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Yazı işleri: Te'efon 20827 
İstanbul Cağalo2lu Nuruosmaniye No: 54 

En sGn Telgrafları Ve Haberleri Veren Akşam Gazetesi 

;:~SAFiYE "' 
Taksim PANORAMA 

1 
Bahçesinin alafranga kısmında ı eslekar 

umbur! Sallbaddin ve arkadaş'ar ın iş· ' 
tirakile her akşam seaoalarınıı ba\hmıştır -

loare. ilan: Tel. 20827 
Telgraf : İst. Son Telgraf 

l='ransızların oyalama siyasetine· ve Milletler 
Çemiyeti delegelerinin tahrikitına artı sür'atle 

nihayet vermek zamanı geldi 
Müstakil ve mukadderatına sahih bir Türk Hatay mutlaka kurulacaktır 

/;'ransa derhalteahhüdlerine Vaziyet yeniden nazikleşti, çünkü : 
0e vaidlerine riayet etmezse · 
lf atay Türklerine aid men- · •/:-~.,__. 
Fcıatleri ve Cenub hududu
'>luzda emniyet ve istikrarın 
temin edilmesini icab ettiren 

~er türlü tedbirleri almakta 

1 - Fransızlar inzibatın temini için 
askerlerile teşrikimesaiyi bir 
kabul etmiyorlar 

Türk 
türlü 

2- Hataya yeniden Ermeni ve Arab 
çeteleri gönderiyorlar 

3 • Aleyhimizde şiddetli propaganda
lara başladılar 

serbest olacağız 

4 -Milletler Cemiyeti kontrol hey'eti açık
tan açığa aleyhimize vaziyet alıb 
tahrikata başladılar. 

rtık Fransızlarla tam ve sa . imi bir anlaşma N. . ··ıd·· ··ıd··? 
ld d.1 . v. t h kk k d. ıçın o uru u . e e e ı emıyecegı a a u e ıyor 

Vekiller hey' etinin bugün vaziyeti müza
~ere etmesi ve bir karar vermesi bekleniyor 

-.. 
1 - ---.--iııOL:. 

A nkara 19(Husu'i muhabirimiz telefonla bildiriyor)- Halaydan gelen haberler dikkat ve ehemmi. 
yetle takib edilmekfedir. Fransızların oyalama siyasetine ve Milletler Cemiyeti delegelerinjn dürüst. 
itik ve bitaraflıktan aynlarak tahrikatta bulunmalarına artık sür'atle nihayet vermek lüzumu kendini 

göstermektedir. Müstakil ve mukadderatına sahih biı· Türk Hatay behemehal kurulacaktır . 
Bize karşı olan taalıhüdler tutulmazsa biz de her türlü taabhüdler den azade kalıp Hatay Türklüğüne 

aid menfaatlerin ve cenub hududu muzdaki emniyet ve istikrarın İcab ettirdiği her türlü tedbirleri almak. 
ta tamamile serbest bir mevkie çıka cağı2. 

Çünkü vaziyet Fran•a ile tam ve samimi bir anlaşmama kabil ol amıyacağını bir kere daha göster -
mektedir. Hüsnüniyetimizi ve sulh perverliğimizi göstermek üzere son defa Paristeki görüşmelerde Fran. 

Kasım paşa 
tinin kaza 

doğru 

cinaye. 
olduğu 

mu? 
Arada gene kadın yüzünden 

kıskançhk mı vardı ? 
Dün gece Kasımpaşada Enver 

adında bir gencin ölüınile netice. 
lenen bir cinayet olruuştur. 

Son dakikaya kadar yaptığımız 
tahkikata göre Enverin ö!Cmü ve 
düne kadar Enverle Alaeddinin 

samimi arkadaşlığı birbirine te _ 
zad teşkil etmektedir. 

Hadisenin tafsılatım ve bugün 
öğleye kadar aldığımız malumatı 
yazıyoruz: 

(Devamı 6 mcı sabüenıiıde) 

sız hükumetinin verdiği teminata bir kere daha inanmış ve bu sözlerin yerine getirilmesine intizar ede. F k b • h A 

rek vaziyet almıştık. L•ikin bugünlerde mucize kabilinden memnuniyete şayan, fakat tam maoasile müsbet ra n o, u yaz n 1 a 1 
" - ~ .... ~ bir netice alınmadığı takdirde busu le gelecek vaziyetin mes'uliyeti tam amile ahidlerini ve vaidlerini tut. . . 

--~ mıyanlara aid olacaktır. • • • • • zaferi elde etmeğe 
llugün Vekillerin toplanması muhtemel olan Savaronıı yatı MÜZAKERLER ÇIKMAZA MI !er devam etmektedir. 1 müştereken temin eylemesi hu - ç a l ı ş 1 y o r 

/ GİRİYO? Bilhassa iki mühim mesele bu susunda mutabık kalmıştır. 
~fnit fabrikaslnln femelafma Antakya 19 (Hususi muhabiri - müzakerelerin uzamasında fımil İkincisi Hatayda dahil! asayiş 

mizden) _ Türk ve Fransız as _ olmuştur. Bunlardan birisi Ha - ve inzilbatm temini meselesidr. B"t"n h ı d h b' d t 
b~e:;ea~i"!!J:!~~~~~!ı~~ec ız!~!!~atak -~~;~~;~~~~;~:;~_· ~~~:;:;r,:'~:::~:.; Bo h~"";;..:;:•, .:.'.'::::;:;:, u u Fr~:;:ı~r e h:p ıa:~: if e~;~~~~argeç:" 
~ olıuı klor ve sudkostik fabrikasının temelatma merasimi, bazı • • 

lı,lllıı lıazırlıklarm ikmal edilememesine binaen başka bir güne M k L A tf • M h • d d • 
1 ~~ç~~ş~~nü, bu merasimi idare edecek olan Başvekil tarııbndan a tu 1 o• u 1 u 1 1 n e 

~~d~ • 
~iı. ,ı..ıa~dan .relen haberler bü:v_ük bir hassasiye~'· taki~ edilmekte: Ya m a 1 a a ra 51ndak1 mu ha be-
ltııııı ladiseıerın fevkalade mahıyette olarak hır Vekıller Heyetı 

ıı3"•'. istilzam edeceği tabmio edilmektedir. 

'ıaıd u ıtibarla şehrimizde bulunan Vekillerin bugün Sa,·arona ya. rey• tem • n e d ı• yor m u ş ? V"lt~ı llüyiik Şefin nezdinde toplanmaları muhtemeldir. Binaenaleyh 1 • 
1 1 •riınizio bu akşam Ankaraya dönmeleri ihtimali uzdır. 
~ NAFIA VEKİLİNİN TEDKİKLERİ ~ • d 

~~ afıa Vekili dün refakatinde naiıa erkanı olduğu halde Nafıa fen 118.uhı• .Jdı•n l alada l tan bul an 
"ıı, t•lıiııi, Ye~ilköy hava istasyonunu, Silihdarağa elektrik fabrika. 'YJ i u~ p s . s 

g~ırnistir. 

l . KARABÜKE GİDİLECEK l k t b ·ıı· b klı·yordu ~'k;,klısad Veldli Şakir Kesebir bugii~lerde şehrimize gele.ce~~ir. ge ece 0 omo l e e e 
~'•I, 1'csebir, dün şehrimize gelen Sumer Bank Umum mudurıle 

~ ••gelecekharıaKa'.:."..bi~-ı<egide~ti_r. . : Fakat .· bu pto .obil i~ .~· ka.rşıs,na 

ışıi Galatasporu 2-·1 · ·b" ·Aı· · d .., · · 
ağı u b'· 'etti ! ~~~lf~m~zı;:l ~~ :. 1 

'
1 / ı 1 '~· .~~·Açı 1~ ca. ! ~ (Y!ıq!~a~ld~ Siperlerde bir aralık istirahat i.mkfınını bulan Frankistler 

<Yazısı altıncı sahüemizde) 

• 
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Şefaat dilencileri 
Altı yedi kruvazör Türkiyenin gözünü korkutmaya 

ve boynunu iğiltmiye kifi gelir ... diyen Suriyeli 
gazeteci mutlaka delidir .. Daima sevgi ve iyi kom
şuluk tezahürü ıösterdiğimiz bir milletin gazetele-

rinde bu şekilde konuşulduğunu görmek istemezdik 
doğrusu!. 

Yazan : ETEM iZZET BENiCE -
H alay davasının iyi bir hava içinde yürümesinden memnun ol

ınıyan unsurlar gizli ve açık hötün Suriye, Lübnan ve Ha. 
tayda lahrikat yapıyorlar. Bunlar için benimsenen hava ka. 

palı ve ~ar'alı olan havadır. İstiyorlar ki, Hatay dünya sulhu üzerin. 
de daima korku yaratan bir çıban başı cibi büyüsün, cenub hudud. 
larıınızda •ınniyetsizlik ve asayişsizlik artsın, Fransa ile aramızdaki 
münascbat gerginleşebildiği kadar gerginleşsin. İstediklerinin ve 
umduklarının zıddı çıkan her neticeye düşmaq kesilen bu unsur 
şimdi de Suriye, Lilbnaıı pzetelerini aleyhimize kışkırtıyor ve ken. 
di kudretleri dışında kalan kaynaklardan şefaat dilenciliğine kalkı
şıyorlar. Ucle bunlardan biri galiba cinnet nöbetine tutulmuş olacak 
ki, geçirdiği l.riz esnasında Fransayı Türkiye aleyhine harb açmağa 
dnet etmiş 'e .. •Lozan, Ankara muahedelerine Türkiycnin boyun 
eğmesi için be~ altı kruvazör göndermek kafidir!• Diye de bir hik. 
met yumurtlamış! Bizim kadar Frıııısızların ve batı.. hepimizden 
çok bizzat Suriyelilerin gülünç bulacağı bu tavsiye karşısında ihtiras 
ve fesadın insanları nereye kadar sürükliyebileceğine de şaşmak 
gerekiyor. 

Türk milleti ve Türle matbuatı kadar Suriyeye dostluk ve iyi 
komşuluk tczalıürü gösleron bir millet ve matbuat olmamıştır. En 
buhranlı, fcsadlı ve entrikalı giinlerde bile daima Suriyenin müs. 
takil veyaoıba~ımızda uslu akıllı, kendi inkişafını kendi sliyinde ve 
varlığında :ırıyan bir millet olmasını istedik. Buna mukabil Suriye 
matbuatında bu çeşid yaulnrın çıkması, Türk milletinin Hatayın 
me\Cud ve mukadder istiklali üzerindeki samimi neşriyatının birçok 
makdaslara atfedilmesi nankörlüğiin en koyusu olduğu kadar mu. 
hakkak ki, Sııriyenin de milli menfaatleri aleyhinedir. Bu kadar basit 

bir hakikati idrak edememek ve üstüne üstelik Fransayı da aleyhi. 
mize lıarb açmJ:a davet etmek budalalığın ve küstah cürctin şahese. 
ridir. Sankj t'ransa bizi tanımaz, ne olduğumuzu bilmez, yapabileceği 
i5in mahiyetini ölçmez ve .. Suriyeli gazeteciden akıl öğrenıniye muh. 
taçmış gibi. Nihayet bir gazeteci delirebilir; tahrik ve f•sad aleti 
olabilir, birçok karışık hesablar ve menfaatler hesahın:ı yine birçok 
şeyler söyliyebillr ... Fakat, böyle bir gazete ve gnetecinin Suriye hil
kı'.uneti topraklarında yeri olmamak lazım gelir. Bize karşı daima 
dostluk teminatı veren ve lıakikatte de milli menfaatlerinin icabı bu 
olan Suriye hükumetinin bu çeşid neşriyata müsaade etmemek elinde 
ve idaresindedir. 

Suriyelinin pek yerinde olarak takdir etmesi lazımdır ki, Türk 
milleti ve Türkiye Cumhuriyeti yalnız sulha ve uluslnYarası emniyet 
kollcktifine büyük değer verdiği için daima sulh tarafında kalmış ve 
Hatay davasına imza konan ve adına itilaf, pakt, muahede .. denilen 
usullerle halletıniye çalışmıştır. Eğer, Atamızın çizdiği yol bu yol 

olmasaydı ve niyetimiz Hataya istiklalini verdirmek yerine onu ilhak 
etmek olsaydı bunun nasıl ve kolaycacık temin edilebileceğini daha 
bizim duymamıza ve gönnemize vakit kalmadan bizzat Surıyeli gö. 

rür \'e duyardı! Bütün üzüntümüz, yorulmamız, beklememiz ve ardı. 
arkasına birçok müzakere safhalarından geçmemiz hep i'"'ret etti. 
ğimiz sulh•everliktendir. 

- Bu hakikati Arab ııazetecinin idrak edemediğine kani değiliz. 
Fakat, o behemehal ve mutlaka karanlıktan ve bnlRnıklıktan hoşla. 

nıyorsa karanlığın ve bulanığın kendisi için getirebilecc~i akıbetin 
mcs'ııliyeti de hiç ıüphe yok ki yalnız kendisine aid olabilir. Ancak 
biz dost tanıdııiımız, dost görmek ve kalmak istediğimiz Suriye mil. 
Jetinin bu sefaat dilencisi gazeteci gibi düşündüğüne hala hükmet •. 
ıı:ıek istiye~lerden değiliz. Suriyeli menfaati kadar ıararını da iyi 

ölçmesini bilen adamdır. 
Etem İzzet Benice 

Türk - lngiliz Mali anlaşması 
Türkiye • İngiltere mali anlaş. 

masının tasdikine dair olan ka • 
nun layihası, bu ayın 27 inci günii 

Kamutayda müzakere edilecektir. 

Ayni günde İngiliz parlamentosu 

e 

da ayni meseleyi görüşecektir. 

Bu vesile ile o gün Meclis Türk

İngiliz dostluğu ve teşriki mesaisi 

hak.kında yıpılacak tezahürata 
sahne olacaktır. 

·QNUSEHv 
~:.., .. ~ . . . 
·~~~-~-~.::.~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~ı 

AŞK, HEYECAN ve İHTİRAS ROMANI 

Tefrika 
N. 19 

_ Evet. Auyiş ve inzibat ba. 
kımından çok iyi çok hydalı 

_ Güruitülü mü oTur demek ıs-

tiyorsunuz? 
- Şuphcsiz. İçkı girince araya, 

muhakkak gürültü çıkar. Bir tad. 

sızlık başlar. 
_ !yı ki beni ıkaz ettiniz Kam. 

ran Bey! Bu gece sabahı nasıl bu

lacaktık? 

- Sabahı bulmak mecburiyeti 
var mı? Bilhassa sizin için .. Maç. 
kada oturuyorsunuz! Canınız sı. 

kıldığı zaman bir otoya atlar, e. 
vinlze ııiderslniz! 

- İyi amma, bu gece gitmeme 
imkan yoktu. Çünkü. 

vezan: lekender F. 
SERTELLi 

Naci Demirel gühlmsedi: 

- Çünkü bana rastladınız, de. 
ğil mi? 

- Evet, yoksa ıimdiye kadar 
çoktan gitmiştim evime. Ben bu 
şekilde eğlencelerden hiç hoşlan. 
mam Kamran Bey! 

- Güzel bir saz. Nef:s meze • 

!erle bezenmiş bir içki sofrası. 

Hoş sesler ve rözler .. i~te böyle 

bir eğlence siz! avutabilir, değil 
mi? 

- Nasıl da bildiniz yok mu? 
İnsan sarrafısınız vallahi siz! Kar. 

şınızdakinin ruhunu, neler ılü • 

şündüğünü, şıp diye anlıyorsu • 
nuzl 

Belediye 150 bin Ankara Tıb 
Liraya bir şehir Fakültesinin 
Garajı yapıyor inşasına 
1 şubat 939 da da bü. 
tün 0tebüsler beledi

yeye geçmiş 0lacak 
Şehrimizde otobüs işletme im.. 

tiya:ı.ma sahib olan Belediye Re. 
isJ.iği, bu maksadla büyük hazır. 
ltk.lara başlamıştır. 

Bu iş için Şehir Meclisinden a. 
Jına yarım milyon liralık istikraz 
akdetme salahiyeti milli banka. 
larımızdan birinde yakında kulla. 
nılacaiktır. 

Bu paranın 150 bin lirası ile bir 
•Şehir garaj1> yapılacaktır. 350 
bin lirası ile de Almanyadan son 
sistem otobüsler celbolunacaktır. 

Bu suretle azami 1 Şubat 939 da 
İstııılbul otobüsleri Be:ediye ma. 
rifetile işletilmiş olacaktır. 

Başlanıyor 
Bin• için •eçllen mınt•· 
kada 150 ev, dUkk6n ve 

baraka yıkılacak 
Ankarada inşa olunması .ı:arar. 

!aştırıldığını yazdığımız yeni «Tıb 

fakültesi• için yapılan hazırlık. 

!ar çok ilerlemiştir. •Ankara tıp 

fakütesi•, Nümune hatahanesi ci. 
varında tesis ve inşa olunacaktır. 

Burada yapılacak istimllk sa • 

hası tayin olunmuştur. Bu mak. 

sadla 150 bin fazla ev, dükkan ve 

baraka da yıkılacaktır. Yıkılma 

işine ayın 24 üncü günü başlana. 
nacaktır. 

KOÇOK HABERLER ~ M I k t• • d 
* Türk çiftçiliğinin ihyasına em e e Imtz e 

yardım olmak üzere mamuıat mu. Ticaret klübleri 
amele vergisinden istisna edilmiş. 

tir. Kuruluyor * Lise imtihanları 22 haziran.. 
da bitecek 24 de olgunluk imli • 
hanlarına başlanacaktır. * Yerli mallar sergisinin be • 
dil noktadan iyi olmas: için mü. 
tehassıslardan mürekkeb bir jüri 
heyeti bulunması kararlaştırıl • 
mıştır. 

* Şehrimizin esaslı surette ten. 
viri için bir proje yapılmış Na • 
fıa Vekaletine verilmiştir. * Milli bayramlarda kullanıl. 
mak üzere evvelce hazırlanmış o. 
lan daimi tenvirat projesinin 
derhal tatbiki kararlaştırılmıştır. * Stoyadinoviç ile Kont Ciano 
arasında Venedikte yapılan gö • 
rüşmelere dün de devam edilmiş 
ve bfrçok hususla~da mutabık 

kalmıştır. 

Paris gazeteleri AJm3n tehlike. 
si karşısında bu iki devletin an • 
!aşmasını çok iyi karşılamakta • 
dır. * Meksika ihtilalı devam et • 
mektedir. General Sevillo braf_ 
tarları bir garnizon zaptetmişler. 
dir. * Bursa civarın:ı 20 dakika 
kurabağa yağmıştır. Bunların bir 
kısmı ölü imiş .. * Eski Fransız Başvekillerin • 
den Flanden, Leon Blom'ur. İs • 
panya hükumetçilerine g~!liŞ 

mikyasta harb malzemesi gönder
diğini ifşa etmiş. Bu halin yanlış 
olduğunu, Fransanın İngilterenin 
tuttuğu yolda yürümesi lıizım ol. 
duğunu söylemiştir. * İzmir belediye reisi kendisi
ne verilen on bin lira ikramiyeyi 
sekiz bininı İzmri yollarına, iki 
bini Kırşehir fel5.ketzedelerine 
yardım olarak dün dağıtmıştır. 

* Kazalarda çekirge ile müca. 
deleye başlanmıştır. 

* Şimdiye kadar Japonlar Çin. 
de 410 bin kişi zayiat vermiı olup 

bunun 100 bini ölüdür. 35 lıarb 
gemisi. 629 tayyareleri ımha e. 
dilmiştir. 

Naci Demirel: 
- Evet ... 
Diyerek ağzını açtı amma, ner. 

deyse: •- Bu, bizim mesleğimiz_ 
diri• 

Diyecekti.. Hüviyetinin mey • 
dana çıkmaııını doğru bulmadı. 

- Evet, hanımefendi, Alman • 
yada tahsilde iken biraz bu lime 
de merak etmiştim. Karşımdaki. 
nin ruhunu, neler diişündüğünü 
çarçabuk anlayıveririm. 

- Ah, ne iyi 0ey bu. 

- Vallahi iyi değil, hanımc • 
fendi! Çok itimad ettiğiniz, sev_ 
diğiniz birini, günün birinde - kö
tü düşüncelerini keşfeılaek • da. 
rıltıyorsunuz! İnsanların fizyo _ 
nomisinden anlamamak, anb • 
maktan daha karlı değil mi? 

- Hayır. Bana öyle geliyor ki, 
bu ilmi bilenler çok rahat ederler. 
dünyada. Mesela bir tüccar mıdır? 
Yanına alacaği ·kasaaarın ne me. 
ziyette olduğunu derhal anlar. 
Eve bir hizmetçi mi alacaksınız? 

Hırsızlık yapıp yapmadığını der_ 
hal yüzünden öğrenireinlz! Bun. 

ilk ticaret klübünün 
inşasınrı Ağustesta 

başlanacak 
Memleketimizin büyük şehir. 

!erinde ihracat ve idhalat tüccar. 
!arımızla diğer tacirlerimizi bir 
araya toplayacak olan «Ticaret 
k.lüblerh tesis edilmesi düşünül. 
mektedir. Memleketimizde ilk 
•Ticaret klübü> pek ylkında İz.. 

mirde inşa olunacaktır. 
Bu maksadla güzel bir pJan ha. 

zırlanmııı ve inşaata Ağustosta 

başlanması kararlaştırılmıştır. 

Böyle bir klüb şehrimizde de 
yapılacaktır. Bundan sonra tile • 
carlarımız, kendilerine aid mesc_ 
leler için, toplantılarını bu bina. 
!arda icra edecekerdir. 

* Hırsızlıktan suçlu l\folımed 
adında birisi dün mahkemede bir. 
denbire çıldırmış şarkı sıiyleme. 
ğe, dans elmcğe başlamış, kendisi 
tıbbı adliye sevkedilmiştir. * İstanbul İş Bankası müdür • 
lüğüne ikinci müdür Nejad ta • 
~·in edilmiştir. * Sıhhat Vekfileti sağlık için 
propaganda yapmak üzere 60 bin 
afiş yaptırmıştır. * Meşhut suçlar kanununun 
ağır cezalara da teşmili hakkın • 
daki kanun l:iyihası meclise ve • 
rilmiştir. * Sümer Bank umumi heyeti 
bugünlerde toplanacaktır. Banka 
geçen bir yıl içinde 1,138,000 lira. 
!ık kar temin etmiştir. * Roma • Berlin mihveri le. 
hinde İtalyada yeni tezahürat ya. 
pılmıştır. * Sumer Bank umum müdürü 
Nurullah Sumer dün şehrimize 

gelmiştir. * Alman erkiınıhaı:ıbiye reisi 
şerefine Macaristanda müteaddid 
ziyafetler verilmiş, büyük bir hüs. 
nü kabul gösterilmiştir. 

dan daha güzel, daha faydalı lıir 
ilim vır mıdır? 

