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Bahçesinin alafranga kısmında bestekar 
\1mburl Sal&haddin ve arkadaşlarının iş
tir akile her akşam seanslarınR başlamıştır 
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• 

,...___.Suriye gazete erine 
' ..-;" 

• 
cın t geldi!~1-~ 

illi menfaat/arı dışında aleyhimize ateş püsküren bu gazeteler mecnunane 
bir savruntu ile Fransaya da harbetmeyi tavsiye ediyorlar/. 

Fransa iie aramızdaki askeri müzakerelere bugün devam edildi 
~itaraf hey' et 
~Ürk ekseriyeti 
~leyhinde yeni 
~adiseler çıkardı 
ttaık Orgeneral 
~•ım Gündüz'ün 
t•hsında fevkall· 

de tezahürat 
yapıyor 

ltı ,>.tıkara 18 (Hususi muhtıblr!. 
• , l2ıclcn )- Ha taydaki askeri heye.. 
~tııtııe l'raıısı2lar arasındaki mü
l"ıl~ere devam etmektedir. Dtin öğ 
d en evvel ve öğleden wnra !k! 
d",!a t?plantı yapıldığı gibi bugün 
·~~.tıınaa devam edilecektir. 

d l!Zakere samimi bir hava için. 
,~ devam etmektedir. Neticenin 
••r 'k 
~ı i gün zarfında alınması muh 

eldir. 

d .. ltataylılar Orgeneral Asım Gün. 
llı,'" '--. Uıı şahsında her gün kahra _ 

Orgenual Asım GtlndO:ı: Payaa'da Hataya uğurlanıyor .. 

man Türk ordusunu selimlamak. 
ta ve büyük bir heyecanla ona 

mensub inzıbat kıt'alarının gelişi.. 
ni beklemektedirler. 

Ancak Hatayda en bariz bir su. 
rette nazarı dikkate çarpan Jıadise 

Akvam Meclisi namına çalıpn ko
misyonun tarafgir hareketidir. Ta. 
mamile bitaraf ve dürüst bir su. 
rette çallljması !Azım gelen hu he. 
yetin aksine olarak Türklere in. 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Vekiller bugün topla ıyor 
~toplantıda Hatay mes' efesi hak· 
knda yeni bazı k-ararlar verilecek 
~aşvekil pazartesi günü A~karada bekleniyor, Meclis 
atay davası iyice tavazzuh etmeden tatil etmiyecek 

~ld 
. 1~ım12 bu • 
, 'lıa.ümata gö. 

~y~ • Vekil CeJlJ 
b ırı başkanlı. ,,, 

Reportajını 
Hapishanede 

At ıavihası : Bi NOKTA KALDI 
Baıvekil Ankara· 
ya döndükten son
ra af kanununun 
alacağı tekil belli 

olacak 
Aııkar• 18 (Hususi muhabiri • 

mizden)- Yüzellilikler ve diğer 
siyasi suçlula, hakkında hazır. 
lanan u liyihası bu hafta için. 
ele Büyük Millet llleclisi umuml 

heyetine 1evkedilecektir. 

1 .......................... 1 ...................... ... 

Sarışın kadın.. denilen Saadeti de 
Ali Rıza öldürdü mü? 

Hacıosman - ipsala cinayetinin 
bütün ef;rarı anlaşıldı ve 

herşey ortaya çıktı 
----

Genç muddeiumu-
Affın umuma veya sadece 

matbuat ve neşriyat snçlularına 
tepıil edilip edilmlyeceği an -
eak Başvekilin Aııkaraya dön • 
mesincleıı •onra belli obcaktn. 
Bu lııuı;wıta ııalı ı;ilııü Parti ırnı. 

~:ı~:um:-::;!~'"'1unulması - mi nihayet büt~n 

kör düğümü aç~ı .. 
Bulgar kızı ve sarışın 
Kadın öldürülmedise 
Malatyada ---
lpsalada ölen Mu· 
hiddine seninim 
diyen kadın kimdir 

Günlerdenberi İstanbul adli • 
ye ve polisin in çözmeğo uğraştığı 
Hacıosman bayırı ve İpsala cina. 
yetlerinin esrarengiz mahiyeti, 
müddeiumumi muavinı Hakkı 

Şükrünün derin tetkikleri neti • 
cesinde dün akşam artL1< tamamL 

Ölen ve öldürülen Ali Rizanm karısı ve Mnhiddinin >evgillsi 
Saadet Ali Rizadan ayrıldıktan sonra Adanada bir barda çalışıyordu. 

lı,ı11 • •1nJa İstan • 
\ ," bulunan Ha

•e, D , ,. ahil!ye, 

Fakat, şimdi belki bu da ölü olarak bulunacak! 

Yahudilere baskın! 
Tamam/ıgacak Sabiha Gökçenin tayyareden alınan 

'l·' : Maliye V rı. 
·~·tı buffÜn bir 

iller . tim 
)ı~ ıç aı 
~ aoaklardır, 
~ tuplantıda 
,1 •

1 Hatay va. 
l :.ı-. · b -•rinde ye_ 
~" k · ·ararlar a. ,, ' 

~ ' ır. 

ı~1tkilimiz ve 
1. tımız Ulu 

, < arafından 
ı r· , 
, ı llerelı. k~'l 
lııe 1 ~· 

1 
Cab l!de'., 

" l 't er veril 
~ . 
''~l 
% •ntıyı mü -
ı~. na§vekilin 

t, i' Ve DahL 
ı ,~ 1 eJıu1erı ile 
t. e Başvekil Celil Bayar Dr. Aras ile beraber 
"fi S 'Yüksek 
ltı1 t avarona yatında ziyaret ve rinin Ankarava muvasalatları gü_ 
~iy:~hnat etmeleri ve bugünkü nünün akşamı da bir Heyeti Ve-
ler· 1 ızah ederek veda eyle- kile toplantısı yapılacak ve bu 
•I de ağlebi ihtimaldir. Baş. meyanda muhteli( Vekaletlere aid 
~b : "e Vekillerimiz yarın akşam işler üzerinde de kararlar verile. 

ı r' ·htima! Ankaraya gidecek. cektir. 

!~,,.'. Yine hususi surette alJığımız 
). · ·ııt•t ' !il e temelatma töreni biz- malumata göre Türkiye Büyük 
~ ~Vekil tarafından yapılacak Millet Meclisi Hatay meselesi iyi_ 
b tnya fabrikasına aid tören den iyiye tavazzuh edinciye ka_ 

~ ~ ~~n sonraya tehir edilmiş- J!-'. \ctimalarına devam edecek • 
le .1ttbarla Başvekil yarın 12.Jır · tJ'ı'ı ~ıU zamanda Meclisin icti-
~td~ek değildir. ~· ~~amını icab ettiren bir 
~.d ekıl rıazartesi sabahı - . ~§11unh.r da vardır. Bu k1ı. -

, ~ beklenmektedir. Ke ~ ·: ti,~ı~ bufdevrede çıkarılacaktır. 
' .t ....... • . il 
..... .:·,., , _,..,, 'I 

• ·i. --· tı"'... .r.' 
· :...,.,..!~· 

ldarehanemizden 
bir yazı makinesi 
çalan genç hap
sedilecek 
Gazetemiz idarehanesinden bir 

yazı makinesi çalarak bunu •Çar
şıkap1> da elbiseci Hal'd isminde 
birine 20 liraya satan Mustafa is
mindeki gencin muhakemesi dün 
birinci sulh ceza muhake;nesinde 
neticelenmiştir: 

Geçen celsed~ müdafaası sıra • 
sında kendisinde gazetecıliğe kar
şı büyük bir hevesi olduğunu ve 
bir hırsızlığın nasıl yapılıp, neler 
hissedildiğini duymak, sonra bu. 
nu bir reportajla herhangi bir ga. 

zeteye yazmak için (!) makineyi 
gizlice çalıp sattığını söyliyen Mus 
tafa; dün iki ay 15 gün hapse mah 
kı'.ım edilmiştir. Çalınmış malı sa. 
tın alan Halid de 8 lira para cezası 
verecektir. 

Bu suretle Mustafa; reportajını 

hapisanede tamamlamak fırsatını 
da bulmuş oluyor demektir! 

Alman toprakları 
Üzerinde uçan 
Çek tayyareleri 

(Yıwsı altuıcı ıahifemiade) 

bir portresi 
(Yazısı altıncı sahifemizde) 

Tramvay 
Havagazı 
Şirketleri de satın 

AlınıyCi>r 

Ali Çetinkayanın 
tedkikleri devam 

ediyor 
Dün şehrimize geldiğ'ni haber 

verdiğimiz Nafıa Vekilimiz Ali 
(Devamı G uıcı s&hifemizde \ 

--~--~ 

Ali Çetinkay a 

1 
l 

ı 
' 

Büyük bir muvafiakiyet ve :ı:ek.. 

eserile hadiseyi ortaya çıkı can 
müddeiumumi muavüU 

Hakkı Şükrü 

le anlaşılmış birbirine bağlı bu 
iki karanlık hadseyi kaplıyan es.. 
rar bulutları dağıtılmıştır. 
FACİANIN BİRİNCİ PERDESİ 
Tahkikatın ne suretle inkişaf 

ederek bu neticeye varıldığını 

kaydetmeden evvel hadiseyi kı
saca hatırlatalım: 

Vak'a malftm. Geçen hafta hun
dan bir gün evvel yani 10 hazl~an 
cuma sabahı, Hacıosman bayırı 

ciwrından geçen bir çiftlik bek -
çisi yolun sol kenarındakf hen. 
değe atılmış bir cesed görüyor! ... 
Bu esrarengiz ölünün başı, ters 
giydirilmiş bir ceketle örtülüdür. 

(Devamı 6 ıncı sahU.ınıizde) 

Almanya da 
hine şiddet 

Yahııdiler ale.ıı--
gene başlau t -

2000 mevkuf var, Amerikan ve 
lngiliz sefirleri izahat istediler 

Berlin 18 (A.A.)- Havas bildi- ı 
riyor: 

Almany•da yeni bir Yahudi a.. 1 

leyhtarlığı dalgası ortalığı kasıp 

kavurmaktadır. Bu d~Jga bilhassa 
polıs tarafınd~n Yahudilerin ika. 
met ettiği yerlere sık sık yapılan 
baskınlar ve Yahudileri ekonomi 
faaliyetinden ihraç "imek için a. 
lınan yeni tedbirlerle temayüz et. 
mektedir. 

Berlinde polis tı.rafından alı.. 

nan tedbirler netice~inde miktarı 
2 bini bulan tevkifat yapılmıştır. 
Ecnebi tabiiyetinde olup da AI • 
mıuıyadaki menkul eşyalarını Al
man Yahudiforı gibi bir heyanna. 
me ile hükiımetP bildirmeğe mec
bur tutulan Yahudiler kendt e~i. 
ilklerine müracaat ederek hlma.. 
yelerini isU>.mişlerdir. Ecnebi dPv_ 
Jet ekilikleri ve bilhassa Amerika 

- ve Büyük Britanya e!ç;) eri bu hap 
ta Alman hükılmetinden izahat L._ 

(Devamı 6 uıcı ııahifeııoizde) 

kaçak~ı • Adolf 

Döviz 
Ve esrar 
Kaçakcıları 

( Y uısı 6 ıncı oayf amızda 
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. ' Soyet Rusya ve 
~l'M1::>11iN Filistin de lzmir 

Evlenmeyi teşvik Fuarına iştirak 
etmeğe mecburuz.. Edecek 

Eşek arılarını para MOhim bir mes'ele 
f le safın alan Unkapanı - Gazi köprüsü- Beyoğlu e· d tramvay yolu yapılamıyacak mı ? 

fr a am Yeni tramvay hattının Azapk:ıpı yekuşundan 
Şişhaneye çıkamıyacağı anlaşılıyer ·, Seyld çavu9 tanesi , ku· 

ru9tan aldılı •t•k arı
larını ne yapecakmıt 
Salihlinin Sart istasyonunda 

Seyid Çavuş namında bir adamın 
on beş gündenberi eşek arıları sa
tın alması herkesin nazandikka
tini celbetmiştir. Çocuklar çaput.. 
!ar içerisinde yakaladıkları eşek 
arılarını Seyid çavuşa getirerek 
birer kuru§a satmaktadırlar. 

Şehirlerimizdeki bekarların evli· 
lerden çek elması üzerinde hassa• 1• bankası,ıdevlet demir 

yollara muazzam birer 
siyetle duracağımız milli mesele- pavyon yaptırıyor 

Gazi köprüsü yapıldıktan son.. 
ra bu köprünün üzerinden tram.. 
vay hattının geçmesi ve bu suret.. 
le İstanbul ile Beyoğlunun yeni
den tramvayla biribirine bağlan.. 
ması icab etmektedir. Bu hususta 
şimdiden tedkiklere başlanmıştır. 

yeni köprü vasıtasile buraya geti.. 
rilecek olan yeni tramvay hattı. 
nın Şişhane yokuşuna nasıl bağla... 

nacağı hesab olunmaktadır. Bu 
imkansızlık tamamile tahakkuk 
ettiği takdirde, yeni hattı ya cA
zapkap1» dan Kııraköye kadar U

zatmak veyahut ta Meyit yokuşu.. 
na varmadan Havuzlar idaresi 
yanından Kasımpaşaya indirmek 
icaob edecektir. Veya bu yeni tram_ 
vay hattından sarfınazar oluna -
caktır. 

)erden birisi olmuştur. 20 Ağustosta açılacak: olan Bey. 
nelmilel İzmir panayırı hazırlık.. 

Yaza.!:l..: ETEMIZZET BENiCE !arına hararetle devam ounmak

E vlenmtı yaşlarının indirilmesi münasebetile Büyük Mille 
Meclisinde ;rap:l6.ll müzakere esnasında Türkiyenin nüfusu ve 
bekar sayısı üzerinde de durulmuştur. Bir çok mebuslarımı. 

zın istatistik rakam!&nna istinaden verdikleri malılrnata göre şehir. 

lerimizdeki bekAr erkeklerin sayısı evli bulunanlardan çoktur. Ayni 
zamanda, son yıllar ıçind boşanma davaları evlenme sayısının üstüne 
yükselmiştir. Her iki dava üzerinde de hakikaten yüksek bir dikkat 
ve alaka ile durmak ve tedbir almıya mecburuz. Dava milli ve bebe.. 
mehal başırlması zaruri bir davadır. 

Türk nüfusu her yıl için memnuniyetimizi ve şükranımızı kaza
nacak derecede artmaktadır. Fakat, daha çok üremek: de hiçlbir kayı. 
bımız yoktur. 

Bekarlar niçin evlenmiyorlar, evlenenler niçin ayrılmak istiyor
lar?. İlk önce bu iki sorunun sebeblerinl tetkik etmek ve en realist 
neticeye varmak lazımdır. Tedbir bundan sonra gelir, tatbiki de ko
laydır. 

Her iki buhranı yaratan sebelıler arasında ilmt, sosyal sebebler 
olduğu kadar iktisadi sebebler de vardır. İlmi ve sosyal sebeblerin hu.. 
sule getirdiği arizaya hiç şüphesiz yine her iki bakımdan alınacak ted
birler giderecektir. İktisadi ve mali sebebleri izale etmek için de bazı 
vasıtalara müracaat etmek muhakkak ki, iktiza ediyor. Bu vasıtalar 
içinde en iınce altla gelen pratik tedbir evlileri, çocukluları, en fazla 
çocukluları tasnif etmek ve bu tasnif içinde tercih ve teşvike tabi 
tutmaktır. 

tadır. Birçok hükılmeter ve bu 
meyanda Sooyet Rusya hükılmeti 
de fuara geçen yıllara nazaran da
ha zengin ve cazib bir şekilde iş. 
tirak edecektir. Bu maksadla şeh
rimizden İzmire hareket eden 
Sovyet ticaret mümessilleri, Sov
yet Rusyanın bu seneki fuara iş. 
tirak edeceğini bildirmişlerdir. 

Bu suretle fuara resmen işti • 
rak edeceğini şimdiye kadar biL 
dirmiş olan hiikümetler Sovyet 
Rusya, İngiltere, Yugoslavya ve 
Yunanistan ve filistin olmak üz.. 
re beş hükümettir. Polonya itaL 
ya, Çekoslovak.ya, Mısır, Irak, Su
riye hükümetleri de bazı malıl _ 
mat istediklerine göre fuara işti
rak etmeleri muhtemeldır. 

İş Bankası, büyük bir pavyon 
inşa ettirecektir. İş Bankası pa _ 
viyonunun yeni pilanı, fuar mi _ 
mar ve mütehassısı B.Gotye ta • 
rafından tetkik edilmiş, beğeni!_ 
miştir. Paviyonun bilhassa iç de
korasyonu, geçen senekinden çok 
üstün olacaktır. 

Devlet demiryolları eski pa _ 
viyonuda yıktırılmaktadır. Dev
let demiryolları, bu sene daha 
güzel ve büyük bir paviyon yap_ 
tıracaktır. · 

Birinci planda Devlet memuriyetinden başlıyarak İş kanununun 
hükümlerine tabi bütün müesseselerde sırasile en fazla çocukluları, 
çocukluları evlilece tercih etmek ve ondan sonra bekara bir hak ver
mek müessir tedbirlerden biri olabilir. Bekarlardan vergi almak ikin
ci derecede kalabılen vasıtalardan sayılır. Fakat, gösterdiğimiz birinci 
tedbir derhal tesirini gösterecek. Çalışan bekarları behemahal evlen
miye sevkedecektir. Belki, böyle radikal bir tedbir ilk zamanlarda birçok 

--== iş müesseseleri ile iş almış olanların kurdukları muvazeneyi bozabi- -

blir. Fakat, bu düzensizlik en kısa bir zamanda ::Cendiliğinden halJo_ n KÜÇÜK HABERLER il 
Iunacak, normal vaziyet belki de hiçbir düzensizliğe meydan verme- Pli""'==========-===· 
den avdet edecektir. 

Bekarlığın serazatlığı, bu başıboşluğun ve sonsuz ferdi hürriyetin 
tadını almış olanlar için belki de çok cazibtir. Fakat, her bekarın, 
daha doğru ifadesile her erkek ve kadının kendinden önce memlekete 
karşı da deruhde ettiği mes'uliyeUer bulunduğunu müdrik olması .şarttır. 
Bu mesuliyetlerin başında da her faninin yerine bir veya bir kaçını 
bırakması gelir. Belki, Bekarların çoğu kazanç azlığı yüzünden böyle 
bir yük ve mes'uliyet altına girmek istemiyorl~r. ~~kat, iş~ret _ettiğ~ 
miz tasnif çerçevesi içinde bunu karşılamak mumkun olabılecegı gıbı 
diğer tedbirler almak da tasavvur edilebilir. 

Bekarı evlenmiye sevketmek memlekete çocuk yetiştirmek bakı
mından faydalı olacağı kadar sosyal hayatımızda da büylik bir değiş. 
meye hız verecek manevi kazançlarımız yanında genç kızlarımızın 
ikbalı de ayrı ve maddi bir kazanç teşkil etmiş o~acaktır. . 

Etem izzet BENiCE 

Kitab 
Sergisi 
Hazırlıkları 

Sergide O/O de 20 ten
zi lath satış yapılacak 

15 inci Cümhuriyet bayramımız 
münasebetile Ankarada açılaca -
ğının kararlaştırıldığını haber 
verditimiz cHarf inkılabı• sergi. 
sinden maada ayrıca bir de cKi • 
tab sergisi• tertib olunacaktır. 

Bu münasebeile evvelki gün 
şehrimizde bir toplantı yapan kL 
tabcılar, burada % 20 tenzilatla 
•atış yapmayı kararlaştırmışlar

dır. 

Evvelki günkü içtimadan sonra 
dün her kitabcı sergi içın katalog 
hazırlamıya başlamıştır. 

1 

IMezarhkta Ölüm 
3 çocuğun ••ıldığı bir 
•ervl ağacı kayarak 

devrlldl 1 
Mersinin Erçel köyünden Mus

tafa oğlu Ali isminde bir çocuk, 
üç arkadaşile köy mezarlığındaki 
büyük servi ağacının dalına binip 

salıncak şeklinde sallanmaktalar 

iken ağacın istinad ettiği kaya 

parçalanarak kaynuya başlamış
tır. Bunu gören çocuklar, ağaçtan 

atlayıp kaçmışlarsa da bunlardan 

Ali, yuvarlanan kaya altınd kala

rak ölmüştür. Adliyece, vak'a ma

hallinde tedkikat yapılmış ve ço

cuğun gömülmesine müsaade edil

miştir. 

ONU BENv 

AŞK, HEYECAN ve İHTİRAS ROMANI 

T frika 
N. 18 

- Hala kavalyeni değiştirme -
mişsin? 

- Evet ... Siz de geldiniz geleli 
damınızı değiştirmediniz! 

Gülüştüler. 
Nncı Demirel Ferdayt ilk defa 

bu kadar yakındar. !,'Örüyordu. 
Melahat bir aralık - apartıma -

nın tesirile olsa gPrPk! - kavalye
sinP sordu: 

- Ne tipte kadınlardı.n hoşla -
nırsınız, KB.mran Bey? 

Naci Demirel tereddüdsüz ce
vab verdi. 

Sizin gibi uzun bovlu ... Sizin 

Yazan: laken :fer F. 
SERTELLi 

gibi zeki ve konu~kan kadınlar _ 
dan. 

- Aman efendim, bu ne iltifat? 
- Estağfurullah ıltifat değil... 

Hakikati söyledim. Siz, doğrusu 
buradaki kadınların en güzeli ve 
en sevmilisisiniz~ 

Melahat apartm:nnı duyduktan 
sonra o kadar dejiişmişti ki. .. 

Caz durunca masalarına döndü-
ler ... 

Naci Demirel garsoru çağırdı ... 
Ve Melahate dönerek : 
- Yoruldunuz, hanımefendi, 

dedi. ne emredersiniz? 

* Dün sabah Ortaköy açıkla • 
rında bir deniz kazası olmuştur. 
Panama bandıralı Beme Yapu _ 
runa suların akışile süratle iler _ 
leyen Şahinibahri motörü hızla 
çarpmıştır. Neticede odun yüklü 
motör batmış ve içindeki 3 kişi 

zorlukla kurtarılabilmiştir. * İnhisarlar idaresi Hendek ve 
civarından yapacağı tütün müba
yaatını genişletmeğe karar ver _ 
miştir, * Dahiliye Vekili ve Parti Ge
nel sekreteri Bay Şükrü Kaya 
gemliğe gitmiştir. * Nehir geçidlerinden mürıı _ 
riye resmi alınacaktır. Bu mak _ 
sadla hazırlanan yeni tarifeye gö_ 
re büyükler 5 kuruş, mekteb ta _ 
!ebesi 100 para vereceklerdir. 
Ayrıca hayvanlar için de az bir 

ücret alınacaktır. * Evvelki gece Alaplı nahiye _ 
sinde şimdiye kadar görülmemiş 
bir süratte ve yumruk büyüklü _ 
ğünde dolu yağmıştır. Dolu 24 da
kika devam etmiş ve bütün mah _ 
sulleri harab etmiştir. 

Alaplı halkı hükümetin şefka _ 
tine iltica etmişlerdir. * Almanya ile aramızda akde.. 
dilecek olan yeni ticaret muahe _ 
desi için yapılacak müzakereler 
biraz teahhur edecektir. 

Buna sebeb, heyet reisi Hari _ 
ciye Vekaleti umumi ki\tôbi Nu_ 
man Menemencioğlunun bugün_ 
!erdeki fazla meşguliyetidir. 

Melahat ağzını açmadan, gar _ 
son saydı: 

- Dondurma, pasta, limonata, 
kahve var, beyim! 

Mel:ihat yüzünü buruşturdu. 
- Bunların hiçbirin'. içim çek

medi doğrusu. Şimdi bir viski ol
saydt içilmez mıydı? 

Garson bunun ımkansızlığmdan 
bahsederek çekilmisti. 

Naci Demirel bir dakika dü _ 
şündü ... 

Melahati salond~n çıkarmak i
çin bir çare buldu: 

- Kimseye göriır.meden kaça
lım mı buradan 1 • 

Melahatin giızlerindr şeytani bir 
zekanın şulesi ~eziliyordu. 

- Nasıl olur? 
Demek ister gibt bir tavırla gü.. 

lümsedi. 
Naci Demirel ısrar]&: 
- Haydi, ca'lım, dccli, gidelim .. 

Bir saat sonra v'nc geliriz. D1 _ 
ğün sabaha kadaı devam edecek 
değil mi? 

