuvvetini ve.. Çehresini y ~~.üz 
~ştirmek mecburiyetinde kaldı. 24 karılı rakibi 

,e 

Lordu korkutmak için tertib ediL 

~Q~a;bosna Alkapo'nun şeriki yamyam Gangster / ""~ 
acıası Nihayet bir vatan sahibi oldu. ':.ti 

len sahte ameliyat plenı 

Para koparabilmek için düşünülen 
bütün h i 1 eler netice vermedi. 

disini yakalamak zor değildir. Oı 
dan sonra bana L:ırdu kaçırma! 
için düşündüğü projeyi anlatt . 
Kendisinin Amerikalı gazete< 
Kelly ismi ile giderek Lordu g(. 
receğini ve mülakat edec~ğin! sö 
ledi. Ben de Trontonu paskal; 
ıııralarında gördüm. O glln Troı 
ton otomobil aldı. Birlikte Lordu 

~ 8:ıtay Bosnada, Arşidük Ferdi-

) ndın katlolunduğu mahalle si

, Ilı bit mermer levha konulmUŞ
·~ 4 
lıt:. Vhanın üzerinde 1u yazılı-

Bambaşka ve dürüst bir şahsiyet 
olarak yaşamak istiyor. 

Suçlular yapmak istediklerini niçin 
gec~ktirmişler? 

evinin etrafında otomobil ile ge: 
dik, dolaştık. Lordun dışarı çıl 

· tığı zamanlar kendisine tesadi 
ederek karşısına çıkmak da kab 
ofacağını söy led1. t~Sıırada, bu tarih! yerde Gav _ 

~" l'rencip, 28 Haziran 1914 de 
'lt' 
~ 'Yet mübeşşiri olmuştu ... » 

~i r:.llcip, 1894 de doğmuştu. Yir

~~~rt cürüm ortağı ile beraber 

\,,.•keme edildi. Yaşı küçük ol
·~ .. 
:~Q ıçın idam cezasından kur -
,11 u, Yirmi sene küreğe mahkfun 

'q~· ~8 Nisan 1918 de h•pisha -
~iı· 0 ldü. Arkadaşlarından on 

ı '[ 
'b ı e beraber ortodoks mezar-
0_ ncta yatmaktadır. Mezarının 
"t' 
tt ınde büyük bir salib ile dört 
''arı· 

~ ı Vardır. Bu da: «Sam o Slo. 

l4tkSe~bia Spasava• yazılıdır. 
~rt Çe, •Sırbistanı ancak ittihad 

<rabilir. demektir. 

~ .. 
l01onyan ı n Dançig 
l: rna nından başka 

1 rna nı var mı ? 
t~et 
tqe • Gdina limanı yakın sene. 

•. Yapılmı•tır. Asri vesaiti "d. • 
· tr. Polonyanın en işlek ve 

th" 
·Uh iın bir Hma nıdır. 

~~Um"' •h •bd 
ııK .. ı ar e 
~· Olen asker 
, ırn? 
~ a •. ' 

ıq &U.tos 1914 te Jonşeri'de, -

:ınq~~i.i fi:üsar alayı ı:tı:iilazimle • 

'ıı ~ ~ayer tarafından öldürü

~~~ ~cü alay oılbaşılarından 
~ l>oyea'dır. 

- Dünyaya yeniden gelmiş gi. 
ıbiyim. -

Bu ' sozü söyliyen, Otöy'deki bir 
klinikten çıkan 46 yaşlarında kL 
bar bir centilmendir. Arkasında 
çift düğmeli lıl.civerd bir kostüm, 

iıı şında «Eden• oıçı'lıı Dtr şap • 
kıl var. 

Gülmeyiniz. Çünkü doğrusunu 
söylüyor. İsmini değişti.rmiş, miL 
liyetini değiştirmiş, hatta çehre. 
sini de ... 

Bu adam, Aleksandr Skovski'dir. 
cKaplan yavrusu• namile şöhret 
almıştır. Amerikan içki kaçakçı. 
!arı kralı ve şimd Alkatraz haps. 
hanesinde bulunan Al Kap~n'un 
şeriki. İki ay evvel Amerikan pa . 
saportile dolaşıyordu 

BİR ADAM ÖLDÜ! 
Dün klinikten çıkan, ve kapı. 

run önünde duran lüks otomobile 
binen bu adamın G. Men'in ıne. 

Sölfl1ema 

t\, ·~zı kadınlar vardır, hoşa gider. Bazıları da hiç gı'tmez. İnsan 
(l !lOrdü mü kaçmak ister. 

1 
il Sonra güzel akterisler vardır. fotojenik Akterisler vardır. 

~i4~~· bir makyaj meselesidir. Bunu ihmal eden iradınlar, güzellik. 
~~k eJı_enuniyet vermiyorlar demektir. ' 

~t~1 Y_aı Yapmayı öğrenmek güç bir şey değildir. Bu tıp!rı bir vara; gibi, 
~Ylemek gibi kolayca öğrenilir. 

ahella, mühim bir rol yaparken, makyaja ehemmiyet vermedi. 
~ (Devamı yedinci sahifemizde) 

~URDU 

~ -- ---
~t,~lıt fi:alk evi Köycülük ve 

··ıaı 
ı~~i>· Yardım şubeleri bir köy 
. 'l 

tıı· l'apnustır. Bu köy gezi_ 
·ıı~ . 

•1 ıoo 

RDA 

Bunlardan 
köylülerle 

başka her hususta 
hasbuhal yapılmış, 

öğütler verilmi~tir. 

' 
murları görmüş olsalardı •tanımak. 

ta güçlük çekerlerdi. 

Burnu, ağzı ve kulakları ame • 
liyat vasıtaslle değfştirilınişti. 

SikovSki, İspanyol tabiiyetine geç. 
ıtıiş ve •Nevborn• ısmini almıştır. 

1 
1 

cNevborn• ingil!zce •yeni doğ • 
muş. demektir. 

Bu adamın mazisine bir göz a. 
talıın: Sikovs!ki'nin hayatı harL 
kulilde maceralar la geçmiştir. 18 
sonkanun ~892 de Polonyada Ra. 
damsk şehrinde doğmuştur. I):öy. 
lü bir aileye mensubdur. Ondan 
fazla erkek ve kız kardeşi vardı. 
Altı yaşında iken köyünü terket. 
ti. ~burga giden trenin va • · 

Çingeneler Kralı •B!rıncı Ja -
nüz• yakında, cülılsunun birinci 
yıldönümünü kutlulıyacak ve bu 
münasebetle A vru panın . dörtbir 
köşesinden ge)ecek binlerce tebe. 
ası •Zati haşmetaneleri~ ne sada. 
kat yemini edece.klecdir, 

Çingeneler Kralı tacı, Birinci 
Janüz'ün başında yer:eşti demek. 
tir. Bir -.·alık bunu başından çı -
karmak istemişlerdi. Fakat kur. 
naz kral, rakilblerine galbe çal -
mıya ve mevkiini muhafazaya 
muvaffak oldu. 

Kralın rak:ihleri birer birer sah. 
neden çekildiler. Bunların en nü. 
fuzlusu Dol:ıroski adlı bir çingene 
jdi. Birkaç kereler, Janüz'ü tah. 
tından indirmeğe teşebbüs etmiş. 

ti. 
Fakat, J an üz, rakibıne gaibe 

çaldı. Hatta kendisini hapse bile 
tıktı. Bu, •Zati liaşmetaneleri• ne 
karşı suikasdde bulunduğu için 
değil, 24 karısı bulunduğu içindir. 
Dabroski, sahte vesikalarla hüklı.. 
nıet memurlarını iğfal etmiş ve 
24 kadınla evlenmiştir. ' 

Krallık iddiasında bulunan bu 
kadın dostu çingene şimdi hapis. 
tedir. Yakında muhakemesi icra 
olunacaktır. 

Birinci Janüz, rakibinin yüzde 
yüz çingene olmadığını da isbat 
etmiştir. Hakikaten Dobroski'nin 
büyük anası Romanyalı bir kadın. 
dır. Şu halde kendisi yüzde 7fl 
çingene demektir. Bu da, kral ol. 
masına manidir. 

gonlarından !birine s~klandı. ı=====-============== 
Hamburg'tan gizlice bir gemiye zaflarını, kusurlarını biliyordu. 
girdi, Amerikaya gi\ti. Nevyork ,/\merikada, intihabat mücade. 
serserileri çocuğu yanlarına al • lelerinde güçlü kuvvetli, lüzu • 
dılar ve •yavru• ismlni verdiler. munda gürültü çıkarmıya müs • 
Dilencilik yapıyor, geçiniyordu. taid delikanlılara çok rağbet gös. 

Yirmi yaşında, güçlü kuvvetli, terirler. Tamani Hal'in, Skovski 

İngillz gazeteleri geçenlerdıı 
milyoner Lordun nasıl kaçırılma. 
ğa teşebbüs edilerek nihayet iki 
kiŞmk lrumpanyanın ele geçtiğini 
yazmışlar, •Son Telgraf• da on. 
1ardan alarak buna dair bir iki 

gündür tafsilatı hulasa ediyordu. 
Lordu kaçırmakla maznun olan
lar şimdi mahkeınededirlcr. Bun. 
!arın muhakemesi esnasında müd
deiuınuİ:ninin davayı teşrih eder. 
ken anlattıkları hulasa cC!ilmişti. 

Tronron ismindeki elli yaşların. 
da kadar' kurnaz, becerikli bir a. 
dam ""kendisine parasızlığından 
bahseden bir tanıdığına: Kolayı 

var, diyor, benim bir projem var. 
Onu ' tatbik edelini ... 

Bu proje İngilterenin meşhur 
fı>brikatörlerinden Lord Nofildin 
otomobile bindirilerek kaçırılması 
idi. İki kafadar buna karar ver. 
dikten sonra tatbikatına gıoçmek 
üzere rolleri taksim etmişlerdir. 

Tronton kendisine bir Amerikalı 

raki safhasını da bugün ilave et. 
mek lazım: 

Ramsden mahkemede verdiği i.. 
iadede senelerce evvel Tronton i.. 
le nasıl tanıştığını, sonra birbir. 
!erini görmediklerini ve tekrar 

yine buluştuklarını anlatmıştır. 

Bundan sonra demiştir ki: 

- Tronton bana mali v~ziyeti. 
ınin nasıl olduğunu sordu. Ben de 
pek fena olduğunu söyledim. 

Buna karşı onun verdiği cevab 
şöyle oldu zannederim: Sana bi. 
raz para kazandırmanın yolunu 
ben •bilirim, delikanlı!. Bana bun. 
!arı söyledikten &onra şunu da L 
lave etti: 

- Ben Lord Nofildl kaçırmağı 
düşünüyorum. Ben onunla bera • 
raber seyahat etmiş adamını. O. 
nun harekatını bilirim. Nasıl ya_ 
şadığını da gördüm. Onu kaçır • 
mak kolay olacaktır.Çünkü daha 
evvel İngilterede böyle birşey o. 
onun başına gelmediği için ken • 

Bunun üzerlne Trontonun av' 
katı itiraz ederek demJııtir ki: 

- Biz bu adamın söz~erini diı 
liyoruz. Halbııkl o ozaman konı 
şulan şeyleri !stediği şekle koy; 
rak anlatıyor. 

- Bunları söylemekten maks 
dım Trontonun kendi meharr 
hakkında bana tam bir kanaat V' 

me.k için neler söylemiş oMuğun 
anlatmaktır. 

Bundan sonra Raınsdene mah 
keme tarafından şu -sorulmuştu 

- Eğer Lord size mukavem 
ederse onu zorla tutmak içln b 
şey düşünüldü mü?. 

- Tronton bunun için şöyle d 
mişti: 

- Eğer Lord bana mukavem 
edecek olursa onu tabancamın ı 

cuım göstererek istediğim gibi 
dare edebilirim. 