Viskiler geldı. 
Soda şişeleri açıldı .. 
İçtiler 
Me!ahat, kendisini çok aliı~ •

dar etmiş gibı görünen bu bahis 
üzerinde durmuştu. 

Tekrar sordu: 
- Şimdi, madem ki bu ilimden 

çok iyi anlıyorsunuz, benim ne 
karakterde bir kadın olduğumu 

ve bilhassa şu dakikada neler dü. 
şündüğümü keşfedebilir mis'niz? 

Naci Demirel tereddüd göster • 
di: 

- İnsan, sevdiği şahıslar üze_ 
rinde kolay kolay müslıet v~ya 

menfi hükümler vereme~ hanı. 
mefendi ! Beni müşkül mevkide 

bırakmayınız! Haydi, Kauayalım 

bu bahsi. .. Sizin güzel sesiniz var 
zannederim! 

- Ne tuhaf bir erkeksiniz, 
Kamran Bey! Ben nasıl bir insan 

olduğumu, sizin gibi bu ilmi bilen 

bir kimsenin ağzından duymak is. 
tiyordum. Bundan dah,. meraklı 

Yeni bir karar 

Kuyumcular da altın alıp 
sata bilecekler 1 

Yalnız bunların derhal eritilmesi ve nerede 
kullanıldığının isbah mecburidir 

Bundan bir müddet evvel hükıl. 
met; altın alım ve satımını kont. 
rol altına almak için bir kararna. 
me hazırlamıştı. 

Bu kararnameye gere •Sikke• 
halindeki altının alım ve satımı 
beş bankaya verilmiş, altın alım 
ve satımını meslek ve san'at ha
line getirmiş bulunan dişçiler ile 
kuyumcuları da yalnız masnu ve. 
ya işlenmiş halde altın aiım ve 

satımın• mezun bırakmıştı. An.. 
cak, kararname bu işle meşgul O

lanların alım ve s~tını!arını alıcı 

riyetinl koymuştıı. Haber aldığı. 
mıza göre Maliye Vekaleti şimdi 
bu vaziyette değişiklikler yap • 
nuştır. 

Bundan sonra kuyumcular da 
•Sikke. halinde veya ziynet altı
nı şeklinde bulunan alt•nları ala.. 
bileceklerdır. Fakat bunarı aldık. 
!arı şahsın isim ve adreslerile be. 
raber defterlerine yazacaklar ve 
·hunları derhal eritec~kl~rdir. 

Altın alan kuyumcular; ayni 
mikdar altını nerelerde kullan • 
dıklarını ve •Masnu• halde kime 