Bu suretle 1000 den fazla eşek 
arısı toplamıştır. Bu hal, herkesin 
hayretini mucfü olmuştuı-. Ken
disine keyfiyet sorulduğu vakit, 
şu cevabı vermiştir: 

- Eşek arıları bal arılarına ve 
üzümlere çok zararları dokunu _ 
yor. Bugünler, eşek arılarının yu_ 
murtlama günleridir. Şimdi yu.. 
vada bir tane olan eşek arısı beş 
altı güne kadar yüzleri ve binleri 
bulabilirler. Gelecek thelikeyi ön
lemek için eşek arılarie mücadele 
ediyorum. Her bağcı benim gibi 
hareket ederse bu zararlı hayva
nın çoğalmasına meydan kalmaz. 
---~-----

Posta 
Merkezleri 
Çoğaltılıyor 

Bütün merkezlere tele· 
f0n kısmı da ilave 

0lunacak 
Şehrimizdeki posta, telgraf ~u

belerine ayrıca şehir telefonunun 
umumi merkez gibi kullanılan Ü

çer cihazlı birer de muhabere kıs
mı ilhakı kararlaştırılmış bulun
maktadır. 

Esasen bir kısım posta şubele
rinde mevcud bulunan telefon cL 
hazlarırun adedi üçe ı;ıkarılaeak, 
hiç telefon servisi mevcud olmı _ 
yan şuıbelere de yeniden bu kı -
sımlar ilave edilecektir. 

Birer kişilik konuşma locaları 
şeklinde imal edilecek olan bu te
sisat kısa zamanda bitirilecek, 
-halkın istifadesine konulacaktır. 

Diğer taraftan şehr;n muhtelif 
semtlerinde, bilhassa piyasa faa

liyeti en fazla olan mwtakalarda 
posta şubel<>ri açılması etrafında 
da Posta Umum Müdürlüğünce 
tedkikat yapılmaktadır. 

EVLENME 
İstanbul gümrük muhafaza de

niz kumandanlığında memur Bay 
Mahmud Eracar ile Sabahat Gök
sunun evlenme törenlerı bu ak_ 

şam Üsküdar Halk partisı mer -
kezinde icra edilecektir. 

Bu merasime bütün gümrük ar
kadaşlarile aile dostlrı ve tanın -

mış birçok zevat davet edilmiş -
!erdir. 

Bay Mahmudun babası, Bay 
Enver, bu mes'ud gece şerefine 

törenden sonra ayrıca bir balo da 
tertib estmiştir. 

Genç çiftleri tebrik eder ve on
lara saadet dileriz. 

- Evet ... Sabaha kadar ... 
Fazla düşünmedıler. 
Melahat: 
- O halde ben önce çıkayım .. 
Soran olursa eczantye kadar gL 

dip hemen döneceğinıi söylerim. 
Ya siz?. 

- Bana soran olmaz; güzelim! 
Melahat önden yürüdü. 
Naci Demirel de idmseye sez -

dirmeden, büfoden paltosunu ala_ 
rak salondan çıktı. 

Otel kapsındı. duran otolardan 
birine atladılar. 

- NPreye gidelim. Kimran Bey? 
- Viski içmeğe !(itmiyor mu -

yuz?!. 
Melflhat cali bir teslimiyetle 

gözlerini yere indirdi ... Su~tu. 
Şoför dirpk;iyonu Taksime doğ

ru revirdi ... 
Otelden avrıldıl>r 
Otomobil Şişlide bahçeli ve üs.. 

tü husus! •alonlu h• · gazinonun ö_ 
nünde durmuştu 

Melahat Hanım bu gazinoyu ilk 

Söylendiğine göre, cAzapkap1» 
cihetinde ve cMeyib yokuşunun 
dikliği sebebile, buradan tramva
yın geçmesi gayrimümkün oldu
ğu, bu ilk tedkiklerde anlaşılmış
tır.. Binaenaleyh, Unkapanında 

Ebeler ve kazanç • • 
vergısı 

Bu hususda verilen son karar 
dün alakadarlara tebliğ edildi 

Ebeler muayenehane veya ikametgahlarına aid 
binanın kirasına göre vergi verecekler !. 

Ebelerden ne suretle kazanç 
vergisi alınacağına dair ittihaz O

lunan son karar dün alakadarlara 
tebliğ olunmuştur. Bu emirde ez.. 
cümle şöyle denilmektedir: 

cTbabet ve şuabatı san'atlerinin 
icrası tarzına dair olan 1219 sayılı 
kanun mucibince ebelerin taba _ 

bet şubeleri mensublarından ola_ 
rak gösterildiği cihetle bunlar ta
bih, diş tabibi ve dişçiler gibı ser
best meslek erbabından olup ka
zanç vergisi kanununun yirminci 
maddesinin B fıkrasında yazılı 

seyyar halde çalışan her nevi san
atkarlar, simsarlar, delliılar, kab
zımalar, madrabazlar ve 30 uncu 

maddede sayıı küçük ticaret ve 
san'at ve hırfet erbabı nezdinde 
çalışanlar arasına giremiyecekle_ 
rine ve 2119 numaralı kanunun 
47 nci maddesinde •Türkiye da _ 

Aile si elleri 
Bütün kazalara 
Teşmil o;unuyor 

Busabah "Sarıyer,, ka
zasında~i evlere fiş 

tevziine başlandı 
Şehrimizde Eylülde icra edile

cek olan •Belediye seçimi• ile 
·Meb'us intihabatı• na hazırlık 

olmak üzere başlanan •Aile sicil
leri• tahriri işi, Beşiktaş kazasın
da ikmal olunmuştur. Şımdi Ba
kırköy ve Eminönü kazalarında 
da bu usulün tatbikine başlanmış
tır. Evlere fişler tevzi olunmakta
dır. 

Ayrıca, bu sabahtan ıtibaren de 
Sarıyer kazasındaki evlere bu fiş
lerden dağıtılacaktır. 

Ayni usul öbür gün Fatih ve 
Eyüb kazalarında, daha sonra da, 
Beykoz, Üsküdar ve Kadıköyün.. 
de tatbik olunacaktır. 

defa tanıyormuş eibi davrandı. 
- Ne güzel bahçesi var bura -

nın! .. 
- Evet. Bilhassa gece yarısın

dan sonra çok sakin, sessiz bir yer. 

• • 
Otomobilden indiler ... 
Naci Demirel şoförün hesabını 

görmekle beraber, kulağına iği!e_ 
rek: 

- Bir saat sonra biıi gel, al... 
Diye fısıldadı 

Gazinonun salon kısmına çıka_ 
rak geniş bir nefes aldılar. MeJ:i_ 
hat bu gazinoyu hıç yadırgama -
mıştı. Naci Demirci: 

- Başka zaman da gelmiş miy
diniz buraya? diye sordu. 

Melahat: 

- İki yıl önce galiba ağebeyim-
le gelmiştim .. 

Diye mırıldandı. 

Naci Demirel içinden güldü. 

Gülmesinin sebebi basitti: Bu 
gazino açılalı henüz altı ay bilP 

hilinde ebelik san'atini icra için• 
denilmiş ise de ayni tabr le 29 un
cu maddesnde •Dişçilik san'ati• 
ve 6 ncı maddesinde cBır mahaL 
de san'atini icra eden mukayyed 
bir tabib. yazılmış olduğundan 

ebeliğin san'at veya meslek ad _ 

dedilmesinin incelenmesine lü _ 
zum olmadığı ve bunun vergiye 
bir tesiri olamıyacağına ve ebe _ 

lerd<>n kazanç vergisinin günde_ 
lik kazanç üzerinden alınmasına 
mevzu hükümler müsaid olmayıp 
tabibler ve diş tabibleri gibi be . 
yannameye tabi olmalarını iste_ 

mek hakları mahfuz olmak üzer<> 
muayenehanelerinin veya ika _ 
metgahlarına aid binanın veya a_ 

partıman dairesinin gayrisafi L 
radlarının kazanç vergileri için 
matrah olmasının kanuna uygun 
bulunduğuna karar verilmiştir.• 

İnşaat 
Ustaları 
Çoğaltılncak 
Bu maksatla açılan 
mektebe talebe alın

masına başlandı 
Ankaradaki •İnşaat usta mek -

tebi• ne bu sene de müsabaka ile 
talebe alınacağı Maarif Müdür _ 
lüğüne bildirilmiştir. Şehrimizden 

bu mektebe girmek istiyenlerin 
imtihanları «İstanbul Sanayi mek
tebi• ndc icra olunacaktır. Bu 
lmtlhana, yalnız ilkmekteb me _ 
zunları girebilecektir. 
İmtihan günleri, taliblerin mü

racaatlerinden sonra tayin ve tes.. 
bit olunacaktır. 

Maarif Vekaleti, inşaat ustala
rımızı çoğaltmak istediğinden bu 
kabil •İnşaat mektebleri> nin a
dedini pek yakında fazlalaştıra _ 
caktır. 

olmamıştı. Mel.Alıatin iki yıl ön. 
ce buraya gelmiş olmasına imkan 
yoktu. Eğer Meltıhat buraya son 
altı ay zarfında gelmişse, yine bu 
akşamki şerait altında yani bir 
Aşıkile gelmiş olacaktı. 

Zaten Melahat her sahada piş_ 
kin bir kadın olduğunu tavırları, 
hareketleri, sözlerile gösteriyor
du. 

Oturdular. 
Melahat hemen atıldı: 

- Garson. Bize soğuk viski. 
Soda getir ... 

Ve Naci Demirele dönerek: 
- Sabırsızlığımı görüyorsunuz 

ya! dedi. Vallahi orada o kadar 
çok sıkılmıştım ki.. İnsıına birer 
bardak bol verdiler .. Ondan son
ra dayansın limonata, çay, pasta. 

- Yeni düğünlerimizin hepsi 
böyledir, hanımefendi! Maama _ 
fih berı bu tarzı daha iyi buluyo
rum .. 

- Daha mı iyi buluyorsunuz? 
(Devamı var) 

A vusturyanın 
borçları 
Ahmed Şilkrü ES~~ 

Avusturya Cumhuriyeti, ııuyii\'t 
. l• 

Harbden sonra, müstakil def ,ti 
hayatına ayak basar basnıaı 111 

nıilfkülat ile kll11ılqtı ,. bu 
müşküUlt geçen martta AfınaııY'' 

ili .hak deflıll ya ı edlnciye kadar . 
ti ık· etti. Zaman zaman menılel<C . , 

tıııadi anarşiye sürüklemek 151,.. 
dadını gösteren bu müşkillil .,.,,. 
§ısında isliklii.lirıi korumak istir•• 
devletler, Avıısturyay~ t>azaJl p•· 

ik ,vıı>-ra, raz etmişler, bozan da 
il<t•"' lurya tarafından yapıbn isi 

la11 garanti etmislerdi. 
• ahe" Avusturya Sen .Termtn mu 

r~ 
desile siyasi istik!Mini J.oruJ!l•dİ 
yani Almanyaya iltihak etınefll 

1 
taahhüd etmişti. Bund•n s••'ıı 
1922 senesinde karşılaştı~ . :. 
müşkülat içinde yaptığı bır ~ tı. 
raza mukabil olmak ü1ere, ık f 
sadi istiklillini de korumak. yıo 
Almanya ile ıümriik ittıhadı v~ 
mamak için de taahhüd aJtın• . 

. ti c ı·· dı , ..... 
mış . enevre proto!ı:o u a . d• 
len bu mukavele, 1931 s~nesiJlbif 
Avusturyanın Almanya il• . ol· 
gümrük itiliifı yapmasına ınl":uı· 
muşlu. Bundan sonra da A~ ıt• 
ya istiklalini tehliJcpye dilşil te
ber mali kriz kar~ısında bu .de~sf 
tin istildfilini korumaı.t• alil<• ıı1' 
olan devletler, AvusturFY~ ~ • 
ikraz elınİ§lerdi. O kador ki i]diğl 
manya tarafından ilhak e:! ıil• 
zaman A vusluryanın ı:Uınriil<:,,ı. 
tün inhisarı ve daha bir~0\~iı· 
dalı alacaklılarına terhin .,dı if<t'' 
ti. Fakat Avusturya~ıı par• . bU 

._ • ıfl 

edecek olan sernınycdarlar ıç İ" 
· · --·od•" · temınat da kafi gelnıed•ıl' tt lf' 

• • A B 
tikraz!ar lngilter.-, Frarıs • -n ga•· 
ve Çekoslovakya tnraCırıdon 
ti edilmişti. ı·• 

Avustıırya nihayet, .v~rs::r:ı"' 
Sen Jermen muaherle:;ırııD oO 

1 .• e "' rına, Cenevre protok "" cd•" 
sekiz senedenberi devnı" 18~· 
maddi ve manevi yardım1111~, il• 
men, geçen martta Alınuo~; ıoP • 
tibak etti. Avustur~·nya .. •'.uıc ~l • 
raklar ve tabii servet buY ı.'l ed~ 
manyanın bir parçasını tcŞ 1 w•· 

. ·ıı • 
yor. A vuslurya hazinesııı• . 85jnt 

!arı da büyü!< Almanya hııZ':oıl''' 
nakledilmiştir. Fakat ı\,'11sıc' 
nın borçlannı kim öcfiyec• ~ "' 

Tarihteki emsaline bakıl•: 9,r• 
!ursa, ekseriya bir meınlek• t tol" 
çalandığı zaman, o ınemle!ı.• J•'' 
raklan üzerinde kurulu .,JaP sıPd' 
!etin borçları, vlrislcri ıır~tol• 
taksim edilir. Osmanlı jınP P ii~tı 
luğu inkıraz buldui\'u ınJ119 ~fil' 
oldu. Hatta eski AvusıurY9 ·bor(' 
caristan imparatorJuğtll1tıJ1 ditdl 

irY' ' ·o ları da ayni sekilde tak• y•a •' . y• ( 
Fakat Almanya A vustıı< ıııi'' · 

' k ıste · "" 
olan borçları tanını• ~·''' 

ı rihe ,, • 
Avusturyanın arlık n ,fi• 

ıı ve .. ı. 
mış bir devlet olduğuıt '• <;re I 

.. k41tJ" 'd 
yük Almanyanın, nıun ·. tPeS , 

icı.O pW falya krallığı borçları • 111~• tululaınıyacağı gibi, A vUS
1 ttıl•ıı'''. , ı to •ı' 

borçlan için de ınes " . Jlil • 
yacağını iddia etmektedıt· fan yıl' 

fııt• 1Y 
let başka bir devlet tar• e"te~ 'f 
tulduğu zaman, yutan d ıcd1 , 

pi '"'' tu1an devletin borçlnr1 ıP''" 11 
t • hukuk mecbur b e mege an b .. , ]e ,. 

da o, dt 
Devletler hukuktın Ç" ,.Jıll it' 
kaide olmasa gerektir .. ;it d•j p 
!etler hukuku müstakıl .rın 1 

• tar• ıft" 
tin başka bir devlet 1 ,,,eı· , 01 
yutulabileceğini kabul c ~8iıı' 1 ,ı 
kuken devletlerin b•Y".~~ 1iP1~;,. 
duğuna ve ölüm ~ur.et~~Jıi~ 11;1~1 
ve matlilbun taksım• ,,,,~t 0ı • ·· c bll ·(iP 
7UU olmadıgına gor ' ·cıoİ J (ll• 
devletler hukuku çcrç•~ıdil· ~,. 
halletmek mümkün dl<eırıiPt ~~ 

• •· pC tll J 
sa olsa, tarihtekı or cıe~l• ıı" 
kılır. Çünkü hukıık··ıfl1iye''~p1" 
ölmedikleri ve asla 

0 Jıct'• J<' ' 
nazariyesine sapfo~~rıert• . 1~ı' • .h vııı (' • 
realıst olan tarı · • . ·tii<· r" •• .rnti"i \ 
lelin öldüğünü ı:or ııııtdJI t< • 
kika ekseriya inkıroı ıeriJI ~~ f' 
parçalanan meınkkct 101ısl .~ f' 

• . 1 . •sınılo ti•' ·~ )arı varıs erı ar... 'ıı tll j ~ı 
·deıt• v• dilir. Fakat bu l<a• l'~k 11ıP'. 

dilmediği hadiseler de 'dok'' ,,~' 
. •ıt re otl (ip 1 

dir. Mesela Inııı e do!:''' .,tılP 
cu a~:rın sonJaı·ınn r11hııt 1 · tı1f'"' 

. . B Cıı .ı rı Afrıkadakı oer ıoı••· pP 
tıorç · ' t' 

ilga ettiği zamaıt b~rJI 11p 
· tınr . ıı) 

madL Almanya. 11,aı 0 ·t<• 
· fr• · ~· Alsası ve Lorenı eı !" 

6 ıP 
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Garib hırsızlıklar Esnafın muayene 
.___. ... _____ -·---

Can il hayvanları çalarak satmak Mütldeti ay 
için derilerini yüzen bir hırsız Sonunda bitiyor 

şebekesi tutuldu 
A-. h. d · k"" ·d .ruca; şe ır e ış yapamayınca oyıere gı e-
tek köy evlerini soyan haydudlar yakalandı 

Şİındiye kadar işitilmemiş bir 
lııraızıığın failleri ile şehrden kö. 
~sızlar «Bartın• da ya. 

~artında «Kara Emin• ilminde 
acbm, kunduracı Salihaddine 

~acaat ederek elinde dört deri 
ı.. tınduğunu söylemi§ ve satmak 
-ırıi§tir. 

ol> '4üteyakkız bulunan kunduracı 
~ tki> demekle beraber hemen 
~~acaati de polise haber ver. 

-:unun üzerine Kara Emin der. 
~Yakalanmış ise de, suçunu in
~etmiş ve Salahaddine sarhoş. 
ı,,, a bi\yle bir şey söylemiş ola. 
•ueeeğini iddia etmiştir. Fakat 
~a nihayet itiraf etmiş 
~erden birisinin saldı oldu. 
~,,Jeti söylemiftir· Ancak, söyle. 
~ Yerde deri bulunamayınca, 

&eter de arkadaşı İbrahimin aJ.. 
~ oLıcağını ağ:wıdan kaçırmış, 
) Yleee Kara Katibin İbrahim de 
~alanmıştır. 

1 
İbrahim, suçu, olduğu gibi ik. 

1~ etmiş; Eminle beraber köyle. 
~~ lı:a!aycılığa giderken, ırmak 
~aruıda otlayan bir inek gör • 

1 
erini, biribirlerine cesaret ve. 

:ek Eııılnln, ineği kestiğini, kerı. 
d bıin yardım ettiğin ve Emnin. 
erıY1 alıp götürdüğünü ve ihti. 

:::'keneli evinin altına gömdüğü. 
anlatmıştır. 

~~aten Eminin evi basılıp 
. ·"'1ll<leki toprak kazılınca, bir 
~e derinliğe gömülmü.1 olan 
11.., lnek derısi çıkarılmıştır. Bu 
~"'llliıı kendi ineğine aid olduğıı. 
~tornacı Şükrü usta tanımıştır. 
4;-.ırı.in SalAhaddine satmak iste. 

olamayınca Mayısın ve Haziranın 
ilk günleri içinde Çakır Ömerağa 
köyünde Mercanın Penbenin, İh. 
sanoğlu köylinde Ali ve kardeşi 
Hakkı Karacanın, Artfunda Akın. 
cılar köyünde de Receb ve Şaba. 
nm, geceleyin evlerine girmişler 
ve mecmuu 70 • 80 lira kıymetin. 
ed muhtelü e§ya çalmışlardır. 

Hırsızların çaldıklan eşya,ya • 
takları bulunan Akmanlar köyün. 
de Mehmet karısı Sultan, Fehmi 
karısı Zeyneple, Karacaoğlu kö • 
yünden kör Salihin evlerinde bu. 
!unmuş ve sahiplerine verilmiştir. 

Patates 
Mahsulü 
Ziraat Yeklletl memle• 

ketin her tarafında e kll· 
mealnl tamim etti 

Patates mahsulünün memle • 
ketin her tarafında fazla istihlak 
edilen gıda maddelerinden oldu • 
ğunu nazarı itibara alan Ziraat 
Vekaleti yeniden yaptığı bir ta.. 
mimle bu mahsulün ıslah ve her 
tarafta ekilmesini tavsiye etmek. 
tedir 

Bu ooneki patates mahsulünün 
bilhassa bu maddenin en çok ye. 
tiştiği Adapazarında çok bereket. 
li olduğu görülmekte, buradaki 
fenni çalışmaların iyi netice ver. 
diği de bu suretle anlaşılmakta • 
dır. 

Diğı>r taraftan tamimin tavsi • 
yesine göre birçok vilayetlerdeki 
21'aat memurlan kend mmtaka • 
larmda patates ekımne müsaid sa. 
haları araştırmakta, ve bu kabil 
arazi.de patates ziraati için icab 
eden tedbirleri almaktadır. 

işkence 

\ıtuayeneye gitmiyen
lerden 2şer lira ceza 

alınacak 

Şehrimizdeki bilumum esnafın 

senelik muayenelerine devam o. 

lunmaktadır. Şimdiye kadar 80 

bine yakın esnaf müracaat ederek 

muayene olınuş ve cüzdan almış. 

tır. 

Muayeneler. ay sonunda bite • 

cektir. O vakit her semtte umumi 

bir kontrol yapılacaktır. Bu kont

rolda 1 Temmuza kadar müracaat 

etmiyen ve muayenesini yaptır. 

madığı görülen esnaftan ikişer 

buçuk lira para cezası alınacak • 

tır. 

Bir çiçek sevenler 
Cemiyeti 
Kurulacak 
Halkı mızı yeni lnoa a di• 
lecek olan bUtUn evle rln 
bahçesinde çlç•k ye tlt" 
tlrmeğe t etvik ede cek 

Çiçek amatörlerinin teşebbüs!. 

le bir çiçek severler cemiyeti ku. 

rulmak için İzmir vi!ayetinc res. 

men müracaat edilmiştir. Cemi. 

yetin gayesi, İzmirde çiçekçiliği 

ve çiçek sevgisini yükseltm k, 

bilhassa yeni inşa edilmekte olan 

evlerin bahçelerinde nadide çi • 

çekler yetiştirmektir. 

Bu yen: cemiyeti tesis edenler, 

memleketimizde çiçekçiliğin in • 

kişafı için, İstanbulda ve diğer 

şehirlerimizde de bu kabil bir te. 

şekkül vücude getirilmesini arzu 

etmektedirler. 

i 1 e ölüm 

!:i dört deriden üçü bulunama. 
~ır. Ve suçlular da başka hay. 
A .... ~estiklerini itirei etmiyorlar. 
~·birkaç hafta içinde derisi 
~ş ve leşleri atılmış olan 

1;1"-nların da bu iki ahlaksız ta. 
~'llıdan kesidiği ve derilerin in 
lit· lllrlara saWdığına kanaat ge. 
illıektedir. 

~llılnle lbrahi.m, suç delili ve 
~ .. larındaki tahkikat evrakile 
~ddeiumumlliğe verilmiş ve tev. 

Bir adam hizmetcisine işkence 
ederekdövmüş ve 3günaç bırakmış 

tı edilmişlerdir. 
ti\ eti hırsızlığının patlakverdiği 
tıı nlerde, birkaç köyde de evler 
bıı :nııduğu haber alınmış ve hem 
~arı, hem de hayvan besıne Jıa. 
~\ lerin.i tahkik etmek üzere biz
't~artın Jandarma Komutanı 
~ llŞı Zeki aladağ köylere çık
~·Ve tespit edilen üç hırsızban 

Zavallı hizınetci hastaneye nakledilirken 
izhrablar içinde öldü 

ı;;ı Yakalatarak dönmüştür. 
~sızlar, Günye Hasankadı kö. 
~ n Tahir, İhsanoğ!u köyün. 
~'iyu "1i oğlu Raşid ve Arfunda 
~td nden çingene Ahmettir. Bun. 
~~ ~ Raşitıe Ahmet yakalanmış 
ile tevkif edilıniştir· Tahir henüz 
Q geçmemiştir; takib edilmrkte. 

~U. hırsızlar ev soymak için 
e ııelınişler, fakat mu3Hak 

Bandırma Edincik nahiyesine 
bağlı Hızır köyünde müthiş bir 
facia olmuş; bir adanı, hizmet • 
çisini döve döve ve aç bırakarak 
öldürmek suçu ile yakalanmıştır. 

Hadise şöyle olmuştur: 
Köyde mühim mıktarda era -

zisi ve hayvanı bulunan l)mer 
Engin adınıia bir admın uzun 
zamandanberi Mehmet Metin a· 
dında bir hizmetçisi vardır. Çift. 
lik sahibi, her vesile ile hizmetçi. 
sini dövmekte ve ona eziyet et • 
!ara rağmen efendisine büyük 
sadakatle bağlıdır ve kendisini 
mer Ergin son defa oküzlere iyi 
bakmadığı için hizmetçisini döv. 

YAZAN 

N U SE~ ~ ~ TS ~ ~ ~ ACN~ ~: ~-N_....ıl 
llu.,;; · B' d . b' d o4n kazaya indim. ıraz o.. run, ıraz a mevzuun kendi ha. 

k hem de öte beri almak yatıma aid olması anıil oldu. 
,~oruın. Yeni bir k:ırar ver - Yalnız son kararını, bir evvel. 
~ ltoınan yazacağım .. Ne de.. kıni nakzetmiş alınıyor mu? .. 
~ llıuvafCak olaca~ımı bilmi - HiÇbir şey düşünmiyeceğiıni, 

Ilı. Yahud bu heve~ neks.dar maziyi hatırlamam,•ja çalışacağımı 
~ete1t kendi kendime vadetmiştim. Hal. 
laııılki. d bitirmeğc muvaffak buki romanı yazarken hatıralar 
ıı 1Yacağım. Bıkacağım .. Sü - etrafımı adeta kuşatacaklar. Ve 
ceınede kalacak' Yalnız yaz. bEn onları teker teker düşünmeğe 
~ ltaranm mevzuum hazır oL Üzerlerinde ayrı ayrı durmağa 

İıtı. 1~n terl'Cld:id ·tmeden ver. mecbur kalacağun' 

ıı 
!{ ayatımı yazac•ğır.ı. 
ll ~ndi hayatımı .. 
e lından daha güzel bir roman 
;ıııu nasıl tasavvı.:r edilebilir. 