- Lordu yat& koyduktan sonr 
ne yapmak düşünüldü~ 

- Lordun üıerinde bir ameliye 
yapacağını söyledi. Bilmiyoruır 

bu ameliyat nasıl olacaktı? 
- Böyle bir ameliyat yapmak 

tan maksadı ne olduğıınu söyle 
medi mi?-

- Kendisini bayıltmadan, hissi 
ni iptal etmeden orıa amellyat ya. 
pacağım söyliyerek Lordu lrorku 
tacağanı söyledi. Maksad Lor~t 
üç tane mektub yazdırmaktı. Buı 
!ardan biri Lordun eşine, yahu
da Lordun hususi kAtibine yazıla 
caktı. Bu mektubda Lordun pel 
zarurl olarak başka bir yere· gitti 
ği söylenecekti İkinci mektub d: 
Lordun muamelede bulunduğı 
bankaya yazılacaktı. Bu mek:tu . 
bunda doktor Veber - Tronton ke-

(Devamı 7 inci sahifemizde\ 

cesur bir delikanlı oldu. Ona da. gibilere çok ihtiyacı vardı. He. gazeteci süsü vermiş, Lordu ziya.. . ;;:;;;:=:==:=:=:=:=:=:=:=::===:================
lma «Yavru• diyorlardı. Fakat men kendisini angaje etti. Serseri 
buna bir de «Kaplan» ilave etti _ delikanlı bu sayede siyasi entri • 
!er: •Kaplan yavrusu• dediler. kaların incelikledne vakıf oldu. 
Ne okumak, ne de yazmak bilmi. Bu sayede eline geçen bir kaç bin 
yordu. Hila qa bilmez. Fakat bü. dolarla daha birçok şeyler öğ • 

rete hazırlanmıştır. Arkadaşı 

Ramsden lse Lordu otomobilden 
indikten sonra bir yata bindire • 
rek uzaklaştıracak, Lordu yatta 
muhafaza edecektir . 

KADDN 
yük ve küçük, fakir ve zengin bir rendi: İyi giyinmek, iyi yemek Muhakemenin safhaları yazıl - Her kesı· n yapa b ı· ı ecegv .-. 
ço'k adamlar tanıyordtı. Bunların (Devamı 1 inci de) mıştı. Muhakemenin bundan son. . 

~;;;;;;;;;;;;~~~;;;;;;;;;;,.;,,.====~~=======================::=:= 

Dünyanın en kOçCk Cumhuriyetişıkvepratikelbiseler •. 

Sen Maırtelfl1 B ugünkü yaşayış tarzının icabı, insanlar gittikçe daha pratikle.ş_ 
mek mecburiyetindedirler. Siyah saten elbise istendiği zaman 
hem öğleden sonra verilen çaylar ve hem de yemeklerinde g!yi-

- lebilir. Elbiseyi biraz daha tuvalet şekline sokmak için yakasını ııçır 
öndeki fiyongayı çözdükten ve arkadan dolaştırdıktan sonra yakaaımı 

M d d • ? B l k iki ucuna kliple tutturmak kıl.fidir. ere e ır e e u me m e e- Elbisenin biçimi mat krep maroken veya krep satenden yapmıya 
elverişlidir. Fiyonganız uzun bir parçadan yapılmışsa kolların altındı 
dolaştırıp arkada bağlamak elbiseyi daha ziyade süsler. 

tin halkı nasıl yaşıyor 
İtalya haritasına bakılırsa Ri • 

mini ile Ur·bino arasında küçük 
bir arazi göirülür; müstakıl bir 
memleket, •dün)· anın en küçük 
cumhuriyeti: Sen Marten cum. 
huri yeti ... 
BİR TAŞ KIRICININ, KAYALA. 

RIN ÜSTÜNDE KURDUGU 
BELDE 

Rivayete göre, memleketinde. 
ki Paiyen'lerin tazyikinden ka • 
çan Marino adlı bir taş yontucu 
Rimini'ye kaçtı. 

O sırada, Liburni Kralı tara • 
fından tahrfü olunan şehir tamir 
olunuyordu. Marino da amelelik 
yapmıya başladı. Bunlar meya • 
nında vatandaşlarından birine te. 
sadüf etti: Leo ... 

Reimini'nin garbinde, 700 met
re yükse'k:li'kte bir kayalık vardır. 
Eteğinden akan Marcşia, Riınnii 
yakininden denize dokülür. 

yaparak oturmayı tasavvur etti. 
Kayalar arasında, bir insan ya • 
taıbilecek büyüklükte bir kovuk 
yaptı. Az sonra arkadaşı, Leo, 
daha sonra köylüler ikame-tgahla. 
rını tepeye naklettiler 
· İşte müstakbel cumhuriyetin 
merkezi bu suretle doğdu. 

SEN MARTEN EFSANESİ 
Bir efsaneye göre, azizin bin. 

diği merkeb, bir dönemeçte aç 
bir ayıya tesadüf etmiş. Ayı, eşe
ğin üzerine hücum ederek par • 
çalamış. karnını doyurmuş ... 

Marino, itidalini kaybetmemiş, 
ayının sırtına atlamış, eşeğin yu. 
!arını ağzına geçirmiş, ayıyı eşek 

yerine kullanınıya başlamış ... 

SE R G ·I 

gününde 1800 kişi tarafından g~ 
zilmiştir . 

ilııı. e Y akm ~ıasta muayene l ' ''' "'' "'' "'''"'m"<rr, 

"Resim geziye iştirak eden gru_ 
bu Çeltik Komununda göster • 
mektedir. 

Marina inşaat için lazım olaıı 

taşları tedarik için Titana tepe _ 
sine çıktı. Ve orada bir kulübe 

Azizin bu mucizelerı etrafa ya. 
yılmış, Rimini'li zengin bir ka. 
dm, hasta çocuğunu getirmiş. A. 
ziz nefes etmiş. Hastalık zail ol _ 
muş. Kadın, buna mukabil, Ti _ 
tano arazisini kendisine hediye 
etmiş ... 

Devamı 1· inci sahifemizcJ., 

Burdur İl merkezinde 8 ind 
. lk okulun iştirakı l!e bir resim -
iş sergisi açılmıştır. 

Sergi çok beğenilmiş, daha ilk 
Resim sergiden bir köşeyi gös. 

\ermektedir. 



C-SOJf TEL G K A F-17 llınllan 1131 

Büyük Şef vekilleri- Samatya havlu Fransa - ispanya Fenerbahçenin Oç ölü ve.. B~· 
esrarengiz sır! ~r 

--: gel. 

• 
mızı 

• Hududunda 30 ncu yılı kabul buyurdu Fabrikasındaki 
işçiler (Birinci sahifeden devam) 

üzerinde izahat veı:mi§ler ve yeni 
direktifler almışlardır. Bu meyan.. 
.ıa Başvekil Hatay meseleleri üze

rinde ahnan son rapor lan da Yük

sef Şefe arzetmiş bulunmaktadır
lar. 
Vekilleriııılı ne zaman gidiyorlar? 

İkinci beş yillık sanayi progra.. 

mımıza göre yapılacak fabrikalar

dan kimya fabrikasının pazar gü.. 

nü İzmiıtte büyük merasimle te • 
melleri atılacaktır. 

Merasimi bizzat Başvekilimiz a
çacağı cihetle Başvekilimiz Celal 

Bayarla Parti Genel Sekreteri ve 

Dahiliye "1 ekili Şükrü Kaya yarın 

akşam veya pazar sabahı şehri.. 

ınizden doğruca İzmite gidecek • 
!erdir. 
Fabrikanın temelatma merasi • 

minde bulunmak üzere Ankara. 
dan ve şehrimizden birçok kimse. 
ler çağınlınışlardır. Gerek bura. 
dan, gerek Ankaradan çağırılan 

zevatı hamu olan trenler davetli. 
leri pazar sabahı İzmite götüre • 
ceklerdir. 

Elyevm şebrimızde bulunan Ma 
liye, Hariciye Vekilleri ile bu sa. 
balı şehrimize gelen N.afıa Vekili. 
nin de bu merasimde hazır bulun. 
malan muhtemeldir. 
Diğer taraftaıı şehrimizden vali 

muavini, belediye reis muavini, 
şehir meclisi azalan, parti ve mat. 
buat erkanı da İzrnite gidecekler. 
dir. 

HATAY 
(Birin<! sahifeden devam) 

Hataya geleceğı teyid olunduğu 

gibi, dün gece Alman radyosu da 
Türkiye • Fransa ı.rasında Türk 
!kıtaatının Hataya girmesi husu • 
ırun<la itila! hasıl olduğunu haber 
ıvermekteydi. 

Diğer taraftan burada çıkan 

c'Ata yolu• gazetesi de Türk kıta. 
atının Hataya geleceğin\ kaydet
mekte ve Fransızlar bu haberi tek 
ı:ib etmemi§ bulunmaktadırlar. 
TAHRİKA.T DEVAM EDİYOR 
Antakya 17 (Hususi muhabiri. 

mizden)- Burada gizli kuvvetler 
bütün hızlarile tahriklerine ve •
nasır arasına fitne sokmağa de -
vam etmektedirler. Amikdeki 
Türk köyüne Arab çeteleri tara • 
fından yapılan taarruz yeni vazi
'Yet ve şartlar içinde vukua gel. 
mesi itibarile pek büyük bir te
esür ve asabiyet uyandırmıştır. 

Elaltından Arab çetelerinin kuv. 
vetlenmiye çaııŞmaJerı ve taarruz.. 
lara geçmeleri, katiller ve cina • 
yeUerin çoğalması, Türk düşmanı 
katillerin serbest bırakılmaları 

lıütün Suriye ve Lübnan gazete • 
}erinin uloorta aleyhimize neşri.. 
yat yapmaları yeni vaziyetin de 
lıir içyüzü olduğu hakkındaki zan
Jan takviye etmekte ve derin bir 
füpbe uyandırmaktadır. 

İntihabatı kontrol komisyonu 
ise tarafgir hareketlerine açıkça 
devam etmektedir. Heyetin umu. 
mi katibi M. Anker Cenevreden 
dönmüştür. Bu zat intihabatın on 
iı~ temmuza kadar ikmal edile • 
ceğini söylemiştir. 

Suriye fevkalade komiseri Kont 
Martel'in yerine Dr. Rio'nun geti
rileceği de burada şayi olm~tur. 

bütün teşeldı:üllerin anasır ara • 
smdaki ifsadkar hareketleri de 
inzimam etmektedir. 

Her halde vaziyetin daha ay _ 
dınlanmasma ihtiyaç vardır. Fran.. 
sız ilıeyeti ile asker! heyetimiz ara.. 
sında cereyan eden müzakereler 
ağır yürümekle beraber devam et.. 
mektedir. 

Hatayın muhtelif yerlerinde ve 
bilhassa Amik ovasında dün ye • 
niden vuku bulan hadiseler ve 
bir Türk köyünün yakılmış ol _ 
ması ise burada büyük bir asa _ 
biyet uyandırmıştır. 

Bilhassa Milletler Cemiyeti a. 
zasının merkeroen direktif alı _ 
yormuş hissini veren tarafgirane 
hareketleri umumi efkan çok si.. 
nirlendirmektedir. 

Fransız Hariciye Nazırının 
Parlamenlod:ıld beyaruıtı 

Paris 17 (A.A.)-- Mısır kapitü
lasyonlarının ilgası hakkında 6/ 
5/934 tarihinde Montröde imzala_ 
ııan muahedelerin tasdikini mu
ıtazammın kanun projesimn meb.. 
usan rnecllslnde müzakeresi esna_ 
sında beyanath bulunan Hariciye 
~=rı Bone, hükfunetin Fransa _ 
Sııriye ve Fransa - Lübnan mua.. 
Jıedelerinin pek yakında parla _ 
mentoda miizakerP edilmesi ar
zusunu tebarüz ettirdikten sonra 
demiştir ki: 

Hükfunet, Frans:, ile '!'ürkiye a-· 
rıımnda da daima daha dostane 
münasebetler tesisine çalışrrrakta_ 
dır. Bu son haftalar zarfında bu 
yolda müzakerelere devam olun. 
muştur. HükUmetin, her tarafta 
Fransanın menfaatlerini müdafaa 
azmi ile, bu meselelerin heyeti u. 
muıniyesinde llltun gelen teşeb _ 
büslerde bulunaca~ından mebu _ 
san meclisi emin olabilir. 

!staclıul ~ dairesine şayanı dik
kat bir müracaat yapılmıştır. 

Bir Mlllievinin idaresinde bulu
nan cSamatya havlu fabrikası• 

müdürlüğü miktarı 80 e varan iŞ-
9iJ.erinden 25 kişiyi sebebsiz yere 
ve evvelden ha!lıer vermeden işin. 
den çıkarmış bu suretle 25 aile 
sefaletin acı uçurumuna atılmış
tır. 