ve satıcının isim ve adreslerini ı sattıklarını yazmıya mecbur bu. 
bir deftere kaydetmeierı mecbu- lunacaklardır. 

~~~~~~~~~~~=== 

Sabiha Gökçen 
Belgradda parlak merasimle 

karşılandı 
Sofya 18 (AA.) - Bayan Sa • 1 

biha Gökçen .ııu sabah saat 9,40 ta 
tek kişilik tayyaresile Belgrada 
hareket etmiş ve hava meydanın. 
da protokol dairesi reisi M. Beli. 
nof, kumandan Macaroi ve Türki. 
ye elçiliği yüksek memurları ta. 
rafından uğurlanmıştır. 

BELGRADDA İSTİKBAL 
Belgrad 18 - Atatürk kızı Sn. 

biha Gökçen, bugün saat 10.30 da 
Belgrada gelmiştir. Tayyilre mey
danında orta elçimiz Ali Haydar 
Aktayla refikaları, Yugoslav Ha. 
riciye Nazırı namına teşrifat mü
dür muavini ile askeri v~ sivil ha. 
va teşkilatları mümessilleri, Türk 
itaşemiliteri ile bütün elçilik me. 
murları, Yunan ve Rumen elçileri 
Yugoslav ilk kadın tayyareclsi 
Bayan Poliç ve çok kalabalık bir 
halk kütlesi genç tayyareciyi kar. 
şılamışlardır. 

Selam resminden sonra .;skcri 
bando Türk ve Yugoslav mi!lt 
marşlarını çalmış ve Bayan Sa • 
biha Gökçene Yugoslav Başvekili 
ve hariciye nazırı namına teşrifat 
müdür muavini, asker! hava kuv. 
vetleri namına Yugoslavyanııı ilk 
'kadın tayyarecisi Bayan Polıç, si. 
vil hava teşkilatları namına Yu. 
goslav A. E. Ro kulüb reisi, elçi. 
miz eşi Bayan Haydar ve vatan _ 
daı;larımız namına beyan Taşvü. 
rekli tarafından birer büke! ve. 
ri!miştir. 

Bayan Sabiha Gök<;en, burada 
bulunduğu müddetçe refakatine 
memur edilmiş olan önyüzbaşı 
Kosta Hosiç Jle tayyare meyda • 
modan elçiliğe gitmiş, ve saat 
11,45 te saraya giderek hususi deL 
teri imzalamıştır. Bilahare yine 
elçiliğe dönerek gazetecllerl ka. 
bul etmiştlr. 

Bugün saat 13 te Yugoslav ha. 
va kuvvetleri namına general 
Yankoviç tarafından Avala da • 

daha heyecanlı bir ilim yoktur 
vallahi yer yüzünde. 

· - Bana bir şarkı •.oy'eme~·i 
vadediniz.. Size nasıl bir insa-ı 

olduğunuzu • en mahrem detay • 
!arına kadar _ anlatacağım. 

- a .. İşte bu da tuhaf şey! Ben, 
akşamdanberi Sile sesimin güzel 
olduğunu söylemedim ki.. Sesim 
güzel olsa bile şarkı bildiğımi ne. 
reden biliyorsunuz? 

- Görüyorsunl\Z ki, en mah. 
rem evsafınızı b;Je keşfetmekte 

güçlük çekmiyorum. Parmakla _ 
rınızın teşekkülü, kulaklarınız 

musikiye fevkal5.de istidaclınızı 

gösteriyor. Hatta, eğer bu istidad 
üzerinde meşgul oldunuzsa, mei
hur bir musikişinas olduğunuza 

da kolayca hilküm vermek müm. 
kündür 

- Garib şeyi.. 

- Hiç de garib değil. Bakınız, 
çeneniz inadcı, azimkilr ve mu _ 

vaffakiyetli insan çenelerinden. 

dir. Burnunuz asalet, çene kemik

leriniz, temiz yürekli bir insan 
olduğunuzu ve başkalarının iyi • 

ğındaki otelde bir öğle yemeği 

verilmiştir. 

Ziyafet çok samimI bir hava 
içinde geçmiş ve ziyafet esnasın
da General Yankoviç Sabiha Gök. 
çene Yugoslav askeri tayyarecilik 
dimlomasını vermiştir. 

Yemekten sonra Sabiha Gök • 
çen Avala Meçhul asker abidesini 
ziyaret ederek bir çelenk koy • 
muştur. 

ELÇİLGİMİZDEKİ SUVARE 
Akşam da elçimiz tarafından 

sayın Bayan Sabıha Gökçen şe • 
refine elçilikte bir akşam yemeği 
ve onu müteakıb büyük bir su _ 
vare verilmiştir. 

Türkiye 
Atletizm 
Müsabakaları 
Busena Nıanisa sıaoın· 

yapııacak 
Bu yıl Türkiye atletizm müsa. 

bakaları Manisa stadyomunda ya. 
pılacaktır. Bu münasebetle Mani. 
sa stadyom ve sahasının noksan. 
!arının düzeltilmesi ve müsabaka 
gününe kadar hazırlanmasının te. 
mini için çalışmalara gcçi!mesi a. 
liı.kadarlara bildirilmiştr. Bu emir 
üzerine de Manisa stadında halen, 
hummalı bir faaliyet devanı et • 
mektedir. 

* Halicin temizlenmesi ıçın 
Belediye, liman idaresi ve Hali. 
cin iki tarafındaki müessesel~rin 
masrafa iştirak eylemeleri sure • 
tile yeni bir formül tesl:ıit edil • 
mektedir. * Vali Pirede merasimle kar. 
şılanmış, Atinaya gitmiştir. Ati. 
nada şerefine ziyafetler verilmek. 
tedir. 

liğinde şahsi menfaatler gözet • 
mediğinizi ifade ediyor. Sizi şe • 
refimle temin ederim ki, ben, bu 
kadar yi vasıfları nefsınde top • 
Iamı:ı bir insana ilk defa ratlıyo. 
rum. 

Melahat garsona seslendi: 
- Bize viski getir ... 

Ve Naci Demirele dönerek: 
- Ben Size söylemedim mi, 

dedi, bu, çok meraklı bir bahistir. 
İnsan bu kadar meraklı bir mev. 
zuu bırakır mı hiç? Vallahi hep _ 

sini bir sihirbaz kerameti!~ keş
fediyorsunuz .. Artık kafi' Bütün 
mezyietlcrimi yüzüme k.rşı söy. 
!ediniz.. Beni şımartacaksınız! 

Demek ki ben, bu derece yüksek 
meziyetlere malikim, öyfo mi? 

- Haydi, Melahat Hanım, sö • 
zünüzde durunuz! Bakınız, çene • 
niz de .bu meziyetleri ifade et _ 
mektedir. Yani sözünüzde durur, 
aldatmayı sevmez, irade sahibi 

olduğunuzu gösteriyor. Güzel se. 
sinizle yavaş yavaş bir şarkı lüt _ 
!edeceksiniz, değil mi? 

(Devamı var) 

""' Avrupa ve Amerı 
Al Ş .kr .. .,.,Mt.11 
ımed 11 u ""' dıılı.İ. 

Avrupa . devletleri arasıı;..ı..,. 
münasebetler:, büyük har t •· 

evvelki ~ibi, bir m~-v••e:.J ... 
doğru yürümektediı". Bır t• ,41-. 
tan, Avuaturyayı ilhak edeıl fi!ll'· 
manya ve on°:"la beraber ) ()İ .. 
gibi görünen Italya vardır·,..,. 
ğer taraftan ela İngiltere, f j. 

ve Sovyet Rusya. Gerçi buı:, .. 
çin ikinci kombinozon dah• iJ.· 
vetlidir. Fakat Avustur ·a'P~f· 
bakından sonra Almanyıın 1?ıll ~· 
vetl artınıştır. Orta AvrUP8 ual• 
riştiği politika taarruzu "' 1 • ve o 
fak olur da Çekoslovokya uııtı" 
ta A VTUpa Alruanyanın ° dıı!J 
altına girecek olursa, .ora ~fY 

811 uvvet farkı azalacaktır. 
1 

iad• 
ziyette gözler, büyük harb çeri· 
olduğu gibi, bir defa daha ~• • 
ka'ya dönmüş bulunuyor ... d•. 
kika Amerika'nm semp•ll51 ~ • a·n•mokrat devletl-Ordedlr. 1 c~ 
aleyh Avrupa işlerine k•r~a, 
olursa, bu müdahale anca!< bilit· 
giltere ''e Fransa lehine .~Jahııtlı' 

b .. ·ıık Fakat acaba Amerika U} oıii'" 

da yaptığı cibı, Avrup3JllD kııfli' 
takbel harbına fili suretle 
mak istiyecekmidir? eıınJll 

Amerika . de .. ıeı . udaınlbll ,ıı• 
sözlerine bakılacak oJurS~· b edi• 
ale müspet cevap \'crınk ı<9 .,.ııııt 
yor. Şikago'da Amerika eU ı~· 
reisi Ruzvelt'in •öylediği ·::r;ci' 
hatırlardadır. Geçenlerde ... J.,difıl 
ye vekili Bul, i\şvil'dc sol >fi'•~· 
bir nutukta Amerikanın de ti•1ııl 
rat devletlere karşı ,rınP• Mal 
vazih sözlerle aıı]atmıştır. · ı;;lltl" 
gün Ruzvclt ile görü,tiikt~n ;.ı t• 

ra Vıışington'da bir nutıık it J110cr 
d h . . .. ı rı sıı en arıcıye mu~ cşn · . ısf• 

Wcls de otoriter devlctlerıo ,, • 
yare bonbardımanına kn~ı: 19~. 
ziyet almak istcmcmcJerın eı< ' 
bih etmiştir. Dün çıkarı gaı,ıe • 

·s ga• !er de Nevyork 'faynt1 b•b ' 
sinin bir baş mak&le•indcll . ı•' 

•3rıs 
sediyorlar. Bir hülfısası aJd 0r<-

kJle c it rafından verilen hu ma da b 
york gazetesinin, .A'-rup• il<'' 
harb çıktığı taktirde J\ll'ttaıd•• 

~ nı ' nın bitaraf kalmıı·acagı · 
ğı bildirilmektedir. t.nıt' 

Fakat bu sözlere rağmen~ ,,ııP' . ,... .ı 

rikanın müstakbel . bır · .. cı·tt' 
harbma iştirak eınıek i•tı~J!ii•'' 
çok şüpelidir. Amerika11111 J•ı'°"' 
tik aleyhine olduğuna ve ,,ıı•• 
yanın Uzak şarkla, A.Jııınnd• il' 
Ora Avrııpada ve inlyauıll ·y~ıl 
panyada takilı .,uikleri "1 .~ı·rl· ·ı et ı Amerikalıların takbı 1 • 00 ııı<' 
ne şüphe yoktur. Fakat ~,geııııtl' 
dikleri bir siyaseti takbıh !> < • 
için söyledikleri sözlerde" ~ti• 
rupa'da çıkacak bir Jıarb• ." (' • 
rak cdcekleri gibi bir ın•fl;i~-
karmamalıdır. Bilakis j\fll h,rbl• 
nın müstakbel bir A,-ruP"deı;J•' ,.·n• na karışmak istemedıı;• ,._.,. 
eden sarih vaziyeler vardır· itti1,. 
rika, henüz büyük har:;111ıııı~• 
kinden doğan hayat s rııııtıl' 
tesirlerinden kurtul"_'.

9 u1<l·-· 
l be &Uf ·-· Ve bir defa dalıa ıar ,ri~' 

memek azmi, ma)'l!' 1931 :.11-1"' 
de aktedilen bitaraflıl< I< rııeri~~· 
rı ile ifade edilnıi~tir. fl ,,,.iP'8 

nın büyük harbe &ürüJ<l•ll':ı. ) '' 
sebebleri gözönünde ttıııl~r h•'.: 
pılan bu kanunlara göt•• uh•'' 
çılrar çıkmaz, Amerika, "'11pd118 

devlelerin Amerika piYıı5"1jrıİ .. 
. e rı dil~ para istikraz etmelerıo ,, ıe 

. Jara~ ,ıl• 
lacak. Parası pcşın ° 1111 ·~ 
edilmedikçe harb JevaııJllırıııhpfl 
mıyacak. Amerikalılar. de 5C~~ 

• •1 • ı(ID eJ<I' 
devletlerın gemı erı d•Jfl 1, 
hat etmiyccekler. su, bit ~cif 

d. "ol ~ ki, Amerika, ken 1"1 jl« 
1 

1812 senesinde lngiıtcre,41Jl1'~ 
defa da 1917 senesinde tıi18~ 1. 
ile harbe sürükllyen .9 cııl' 11 

·· · d dıırırı•~ '' ' hakları uzerın e ka~' ~· 
Amerikanın 1\.vrup•Y8 bit 1<•~1 
ziyetini izah eden diğer ,hil' 

6 ncı ~ 
(Devamı 1 · 

Sağlık l{upo~u 
10

,,es ~i 
·r11ı• .. 

Bu kuponun yı cıir<" 1, 
toplayıp idaremıze ~:.ıci/l Jil' 
kuyucularımız soN·ıe/ıııssl' ııi 
F'ın birinci sınıf mu " ı~cJıl,., 

ccane h" 
rı tarafından me, , 11 ıar· 1ı. 
edileceklerdir. !'ur dt!fş11' 
gün idarehanemızd- / 
mektedir. 



Ila ç fi at 1 arı. Maarif Vekilimi-
Tıbbi müstahzerlerden istihlak ver- zin Ege seyahati 
oisi alınmıyacağı dün alakadar. Geri kaldı 

rara tebliğ edildi 
Bu y-eni karar, bir kısım ecza 

fiatlarını ucuzlatacaktır 

ve ilaç 

~bi müstahzarlardan istihlak 
~giai alınmıyacağı hakkında 
IOn verilen karar vilayete tebliğ 
Ohınm~ur. 

Bu karara göre, başlamış olan 
il' başından yani Hazirandan iti. 
haren ispençiyari ve tıbbi müs -
t.bz arlardan istihlak resııı.ı a. 
~acaktır. Tıbbi müstahzar
lara yap~mak üzere sahible. 
l'iııin mal sandıklarından veyahut 
lliınrük idarelerinden aldıkları 
Plıllann bedelleri sahiberine iade 
~yeceJrtir. 

Sahihlerinin ellerinde bulunan 
l>lıllar, müstahzarlar tamamen sa
lınıcıya kadar pul kıymetıni müs. 
labzar fiatma zammetmek sure. 
~ müşterilerden alaca.lılardır. 

l.laı sandıkları ve gümrük ida. 
l"eleı-i ispençiyari ve tıbbi müs -
1-hzar &milleri.M ve idhalatcıla
l'ıııa verilmiş olan pı:llan geri a. 
laııuyaca.lılardır. 

Yalnız, herhangi suiistimale 
mahal kalmamak Ü'.ere müstah
zar sahiblerinden pullanmış ne 
kadar müstahzar bulunduğuna ve 
müstahzarlara yapıştırılmak için 
ellerinde ne kadar müstahzarat 
bulunduğuna dair, adet ve kıy -
met gösterilmek şartile beyanna. 
me alınacaktır. 

Bu beyannamelerin, müessese. 
!erin .lıontrolu suretile sağlamlığı 
temin oluruıcak ve ecza fıatların.. 
da ihtikara mahal bıralanamak i. 
çin lüzumlu tedbirle alınacaktır. 

Haricden gelecek olan mü~talı.. 
zarlara yapıştırılmak üzere güm. 
rük idarelerinde bulunar. ve he
nüz satılmıyan pullar, adet, cins 
ve kıymet itibarile bir heyet ta -
rafından tesbit olunacaktır. 

Bu pullar, kıymetli evrak am -
banna teslim olunacaklardır. Bu 
yeni karar, tıblıi müstahzarların 

fiatını ucuzlatacaktır. 

iZMiR FUARI 
~esmi küşad akşamı 3000 da
tıetlige ziya/ et ve balo verilecek 
~esrni küşad ve şenlik pr0gramı hazırlanıy0r' 

fstanbul ve Ankara rady0ları fuar için 
şimdiden neşriyat yapacaklar 

20 Ağustosta açıfaı-ak 20 Ey hi.l.. 
de kapanacak olan beynelmilel 
OUfü İzmir fuarı için çok muh. 
\eşeın birprogram hazıranmakta
ladu-. Fuarın açılma merasimi 
llliinasebetile İzmir Belediyesi tz. 
ltıir, İstanbul ve Ankara ile diğer 
ttlıirlerimizden (3,000) kişiye da. 
°l'etiye hazırlamaktadır. 

'lekilleri.miz, l\leh'slarımızla, 
'-kert erkanımız, bükü.met erka. 
lU, Sefirler, Konsoloslar, milli 
banka müdürleri, tüccar ve yük. 
le\ san'atkarlarla İstanbul gaze. 
lelttinden her birine, diğer bir -
~ rüzjde ve maruf zevata ayrı 
~ davetiyeler gönderilerek res. 
llıiı:ii§ad günü İzmire çağmlacak-
1-rdır. Re6ıriiküşaddan sonra muh. 
~ bir öğle şiya!etı verilecek 
1't bunu, gece bütün davetlilerin 
tilelerile iştirak edecekleri yine 
3.000 .lıişilik resmi bir balo takib 
~ektir. 

llu balo; Ege d~nizinın cennet 
\ıYılarındaki büyük Fuar gazino. 
lııııda tertm olunacak ve mchta. 
ha tesadüf eden o gec~ yarısından 
;:ra gazinonun bütün elektrik.. 

ı söndürülerek sureti mahsu -
~a Avrupadan getirilen yeşil, 
\ıllıuzı, mavl ve türlü türlü renk.. 

~ Pl'ojoktörlerin göz alan, zarif 
~Yaları altında ve mehtabın, ga. 
liııonun önündeki denizde titre. 
feıı gümüş ışıkları altında sabaha 

- --- - -

ikinci melltub 
Kii§klii. çiftliğin ~ahibi.. 
Nefretle baş!ıyaı~ aşk 
..;...;.:..~~~.....::......::.~~ 

Sevgili Semra 
tl:ektubun bugünkü posta ile 

~~ldı. Eğer almamış olsaydım bi. 
e~. yazmağa hazırlanıyordum. 
Ç\Uıkü bir sürü havadis birikti. 

~sraı-engiz yolcuya dair yazdık -
'lfıııı seni de fazlaca aliikadar et. 

lııif olacak ki, cAman İlhan, me _ 

~alt~~ndım, bu adamdan bahset. 
egı unutma» diyorsun! 

liakikaten merak edilmivecek 
tltıi değil ki.. . 

Bu defk: havadıslerimı bir hay. 

kadar devam edecek, dört büyük 
ve meşhur caıılıand takımı müte. 
madiyen çalacaktır. - ' Yine sureti mahsusada Fransa. 
dan gelecek olan 938 Paris ı;izeL 
lik kraliçeleri de baloda huır bu.. 
unacaklar ve güzel seslerie meş. 

hur birer san'atkar oan güzeller; 
baloda muhtelif şarkılar söyliye. 

cek, dansedeceklerdir. 
Ayrıca, Avrupa, İstanbul ve İz... 

mirin muhtelif ve meşhur v.rrye. 

te takımları, beynelmilel artist • 
!er de baloda numaralar tertib e.. 
decekerdir. 

Davetliler, ertesi gün akşama ka. 
dar istirahat edecekler ve akşam, 
Belediyenin ziyafetinden sonra 
gece, tertrb edilecek olan cMuh _ 
teşem deniz ayini· ne iştirak ede. 
ceklerdir. 

Mükakıb günlerde davetlilere, 
muhtelif yerlerde müteaddid zi -
yafetler verilecek ve İzmir civa
rının en güzel, meşhur yerleri, ta. 
rihi abideleri gezdirilecek, bu me. 
yanda •Çamlıklar• a, •Dağlara• 

çıkılacaktır. 

Davetliler, bu dolgun ve daha 
birçok yeni kısımları bulunan zi. 
yaret programının dPvamı müd. 
detince Fuar komitesinin ve Be. 
lcdiyenin misafiri olarak ağırla • 
nacaklardır. 

Her vatandaşın, İngiltere. Ru~-

li enteresan bulacağına şüphem 
yok . 

Evvela, daha bir müddet gele. 
miyeceğini yazmana canım sıkıl _ 

dı. Lakin ilk fırsatta geleceğini 
v~detmen bir parça olsun bu ke. 
derim hafifletti. Mümkün oldu _ 
ğu kadar çabuk gelmeğe çalış. 

cKö:jklü çiftlik• sahibinin muam. 

masını aydınlatmakta bana ç.:ık 

faydan dokunabilir. 

Muamma diyoı-um. İzam ettığ;. 
me zahib olma .. 

Muhakkak, bu adam b;r mu _ 
amma .. 

Ağırbaşlı görünüşüne r&ğmen 

o kadar da müstehzi ki. dehşetli 

Bu seyahat Şark vila
yetlerindeki tedkikler
den sonra yapılacak 

Maarif Vekii Saffet Arıkan'ın 
bugünlerde İzmire giderek Ege 

havalisinde tedkikler yapacağını 

yazmıştık. Bu hususta aldığımız 

mütemmim malfunata göre Maa
rif Vekilintizin bu seyahati bir 
müddet için gecikecektr. 

Bay Saffet Arıkan, ancak Şark 

vlayetleri.ınizde yapacağı tedkik.. 

!erden sonra Ege havalisine gide. 
cektir. 

Hapishaneden 
Firar 

CUr'etklr bir mahkQm 
anide hapishaneden kaç. 
mak için kurnazca bir 

çare kullanch fakat 
Hastalığını bahane ederek ha. 

pi.shaneden Memleket hastahane.. 

sine n:ıklolunan bir mahkfun Ay. 

dında hastahaneden kaÇIIDy a te. 
şeb'büs etmiş ise de yakalanmış. 
tır. 

Bu çok cür'etkarane vak'a şöy. 
le cereyan etmiştir: 

Evvelki gece saat 21 d~, hasta. 
lığından dolayı Aydın Memleket 

hastahanesine nakledilen beş bu. 
çuk aya mahkı'.ım Mustafa Acar 

adındaki mahpus hast3haneden 
firar etmiştir. Firardan dakika -

sında haberdar olan muhafız jan. 
darma, kendisini takib etmiş, fa_ 

kat Mustafa Acar, bahçelere da -
!arak izini kaybetmeğe muvaffak 

olmuştur. Firari, Yeniköy civa -
rında bir harman içinde, sonra da 
Mendres yanında sazlar arasına 

gizlenmiştir. Ve jandarmalar, sıkı 
tedbirlerle kaçağı öğleden sonra 

yakaıyarak Aydına getirmiş ve 
hapishaneye teslim etmişlerdir. 

ya, Yunanistan, Filistin, Yugos. 
!avya vesaire gibi birçok devlet. 

lerin resmen iştirak edeceği Fu. 

an görmeleri için İzmire giden 

tren ve vapurlarda da yarı yarıya 
tenzilat icra olunacaktır. 

Aynca bütün İzmir otellerinde 
fiatlar indirilecektir. Fuarın açık 

kaldığı bir ay zarfında ker gece 

bir yeni eğlence, her gece ayrı bir 
müsabaka ve şenlik tertib oluna. 
caktır. 

cİstanbul Şebi! tiyatrosu», 
cHalk opereti•, cNaşid ve arka _ 
daşlaru da Fuard;ı temsiller ve -
recekler, güzel s~sli maruf kadın 
ve erkek san'atkarlarımız şarkı. 
lar söyliyeceklerdlı-. 

İstanbul ve Ankara radyoları, 

Fuar için her gece propaganda ya. 

pacaklardır. Bu propagandalardan 

50 kelimeye kadar para 9Jınma _ 

m~ı Vekiller Heyetiııce kJrar ve. 
rilmiştir. 

kendini beğenmiş bir adam. A _ 
bus bir çehre taşıyor daima .. daha 
güldüğünü hiç görmedim. Görme. 
dim, diyorum. Çünku geçen mek. 
tubumla bı:nun arasında onu iki 
defa daha gördüm. Suratının a:ı. 
lığı hakkında verdığim hüküm 
ilk görüşlerimin tesirile verilmiş 
değildir . Çünkü konuşmıya mu _ 
vaffak oldum. Sana, onu ik ı defa 
nasıl gördüğümü, sonuncuda na. 
sıl konuştuğumu anlatayım. 

Mektublarımızd3 hep !ıu adam. 
dan mı bahsedeceğiz? şeklinde 

düşünmiyeceğini bildiğim, benim 
kadar da merakhndığını cevabın.. 
dan anladığım için çekinmeden 
sayfaları ona aid havadislerle dol. 
durabilirim. 

Son defa gazete alırken rastla. 
dığımı yazmıştım. Bunu takib e. 
den tesadüf ( ...... ) nin biricik ga. 
zinosunda oldu. Babam, annem, 
Tomris, Saniha, T0mrisin babası, 
hep beraber deniz kenarındaki 

: · ~ 
Siyasette mizah 
Bir gazetede bir yazı oku -

dum. Siyasette mizahtan bah
sediyor ve misaller getiriyor. 

.O yazıyı benim gibi bir ar-
kadaşım da okumuş. Omuzu
ma vurdu vurdu da: 
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Şehir meseleleri 
Resmi 
mesai 

dairelerde 
saati eri 

Bu mes' ele üzerindeki fikir ihtilafı 
nasıl halledilecek ? 

il~ 
Sabun mes'elesi 

- Monşer siyasette mizahın 
Iiıkırdısı mı oluı·. Siyaset biz
zat mizahın kendi oldu. 

Sıcakta çalışmak işi tedkik ediliyor 

Kantarcılarıla bir •ahun fabri
kasının bekcisi diri diri bir sa 
bun kazanında kaynadı. Kemik. 
!eri pelte haline geldi .. iç ve dış 
azalaruım hepsi sabun mahİulü. 
ne karışdı. Şimdi haber alıyoruz 
ki bu bir insan ceo.cdilc aynı ka. 
zanda kaynayan sabunların kul. 
JanıJmgsında mahzur olup oln1a .. 

Dedi, ilave tti: 
- Eskiden karagöz, orta o

yunu mizah sanatinin ba§lıca 
janrlanndandı. Şimdi bu san
atlere biz belki de öldü .. diye 
bakıyoruz. Ne gaUet? Haki -
katte onlar bütün dünyada ya
şıyorlar, hem de eskisinden 
daha mükemmel ve daha canlı 
bir halde. 
-Nasıl? .. 
Diye hayreti sormuşum. 
- Siyasilerle ••• 
Cevabını verdi ve sözünü bi

tirdi: 
- Görmüyor musun her 

gün milletler arasında oyna -
nan komedyalan, orta oyun]a
nm ve karagöz çeşitlerini?! 

- Hayır .. 
Diyemedim! .. 

BtiRHAN CEVAD 

Esrarengiz 
Bir Hadise!. 
Gayrimeşru kazanı

lan bir çacuğu 
