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ÇARŞAMBA 

Sayu 463 
......... 

Yazı lsıerl: 

İstanbul Cağaloğlu Nuruosma niye No: 54 
En sGn Telgrafları Ve Haberleri Veren Akşam Gazetesi 

~:SAFiYE 
T•k•lm PANORAMA 

Bahçesinin alafranga kısmında bestekar 
\uıbur! SalAhaddin ve arkadaşlarının iş- ' 
tir akile her akşam seanslarına baıtamııtır 

loare • ııan, Tel. 20827 
Telgraf : İst. Son Te_lgraf • 

•• 
Meclisi Hey' eti ile alakamızı kestik, icabederse 

meclisin kendisi ile de alakamızı keseriz .. 
Vekiller hey'eti Mareşal Çakmağın iştiraki le 
bugün de mühim -bir toplantı yapmaktadır 

ffüktimet kat'i neticeyi ve müstakbel hattı hareketini bu 
hafta meclise bildirecek itimad ve selahiyet istiyecektir 
4skerlerimizin Hataya girmesi Kredi 
Drensibi Ozerinde en son dakika- Anlaşması 
Ya kadar aldığımız haberler ~:~~~:: ::~!r.e 

• 
• 

• 

Ankara 22 (Hususi muhabiri • ğu ve halk arasında çeşidli fesad Müdürü 9ehrlnı.ize 
llıizden)- Kabine bugün de Ma.. ve fitne soktuğu sabit olduğundan G 1. Orgeneral Asım GündOZ, Hatayda Fransız 
1i!ŞaJ. Çakmak'm iştirak.ile topla. hükOımetimiz böyle 00 heyeti ta.. f5 ıyor Orgeneral! ile yeni Fransız delegesi arasında 
l:ıacaJctır. B~uman i§lerin alınan nımamaktadır. Hukukan bu heye- İngiltere ile yaptığımız kredi 
lllt anlaşması İngiliz par Himen tosun. • H •• k A t • ı d b • netıceleri ile beraber h4disele. tin şimdiye kadar yaptığı tarafgl_ e e ~ inkiıaf safahatı üzerinde ted. rane ve tazyikli tescil faaliyetinin ~"'.'ve Türk_i~e Büyük Millet Mec u um e çı r n 1 r 
~~kı.erde bu.Iunacak ve icab eden de bitt&bi tanınmaması iktiza eL lısınden geçınlerek kanuniyet kes 

.ararı alacak olan bu toplantıya mektedir. betmektedir. kısmı Frankı.stlerle •a •· 1 ~ _, daki Bu anlaşma ile bilhassa modern 
'· ~taıtürk'Un reis i,.i a.ıtın Bu iti!barla bizce muteber olabl. 
"Plantıdan sonra bu·· yük bır" ~h- Türk ordusu teçhizatı ve slliihlan. 

~. ~ lecek bir tescil ancak bütün Türk-
llıiy t tf--'"- ed" masını takviye edecektir. 1 k • • ı e a .,...;.,,,..,kt ır. Juin ve Etililerin serbestçe lren. t 
)e~~~7!~!U:!:s~~t~~ ~- :~e:~nk:;~~::_mış olmaları ile n!if::e::::!t:: ~~~:k:~~~!m~i~ an aşma 1 s 1 y.<;>r ar 
lııtııniliğe tevdi edilm;_,.,._ Ankara hususların tesbitıi ıçin ö:ıiimüzd~· 
llıeJıafili Hatay dav~: umumi- Bu husust;ı görüştüğüm salah· • ki hafta başında Ankarooa yenl 
~tı üzerinde nlliat bir hafta ile. yettar bir zat: Alina fahri bemşerisi olan müzakereler cereyan roece!ktir. 
titınektedir. Bu hafta içinde bükü.. - Verdiğimiz nota Akvam Mec. Muhiddin "Üstündağ Bu müzakerelerde İngiltere hll. 

Bar t. :ın hükumetinde deği
muhtemel şi k l . yapılması ~t vasıl olm.S istediği bütün !isinden çekildiğimiz.i işaret eden kı'.ımeti namına bulunacak olan 

~er bir nota değildir. Komisyon Ha - Va ı · m . z İngiltere Maliye Nezareti kredi 
•- ıceleri ist.ilıaal etmek kararın. 1 1 lk" t f d h lbllk h kk il k ,.. olup azami hafta sonuna kadar taydaki faaliyeti ile Akvam Mec. dairesi müdürü yakında §ehriıni.. 1 ara 8 8 mu ar 8 1 Yer ece 
~t·· llsine fena bir imtihan geçlrtrniş, ze gelecektir. 

.. ı vaziyet tebellür edecek, ona 
~r~ hükumet müstakbel hatıb. ha. bu yoldaki bütün itimadımzı kay- Atı' na fahrAı Müzakerelerden sonra kredi mil 
·•k "- betın.iştir. dürü memleketimizin sanayi ve 

e...,,i tesbit edecektir. 
'-' B e~'-' hareketler k•,..,,Qında H • • ı d ticaret mıntakaları dahilinde bir 

ııa"afta sonunda, kat'! wziyet u .~u -·- emşerısı o u 
..,,kkında Başvekil Celil Bayar DUnkU grup lçUmama riyaset ve günün hiidiselerinin getireceği etüd yapa•aktır. 
;urkiye Büyük Millet Meclisinde eden Trabzon meb'usu Basan Saka icablara göre Akvam Meclisinden Dost ve müttefik Yunan hüku. Milli Ban'ka müdürlerimiz hu 
ll!l-\lanatta bulunacak ve vaziyetin misali ile sadece Türk ekseriyeti· ı çekilmek de düşünülebilir. metinin misafiri olarak Atinada tedkik esııa5tnda kendisine refa • 
v •hına göre Meclisden salahiyet nin aleyhinde harekette bulundu. (Devamı 6 ncı sayfamızda) (Devamı 6 ncı sayfamızda) kat edeceklerdir. 

e ıti.rnad lstiyecektir. 
liususi surette öğrend.iğ>rrıe gö_ 

te ha~a içinde alınacak siyesi te
tel)büsıerin neticesi b!Zi tatmin 
~ •kınıına göre iki vaziyete sev. 
bl'debilecektir. Bu vaziyetlerden 
~tincisi Fransa ile aramızdaki 
~ Uahedelerin icabına göre mer'i -
et,; ve temdididir. 

t İkinci vaziyet de, yapılacak ha. 
veketlere göre salahiyet istemı!k 
tııe bu meyanda Fransa ile ara -
L 

1l'<da m.evcud bulunan muahede
"r· l ı lller'iyetten kaldırmaktır. Bun 
~t arasında 921 Türk - Fransız 
'l'Uahedesi ile 923 muahroesi ve 