İşçilerimizin hukukunu ve is • 
tikıbalini garanti eden İş kanunu. 
na ve onun sarih hükümlerine 
rağmen böyle bilasebclı ve ha -
berı;ô.zce 25 Türk gencim sokak_ 
!ara atan mezkfır fabrika müdür
lüğü iddiaya göre üstelik onların 
alacadrlannı da vermemiştir. 

Dün yaşlı gözlerle matbaamızı 
riyaret eden bu vatandaşlar iş 

dairesine yaptıkları müracaatte 
bildirdikleri şu şayanı dikkat hu. 
susları da anlattılar: 

10 kişiden fazla işçi çalıştıran 

müesseselerin, i§ kanununun tat_ 
bile tarihi olan geçen yıldan iti -
baren bu fabrika da resmen iş 

kanununa taobi bulunduğu halde 
müessesemn sahıbi, o da işçilerin 
müracaat ve şikayeti üzerine an
cak bundan 2 ay evvel iş kanunu. 
nu takib ve tatbik etmeğe başla
mıştır. 

Bu suretle orada çalışan 80 Türk 
işçisinin meşru hakkı ve i§ ka -
nunu.ndan istifade imkanları ay
larca gasbolunmuştur. 

İş dairesi müfettişleri bu mü • 
racaati layık olduğu ehemmiyet.. 
le karşılamışlar ve hemen tahki.. 
kata başlamışlardır. 

20 masum Türk işçisine karşı 

selbelbsiz yapılmak istenen bu yan_ 
1ış ve iş kanununa muhalif keyfi 
muamele her halde düzelttirile -
cektir. 

Altın ve gümüşe 
Damga vurulacak 

Ankara 17 (Hususi muhabiri -
mizden telefonla) - Altın ve gü.. 
müşten yapılan eşyalara birer 
damga vurulması hakkında ha -
zırlanan yeni bir kanun layihası 
Büyük Millet Meclisine verilmiş 
ve bugün maliye encümeninde 
müzakere olunmuştur. 

Valimiz 
Vali ve Belediye reisi Muhiddin 

Üstündağ, yanında Şehir Meclisi 
reisi Necib Serdengeçt;, dajmi 
encümen azasından Seliımi Sedes 

Bayrak merasimi 
Salamanka 17 (A.A.) - Neşre. 

dilen resmi bir tebliğde, 43 iincü 
fırkaya karşı yapılan harekat ne
ticesinde Bielsa, Farza, Javierre 
ve Ezim.arda kasahalarının işgal 
edildiği bildirilmekteclir. Bugün 
yapılacak resmi bir tören esnasın
da Franki.st bayrağı Fl'ansız hu _ 
dududaki gümrük binasına çe -
kileceklir. Hükfunetçilerin, Cinca 
vadısinde bulunan bütün köyleri 
tahrib ettikleri ve yaktıkları tı>b
liğde ilave eclilmektedir. 

Kastellon cephesinde Frankist.. 
!er ilerlemeğe devam etmektedir. 
!er. Düşman sahada 400 ii müte _ 
caviz ölü bırakmıştır. 

Cordone cephesinde Penerroya 
mıntakasında Frankistler Batura 
ve Noria dağlarile Va! Sekillo ve 
Lagranjuela kasabalarını işgal 

etmişlerdir. Frankist hatları da _ 
bilinde 105 cesed kalmış ve 203 
kişi esir edilmiştir. 

Cumhuriyet gazetesi 
Hatasını tashih etti 

(Birinci •ahifedeo devam) 
sını kabul ve tashih etmi-ı olma
sından dolayı memnun olduğu _ 
muzu dünkü teessürümüz kadar 
bugün de memnuniyet ifademiz.. 
le tellıarüz ettirmeyi yerinde bu.. 
luyoruz. 

Silahsızlanma 
Ve Amerika 
V~ington 17 (A.A.) - Gaze _ 

tecileri kabul eden Hariciye Na. 
zırı Hul demiştir ki: 
•- Amerika birleşik devletleri 

hüln'.ımeti, silahsızlanma hakkın.. 

da herhangi diğer bir hükumetle 
konuşmuş değildir. Amerika Bir
leşik devletlerinin bütüu mühim 
enternasyonal inkişafları büyük 
bir alaka ile tabb etmekte oldu.. 
ğunu sizlere bir &ere daha söy. 
]emekten başka bir dıyeceğim 
yoktur.• 
Diğer taraftan birçok mühim 

ayan azası, diinya silahsızlanma 

konferansı fikrini tasvih ettikle _ 
rini bildirmişlerdir. 

Ayağ 1 na de.mir gülle 
Düşen çocuk 
Öldü 

ve Belediye iktısad işleri müdürü Üsküdar Kazasker Ahmedefen-
Asım Süreyya olduğu halde bu d. mahallesinde 24 ııumaralı evde 

Klüb kutıurama 
Pl'ogramını 
Hazırladı 

Fenerbahçe spor kulübünden: 
Kulübümüzün 30 uncu yıldö • 

niimü münasebetile 19 haziran 
pazar günü saat 16 da başlayıp 20 
de bitmek üzere fevka ladc mera_ 
sim yapılacak ve Fenerbahçeli 
gençlerin topluluk ve bir !iğini 
gösterecek bir program tatbik e
dilecek tir. 

Merasime eski ve ;eni Fener -
bahçeli bütün sporcuların iştirak 
edeceği bir resmigeçidle başlana. 
caktır. Bu resmigeçiü; bayrak 
merasimi, sporcuların and içmesi, 
Atatürk büstüne çelenk koyma 
resmi takib edecektir. Bu mera. 
simi müteakıb Fenerbah~li kü
çükler arasında bir futbol müsa
bakası yapılacaktır. Bu müsaba
kanın hitamını takiben tam saat 
17,30 da kulübümüzün Yunanis -
tandan 30 uncu yıldönümümüz 

münasebetile davet ettığı Enosis -
Panetinaikos muhteliti ile birinci 
takımımız arasında bir futbol ma.. 
çı icra edilecektir. 

30 uncu yıldönümünıüz~ iştirak 
edecek zevat Köprüden 14,30, 
15,20, 15,50, l6,25 ve 17 de hare. 
ket edecek vapurlarla merasime 
müsabakalara ve maçd yetişebi -
lirler. 

30 uncu ;yıldöniimümüz mera -
simi münasebetile Fenerbahçe 
stadımız dahilinde, gelecekkr için, 
hususi tertibat alınmıştır. Bu ter_ 
ti.bata göre kapalı tribünler baş
tanaşağı numaralıdır· Kapalı tri
bün fiatı alelfunum bir liradır. 
Bundan maada bütün açık tribün
ler fiatı 50 kuruştur. Bu iki mev
ki haricinde, biri Atatürk büstü 
arkasında ve diğeri koşu pisti iL 
:Erinde iki hususi y"r ayrılmış -
tır. Bu yerfere üzerinde damga ile 
müsarrah kulüh davetiyesini ha
mil olanlar girebilecektir. Diğer 
kısım davetiyeler, Üzerlerinde 
yazılı olduğu veçhile, açık tri -
bünlere mahsustur. Gişeler ve ka
pılar tam saat ikide 2çılacaktır. 

Fenerbahçe kulübü, 30 uncu yıl 
merasimine iştirak edecek muhte. 
rem halkımızdan yukarıki tertiba
ta itina buyurmalarını bilhassa 
rica eder. 

• 
Fenerbahçe spor kulüqünden: 
16/6/938 pazar günii Kadıkö -

yünde kulüb merkezinin bulun -
duğu Fenerbahçe stadında 30 un.. · 
cu yıldönümü meras~n·ü icra edi
leceğinden kulüb müe'5islerinin 
merasime iştirak etm~k üzere sa
at 15.30 da kulübe teşrifieri rica 
olunur. 