öldürdüler mi ? 

Eskişehir polisi esrarlı bir hadi. 
senin tahkiki ile meşgul olmakta. 
dır. Pazar günü bir kadın poli -
se müracaatta bulunaral<, heınşi. 
resinin doğurduğu meşru olmı -
yan bir ~uğun feci ~ekilde öl -
dürüldüğünü ihbar etmiştir . İh. 
bara göre hadise şöyl" olmuştur. 
Altmış yaşında ihtiyar b 'r a. 

dam, bundan bir müddet evvel 
oğlunun kaynanası ile evde yaL 
ruz kalmıştır. İhtiyar adam, ge. 
!ininin anasına kendisinı çıldıra. 
sıya sevdiğini söylemiş ve evlen. 
me teklifinde bulunmuştur. İh -
tiyar kadında bu altmışlık ihti. 
yarın sözüne kanmıştır. Arada ay. 
lar geçtikten sonra kaynana bir 
çocuk dünyaya getirmiş, bu vazi. 
yet karşısında ihtiyar adam tela. 
şa d~erek oğluna kaynanasını 

evden kovmasım söylemiştir. Ve 
kaynana kendinden daha küçük 
yaşta olan hemşiresi ile birlikte 
evden koğulmuştur. Bunun üzeri. 
nekandırılan kadının hemşiresi 

polise müracaat etmiş, hadiseyi 
anlatmıştır. Bitgin bir halde bulu 
nan hasta kadın, hastahaneye kal 
dırılmıştır. 

Polis derhal ihtiyar adamın e. 
vine koşarak çocuğu aramışsa da 
bulamamıştır. Çocuğun, ihtiyar 
adamla oğlu tarafından boğuldu
ğu zannedilmektedir. B1ba oğlu, 

her ikisi de tevkif ed'lmışlerdir. 
Bir günah mahsulü olan çocuğun 
aile namusunu t'emizlemek endi. 
şesile boğulması ihtimali kuvvet. 
lidir. Polis, hadise üzerinde: has. 
sasiyetle durmaktadır. Çocuk ha. 
kikaten doğmuş mudur ve boğul. 
muş mudur, katil kimdir~ Vazi. 
yet henüz kat'i şekilde anlaştl -
mamıştır. 

gazinoya çıkmı~tok. 
Havalar sıcak gittiğmden ak -

şamları bütün ( ...... ) halkı iske. 
leye ve gazinoya dökülüyor. Ba. 
bam, pek halkın arasına karışmak 
istemez amma, ısrarımıza dayana .. 
madı. B:zimle beraber gelmeğe 

mecbur oldu. 
Karadenizin en s1kin akşamla. 

rından biri. Yaprakları bile ye -
rinden oynatmıya'1 durgun bir 
hava .. gazinonun hoparlörlü gra. 
mofonu gah alatufr;a, gah alafran. 
ga plaklar çalıyor. Tomrisin ba _ 
bası, babamdan müsaade alarak, 
ıki üç kadeh çekip kafayı duman. 
laymca adamakıllı neş'elendi. Gü. 
Iünçlü hikayeler, fıkralar anata. 
rak bizi gülmekten bayıltıyordu. 

İstanbuldayken her akşam bir 
meyhaneye gidermiş. Hesabı o 
kadar birikmiş ki, buradan hala 
her ay para gönderiyormuş! Mey. 
hanecinin, ged;klı müşterilerin 

taklidini yapıyor, bize hakikaten 

D evlet dairelcrin'.n ağustos. 
tan itibaren saat SO'kiz • 
ikiye kadar çah5acakı,,dan 

'bahsedilmişti. Henüz bu haberi 
teyid eden resmi bir malumat 
yoktur. Fakat böyle olmakla be
raber bu haber büsbütün de yan. 
hş değildir. 

pundan bir müddet evvel Da -
biliye Vekfıleti, çalışma saatleri 
hakkında valilerin fikrini sor _ 
muştu. Valiler. bulundukları mm.. 
takaların iklim şeraitinı p,özönün.. 
de tutarak, fikirlerini Dah iliye 
Vekfıletne bildirmişlerdir. 

Çalışma saatinin tayini husu • 
sunda iklim şartlarını hesaba kaL 
mak en doğru bir fikirdir. l\!em. 
leketimizin bilhassa cenub vila. 
yellerinde öğleden sonra çalış -
mak imkansız bir hale girmikte. 
dir. Diyarbakır, Mcrsir., Antalya, 
Adana gibi şehirlerimizde es.ısen 
mahalli mülkiye amirleri ~alış -
ma saatlerini tahdid ediyorlardı. 
Demek oluyor ki ortada bir ka -
nun olmamasına rağmen, mahalli 
idare amirleri, bir zaruret üze -
rine. idari olarak çah~ma saatle. 
rini tahdide meclıur kalmışlardı. 
Bu bakımdan cenub vilayetlerin. 1 
deki valilerin, çahşm:ı saatı hak. 
kında Dahiliye Vekaletine ne su.. 
retle cevab verdiklerini tahmin 
edebiliriz, öğleden ;;onr2 güç ça. 
lışılan yerlerden biri de İzmirdir. 
Nitekim İzmirde, devlet dairele -
rinden başka, birçok müessesele -
rin gündüzleri birkaç saat kapan.. 
dığı malumudur. Bu itibarla İz. 
mir vilayetinin, çalı~ma saatinin 
saat sekizden ikiye kadar devam 
etmesi hudusuna tara[tar oldu • 
ğuna şüphemiz yoktur. 

iSTANBUL VİLAYETİNIN 
FiKRt 

Öğrendiğimize göre, İstanbul 
vilayeti çalışma saati hakkında 

fikrini beyan ederken, saat •e -
kizden ikiye kadar devam ede _ 
cek çalışma prografına liızum gör. 
memiştir. Qün!kü İstanbul şeb -
rinde sıcaklar nekadar artarsa art.. 
sın, cenub vilayetlerinde olduğu 
gibi, o kadar fazla d~ğildir. Bu 
itibarla İstanbul vilayetindekı 
memurlar, gene eski mesai saat -
leri dairesinde pekala vazifelerini 
ifa edebiliıler. 

mesai saati kenliğinden tahdide dığı üzerinde münaka<jeler yapı
uğraınaktadır , esasen mev. hyormuş. Biz suya, sabuna . do. 
cud olan bir teamülü, daha il- kımmadan kısaca fikrimizi sövle. 
mumi ve kat'i bir hale getirıni~ mek isteriz. Kerçi salıunun • te. 
olacaktır. mizlemiyeceği pis şey yoktur . Fa. 
HANGİ MUESSESELER YAZ kat. binat bir ölünün iliklc.>ri. 

TATİLİ YAPR iliklerine kadar i~lemi olan. ,a. 
Devlet dairelerindPn başka, hn- bunun biz bu dnayetin Jeke<iui 

susi müesseselerin bir çoğunda bile temizliyebilcceginc kani hn 
yaz aylarının çalışma saatlerinde lunnıayoruz. Eğer )·üzlcrce . ı..;ı 0 . 
bir tahavvül olur. N'tekim mali sabunun heba olması arzn ı·diL 
müesseseler, sigortalar. temmuz... miyorsa fi.lırintlzce hu sabunlarhı 
la ağustos ayı zarfında öğleden ancak. yine iilüler yıkaııabilir. 
sonra tatil yaparlar. Bilhassa bu ölünün yıkandıi:'l Y<ak su ile zi _ 
işte memleketimizde bulunan ec- yan olmasın diye banyo . .. ımek. 
nebi kumpanyaları öteden beri ri. kimsenin aklından ke~memi,tir .• 
ayet etmektedirler. Burada ha - Bunun münakaşası bile in>anö. 
tıra bir sual geliyor? - tiksinti veriyor. Ye im ınenu ii. 

- Acaba mesai sa&t, tahdid e - zerinde ciddi olnuıdı;:tmılan emin 
dildikten sonra iz azalır mı? bulunmak istedigimu b<:yle de. 

Bu sualin cevabı şudur: di koduyu. çıkarmak bile adetn 
- Mesai saati nek~dar azalı! - bir cü.rüm sa)ılabilir .. Zira lıt•. 

sa, işin verimi de o kadar azal - sabun kalıbı maktul fabrika hel. . 
maz. Bu mesele asırlardanberi cisindcn bir batıra imi~ gibi a 
çok münakaşa edilmi~tir. Bili\kis Clklı ı:;örünmeğe b;>~Jadı . E • 
iş saati azaldıktan sonra ışin rand- kırk akıllının çık~ranıadı~ı kı • 
manı daha artmıştır. Yan: daha yuya düşen ta~a lıcnzemektı·d: 
kesi[ bir çalışma ba.ı:ırr.ıştır. Son zamanlarda. cinaycller • . 

Sabahleyin saat sekizde işe hale geldi ki (e!tlizliı,:in ,~mbuh . 
başlıyan bir adam ikiye kadar olan sabunu bile kirlettifor 
fasılasız bir surette daha şevk ve HALK FİLOZOF(" 
heyecanla çalışmak mecburiyetin.. !============== 
dedir. Bunu seve s€vı; yapar. HaL 
buk.i saat ık.iden sonn çalışmak 
mecburiyetinde olan bir adam, 
sıcakların tesiri altında, bunaltı 
ve takats;zlik içinde işine devam 
eder. Bu suretle yapılan işten pek 
az hayır olur 
HANGİ ADAMLAR SICAKLAR.. 

DA ÇALIŞAMAZ 
Sıcaklarda çalışmak meselesi, 

iklim meselesi diy~ yl·karıda yaz... 
dık. Bunu umumi bir sebeb ola. 
rak kabul edebilirh Sıcaklarda 
çalışmak, biraz da bünye mesele. 
sidir. Mesela şişman bir adam ne 
kadar serin olursa olsun, yine güç. 
lükle çalışabilir. Bu gjbi kmı;eler 
için yapılacak iş, me?.Uniyet ay -
larını, yaza tesadüf ettirmektir. 
Bilhassa daire iımirleri, en ziyade 
yaz aylarında şişnıan memurla -
rına mezuniyet vermelidir. 

Mesele yalmz şişmanlık mese -
lesi de değildir. Batı adam, zayıf 
olduğu halde, sıcakhra tahammül 
edemez. Derhal terler ve yorulur. 
Hatta bayılır, bazı şişmanlar da 
vardır ki, en sıcaklarda bilP ça -
lışmağa tahammül edebilir. Ha -
sılı d c>ktorların da dPdiği gibi, me. 
sele bünye meselesidir. H. A. 

Herkesin azraili 
Melek benimkido 
Bekirdir 
Bir adamı işinden ç: · 

kartmak isteyen uşaA 1 

bulduQu e•rlb kurnazı ' 
İşinden çıkmış olan bir uş• . 

tekrar eski i:jine giremeyince, ) -
rine alınmış olan bir adamı suç· 
göstermek üzere §O gülünç hac. • 
seyi yaratmıştır: 
Osman ismindeki bu adam, bu -

dan iki yıl evvel askere gıtm. . 
terhis olup İzmird~. Ortaklarda. 
köyüne dönünce; senelerdenbe 
yanında çalıştığı Hoca Mu•ta ' 
ismindeki ağasınııı başka bir hi7. 
metçi aldığını görmüştür. Osmaı 
Bekir ismindeki bu gencin ı.tıl -
masını, yerine kendisinin alın . 
masını Mustaiadan rica etl'lış, f, • 
kat o daima ters cev.ı-hlerla Ü> -

manı atlatmıştır. 

İstanbul vilayeti bu fıkri izhar 
ettikten sonra Trakya ve Karade. 
niz vilayetlerinin de ayni f:k;rde 
bulunması icab etmektedir. Çün
kü Karadeniz vilayetlerinde sı _ !============== 
cakların fazlalığından dolayı va. Bü 11iikdere 

Geçen gece, Musıafamn bah -
çesinde yatan Osman, ortadan b. -
denbire kay'lıoluvermi~tir Yat~

ğınm yanında çorabı. ayakka • 
ve sairesile bir de mektuh bulur.. 
muştur. Osman, bu mektubu kaı . 

deşlerine hitaben ya::mış. şu ciır -
lelerle akıbetini bildiımi~t ı r · 

zifesi başında bayıldığı görülme - \ 

miştir. Tabii ş.işman kimseler müs. B E y A z 
tesna olmak uzere .. 

Netice itibarile çalışma saati 

hakkında yapılan anketi hulasa PARK' 
edecek olursak şöyl~ bir vaziyet da 
hasıl olmaktadır. Ça'ışma saati, 

iklim şartlarına tabidir. Ilarare. 
tin pek fazla olduğu yerlerde, me. 
sai saatini tahdid etırek icab e _ 
der. Esasen filen bu g;bi yerlerde 

eğlence! bir vakit geçirt:yordu. 
Babamın aramızda olması. ve 

haydi ilave edeyim, biz üç genç 
'lmın bir büket gibı etrafını alışı. 
mız bütün naz~rları bizim masa. 
da toplamıştı. Gözlerin en çok be. 
nim üzerimde durduğunu sôyler
sem, kendini nP çok medhediyor. 
sun deme sakın!.. 

Bizim bulunduğumuz yerden 
gazinonun iskele caddesine açı -
lan kapısı gözüküyordu. Bir ara. 
!ık başımı çevird:m. Onu görmi. 
yeyim mi? .. 

Geldiği gün iskdede kendisini 
karşılıyan ihtiy'.lfın kullandığı 

küçük bir araba i~~ris\ndeydi. Ka. 
Jabalığa bakıyordu. Hemen Tom. 
risi, Sanihayı ırnrttiim. Gözümle 
dışarı bakmalarını işaret ettim. 
Onların dışarı ile alakadar olma. 
!arı, kıpırdanışımız babam'n gö -
zünden kaçmamı§tı: 

Hayır ola kız'.ar .. ne oluyor? 
diye sordu. 

Bugün hem SAZ, h_!!m de 
CAZ saat 24 de hususi bir 
otobüs Taksime hareket 
ettirilmekteılir. 

Toınrisin babası tam miınasile 
olmuştu. Kendisine takılıyoruz, 

sandı. Ağzını yaya yaya: 
- Yoksa beo;mle alay mı edi. 

yorsunuz! dedi. Ben bu kadar da. 
ha içsem bir ş~y olmam! Sız beni 
ne zannediyorsımul yahu .. 

Babama arabayı gösterdim: 
- Bu adamı tanıyor musunuz? 
Babam yerinden doğrularak, Ö-

nünü kapayan masaların, başla. 
rın üstünden görmeğ~ çalıştı: 

- Hayır .. ilk defl görüyorum! 
- (K<i§klü çiftlik) de oturuyor. 
Babam mU.ıalı manalı üçümü. 

zün yüztine blkıyordu: 
- Hayır ola küçük hanımlar .. 

sizi pek mi alakadar ediyor bu 
zat.. 

Tomris atıldı: 

- Aman bey amcs neler söylü. 
yorsunuz. Dikkatli bakın bir ke. 
re insan bu adamın nesile aJaka. 
dar olur? .. 

(Devamı var) 

cBen bugünlerde ölectğımı lÜ. 

yamda görüyorum. Bekir bPnıı 
yolumu üç defa bekl~dı, tchd i< 
etti. Bu geceden itıharen ben ö'. 
müş bulunuyorum. Öllımümık'\ 
kimseyi mes'ul ve şüpheli tutma. 
yınız. Herkesin cAnını bir melek, 
yani Azrail alacak amma, benim 
Azrailim de Bekirdir .. 

Osman bu i:ji, Bekır hakkınd~ 
polisce şüphe uyandırmak üzere 
yap~tır ve sonr.ı kaçmıştır. 

Tahkikat devam etmekled !r. 

imtihan 
Suallerini 
ifşa edenle} 

Tahkikattan sonra yeni 
kararlar vetlldl 

Geçenlerde okulların !mtilian 
suallerini ifşa edener hakkındaki 
tahkilı:at ikma edilmiştir. 

Bu tahkikattan sonra Maarif 
Vekiıleti talim ve terbiye azasın. 
dan Ali Haydar, İstanbul Kız H. 
sesi ruhıyat öğretmeniğine tayin 
edilmiş, memurlardan Has:ın, Ve. 
!<filet emrine alınını. \'C' neşri. ·~t 
şubesinden Necdet le Di,· :ırbakır 
vilayeti emrıne verilmiş\.? Ay. 
rıca bir kısım talebd~r de cezaya 
çarptırılmışlardır. 
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~ .. ," ~ · uyuşturucu maddelerden Çinin uç muvaff akı yeti •• 

-
Kurtarılabilecek mi ? ı ingiltere, Fransa ve Rusya ara

Ruse_l_P_a-şa-bu_g_a_u_e_u_e -b-ir_a_n_ sandaki müzakereler neticelendi. 
evvel varmak istiyor. Çine tayyare, tank, top verilecek. 

Rusel Paşa kimdir ? 
Polis müfettişliği ile Kahireye gelen genç 
zehirli madde kaçakcılarile mücadele ediyar. 

On beş gün evvel, Cenevrede 
toplanan afyon komitesi azaları 

çok nC'i'eli idi. Çii rı~i ı, Fransız za.. 
bıtası, kaçakçılar kralını tevkif 
etmişti. 

Komite azaları, ellerini uğuş • 
turarak beyanı memnuniyet edi· 
vorlardı. Bunların içinde en ~k 
rneınnun olan birisi vardı: Kırk 

senedcnberi afyonla mücadele e.. 
den, \'C Peru'lu diplamatın faali. 
yetinden şüphelenen Rıısel Paşa.~ 

Bu galibiyetten niçin bu lı:adar. 
merr.nun oluyor? Bu Rusel Paşa 
kimdir? .. 

Yirmi yaşında bir polis Müfettişi 
Otuz altı sene evvel Kabireye 

yirmi dört yaşlarında genç bir İn. 
giliz gelmişti: 

Tomas Venvort Rusel... Dahiliye 
Nezareti polis müfettişliğine ta. 
yin olunmuştu. Vazifesine başlar 
başlamaz, teftışe çıktı. Bütün Mı. 
sırı dolaştı. Bu esnada yüksek ve 

aşağı tabaka halkının zehirli 
maddelere olan ibtilasını anladı. 

Mısırı, Mısır halkının bu derdden 
kurtarmıya karar verdı. 

1911 de, İskenderiye Polis Mü. 
dürü olunca, uyuşturucu madde
ler satanlara karşı müdhiş bir 
mücadele açtı. 1918 de Kahire Po. 
!is Müdürü (bilahare de Dahili • 
ye Nazırı oldu. 
Mısırda, uyuşturucu madde 

kullanan 500,000 k~i var. 

Rusel Paşa, ilk evvel zehirli 
maddeleri satanları, kullananları 
tesbit etti. Mısır hapishanelerin. 
de bulunan 20,000 mahkılmdan 
7,000 i ya zehirli maddeler ka _ 
çakçısı, ya da mübetlasıdır. Mı. 
sırda, 500,000 den fazla kokain 

' morfin ve afyon kullanan, esrar 
içen vardır. Bunların çoğu 20 - 30 
yaşında kadın ve erkeklerdir. 70 
yaşında ihtiyarların, hattil. 6 ya. 
şında çocuk!ann ela buna mübte. 
ıa oldultlan görülmüştür. 

Rusel Paşa, mücadeleye başla. 
dığı zaman Mısır bu vaziyette idi. 
Husus! bir polis teskilil.tı vücude 
'{etirdi. Bunlar, develerle, otomo. 
billerle, kayıklarla ve tııyyareler. 
le kaçakçıları takibe koyuldular. 
Rusel Paşa, hafiyeleri vasıtasile 
kaçakçıları tarassud ediyor, cür. 
mümeşhud halinde y~kalıyordu. 
Göz açtırmıyordu. 

Kaçak~ıların hileleri 
Rusel Paşa, son zamanlarda fa. 

aliyetini arttı rdı . Ka~akçıların 
kara rgahlarını da meydana çıkar. 
dı. Bunlar, Bul~ari•tanda, Yuna. 
nistanda, Fransoda ve İsviçre<ie 

idi. Zehirli maddeleri buralardan 
kaçak suretile ve bin ürlü hile • 

!erle Mısıra ı;:önderiyorlardı. 

Meuliere taşlarının içerisine, 
çift tenekeli konserve kutuları -
na, içi boşalmcı ceviz kabukları. 
na eroin, kokain gibi zehirli mad. 
deleri dolduruyorlar, gönderiyor. 
lardı. 

Gemi tayfalarının, gemilere ha. 

rieden gelen teşyicilerin de ka. 
çakçılık yaptıklarını lnladı. Kü

çük kızların saç örgüleri arasın. 
da gizlenen afyonbrı yakalattL 
Mısırda, bir dereceye kadar ka • 

çakçılığın önünü aldı. I<'akat b~ 
!arın elebaşıları Ccnevrede idi. 
Asıl onun başını ezmek Jazrmdı. 

1932 de Rusel Paşa büyük bir 
muvaffakıyet gösterdi. J an Voya. 
tis adlı pek maruf bir kaçakç~ın 

Çinde bulunduğunu ve Mısıra ı:e. 

leceğini haber aldı. Kahirede, 
kendisine bir şey yapal>ilmenin 
imkanını bulamadı. 

Kaçakçı, Pireye gitmek üzere 
vapura bindi. Portsaidde çantala
rının karıştırıldığını farketti. 

Rusel Paşa, kaçakçı çantaların. 
da bulunan vesikaları dikkatle 
tedkik ediyordu. 

Bu kAğıtlar arasında küçük bir 
muhtıra defteri buldu. 

Bu defterde, zehirli maddeler 
imal eden en büyük fabrikalar. 
dan, bunları satmakla meşgul o. 
lan en Adi bir satıcının bile ismi, 

adresi yazılı idi. Nihayette, gizli 
muhabere için bir de şifre vardı. 
Bu sayede bütün kaçakçılar.ı öğ. 
rendL 

Rusel Paşa, altmış yaşlarmcta.. 
dır. Mısır hükİ1metile olan mu -

kavelesi 1941 de bitecek. Ve nıt:rn. 
leketine dönecektir. 1911 de Eve. 

lin Doroti ile evlenmiştir. Fakat, 
karısile haşhaşa rah:ı.t bir gün ge.. 
çirememiştir. 

ORTA EHLİYETNAMELİ OLAN. 
LARI DAVET 

Kadıköy Askerlik şubesinden: 

1 - Kadıköy yerli ve yabancı as. 
kertik şubelerine kayıtlı olup 333 
doğumluların son yo!<lamaları sıra. 
sında kısa hizmetli olarak ayrılan ve 
bu doğumlularla muameleye tabi 
olan orta ehliyetnaıreliler 1 Tem • 
muz 938 gününde ye<lek sübay oku. 
!una sevkedileceklr:rd:r. 

2 - Gerek yabancı ve gerekse 
yerli şubeden olan orta ehliyetna • 
melilerin nüfus cüzd~nları, ehliyet. 

name ve mezun olduidarı mekteb 

şahadetnamelerile birlikte 29/6/938 
çarşamba günü sevk muhtıralarını 
almak üzere müracaatları. 

Ayrıca Londra piyasasından 10 
milyon İngiliz lirası temin ediliyor 

Uzak Şark harbi bundan sonra 
ne safhaya girecek?. Bu suali sor. 
manın yeridir. Çünkü Çinliler bir 
taraftan Japonlara karşı mukave. 
met gösterirken, diğer taraftan da 
malt ve siyasi sahalarda başka 

türlü muvaffakıyetler gösteriyor. 
!ar. İngiliz gazetelerinin Çindeki 
hükClmet mehafili ile temasta bu. 
lunan, iyi haber alan mul abirle • 
rinin bildirdiğine göre Çinliler üç 
büyük devletten yardım görecek. 
!erdir. Bundan birkaç gan evvel 
cSon Telgraf• ın sütunlarında yi· 
ne böyle Avrupa gazeteleri'lin neş 
riyatı hulasa edilirken bugünkü 
Çan. Kay. Şek hükıimelinin ileri 
gelen bir adamı olan Jiplomat 

Sun Fo'nun Avrupada uzun uza
dıya dolaşmağa çıktığı ve Rusya.. 
dan sonra Belçibya geldiği yazıL 
mıştı. Çinli diplomat Fransız ve 
İngiliz payıtaht!arını da ziyaret et.. 
mektedir. Rusyada mühim bir an, 
!aşma yaptığı söyleniyordu. Şirn. 
di İngiliz gazetelerinin verdiği ma 
Jümat bu evvelki neşı;iyata ekle. 
nince vaziyet hakkında daha et.. 
raflı bir fikir eld2 e'lilm'ş oluyor. 

Çinlilerin üç büyük devletin yar 
dımını temin ettiklerine dair .;e. 
rilen yeni malumata gelince; Çin 
hükİ1metinin mümessili ili evvela 
Pariste bir anlaşma temin edil • 
miştir. Bu anlaşmanın hududu ge. 
niştir. Çünkü Fransadan Çi..,e pa· 
ra verileceği gibi tayyarı>ci gön -
derilecek, diğer işlerde de lazım 
olan mütehassıslar yollanacaktır. 
Çin hükıimeti Fransadan birçok 
silah, cephane alacaktır . İşte itL 
lafın hududu böyle genişliyor. 

Fransızların elinde bulunan Hin 
diçinl sahilinden cenubi Çine doğ. 
ru demiryolu da uzatılmış ola -
caktır. Bu sureti~ Çine lazrm olan 
herşey Hindiçini tarikile karadan 
Fransızlar tarafından az zamanda 
~·ollanabileceklir 

İngiltereden temin edilecek yar 
dıma gelince; İngiliz ııazetelerinin 
yazdığına göre Londradaki Çin eL 
çisi geçen gün İngiliz Hariciye Na 
zırı Lord Halifaks tarafından ça.. 
ğırılmış, uzun uzadıya konuşmuş· 

!ardır. İngiliz Harıcııe Nazın Ç~ 
li diplomata demiştir ki~ 

- İngiltere kabinesi son içtima. 
ında Çine paraca yardım edilme. 
sine karar vermiştir. Onun için 
Çin hükıimetine Londra piyasala. 
rından 10,000,000 İngiliz lirası ve. 