11 k>rarı vermekle zannl'Cle • 

Yazmak kararını bu mahzur _ 

!arı da hesaba katarak verdim. 
Ka}bimin içinde öldürmeğe mu • 

vaffak olamadıklarımı eserimde 
öldürmeğe uğraşaca'ktım. Belki 
kafamdakiler satır haline geçtik. 

müş, hırsını alamıyarak zavallı

yı bir ağaca bağlamış ve saatler. 
ce işkence ilo. dayak atmı.,<ıtır. 

Hizmetçi dayağın sonunda ya. 
rı ölü bir şekilde yere yığılmıştır. 
alamıyarak za~allıyı dağ başında. 

ki bir kulübeye hapsetmiş ve 
dört gün aç bırakmıştır. Vakayı 

haber alan jandarma dErhal ku. 
lübenin bulunduğu yere kaşımış 

bir halde dışarıya çıkarmışbr. 

Mehmet Bandırma hastanesine 
getirilirken acı ıztırablar ve feci 

feryatlar arasında ifade almağa 

bile vakit kalmadan yolda ölm* 
tür. Ömer tevkif Pdilmiştir. 

ça onları daha iyi tanıyacak, daha 
vazın lbir şekilde tahlil edebile • 
eektim. 

Arabada düşüncelerimin bir 
istiihamın çengeline takıldığım 

farkediyoruın. 

Ac:ıba?. 

Acaba ben, unutmağa çalıştık. 
!arımı, bilhassa nefret ambalajı • 
na sarılı garfü haleti ruhiyelerle 
kucaklaşarak hala kalbimden ka. 
pıdışarı etmeğe muvaffak ola • 
madığım kadını öldürmek, gözüm. 
den düşürmek maksadile mi ka. 
lemi elline alacağım, yoksa, büs. 
bütün aksi; kağıdla, kalemin va • 
sıtasile onunla daima başbnşa klL 
mak, en ince teferrüatına kadar 
beraılıer geçen günleri ve hadi • 
ııeleri hatırlamak için mi? .. 

Zanned:yorum ki bu biraz böy. 
le .. 

Kendimi kat'iyyen başka şe • 

kilde düşünmeğe cıılbir etmiye • 
ceğim. Masamın başına oturdu • 
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Şehir meseleleri -
Müzeler bedava 

olmah 
Hayat ucuzluyor mu? 

Müzeler, terbiye nlcridir. Mil. 
li terbiyenin tavkiyesine yardım 
eden o miiessesclcrdir ki tarihi 
canlı birer varlık halinde nesil • 
!erden nesiller"' akst>ttirir. 

Müzeler idaresinin son bir ka • 
rarile Müze duhuliyelcrinin haf. 
tanın tatil günlerinde nısıf ücre. 
te indirildiğini . haber alıyoruz.. 

Pek yerinde ve isabetli olan bu 
kararın ayanı şükran olduğunu 
kaydederken, bunun yalnız cu • 
marteıi ve pazar günlerine değil, 
haftanın diğer günlerinde de teş. 
nıili lüzumunu islemek bile )C • 

rinde ve haldı bir dilek olur. 
Bilhassa lıüvil eı varakasını 

gösteren herhangi hir mekteb ta
lebesinin haftanın herhangi bir 
gününde ve günün herhangi bir 
saatinde olursa olsun onların bilii. 
ficrct Müzeleri gezme.ini temin 
etmek te hayırlı ve musib olur 
kanaatind~yiz. Bizde, Müzelerin 
rağbetsizliğini görüp tc bu noktai 
nazarımıza iştira]t c·tnıiyccck kim_ 
se yoklur sanıyoruz. Müzeler ida. 
resinin de bizim dü iintemize eş 
olacağından emin bulundnğumuz 
yeni bir kararile yakında bunu da 
temin edtteğinden eminiz. 

BÜRiiAN CEVAD 

6 kuruş}uk 20 
iHTiKAR var 
Hayat ucuzluyor mu? Hüku • 

met, bayat pahalılığı ile mücade. 

le etmek için şimdiye kadar bir. 
çok tedbirler ittihaz etmiştir. İlk 
iş olarak İstanbulda et fiatlarını 

ucuzlatmıştır. Diğer taraftan Dev. 
Jet demiryollarında, tenzilatlı ta
rüeler tatbik edilmiştir. 

Son günlerde, elektrikten alı. 

nan istihlak resmini de kaldır • 

maktadır. Bu resmın kaldırıhna. 
sı, fahrikaların maliyet fiatında 

büyük bir tesir yapacaktır 

Hükumetin aldığı bütün bu ted. 
birlere rağmen hayat ucuzluyor 

mu? Bu sualin cevabını vermek 
için piyasada bir gezinti yaptık. 

Toptan fiatları tedkik ettik. Bun. 
!arın perakende olarak kaça satıl. 

dığını gördük. Bütün bu gördük. 

!erimizi aşağıya yazıyoruz 

6 KURUŞLUK KİRAZ 20 
KURUŞA SATILIYOR 

)..Jeyva halinde kirazın toptan 
kilosu 6 kuruştur. Halbuki mımav 
dükkanlarında, ak~am pazarların. 

1 k i cinay et· 
Bır köylü, evinde karısını 

ve kaynın ı öldürdü 
SevUmiş bir köy muhtarı da kendi 

bir şekilde 
bulundu 

harmanında esrarengiz 
öldü rülmüş olara k 

Evvelki sabah saat beş sula. 
sinin Karacadağ köyü mer'asına 
giden sığır çobanı Bilecikli Şa • 
ban, bir harman 'çinde bir cese
din boylu boyuna yattığını gör. 
müş, evvelii ürkerek kaçmak is. 
temiştir. Bilahara· çoban, bu ce. 
sedin yanına yaklaşınca bunun 
köy muhtarına ait r.lduğunu an. 
Jaımştır. 

Sığır çobanı Bileciklı Şaban 

derhal hadise yerinden uzakla • 
ııarak köye gelıniş ve gördükle • 
rini köylülere anlatmıştır. 

Bu suretle zabıtaya aksettirif. 
ne haber verilmiştir. Ağır ceza 
müddei umumis; B.Şevki Suner 
dün vak'a mahalline giderek talı. 
kikata başlamış ve akşamın geç 
vaktine kadar bu isle uğraşmış. 
tır. 

Karacadağ köyü muhtarı Me!lı. 
sevilmiş ve köylünün itibarını 

kazanmış bir insandı. Öltlıııü es. 
rarerıgiz bir mahiyet taşımakta. 

dır. Cesedin başının sol tarafın

da derin bir yara vardır. Ölüm 
bu yaradan vak; olmuştur. 

İlk tahkikatın verdiği k81laat 
şudur ki, köy muhtarı, görüldü. 
ğünden iki saa! önce. mRçhul bir 

şahıs tarafından kendi harmanın. 
da, bir kavga neticl'sinde öldü • 
rülmüştür. 

ğum zaman kafam elime ne gön. 
derirse onu yazacağım. K;.Jbim 
nasıl hislerin temposunu tutuyor. 
sa onu tesbil edeceğim. Aklıma 

gelenler, kararlarımın aksi bile 
olsalar, aynen yazacağım. Roma • 
nımın baş rolüne çıkacak olan ka. 
dını öldüreyim derken belki de 
bilSbıitün dirilteceğim. Yahud ak. 
si olacak. Fakat bu yüzde b;r ih. 
timal.. Diğeri ise .. Yüzde yüzü 
aşıyor. 

Ne birbırini tutmaz, insicamsız 
şeyler düşünüyorum. Yenı esere 
başlarken bir san'atkarın dimağı 
böyle bir fikir anarşisi içinde çal. 
kanır. Fakat benimki san'atkarın 
eserme karşı gösterdiği titiz iti. 
na ve müfrit kıskançlıktan ziya _ 
de haleti ruhiyemin şuurula tah. 
teşşuur arasında mütemadi sefer 
yapışından doğuyor. Ne olursa 
olsun, yazacağım. Y aznıağa çalı • 
şacağım. 

Olduğu gıbi, kafama illısm ko. 
vasının boşalttığı gibi.. 

Diğer taraftan Torbalının Ka • 
raağaç köyiındc de müthiş bi cL 

nayet işlendiğı alakadar makam. 
bitası hadiseye el koymuştur. 

Gelen haberiere göre Karaağaç 
koyünden Şakir oğlu Mustafa is. 

mlnde bir adam, &ilevi bir sebep. 
ten dolayı karısı Şükriye ile kav. 

ga etmiş ve kendisini feci <art • 
!ar içersinde öldürmüştür. B .• 

Yahya da ayni şahıs tarafından 

aöır surette yaralanmıştır. 

Hadisenin haber alınması tize. 
rine mahalJi jandarma kamutanı 

katilin arkasına bir müfreze çı

tinde firAr ettiğı anlaşılan kati. 
!in yakalanacağı mukakkaktır. 

Bu hadisede ancak katilin der. 
destinden sonra kafi surette te. 
nC\•vür edebilecektir. 

Bügükdere 

BEYAZ' 
PARK' da 

Her akş&ıiı S.\Z, h er ak
şam saat 24 de hususi bi.J 
otobüs Taksime hareket 
ettirilrnekteda. 

Eğer me ·dana gelen Sentez 
hislerime, düşünüşler ime çok a}. 
kırı düşerse yırtar atarım. 

Ya hakikatin tam ifadesi olur. 
sa .. Bu hakikat de benim aleyhi. 
me, onun lehine tecelli edersl' .. 

Bunun cevabını neticeden son. 
ra vereceğim' .. 

Yalnız .. 
Korkuyorum' .. 
Buraya ilk geldiğim zaman bir 

ferahlık duymuştum. Hiçbir te • 
dainin l:ıeni rahatsız edeceğini 

sanmıyordum. Fakat bazı bazı ar. 
sız bir romatizm içinde bunal • 
dığım oluyor. 

Ya ·kalemin sivri ucu uyutulan, 
uyuşturulan hisleri büsbütün iğ. 
nelerse .. • 

Bundan korkuyorum, çekini • 
yorum. 

Lakin yazacağım .. 
Beş tane kalın sarı defter al • 

dun kasabadan .. 
Ben dükkanda aen, ıçeri giren 

burada fazla addedilecek derecede 

kuruşa satılırsa .. 
diyebilir miyiz? 

da 20 kuruştan aşağı kıraz yok • 
tur. Vakıa t-0ptan fiatla perakeıı.. 
de fiat arasında bir fark alınası 

pek tabiidir. Çünkü bir malı top. 

tan ucuz bir fiata alan bir adam, 
bunu satarken de kar edecek, ve 

bu suretle geçinecektir. Bu itı • 
barla toptan fiatla ;perakende fi. 

at arasında tabii olarak bir fark 
aramak lazımdır. Fakat bu fark, 
insafsığca bir şekilde teşekkül e. 
derse, bunu tabii göremeyiz. Ki. 

razın 20 kuruşa satılması buna 
en canlı bır misldir. Çünkü 6 ku. 
ruşla 20 kuruş ara,,,'lnda çok bü • 
yük bir fark vardır. 

Kırazın meyve halinden bura • 
~·a kadar nakledilmesi, dükkan 

kirası gibı bi.ıtün masrafları yan. 
yana getirip hesab ediyoruz. Yine 
6 kuruşla 20 kuruş arasında bü • 
yük farkı kapatmak kabil olmu. 
yor. 

Bu fark nered~n geliyor• Bu 
suali alô.kadar bir zate sorduk. 
Verdiği cevah udur: 

- Şehrımizde naklıye masraf. 
lan pek yüksektir Küfeyle sırt

ta es,·a taşımak yasaktır. Bu ya. 

sak tatbik edildiğı gündenberi 
nakliye buhranı başlamıi\ır El 
arabaları da çoğalamadı. Henüz 
Belediye el arabaları çin bir tip 

meydana getirmemiştir Eğe bir 
tıp tesbit edılmiş olsa) dı, el ara. 
baları belki çoğalabilirdi. Vaz:yet 

buhran içinde devam ediyor. 
Yük arabaları bu fırsattan isti. 

fade ederek pahalıla~mıştır. Bu 
itibarla şehirde eşya nakliyatı en 
pahalı bir iş haline girmiştir.• 

Demek oluyor ki. kirazın ve di. 
ğer maddelerin pahalı satılmasın. 
dak sebebi, nakli.re masrafların. 
da bulacağız. Bu kafi bir sebeb 
değildir. Buna munwm olarak 
birçok sebebler daha arayacağız. 
Bu sebeblerden birini, bir sancı 
şu suretle itiraf ediyor: 

- MeyYa sabşı diğer maddele. 
rin satışına benzemez. Meyva dur. 
dukça fira verir. Yani çürür, bo. 
zulur. DükUncı bunu hesab etti. 
ği için meyvayı pahalı satmak 
mecquriyetindedir .• 

Buna biraz hak vermek liızım .. 
Çünkü bir küfe kirazın çürüme. 

den, bozulmadan satıldığı vaki de. 
ğildir. Dükkancı ziyan etmemek 
için, bu çürüyen kirazların para. 
sını müşteriden almak mecburi. 
yetindedir Fakat bunu da kabil 
edelim, yine 6 kuruşla 20 kuruş 
arasında 14 kuruş kadar büyük 
bir fark kalmıyor. 

İHTİKAR VAR MI7 
Bu farkın sebeblerinl aramak 

için daha ziyade derin tedkiklere 
ihtiyaç yoktur. Bu farkın tek bir 

ismi vardır, bu da ihtikardır. Fa. 
kat biz, t kik etmeden evvel, ih. 
tikiır ismi vermeğe cesaret ede • 
miyorduk. Fakat kiraz ve dlğer 
meyvaların satışında ihtikar ke. 
lımesinl tereddüd etmeden kulla. 
nabiliriz. 

B. A. 

şık bir genç kıza gözlerim ta 
kıldı. Bana kalsa bakmıyacaktım 
bile.. Fakat bana öyle ısrarlı 

bakışı vardı ki., Niçin baktığını 

merak ettiğim için baktım ben dP 
ona .. Garib bir mahlük görmüşçe. 
sine bakıyordu. Canım sıkıldı. 
Yüzünü bir kere gördüm gibi ge. 
liyor. Galiba vapurdan indiğim 

gün, ıskelede atlarını ürkütti.ığü. 
muz arabanın içindeki üç genç 
kızdan biri.. 

Ne de kend'ni beğenmiş bir du
ruşu var. 
Manasız bulduğum tuhaf b;r de 

jest yaptı. ' 
Dükkana girdiği zaman, herif 

tebc·ssüm ve sun'iliği adeta üzerin. 
den akan !Jir telaşla ona koştu . ~~
emrettiğini sordu. 

Genç kız mağrurane bir nazar. 
la bakarak henimle meşgul olma. 
sını söylt•di. 

Sinirime dokunmu tu. 
Teşekkür etmed;m, 

(De\'Mmı , . .,) 

Ayıptır 
Karilerlmizden sık sık aldığı. 

ğımız mektuplardaki dileklere 
mümkün olduğu k:ıdu nıakes ol. 
mağa çalı ıyoruz 

Dünkü yazıl"ı dolayısile bu sa. 
bab aldığım mektupta bir kariim 
diyor ki: 

• Lokantalardaki ekmeklerin 
saklandıfı dolaplar hakkındaki 

mütalealarınuda sizinle beraberim. 
Fakat §U kahHhauelcrdc seyyar 
kundura boyanh~mıı a~akkab· 

lannı boyafanl:ır lıakkında ne 
buyurulur?• 

Mektup sahibi. kııh\esini içu. 
ken masa kom~usunun kundra. 
)arını parlatırı~k için ~ala fırça 

çalışan boya~mm etrafa •nçıığı 

tozların kah,·c fin.:ınıııa doldu. 
ğundan şikayt't ediyor H ilir.ız 

etti zam.an •O kJ•lur titiz iseniz 
kahvenizi evinizde içebilirsiniz• 
ee,•abmı aldığını il:he ediyor 

Biz. bunların D\Utlakn gaıl·tc 

sütunlarından 1.iı !''ıH:rrk iptlllai 
bir muaşeret •le.-i 'ermekle ön il. 
ne geçilebile-.cğini ummamakla 
beraber ayg,.ı•lıkl.ırnıı bir rkfa 
da burada ~ iizlcrine \'ttrmak ,.e 
bir kariimizin diledigini ~·,·ı ine 
getirmek i~in ~utunuınu.1:1 1?''· 

ç-irmi bulunuyoruz.. Yoksa: 

•Sad hezar tnbhe~·· elsen bed. 
; ıl olma' edib. 

Ademi~ et dadihnı tır her kula 
olmaz na ib 

HALK FİLOZOFU 

Yeni zehirli 
Gaz kursları 
A çılıyor 

---
Kurslarda ders verecek· 
lerin tesbitine başlanc ı 

Pek yakında şehrimizde yrni -
den •Zehirli gaz kursları• açıl -
ması kararlaştırılmıştır. 

Bu kurslarda, mütehassıs .ık -
mekteb muallimleri de ders vere. 
ceklerdir. Maarif Müdürlüğü, b· 
münasebetle bütün mekteblerc • 
bir tami mgöndermiştir. 

Bu tamimde cZehirli gaz kur<. 
!arı. nda ders verebilecek kabili. 
yette bulunan muallimlerin isim. 

> 

!erinin bildirimesi taeb ounmak. 
tadır. Kursarın muallm kadrola. 
rının tesbitine bu suretle baslan. '" , 
mıştır. 

Ayvalık 
Klübleri 
Kapatıldı 
Parti Genel Sekreter il 

yenlapor ı,ıerlnde çirkin 
hldlselere mUaama ha 

etmlyece k 
Geçen hafta Balıkesır bölgesi 

lik maçlarının ilk karşılaşmasın • 
da İdmanyurdu ile Akınspor o • 
yuncuları arasında kavga çıkmış 
ve maç yarıda kalmıştı. Sporcu • 
lardan oyunculara da intikal e • 
den kavga, adeta bir çarpışma 

halini almış, zabıta müdahale et. 
miş ve büyük bir hadisenin önü. 
ne güçliilkle geçilmiştir 

Bölge spor başkanlığı, , y 
partiye bildirmis, parti gen scı.. 

reterliği mesele ile yakındJ a • 
lakadar olmu ·tur. Ayvalıkt~ A • 
kın<por ile İdmanyurdu namları 
altında toplan n spor kulühlcri • 
nin partinın spor i~lerind~ güttü. 
ğii ,·iıksrk umdelere aykırı ol • 
duğu kanaatine \'aran parti sek. 
reterliği, her iki kulübün de ka. 
patılmasını telgrafla bö' ~eye l' . 
dirm~ \'e bu karar derhal tat' ık 
olunmuştur. 

Parti genel sekreterlğıı, bu su. 
retle spor işlerinde çirkin hadise. 
lere asla müsamaha cdi1em.yect'. 
ğini ortaya koymuştur. 

-an'atkar Rıfkı için 
Geçenlerde vefatını teessürle ynı.. 

dığımız halk sahnesinin kıymeti! 

san'atkarlarından Rıfkı'ıun ruhuna 
ithaf olunmak üzere önümil2deki 
pa7artesı gunü öğle namazını milte. 
nkıb $uleyıııanıv• camilnd• mev!O. 
dcı 'Hif kıraat o!un•••lı:Ur. 
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1 
lngiliz 

de 

tilil!. Fransada bir senede 
Nekadar dEmir 
Madeni çıkarıldı ? 

ÜÇ GÜNLÜK HiKA YE 
============-== ·---------·- -···~ müstemleke/erin-. 

k a r ı ş ı k l ı k· 
Şayanı dikkat bir memleket olan · 

Jamayka nasıl bir yerdir? 

Fransada, 1929 senesinde 37 miL 
yon 769,000 ton demir çıkanl • 
mıştır. 

16,530,000 ton Briey havzasın • 
da, 15,629,000 ton Mozel'de, 2 miL 
yon 258,000 ton Loogvi'de, 1 mil. 
yon 891,000 ton Normandiya'da, 
mütebak:isi de Nansi, Anju, Pre. 
tanyi, Pirene ilfilı... da çıkarıl _ 
mıştır. 

AŞ K IN 
EVAMIRI 

AŞE ESi 
İhracat, 1936 senesine nisbetle 

4,491,000 ton fazladır. 

Yazan : Nusret Safa COŞKUi..::j 
- 111-

HER SENE . NEKADAR 

Jamaylra dünyanın en !Atif yer. 
!erinden biridir. Amerikanın An. 
til denizinde sıcak iklimi ile gii... 
zelliği meşhur olan bu ada İngi _ 

lizlerdedir. Birkaç haftadır. İn • 
giliz gazetelerini meşgul eden ha. 
berler gösteriyor ki bu güzel yer. 
den ihtl!AI ateşi çıkmış, bastırıl • 
mış. Adanın merkezi olan Kin • 