HiKAYE 

Hacıosman - lpsala cın~ 
için hala bu m'!f!!!% bugün Jif ~re 
çemberi içind~ ijıtk 

~~~~~~~~~~-=----
manın 

Eski bir cinayet 
bu hadiseyi nasll 

Hacıosmanbayırında başlıyan 

İpsalada tamamlanan ve üç ölü ile 
birlikte bütün esrarını muhafaza 
eden cinayet hadisesi dün geceki 
bütün çalışmalara rağmen henüz 
ortaya yeni bir emare ve delil ver
memiştir. Gerek müddeiumumi. 
lik,, gerek zabıta nıul1teli{ esaslar 
üzerinde tedkiklerini ilerletmek
te ve .. henüz Sevim de mevkuf bu
lunmaktadır. 

İpsalada ölen Ali Riza ile öldür. 
ıiüğü Muhiddine aid tahkikat ev
rakı ve her :kisinin de üzerlerin. 
de çıkan eşya bugün İstanbula ge
tirilmiş ve müddeiumumiliğe tes.. 
Jim edilmiş olacaktır. Belki, bu eş
ya tahkikatı ilerletmeğe vesile O

lacaktır. 

Salahiyettar ve emektar bir 
polis mütehassısı ne diyor? 

Bu kabil cinayet işlerinde ihti
sası bulunan ve evvelce uzun müd 
det zabıtada çalışmış bulunan sa
lahiyet sahibi bir emekli memu -
rumuz; ta başlangıcındanberi bü
yük bir dikkatle takib ettiği bu 
esrarengiz cinayet h~kkında h3 -
<liselerin ink'.şaİ ve seyrine baka_ 
rak şu şayanı dikkat mütaleada 
bulunmaktadır: 

Vak'anın Hacıosmanbayırında 

başlıyan kısmı; yani şoför Meh.. 
med Lulfinin Ali Riza tarafından 
öldürülmesi, ikinci mesele olan İp 
salada Muhidd!nin katlinden daha 
esrarsız bir mahiyet taşımakta • 
dır. 

Bunda iki ihtimal vardır: 
1- Katil; bedbaht ~oförü sırf a

rabasına sahib olmak için öldür. 
müştür. Çünkü maktulü tanıma. 
dığı artık tamamen anlaşılmıştır. 
Aralarında h~rhangi bir kadın 
meselesi veya kin, garaz hulasa 
bir adam öldürülmesini icab etti.. 
recek bir münaferet yoktur ve şo.. 
förü, Büyükderede sarhoş etmek 
istemesi herhalde sebeb~i7 değil -
dir. 

2- Katil Ali Riza Büyükdere • 
de •Beyaz Park> dan çıktıktan 
sonra Ömer Lıitfinin otomobiline 
belki.valnız binmemiştir. Parktan 
gecenin ilerlemiş bir saatinde ~ılr.. 
tığı için otomobile binerken keZL
disini gören yoktur. O halde belki 
katil; otomobile bir sarışın kadın 

mütehassısı e 
izah ediyor ~ı-

cııııını ~ 
değil, herhangi bir ark~nı ıı]Jtl 1~ ~~ 
y.a eski bir cürüm or~a (ikdeıed'n q 
tır ve iki kafadar :BUY ııet ··· 
Ş~liye doğru ilerıerk~n °10~0-·•· gl'at 

. ,07Jer • ıf ~ de baııı esrarengız •. lfl · 
muşlar, sonra katil; ö~ı~ıısıı'd~ ~Og 
nin bunları duymuş 1ıorl<~ v 
kuşkulanmıştı!· ye bU !)]t5' 1(1' 

kendilerini el~ verrıı.e arJ<ı"'"ı.. ~ 
Ö ··ı·mu~ ~ mer LUtfinin o u k~f • 
dan sıkılan bir kurşun \ ııı, .. ~ ... , . tir ,,..... ~t 

mış . ıltl ıll Ilı •. 
Sarışın kadın bir !ıOY'b·r ı::ıl~ •q b 

ı · " aı· Bu takdirde artada . ıW;ıll' ... ıh· 
kiİ 4): ı,,.. ·p"cı 

kadın yoktur. Çün ·bayırı · ;ltıi . k 
yanında ne Hacıosr.ı«ll l 13nb~' ~ 

de 5 ..;il· tuı-ı tanbul yolunda, ne gö ıı .. -
. J<adır :"tik 

İpsala arasında bır ,. ~;, ~. 
. t• Q ;ı ,""'ftı 

memış ır. cud 11 ~ 
Böyle bir kadın mev Jal ı:ıb' b ,.Ye 

d b gun.. e 1<a 1c> 'cu. 
ı herhalde u . ırıesı t h 

ve adliyenin elıne g.,ç • , er 
ed d. ,.,rJie uoy 

er ı. JJl le • . .,, 
İşin bu tarafı bu şe ~~5c•c i~' b·. 

aydınlandıktan sonra .• ~ ır 
ci cinayete gelmekttdı· · ,~r,ıc ~ t 

y . k ti!. İpsala ıned·ni ~I. .... lel 
anı a ın I 1ııd ı ''9 

istasyonu memuru !\ u. .,,, "ı 1
• 

dürmesi nıeselPS•· · · . adar1<1 ~ 'lııııa!ıib 
Tahkikatın bugün~ .' rl<'d'~ ~ . iti 

. k ., iJo a •ıtı>' Yı 
kişa!ına bakara ' - . · ~·· . S 
mazideki berab~rJiltle~'.'.",·c ;hl~'. . "a 

tin saı"" b"' t"' f"e 
yarak bu cinaye le t<S · lıste: 
~mallerini de şu suret P'J 'h 
mek mümkündür. k'ul ~ıu 

1
,, e 

Katil Ali Riza He ıııaı;ı,,ıl< 1'J 
din ta eskidenberı tan ı:."'' 
lar. ·aa;nır. ııt• 

İki kafadar; Mu!U vu•W~ ·~ 
şehirde tayyare başça ; ıc"' 
ği senelerde munasebe .... 

. 1 rd.i b'"' mış e r. .
11

de 11ı· 
Muhiddin 933 senesı 

011 
ıi'e.rı 

dan Adana rasr.1 ist•~ .<• 
di.Jill;ştıt· ds~"' 

!uğuna tayin e d' f> ı-
Tes.adüf Ali Rizayı · 6,ıl~ 

götürmüş ve orada ııer ~. i ~ 
line geçirdiği 'Mebl1'J<ull:ıl' 

. lbir nüfus tezkercsını i'tlt· bır• • Se 
·şıetnı ' •• · zahirde kamyo!l ı . J.ıi""'~r· , 'l 

Fakat hakikatte Allc'' ~s( .• .ı• ''> a ·der .. ,. ~ı 
kaç defa Halebe gı !' p3rs ' l'e 
lık yapmış ve bir h&Y 

1 ~" ' 

lenmiştir. rad• d ,ı aı 
bU ıer '"i;. İşte iki aı·kadaşın . le'ti~ b • ··ı .... 

çakçılık işlerinde bır, j,8~P111 J' ae 
bilfilıara cMuhiddıll yP l) J, he .. 

to'al•' J) 'ı , 
hudud civarına; • • · btıf'',r.ııi' •lt 
edilince Ali Rizanı~ 

3 
b~ı! 'l HATAYI iSTİLAYA KARAR 

VERMiŞİZ! 
Haleb 17 (Hususi muhabiri _ 

mizden) - Suriye ve Lübnanda 
çıkan bütün Arab gazeteleri mak
aadı mahsusla müttefikan Türki. 
ye aleyhinde neşriyata devam 
etmekte ve akıl ve hayale sığmı. 
yacak isruıdlarda bulunmaktadır
lar. Bu arada Hatayı istilaya ve 
İngiltere ile de anlaşarak Suriyeyi 
idama ve parçalamıya karar ver_ 
diğimiz işaa edilme1rted!r. 

Tramvayın 
Frenleri 

Tutmadı 

sabah saat 10 da Galata rıhtımın- oturan hamamcı Kemalin 10 ya -
dan kalkan İtalyan vapurile Pi. şındaki oğlu Ziya ile 26 numaralı 
reye hareket etmiştir. evde oturan ma<angoL Kemalin 11 

Kendisi rıhtııında İstanbu! ku.. yaşındaki kızı Leman ve Abdur -
ÜÇ GÜNLÜK HIKA YE 

Muhiddini kaçakç'Jıg ı.1dır r)F" 1 ııı 
teşvik ettiği sanılır.alt · .ıt~' ~•• )l 

esJ<ı e" "l 
Belki Muhiddin; 1 et!ll b't· 'ı)\ 

·f· . kabıı r .. 
nm bu teklı ını . defılB , ı >" 
Ali Riza mü teaddıd. 1058ıs ,ll'Jl 
ta bir kere de kerıdı · .rsr ıu ~ 

Bunıı rağmen halk ve bilh&ssa 
Hale!bliler Tiirkiyede Arab dost _ 
!uğuna büyük bir kıymet veril _ 
diğini ve Türk gazetelerinin bu
nu tebarüz ettirdiğini takdir et _ 
mekte ve Türklerle beraber bu _ 
lunmaktadırlar. 

Arab gazeteleri alevhimizdeki 
neşriyatı diğer Arab memleket _ 
krine de sirayet ettinneğe çalış_ 
maktadırlar. Bu arada bazı Mısır 
gazeteleri de aleyhde neşriyatta 

'bulunuyorlar Maksadları hıris _ 
th·anlık aleminde Türkiye aley
hine bir hava yaratmaktır. 

Suriye fesadçılarının bir ümidi 
de Akvam Meclisi nezdinde y~p
mış oldukları protestodadır. O , 
radan alacakları netice ;i bekle _ 
mcktedirler. • 

ANKARAUA'< GÖRÜLEN 
VAZİYET 

Ankara 17 (Hususi muhabiri 
mızden, telefonla) - Hataydaki 
yeni vaziyetler burada safha saf
ha takib edilmektedir. Buraya 
akseden malümata göre Suriyede 
Türkiye alerhine fevkalade tah -
rikat yapılmakta ·ve mat.buat va_ 
sıtasile yapılan bu tahrike ı:izli 

(lfüitti sahifeden devanı) 
çok kısa olduğundan, zaten ihti. 
yar olan kadın şaşırmış ve kendi
ni toplayıncıya kadar da vatman 
fren yapamamış ve kadın tram -
vayın altında kalml§tır. 

Muhtelif ~rlerinden yarala -
nanan kadın imdadı sıhhi otomo_ 

bilile hastaneye kaldırılmış, tah _ 
kikata ·başlanmıştır. 
Kazanın tramvayın frenleri tut

mamasından ileri geldiği anlaşıl
mıştır. Kaza yüzünden yol ka _ 
panmış, yarım saatten fazla tram. 
vaylar işliyememiştir. 

Türk .. Iran 

Hududu 
Komisyonu 

24 haziranda Trabzcr.da tnpla -
:rnr&k Türk _ fraıı hudud komis -
.voııuna iştirak edecek olan heye. 
tımiı bu sabah Ankaradan şehri. 
m·zp gelmiştir. Heyet emniyet iş
leri umum müdi,;.r muavininin 
başkanlığındadır. 

* Rum patrikhanesi müzesin _ 

den üç tane kıymetli İncil çalın
mıştır. Zabıta tahkikat yapmak
tadır. 

mandanı ile vali ve belediye re. rrhman Fevzini.1 2 yaşındaki oğ. 
is muavini, vilayet, belediye, par. lu Mazlum, bundan 10 gün evvel 
ti erkiinı ve şehir meclisı azaları nıahallelerindeki boş bir arsada 
ve Emniyet Müdürü !arofıııdan oynarlarken yerde bir dPmir güL 
uğurlanmıştır. lt bulmuşlardır 

Vapura binerken kendis:Je gö- B:r aralık denıır gülle Zlyanın 
rüşen ıbir muharririmize Üstündağ eyığına i"abet etmh· ve zı>delen_ 
demiştir ki: miştir. 

c- Dost devlete Tüı·k milleti _ Çocukcağazın ay~ğı o günden.. 
nin candan, saygı ve seliıml.arıru beri iyileşmiyerek şiştiğinde., dün 
götürmekle müftehirim. Bu seya. Haydarpaşa nümune hastanesine 
hatim biç bir resmi mahiyeti ha. kaldırılmıştır. Bu sabah ziY.aretı.ı,.. 

iz olmayıp sırf bir gezintiden iba. giden babası i;~ hastanede ÇOCll-

rettir. Dost devletin topraklarına ğunun ölüm haberim almıştır. 
biran evvel adımımı .ıtabilmek Polise vaki 'iikayet üzerine iki 
için sabırsızlanmaktayım.• küçük çocuk yakalanmıştır. 

HEY1'T HA~:~~KşEHRL'dİZEIKısa Hizmetliler 

Valimn başkanlığındakı heyet 
Atinada beş gün kalacak ve haf. 
taya şehrimize dönecektir. 

Faşist liderin 
itirazı kabul edilmedi 
Bükreş 17 (A.A.) - Yüksek as

keri mahkeme, mülga demir mu
hafız sabık şefi Kodreanu'nun on 

senelik ağır ceza hapsi hakkın _ 
daki.karara yaptığı itirazı red _ 
delmiştir. 

* Lise tarih kitaıblarında bazı 
değişiklikler yapılacaktır. * Otobüs işletmek üzere Bele_ 
diye istikraz yapmaktadu. 

Üsküdar askerlik şubesinden: 
333 doğumlu ve bunlarla mu -

ayeneye tabi olup kısa hizmet şe
raitini kazanmış olan ve askeri 
orta ehliyeti bulunanlar 1 tem -
muz 938 günü yedek subay oku
lunda bulunmak üzere sevkedile
ceklerdir. Burada bulunanlar ha_ 