rilecektir. 

Londra gazetelerinden bir kıs. 
mı harice para vermenin aleyhin· 
de oldukları için !llesela şimdi Ç~
ne para verileceği habert karşısın. 
da şöyle bir lisan kulanmağa baş. 
lamışlardır: 

•- Biz herkese p&ra vermiye. 
!im. A vusturyaya para verdik. Al. 
manlar Avusturyaya girdi. Bizim 
paramızı tanımak istemiyorlar. A. 
lacaklarımızı Almanları kabul et· 
tiremedik ve demek ki Avustur • 

yaya verilen İngiliz milyonları 
Almanların işine yarıyarak. Biz A.. 
vusturyaya para verirken Şuşning 
hükt1meti vardı. Şimdi alacağı • 
mızı istiyorur., Şuşning ortada 

yok. Çine de para verirken bunu 
düşünmeliyiz: Çan.Kay.Şek Çin. 

liler için milli bir kahramandır. 
Fakat yarın alacağımızı isterken 

karşımızda onu bulamazsak?,. 
Maamafih bu neşriyat işin dedi

kodu tarafıdır. Biz de İngilterede 
yalnız İngiliz imparatorluğu iş • 
lerile meşgul olarak bLınun harı. 
cindeki meselele~e karışmamak i. 
çin ötedenberi nasıl bir cereyan 
oldu2;u gizli birşey değildir. Şim. 
dl Çine yüz milyon İngiliz lirası 
verilmesinin aleyhinde olanlar bu 
cereyana mensub olanlardır. Hal. 
buki şimdiki Çemberlayn hükO. • 
meti bir taraftan bu cereyana men 
sub mhafill memnun etmek ister· 
ken, diğer taraftan da İngiltereyi 
meşgul eden diğer büyük mesele. 
lert gözönünden ayırmamaktadır. 
Çine yardım etmekte ise tabiidir 
ki Uzak Şark işlerinin neticesi 
çin düşünillen noktalar vardır 

Kalıyor üçüncü yardım ... 

Yine İngiliz gazetlr:Ode okunu. 
yor ki Çin diplomatları Rusyada 
da büyük bir muvaffakiyet kazan. 
mı.şiardır. Moskova ile Çin arasın. 
da cereyan eden ve neticelenen 
müzakerelerin neticesınde varılan 

anlaşmanın esasları şöyledir: Rus 
yadan Çine tayyare verilecek, 
tank verilecek, top verilecek, miL 
himmat verilecek, motörlü vesait 
gönderilecek. Rusyadan Çine ve
rilecek tayyareleıden 400 tanesi 

harb tayyaresi, 100 tanesi bombar. 
dıman tayyaresi olacaktır. 

Diğer taraftan Tokyod~ki Av. 
rupali muhabirlerin bildirdiğine 

göre Japon kabinesi fevkalade bir 
toplantı yapmıştır. Japon hükO. • 
metinin millete hitaben bir beyan 
name neşrederek Çinde takib etli.. 
len harb gayelerin; ızah etmesi 
düşünüldüğü de söyleniyor. Çin _ 
deki harbi mümkün olduğu kadar 
çabuk bir surette ve Japonyanın 
emellerine muvafık olarak bitir • 
mek maksadile harekatı Şiddet -
lendirmek istiyen Tokyo lıükü • 
meti birçok da mali müşkülat kar. 

IKAY~ 
=~~~~ 

KUÇU 
H 

Yazan: Rıfkı Osman 
akikaten küçüktü, ufak a. 
henktar vücudile minyon 
bır taş bebek kadar güzel 

ve sevimli idi. Onun en güzel ta. 
rafı gözlerıydi. Masum ve temiz 
bir bakış. Dikkat Ye teces~üsle 
seyrederseniz bu masum ve te • 
miz nazarların altında yıllarca 

mihnet çekmiş ağır başlı bir in • 
san sımasını görür gibi olursunuz. 
Ah o gözler, ah onların sehhar 
rengi. .. 

Onlara baktığınız zaman,, ken. 
dinızi yeşU tüllerle bezenmiş, gül 
ve fidanlarla dolu bir bahçede 
zannedersiniz. Kendinizden geçer, 
bu bahçenin her köşesinden ayrı 
bir zevk almak içın dolaşmağa 

kalkarsınız. Bu saadetiniz çok sür. 
mez, az sonra etrafı koyu bulut • 
!ar kaplamağa, güllük, güneşlik 
o gül bahçesi gözünüzden silinme. 
ğe başlar, her taraf bulutlanır, 

bulutlanır.. Nihayet kendinizı 

kudurmuş azgın dalgalarla mü • 
cadele eden ufak bir sandalda gö. 
rürsünilz. Of bu çok korkunçtur. 
Hayatınız her an için tehlikede • 
dir. 

İsmi Berin ıdi. Daha ıruhitini 
yeni, yeni tanımağa başladığı bir 
sırada babası, onu annesile bir • 
likte yalnız bırakarak gözlerini 
ebediyete yummuştu. İşte bu acı 
felaketten sonra annesi Fehime 
Hanım, daha pek genç aşta ölen 
kocasına için için gözyııs ı akıtıyor 

ve bu ıstırabını teskin edecek di. 
ye mini mini Berini bJğrına bas. 
tırarak saatlerce ağlıyordu. A • 
facan ele avuca sığmıy~n Berin 
sanki annesinin bu ıstırabını b; • 
Jiyormuş gibi ve OM ortakmış 

gibi dakikalarca onun göğsün • 
den ayrılmaz ve akan o göz yaş. 
!arı karşısında hürmetle susardı. 
İşte küçük Berin bu yaşta hile 
ıstıraba, eleme göğils germej!e a. 
lışmıştı. 

Kocasının ölümünden sonra 
bütün mı.ıhabbetini yavrusu Be. 
rine veren Fehime Hanımı her 
geçen gün biraz daha sarartıyor, 
her geçen dakika onu biraz da.. 
ha solduruyordu. Berin de o acı 
günden sonra küçücük vücudün. 
den ümid edilmiyecek kadar bir 
hassasiyetle uslanmış, adeta evln 
içinde sessiz sadasız dolaşan bir 
gölge halini almıştı. Berrinin bu 
halini gören anne annesi kızı Fe. 
himeye: 

- Çocuğun başında ağlıya, ağ. 

lıya onu da derdli yaptın diye çı. 
kışırdı. Fehime Hanım daha a. 
radan iki yıl geçmeden büsbütün 
sarardı ve nihayet ayakta dola • 
şamaz oldu. En ufak bir soğuk al. 
gınlığı onu günlerce yalakta kal. 

şısında bulunduğu cihetle Maliye 
Nazırı yeni bir plil.n daha hazırlı. 
yacaktır. 

Uzak Şark işleri Çinlilerin mu. 
kavemetinl arttıracak sehebler ço 
ğaldıkça bundan sonra daha ehem 
miyetli safhalara girtcek gibi gö. 
rünüyor. 

' l 



sır 
~ ..... 
l!ıı'""en bindiğimiz kilçük vapuı: 
~ e limanına girdiği zaman he. 

!afak söküyordu. Kesif bu ,. 
'at, Aynaroz dağlarının yük • 
dağlarının yüksek tepelernl 

'llYotdu, 

~Plan yükses sesle emirler ve. 
~du. Küçük bir kayık, vapura 

itı . M:erdiven başındoı. top -
ıq Yolcula. arasında tek bir 
~Yoktu. 

ntroı için •:elen polisler, yal. 
Pasa.,ortlaıı rleğil, yolcuların 

1 elerin; de tt :<''< ediyordu. 
t·~ Yıldanberi, hiçl)ir dişi malı. 
'1...u ınukaddes yere ayak bas. 
j'"§tı. 

':lı !ıııı ve siyah cübbell, uzun 
~ "e Yilksek şapkalı birkaç ke
e beraber kayığa bindik . Az 

, . karaya çıktık. 
~lıJler, kendilerini alınıya ge-
l tırıara bindiler. Ben, evvel-
1:1ıer vermediğim için peşle -

1 ·tı Yaya yürmeğe mecbur kal. 
· 'Ilı. Dik ve yılapkavi bir dağ 
·~ .. ~ lakib ediyoruz. Yolun· ke-
''•da böğürtlen ağaçlan, ya • 
'

011ar var. Birçok da çeşme. 
adan akıyor. Aynarozlular, 
~ insarıJarı değil hayvarıları 
~ ilıunüşler. Her çeşmenin Ö

lı;e hayvanlara mahsus geniş 
~ilene var. 
~tozda nakil vasıtası yalnı7. 
it, Çeşmelerin üzerim' 

• , 
", I!"' ~ 

~le 'u 1 0 dünyadan ayn nıış 
insanlar gruırn 

~ 
\J, 1daresini hatır! ıtJn arabesk 
:\ '. "e tezyinat v1c. Yazıların 
\181 linıniş. Fakat iıleri belli. .. 

1 ,~ıı Yarısında büylil. bir ma
. t. 

1kseı;ıı>fon (Xenophon) ma.. 
~1··· kranfiller, ;ılıller, jeran-

"eı ' 1a süslü büyük bir bahçe 
anda birkaç geniş, yabani ot
ia' 1klamakla meşgul. Kapı -
~ tııncta, tahta bir sıra üzerin. 
~.'an aksakallı kPşiş, derin 
n~de dalmış, parmaklarının 
ı,~' tesbihlnin iı ı tanelerini 
l.ter duruyor. Manastırın için. 
le~ Yeıni tasvir eden büyük 

l 1il lı•nın önünde sönük bir 
~- Yaıııyor. Etrafta derin bir · "et 
lıı,,n. 
~e ~u genç keşişler, orman_ 

ı•, 1 sı,kleri odunları katırlara ~ tıı. 
~ g ışler, geliyorlardı. 
"d:nçler, bulundukları ma _ 
b'i;. ve civardaki ormanlar_ 

' b:r yer bilmezler. Bun. 

12 yaşındaki Sdim 
Babası nın eşeğini 

Sat ıp kaçtı !.. 
İzmirde Bucada Seli madında 

bir çocuk bir müddettenberi orta

dan kaybolmuştur. Polise başvu

ran babası, oğlunun eşeğı sattığı. 

nı ve bu para ile ortadan kaybol. 

duğunu söylemiştir. 

!!1 S O N T E L G R A F -19 Haziran 1938 

Kırk yaşında bir avukatla evlenecek ! 

rek çiftliğinde birkaç ayını geçir. 
mek itiyadında olan bu y~lı ka
dın şimdi yine İskoçyada imiş ... 
250,000 İngiliz lirası kıymet biç!. 
len çiftliğinde oturmaktadır. İhtL 
yar kadının kızı da beraberinde. 
dir. İşte yakında kır!< yaşında bir 
avukata varacak olan kız da bu.. 
nun kızı oluyor demektir. Büyük 
anasile anası hep merasimln ha.. 
zırlığı ile meşgul imişleı·. Karne. 
cinin ihtiyar eşi son zamanlarda 
sıhhati sarsılmış oir halde bulu -
nuyormuş. Fakat torununun mür
vetini görmek arzusile kendisine 
şimdi yeni bir canlılık, yeni bir 
neş'e gelmiştir. Merasimin yap•la. 
cağı kilisenin ufaklığını düşün -
mekten başka bir üzüntüleri V'>k
muş. Pek çok davetli gelecek ,.e 
ancak dört yüz kişi sığabilen ki. 
liseye bunların hepsi giremiye -
cek, diye düşünüyorlar. 

Kocaya varan 
Kadın! •• 
Varşova polisi, J amina Dembes.. 

ka adlı genç bir kadını tevkif et • 
miştir. 

Bu kadın, ismini değiştirmek, 

hüviyet cüzdanını tahrif etmek 

suretile muhtelif şehirlerde 16 de. 
fa evlenmiştir. 

Genç kadın, evlendiğinden bir. 
kaç hafta sonra, yeni kocasının 

verdiği hediyeleri, elmasları ala. 
rak başka bir şehre kaçıyordu. 

Heres kav . ' . 
İngilterenın Lankaşir şehrinde 

mühim bir dava görülmektedir. 
Horoz dövüştürmek, memleket 

kanunlarına aykırı mıdır, değil 

midir? 

Bir zaman Amerikanın meşhur 
zenginlerinden Karneci vardı. Mil
yarlarca dolara sahih olan Karne
cinin para nasıl kazaılırn?. Diye 
yazdığı kitablan da vardır. O kL 
tablan okuyarak zengin olanlar 
var mı, yok mu?. Bu mesele ayrı.. 
dır. Karneci öleli epey zamandır. 
Şimdi Karneci ailesi İngiliz gaze. 

Şimali İskoçyada Dom .ıcda O

lan bu kilisenin merasim r;n intL 
habına sebeb ise Karnec'r in kil -
çüklüğündenberi buraya olan mer 
butiyetinin hatırası imiş. Kilisede 
Karnecinin vaktlle hediye ettiği 

büyük bir de çalğı vardır. O da 
nik8h günü çalınacakmış. 

Kocafa gidecek kızın daha lkt 
kız kardeşi vardır. Fakat bunlar 
daha mekteblidir. 

Aynarozda Pantokrator manashrı 

Henüz 12 yaşında bulunan ve 

hırsızlığa, babasını soymakla baş. 

!ayan bu küçük yaramaz şiddetle 
aranmaktadır. 

Lankaşire tabi Haçtop köyü 

halkı, yüz senedenberi horoz dö. 
vüştürdüklerini ve buna şimdiye 

kadar kimsenin itiraz etmediğini 
söylemektedir. 

Milyarderin evlen~ek olan to
runu daktilodur. Hesab blllr, def.. 
ter tutar. Kızın annesi onun haf. 
kında şu malumatı veriyor: 

lar, adağın yerine getirilmes: için, 
doğdukları köyün halkı tarafın _ 
dan manastırlara hcdıye edilmiş
tir. 
Manastırda büyürler, manas -

tırda yaşarlar. İçlerinde doğduk.. 
!arı yerin ismini bilmiyen ana • 
larının simasını uııutanlar pek 
çoktur. Büyüdükten sonra keşiş 
cübbetıi giyerler. 

heride, yolun mail noktasında 
bir manastır daha var. Bahçe ka.. 
pısı kapalı. Fakat, demir parmak. 
lıkları arasında içerı girmek ka. 
bil. .. 

Bahçede kimseler yok. Kapının 
üstündeki tokmağı vurmıya bn~
Jadım. Manastırların kapılarında 

birer tokmak vardır. Bunlarla 
keşişler kiliseye dave~ olunur. 

Cevab veren, gelen olmadı. Mü. 
saadesiz içeri girmekten çekini • 
yordum. Bir müddet bekledim. 
Ve parmaklıkların arasından lıah
çeye girdim. Tozlu penc~ relerden 
bakıyordum. Mihrabın önünde 
sönük bir kand;l yanıyordu. Ke
şişlerin höcerelerinir, kapıları a. 
çık. Fakat, ortada canlı bir mah. 
lı1k yok. Birdenbire küçük bir 
fino köpeği meydana çıktı, ayak -
larıma sürünüyor, havlıyor ... 
Köpeğ' n ha\'laması üzerine hö. 

cerelerden birinden bir keşiş gö. 
ründü. Gülerek yanıma geldi. 
Fasih bir türkçe ile nereden gel. 
diğimi, kim olduğumu sordu: 

- Arzu ederseniz bu gece bu • 
rada kalabilirsiniz. Mi,afirlere 
mahsus yerimiz vardu-. 

Dedi. Kabul ettiJl". Temiz bir 
odaya girdik. Pencerzleri denize 
nazır. Serin bir rüzg3t esi~or. 
Geceyarısına doğru derinden 

tokmak sesleri işitilmeğe başladı: 
İbadet vakti gelmişti. HÖ<'erele • 
rinden çıkan keşişler, yılan gibi 
sessiz süzülerek kiliseye giriyor. 
!ar, yere diz çöküyorlar. sonra sı
ralara oturarak başlarıııı e.~iyor_ 

!ar, dua ediyorlardı. . 
Ortodokk ayinlerinde org ve 

kora yoktur. ayin esnasında ga. 
yel sade melodiler oiwrlar. 

Bu ibadet güneş doğuncıya ka
dar devam etti. Hep birden kalk
tılar. Tıpkı bir asker gibi dizildi.. 
!er, Mihrabın önüne, gümüş ay _ 
konları oymıya gittiler. . 

Keşişlerden yaşlısı, mihrabın 

yanında duruyordu. Elinde tahta 
bir tepsi tutuyordu. Tepsinin Ü

zerinde mukaddes ekmek vardı. 

Başkeşiş Epitrop, manastırın bü. 

yük salonunda keşişleri ve misa. 

firleri kabul ediyor. Duvarlarda, 
manastırda muavenette bulunan 

zenginlerin resMıleri asılı. Geniş 

koltuklarda beyaı saçlı keşişler O- l===============ı 

turuyor. Bir şampiy0nun ölümü 
Gençleri, güzel kokulu sigara, Birçok yarışlarda hayatını teh. 

ayva tatlısı ve kahve ikram edi- likeye koyan ve birçok kazalardan 
yorlar. mucize kabilinden kurtulan Ame-
Manastırın çok zengın bır kü. rikalı şampiyon Buz Mendhal, bu 

tübhanesi var. Kütübhaneyi ve 
defa, sarfettiği nevmidane gayrekıymetli eserleri görmek istedim. 
te rağmen, ölümden kurtulama -Başkeşiş, derin bır teessürle ba. 

şını salladı, bunun kabil olmadı _ mıştır · 
İndiyana'da, otomobil yarış ına. ğını anlattı. Kütübhanenin ta • 

miri dolayısile bütün kitablar, hallinde bir duvara çarpmış, üç 

kıymetli vesikalar sandıklara ko. defa takla atmıştır. Bu strada ka. 
nulmuş... fa tası patlamış, cğeirleri ezilmiş. 

Pater, yani geceyi odasında ge- tir. 

Son zamanlarda teşekkül eden 

cHimayei hayvanat cemiyeti• 

mensubları, horoz dövüştürmenin 

gayriinsani olduğunu ileri süre. 
rek buna mani olmak istemişler, 

sözlerini dinlemeyince köyün Be. 

tediye Reisi, ve bütün erkekleri 
aleyhine dava açmışlar. 

Davayı takib etmek üzere İn -

gilterenin muhtelif şehirlerinden 

birçok horoz dövüşü meraklıları 
köye gelmişlerdir. 

Kanlar içinde bir adam 

- Ona verilen terbiyenin esası 
,u olmuştur: Herşeyl kendi mu
hakemesile halletmek ve her if' 
kendi teşebbüsü ile yapmak. Şl.ro
diye kadar hayatında bir fevkalL 
de val<'ası olmamıştır. Bu asrın 
bir kızıdır. Fakat tabii bir hayat 
.ıüren bir kız ... Varacağı avuka -
tın lzdlvac teklifini kabul etti ve 
bizim muvafakatlmizle ~vlenlyor. 

Kızın babası, yanı Karnecinin 
damadı evlendiği zaman daJ.a 
mektebi bitirmemiş bir delil-<• ıı 'ı 

idi. Bu kız dünyaya geldiği zaman 
babası daha şahadetnameslni ala. 
rak hayata atılmış değildi. Karne. 
el de bir torunu dünyaya gelme -
den evvel ölmüştür. Kız zengin de 
desini hiç bilmiyor. Fakat kıza ve-
rilen terbiye çalışmak ve i' gör. teleri için yeni bir mevzu teşkil 
mek terbiyesldır. Kendisi gibi bir ettiğinden milyarderin um! ve bdı 

si yeniden tazelenmiş oluyor Kar- çok iş adamlarının çocuklarını o. 
necinin on sekiz yaşlarında bir to. kuttuğu mektebe babası onu kil-

B • b h l k •• d •• IJ •• runu vardır. Yakında kocaya vıı- çük y~tan götürüb teslim etml§, 
enı U a e Oyan' Şu gor Ugu- kız orada büyüdükten sonra iş racakmış. Mis Luiz, milyarderin 

kızının kızıdır. Karneci esasen İs- hayatına atılmıştır. Orada da kırk. 

nüz otomobilinyanındaki kadındır ~;~:~akal~~ş7ı~.ş1.~::r~e ts:: ~~=~~t~~;;:~;~~~r·p::a ~:-
yalı idi. Karneciniıı eşi bugün sek-
sen yaşarındadır. Otuz kırk sene.. Milyarder Kamecinin torunu 

Diye haykırıyor, gözlerini aynı noktadan a y1rm1 yordu l~de~n,;,;be~ri~, d~ah=a=k=o=ca=sın=ın==sa~ğlı~ğuı..==~===(=D=ev=am=ı=7=in=ci=s=ah=if=em=lz=d=e) 
Şakağı kurşunla delınmiş, yü. 

zü ve gözü kan içinde. S-01 elile 
sağ kolunu tutan bir ~dam, sür ne 
sürüne topçu kışlasının kapısının 
önüne geliyor. Ve nöbetçi çavu -
şuna: •Beni. şu gördügünüz oto
mobilin yanında, rov~lveri elin
de duran kadın yaraladı. ... 

Diyor. Hemen kışlanın hasta -
hanesine. naklolunuyor. Yaraları 

sarıldıktan sonra hastahaneye 
gönderiliyor. Askerler, aynı za • 
manda carih kadını da tutuyorlar, 
polise teslim ediyorlar. 

Bu· Marselin Löprens adlı bır 

genç 'kadındır. rn09 senesi İlkteş. 
rinin 29 uncu günü Pariste dün_ 
yaya gelmiştir 

Carih kadın, karakolda faciayı 

şu suretle anlatmıştır 
•Ben eytamhanede idım. Bun

dan on beş sene evvel Mösyö Şarl 
Bovi beni büyütmek üzere yan ı . 

na aldı, bu adam 54 yaşındadır. 
Ve Bua caddesinde. altında bir 
kahve, lokanta bulunan otelin sa. 

hibidir. Hem otelcilik yapar, hem 
de bir vernik fabrikasında çalışır. 
Ben de bu fabrikada çalışıyor -
dum. On sene kadaı· oluyor. Mös
yö Bovi bana gönül verdiğini söy. 
lüyor, hayatı.ınızı bırleştirmeyi 

teklif ediyurdu. 

Israrına dayanamadım. Muva
fakat gösterdlm İki sene sonra 

-

l\larsel Löpreııs ve Şarl Bovi 

bir erkek çocuğumuz oldu. Şimdi 
Yovn'da bulunuyor. Sekiz yaşın. 
dadır. 

•Madam Bovi, geçen Mayıs a.. 
yının 15 ne kadar münasebatımızı 
bilmiyordu. Nasılsa öğrendi. O 
tarihtenberi bir cehennem hayatı 
yaşıyorur11. Kadının kıskançlıkla. 

rı, Bovi'nin huysuzlukları, den _ 
sizlikleri tehammül edilemez de. 
receye geldi. 

Bu sabah. her günkü gibi işimi· 
ze gidiyorduk. Ben, benim için 
satın aldığı otomobili kullanıyor_ 

dum. Yola çıak" çıkmaz yine söy. 
!emeğe başladı. Artık bu adamın 
kıskançlıkların gına gelmişti. O. 

tomobili kışlanın önünde durdur_ 
dum. Bir ay evvel satın aldığım 
rovelveri çıkardım, dört el ateş 
ettim. 

·Birkaç gün evvel kendimi öl. 
dürmek, bu hayattan kurtulmak 
istemiştim. Yapamadım. Artık 

herşeyden bıkmış, usanmıştım ... 

Bütün kabahat bende! 

Mösyü Bovi, ifadesini almak 
için hastaneye gelen polis komi
serine: 
•- Davacı değilim. Kadının bir 

g;inahı yo'k. Bütün kabahat ben -
de. Bu faciaya sebeb benim ... • 

Demiıtir. 

---- ·----- ---
Gelecek mevsime 

hazırlık! 
Film stüdyoları butün kuvve

tile harıl harıl çalışıyor. 
* Tarınmış .,ransız rejisörle

rinden Rene Guissard •Kadın -
çehresio isminde bir filim çevir
meğe hazırlanmaktadır. Bu kor
delilda b~rolleri Hugette Duflos 
Meg Lemçınnier, Pierre Brasseur 
Tramel ve Robert Arnoux oynı
yacaklardır. Bunlardan maada 
eski Fransız tenisçilerinden d!in. 
ya şampiyonu Matmazel Su -
zanne Langlen de bu eserde mü
him bir vazife deruhte edecektir. 

* Evvelce verilen haberlerin 
hilafında olarak •Şımali garbi -
geçidi· filminde Robert taylor 
hiçbir rol deruhte etmiyecek, bi. 
!akis •Almak ve vermek• korde.. 
!asında vazife alclktır. Bu korde-

la boksörlerin hayatını tasvir e -
dn hır eser olacaktır. Robert'in 
partönerleri mauren O'Sullivan'. 
la Frank Morgan, Guy Kibbec ve 
Nat Pandelton olacaklardır. 
* Pariste ağustos sonforına 

doğru ·İsyan eden adam• ismin. 
de eğlenceli bir filim çevrilmeğe 
başlanılacaktır. Bu kordelada 
b~rolü komik Paul Azais deruh
te edecektir. * Fnnsız rejisörü R.vmond 
Roulean önümüzdeıtl ağustos ayı 
zarfında •Deniıdeki on kadın• is.. 
minde bir filim çevirecektir .. 
* Almanynda bu ty zarfında 

son sahneleri çevrilerek bitmiş 
(Devamı 7 inci de) 
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Omer LOtfi Muh!ddinJe Yonola ara- Sabiha 
sındaki muhabereyi temin ediyormuş Gökcen 

' 
Günlerdenberi umumi efkan, 

matbuatı ve adlıyeyi işgal eden 
Hacıosman _ İpı;ala cinayeti hak
Jundaki tahkikata devam edilmek 
te ve gün geçtikçe cınayeti örten 
esrar perdeleri birer birer çözül
