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SAYISI 

K RU 
21 Hezi ·,.·~ 

SALI 

SAGLIK KUPONU 
Bu kuponun yirmi tanesini toplayıp 

idaremize getiren okuy1LC1Llanmı.ı SON 
TELGRAF'ın birinci sınıf mlltehassıs. 

' 

lan tarafından meccanen tedavi edile • 
ceklerdir. Kuponlar, her gün idarehaıı~. 

· mizde değiştirilmektedir. 

Sayı: 462 Yozı işleri: Telefon 20827 En s@n Telgrafları Ve Haberleri Veren Akşam Gazetesi laare- rıan: Tel. 20827 
.....__ _ _ _ İstanbul Cağaloğlu Nul"!IOSJ!laniye No: 54 Te!graf : İst. Son Telgraf 
~--......................... ....-...~;.;;;..~~~~~~::.;,;:;~ ....... ~--------....... ----------..... --~ ....... ------------iiiiiiiiiiiiiiiiii--iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ________ ~~ii;;;i;;;~~~~~--------~ 

stanbu da alınan nliihim kararların Ankarada 
' 

tatbikına hemen geçiliyor .• 
Vekiller bugün 

geciliyor 
- , 

Başvekil, Büyük Erktinıharbiye Reisi, 
Ankaraya vardılar; icraata 

Hatayda pek yakında Türk tezi tamamile hakim olacaktır .. 
Hatay davasının neti-
cesine doğru giderken 

Varacağımız vüzuh istediği· 
mlz, beklediğimiz, dlledi~U· 
miz vüzuhdur ki, onun bir 
ifadesi de müstakil ve .. Türk 
Hataydır. itte bu g nl tin 
içindeyiz .. 

Yazan : ETEM ızzET BENiCE 

LJ ata~ davası b;;;k oyalayı~ı, idarei maslahatcı, hattA aldatıcı O tabıye safhalarından geçtikten sonta nihayet kat'! hareket 
tarzımız karşısında son safhasına dayannuştır. 

Davaı:ıuzın son safhası fudur: 
1- Hatayda tam ve müstakil, Türk Hataya yakışan Türk ka

taltterinde bir idare tesisi. 
2- İntihabatın Türklerin tamamının iştira1'ile temin edllebil

~si için her n~vi iazy_i~ ve müda~ale ha~eket.le~iııln <lurdurulmesı, 
vaın Mecllliı heyetının tarafgır tedbırlerının ref'i, Türklerin 

4ııı tescili. 
3- Emniyet ve asayişin Hataya girecek Türk askeri kıt'aları 

lara!ından ayni zamanda temini. 

Fransızlar bu her üç nokta üzerinde de saati saatine uynuyan 
0.Yalayıcı tedbirlerle mütemadiyen tezada düşmüşler, vazıh ve kat'i 
01tııaktan uzak kabru§lar ve bir taraftan da politika oyunlarına sa.. 
Patak hiıdiselerin İJlkİiaf mes'ul!yetini Suriye lle Akvam Meclis! 
arasında muhayyer bırakmağa doğru gitmişlerdir. 
'!'·· Hatay davasının müzmin bir mesele halinde sürüp gitmesine 

Urkiyenin asla tahammülü yoktur. Kurulduğu gündenberi ne dış, 
~e iç meselelerinde en basit hAdiselerde bile sürüncemede tek 

(Devamı 6 ıncı sahifemi2de) 

·~ hlrblerde Frankis!lerin eline geçr-. hükQmetçilere nid tanklardan ... 

tranko 

FevkalAde kabine toplantısından~ lstanbuldan aynlıın Başvekil ve Vekillerlmh istasyonda 

Başvekil bugüı1 Meclis Parti 
Grupuna izahat verecek 

Hatayda bulunduracağımız askerlerin sayısı 
hakkında -yaptığımız kat'i teklife Fransız 
kumanıdani 'bugün son cevabını _verecek 

Ankara . muhabiritniz son vazigeti bildiriyor 
Ankara 21 (FJususi muhabiri _ alp, Dahiliye Vekili ve Parti Ge-

miz telefonla bildiriyor)- Başve- ne! Sekreteri .Şükrü Kaya, Hari-1 

kil Celal Bayar, Büyük Erkanı- ciye Vekili Rüşdli Aras, Nafıa Ve-

harbiye Reisi Mareşal Çakmak, 
1
. kili Ali ~etinkaya va Hariciye U

Mill! Müdafaa Vekili Kazım Öz.. mıınll Katibi Numan fü!at Mene-• 

. . 
mencioğlun.ıı hamil plan hl.IS1.!-'I 
tren bu sabah buraya geldi. 

Vekillerimiz istasyonda Meclls 
Reisi Abdülhalik Renda, Meclis 

· (Det'&Dll 6 ıncı aahiled " 

Sabiha. 
Gökçen 
Geldi 

.rOçölünün cesed·i üze
rinde dolaşan kadın 

B-:ılgar dilberi Yanola 

Bu sabah 11t20 de BUk· 
retten hareket eden 
Gökçen 13,20 da Yeti• 

köye vardı 
Balkanlarda muvaf!akiyetli bir 

turneye çıkan kıymetli kadın tay
yarecimiz Atatürk kızı Sabiha 
Gökçen bu sabah Bükreşten ha. 
reket etmiş ve doğruca şehrimize 
gelmiştir. 

( Devamı 6 ıncı aayfacla ) 

f ilibege mi kaçtı • 
Maletyada bulunamayan kadının 
Filibede olduğu da pek kat'i 

değil, belki o da öldü 1 tavassut 
, istemiyor ! 

~~arbin uzamasından 
1taıya mes'ul değilmiş! Görünmez 

Hacıosman bayırından İpsalaya 
kadar kan izlerini uzatan ve gün. 
lerce efkArı umumiyeyi meraka 
veren mahud cinayetin yegane 
müsebbibinin Saadet, yani Bul
gar kızı Yanola olduğu anlaşıl -
makla beraber henüz bu kadın 
ele geçirilememiştir. 
Malatyanın Kahta kazasında 

veya Petürgede oldu[:u zannedi -
liyordu. Buralardan da menfi ce
vab gelmiş ve Malatya emniyet 
direktörlüğü kendisinin iki buçuk 
ay evvel Malatyayı terkettiğini 

bildirmiştir. 

/ 

l\1areşal Grezyeni ispanyada harb Kaza 
"eziyetini tedkike memur edildi 

~emberlagn bugün Avam Ka
marasında izahat verecek 

'ııııtadrid 21 (A.A.)- Şark cer{tl.•[.:·ı· .·b~· mücadele vukubulmaktadıf· 
de bütün hat boyunca şiddetİı (Devamı 6 ıncı aıJıifede) 

Yasdığın altında 
duran tabanca pat
ladı bir memur öldü 

Bu sabah Üsküdarda feci bir 
kaza olmuştll!. Kaza neticesinde 

(Devamı 6 mcı sahifemizde) 

Sabıkalılardan Kel Ilasanla 
elbise hırsızı Yasef 

Hırsızhk -
iki sabıkalı 
Daha yakayı 
El d• Yazısı e ver 1 6 ıncıda 

Sarış"ın kadın adile anılan Ya
nola'nın Filibeye kaçtığı da riva

yet edilmektedir. Hatta bu ihbar 

ve rivayete göre maktul şofÖr Ö
mer Lıltfi kendi arabasile Yan o-

(Devamı 6 ıncı sahifede}-

Romanya Kralı ile 
neler görüşüldü ? 

Türk. Romen iktısadi ve ticari 
münasebatına yeni bir 

inkişaf verilecek 

A tatürkle Kral arasındaki gö
rüşme ye ayrıca ve büyük 

ehemmiyet t1erilmektedir 
~--· bulunmakta olan dost ve miltte. 

fik Romanyaııııı ıevlmll Kralı 
Majeste Karol huawı yattle '1ıem• 
leketiııe dönmilftilr. 

Maje.oıte Kr.rcl ı~h,-im.iz!l8 " -
ter.ekkiren butı.ınd~u dhctlı: ga. 
utelerimlz de bu Zİ!!.lret hak •• 
kında ne§Tlyaıta butuıımamışlar -
ılır. 

12 haziran pazar günü limanı -
mırda bir kaç ıaa.t kalma~ üzere. 
buraya gelml; olan Kral Kal'Ol ' 
bu sefgrde e•ki İngiltere Kralı 
Edvarddan satın aldığı ve Lucya •• 
forel adım verdiği mqhur Nalı. 
tın yattle gelmiş ve gitml§tu. 

Majeste Karol 17 haziran gunil 
aaat 19 da Köıtencede-n aynlmış 
ve 18 haziran ıaat 10 dıı limanı • 

Cumarteri •abahındnııbari ıeh.. ı mı.ıa galmif«r. 
rlmlzde htLStLıt bir ttıriıı n/a«le ( Devamı 6 ıncı aaı fada ) 

" -

Çinde San nehrin taşması tlıeriııe köprlllar, blnal~ bö;rlec:e 
harab oluyor 

Cenubi Çin de askeri 
harekat sahasına 

dahil edildi 
Bu mıntakada vesi harekata başlan· 
ması yakın mı. değil mi ? Yazısı 6 ınc:ıd• 
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f KiTAPLAR ARASINDA 1 

Plevne Müdafaası 
Gazi Osman paşanın Çar orduları 
başkumandanına yazdığı cevab bu 
kitabdan okunurken .. 

Zarıf fıkralarile iyı bir mizah 
muharriri olarak tanıdığımız şair 
ve edip Nurettin Artanı bJze ter. 
cüme eserler de verımya başla.. 

mıştır. 

Yazan: Feridun Fazıl Tulbentçl 

'' kan döktük; bundan sonra da tes. 
lim olmaktansa buna devama ede. 

' ceğiz. 
Dökülen kanın mesuliyetine ge. 

lince bu, bu dünyada da, öteki 
dünyada da harba sebeb olanların 
üzerindedir ... ) Bu ne kahramanca 
bir ifadedir. 

! 

I!..~ =K=Oç==O=K ="=AB=ER=L=ocER===-1 * İstanbul elektrik idaresinin 
idare tarzile şirketi.o satın alın -
ması hakkındaki IB.yiha yarın 

mecliste görüşülec•ktır. * Bayan Gökçen şerefine dün 
Rom.ınyadaki elçimiz tarafından 
mükellef bir ziyafet verilmiş, bu 
ziyafette bütün Rurr.en ricali bu.. 
lunmu§tur. * Kantarcılarda bir sabun ima. 
Iatha:ıesi bekçisinı sabun kaza • 
nına atarak öldüren Mansur hak
kında Mii.ddeiumum! illam ceza • 
sını !st'yen iddianamesini hazır -
lam!j'.·.r. 

Balta 
ile adam öldüren 
Katil yakalandı 

Geçen ytl Eylül ayında Edirne. 
illeri büyük bir asabiyet ve heye. 
cana düşüren çok feci bir cinayet 
hadisesi olmuştu. Bu hadise Edir. 
nenin Ayşekadın semtinde Arap.. 