1 
Utk _ Fransız bitaraflık ve dost. 

Uk muahedesi ile diğer mütem -
~ muahedeler ve itilaflar var. 
•t iti. bunlardan hükfunırt Türk -

l>t-
•nsız bitaraflık ve dostluk mllr 

~~<lesini feshedeceğini Franııız 
~~klııııetıne bildirmiş ve t.kat he 
~ uı bunu tatbik etmemişti. Yine 
~~Usi surette öğrendiğime göre 
lıu er hüktlmet istediği neticeleri 

1. hafta içinde almamış ve Mec. 
lie kat'i beyanatıta bulunacak va. 
~%te gelmemiş olursa o vakit de 
e •ıiYetin icablaruıa göre hareket 
v lıııek üzere Meclisten salahiyet 
ve >limad istemekle iktifa edecek 
ı: lvı:ecLis hazinn nihayetinde yaz 

liline başlıyacaktır. 
llj l!et'lıalde, bu hafta hükQmet 
ı _etl{ez; en faal bir politika havası 
~<l<! bulunmakta olup Hatay 
, c~elesini artık sonuna erdirmek 

1~tııi kat'isindedlr ve -buna a.id bü. 
ıq n ledbirlerinl de her sahada al-

i§ huluııımaktadır. 
d A.kvarn Meclisinin Hataya gön_ 
t~ olduğu heyetin vaziyetine 

ce bu heyetin Hatayda binblr 

Japonlar, Çindeki ma-Slovaklar da mu~tariyef 
elde etmeğe çaltşıyorlar tahrib yin tarlalarını 

ediyorlar 
Japonların Çinde kurdu~u yeni hükO· Prağ 22 <A.A.) 

met artık Nankinde faahyete geçiyor Nazırlar meclisi 

. , .. ~~.JJI" 
Çindelfl harlı t~n biz ııahııe (Yazısı 6ncıda) 

dün sabahleyin ve 

öğleden sonra top. 
]anarak hükfune

tin bugün Çek 

partilerinin mü • 

messillerlne tev-
di etmek tasavvu. 
runda bulundu • 

ğu meseleleri tan-

zim etmek üzere 

milliyetler i.§ini 
tedkik etmiştir. 

Südet Alman • 
!arının organı o. 

lan Die Zelt gaze. 

tesi bu hususta 
diyor ki: 

cBu partiler 
ke°ndi nazırları ta. 

rafından tanzim 

edilen müzakerat 

programını tas • 
dik ettikten son-. 
ra vaziyetin ay • 

!anlanacağı ümid 

edilmektedir.• 

Çekoslovakya vaziyeti 
yakında aydınlanacak 

Makineli tüfek kıt'asına mensub 
b ir Çek askeri 

(Devamı & ancı ıahileınUdo) 

Fransaya iltica eden hilkd metçi İspanyollardan bir grup 

Londra 22 (Son Telgraf) - Ro. 
mada İngiliz sefiri Brot ile Kont 
Ciano ve Londrada İtalya sefiri 
Grandi ile Hariciye Nazrrı Ha • 
lüaks arasında yapılan temas • 
!ardan sonra İtalya • İngllteH, an.. ! 
!aşmasının süratle meriyet mev. 
küne konulması için İspenya me. 

selesinin bir şekil verilme;,0 ç.ılı • 
şılmaktadır. 

Bu arada İtalya hükfuneti İs.. 
panyada harbeden taraflara mu. 
hariblik hakkının verilmesinde 
ısrar eyleml§tir. Cuma gllnü top. 
!anacak olan ademi müdahale ko. 

(Devamı 6 nrı sayfamızda) 

Yanola Üçüncü 
Nerede? Defa 

Bu kadının bir yere giz· 
ıenmesl ihtimaline bina· 

en bUtUn vlllye\lere 
araştırmalar yapılması 

için emir verildi 
2972 num::ıarlı otomobil şoförü 

Ömer Lutfiyi Maslakta öldür -
dükten sonra arabasını alarak son 
süratle hududa doğru kaçan ve 
İpsalada Muhiddin isminde genç 
bir metreoloji memurunu da öl. 

(Devaıw 6 ncı sayfamızda) 

Bir adem karısını Jıletlo 
yliz!Jnden yarai clı 

Bundan üç sene kadar evvel Ye. 
dikulede, Merhabada tramvay du. 
rağında 47 numaralı dükkunrla 
hallaçlık yapan Hamdi isminde bi. 
ri Fatma namında güzel bir k ız • 
evlenmiş ve bir sene kadar bir 

(Devamı 6 ncı sayfamızcJ.o) 
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Bekarı evlenmiye 
mecbur edebiliriz. 

Bu mecburiyet yalnız kanunun ve
receği bir mecburiyet diye sayı
lamaz. Cemiyet ve yaşayışımız da 
bekarı evlenmeğe sevkedebilir. 

Yazan : ETEM ızzET BENiCE 

B
ek~ evlend~ek, yahut ta evlcnmeğe mecbur etmek gü • 

nun meselesı olarak halk arasında konuşuluyor. Bunun içindir 
ki, tekrar bu mevzua dönmüş bulunuyoruz. 

Dava, ıııilll davalarımızın en başında gelmektedir. Evlenmeyi, nü. 
fos artımını yalnız köyden ve köylüden beklemek en büyük hatamız 
olur. Köy temeldir. Fakat, çoğalmamızda şehirlinin de en büyük vazife 
ve mesuliyeti vardır. İlk bakışta köylülerimizin üreme vazifesinin liya. 
katle ifa ettiklerini &örüyoruz. Türk köyünde yaşı _yirmi ikiyi geçmiş 
bekilr yoktur. Şehir, kazalardan başlayarak bekarlarla doluyor. 

Bekarı evlenmcte mecbur etmek için kanun yapaına)tz. Dünyanın 
hiç bir yerinde böyle bir §ey ne yapılmı§tır, ne de yapılabilir. Ancak 
sosyal hayatımız ve yaşama tarzlarımız bek.ô.rı evli buhınmıya böyle 
bir mecburiyete sevkedebilir. Bu mecburiyeti yaratacak olan ilk önce 
milli ,·icdanımız, ondan sonra da aile durumlarımızdır. 

Aile kendi samimiyet sınırlannı bekilra kapadığı gün genç ve tek 
adam, evlenmeyi kendisi için bir · mecburiyet sayacaktır. Aileden gele. 
cek olan bu tedbir yine aileyi ve onun seciyesinin, örf u teamülünü 
yükseltecek, perçinliyecektir. 

İkinci plinda yine cemiyetten gelecek tedbirler vardır. Bilhassa 4 
Kanununa tabi müesseselerde tercih esası üzerinde ısrarla duruyoruz. 
Evli, çocuklu, çok çocuklu erkeklerin tasnif ve tercihi bekarlığa sed 
çekecegi kadar üremeyi de teşvik edecektir. Hele bu tasnif Devlet ba
remine ve Devlet teşekküllerine de tahsis edildiği vakit dava esasından 
ve bir çırpıda halledilmiş olacaktır. 