mektedir. Son tahkikata göre Mu
hiddinin İstanbuldan 2972 numa
ralı taksiyi İpsalada beklemekte 
olduğu anlaşılmıştır. Ancak Mu
hiddin otomobiI.;, Ali Riza taıralın
dan öl.dürülen şoför Ömer Lütfi
ıtln getireceğini beklerken karşı
sına Ali Riza çıkmıştır. 

Bundan Muhiddinln Ömer LüL 
fi ile muhaberede olduğu ve Ömer 
Ldtfinin Muhiddinin M?vgilisi ve 
Ali Rizanın karısı Yanola _ Saadet 
ile Muhiddin arasındaki muhabe
reyi temin eylediği ihtimali çıka
nlmaktadır. Diğer bir rivayete gii
re de Ömer Lütfi, Muhiddini Sa. 
adet - Yanola'yı getireceğim diye 
iğfal ederek kendisine bir menfa
at temin eylemiştir. Biruıenaleyh 
Ali Rizanın Ömer Lutfiyi bu mak 
sadla öldürdüğü zarınedilmekte -
dir. 
Diğer taraftan bu üçüzlü cina.. 

yette mühim bir rol oynyan Ya
nala _ Saadet adlı kadının elyevın 
Malatya vilüyetinde Pötürge ka.. 
ııasnda olduğu haber verilmif, 
IJlüdde!umumilik bu kadının ora
da ise buraya gönderilmesi için 
mahallt adliyesino müracaat et • 
mi§tir. 
Artık tahakkuk eden yegane 

keyfiyet, Ali Riza Adanada demir
yollarında makinist olarak çalış. 
tığı sırada Muhiddinle tanışması, 
Muhiddinin bu dostluğu suüsti -
mal ederek Ali Itizanın evine gi.. 
rlp çıkışta Saadet - Yanola ile se
vişmesi ve kadını ayartmasıdır. 
ADANADA NELER YAP.l>llŞLAR 

HattA bu münasebetten haber. 
leri olan MuhiddinJn arkadaşları 
'kendisine bu hareketin çok çirkin 
ve hatalı olduğunu ihtar etmişler
se de Muhiddin aldırış etmemiş ve 
Jl!hayet meseleden haberdar olan 
Ali Rizanın tahdidlerine de kulak 
asmarmştır. 

Ali Riza, Adanadan Ma!atayaya 
tayin olunmuş, orada bir müddet 
kaldıktan sonra kansı Saadeti do.. 
ğurmak üzere Adanadaki doğum 
evine göndermiştir. 

Kadın orada kaldığı müddetçe 
her gün Muhiddinle buluşmuştur. 
Bilahare Ankaraya tayin olunan 
Ali Riza, iki çocuğunu alarak A
danaya gelmiş, buradan karısmı 
da alarak Ankaraya gitmiştir. İşin 
bundan sonrası malfim değildir 
Saadetle çocuklarının izleri kay • 
bolduğundan burada dolaşan şa.. 

yjalar ve kuvvetli ihtimaller bun.. 
!arın daha önce Ali Riza tarafın
dan öldürüldüğü ve Muhiddinin 
cinayetten haberdar olduğu, jan.. 
damıaya ifşa etmeğe fırsat bula
madığı sırrın da bu olduğu mer
kezindedir. 
Yanolanın barlarda çalıştığı ve 

iyi kadın olmadığı hakkındaki id
diaların doğru olmadığı anlaşıl -
mıştır Çünkü Yanolayı ilk dl!'fa 
Muhiddin baştan çıkarmıştr. Bun
dan başka geçen sene Adana ba
rnda Banola adile roller yapan 
sonra da bir cürmü meşhudla 
mahküm olan güzelce kadnın Ali 
Rizanın nikAhh karısı Yanola -,.... __ _ 
Poll& Romanı; 4 8 . -

Sa<ıdet olmadığı ve bu Y anolanın 
başka bir kadın olduğu tahakkuk 
etmiştir. Bardakı bu sonuncu Ya.. 
nola şimdi şehrimizde bir umum.. 
hanede bulunmaktadır. 
MUHİDDİNLE ARALARIDAKİ 

SEVİŞME 
Diğer taraftan İpsalada Muhid

dinin metrukatı arasında Yan.o -
laya aid 60 kadar mektubla bir 
kaç da fotograf bulunmuştur. İf
te bunlar muammayı çözen birer 
anahtar olmuşlardır. Yanola mek.. 
tublarındari birisinde: 

- Ali Rıza beni gölge gibi ta
k;b ediyor, beni ve çocuklarımı 
ölümle korkutuyor, seninle ala -
kamı kestiğim hakkında kendisine 
verdiğim teminatı kubul etmiyor, 
diyor. 

İpsalada istintak hakimliğinin 
yaptığı tahkikata göre, 45 gün ka
dar evvel Ali Rıza, kendisine mü
fettiş süsti vererek İpsalaya geL 
miş ve Muhiddin! bularak: 

- Arkadaş. sen bu kadından 

vaz geç. Akıbet ikimiz için de fe
ci olacalııtır, demiştir. 

MtlDDEİUMUMİNİNN 
BEYANATI 

Müddeiumumi Hikmet Onat, 
he.dise hakkında demiştir ki: 

c- Hiidise, aşk ve kıskançlık 
neticesidir. Ali Rızanın eski ka
rısı Yanala Muhiddinle seneler • 
denberi uzayıp gelen bir müna -
sebet tesis ediyor. Bunu Ali Rıza 
haber alıyor, muğber oluyor, l\fo_ 
hiddinin metriıkatı arasında Ya_ 
noladan gelmiş elli kadar mektub 
çikınıştır. Yanola, Muhiddinin İp
salaya geldiloten so~ıra muhabe -
resine devam ediyor. Ali Rıza kıs.. 
ltançlık sevkile Muhiddini orta -
dan kaldırmıya karar veriyor ve 
malüm şekilde bu kararını tat _ 
b!k ediyor. Yanola yakalanınca, 
hAdisenin hiçbir gizi~ tarafı ·kal • 
mıyacaktır. 

Şoför Mehmedin de otomobili. 
ni elde etmek için öldürüldüğü 

anlaşılıyor.> 

!SEMAHATiN İFADESİ 
ALINDI 

Muhiddinin bir aralık lzmite 
götürdüğü Semahat dün akşam 
müddeiumumiliğe davet edilerek 
ifadesine müracaat olunmuştur. 

Semahat, b&disede uzaktan, ya_ 
'kından hiçbir rolü olamadığı an
laşıldığından kısa bir sorguyu 
müteakıb seroest bırakılmıştır. 
SABRİYE HENÜZ TAHLİYE 

EDİLMEDİ 
Eskişehirde yakahnarak şeh _ 

rlmize getirilen meşhur siyah saç
lı sarışın kadın Sevrni (Sabriye) 
henüz tahliye edilmiş değildir. 

Tahkikat evrakı da, İpsaladan, 
dün akşam geç vakte kadar gel _ 
meın!ştir. 

OTOMOBİL GETİRİLDİ 
Ali Rızanın İpsalaya ka~ırdığı 

1972 numaralı otomobil ve İpsala 
müddeiumumiliğinin tahkikat ev
rakı dün akşam ara banın sahibi 
Nikonun idaresinde şehrimize ge
tirilmi~iir. 

* Şişli Halxevi yeni bir bina 
yaptıracaktır. 

* Alman yada birden bire artan 
Yahudi aleyhtarlığı tedbirleri kar
§~da her devlet kendi Yahu • 
dilerinin vaziyetini kurtarmıya 

uğraşmaktadır. 

TE>rcürne eaen: Hatice 

Yazdığı şeyi direktôre uzattı· 
Sahifenin üzerinde şu sözler 

vardı: 

•Hazır olunuz. Çıkacaksınız. Bil
dirilecek şehre bugün nareket eL 

mtk elzemdir. Geç kalmak fela -
ket getirebilir.• 

Müdür: 
- Bu da ne demek dedi. 
En ufak bir hayal kudreti yok

tu. 
Polis müfettişi: 
- Bu şu demektir ki, dedi. Sl

z;n ihtiyar hastanız şeriki cürüm-

!eri tarafından iki sahte polis me. 
murunun gelip kendisinı alaca -

ğını bu kitab vasıtasile öğrenmiş 
bulunuyordu. Ş'mdi serbesttir ve 

yapacağı mühim bir iş için ken
disine haber verilen şehre müte
veccihen hareket etmiş bulunu -
yor. 

Müdür ona hep mütehayyir göz

lerle bakmağı devam ediyordu. 

Fakat polis müfettiş'. vaktini iza

hat vermekle geçirmek niyetind& 
değildi: 

- Telefon nerede? diye :;ordu. 

11,17 de Belgraddan 
Bükreşe hareket etti 

Belgrad 19 (Hususi Muhabiri • 
mizden)- Bayan Sabih« Gökçen 
bugün 11,17 de buradan Bükreşe 
hareket etü. Kendisi hava mcyda. 
nmda büyük tezahüratla uğurJan_ 
dı. 1,5 saat solll'8 Biikreşe varacak
tır. 

Franko bu yaz nihai 
Zat eri elde etmeğe 
Çalışı yor 

Londra 19 (Son Telgraf) -
Frankistler bütün cephelerde şid
detli taarruza geçmişler ve her 
tarafta büyük muval!akiyetler el
de etmişlerdir. Bu arada Fl'diılüs 
cephesini de yarınışfar, 20 kilo -
metre ilerlemişlerdir. 

Pirene cephesinde hükiımetçi
leri sıkıştırmakta ve Fransa ile 
hükfimetçilerin irtibatını kesme
ğe gayret etmektedirler. 

Salamanka 19 (A.A) - Umumi 
kararglth tebliğ ediyor: 

cTeruel eehesinde düşmanın 

mukavemetine rağmen kıtaatımız 
ilerleme-ktedir. Muhtelif mınta _ 
kalarda düşmanın yaptığı muka.. 
bil taarruzlar ağır zayiatla tarde
dilmiştir. 

Kastellon cephesinde 8eco neh. 
rine kadar ilerledik ve Burriana 
civarına kadar geldik 

Pennaroya mıntakasında Elku
ejigo, Mozon lblanco, Cerro Corc
hito, Cerro Pozo Porkuero, Elcuc
hilar kasabalarile Ccrraco ve Cas
tuera geçidlerini işgal ettik. Mon
ter:rubeo yolunu kestik ve Cala -
var geçidine kadar ilerledik. 

(Dış politikadarı devam) 

da 1934 senesi ilkbahannda yapı
lan Conson kanunudW'. Amerika
ya borçlu olup da horçlarını tedi
ye etmiyen devlelere aid hazine 
bonolarının Amerika piyasasında 
satılmasını meneden bu kanun 
harbden sonra Amerika ile İngil_ 
tere, Fransa ve İtalya arasında 
çıkan uzun bir alacak verecek ih
tilafının neticesıdir. Harbin so -
nunda Amerika, logiltr_reden bir 
milyar, Fransadan sekiz yüz mil
yon, İtalyadan da dört yüi mil -

yon İngiliz lirası alacaklı çıkmış. 
tı. Almanyadan tamirat parası o. 
!arak ala<aklı olan bu devletler, 

kendi alacaklarını tahsil edeme
diklerini b'1tane ~derek Amerika. 
ya olan borçlarını da ödemediler. 
Conson kanunu da Amerikanın 

İngiltere. Fransa .-e İtalyaya kar
şı mukabelesidir 

Nisan 1934 Cons<on l<anunu ile 
Mayıs 1937 lıiaraflık kanunu, A
merikanın Avrupaya lıarşı vazi
yetini sarih şekilde irade eden iki 

vesikadır. Bu iki kanun mer'i ol. 
dokça, Amerika l<aınoyunun Av. 
nıpayı ikiye ayıran 7.Ümrelcrden 
demokrasiler hakkındal<i sempa
üsine rağmen, liili surette harbe 
iştirak etmesi yakın bir ihtimal 
olarak kııbul edilen>e7 

AlımM ~ükni ESMER 

Ona hastabakıcı cevab verdı: 
- Asistanın od~sında korido -

run öbür ucunda. 
- Beni oraya götürür müsünüz. 

Acele tedbirler almak mecburi • 
yetindeyim. 

Direktörün ve hastabakıcının 
refakatinde Achille Bastien kori
dorun nihayetindeki odaya gitti. 
Oda boştu. Polis müfettişinin ilk 
istediği numara polis müdiriyeti 
oldu. 

- Allo Morand çabuk Gendreini 

şark istasyonuna yollayınız. İsviç 
reye hareket eden trenlerin saa -

tini öğrensin ve siyahlı kadını bek 
lesin. Kimden bahsettiğimi anla -
dınız değil mi! Bir dakika kay

betmeyiniz. Birşey yapmasın ve 
bilhassa kendisini göstermesin. 
Ben hemen ona iltihak edeceğim. 

Telefonu kapadıktan sonra bir 

kaç saniye sessiz kaldı. Sonra bir 
ikinci numara daha istedi. 

Bu defa küçük ihtiyarın rasla • 

HAT AY Kim Oldürdü '? 
(Birinci sahifeden devam) 1 

~ansız askerle:ile !eşriki mesa _ 
ide bulunması ihtilaf tevlid ey • 
!emiştir. Fransızlar asayişin yaL 
ruz Fransız askcrlerile temin e 
dilmı!lııte olduğunu ileri sürerek 
bu yolda iş birliği yapmağı ka _ 
bul etmemişlerdir. Bittabi Türk 
noktai nazarı bunun tamamen ak
sinedir. 

Müzakerelerin en can alacak 
kısmı bu olmakla beraber bugü
ne kadar bu hususta bir anlaşma 
elde edilememiş olduğu gibi bun_ 
dan sonra da uyuşula.bileceğine 
ihtimal verilmemektedir. Maaha
za müzakerelere devam edilmek. 
te olup bu müzakereler bı.gün -
lerde mutlaka müsbet veya men. 
fi kat'! bir neticeye bağlanacaktır. 

ARTIK MASKELERİ DÜŞTÜ 
Antakya 19 (Hususi muhabiri

mizden)- Vaziyet yeniden nazik 
bir safhaya girmiştir. 

Milletler Cemiyeti dclcgelerile 
müstemlekeci zihniyetin! muha _ 
faza eden memurlar, Hatay da _ 
vasını hiila Fransanın kaybetme
diğini, Hatayda Türklerin bek _ 
!ediği neticeyi elde edemiyecek _ 
!erini iddia etmeğe başlamışlar _ 
dır. 

Milletler Cemiyeti delegeleri 
artık maskelerini tomamile at _ 
rmşlar, açıktan açığa aleyhimize 
vaziyet almışlardır. 

Hatta burada bazı m·,Jıafilin id
dia ettiğine göre Cenevreden Ko
mite reisliğine verilen bir emir _ 
de intifıa'lıatı tesri ederek Tür _ 
kiyenin ve Türklerin emri vaki 
karşısında bulundurulması ve di
ğer taraftan da tahrikata devam 
olunarak Türklerin iz'aç edilmesi 
bildirilmiştir. 

Filhakika komite nüfus daire _ 
]erinde henüz işlerini bitirmemiş 
olanlarla ecnebi memleketlerden 
gelenlerin muamele k§.ğıdarını 

18 tarihine kadar tevdı etmelerini 
bildirmiştir ki bu hal birçok Türk. 
!erin yine tesçilden mahrum kaL 
malanna sebebiyet verecektir. 

1~te bu ve buna mümasil vazi
yetler bu te'bligatın doğru oldu. 
ğuna herkesi inandıracak mahi _ 
yettedir. 

Bir haftada 
M A!<ada! para toplandı 

Prag 19 (A.A.)- Milli müdafaa 
için açılmış olan ianeye bir hafta 
içinde 300 milyon kuron mikta -
rmda iştirak edilmiştir. Benes, 
100,000, nazırlar da 200.000 kuron 
vermişlerdir ----

ltalva - Yugoslavya 
Görüşmeleri Musoliniye 
Anlatı ld ı 

Roma 19 (A.A.)- Venedike ge
len Kont Ciano, Reca Dclla Cami- ' 
natode Yugoslavya Başvekili 
Stoyadinoviç ile yaptığı mü -
lakat hakkında Musoliniye izahat 
vermiştir. 

* Amerika 1939 da yapacağı 
büyük deniz manevraları için şim
diden hazırlanmakta<lır. * Köylülere eti bol, yumurtası 
çok cins tavuklar dağıtılmakta -
dır. 

dığı polis korniserli~!nı istmnişti. 

Saint-Giullaum sokağındaki e.. 
vin tarassud edilmesini emretti. 
•Oradan kim çıkar5a takib edil • 
sin.• 

Diye tenbih etti. 
Bu iş de bittikten sonra polis 

müfettişi 

- Şimdi artık bana yaptığınız 
yardımdan dolayı size teşekkür et
mek ve müsaadcs'Jıizi almak iste
rim. 

Kitabı cebine koymuştu. 
- Hemen işe geçmekliğim !A

zım. Buradan şark istasyonuna 
yirmi dakika sürer. Bu pek kısa 
bir zaman değildır. 

Mühim bir ışık sezmeğe başlı -
yan direktör daha ziyade tenvir 
edilmesini istemekte kendinde 
hak gördü. 

- Bu kitabd~ ne gördünüz de 
aize şark istasyonunu hatırlattı?. 

Achille Bastie!! bu defa tam yü 
rekten güldü: 

- İsviçreye gidrn trenler şark 

Vakıa Pariste Türkiye sefirile 
Fransız Hariciye Nazın arasında 
cereyan eden müzakereler neti -
cesinde Fransızlar Hatayda bır 

takım değişiklikler yapmışlardır 

Hatta bu vaz.iyeti görenler Ha -
tayda artık herşeyin düzelmiye 
yüz tuttuğunu zannederek de e
peyce sevinmişlerdir. Fakat ne 
yazık ki Fransızların bu işleri ze
vahiri kurtarmak, vakit kazan -
mak için yaptıkları anlaşılıyor. 

Çünkü Hataydaki Fransız me -
murları bu defa da tahrikatı 

Milletler Cemiyeti memurları va. 
sıtasile yaprmya ba§laınışfordır. 

Çünkü he.men bütün delegeler 
Fransızların bir aleti olarah ha -
reket etmekte, müstemlekeci 
Fransız memurları da bundan a
deta haz duymaktadırlar. 

ÇETELER GÖNDERLYORLAR 
Antakya 19 (Hususi muhabiri -

mizden) -- Fransızlar yeniden 
ve açıktan açığa talırikata ve 
şiddetli propagandaya başlamış _ 
!ardır. Bu cümkden olarak Su _ 
riyede geniş mikyasta çete teşki
latı yapılmakta ve bu çeteler Ha
taya sokulmaktadır. Çeteler ef _ 
radının ekserisi Ermeni, diğer 
kısmı Araoblardan mürekkebd.ir. 

Ayni zamanda Suriye ile Tür -
kiyenin arasını iyicn açmak için 
Fransız müstemleke memurları 

bin çareye baş \'urnıakta. akla 
gelmiyecek propagandalar rnp _ 
maktadırlar. • -

Antakya 19 (Hususi muhabıri_ 
mizden) - Muhtel\f yerlerde 
Türk listesine yazılanlar yeniden 
zulüm ve işkence görmeğe b:ı:ı _ 
laınışlardır. Bunlardan bir kısmı 
tevkif edilmekte, d:ğer bir kısmı 
tehılıd ve tazyike m3ruz bırakıl _ 
maktadır 

32 mahkum atfedildi 

Berut 19 (A.A.J - Fransız ali 
komiseri Suriye hükumetine yap. 
tığı bir tebliğde Fransız kıtaatına 
karşı müsellah mukavemette bu_ 
lunduklarından dolayı idama mah 
kiım edilen 32 Suriyelinin Fran _ 
sız _ Suriye muahedesinin akdi ü
zerine Harbiye Neziretince affe _ 
dildiğini bildirmiştir. 

Alman hey'eti 
Çini ka t'i alarak 

terk ediyor 
Hankov 18 (A.A.)- Alman aS

keri müşavirler Çinden 24 hazi
randa kat'i olarak a~·rılacaklardır. 

Çin mevzileri bombardıman 
ediliyor 

Hangkeu 19 (A.A.) - Santral 
Niyuz, resmi bir tebliğ neşretmek
tedir. Bu tebliğ, nO kadar Japon 
harb gemisinin Hanhuei eyaletin

de Yangçe nehrinin iki kıyısındi
ki Çin mevzilerin; iki gündenberi 
de 30 kadar Japon tayyaresinin 

Matangı bombardıman etmekte oL 
duklarını bildirmektedir. 

Tebliğde Japonlarır. Yangçe sa
hillerine aSker çıkarmış o!dukları 

ilave edilmektedir. Dün Japon 
harb gemileri, yeni kıtaatın kara
ya ihracını himay" etmek için 

Vuşaşa ve Şeyçiacnıin<>'ya 200 O

büs etmişlardır. Çinliler, müstev
lileri püskürt.müşlerdir. 

(Birinci sahifeden devam) 
Ka:mnpaşa havuzlar fabrikasın

da tornacılık yapmakta olan Ala.. 
eddin 22 yaşındadır. Kasımpaşada 
Ortamekteb sokağında 43 numa
ralı evde oturmakta olan emekli 
yüzbaşı Abdullahın oğludur. 

Ayni fabrikada tesviyecilik 
yapmakta olan Enver ile çok 
samimi arkadaştır. İki gencin 
aralarındaki samimiyet son dere.. 
ceye varmış bulunmaktadır. EL 
biseleri, gravatları hatta bütün 
giydikleri ayni renkte ve biçim • 
dedir. 

Dün saat 17 de işlerinden çıkan 
iki arkadaş evvelA Alieddinin e
vine gitmişler. Bir müddet sonra 
Kasımpaşa Tabhanp meydanın _ 
daki Halilin kahvesinde Ahmed, 
Fikret, Murat, Nıhat isimlerinde
ki dört arkada§larıle buluşmuş _ 
!ardır. Altı arkadaş kahvede otur. 
muşlar, b.r müddet de oyun oy. 
nad1ktan sonra kahvenin arka • 
sındaki bahçede ra 1<ı iı;meğe ka. 
rar vermişlerdiı·. &ıat 20 ye doğ_ 
ru başlıyan rakı faslı devam e • 
detl:en henüz nereden alındığı 
belli olmıyan hir tabanca ortaya 

Bir 
Çocuk 
Kudurdu 

Ailesine mahalle hal
kına saldırdı ve ıztırab

!ar içinde öldü 
Balıkesırin Çağış nahiyesinin 

Asılhan Tepecik köyünde çok feci 
bir hadise cereyan etmiş, bir ço
cuk kudurarak ölmüştür. 

Osman ismindek. bu çocuk, bir 
müddet evvel bir köpek tarafın_ 
dan ısırılmış, kuduzluktan şüphe 
edilmediğinden tedaviye lüzum 
görülmemiştir. Aradan yirmi gün 
geçtikten sonra, çocukta gayrita
bii haller görülmeğe başlamış, ni
hayet iki gün evvel kuduran Os
man. ailesine ''e mahalle halkına 
saldırmıştır. 

Zavallı yavru. güçlükle z:.pte
dilerek Memleket hatahanesine 
getirilmiş, tedavi zamanı geçtiğin. 
den bir müddet sonra ölmüştür. 

* Dün akşam Pangaltıda bir 
tramvay yoldan çıkmış, bir otu. 
mobile çarpmış, sonra yaya kal. 
dırırnına çıkarak orayı bir yığın 
moloz haline getirmiş, dMıa oon_ 
ra da Vatan gazinosunun köşesi
ne dayanmıştır. Niıfusça zayiat 
yoktur. 

* Giresun hapisanesinde dün 
bir cinayet işlenmiş, Yunus adlı 
bir mahküm İbrahını ve Esad ad.. 
lı diğer iki mahkumu öldürmüş
tür. Yunusu da maktullerin dört 
arkadaşı bir olarak bıçaklamış • 
!ardır. 

* Yarından itibaren şehrin her 
tarafındaki çöpler denize dökiı _ 
lccektir. * Mecidiye köyiinde toprak ta
şımakta olan bir kamyon, bisik. 
!etli bir gence çarpmamak üzere 
manevra yaprmş, fakat 2656 nu _ 
maralı taksiye çarprmş, taksi ha
rab olmuş ise de gerek müşteri -
]ere, gerek şoföre birşey olmamış. 
tır. · 

---•-- Z('!I 
istasyonunda kalkar da .. 

- Fakat bana okuttuğunuz ya
zıda İsviçreden bahis yok. Siz İs
viçrenin mevzuu bahsolCluğunu 
nereden bilıyor~unuz~ 

- Bunu kitabdan bilmiyorum. 
Bunu başka şeyduı biliyorum. İh
tiyarı ziyarete gelen ve iÇ€rİ ko_ 
nulmayınca müthiş rnrette hid _ 
detknip dünyanın hiçbir tarafın 

da böyle birşey yapılmodığını, hat 
ta Bern'de bile böyle şeyler gör_ 
meılığini söyEyen halıcının sözle
rinden öğrendim. Bren de bile ... 
Anlıyor musunuz? Ve Bern İsviç
renin bükÜmet merkezi değil mi-
dir? 

Direktör bir ~öz 5Öylemek için 
ağzını açmıştı. Fakat kısa bir se
lam veren polis müfettişi topuk
ları üzerinde dönmüş ve koridoru 
sür'atle katediı::ordu. 

Hstanenin kapısından çıkınca 

hemen bir taksı çağırdı. · 

Yüzüne bakıldığ1 zaman ne ka-

dar heyecan içinde olduğunu gör-

mek mümkündü. Gözleri ateşliy_ 
di ve bütün adaleler! takallüs et
mişti. 

Saint - Gullauın sokağına ge. 
lince.. E\'in enünde nöbet bekli.. 
yen polis taharrı nemurunu ta
nıdı. 

Ona bir işaret Piti ve o yanına 
geldi. 

- Ne var? diye Eordu. 
Taharri memuru izahııt verdi: 
- Kimse girmed'. Fakat bun _ 

dan beş dakika evvel hususi bir 
otomobil gelip ve bir kadın alarak 
gitti. 

- Kadının :; ol can taları var 
mıydı? 