kapanma saati 
~~~~~~~~~~~~~~---~ 

Dükkanlann ---
lstanbuldaki bu usul bütün 
şehirlerimizde tatbik 

olunacak mı? 
!ar mahallesinde tek katlı evde O- Bu maksadla bir kanun hazırlanması Dahiliye 

rica edildi Vekaletinden 

rak dükkanlarını muayyen saat. 
!erde kapamağa başlamışlardır. 

1 

Çiyano-Stoyadino' 
viç mülikat1 

Yazan: A. Ş. ES
Vencdilr.'te Yugoslavya ~~ 

vekili Stoyadino\•iç ile !~:... 
Hariciye vekili Çiyano .,...,~ 

.ıtklı •.• 
ki ınülikat, her tarafta ,ı • 
yandırdı. Miillkataı hı ...... 
duğu bildiriliyor. Ve a~'. 
den sonra bir tebliğ netı-"- .• 
diğine göre, iki devlet ad•""~~ 
rasndaki ınüzakereye ıııe 

. . abiye. 

Son tercümesi (Plevne Müda.. 
faası) Gazi Osman Paşa ordusun. 
da Türklerle bir safta harbeden, 
bir İngiliz zabitinin hatıralarıdır. 
W. Von Herbert bu kitabı 1395 de 
yazmıştır. Ne yazık ki 43 sene 
sonra dilimize çevriliyor. Nuret
tin /rtam olmasaydı belki böyle 
bir eserden haberimiz olmıyacak. 
tı. Mektep kitaplarında silik res. 
mini gördüğümüz Osman Paşa, 
haritalarda nokta ile gösterilen, 
Coğrafya kitaplarında üçbeş satırla 

bahsedilen Plevne .. Kahramanlık 
tarihimizde çok büyük bir rol oy. 
namıştır. 

Başka bir sahifeyi hüta:>a etlni-
11 

ye çalışalım 

* Zirai kalkınma hakkında ted. 
kıkle~ yaparak memlekette bun
ları tetbik etmek '.iztre Irak İktı. 
sad Nezaretinden lıır memur geı. 
mi~ ve Trakyaya gilmiştir. 

turan hancı Sak" Ali ile karısı 

Fatınanın parasına tamaan balta 
ile yataklarında uyurken öldü _ 
rülmüş olmasıdır. Bu feci cinıtye
tin üzerine harekete geçen Edirne 
adli zabıtası geceli, gündüzlü ta. 
kib ve tahkikata girişmiş ve bu 
cinayeti işliyenlerden Paiki yaka. 
lamış, cürüm şeriki Hilmi Edirne
den kaçmakla izi kaybolup gitmiş. 
ti. 

Dükkanların şehrimizde muay
yen saatlerde kapanması usulünün 
diğer şehirlerimizde de tatbik edil 
mesi arzu edilmiştir. 

Bu usul; hemen bütün medeni' 
şehirlerde teamül halinde kabul e 
dilmiş olduğundan bunun bir ka.. 
nunla temin olunması için Dahi -
!iye Vekaletine de müracaat olun. 
muştur. 

İlk evvela İ2mir manifaturacı. 
!arı evvelki günden itiLaren dük. 
k~annı saat yediıde kapamak • 
tadırlar. 

teşkil eden mesclelcrıo 111 ·adit· 
ti kati olarak nıaluın deı d:'tl 
Bununla bereber, iki '"~er 
al&kadar eden siyasi . , • 
malftın olduğuna giire, JJI~ .... ~ 
kereııin ID8VZUll tahrnİD edı 

Bir zamanlar halkın dil:nden 
düşmiyen , meçhul bir şaırin yaz
dığı: 

Tuııa nehri akmam diyoı· 
Kenarını yıkmam diyor 
Şanı büyük Osmaıı Pıt§a 
Plevneden çıkmam diyor. 

Şarkısını unutalı sentıler geçiyor. 
Ah. ne çabuk unutuyoruz; (Plev. 
ne müdafaası) Ulus gazetesinde 
tefrika edilirken ertesi gi.ınü iple 
çekerdim. Kitap halinde çıktıktan 
sonra bir defa daha okudum. Ba. 
zan ıftiharla göğsüm kabardı, ba.. 
zan gözlerimdeki yaşı tutamadım. 

Ben tenkit makalesi yazmış a. 
dam değilim. Klasik tenkit kaide. 
sine nasıl riayet edilir bilmiyo
rum, bunu Nurullah Ataça bıı a. 
karak kitabın lalettayin bir sahi:. 
fesini açıyorum. 

Gazi Osman Paşa ordusu çev
rilmiştir. Bütün mu.'1arebe ve mu.. 
vasala yolları kapanmıştır. Hiç bir 
yerden imdiı.t gelmesi ihtimali 
mevcut değildir. Erzak gelemez, 
askerler açlıktan öleb:tir~.mühim 
tabyalar zabtedilmiş; bir kısım 
kuvvetler esir edilmişfü. Düşman 
orduları bruı kumandanı Nikola 
Osman Paşaya yazdığı mektuba 
şöyle nihayet ,. riyor: 

(İnsaniyet nam ~' ve mesuli
yeti zatıalinize raci olacak fazla 
kan dökülmesine mani olmak üze. 
re ben sizi bütün mukavemetleri 
kes'llıy~ ve tayin edeceğiniz yerde 
teslım şartlal"'.nı göı-iışmıye davet 
ederım. Mareşal hazretlerı yüksek 
saygılarımı kabul ediniz.) Bu va. 
ziyette ne yapılabilir7 
T~slim olmaktan başka çare 

yoktur. Ama asker nasıl teslim 
olur: Hem teslim olacak kahra. 
man Gazi Osman Paşadır. 

Osman Paşa Nikolaya verdiği 
cevapta, bütün mağlübiyetleri ve 
yolların kesildiğini kabul etmekle 
beraber mektubunu şiiyle bitirL 
yor: (Bütün bunlar ordumu düş. 
mana teslim etmek için kili se. 
belıler değildir. Bu suretle asker
lerimin şevkinden hiç bir şey ke. 
silmemiştir; ve bunlar, Türk a.i

(ker!erinin şerefim muhafaza et. 
mek için yapmalıın lfızım gelen 
her şeyi de henüz yapm'i değil
lerdir. Bu güne kadar vatanımızın 
ve imanımızın uğrunda seve seve 

Aslanlar gibi dövüşen bir ala. 
yın bir sa t içınde bütün kuman. 
danları şehit olmuştur; fakat tes. 
lim olmayı bir an bile akılların-

' dan geçirmiyorlar; ölenin yerine 
' başka bir kahraman kumanda edi

yor. Harp öyle şiddetle devam e. 
diyor ki; ateş yağmur gibi yağı. 
yor. Alay öyle hırpalanmış ki; fa
kırt emirler daha sert çıkıyor: 
Ateş. Ateş .. Ateş ... İşte sağ kalan 
bir yüzbaşı yanındaki yarı kırıl. 
mış bir harp arabasına sıçrıyarak 
bağırıyor: 

- Taburlar benim kumandam. 
dasınız. 

Kitap böyle kahramanlıklarla 

dolu hatıraları anlatmaktadır. 
Büyük harpte İngiliz ordusu 

' ' başkumandanlığın yapmış olan 
general Sir Con D.P. Frenç kitaba 

, yazdığı bir mukaddemede bu ese. 
ri bütün İngiliz ordusundaki su. 
baylara tavsiye etmiştir. 

Nurettin Artanı cidden mü -
keınmel tercümesile bıze çok lü
zumlu bir eser kazandırmıştır. 

Tebrik ederim. 

Bekci ücretlerini 
' 

Kiracı mı, mal 
Sahibi mi vere ek? 

Bekçi ücretlerinin ev, han, a _ 
partıman sahiblerinden mi, yoksa 
müstecirlerden mi alınması hale.. 
kında sık sık ihtilaflar vukua gel
diği görülmektedir. 

Ahiren bu hususta Şiırayı Dev. 
letce şayanıdikkat bir karar veril. 
miştir. Şurayı Devlet, Sivas vila
yeti idare heyetinin verdiği kararı 
bozarak bekçi ücretlerinin müs. 
\ecirler tarafından verilmesi icab 
ettiği yolunda hüküm vermiştir. 

Bu hüküm, aliikadarlara tebliğ 
olunmuştur. 

Üniversiteliler im iz 
Edirnede 

Genç t lebel•r Trakyada 
tayd lı tedklkler 

Y"!Jıyorlar 
Üniversite talebelerinden bir 

grup, şehrimizden Edirneye giL 
mişlerdir. Genç Üniversitelilere 

1

, profesör Bay Şerafeddin Maltka.. 
ya ile doçent Nihad riyaset et • 

, mektedir. 
30 kişiden ibaret olan talebeler, 

Edirnede Trakya Umum Müfet
tişi Bay Kazım Dirik'in misafiri 
olarak bazı faydalı tedkikler yap. 
maktadırlar. 

r-. , ;..ı.. . ,· • .. ..... ... 

AŞK, 

feft'. a 
N. 21 

HEYECAN ve 

Anladın mı şimdi ressam Gül -
tekin Beyın iç yüziıniı? 

Ve yumruklarını sıkarak ;1ave 

etti: 
- Bu gece de Ferdayı yaka -

!adı. Onu yolacaklar .. 
- Bu kadının kocası yok mu? 

- Var amma .. Saklıdır. Bu da 
ayrı bir mesele.Başka zaman ko. 
nuşuruz onu da. 

- Bana bu kadından biraz bah. 
set, Melahat! Mademki kocası 

var. Düğüne nasıl oluyor da yal. 
nız gelebiliyor? 

- Kumar meraklısıdır. Heme 

t1TİRAS ROMANI 
Yazan: lekender F. 

SERTELLi 
de bakara oynuyor. Kocasına ge. 
lince .. Ömer Bey ism nde bir a
dammış. Ben onun yüzünu gör _ 
medi'11. Gi'ı.ya kendisini bir adam 
vuracakmış .. Böyle bir sinir gel
miş üzerine bir yerde saklanmış. 
Meydana çıkamıyormuş. 

- Neden bu ldaından bu kadar 
korkuyor muş? 

- Elbette bir knrkusu var ... İn
san boş yere hayattan çekılip de 
saklanır mı? Ve 'şte Ferda Hanım 
da şimdi serbest kaldı ... Kocası
nın apartıman kiralarını alıp alıp 

kumar salonlarında savuruyor ... 

* Meclis tarafından teşkil e • 
dılen muhtelit encümen pasaport 
ücretlerinde tenzilat yapılmasını 
,.2bul etmemiştir. F'Hnport üc -
reti yine 25 lira olarak kalacaktır. 
* Eski Avusturyanm harici 

borçları meselesi i~i ı Almanya ile 
İngiltere arasında nususi müza -
kere yapılac.ı.ktır. * Japonya Haricıy2 Nezareti 
Çine aid olan Huyna ı adasını as. 
kerlik bakımından :şgaı eylemek 
mecburiyetinde oldııklarıI'ı bu hu. 
susta evvelce devle:lerc ve bil _ 
hassa Fransaya malümat verme. 
ğe lüzum olmadığım söylemiştir. 
* 1talyanlar Bursadan külli _ 

yetli miktarda koza almıya baş
lamışlardır. * Ekalliyet vakıflarına tek 
mütevelli tayin edilmesi için ta.. 
libler arasında aç:lan imt;hana 
dün başlanmıştır. 
* Sirkeci meydanında Nafıa 

Vekili tarafından t~dkikler ya _ 
pılmıştır. Meydarın müstakbel 
şekli nafıa baş mimarı tarafın -
dan tesbit edilmektedir. İlk önce 
Sirkecideki küçük camiin bu _ 
lunduğu ada kaldırılacaktır. 
* Akayın yaz tarifesı ayın 22 

sinde, Şirketihayriyeninki 23 ün
de tatbik olunacaktır. * Hükfunet gayrimiıbadillerin 
istihkaklarını tasfiye eylemek iL 
zere yeni bir l~yiha hazırlamış, 

layihayı Meclise vermiştir. 

Gayrimübadıller vaziyetlerini 
teSbit için yakında bir kongre ya
pacaklardır. * Azlık ve yabancı okullarında 
imtihan, tatil, not verme, tedris 
şekillerini resmt mekteblerdeki _ 
!erle tevhid için bir proje hazır. 
lanmıştır. * Hükumet •cemi ianah kanu
nunu bugünkü ihtiyaçlara göre 
deği•tirmeğe karar vermiştir. Bu 
kanpna göre bayramfarda halka 
rozet dağıtıimıyacaktır. * Beyk zda Ortaçeşınodeki ev. 
!erin yıkılıp yıkılmıyacağı hak _ 
kında vali avdet ettikten sonra 
kat'i bir karar verilecekl;r, * Geçen cuma Fener patrikha
nesinden çalınan tarihi ve kıvmct
li üç İncil zabıtaca bulunmuş, 
hırsızlar yakalaıtmıştır. İncillerin 
beheri yüzer bin lira değer'ndedir. * Belediye hamamları beş yıL 
da tamarnile m<>dern bir hale sok. 
mak üzere yeni bir talimatna'Tle 
yapmaktadır. 

Edime mahkemesınde Faikin 
muhakemesine devam edilmekte 
iken şimdi Hilminin İzınirde ya.. 
kalandığı, birkaç güne kadar Edir 
neye getirileceği haber alınmış -
tır. 

Hilmi aslen Tokat vilayetınin 
Niksar kazasından olup 317 do • 
ğumlu bulunduğu ve Bulgarıstan. 
da iken müteaddid katii ve cş:kı. 
yalıktan dolayı yakalanarak 15 se.. 
neye mahkfun edildiği ve mahkı1-
miyetini geçirmekte olduğu sıra
larda Bulgaristanın Hasköy hapi
sanesinden Türkiyeye sahte hüvi
yet cüzdanile kaçtığı anlaşılmış,. 

tır. Hilmi, Edirııey" getirilmiş o.. 
lup derhal muh'l.kemesi görülme. 
ğe başlanacaktır. 

~amızı zot 
Fabrkamız da 
Kuruluyor 
lzmıt kimya fabrikası 
sanayllmlza hangi m d· 

deleri kazarrdıraca:< 
Temel atma merasimi evvelki 

gün icra edilecek iken tehlr olu-
nan cİzmi :yent kimya fabrikası> 
vaz'ı esas resminin 15 Temmuz 
pazar günü merasimle yapılması 
kararlaştırılmıştır. 

Yeni fabrikamız iki esaslı mad. 
de istihsal edecektir. Bu madde _ 
!erden biri Sudkostik, diğeri de 
klordur. Sudkostik, sabun sanayi. 
inin mühim bir ham maddesidir. 
Ve halen haricden gelmektedir. 
Tekstil sanayiinde, merserizasyon 
işlerinde yani pamuklu elyafının 
par;atılmasında kullanılır. Sud -
kostik umumiyetle bütün sanayi 
şubelerinde kimyevi yardımcı 

maddedir. 
Klor; gerek mayi klor. gerekse 

kireç kaymağı halinde sellüloz ve 
tekstil sanayiinde beyazlatıcı 

madde olarak kullanılır. İçme su. 
larındaki mikropların imhasında 

istifade olunur. Kireç kaymağı 
halinde hastahanelerde dezenfek_ 
siyon işlerine yarar. Bilhassa harp 
esnasında muhnik gazlardan ko. 
runmak bakımından fevkalade 
mühim rol oynar. Klor ise, muh
nik gaz imaline yarar. Dolayısile 

* Beledıye Emin0nünde Muh
telif yerlerde yeniden 62 parça bi
nayı istimlak eylemiş, bunların 

parasını Nafıadaa is•emiştir. Para 
gelir gelmez bu 62 p~rça emlı1kin 
yıktırılması bir müteahhide veri. 
lecektir. 

, memleket müdafaasında istifade 

- Sekizler çetesi re;si bu gece 
düğünde Ferdayı avlamağa çalışı

yor demek?. 
- Onu avlayıp kumara götür -

mek işten değil lhlbuki şimdi bir 
aık o ·unile Ferdayı kalbinden 
vurmak istiyor .. O, ne de olsa a
çılmamış, yahud ye:ıi açılmağa 

başlamış bir aile kadınıdır. Bu tu
zağa elbette bugün değilse ya _ 
rın düşecek ... İşte o zomnn Gülte
kin vuracak ,·urgunu ... Ve beni 
de silkip atacak yanından. 

Naci Demirel bir ıralık _aldığı 
malumat üzerine _ iel~hote hiı_ 

viyetini bildirmek istedi. Fa.kat 

bu isteği şımşck g<bı, geçıcı b:r 
arzu halinde kald:. İ~>n sonunu 
düşünerek vaz geçt 

J\lel:ihatin zabıta m~muruna sa
dık kalacağını kim temin edebi _ 
lirdi? 

Melahat mütemadiyen viski i. 
çiyordu. Eğer Naci Demireli bir 
tuzağa düşürmek fikr.nde olsay. 

' , olunur. 
Fabrika senede 2,100 ton Sud

kostik, 1,700 ton mayi klor istih. 
sal edecektir. Mayi klorun ıcab e-

dı, kendisinden ziyade lfaci De -
mireli sarhoş etmeğe çalışırdı. 

Naci Demirel bu 5üphcli ka _ 
dına kalbe::ı acımakl:ı lıcraber, 

söylediklerinin tamemen doğru 
olduğuna da inanamı.rnrdu. 

- Biıtun bunların da bır tuzak 
olduğunu tahmin erliyorum. 
Dıyordu. Meliıhal bir aralık, 

genç er:.cğin boynuna sarılarak: 
- Beni niçin öpmüyorsun, 

Kamran? Beni nede!l kucakla _ 
yıp sıkmıyorsun? Şu bahç~deki 
yaseminlerın kokusu insanın da_ 
marlarındaki kanı uyuşturacak 

kad r büyülü. Şu kuşlnrııı cıvıl. 
danışları bize adeta: •Ne duru _ 
yorsunı .. ? Eğlen~'1iz! .. • diyor .. 
Haydi . sarıl boynuma. Kamran! 

Kamran gf'nç kadın1, ~üphe ve 
tereddüd ic'nde bırakmamak için 
öptü .. 

- Gerçek çok güzelsin. Mela. 
hat! Senin gibi zar;f bir kadın na. 
sıl oldu da Giiltekin gibi bir ca _ 
na varın eline düştü'! 

Hatta İzmirdeki bazı esnaf bu 
hususta kendi aralarında anlaşa _ 

Ayrıca İzmir kavaf esnafı da 
bu hususta karar vermişse de 
bazı esnaf bu karar hilılfına ha • 
reket ettiğinden her halde hükiL 
metin kanun yapması arzu olun • 
maktadır. 

Feci bir araba kazası ---,, ... __ _ 
içi yolcu 

rumdan 
dolu 

... 
bir araba uçu

yuvarlandı aşagı 

5 kişi ağır surette yaralandı diğer 
hastahaneye kaldırı!dılar 

yo'.cular 

lir. İtalya ile Yugoslavya ~ 
da bir anlaşma, öteden ~ 
Şarki Avrupa'da ve )3alkaP

1 
1..., 

ulh 
. . c• 

s un sağlamlaşması ıçın 
1 

e4iı. 

zumlu bir şart olarak kabu ef" 

miştir. Fakat büyük harbdııJlebO' 
velki zamana, Balkan ınubat.1;ı.. 
lerine kadar geri giden ih

1
' 11 • 

böyle bir anlaşmanın tahaJılı '/I 
kuna engel teşkil t'diyor<I"' .-O
hatta bir aralık Arnavutluk .ı 
selesi yüzünden u )<aldı· çı , 
memleket arasında bir harlı 
kıyordu. ·ı'"' . . o~· 
ltalya,nın Habeşistan• ıs ,.,-

Evvelki gün Kemalpaşa yolu Arabada bulunanlardan bir teşebbüs netice•indc Or_1~. ":, • 
üzerinde Belkahvede müessif bir müddet düz yol üzerinde kolayca pa politikasınırı gird1J'.' f11 • 
araba kazası olmuş ve beş kişi a. gitmişlerdir.· Araba Bel kahveye ni istihale içindedir kı 0eıl 
ğır ve hafif surette yaralaıunış _ yaklaştığı bir sırada arabanın goslavya - İtalya ınıık~,ıe-
lardır. Yaralılar derhal imdadı hayvanı bir tümsekten kaçınmak de başlamıştır. Sulh uıuab ,,d' 

. . . d 1 . fraJI· 
sıhhi otomobiliyle memleket has. istemiş ve araba sola meylederek ' rının ımzasın an ıcrı, Jaf• 
tanesine getirilmiştir. devrilmiştir. Arabanın içinde faz- sıkı surette bağlı kalan yugos 0~• 

Samsunlu Ahmet Ta~ketin ida- la yolcu bulunduğundan uçuru _ ya, 1935 senesi ikinci kanunu,,.. 
re ettiği dört tekerlekli ve tek mun devrilmesiyle hemen hepsi Lava! ile :Musollni arasınd• ~ 
beygı·rli bir yük arabası İzmire üstüste devrilmişler ve biribirle. lan anlaşmanın Frausa n• ;.· . rsııı•' 
gelmek üzere Ulucak köyünden rini ezmişlerdir. Yugoslav dostluğunu ıs 1 

·0 • 
.. · 'hdaI d 1 "! iiıntcr' · Arabada bulunanların feryad- megı ıslı e en ıu ' 1·..I• haraket etmişti. Arabanın iç'nde .. rcıııın· 

Ödemişin Yazı mahallesinden Ah. !arına, civardaki jand.'lrma kara. den dolayı, Fransayn gu ··bir•,.-
met oğlu Yusuf Okkan, on bir kolundan yetişilmiş, kendileri Bir dereceye kadar d:ı bu ,g .,,, • 

kaldırılmışlardır. Arabayı idare sevkile Yugoslavya, geçeıı 5 ııı· 
yaşlarında Mustafa Okkan, Ah - ı t•• 

eden Ahmedin kafası yarılmış ve nln bruıında kendisine .ta · ~n 
met kızı 35 yaşında Zeynep, Zey- d ..-• sı 

kolu kırılmıştır. İki Zeyneblerle rafından uzatılan eU al ~ • dC'Jrl 
nep kızı on yaşında Hanife, Re - Hanife ve Halide de vücudlarının 1937 senesi martında ıkı . _., 

• ıP~ 

cep kızı 30 yaşında Zeynep ve muhtelif yerlerinden ye.ra almış_ arasında bir itilfıfnanıcnıJI 1>f• 
Haıan kızı 25 yaşında Halide bu- !ardır. Hanifenin yarası ayağın - sına varan bu anlaşma, Or~~IJlıl' 
lunuyordu. dandır. rupanın ve Balkanların tarı ıı.ı,ıl 

J=====================;;:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:==:== ehemmiyetli bir döniint ~:,,. • 

Küstah 
Talebelerin 
Muhakemesi 

Evvelki gün İzmir asliye ceza 
mahkemesinde, kültii;: lisesi di • 
rektörü B. Haydara tahanca teş. 
hiri suretile tehdid etmekten suç • . 
lu üç talebenin muhakemelerine 
bakılmıştır. Üç talebeden ikisi, 
geçen celsede verilen karara uya. 

' rak nüfus tezkerelerini mahke -
meye vermişler ve yaşlarını tes. 
bit ettirmişlerdir. Mahkeme talik 
edilmiştir. 

den kısmı, kireç kaymağına tah
vil olunacaktır. Fabrika a'J'l'ıca 

senede bin ton haınızı kloru imal 
edecektir. Bu endüstrinin ham 
maddesi tuzdur. Fabrikanın imal 
edeceği maddeler, tuzdan elek -
troliz ile elde edilir. Senelik tuz 
sarfiyatı, 4 bin tondur. 

Bu fabrikanın vaz'ı esas resmi. 
ni, pek kısa bir fasıla ile «Hamızı 
azot fabrikası• nın kuruluşu takib 
edecektir. 

- Bu, bir tesadüftür, Kamran! 
Bir meş'um tesadüf. Ve eline düş. 
tükten sonra yakamı kurtarama _ 
dım .. 

- Şimdi kurtulmak için bir 
m3..ni mi var? 

- Evet. Nereye gitsem, 
arar, bulur. Zahiren sever 
görünür. 

beni 
gibi 

- Ya hakikaten seviyorsa .. ? 
- Hayır. O, beni sevemez. Gül. 

tekin, hiç bir kadını sevemez. 
Onun sevdiği bir şey var: para. 
Gültekin, paradan başka bır şey 
sevmez. Onun nazarında en kıy. 
metli şey, paradır. 

- Şu halde .. ? 
- Ben, onun fikirlerinı ve 'ia. 

lavirelerini çok iyi anladığım 

için, beni yanından ayırmak is. 
temez. İşte, bunun içindir ki, on. 
dan korkuyorum. 

- Nihayet ne yapabilir s~na~ 
Meliihat elini şa'kağın.1 koydu .. 
Hafif bir göğüs geçirdikten 

sonra gözlerini süzdü: 

Yeşilköy 
Hazırlık 
Kampı 
DUn açılan bu bilgi ve 
tecrUbe kampına 40 

mualllm l9tlrak etti 
İlkmekteb çocukları için a~ılan 

kamplarda vazife görecek olan 
muallimleri hazırlamak ve onlara 
cKamp hayatı• hakkında bilgi ve 
tecrübe verınek üzere dün Yeşil. 
köyde bir •Hazırlama kampı• a.. 
çılınıştır. 

Bu kampta. İstanbul ilkmekteb 
muallimlerinden (40) kişi bulun. 
maktadır. c Yeşil köy hazırlama 

kampı•, 15 gün devam edecektir. 

Ondan sonra, buradaki muallim. 
!er, muhtelif sayfiye yerlerindeki 

cİlkmekteb kampları• na gönde
rileceklerdir. 

* Ticaret Odası heyetı, bütçeyi 
tasdik için yarın içtimaa çağırıL 
mıştır. 

- Ne mi yapar, dedin? Öldü
rür beni.. 

- Ne diyorsun.- Öldürüı: mü? 
- Evet.. Hiç de kimseye zez. 

dirmeden. 
- Bunu nereden biliyorsun, 

Melahat? Sen onun böyle kimse. 
ye sezdirmeden adam öldürdü _ 
ğünü gördün mü? 

Melahatin dili dolandı .. 
Önüne baktı .. 
Sustu. 
Kamran ısrarla sordu: 
- Haydi, bana cevab ver, Me. 

lahat! Onun müthiş bir kumar • 
baz olduğunu, birçok kımscleri 
tuzağa düşürüp paralarını çaldı. 

ğınını söyledin! Fakat, onun bir 
kafl olduğunu da mı söylemek is. 
tiyorsun? Çekinme.. Şu canava
rın bütün hüviyetini bana izah 
et, Melahat! Kadınları bu kadar 
kolay avlamağa muvaffak olan 
bu kibar hırsızı.· Bu, namus ve 
şeref h>rsızını bana iyice tanıt!. 

(Uevaını var) 

teşkil eder. İti!Afnameni.n ~ .... 
sından sonra Stoyadinov~Çı ııl1 it 
yı ziyaret ederek İtalya ole fıl' '. 
ticaret anlaşınası yapını~tır:eer'' 
goslavyanın İtalya iJo 11 p" 
sanksiyonların tatlıikl ~1-K· 
hayli sarsılmıştı. Sto:Y• to~J 
İtalyanın ancak Rom~,.~,., Iİl 1 

devletlerine tahsis ettıgı ııJI ırı# 
vaziyeti Yugoslavya için d~-rf ~· 
ederek Yugoslnvyanın it• .j.:•it' 
ticaret münaoebetlerini 1 

etmeğe muvafialı. olınuştıı: ıııııı16 

Her iki taraf için de lil ,,sıı".' 
ve faydalı olan bu dosttuk• 1 ,ıı· 
nasyonal ınüna ebellerin )·tfl 1 
yantasiyonu karş~•tnda ıfah9 
kuvvetlenmiştir. -,ıl 

İtalya ile Yugoslavya, ı93'1 ~iJ. 
itilafını imzaladıJ.Jarı sı~o~· 
yUk Almanyadan küçük~·
ya ile aynlını'1ardL i!ila ı'r" 
imzasından tam bir seııc .,,. 

~.,,.-. , 