ziranın yirmi yeclinci pazartesi 
günü sevk muhtıralarını almak 

üzere askeri ehliyetname ve nü. 
fus cüzdanlarile mezun oldukları 
okul vesikalarile birlikte şubeye 
gelmeleri taşrada bulunanların da 
bulundukları yerler askerlik şu. 
belerine baş vurmaları. 

* Akay bu ayın 22 sinde yaz 
lsrifesi tatbik edecektir. 

( 4 üncü sabifemizden devam) 1 
için, aşkta muvaffakiyet için la_ 
zım gelen şartlardan birisi de sa
bırlı olmaktı. Bunu da aşkın üçün 
cü emri olarak kabul etmekte hiç 
bir hata yoktur 

Ertesi akşam ve daha ertesi 
ııün .. Ayni yerde, ı;şagı yukarı 

ayni saatlerde karşılaştık. Beni 
görünce dudaklarında bir tebes. 
süm beliriyordu. Belli bir mem
nuniyet konuşuyord 01 adeta göz.. 
!erinde ... Evin-:: kadar arkasından 
gidiyordum. Lakin yaklaşmağa, 
konuşmağa cesaretim yoktu 

Üçüncü ak~am. beklediğim sı -
rada kendi ketıdimP' 

- Ne olacak bu böyle dedim. 
Muhakkak konuşmalıyım. 

Fakat ya reddederse, a"ksi bir 
hareket yapars&. 

Bu benim için hazmedilmez bir 
hakaret olurdu. Lakin başka çare 
var mıydı? 

O gelip de, benimle konuşacak 
değildi herhalde ... 

Dedim ki, aşk bir cesaret işidir. 
Cesaretsiz aşık, parasıı tüccara 
benzer. Hiçbir teşebbüste bulu -
namaz. Aşkın, üstelik kredisi de 
yoktur. Bunu da aşkın dördüncü 

emri olarak kaydettikten sonra, 
yanına yaklaşıp konuşmak husu

sunda kat'i kararıını verdim. 

Her zamankı saat ve dakikada 
uzaktan gözüktü. Ben de her za_ 

mankinden daha heyecanlı idim. 
Birkaç cümle hazırlamak istedim 
dilimde ... Aksı şeytan, hiçbir şey 
aklıma gelmiyor. Artık bunu do. 
ğuşa bırakmalı, kendisine doğru 
ilerlediğim zaman diliı~de semıa. 
ye olarak ne bulursam onu söy. 
liyecektim. 
Yanıma yaklı;.şrruştı. Üç adım, 

iki adım. Bir adım ... Ta!1' hizam
da. Geçiyor ... Hayır, hayır ... kı. 
mıldıyamadım bile yerimden. Mıh 
lanmış ve taşlaı;mışt1m. Önümden 
dudaklarında manalı, muhakkak 
ki müstehzi bir tebessümle süzii.. 
lüp geçti. 

Bir gün daha beklemeğe, azablı 
bir gece gece daha reçirmeğe ta. 
hammü!üm yoktu. Kendi k?:ndime 
kafa tuttum. İlerledim. Yaklaş -
mıştım tama.mile ... Fakat !mkAn 
yok. Ağzım çinko kaplanmuıa ben. 
ziyordu. Boğazım ı.....urnu~tu. 

Kalbim, göğsümü muştalıyordu. 

Nerede ise dışarı uğrıyacaktı. 
Yanına bir defasında o kadar 

yaklaşmıştım ki, o da gayri ihti
yari duralamıştı. Fakat ne müm. 
kün .. 

Artık ne olursa olsun bir laf 
söylemeliydim. Onun d~ halı bu.. 
nu beklediğini ihsas ediyordu 

Nihayet iki süratlı adımla ya
nına geldim ve titrek bir sesle: 

- Affedersiniz! diyebild:İT' .. Bir 
dakikanızı bana verll'lıilir misi -
niz?. (Devamı var) 

da •· bV ı 
-dar giderek - bun fa \]e ,,; 

b. )ta dJ ' . .< 
nBıayet sarhoş ır ırıd3 ~. ~· 
duğu cinayet akşaf!l · tnıf. ı~' 

·dıl•rıı iP"' ' hırsile yine Mu hı .: ıeıe · ı,ıl' \tıp 
vik ve ısrar etmek uıle öf'le 11."iıı· 
gitmeyi, bunun ıçııı nlf(lıı1~r"' • ~ v 
fiyi öldürmeyi göıe . 19yı i0 ı 0 ''Qli 

Muhiddin Ali J.ıı ·",rı!'dY-"'1 &ğ·· 
ab ,.erır ,,, •J' 

ters bir cev ur, ~e baıl! '<J.~I 
hem ani bir teM"",ı~ l''r",ııı'~ , 
bir hiddet ve ~e:ıı buııe s~1;ıı ;iP ~.• 
sının bu ademı 1<3 ıııilte' 

1 
('"~ ı. 

den, yıkılmasındll'•b•"r•''" 1 la~ 
rin bir inkisarla ta · ıııl1 i"' 
onu vurmuştu!· . ,ııı ııl1" ~t 

hlddwııı ,e 0 ı' ~ı Esasen Mu , . abveu 1 ~ ; 
görür görmez oır !< y~oJI 
başçavuş arkadaşırııP 11',;, 

ak · . rrıl" ı"' şar . b·r 5. ~ı , 
- Sana büyük ı işwıı bo ~· 
Demesi ve bunu wssl ıd'p . · vur o J~· 

hemen Muhiddını ğ 3 id el'tl" 
rın belki kaçakçılı a dirrJl 
ihtimalini kuvvetle~,. 

.. ALM_Ahtı 
Uç denı~a ~ 
Filosu dab 

~~ 

yapıyor ,,JJ1'•;_;;~ 
ı..ı _.. J<B"'- I· 

Berlin 17 (A· · wrı .,,111 

. .. ziitaıll ıı"" 
sene denız cu. iiÇ dr ıır 
da derpiş cdılen ·ı-eee~ 

getı 
!osunu viicude 



~z tefrikası: 39 Yazan : Rahmi Ya<dız! 

~~ 
el. h==-ct _,1!_ _ ·~i~n-=-
,,ı- i = .,. 
~ Vesika, rrsim, maldmat ·n not verenler: Eski Osmanlı donanması erkl-

jf Lı trcüme, ve iktibas 1 nından miralay Reımi, l.kele Ye limanlar nmum kumandanı albay 
\..'lıtkkı mahfuzdur : Şükrü Pala, komodor başk&tlbi İhsan, batan gemi bplanlan, 
~ eski armatörler. Ve bugüne kadar elzli kalan vesikalar 

~ehlivan reis tamirin çabu
;~ ~ak bitirilmesine itiraz etti : ,, 
~ lKat iskele ve limanlar kumandanlığının kat'i emri karşısında 
·~ ~oganı Bahri denize indirilmek mecburiyetinde kalınmıştı. 

1" 

; ~t İki günde tamamlandı. ı 
ff •~a Doğanı bahri tamir edi

~ 1n, Ç<>şmemeydanı kahvelerin.. 
,:, ti~~ geçiren Pehlivan reisin 
ıf lııtb B ı1I <t· .!<;aklar açmıyordu... ~ 
j;. 1 hıç de hayra yorını.yan reıs 

ıı.,(1 kıunrusu gibi düşünüyor; 
~ı ,~ "l'i -• ,,_ 1'._zatacak çareler arıyor, 
ii' · '"'lu bulamıyordu. 

;:Utaten dört gün sonra ge ~ 
;; i bütün tamir bitmiş; dü ~ 
1 ~ Yekesinden gemi aslana, se.. 

~~Undan demir kili dl er ine ka.. 
eı ~~r noksa ntamamlanmış, yaL 
ill' 6.Y~ .İ§i kalmıştı. Pehlivan re

""'lllrın bitmesile beraber b~ 
., bir Yeis havasına kapılmıştı. 

~ taşan, yuınrulaşan, bir his
ı · 6ıı lelVUJcu ona g:_misinin el -

~ltınak üzere olduğunu ihsas 
il" '>.. &\lıi bir hal alıyor; bu ser ıri 
~ ."llaıııak için mümkün olan her 
~ kabule razı oluyordu. 

' • l:> a Çekilmeğe başlandığı ak -
b .. e?livan reis lialııfat yerin.. 
v"lllaşı ile adamakıllı bir 
J~ ettı. Hırsını zavallı gayret.. 
~~an almak istedı. Gece 
I~ boya yapıldığını duyunca 

., \!ıı kızağa koşmuş, boyacıları 
1• trnak istemiş onlar reisi 

~~tııeyince ustaıbaşıyı bulmuş 
~.tınıştı: 
~st b -ll a aşı be!.. 
Q UJuıt., 
li e,,e vakti boya yapıl!r mı? 

ı ilden yapılmasın yapılır eL 

1, llen şimdiye kadar yapıldı
,.ltıııedim. Bunca senelik rei-

;en göremd.inse bu sefer 
Z apıJır! 
1' 1rh1arı nasıl çekeceksin? 

!, erıerlj boyacılar onu da ya_ 

'\ı?lıııaz, ben istemem! .. Boyayı 
~~in! . .. 

he- ·n__ seni tanımam. reıs, mu -
: oyıe emir verdı. Gece ya_ 
\> diye, gece yapacağım! 

, aııtırmam!. Gemi benim 
tııi? 

ı~~rada senin borun ötmez .. 
· lr kuluyuz! Gece yapın de

\ c.ece yapacağız. Çekil bu
"ı~ hızi ıneşgul etme! 
. ~'-'a.ıı reis daha ileri gidin?e 
~1 amelelere emir vermış, 

1• latat yerindPn dışarı attır
);, boyayı çektirmiş: ertesi gü
tf!Yeni bir k.ılık alar. Doğanı 

\; 'n hazır olduğunu müdüre 
·' nı~el'tnişti. 
~'.'-'an rei>, Işın çaresiz başa 
~ Unü anladıktan sonra o gün 

".ı '~aktan indirildi· Kasımpa· 
-·~ . . n ıskelesine arabalarla ta-
11l'bıs. \"e kara be:-•l'kler yük
l;ı 'l'esel!üm ilmühaberini li
"<t kumandanlığına veren :n reis ertesi sabah köprü 
lı a hareket etmek üzere ha. 
lra b 
~ :şlad.. . . 

'<lı ltıı hadisesiz reçtı; ertc<iı 
~kendeıı Kasımpasadan ~e 

Do~an• oa!ıri, romorkor 
~de köprüleri ~eçti; Saray. 
On• Uncte palamarını aldı .. Ar 
fo,. e• rupa•ın• tesadüf 

~u,., . b' it ı ı atlı •r poyraz 
~ Yelkenlerini şi5irerek Do. 

L ''"' Marmaraya doğru yo 
~ttt . ' 
~I ı. 
ı "'•" re 3 rlümen dola>ımın 
a ~ı k .. .. d h \1 1ruvor; c:sı ~ yuzun en 

etkes b'n parça oluyordu. 
b •Yük bir hiddet tufanı ile 

."•l•ni haslıvor; içindeki ar 
• ı~'ntıy, büvJ~ce gidermeğe 

11..· Otdu 
"'ltıı . 
· l' erıı, kimseve itımarl edemL 

ehlivan, g~ınisinı mümkün 

mertebe kıyı sıra yürütmeğe ça. 
balı.yor, rüzgar müsaid ve pom -
peden estiği için şimdilik kolayca 
arzusunu yerine getir~bfliyordu. 

Fa'kat rüzgarın kesılmesi, volta 
mecburiyeti karşısında ne yapa -
caktı? .. Bu düşünce aklına gelin
ce uzun uzun düşündü; sonra ya.. 
rım alabandalarla Doğanı Bahriye 
sahil boyu rotasını kaybettirme -
meğe uğraşırken kendi kendine 
söylendi: 

- Adam sende ... Bu inbat be
ni Kaleye [l] kadar iletir de ar_ 
tar bile!.. 

Sonra ilerleyen ~aatlerle, yol 
almakta devam eden Doğanı Bah
ri bitbirlerile yarış eden bir hız.. 
la Marmarada akışını sürdürdü ... 

Hareketlerinin 4 üncü saatin
de Pehlivan reis içind~ki burkun
tuya rağmen biraz korkusunu gi_ 

Pl Marmarada işleyen deniz 
vasıtalarının kaptanları Çanakka.. 
leye kısaca (Kale) derler R. Y. 

dermiş, yola alı.şmağa başlamış -
tı ... Başta, prova serenindeki çar
mıha tırmanan İnebolulu Yamuk 
Hasan ince bir şarkı söylüyor; ha
fü bir salıntı ile suyun üstünde 
yaylanan Doğanı Bahrı kıyı bo -
yunu takib ediyordu. Birdenbire 
Çarmıhtaki Hasanın uzağa, suyla 
gökün birleştiği noktaya, İzmit 
istikametine dikkatle baktığı gö_ 
rüldü ... Bu sırada derinden de -
rine top sesini andıran sürekli bir 
gümbiirtü de silik bir halde Peh_ 
livan reisin kulaklarına çarptı... 
Seslerin geldiği tarafa bakıp bir 
şey görmeyen reis, prova cunda -
sında elini gözüne sip:>r yaparak 
İzmit tarafına dikkatle bakan Ya. 
muk Hasandan sordu: 

- Hey ... Yamuk Hasan! 
Hasan, elini çekmeden, ve göz. 

!erini baktığı istikametten ayır -
madan cevab verdi: 

- Ne var ireis? 
(Devamı var) 

SiNEMA 
::".::::::::::::::--:::--::::::::::::::::::::::::::::::::----:~-=======-

( 5 inci sahifeden de\'am) 
Fakat, sonra çok nad:m oldu. Filmi, yeniden çevirmek lazım geldi. 

Sinemada olduğu gibi, harici hayatta da makyaıa ehemmiyet ver