iNSAN ÖLÜYOR? 
~~~-~~~~~~~~~~~~-

bqka tütünü vardır, kahvesi var. 
dır. Aydan aya bir veya iki Jilin 
ücret alabilen Jamayka'lı bundan 

memnun ve mes'ud imiş. Ancak 
dünya değişmiş, gitgide Jamay . 
ka'lı da hesab öğrenmiş, rakaı:ı. 

ları bwbiri üzerine koyarak top • 

lamağı, biribirnden çıkarnıağı iığ. 
renmiş. Jamayka'lının çocuğu no 

İngiliz gazetecisine gülerek şunu 
anlatmış: 

- Burada bir adam vardır ki 
beraber yaşadığı kadını ancak 
kırk sene sonra nikahlamıştır!. 
Nikah me~asimi olurken bu a • 
damla kadının torunlarının çu • 
cukları gelerek büyük anneler! 
olan gelinin eteğini tutuyorlardı! 

Burulan bah,;.,den İngiliz gaze • 
tı-si diyor ki: 

•Hayır .. Onlarca bu yaşayış bir 
ahlaksızlık değildir. Bir erkek bir 
kadınla beraber yaşar ve uzun za. 
man birbirlerinden ayrılmazlar. 

Bunun sebebi tamamile iktısadi. 

dır Çünkü erkek kendisi için pek 
elzem olan bir işçi arkadaş arar. 
Bu arkadaş kadındır. Eğer birbır. 
!erinden memnun olmazlarsa ay. 

(Devamı yedinci •ahifemizdc) 

Bu sene içinde Almanyaya ve 
Belçikaya 19,980,000 ton demir 
satılmıştır. 

• 
MEKTUB ZARFINI KİM 

tCAD E'ITİ? 

Vaki' ile mektublar dört köşe 
kağıdlara yazılır. Sonra dörde kat. 
!anır ve mühürlenerek kapanır, 

beyaz kalan tarafına da aJresi· 
yazılırdı. 1837 de Pariste, bir ka. 
ğıdcı bug!ln kullandığımız zarf • 
!arı icad etti. 

• 
ÇİLEG1 NASIL YEMELi? 

Bir çokları çileği yıkamadan 

yerler. Halbuki bu tehlikelidir. 
Çünkü çilekte birçok kum, ınık • 
rop vardır. Birkaç kere sudan ge. 
çirmek şartile yent>bilır. Fikıt, 

çileği yıkayınca lezzeti, kokusu 
kaybolur, dıyenler de vardır Bir 
dereceye kadar da haklıdırlar. Bu. 
nun için çileği bir defa yıkadık • 
tan sonra ezmeli ve bırakmalı. 
Çileğin suyu mikroblarını öldü _ 
rür. Daha iy isi komposto yapıp 

yemeli ... 

Başını çevirdi Şimdi teraliye. 
cek, münasebetsizlığlmi bir !kl 
sert cümle ile yüzüme vuracak 
diyordum. Başım çevirince rahat. 
lamıştım. Çünkü hafifçe gülüm~~
~rdu. Ve bir dakikayı niçin iste. 
diğimı 90ran bir istifham vardı yil 
zünde .• 1 l 

Mendilimle alnımda koşmaca oy 
nıyan ter damlaları.ıı silerken: 
kekeledim: 

- Sizi çok tanımak istiyordum. 
Bu arzu o derece kuvvetli ki, böy. 
le herkesin ortasında size yak _ 
!aşıp söz söyliyecek kadar küs • 
tah bir cesaret verdi bana! .. 
Gülüşünü artırmıştı. Bir laf söy. 

!emiş olmak için: 
- Yaa .. Dedi. Som-~ .. 
- Sonra.. Sonra.. Sonrası bu 

işte .. Böyle yapmağa mecburdum. 
Sıralardan birine oturduk. Ne. 

!er konuştuk. Bunları bugün bile 1 
aradan on sene geçtiği halde teker 
teker hatırlıyorum. On~ çok ace. 
mi bir dille kendisini beğendiğimi 
söylemiş, o da hep yüzünde ayni 
tebessüm beni dinlemişti. 

Şimdi size ikinci perdeyi açıyo. 

rum. Çünkü senaryonun birinci 
kısmı burada biter. Yeni bir bö -
lüm başlar. 
Dünyayı bile gcizümde sisliyen 

çok kuvvetli bir aşktı benimklsi. 

1939 yılında batıyoruz !. 

Ruhumda en ateşli gençlik yıl. 
!arının sürükleylp bir yere yığdı. 
ğı sevmek arzusu ve ihtiyacı öyle 
büyük bir aşk denızi meydana ge 
tirmişti ki, bu ucsuz bucaksız um. 
man ortasında ikimiz kaybolmuş 
gibiydik. 

Jom~~·kanın merkezinde polis nilmayişçilPri dnğıtıyor 

gston'da ·birçok vukuat olnıllitur. 
Şimdi İngiliz parlamentosu, hıi • 
kiımeti bu lngillz müstemlekesin. 
de ne suretle ihtilat çıktığının 

tedkiki ile buna sebeb olan ne 
varsa onu öğrenmek, ondan son. 
ra tı" daha böyle bir karışıklığa 
meydan bırakmıyacak tedbirleri 
almakla meşgul oluyor Kahve, ka.. 
kao, tütün, muz ve şeker kamışı 
yetiştiren yerli zencilerin ken • 
dilerine hakim olan beyaı İngi • 
lizlere karşı baş kaldırmaları çok 
manalı bir keyfiyet olarak nazarı 
dıkkati celbediyor. Bundan dok. 

san dokuz sene evvel İngiliz Kra. 
!içesi Viktoryanın emrile Jamay. 
ka 'da esaret kaldırılmıştı. Köle 
ve halayık alım satımı cılml!yor. 

Fakat zencilerin yetiştirdiğ: şeker 
kamışı ile muzun s..ı tışından O!l • 

!arın eline geçen para azaldıkça 
azalıyor. İngiliz matbuatı bu le • 
tafetlle meşhur olan adanın •;erli 
halkı nasıl bir buhran ıçinde. kıv. 
ranıyor diye derde dokanıyor, bu 
mevzu üzerindeki neşriyata de • 
vam ediyor. Adanın tabii serveti 
oL rak şeker kamışından, muzdan 

kadar öğretiliyorsa o kadar oku.. 
yor, büyüdükçe anlıyor kı dünya 
yalnız o adadan ibaret değildir. 
Eline geçen parayı hesab edıyor, 
ölçüyor. Şimdi, belki eline hafta. 
da geçen 5 şilin olmuştur. Lakin 
masrafı da ona göre artmıştır. Es. 

kiden haftada bir şilin ile wem. 
nun olan zenci şimdi bu beş şi • 
lınin yetişmediğini görüyor .lrn. 
ciler adanın muhtelif yerlerinde 
çalışan bır kısım işçilerin daha 
çok haftalık olduklarını, hat.ta 
kendı ellerıne bir haftada geçen 
paranın bunların eline bır s~atte 
geçtiğini vesaireyi duyaıak niha.. 
yet hoşnudsuzluk havası içimle 
ihtilal de baş göstermış. 

Bir A lman alim, bu iddianın doğru 
olduğunu isbata çalışıyor 

Lakin onun beni, benim kadar 
sevdiğini, hatta sevgis;nin, sem • 
patiden ileri geçtiğini 7.nnnetmi • 
yorrtum. 

Ben ona kalbimle bağlıydım. O 
ise bana bir maceranın geçici he. 
yecanile ... Bakınız, Fı-ankfor Dür Mayn 

rasat evi müdürü. ne diyor: • İş. 
!erler yolunda gitmiyor, mal pa. 
ra etmiyor, heı· yerd~ kriz var, 

diye üzülüyor, telaşa düşüyorsu. 
nuz. Bazılarını• harp çıkmasın. 
dan korkuyorsunuz. 

•Fakat, beyhude telaşa düşme. 

yın.z , korkmayınız. 1939 s-mesin: 
de bütün bu üzüntülerden, kor. 
kulardan kurtulacağız. Çünkü 

dünya ile ber3b°"r hep batacağız, 
yok olacağız• ... 

kacağı ilruı olunmuştu. Halbuki 
kuyruklu yıldız göründü, geçti. 
Diinyaya da bir şey olmadL 

9 İlkteşrin 1933 de ayni naka.. 
rat tekrar olundu. Hamdolsun bu 
da kazasız geçti. 

Dünya Batacak mı? 
Şüphesiz ... Fakst müsterih olu

nuz, zira ne bugün, ne de yarın 
ba ta<:ağız ... 

Bu da, kuyruklu bir yıldızın 
çarpmasile değil, güneşin harare. 
tinin azalmasile vukua gelecektir. 

Tecrübesizliğime, toyluğuma 

rağmen bunu çabucak farketmek
te gecikmemiştırn. 

Bir kitabda okumuştum. Meş. 

hur bir frenk muharriri aşkı ka. 
>andıran; nefse itimacldır, diyor. 
du. 

Ru fikir bana çok doğru göriin. 
dü. Onu tamamen tesir çerçevem 
içine alabileceğimi kendi kendime 
telkin etmeğe başladım. Zaman ve 
samimiyet.im, aşkın hududsuzluğu 
onu bana kazandırabilir diye dü. 
şünüyordum. 

İngil ·erenin bu müstemlekede 
bundan sonra nasıl bir ;dare tat • 
bik edeceği parlamentonun ve hü. 
kumetin vereceği kararlardan an. 
!aşılacaktır. 

•Eğer son sı:nelerde arzımızda vud:ua gelen gayri 
tabii hadiseleri dikkatle takip etmış olsayd:nız hiç 
~ uplırsiz bunu anlardınız. Hararetm değ·şmes .. yanar 
dağl a rın yenitirn faaliyete başlaması, tayfunlar, !ah .. 
bülün bunlar. •ür'atle kürremize yakı:ı.pn ve 1939 
'PnEsmde kürremizle batacak olan bir kuyruklu yıl. 
dızın ttsiridır. Buna karşı koyabilmenin, bu tehlike. 

nm onünü aldtıılmenin imkanı yoktur. Binaenaleyh, 
""yhııde üzüntüıerle vakıt geçireceğinize aradaki kı. 
sı: zamandan, hayatın zevklerinden istifad~ P.tmiye 
Oakını:z. ... • 

Bir İngiliz aliminin dediği gibi: 

.~liııeş git gide yaşlanıyor. Faaliyetini kaybedivor. 

Bir gün gelecek büsbütün kuvvetten düşecek. l>il. 

şünce de vay geldi dünyanın, dünyadakilerin başına .. 

Bu ise ancak, milyarlarca sene sonra olacaktır. 

O zamanki dünyanın, insanların hali ne olacak? 

Yani nasıl yok olacaklar? .. Buu, §i:ndid~n tayin et. 

mek güç bir şey değil. Güneş faaUyc:ltcn düşmiye, 

hararetini gaybetmlye başladı mı, derelerın, nehir. 

!erin, okyanusların suları donacak. Kii.ınat buzlara 

bürı.i:nf!Cek. Hararet git gide düşecek, ev·ıelii karbo. 

nik gazler, sonr:ı oksijen ve azot da buz kesılecek. .. 

Dür.yada canlı bir mahlO.k kalmıyacak ... 

Zannettiğim Jibi çıkmadı. 
Sukutu hayale uğramıştım. 

Kafamdaki hayal kuleleri birer 
zelzele ile yıkılı, yıkılıverdi. 

Etrafımda bir sürü rakiblerin 
türediğini hayret ve hayreti, hay. 
rette bırakan bir ıztırabla müşa -
hed~ ettim. Gururum depreşmiş. 
ti. Sıyrılmak istedim. Ne müm. 
kün!.. Birtürlü ayrılamıyordum. 
Ayrılamıyordum, çünkü, gönU 
ferman dinlemiyordu. Aşkın ~ı. 

tıncı emri de buydu Gö.ıül f~r • 

Bu münasebetle Jamayka .:cnı 
bir mevzu teşkil etmektcd ır. 

Bu adanın yerlileri sıcak bir id:. 
!imde kendilerine mahsus bir ya. 

şayış tarzı gösteriyorlar. Bir İn • 
giliz valisi kendisile görüşen bir 

Fakat, Alman iilımi gibi bedbin olmıya lüzum 
yok Bu gibi rıvayetler bir çok defalar çıkmıştır. 

1861 de bir kuyruklu yıldızın çarparAK dfınyayı yn. 

Gündüz kü hüviyetler sıyrılacak. Kendilerioı kasıp 
kavuran hayat zincirleri kopacak. Rıı!ıları boşana. 
cak. Bundan sonra, dosdoğru evlerine gidip sızacaklar. 
Uyurken uyanamlannın ihtimali yoktur 

Kederlenmelerinin ihtıma!i yoktur Okumala~

nın ihtimali yoktur, yazmalarının ihtimali yoktur, 
uzun gecelerle başbaşa kalmalarının ihtimali yoktur 

Sızacaklar ve bir naaş gibi yataklarında uıanıp 

kalacaklardır. 

Sabah olunca; hayatın mubassırlığı. siirünün ta. 
hakkümü, midenin cebri zaten bildiği gibi yapar' 

••• 
Refi)< niçin böyle yapıyor?. Neden her gece mat. 

baadan çıkar çıkmaz bir meyhaneye düşüyor?. Niye 
gece yarısından sonra ancak evinin kapısını bulabilL 
yor ve ondan ötesini unutuyor?. 

Bular hep birer sualdir. Yerinde birer sual! Fa. 
Fakat ne yazsın? Ça.·esizlik. Bu, böyle gidecek! 

Kisesizllkten yılıyor, kot•. ~!ıkla başbaş~ kalmaktan 
yılıyor .. Çıldırmaktan, ızt rabın' yen!Tlek için bir giln 
boğazmı sıkacağından kor'cuyor. Ta, ki yeni bir te. 
selli, yeni bir kudret hayatına girsin, yürüdüğü yolu 
çevirsin; taliini döndürsün!. 

Evlenmek, aklına ilk gelen tedbir bu. Fakat, ki. 
minle ve nasıl?. Düşünüyor: 

Bir teki:! var. Malum teklıf. Ninwtin teklifi. Boş 
evlenemez kararını çok evvelden vermedi mi!. Yal. 
nız söylcrıt.edi. Kaçtı, S3kındı görüıımedi. Hala öyle 

'şiıncii srivle.'linrn! söy1emesinmı?. Evde, nle~eıe. Yeni 
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vaziyetin icabı aklından bir çok şeyler geçiyor. 
Haydi, Nimetle evlenrnı-sın de ı:üzel bir kıza ha.. 

yatını ortak etsin. 
Ala. Damad olmar~ iç güveysi gitmek var. Bir de 

kızı kendi evine getirtmek var. İç güveyliği hiç aklı.. 
nu yatmıyor. Kız anasının, kız babasının tahakkümü. 
Yeni bir inzıbat.. Alışamadığı bir inzıbat! Baldızla. 
rının arzusu. Kayın biraderlerin istediklerı. Kalabalık 
bir ev. Bir başkasının evi. Kendinin YalnızlığL sof. 
ra!_la tereddüd: Acaba, çok nıu yedım, az mı? Kayın 
pedere hürmette noksan var mı? Kayın valideyı mem. 
nıın edebildi mi?. Daha bir sürü derd. Gaile. Bu 
olmaz. 

Kızı eve getirmek... Bu en ıyisi. Ancak, bir 
nokta: Ev yapyalnızdır. Güzel kır, yalnızlığa razı 

mıdır?. Alışabilecek midir?. Hem de ne yalnızlık!. 
Kocanın yüzünü karanlıktan karanlığa giırmek ve 
bütün gündüzleri yalnı;ı: geçirmek! Öyle ya ... Re. 

Yazan: 
Etem izzet B EN iCE. 

tik, sabahleyin evinden çıkacak, geceleyin gelecek. 
Gazeteci için akşam: En erken, dokuz, dokuz buçuk
tur! Sonra, bir fikir: 

-- Gazetecinin karısı hem çirkin olmalı, hem de 
güzel olmalı ... 

Diyor. Hangisi?. Çirkin olmalı. Çünkü, uzun 
yalnızlık saatlerinde bir bqka erkek tarafından se. 
vilmek, yalıud da sevilmeğe özenmek endişesi ko. 
canın zihnini kemirme5'in! Güzel olmalı . Çünkil, 
gazeteci kendi karısından başka kadın görmiyecek. 
tir. Nerede, ne vakıt, nasıl görsün?. Ne zaman var, 
ne imkan?. 

Bu iki zıddı nasıl telif etmeli?. Evlenmek kolay 
d& değil. Para ister, devamlı kazanc ister. Refikin 
evlenmek için tasarladığı kadın hcrşeyden evvel 
kendisine yakın bir seviye beraberliğidir. Okumaya 
alışmış olmalı. Yazabilmeli. Düşünebilmeli. Temsil 
ve aile nedir?. Anlamalı. Bu, işin kültür ve kafa 

tarafı. Yalnız bu lı:adar mı?. Bir kadın anne de ol
malıdır. En yeni fikirlerle en iyi anne. •Otorıter> 

bir anne. Ailenin kurumu, refahı, yarını ıçin bütün 
anasırı ve kudretleri haiz bir anne!. Refik, bir insan 
olmak itibarile böyle bir kadına belki iyi bir koca 
olabilecektir. Fakat, gazeteci Refik, muharrir Re. 
fik bu hayali hakikat yapabilecek mi?. Mesle)!inde 
istikrar yok, sii.yinde istikbal yok. Şimdiye kadar 
belki, on gazete değiştirdi. Niç;n?. lstiyerek mi?. 
Hayır! Ya hükumet gazeteyi kapattı, ya gazete ka. 

pandı. Değil, yüz ... hatta yirmi beş otuz senelik rna. 
zi salıibi hangi gazete var?. Hangi gazetenin bugün 
en yeni kudretlerle, en çetin kuvvetlerle çıkmasına 
ve en çok satış yapmasına rağmen yarın kapatılrnı. 
yacağı veya kapanmıyacağı temin edilel:ilir mi?. 
Kim diyebilir ki, gazeteler tıpkı bir mağaza, bir şir. 
ket, bir banka gibi sadece birer müesscsedirler. Sa. 
hibi ölebilir. Başmuharriri tevkif edilebilir. İçindPki 
şahıslar birer birer gidebilir, şekli baştan başa de
ğişebilir, fakat bir banka gibi, bir şirke~ gibi, bir 

demiryolu idaresi. gibi müessese devam eder. •Tay. 
mis• asırların gazeteo;idir. •Tan• buna yakındır. Fa. 
kat, Refik bir •y.irmi beş yıllık• gazetede bıle çalış. 
mamıştır. Demek ki, temel yok. İstinad noktası yok. 
Meslek yok. Sadece, ömrün bir ha,Yhuyle geçi$i, 

midenin her gün dolup buşalışı var. Bir günden ö. 
bür güne emniyet edilemez. Karasultanm yJ•ın 

kalkıp da: 
(Uevamı var) 

man dinlemez. dV,,Jl 
Onu kolundan tutarak 

1
:;if1 

bir uçurum kenarından & 1~u1' 
beyhude yere anlatmıy~ ç~jf' 
Nafile .. bir elini gözünU b ~ıdıl' 
ihtiras, diğer elini de ber ~er" 
ruhunu avucu içinde tutsıı ger;U• 
can ve maceralı bir hayat 
mek arzusu tutuyordu. ~ 

Bu iki kuvvete karşık01 blf" 
dım. Kıskançlık vücudiiınu ııt~" 
!ev gibi kavuruyordu. fle~et i\'ıı
mı yer yer yakan bu aJeV ordu"" 
den diri çıkmıya uğr•i1~ııJI~ 

Göte'yi hatırladım. J{ı 4 P' 
kı Ö)dil ·· d Blzirıı ııı • "' aş rur.. er... •

1
,.,e• 

•ıl olsa sektei ka!bden ° k'ııı ' 
ltJS . .d' zereydi. Buna rağmen . i ,,. 

lığın elite intihar etıııcsııı ıııı> 
medim. Hazmetmeğe çal~ 1;rıJ'J 

İkinci perde işte bÖYıedtt· ., 
bir hava içinde devaııı .~ de P· 

Bir gün yine, işte öniilldi.,eo~ 
hikayemi anlattığım rııer 
ayakucunda buluşmu~tııl" r•••1 

Müteessir görünüyordıl~pl f 
bu teessürün sun'i oJdUf. 
min edebilirim. 0ııcı•' 

- Bu son konugnıarrııı 
Dedi. . rıı d~rıJ 
Gözlerim açıldı. Nefesı 

gibi oldu: 
- Ne diyorsun? .. 
- Böyle lazım geliyor!-

- Sebeb!.. 

- Böyle J.azırn!.. .·yll~ 
Şaşırmıştım. Bir "' ,;ıı • bııl 

·nfl'1' 
ğimi, ne cevab vı't re <11, 
madun. t ;'-'.od· 

- Benim se'l i ~ k~d\ıen l'"~ 
ğimi bilmivoı r ıP ' · · ıtl" · . . penı 
siz ne yapanı ı !'/.çın ıY 

t . ? -e mıyorsun . • dııb'' 
- Sen çok gençsın 

tursun!.. .rl 
- Unutamam!.. :;,ıdet1 

- Unutman Ulzıın! ·, 
i ·n · rY mani olmak ister m_ sı ;~·ud ıl4" 

_ Bu izdivac s7~ı JllJaf11' 
cek mi, evleneceııın • 
yor musun?.. (. 

- Evet!.. , ci er',,ı· 
O anda aşkın ·sekfz.O ıer1' 

S 0ıer tebelluğ ettim. eve ~1 • 
Ur olurlar. . erif11il' .ııf 

İçimi çektim. Goıl ıci d&nv 
narından sıyrılıveren ıl<' f 
göstermemeğe çaJışara "ı,on' 

··yıe o - Peki dedim .. 0 ~ 

ter ki se; mes'ud ol'·· darı u~ 
Ve.. arkama bal<rrı9 
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!aştım. onurıl' ,911 
Lakin nasıl olur da , j{ı" çıl • 

şehirde yaşayabilir~~~ ,rı 
onu bir arada gördıı f.' 
dıracaktım. 

1 
bİİ~~ ~ 

Bana dudaklarınız beil<I d 
acıyor, hattA kızıy~r, rsıııı11ı1~i 1 dıV~ !1 • budala adamsın. b·me' (!('~-

Gelin de bunu ~a~~p(ll fc 
Söyledim size ya ... ıtl' 

1 . ~ JI 
din emıyor. ıııt'•· •i<' 

ıı;rııır ' ' " .1 Aldım başım'. oreo tf' ,. 
camın yanına gıttimbıııdun' 
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llkmekteb hocahğı . ,. hiJeıı' 
1 iJlCl sa-• 
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MÜKEMMEL TUZAK ! 
6 ay sonra cendereden kurtuldu 

• 
Yirmi makinanın dışarısında beş dakika 

Artık serbest 
kaldı. 

Tabanca ile yakalandı. 
nefes . , 

lln qanın bu .... 

~Ö,.mediği 
güne kadar 

hadise: bir 
• • • 

alabiliyor! 
girip çıkan dostlarını göreb iliyor • 
du. Bir hastabakıcı, gece ve gün. 
düz yanında duruyor, teneffüsü • 
ne dikkat ediyordu. 

---------------------
Kibar haydudlara karşı hazır-

lanan plan nasıl yapıldı ? 

Kurtulabilmesi için 
Binlerce lira harcandı 

Şuurunu mWıafaza eden deli • 
kanlı, ·bidayette büyük bır ümid -
sizlik krizi geçirdi. Artık başka. 
ları gibi yürüyemiyecek, başka • 
ları gibi olaıruyacaktı. Seyahat • 
!erini tenezzühlerini, spor eğlen • 
celerini hatırlıyor, yesi artıyordu. 

Bu yaşıyan ölünün, yavaş ya • 
vaş, babasının dostlarının gös • 
terdilderi şefkat ve muhabbet sa. 
yesinde yaşamak arzuları canlan. 
dı. Çok okuror, çok konuşmaya 
gayret ediyordu. 

İngiliz gazeteleri milyoner Lor. 
du kaçırmak için ı;.lınmış olan 
tertibatı ve bu projeyi tasarlıya
rak zengin Lordu kaçırmak sure. 
tile tam 100,000 İngiliz lirası elde 
etmeği düşünenlerin yakalandığı. 

nı ve muhakemelerine başlandı. 
ğıını yazmış ve bir çok tafsilat ver 
mi.şti. •Son Telgraf• bu tafsilatı 

iki gündenberı hulasa ediyor. Ka.. 
çırılmak istenen Lord İngilterede 
birçok sanayi müesseselerine sa. 
hlb olan Lord Nofild idi. Lord yaş.. 
Jıdır. Fakat her gün işinin başın
dadır. Kendisi birçok hayır mü.. 
P.sseselerine yardım eder, hasta. 

nelere bakar. Son •amanlarda bir 
de QOCUk hastanesi yaptırmakta -
dır. İşte Lordu kaçırmak projesini 
hazırlamış olan Tronton Ameri -
kalı bir gazeteci diye gidip Lordu 

görerek onunla beraber bu has -
taneyi gezmek arzusunu göstere. 
<:ekti. 

Polis muvaffakıyeti ile 
Ôvünemiyor çünkü .. 

• .. • 
or:eıik - ı · d .. 'l . cıger ı a am. unvanı e 
·•t bulan Fred Sinit, yirmi 
a'Y sonra bu cendereden çık. 
• 11 ıı: mucizeden başb birşey 
, ·dır. Çunkü delıkanlı yaşıyor 
·neffüs edıyor ... Yalnız, şim. 

ancak günde yirmı dakika 
'\. r tnakine haricinde buluna. 

~.laval!ı delikanlının uğradı~ 
1 
aket malümdur. Dünya mat. 

ı, bu meyanda gazel<" o bun. 
~ lı>.un uzun bahsetm ·,t 
,'.;~ Si~it, Şikagolu htr mil _ 

·n ogludur. Uzakşarkta sc. 
ıt ederken Saygon'da ani bir 
lh · Uğradı . cFiltranb denilen 