Yugoslavya ve lta!ya aP· tJd 
yllk Almanyanın l<onı.5" .~;Ji
verdiler. Bu, Avustıırr• '...-'" 
nin korunmasını, dı~ pati~~ ;~' 
esaslı bir uındesl sııy:ın 11~11 ~ 
daha büyük sürpriz olrıı ,at9~ 
raber, Yugoslavya için d~ dt ıı 
oldu. Her iki meınlelcel.iD ft,J-
b .. . k k .,· çonıl· "..J u surprızc arşı rca s .. ki F' 
ya ile Yugoslavya arasınd• fil • 
bağa delil olarak olınabili'j1,ıı~ 
hakika anşlııs kar~ı ·ında .. ,ti• 
nın ve Yugoslavyanın , .• ıı) ;~ıı' 
b. 'b' · k b r 11'' ld1' ırı ırıne ço enze • ıı~ tf 
için de anşlus siirpri' 01~plıı'. 
Fakat her ikisi de meııın'.'~ de .S 
görünüyorlar. Ve her iJ<ıS• dt~ 

k'b c • ni realist siyaseti ta 1 • , 911'' 
büyük komşularile csk• ~e ~ 
münasehetlerini idanıeYe 1,,. 
til takviyeye çalııını:ı1<tndJJ' Jıt''' 

. oi ı' pıP 
Orta Avnıpadakı ye 

1 
.-~' ıı 

tazyiki karşısında Yugos_s dtP., 
. . . 1 . ·eli" .. 

vazıyetı ita yanın vazı 
1 

,.,-ıı 

ha naziktir. Çünkü yugos 
8 1~,-~· 

, h f' J Cel<OS jt tazyikın ede ı o an . . 1,~ 
yanın müttefikidir. Ger(' 

1 
,,f 

tifak Çekoslovakyara 1'3'~ ~,ri' 
. ztıOB jl' 

lacak bir Almau ta:ırrll Jile! 
• ·ı M . t ~uJıte .,. 

dcgı • acarıs nnııı ,,. orl9 ,.~, 
arruztma karşıdır. Fakat 011~ ,r 
rupada kimin provokaS~ ~ 
olursa olsun, başlıyacal< .,~-' 

Jıifeıı>' 
(Devamı 6 ıncı sa 

ı 



YALOVA 

liraya asri bir hapisane, 80 bin liraya 
2 betan köprü inşasına başlandı 

~a!O?anuı seri ve güzel bir §E

ioıar edilmesi için 5 semlilc 
Jıwoıram ha=lanmıştır. Bu 

~•İınar planu tasdik edilmek 
Ilı· Vekalete gönderilmiştir. 

Lger taraftan Yalovada imar 
~büyük blr hızla devam o-

tadır. 

~lllıealara giden asfalt yol Ü

'llldeki iki tahta köprü de, bu 
\e Yeniden beton olarak in~ e

~ tir. Bu if için 20 bin lira 
llnacaktrr. İşe başlanmıştrr. 

~i;,e VeWeti de, 26 bin lira-

ya ;ıkacak asri bir hapishane yap
trrmaktadır. Pazar yerinde beş de
kar arazi üzerinde 80 kadar dük-
kan da inşa olunm~tur. 

50 otobüs ala.bilecek bir garaj 
da yaptırılmıştır. 

Pazaryerine giden cadde ütt -
rindeki 8 ev de istimlak olunarak 
20 metre genişliğe çıkanlmış, bu 
suretle burası bir bulvar haline 
getirilmiştir. Mevcud çeşmelere 
dört çeşme da1ıa ilavt olunmuı
tur. 

Yeni Yalova _ Karamürsel §O -

sesi de ikmal olunmak üzeredir. 

Halicin 

Belediye bir teklif 
yapı yer 

Hal~ sahilleri ve civarı.nın gıt.. 
tikçe dolduğu görülmektedir. A
lakadarlar, burasının bir an evvel 
temizlenmesini çok zaruri gör -
mekted.irler. 

Halbuki Belediye ise, Halicin 
iki tarafındaki büyük müessesele
rin ve Deniz Ticaret Müdürlüğü.. 
nün de, •Temizleme masrafı> na 
J.ştiraklııi arzu etmektedir. 

Belediye Reisliği, bu formül ü.. 
zerine bir proje hazırlamıştır . Bu 
proje, pek yakında İktısad VekL 

~badillerin iskan işleri hakkında bir emir ıe~:d;e~~n::~~~~~~~~ğu takdir-
~ de cTemızleme ışı> ne yakında 

•i iskan ve tefviz işlerinin kısa 
1 
başl·-·:ca~-fır. ~ 

~Olanda tasfiye olunması bildirildi 8:~~ 'd~~i:~ıer 
kan hakları alanların işgallerindeki binalar 
keııdilerine te nl ·k ! ur !tile verilecek 

~tff 
~ 12 ve adi iskan sureW~ mı.i-

ııe muhacirlere verilen em.. 
, «id muameleli dosyaların bir 
~e ikmalini derp~ eden yeni 

liı...~ler alınmıştır. Maliye Ve -
~den vilayetlere gelen bir 
• "llııde iskan muamelelerinin 
iı..' lııtac edileceği şöyle izah e
~1.edir; 
'- İstihkaklı mübadillere teL 
~en mallar ne gibi bir se -
lı.ıı tilerinden çıkmış bıLun.ır

llıısun, bu mübadillerde 1771 
kanunundan sonra tekrar 

'ıı lEttiz edilmheceltlerdir. 
llıallar 1771 sayılı l<aııunun 

en önce çıkını~ olduğu tak
\~ ~anunun 9 uncu maddesin
~ edilen müddet :zarfında 
~ lııt etmiş iseler, kendilerine 
~"Jt veslkaları verilecektir. 
·~ 1771 sayılı kanunun neş.. 
~Ve 9 uncu maddesinde gös.. 
~ müddet geç~en sonra, 
~ ııun•u taksirleri olmaksızın 

den çıkmış bulunanlara da 
alıları derecesinde ve kamı

~ 0ıı birinci maddesinin tariL 
\.,dairesinde tasfiye vesikası 
i~tir. 

\ '- ~tihkaksız ve adi iskana 
~ll·badil ve muhacirlerden 
ltı' 885 sayılı kanunun tayin 
~ llıliddet zarfında iskanını is
~~ olup ta «endilerine 1771 sa.. 
~aııunun neşrinden evvel ha
' { ~id bir mesken irae edil -
~ "lllUnanJardan, veyahut Ş(L 
~evlet deavl dairesinin mü
~ d lı:ararlareyle !ctihad olun.. 
~~tçhile, muhacirler!n akın 
~· geldiJı:leri ve iskan daire-

ııı Çok fazla meşgul oldukları 
~ da bu idarelerin vaki mii -
~Utri tespiı ve ev iskan muL 
·~ tt:ı~ı ikmal edemiyecek va

\, du müş bulunmalarından 
~d hu idarelerin ihmal veya ıa.. 
\ 

1leri yüzünden kendilerine 
ll:rrı menkul irae edilmek 

sizın kendililclerinden birer gay_ 
ri menkul temin ve işkal suretiyle 
ve fili işkal yoluyle ga)'ri menkul 
edinmiş ve fakat isklınlarına ald 
resmi muameleler her hangi bir 
sebeple ikmal edilmemiş olanlar
dan irae veya işkal sırasında ka
nunen iskan hakları bulunanların 
ellerindeki gayri menkuller, adi 
iskan 'lııİkları meccanen ve üst 
tarafı borçlandırılmak suretiyle 
uhtelerinde ipka ve tapuya tes _ 
cil muameleleri üa edilecektir. 

3 - 1771 sayılı kanunun neş _ 
rinden önce gelmiş ve mülga 885 
sayılı kanunun tayin ettiğı müd.. 
det zarfında iskarunı istememlş 

veya ikinci maddede mevzuba -
his edildiği şekilde hazineye ait 
bir meskeni i§kal edecek iskan 
görmemiş olan mübadil ve muha
cirler iskan haklarını iskat etıni~ 
olacaklarından bunlara bir şey 
verilmemesi lazım geli!-~ de 2510 
sayılı kanunun onbeşinci madde
sinin üçüncü fıkrası, alelitllik mu.. 
hacirlere imkan olan yerlerde ev 
yeri, toprak, bağ ve ıneyvalık yeri 
verilmesini amir bulunmakta ol -
masına göre bu gibi muhacirlerin 
de mezk\ır on beşinci maddenin ü_ 
çüncü fıkrası dairesinde isk5nları 
yoluna gidildiği taktirde mani o -
lunmama<l lazımdır. 

4 - 1771 sayılı kanunun neşrin
den evvel adi iskana tabi tutulup 
kendilerine borçlanma suretiyle 
mal verilen mübadil ve muhacir_ 
]erden mczk\ır kanunun dördüncü 
maddesinden istifade ederek adi 
affeiskfuı hadlerine kadar olan 
borçları affedilmiş olanların, al -
dıkları bu mallardan bir kısmı ve
ya tamamı, mezkür kanunun neş
rini takib eden :zam:ınlarır. müS
tehikki çıkarak eli erinden alın
mış ise, istirdat olunan mala ıru
kaıbil verilecek mallann adi is -
kan derecesinde olan kısımları 

da borçlandınlmaksızm affa tabi 

YAZAN 
~USRET SAFA COŞKUN 
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~%;uıede gormüştüm. Hatır- in sahibini tanıdığını isabt etmek 
. % .. Vallahi ... Ben kol~y ~o- ol,lin arkasına dönerek cına selam 
'~tınam ... Bir kere gordum verdi: 
}'ıı, llaına çıma atar kalır ... - Beyefendi afiyettesiniı in-
\ rı~ın babası alkolün tesirile şaallah .. 

l'Jti;. gevezelıic daha yaptı. Onun suratının ortasına istih.. 
~ğ, Urun dl·di. Yanılıp yanıl - famlı bir nida i.şaretinin çizdiğini 
l..~rııı size isbat edeyim. görünce: 
\Clıı l'C!linclen kalkma~a çalışı - - Tanımadınız mı beni beye-
~ F'az!a içm:ş olmamasına fendi . İstanbulda.. IIanL. Durun 
~rakı tutmuştu. Bir türlü ismini de hatırlıyac>ğım. Bir reli-
~ ağa muvaffak olamıyor- sam oğlumuz vardı. Gazetede ça-
~Oaııı lışırdı. Galiba o, zatıalinizi tak _ 

dim tmişlerdi. 

~agıp HulW.i Bey, otur , ra- (Göşlü çiftlik) in _eni sak.ini 
)ı ~0~k, nereye gidiyorsun! di- hepimizin üzerinde toplanan ha-
\~ dan çekti. loşlanndan fena halde sıkılmıştı. 

~ıı iiıenne (Koşlclü Çıftlik) İhtiyarın yüzüne baktı; 

iştirak edecekler 
Bazı hUkOmetler; bUdce 

derlıği sebeblle 
l~lzer ettiler 

Hariciye Vekaletimiz vasıtasile 
gerek Ankaradaki, gerek ecnebi 
memleketlerdeki elçiliklerimiz 
nezdinde Fuar komitesince yapı
lan teşebbüsler neticesinde hu se
neki İzmir Fuarına İngiltere, Sov
yet Rusya, Yunanistan, Yugoslav
ya, Filistin ve İtalyan adalar hii
kümetleri resmen iştirake karar 
vermişlerdir. 

Haric~ Vekaletinden Fuaı· ko
mitesi reisliğine gelen bir mek -
tubda Romanya başta olduğu hiıL 
de diğer bazı devletlerin, büdce 
zarureti dolayısile bu sene için L 
tizarda bulundukları, fakat husu.. 
si müesaeselerle eşhası Fuara iş
tirak ~ttirecekleri, bunun için ted.. 
birler alacakları hakkında vaid
lerde .bulundukları bildirilmiştir. 
Bazı devletler, sembolik olarak 
Fuara iştirak edeceklerdir. 

tutulacaktır. 

5 - Mülga 885 sayılı kanunun 
tayin ettiği müddet zarfında mü
racaatle isk3nını iste=ş ve isk5ıı 
haklarını haiz bulundukları anla
şılarak 1771 sayılı kanundan ön
ce adi iskana ta;bi tutulup kendL 
)erine gayri menkul verilmiş iken 
bu gayri menkullerden bir kısmı, 
veya tamamı, kendi suni taksiri 
olmaksızın, müstehikkinin zuhu.. 
ru ile ve yine 1771 sayılı kanunun 
neşrinden önce elerindcn çıkmış 
.bulunan mübadil ve muhaC:rlere 
eski tahsislere istinaden verilecek 
ga}Ti menkullerin de iskinı adi 
derecesine olan kısımlarının borç
Jandırlmaksızın, meccınen temlL 
ki muvafık gikülmüştür. 

Yukardaki 'beş maddede izah 
olunan hususattan dolayı i•kfuıla 
maliye arasında tereddüdü mu -
cip görülerek merkezden alınacak 
direktife taliken tescile sevkolu
namr, an iskan dosyaları tetkik 
derhal tecile sevkolunacaktır . 

- Bu adam kim! 
Diyen bir ifade okuııu~·ordu y~ 

2Ünde .. Gülümsemeğc ~alıştı: 
- Her halde bir yanlışınız ola. 

cak beyefend .. İhtimal benzetti
• 1 

nız ... 
Bunları gayet kibar ve nazik bir 

tavırla fakat bu n~zalcetin acuını 
kelimelerden çıkaran tok bir sesle 
söy !emişti. 

Tomrisin babası bozulmu~tu. 

Lakin bir türlü onun, tanımadığı 
biri olacağını kabul etmek istemi
yordu. Dudaklarını bükerek ; 

- Affedersinöz dedi .. İkimizden 
biri hatırlıyamıyor amma .. Han_ 
g;miz? .. 

- Ziyanı yok efendim! .. 
Başını çevirmi~, denizi ı;e"!l. 

dalmıştL 

Tomris babasının bu hareke· 
tine fena içerlemiştı. Zaten çok 
içmesine siniYlenen ve üzülen kız. 
cağız, her yerde burnumdan geti-
7iyor benim diycrfk •.ıratını. astı. 

. ~ 
. . 

Belki de süs için 
konmuştur 

Şi.ıitetihayriye vapurunda mü.. 
vazenesini kaybeden b.r genç kız 
denize düşmüş. 

Kız dalgalarla çarpışırken, gü_ 
ğerteyi dolduran halk da ra~rış 
maya, 

- İmdat.. 
Diye haykırışmıya başlamışlar

dır. Vapur durmuş, tayfalar gü_ 
ğertedeki filikayı indirmiye ko
şuşnıuşlar. Fakat, filikanın halat
ları okadar sıkı bağlanmış ki, hiç 
kimse bunları çözmiye muvaffak 
olamamış ve dalgaların kucağın
dan ölümle başbaşa kalan kızı an.. 
cak Jı:ılağuzluk idaresinin iki nu.. 
maralı motörü kurtarabilmiş. 

Bu haberi veren bir gazete: 
•- Seri bir imdat vasıtası oL 

rnıw icap eden filikayı sıkı sıkı 

bağlamalı: ve bir kaza neticesinde 
işe yaramaz bir hale getirmek cid
den garip• 

Diyor. 
Bellô arkadaşımızın söy !ediği 

doğru amma, filikanın vı:ıpura süs 
. için konmamış olduğu da nere.. 

den malfun?.. Böyle olmamış 

olsa halat da ı;abuk çözü • 
lür, filika da çabuk denize indiri
lir, kazazde genç kız da çabuk 
kurtanlırdı. 

Anlaşılıyor ki, fjlika oraya kon
du konalı halııtı bir kere bile çii. 
zülmemiş ve .. bir kere bile hiç oL 
mazsa kaptanı, çarkçıyı gezdir
mek için dahi olsa denize indiril.. 
rnemiş! 

BÜRHAN CEVAD 

Beykoz 
Faciası 

Tahkikata başlandı 
Evvelki gün Beykoz açıklann

da bir kaza olmuş, Cahidin çürük 
balıkçı kayığını J.::ralıyan 20 k.işi, 

kayığuı su alması yüzünden de -
nize dökülmüş, bunlardan ancak 
12 si kurtarılabilmişti. 

Çürük bir balıkçı kayığını ge
zinti için 'başkasına kiraladığı 

cihetle kayık sahibi Cahid hak _ 
kında kanuni tah~ata başlan -
ınıştır. Maamaf;h C:Jıidin, ka -
yığının çürük olduğunu kendile _ 
rine söylediği fakat onlann din
lemediği de anlaşılmı§tır. Tahki
ka~a devam olunmaktadır. 

Kz. vergisi 
Birinci taksit 
Zamanı bitiyor 

Ka2anç vergisile buna munzam 
cliin vergi.sinin birinci taksit za.. 
maru gelmiştir. Bu münasebetle, 
Maliye Şubeleri büyük bir faaJL 
yetle çalışmaktadırlar. 

Ay sonuna kadar birine: taksit 
borçlarını ödemiyen mükellefle
rin borçları yüzde 10 zamh alı -
nacaktır. 

Bütün şubeler; hiç bir kimsenin 
yeni sene borçlarını bakaya bırak
mamak için kat'i emir alıruşlar ve 
lazımgelen tertibatı ittihaz etmiŞ

lerdir. 

Gazinoda ancak hır kahve için
cıye kadar oturdular. Onlar git_ 
tikten sonra Saniha kulağıma e_ 
ğildi: 

- Nasıl buluyorsun!. 
Biraz manalı sormuşt:ı. Keli

melerde hafif bir oynaklık sez_ 
dim 

- Çok kendini beğenmiş!... 
Ben aksi fikirdeyim! .. Bana 

öyle geliyor Jı:i mağrur filan de -
ğiL Lakin kalabalıktan, gürüitü
dcn hoşlanmıyan bir adam. 

H&tta biraz daha ileri giderek 
denebilir ki, insanlardan kaçan 
bir insan .. İnzivaya çekilrrek ka
rarını vermiş, her hangi bir ıztı
rabla malUJ mesela, ne bileyim 

bir aşk macerasından yaralı çık

mış bir adama benziyor. Dikkat 
etmedin mi, yaşı otuzdan fazla ol
madığı halde şaltaklarında beyaz.. 

lıkla'r seçiliyor. Gözleri zeki pa. 
rıltılı olmakla beraber ne kadar 
dumanlı, bulanık. . Böyle cözler 

3-SON TELGRAl<'-21 Ha~ııa .. 

Şehir mes7 efesi I~ ~ 

Hayat pahallllğı ile onıV::~ 
mücadele faaliyeti 

ilerliyor 
Eğlence, yıkanma ve 

yapılacak 

• 
mesıre 

·er/e.,.inde 

Hükfunet, Kamutaya teklü eL 
tiği bir layihada eğlence yerle -
rinden alınan resimleri indirmek
tedir. Bu suretle sinema, gazino, 
plaj glbi yerle:.- daha ucuzlıyacak-

• tır. 
Memleketimizde eğlence yeri 

diye addedilen sinema ve plıijla -
rın ucuzlam;ı.,ını hayat pahalılığı 
mücadele sahasın.da büyük bir ha 
dise diye telakki edebiliriz. Bu · -
günün yaşayı · telikkilerine gö -
re, sinema ve plajın e_ilence ve 
sefahat yeri diye kabul edemeyiz . 
Kışın sinemaya ne kadar ihtiyaç 

varsa, yazın da plaja o kadar ih. 
tiyaç vardır. Kışın sinema, halkın 
bedi! ihtiyaçlarını temin ettiği gi
bi, yazın da pJ.ajlar da halka sıh.. 
hat vermektedir. Bu itibarla si· 
nema ile plajın, bugünkü hayah
mttda büyük bir yer tutmakta, ih
tiyaçlanmız arasında yaşamakta

dır. 

Halbuki sinema, ~-e plaj gibi bü
yük bir ihtiyacı karşılıyan bu iki 
müesseseden istifade etmek pek 
güçtü. Sinemalar, Avrupa ve A -
meri:ka sinemalarına nisbetle pek 
pahalıydı. 

Üç dört Jı:işilik bir •ilenin sine-· 
maya gitmesi, bir haftalık yiyecek 
masrafı kadar büyük bir yekıln 
teşkil etmektedir. Halbuki Sine· 
ma, seyretmek ihtiyacı, gün geç_ 
tiltçe halk kütleleri arasma da ya.. 
yılmaktadır. 

Böyle olduğu halde, sinema 
şimdiye kadar lüks bir masraf di
ye telak'ld edilmiştir. Bu telakkiye 
göre, sinemalardan muhtelif ne_ 
vilerde vergiler ve resi'Tllcr alın_ 
mış, sinema filimleri gümrük tarL 
felmnde, en aiır şeraite tabi tu
tulmuştur. 

Son günlerde, hükümetin Ka -
mutaya verdiği layihada sinema.. 
Jann ucuzlaştırılması hakkındaki 
fikri, tam modern devlet telakki
sine uygun buluyoruz. Cünkü mo_ 
dem devlet. sinemayı. sefahat ve 
eğlence yeri değil, halkın bedii ilı 
tiyacını temin eden bir yer diye 
kabul eder 
Vakıa devletin sinema telakkisi 

son layiha ile tebarüz t·tmımıiştir. 
Sinemanın kültür vasıtası ola • 

ruban çöken insanluda bulunur. 
Tastik ettim: 
- Doğru .. İnsanı zorla kendisile 

alakadar eden bir hali var. Ne 
dersin Saniha şu adamı baştan çı.. 
karalım mı? 

Saniha ile gülüşuyoruz. 
Bu b:raz zorca Ilhan!_ 

- İstersem yaparım Saniha .. 
- Zannetmem, beceremezsin! 
- Beceririm görürsün! 
- Kendine çok fazla güveni-

yorsun! 

- Güvenmesem iddia etmem.. 
- İster5en bahse ı:ir•lim! 
- Kabul.. 
Kendimden okadar l'mlniın ki 

Semra. 
Güzelliğim, delişmenliğim ve 

bilhassa hudutsuz bir itimadım 

olan zekamla pekala b.ı adamı 

kendimle alakadar edebilirdim. 
Gözlerinin olsun üzerimde takı.. 

lıp kalması bahsi kazanmak için 
kafi addedilecekti. (Devamı var) 

ucuzluk 

rak telilli ~. pek de yeni 
d ğildir Sınemaların kontrolu, 
küçük çocuk!ann sinemalara git -
mekten menedilmesi, sinemalar -
da kültüre hlzınet eden filimlerin 
gösterilmesi, Sinema telakklsine 
canlı birer misal teşkil eder. 

PLAJLARI DA UCUZLAnfAK 
Lı\zrnı 

Yukarıda yazdığımız gibi ~ 
ucuz sinemaya ihtiyaç olıluğu gibi 
yazın ucuz plaja ihtiyaç vardır. 
Halbulti, şehrimizde plajlar paha.. 
lıdır. İstanbul gibi, en güzel ve 
en cazlb sahı11eri, plajlan olan bir 
şehırde, denize g:rmek, banyo et.. 
mek niçin bu kadar pahalıdır? 

Plajların herşeyden evvel, sıh.. 
hat müessesesi evlerden olduğu _ 
nu kabul etmeliyiz. Halkın istira.. 
hat günlerindı-, güneşe, suya, ku
ma olan ihtiyacmı gidermek için 
plajlardan daha iyi bir sıhhat mü
essesesi bulmak kabil değildir. 

Plajlar pahalı olduğu gibi, 
pHijlara halkı götüren nakil va
sıtaları da pahalıdır. Floryaya gL 
den tren müstesna olmak üzere, 
diğer plajlara gitmek pek paha _ 
lıdır . 
Şehrimizde nakil müesseseleri 

pliıjlara gidecek halka tenzilatlı 

biletler vermek suretile bu işi 

ucuzlaştınlmalıdrr. 

Pliljlan ucuzlaştıimak imklın _ 
lan arandığı bir sırada pJ.ajlarm 
da eksik taraflarını söylemek 13... 
zım... Bazı plajlarda bir doktor 
yoktur. Yahud pl~j müdürlüğü, 
ayda bir ddktor.ı beş on l.."Ul"UŞ ver 
rnek suretile. belediyeye •pliıj 
doktorumuz• vardır diye gösk>r _ 
me1.tedir. 

Halbnki pazar günleri ekseri 
plaf!arda doktor bulunamıyor. A
ni kazalarda, denizde boğulacak 

kimseleri kurtarmak için plajlar
da ne kadar te!Aş olduğu malüm
dur. 

Bundan başka plaıların sıhhiye 
oda.91 da kotrola tabi tutulmalıdır. 

Plajların eksik taraflarından bi
ri de, her plajda soğuk duş olma
masıdır. Bu da bir ihtiyaçtır. 

Her pliijda bir imdad sandalı da 
bulmımalıdır Muayyen plajlarda 
böyle bir sandal mevcud değildir. 

Bütün bunlar eksik olduğu iç;n 
her sene plajlarda beş on kişi bo
~uyor 

Hasılı eğlence yerlerini ucuz -
)aştırmak yolları aranJdığı bir 
sırada, hatkın yaz günlcı·inde en 
büyük ihtiyacını teşkil eden pHli
lardaki, bütün bu eksik noktalan 
tamamlamak lazımdır. 

A lL 

Fuar 
Madaluaları 

~ 

1937 fuarının diplomaları ha -

=!anarak şehrimizden İzmire 
gönderilmiştir. Alakadarlara tev

zi edilecektir. 938 fu:mna işfrak 

ederek iyi netice alacak firmalara 
fuar komitesince verilecek altın 

madalyalar da hazırlanmaktadır. 

Bunlar Almanyaya sipari~ edil -
miştir. 

ve meydanı 
'Üniversitenin bahçesinden ge_ 

çiyorduk .. Arkadaşım:\ binayı gös
tererek: •Bir zamanlar diye har
biye nuareti ıılduiu devirleri aıı.. 
)attım Ye buaiin içiD ele bir ilim 
ordusunun. kararglllı kurduğunu 
ıöyledim. Sözlerimi şöyle bitir. 
elim: . 

- Bak şu binanın boyasına. Ya
zık değil mi? Kirlenmiş bir renk. 
Şuan boyatmak, göreceği işe ua. 
zaran hiç de bahalı saJılmaz. Zira 
7arii ııban karşı fil görd!liil -
miiz manzara oldukça çirkin cı.. 

dlın. 

Arkad~ım ı,iil•l..i. 

-Balılısın azizim aııuna dedL Şu 
meydana bak. Bir tarafta ııu güzel 
çamlar ile siode:runİ! 'Üniversite 
parkı, öbiir taraICa diz bo~u ol
muş, sarııı:mış otlar, iizerind ek. 
mek, peynir yiyen y~lı kadınlar, 
bunlar binanın cilibındaıı daha 
ehemmiyetli çirkinHkler değil mi? 
dedi. 

Ve onu baktı hula tak Üninr.i
te meydanında şöyle dikkatlice 
bir fflaşma yapmıya karar n·r. 
clilı..İlk gii2ümliu ~rpan bir' ırJ.' 
bozması ve yangın ar!Ciı h:ıraıı Jı :r 

lıina. ki mutlak~ . pkılma'1ndan 
başka bir işe yaranı u. Sonra ~İ
ne o sırada RoJuıku bir canıi lıara-
1ıesi. güy:> çimeıt.tolanmı. kubbe
sinin üstünde "e ken:ırlarında bit. 
miş yabani otlarla seiıılet maııuı. 
1'851. 

Hatta insanın Slilym:ıni) c gii
rünsün diye muallim mektebi bi
nasını yıkacağı geii}'or. Yeni ynpı
pılan Bekirağa böfüi.,'iimiıı birden 
bire sararıvermiş, kirlennli') ren .. 
gi. Hepsi bu, dünyanın en g,izcl 
meydanlarından biri olma ı lii
zım gelen 'Ünivcnitenıizin ~!ra

fını sarmış çirklnlerdir. 
Gördükten ve hissettikten son. 

ra içimizde Jı:ahnnsın di~ e kaydcL 
tllı:. 
Saydıklanınızdan infau müm

kün olanlarmm da esirgenme<ıinl 
alakadarlardan rl~ etnıek de ı~. 

teriz. 
HALK FİLOZOFU 

116 bin lira1ık 
Aydınlanma 