Mes'uliyetsizlik, cemiyetin ve şahsın zararına olduğu vakit suç 
iiadesi içine girer. Çoğalmak ihtiyac ve mecburiyetinde bulunan mil. 
letler için de {.,rdin bu içtimai mes'ulyeti kabulden uzak J..alması ına. 
nevi bir suç sayılmak lazımgelir. Şehirli. safları içinde bıı şııunı da 
uyandırmıya mecburuz. Kanun belki bu milli davada ancak bir noktayı 
halledebilir. O da: bekarla evli, evli ile çocuklu ve çok çocuklu arasın. 
daki maişet ve kazanç farkını tefriktir. Ve .. bu nokta hiç bir itirazı 

uyandırmadan hakikaten kanunlaştırılabilir. Liyakat ve ihtısas böyle 
bir tasnif ile aJakadar değildir. Llyık olan layık olduğu nziienin ba. 
şına geçirilir, fakat; evli, bekar, çocuklu, çok çocuklu olduğuna göre 
aylığını alır. Du, ayni zamanda haklı ve adil bir maişet ve refah tevzii 
esası da olabilir. 
, Cemiyetin, ailenin, Devletin alacağı bütün bu tedbirleri şimdiden 
sıraya koymaz; evlenme ve çocuk yetiştirme mevzuu iizerinde durmaz. 
sak memleket!eki bekar sayısının her yıl azaldığına deiiit. muhakkak 
ki ~oğaldığına şahid olacağız .... 

Etem İzzet BENİCE 

lstanbul hamamları yıkılmıyacak 
'41Uz•l•r umum mUdUrlUğUnUn mUracaatı Uzerlne 

tarihi hamamların vergiden istisnası 
muvafık görUldU 

Tarihi hamamların bir kısmını 
belediye satın alacak 

Şehrimizde hamamlardan bazı. 
tarının büyük tarihi kıymeti ol. 
duğu tesbit olunmuştur. Ancak, 
bu kabil hamamların sahibleri ta. 
rafından vergi veya diğer hususi 
sebebler yüzünden yıktırıldığı, 

ankazının yıkıcılara satıldığı da 
görülmüştür. 

Aldığımız malumata göre bu va. 
ziyet, cMüzeler Umum Müdürlü. 
ğü• nün nazarıdikkatini celbe! _ 
miş. bunun üzerine mezkiır mü
dürlük Maarif Vekaletine bir 
müracaat yapmıştır. Bu müraca
at neticesinde şehrimizdeki cTa_ 

rihi hamam• ların vergiden istis. 
nası için Maarif Vekaleti tarafın. 
dan Maliye Vek8leti nezdinde te
şebbüste bulunulmuştur. 

Bu taleb, Maliye Vekiileti tara. 
fından da kabul olunmuştur. 

Bunlardan birini teşkil eden 
Üsküdardaki •Ayazma hamamı• 
nın, sahibleri tarafından yıktırıL 
mak üzere olduğu da haber alın
mış, hemen alilkadarlara emir ve
rilerek buna mini olunmuştur. 

Diğer taraftan Belediye de bıı 
kabil hamamları satın alarak ken. 
di işletecektir. Bu cümleden ol. 

ONUJ9EHv 
~.... ~ - • ., ·~ . • • . .. . ! __ , .... _, ____________________ _ 
_AŞK, HE_YECAN_v_e _l_HTİRA_S_R_O_M_A_N_I 
Tefrii<a 
N. 22 

Melahat başını kaldırdı: 
- aır zabıta memuru gibi ko. 

nuşuyorsun, Kamran! Ont:. sana 
lüzumu kadar tanıttun Daha faz. 
!asını söylersem, çirkefi üzerime 
sıçratmış olurum. 

Sonra birden şen bir kahkaha 
ile güldü; 

- Haydi, viskini iç de gidelim 
irtık .. . 

- Nereye gideceğ iz? 

- Tekrar otele, düj:\ün salonuna. 

- Beııım hiç niyetim yok. 
- O halde bır başka otele gi. 

dip yatalım! 

yazan: laken.::er f, 
SERTELLi 

Kamran omuzlarındl hafif bir 
ürperme duydu: 

- Beraber mi yatacağız? 
- Öyle ya. Bir mani var mı? 

Mademki birbu'i.ınizi seviyoruz. 
Bil'birimizi anladık .. İçtik, eğlen_ 
dik. Başımı tutamıyorum artık. 

Sıra yatmağa gelmeri. mi? 
- Hakkın var, Melahat gide _ 

!im ... Fakat ressam Gültekin eve 
gider de seni bulamazsa? .. 

- Bir gece de bulmayıversin .. 
ne çıkar bundan? 

Melii.hatin başı dönüyordu. 
Göz kapaklarını açamıyordu. 

Beşiktaşta derin 1 
Bir kuyuya düşen 
19 yaşında genç 
·Bir kız 

KuçoK HABERLE~ Silahdarağa fabrikası 
*Alınan hük(\meti, Yahudile. 

29metre derinliğinde
ki bu yerden nasıl 

kurtarıldı 
Dün Beş~ta bütün bir ma _ 

halle halkını heyecana düşüren 

bir hadise olmuştur: 

Beşiktaş, Abbasağa Selamlık so.. 
kağında 28 numaralı evde oturan 
Bayan Saniy<min kızı 19 yaşında 
Ayşe saat 14,5 raddelerinde evde 
kimsenin bulunmadığı bir sırada 
bahçede geııerken kuyunun yanı.. 
na geldiği zaman müvazenıesıni 

kaybederek 29 metre derinlikteki 
kuyuya düşmüştür. 

Taşlarla ooprak su sathından bi. 
raz yukarıda kalmağa muvaffak 
olmuştur. Biraz sonra eve gelen 
yeğeni 14 yaşlarında Tevfik tey • 
zesinin kuyudan bağırdığını gö • 
rünce

0 

komşulara ve polise keyfi_ 
yeti ha'ber vermiştir. Polisler eve 
lroşara'k Ayşeyi kuyudan çıkarmalı: 
için çok uğraşmışlar, fakat onu bir 
türlü yukarıya çıkarmağa muvaf_ 
fak olamamışlardır. 

Bu va2'iyot üzerine mecburen it.. 
fiyeye haber verilmiştir. 

Bu sırada vak'ayı haber alan 
mahalle halkı da telişla bu eve 
koşmuştur. Biraz som-a gelen itfa. 
iye gene kzı kuyudan çıkarmağa 
muvaffak olmuştur. O sırada im. 

dadı sıhhi oromobili de celbolun
muşsa da gene kız; şayanı hayret 
bir soğıtkkanlılıkla gülerek hiçbir 

yerinde beresi olmadığını, hasta. 

neye gitmeğe lüzwn görmediğini 
söy !ediğinden imdadı sıhhi oromo. 
bili boş dönmüştür!. 

lstanbul 
Berberler 
Kursu 

Dün talebelerin ve ha· 
riçten gelen berberlerin 

imtihanı yapıldı 
Berberler cemiyetine bağlı kur. 

sun bu devre faaliyeti; dün bit -
miştir. Bu münasebetle dün ber • 
herler cemiyetinin merkez binasın 
da kursa devam eden 10 talebenin 
ve haricden iştirak eden 30 kişilik 
bir berber grupunun imtihanlan 
yapılmıştır. Muvaffak olanlara eh
liyet vesikaları verilecektir. 