1. ~ bir mikrop dimağına gir. 
1
•. Bu mikrop şayanı hayret 

!lif raue cildin altına geçer, ve 
ı· ~ Usü durdurur. 

~d Sini\ boğulacak gibi ol -
· • nefes alamıyordu. Sun'i 

\'ermek lazım geliyordu. 
ııı h 
~ astanesi doktoru Forkver 

dtna yetişti. Zavallı delikan. 
~ 'llüssesenin •çelik ciğeri• ne 
~ 1ti. Hayatını kurtardı 

' Çelikten yapılmış üstuvane 
'nde >hır kovandır. Hasta içe. 
: Yatırılır. Haricle münase -
ı ~a tnfıni olmak için boynuna 
~ten bir gerdanlık geçırilir. 
~>. baş serbest kalır. 

'llatiJc bir hareket dğerlere 
"ıt verir, alır. Hastanın giiğsü 

1 
•>.aman kabarır, iner. Bu sı-

~ hava, ciğerlere girer, çıkar. 
1: gelen oksijen, mak;nenin 
ı bir deliğinden dışarı çtbr. 

~ı ÜÇ DAKİKA ÖLÜ 
~·d Sinit, aylarca Pekin has • 

.,ı ı~de kaldı.. Baba8ı, çılgın 
ft~glunun ,·anına koştu. Bütün 
~ aSsısları topladı. Hastayı 
;~tene ettıler, teşhis koydular· 
"l~vaııı delikanlı, bu korkunç 

mahkfun .. • 
Mösyö Sinit, oğlunu yanında 

gözünün önünde bulundurmak is. 
tedi. Birçok paralar sadetti, yeni 
bir makine yaptırdı. Makinelerin 
değiştirilmesi •bir facia oldu. 

Delikanlı, tehlikeyi bUmekle 
•beraber itidalini muhafaza eai _ 
yordu. Etrafındakiler buyük oir 
endişe içinde bulunuyorlardı. 

• 

Çünkü doktor, bunun nihayet on 
saniyede yapılması lazım gel -
diğini, bu müddet geçirilirse h lS

tanın öleceğın, söylemiş<.i. 

Delikanlı, makineden çıkarıl -
dı, yenisine yerleştirildi, kapa • 
tıldı. Son çivi vidalandı, motör iş. 
!etildi. Fakat, Fred Dinit'te artık 
hayat eseri görünmüyordu. Ta -
lihsiz hasta ancak üç dakika son.. 
ra kendine gelebildi. Nefes alı • 
yordu, kurtulmuştu .. . Sonra, ba. 
basının malikanelerinden birine 
nakledildi. 

Fred Sinit, tamam 26 ay, pen. 
cereleri kırlara nazır, camlı bir 
odada yaşadı. Başı ucuna konu _ 
lan büyücek bir aynadan odaya ~ ·tenin içinde ölüp gitmeğe 

~ lln_a~~nyaya i~c! 
~fa geliş demeli 

..__ ___ ._ -- - - ·---·----

Mahkumiyetten kurtulan genç 
birr z dinlendikten sonra tekrar 
uza ki ara gitmek istiyor! 

'.-li 
ı l gazeteleri epcv zaman -•r· -ı 1 kendinden bahsedilen İn-
gCnc· · t ı· '!~ ının macerası'1ı aze ı -

· 1ıı1°nun memleketıne dönüşü.. ~. •tıyorlar 
·•ıı . 

-~~ıı 81lların Afrikada yabancı. 
ııı,' Yersiz, yurdsuz, türlil tür. 
'\ı~eraıarla bedbaht olarak mü 

b· eden kimselerden ttJplan • 
•r al L .. 'l!ı. ayı vardır : eı:yon ~t-

~ ' 'l'urtson ismindeki bir Jn-
ieııc· · 

ı gitmiş, bu alaya g•r -
. ıôll\ı Yedi senedir Afrikanın 
·~r· 

ıı. ~ llle karşı yapılan hücum.. 
lr't taıısızların emri altında ça 

\ llıuş. Fakat bir gün Turtson 

1;,~ııu Öldürmeğe teşebbüs et. 
~hY~kalanmış, müebbed hap. 

"'re ~uın edilmistir. Lakin İn. 
~~ tıuı teşebbüsü üzerine Fran 

''l~lıurreisi tarafından affe -
'tıı ır. 'rurtson artık serbest bir 
'· Olarak . d'' .. 'l\~ memleketıne onmuş 

~t Yor. Tabii İngiliz gazeteci
' tar "t .. lllı alarak ondan birçok , Oğ 
'ıtııı· renmek 'stiyorlar. 

14ıı~beş Yaşında olan bu genç 
ı anlatmaktadır: 

- 937 haziranında Fasda mah. 
kum edildim. Ölünciye kadar ha. 
pis kalacaktım. Fakat Fransa 
Cumhurreisi muhakememin tek _ 
rar .Eörülmesi için emir vermiş, 
ben de bunun neticesinde beraat 
etmiş oldum. Öldürmeğe teşebbüs 
ettiğim söylenen çavuş beni tanı. 
yamadığını söylüyordu. Onun için 
zaten mahkumiyetım haksızdL 
Divanı harbde müddeiumumi be.. 
nim Fasda geceleri etraftan ça. 
pulculuk ettiğımi, karşıma çı -
kanları vurduğumu iddia ediyor. 
du. Bu suretle kurtulmamı anne. 

me borçluyum. Benim ölünciye 
kadar hapis yatacağımı öğrenince 
İngilterede lazım gelen makamla. 
ra müracaat etmiş, nihayet İngil. 
tere tarafından da Fransaya mil. 
racaat edilmiştir. 

Ben sevdiğim bir kızla evlenP. 
miyerek bu aşk macerasının ver
diği yeis ile gittim, Lejiyon etran. 
jer yazıldım. Bu 932 de oldu. Af. 

rikadaki hayat, sert bir hayattır, 
fakat tatlıdır. Nizama riayet et _ 
tikçe bize çok iyi nıuamele eder • 

Doktorlar, delikanlının henüz 
tehlike devresini geçirmediğini 

biliyorlar, fakat kendiôine b~!li 

etmyorlardı. 

Zavallının vücudünü saran t u 
•çelik kefen•, gitgide kemiklerini 
yumuşatıyordu. İki sen~ daha., 
hasta zafiyetten ölecekti. Bunun 
için tehlikeli bir teşebbüste bu _ 
lunmak, delikanlıyı günde bir 
kaç dakika makineden çıkararak 
teneffüs ettirmek lazımdı. 

Bu tecrübe, on beş gün evvel 
Devamı 7 inci sahifemizde 
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Fakat Tronton'un bir dostu var

dır. Ramsden ismindeki bu dostu 
kendisine parasızlığından bahset. 

Nasıl parlıyorlar, 
N a sıl yaş ı yorlar 

Holivudun kadın mehşeri ismini 
almasına kim sebeb oldu ? 

Ne zaman hoşumuza gidecek gliıel bir kadın ve 
ya genç bir kız tarif etseler hiç düşünmeden meçhul 
kadını görmek isteriz. 

Bazan bu istek en fazla dimağımızı yoran meş. 
guliyet olur. 

Yine davet 'edildiğimiz bir mecliste balolarda, 

Jokakta bizi en fazla meşgul edecek şey hiç şüphesiz 
kadındır. 

Güzel kadın bu kadar fazla bir kıymet kazanır
ken tiyatrolar, sinemalar bu işte yaya kalmak ister. 
!er mi? 

Tabit hayır diyeceğiz. 
Sinema ve tiyatro en fazla kadınlar meşgul olan, 

güzele ihtiyacı olduğu kadar santkôr istiyen yerlerdir 
$fıhne elinde ne kadar çok güzel bulundurursa 

o kadar fazla para kazanır. 
t şte bu kadar söze vesile olan HoEvud ve Holi. 

vuda hücum eden çeşid çeşid, rengarenk kadınlardl!'. 
Bir sene zarfında Holivuda giden yüzlerce genç 

kız ~e kadın arasından beyaz perdeye akseden ancak 
bir kaç tanedir. Bunlar acaba art;stl.k kab l:yetleri 
Üzerlerinde toplanmış olanlar mıdır? 

içimizden bazıları derhal ceveı. diyecekler. F.,_ 
kat öyi düşünün tesadüflerin, şansın hayattaki rol. 
!erini iyice tahlil edersek •evet• cevr.bının biru ace. 
lece verilmiş bir cevap ve .. doğru olm>.yon bir söz 
olduğunu kabul edebiliriz. 

Nihayet.. Makyajla güzel olan ve çirkini güzel.• 
!eştirmek hayalleri hakikat yapmak s.10at1nı kendi. 

!erinde çok iyi toplıyan sinema üstadları hazan te. 
sadüfün icaplarından kurtulamıyarak bize yeni 
yıldızlar tanıtmak mecburiytlnde kalırlar. 

Holivuda sinema artisti olmak için gelenler is. 
teklerine kavuşamayınca çok tabii olarak sefaletin 
kucağına düşerler. 

Ancak parlak tenli goncalan koklamak hasto · -
ğına müptela olan zenginler bir gün bir sarışın ıa 
yarın mat derili esmer güzelile sabahlar ona hayatı. 
nın tatlı geçen bir günü ile en feci istikbali hazırl:ır. 

Bu hakikatlerdir ki güzele güzelliğini unutturan 
körpe kadın vücutlarını nasırlaştıran hayatı hiç bir 
zaman inkar edemiyecek olan Holivud havasını mu. 
has,.raya alınış bulunmaktadır. 

Bır genç kız sürüsü Holivud yoluna çıkıyor. de
nildiği zaman bu grubun içinde nihayet bir tanesini 
sıyırıp diğerleri renkleri tuğlala.5suı etl~ri nasırlaş. 
sın, bir nefeste bir kaç gram eroin çeken yaşıyan ö!ü. 
!er serisi görü= gibi genç ve güzel kızları gözlerimi. 
zin oniinde sıralıyabiliriz. 

Holivuda iyi görüşlü bir gazeteci •Kadın meş.. 
heri. ismini verdi. 

Ilu adam hPr şeyin iki tarafını gördüğü içindir ki 
iyi ilf' kötüyiı biribirlerinden ayırdı ve.. yıldızların 

mükemmel yaşayışları karşısında f;g iranlık ıçın can 
veıPI". körpe Avrupa dilberlerinin akıbetlerini açık. 
ça yazdı. 

!<'akat ne faydası var?. Değişm hiç bır şey pk. 
Bila~ıs HolivLtda hücum edenlerin sayısı artıyor. 

!erdi. Atlas dal!:larında yerlilerle 
934 de muharebe ettim. Arablac 

bize düşmandı. Yine de düşman. 

dır. Çavuşun öldürülmesine te~eb 

büsten benim hab~rinı voktur. Herkes benim mahkum oluşuma 

şaştı. Fakat yine mahkum oldum 

Yirmi iki aydır hapisp yattım. Ba 

Bu vak'a esnasında hen uykuda 

idim. Muhakeme esnasında da ça. 
vuş beni tanımadığını söylüyordu. ı (Devamı 7 inci de) 

Lord bizzat herşeyi takib 
ederek haydudla·rı tu· 

düşürmüş~ ·· 
.., 

zaga 
miş, Tronton da ona Lordu kaçır. 
mak suretile para bulabil-ecekleri. 

ni söylemiştıı:. Nihayet iş böyle 
, kararlaştırılmqtır. Şimdiye kadar 

•Son Telgraf• ın İngiliz gazetele. 
rlnden alarak yazdıklarından bu 
maceranın nereye kadar geldiği 

anlaşılmıştı. Fakat mahkemede 
Ramsdenin maznun olarak değil, 
p:hid olarak dinlenmesı nazarı dik 
kati celbedecek birşeydlr. 

Halbuki Ramsden arkadaşı 

Tronton'un projeslnı hakikat ha. 
!ine getirmek için uğraşıyor değil 
miydi?. 

Tronton birdenbire tevkif edlL 
miştlr. Ramsden ile birlikte oto -
mobil ile gezerken Ramsden bir 
aralık arabadan inmiş, bunun üze.. 
rlne gelen polisler Trontonu ya.. 

kalam~lar, üzerini aramışlar ve 
iki büyük tabanca bulmuşlardL 
Sonra iki kafadar mahkemede kar. 
şıla.şıyorlar. Fakat biri mamun o. 
!arak, diğeri de şahld sıfatile. 

Garib görünen bu hal pek tabiL 
dlr. Hikayenin - çünkü akim kal
makla beraber İngiliz payıtahtın. 
da yapılmak istenen bu adam ka.. 
çırma macerası • polis romanı ka.. 
dar meraklı olduğu için ona hlkA.. 
ye demek lazım geliyor. Evet, hi
kayenin başında birşey geçınlşti. 
Ramsden Lordun kaçırılacağı et. 
rafında tertibat alınmadan evvel 
bu işi kendi tanıdıklarından biri. 
ne söylemiştir. Halbuki o adamın 
da polis ile a!Akası ve münasebeti 
vardır. Buradan ış polise akset -
miş, Ramsden polis He temas et. 
miş ve ondan sonra Trontonu cür. 
mil meşhud halinde yakalamak 1. 
çin tertibata girişilmiştir. · 

İşte muhakemenin bu safhasın
da bu tertibat anlatılmakta ve 
Ramsden ile sivil zabıta memur. 
!arının üadeleri dinlenmektedir. 
Bunlardan çıkan netice şu oluyor: 

Ramsden arkadaşı Trontonun 
projesini beğenerek beraber çalış.. 
mağa karar vermiş gibi g6rllndllk... 
ten sonra ona diyor ki: 

- Amerikalı bir gazeteci gibi 
Lord ile görüşmeğe gittiğin zaman 
yanında başkalarını bulursan ne 
yapacaksın? Ona derhal iU mele. 
tubu verirsin ... 

Hakikaten Raınsden söylüyor, 
Tronton yazıyor. Ortaya bir mek. 

(Devamı 7 inci sahüemizde) 

- - - ---- ---- -

İzdivacla neticelenen 
spor eğlencesi 

Ruzveld'in küçük oğlu Vaşlngton'un 
en güzel luzile evleniyor .. 

Haziranın 18 inci, yanı bugün, 
Birleşik Amerika Cümhurreısi 
Mösyö Ruzveltin küçük oğlunun 
düğünü yapılıyor. 

Nişanlısı, Amerika spor alemin. 
de pek maruftur. Güzel otomobil 
kullanır, iyi tenis oynar ve yüzer. 

Misis Klark; B<Jstonun zengin 
bankerlerinden birinin kızıdır. Ve 
Amerikann en güzellerindendir. 

Gençler, birkaç ay evvel İndi. 
yanopolis'de bir yarş esnasnda 
taşmışlar, sevişmişler ve nişan -
lanmışlardr. Misis Klark, dini me
rasimin icras için Nahan'ın eski 
kilisesini intihab etmiştir. Balayı. 
nı, dostlarından birinin hususi ya.. 
tında geçireceklerdir. 

Amerikan otomobillerinin 
% 60 ında radyo var 

Son istatistiklere göre, bu sene 
Amerikan fabrikalarında yapılan 
3 milyon otomobilin 2 milyon 2!>0 
bininde radyo bulunmaktadır. 

Halıhazırda Amerikada, son ye. 
di sene zarfında yapılmış 10 mıL 
yon otomobil vardır. Bunlarda 
radyo yoktur. 

Dünyanın en uzun boylu 
garsonu 

Dünyanın en uzun boylu kahve 
garsonu Almanyada, Goblens şeh. 
rinde bulunmaktadır. Bu garso -
nun adı Lüi Şültendir, boyu da 
tamam 2 metre 20 santimdir. 58 
numara ayakkabı giyer. Bir eli -
nin avucunda dört büyük bira ka.. 
dehi götürür. Dünyanın en uzun 
boylu ve en çalışkan bir garsonu.. 
dur . 

Hususi hayatına gelince: 19 se. 
nedenberi evlidir. Karısının boyu 
ancak yarı boyuna kadar gelmek. 
tedir. Şülten askerliğini humba.. 
racı bölüğünde yapmıştır. 

Şülten'in çalıştığı kahvenin pat. 
ronu kendisinden rok memnun. 
dur. Zira, bu uzun hayl a garson, 
işe başlavalıdanberi kahvehane _ 
de gürültü kesilmiştir. Müşteri -
!er, bu dev cüsse garsonun karşı. 
sında ağız açamamaktadır. 

Meçhul amele abidesi 
Budapeşte Belediyesi, Macaris. 

tan payıtahtında cMeçhul amele• 
_(Devamı 6 mcı sahifede) 



Su ·ye gaze eleri ama anı 
cinnet getirdiler! Almanyadan 

Gülunç bir tedbir tavsiye edi-Şehrimize geliyO 
gorlar: Fransa harb etmeli miş .• Almanların bu fen 

(Bırincl uhifeden deum) 
tlhabı lıaybettimıek içja elden 
gelebileıı. heqeyi yaptığı arbk ta. 
mamile tahakkuk etm11 bulun • 
malnachr. Bilhassa dün büroowı 
llıUJ lnzıbatt tedbir ri bahane it
tihaz ederek ta ti: yapması ve Türk 
eileri,y«i zata ıtğntıuk için -S
cil middethai- -tmlık gibi bir 
fırsat elde etmeğe çalışın~ ta • 
rafgirliğin ııon ve bariz vesikala. 
rındm bmsini teşkil etmektedir. 

· Bu öada Hatay Türklüğü Ak.. 
vam Meclisi heyetinin bu tarzı ha.. 
reketi umumiyetle protesto et • 
m~ devam eylemekte Ti! asabi
yet içinde bulunmaktadır. 

Tescil yarın bittiii takdude doğ. 
rudan d~a iıltihab faaliyetiııe
geçilecek ve ağlebi iMlmal tem. 
mua vtalarınd<i seçim M'ticesi 
alalftlrtlr. 

Hataya Türk !mıbat lnt'alarmın 

gidıe«ğini İngil ız gazeteleri d• 

Tramva.l/ 
Hava gazi 
Tünel 

kaydetmektedirler. 

suatn: GAZETELERİNİN 
BIJZJ:Y A-"ll 

H.aleb 18 (Hususi muhabiriınlz.. 
den)- Suriye gazeteleri TiiRkiye 
aleyhindeki neşriyatlarma dl!'ftDl 
etmektedirler. 

Şam gazetelerinden lıazılan 
J'ı:a111sayı Türkiye aleyhine barb 
açaağa davet etmekte, hele bun. 
lardan bir tanesi hezeyanını daha 
iluiye ı;;ötürerek 

•Fraa.saaın birkaç .kruvıuör cQ!ı 
dermesi kiU'idir• demektedir. 

Fransızlar kadar Tlixk d.ıstlu. 
iunllll ve lluvvetmm «eğerini ya. 
kından takdir eden hakiki Suriye
liler de bu hezeyana bizim kadar 
pbnektNirler _ 

Buraya akseden haberlere göre 
i'ransa ile Ttirkiye arasındaki mü.. 
zalcereler w Hataydalti vaziyetler 
Londra ile Berlinde de Slkı bir su. 
rette takib C11!unmaktadır. 

Atatürk Kızı 
Belgrad'da 

Sefya 18 (Son Telgraf)- Dün 
&eceyi burada gcçıren Atatürk kı-

(Birinci ıahifed1111 denm) zı Sabiha Gökçen bu sabah 9,20 de 
ÇeUıı.kaya Metro Hanına giderek Sofya hava istasyonundan Belg • 
elelcVik ıirketinde me§glll olm1*- rada müteveccih hareket etti. 
tur. Çok saıniınt meras.ımle .,,e kesi! bir 

ve 
san' at harikası, Yerli

mallar sergimizde 
Türkçe kenuşacak 
Dresdea hıfzıssıhha lllÜ:ıesiııde 

üzerinde beş sene çalışıldJktan 

scmra iasa.a vücudüniin ı;özle gö. 
riilm.iyen mahiyetini cam biY ırıah. 
faza içinde ifad edea -canı ad.amiı 
Galatasaray 10 uncu yerli mallar 
serg · münasebetile şehrimize ge. 
tirilecekti r. 

Alman sanayiiniıı bir şa.'ı.eseri 

olan bu fen ve san'at harikası, ge. 
çen sme Fr ·ız hükümeti.ain 
resmen müracaati ve b.izza ~ Al -
man devlel reisi Bitlerin müsa -
adesi. ile Paris sergisine gönde • 
rilın~ti. Halen de Romanya Kra.. 
lıııın tavassutile Bükreşe gönde -
rilmi§ bulwımaktadu. 

Taşıyan bir adamın bütün iç 
hareketl~i, lı:ın deveralll, kalbin, 
ciğerlerin nefes alışı, bağırsak • 

laruı hareketi, kemiltlcrin içia -
deki kan deveranı ve oca adam• 
tarafından aynen gösterilmekte • 
dir. 

Kendisinden mu.da ayrıca 10 
ton kadar tutan tefenüatı cb şeb. 
rimize getirilecektir. 

>Cam adam> şimdiye kadar hiç 
türkçe konuşmamışken şehrimiz.. 
de türkçe konuşacaktır. 

Ba Ali Ç tinka b bah ela kütle tarafından u!urlaııdı. 
y e ya usa Alman tehrimlzdekf tedkiklerine devam Belgrad 18 (Son Telgraf)- Sa-

etıniştir. blba Gôlı:çen saat 11,40 da Belgrad T kJ d 
Nafıa Vekilimız dün elektrik şit hava istasyonuna indi Fevkalade Opra arın a 

ketinde merasimle karşılanmış ve 1 .,P;.=arl=ak=t=e=zah=iı.r=· =a=tl=a=karş==''=ıl=an=d=ı.==I n k } • 
memurların mesa!sinı de tPdkik Yahudı"lere ~e tayyare erı 
ve tefti§ etmiş, binayı gezmiştir. Bedin 18 (A.A.)- Lokal Aıue. 

Bay Al! Çetinkaya bundan son. Baskın iger gazetesinin bildirdfğine göre 
ra kendisile göril§erı gazetecilere hükumet, dün askeri bir Çekoslı>-
mühlnı beyanatta bulunmuştur. (lllrinci sahileclea clevam) vak t~yyaresinin Alınan topraUa. 
Beyanatına: •Elektrik şirketinin temi§lene de benü:z bir cev:ıb ala- rından geçmesin! Prag nezdinde 

18tm alınması meselesi, ana pren- ı dır 
mamış ar . şiddetle protesto etmiştir. B\ı ga. 

siplerimizin icablarına uygun mil. Diğer taraftan Yabudler alry. zetP şunları ilave eylemektedir: 
il bir netice olarak husule gelmiş. binde şiddetli nüma~ler de vu. Hudud mıntahsı üzerinde uç -
tir. Her vataııdaşın bu nriiceyi lru bulmaktadır. Bilhassa ŞP.hrin m11Jarını kendi tayyarecilerine ya. 
milli olduğu kadar şahsan bmim.. şimal ve şark kısmında birçok Ya. sak enen Prag özür dilemek ve 
eiyece~i ve haz duyacağı şüphe. '.lnıdi mağazalanrun camlan kırıl. talıklltat ;ıı apılank ceza tertib •· 
sizdir. Yeni idareyi ziyaretim es. dığı ve 5 Yahudinin de yaralana dilece~i vaddmekle ilrtüa et • 
nasında gösterilen alaka, bu duy. rak hastaneye kaldınldıt; şayi memeli, verdiği emirlere kıt'alan 
gwıun bir ifadesi olarak kabul e- olmuştur. Polis bu nümayi§ll'!'in ta:rafıudan itaat edılecPei.rte dair 
dilmelidir.• mahiyeti ve ~mulü hal-kında hiç teminat vnmel:dir 

Cümlelerile başl,ıyan 'afıa Ve. birşey söylemiyor. Gazete, tayyarelerin ü;ı:erindf'll 
lı.illml:z bundan sonra ezcümle de. 
_,_... ki: uçtuju ınmtakalarıa Çek ordııs•ı .. ....,_ lzd'" ) için ancak taaıTUZ ttmek tasavvıı-

• 'Y'ıılıanda "yiedigim gibi, ana ıvac a nmda ulunduğu takdirde ati! -
prenslpin bir zarureti ahır.ık İs - N • J old ğu haJL-'-' • , __ 

t resaD u nıı, '1ULI ~•;& tanbulda Elektirk Şirketinden e ıce enen 
için bu mıntakanın lııir mü.dafa:ı 

ııoıı.ra lı:al:ın Tranmıy, Tünel ve S } • rnınWcası olduiunu kaydetmek. 
Ha agazi lil>I 1muyaz1ı mmıııı ıa. por eğ e ncesı tedir. 
ııyan Şırketleri millil~irmek bir ( 5 inci sahileolen d vam) 
zarurettir. Belk7, · üç ay •mıra n bir abide d.ikmeğe karar 
bunlarla da müzakerelere başla. 

vermiştir. 
nacaktır. Belediye azalarından mürekkeb 

nri;ııe ile lelefou ...... aberesi bir kom~ on, iibıdenın y~!ini ta. 
iki, üç güne kadar Suriye iie te. yine memur edilmiştir. 

Jefon muhaberesi başlıyacaktır. Bu abde. dünyanın cMeçhul a. 
Irak ve İr a dolru ~fan telefon mele• namına kflen ilk abide 0 _ 

tesisatına devam ediliyor. İzmirde lacaktır. 
satın aldı~ız telefon müessese - I============================] 
•· in ı~lahDe hinterl di olan vi.. 
!ayetleri bu sene içinde İzmire 
bağlamış bulunac3 .1!ız. Telefon, e. 
le!tbik, tramvay ve saire gibi mo. 
dern işler. terakki ve inkişa.f yo. 