- Hayır ... Motosikletli arka _ 
daşlarımdan biri onu takib etti. 
Nereye gittiğinı öğrenir öğrenmez 

telefonla bildirecektir 
- PekaHi dedi. Ben de oraya 

gidiyorum. 
Taksi yoluna devam etti. Ve 5 

numaralı evin önündcı. geçti. 
(Devamı var) 

çıkmış. . .•• n tJ 
Elinde tabanca bulıu-<·'' 
. d~ ta""-

dinle Enver arasın ' ıı.ı "' 
• hakkıJl boş olup olmadıgı Jll 

nakaşa çıkmış ve. bU atlıYaıı 
esnasında birdenbıre P ı;ııı1• 
baneadan çıkan kürşun 
şakağına saplanrnıştırdetlı'ı 
Kurşunun tesirile. bit ıt1 Lı 

yuvarlanan Enver t.ıç rı 
liyeroeden ölmüştür. u~~ 

Saat 21,5 de duyul·~an!ı! 
sesine koşanlar Envcrı dıf 
de ve yerde buJınuşlar. ııı:Js 

Bahçede ani bir pJ~1çı,dıı' 
ınış ve herkes sağa sola~ 
!ardır. Hadise derhal_ ·ırıı~ ' 
polis merkezine biJdırı 010~,ob ~ı 
zamanda "sıhhi imdad ,J 
çağırılmıştır. k'' ~ 

Enver öldüğü için f; 0ı~ 
lnie gelen sıhhi imd3 

cesedi almamıştır. ._ .. 
li det' .... 

Kasımpaşa po sı ktuıuo 
mahalline gelerek ın• ,.,· 

h edı?, 
kadaşlarını ve ka ı• 

akal ~· y amıştır. ı:ııı JJ1 
Nöbetçi müddeiun1u bil>' 

ni B. Reşad Saka ı·~ 1~.eıı' 1 

d · nıU•J .lü 
Salih Haşim cese ' ,.uc""~ ı 
ınişlerdir. Enverın .,rı:- ~ 

:::!1;= Y~:~~~ , lkad.l' ~ ~~ 
Dün gece geç vakte b(d)ı 

d ta · 
sımpaşa merkezin "-b!h O; 
pan Reşad Saka bu 5'.' 
lri'kata devam etıniŞtı!·Jıiı-es' '° ~ 

Bugün Kasımpaşa ~3 rı,ııJl'' · , 
d .... T l" t . müddeıu .,ı·J uru a a ve k'.,. 
avinlerinden Reşad Sa 
kata devam etmişJer:l'rı\ıı;O"' 

Dün geceki sorgudadjJIJ ' 
- Enver kendi kcn ban''•· 
D · tir Halıbuki ıs. emış . aııııı 

mahallinde bulunam 
!başkası da ifadesinde' Jll f 

- Aliieddin taba ne asi b~. 
bi.rderı riyordu. Tabanca uıtıJl' 

aldı. Vak'a kazara olm 

Demiştir. . . ıot~~ 
Bugün Alaeddının 

M.. t-' 
uneDv_:ıer: ·ı ile ır.ı·ct ,JI' 
- un og um ·de<~· 

diler Bugün Adaya ~ı ~of!' J 
söyliyerek dolına ,e ıııta 

• ıJll 
hazır olup o!ınadıg. ıısJll ~ 
Annem istediklerınill. Jed' ıJ!ç 
duğunu kendilerine :;ııJ"·.ıııt 'lııır 

Çok samimi axl<; 8 ııt1'".J' t~ 
birbirlerinden a')·rı•~,. b 

1 di . nJ<t! ' it gezer er . aynı re 
de giyinirlerdi. 

demiştir. . ııul~ 
Tahkikat ilerlernı.Ş. ·etı 1 

tadır. Hadisenin mah l ~v' 
da anlaşılacaktır. f)1 

Diğer taraitan çık971 ~ı.cll {ıi • 
göre iki genç arasında seıesl 
doğuran bir kadın rr:e /' 
dır. . rıca• 

Fakat bu iddıa ~;;aca~ 
katın sonunda anı_:::.-,-___ __..,... 

Hitıer 
--- ı~'" Viyanays" 
gitrn••s.ıış)ll]~ 

Viyana 19 (A.A-~-e )'!ide;;. 'ıtııit 
Viyana mahfellerı.ııd bi! ~e ıt' b 
yareti hakkında taın J3ııt'~~ t~~ 
yet gösterilmektedır'. JI ·~ iı. 

. dı :ıı ...ıJ ~ .. 
raber Führerin şıın 311 ti' ıt~ 

1 ndl1• v· 1 ' ren Viyanada bu u V'~ . <~ 
dilmektedir. Hitıcr:ın en bıJıl' ~ i 

- ·· r< "" ~4t.ı bulu~dugu bugı.ın "l 
lecektir. ı. lt.ır 

, 'il lı .. ş· ı::ll 41cı 
Buguun 1"' 11'i~ 

ıtl ı1t. 
Galatasara1 •1 

d• ~e~· 
2 · ~ y~l}cta!,~dı ~ \ 

Bugun Taksım • fillııJl ~1 (ı \o 
yem-Matinı kupası Şifi' ı. t 

1 yakın seyirci önüııd~·rıaD;oııb~( •• 'ı 
lataspor arasınds 0 

0ırı1' ~f.'. . hfi} 

çok heyecanlı oımuş, 2.1 ·~ •ciı 
kişmeden sonra ms.~ıi ı,V . c:"" ı.. "' galebesile bittı ve ' ,, ~ı 
payı aldı. ~ 

J{~ ~ IJ.. 
SA TIL11' .,

8
,. ıv-,. I· .ı i 

Ç·fte v ·ıe' il'- ·~ 
Ayaspaşada, 1 • ]<Artl1 ·~ '.J'll 'ı c 

ret• ·· n • " 5 numaralı neza •e biitu 11~ ~U 
riler ve sıcak su ' f• ısı Af' 

• 60 •• 8nt· havi altı oda, ikı 3ı31r d 

hamam, alaturka ve ııuf": 1,ı · 
fak, çamaşırhane. 6()00 ı.jJ'1 · 
bahçeyi havi hane 8ınid'l lıktır. Karşısında ıı 
sine müracaat. 



~~ te rlkaS1: 41 

~ trcüme, ve ikti as 
~ "kkı mahfuzdur · 

Yazan : Rahmi 

Vesika, r~sim, maldmat ve not verenler: Eski Osmanlı donanması er'kl· 
nından miralay Remzi, İskele ve limanlar umum kumandanı albay 

Şükrü Pala, komodor başkatibi :Ihsan, batan gemi kaptanları, 
uki arınatiirlu. Ve bugüne kadar &izli kalan ~-esikalnr 

eis tayfalara şöyle diyordu: 
Bu marma.,.ada palamuttan çok düşman tah

lbahiri var. Gözünüzü açın! Ufacık bir dalga 
geçiş hepimizi berbad eder ha! •. 

' !rey, bana bakın be! ... Her
t buraya!. 
~nlinin 8 tayfasından 6 sı 

ın etrafında halkalandılar. 

ı ~· dümen başındakı Turna 

1 
sarkan üniformalı yabancılara u.. 
zattı. 

içinde kayboldu... Pehlivan reis 
top sesleri, mermi gürültüleri, 
suların çıkardığı haşin ve kor -
kunç sesler arasında tekrar kcn -
dinden geçti. .. bayıldı ... 

edle, prova cunda.ı;ında saf 
1~ '-vır ve bön bir halle Marma
~ bu saat.teki güzelliğiru sey
~ Yamuk Hasan yerlerin -

. ~ dılar .. 
1"i "ıı~van reis, tayfasını yanına 

'ılık.tan sonra onlara şöyle bır 
k Söyledi: 

~ Ço.,uklar ! 
l'lnaraya açıldık! Allah yar

ıl' lluz olsun. Bugünlerde düş.. 
' . tahtelhahirleri bu sularda 
ı~< atıyorlar .. Burada palamut -

Çok tahtelbahir vardır. Teh -
içinde yol alıyoruz! Onun 

'ılilckat!i bulunmamız, bu hi

' domuzun bir oyununa tu -

~u'::'~~!er;~~üzü dört açın; 
<!ı n, kaleye gidinciye kadar is. 

at YOk Avarya olanla: bor
;ııalti suyu gözetliyeceler, ;q gözden geçirecekler!. Am
~tdaki tüfekleri de alın ... Bu 

-~tın gözü, suyun üstünden bir 
~Yukarıda gider, camlı bir 

Ur. Uzaktan onu farkeden 
<ıı ~n ayteş edecek ... Bir defa o. 
~arnını kırdık mı işi iştir gay

•rin ... Sonra tutar, arkamı. 
lııtar, !stanbula şan!ı şerefli 
~•z! ... Kapdan henüı disko • 
~ bitirmişti.. Yukarıda gab • 

h ~teninin cundasınd'\ denizi 
~en Yamuk Basanın sesi 
41u. 

' t~iz •be!.. Bah, ta şu yana 
Bir balıh, goca bir balıh 

~ llı!eıniş üzerimize geliyor! .. 
, '1 •hlivan reis Yamuk Hasana 

00di· 
~e;ede ulan, ben birşey gör. Yorum, 

>~ah işte, şu yana boh, iske • 
{ ~nına ... Goca, emme goskoca 
~ 3lıh, zıplıya zıplıya geliyo be .. 
'tden bütün tayfalar o tarafa 

\ i ar ... Suyun üzerind-. hafif 
~~ bırakarak ilerleyen, hızla 

Ye doğru gelen bir cisim gör. 
\ ... Pehlivan reis bunu gö • 

e tanıdı: 
' \> 'ıtıı· andık. Allahırn!.. GAvur 
ı/1 attı, üstümüze geliyor! .. 

>:Ye narayı bastı, etrafından 
~ · \'tUsu gibi dağılan tayfaları. 
~ ite dümen dolabına doğru 
l • taın çarkı yakaladı, olan. 

'·~ ~.Vvetile sancağa alabanda et. 
tır ıstedi, bu sırada dehşetli bir 
'1.dı kaptu, müthiş bir infilak. 

' ~ııık bu çatırdının arkasın -
~~ avaya yükselen tayfal~r, 
rı 1ar, müthiş bir sarsıntı ile 

lıılllden fırlıyan direk, seren ve 
;ıı Parçaları göke doğru uç. 

ıı . 
~.er tarafı siyah bir düır.an kaP

" llirkaç saniye sonn iki am. 
, >ttasından yediği torpılle do. 

· h lbah kızaktan inen (Doğanı 
. •t l "Tarmaranın serin derin. 

r· 
ı. _'ne daldı, kayboldu .. 
'<fıı. 
"il ~kı duyduğu zaman neye 

' 
16ını şaşu an ve kendini 

ığı d~n Pehlivan reis gözlerini 
'ac Vakit kendisini bir kalas 
l •na tutunmuş buldu ... Ya • 

• . lto koca, boynuzlu kaplum. 
Yı andır.an deniz rengine bo. 
'ı • B • 

~U • gem rluruyor. unun eg. 
t "ertesınden uzanan İngiliz 

~ı-<ıri"lilcri sudaki tayfabr: top. 
Atı ardı. 

'ııı
1

: &ernisinın batmasile kap • 
ll) !!ı da tarihe karışan Pehli • 
~:eıs bitkin bir halle kesilen, 

len düşen kollarını gemiden 

- Bittim ... dedi! Kuzum beni 
de çekip alın neredeyse bataca • 
ğım! .. 

Tam kaptana uzanan eller, onu 
tutacakları sırada yeri gökü sar
san bir gümbürtü duyuldu, de _ 
nizdekilerin biraz ötesine, iki go. 
mine uzağına düşen üç mermi bir 
anda üç su sütunu çıkarttılar ... 
Bu vaziyet karşısında denizdeki.. 
]eri toplamaktan vaz geçen düş. 
man bahriyelileri birbirlerini çiğ. 
niyerek açık kaportadan çeriye 
daldılar. İkinci üçüncü top ateş • 
leri Pehlivan reisin kanını da • 
marlarında dondururken tahteL 
bahir tuhaf bir gürültü ile suyun 

Türk destroyeri rasgele savur. 
duğu mermilcrile denizin bu nok.. 
tasında anplasman meydana ge • 
tiriyor, orada suya dalan düşman 
tahtelbahrinc bir isabet yapmağı 
ummuş, ayni zamanda bir ok hı. 
zile denizaltının kayboldu,u yere 
yetişmiş, indirdiği filikasını ora. 
da, denizde çırpınan birkaç tay -
fanın kurtarılması için bırakmış, 
süratle o mıntakada büyük bir 
kavis üzerinde dönmeğe, tahteL 
bahire aid ufacık bir iz keşfet -
meğe uğraşmıştı. <Devamı var) 

SiNEMA 
(5 inci sahifeden devam) 

olan filimJer şunlardır: ·Tesadüf 
ve çavuş Berry•, •Kırmızı orki • 
deler., •İspanyol ihtirası• :Baş 
rollerde Heinz Rühmann, İngelist 
Hans moser. •Boşonma seyahatı•: 
Başrollerde Viktor de Kova ve 
Heli Finkenzeller. •Bir mayıs ge
cesi•. * Almanyada çevrilmek üze. 
re olan !ilimler şunlardır: cTe • 
sadüfün çocuğu•: Başrollerde 

Jutta Freybe. Paul Klinger, İda 
Vüst. •Kukla•: Başrollerde Hilde 
Krahl, Fritz van Dongan. •İki 
kocalı maja•: Başrolde Christi 
Mardayn. Daniel De Foe'nun 
meşhuı- eserinden iktibas edile. 
rek yapılacak olan •Robinson 
Crusoe•: Başrolleri temsil edecek 
artistler henüz srçilmcmiştir. 

Meşur Alman muharrinden 
Hcrmann Sudermann'ın bir hi • 
kayesinde iktibas cdie<.'t'k olan 
•Til.sit'e seyehat•: Başrolleri oy. 
nıyacak artıstler henüz seçilme. 
miştir. Bu eser vaktiyle se.siz o. 
!arak müteveffa rejisör Murnau 
tarafındanda beyaz perdeye nak. 
!edilmiştir. O zaman J<.ordelanın 

ismi •Güneş doğarkrn ... • kon • 
muştu. •Küçük zevceMiz!•: Baş. 
rolerde Kate von Nagy, Albert 
Matterstock, Lucie Engliseh, Gre. 

the Veirer, Georg Aleksander 
Paul Kemp, Hans Jur kermann. 
•Cennette üç gün•: Başrollerde 

Lilian Harvey, Vittorio de Sica 
filmin harici manzaraları Viyana 
Floransa, Venedik, Roma, N apo. 
!ive Kapri adasında a!ınacaktırö * Halihazırda Alman sütüd • 
)imler ise şunlardır: •Pour le me. 
rite nışanı•: Başrol!erde Paul 
Hartmann, Fritz Kampers, Jutta 
Freybe, Paul Otto, Paul Dahlke 

•Nanon•: Başrollerde Erna Sack, 

Johonnes, Haeslers, Oskar Sima. 
•Gaibden gelen seslen: Reji ve 
ne Hartmann•: Başrolde Hildc 
Veissner. •Küçük ve büyük aşk 

Başrollerde Paul Hôrbiger, Hansi 
Koneteck, Kate Haack, Paul OL 
to. •Volkanın tepesinde dans•: 

Başrollerde Gustaf Gründgeıı, 

Sybil!e Schmitz. The Lingen, 
Paul Bildt. ·İki kadın•: Başrol • 
!erde Olga Çekovn, Pa.ıl Klinger, 
Rudolf Klein - Rogge, Valter 
Jansen, İrene von Mayendorff. * Danielle Darvieux'un ya -
kında •Katia, isminde bir filim 
artistti gelecek sene de ·Katia• 
nın muharriri Prenses Biberco • 

nun diğer bir eserini beyaz per • 
dede emsil edecektir. Bu eserin 
adı •Louison• dur. 

Kadınlarııi,dişi hayvanların gireme. 
dikleri .. Ve giremiyecekleri bir yer .• 

(5 inci sahifeden devam) 
rar-sanız, ne isterseniz hep ver -
dikleri cevab budur: Yarın! ... 

• • 
Bununla beraber, ertesi gün bir 

katır buldular. Bir de genç reh. 
her verdiler. 

Dar bir yoldan tepeye doğru 

çıkıyoruz. Kah hendekleri atlı • 
yoruz, kah çalılıklar arasından 

geçiyoruz. 
Yolda, bağlardan üzüm topla -

maktan dönen keşiş!ere tesadüf 
ediyoruz. Hepsi birer salkım Ü

züm veriyor. 
Karşıda, Aynaroz dağının 1932 

metro yüksekliğindeki tepesı bü. 
tün azametile göze çarpıyor. A • 
şağıda koyu mavi bit deniz, ce • 
sim kayalar ... Uzakta, Taşoz, Lim. 
noz ve Samanoz ada tarı, goige gi. 
b. görünüyor. 
Dağın cenub tarafında yalçın 

kayalar arasında sayısız kaynak. 
lar var. Bu kaynakların yanında. 
ki kaya oyuklarında dünya ile a. 
!Aka ını kesen keşişler yaşıyorlar. 
Bazıları, o kadar yüksek ki ha • 
!atla çıkmaktan başka çare yok. 

Sivri bir kayanın üzerinde be. 

yaz sakallı bir keşiş oturuyor. 
Rehberim bunun, Rus prenslerin. 
den biri olduğunu söyledi. 

Bu prens, 50 sen~ evvel dost. 
!arına, hayattan usandığını, in • 
sanların haksızlıklarına tahammül 
edemiyeceğini söyliyerek sarayı. 
nı, ailesinı terketmi5 v2 Aynaro. 
za gelmiş, tariki dünya olmuş ... 

Son senelerde arttk yürüyemi. 
yormuş. Bacakları şışıyormuş. 

Müthiş ağrılar içinde yaşıyormuş. 
Komşu keşişler hergün kendi • 
sini ziyaret ediyorlar, yiyecek içe. 
cek getiriyorlarmış ... 

Rehberim ihtiyarın yanına git. 
ti, elini öptü ve kendsini tedavi 
için manastıra götürmek tekli • 
finde bulundu. 

İhtiyar prens, fersiı gözlerini 
enginlere çevirdi, boğuk bir ses. 
le: 

- Kendimi tedavi ettırmek is. 
temiş olsaydım insanlar arasında 
kalırdım. Yüreğim Tanrı muhab. 
betile doludur. Vücudiimde ağ • 
rıları hissetmiyorum evlad ... EL 
ze düıen bir vazife varsa o da 
ancak başkalarının ıstırab cek • 
memelerine dua etmektir. Dedi. & 
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1 1 o ç o K 
C' üncü ahifeden devam) 

ve kardeşlerimin saadetinden baş. 
ka hiçbir saadet göremem. Bana 
Herşey haram .. Fakat o, evet o 

ne olacaktı. 
Onun erkekler aras.ında haya. 

tını kazanmak için çabalamasını 
da istemiyordu. Çünkü yoluna çı. 
kacak canavar ruhlu bir şeytan 
onu tatlı, yaldızlı fa1<at altında 
riya ve hile dolu sözlerle aldat -
mağa uğraşacak ve belki de mu. 
vaffak olacaktı. Çünkü l,.üçüktü, 
çünkü o her tatlı söze, her ahenk. 
tar sese inanacak kadar temizdi. 
Evet onu bir canavarın kitlc\e -
ceği muhakkaktı. Eğer bu acı ha. 
kikat olmasaydı Cavid k•ndini 
umulduğundan çok dah:1 mes'ud 
addederdi- Çünkü o kardeşlen ~i
bi Leylayı da gelecek her tehli -
keye karşı müdafaaya h~zırdı. 
Fakat kalbine ve ciğerlerine gi -
recek, girmeğe çalışacak bir mik. 
robu nasıl defedebilir, onun ora -
dalti tahribatına nasıl mani ola -
bilirdi. Eğer bu görünür bir derd, 
hissedilir bir ıstırab olsaydı.. Ca. 
vidin maddi im'k&nsızlık knr~ısın. 
d~ nihayet bir kardeş muhabbeti 
halini alan bu sevgisi günden gil. 
ne ateşleniyor, için, için karlanı. 
yordu. Fakat sevgisinı Berine 
hissettirmemek için de uğraşıyor, 
uğraşıyordu. Çünkü belH bu sev. 
gi o hassas ruhu incitebilir. belki 
de umulmadık tesirl~r yapabi -
lirdi. Of bu parasızlık- Ona daıma: 

- Küçük, derdi. Berin ,ı zaman 
gözlerini yere indirir, gülen yü. 
zünü buruşturur, masum bir be. 
bek gibi dudak bükerdi. Onun bu 

halile: 
- Ben küçük müyüm, deomek 

istediği aşikardı. Evet o küçük • 
tü. Hem de pek küçük ve zarif. 
Cavid ona dokunacak en hassas 
el bile nnu solduracak. ona ba -
kacak en munis göz bile onu in. 
citecek diye titrerdi. Cavid çok 
kereler ga}Tiihtiyari olnrak onun. 
la meşgul olurdu. Berin bundan 
şüphelenir diye düşür.ür ve der. 
hal yaptığı hareketin fecaatini 
takdir ederek büyük bir feragat. 
le uzaklaşırdı. Of! Ümidsizlik ... 
Yarının en mes'ud yuvası bugü. 
nün maddi yokluğu ylızünden da. 
ha kurulmadan yrkılmağa mah • 
kiım .. Çok zengin fakat derdli bir 
adam tasavvur ediniz. Bu neka. 
dar acıklı ve manas•zsa beriki de 
o kadar manasızdır. Ümidsiz sev. 
gi. .. Cavid de daha uzun z1man 
bu manasızlığına tahammül ede. 
mezdi. Esasen beş yıldanberi çek. --
IRADY 

BUGÜNKÜ l'ROGRAM 
Akşam neşriyatı: 

Saat 18,30 PlAkla d:ms musi -
kisi. 18,50 Konferans: Pro!. Salih 
Mura-cl (Radyo dersleri). 19,20 
Nihal ve arkadaşları !•rafından 

Türk musikisi ve halk şarkıları. 
19,57 Saat ayarı: Grenvi~ rasad. 
hanesinden naklen. 20,02 Konser -
vatuvar profesörlerinden viyolo. 
nist Liko Amaı-, piyanoda Bayan 
Sabo. l - Konserştük. Şubcrt. 2 
- Konser No. 22: Viotti. 20,45 
Hava raporu. 20.43 Ömer Rıza 
Doğrul tarafından ArabCR söylev. 
21 Klasik Türk mu•ikisi: Nuri 
Halil ve arkadaş! arı tarafından. 

1 - Peşrev. 2 - Beste • Serde 
havayi kakül dilde hayali canan: 
Zekai dedenin. 3 - Şarkı . Vakfı 
ri\hı aşkın etm;şken bütün canü 
teni Zekai Dedenin. 4 - Şarkı -
Camı aşkın içtim oldum derdinak: 
Şevki.nin. 5 - Şarkı - Ded'm ey 
gönül sultanı, aman ey canımın 
canı Dedenin. 6 - Şarkı - Hoş 
değildir sevdiğim naı lltiğin: Mu. 
zikalı Bay Halid. 7 - Şarkı • A. 
Jınca gönlümü mihri cemalin Ha. 
cı Arif'in. 8 - Şarkı • Yeni moda 
bir güzelsin, niçin sen beni üzer
sın: Muzikalı Cenab. 9 - Yürük 

semai • Ey dil hevesi vuslatı ca. 
nıın sana düşmez Küçük Mehmed 
ağa. 10 - Saz sema'si. 21.45 Or. 
kestra: 1 - ·Andran: La maskot. 
2 - Çaykovsky: Şan dotom. 3 -
Delbes: Mazurka. 4 - Sgabatti 
Serenad • Valse. 22,15 Ajans ha. 
bcrleri. 22,30 Plakla ~ololar, ope. 
ra ve operet parçaları. 22,50 Son 

haberler ve ertesi güniin progra· 
ını. 23 Son. 

tiği mıhnet onu haylıca yıprat -
mıştı. 

• SON TELGRAF'm 
Tarihi tefrikası No. 18 

Yazan: M. Sami KARAYEL 

B ir kış akşamı. Lapa. lapa 
kar yağıyor. Defterdarlık 
binasından evlerine git • 

mek üzere acele eder. memurlar 
arasında paltosunun yakasını kal. 
dırmış, elleri cebinde, kararsız a. 
dımlarla ilerleyen düşünceli bir 
genç de vardı. 

Acaba Sultan Aziz mahrem ka
pı dairesine mi çıkmış idi ? 

Sararmış bir beniz. nahif bir 
vücud. Ayni kararsızlıkla Babıa • 
liden aşağı doğru iniyor. Köprü.. 
yü hızla geçiyor ve ayni acullük. 
le merdivenleri inerek Haliç is • 
lı:elesinin boş salonlarında l:ck • 
liyor. Birkaç dakika sonra kala • 
balık arasında küçük Berin taac. 
cüble o gence yaklaşarak· 

- Cavid Bey, siz Samatyada o. 
turmuyor musunuz. Burada ne 
işiniz var? 

- Hiç, Berin Hanım. Bu akşam 
eve biraz geç döneceğim de .. 

- Peki amma, sizi pek sarar • 
mış görüyorum. Dışarda uzun 
müddet kalmanız doğru olmıya -
cak, hava çok soğuk üşürsünüz. 

Ne olur evinize gidin. 
Oh bu ne tatlı bir yalvarış, bu 

ne samimi ve içten gelen l:ıir is -
tekti. Cavirl ancak onun işitebile.. 
ceği bir sesle: 

- Berin .. Berin, diye inildedi. 
- Peki Cavid Bey. Fakat der. 

hal evinize dönmek sartile. 
Berini kucaklıyan Halicin koh.. 

ne teknelerinden l;ıirı OPU uzak -
laştırırken Cavid de sel gibi a -
kan gözyaşlarını gizlerr.eğc, sil • 
meğe uğraşıyordu. 

Ertesi gün Berin Cavıdi daire. 
de göremedi. Meraklanıyordu. O 
gc .. e eve gitmemişti. Çünkü ak 
saçlı annesi onu ne oldu diye 
gelip dairedeki arkada~larından 

sormuştu. Berin çıldıracaktı. Er. 
tesi gün gazetelerde şöyle bir ha. 
vadis çıkmıştı: 

c'Dün ah'ırkapı sahillerinde ha. 
lıktan dönen Recab oğlu Musta. 
fa denizde bir cesed görerek za. 
bıtayı ha.berdar etmi~. yapılan 

tahkikat ve araştırma neticesin • 
de cesedin Cavid isminde biri ol. 
duğu tesbit edilerek morga kal. 
dırılmıştır. Tahkikat devam et. 
mektedir.> 

En masum çağında bile ıstırab. 
la arkadaş, hatta kardeş olan kü. 
çük, Berin şimdi ellerin: o ma • 
sum yüzüne kapamış hıçkırarak 

katılırcasına ağiıyor, ağlıyor, ağ. 

lıyordu. 

RWKIOSMAN 

Peri masal arına 
Benzemivor. 

"' 
(5 iı>ei sahifemizden devam) 

çalıı>arak kazanınnyı öğrenmiştir. 

Fakat bundan sonra evinin i{iile 
meşgul olacak, kocasına yardım e
decektir. 

Karnecı ölmeden evvel serveti. 
nin en mühim bir kısmını hayır 
müesseselerine, maarif uğrunda 
çalışan cemiyetlere ve kütilpha • 
nelere vakfetmişti. 