* Bütün Atina gazeteleri, el. 
yevm Atinada bulunmakta olan 
Valimiz Muhiddin Üstündağa kar. 
şı dost ve müttefik Yunanistanda 
gösterilen samimi sevgi ve teza • 
hürleri kaydetmekte bunu Türk. 
Yunan dostluğuna yeni bir nişane 
telakki etmektedirler. 

mak üzere Fatihin sadrazamların
dan Mahmud Paşanın kendi isıni
le meşhur hamamından sonra 
cBeyazıd• hamamını da Belediye 
sa tın alacaktır. 

Ayağa kalkınca sendeledi. 
- Kolumdan tut Kamran.. 
Naci Demirel: 
- İşte şimdi belamı buldum. 
Diye mırıldanarak Melahatin 

koluna g;rdi. 
Polis hafiyesinin tenbih ettıği 

şoför çoktan gelmiş, bahçede bek. 
liyordu. 

Melahat içince, içini dışına vur_ 
makta gecikmemişti. 

Gazinonun merdiveninden iner_ 
ken söylendi: 

- Hangi otele gidiyoruz aca
ba?! .. 

Otomobile bindiler. Nacı De -
mire! mütemadiyen Gültekinin a. 
dam öldürmek kabiliyetini tahlil 
ediyordu. Demek ki, Melahat, 
Gültekin Beyin adam öldürdüğü
ne de şahid olmuştu. Bu rabıta -
nın sıkılığı şimJi anlaşı 1 ıyordu. 

• • Otomobil sokağın ağzım kadar 
güçlükle yürüdü. 

- Paaat... Pat ... 

rin borsa ve piyasalara alınma • b H •• lru• l k masını kararlaştırmıştır. uyu ece * Akay idaresinin yaz tarife -

~!~sabahtan itibaren baş· Elektrik tesisatının 
* Şehrımizde et fiatlarının ıı.. 

cuzlatılması münasebetile mez -
baha rüsumu indirildiğinden Be. 
lediye bütçesinde 550 bin liralık 
bir açık husule gelmiştir. 

Hükumet, bu açığı her hafta 
50 bin Jıra vererek ödemektedir. * Sultanhamaınında bir sabun 
imaliı.foanesinde Şevki isminde bir 
bekçiyi kaynar sabun kazanına 
atarak öldüren ve müddeiıımu • 
milikçe idamı istenen Mansurun 
yaşının 20 den aşağı olduğunu id
dia ederek bu suretle idamdan 
kurtulmak istemiştir. 

Katil bu cihetin tahkiki için 
tıbbı adlide muayene edilecektir. * Şirketihayriye yaz tarifesi.. 
nin tatbikına önümüzdeki pazar 
gününden itibaren başlıyacaktır. * Bağdad hukuk fakültesi pro
fesörlerinden Mı.sırlı Hasan Naif, 
imtihanlarda muvaffakola ınıyan 
bir talebe tarafından yaralanmış.. 
tır. Profesör, aldığı yaraların te
sirile vefat etmiştir. * Beykoz.da pazar günü vukua 
gelen deniz kazasında bir balıkçı 
kayığından denize dökülen 20 ki
şiden bir kısmını kurtaramağa 

muvaffak olan Şirketihayriyeııin 
15 numaralı vapuru kaptanile 3 
tayfa ve gemi kamarotu, Şirketi 
hayriye tarafından para mükafa. 
tile taltif olunmuşlardır. * Yıldızdaki polis mektebine 
vilayetimizden ve muhtelif vil5.. 
yetlerden bugünlerde 200 talebe 
alınacaktır. Dahiliye Vekaleti bu 
münasebetle vilayetlere bir ta • 
mim göndermiştir. Bu tamimde; 
polis mektebine alınacak talebe • 
!erin intihabında çok hassas dav_ 
ranılması bildirilmektedir 

Feci bir 
Otomobil 
Kazası 

Dün gece Beyoğlunda feci bir 
otomobil kazası olmuştur. Şükrü 
isminde bir şoförün idare ettiği 

2674 numaralı otomobile gece ya_ 
rısına doğru Melek isminde bir 
kadınla Nuri, Arif ve Kadri na. 
mında 3 erkek bınınişler ve Ka • 
bataşa gideceklerini söylemişler
dir. Bu suretle 4 yolcusu ile ha • 
reket eden otomobil biraz sonra 
Taksim • Gümüşsuyu yolu civa • 
rında İzzetpaşa sokağına gelmiş • 
tir. Lakin araba tam bu sokağa 
gireceği sırada viraj yapamamış 
ve birinci sed yakinindek, EskL 
şehir meb'usu Yusuf Ziyanın 5 
metro derinlikteki bahçesine müt

hiş bir gürültü ile yuvarlanmı ş • 
tır. Bu tehlikeli uçuş ve sukut 
neticesinde otomobil parçalanmış. 
tır. 

Yolculardan Nuri başından a
ğırca diğerleri yüzlerinden hafif. 
çe yaralanmışlardır. 

Yaralılar Beyoğlu Zükur has -
tanesine kaldırılmışlardır. Bun • 
!ardan ikisi orada kalmış, şoförle 

diğer ikisi pansıman 
çıkmışlardır .. 

yapılarak 

Oromobilin sahibi de yaralı • 
dır. Şoför Şükrünün sarhoş ol • 
madığı anlaşılnu~tır. 

Diye bir gürültü işitildi. 

Şoför: 

- Eyvah, lastik patladı. 
Diye mırıldanarak direksiyonu 

bıraktı. 

Naci Demirel: 
- Gitmek kabil değil mi? 
Diye sordu. 
Şoför lastiklere baktı: 
- Affedersiniz, beyim! Bu hal. 

de bır yere gidemeyiz. Şuracık -
tan caddeye çıkarsanız başka bir 
taksi bulabilirsi niz~ 

Naci Demirel Melahatirı kolu. 
na girmişti. 

Otomobilden ayrıldılar. 
Melahatin sarhoşluğu vapma • 

cık mıydı, gerçek miy i? Bunu 
anlamak mümkün değild:. 

Naci Demirel caddeyr çıkınca 

başka otoyu çevirip Melühati ta. 
nıd ı ğı bir otele götürecektı. 

Naci Demirelin talihi her şey_ 
de onun yii zünü ak çık a rmı~kC'n, 
bu hfıdisede - b;Jmem nerler,? _ 
xnüşkülüttan mü ~külata, muvaf • 

ıslahına başlandı 
Anadelu yakıısına ceryan veren Arnavudköy -

Kandilli arasındaki büyük kablonun 
değiştirilmesine başlandı 

Elektrik şnrketinin Nafına Ve. 
k8letine geçmesinden sonra bozuk 
olan tesisatın birer birer yenilen_ 
mesine başlanılacağını yazmıştık. 
Aldığımız mütemmim mallıma

ta göre, bu maksadla şehrimize 
gönderilmiş olan elektrik müte _ 
ha5sısları, muhtelif semtlerdeki 
tesisatı ve •muhavvile• merkez... 
!erini tedkik etmektedirler. 