1 ııı tutm~ olan bir memleketin 
v o memleket halkının hıu:ır ve 
refahı bakımından müsmir kılı. 

nac. k 1 lerdendir. Bu it\baria Na. 
fıa V ekfıleU, bu kabil işleri esa~ 

vazıl sı telakki ederek cal mak
tadır ve çalışacak tu .• 

Bav AH Çetlnkay bundan son. 
r elektrik fiaUarının kll7.illııin 

şimdilik mevzuu bahsolmadığını 

söylemiş ve memlekette yeni ya. 
pıI;ıcak bü ük. elektrik santralla. 
rı ile demiryolları faalivet!Prini !. 
zah etmiş, Ankara radyo istasyo. 
rıunun ik1 ay sonra açılacağını 

müjdelemiştir. 

Atatürk nezdinde 

İstanbul 17 (A.A.) - Atatürk, 
bogü.n Savaroına yatında, Ankara. 

dan gelen Nafıa Vekili Ali Çetin
kayayı kabul buyurarak bir müd. 
det görüşmüşlerdir. 

* hayatı ucuzlatmak için ya • 
pılan tı!dkiklerin süratle ıkmal e. 

dilmesini temin için İngiltereden 
bir müteahssıs getirilmiştir. 

(Dış politikadan devam) -
derken borçtan tanıamile iiri ol. 
doğu mualıe<I ile laszih edildi. 
Demek oluy•r ki bu, bir hukuk 
mesel . i df' ·u, gürü.,me ve paırar. 
lık işidir. Alman~.. i tiklilinin 
konınm, ı i in Avı luryaya ya. 
pılan istilmnları, .Wlayısile. hah. 
denbui hami siya eıin.Uı aslı 

bir umd i olan An hısım lahak. 
ktıkuna m5ni ohnak ii'İn almmı~ 

tedbirler addettiği i~in imdi ala. 
"11klılan ü:ımek i tiyor. 

A""l.Thtlll')-a boT\·:arı yüzünden. Çl 

kan ihtilaf lıa~mnd.ı İtalyanın "''" 
ziyeti dikkate la) ık rr. İtalyı>. A. 
vusturya istikhiliııin ko ma ile 
en yakından al.iltnda. olan bi• 
devlet srfatile. i tik,.,,,!arı ı:annti 

eden devletler ara,mdndır. Takat 
çıkan ilıtilıül.a inı:ilh'Te \'C Fransa 
ccphesiade ııöriilımesia ıliye Al • 
manya il lıuswi bir anlasınıt yap. 
mışbr. Bu anla ma ile Alman)·a, 
b~ar ,,,.. · lesind~ italyaya _ ta. 
blr carı e • ea •il adc müsaadeye 

mazhar tlevlet munmelesi yapma
yı taalıhild etmektedir. Yani İn. 
giJtere ve Fraıısa ile yapılan an. 
!aşmanın hilkmü italya hal.lwıda 
muteber olacaktır. B ıı suretle İta) . 

Döviz ve Esrar 
Kaçakcıları 

Galatada şüphe!: bir vaziyetti'! 
dolaşnıalı:ta olan sabıkalı esra -
keşlerden Sali:n. İhsan, Y~ po. 
!isler tarafından çevril~ ve ü. 
zerleri aranmıştır. Bu aranma es
na ında hepııind. ayn ~yn birer 
paket esrar bulunmuş ve müsa. 
dere edilmUjtir. 
Diğer taraftan bugün Çekoslo • 

vak tebaasından olup hilen Be • 
yoğlwıda lokanta ışlPtmekte olan 
Adolfwı döviz kaçakçılığı yaphğı 
haber alınmış, bunun iizerine A. 
dnlf yakalanmıştır 

Üzeri arandığı zaman Ado11'un 
cPbinde 2700 Leh J:rası bulunaralc 
müsadere edilmiştır. Adolf tevkif 
edilmışt.r 

* Varşova sefirimiz Ferıci şeh. 
rimize gelmi~tir. * Liman idaresi, kömür depo. 
!arı projesini bir tngiliz şirketine 
hazırlatmıştır. Depoların Ahırka. 

pıcla yapılması istenmektedir. * 7 ağustosta Amerikadan 70 
arkeoloğ şehrimize gelecektir. 

ya, batan borçlar kurtarılırsa isü. 
fade edeceği gibi. bunları kurtar. 
m:ık i~in Almanyayı tazyik eden 
devletler arasında bnlunmıyacak. 
tu. Almanya da Sovyellerle Ra
palls muahede ini akteiip de aıı. 
laştıiı :ııam- Çarlık borçlan hak. 
kında ayni şartı kabul etmişti. 

Ahmed Şükrü ESMER 

eçhu bir nokta kal 1 ' 

(Birinci ıahifeden devam) 
Cebinde 650 kuruş para vardır. 
O kadar ... Başka ne bir vesik:ı ne 
bir kağıd! •. . Vak'a hemen polise 
ve adliyeye haber veriliyor.. Tah. 
kikata genç ve mütemayiz müd. 
deİUmumİ muavinlerimizden Bay 
Hakkı Şükrü Tallmcioğlu el ko • 
yuyor. 

Morg müdürluğun nalı:lolunan 
bu esrarengiz ölünün alıruı.n par. 
mak izi hüviyetini meydana çı • 
karıyor: Bu Ömer Lütfi isminde 
ve Be,ıktaşta Lcşbah'e sokağında 
Bayan Havvaıun evinde oturan 
pnç bir of ördür!·-

Şoför Ömer Lütfi. cesedinin bu.. 
lunduğu günden bir akşam evvel 
Ali Rıza isminde bir genci oto • 
mcıbiline almıştır. Polis bittabi, 
onun ~11 görü tüğü Ali Rızayı a. 
ramağa başlıyorsa da bulunamı -
yor .. Üstelik ömer Lüt!inin taksi 
otomobili de meydanı:U yoktur!.. 

Bunun üzerine, Ali Rızanın ka. 
til olduğu ve otomobille firar et.. 
mi§ buhınduğu kat'i ihtimali dü. 
§ilnülerek her tarafa telgraflar 
çekiliyor ve biraz sonra da İpsala. 
dan bir yıldırım telgrafı; •İstanbul 
2972 numaralı• bir taksi araba. 
sının oraya gelmiş olduğu bildi. 
rilerek yapılacalı: muamele soru • 
luyor. 

İstanbul adlıyesi bu telgrafa: 
- BINkınayıruz içendekileri 

tevkif ediDiz.. Şeklinde bir yıldı. 
nın telgrafla cevab verdikten pek 
kısa bir zaman sonra İpsaladan 
gel n 2 inci ve mü~ bİr yıldı.. 
mu telgra!r ~iseye çok esra -
rengiz bir mahiyet verıyor Bu 
telgrafta 2972 numaralı taksi a • 
raba.sı şoförü Ali Rızanın İp.~ala
ya geldikte11 biraz sonra Muhid. 
din isminde bir genci öldürdüğü 
~ sonra da kendsini öldüğü bil. 
dirilmektedir. 
Hacıosman bayıruıdaki cinaye. 

tin henüz en ufak bir noktasının 
bile aydınlanmadığı bir sırada ka. 
tilin İpsalada bir cinayet daha 
işlemesi, birbirine bağlı bu vak'a.. 
lann ~bebi hakkmda muhtdif 
tahminlere yol açıyor ve tevsi e. 
dilen tahkikat sırasınd:ı Hacıos • 
man bayırındaki cinayet gecesin. 
de ve vak'adan birkaç gün evvel 
Ali Rızanın yanında esrarengiz 
bir ..Sarışın kadın• ın bulunduğu 
onunla Be)l1lğlunda Gamsız so • 
kakta Madam Eleninin pansiyo • 
nunda bir odada oturm°'l olduk. 
lan ve bir de bavul bıraktıkları 
tesl:ıit ediliyor .. 

Hemen açılan ba uldaıı çıkan 

bir mektub cSanşm kadın' m 
Eslti§ehlre fi.tmiş olduğunu da 
anla.ttlğından. Eskişehir zabıta ve 
adliyesinin tavassutile .Sevim> 
ismi.-ıdek.i bu kadın İstanbula ge. 
tirtiliyor .. 

Bu suretle artık bu kördüğüm. 
lü faeiadak.i esrarın ve cSanşın 
lı:aduu ın üşaatile çözüleceği zan. 
nediliytır •. 

Lakin bu büyük ümid de pek 
az sonra inkisara uğrıyor .. Çünkü 
Eskişehlrden getirilen kadın, sa. 
nşm d ğil kumraldır ... Ve hiçbir 
~ey bilmemekte, vak'a gecesi 
Haydarpaşa _ Eskişehir treninde 

. bulunduğunu isbat etmekted'.r .. 
B uifade üzerine müteaddid 

tahmln ve zanlar yürütülüyor. 
Çifte katilin bir deli, bir casus ve. 
ya k~alı:çı olmaSJ. bile akla ge -
liyor ... Bu sureth •Sarışın kadın• 
dan vak'anın aydınlatılması hak. 
kında hl bir ipucu ve malumat 
ala.mayınca Te diğer tahminler ü:... 
zeriıadelti ilerleıı:ıeler de müsbet 
bir yola Ç'lkmayınca genç müddei. 
umumi muavini Hakkı Şükrü tah. 
kikatı başka bir safhadan ·ürüt • 
meğe başlıy-0r. 

:MAKİNE BAŞI 'DA GEÇEN 
SAATLF.R 

Bay Hakkı Şükrü ipsala müd. 
deiumumiliğile telgraf makinesi 
başında saatlerce muhabere edi. 
yor ve işte bu mubaberenın ne _ 
ticesidir ki bu 2 karanh\: hadiseyi 

örten esrar perdesi dün akşam 
tamamile yırtılıyor... ve birinci 
kurban Ömer Liltfının fen:ı bir 
tesadüfe kurban gittiği, yani ka. 
ti! Ali Rızanın sırf bir otomobil 
tedarik etmek için onu öldürdüğü 
İpsalamı.ki cinayetin in kadın yli. 
zünden işlendiği anlaşılıyor. Bu 
son tahkikata göre her ik, hadise 
de şu surMle cereyan etmiştir: 

--- .... - - - , 
SAADET~ sevgi ile ııevdiğıni bu mektubdan tiğim tafslliıtı ilk ~_:<IS~ 

Evvelce de yazdığımız gibi katil anlıyor. , nşık ve karanlık gorunen ııı· 

Ali Rıza evli ve iki çocuk babası Muhiddin mektubunda Yanala. cinayelin sebebleri hakkı~; 1 
bir ge11çtir. Yalnız Yanola ismin- nın tekll!ini kabul ritlğ:ni yani tün kördüğümleri çözecelı: bJ 
deki karısından ve çocuklarından kocasından kaçarak kendisine hiyettedir: ~ 

ayrıdır. gelmesini yalvarmaktadır.. Evet, AU Rizayı; yanolaJI; 
Ge11ç katil; bir sütçünün kın YANOLADAN AYRILIŞ... §ıln Muhiddine gönderdığl f 

olan Yanala ile 928 senesinde Kar. Aldatılan adam, artık bu sıcak tublar da yazdığı gibi beJI 1111 

talda. bü ·ük bir aşk ve macera so. aile yuvasının ve iltikbal hakkın. tin peşinde görüyoruz. 
nunda ve onu kaçırarak eylen- daki bütün ümidlerlnin birdeı;ı Onıı hırpalıyan mazi gd"ı_ 
miştir. göçüp gittiğini bütibı acılığile bir güzel kansının bu hain i.h, ~ 

Ali Rızanm namını ısmin< ek. kere daha duyuyor ve tahammül Rizanın kalbinde siliJınlel b,ı:" 
!iyen Yanala kendi öz adını da olunmaz bir hal alan bu zevç ve bırakmış, çocuklarUlJJ' ~ 
değiştirmiş ve her tarafta Saadet zevceliği bir gönül çatısı altında karşı bala sönıni en ~kUe ~ 
tesmiye olunmağa başlanmışbr. devam ettirmeğe imk~ kalmadı.. gizli hep onlan t:kib etıııi~' 

Genç çiftler 929 senesinde Kar. ğını görerek karısını ve çoc~la • Ali Riza Muhiddine 111ate; 
taldan Adanaya gitmişler, Ali Rı.. ruıı buakıp Halebe kaçıyor. . .. defalar . . ır~ 
za orada Devlet Demiryollarında 100 TANE AŞK MEKTUBU?.. . b'.1 ::ıvgısı~de:' Jı•ııl,,r 
tamirat atelyesinde çalıştığından Ylnola bwıdan sonra ne olmuş. geç~ınıt ;ır e,::~, r gidi'' 
rahat ve çok mes'ud şen bir ha. tur? .. Uğruna kocasını ve yuva • çen er e psa aya a " ~ 
yat geçirmPğe başlamışlardır. Ali sı.nı çiğnediği aşıkı lıiluhiddın ile - Ben hayatta iken stil şfJ 
Rıza burada Muhiddin ile a'hbab buln•muş mudur?- Buna derhal birlejjemezsin!. Bu hayııl! 

-. nut Muh"dd' r d ·-lir· olmuştur 

ADANADA İKEN. 
İki arkadaş kısa bir zamanda bu 

ahbablığı birbirinin evin~ gidip 
gelecek ve günlerce berabcr ka -
lacak bir samimiyete çıkarmışlar. 
dır. Muhiddin bu samimiyetin te. 
sirile de yeni arkadaşının genç ve 
eijzel kansını tanımıştır . 

SAADF.T MUHİDDO.i 
SEVİYOR 

Fakat bu tanışma her üç kişi 
için de büyük bir felaket olmuş, 
Muhiddin Yanolayı il it görü~te 

çıldırasıyıı sevmiştir ... Ve Ali 
Rızanın evinde, bir, i§' için dışa. 
rıya çıktığı bir akşam co• na bu 
aşkını açmıştır. 

Hoppa. ınubtcrıs \'e çok gö~el 
bir genç kadın olan Yanala da 
kalbini yoklayınca Muhiddine 
karşı bigane kalamadığını, o da, 
kCX'asının bu yeni ve genç arka -
daşıııı gizli gizli sevmeğe başla -
dığını anlamıştır! .•. 

Fakat ne ya:ıık ki kendki evli. 
dir. 2 küçük çocuk anasıdır ve 
üstelik 3 üncü bir yavrnsuna da 
hamiledir .. 

Genç kadın , tesadüf ve aşkın 
ha oyununa lilayid kalaeağı ve 
kocası Ali Rızanın. m;ısum çoeuk. 
!arının mevcudiyetile kap!: kaL 
b• e pek genç filizlenen bu yeni 
ve hain sevdasını daha giinlimde 
doğmadan öldüreceği yerde •O• nu 
en büyük bir hayal ve emellerle 
süslemiş, Mu:hiddinin çılgın a~ • 
kına ayni hararet ve ~iddetl!' mu. 
kabele etmiştir! ... 
BİR HAYAT KOMEDYASI!.. 
Bu suretle artık üç geru; ara • 

sında gizli bri bayat komedyası 

başlamıştır. Bu komedyanın baş 
aktrisi Yanoladır ... Diğer aktör • 
!eri de Ali Rıza ve Muhiddin! .. 

Gen kadın hem kocasına ço. 
cuklarına bağlı saf, masum bir 
zevce rolünü sadakatle ifa etmek.. 
te, hem de zevcmden gizli gizli 
aşıJcı Muhiddin ile buluşarak de. 
rin bll" ihtiras ve sevg: fırtınası 

içinde günahkAr bir aşkını nşa. 
maktadır'" 

Ali Rızanın bu feci komediden 
hiçbir haberi yoktur ve günkrce 
de omamıştır ... 

KATİL BİR TESADÜF 
Başbaşa geçen en mes'ud ve 

gizli saatlerden sonn bir 
akşam vakti fena bir tesadüf 
genç kocaya en mel'un hakılıati 
yani karısının kendisini aldattı • 
ğını, hem de en samimi arkadaşı 
ile ihanet ettiğini bütün al'"ıTığile 
anlatıyor. 

Muhiddin Adanadan Malatyaya 
tayin olunmuştur ve o akşam ha. 
rekete mPcburdur. Bunun için. 
delice sevdiğ· arkadaşının karı • 
sına, sevgilisine vedaa gelmiştfr!. 

İki çift, bu ayrılık azabının ıs.. 
tırabını birbirlerinin kucağında 

dindirmeğe uğraşırlarken genç 
koca ansızın içeriye girerek onları 
bu vaziyette görünce çılgına dö. 
nüyor .. ve hemen günahkill'" ka. 
rısının üzerine yürüdüğü bil'" sı. 

rada Muhiddin kaçıyor. Vaziye • 
tin hiçbir tevile müsaid olmaması 
Yanolayı süküte mecbur bırak • 

mıştır ... Ve Ali Rıza çocuklarının 
hatırı için bu sükutu bir nedamet 
gibi telakki ederek onu affediyor .. 
Lakin birkaç gün sonra Muhid • 
dinin, karısına gönderd'ği bir 
mektub artık karısı ile aralarına 
aşılmaz bir uçurumun girdiğini, 

kalb ve hayat arkadaşı Yanolarun 

çocuklarına ve kendine rağmen 

Muhiddini nekadar coş un bir 

evet diyebiliriz!. Fakat malüm ıılan ı ın.... emış~ 

birşey varsa o da genç Bulgar ka. Llkin ge11c kadının Y ıiı 
dınının Muhiddine hemen gitme. miyen ve bitmiycn bit ıııt'1; 
diği onunla uzun zam.an mek?ub- Muhiddini sevmekte, o!l3 
!aştığıdır- göndermekte ha!.i dt,-aııı tı:" 

İşte bu mektublardan 100 kada. onda iki çifte karşı olen . ..ıl 
rı Malatyadan sonra Muhiddinin gayzını büsbütü11 arltıfll"' · 

• lıı 
tayin olunduğu İpsalada ve oda. İşte Ali Rizi b uclıedi ~ 
Slnda bulunmuştur. haziran gttesi alkollü ve 1' 

Yanola namı diğ r Saadet bu bir kafa ile bulundu,,ıı zııll1 , ' 
mektublann her birinde Muhiddi- la söııdürmeğe k~rar ,·etııl(.ı".' 
ne büyük aşkını anlatmakta, iten. anı bir tehevvürle !psll:ıY1 jll 
disinin yanına eleceğini fakat yi kurarak sırf bir otorııob 
Ali Rızanın intikam almak için SJllS 
kendilerini takib ettiğinden kor. hib olmak için :.:arşı •tfil' 

bedbaht şoför Öm< r r,u karak ş'.mdilik bundan vazgeç • 
tiğini bildirmekte ve ona olan u. kurbanı yapmıştır 

HUDDA DOGf.U zun tahassür ve se.·gisinden ba.'ı. .. • ııı 
setmektl'dir · Bwıdan sonra so11 ~ • ,.rl 

Hatta bu ınektublard~n birinde ki ile birinci cinnyetill1~ 
şöyle denmektedir· ğı çılgın bir intikam Jı ~'I 

- Muhiddin seni nekad:ır sev- salaya koşan katil orad.ı ~ 
diğimi biliyorsun. Bundan evvel ni de tabanca.sile teını:ı:lt d' 
sana hitaben yazdığım hakaret ra kazaen kendı cez:ısırı' 
dolu mektubum samimi değildir. muştur!... j t'fİ'~I 

Onu kocam Ali Rıza başımda du. ÜÇ KİŞİ ARASINO.ı\J( 
rarak tehdidle yazdırmı§tır.> BİTİYOR' · 
Diğer bir mektubda da öyle .-ın• 

denmektedir: Üç kişi arasınd:. uzun. gfıl 
c..'\fuhiddin! Kocamdan korku - beri için için de,·am ediP ,.ıı 

kanşık gönül ve sevda 
0·ı> yorum. O hem seni w hem de 

beni çocuklarımla bir ikte öldü _ rasına zavallı şofiiı' öı:rı.rtll' 
recek. Amm<ı halıikatte ben seni de kurban almış ve kal'"'" · 
ölünciye kadar seveceğim. Biz, Yalnız şimdı mcçb~ ~ oı 
birbirimizden hiçbir zaman ay. bir yaprak daha var kı 
rılmıyaeağı.z. Bun em:n ol se\". cianın asıl müsebbibi vtf' 
gilim!• aktiris Yancla, namı 01 ,;r 
EV KADINLIGINDAN ADANA. det nerededir? Ne olJ!lı:; 

DA BAR ARTİSTLİÔ,Th'E!.. Ali Rıza onu da deril' ~ f 
Genç !tadın Aşıkına bu mektub. intikamı uğruna öldür/O .-t''..ıı 

!arı yazarken bir taraftan hayat dür? ... Bunu da bugun ~..,~ 
mücadelesine de mecbur kalını~ ıaw· 

rın bitecek olan son _,.p",J 
ve geçinmek, çocuklarını, kendini lı""'- ·~ 

bütiin a.;ıklığile an ~' • C yaşatmak için daha pekçok bir Jlal• •~ tıı, 
zaman en·el ınes'ud bir aile ka. \. t 

=======""'.:: ıı' dını ve br yuva sahibi ülarak ya. KAYIŞLARI 1"~ 
şadığı Adanada bar art'stliğine ,\! 
başlamıştu Bir aralık Malatyaya YAGLA1\! ,.. ~ 
d gidip g ·imiştir. Hatla Adana za.. İlk evvel 3 kilo bıılıli ~ 
bı\ası barda geçe bh- val<'adan ik; kilo iç :yağı ·~arı,şt.ıl'ı ~ 
dolayı kendisini iki ay hap$e de ritilir. Sonra, 2 gf"l11'.'~ 
mahln'.ıın ettirmiştir... gram terebentin yağı ' "1' 

UZUN YILLARDAN SONRA !erek yavaş yavaş karı~ v·'t 
BİR KAVUŞMA.. derece hararette 1<a)'n fi." 

arıı 
Eslı.i aile lı.admı. yuıi bar kadını ı;ırada 500 gram da P 

Yanala Adanada hapisten çıkınca. olunur. ~ 

ansızın Eskişehre gitmiştir. Muhid Beykoo: sulh hukuk rıı~~ 
din ile mektublaştığı için Aşıkı da den: 

1 İpsaladan Eskişebre ko:ıınuş Te Balta limanında D0~111 ;S uzun bir ayrılıktan sonra iki çıl. çı 
gın aşık yılların yığdığı haaeti sı yanında Ademyaıı v 
böylece başbasa Eslt! hirdP din. Şefik nezdinde hızınelÇ , 

f·~· 
dirmişlerdir. Hazinei maliye tara • 

. la > Birkaç gün sonra da Eskişehir. 
den beraberce İzmlte gr,'mişler -
dir. Evvelce Muhiddin bir müddet 
asker olarak İzmitte bulunduğu ı. 
çin bu sefer sevgilisini oradaki ta. 
nıdıklarının evinde birkaç gün 
misnfir etmiş ve yina beraberce 
İzmitten İstanbula gelmişlerdir. 

ESRARENG1Z KAYBOLUŞ!. 
Gene çiftlerin bı.ı aşk seyahati 

dört ay evvel yapılın tır. Hadise. 
nin bundan sonra safhası henüz 
karanlıktır. Çünkü, M:ıhiddin bir 
kaç gün sonr lps.ılaya vazifesi 
başına dönmüştür. 

Y anola ise şehrimizde birdenıb!. 
re kaybolmuştur. 

Gene kadın İstanbulda ne ol. 

hinize açılan 30 !ıra 8 g#' 

nm 13/6/938 pazar!~ 
olan duru5masında gcc? 

den gıyabınızda duro ıeb~./ 
sına ve gıyab k9r rın~ il' 
itibaren 15 gün mUddt• "' 1 . ,•e•,,.. 
razınızı bildirmeni.ı d~r~ 

da 
rafı olan kuruiun ,sili ~ 
önce mahkeme veııı~. 
ruza ve bu işleri yaP <f/J,ı• ~ ~; 
dirde bir daha dufll'l~/J 'lııı 
edilmiyeceğiniz ve ) . rJ' ./'. 
olunacak günde dalıi ~ t ..... ,ı.-
veya vekil vası•-·zı#· 

hazır bulunmanız la ond ~ 
diğıniz veya . v~kil g dııll~ 
gibi mazeretınızden tl!led•l> .Hl' 

muştur? Nereye gitmiştir? Yoksa memizi haberdar e ı1lfı1"'"'; 
intikam hırsile kocası Ali Riza ta. cfu-de hazine vekili t:"ı•·il' ~'/. 
rafından oldürülnviş. ~sedi bir .... " 41' \~ 
yere mi atılmıştır? olunacak belgeler ore 1 

İşte şimdi polis ve ..dllye bütün" toplanacak delilere :uf\!-~~ ı 
bu meçhalleri aydmlatmaia ne - nın hi tiriJeceği. ~"f li ~ ~ 
ra.,<nıaktadır. 7/938 pazart~ ı:oel' 

CİNAYETLERIN l'EBEBİ rakılmı~ oldtıgtı 

Hadist'l1in buraya kadar nak et. nur. 



~iz tefrikası: 40 Yaz•n : Rahmi Y aö r2: 

_ • • V esilra, rt-sim, m•Ulm•t ve not verenler: Eski Osmanlı donanması erkA-
Lı er c ume, ve ıktı as nından miralay Remzi, İskele ve limanlar umum kumandanı alba7 
'11\kkı mahfuzdur: Şükrü Pala, komodor başkitibi İhsan, batan ~emi kaptanları, 

~rova ser.i'.:ii;;d;d;iğ~9e-
çen yamık Hasan avazı 
çıktığı kadar haykırdı: 

-...... /,.eiz l. lreiz ! Garşudan koca bir halık 
geliyor ... Emmede galahuk şey ha!.. 

~ 'Bir sesler duydum" Top se.. 
biı- benziyor ... Sen yüksektesin 

tey görüyor musun? .. 

' Gormüyorum ..• 

' Dikkatli bak ulan!.. 

1~~ Uzakta teeelı öbür uçta be • 
beyaz dümanlar goriniyc! 

' Sesleri duymuyor musun? 

' !>uydum .. Nulacah ?. 

~~ llay Allah belam versin! ... 
tetbahir filln mı var acaba? .• 

~~.'Bilmeeem? .. Tahtabahir gor
ırnı ..• 

' 'r ~~llt uu ... Allah cezam versin!.. 
enleri sarma ... Fora et ... 

; Peki ireis!. 

r.ı~e~livan reis bu seslerden bü.. 
~ b· ır telaşa düşmüştü ... Düme
ltıı. 1taz daha iskeleye alabanda 
lı1tı'· t1ümkün mertebe kıyıya 
'ıtıı n Yiirümeği, tahtelbahir ta -