mek liızımdır. 

Lakin bunun usulünü öğreniniz. Zira gelişi güzel yapılan makyajlar 
insanı çirkin gösterir. 

SİNEMA HABERLERİ 
Marsel Karne ile Jak Prever Fransız edibi Mopasanın eserlerinden 

(Compagnie) nin bir kısmını sinemaya çevirmekle me>jguldürler. 
Bu eseri, meşhur sahne vaziı Jan Rönuar vaktile kısmen çevirmişti. 

Fakat her nedense yarıda bıraktı. 

* Noel _ Noel de bir seneryo yazıyor. Yakında çevırmıye başlıyacak. 
Moris Kammaç baş rolü oynıyacaktıır. 

* Şarl Trene de sinemacılığa haşlıyor. Yakında ilk filmin. çevirecektir. 

* 1 Andre Hüyon, bu ayın on beşinde (Morn Kahraıranı) &dlı büyük 
filminin çevirmiye başlıyacaktır. Eylıilde (Serj) İlk Tcşr:nd& de (Frans.. 
na dö Nant) ı çevirecektir. 

* (Marsel Ailen) nin gayri matbu eserlerinden biri olan (Altın elli) 
Sonya) nın filme alınması kararlaştırılmıştır. 

* Garbo'yu delicesine seven Jorj Brent, büyük yıldızın, orkestras 
şefi istokovski ile evleneceği haberini işitince 1stndyoyn terketmiş ve 
bir köye çekilmiştir. 

* Geçenlerde, on gün kalmak üzere Nevyorka giden Con. (}ra~fo~d, 
kocaman kuyruklu piyanosu ile şarkı hocasını da beraber goturmuştur. 

Hollivudda alınan haberlere göre Nelson Edi'nin mucikili filminde 
baş rolü Janet Makdonald değil, Con Gravford yapacaktır. 

Dünyanın en küçük Cumhuriyeti 

S EN MARTEN 
(5 inci sahifeınizden devam) 

Sen Marino, kulübesinin yanı -
na küçük bir kilise, sonra bir ma
nastır yaptı. Bu manastır ve kilL 
se ziyaretgah oldu. 366 da vefat 
ettiği zaman müridler;ne bir nı>vi 
müstakil dini bir hük>ınıet bırak. 

mı~ tı. 

Birçok yerlerden gelen muha -
cirler burada barınıyorlardı. 

BU KÜÇÜK ŞEHİR NASIL 
MÜSTAKİL BİR HUKÜMET 

OLDU? .. 
10 uncu yüz yılda Barbarlar, 

Dalma ,ya sahillerini yakıp yıkı
yorlar. Bunların istilasından ka. 
çanlar Sen Marten'e iltica edıyor

lardı. 

12 inci yüz yılda, Napolı Kralı 

ile ittifak akdetti. Soma Papa 
2 inci Pi ile birleşti. 

13 üncü yüz yılda, manastırın 

başrahibi riyasetinde bir meclis 

teşkil edildi. Dini, siyasi işleri 

idareye başladı. 

İSTİKLAL MÜCADELELERİ 
Sen Marten, istikl~lini muha

faza için asırlarca komşularJe 

mücadele etmek mecburiyPtinde 
kaldı. 

1503 de, Sezar Bojiyn tarafın -
dan Roma hükumetine ilhak olun. 
du. İstiklalni, ancak bu hüküm -
darın vefatından sonra istırdad 

edebildi. 
1851 de İtalya hükumeti ile bir 

itilaf akdetti. Bu el'an devam et. 
mektedir. 

Bu küçük cumhuriyet otomobil 
ile birkaç saatte, tayyare ile ile 
birkaç dakikada dolaşılabilir. Ara. 
zisi 61 kilometre murabhaındadır. 
Ahalisi de 13,000 kadardır. Mev -

kii, manzarası çok güzel olduğu 
için her sene binlerce seyyah gi
der. 

Kaplan yavrusu 
Gangster!. 
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Yazan: M. Sami KARAYEL 
(5 inci ııahifemizden devam) 

ve içmek, lüks hayat yaşamak. 

Kendi kendine: 
- Şimdiye kadar sefiller ara -

sında yaşamakla, büyük budala -
lı1c yapmışım ... 

1 

çokluğuna rağmen diğer adamlar 
gibi rahat yaşıyabilmeslne imkan 
yok. 

Sonra, birdenbire müthiş bir 
korkuya düşünüyor. Hayatının 

muhafaza edilmesini rica ediyor. 
Servetinin lbüyük bir kısmını ha.. 
yır müesseselerine vereceğini söy
lüyor. Fakat yaşaın:ıya, yeniden, 
namuslu bir adam gibi çalı -
§arak hayatını temin etmiye razı 
oluyor. Tek hayatı muhafaza e -
dilsin, bir yerde barınsın ... 

Anber, asrlanım 
haınamda 

öğleden beri' 
• • 
ımış 

Diyordu. 
Polis mi? Hayır, zengin bir A. 

merikalı 1918 de çok, çok para 
kazanmıya 'karar vermişti. 

Amerikada, içki yasağı bütün 
§iddetile devam ediyordu. Hal -
buki bütün millet içiyordu. İçki 
çok para ediyordu. 

cKaplan yavrusu., zengin ol -
mak için verdiği kararı tes'id için, 
bir gece, yeni dostlarından ikisL 
nl davet etti. Bunların isimlerini 
bile daha iyi bilmiyordu. Biri 
Fransız, biri de İtalyan idi. 

- İçkisiz gece eğlentisi olur mu 
hiç? .. 

Bu mün;ıkün değildi. Eski bir 
otomo'bil aldı, polislerin bir gün 
evvel müsadere ettikleri viskileri 
muhafaza için koydukları depoya 
gitti. Hem içki tedarik etme~, 

hem de polislere bir oyun oyna -
mak istiyordu. 

Deponun kapısı kilidli ve nıiL 
hürlü idi. Fakat talih kendisine 
yardım etti. 

Depodan çıkardığı bir sandığı 
otomobile koyarken lüks bir oto
mobil durdu. Bir centilmen y3ya 
kaldırımına atladı. cKaplan yav -
rusu• fena halde korkmuştu. 

Bu gelen centilmen içki müp -
~11\sı zengin bir adamdı: 

- Viskllerin şişesini on dolara 
satın almağa hazırım. Bir sandık 
bin dolar eder. İşte para ... 

ALKAPON 
Kaplan Yavrusu kolayca ka -

zandığı bu bin doları, arkadaşla -
rile taksim ederken şu sözü söy
ledi: 

- Viski ticaretine başlıyaca -
ğım ... 

İtalyan derhal cevab verdi: 
- Ben -de ... 
- O halde beraber çalışırız. Be- . 

nim ismim cKaplan Yavrusu• dur. 
Ya seninki? ... 

- Al Kapon ... 

······································· 
Bu iki serseri, o geceden sonra 

bütün Amerikayı içkiye boğdu -
!ar. Başlarına birçok avene top -
!adılar. Polis erkanını, hakimleri, 
birçok nafiz memurhrı ele aldı
lar. Milyonlar kazandılar. Günün 
birinde araları açıldı, ayrıldılar 

ve biribirlerine müthiş bir rakib 
oldular. 

cKaplan Yavrusu•, Al Kapon'a 
galebe çaldı. Fakat, hayatı binbir 
tP.hlikelere maruz kaldı. Hüku -
met, kendisini itham edecek bir 

vesile bulamıyordu. Nihayet, ma
l!ve memurları yakasına yapıştı: 
si milyon dolar kazanç vergisi 
istedi ... 

cKaplan Yavrusu-, bir noel ge
cesi avenesinden bir milyon do
lar topladı. Şikagonun fakır ço -
cuklarına teberrü etti. Ya kadın. 
tara?.. Onlarla münasebeti yok -
tur: 
_Kadınların dili uzundur! .. 

Der. 
G. MEN İŞE KARIŞIYOR 

Hususi polis teşkilatı müdürü 
Edgar Hover, maiyetinde bulu -
nan memurlardan, cKaplan Yav
rusu• ile münasebeti oianların va. 
zifesine nihayet veriyor. Ameri -
kayı içki ve gangster i:ıelasından 
kurtarmak istiyor. 

.Kaplan Yavrusu. tehlikeyi 
anlıyor, Amerikayı terkediyor. 
Muhtelif memleketler bankala 
rında 12 milyondan fazla parası 

var. 
1933 de vapura biniyor, Avru-

paya geliyor. 
Tasavvur ediniz, son derece 

zengin bir cserseri Yahud'• ki hiç 
bir memleket kendisinı kabul et
mek istemiyor. 

fşte bu cserseri Yar:udi>, Kap
lan Yavrusu'dur. Yabancı bir 
memlekete ayak bastı mı, hemım 
karşısına iki sivil poli~ müfettişi 
dikiliyor, otuz altı saat iç;nde 
memleket terketmesıni söylü yor. 

Bidayette, •Kaplan Yavrusu• 
mağrur ve mütekebbirdir. Çün -
kü milyonları var ... Sonra, yavaş 
yavaş vaziyeti anlıyor: Parasının 

Kimse kulak asmıyor Her git -
tiği yerden, nezaketle hudud ha -
rici ediliyor. 

Kaplan Yavrusu vapurdan tre
ne, trenden tayyareye atlamak, 
bir yerde otuz altı saaıten fazla 
oturamamak şartile bütün dün -
yayı dolaşıyor. Tıpkı bir cserseri 
Yahudi• hayatı yaşıyor. 

İlk evvel Polonyaya, oradan 
Romanyaya gidiyor. Romanyadan 
Macirastana geçiyor. Avusturya -
yı, Holandayı, Almanyayı, İngiL 
tereyi, Fası dolaşıyor. Afrika çöl
lerini bir bştan br başa katedi -
yor. Buralarda da barınamıyor. 
Merkezi Amerikanın küçük cwn.. 
huriyetle!U, İspanya, Fransa. H~ 
!asa hiçbir memleket Skovski'yi 
kabul etmek istemiyor. 

Bu sırada İspanya harbi baş -
lıyor. cKaplan Yavrusu• fırsattan 
lstfade edyor, kapağı buraya atı -
yor. Parası sayesinde İspanya ta
biiyetine geçiyor. İsmini değişti -
riyor. Yeni pasaportu ile Parise 
geliyor. 

Hususi kliniklerden birine gi -
riyor. Çehresni değiştiri.ror. 

Klinikten çıktığı zaman yanın -
da genç bir kadın vardı. 
Hastalığı esnasında kendisine 

bakan hasta bakıcı kız, Matma -
zel Viktorya ... 

Bir haftaya kadar uzak bir me~ 
lekete gidecek. Zira, Mösyö Növ
born, cKaplan Yavrusu• nun his.. 
setmediği bir şeyi duymıya başla
mış: Sevgi ... 

Kızlaras}ası adamları vasıtasile her 
feyi haber almııtı 

Valide sultan, o derece hiddetli \ 
ve asabi idi ki; Nuridilin sözle -
rini bitirmesine meydan verme -
den irade etti: 

- Qabuk çağır kızlarağasıru ... 
Nuridil, yer öpüp dışarı çıktL 

Ağaya valide sultanın iradesini 
tekrarladı. 

Ağa hemen odaya girdi. yer ö. 
püp bir servi ağacı gibi olan ~ 
zun boyunu rükua vererek elpen.. 
çe durup sultanın iradelerine 
muntazır oldu. Valide sultan A -
raba hitaben: 

- Amber! Aslanım öğleden -
beri hamamda ;miş ... Gece yarısı 
ol yor, daha çıkmadı. Hava sıcak, 
hasta olacak mermer ve rutu -
betli yerde... Neden .bu kadar 
kaldı dersin içerde? 

Kızlarağası, adamları vasıtasıle 

her şeyi haber almıştı. Maamafih; 
hiç valide sultana bilir tarafından 
gelir miydi? Nesine lazımdı? Asıl 
mesele: Şimdi, valide sultanı gö
rükleyip hazinedar ustaya gaza.. 
bını daha ziyade teşdid etmek, ve 
bu fırsattan istüade ederek onu 
menkıib edip saraydan uzaklaş • 
!ırmaktı. Gürcü kızını ortaya ko
'Yan ve buna mümasil birçok kız.. 
!arı eli altında bulundurup PadL 
şahı tahrik edip halvete kapıyan 
ve teşvik eden kimdi? 

Zaten son zamanlarda valide 
sultanın bütün şüpheleri hazine
dar üstünde toplanmamış mıydı? 
Nuridil vasıtasile bu şüphe ve te