Bu tedk.iklerde her semtin e • 
lektriğe olan ihtiyacı, cereyan 
kuvveti, kilovat takati gözden ge
çirilmekte ve bunlar, şebekenin 

vaziyeti ile mukayese olunmakta. 
dırlar. 

Muhtelif semtlerdeki şebeke, 

bu tcdkiklerin gösterdiği lüzum 
ve ihtiyaca göre tadil olunacaktır. 
Ayni zamanda cSilfilıdarağa• e. 
lektrik fabrikasının da tevsiine 
lüzum görülmüş ve bu fabrikanın 
en son sistem vesaitle tech 'z ve 
büyültülmesi kararlaştırılmıştır. 

Aynca, mevcud tesisatın yeni. 
lenmesi hakkındaki kararın tat
bikine de hemen ve peyderpey 
geçilmesi derpiş olunmuştur. 

Bu cümleden olmak üzere Bo
ğazın Anadolu yakasındaki elek-

Sabiha 
Gökçen 

ihtisaslarını 
anlatıyor 

3 bin kilometrelik hava yolcu
luğunu muvaffakiyetle bitiren ve 
yalnız pusula ile istikamet tayin 
ve harita kullanınıyarak Balkan. 
tarı dolaşan kıymetli kadın tay • 
yarecimiz Gökçen, dün Yeşilköy. 
de gazetecilere demiştir ki: 

c- İstanbula daha erken gele
cektim. Fakat pusulanın küçük bir 
bozukluğu yüzünden seyahatim, 
birkaç saat gecikti. 

Balka_n turundan son derece 
memnunum. Gerek Atin~ ve BeL 
gradda ve gerekse Bükreşte, beni 
bütün ümidlerimin fevkinde kar. 
şıladılar. Bir Türk kadın tayya _ 
recisi sıfatile, hakkımda gösteri • 
len bu samimi alaka, beni pek mü
tehassis etti. 

Bilh.ıssa müttefik ve dost de,·. 
!etlerin ha va mümessillerinden 
görmüş olduğum yardım ve bü • 
yük nrzaket eserlerine nasıl le. 
şekkür edeceğimi bilemiyorum. 

Seyahatim esnasında, en ufak 
bir arıza dahi vuku bulmamıştı. 
Yalnız, Bükreşten havalandıktan 

biraz sonra, pusula bozuldu. Bu 
yüzden, Büzeni askeri tayyare 
meydanına inmek mecburiyetin.. 
de kaldım. Pusula tamir edil -
dikten sonra, tekrar havalanrak 
Büzeni'den buraya bir saat 15 da. 
kikada geldim-• 

fakiyetsizlikten muvaffakiyet _ 
sizliğe düşüyordu. 

İşte bir felaket daha .. 
Sokağın karanlık dönemecini 

dönüp aydınlık caddeye çıkacak
ları sırada birdenbire Noci De • 
mirelin önünde bir gölgd dikil -
mişti. 

Naci Demirel bunun mahalle 
bekçisi olduğuna kani olmasaydı, 
derhal revolverini çekmekte ge_ 
cikmiyecekti. Fakat, birdenbıre 

şaşıı dı .. Ve şiddetli bir yumruk 
daııbesile yere yuvarlanıverdi. 

Sadece bir ses .. Kısık, sert bir 
ses duyuldu: 

•- Alçak.. Ben o kadını sana 
bırakır mıyım?• 

Naci Demirel sersemlemişti .. 
Ve o güne kadar böyle ani bir 

tecavüze maruz kaldığını da ha.. 
tırlamıyordu. 

Polis hafiyesi kendini toparla • 
yıp kalkıncıya kadar Meliıhat u • 
zaklaşmıştı .. 

(De\·amı var) 

trik cereyanı da kuvvetlendirile. 
cek ve buraya şehrimizden cere
yan nakleden büyük kablolar he. 
men tamir olunacaktır. 

Bu tamir işine hemen girişi! • 
miştir. Arnavutköyünden Kandil
liye kadar deniz altından Anado
lu yakasına cereyan nakleden kab_ 
!onun kaldırılması ameliyesine 
başlanmıştır. 

Bu münasebetle iki sahil ara • 
sına şamandıralar konmuştur. 

Keyfiyet, Deniz Ticaret Müdür
lüğüne de bildirilmişt ir. 

Gerek kendi vapurlarımızın ve 
gerek Boğazdan transit :ı uretile 

geçen ecnebi gemilerin, burada 
tamir devam ettiği zamanlarda 
herhangi bir kazaya sebebiyet 
vermemeleri için de geceleri 
renkli fenerlerle buradakı tamir 
dubasının üzerine beynelmilel i. 
şaretler konmasına başl~nmıştır. 

Bu büyük kablo tamir edilerek 
yakında yerine tekrar konacak • 
tır. 

Diğer taraftan şehrimizde elek
trik fiatlarının indirilmesinin, 
şimdilık mevzııbahs olmadığı da 
anlaşılmıştır. 

Sinema, içkili lokanta, 
Bahç; ve gazinolarda 
Ucuzluk 
Müessese sahibleri O/o 
de 10-30 tenzilatlı tari
feleri muhakkak ayba
şına kadar kaymakam-

lıklara tasdik 
ettirecekler 

1 temmuzdan itibaren şehrimiz... 
de başlıyacak olan eğlence ucuz
lığı esaslarını tesbit etmek üzere 
dün sinemacılar toplanmışlardır. 

Ayrıca Beyoğlu kaymakamı ile 
Emin.önü kaymakamı da birleşe _ 
rek bu iş etrafında görüşmüşler
dir. 

Neticede şu esaslar tesbit olun. 
muştur: 

Her sinemada cumartesi gün • 
!eri saat 14,30 ve 13 de ve pazar 
günleri de 11 ve 13 de olmak ü
zere her sinema haftada dört de. 
fa ucuz halk matinesi tertib ede
cektir. 

Bu matinelerde büyük sinema _ 
tarda her yer 20 • 25, küçük si
nemalarda her yer 15-20, daha 
küçük sinemalarda 10 • 15 kuruş 
olacaktır. • 

Bu ucuz seanslarda da haftanın 
ayni filmi gösterilecektir. 
Ayrıca her sinemada 15 kuruşa 

muhtelif günlerde çocuk matine
leri de tertib olunacaktır. 

Diğer eğlence yerleri sahiple • 
ri de; tarifelerinde en az yüzde 
25 tenzilat yapmağı kabul etmiş
lerdir. 

İçkili mahallerde de müskriat 
üzerinden yüzde 10, mezelerden 
yüzde 25 ile yüzde 30, barlarda 
müskirat ve bira satışı üzerin _ 
den yüzde 25 tenzilat yapılması 
muvafık görülmüştür. Bu kabil 
Bütün müesseseler, tariielerini bu 
yeni esasa göre tenzil edecekler • 
dir. 