Projesi 

Yeni tenvirat ve tesisat 
tetrlnewele kader ha• 

ıeırlenmıt olacak • 
İstanbul ve civarının en mü • 

kemmel bir tanda aydınlanması 
ve bilhassa büyük bayram gece • 
)erinde muhteşem bir tarzda e -
lektriklerle donatılması için bir 
proje hazırlandığını ve tedkık e
dilmek üzere Nafıa Vekaletine 
gönderildiğini yazmıştık. 
Nafıa Vekfilcti, bu projeyi •İs

tanbul elektrik işleri müdüı·lü -
ğü> ne havale etmiştir. 

Elektra şirketi, maliırn olduğu 
üzere Nafıa Vekaletine intikal et.. 
miş olduğundan bu projenin ko
laylıkla tatbik olunabileceği an -
laşılmaktadır. 

Belediye Reisliği, bu iş ı çin 116 
bin lira ayırmıştır. Pek yakında 
projenin tatbikine girişilecektir. 

Tekmil yeni tesisatı ve elektrik 
tenviratı, Cümhuriyetin 15 inci 
yıldönümü şenliklerine kadar ik
mal edilmiş olacaktır. 

Bu proje mucibince, ~ehrımize 
hakim olan .çamlıca•, •Mecidiye 
köy., cHaydarpaşa., cDoğancılau 
8ırtlanna büyük elektrik tenvl -
ratı yapılacaktır. 

* İstanbul çöpleri deniz~ do -
Jriilmektedir. * Yeni kazanc vergi~i kanunu 
dün Mecliste kabul edilmiştir. 

iiSt." .B.elediyesi llanıarll 
Hususi idareden aylık alan e

mekli öğrl"lmen ve memurlarla 

öksüzlerinin Haziran 938 üçer ay_ 

Jıkları 21/Haziran/938 saiı günün

den itibaren verileceğinden aylık 
sahihlerinin aylık cüzdanlarile be.. 

raber Ziraat Bankasına müraca -
atlan. (İ) 
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!iki miiyar .. ı 
Da manyanın hazırlığı 

•• •• •• • • Suryeli iki hamala Hayat ve 

HIKAY! 
- ~ 

telakki Versayın hukumsuz bı;· hale gelı-Paraperisiç8rptı! 
şinden ve Avusturya ilhakından 

Yazan: RlZA BEŞER 

sonra; Almanya 
• • • 

900 bin kişi d rhal 
silah altına alındı ----· 
Askerliğe hazırlık teşkilatı 

bunu iddia ediyor .. 
lınmıştı. Şimdı Fransızların on 
sene evvelki hali ile bugünü mu_ 
kayese edm-ken nazarı dikkate 
koydukları mühim noktalardan 
biri de şudur: O zamanki kuvvet
siz Almanyanın Karşısında Fransa 
ordusuna her sene yeni girecek 
askerin talim ve terbiyesi zaruri 
olarak gecikse bile bunun öyle der 
hal göze çarpacak bi~ ziyanı ol _ 
mıyabilirdi. Halbukı Almanya ar_ 
tık eski Almanya d eği ldir. Onun 

Kahireden lbildiriliyor: 
Bu, tıpkı bi~bir gece masalla -

rını andırıyor. İki Suriyeli genç 
Mısıra gelmişlerdi, hamallıkla ge
çiniyorlardı. Hayatlarmdan şika
yet de etmiyorlardı. 

Günün birinde, Şikago noterle
rinden ıbirlsi ikendilerini buldur-
du ve ilci milyar frank mirasa 
lkonduklarını haber verdirdi. 

Bu müthiş servet amcalarının 
birinden kalmıştı. Uzun yıllar -
danberi Amerikada bulunan bu 
adam, üç ay evvel ansızın öl/nüş 
ve 'bütün servetini yeğenleriro 
bırakmı;ştır. 

Terkos 
Gölünde 
Yeni tesisat 
Şehrimizin su ihtiyacının ta -

mamile ve Hlyıkile karşılanması 
için Belediye Su İşleri Müdürlü
ğünün .büyük faaliyete geçtiğini 

yazmıştık. 

Bu cümleden olmak üzere cTer
kos gölü• nde yeni tesisat vücude 
getirilmesi de kararlaştırılmıştır. 
makineler de getirilmiştir. 
Ayrıca bu maksadla da yeni 
Ayın 25 inde İngiltereden iki 

mühendis sureti mahsusada ge -
!erek bu makineleri kuracaklar
dır. için Fransızlar da kendi ordula- Mareşal Göring Avusturyalı gençlerle konuşuyor 

rının talim ve terbiyesinde, hazır- !============================================! 
lığında mühim değişıklikler yap-

Genç delikanlının yeknasak 
hayatı, o gün, ultüst olma
ğa başladı. o gün sakin ve 

sessiz si.lrüp giden yaşayışı, baba
sının ölümlle ihlal P.dildi. Daha 
henüz bu acının en şiddetli tesir 
günleri hüküm sürerken, annesi
nin hasta olması gibi, onu, büs -
bütün sarsan ikinci bir hadise baş 
gösterdi. En fecü, en acıklısı bu 
hadiseyi de annesinin ölümü tak.ib 
etti. 

Bir hafta içinde, iki ölü çıkan 
koskoca bir köŞkte o, yapyalnız 
kalmıştı. Sessiz ve sakin bir ha • 
yat geçirdiği o yerler, artık, ya -
şanmaz bir diyar olmuştu. Göz -
yaşları içinde annesinı mezara bı
raktıktan sonra, ağır ağır ve de
r>n bir yeis içinde oradan ayrılır
ken, arkadaşı Mehmed Nuri ko _ 
!una girmiş, onu tesellı edecek 
sözler söylemeğe başlamıştı: 

- Ruhi - demişti - seni yalnız 
bırakamam. Gel.. Seninle İstan -
bula geçelim. Seni, !esirle harab 
edecek bu üzüntülü yerden u • 
zaklaşalım. 

Ruhi, bu teıklife dudak bükmüş 
ve mütevekkil bir . tavırla: 

- Ben, yalnız nasıl yaşıyaca -
ğım? 

Diye mırıldanmıştı. Mehmed 
Nuri, Ruhinin bu sözüne evvela 
hafif bir tebessümle giilmüş, son
ra şöyle ceva:b vermişti: 

Ounya devletleri arasında ala. 
b. ld ~ ine teslihat yarışı devam e
de · ~en buna bakarak şu veya bu 
ckvletin bir harb çıkınca falan 
v ·ya filan devletı yeneceğinden, 

harbi çabucak ker,".li lehine bitıire
ceğinden bahsedenler vardır. Fa. 
kat geçen gün •Son Telgraf• ın bu 
sütunlarında bır Alman generali.. 
n 'n fik i rlerinı hulasa ~-derken bu 
kabil kehanetlerde bulunmanın 

ne kadar yanlış olacağı etraflı bir 
sıırette anlatılmışı. Alman gene

rali kendi vaandaşların: istikbale 
dair bövle kat'i tahminler yürüt
mekten vazgeçirmeği ıstiyordu. 

Harb bırçok meçhullerle dolu _ 
dur Neticeyi kimse kestiremez. 
Harbe giren bir memleket birçok 
meçhulleri göze almış demektir. 
Generalin fikirlerınin hnalsası bu 

idı. Fakat Fransız askeri müte -
ha:>Sısı muharrirler için de Al _ 
manyanın bugün ne k3dıır kuv
veti olduğu meselesi pek mühim 
bir mevzu olarak tedkik edilmek
tedir. Fransızlara göre Veraay mu
ahedesinin bağlarından kurtulan 
Almanya günden güne kuvvetlen_ 

mcktcdir. Son on senedenıberi AJ_ 
manya her türlü vesaitini hazır_ 
lıyarak seferberliğini kolay ve 
çabuk bir surette yapabilir ve az 
zamanda 900,000 kişiyi silah altı_ 
na çağırabilir. 

mak liizım geldiğinı gdrınüşlerdir. 
Fakat bugün bu sütunda yazıl insan kasabı Vaydman 

- Yalnız yaşamak mı~ insanlar, 
artık Adem devrine dönemezler. 
Yaşamak ve ölmek bu en tabii 
bir şeydir. Sen, şimdi, iki sevgL 
!isini kaY'betmiş bir insanın. O 
kadar. Evet o kadar. 

]anin Kelleri öldüren ben deği
lim, Mill,qon'dur, digor 

Ruhnin gayri ihtiyari dudakla
rının arasından: 

- Evet.. Evet.. Kaybolan iki 
sevgili! .. 

Kelimeleri dökülmüştü. Meh • 
med Nuri; Ruhinin bu sözlerini 
duymamış gibi. Fakat Millyon: "Ben, haydudlar inine 

asla gitmedim. Nerede olduğunu 
bile bilmiyorum ... ., iddiasında ... 

- E .. _ dem~ti _ böyle yayan 
yayan gidecek miyiz? 

İleriden gelen otomobile dur • 
masını işaret ederek Ruhiye dön
müş: 

- Haydi bakalım şu otomobile 
atla!. 

Bundan on sene evvel Fransa 
kend ı milli müdafaası için yeni 
tectrbat alırken Almanya daha he
nüz Versay mua!ıedesinin ağır 

şartlarından kurtulmamıştı. Onun 
için bir harbe girişecek gibi de_ 
ğildı . Almanyanın nüfusu 
çoktu. Talim görmüş pek çok 
ihtiyat kuV\'eti vardı. Fakat buna 
mukabil harb vesaiti elinden alın

mıştı. Ordusunu istediği gibi arL 
tıramadığı gibi ordusunun vesaiti 
de galib devletlerin kontrolü altın 
da elinden alınmış, yenisini te -
min etmek te büsbütün imkansız 

değilse de herhalde çok zorlaş -
mıştı. Almanyanın tekrar silah -
!anmasına mani olabilmek üzere 
galiblerce her türlü tedbirler •-

- Eh gelmemekte haklıdır .. 

Bitler Viyanasınclan Berline 
gidtn gençler ... 

cak mevzu Alman ve Fran'' ' -
dularının mukeyesesı ve· ~-:ı i cı 

ğildir. Fransız as'keri mii t , _ 

!arının Atmanyadın babederken 
daima temas ettikleri bır cihet 
var: Askerlik çağından evvel gene 
!erin askerliğe hazırlanmaları. 

Buteşkillıt Almanyada vardır, 
İtalyada vardır. Fransız asken mü 
teh8$Sısları buna benzer bir tarz_ 
da Fransada da teşkilat yapılm:ı_ 
sını ileri sürüyorlar. Bugün Al _ 
manyada ihtiyatlar istendiği za_ 
man siliih altına çağırılmakta ve 
istendiği kadar orada tutulduk -
tan sonra bırakılmaktadır. Ordu
ya hazırlık teşkiliitı _ ki buna 

(Devamı 1 inci sahifemizde) 

Dedi ... Bir kaç gün bekledi. Anne iılmeden ev
vel ki gelmeyişleri için de: 

- Ancak hastası ile işini idare edebilm~ olmalı 
hükmünü verdi. Ama, şimdi? .• Anne öleli aya yak
laşıyor!. Artık, acıhın, sızının yeri yoktur AyrıJ-

hk tabileşmiş, hayattaki sendeleyiş düzelmiştir. 

F ranscız adliyesi, kasab 
Vaydman m_eselesi~in tah.
kikatını hala bıtıremedı. 

Kasab, Alsaslı kadını ben öldür
medim, diyor. Millyonda •Hay • 
dudlar inini• bilmediğini !C:dia 
edyor. Müddeiumumi, her iktsini 
de bu mağaranın bulunduğu ye
re götürmeik, mahallinde ·:.. ı d • 
kat yapmak istemiş. 

İnsan kasıibının müstantike 
verdiği ifade hatırlarda olsa ge
rek: 

- Millyon, Jaton ve ben hep 
birden mağaraya girdik. Benim 

elimde lküçük bir elektrik tam -
bası vardı. Duvarları aydınlanır_ 

k:en ziyası, genç kadının ensesini 
tenvir etti. İşte o sırada Millyon 
ateş etti. 
Demişti. Millyon da buna karşı: 

Bunun için Nimet daha fazla bekliyemez... Bunun 
için bekliyemiyor, bunun için gözü hiç bir şeyi gör
miyor, bunun için esirlerinin sırtına kızgın demir ya
pışdıran ve ciğerlerinden düman fışkırtan bir kurun 
vusta hükümdarı zulmüyle konağı kasıp kavırıyor. 
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Zavallı hizmetci, zavallı arap uşak!. 
Hele bu ikisi. Ötekilerin bir şeyden haberi yok 

bu biçareler kadının zorundan: 
-Aman allah ... 
Diyip yaka silkiyorlar. Koş babam koş! 
Üç dört gündür boyuna öteye beriye seğittirip 

duruYQrlar! Bulacaklar behemehal Refiği bulacaklar. 
Nımet böyle söyledi. bulamazlarsa vay hallerine!. 

Hele, o biçare arap .. Babadan miras kırk yldır 

r.örmedi~lerini bu kadında görüyor, ömründe ne_ 
,iır bi!mediklerini bundan öğreniyor. Kedı:ı değil, 
Kasırga. 

- Arab, senin iki gözünü oyarım ha .. Dikkat! .. 
Diye, bağırdı mı?.. Arabın altlı başından gıdi.. 

ynr. Korkudan iki kat yerlere kapanıyor. Oyar mı 
o~·arı 

- O_y•rıın ... 

Derken bile, cesim, sakil, adali ve etlı kolunun 
bir uzar.ışı var ki!.. Aralı, hemen yere di= çöküveri
yor; çene fırlıyor, dudaklar tekallüs ediyor, yüz de
rileri geriliyor, beyazı çok siyahı az gözler fıldır 

fıldır dönmeğe başlıyor ve yalvarıyor: 
- Hanımji hanımji... Vallahi de bulacak, bıL 

.\8.lıi de bulacak! .. 
- Arab yalan söyleme? .. 

- Yok ... Yok hanım efendiciğıın .. Muhakkak bu_ 
lacağım. 

Hizmetçinın de Arabdan ne farkı var?. Nimet 
havada bir et hevengi gibi sallanan parmağını şöy

le bir gösterdi mi? .. Tıs! Hidmetçide bet beniz kal
mıyor. Artık Nimet: 

~ ö: ... 
Dese, ölecek. Şehvetin esip savurduğu bu baş 

denmesi vahdet başka şeylere benzemiyor. Afet .. Cin. 

- Hayır! Yalan söylüyor. Ben, 
chaydudlar ini» denilen bu ma -
ğaranın nerede bulunduğunu bile 
bilmiyorum. 

Cevabını vermişti. Hangisinin 
sözü yalan? ... Genç kadını öldü -
ren Vaydman mı, Millyon mu?. 
Vaydmanın hem ortalığı aydın -
!atması hem de rovelver kullan_ 
ması imkanı var mı? ... 

İşte müddeiumuminin anlamak 
istediği ncYkta ıbu. Mahallinde ya. 
pılacak bir tahkikatla bu anla • 
şılabileceık mi? Bunu sonra göre_ 
ceğiz ... 

Saat 13,45 de Vıtydman ve Mil
yon, mağaranın bulunduğu kaya
lıkların önüne geldiler. İkisinin 
de bileklerinde kelepçe vardı. 

Jandarmaların muhafazası altın. 

da bulunuyorlardı. 

Yazan: 

Versay adliyesi müstantiki Mös.. 
yö Berri: a 

- Vaydman, dedi. Janın KeL 
ler'le arabadan indikten sonra 
geçen vakayii lbize tafsilatile an
latacaksın. 

Katiller !buraya, Kufi'nin oto -
mobili ile gelmişlerdi. 

Vaydman ses çıkarmıyordu.. 
Vücudü biraz zayıflamış, rengi 
de solmuş. · 

Müstanik, Millyonun mağara 
gardiyanının !kulübesinde muha
fazasını emretti ve Vaydmanla 
beraber mağarayı dolaştı. 

Sonra, her iki cürüm ortağını 

muvacehe etti.. Millyon, Vaydma_ 

Demişti. Ruhi, hiçbir cevab ver
meden otomobilin açılan kapı -
sından i~eri girmiş, o girdikten 
sonra Mehmed Nuri de yanına O

turmuş ve şoföre: 
- Kadıköye ... İskeleye .. 
Emrini verm~ti. Otomobil, Sah

rayıcedldden hareıket etmiş, Göz
tepeye doğru uçarcasıııa gitm~ğe 
başlamı;ştı. 

Üç gün Mehmed Nurinin ya -
nında kalan Ruhi, o her şeyi tabii 
gören aı1kadaşın tesirile geçen 
günlerini, nereden nereye geldi. 
gını, hatta yarın ne olaca
ğını düşünmeğe dahi vakit bula
mıyordu. O kadar ki, günün yor
gunluğundan sonra yatağ.. gir -

nın yüzüne karşı bağırıyordu: 
- Alsash kadını öldüren ben 

değilim, sensin!. .. 

Şehvetin bir yaradılışta bu kadar kuduz bir yangın 
yapacağı hatıra gelmez! Ancak kalem, bır sinema 
perdesi hükmüne girebilmeli ki, Nimetin bu kudur
ga'llığı gtızlerin seyrine serilebilsin! O: 

- En kuvvetli erkek, en güzel erkektir. 
Diyor .. Mantık bu. Refik de ikisı de var. Tut

kunluk ondan ... 
• •• 

Etem izzet BENiCE 

Sabah karanlığındanberi bekliyor. Öğle de ol
sa, ıkındi de geçse akşam karanlığ! da bastıraa bek
leyt•cek! Kurtuluş yok. Nimet, gece çağırd;: 

netle Karışık bir hiddet! Ne yapsınlar? .. Çekecek -
!er. İkis; de konağın emektarı. Ömürlerinm sonun_ 
da başlarını alıp nereye gidecekler?. NiÇ!'l yeniden 
kapı kapı sürünecekler? .. El kapısı bu!.. Nimetten 
başkaca şikayetleri yok. Yok amma ... işte bu hal
leri olmasa!. Günü tuttu mu?. Deliye dönüyor! Ne 
emekteralık, ne ihtiyarlık, ne hususi hizmetlere a
lışık olmak göze görünmüyor! Gülizar kadın, her 
şeye razı ... Yalnız; ihtiyar halinde, Nimetin, kendL 
sini öteyı; beriye koşturmasına, hele sevd;_~i bir er
keğı aratmasına razı değil. Hem, onu getirip hanı._ 

mm koynuna sokmak için aramak .. Pek ağır oluyor! 
Yoksa, üst tarafı. kolay. Ne dese: 

- Hay ... Hay ... 

- Ne yapsa: 

- Eyvallah ... 
Fakat, Nimetteki bu hilkat de şayanı hayreltir!. 

- Tahir, şu vazoyu görüyor musun'! Billah ka
fanda patıatırım .. Refiki bana mutlaka bulmalısın ... 

Ded' ve sözünü tamamladı: 
- Yarın vapur iskelesinde bekle. Görür gör

mez kolundan tut, bana getir. 
Aralıın haddi varsa beklemesin? .. 

••• 
Tahir ağa iskeledeydi. Refiki görünce sırıttı. 

Bu bir Arabın sırıtışı idı. Kırmızı dudaklar, beyaz 
dı§ler, simsiyah surat, kir tutmuş yelk6n bezi ren_ 
ginde bir çift gözçanağı .. İki kara, cilalı göz bebeği. 
Bütün bunların sırıtışı, derilerin takal!üsü, sonra 
ince, upuzun bir boyun durmadan hükülüp doğru -
luşu! Ve .. kulağında hanımefendisinin emri çın_ 
layordu: 

- Onu görür görmez, kolundan tut, bana getir .. 
Refık iskeleye girer girmez hemeD. yanına 

koştu: 

bİ! 0-
mesile gözlerini kapa~aS• kit de 
Iuyor, gözlerini açtıı:ı dva göril
Mehmed Nuriyi karşısın a b~· 
yordu. Fakat bu yeknasa~ıer ı.
yan ve yeknasak biten g ıı.n e-

.. 'd Jer cereY rasında oyle hu ıse , lar iç!Jl 
diyordu ki, Rt.ôıl, b~ vak 

8 oıınığ• 
de bambaşka bir ınsan . derin 

k derın 
başlamıştı. O, artı • UdL 
düşünen içli delikanlı değ bU ıcıı-

Gerç~ üç gün~e bir ı~s~etııred 
dar degişemezdı. Faka. nsıarı, 
Nurinin mütemadi konferar eden 
onun senelerce ruhu~d.a y:zeriD • 
durgun ve içli hıslerının . . onu 
den bir sünger geçırrııış. ]:Jele, 

Pmışll· . 
neş'eli bir insan ya •n bır 

karış" 
bu arada, hayatına . değişılr • 
genç kız onu tamamıle günle • 
mişti. Adeta Ruhi, geçen 
rine acımağa başlamıştı. ıcarı • 

Fakat Ruhmin hayatına ıcalbde 
şan bu genç kız öyle, be~,bi de• 
yangınlar çıkarmıyacak kurla • 
ğildi. Hele, yanaklarını ç~. le bir 
tarak, gözlerini kırparak ~;.ıe bit 
gülüşü vardı ki, insan, bO k ıııt1· 

. - ı yo güzel karşısında ıınkan 
kvemet edemezdi. .. tenıaJll 

Ruhi, daha ilk göru~te 31aıcıı
sevmişti.. Leman da, .~1~ 553, ııa• 
ya lı1kayd kalmamış, bı Ici :ııce• 
yalinde yaşattığı erk~~ı:ttiğİ ~e 
ilklere Ruhide tesadu ıcarşı b~ 
onda bulduğu için, ona ıştl· GUP 
yakınlık duymağa başla;ık. gil. • 
geçtikçe artan bu yakı ordU· çurı
tikçe bir tehlike arzedıy . •etler. 

bUrıY · kü Leman, bazı mec ue n• • 
hatta emrivakiler dolayıs burdıl· 

• mec bU 
şanlısile ev lenmege iÇİJl• 
Ruhi ne de olsa onun Id )la • 

tipti.' Fakat ne ma!Um_du ~ beP• 
yalinde yaşattığı erJcegeıa':ğı! 
l'liyen Ruhi ile mes'ud 0 eS'Ud o-

İnsanlar sevdiklerile ın·ıü ıcor• 
Iamazlar. Zira, sevginin. g;ek bir• 
dür. Dikkat ediniz. SevıŞ ıJdi. ya 

a rna __,,,.. 
Ieşenler arasında Y . rııen•· 
manevi bakımdan geç~e ııtd''e• 
likler zuhur eder, yahu 's•ud si' 

!er sevgililerin .tatlı ve ın:ançltk~ 
atlerine büyük bir ıcıs çok g 

bö. 1 anları girer onlara r y e 
' ' D 

rür. 
11 

zan1s 
Ruhi, Lemanın zarna göriiY0'• 

pek derinlere daldığı~ı dıl· µe·I 
rnıyor ıca 

buna bir man~. ~~r~ ordu fa 
man, bir şey duşunüY , 

b .. dıl • ace neyı. ·unu 
Leman nış· anlı oldUll ·şanlı • 

• . nı dıl· .. .. h tta kendını, ·· ı·or şunuyor, a görU 
sile evlenmeğe meaburd 0ıaııı•Y"'1 'U )C.J' Evlenince belki mes . O 

1 · var· ıo· caktı. Fakat ne beı5 h.ya • ···o • it" bin sevecek ve sevdıgı ııa'fa 
•tı~-

sa, boş kaldığı valc.i ·• 1 ,,'{t • 
başbaşa yaşıyacaJotı. ıctı? " . 

h . olaca , .. ,uıı-
Fakat Ru ı ne ha uU> ıJe 

nihayet ne olacağını da 
0 

gilP f• 
meğe vakit bul~ad~~'. heııiiZ u~I, 
gelip çatmıştı. Bır gut ıci. I! el'• 
kudan yeni kalkmış L btr ıtı 

.. . de dura" 
masanın uzerın . . . tı , 
tubu işaret etml§· 0erıı•ı 

- Sana bi~ rnekt~~~;yor~~~· 
kimden oldugunu b 1cuyaf1 , 

Mektubu sürat!~ o aeği1ıtıe~· 
h . . .. .. b'rdenbıre rAC 
ının yuzu, l d'Örer. d'ıı 

ğe başlamıştı. Bu~U ~ bo111'3 ıtı• 
med Nuri, hiç istıftnı_ e!if1L o 

klaşrn1-" onun yanına ya ıer 

zuna koyarak: . ıJeı>? rfe 
N ld ? J{ırn _ e o u... ıca1 

? fB . 
yazıyor... • 181111ştı· ııu~ı, 

Diye sormll€a baŞ ıct~· 
dişe yo 

halinde hiç de en 
heyecan içinde: 

- Lemandan!. , . o. 
D~di ve ilave ett'.~ınf yaıı'f bi· 
_ Her şeyin bıttıS .., 

11
cdef1 

- Ne olmuş? }{er şe 
. uŞ 
tıyormuş? 

1 
niyorıtı ;ve 

_ Çünkü yarın eV e ··• Uzi!f 
bU 50• ~· 

Mchmed Nuri, oııere · if1· 
d aın · et' de lakaydisine ev htıya' 

_ Yaa... Allah ba . .,ıeı> 
Ne diyelim! . i çıl dC• 

.. RuhıY an•, Dedi. Bu soz, . guıır ,,.ev 
• k-r· ge!dı. .ıelı• ... 

çıkarmaga a ' kat "' ali• 
. - b !adı Fa ., ar 

Çırmege aş · d 131 •I• or u. ya• Nuri hiç aldırrn 1Y 51J<ı . d sıkı onu bile'klerın en 11e 
1 d ifil• a ı: ıcarcJeŞ lı~ 

Ruhi dedi - ·1rııek ..,., - - sevı rf•-
var?.. Sevmek ve 0ırıı•z58j 11ıa• 
tabii bir şey· Leman yeter ~1,4el Ii. Fatma olur. Sen• tıife.,.... 

' ·ciSo 
(Devamı 1 ın 
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msalsiz bir ınahkeme .. Kaplan On dört ay sonra .. 

Parasızlığa çare bulmak 
sevdasına düşenlerin hali .. 

Ya-vrusu FONTENBLÔ ORMANI 
Fransayı 
Terk edemedi 

- ---·-- ---
Cinayetinin failleri yakalandı: 

Sahte gazeteci işin çıkar 
farafını nasıl bulmuş? 

iNSAN HIRSIZLARI TER DÖKUYORLAR 

Milyoner Gangstrin macerası 

henüz nihayet bulmadı. 
Alkapon'un cürüm ortağı A -

merikalı Gangstr ·Kaplan yav -
rusu», yeni ismile İspanyalı ccNev_ 
born• Parise gelmiş, bir klinige 
girerek çehresini değiştirtmişti. 

Otuz sabıkası olan katilin ele geçtiği sırada; tavan 
arasında sakll küçük bir hırsız da yakalandı ! 

İngilız mahkemelerinde avu -
katlar davacıya olsun, maznuna 
'ılsvn tiırlü türlü sualler sorarlar, 
halktan ıntihab edilerek vicdani 
kan•e.ti ile hükmedecek olan jüri 
hehtı ile hakim de bu karşılıklı 

'·1 allprı ve onlıı_ rır.. cevab1arını 
d,nkrler 

Avukatların sualleri çok defa 
~arşı tarafı sın ı rlendirecek gibi • 
dir Fakat karşı taraf sinirlenerek 
•gzmdan lüzumsu . bir söz kaçır
llıarnağa dikkat eder. İngiEz gaze. 
leterınin adliye sütunlarında gö. 
tüten muhakemelerin tafsılatm _ 
dan bunun hep böyle cereyan et. 
liğ; anlaşılıyor. Şimdi bvnun yeni 
bir misali daha var: Geçenlerde 
Ingiliz milyoneri Lord Nofild'i 
kaçırmak için pliin tertib eden a
~anıın muhakemesine b:ışlandı -
&tnı İngiliz gazetelerinı:len nakle. 
derek •Son Tel!(raf. anlatıyor ve 
'l'ronton ismindeki bir adamın es.. 
tarını açtığı diJer arkadaşı Rams.. 
den tarafından nasıl tuzağa düşü. 
tü[düğü anlatılmıştı. Tahkikatın 