)iti ıu karşısında müdafaa vazi -
~l al.ıııaktansa karaya kaçmağı, 
<ttı ~ gemisini kurtaracağını 

ilı~ nuyor, buna göre tertibat al
.a u • ~ gra,ıytordu., · 

'i ~at Doğam Bahri yavaş ya -
lıı;~ 1 ~ını kaybediyordu. Sabah -
1;

1 
fi devam eden poyraz öğ -

~ h <loğru kesilmiş, hava durgun 
bal almıştı ... Bu vnziyPtte sa_ 
~0Yunu bırakmak, açıktan 
~lı; ~rmak, yani, Marmarada 
·~ bır rota üzerinde seyrede-

il\" 'ıı,t llyaid hava yapmak, hafif 
lıııı1ı anı.ardan istifade etmek la _ 

>,~ 
~llıı at Pehlivan reis bunu ya _ 
v~f0r, yapmak istemiyordu .. 

·~ l;ıta VUrduğu sırada açıklarda 
~t hteLbahire rastlamaktan çok 
\t11lYor, sahil boyunu tlkib et. 
~ye Selamette olduğunu zan _ 

G· ordu. 

~ı~~eye yakın Doğanı Bahri büs. 
< ~e Yoldan düştü. adeta oldu
lııı;1ytde kaldı ... Bir adım bile a_ 
l~lı; ••ak, arpa yolu ilerliyemi-
~l;ı btr hal aldı. 

\ 4 dlllıuldanberi bir türlü dü _ 
·ı~ ,, 0labının başından ayrılım
' "ehı· ;~ ıvan reisin bu hareke -
ıı,~8na veremiyen serdümen 
~il: tiehmed reisin yanına so _ 

lreiz1 
!le v b ı \> ar e .... 

' 
0ltaya geçsen(".. 

~e~i~ .. 
~U .. inin cevaıbsız kalışından 
\! :~ alıklaşan Turna Meh -
, '1 ZUnü tekrarladı: 
ti,. Oltaya geçsene diyorum 
~ . 
~~ ~ivan reis hiddet dolu bir 
~il •ltışla Turnayı ters ters 
,, · Sonra hiddet ve can sıkısı 

~en bir sesle oııa çıkıştı: 
.ı •tıcten akı! öğrenecek de _ 

. d;j ~olta istersem y aparım! 
l'ııda 1nı cebine koy da öyle ya.. 
. dur 

~~ Mehmed yine birşey an-
1, gı bu yersiz hıddetin kar -

t btcısin dediğini yapmış, di-
11r- ı.. 1 

1ne koymuş, tiUsmuş, rei
nı ketlerini seyre dalmıştı .. 
, ~ohrinin artık iler leme _ 

, ııı ~0ren Pehli\·an rPis volta 
llıecbur ıye t ı karşısınday-

Ck ~d 1 m ahemcy i muayyen 
'l(.ı a Çanakk•le,· ~ ~ö t ürmek, 

tr· "' 
1,~i _ıskeie ''e lin•anlar ku _ 

ı l'ııudıgının hesob e ttiği nor _ 
~bur· det zarfında teslım etmek 
;sı~ ıyeti vardı. Binaenoleyh, 
'Ot~ Volta yapacaktı. 

lldan titreyen bir sesle 

tayfalara emirler verdi: 

- Arya si< ota ..• 

Ve .. dfuneni Turna Mehmede 
bıraktı. Kendi, iki ambar arasın. 
daki kamara kasaresinin başına 

geçti. Buradan emirler vermeğe, 
kumandalar savurmağa başladı ... 
Kaptanın dedikleri süratle yapı
lır, sancağa yapılan alabanda ile 

provasını engine doğru çeviren 
Doğanı Bahri hafif bir yolla kı _ 
mıldamyordu ... 

Sahilden biraz açıldıktan son. 
ra büyük bir kavis üzerinde vo'L 
taya girişen yelkenli, yüksek in. 

bat rüzgarının seren uçlarındaki 
yelkenlerile doldurduğu rüz _ 
garla yavaş yavaş yol alıyor; ser_ 
dümen Turna Mehmed acele ve 

büyük bir dikkat ifade eden ha -
reketlerle dümen <Wlabının te -

1 
kerleğini ha!bire döndürüyordu._ 

Birinci volta yelkenlıyi, dü~tü. 
ğü süratle tekrar geçirmişti. .. Ha. 
fil, nazlı fışırtılarla mavi suları 
yaranyelkenlinin ·bodoslaması iki 

tarafa beyaz köpük sorguçlu daL 
ga izleri saçıyor, birbirindea u • 

zaklaşan bu izin orta yerinden dü.. 
men suyunun kıvrıntılı akışı far. 
kediliyordu ... 

Pehlivan reis, hala iliklerinde 
hüküm süren tahtelbahir korku
sunu bütün şiddetile muhafaza e_ 

diyor; ibizzat yaptığı telkinlere 
rağmen bu hissi dindiremiyor, 

bir türlü sinirlerini yatışlıraım _ 
yordu .. 

Bulunduğu kusare kapağının ya.. 
nında, gözüne ilişen tayfaları et _ 
rafında toplanmağa davet etti: 

(Devamı var) 

MÜKEMMEL TUZAK! 
(5 inci sahifeden devam) 

tub değil, bir emirname, bir teh. 
didname çıkıyor. Bunu bir iki gün 
evvel •Son Telgraf• yazmıştı. 

On iki maddelik emirnamenin 
hulasası şudur: Ey Lord cenahları, 
kimseye birşey söylemeden be -
nimle beraber gel. Yoksa derhal 
tabancamın kurşunile ölürsün!. .. 

Tronton kıyafetini değiştırmek. 
te usta bir adamdı. Kend:ne Ame
rikalı bir gazeteci süsü vererek 
Lordun yanına gideceği diğer ta
raftan zengin Lorda haber veril _ 
mişti!, Ramsden bir tarafta, sivil 
polis müfettişi ile Lerd, diğer ta.. 
rafta olarak şunu hazırlıyordu: 

Tronlon geldiği zaman Lordun ya 
nında birisi bulunurs:ı Tronton 
mektubu verecek, Lord bunu a
çıp bakınca derhal itaat ederek· 

- Haydi gidelim. Yaptırmakta 
olduğum çocuk hastanesinı sıze 

göstereyim. 
Tronton işinın böyle muvaffa -

kiyetle başladığını görünce Lordu 
alarak kaçırmanın, onu bekliyen 
yata götürmenin kolaylığı karşı
sında belki şaşıracaktı. 

Kurnaz Ramsden de otomobilin 
şoförlüğünü edecekti. Otomobilin 
bu kumpanyaya aid olduğunu söy 
!emeğe hacet yok. Fakat otome>bil 
deniz kenarına gelerek orada bek 
!iyen yata Lordu bindirmek kolay 
olacak mıydı? Tronton bunun için 
tabancasını çıkararak Lordu teh _ 

· did altında bulunduracaktı. Lord 
da bu tehdidin tesiıile itaat edi -
yormuş gibi görünecek, hakikatte 
ise plandan daha e\•vel haberi oL 
duğu cihetle netıcevı bekliy~rek 

ses çık•rmıyacaktı. Çii nkü bu sı.. 

rada polis zaten :nüdahale etmiş 
olacaktı'. 

Tronton kıyafetın • değiştirerek 

yanına da iki tabanc3 aldıktan 

sonra Ramsden ıle b~raber yola 
çıkını~. Lordun bulundıığu yerin 
civarın da otomobil iP gezerken za
ten sivıl polisler de Lordun etra_ 
fından ayrılmıycd a rctı. Ramsden 
şoför k a sketı gıycr~k kendisin in 
hakıkaten şoför old uğu n~ hük _ 
mettirecek bir !lalde o:omobili i
dare ederken Tron ton da bir A. 
merikalı gazetecı ve çocuk hasta_ 
lıklarile meşgul Amerikalı bir 
hekim rolü oynamak üzere arab3-
nın içinde bulunuycrdu. 

Sözde gazetecı ve doktol'Un ü
zerınde iki tane büyük otomatik 

Brovning tabancası vardı. Rams _ 
den otomobilden inmiş, polisi ha.. 
berdar etmiştir. Polis Trontonu 
tevkif ettiği zaman üzerinde bu 
silahları bulunca Tronton kendi
sinin maksadı bir sinema filmi j_ 

çin yeni yazdığı hır sahneyi tecrü.. 
be etmek üzere bu oyunları yap
tığını söylemiştir. 

Fakat daha evvel Lordun ağ

zından üç tane mektub yazdır _ 
mak lazımdı. Lord kaçırıldığı za_ 
man bu mektublar kendlsine yaz_ 
dırılacaktı. Hikayenin bu tarafı 
evvelce uzun uzadıya nakledilmiş. 
ti. Fakat Lordun hususi mektub 
kağıdlarını nerede bulmalı ki hiç 
kimsenin şüphesini uyandırma _ 
dan o mektubları yazdırmalı? 

Ramsden Lordun katibini elde 
edeceğini söylem;ş, kiıtibden ha
kikaten bu kağıdlar: trdarik •t
mişlerdir. Fakat polisin ve Lordun 
haberi vardı. 

Lordun katibi Lordun müsaa _ 
desile bu kağıdlardan üç tane ver 
miş, bu kağıdların elde edildiğini 
gören Tronton katibin de artık 

elde edilmiş olduğuna hükmetmiş 
tir. İşte bu cesaretle Tronton tev
kif edildiği gün Lordun fabrikası
na gitmiş, şoförlüğü de Ramsden 
yapmıştır. Fakat Lord kaçırılma
d•n Tronton yakalanmış, düştüğ(ı 
tuzağı anlamıştır. 

Muhakeme da ha bitmemiştir. 

~t2.:.eni!:. nakle_'.'.ileceği tabüdir. 

[RADYO] 
BUGÜNKÜ PROGRAM 

Ak§am ne§riyatı: 
18,30 Plakla dans musikisi. 19,15 

Konferans: Üniversite namına do
çent Fevzullah Doğruer {ictımai 

bakımdan mod~rn diş tababeti) . 
19,55 Borsa haberleri. 20 Grenviç 
rasatanesinden naklen saat aylfı. 
20,02 Necmeddin Riza ve arkadaş

ları tarafından Türk musikisi ve 
Halk şarkıları. 20,45 Hava raporu. 
20,48 Ömer Riza tarafından arabca 
söylev. 21 Belma ve arkadaşları 
tarafından Türk musikisi ve halk 
şarkıları. 21,45 Orkestra : 

1- Tomas: Raymond uvertür. 
2- Guno: Tribü dö nmora. 
3- Moskovisky: Dans espanyol. 

22,15 Ajans haberleri. 22 30 Plak
la sololar, oper.1 ve operet par _ 
çalan. 22,50 Son haberler ve erte
si gür.ün programı. 23 Son. 

Üç GÜNLÜK HIKA YE 
(4 tlııcü aahifeden devam) 

on yıl İstanbulun semtine uğra. 
madım. 

Doğduğum şehrin gözümde 
tütmesine rağmen onun karşısı
na çıkmamak için, tahammül et.. 
tim. Gelmedim. Seven her şeye 
katlanıyormuş :neğer .. 

Amcam öldü. Ben &rtık 33 ya
şında olgun bir adamdım. Amca
mın bıraktığı oldukça mühim 
servetle İstanbulda büyük işler 
görebilirim. Döndüm. İşte bugün 
İstacbulda, bana aşkın ve henüz 
tamamlanmıyan evamiri aşeresL 
nin nasil olduğu yerdeyim. 

Ne bileyim, kendimi bu hatır9.
Jarın kucağında beş t>n dakika 
tutmaktan menedemedim. On yı_ 
lın hatıralarile haşhaşa kaldım. 

Ve .. size bu köprünün yeşil ren
ginden tedai yaptığım hikiiyemı 

anlattım. Köprü yeşile boyanmış. 
Aşk ta bir tohumdur. Filizlenir. 
Filizlenmek, yeşillenmekdir. İşte 
Köprünün yeni renııi bana altın_ 
da filizlenen fakat boy atmadan 
kuruyuveren aşkımı hatırlattı. 

Üçüncü perde bundan sonra 
başlıyor. Ve aşkın evamiri aşe _ 
resi son bir emirle nihayet b·uıu
yor. 

Gitmek için kalktım. Yorgu _ 
num. Eve gidip istirahat edece _ 
ğim. Henüz iki adım atmıştım ki, 
Üsküdar iskelesi tarafından bir 
feryad koptu. Bunu birtakım ses.. 
ler taktb etti. 

Herkes o tarafa doğru koşuyor
du. Meraklandım. Ben de ilerle
dim. Baktım. herkes d•nize bakı.. 
yor. Kalabalı,i!ın arasından başı

mı uzattığım zaman denizin üze.. 
rinde çırpınan bir kadın gördüm. 

- Kendisini denize attı! 

- İntihar etti!.. 

Diye bağrışılıyor, bir telaştır 

lngiliz 
Müstemlekelerinde 
Karışıklık 

(4 Uncu •ahifemizden devam) 
rılırlar, memnun olurlarsa bir 
gün nikiıhlamrlar. Kadınları pek 
az ücretle ağır hizmetlere gider -
ler, taş kırarlar. Kadın ve erkek 
işçi arasında böyle bir hayatın 
neticesi olarak dünyaya birçok 
çocuk gelmektedir. Şu son on beş 
sene zarfında Jamayka'nın halkı 

eskiden 12,000,000 olan nüiusu 
üçte birinden fazla artmıştır. 

Jamayka'Warın başlarında A _ 
le'ksandr Bustament isminde bir 
genç hatib vardır. Daha geçen • 
!erde hapisaneden çıkan Alek • 
sandr Avrupa matbuatı ve bil _ 
hassa İngiliz gazeteleri için meş.. 
hur bir sima olmuştur. 
İsminden çok bahsedilmekte ,.e 

resmi konmaktadır. Aleksandı· 

yerlilerin sefaletini anlata anla • 
ta bitirememektedir. Doğan ço -
cuklardan da 50,000 çocuk açlık.. 
tan, bakımsızlıktan ölmektedir. 
Bunlarmektebe gidemiyorlar, o _ 
kuyamıyorlar. 

Bir İngiliz muhabirinin Ja _ 
mayka'dan yazdığına göre orada_ 
k i İngilizlerden birinin evinde 
yerlilerden tam 5 hizmetçı vardır. 
Bahçivan, uşak, ahçı ve saire gibi. 
Onların hepsine birden verilen 
haftalığın yekunu Amerikada yaL 
nız bir hizmetçinin aldığından 

daha az i~. 
----<>---

~~elik ciğerli 
Adam 

gidiyordu. Lakin zavallının kur
tarılması için hiç bir ciddi feşeb
büs yapıldığı yoktu. Uzaktakı 

sandalcılara sesleniyorlardL 

Ceketimi çıkardım. İyi yüzme 
bilirim. Bu bedbaht karlını kur -
tarmak için kalabalığı yararak 
kendimi ılenize fırlattım. İki ku
laç sonra yanındaydım. O, sula
rın arasında çırpınıyor, boğuk 

sesler çıkarı,yordu. Saçlarından 

yakaladım. Kollarımın arasına 

çektim. Yüzünü çevirdiğim za -
man soğuk suyun içinde sıcak bir 
terin vüsudümden boşaldığını 

hissettim. Gözlerime inanamıyor
dum. Çünkü kollarım arasındaki 
kadın .. oydu. K endisi için on yıl 
ktanbuldan uzaklaştığım insan. 
dı. 

Kollarımın arasınd• baygındı. 

Etraftan yetişen sandalların yar
dımile, Köprüye çıkardık. İmda.. 
dı sıhhi otomobiline haber verdi.. 
ler . 

Onu gönderdikten sonra ceketimi 
aldım. Sırsıklamdtm. Bir otomo
bile binip bir an evvel evime giL 
mek için merdiveni çıkarken o _ 
nuncu emir de n~il oldu: Seven 
affeder. 

Hastahanede aradım. Buldum. 
Bedbaht olmuş. Yaşamak zevkini 
kaybetmi~. Benı yıllardır arıyor_ 

muş. 

Hastahaneden çıktıktan sonra 
onu bir otomobile bindirdim. 
Köprüye geldik. Merdivenin aL 
tına getirdim onu. Ayni yerde, 

ıbana allahaısmarladık dediği 

merdivenin son basamağında: . 

- Bu son konuşmanıız olacak! 

Dedim. 
Sapsarı kesildi; Llave ettim: 
- Çünkü benim olacaksın! 

- BİTTİ --

Buna dünyaya 
ikinci geliş 
Demeli 

(5 inci sahifcmlıden devam) 
na iyi muamele edildi. Sigara ve
riyorlar, kahve içiriyorlardı. Di
ğer mahkiınılarl:, beraber iskam
bil de oynardım. 

Hulasa kurtuluşurnu anneme 
borçluyum. Orada iken bana her 
on beş günde bir paket yollar, 
Fasdaki İngiliz konsolosu vasıta. 
sile bu bana kadar gelirdi. Hatta 
İngiliz gazeteleri de gelmeğe baş
lamıştı. 

İşte böylelikle bu mahkumiyet 

bitti. 

Fakat bundan sonra ne yapaca.. 
ğı sorulunca sabık mahkum Şll!L. 

!arı söylemiştir: 

- Ben çok yoruldum. Bundan 
sonra artık mücaclele etmek için 
kendimde arzu duymuyorum. Ka
fi derecede kaç senedir uğraştım, 
didiştim, kavga ettim. Artık ye
ter. Bundan sonra memleketimde 
kalarak bir iş sahibi olmak, yer _ 

!eşmek istiyorum. Şöyle iyi bir iş 
olsun, ben çalışayım diyorum. Fa.. 
kat öyle zannediyorum ki bu arzu 
ve ihtiyaç bir müddet içindir. On_ 
dan sonra ne olacak?. Kendimi 
toplıyacağım, dinleneceğim. Din
lendikten sonra bende tekrar bir 
gitmek, uzaklara gitmek hevesi 
kendini gösterecektir. İcimde böy 
le bir arzu uyanınca 2rtık dura
mıyacağun. Gideceğim, uzaklara 
uzaklara gideceğim zannediyo -
rum. 

7-SON TELG&AF 1 a Haziran ıı:sa 

devlet 
Haremi padişahide, ancak Pa.. 

dişahın kendi bendeganı olan 
mahrem kalfalar hizmette bulu _ 
nabilirlerdi. Bu kalfalar da, ha _ 
zinedar ustanın emniyet edip kü
çükten yetiştirerek haremi hü -
mayuna aldığı kızlar idi. Bu kız.. 
!ar, o derece sıkı kor.trol altında 
bulunuyorlardı ki; s•rayın hıçbir 
daire halkile münasebatta bulu _ 
namazlardı. Padişahın esrarı hu.. 
susiyesi olduğu yerde kalırdı. 

• 
Koridorların loş ziyasını kara 

rengile gölgeleyer~k gelen biri _ 
sini, billıir hamamı'l dış kapısın. 
da bekliyen kalfa:ar görünce şa
şırmışlardı. Bu da ne idi? Bir ha.. 
yal ve yahud bir eeinli myidi? 
Kim gelebilirid!.. Hem ne had
dine? Sonra; sarayı hümayun eL 
rafı, kademe, kademe süngülü si.. 
Iahşurlarla muhat idi. 
Karaltı gittikçe yaklaşıyordu. 

Kapıda duran iki halfa korkula.. 
rından titremeğe başladılar. HaL 
ta, korkularından avazı çıktığı 

kadar bağıracakhrdı. 
Biraz sonra, karşılarında kız _ 

larağasını görünce donakaldılar .. 
Ağanın burada ne ı§i vardı? 

Evet kızlarağası, haremi hü _ 
mayunun en salahiyetli ve inzi • 
batına memur bir udamı idi. Fa
kat zatı hümayuna mahsus olan 
hususi dairelere kat~yyen emir 
olmadıkça giremezdi. Her halde 
mühim, fevkalade mühim bir hal 
vardı. 

Yoksa Sultan Azizi hal mi et.. 
mişlerdi? Kalfalar şaşkın, şaşkın 
bakışırlarken Arab, usuletle Va.. 
lide sultanın iradelerini tebliğ 
etti: 

- Valide sultan hazretleri. E _ 
fendimizi merak buyururlar .. . 
Hazinedar ustayı, da:rei padişa _ 
hideki dairelerinde beklerler. 
Kendilerini usuletle haberdar e
diniz .. 

Arab, valide sultaııır. iradele _ 
rini kalfalara tebliğ ettikten son. 
ra, ayaklarının uçlarına basarak 
sessizce bir gölge, gibi, ortadan 
yok olup gitti. 

Kalfalar, kızlarağasına hiç bir 
şey söylemediler. Zaten hazine _ 
dar ustanın mahrem kapıda olup, 
olmadığının farkİnd3 bile değil _ 
!erdi. Halbuki Arz.miyaz, mah _ 
rem kapıda nöbette değil, billur 
havuzda halveti padişahiye dahil 
olmuştu. 

Kızlarağası uzaklaştıktan sonra 
kalfalardan biri diğerine hafifçe 
fısıldadı: 

- Muhakkak devletçe mühim 
bir şey var, Valide sultan efen • 
dimiz, geceyarısı haremi hüma _ 
yundaki dairelerine gelip efen _ 
diınizi rahatsız etmezler. 

Öteki kalfalar da mukabele etti: 
- Her halde mühimce; yoksa 

malıremi padişahi olan bu daire_ 
ye kadar kızlarağasııun girdiği 

vaki mi? 
İçlerinden biri hafüçe kapıyı 

vurdu. ve bekledi. Hazinedar çık.. 
mamıştı. Belki işitilmemiştir di -
ye vurmasını bir parça daha kuv. 
vetlice yaptı.Yine gel en giden oL 
madı· 

Yazan: M. Sami KARAYEL 

Kalfalar bu işe mana vermek 
ister gibi birbirleriııfo yüzüne 
baktılar, kapıyı vuraıı kalfa ar _ 
kadaşına: 

- Alla, Allah! Acaba hazine _ 
dar nöbet mahallinde uyuya mı 
kaldı? 

Öteki: 
- Nasıl olur, imkan mı vor? 

Şimdiye kadar vakı olmamış bir 
şey! .. Sonra, efendimize ne ce _ 
vah verir ki? .. 

Kalfanın söylediklerı pek a , 
ru idi. Mahrem kapıda nöbet b<'L 
llyen hazinedar, ebedi uykusuna 
yatmadıkça imkan yı.;k uyuya _ 
mazdı. 

Öyle ise neden ses ·ıermıyordıı? 
Diğer kalfa, gayet hafif sesle < 
mukabelede bulundu: 

- Belki efendimiıın yeni bir 
iradelerini almak üz.re içeri ça
ğırılmıştır. Bir phrça bekliye _ 
!im de tekrar vururuz ;capıyı ... 

Dış kapıda nöbet bekliyen kaL 
falar, kat'lyyen iç kap. dairesine, 
yani hazinedarın beklediği \'ere 
giremezlerdi· AncaK, her hangi 
bir emir üzerine birşey getırd ik _ 
!eri vakit kapıyı hafifçe vurur _ 
!ar. hazinedar bu ses üzerine dı
şarı çıkar alacağını alır, kendi 
eli!e içeri götürürdü. Mahrem ka.. 
pı dairesinde herkesin göremiye
ceği şeyler olabilirdi. Halvete gi
ren kızların ve Padışahm iç ça
maşırları. 

(Devamı var) 

SAHiR 
OPERETİ 

Cumartesi - Şehremini İnşirah 
bahçesinde Marinella. 

Pazar - Yeşilköy ıstasyon hah. 
çesinde Küçük daktilo. 

Pazartesi- Beşiktaş Suad paı;k 
da Marinella. 

Pek yakında aşk resmi geçidi 

•** 

HALK 

OPERETi 
KURuı..u~u ı oaa 

IST4N&U\.. 

Temsilleri 

19 Pazar Beylerbeyi 
20 Pazartesi Narlıkapı 

21 Salı: Azak 
22 Çarşamba: Beşiktaş ıı il c 

24 Cuma: Bebek bahçelerinde 
!başlıyor. 

••• 

Ankara 
Tiyatrosu 
Sanatkarları 

21 haziran salı günü akşe r.>- Me
cidiye köy. 22 çarşamba Kınalıaaa. 
da {Balayı) vodvil 3 perde {Zehir
leyen dudaklar) piyesi 1 p~rde 

ayrıca caz. 
SüMERSPOR - HALKEVİ 

MUHTELİTİ MAÇI 
(5 inci sahifemizden devam) Eminönü Halkevinden: lstanbul Gümrükleri 

Şikagoda yapıldı. Çelik cendere 19 Haziran 938 pazar günü saat 
açıldı, delikanlının vücudü çıka - (9) da Evimizin muhtelit takımı ile Başnı.üdürlüğünden : 
rıldı, katı bir minder üzerine yt. - Sümer Klüb arasında Beşiktaş şe_ 12 !ıra asli maaşlı iki kolculuk için müsabaka imtihanı açılmıştır. 
tırıldı. ref stadında yapılacak maça muh _ Talihlerin Memurin kanununun dördüncü maddesindeki şartları haiz 

Mucize kendini gösterdi. Deli - telit kadrosuna dahil olan bilcümle bulunması, askerliğini y~pmış ve yaşının otuzdatı aşağı bulunması ve 
kanlının ;·anakları kızardı. Öksür- oyu c la n zkur" atte ahada n u rı me sa s motosiklet kullanabileceğine dair vesikayı haiz bulunması gerektir. 
meğe başladı. Göğsü kab1rıp ini- hazır bulunmaları tebliğ olunur. 
yordu, güçlükle nefes alıyordu. 1,,,, .... ------.--...,,..,...,......, Bu şartları haiz bulunanların 21/6/938 tarihine kadar Başmüdürlük 