Tenzilatlı yeni tarifeler, hiçbir 
tasdik ücreti alınmaksızın bütün 
kaymakamlıklarca tedkik ve tas
dik olunacaktır. 

Bu kabil müessese sahibleri; 
şimdiki tarifeleri üzerinde ya _ 
pacakları bu tenzilatı ay başına 

kadar muhakkak kaymakamlık • 
tara tedkik ve tasdik ettirmeğe 
mecburdurlar. 

* Şehrimizin muhtelif semtle
rindeki ilkmekteblerin bahçele • 
rinde tesis edilecek olan 16 çocuk 
bahçesi bugünlerde açılacaktır. 

Polonya'daki 
Alman ekatliy 

Alman ekalliyetinin ın 

deratı yüzünd~n Çekoslovak 
Almanya arasında belire& 
lllfta Polonya gazeteleri, kr 
ziyade Kral taraftarlığı ya 
Çekoslovakya aleyhine ate~ 
kürmekte idiler. İlk nazard. 
rib &ibi görünen bu vaziy 
hını şıı sebeblerde aramak 1 
dır: 

1 - Evvela Çekoslo,· 
Alman ekalliyeti gibi bir d 
lonya ekalliyeti vardır . .ı\IP 
yanın Alman ekalliyeti, Ma 
tanın Macar ekalliyeti hak 
gösterdiği alıikayı Polonyall 
PolonyaWar hakkında göst• 
tabiidir. 

2 - Fakat eğer iki dede! 
sındaki münasebetler rnınİ 
saydı, Polonya, kom~usunun 
detli tazyik altında bulun 
bir sırada Çekoslovakya için 
kül bir vaziyet ihdas etınciı 
lışmaktan çekinirdi. Hakikot 
dur ki Polonyalılarla ÇekO 
vaklar arasında Büvük har 
evvelki devre kadar .. gcri gide 
anlaşın:ızlık vardır. ~Ialunıd• 
Çekler ve PolonyalılMrın bir 
ını Avusturya impar~1 toriuğ 
hakimiyeti altında ya,aını: 1 

Bu seneler zarfında aristok.1 11 

nıbna mensub olan Polonyalı 
burjuva sınıfını teşkil eden 
!er arasında . geçimsizlik \' 
Çekler, milli isliklfillerine "' 
mak için Rusyanın yardunın•• 
venmckte idiler. Le!ı;stnııın 

hakimiyeti altına geçen kısı. 
daki kardeşlerinin feci hali"'. 
ren Polonyalılar ise, dah• uı~ 
yim olan Avusturya idaresini 
cih ediyorlardı. Polonyalılar 

1 
Rusya Avustııryadan dah• t'., 
keli bir dii~mandı. . Pilsudskı 
Büyük Harb içinde AvusturY• 
dularilc birlikte Rusyaya ı. 
mücadele ettiği malumdur. 

3- Üçüncü bir sebeb de 
1 

senesi ikinci kanununda ..ııırı• 
ile akdettiği dostluk rıUsnJ.ıı• 
sonra büyük komşusuna · h 
çakmaktır. 

Fakat Polonya gazeteleri, . 
koslovakyadaki Alman ckallı 
tinin hakları üzerinde bıı Jcr 
ısrarla dunırken, Polonynıııı> 
di hududlan içindeki Alınan c 
liyeti de bazı haklara sahih ol~ 
istediklerini Polonya hükuırıc 
hatırlatmışlardır. Ajans teııır~ 
!arına göre, Volini mıntak•5111 ~ 
Alman ekalliyeti Polonya ter 
nazırına verdiği bir nıuhUr 
Alınan mekteblerinin kapatıl~ 
sını protesto etmiştir. Bu ın" 
raya göre, altı sene evvel, bll n 
takada seksen mekteb varken, 
gün ancak yirmi yedi ınekteb 
mıştır. Polonyada bir nıi!Y0nd 
dar Alman ekalliyeti ınevcııd 
d • !"--' AlınatıY8 8 

ugu ma uuwıır. lJll 
Polonyalı ekalliyet vardıt· 
kalliyetlcrin tabi bulundııkla;;. 
k(\metten •ikilyetleri polo ,, ~v 
Almanya anla§masından e 
yıllar içinde Milletler CenıiY" 
meşgul eden ehemmiyetli ınc 
!erden birlnl teşkil eın1e:ı:;10 
Polonyanın ekalliyetler b 

0 
ııiriştiği taahhüdler enternıaSY d 

ah . ti L-'-dir Sulh nıualı• m ıye.......... . 1 
!erile nüfusunun üçte birİJl'd 

b J<l<ıll • 
kil eden ekalliyetler a . ·bi 
takım taahhüdlere giriştJ~ı.~: . .-a 
lihare Almanya ile ın . 

s·ıet• 
ınua hede ile de Yukarı 1 .,ı> 

ı haki { 'lf!11· 
ınan arının arını e1' 
Bununla beraber, PolonY'1 , .; 
yetin hakkında girişti ı t I' ~. 
j.,,-i reddetmiş; fakat Al~•·:~r · 
imzaladığı bir anlaşına ılo sııb 
devlet de diğer millete nı"':' .., 

·yı , .. 
lan ekalliyet hakkında ı jŞ 
mele yapmağı taahhiid el~ a 
Ancak Almanyanın ve polo~,.d 

Yfafl"" 
(Devamı 6 ucı sa 

Sağlık Kuponu ıe . ıaı 
Bu kuponun yiT1Tl' ·refl 

. . getı " 
toplayıp ıdaremıze . z,Or-
kuyucularımız soN .. T~assı-'I 
F'ın birinci sınıf muıe ıeaa 
rı tarafından meccaneıı /ı 

ıııar. 
edileceklerdir. I{upö •i§ti' 
gün idarehanemizd~ aeg 
mektedir. 



Yeni bif mes'ele 
S<l.bahları 

Zeytinyagıarımız
bütün dükktinların da cinslere 

ll'ıuaggen saatlerde açılması A I 
i s t e n i y o ,. yrı ıyor --

a .. "1aksadla belediye talimatnamesine btr mad· Hilsye mani olmak Uzere 
tenekeler in üzerine tas· 

da eklenmesi veya bir kanun çıkarılması dikli etiket ler konacak 
raca edilecek Zeytinyağı mahsulünün de di-

İstaııııulıdaki esnafın Belediye 

~atı mucibince saat 19 da dük
lıııan kapama mecburiyetinlıı 

dikel Belediyelerce kabul edile
lı!k nıemleketin her tarafındaki 
~afın da istirahat için bol zaman 
Qlllabi!mesi etrafındaki tedkikler 
erlemektedir. 

1 
Bu işle alii:kadar olanların söy

'dikıerine göre esnaf kapama sa

~inin tayin edilişi gibi sabah.. 