Ve nıuhalreıne 3afahatın1n alt ta. 
tafı da yazılacaktı. 

Yeni gelen İngilız gazeteleri bu 
llıuhakemenin yeni safhasını an
latıyurlar. 
'l'rontoııun vekili olrn avukat 

bu seferki muhakeme celsesinde 
Söze başlıyarak Ramsdone şu su. 
a[j sormuştur: 

- Siz başlangıçta bu işde 
eraberdiniz. Fakat son~a gidip işi 

ha}.,r verdiniz. Bunu haber vere. 
tek müekkilimi tuza{!a düşürmek
leki maksadınız Lorda gidip ken. 
~İsinden para almak için değil 
ilıidir?. 
Avukatın bu suali Ramsdeni a. 

~1ktan açığa itham eı:l 0r bir ma.. 
lıiyettedir. Onun Lorddan para 
~aparmak için gidip planı ha!Jer 
Verdiğini söyliyen avukata karşı 
l\anısden hiç asabi!eşmemişti. 

- Hayır, diyor, beııiın para al
ltıak ümidim yoktu. Bu mnksadla 
tla hareket etmedim. 

'l'rontonun avukatı bunun üze_ 
tine müekk!linin tahliyesini iste. 
ltıiştir. Tron ton kendisinin müc -
~ olmadığını ~öylemiş, avukatı 

da Lordu kaçırma pli.nının cdelL 
ce ve gülüne birşey olduğunu id. 
dia ile müekkilinı müdafaa etmiş
tir. Mahkeme de tekrar Ramsde
nin ifa.desine müracaat edilmiştir. 
Bunun hulasası şudur: 

- Tronton şunu lertib etti: 
Tronton kC'lldisine bir gazeteci sü
sü verecekti. Bunun için başına 
saç takacak, ağzına altın diş geçL 

rayı alacak, bu para alındıktan 

sonra Lord da sahile bırakılacak
tı. Yatta Lordu korkutmak için 
bir de ameliyat yapılacaktı. 

Bundan sonra Ramsden Lordu 
bağlamak için zincir satın aldığını 
bu zincir mahkemede gösterilmiş 
fakat bu zinciri Tronton'un söy -
!emesi üzerine aldığını iddia et _ 
miş ve ilave etmiştir: 

Lordun yeni resmi 

recek, çehresini bu suretle değiş. 
tlrdikten sO"llra Lordun otomobil 
fabrikasına giderek kendisini o. 
rada bulacaktı. Orada kendisini ta 
banca ile tehdid ederek otomobi
line bindirecek, Lord oraıia sım
sıkı bağlanacak, temin edilen yata 
götüriilecek. Oray.. nakledildik • 
tensonra bir hafta orada bırakıla. 
caktı. Tronton Lorda 100,000 İn. 
giliz liralık bir mektub yazdırarak 
bunu alıp Lordun muamelede bu. 
Iunduğu bankasına götürecek, pa. 

- Yine onun söylemesi üzerine 
(Devamı 6 ıncı sahifemizde) 

Nası.I 
Yaptılar? 
Sentantuan hastane-

sinde insan kanı steku 

Klinikten çıktıytan sonra Ni • 
yeti tekrar İspanyaya dönmektL 
Fakat, İspanya sefiri avdet vizesi 
vermeyi reddetmiş.tir. Bunun üze
rine Kanadaya gitmek arzu etmiş 
ise de bu arzusuna da muvaffak 
olamamıştır. Kanada konsolosu 
da vize ve~memiştir. 

Nevborn pek müşkül bir vazi
yete düşmüştür. Buna rağmen ge
çenlerde Angen gazinosuna git -
miş, geç vakte kadar rolet oyna
miştir. · 

cKaplan y avrusu• nu hiçbir 
memleket kabu! etmek istemediği 
için Paristen dışarı çıkamamak_ 

tadır ... 

FAYOALI 
BiLGiLER 

Yazın sıcak günlerin
de et, tereyağı ve yu
murta gibi şeyleri 
Masıl muhafaza etmeli 
Yazın sıcaklar bastı mı, sıyın 

bayanları bir endişedir alır: Ye. 
mekleri, hususile et, tereyağı ve 
yumurta gibi şeyleri bozulmak • 
tan, kokmaktan nasıl muhafaza 
etmeli? .. 

Bunda hakları vardır. Çıinkü 

bozulan, kokan bu gibi şeyleri 

yiyenlerin ekserisi zehirlenir, has
talanır. 

Bir frigidere sahih olmak her. 
kesin kesesine elvermez. Bunun 
için sayın okuyucularımıza fay • 
dalı bazı tavsiyelerde bulunmak 
istiyoruz: 

Etin tazeliğini muhafaza için 
süte batırmalı ve serin bir yere 
asmalıdır. Bu suretle muhafaza o
lunan et bir hafta dayanır, bozul. 
maz. Bu usul sayesinde etin lez. 
zeti de değişmez. İstenildiği za -
man pişirilir, afiyetle yenilir. 

Bir _gün saklanacak küçük et 
et parçalarını zeytin yağına batı. 
rıp tel dolaba koymak kafidir. 

Tereyagı, ilk evvel su dolu bir 
kabın içerisine koymah, tahta bir 
kaşıkla bastırarak ayranım çıkar. 

malı. Sonra bir !kavanoza kayma
lı, üzerine de çok tuzlu bir su ilil.. 
ve etmeli, saklamalı ... 

Bundan bir sene evvel, f'aris 
civarında Fontenblö ormanında 

Piyer Banka! adlı birisi ölmüştü. 
Fransa adliyesi, on dört aydan. 

beri tahkikat yapıyor. Cinayetin 
faillerini bir türlü meydana çı.. 

karamıyordu. 

Vak'ayı kısaca anlatalım: Ge. 
çen sene nisanın 26 ıncı günü Fon. 
tenblö ormanından geçen Lir a
dam, yerde bir cesed gördü. He. 
men koştu, jandarmalara haber 
verdi. Maktul, karnında" rov-Pl • 
verle vurulup öldürülmüştü. Ü. 
zerinde, hü viyetinı müsbi t h;çbir 
kağıd yoktu. Parmaklarından bL 
rinde bir yüzü'k izi görüldü. K~til 
tarafından zorla çıkarıldığı b~lli 

idi. 
Zabıta, tahkikat neticesinde 

maktulün hüviyetini tesbit etti. 
Bu, Piyer Banka! adlı birısi idi. 
Otuza yakın sabıkası vardı. Az 
evvel de Marsilyadaki Şav ha -
pisanesinden kaçmıştı. 

PoliS, maktulün münasebatta 
bulunduğu sabıkalıları celbetti, 
ifadelerini aldı. Hepsi ademi ma. 
lfunat •beyan ediyorlardı. 

Nihayet maktulün ölümünden 
bir gün evvel serseriler kararga. 
hına uğradığını ve orada Blando 
ve Buseba adlı iki sabıkalı ile u. 
zun müddet görüştüğil anlaşıldı. 

Tahkikata memur ol9n komiser 
Delriö, bilhassa Blondo'dan şüp • 
heleni·yordu. 

Bu çete, geçen ilktcşl'inde bir 
hırsızlık hadisesi üzerine tevkif 
olundu. Fakat cinayeti kat'iyyen 
inkar etti. Ve, Bankal'in kendi -
!erinden ayrıldıktan sonra Bastil 
meydanında bir barda, eski arka
daşlarından dört serseri ile bu • 
Iuştuğunu söyledi. Zabıta, bun • 
dan istifade ederek Piye! Ban • 
kal'in katilini meydana çıkarmı
ya muvaffak oldu. 

Katil, şoför Raymon namile ma-

Bek er 
Mes'elesi 

Liyej jüri hey'eti, zeh
rin ilk tesirleri hak
kında birfikir edine

bilmek için 

- ----·'==========-:::-::-==== 

Hastane sertabibi
nin şayanı dikkat 
Beyanatı 

Her gün, istediğiniz kadar tere
yağı çıkarır, lkullarursınız. Her 
gün yediğiniz tereyağını, yağlığa 
koyunuz. Üzerine de soğuk su 
dökünüz, Sonra ıslak bir bez ör
tünüz. 

Dijitalin karıştırıı .. 
mış çay içtiler Yıldızların istikbali 

8 u g Ü n k ü, ha ya t la r ı 
kadar sürecek ? 

ne 

1938 fesahat kraliçesi 
film çeviriyor 

F'esahat kraliçesi matmazel DL 
ltıon Brülpor henüz 17 ya.~ında 
len, şakrak ve güzel bir kızdır. 
ltendisile konuşan bir muharrire 
ltıntarı söylemiştir: 
. ._ Fotograf kraliçeliği namzedi 
~diın. Tesadüfen büy~ b~. yıldız 
akkındaki umumi bır munaka. 

kya iştirak ettim. Ve büyilk bir 
llıuvaffakiyet kazandım. Ve 1938 

Senesi fesahat kraliçesi oldum. 
. ._ Şimdi ne yapmak fikrinde. 

lintz? 

la._ Bir filim çevireceğim. MuvaL 
~·it olacağımı ümid ediyorum. 

Utrkü bu filim sesli . . 

Aınerikanın tanınmış sinema 
tiecnıuaıarından cScreen Book• 
ı:livud'un en meşhur !akısı 
h la•nın muhtelif yıldızların istik
t al'.ne aid olan mütaleatını nc:ş • 
.~Yor. Bunlardan bir kısmını 
ı libas edryoruz: 

Çaktanberi dul olan Joan Ben -

Giugeskager 

nett'in tekrar başka bk adaı ıla 
evlenmesi imkanı yoktur. En • ski 
kocası Gene Marke'ye dönüp ge. 
Iecek ve onunla izdivaç edece :tir. 
Gene Markey için son zamanlarda 
Simone Simon'la arası iyidır, de
niyordu. 

J ohn Barrymore'un eski karısı 
(Devamı 6 ıncı sahifede) 

( Devamı 7 inci sayfada ) 

Pariste, Sentantuan hastahanesinde, lilzumuıı.. 

dan da kullanmak için •insan kanı• istok edilıneğe 
başlanıoı~tır. 

İnsan kanı, şimdiki halde on beş giinden fazla 
.ımha(aza olunamıyor. Fakat, bu müddeti uzatmak 
arcleri aranıyor. 

Bununla beraber, bu istok sayesinde, •kan veri. 
İ• !er bulunuıııadığı zamanlarda yiizlerce yaralının 
ayatıuı l..ıırtarmak kabil olacaktır. 

llasta!ıanenin küçük bir pavyonu buna hasre. 
lilmiştir. 
. ı\liicsscseniu Mtidürii Doktor 'hak, Paris gaze

cJcrinden birinin nıuharririnc: 

- Darp sahalarında yaralanaulara kan verecek. 
er bulmak gü~tür. Bunun için elde bir istok bulun. 
durmanın çok Caidcsi olacaktır. İ~te bunun için bu 
müessesenin tesisine karar verdik. Beyinlerinden 
varalının hayatını kurtarmağa ka!i bir istok bulun. 
duracağız. 

11Cihcti ashcriye bunun chen1miyetini takdir et
ti. Ve bize yardım vadinde bulumlu. Pariste iki depo 1 

· hulunduracağız. Bunlaruı biricti, ~"hir haricinde ve 
bir kaç nıetrc yerin altında buhmarakbr. Bir harp 
zuhurunda bu depolarda bulunan "'°klardan istifa-

Liyej mahkemesi, on altı kişiyi zehirleyip öldür. 
ren Madam Bekıır'in muhakemesine devam ediyor 
\'e şuhitleri dinliyor. 

Son celsede çok garip bir hadise olmuştur. Reis, 
jüri heyeti azalarına Dijitalin karıştırılmış birer 
kadeh çay icirilmesini teklif etmiştir. 

Bunun üzerine mütehassıs ve doktor &aek mab. 
keme salonuna girmiş, hademelerden birinin elinde 
tepside bulunan çay kadehlerini i5areıle: 

-- llu l,:ulehlerde çay vardır. İçeri,ine az miktar. 
da djitalin karıştırılmıştır. Merak etmeyiniz, tehli
keli dcğilrlir Huyuruııuz, tadınız ... 

Jüri ııcyeti tereddüd göstermiş. • 
Reis: 
-- Vuzife iktizası her halde içilecek. .. 

' . 

D••mi~. Bunun üzerine salonda bulunanlar hep 
a~ aj(a kalkmı~lar. .Bu garip sahneyi seyre başla. 

Ull~hır. 

Jiiri azaları kadehleri almı~lar ve yavaş 
itınişJelr. lliç birisine de bir şey 0Jnıan1ış ..• 

MÖSYÖ KOSTAD NE DİYOR? 

yavaş 

Madam Beker'in dostlarından Mö\yö Kostad, bu 
canavar kadının Kendisini de zchirlcditiini, fakat 
vaktinde mılıyarak doktora müracaat l'ltğiui söyle. 
mi~tir. Bu ifo~esi jüri heyeti üzerinde biiyük bir te. 

de cdeeeğiz .. • "' sir husule ,!etirmiştir. 
1935 'ene>iııde, Fransada 5,11; ki~il e kan veril. - ·-···- ;- =-~--= . ·---:.==.=::.·::==-=! 

ıniştir. Bu, 1936 da G,238, 1937 de Lle 6,622 ye çıkmış- kan ,,erilir. Hayatı kurtarılır. 
tır. Günde 2b ye yakın demektir. - Kan •·ericileri de nereden bııl11yorsunuz? •. 

Kon Vt!ri<·ilerin isinıleri malurr•t{ur. Lüzum gö. - ,\mcleler, memurlar, tüccarlar arasından .•. 
rüldü mü hemen elefou açtlır: 1abii hunlara. azda olsa yine bir para veriyorw:. 

_ AJlo! .. Cabuk bir kan vericı g<inderiniz... . ı l'akat bunlar, paradan ziyade İn.'lkni bir hisle kan. 
Bir kaç d~kika sonra hastahaneye lüzumu olan 1 !arını \eriyorlar_.-

ruf Pujol adlı bir sabıkalıdır. Ar
kadaşı da 24 yaşlarında ve 4 sene 
hapse mahkfun Lüi Riyer'dir. İki 
serseri, Banka! ile birlikte, geçen 
ilkteşrinda Mösyö Pemonsiye na
mında birinin evini soymuşlardı. 

İşte o gün iki serser:, arkadJş -
!arı Bankal'ın, çalınan eşyadan 

bir kısmını sakladığını arJamış -
!ar ve kendisini öldürmiye ka • 
rar vermişlerdi. 

Fakat, kararlarını :cra etmez • 
den evvel bu eşyanın parasını eL 
de etmek istediler. Aralarınd:ı 

münakaşa çıktı. Pujol: 
- Çalınan eşyadan bir kısmını 

sattın. 5,000 frank aldın. Bizden 
de sakladın ... 

Diye bağırıyordu. Münakaşa, • 
mudarebeyc müncer oldu. H~r iki 
serseri .biribirlerini yumruklamı
:ya başladılar. 

Pujol, bir aralık rovelverini çı. 
kardı, ateş etti. Banka! : 

- Yaktın beni! .. 
Diye bağırdı ve yere yuvarlan. 

dı. 

Bu sırada dışarıda bulunan 
Blonda ve ark daşı Buseba içeri 
girdiler. Banka. ilmemişti, nef<'s 
alıyordu. Bir doktor bulmıya, ya_ 
rasını tedavi ettirmeğe karar ' er
diler. Yaralıyı BlÔnda'nın otcm0-
biline koydular, doktor aramıya 
çıktılar. 

İtalya meydanına geld:ler. · Çe
tenin yataklarından Hanriyet Bu. 
jiye'nin ismini ve adresim veı dL 
ği doktoru muayenehanesindt bu. 
Iamadılar. 

Bu sırada yaralı, inliyor, bağı
rıyordu. Birinin işitmesi, ve ya
kayı ele vermeler! muhakkaktL 
Otomobili garaja bırakmıya, ve 
yaralıyı barındıracak bir yer buL 
mrya karar verdiler. Uzun mü<L 
det dolaştıktan sonra nihayet Pö.. 
tijan adlı ıbir arkadaşlarını bul
dular. Bu serseri, yaralıyı evine 
almayı kabul etti. 

Hemen garaja döndüler. Fakat 
yaralının öldüğünü gördüler. 

Yeniden bir konferans kurdu. 
!ar. Ve ölüyü, Paris haricine gll • 
türüp bırakmayı kararlaştırdılar. 

Zazıta, katili ve şeriklerini tev
kif etmiştir. Şimdı bunların ca. 
rümlerini tesbit etmekle meşgul
dür. 

Bu serseriler, Paris ve civarın
da birçok evleri, köşkleri soymuş. 
!ardır. Her soygunda kArları 50 _ 
100 bin frank arasındadır. 

Bunlara yataklık eden Hanriyet 
Rujrye'nin evinde yapılan araş -
tırmada birçok kıymeti! eşya 
meydana çıkarılmıştır. Tavan ar,_ 
sında saklı 14 yaşlarında bir de 
çocuk bulunmuştur. Bu çocuk, 

(Devamı 7 inci sahifemizde) 

Feci bir cinayet 
Babalığının kurbanı olan 

zavallı 
Babalığı, on dört senedenberi 

dostu ve 8 yaşındaki çocuğun ba. 
bası Şarl Bovtye'yi yaralıyan 

Marselin Löprens, analığı ile kar. 
şılaşınca ellerini yüzüne kapata. 
rak boğuk bir sesle: 

- Affet beni, anne!.. 
Diye ağlamıya ,başlamıştır. 
Bu kadının feci sergüzeştini bir 

kaç gün evvel yazmıştık. Kısaca 
hatırlatıyoruz: 

Marselin, eytamhanede büyü -
müş bir kızdı. Şarl Buviye evlat 
yapmak için yanına aldı. 

Kız, yanlarına geldiği zaman 
üzerinde ko-vıı renkli ve çok uzun 

etekli bir rob vardı. Raçları kısa 

kesilmiş, ve son derece ma:hçup, 
utangaç idi. 

Madam Buviye, kızı kucakladı, 

öptü, ve: 

- İşte kızım. dedi. Be ban, ben 

kız •• 
de bundan sonra senin annenim!. 

Günler geçti, aylar geçti. Kü _ 
çük kız analığına yardım ediyor
du. Ortalığı süpürüyor, topluyor; 
sonra kahveye iniyor, müşterile. 
re hizmet ediyordu. Akşamları, 
Paristeki işinden dönen babalığı
nı karşılamrya gidiyordu. Kolkola 
beraber dönüyorlardı. Eve gelin. 
ce Madam Buviye: •Haydi, ev!AL 
!arım sofraya .. • diye kendilerini 
karşılıyordu. 

Marselin büyüyordu. Büyüdük.. 
çe de güzelleşiyordu. Baba Şarl 
bundan çok mağrur oluyordu. A
rasıra kızı gezmelere götürüyor
du. 

Madam Şarl, kah vede, ev işlecı 
ile megul oluyor. Tabii gün gün
den yaşlanıyor, taravetini kaybe
diyordu. Marselin ise &ksine gü
zelleşiyordu. 

Son zamanlarda babalığı ile be.. 
raber Parise çalışmıya gidiyordY. 
Sabahları babalık ve eveUltlığı 

beraber çıkıyorlar, akşamları yL 
ne beraber dönüyorlardı. Halle
rinde gayritı>bii bir şey görülmü
yordu. 

KÜÇÜK BİR ÇOCUK 
Marselin, günün birinde küçük 

bir oğlan çocuk doğurdu. Ve ağ_ 
Iamıya başladı. Madam Şarl: 

- Söyle bana, yavrum ... Bu ço
cuğun babası kım? .. 

Marselin ağladı, ağladı. Fakat 
bir cevab vermedi. Çocuk evde 
kaldı. Analığı, yavrucuğa b~lo _ 
yor, beşiğini sallıyordu. Çocuk 
şimJi sekiz yaşında. Ve Şarl Bu. 
viye'ye benziyor. 

Bir ay evvel, Madam Şarl me

(Devam.ı 7 inci sahifemizde) 



e-soN TELGKAF-21Radnm ım 

Emsalsiz bir mahkeme Sabiha Gökçeıı 
(5 lnti sahüedcn devam) da bir otele giıti:C. Ge<:eyj orada geldi 

kendime bir de şoiör kasketi al- geçirecektik. ( Birinci 11yladan devam ) 
dım. Şoför kıyafetine girmekliğL Lorda V('J'ilmek üzere on iki Bayan Gökçen Yeşilköyde Vali 
mi bana Tronton söyled,, Bunları maddelik tetıdic! mektubundan vekili Hüdayi, tayyare kurumu 
tedarik ettim. O akşam polise te_ bımdan evvel bahsedilmişti. Mah- reisi İsmail Hakkı ile kalabalık 
lefon ederek malCımat verdim. Dev bir halk kütlesi tarafından kar-kemede tekrar bu mektub mev. 

şılanmıştır. 

Ayni zamanda Eakişehirden ge. 
len bir hava filosu da Gökçeni 
havadan karşılamışlardır. 

, 

Romanya kralile 
neler konuşuldu 

( Birinci sayfadan devam ) 

MAlESTENiN YATINDA 
Başvekil Ceıaı Bayar ile Ha • 

riciye Vekili Aras Kralı karşıla -
mak üzere yata çıkmı.ılar ve Kra •. 
la lstanbula kadar refakat etmiş. 
leTdir-

1 
leket için faydalı olaca~, müsbı>t 
tıe ttJi kararlar veTilmiftir. 

RUMEN GAZETELERİNiN 
MÜTALEALARI 

Hatay davasının netice· 
doğru giderken • 

sıne 
{B. • d hileden devaııı) 

ıl'ıa ıa , \'t 
meselesini bıralcmıyan Cumhuriyet hükfuneti için milli bir ~ere~lf• 
izzeti nefis davası olan Hatay işini sürüncemeye terketınesı be 

• nemezdi. ·le-
Bunun içindir kı, davanın son ve hakiki çehresini ikfüab e) 

mesi ve kat'i neticesine vasıl olması lazımdır. .. llı· 

risi gün yanımda bırisi daha oL 
dağlı halde motöre bindim. Soma 
otomobil ile Tronton da gelerek 
Beni yolda buldu. O geceyi Tron. 
ton ile ber~ grçirdik. DEvrisi 
sabah bana Lorc"1.'l kiıtil:>Jne te. 
lelDn ederek randevu almayı söy
ledi. Telef.on ederken Amerikalı 
şive.i ile konuşmayı tenbih etti. 
Bir müddet sonra Tronton ile bu. 
Juttuğum zaman lıeryey yoluna 
girmişti. Tronton Lord lle gôril.. 
pcelrti. 

zu lıahsolmuştur. Lord kaçırıl -
dıktan 5onra da oı•un ağzından k!. 
tibine ~ekilme!< üzere hazırlanan 

telgra! vardı: Müstacel bir iş için 
bir hafta ayrılıyorum. Kimseye 
randevu verm~yıniz ... tarzında O

lan bu telgraf müsvedde halinde 
duruyordu. Randevu sabahı ikisi 
de Lordun bulunduğu fabrikaya 
yollanacaklardı. Ramsden diyor 
kl: 

iki sabıkalı 
Daha yakalandı 

t, 19 haziranda saat 14 de K raı Ka.. 
rol Sıwarona yatında Türkiye Re. 
isicumhlLTtL Atatürkle bir noktai 
nazar teatisinde bulunmuştu~. 

Ayni günün akşamı Kraı Ka -
rol'ün akşam yemeğinde Türki • 
ye Başvekili Celal Bayaı ve Ha. 
riciye Vekili Rüştü Aras ve Ro. 
manya general konsolosu Luca - . 
siyeviçi davetı. olarak lw.lunmtış· 
!ardır. 

Majeste Karolun şehrimizı zi • 
yMet eylemesi Rumen 9azeteZe 
Tinin Türk _ Rumen dost lvğu hak.
kında yeni ve sitayişkarıınc ya 
zılar yazmasına vesile . olmuştur 
Bütün gazet~ler Romanyada A 
tatürk hakkında büyük bir hay • 
ranlık ve ıevgi olduğun1L ya::mak
ta ve Atatürk ile Kral arasında 

şahsi temas, tant§ma ve dostluk 
husule gelmesi mühim bir lıiidL 

se diye karşılamnı~ bulıınmo.k -
tadır. Gazeteler, bt4 ziyaretiı. iki 
millet arasında daha kuooetE ı>c 
esıuılı bir i.1 beraberliğine yol a.. 
çacağını bilhaı.•a kaydetmekte -
dir!er. ... 
DÜNKÜ GEZiNTi VE HATU<cKET 

Atatüı·:ıt, hükfunet ve millet bu dava üzerinde her türlu 6~351 
severliği, azami itidali ve centilmenliği göstermi~tir. Daha fa ııu
lulhperverlik, insanlık, centilmenllk hududundan çıkarsa acız rıda 
dudlan içine girer. Türkiye hiçbir davamnı. halletmek hUSU5u·oJı. 
asla aciz ve mütereddid değildir. Halledilmem~ hiçbir davas~a eo 
tur. Hangi meseleye halledilmek üzere el k-0ymu,sa onu ınutl 

D.!vri sabah ! .. at altı !çın ran.. 
devu alınmıştı. Tronton buna çok 
memnun olmuştu . Tronton yazı 
-kinesinJ de 3Jarak geldı. Civar. 

- Fakat Tronton ikimizin de o. 
rada görülmemiz şüpheyi davet e. 
debilir, dedi. 

MuhaJı:emenin d~er safhası ya. 
rınlı:i ·Son Teıgra!• dadu. 

SINEM,ı 
(5 inci &ahileınizden devam) 

Dolores COlitello 1939 senesinde 
~eıkrar evlenecektir. 

Fay Vray da yakınd~ evıenecek 
ve yeniden en mühim yıldız ola
caktır. 

Eleanor Vhltney Şikago'lu bir 
zenginle evlenecektir. 

Madene Dietrıclı yeni bir sine. 
ma firketlle kontrot aktedecek ve 
yeniden muvaffaldyet kazanacak
tır. 

Garole Lombard tehlikeli bir 1 
hastalığa tutulacak, Şarlo bir fL 
!im daha yapacak, ondan sonra 
hi~blr korde!A çevirmyiecektır. 

Kartal 
Cinayeti 

lfeden ve nasal oldu 
Kartal kazasın" baillı Dolaybey 

köyünde oturan Raıit oğlu Hayri 
burulan blr müddet evvel köyün 
sayıh güzellerinden ol= Mustafa 
kızı J.fu;ınımerl~ nlşanlanmlJ ve 
iki ııene de bir arada otumıUJlar. 
dır. Hayri, lı:ı.z:ı. ziyııdesile .sev,iyor •. 
a da Muammeri kendine kari' bir 
kaç aydır l;.i ayd görmiye b~la • 
~Yoksa Muammer ba§kasım 
mı ııeviyordu. N>tekim bu şüphe 
günden güne artmağa başl«dı. Nl· 
hayet vak'aclan bir giln evvel kız.. 
la aralarında ufıık bir kıskançlık 
dırıltısı olmWj, bunun neticesi o. 
!arak da o akşam Muammer nifan 
yüzüğünü Hayrin in suratına fır. 

!atmıştır. 

Buna büsbutün hıddetlenen ve 
uW. mukabil aşktan ümidini ke
aen Hayri bir şiıe rakı alarak iç. 
meğe ~amıttır. 

Alkol Hayrinin aühını busbıi
tün bozmuş Muammet'Siz y;ışıya. 
mıyac:ığıru birleşmeler:ne de ar. 
tık maddeten imkiın olmadığını 

anlamı~ ve eline geçirdığ. bir ta. 
banca ile kızın evine gitmiş ve ilk 
önce kıza barışmalarını teklif et. 
ınif ve acleta yalvamuştır . 

Llkin kızdan kat'i olarak menli 
c..vab almca tabanca..ını çekmiş 

ve Muammere iki el ate, etmış 
kız da o anda bıruh olarak yere 
serilmiştir, Bu anda kazaen çıkan 
çılcan üçüncü bir kurşun da Hay_ 
riye te93düf ederek onu da yarala. 