reddüdlerin Arzıniyaz üzerinde 
toplanmasına az mı çalışmı.şlardı? 

Haydi bakalım şimdi entrika -
!arının neticesini almak zamanı 

gelmiştl Valide sultanın sözlerı • 
ne karşı kızlarağası, büyük bir e. 
deb ve terbiye ile boyun eyüp an. 
lamamazlıktan gelerek: 

- Sultanım efendimiz hazretle
rinin vücudü hümayonlarını yı _ 
katmak üzere hamama girdik.le_ 
riııi biliyorum. İrade buyurulur -
sa hir kere de hazinedar usta k~ 
lunuzdan isti!sarı keyfiyet edil -
sin! .. 

Valide sultan, hazinedar ismini 
işitir işitmez daha ziyade hiddet. 
lenerek bağırmıştı: 

- Hazinedar da kim oluyor? 
Aslaruını nice eyler bu kız? Ça
buk çağırın gelSin buraya! .. 

Kızlarağaı(ı, yer öpüp eteklerı 
sevinç ıslığı çalarak odadan fır _ 
lamıştı. Herşey yolunda idi. Allah 
şu İsmail Paşadan razı olsundu. 

Mısır sarayının debdebe ve haş
metine karşı, Osmaıılı sarayını 

yarışa getirerek Orlıenyadis E -
fendiden taç almağa sevkettir -
miş ve bu paranın ödenmesini de 
tam sırasına düşürmüştü . 

Arabın aklınca An;ıniyaz bu se.. 
fer yakayı kurtaramazdı. Valide · 
sultanın gazaliı yer inde idi. Za.. 
ten Sultan Azizin hazinedarına 

karşı cinsi hususiyetleri kalma -
nuştı. Yalnız eski bir gözdesi ve 
iyi vasıtalık ettiğin':len dolayı 

mahremi esrarı olarak kalıyor -
du. Valide .sultan oğluna: 

- Arslanım! Bu kızı saraydan 
uzaklaştır .. 

Deyince ne yapabilecekti. Bu ı 

söz ne Ç!!§ınidilin ve ne de şunun, ı 

bunun söylemesine benzemezdi. 
Kızlarağası; kapıdan çıkarken, 

Nuridilin de yüzü g'.ilüyordu. 

Yüzbin isteri inlik mektub Şaka değil; Mahmud Nedim Pa.. 
şa bendeleri galebe çalıyordu. 

Arzıniyaz, saraydan uzaklaştırı -
lırsa kendisi muhakkak hazine -
dar usta olacaktı. Dlı:ı s0nra; Pa
şanın mevkii iktidaro gelmesile 
bol, bol istikrazlar yapılıp sara -
yın hazineleri altına dolacak. Va.. 
!ide sultan efendi>ınin de sıkın -
tıları bertaraf olacaktı. Zavallı 

hanım sultanına bır ayda beşyüz 
l:ıin altın nasıl yeti.jtirdi. 

(5 inci sahifeden devam) 

disine böyle sahte bir ad taka -
caktı- ismindeki dostuna 100,000 
verilmesi bildirilecekti. Bu mek
İngiliz liralık bir kredi mektubu 
tuba doktor Veb'in imzası kona
rak bankaya bildirilmiş olacaktı. 
Üçüncü mektub da doktor V !!'>'in 
elinde bulunarak bununla ban -
kaya bildirilmiş olacaktı. 

Ramden sorular. wallere cevab 
olarak ifadesine devamla demiştir 
ki: 

- Lrodu kaçırmak projesi ilk 
şeklinde kabataslak birşeydi. Son 
ra daha etraflı bir şekil aldı. Tron 
ton kredi mektubunu almağa git.. 
tiği zaman ben de yatta kalarak 
Lord ile meşgul olacaktım. Tron

ton parayı almak ıçin bir hafta 
lazım olursa bunun uzun bir za.. 
man olacağını söyl:yerek sabırsız. 
!anıyordu. Pata alındıktan sonra 
ise Lordun gözlerini bağlıyarak 

kendisini evinin civarında bir ye

re bırakmak işi bana hlacaktı. 
Fakat başka bir pliin daha vardı. 

O da şudur: Tronton Lordu gör
meğe gittiği zaman ona şöyle di
yecekti: 

- Siz çocuklar için bir hastane 
yaptınycrsunuz değil mi? Gidie 
onu giirmek isterim. Esasen ben de 
çocuk mütehassısı bir ~ktorum. 
Fakat Tronton bunu beğenmedi. 
İngil terede her doktorun Lord ile 

görüştüğünü söyledi. Kendis'nin 
bir doktor diye gitmesini doğru 

bulm-.l.ı. Fakat onun aklına başka 
bir fikir gelmişti. Lordu gidip bir 

Amerikalı gazeteci sıfatile göre -
cek, ondan malumat &lacak, ya -
pılmakta olan hastaneyi gezecek
ti. Lord bulunduğu yerden çıka

rak Amerikalı gazeteci ile birlik

te otomobile binecekti. Ben de şo

förlük edecektim. Otomobili has -
taneye doğru götürecektim. 

Mahkeme birçok şahidler din -

lemiştir. Bunların çoğu gemici 
tezgahlan olan, motör, yat satan 

adamlardır. Çünkü Tronton ile 
Ramsden giderek bunlarl2 görüş.. 
müşler, Lordu kaçırdıkları zaman 
onu bindirmek için bir yat kırala.. 
mayı düşünmüşlerdir. Projede 
bunlar hep vardı Ramsdenin ifa.. 
desi bittikten, şahidler dinlendik. 
ten sonra Trontonun avukatı söz 
almış ve şunları söylemiştir: 

- Müekkilim on beş günden'be.. 
ri mevkuf bulunuyor. Kendisinin 
nesi varsa hepsi zabıtanın eliİıde
dir. Vesikaları, kağıtları, servetini 
gösteren banka mektubları, hüvt.. 
yet cü:ııdanı veya pasaportu poli
sin elindedir. Müekkilim bir yere

kaÇ;.ak istese kaçamaz. Çünkü 
kaçmak imkanları trunamile el~

den alınmıştır. O halıie ben onun 
kefalete raptedilerek tehliye e • 
dilmesini istiyorum. 

Fakat h3k1m bunu kabul etme_ 
miş, Trontonur. gelecek muhake

me celsesine kadar mevkuf kal -
ması Hlzım geldiğini söylemiştir. 

Muhakemenin cereyanı esnası~ 
da Tronton çok meşgtL. görünü -

yor, elindeki kağıtlara mütemadL 
yen yazılar yazarak sÖ)'lenmekte 
olan şeylerin cevablarını haz'rlı_ 
yoı;, kendi müdafaası için lazım o
lan esasları topluyordu. 

Fakat buraya kadar verilen taf_ 
silattan sonra herhalde hatıra şu 
sual gelmiyor değildir: Bu zengin 
milyoner Lordu kaçırmak için llk 
projeyi düşünen, tasarlıyan Tron

ton olmuş; dıyecek yok. Fakat O

nu tatbik için Ramsden de ortak 

değil midir? Halbuki Hamsdenin 
sözleri dinleniyor, Trontona şim. 
dilik bir şey sorulmuyor. Ramsden 
mevkuf mu, değil mi?. Bu m~ 

hakeme<le Ramsden maznun gibi 
görünmüyor ... Evet . Burası böy. 
ledir. Mahkemede Ramsden maz_ 

nun olarak değil, şahid olarak din
lenmektedir. Bütün kabahat Tron 

tonun üzerine yükleniyor. Bunun 

neden böyle olduğu :-·arınki •Son 
Telgraf• da yazılacaktır. 

Kızlarağası, koridorlardan sü -
zülerek geçti. İç bahçe üzerinde
ki bilh1r hamam daıresine doğru 
yollandı. Ha1bıı1ci bi\I ür hamam 
dairesine kim olursa olsun geçe -
mezdi. Burası Padişahın harimi 
olan yerlerdi. Ancak yasağı ol -
mıyan Valide sultan buralarda 
görünebilirdi. Fakat; saray adeti 
icaıbı validei padişalıinin de şlın. 

diye kadar bu dairelere geldiği 

gözükmemşti. 
(Uevamı var) 

BUG'ONKO P ROGRAM 

Ak§am neşriyatı: 
18,30 Plakla dans musikısi. 19.15 

Konferans: Ali Kamı Akyüz (Ço
cuk terbiyesi). 19/ı5 Borsa haber
leri. 20 Grenv·ç rasatanesinden 
naklen saat ayarı. 20,02 Muzaffer 
İlkar ve arkadıı§ları tarafından 

Türk musikısi ve halk şarkıları. 

20,45 Hava raporu. 2U,48 Ömer Ri-
1 za tarafından arabca söylev. 21 

Müzeyyen ve arkada~<arı tarafın
dan Türk musikisi VE' halk şarkı
ları. 21,45 Orkes.r~. 

1- Guno: Romeo ve ıulyet. 
2- List: Rap~odı No. 12. 
3- Kostal: M;inıe t 'o. 

22,15 Ajans haberler! 22,30 P :iik 
la sololar, opcr' ve ~;:ıeret p • -
çalan. 22,50 Son haberler ,.e ertesi 
günün ırograrl'ı. 23 Snn. 

YARINKi PROGRA:\1 
Öğlr ne~ri~·rıtı 

12 30 Plakla Türk mıı>ıkisi. 12.50 
Hav~dis. 13,5 Plakla Türk m•ı• • 
kisi. 13,30 Muhtelif plak neşriyatı. 
14 Son. 



( - S ON T E L G R A F - 1'1 Haziran 1938 

ŞERBET 
BUZLU SU 

iÇiNDE 

- LiMONATA - DONDURMA MiDEYi 
B ZAR 

HASAN GAZOZ ÖZÜ iÇiNiZ 
Midevi • Müştehi. Müleyyindir. Limon Portakal Çilek Mandalina Ağaç çil ~ği Ananas 

-Ş_e_ft_a_li __ M_u_z __ K_a_v_ıs_ı __ A_rmud. Ş l Ş Es 1 25 • 40 • 6_0_ K_r_. ______ _____.,,. Frenk üzümü Sinalko 

•• 

·~OlANT 

lotanbul 4 üncü İcra Memurlu
ğundan: 

Bır borçtan dolayı sat.ışına karar 1 

verılen 30 adet Avrupa tahtalı san
dalye ve iki adet dökme soba ve bir 
adet duvar aaatl ve dört ·ade't büyük 
elvan aynası ve altı adet mozay ık 
dort köşe orta kıt'ada masa ve bir 
müdevver tahta orta masası ve bir 
kırmızı masa örtüsü ve 33 adet tek 
kişilik somyalı demir karyola ve 
33 adet yatak ve 33 adet yorgan ve 
20 battaniye ve 15 adet dört köşe 
tahta masa ve 15 adet beyza şekil- ı 

de duvar aynası a.;ık arttırma ile ~ 

ve pt'şin para ile 23/6/933 perşem- 1 be günü saat 12 den itibaren Strke
cide FERAH otelinde 6/8 numaralı 
oda önllnde satış yapılacağından J 

müştcrılerin yukarıda gösterilen , 
gün ve saatte hazır bulunmaları i-1 
lan olunur. (8441) 

~ ~ ;, ' . . ' . 
kendini da':"! inhisarlar U. Müdürlüğünden: /' HAN Gi RENi< Yazın insan 

kolaylıkla U··şu""tu""r! ı---~------~·--------------------------------------------------~ 1- Şartnamesi mucibince 15 adet mahruti, çadır sı;tın alınacaktır. ? 
2- Eksiltme 21/6/938 tarihine rastlıyan Salı günü saat 13 de Ka- sız·ı MES'UD EDER 

bataşta levazım ve mııbayaat şubesindeki alım konıisyonunda yapıla- ' 

Nezle 
Başağrısı 
Kırıklık 
Dikkat 
ediniz. 

caktır. 

3 - ŞartnamelPr parasız olarak gergün sözü geçn şubeden alına
bilir. 

4-- İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 gü_ 
venmc paralarile birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilan 
olunur. (3393) 

1( 
I- !;)artnamcsi ınu.:ibince 5000 kilo tartma kabiliyetin'.!•' 2 adtd ı 

baskül pazarlıkla satın alınacaktır. 
lI-- Mııh~mmcn tde!< 2900 lira ve muvakkat temin3tı 217.!ıO 

liradır. 

IH- Pazarlık 23/Vl,'~38 tarıhine rastlıyan Perşemb" günü saat 
11 de Kabataşta Levuzım ve Mübayaat Şubesindeki Alım komisyonun
da yapılacaktı~. 

IV- Şartoameler parasız olarak her gün sözü geç~n şubcd~n 

alınabilir. 

Bu ilk tehlike alimetlerını görür 
görmez derhal 

V- Eksiltmiye i~tir&k etmek istiyen Iirmaların fiatsız vı~ mufas