~ açma saatlerinin de tesbiti ci.. 
tine gidilmesi için bazı tasav • 

~!ar yapmakta, bunun temini t Beledlyeye müracaat etmek 
~ hazırlanmaktadır. 

lle!edi~ talimatında dükkAn _ 

!arın açılına saatleri tesbit edil -
memiş olduğundan bazı esnaf, 
dükkanlarını çok erken açmakta 
ve böylelikle hem kendi istirahat 
zamanından bir kısmını feda et -
mekte, diğer taraftan da, başka 

satıcılardan daha fazla iş görmek
te, müşteri kazanmaktadır. 

Bir kısım esnaf, bu ay içerisinde 
Belediyeye bir müracaat yapacak, 
açılma saatlerinin de tesbit edil
mesini istiyecektir. 

Bu usul kabul olunduğu takdir
de, akşamlan kapanma saatinde 
olduğu gibi sab ahlan da her züm.. 
re sanayi ve çeşit esnaflık için bi
le ayrı ayrı saatler tesbit oluna -
caktır. 

l Temmuz denizcilik bayramı 

~ oün Taksimde büyük merasim ve 
oir denizciler resmi geçidi yapılacak 
() . . d . d b. h . . gece ıçın enız e muazzam ır şe n ayın 

~t ınuhtelif vupurlarda müsamereler hazırlanıyer 
l temmuz günü Denizciler bay-

1<lıtunın kutlulanması ij;in bir 
:1oısram !hazırlandığını yazmış-
it. Bugün bu programı kısaca 

~altı.diyoruz. 

ğer ihraç maddeleri gilıi standar
dize edilmesi etrabnda hazırlık
lara ilıaşlanmıştır. Zeytinyağı 

mahsulü standardize edilirken 
hem dış hem de iç piyasalarda re
vaç temin edecek ve devlet garan
tisi altında satışa çıkarıla.bilecek
tir. 

Zey.tinyağlarımızın ihıacında ka
litesinin muhafaza edilmesine da
ir alakadarların mütaleaları alın_ 
mıştır. İhraç edilecek zeytinyağı 
tenekelerin üzerine tasWkli eti _ 
ketler konacak ve varillerin üze
rine reytinyağlarının asid derece
si yazılacaktır. 

İstanbul ve İzmir Ticaret Oda_ 
ları da birer rapor hazırlayarak 

İktısad VekAleitne gönderecek -
!erdir. Zeytinyağı ihracatçılarını 
temsilen mümessiller d ~ Anka _ 
raya giderek ihracatçıların bazı 

temennilerini Vekalete arzede • 
cektir. 

Begkozda yeni 
Fabrika 
Kuruluyor 
Yerli plakların artık 
Avrupada düzeltilme-

sine Jüzum kalmıyacak 
Memleketimizde bol istihsal e

dilen reçine mahsulünün yeni bir 
istihlak vas>tasile tamamen işlen_ 
ınesi etrafındaki düşünceler ta _ 
hakkuk etmek üzere bulunmak _ 

Güler misiniz 
Ağlar mısınız? 

Türk gazetelerinin en mükem
mel dünya gazeteleri arasında bu
lunduğunu hiç bir gün söylem!ş 
değiliz. Türk gazetecisi için de 
öyle. 

Fakat, dünya hadiseleri ve dün
ya meseleleri üzerinde en yanlış
sız haber veren, en az hata eden 
gazetelerin yine Türk gazeteleri 
ve gazetecileri olduğu muhak _ 
kaktır. 

Türkiyede gazeteci bilmediğini 
yazmaz, bildiğini tevazula verir. 
bilmemiş olduğunu öğrenmeğe 

çalışır. 

Belki filim değildir. Fakat, ka
ra cahil de değildir. Buna karşılık 
Belçika, dünyanın ilim ve mede
niyet merkezlerinden biri olduğu 
iddiasındadır. Ve .. hakikaten kü
çük çapta da medeni bir memle
kettir. Bu medeniyetin icab ettir
diği vasıtalara sahib matbuatı da 
vardır. Ancak bütün bu modern 
matbuat vasıtaları Belçika halkı
na en doğruyu, en iyiyi vermek 
mes'uliyeti ile mükellef sayılmak 
iktiza ederler. 

Halbuki, bakınız Belçikanın 

merkezinde çıkan bir büyük gaze
te Sabiha Gökçenin Bükreş seya
hatini nasıl haber veriyor: 

«Türkiye CümhuN"eisi Kemal 
Atatürk'ün manevi kızının l•ıı. -
mandası altında bulunan bir as
keri tayyare filosu. 15 Haziranda 
Bükreşe gidecektir. 
.. . Bayan Sabiha Gökçenin refa,_ 
katinde meşhur Türk kadın tay_ 
yarecisi Bayan Afet bulunmak_ 
tadır!> 

Bu büyük B elçika gazetesinin 
verdiği üç satırdaki üç yüz yan
lışın hangisini tashih edebilirsi _ 
niz ve bu hale ağlar mı, güler mL 
siniz? .. 

Şehir Meselesi 

Bu sene ne kad r 
mahsul alıyoruz? 
Kurakhk tehlikesi kalmadı 

Bu sene nekadar mahsul alıyo
ruz? Yakın zamanlara kadar bu 
sahada bir fikir ,Yürütmek müm
kün değildi. Çünkü anadolunun 
bazı yerlerinde kuraklık tehlike
sinden bahsediliyordu. Son yağ _ 
murlardan sonra böyle bir tehlike 
kalmadığını memnuniyetle öğre
inyoruz. Bu itibarla 938 senesi, 
Türkiye için bereketli bir mahsul 
senesi olacak, köylümü2ün yüzü 
gülecektir. 

Bize bu malümatı veren büyük 
bir zahire ticarethanesinin direk
törüdür. Anadoluda yaptığı son 
seyahatinden sonra, kendisı ile gö_ 
rüştük. Neler anlattığını yaZ1yO
ruz: 
•- Gezdiğim yerlerde, iyi mah

sul alınacağı kanaatine vardım. 
İstanbul piyasasında, mahsul hak
kında bir'l:ıirine uygun olmıyarı ha
berler vardı. Kimi kuraklıktan 

bahsediyordu, kimi de çok mah _ 
sul alınacağına dair fikir beyan 
ediyordu. Bu gün birbirine zıd 

haberlerin mahiyeti hakkında bir 
fikir edinmek için, Anadoluda bir 
seyahat yapmağa mecbur oldum. 
Kuraklık tehlikesi vardı. Fa _ 

kat son yağmurlardan sonra bu 
tehlike mevcudiyetini kaybetti. 
Fakat böyle bir tehlike de ancak 
ilkbaharda ekilen mahsulü ala -
kadar edebilirdi. Çünkü kışlık 
mahsul, kuraklık tehlikesine ma
ruz değildi. 