~tır. 

Clark Gable bir tayyare kazası 
geçirecek, fakat tıüyü1< bir tehli. 
keye maruz. ıkalıuıyacaktır. 

Jeannette Mac Donald bir daha 

Neeson Eddy'le fılim çevirmiye -
celctir. 

Lili Da.mita altı ay sonra ko _ 
cası Evol Flyn'dan ayrılacaktır. 

Loretta Young 18 ay geçmeden 
şimdiye kadar hiç tanımadığı bir 

adamla evlenecektir. 

Deanııa Dur bin 'in dördüncü fil_ 
mi pek tutmıyacak, fakat beşinci 
filmi müthiş muvaffakiyet kua. 
nacaktır. 

Oç ölünün cesedi 
üzerinde dolaşan 
Kadın 
• (Birinci ıahlfeden devam) 

layı İstanbuldan alın:§, İpsa _ 
laya Muhiddine götürm\4, ora _ 
dan da Bulgar hududuna bırak -
mı§, Filibeye geçmesini temin et
miştir. 

Ömer Lütfinin bu sebeble öl _ 
dürüldüğü de bu tahminler ara _ 
smdadır. 

Ancak sarışın dilberin Filibe _ 
de bulunduğunu teyid eden hiç 
bir resmi malümat olmadığı gibi 
kendisinin Türkiyede nerede bu
lunduğu hakkında da hiçbir ip 
ucu elde edilememişt:r. 

Müddeiumumilik ve zabıta Ya_ 
nola'nın Bulgaristana geçtığini 
tekzlb etm.,.kteclir. 

Ancak, üzerinde durulan en mü_ 
him nokta Yanolanın da Ali Rıza 
tarafından öldürülmüş olma:;ı ih_ 
timaliclir. 

Malatyadan verilen malümata 
göre Ali Rıza Mubiddinle olan 
miinasebat ve hiyanetine rağmen 
Yanolayı Malatyadan bizzat ken.. 
dai yolcu etmi§ ve kendis• de hat 
boyundaki hizmetinden iki buçuk 
ay evvel ayrılarak Malat•ayı ter
ketmiştir. 

İşte bu müddet içınde en önce 
Ali Rızanın Yanolayı öldürmüş 

ve ondan sonra da Muh ddinı öL 
dürmek ve hudud dışına kaçmak 
kararile İpsalaya gitmiş olması en 
kuvveti. tahmin say ılmaktadır. 

---"!"!:' Hayri hastaneye k ldırılmış, 

tahkikata baılanmıştır Gümrük 

Cenubi Çin de 
Harb mınf ak ası 
Oldu 

Tokyo 21 (A.A.) - Tok)odaki 
kordiplomatike te;·d edilen bir 
notaya göre, ilk defa olarak cenu. 
bi Çin, askeri harekat sahasına 

dahil olmaktadır. Kanton ile Hong 
Konk, Japonya tarafından geçen
lerde tarı[ edildiği şekilde ınuha
s;:mat mıntakasma girmektedir. 

Maamafih iyi maliımat almak. 
ta olan mehaf:l bundan, bu mın
takada vLi mikyası~ harekatın 

vukuu yakın o!duğ~nu tahmin et. 
menin mevsimsiz olacağı müta _ 
'"asını srrdrtm~ktcdirler. 

Müfettişleri 
Kongresi dağıldı 

Ankaı ada akded len cGtimrük 
\'e İnhısarlar muf<'ttı.şleri• kong
resıne i. tırak etmek ıizere şehri. 
mizden Ar.kaıaya gitrnış olan mü.. 
fett,sler dün İstanbul:. dönmüş -
lerd.ı. Müfettışlerden hır grup ta 
muhtelif Anadolu ehirlerine çık. 
mtşlardır . 

Müfetlışler, 1937 yılı Şubatında 
yaptıkları gibi bu yıl da T~ftiş 

heyeti reisınin re ' sliği altında ve 
Vekil ve Müst<>şar ile diğer Ve _ 

kiılet erkanı huzurund:ı şehrımiz. 

de Vekalet binasında toplantılar 

yapmışlardır. 6/6/1938 tarih'nde 

başlanan bu toplantılara her gün 
devam edılmiş, her mü fettışin ha
zırladığı etüd raporları sıra ile o
kunup münakaşa olunmuş ve top. 

Uzun zaınandanberi Perşembe. 
pazarı, Şişhane, Tarlabaıı, Kal _ 
yoncukıılluğu ve civarında müte
addid hırsızlıklar yapan ve birçok 
evlerden yelek, pantalon, elbise, 
iskarpin, palto ve buna mümasil 
,giyjme aid eşya çalan Y asef dün 
yakalanarak müddeiumumiliğe 
verilmiştir. 

Yine epeyce zamandanberi ara. 
nan ııaıbkalılardan Kör Hasan son 
olarak Merkezefendi ve Alipaşa 
medreselerinin kurşunlarını çal • 
mış, l<açmJŞtı. 

Kör Ha.san dün akşam zabıta ta. 
rafından yakalanmıştır. 

Görünmez kaza 
( Birineı uyfadan devam) 

İhsaniyede yalı boyunıh oturnak
ta olan Üsküdar inhisar ıdaresi 
memurlarından ve eski. karantina 
nazın Şeiiğin dama-iı Hamdi öL 
müştür. 

Hamdi her gece mutadı veçhile 
tabancasım yastığınııı altın" ko _ 
yarak uyumaktadır. Dün gece de 
ayni şekilde yatağa yatan Hamdi, 
bu sabah mutadından bfraz erken 
uyanmış karısından derhal hah. 
valtı hazırlamasını istemşitir. 

Hamdi, kahvaltı gelirciye ~a _ 
dar yatağında sağa sola dönerek 
sabah keyfi yaparken yastığın al
tında bulunan tabanca birdenbire 
patlam~ ve ~an kurşun zaval _ 
lının kulağından girerek: ağzın _ 
dan çıkmıştır. 

Aşağıdan tabanca ses:ııi işiten. 
!er derhal yukarıya fıdaMışlar, 
fakat Hamdinin kanlar içinde O

lan ce•edini bulmus1ardır. 

Amerikadaki 
Alman 
Casusları 

Nevyork 21 (A.A.) -- Yüksek 
federal jüri heyeti, 18 kişiyi AL 
manya lehine casuslukt:ı bulun _ 
mak suçıle itham eylemiştir. Al. 

manyanın ismi ithamnamede tas _ 
rih edilm~ buh.ınmaktadır. 

-·"- ·-· --·--' 
(Dış politikadaıı devam) 

bin mevzil olarak kalmasına im
kan yoktur. Şu lıalde Fransa ve 
küçi.ik antanta karşı es!.i taahhüd. 
!erini, Almanya ve İtalyaya kar~ı 
yeni dootluğu ile zor teli! edebi • 
lecek olan Yogoslnı•ya, nazik \ir 
vaziyete dii5erektir. Antak Orta 
Anopada Yugo•lavya kadar sa_ 
rih taahhüde :iri<jmio; olnıamakfa 
beraber, İtalyanın da böyle bir 
vaziyette ne yapa<a~ı kat'\ olarak 
malum değildi•. İste ns.~ğı yakan 
ayni problemlerle !.ar ılaşan Sto. 
yadinoı i~ ile Ciano ora'lndaki hu. 
&usi müzakerenin en chf'mmiyetli 
n1rY11nı bu ol a gerektir 

Ahnıed Şükrü ESMER 

- - --
)anlılar dün sona ermı•tir 

Müfettişlerin bu toplantısında 
okunup münakaşa edilen ve adcd. 
doksanı bulan raporlar; lıir oaçuk 
yıldanberi ecnebı mehazlardan 
da isti!ade edilerek hazırl:-.nmış 

kıymetli birer tez halinde olup 
biri müfettişleri ilgilendiren ve 
teftiş usulü ve esaslarına ta:ılliık 
eden, diğeri müfettişlerle beraber 
idareyi de ilgilendiren teknik mev 

zulara temas etmek üzere iki kı. 
sımda toplanmıştır. 

Bu toplantının hem kemmiyet, 
hem de keyfiyet itibarile geçen 
toplantıdan daha olgun olduğu gö. 

ze çarpmakta, ayni zamanda bu
nun her yıl için tekrar edilmesin. 
den her hususta büyük faydalar 
elde edildiğine şüphe bırakma _ 
makta oJduğundan bu toplantılara 
gelecek yıllarda da devam edile. 
cektir. 

Bu ziyafeti 11.uteakıb Majeste 
Karo! ile Başvekil tıe Haröriye 
Vekilimiz ara...nda epeyce bir 
müddet hususi surette bir 9örii.ş
me vaki olmuştur. Bu gö"4me es
nasında iki devleti alcika1ar eden 
ıiyasi, iktısadi meselele•e temas. 
edilmiştir. Bu arada Romanya ile 
ticari mübadele esasına dayanan 
bir anlaşma yapılması da metı _. 
zuu bahso!mtl.§tur. 

VERİLEN KARARLAR 
Neticede Romanyanı>ı petrol, 

kereste gibi ma!!arile bi..-im kö • 
mür, pamuk, pirinç, balık gibi. 
mallarımızın esa•lı ve tie1•amlı 

bir mübadelesine girif'.mesinin 
iki memleket arasınrla yeni ve 
karşılıklı bağlar kuracağı hakbn
da iki tara~a da tam bir görüş. 
birliği olduğu göriilm'i~tür. 

ATATtJRKtJN NEZDiNDE 
Prens gere, yani pa:ar akşamı. 

Savarona yatına giden Majest~ 

Karo! akşam yemeğini htıStıs! su
rette Büyük Şefimizin müafiıi 

olarak yatta yemişlerdir. 
Müteakıben Ulu önderimi? A •• 

tatürkle Majeste Karo! arasında 
hususi mahiyette bir görfü;me ya.. 
pı!mıştır. Bu görü§me esnasında 
beynelmilel $İyasi vaziyet tedkik 
edilmiş. Bundan sonra bilhassa 
Türkiye ı-e Romanyayı aldl:odar 
eden siyaıi me•eleler gözcle1' ge_. 
çirilmiş, daha sonra da iki mem
leketi alıikadar. eden iktısadi iş 

birliği üzerinde durolm~tur. 
Bu mülakat netice" iki mem • 

Dün sa.at 14 te liıu.o.1n11u::dan 

ayrılan Majeste, diin saha/> Bü. -
yükadaya giderek bır tıır yap _ 
m~, müteakıben yatına d~t,mÜ~
tii.r. 

Majeste Karo! ~ehrımizde kaL 
dığı müdd4't~e kendisine hiıkü _ 
met taraf•ndan hususi bir ziya -
retin müsaad<? ettiği hudıd nis. 
betinde alôka ve mi.•afirpe•'t,crlik 
gösterilmiştir. Bıı arada kendile. 
Tinin mütenekkiren .•eyahac eyle. 
melerine rağmen gittiği yerde 
halk dost devletin Kralını tanı _ 
mış ve her zaman pddetlt! alkış
lamt§tır 

Majeste şehrimızde bulunrlnğu 
müddet zarfında saray tarafından 
riikub1Lna tahsis edilım otomobil. 
!erle şehrimizin görülmeğe değer 
muhtelif yerlerini gezmiq, geçen 
pazar gii.nü Tarabyada Takatli -
yan otelinde ve cumartesi günil de 
Park otelde öğle yemeği yemiştir. 

Majeırte Karo! cumartesi gifoü 
Park otelde iki telgraf ııazNt7 re 
bunlardan birisini Biıkre~te bu -
lunan oğltı Veliah MişeZ ve di • 
ğerini Pari3de bulunan ,ınnesi 
Mariye göndermiştir. 

Kral şehrimizdeki antikacıiar -
dan da bazı §eyler satın almııtır. 
Majestenin bugüıı Kö.~tenceye. 

muva..alat eylemeleri mukarrer _ 
dir. 

istanbulda alınan ka
rarların Ankarada he
men tatbikinegeçiliyor 

(Birinci sahifeden devam) 
riyaset divan azaları, şehrimizde 

bulunan diğer Vekiller, mcb'uslar 
ile vali, merkez kumandanı, em
niyet müdürü, mali r:ıüessesat di. 
rektörleri, Vekaletler erkanı ve 
Komutanlar tarafından ;stasyon -
da karşılandılar. 

Askeri bir kıt'a Vekillerimize 
ihtiram resmini ifa ~yl<>c'. Kala -
balık bir Halk kütlesi İ•IH>yonun 
içini ve dışını doldurmuş idi. 

Vekillerimiz trenden inerhn 
halk tarafından hararetli bir su -
rette alkşlandıla r 

Celal Bayar kendi.;ini karşıla _ 
mıya gelenlerın birer birer elle
rinı sıktı. Vekillcrınıiz, istirahat 
etmek üzere doğruca ikametgah • 
ları!'a gittiler. 

Ankara 21 (Hususi muhabıri -
miz telefonla bildiriyor) - Halk 
Partisi Meclis grupu bugün öğle
den sonra müh!m b ' r !ııpl~ntı ya_ 
pacaktır. Bu toplantıda dün İs _ 
tanbulda Savarona yatında topla_ 
nan Vekiller heyeti ! çtimaında ve 
rilen mühim kararlar hakkında 

Başvekil tarafından grup azaları. 
na ızahat verilecektir. 

Bu itibarla bugünkü toplantı, 

grupun şimdiye kadarki içtimala· 
rının hepsinden mühimdir. 

İstanbulda Ulu Şefin Reisliğı al 
tında yapıla:ı bu içtimada alınan 
kararların Ankarada ~af!ıa safha 
tatbikine geçilecektir. 

En kat'i tahminlere gÖrl. Hatay 
davasının behemehal istediğimiz 
netice dahilinde halli pek kısa 
günler me~ele.i olmuştur. 

Antakyada Tfırk _ Fransız h€
yetleri arasında yapılan rnüzake. 
rede prensip itibarile anlaşma el
de edilmiştir. Fransız heyeti Ha. 
tayda emniyet ve inzıbatı temin 

için Türk askerinin Hataya girme. 
sini esas itibarile kabul etmiştir. 
Ancak gidecek ask"'in miktarı 

hakkında tarafımızdan ısrarla ya
pılan teklifin olduğu gitıi kabulü. 
nü salühiyeti haricinde gören 
Fransız Başkumandanı bu hususta 
talimat almak lüzumunu hisset -
miştir. Bu maksatla Beyruta gi. 
den Fransız kumandanının bugün 
Antakyaya dönerek heyetırnizle 

tekrar temasa geçmesi ve kat'i ce
vabını vermesi lx·klenrıektedir. 

ŞEHRİMİZDEKi TOPLANTIDA 
NELER GÖRUŞLLDÖ? 

Dünkü sa)· ımızdJ haber verdL 
ğimiz Vf>Çhile Vekiller heyeti dün 
şehrimizde iki mühill"' toplantı yap 
mıştır. İlk toplantı Ba~vekil Celfıl 
Bayarın başkanlığında yapılmış 

ve yarım saat sürmüştür. İkinci 

toplantıya Büyük Önder riyaset 
buyurmuşlar ve tam 4.5 saat gö_ 
rüşülmüştür, 

Savnrona yatında yapılan lwr 
iki toplantıya Düyük Erkanıhar
biye Reisı Mareşal Çakm,.k ve 
Hariciye Umumi Katib! olup bd. 
hassa Hatay işlerile ya~cndan meş
gul olan Numan Menemenc:oğlu 
da iştirak eylemişlcr.1ir. 

T<-p!antı saat 19 da hitmış, mtL 
teakben Vekillerimiz ve Mare~al 
Çakmak'la Numan Menemencioğ. 

lu bir motörle HaydarpJşaya geç. 
mişler ve saat 21 de kalkan hususi 
trenle Ankaraya hareket etmiş _ 
!erdir. 

Kendilerini garda Reisicumhur 
adına Umumi Katib ve haşyaver
lerile vali vekili, askeri komutan. 
lar ve diğer birçok zevat tarafın _ 
dan uğurlanmışlard:r 

BAŞVEKİLİMİZi. SÖZLERİ 
Hareketinden önctı gazEtecile:i 

kabul eden Bas•ıekil, Hat~y 'llese. 

iyi şekli ile başarmı§tır. . . . . l>~ıı-
Hatay davası dn Türkün istediği ve Tüxlriin diledığı gıbı 

rılacaktır. . tira· 
Dün Atati)rk'ün yüıksek ba§kanlığı altında Mareşalin de 1J bU 

kile toplnnmış bulunan kabine dört buçuk saa·t süren içti".'aırı 8crıa 
davayı konuşmuş, hu davaya aid nihat safhayı gözden geçırOlış. 
göre tedbirlerini almış bulunuyor. 

Ali Çetinkaya'nın işareti yerindedir: ~ 
- Atatürk'ün ba\ll<anlığı altında kabine ne vakit top!aı1J1ll 

hayırlı olmuştur. gill' 
Ceiiıl Bayar da kabine içtiınaından sonra nihayet bır~aÇı ış.'· 

içinde Hatay davasının kat') neticesine ve vüzuhuna varacagırı ;ııır· 
ret etmiş ve .. kendilrn bu hava içinde 1.stamıuı(lan Ankara;• u, 
!anmışlardır. 11rs:ı 

Herh;ılde ve muhakkak olarak teyid edeceğimiz. b!r nokUI ' ~O· 
o da 1stanbnlda Yüksek Şefin direktifleri ile alınan kararı~rın11 ;1cn 
karada tatbikine geçileceği ve pek kısa günler içinde •."' ıste 
neticeye varılacağıdır. . _ ı ,ıı· 

Varacağımız vüzuh istediğimiz, beklediğimiz, diledıgırrı' 
zuhtur ki, onun bir ifadesi de müstakil ve .. Türk B:ıtaydNİır. cE 

Etem h.zet BE ~ 

Franko tavassut 
istemiyor! Afili'~ 

(S-ırinci sahifeden devam). Çemberlayn, Roma ıtıl 'tir ,e 
Burriana'ya yapılan taarruzlar tar her zaman müdafaa et.ınf ııarıJl 
dedilmiştir. İngiltere ile İtalya bu. 111 aıatbi~ 

Garb mıntakasında Frankistler valdt geciktirilmcksııın er· 
Casa del Gardo'yu işgal etmek su. mevkiine konıılma•ınd~ ~atı'a· 
retile hatlarını tashih etmiıjlerdir. recede menfaattardırlar. u • 

Kasda müsten.id lıaberler filı İtalyanın FrankisLJerir•. ııı ~er 
- ·· 1trcc1' · Paris 21 (A.A.)- Dün ak§'lID çı. vaffakiyetlerini kuçu . <•l ı~ 

kan İngiliz gazeteleri, Fr•nsanm türlü hal suretini ve bJh3-- .:s~I 
w:a ı; 

bugün İspanya hududunu kapa - muharib taraf arasın~a .. 1,ı<Jıv 
mağa karar verdiği lı~kkınrJa he- icrasına matuf her turlu 
yecanlı haberler vermektedirler. reddedeceği söylenMektediT J 

h ·r' Bu naoerler sara aten kasda müs.. Mareşal GrnJaııi ı.ı••"l ..S f" 
teniddir. ÇüııJtü Fransa hükUmeti, Londra 21 (A.A.) - ~a.Y~1,rrisJ ademi müdahale mükelle!iyetlerL zetesinin Roma muhabırı, ' ıel· 
ne riayet etmekten hiçbir zaman Graziani'nin askeri vaziyeti j; , 
geri kalmamıştır. kik etmek üzere g~çPıııerdeiiı' ' 

Londra 21 (A.A.)- İyi haber a. panyaya gönderiln-Jş \'e ııı~(ıJl'c' 
lan mahfellcr, dün akşam Londra- hedatı hakkında İtalynıı JıU ğtl~U· 
ya avdet eden Çemberlayn'in bu.. tine bir rapor vernılŞ oJdU 
gün Avam kamarasında beyanatta bildirmektedir. 

1 bulunarak İtalyaya karşı takih et.. İtalya _ Fransa 3111nsJ11'1 pın• 
tiği siyaset hakkındd yeni izahat Londra 21 (A.ı\.)- ;\d~ı:JeP 
vereceğini söylem~ktedirler. · uııı~ ıJ 

Roma 21 (A.A.) - Salahiyettar dahale komitesinin .on itJef b; 
İtalyan mehafili, diplomasi yolile içtimama pek büyük uıı> gii' 

!anmaktadır. Gazeteler, bU .,u ' 
Londra ile yapılmakta olan gö - ıı " 

nüllülerin geri alınınasıııı ·ı ~ı rüşmelerin neticesi ne olacağının . 
1 

ne•~·· ~1 tahmin edilemiyeceğini tasrih et.. kaddeınatına şahıt o un• ştıi' 
mektedirler. Faşist tezi Roma iti- bunun neticesi olarak fr !'L lı". 
lafının akdi sırasında sona ermesi İtalya arasında bir nıukJ!~P 15~' 
yakin gibi görünen İspanya harbi.. sule geleceğini ve nihaye J< bil 
nin uzayıp gitmesinden İtalyanın ya harbine nilıayet verece )iıl'!I' 

v ı t• 
mes'ul tutulamıyacağı suretinde. tavassut vukubulacagır. -"' 

dir. etmektedirler. ~ t 
Çekoslovakya, ihtiY8 

kuvvetlerini " 
sil8h altına mı alıyor' , 
Almanların verdiği bu haber• 

Çekler nasıl, izah ediyorlar 
Prag 21 (A.A.\-- Çeteka Ajansı 

tarafından neşredilen bir tebliğde 
ezcümle söyle denilmektedir· 

Alman matbuat bürosu ve rad
yosu birkaç sınıf Ç'ek ihtiyatının 

istisnai talimler yapmak üzere si-
1.lh altına alındıklarını iddiada 

devam etmektedir Bu iddia bazı 

ihtiyatların normal talim devresi. 

ni geçirmek üzere davet edilmele. 

rinin kasda müstenid bir şekilde 
tefsir edilmiş olmasından ibarettir. 

Tayyareler ııcnınıı>'!ııı'''°' 
Prag 21 (A.A.)- I alını ı; 'fi,rt" 

. çele v. ~~ nunun üzerinden bır aJI ti' 1 
sinin uçtuğuna da r Jlıtl'I 1ıııJıerıe 
buatı tarafından ve,.nerı tJJf,rıP ıf 
hakkında Çeteka ajan'.'' dt, .s~' 
dan n,..redilen bir teblıi: ,1r" 

-· ,~c~ 'oen 
ve sivil Çek makamlar bildit • 
lan tahkikat neticesinde çe~ tı: 

't ıı·· mıntaka ve saatte hiçbı .• deo ~
.. zerı•· · tf>e 

yaresinin hududun ıı ·ıdiril 
madığının anlaşıldığı bı 
tedir. 

- ıW' 
--- -· --~ b~ f 

lesinin hal tarzı hakkında sorulan riyaseti altında yapıla; btl 10 ~-
suallere karşı demiştir ki: toplantılarda olduğu gı ıer ı;tı 

1 tJCC ~ 
lantıda da hayırlı ne ... ~ ,, - Bugün için söylenecek mü -

him birşey yoktur. Fabt nihayet, 

on güne kadar herşey tavazzuh et 
miş, vaziyet aydınlanmış olacak _ 
tır. 

Nafıa Vekili Ç'eunkaya da gaze-

tecilerin avnı sualine Ata!ürkün 

\·er"· .. r 
sal edildiği cevabın• , F~ 
Hariciye Vekilı DoklO· 

ras da: l 1 • 
ır ı.·· •• ' - Hayırlı, çok haY if· ,.,-

VekıJıll Sözlerile Nafı ı 
lf'rini teyid f'tm iştir. 

' ' • 

' 

' 

• 
'ı 
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Vesika, nsim, maliinlat ve not Yerenler• Eski Osmanlı donanması erk&. 
Lı Ctcüme, ve iktibas nmdan miralay Remzi, İskele ve lim."nıar umum kumandanı alba7 
~kkt mahfuzdur : Şükrü Pala, komodor ba§kiİtibi İhsan, batan gemi kaptanlan, 
~ eski armafürler. Ve bugüne ka dar ~zli kalan vesikalar 

Ürk destroyeri tahtelbahiri 
ansızın sıkışt-rınca: 

kaybetti, lfe/brock soğuk kanlılığını küçük 
Ne Al/ahın belası adımlamağa : 

- SAHiR 
OPERETi 

Bu gece: Kasımpaşa Aile. 

Çarşamba: Karagümrük Özen. 
Perşembe: Beylerbeyi aile bah-

çelerinde. 

Marinella. Daktılo opereti 

Sahir caz konseri, numaralar 

•** 

Tiyatrosu 
Sanatkarları 

Bu gece: Mecidiyeköy; yarın ge 
ce: Yeşilköy; perşembe: Kınalı
ada da: 

(BAL AYI) 
(ZEHİRLİYEN DUDAKLAR) 
Ayrıca: CAZ. _ .•...•.. ,,.,.--·· .. -
DEVREDİLECEK lHTIRA 

BERATI 

cHidrokarbonlar hakkında. ki ih-
HALK tira için alınmış olan 18 Temmuz 

1925 tarih ve 322/328 numaralı ihti
OPER ETİ ra beratı.ndalti hukUk bu kere baş.. 

kasına devir veyahut mevkii fiile 
Temsilleri Ku1'Uwşu ,,... korunak için icara verilmesi teklif 

ıaTANauc edilmekte olmakla bu hususta fada 
21 Salı: Azak malfunat edinmek istiyenlerin Ga.. 
22 Çarşamba: Beşiktaş aile latada Aslan Han 5 incı kat 1 - 3 
24 Cuma: Bebek bahçelerinde numaralara müracaat eylemeleri i.. kQmarasını 

yelk enli • • bu! Derneğe başladı · 
başlıyor. an olunur. 

ımış 

Cilı· '4r llnü, periskoptan ayu·dıktan 
a, asabi adımlarla küçük ka

~ aııa dolaşan yüzbaşı Helbrock 
~ ~ı~ saatine bakıyor; dakikaLırın 
'i~dar uzadığını farkettikçe iti. 
t..'~. kaybedecek gibi oluyor ... 
'llQi kendine söylenıyordu: 
t~ _!Ve menhus gemiymiş bul.. 
~f,e~enli uğruna bu kadar teh
~ 1 bır işe girişmemeliydim! .. 

l'denbire aklına tayfa Juı, esir 
· n Yelkenli mürettebatını sor
~~ Çekm.,k geldi.. Tathelbahir 
<ı ıı. Yerde durmuş; uyuyan, su-

atında isbirahat eden iti ve 
ı[ib bir balineye benziyordu ... 
~lbrock yanındakı manga ça

na seslendi: 
Irey Orneman!. .. Şu deniz_ 

..._ ÇlJı:arılanları buraya getir!.. 
~ llaşüstüne kapiten! .. 
~ ge.çmeden Helbrock'un kar
~ a <lort Türk •gemıcisi sıralan-
,. Tercümanı da yanına alan 
tı,., i bu vasıta ile tayfaları is _ 
"'<la başladı: • 
~ereden geliyordunuz? .. 
. di dillerile düsman gemisi
·:l'arisi karşısı~da sorguya 
' .. ıı. lay!alar hafif hir şaşkın
-~~0b~i geçirmişlerdi.. Hiç biri 
''Ye cevab verecek halde de-

Geçirdikleri büyük korku:, 
b la çırpınma bunlarda me _ 

· ı.,~•kmamıştı. Helbruck suali. , •r ettirdi. 
~. lVereden geliyordunuz?. 

Ylalar· .... . 
b 8•n ccvab ver!. 
~en gözlerle gibi bırbirlcrine 
\ ı.lıJaı:-. En ba,ta duran lostra.. 

!Uer Ali ironuşm•ğ .. girişti: 
, lstanıbuldan! 
..._ !Vereye gidiyordunuz? 
, Celibo!uya ? .. 
~iikünüz neydi? .. 

..._ ahire! ... 
:ıı,\>alan söylüyorsun! .. İstan _ 

\ıı n, açlık mıntaka<ından Ge -
lii~Ya ıahire görırlerilmez. .. 
~er Ai soğukkanlılıkla sözü-
vaın etti: 

'~t~linize düştük! Artık mem.. 
~illıize döneceğimize bHe iti.. 
·~~.~ız yok! Ne diye yalan s1iy-

·11ııı1 

\ı eı;le ise doğru cevab ver. 
~eııiz n"yd.i? .. 

, edim ya! Zahire! 
~ki, asker içm mi id'i bu? 

ı~ ııu ben bilmem! kaptanı _ 
Sorun! 
l<al>tan kim? 

~r;ehlivan reis diye lmlır, 
0 

l.lustafa reis! 
::; nerede? .. 
I> Uda kalanlar arasında! 