Sonra kolunu hareket ettirdı. He- rette nefes alabilmesi için altı se_ sicil servisine müracaatları. (3603) 

men cendereye konuldu. Üç daki- ne Iiizım geldiğini söylüyorlar. 

ka haricde kalmıştı. Altı sene daha cendere içnide 
Tecrübe tekrar olundu. Fred yaşamak ... Doğrusu kolay birşey 

Simit bir defa yirmi üç dakika değil. Fakat, Fred birkaç kereler 
makinenin haricinde kaldı. Sonra ölüm tehlikesi geçirdiği için bu 
büyük bir zat gösterdi. Fakat ge- müddeti çok bulmuyor. 
rek kendisinin ve gereic ailesinin - Tek yaşıyayım da, altı sene 
ümidleri arttı. daha bu cenderede kalayım, beis 

Doktorlar, hastanın tabıi su - yok! ..• 

• 

MÜ~A YEDE İLE SATILIK KARGfR KÖŞK 
Üskiidar İcra Memurluğundan: 

Göztepede tramvay santral ıstasyonu civarında Taşmekt~p soka
ğında 12 numaralı 1S40 metre meyvalı bahçesi bulunan 6 oda, 2 salon, 
iki banyo, iki mutfağı, elektirik, su, havagazı bulunan iki bölüklü yeni 
inşa edilmiş kilrgfr köşk Üsküdar İcra dairesinden 038/1526 No. Iu 
dosya ile 6 temmuz 93f çarşamba günü saat U de müzayede ile behe
mehal satılacaktır. !'azla tafsilat: Galata Ada han No. 10 Tel. 4;J837. 
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ADEMi iK Ti DAR 
VE BEL GEVŞEKLiGiNE KARŞI 

HORMOBiN 
Tabletleri. Her eczanede arayınız. 

(Poeta kutueu 1255 ttormobln)Galata, lstanbuı 

1
1 Nez e hastalıkların 

kara habercisidi ----lrş:"'iıı_m_a":'b".'"iy-c"'.t'ı:"'. -------~K".'"e-şi_f ___ M-uv_a_k_k_•_t~-E-k-si-t . ..J [~ • • (f:! 

• L.bcdcKli Ltiminatı Saatı •11 ili ~ J Hastahsnelerle diğer "1Üesseselere bir sene zarfında Ji.izurllu olaP 
ıra uruş ira Kuruş ı 

1-Asansör nakli işi cM• 1533 40 115 OO --10-.3-0-- t 410
•520 .kilo ekmek narh üz.er~d~~ .. kapalı .. z~rila ~ksiltm.iye kontı:ı:~ 

2 -Asansör kuyusunun ge _ · . , , . • • tur. Şaı tnamesı levazım mudurlugunde gorulebilir. Eks:Jtıne 23/ 
l 1 Bır kale gıbı sızı b .. .. d . • k ·sıtyell• 

niş eti mesi işi «B• 363 37 27 25 11 .. d f d 1 .perşem e gunu aımı encümende yapılacaktır Bu 'şe girme 1 

1 .,, k''d d 1 mu a aa c er. , · ·ıJ< te-
- us u ar epo ar gurubuna bağlı Şemsipaşa tütün bakım evin- .er 2490 No. lıı kanunda yazılı vesika ve 3078 Ji,ra 90 kuruşluk ı al 

deki Vertheim markalı asansörün şark tütün bakım evine nakli işi minat makbuz veya mektubile beraber teklif mektublarını havi J;ap .' 

- _,,,,,.. .... '~ 
J 'fl'! ~· ~·'.k"'.. .,...·.....lb ... -~ 

• b. ,. .-:a~fi.. :-' .''-~'ltl1 

lnhi5arlar U. Müdürlüğünden: 

ile Şemsipa,şa bakım evindeki asan sör kuyusunun genişletilmesi işi l f uk d ernıe)i. zar mı Y arı a yazılı günde saat 14 e kadar Daimi Encümene V .. ,, 
şartnameleri mucibince ayrı ayrı pazarlık usulile eksiltmeve konul- )ı]ıO" 
muştur. • dirler. Bu saatten sonra verilecek zarflar kabul olunmaz. Bu taa 

Teknik Okulu Direktörlüğünden: 
Cinsi 

Ekmek 
Dağlıç eti 

Kuzu eti 
Sade yağı 

Sabun 
Zeytin 

Kuru soğan 

Patates 

Toz §eker 

Mercin1ek 
Nohut 

Pirinç 
Kuru fasulya 

Tavuk eti 
Hindi eti 

31 kalem sebze 
22000 adet 

Kiio 

45000 

15000 

2000 

5000 

1000 

1090 

6000 

6000 

7000 

500 

600 

3000 

Kilo ilk 
tahmin teminatı 
bedeli L Kr. 

Kr. 

10 

47 

47 

100 

33 

32 

5 

7 

27 

17 
14 

25 

337 50 

599 25 
375 

2000 17 333 68 

1000 55 

500 45 158 13 

Eksiltme 
saati 

10 

10.30 
10.45 

11 

11.30 

2 - Keşif bedellerile muvakkat teminatları hizalarında gösteril _ girişmek istiyenler her türlü tafsilatı Levazım Müdürlüğünden öğreıı-
miştir. melidirler. (1 • 3401) 

3 - Eksiltme 4/7/938 tarihine rastlıyan pazartesi günü hizaların- ••• .ı.. 
d 1 ti d k b -t 1 V ·t· · ki' · d l""a.,... a yazı ı saa er e a a aşta eva zım ve mubayaat şubesindeki alını esaı ı na ıye resm.n en olan borcun.dan dolayı haciz a ,,.. zO/ 
komisyonunda yapılacaktır. . rıan ford markalı 3848 plaklı kamyonet Taksimde milli garajda ııt• 

4 - Şartnameler parasız olara k her gün sözü geçen şuheden alı. 6/938 pazartesi günü saat ıı de acık arttırma ile satılaca"ı nan oıon 
nabilir. " 

(B. 3679) __.,.,. 5 - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatlerde % 7,5 
güvenme paralarile birlikte yukarı da adı geçen komisyona gelmeleri ' 
ilan olunur. «3675> İstanbul Deniz Ticareti Müdürlüğünden: 

G .. J!l~ 
• •• rıpm nezleyi ve gr~pi geçi- Kumkapı limanının taranarak temizlenmesi ve bu meyanda ae 

1 Şartn · b' 600 t d rir, harareti düşürür, t d. k. t ril1JP · - amesı mucı ınce on çav ar sapı pazarlıkla alına - - cu ci tintüler üzerine mendirek inşası için 6 Haziran 936 • 1 akt Ba d' - J ,fiYe ır. . ş ve ış agrı. arma, roma- yapılan kapalı zarfla eksiltmeye talip zuhur etmediğinden ke) · • 
II- Pazarlık 24/6/938 tarihine rastlayan Cuma günü saat 11 de ltizelemradeks~c.ılannt al, ~iııirk ve ada- pazarlıkla ıhale edilmek üzere ayni şeraitle 28 Haziran 938 salı giir.UJ 

Kabataşda levazım ve mübayaat Şubesindeki alım Komisyonunda ı ız ırap ara arşı en . ina 
yapılacaktır. kuvvetli deva Gripimliı-. saat on bire talik edilmi~tir. isteklilerin (746) lira (12) kuruş terıı ~tı.< 

111 - Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen Şubeden Havaların çok karı~ık ve teh- muvakkate makbuz veya banka mektuplarile mezklır, gün ve 
5~ ıı-

alınabilir. likeli olduğu günlerde sıhhati- Galatada Deniz Ticaret Müdürlüğüne ve şartnameyi görmek isteye 
IV - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gürı ve saatte %7,5 ~i korumak için şüphesiz Gri- lcr idare ~ubesine müracaatları i!an olunur. (3~ 

güvenme paralariyle birlikte yukarıda adı geçen Komisyona gelmeleri PlJ?- kullanmalısınız. 
ilan olunur. ,339!!. icabında günde 3 kaşe alına-

• • • bilir. İsmine dikkat Taklitlerin-
! - Şartnamesi mucibince 500 kilo beyaz sabun pazarlıkla alına.- den sakınınız. 

caktır. ·Ve Gripin yerine başka bir 
2900 demet II- Pazarlık 23/VI/938 tarihine rastlıyan perşembe günü saat mark a ver irlerse ~iddetle r edde-

26300 kilo 2757 lira 206 78 11.45 13 de Kabataşta levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda diniz. 

TRHTR :. 
HURULRROR/I 

kurtulunuz 
Yıldızda bulunan okulun mayıs 939 sonuna kadar ihtiyacı olan yapılacaktır. • 

d . "kt J ll t hmtn becl ll . "lk t ti ili - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alı· Üsküdar icra memurlug· undan: 
Jlılı:arı a cıns ve mı ar ar e a e erı ve ı emına arı ya.. bT 

d k 1 f d 1 k ks 1 na 1 ır. Mahçuz olup satılmasına karar 
zılı maddelerden et, sa e yağı apa ı zar ve iğer eri açı e itmeye IV - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte %7,5 gü.. 

verilen muhtelif cins bakkaliye ve 
konmuştur. venme paralarile birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmleri ilan 

1 29/6/938 b ·· ·· ı d lı ti d 0 - olunur. (3394) müskirat 22 haziran 938 çarşamba 
Eksi tme çarşam a gunu yan arın a yazı ı;aa er e u. ••• günü saat 9 da başlamak suretile 

müşsuyunda Yüksek Mühendis mektebi muhasebeciliğinde toplanacak 
olan ko · onda yapılacaktır. İsteklilerin şartnameyi görmek ve ilk 1-- Kabataş levazım ambarında mevcut 122 adet tahta kürek açık 

ınısy arttırma ile satılacaktır. 
1eminatlarını yatırmak üzere ela;iltmeden bir gün evveline kadar 2- Açık arttırma 24/6/938 tarihine rastlıyan cuma günü saat 11 de 
okulumuza ve eksill.me günü cari sene ticaret odası belgesi, ilk temL .Kabataşta levazım ve mübayaat şubesi satış komisyonuııda yapıla.. 
nat makbuzile komisyonda bulunmaları. caktır. 

Teklü mektubları 2490 sayılı kanunun tariJatı dair<"sınde ve ek- 3- Satılacak mallar Kabataştaki ambarımızda her gün görülebilir. 
siltmeden bir saat evveline kadar kabul edilir. Postad:ı vaki olacak 4- İsteklilerin arttırmıya iştirak için tayin edilen gün ve saatte 

gecikmeler kabul edilmez, mektuhlar makbuz mukabili komi"""n % 15 teminat paralarile birlikte yukarıda adı geçen komisyona müra-
·-J- caatları ilan olunur. (3426) 

başkanlığına verilir. (3497) *** --

Kadıköy çarşı içinde bahçe sokak 
2 No. bakkal dükkanında birinci a_ 
çık arttırması icra kılınacak ·mah_ 

cuz mallar muhammen kıymetlerL 

nin % 75 ini bulmadığı takdirde 
ikinci arttırmaya bırakılarak 24 

haziran 938 cuma günü ayni saat_ 

te başlamak suretile ayni yerde 
ikinci arttırması icra kılınacağm _ 
dan talib olanların mahallinde me-1 -· Üsküdar depolar grubuna bağlı Şemsipaşa 'l"ütün Bakımevi 

için şartnamesi mucib:nce yeniden alınacak 2 tonluk ınaateferruat muruna müracaat etmeleri ilan O
lunur. TOPANE TERAZİLERİ 1 adet yük asansörü kapalı zarf usuli!e eksiltmeye konulmuştur. 

II - Muhammen bedeli ·6000• lira muvakkat teminatı •450• Beşiktaş Birinci Sulh Hukuk ha-
liradır. kimliğinden: 

III - Eksiltme 3/$/938 tarihine rastlıyan Çarşa:nha günü saat Beşiktaş Abbasağa mahallesi Sü-
15 de Kabataşta Levazım ve Mubayaa! şubesindeki Alım Komisyo- 1 . k - d 

1 eymanıye so agın a numaralı 
nunda yapılacaktır. n <l u'k' . • ' 

IV - Şartnameler ,30. kuruş bedel mukabilinde sözü geçen Şu- :ne e m ım ı_ken halen ıkamet_ 
beden alınabilir. gahı meçhul Beşıktaş Belediyesi sa_ ~ 

V - Asansör Wertheim, Sitigler Schindlı>r, A.T.G. Mühlcisen Got- bık temizlik işleri memuru. oJV' 
AISmetı farika 

tscholç Mihhlis, Beck Henkel, Maylauer, Hans hann Klachne veya in_ İstanbu Belediyesi tarafından a_ İZMİROE FAİIC J'AŞA MAHALLESİNDE TEMAŞALIK S 'l' 
{iINDA 7 No. LU J;.,VDE İiiEN BULUNAMIYAN l\fı\JI~llJ dustrie :F'lectromachine •Polonya• •Louis Neu'barer Ohemnitz• marka Jeyhinize açılan kırk sekiz lira kırk 

1 kt OGLU ...,....,..,.,.,.m 
0 aca ır. sekiz kuruş alacak davasının cari .ı.LinJ.Liır. 

Türkiyeniıı en birinci terazi fabrikasının mamulatıdır. . .Vl _ Eksiltmeye istirak etmek istiyenlerin fiatsız teklif mektub h . . . . ı Do•• rdu•• ncu•• 
Talı.lidlerın• den 8,.ı,.mnız Her yerde arayınız : dil k .. .. ak .. .. d mu akemesı netıcesınde : ıkamet Stanbul · • veya kataloglarını tetkık e me uzere mun asa gun un en en geç • . . . • -

Toptan satış yeri: Tahtakale No. 66-68 bir hafta evveline kadar İnhisarlar Umum Müditl~ğü Tütün Fabri- gii.hınızın meçhulıyetı hasebıle ila _ d ı 
.~:::~~=~~::ı-•ı::::ıı;:~::: • kalar Şubesi Müdürlüğüne vermeleri ve teklülerin<n kabulünü mu_ nen tebliğ olunan muameleli gıyab İcra Memur)uğun 3\1' 1 

DEVREDİLECEK İHTİRA Dr. Ihsan S a m i tazammın vesika almalar lazımdır. kararına rağmen mahke 1 - p3ğıS18~ 
Ö 

. . . meye ge - 935/1711 No. lı dosyasile Emlak ve Eytam Bankasına borçlu 
8

..,,,r 
BERATI ksürük Şurubu vn _ Mühürlü teglif mektubunu kanuni vesaik ıle Vl. cı mad_ me t d 1 . 1 ıa r· 

cHı"drokarbonlar hakkında. kı" ih- . · k "k "' 7 r. •• me parası • mış ve 
1 ~az a ey ememış. 0 du_ terzi Mustafanın Bey<'ğlunda İstiklill caddesinde 115 No .. lu LeY . e;1ı' 

Öksürük ve ncfu darlığı, boğ· dede yazılı eksiltmeye ıştır.a vesı asını ve ıo ·" guven gunuzdan vak kr t d d ]<ı 
'tira için alınmış olan ıs Temmuz . .. . . . veya mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarfların eksiltme günü . .. - . ıayı 1 

ar ," mış a - tımanmın !ki No. lu dsiresinde haczedilen 280 lira kıymetin e ail~ıi• 
1925 tarih ve 322/328 numaralı ihti- maca n _ k'.z.am ık ôksu ruklerı ıçın en geç saat J4 de kadar yukarıda adı geçen Komis;·cn başkanlığına dıle muddeabıh kıtk sekız lira kırk nın size ait olduğu hakkındaki iddia alacaklı tarafından kabul e ı~ı 
•a beratındaki hukıılı: bu kere baş- 1 pek lesırlı ılAçlır. Her eczanede 1 makbuz mukabilinde verilıniş olması lazımdır. •3676• se)<iz kuruşun % 10 ücreti vekalet yerek icra kanununun 97 inci maddesine göre istihkak davası açıla ~9' 

.. ve ecza depolarında bulunur.imi · ••• E l • ı 936 "h P~ 
'.tasına devir veyahut mevkii fiile ve y U tarı inden itibaren takibin tehiri hakkında karar istihsal etmek üzere tebliıpt ifaSl aığ'' 
ltonmak için icara verilmesi teklif Kadıköy Sulh Birinci Hukuk HiL ı _ idaremizin Yavaşan Tuzlası ihtiyacı ;çin şartnemtsi mucibin. % 5 faiz ile birlikte sizden tahsiline ]J1'l, • 

(4 9) k 
rar verilmiş ve adresinize gönderilen ihbar gösterilen yerde 0 el;C' 

edilmekte olmakla bu hususta fazla kimliğinden: ce 20 adet mahruti çadır pazarlıkla satın alınacaıktır. ve 5 uruş harç ve masarifi mu .. bet P 
Kadıköyünde Modada Fransız 11 _ P"'arlık 5/VII/938 tarihine rastlıyan Salı günü saat 15,30 h k . . . - nız kaydile tebliğ <:dilememiş ve zabıta tahkikatı da mus iŞtıl" malumat edinmek istiyenlerin Ga- - a emenın sıze tahmıline kabili rılJ!l 

!atada Aslan Han 5 ı·ncı· kat 1 _ 3 mektebi civarında Şifa sokağında da Kalıataşta Levazım ve Mu bayat Şubaesindeki Alım Komisyonun- t . 1 .. vcrmernis olduğundan keyfiyetin ilanen tebliğine karar ve t 1 ~ 1' 
.. • . emyız o mak uzere 25/2/938 tari _ . . .• · . . . . . .. -al> , 

numaraara müracaat eylemeleri i- 18 sayılı koşkte manevı annesı Şev- da vapılacaktır. h' d 1 .1 . • Tarılıı ılandan bır ay ıçınde 97 m.cı maddeye gore davd açıl•· ı~P' 
· d D · il · 1 k h .. ·· ·· ş b d ın e <arar verı mış oldugundan i ~ o tin olunur. kıye yanın a oturan enızyo arı Ill - Şartnameler parasızı o ara er gun sozu geçe'> u c en • . . - bin taliki hakkında ~mir getirilmediği takdirde icraya dev•": 

Tarı vapurunda kamarot kumanya alınabilir · kametgii.hınızın meçhulıyetı base - • .• . . .. . • (36,0l /. 
· · . . . . . . .. . · , , ;, b · ı · b hükü. .. • . cagı teblıg yerme geçmek uzere ılan olunur. ..,.:,. 

DEVREDİLECEK İHTİRA memuru Reşad'a mahkemenin 937/ ıv _ Isteklılerın p"zarlık ıçın tayın edılen gun \e ~aatte "' 7,5 1 e ış u m hulasası bır ay 
BERATI 525 sayılı dosyasile Arnavutköyün_ güvenme paralarile lıidikte yukarıda adı geçen komisyon3 gelmel~ri müddetle tebliğ makamına kaim oL 

cGüyüm ve emsali kapların oto _ de Mumhane sokağında 8 sayıda juan olunur. · (3672) mak üzere ilan olunur. (840.0J 

ıııatik olarak akıtma uaulü• hak • Mehmed Kasım Temizso:· tarafın • · ••• DEVREDİLECEK İl-l'T'iRA 
dan aleyhinize açılan lbr kıt'a se _' 1 -· Şartname ve numunesi mudbınce • 150.000· ınelrı' dti•. beyaz BER."l'I 

kındaki ihtira için alınmış olan 5 _., 
ned mucibince alacağı olan iki yüz ~anaviçe pazarlıkla satın alınacaktır. 

Eylı'.ıl 1934 tarih ve 1871 numaralı •Yenı· azoestos çı"me t hı· 
altmış yedi liranın maatazminat ve II - Pazarlık 5/VJI/938 tarihine rastlıyan Salı gtinii saa: 13,30 da - n ° ma u. 

llıtira beratı hükmü, işbu ihtiraı 

mevkii fiile koymak için Başkasına 

lıı:ara verilmesi teklif edilmekte oL 
makla bu hususa talip olanların Ga 

masarifi muhakeme tahsilı talebi Kabataşta Levazım ve Mubaya•t Şubesindeki Alım Komısyonun:la tu ve bunun imali» hakkındaki ihtL 
ra için alınmış olan 15 Haziran 1936 

davasının ikametgahınızın meçhu. yapılacaktır. · ş b tarih ve 2185 numaralı ihtira bPra-liyetine binaen ilanen vakı tebliğa- IH -- Şartnameler parasız olarak her gün söziı geçen u eden 
tının ihtiva ettiği hukuk bu kerre 

ta rağmen mahkemede isbatı vücud alınabilir. · · ba,şkasına devir veyahut mevkii' fiile 
Jatada, Aslan han 5 nci kat 1-3 nu- etmemiş olduğunuzdan hakkınızda JV - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 

1 ·· ı l · ·1· d d k · ı 1 konmak için icara verilebileceg"i mara ara muracaat ey eme erı ı an gıyaben devam edilen muhakeme güvenme paralarile biriikte yukarı a a ı geçen omısyon:ı ge me erı 
esnasında mübrez 28/12/930 tarih ilan olunur. (3673) teklif edilı;nekte olmakla, bu h;ısus_ ounur. 

DEVREDİLECEK İHTİRA 
BERATI 

•Kuyu deliklerinin elektrikle ted. 
kik ve tharriyatma mahsus usul ve 
cihaz• hak'kındak! ihtira için alın. 

mış olan 18 Haziran 1936 tarih ve 

2183 numaralı ihtira beratının ihtL 
va ettiği hukuk, mezkı'.ır ihtiram 
başkasına devir veyahut Türkiyede 
mevkii fiile konması için icara ve. 
rilmesi teklif edilmekte olmakla bu 
hususa talib olanların Galatada, As.. 
lan Han 5 inci kat I : 3 numaralara 

müracaat eylemeleri ilan olunur. 

• •• ta fazla malfunat edinmek istiyen.. 
ve 267 lir ay> muhtevi sened zirinde_ !erin Galatada, Aslan han 5 inci kat 
ki Reşad imzasınm size aid olup ol- I - İdarem;zin kajhzman v~ kulp tuzları için şatnamesi mucibin_ 

1 _ 3 numaralara müracaa: eyleme-
madığmm tahkiki zımnında ehli ce 10 adet vagonet pazarlıkla satın alınacaktır. !eri ilan olunur. 
vukuf marifetile istiktabınız yapıl- 2 - Pazarlık AJ7/938 tarihine rastlıyan pazartesi güniı saat 15.45 ---~-~---:-:-~-----
mak için yirmi gün müddetle hak _ de Kabataşta Levozım ve mubayaa\ şubesindeki ulım komisyonııf'da Zührevi ve cild hastalıkları 

kınızda ilanen tebliğat icrasına k._ ı yapılacaktır. . .. .. .. • H · o·· 
.1 . ld - d t . k 1 3 - · Şartnameler parasız olarak her gun sozu geçe" şubcaen alına_ Dr. ayrı mer rar ven mış o ugun an ayın ı i-

nan 11/7/938 pazartesi günü saat ilir. , . . . , . . . • 
d K d k

.. S lh B' . . H k k 4 - Eksıltmeye ı•tırak etme.< ıstıyen frrmalarm fıaLız ve mufas_ Öğleden sonra Beyoğlu Ağacaml 
10 a a ı oy u ırıncı u u > . , İ . d N 

hk 
. d b" t h b 1 sal tekliflerini mtin3kasa gününden 5 gün evvelıne ırnda" nhısarlar karşısın a o. 133 Telefon: 43595. 

ma emesm e ızza azır u un. . kl ' fl . · k b 1 · ·· .....,...==="""'""'"""'""'""'"""""'..,;,"' 
d - t kd. d · t'kt bd · umum müdürlüğü t.uz şubesine vermelerı ve te ı erının a u ur.u . . . ma ıgınız a ır e ıs ı a an ım- . Sahıp ve neınyatı ıdare edr., 

tina ile mübrez sened zirindeki im. mutazammm vesaıka elmalar.• _ıçzımdır. . .. ,., . Baş muharriri 
"kr t · dd 1 - t bl'ğ 5 - Isteklilerin ph2örlık ıçın tayın edılen gun Ve saatte ,, 7,5 ~u- ız 

zaykıı ar ek~ış "
1 

°ku.:'acagı·ı~ 
0

1 
venme paralJl1ıle birlikte yukarıda adı geçen kom;syona gelme!eri ETEM ZET BENİC:: ... 

ma· amına aım o ma uzere ı an - · 
lunur (8466) ' an •:unur. (3674) SON TELGRAF MATBAASI 

Türk Hava K.urumLI 
25. ci Tertip 

Büyük Piyangos~ 
3. üncü keşide 11 ·Tem muz • 938 dadır. 

Büyük ikramiye 50.000 li rad~· 
Bundan başka: 15.000, 12.0U ' 
10.000 Liralık ikramiyeler1~ 
( 10.000 ve 20.000 ) liralık ik1 

adet mükafat vardır. 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengi~ 

eden bu piyang0ya iştirak etmek sure 
tile sizde taliiniz i deneyiniz. 