sal teklillerini \'e buna ai'.l resimleri münakasa günündc:ı 3 gün ev\'e- ı 

!ine kadar İnhisarlar Umuın Müdürlüğü Tuz Fen Şubesi ·Müdürlüğüne 
ermeler• ve te1<.J,f!eriııın kabulünü mutazammın ve.;ıka almaları lıi- ' 

NEVROZİN Soğuk algınlığının fena akıbetler doğurmasına mani olmak_ 
la beraber bütün iztırabları da dindirir. İcabında günde 3 kaşa alınabilir. 
İsmine dikkat, Taklilleriııden sakınınız, ve Nevroziıı yerine başka bir 

marka verirlerse şiddelle reddediniz -

zımdır. _ 
VI - İsteklilerin paı.arlık ;çın tayin edilen gün "e saatte : f 7,5 

güvEnıne paralarile biı Ekte yukarıda adı geçen komi:;yc.na gelmeleri 
ilar. olunur. ,3374, 

ic* 
I- Nümune ve •artnamesi mucibince 10000 mctr~ Amerikan bezi 

' pazarlıkla salın ~lınacaktır. 
il- Pazarlık 7/VII/938 tarihine rastlıyan Perşembe günü saat 14 de 

Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda ya_ 
pılacaktır. 

III - Şartnameler par<1s1z olarak her gün sözü gc~en Şubeden alı
nabilir. 

IV- İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve ~aattc 'i; 7,5 gü_ 
venmc paralarile birlikte yukarıda adı geçen Komisyon~ g~:melcri ilan 
olunur. ·3638• 

Devlet Demiryolları ve Limanları ı 
ı,ıetme U. idaresi IUinları 

..... ----------------------------------~ ** 
M h b d !

. 
6500 

ı· 
1 

·d -
1 

. 2000 L I - 1'ümune ve şartnamtsi mucibince 10,000 kilo tonga ;pi pazarlıkla 
u ammen e e ı ıra o an ı are monogram1nı ıavı me / 
d ı .k k 4/7; 93a p · ·· ·· t 11 ~ H d d satın alınacaktır. , 

re per e ı umaş azartesı gunu saa ... e ay arpaşa a gar 11 p 1 k '/VlI/9.,8 t .h. ti 1 g" .. . , t 15 de Ka.. .. . - azar ı "" ., arı ıne ras ıyan sa ı unu .;Kola 
binası içindeki satın alma komisyonu tarafından kapalı zarf usulu ıle L ,,

1 
b t S b . d k:AI K · onı nda yapıla 1 

bataşta evazım ve " u ayaa u esın e ı ım omısy ı -
1 

satın alınacaktır. 1 · 

B · · k · · 1 · k t · ıı·-· k le 487 ı·r··' caktır. u ışe gırme ıstıycn erın anunun ayın e ıgı vı·saı ı ı ~ k h .. .. .. b d ı 
- . ·~ . III -· Sartnameler parnsız olara er gun sozu g~~en ~u e en a ı-

50 kuruşluk muvakkat teminat ve resmı gazetenııı l ı • /il37 t;,rıh, 3645 ' 
numaralı nüsfıasında intişar eden talimatname dairesinde ,ılınmış eh- ,nabilir. İ . . .. . d'I .. . lt " 7 5 

g" 
· .. , 0 k iV - steklılerın pazarlık ıçın tayın P ı tn gun ve s . .a c " , U-

liyet \'esikalarını muhtevi teklif zarflarını eksıltme gunu oaat 1 a a- ·1 b. l"kt k d d Al Komiswınuna gelme 
· . . . . • d venme paraları e ır ı e yu arı a a ı geçen ım . • -

dar komısyon reıslığıne vermelerı lazım ır. . . . (3633) 
· · ı H d d b' ~ ı t ı a lerı ılan olunur. Bu ışe aıt şartname er ay arpaşa a gar ınası :çın .. c 11 sa ın a m 

komisyonu tatafından parasız olarak dağıtılmaktadır. (3368) ı . . 
928
* * 10 t ı· 

I- Şartnamesı mucıbınce • • ton Sömikok ve • • on avema-
rin kömürü pazarlıkla sr.tın alınacaktır. 

Türk Hava Kuru 
25. ci Tertip 

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

Büyük ikramiye 50. 000 liradır. 
Bundan başka: 15.000, 12.000, 
10.000 Liralık ikramiyelerle 
( 10.000 ve 20.000 ) liralık iki 
adet mükafat vardır. 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin 
eden bu piyangeya iştirak etnıek sure· 
tile sizde taliinizi deneyiniz. 

1 1I - Pazarlık 6/VII/938 tarihine rastlıyan Çarşamba g~nü saat 14 de 
Kabata~ta Levazım ve l\lubayaal Şubesindeki Alım Konıısyonunda ya_ 

pılacaktır. 
\ !il - Şartnameler parı;sız olarak her gün sözü geçer şubeden alı-

nabılir. 
1 JV _ İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte 'l 7,5 gü-

l vennıe paralarıle birlikte yukarıda adı geçen Komısyor.a ~eımeleri ilan 
~unu~ (~~ 

** I _Kuvvet ve miktarı listesinde yazılı 10.500 adet ~mpul pazarlık-

la satın alınacaktır, 
ıı _ Pazarlık 4/7 /938 tarihine rastlıyan Pazartesi günü saat 16 da 

Kabataşta Levazım ve Mübayuat şubesindeki Alım Krmisyonunda ya_ 

pılacaklır. . . 
ın _ Listeler parasızı olarak her gün sözü geçen ş:.ıbeden alınabılir. 
JV _ İsteklilerin pzarlık için tayin edilen gün ve santte ~!, 7,5 gü_ 

venme paralarile bırlikte yukürıda adı geçen komisyona gelmeleri ilan 
(3637) 

** I _ ·6000• kılo kc>me ştker pazarlıkla satın al.,ıacoktır. 
JI _Pazarlık 5/V!l/938 tarihine rastlıyan Salı güıı.i s;ıat 16 da Ka

ihataşta Levazım vP Mübayaat Subesindeki Alım Komısyonunda yapı-. 

'Jac&ktır 
III - isteklilerın pazarlık içın tayin edilen gün v~ sa~lte ~lı 7,5 gü

venme paralarile birlikte yukarıda adı geçen Komısyona gelmeleTi ilan 
olunur. (3635) 

** 

10 KADINDA 9 U - PARASIZ . 
FEN\ RENKTE BİR Bu sihramiz yeııı 

« CiIJ ren,< eri '' 
PUDRA KULLANIR. tecrübe PdilebilİY· 

Fen renkte bir purda, yüzünüze 1...;;;ı;~~;...;;.;;iiiııııı""":; 
d pi~ 

korkunç bir makiyaı manzarasını tırılmıştır. Bu sayede pıı ;c 
verir ve sizi olduğunuzdan daha saatlerce sabit kalmasıııı ·ıı 
fazla yaşlı gösterir. Teninize uy_ 'ettiği gibi pudranın ci 1 dın ) ~e 
gun renkte bir pudra intihab et- tabii. ifrazatını massetıtı'5111e8 '{t 

menin yegane çaresi yüzünüzün bu suretle cildin kurunıası~ııt"' 
bir tarafında bir renk ve diğer sertleşmesine ve binnetıcc jJl O• 

tarafında başka renk pudra tecrü.. şuklukların zuhuruna da fl.1.,i jll 
be etmektir. Bu tecrUbeyi he_ !ur. Her vakit krema kÖP~g p~ıJ.. 
men bugün, size parasız O- karıştırılmış meşhur Tokaıon giiJI 
!arak verilecek yeni ve ca_ rasını kullanınız ve bir~aÇcaıib 
2ib renklerdeki Toklalon pudra _ zarfında teninizde yap~cagıdliJ!l~ 
sile yapınız. Bu yeni cCild renk_ tekemmülü görürsünuz •. ıon 15' 
!eri• (Kromoskop) tabir edilen en kutuların üzerindeki Tpk~ıe ~y-
son ve modern bir makine vası _ mine dikkat edin;z. 1'enıf1l cdd~J 
tasile karıştırılmıştır. Sihramiz gun renk intihabında t~~3 6'fl 
bir göz, tam ve kusursuz bir in _ ettiğinizde lfıtfen !staW:>U ('J\ıl<'' 
celiklc renkleri intihab eder. No. posta kutusu adresıJlC ol" 

T . ,·a~t ene gayet uygun bu yeni pud_ !on pudrası 4) rumuzıle ')-e~e. 

ra sayesinde artık makiyajlı bir cak talebde size meıtın_u::~)ı.' 
yüz görünmiyecektir. Tokalan muhtelif renklerde nu d ,rcet' 
pudrası, imtiyazlı bir usul daire- altı ufak paket pudra gön ' 
sinde •Krema köpüğü. ile karış.. ğiz. ~ 

··- ·~IY.ATROLAR ··. 
-.,; •r • .. • ' • • ~ • • ~ 

SAHiR 
OPERETİ 

Cun~arıesi - Şehremini İnşirah 
bahçesinde Marinclla. 

Pazar - Yeşilki:iy ıstasyon bah
çesinde Küçük daktilo. 

Paz .. rtı>si- .Beşiktaş Suııd pıu;k 
da Marine!la. 

Pek yakında aşk resmi geçidi .... onları düzel rn"'ıı 

iSTANBUL VAKIFLAR DIREKTÖRLÜGÜ ILANLARI I __ Nümune ve şarlname•i mucibince 15.000 kilo kaim kınnap pa-

zarlıkla satın alınacaktır. HALK 

OPERETi 

l ...... 7 '"~' ' 
Rebiiılahır 

Somti ve Mahalltsi Cadde veya Sokağı 

ÇemberHtaş Molla Fenari Mahmudiye 

No. su 

7 

23 

28 

23 

29 

Cinsi 

Hane 

• 
Oda 

• 
• 

Muhammen 
aylığı 

Lira Kur. 

29 25 

3 50 

16 00 

30 00 

2 50 

JI _ Pazarlık 5/7 /938 tarihine rastlıyan Salı ğÜllÜ Eaat 14 de Ka
ba taşta Levazım ve Mübayoat şubesindeki Alım Kom•syonunda yapı-

lacaktır. 
111 _ ŞartnamelPr parasız olarak her gün sözü g~çPn Şubeden alı-

nabilir. . .. 
ıv __ lsteklilerın pazarlık ıçır tayin edilen gün ve ~aatte % 7,5 gu-

vcnme )Jaralarile birlikte yukar>da adı geçen Alım Komısyonuna geL 
mele~ı ilan olunur. (3636) 

KURULU~U 1G3e 
18TAN8UL 

Temsilleri 

18 Cumartesi: Anadoluhisarı 

19 Pazar Beylerbeyi 

20 Pazartesi Narlıkapı 

ı~enup rüzgarlarıoıo r 

\ -','. l 
f. ',ı 

Vakiti Jr ı. 
•• 

Kl:l:rga, Bostan Ali r.:chmetpaşa yokuşu 

Bahçekapıda 4 üncü \'akıf hanın asma katında 

Bahç~kapıda 4 üncü Vakıf hanın 1 inci katında 

Kadirga, Bostan Alı K.c!:rga lımanı 

ça:ct.:oıilu Alaecidin Ycn:camı avlusunda 

Çe1 ~(,.o~lu Aliıec!din YPnıcami avlusunda 

Çeleb 11ğlu Alf.edd,n Yen ·ca:ni ı;vlusunda 

8-134 
49_94 

127-19 

Dükkan 10 

Dttkkiinın nısfı 3 

00 

00 

21 Salı: Azak 
fati ı T~pu Sicil Muhafızlığından 22 çarşamba: Beşiktaş aile ..:::--- J 4J 

4 '.6 .ı JI 
Dükkan önünde ca- 8 00 

mekan senelıği 

Terkosta Terkos gölü sazları 100 00 

Yukarıda yazıl! mahaller teslimi tarihinden 939 senesi May>S 939 sonuna kadar pazarlıkla kiraya 

verileceğinden istekliler ~!/Haziran /938 Salı günü saat on beşe kadar pey paralarile beraber Çemberlitaş-
ta İst~nbul Vakıfla; B~>mUdürliiğii. nde Vakıf Akarler Kalemıne gelme !eri. (3622) 

İstanbul Vakıflar Basmüdürlüğünün tescilini istedi~i Ycdikulede 24 Cuma: Bebek bahçelerinde 

Hacı Bvhaddin mahalles:nin Ç~şme sokağında Hacı Evhat camii müezzin başlıyor. 
mesrutasının ı No. !ı arsasının tapuda kaydı olmadığındm 28/6/938 Pa- ~.,,__,._.,,_ .. _.,.._,,,~..,."""""".~----.. 

' · .. . Sahıp ve neşrıyatı ıdare edr.. 
zartesi günü saat 14 de mnhallınde tetkikat icra kılınacağından mulkıyet 

veya gayri bir nak iddiasında bulunanların müsbet vesaikle dairemize 

müracaat veya ayni günde mahallinde hazır bulunarak müdahale etme-

melen :lan olunur. (3628) 
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