~~~ki, sizden başka daha ge
tı lllıydı yola? 

~~iln:ı:yoruml 
~ ~O<:k tekrar saate baktı ... 

ııı."b Yirmi dakikadan fazla 
~- Uşt" 1 ." ·~ u ... Artık, bun ardan alı-
~ hır malümat bulunmadığı
~aat getirdi. 

\> 'Otür" l ·tıı un. 
,ri,.,, verdi. Sonra, ihtiyatla 

~'.0lıa yaklastı, Y'JVli~ yavaş 
l su,. .. . k tt ,f .ı un uzerın~ çı nr ı. .. 

't ~gözden geçrrdi. .. 
~'aı..ıa, görünürde d e~tro

l-., t3er yoklu ... Denizin üs _ 
~ı:.o,, yap;•ıılnız giJrüniiyor; 
ııu · 9Jrk istikametinde ıı:yah 

1'.'•n sütunu gözüküyor, du_ 

1 
:ıttikçe uzaklaşıyordu. 

1-.1• il, İstanbula dönen Türk des 
11..·tıqi ') r ... 
. ~ lliişünen Helbrock: 

~Uırı l }:lid! . 
•tıdasını verdi, tahtelbahir, 

cenuıba doğru süratlc seyre ko- fih Marmaradaki terrör adama - Istanbul Gümrükleri 
yul<lu... kıllı kendini göstermiş, payitahtı 

Baş Müdürlüğünden : Süvari geminn son seyahat saran korku krlzfori almış yürü -
münasehetile komany asında ve müştü ... 
mazut ambarlarında hayli hafif_ Helbrock, sefinesinı Erdek sa- İhale günü 4/7/938 mezat kaime No.sı 9418 J M marka 3057 No.lı kanu-
lik peyda olduğunu tahmin edi.. hillerine doğru sevkederken son ni saf sıkleti 79 kilo ağırlığında 212 lira 79 kuruş değerinde lastik jartiye, 
yordu. hareketinin meydana getirdiği çorap bağı MKN 1643 Md ı M ve N KS 800 K 650 LD eski binek oto.. 

Eksilen malzemeyi sliratle ye- tesiri düşünüyor, kendi kendine: mobil Kuruçeşme ambarında MKN 1645 muktelif M ve N KS 960 K 
rine koymak; yeni sergüzeştlere - Bombardıman hadisesinden 
karşı hazırlıklı bulunmak zıı.ru _ sonra, İstanbul ne hal taşıyor? 355 Ld müstamel boş ağaç sandıık MKNl 471 bila M ve N Ks. 270 K 
reti vardı-.. Lapseki civarında, sualini soruyor. Sonr;ı gözlerinde 48GO Ld çürümüş tütün tozu aktarmaya MKN 9259 EC~', IMF, 1483/11 
hali sahillerde kendi adamlarının canlanan manzaranın tefcrrüatı- M v N KS 66 K ;19 L 70 KD adi cam sofra eşyasından tuzluk ve limon-
tesis ettiği [1] gizli üsde noksan.. nı büyülterek şöyle mütalea edi- luk ihale günü 6/7 /9~8 MKN 108 ASA 9416/49 M ve N KS 2380 K 427 
!arını tamamlıyabilirdi. Maama_ yordu. LD boyalı teneke levha BKN 1472 HeF marka bila No. KS 1100 K 248 

[l] Davust tarafından idare e _ Trenin topa tutulu_şu saraya ak- LD üzeri eski arap harfle yazılı boş şişe MKN 2140 QAF 280/81 M ve 
dilen İngiliz istihbatat ~• icraat sedince ihtıyar Padışah, (pamuk . . . 

b ·'- ) · · ·ı k"h · t N KS 65 K 500 G 702 L ;.o KD Müstahzaratı tıbbiye permıye tii.bt komitesinin Marmara sa1ıilleriıı _ ...,a ısmı verı en o nemış a-
de kurduğu ve yerli Rumlaı· ta- cidar vesvesenin son haddine IMKN 1241 OAF 280/81 M ve N KS 72 K 200 G 1575 LD ınüstahzarat1 
rafından idare edHen gizli üsler varacak bir iç çe'kilişile malül tıbbiyeden elektrerğol permiye tabi MKN ihale günü 8/7 /938 1111 LCR 
vardı. Buradan benzin, kumanya varlığını tehlikeye koyacak; iç A- 1207 /11 M ve N KS 192 K 500 G 57 L 55 Kd kimyevi sınai mmüs. 
ve hatta cephane tedarik edili _ nadoluya seyahatini tehire mec- tahzar MKN 2486 E S 1/2 M ve N KS 133 K 48 Ld ip 
yordu. Bunun tafsilatı (ltapiten !ıur olacaktı... hurdaları MKN 8250 P M C 88590/l M ve N KS 152 K 633 
Teodor brodey) de vardır. (Devamı var) L 71 KD lastik ökçelik ve adi demir çivi MKN 5D63 STERNS 

=·=·===· ================================== E 9259, 26/29 M ve N KS 844 K 124 L 8 KD sarı vazelin 
H 1 K A y E Feci bir ihale gunü 11/7/938 9256 SD 2/7 10/12 16, ıs, 19 M ve N 

H 
Gs 760 K 500 G 101 LD yassı demir tel MKN 92~0 MJ 1573 

aya t c • t M ve N Ks 255 K 342 L 75 Kd mevaddı saire ile mürettep 

Ve tela
" kk"'ı l Da ye kandil fitili 11KN 9255 D P 6226 M ve N KS 67 K 201 LD 

(4 lineü salıifemizden devam) 
neviyatından kayıbetme. 

Ruhinin bu söz üzerine buhranı 
bü9bütün artmağa başladı. O va
kit Mebıned N u.ri: 

- Düşün Ruhi - dedi - baba ve 
annen öldüğü vakit hayatta na_ 
sıl yaşıyacağını düşünüyordun. 
Dün, sana yalnız kalmıyacağını 

gösteren Lemanın alakası yerine 
yarın bir başka kadının yakın _ 
!aşması belki daha mes'ud gün _ 
!er yaşatır. İnsanların birbirle _ 
rine ihtiyaçları vardır. Dostluk, 
alhba'blık, sevgi, ne bileyim her 
şey insanların birbir~erine olan 
ihtiyaçlarından doğar. Bugün 
güneş batarken, yarın, yen iden 
doğacağını unutma ... Hayat, bu _ 
günden yarına l:ıöyld geçip gide-
cektir. RIZA BEŞER 

Alman yanın 
Hazırlığı •. 

( 4 üncü sahifeden devam) 
Soldatenband diyorlar. Lazım ge_ 
!enlerin talim ve terbiyes'ni üze.. 
rine alm11;tır. Eskiden harbe gir
miş, askerlik etmiş olanların biL 
diklerini unutmamaları için de bu 
teşkilat çalışıyor. 1921 denberi or
dud~n çıkmış olan subaylar olsun, 
aıiker olsun hepsi bu teşkilata da
hildir. Bunları:ı başında bir egne
ral bulunmaktad1r 

A vu.ııturyanın eski ordusu rla ar 
tık Almanların idaresine geçnıiş 
bulunuy<llr. Almanyadaki te5kilat 
artık faaliyet ve nüfuzıınu Avus _ 
turyaya da yerleştin:ı;, bulunu _ 
yor. Avusturya kıtaatı Ilerline gön 
derilmiş. orada All'T'an talim ve 
terbiyesini öğrenerek onda;, ~on_ 
ra diğer Alınan kıt1:ıtı arasına da. 
ğıtılmıştır. Avust:ırya ordusunun 
yalnız yüksek rütbeli subayları 

değil. daha küçiik olanları da de
ği<tirilerek ye~ine Almanlar ge_ 
tirilmiştir. Artık Avusturyanın 

eski meşhur olan 'nceliği yerine 
sıkı bir çalı~ma devri gelr! ini 
söy!iyen Alman Marc•ali Göring 
ta1ıbi1<ata ço1ııtan geçm'ş bulunu _ 
yor. İngiliz gazetelerinin yazdığı
na göre evvel Avusturvada Al _ 
manya ile birleşmek için nüma
yişi-er yapan Avusturyalı ınıziler 
bugün Alman hükmü altına gl·
dikten sonra hayatm vaziyetinin 

(5 inci sahifemizden devam) sedef düğme MK 1977 C M 1 M ve N Ks 87 K 199 L 45 
seleyi anladı. Artık evde bir ge_ Kd kitre ihale günü 13/7 /938 MKN 807 D Y 1391 1394 M 
çimsizliktir başladı. ve N KS 380 K 1962 L 82 KD topu boyalı pamuk mensucat 

Genç kadın, hayatından usandı. MKN 822 OFC 1/15 M ve N KS 750 K 509 L 17 Kd boya
Babalığını ve kendini öldürmek sız vernik MKN 9304 PCM 1-04769/71 M ve N Ks 285 K 328 

istedi. L 78 Kd kauçuk levha MKN 9305 PCM 104772 M ve N KS 
Madam Şarl, •kocast yaralan - 36 K 57 L 22 KD ebonit çubuk ihale güniı lfı/7 /938 MKN 

dıktan sorıra her şeyi ~ffetmiş ve 9266 A E 400/5 M ,.e N Gs 550 K 38 LD demir tel kangal 
mini mini çrocuğa: halinde yassı MKN 9306 SHS 47 M ve N KS 70 K 35 L 40 

- Merak etme annen yakında Kd jüt mensueattan tela MKN 98 RC 425/427 M ve N KS 
gelecek.. 351 K 1942 LD kesim yerleri belli top halinde pamuk sofra 
Derneğe başlamıştır. Buviyenin peçetesi MKN 10048 AP 1241/97 M ve N GS 95'1 K 261 L 

yaraları hafiftir. Yakında hasta - 23 KD bir renk şişıı Iamba deposu ihale günii 18/'./938 MKN 
haneden çrkacaktır. ADJG 496 M ve N KS 3G K 270 L 20 Kd 7u dı: 50 fazla 

On dört 
Ay sonra •• 

(Beşinci sahifeden devam) 

geçenlerde yaşlı bir kadının el 
çantasını çarpıp kaçmıştı. Çanta
da 100 bin frank bulunuyordu. 
Ayni evde iskambil falına bakan 
l:ıir kadın yakalanmıştır. Falcı ka
dın polislere: 

- Bu sabah fala baktım. Fakat 

yün astragan lütr !V!KN 2139 AC 8450 M ve N KS 39 K 49 
L 25 Kd pirinçle mürettep a9bestos karıştırılmış elektrik fişi 
MKN 10055 H W B 70 M ve N KS 1100 K 501 L 73 KD 
adi ağaç sandık MKN 842 RH/LN marka muhtelif No. GS 1602 
K 702 L 69 KD adi bakır boru ihale günü 20/7 /938 MKN 
690 AAC/SJF marka bila No. KS 45 K 417 LD ipekli yüu 
mensuçat MKN 682 CAY 555 M ve N KS 88 K 53 K 48 Ld. 
demir çekiç MKN 683 CPY 555/58 M ve N KS 221 K 141 
!Ld demir el aletleri ı:ergel biz çekiç ve saire MKN' 686 DJ 
29771 80 M ve N KS 100 K 148 L 26 KD gayrı me:ıkıir el 
aletlerinden kunduracı pensi ve sair ihale günü 22/7 /938 MKı" 
D J 29771/80 M ve N Ks 258 K 253 L 8 KD demir kel
peten zımba pergel tornavide MKN 688 DJ 29771 /80 KS 419 
K 276 K 16 KD ağaç saplı demir kunduracı çekici MKN 691 

baskınınıza uğrıyacağımı nasıl ol- MKN 
AAC/SJF KS 40 K 500 G 473 L 62 KD yün mensucat 

du da anlayamadım bilmem. , 
9297 C F marka K S 225 K 500 G 218 L 20 KD jelatin 

Demiştir. Bankal'ın parmağın_ 

daki yüzük, hüviyet cüzdanı, pa.. 
ra çantası da l:ıulunmuştur . 

FAYDALI 
B i LGİLER 

m&mulatından şapogra[ peltesi ihale günü 25/7 /933 !1302 AT 525 
M ve N KS 30 K 88 L 71 KD pamuk mensu~•t MKN 942 
1 A marka KS 111 K 499 L 16 KD tuvalet p;ıdrası MKN 669 
N H A 2014 M ve N KS 65 K 849 L 65 KD yiin kaŞkoı:sa 
faJlile gömlek MKN 121 A F H 1 M ve N K.S 50 K 70 
LD yılcanınış merinos yün ihale ihale günü 27 /7 /936 MK.N 818 
D V 2B3i17; 21 KS 330 K 69 L 11 KD demir çivı kunduracı 

( i> inci sahileden .ıevam) için MKN 817 D v 283/1, 15 M ve N KS 19~1 K 344 L 
YUMURTALARIN TAZELİGİ 29 Kd demir nalça MKN 1505 L B C O 813/814 M ve N 
NASIL MUHAFAZA EDİLİR? Ks 185 K 2~2 L 50 KD belliloit çerçeveli ayna MKN 1652 
Yumurtaları folluktan alınca, bilf.ı m ve N Ks 9876 K 1445 L 62 KD benzin ihale günü 

tahta bir kutunun içerisine ince 29/7 /938 S F 28j50 ;';1 ve N KS 2296 K 1518 L 20 Kd 
talaş ve kepek döşeyiniz. Fakat, sade adi cam bardak MK~l 777 TTE 6 M ve N Ks 69 K 

'761 I 36 Kd arcşi kamilen pamuk yün mensuca: MKN 910 
bunların yaş ve rutubetli olmama- ' • 

ADJG 496 M ve N Ks !9 K 119 LD % 50 den az yün 
sına dikkat ediniz. Dahl iyisi bi- pelüş MKN 9681 SG füiOl M ve N KS 98 K 26 L D dere_ 
raz ateşte ısıtınız. Sonra yumurta- ,cesiz adi cam şişe 1549 sayılı kanun mucibince ve başlarında 
ları, biribirine tem•s etmemek 'yazılı günl~rde ve tam saat 13 de 2490 sayılı kanun ihü'küm_ 
şartile kutuya diziniz. Üzerlerine !eri dairesinde Sırkecide Reşadiye Cad. Gümrük satış salonunda 
1·ine talaş ve kepek dökünüz. Bu açık arttırma ile satılacaktır. İsteklilerden maliye unvan tez_ 
suretle birkaç sıra yumurta ko _ keresi ile malın değeri nisbetinde yüzde yadi buçuk pey ak.. 
yabilirsiniz. çesi makbuzu ııranır. Şartnameler her. gün ~aire~e görülebilir. 

Kutuyu serin bir yerde hıfzet- 1Pey akçeleri her gün alınır. Yalnız ıhale gun!erınde pey ak.. 
melidir. •çelerinin saat tam 12 ye kadar vezneye. yat~~ılabileceği. ve bu 

...... ------------- saatten sonra kat'iyyen pey kabul edılmıyecegı ve peşın para 
ile mal almak ıstiyenlerden unvan te2lkeresi aranmıyacağı ve 
bu gibilerin teminatlarını usulü dairesinde malın değerini temi

muriyetler Avusturyalı nazilerin nat olarak yatırmaları ve ihaleden sonra malını çekmelerı ve 

elinde değil, Berlinden gelmiş o.. açık arttırma günlerinde ayrıca müteferrik eşya satışları da 

lan Alman nazilerinin eline geç _ vardır. Bunların listeleri satış salonu kapısında asılıdır. TL 23219. 

miş bulunmaktadır. (3719) 

sertliğini anlamağa ba~lamışlar -

dır. Avusturyadaki mühim me -

1- S ON TEL G R A F - 2 1 , n 19:l8 

SON TELGRAF'm Yazan: M. Sami KARAYEL 
Tarihi tefrikası No. 18 

Kızlar ağası kalfalara yanaştı ve. 
Valide Sultanın İ'radesini usulcacık 

kendilerine tebliğ etti 

Gürcü kızının intikam yemım 
~idden kerkwıç olabilil'di. Ve u_. 

mulmadık bir zamanda kendisini 
feda ederek belki, Padişaliı zehir
leyebilir veyahud baska bir alet.
la katledebilirdi 

Dilşad, oturduğu sedirden bir 
kaç defa fırladı. Padişalun çık -
tıiıı kapıdan çıkarak peşlerinden 

gitmek istedL Fakat, düşündü: 

Sırtında hiçbir şeycikler yoktu. 
tl'ryandı. 

• Valide Sultan, haremi hüma • 
yunda bulunan dairesinde bir 
hayli beklemiş, vakit geceyarısını 
bulmuştu. . 

Hazinedar ustanın gelmediğim 
görünce sabrı tükendi. Saray a -
dat ve adabını unuttu. Ve kız _ 
larağasını tekrar odasına çağırttı. 

Arab bermutad yer öpüp di
van durdu. Sultanının ıradelerini 
bekledi. 

Valide sultan, gözleri yaşlı, gön.. 
lü kırık, sesi titrek bir tavırla a
ğasına biliiihtiyar şunları söyliye
bildi: 

- Ağa; bu, böyle giderse hep 
mahvolduk demektir. Mlah biz.. 
!eri Veliahd Murad Efendinin e
line düşürmesin ... Aslanım! gece 
yarıları oldu daha halil, hamam.. 
dadır!.. Bu nasıl ~tir böyle!.. Ha
zinedar neden iradelerimize m11-
tavaat etmez dersin? .. Tekrar git 
dış kapıda bulunan nöbetçi kal _ 
falardan sor, bakalım ne olmuş?. 

Arah, yer öpüp odadan çıktı. 