Fakir bir çocuk iken işe atılmış, 
sefalet ve mahrumiyet ne olduğu. 
nu bilir bir &dam olan Karneci ha. 
yatının son senelerden bu cesim 

servetin yükünü taşımsk isteme. 
miş, İngiliz gazetelerinin hesabına 
göre 70,000 İngiliz lirası kadar tu. 

tan teberrülerd~ bulunmuştur. Az 
para k zananların hayatına biraı 
ııe(e ve şetaret vermek istediğini 
söyliyerek şöyl~ derm!§: 

- Ben ölürkm nisbeten fakir 
düşmüş bir adam olarak ölmek is
tiyorum. 

Onun için Ailesine ciliinciye ka. 
dar lazım olan iradları, çiftliği hı. 

raktıktan sonra dığer emlakini sat 
mış, müesseselerini devretmiş, 

dünyadan öyle gitmi~tir. 

Bundan anlaşılıyor i<i milyarde. 

rin torununun düi;rünü peri ma. 

sallarındaki gıpta edilen düğünle. 
re benzemiyecek. 

YARINKİ PROGRAM 

Öğle neşriyatı 

12,30 Plakla Türk musikisi. 12,50 

Havadis. 13,5 Plakla Türk musi -

kisi. 13,30 Muhtelif plak ne~riyatı. 

14 Son. 

Fakat orada 
hazinedarın 

di,inl 

olsa idi.. Muhakkak 
kapıyı vurup ne iste· 
sorması lazım idi 

Bazan da hamamd~ sıkılıp dı.. 
şarı çıkarak oturan Padişah da 
bulunabilirdi. 

Kızlar, bir parça bekledikten 
saııca, tekrar kapıyı vurdular. 
İçerden gelen giden olmadı. Bir 
parça daha durup yıne vurdular .. 
Hazinedara ne olmuş acaba? .. Pa. 
dişahın huzurunda bu kadar ka • 
lamazdı. Nihayet arzuya şahane. 
yi yerine getirmek için bir ;rade 
ile girip çıkabilırdi. 

Acaba, Sultan Aziz, mahrPm 
kapı dairesıne mi çıkmıştı Bu da 
olamazdı. Padişah mahrem kapı 
dairesinde olmuş olsayd: kendı • 
!erinin kapı vurması a mukabil 
muhakkak surette haz.:nedar dı • 
şarı çıkıp ne istediklerini derhal 
sorması lii>ım gelırdı. Hem, or. 
tada hiçbir şey yok iken kapı vu. 
ruyorlardı ki buna cevab \'eril • 
memesine hiç imkan var mıydı? 
Kalfalar, kırk beş dakih süren 
bir müddetle arasıra kapıyı vur. 
dular. Ustalarının gelın~d.ğini gö. 
rıince hayretten hayrete dü~tü • 
ler 
Dış kapıda bekliyen kalfalar da 

genç, dilber Çerkez kızlarıydı. 

Bunlar da bütün kadınlıklarının 
verdiği blr heyecan ile binhir hııL 
yaya dalmış nöbet bekliyorlardı. 
Hazin&darlarının halvBtı hüma • 
yunda iltifatı Padişahiye maz • 
har olup, mat dilberle yarışa çık.. 
tığını nasıl bilebilirlerdi? Bu o • 
lacak şey !erden d ğild!. Gürcil 
kızı, hiç yirmi beş yaşına gelen 
hazinedara meydan verir miydi? 
Böyle şey hatır ve hayale gel • 
mezdi. Belki, maazallah, nöbet 
beklediği yerde emri hak vaki ol.. 
muştu. Olabilirdi ya ... 

Kalfalar, daha birçok akla ge. 
lebilecek şeyler dil ünüyorlardı. 

Fakat kapıyı açıp mahrem ka. 
pı dairesine giremezlerdi. 

Aradan epey geçti. Valide suL 
tan, daha hala hazhedar ustayı 
bekliyordu. 

Halbuki hazinedarın geleceği 

yoktu. Acaba bir saaltır neden 
gelmiyordu? 

Yoksa, emirlerine itaat mi eL 
mek istemiyordu? 

Kızlarağası ve Nuridii kalla 
Valide Sultanın kapısında bek • 
!eşip duruyorlardı. Onlar da, Ar. 
zıniyazın bir saattenberl gelme • 
mesine hem hayret ediyorlar, hem 

de seviniyorlardı. Çünkü Validı 
sultan hazretlerinin hıddeti, da.. 
ha şiddetlenmiş olmuş oluyorci 

Eğer, Nuridil ile kıztarağası h 
kuş olup da billür havuzun c m 
tavanına konup gazaba uğratacak 
!arı hazinedarı rr.•;t güzelle yarışa 
çıktığını görmüş olsalardı, ne de. 
rece gaflete düştüklerine agah o. 
!urlar, ve bu fettan kadını sara ·
dan öyle lcolay kolay uzaklM~tıı 
mıyacaklarını anlarlardı-

• Sultan Azizin n~'esin~ pav 
yoktu. Eskı gözdesine bu ak~ 

neden9e daha ziyade lı9ğlılık ~ 
termişti. Gürcü kmnın hırçınlık. 
!arı, şahlanışları Arzınlyazın bu 
akşamki gösterileri yanınd• göl. 
gede kal~tı. Bıllılr havuz bin. 
bir gece masallarınd,m bir gece 
daha yaşıyordu. 

Sultan Aziz bir dild•desinin e. 
tinden diğer dildadcsi eline dü • 
şerek çoktanberi güreş besisinde 
dolgunlaşmış bulunan pehlivan 
vücudünü israf ediyordu. 

Bu, öyle bir yarış idi ki, ya ikı 
dilberden biri galilı gelecek ve 
yahud mağlılh olarak gözden dü. 
şecckL 

Arzıniyaz, mat güzıı'.ın lehli _ 
kesini bertaraf etmek mecburi. 
yetin! b.issederek,' tesadüfün ken. 
disine bah~ettiği bu hususiyelten 
istifade etınek çi.n olanca kuvve. 
tile didıniyor ve hasmile hiç ol _ 
mazsa denk düşmeğe çalışıyordu. 

Sultan Aziz ikide bır neş'ell 
neş'eli bağırıyor: 

- Aferin ustam! Sen ne yaman 
şeymi in de, blz bil.mewıişız be 
efendim!.. 

Arz:ıniyazla Dil ad bütün 4ve. 
baılıklarını ortaya koyara'.t oyna.. 
şıyorlardı. Hatta bir aralık ha:ıl • 
nedar yeni bir oyun icad ederek, 
ellerile kokulu Edtrne sabununu 
suda köpürtüyor balon yapıp u. 
çurmağa ve uçurduğu bıtlanlann 
peşinden şahane hareketlerile ko. 
şarak onları havada patlabyordu 

Arzıniyazın bu barekitı, Sul 
tan Azizi büsbütün çileden çıkaı. 
mıştı. 

Sa<bunu köpürtüyor, pembe du.. 
daklarını avuçlarının llzerlna ha. 
fifçe temas ettirerek salıverdi~ 

nefesile küçük büyük balonlar ~f 
şlrerek uçur\lyordu. 

(Devamı var) 

--------------- - - - - -, 
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RUJLAR!~ 

COTY 
MEŞHUR FRANSIZ MARKASI 

' 
~. ,_ - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DiKKATi Paris COTY fabrikalarında imal ve ihzar 
edilmiş bir fransız mustahzarıdır. 
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IKlUJl~MDA 
ll••Dünyanın her tarafında pek büyük nam kazanan meşhur••' 

Mahalleblcl Hacı Recep ustası Halim Haktanır 
BahçekapıJa Cclalbey Hanı altındaki şubesine merkez olaraklma
halli nıezkürda Tahir Hanı altın:la 33 numaradJ. 

Şark Mahallebicisi 

SABAH, öGLE VE 
HER YEMEKTEN 

....
AKŞAM. A 

SON Rr 

CAN KUQTAQ.IQ. 
Namı Altında Bir Meşher Açmıştır. 

Hekimleri 
--=== --Okuyucularımız bu mtunlarda mü

tehassıs hekimlerin hastalarını ka
bul saatlerini muntazaman bulurl(l1'] 

İç hastalıkları 
Doktor Bafu: Cemal : - (Pa • 

zardan başka günlerde öğleden son
ra saat 2,5 den 18 e kadar İstan -
bulda Divanyolunda 104 numaralı 
hususi kabinesinde hastalarını ka • 
bul eder. Salı, Cumartesi günleri 
sabah 9,5 den 12 ye kadar hakiki 
fıkaraya mahsus rnı:ayenelerini ya
par. Muayenehane ve eve tele -
fon : 22393 - 21044. 

Doktor Ali Rıza Satlar; -
hastalıkları müte hassısı) Her gün 
Beşiktaşta tramvay caddesindelti 
muayenehanesinde saat 15 den son· 
ra hastalarını kabul eder. 

Doktor Arabyan : - (tç hastalık
lan mütehll6S1Sl) Edimekapıda Va-ı 
iz Kaınereddin sokağındaki mua· 
yenehanesinde her gün hastalarını 
tedavi eder. 

Doktor Kamereddin:- (İç hasta· 
lıkJarı mütehassıs) .....c Cağaloğlun -
da Halkevi karşısınrtaki muayene -
hanesinde Cumartesi ve Pazardan 

maada her gün saat 2 den sonr~ 
lıa~talarını kabul etler. 

Rentge~ 
Doktor İrfan Kayra ( fümtken ve 

iç hastalıkları mütehassm) - .;;;::;;::;: 
Her gün öğleden sonra saat _ 

• -·-

15 d~n 19 a ka1ar belediye cı diy , Zührt'!viy_-, 

• 1 

"" ... 

Ha:is koyun sütile sırf şekerden imal edilmiş gayet leziz MAHAL. 

LELi, SÜTLAÇ, TA VUKGÔGSO, KEŞKÜL ile 

Kaymaklı ve envaı meyvalı dondurma 
yomek istiyenlere mezkür meşheri tavsiye ederiz. 

Sövüşile tavuk suyu~a çorb ı ve pilavı dı iayel nelistir. - 1 Dit sağlığında harikalar 

,----------------·---------:·! olan yeglne dit 

1 inhisarlar U. Müdürlüğüııden: 1 GUzelli§i gc-·~r ~a}. at 

I - Şartname ve projeleri mucibince İstanbulda Paşabnhçede yap. 
tırılacak rakı fabrikası ve anason ambarı inşaatı he: ikisı birden ka
palı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 

II - Rakı fabrikasının keşif bedeli 296358 lira 04 kurıış ve anason 
anbarının keşif bedeli ise 14683 lira 03 kuruş olup cPman 311041 lira 
07 kuruş ve muvakkat teminatı 16192 liradır. 

HI - Eksiltme 2~/VJ/938 tarihine rastlıyan ~arşaı'lba günü saat 
11 de Kaba taşta le\ azım ve mübayaat şubesindeki :ılm, komisyonun. 
da yapılacaktır. Kapalı ;· artların en geç saat 10 a kadar makbuz mu
kabilinde alım komisyonu başkanlığına verilm~ olması l.'7..ımdır. 

IV - Şartname ve projeler 16 lira bedel mukabilinde inhisarlar 
Umum Müdürlüğü levazım ve mübayaat şubesiyle AJık;;ra ve İzmfr 
Başmüdürlüklerinden alınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin fenni evrak ve vesa_ 
ikini İnhisarlar Umum Müdülrüğü inşaat şubesine ibraz ederek ayrıca 
vesika almaları lazımdır. 

VI - Mühürlü teklif mektubunu, kanuni vesika ıle inşaat şube
mizden alınacak eksiltmiyP. iştirak vesikasını ve muvakkat teminat 
parası veya mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarfların yukarıda 

yazılı olduğu veçhile eksıltmc günü en geç saat 10 a kadar adı geçen 
alım komisyonu başkanlığına makbuz mukabilinde verilmiş olınası, 
posta ile gönderilecek zar!larında bu saatten evvel komisyonda bu. 
lundurulması Uizımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

.B .. ·3469 
••• 

fUsun ve cizlbeyl gUzel 

dişler tem•ll eder. Böy· 

le dişler ise ancak 

RADYOLIN 
d. macunu kullanmak 

Ye gUnde iki defa 

RADYOLIN 

ile dltlerl fırçalamakla 

kazanılabilir. •' 
Sabah, öğle ve akşam her yemel~ten se"'11 

dişlerinizi muntazaman f ırç~~ 

Sultanahmed 3 üncü Sulh Hukuk Zührevi ve cild hastalıldat1 

mahkemesinden: 

I - Kuvvet ve miktarı listesinde yazılı 10.500 atlet Pmpul pazarlık- teveffa Hasan Fehmi varisleri vekL 
la satın alınacaktır. li ve karısı Dilberistan tarafından 

İstanbulda Bahçekapıda birinci 
Vakıf hanında 17 No. da terzi mü _ Dr. Hayri Ömer 

Ö f,ğaCaJ!ll 
ğleden sonra Beyoğlu •59s. 

karşısında No. 133 Telefon: 4. / II - Pazarlık 4/7/938 tarihine rastlıyan Pazartesi günli saat 16 da Ankarada Hariciye Vekaleti me _ 
Kabataşta Levazım ve Mübayaat şubesindeki Alım Ifomisyonunda ya- murlarından olup mukaddema Pa_ 

pılacaktır. ris Sefareti Vis Konsolosu Haydar 

1 

Sultanahnıed Sulh Hukuk Ha _ IH - Listeler parasızı olara·~ her gün ~zil ge.çen şubeden alınabilir. İskender aleyhine 938/776 No. lu 
k . 1 .•. d . IV - İsteklilerin pazarlık içın tayın edilen gun ve saatte % 7,5 gu_ dosya ile açılan 104 lira alacak da_ ım ıgın en. · ı ı · il' 

İ venme paralarile birlikte yuknrıda adı geçen koınısyona ı;e me erı an vasının yapılmakta oln muhkeme _ 

litzji;t~].!715 • 

SAHiR 
OPERE!(. 

stanbulda Bahçekapıda birinci olunur (36_3_1_ı ___ , sinde müddeileyh;· ikametgahının Vakıf hanında 17 No da terzi mü __ 
meçhul olmasına b.n ilanen da-teveffa Hasan Fehmi viirL!eri ve _ 

kli ve karm Dilberistan tarafından 
Galatada Küçük handa 2 No. da Ad_ 
nan Sırrı dede aleyhine 938/773 
No. lu dosya ile açılan 70 lira ala _ 

cak davasının yapılmakta olan mu.. 
hakemesinde müddeialeyhin ika -
metgii.hının meçhul olmasına bina
en ilanen yapılan tebliğata rağmen 
mahkemeye gelmem;ş ve vekil da
hi göndermemiş olduğundan müd _ 

deialeyhe 20 gün müddetle berayJ 
istiktab mahkemeye gelmesine ve 
gelmiyecek olursa ist'ktabdan çe _ 
kinmiş addile mübrez senedlerin 
kendisine aidiyetine karar verilece_ 
ği hususunun ihtarı suretile mua _ 
meleli gıyab kararının ilanen teblL 
ğine ve muhakemenin 12/7 /938 ta. 
rihine müsadif salı günü saat H e 
talikine mahkemece karar verilmiş 
olduğundan tarihi ilandan itibaren 
beş gün zarfında itiraz edilmediği 
yevm ve vakti mezkfı~da mahkeme_ 
de hazır bulunulmadığı takdirde gı_ 
yaben hüküm ve karar verileceği 

ilanen tebliğ olunur. 16/6/938 

Beyoğlu üçüncü sulh hukuk 
hakimliğinden: 

Mahkemenin 938/856 sayılı dosya_ 
sile İstaJ'l'bul belediyesi tarafından 
Galatada Hacı Ali sokağında pa _ 
padoplo apartıman111da Ycrvant 
karakaşyan aleyhine iki yüz doksan 

Türk Hava Kurumu 
25. ci Tertip 

Büyük Piyangosu 
3. üncü keşide 11- T emnıuz - 938 dedir. 

Büyük ikramiye 50.000 liradır. 
Bundan başka: 15.000, 12.000, 
10.000 Liralık ikramiyelerle 
(10.000 ve 20.000 ) liralık iki 
adet mükafat vardır. 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin 
eden bu piyangeya iştirak etmek sure· 
til".' sizde taliiniz i deneyiniz. 

lira alacak davası açılmı~ ve dava l(<ll'J.aı 
edilene gönderilen davetiyelerde 
mahalli mezkiıru terk ederek ha-

vetiye tebliğ edildiği halde mahke
meye gemediğinden M. A. he bera
yı istiktab mahkemeye gelmesine, 

·gclmiyecek olursa :stiktabdan çe -
kinmiş addile mübr~z senedin ken
disine aidiyetine karar verileceği 
hususunun ihtar; suretile muameleli 
gıyab kararının tebI:ğine ve muha_ 
kemenin 12/7 /938 tarihin• müsadif 
salı günü saat 14 e talikine mahke_ 
mece karar verilmiş olduğundan ta_ 
rihi ilandan itibaren be~ gün zarfın_ 
da itiraz etmediği yevm ve vakti 
mezkiırda mahkemey~ gelmediği 
takdirde gıyaben muhakemeye de _ 
vam ve karar verileceğı ilanen teb_ 
liğ olunur. 

SATILIK HANE 
Ayaspaşada, Çifte Vav sokağında 

Bu gece: Yeşilköy İste.sY0011 , 
çesinde (Küçük daktilo), ?>l~ııl v1 

şarkılarHe 4 bu~ukta Sahıf ~,pJJ 
matine, m.ınıaralar. Pek )'~ı)· 
(Aşk resmigeçidı). (L:ile de' 

KURULUŞU 103& 
1$TAN6UL 

•** 

HALI< 
OPER~fi 

Temsi11°11 

19 Pazar Bey !er beyi 

20 Pazartesi Narııkapı 

21 Salı: Azak 
ıe 

22 Çarşamba: Beşiktaş aı ıcr'rıdl 
24 Cuma: Bebeık baııçe 

5 numaralı nezareti karnileyi, kalo. başlıyor. 
rifer ve sıcak su ve bil tün konforu ••• 
havi altı oda, iki sofa, taşlık. lüks Ankara 
hamam, alaturka ve alafranga mut.. 
fak, çamaşırhane, kuyu, sarnıç, 

bahçeyi havi hane 600~ l.iraya satı- Tı·yatrosu 
lıktır. Karşısında Hamıdıye ç"§me. 
sine müracaat. 

Kadıköyünde dükkan aranıyor 
Altıyol ağz!hda Hasan deposu şu

besi yapılmak üzere bir dükkan a
ranıyor. 

"ı>nl n"'c;rıva: 

MODERN 'fÜRKİYE 

Sanatkarları r',ıı'~ 
21 salı: Mecidiyeköy; 22 c;' ,~ıııo 
Yeşil köy; 23 perşembe .ı;:ı 

(BALAYI) 

Vodvil 3 perde ,Jl) 
J<L" (ZEHİRLİYEN Dı.JPA 

Mecmuasınııı 17 nci sayısı zengin Piyes 1 pHde _, 
mündericatla intışar etmiştir. Mu. Ayrıca: Coz ~-:/1 

Binbirdirek Nuri Conker sokak 8-1---~~---
Doktor Feyzi Ahmed : - Der.fı IH, ik~metgiih, nı;,çtıu• buluı.ıluf'u 10 numarada Arslaner apartıma -

nında hastalarını kabul eder. 

harrem Feyzi, Aka Gündüz, Mah- ı ~ 1 
mud Yooari. Rahmi Yağ•<. Osman 1 1 .. ~ 1 M."rı 

1

: 1 '!,~zır~'' 1 

Sinir hastalık'arı 

hastahanesi cild ve emrazı zührPvi- b i ldirilmiş ve davacı vekilinin iste. 

ye mütehassısı, muayenehanesi An- ğile ve yirmi gün fasıla ile ilanen 
kara caddesi Cağaloğlu yokuşu. Pa- tebligat icrasına karar verilerek 

mahkemenin 13/7/938 saat 10 al----------------------------
Doktor Kemal Osman : - (Sinir zardan başka her gün l5 den sonra Beyog"lu 3 üncü Sulh Hukuk Ha- SATILIK KURD KÖPEÔI 

bul ed T ı ! 2 bırakılmış olduğundln işbu gün hastalıkları mütehassısı) - Cağa - hastalarını ka er. e e on: 3899 kimliğinden: Sekiz aylık gayet iyi cins bir kurd 
ve saatte muhakemeye gelmediği !oğlunda Kapalıfırında Mescit kar- Oı"ş Mahkemenin 938/1581 sayılı dos. köpeği satılıktır. Alına. istiyenle. 

şısında pazardan başka her gün - gıyaben mahkemeye devam oluna. yasile Beyoğlunda Kalyoncukullu. rin Cağaloğlunda Cumhuriyat mat_ 
ve bir vekil gündermediğ: takdirde 1 

t 2 d h t 1 k b l Diş doktoru 'Übeyt Ölçer : - Edir baası cı'varında Arkadaş h k 
saa en sonra as a arını a u - d . bl • k g"unda ve caddesı'nde 39 numar,da .. anı ar.-ilk cagı avetıye te ig ma amma ka- -
eder. nekapı Karagümr · tramvay du - Kı'rkor Nazaratyan tarat'ından Cı' _ şısın. da 2 numaralı e.ve muracatlerı. im olmak üzere ilan olunur. (8491) 

rag·ı No. 95 her gün hustalarını ka- ' Istanbul 4 u"ncı"ı lcra Memurlu 
balide İnhisarlar sevk memuru i - -bul eder. Cumartesi günleri saat Istanbul 3 cü icra memurluğun. • h h 

1 
b 1 ğundan: 

Göz hastalık:arı -
Doktor Şükrü Ertan : - (Göz has 14 den 15 e kadar da Yalovauaki 

talıklar~ mütehassısı) - Cağaloğ - muayenehanesinde bulunur. 

dan: ken halen ikametga ı meç u u -
1 11

, h .
1 

. 
.. . . ..a cuzun paraya çevrı mesıne 

lunduğu anlaşılan Huscyın Zaım a. karar verilen muhtelif gramofon Bir borçdan dolayı mahcuz ve 
paraya çevrilmesi mukarrer bir 
adet Simens markalı 12185 No. lu 

!unda Nuruosmaniye cad~~sinde ~ •• 
Osman Şerafettin apartımanında 5 ( "perator 

ı------ maamotör Alman hamur :':'lakinesi numarada. Telefon : 22555 Dr. CAJ>'ER TAYYAR KANKA 
T 21/6/938 tarihine müsadif salı gü _ 

Ku'ak, Beğaz, Hurun Operatör - Umumi cerrahi, sinir 
ve dimağ cerrahisı mütehassısı ve 

Doktor l\lehmed Ali Oya- Kulak 
(Kadın doğurn mütehassısı) 

burun, boğaz mutahassı> do,·em 
Fatih Tramvay durağı 75 num.;,,alı Adres: Beyoğlu Parmakkapı, Ru
muayenehanesınde hergün saat 16 meli han No. 1. Muayenehane Tele-
dan sonra hastalarını kabul eder. fon: 44086 

nü saat 9 dan 10 a kadar Pangaltı _ 
da Feriköy Maliye Tahsil şubesı bL 
nası önünde açık arttırma suretile 
satılacağından tal:b olanların yev. 
mi mezkiırda mahallir.de hazır bu. 
lunacak memura müracaat e~·Ieme_ 
!eri ilan olunur. (8490) 

leyhine açılan davanın duruşma - plaklarile muhafaza kutuları ve 

sında elli beş liranın mahkeme ccb fenerleri ve sairenin birinci a
masrafile tahsilıne 13/6/938 tari - çık arttırması 21/6/938 salı günü 
hinde karar verilmiş olduğundan ı saat 9,30 da Beyoğlun~a .. Tünel ba. 

.h. ·ı· d 't 'b beş gu"n şında 1 numaralı Polıdor gramo _ tarı ı ı an an ı : aren on I • . 
f d · b h" k · , temyizi fon magazasında paraya çevrilecek zar ın a ış u u me ı<ar~ı . . . .. 

ve kıymetı muhammenesının yuz_ 
dava edilmediği takdirde iktisabı de yetmiş beşini bulmadığı takdir_ 
kat'iyet etmiş s~yılacağı hüküm hu. de ikinci açık arttırması 25/6/938 

ıa ... sını tebliğ makamına kaim ol - , cumartesi günü ayni mahal ve ayni 
mak üzere ilan olunur. saatte yapılacağı ilan olunur. 

Cemal, Leman, ve diğer ta- 1 Rebıulatıır n 

nınmış imzalarla, güzel yazılarla 20 6 " 
d 1 l b 11~-_;:.:, __ ~".-"-;-;;~ı-ı·ı•' 

o u o an u mecmuayı kari!erimi- y,1 ı~:>S.Ay 6. l.iun ı 7~:t '.'/( 
ze tavsiye ederiz. 

19 
Haziranı F~ 

i * . vve•ı Ş MF.CMUASI En uzun iünlerın ~.,- / 
İş Mecmuasının son sayısı çıktı. ~ i 

İçinde şu yazılar vardır: Efendi ı ~1 ,0 1 

Hazretleri (Naima), Türkiyede ve Vakitlar Vu•tl ,..> 
Bulgaristanda turizm (Ahmed Ha- ı • ...-' 

..!!!.:_.-.:- ~j lil), Üüfus ve iktısadi ~artlar (Prof.111------- 8 
4 27 ,'1 Halbachs), İslam ve Tıirkler hak_ Güneş • ' 

kında Mısır mütefekkirlerinden bi. Ôğle 12 15 8 :JJ 
rine cevab (Prof. Şerefeddin), İçti. ikindi i6 16 ıJ ıJ 
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dete dair (Hikmet Turhan), üs - ı.:...----.----:: 3(• 
manlı İmparatorluğu (Ömer Bar • .,,,.,..- ıı· . atı idare e 

·· . . Sa ıp ve neşrıy kan), Turk aılesı (Prof. Ray), 
Marksizm hakkında, Yeni Adam Baş muharrı~ (C~·" 
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