Tekrar hamam yolunu tuttu. KaL 
falar kızlarağasının geldiğim gör
müşlerdi. Muhakkak devletin ba.. 
şına çöken bir bela vardı. Yoksa; 
kızlarağası tekrar buralara kadar 
gelmezdi. 

Kızlarağası kalfalara yanaştı 

Valide Sultanın iradelerinı usul_ 
cacık tebliğ etti Fakat, onlar şu 
cevabı verdiler: 

çok düzenbazlıklar düşünerek nı.. 
haye.t haremi hümayuna geldi. 

Nuridil kalfanın da heyecanla 
kızlarağasının geıtireceği haber i 
sılbınazlıkla kapıda beklediği gö
rülüyordu. 

Kızlarağası, kapıyı vurdu. Gel, 
emrini alır almaz içeri daldı ve: 

- Efendimiz hazretleri; dış ka.. 
pıda nöbetçi bulunan kullarınız 
irade~rinizi arzetmek üzere mü 

. IX!addid kereler kapıyı vurmuş 
!arsa da hazinedra kölenizin taşra 
çıkmamaları seıbe'bile iradelerinlzi 
efendimize iblağa imkan hasıl o 
lamamış! 

Valide Sultan, Arabın gdirdiği 
bu haher üzerine 4aha ziyade a _ 
saıb:ileşmiş ve söy lenmeğ<> baş _ 
lall'IL§tı: , _ 

- Peki, yarın kuyumcu Or _ 
hanyadis Efendiye ne cevab ve-

' receğiz .. Mutlak, bu yüz bin lira 
verilmelidir. Ne bitmez yıkan _ 
mak bu? .. Ben, daireme gidiyo • 
rum ..• Yarın sabah, aslanımı gör, 
melk isted.iği:ıni oğluma arzetsin _ 
!er ..• Bu işi bizzat sen takib et ve 
'bana ha'iıer ver! 

Valide Sultan, Ondördüncü Liii 
tarzında yapılan uzun ipekli ve 
inci işlemeli dört beş metre uzun.. 
luğundaki entarisinin eteklerini 
ipekli acem halıları üzerinde hı _ 
şırdatarak gecenin sükununu yır
tarak sinirli adımlarla saray ko.. 
ridorlarını çiğniyerek dairesine 
gitti. Nuridil kalfa da, sultanile 
beraber sırrolup gitmişti. 

Kızlarağası da haremi hüma _ 
yunda nöbetçi gezen başkalfaya 

şu emri vererek Çeşmidilin d~ire
sine yollanmıştı: 

- Hazinedar ust.yı Valide 
Sultan Hazretleri görmek ister _ 
!er. Fırsat zuhurunda iradelerini 
tıfuliğ ve bendenizi de derhal ha.. 
berd.ar ediniz... · 

Çeşmidil, uyumamış sabırsızlık. 
la Arabı bekliyordu. Galiba; Pa
dişahın veyahud Valide Sultanın 
bir iradelerini tebliğ etmek üzere 
Sadrıazam konağına kadar git _ 
mişti. 

(Devamı var) 

- Siz gideli beri, beş altı kere, 
kapıyı vurduk. Hazinedar usta 
gelmedi. Bu sebeble Valide Su! _ 
tan efendimizin iradelerini ye _ 
rine getiremedik ... Biz de merak
tayız. Lakin, elimizden birşey 
gelmez, kapıyı açıp içen gireme
yiz ya? .. 

Kızlarağası, nöbetçi kalfaların 

bu mukabelesi üzerine 

l-RADYÖJ 
Kalfalara tekrar kapıyı vurdu:. 

rup gazabı Padişahıyi mucib bir 

BUGÖNKÜ PROGRAM 

,. Ak§am neşriyatı: 

halin meydana gelmesine mani 1, 18,30 Plıl.kla dans musikisi. 19,15 
olmak için hiç ses çıkarmadan Konferans: Üsküdar Halkevi na _ 
ayrıldı. Maamafih Arab, dönüp mına: Receb Çekiç (gen~Jik ve 
giderken kalfalardan biri usulet- spor). 19,55 Borsa haberleri. 20 Sa.. 
le sordu: at ayarı: Grenviç rasathanesin _ 

- Hazinedar ustayı, çağıralım den naklen. 20,02 Vedia Riza ve 
mı? arkada,ları tarafından Türk m11-

Kızlarağası cevab verdi: s.ikisi ve halk şarkıları. 20,45 Hava 
- Rahatsız etmeyiniz. Belki raporu. 20,48 Ömer Riza Doğrul 

hizmeti şehinşahidedir. Dışarı çık- tarafından arabca söylev. 21 Talı.. 
tıkları zamna, Valide Sultanın sin Karakuş ve arkadaşları tara -
iradelerini tebliğ edersiniz. fından Türk musikisi ve halk 

Arab, dönmüş geliyordu. Fa _ şarkıları. 

kat, Arzıniyazın Nasıl olup da, 21,46 Orkestra: 
mat güzel içerde iken, kendisini 1- Çay'kovsky: Mo:ıactiana, 
halveti Padişahile begam kılma- 2_ Buske İdili. 
ğa muvaffak olmuş bulunduğuna 
hayret ediyordu. 3- Vetzel: :Entermezzo. 

Kızlarağası, saray kurdu oldu- 22,15 Ajans haberleri. 22,30 Pla~ 
ğu halde bu fettan kadının esra _ la sololar, opera ve operet parça. 
rına bir türlü vakıf olamıyordu. lıarı. 22,50 Son haberler ve e"te•i 

Fakat ne olursa olsun bu sefer günün programı. 23 Son. 
-····-·-··--·-Valide sultanın elinden kurtula_ 

mıyacağına da emin idi. Hele, oğ_ 
lunun hazinedarla hamama ka -
pandığını da anlayınca gazabı te _ 
şeddüd edecekti. Zaten bunları 
düşündüğünden dolayı da ne o _ 
!ur, ne olmaz diye nöbetçi kal _ 
falara kapıyı vurmayın diye de 
emretmemiş miydi? ... 

İki dilberin ağuşuna giren, Sul- 1 

tan Aziz muhakkak sebahlara ka_ 

B!>7 hıor! 

1 

H54 .<ı n! 
Rebiülahır Haziran 

22 8 
y,ı 1938,Ay 6, Gün 172,Hızır 47 

21 Haziran ı Salı -
Vakiti ar v ... u Ezani 

dar halvette kalacaktı . Sonra; 'ıı-------ı . .:...;.:_.:._1 
Valide Sultanın mat güzelden ne_ Güneş 

"'· .ı 
. '· !. 

reden haberi olacaktı!.. Aslanını 
Ôğ'le 

Arzıniyazla bilecekti. 
!.indi 

Hazinedarın halvete dahil ol -
masile iş bir parça sarpa ~~rmış Akşam 

4 ~7 8 43 
ıı 16 4 32 
.6 17 8 33 
19 44 11 JJ 

bulunuyor ise de; her halde netL ı Yatsı '.ll 43 2 v..ı 

ce itibarile hayırlı idi. 1 lm•·.k ı o~ 6 2;. 

1 

1 

' 

1 

' 
Arab, kara kafasının içindP bir 1L--.-.------'--'"_..-....;..o-'"'.-.! - - . - -
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Kulağınıza 
. 

. ~. . ~ . ~ .. "' .:- ... 
Şirketi Havriyeden: 

DiKKAT! 
Yaz mevsimini Boğaz içinde geçirmek için mek leplerin umumi tatiline intizar eden sa.vm halkımıza 

mahsus 1 Temmuzdan EyliU gayesine !.adar 3 aylık fevkalade tenzilatlı kart abonemanlarının ikinci 
serisi bugünden ilibarcn satılığa çıkarılacaktır. 

Bu kart abonemanlann Üsküdardan - Üsküdar dahil • Çubukluya, Rumelihisanndan - Rumelihisar 
dahil - İstinyeye kadar % 40, Paşabahçe, Beykoz ve .Ycniköyden Kavaklara kadar % 50 tenzllfita tabidir. 

oıo 40 tenzilatı havi kartların 3 aylık bedeli 
Rumelihisarı ile Üsküdardan Vaniköyüne kadar birinci mevki (1980) 
kuruş yerine (1188), ikinci mevki (1575) kuruş yerine (945) ku
ruştan ibarettir. 

Çubuklu ile Emirgan ve İstinyeye kadar birinci 
kuruş yerine (1404) kuruş, ikinci mevki (1980) 
(1188) kuruştur. 

mevki 
kuruş 

oto 50 tenzilatı havi kartların 3 aylık bedeli 

(2340) 
• 

yerıne 

Y eniköy ve Paşabahçeden Boğazın her iki müntehası elan Ka
vaklara kadı:ır birinci mevki (3150) kuruş yerine (1575) kuruş, 
ikinci mevki (2700) kuruş yerine (1350) kuruştur. 

Vergi ve muhtelif rüsum olarak birinci mevkide kanunen tedi. 
yesi İcab eden (234), ikinci mevkide (195) kuruş, işbu kartlann 
yukarıda yazılı tenzilatlı fiatlarında dahildir. 

Bu kartları himil olanlar ayni giinde mükerrer seyahat yapabilecekleri gibi pazarları da mıntak 
farkı aranmaksızın Boğazın her iskelesine &İdebileceklerdir. • 

Kontrolü teshil için memnrlar tarafından talep vukuunda kartlarının ibraz buynrulma~ı muhtare 
yolculamwzdan sureti mahsusada rica olunur. 

\ı 

11\\.Uft~A,llA 
CAN KUQTAQ.10._ 

• 
- • ## -... 

11 
DEVREDİLECEK İHTİRA 

Devlet Demiryolları ve Limanları BERATI 

işletme U. idaresi ilanları •Güyüm ve emsali kapl~rın oto. ._ ____ ,_ ____________ ,________ malik olarak akıtma usulu• hak • 

Muhammen bedeli 6500 lira olan idare monoğramını havi 2000 meL 
re perdelik kumaş 4/7 /933 Pazartesi günü saat 11 de Haydarpaşada gar 
binası içindeki satın Alma lı.omisyOllU tarafından kapalı zart usulü ile 
satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ile 487 lira 
50 kuruşluk muvakkat teminat \e resmi gazetenin 1/7N37 tarih, 3645 
numaralı nüshasında intlşar eden talimatname dairesinde alınmış eh. 
liyet vesikalarını muhtevi teklii zarflarını eksiltme günü saat 10 a ka
dar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Bu işe ait ~artnameler Haydarpaşada gar binası içindekı satın alma 
komisyonu tarafından parasız olarak dağıtılmaktadır. (3368) 

Beşiktaş birinci Sulh Hukuk Ha- men mahkemeye gelmediğiniz gibi 

kındaki ihtira için alınmış olan 5 

Ey!OJ. 1934 tarih ve 1871 numaralı 

ihtira beratı hükmü, işbu ihtiraı 

mevkii fiile koymak için Başkasına 

icara verilmesi teklif edHmekte oL 

malda bu hususa talip olanların Ga 

!atada, Aslan han 5 nci kat 1..3 nu_ 

maralara müracaat eylemeleri ilan 
ounur. 

DEVREDİLECEK İHTİRA 
BERATI 

kimliğinden: itiraz dahi etmemiş olduğunuzdan 
Beşikt&lj Kılıcali mahallesinde vakıayı kabul etmiş addile müdde- •Tayyare mermi tapasu hakkın_ 

Alemkadın sokak 3 numarada mu_ abih otuz dört lira otuz sekiz kuru. da!ki ihtira için alınmış olan 17 Ma

kim iken halen ikametgahı meçhul şun 7o 10 ücreti vekalet ve (1251) yıs 1932 tarih ve 1682 numaralı ih_ 
Hamdi ile Beşıktaşta Muradiye cad- kuruş harç ve masarıfi muhakeme lira beratının ihtiva ettığı hukuk 

desinde Bayır sokak 11 numarada ile birlikte müteselsilen her ikiniz- bu kerre başkasına devir edılmesi 
oturan halen ikametgah, meçhul den tahsiline kabili temyiz olmak veyahut mevkii fiile konmak için 
kefil Mustafaya: üzere 30/4/938 tarihinde karar ve - icara verilebileceği teklıf edilmek-

Hazine tarafından aleyhinize a - rilmiş olduğunu natık ışbu hüküm te olmakla bu hususta fazla mallı -

çılan (3438) kuruş alacak davasının hulasası ikametgiıhınızın meçhuli - mat edinmek istiyenlerin Galatada 
cari muhakemesi neticesinde: ibraz yeti hasebile bir ay müddetle tebliğ Aslan han 5 inci kat 1 - 3 numara

olunan vesaikten bahisle tebliğ olu- makamına kaim olmak üzere ilan !ara müracaat eylemeleri ilan olu_ 
nan muameleli gıyab kararına rağ. olunur. 937/395 nur. 

= Biliniz ki çocuk yalnız meme için 
Okuyucularımız bu sütunlarda mü- -1 ç k · · b'lir · · k .. Ço-

tehassıs hekimlerin hastalanııı ka- ag amaz. 0 ıyı ı sınız ı · 

bul saatlerini muntazam<tı! bulurlar] cuğu hırçınlatan sebeblerc\en biri -

İç hastalıkları si de apış aralarının ter ve saireden 

Doktor Hafız Cemal (Pa - pişerek, kızararak cocuğu rahatsız 
zardan başka günlerde öğleden son- . . . . .. . . 
ra saat 2,5 den 18 e kadar İstan _ etmesıdır, Bu ıtıbarla gunde ikı de-

bulda Divanyolunda 104 numar..ıı fa çocuğu, 
hususi kabinesinde hastalarını ka -
bul eder. Salı, Cumartesi günleri 
sabah 9,5 den 12 ye kadar hakiki 
fi.karaya mahsus muayenelerini ya· 
par. Muayenehane ve eve tele -
fon : 22393 - 21044. 

PERTEV 

ÇOCUK PUDRASI 

Doktor Ali Rıza Sağlar; - (İç ile pudralayınız, Ne adi tuvalet 
hastalıkları müte hassıst) Her gün pudraları ve ne de çok itin~ ile ha
Beyoğlunda Parmakkapıda tram • zırlanmış pahalı pudralar 
vay durağında 12 numaralı Tevfık 
Bey apartımanındaki muayeneha. 
nesinde saat 15 den sonra hastaları
nı kabul eder. 
-Doktor Arabyan : - (İç hastalık

PERTEV 
ÇOC~K PUDRASI 

ları mütehassısı)' Edlmekapıda Va- yerini tutamaz Bu pudra bilhas -
iz Kamereddin sokağındaki mua- · 
yeııehaneslnde her &ün hastalarını sa yavruların cildleri ve ifrazatı na-

tedavi eder. zarı itibara alınarak yapılmıştır. 
Doktor Kamereddln:- (İç hasta--------------! 

TAM Nt~'E 
VE S\HHATE 
KAVUŞMAK 

olsun f 

Kullanmakla kabildir.,
1 1 Bir hamlede nezle ve gripi geçirir. Harareti sür'tle düşüriJJ'· 

Baş, diş, sinir, maf.sal, adale ağrıları ancak GRIT'İN alm•" 
suretile çarçabuk defedebilirsiniz. 

İcabında günde 3 kaşe alınabilir. ls·ııİlle 
dikkat. Taklidlerinden sakınınız. lıkJarı mütehassıs) - Cağaloğlun -

da Halkevi karşısındaki muayene -
hanesinde Cumartesi ve Pazardan 
maada her gün saat 2 den 
lıastıılarını kabul eder. 

---= ·:~ 

Rentgen 
ı------Doktor İrfan Kayra (Runtken ve 

iç hastalıkları mütehassısı) -
Her gün öğleden sonra saat 
15 den 19 a ka".lar belediye 
Binbirdirek Nuri Conker sokak 8-
10 numarada Arslaner apartıma -
nında hastalarını kabul eder. 

Sinir hastalıkları 

,.jı: 1 inhisarlar U. Müdürlüğünd~ 
Her f&Y• lııııyoruz, hh;bir ı•Y bizi \. 
memnun •hnlyor, faltoı ın fınoııı 
bütGn ıtrofımıı.dolı:iler bu 4;Dk kato 

tobiotımı:ıdan dofoyı biıdın uıaldoııyorfot. 

lıte burada 

VALIDOL imdadımıza y•tiıirl 
Onu bir it.,, Je<rlibı 9diniz 1 •ndon &0nra 
dOnyayı blı kat daha gOıel g6rıcekıiniL 

--
VA L 1 O O Lı domfo, tablet vt 
hop holinde her eczanede bulunur. 

Mahalli Keşif 
bedeli 

L: K. 

Muvakkat 
teminatı 
L. K. 

Şutname 
bedeli 
L K. _.. -Göle _ 49 ıo 

Tortum _ 47 ıo.3C 
9674 75 725 61 
9542 09 715 66 

Hasankale 9272 54 695 44 _ 47 11 
Arpaçay 10376 60 778 25 - 52 • 14 
Ağrı !0129 38 759 71 _ 111 14.30 
Ardahan 11154 12 836 56 _ 56 15 
Iğdır 10653 09 798 99 - 54 J5,3o 

'" Doğu Be, 10653 09 798 99 _ 54 16 

Doktor Şükrü Ertan : - (Göz has 
talıkları mütehasslS1) - Cağaloğ • 
!unda Nuruosmaniye cad1r.sinde 
Osman Şerafettin apartımanmda 5 

numarada. Telefon : 22555 

Kulak, Beğaz, Burun 

yazıt 
0 Çıldır 10376 60 778 25 - 52 J 6.3 cı• 

1 - Yukarıda isimleri yozılı mahallerde şartname ve projesi ~~eP 
~========:.:==::;·\hince yaptırılacak idare binaları inşaatı tlıale edilemediğınden yen· 

ve ayrı ayrı pazarlık usulile eksiltmeye konmuştur. ru· EN GÜZEL 
Hıfzıssıhha nokta! naza. 
rından her hususta iyi i.. 
mal edilmi§ ÇOCUK A • 
RABALARI, en iyi ~erait 
ve en ucuz fiatlarla yal. 

·· ıe 
2 - Keşif bedellerile muvakkat teminatları hizalarında go> 

~~ # 
3 - Eksiltme 1/7/938 tarihine rastlıyan cuma günu hiZaıarı ~"' 

yazılı saatlarda Kabataşta leavzım ve mubayaat şubesindeki aJır1l 
misyonunda yapılacaktır. r JI• 

4-. Şartname ve projeler hizalarında yazılı bedellerle inhisarl3bOi!· 
vazım ve mubayaat •ubesile mahalli inhisarlar idarelerinden oıın' 7~ . ,, 

MaAazalarande 5 - İstekliler pazarlık için tayin edilen gün ve saatlerde eıerl 
Doktor Mehıned Ali Oya- Kulak $atılmaktadır. güvenme paralarile birlikte yukarıda adı geçen komisyona gcln' 

burun, boğaz mutahassıs doçent ilan olunur. (:J604) 
Fatih Tramvay durağı 75 numaralı ••• JJJla 
muayenehanesinde hergün saat 16 Zührevi ve cild hastalıklarJ 1 - Şartnamesi mucibince 600 ton çavdar sapı pazarlıkla 9 

dan sonra hastalarını kabul eder. •• caktır. l aı 

Cildiye, Zühreviye_ Dr. Hayri Omer Il- Pazarlık 24/6/938 tarihine rastlayan Cuma günü saat Jıınd' 
Kabataşda levazım ve mübayaat Şubesindeki alım Komisyon 

Doktor Feyzi Ahmed : - Deniz Öğleden sonra Beyoğlu Ağacaml yapılacaktır. bedeP 
hastahanesi cild ve emrazı zührevi- karşısında No 133 Telefon: 43595 III - Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şıı 
ye mütehassısı, muayenehanesi An- · · alınabilir. , 1~ 
kara caddesi Cağaloğlu yokuşu. Pa- •• IV - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen glin ve sactte1111~ıe~ zardan başka her gün 15 den sonra Opera tor: güvenme paralariyle birlikte yukarıda adı geçen Komisyona ge 
hastalarını kabul eder.Telefon:23899 CAFER --;AYYAR KANKAT ilan olunur. •3392• Dr. 

D. ••• lıl'/Y 
ış Operatör - Umumi cerrahi, sinir . . . . .

1 
Jda s 

_ . . .. I - Şartnamesı mucıbınce 500 kilo beyaz sabun pazaı ı 
Diş doktoru Öbeyt Ölçer : _ &lir ve dimağ cerrahısı mutehassısı ve caktır. .. ii 519ı 

nekapı Karagümrük tramvay du • (Kadın doğrun mütehassısı) Il- PazaTlık 23/VI/938 tarihlne rastlıyan perşembe gun ııııpd3 
ragı· No. 95 her gün hastalarını ka- •1 p kk 13 de Kabataşta levazım ve mübayaat şubesindeki alım komısY0 

. .. . Adres· Beyog u arma apı Ru· v· 
bul eder. Cumartesı gunlerı saat . · ' yapılacaktır. deli 8 

14 den 15 e kadar da Yalovadaki meli han No. 1. Muayenehane Tele- III - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçrn şube . 
muayenehanesinde bulunur. fon: 44086 nabilir. &. 

7
,5 f' 

daima ÖLOl.JRUR , 
• FLiT 

UIMM1 •• ,.,. J. lreı111tı, -9?-
lııa••t. Cılall, Yt)llttl• Haa 1 

IV - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte ;eri ilj.ll 
venme paralarile birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelm ./ 
olunur. (3394) _..,,,.,p 

~ . 
DEVREDİLECEK İHTİRA 

BERATI 
Sultanahmed birinci sulh 

hakimliğinden: r.I~ 
. 'k ııı"...rııl İstanbul kız lisesi Fızı ?JB'~ 1, 

Avni Kulen vekili Avuka\ y~ Sıl 
Even tarafından müddesa. e ~~ 
tanahmed Üçler maha!le5'; 8tc~ ,rl 
çeşme 'sokak N. 10 da Razı)' ııın c 
ne açtığı haczin refi davası ~ 
muhakemesinde: .,91"e 

·n ı• 111·'' 
Müddeaaleyh Raziyenı ,ir Jı' 

giılıı meçhul olduğu mub8~ sP ıl 
fmdan verilen meşruhattB d•ğ' I' 

J3r1l8 ·cf 
ı . 3 numaralara müracaat eyleme. şılmış ve tebligat yapı rgst 1 ~ 

]eri ilan olunur. gün müddetle ilanen te:;~ıı~~ 

cYeni azoestos - çimento mahlıi.. 
tu ve bunun imaU. hakkındaki ihti_ 
ra icin alınmış olan 15 Haziran 1936 
tarih ve 2.185 numaralı ihtira bPra. 
tının ihtiva ettiği hukuk bu kerre 
başkasına devir veyahut mevkii fille 

konmak için icara verilebileceği 

teklif edilmekte olmakla, bu h~sus.. 
ta fazla malfunat edinmek istiyen. 
!erin Galatada, Aslan han 5 inci kat 

DEVREDİLECEK İHTİRA 
BERATI 

cKuyu deliklerinin elektrikle ted
kik ve tharriyalma mahsus usul ve 
cihaz• hak'kındaki ihtira için alın. 

mış olan 18 Haziran 1936 tarih ve 

2183 numaralı ihtira beratının ihti
va ettiği hukuk, mezkur ihtiram 
başkasına devir veyahut Türkiyede 

mevkii fiile konması için icara ve. 
rilmesi teklif edilmekte olmakla bu 
hususa talib olanların Galatada, As. 
lan Han 5 inci kat 1 - 3 numaralara 

/müracaat eylemeleri ilan olunur. 

sına karar verilmiş ıııbc ;r 
muhakemesi 7-7-938 per~e·nd'",,,. 

d"]dı~ı } nü saat 10 na talik e ı pi.:sn p 
yin olunan gün ve saati• da ;/. 

11 
. . h sa''n ,,,,ıı !unda daıreyı ma su ·. Je ... .ıv 

.. . k , t kdır ıe-vucut etmenız 11 S• a ca>' r' 
kemeye gıyabınızda ba\<ı]D ~ ol 

· olrt1 3 5 !iğ makamına kaım 38;ı00 
ilan olunur. 9 

~ d(' 
-- . idaree 
Sahip ve neşnyatı 

ri B"" muhaffl ,,. , ... ıc,... .. 
ETEJ\t iZZET JJEr' ~51 

SON TELGRAF !'fi\'l'll 
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