Bu sene bereketli bir sene ola
cağına ümid çoktur. Hem ucuz 
ve bol mahsul yiyeceğiz. Hem de 

dışarıya satacağız. Bu sene dışa
rıya satış imkanları daha fazla -
dır. Çünkü Almanya ve İtalyada 
kuraklık vardır. Daha şimdiden 
Alınan firmaları, buğdaylarımıza 

talib olmttşlardır. Gazetenizde şu 
satırları yazarsanız. zahire tacir
lerini çok memnun edersiniz. Ri
camız şudur. Türkiye - Almanya 
arasında yeni bir ticaret anlaşma
sı yapılacaktır. Bu anlaşmada AJ_ 
manyanın Türkiye ihracatçıları _ 
biraz daha kolaylık göstermesini 
temin etmeliyiz. Bugünkü erait 
altında Almanyaya ihracat yap _ 
mak uzun boylu formaliteleri icab 
ettirmektedir.• 
TOPRAK MAHSULLERI OFISİ 

NE YAPACAK? 
Zahire tacirinin ifadesine göre, 

bu sene Türkiyeden dış meml~ -
ketle re 10 milyon liral ık buğday 
satmak imkanı vardır. Fakat za_ 
hire tacirlerini düşündürer> bir 
mesele daha vardır. Bundan sonra 
zahire ihracatı, toprak mahsulleri 
ofisi tarafından kontrol edilecek .. 
tir. 

1
, l Temmuz günü, denizdeki bü
lııı gemiler sancaklarla donana
~tır. 

!\aradaki deniz kurumları ile 
i~u eden hususi kurumlarda da 
0ııanacaklardır. 

si mbürettebatı (önlerinde forS
ları olduğu halde), Liman işlet

mesi (önlerinde forsları olduğu

ğu halde), Şirketi Hayriye (önle
rinde forsları olduğu halde), Ha
vuzlar ve İstinye İşletnıeleri a
melesi, Hususi armatorlar müret
tebatı 

Açık ve herbiti büyük veya kü 
çük birer Çelenk taşıyacak oto
mobiller; Tophane meydamrulıın 
saat 9,45 te yola çıkacak olan Irol
başındaki otomobili, kısa ve mu
ayyen fasılalarla takıp edecekler_ 
dir. 

tadır. 

Şimdiye kadar memleketimizde 1============================================1 BÜRHAN CEVAD 

zamanda bütün memie
yakma usulü kalkacak 

Şimdiye kadar buğday ihraca
tını, Ziraat Bankası tanzim edi _ 
yordu. Bankanın bu sahada ifa 
ettiği hizmetleri takdirle yadet
mek lazımdır. :Muhtelif yerlerde 
silolar inşası, buğdayların tiple -
re ayrılması. A vrupaya temiz 
buğday gönderilmesi, ihracatımı.. 
zın artmasına sebebiyet vermiş -
tir. Ziraat Bankası buğday işle _ 
rile alakadar olduktan sonra Tür
kiye buğdayını bilmiyen, yerlere 
buğday ihracatı yapılmıştır. İs -
viçreye buğday ihracatını ilk de
fa olarak yapan zfraat bankası _ 
dır. 

Saat tam 11 de Taksim Cumhu
!.i:;t Abidesinı>, denizciler tara
l'<lan çelenk konulaN>k ve Çe
:n1c koyma törenine hazırlık ve 
~diş şöyle olacaktır ; 

1
. Deniz Komutanlıj{ından bir bö
dU\c asker, başlarında şehir ban
Osu olarak saat 9,45 te Kaşımpa
~~an hareket edecekler ve Şiş-
't ane Tepebaşı yolunu takiben 

alcsime varacaklardır. 
h.\'ilksek Deniz Ticareti Mekte
ll>den bir bölük talebe Tophane 

~lıtıınma gelecek ve sat 9,45 te 
0Phane rıhtımında mevki ala-

~lı:lardır. (Başla~ında bando ol
Uğu halde) 

1 
l:ıenlzyollerı, Akay, Kıla.vuz

Uk, Liman İşletmelcrile Şi:ııketi 
~'Yriye ve müteferrik armatıor
arın temiz ve resmi elbiselerile 
~derecekleri zabitan ve müreL 
d atı 9,30 da Deniıyolları mey_ 
l anlığında toplanmış bulunacak
al'!lır. 
t .0.LAY, ŞÖYLE TEREKKÜP E-
l:CEKTİR: 

b llando, Deniz Ticaret Mekte'..ıi, 
<l eniz Ticaret Zabitanı (önlerur 
't:e M:m• sancak olduğu halde), 
<! •hlisiye İşletm~I müretteb.atın-
aıı bir bölük, Denizyolları lşleL 

~esi mürettebatı (önlerinde fors
~ı olduğu hald~), Al!.ay İşletme-

b·l:rtesi akşam Saniha koşarak 
ıze ge1di. 

d-. _Bir fırsat çıktı Semra! Bun
•n ıstifade edebilirsin! 
-. Hayır ola! .. 
-. Bugün Halk evinde idare he-

~e\i içtima vardı. Bizim kolun ya
d •~ağı balonun biletleri basılmış, 
d •gıtma işi kaldı. Arkadaşlar sen-
en de yardım istiyorlar. İstersen 

~n. da bilet götürelim. Bu sosyal 
~ardım menfaatına tertip ediliyor 
~lı.innıeden satabiliriz. Maksat 
0nuşmak değil mi?. 
l:l!erimi çırptım: 

b·-. Bravo Saniha!.. Fevkalade 
~r fikir .. Yarın hemen cKiJiklü 

Çiftlik) e gidelim! 

Yürüyüş istikamet., Tophane _ 
Boğazkesen ve Galatasaı·ay yolu
dur. 

Alay, Denizyolları parkından 

yola koyulunc1 Linmandaki bü
tün gemiler düdükle selam çala
caklar ve düdükler, alay parktan 
çıkıncaya kadar sürecektir. 

Alay, saat 10,15 te Taksim mey
danına varmış olacaktır. 

Belediyece hazırlanacak kürsüde, 
sırasile; Genç denizciler namına, 
Deniz Ticaret Okulundan bir ta
lebe; Deniz ticaret filosu namına, 
Kaptan ve Malcinis\ler Cemiye_ 
tinden bir zat; birer söylev vere
ceklerdir. 

GECE 
Sat 19,30 da, İst1nbul Radyo

sunda, Denizciler marşı çalınacak 
ve bunu müteakıp Dz. Tc. Md. 
Müfit Deniz tarafından 1 Tem
muz hakkında bir hitabe irad o
lunacaktır. 

Bütün deniz müessesatı dona_ 
nacak, Kızkulesi de T.ıhlisiye İş
letmesi t3'rafından donatılacak

tır. 

Fenerler İşletmC'sinin 
cağı sabih fen~r k..ılesi· • 

donata
Dolma-

Ertesi gün öğleden sonra Saniha 
ile bi1et satmak bahanesile çift _ 
Hğe gitmeğe karar verdik Torn
risi de beraber alacaktık. Lakin, 

düşündük ki, üç gene kızın git

mesi, haklı olarak şüpheyi da
vet eder ve bu bahane ile kendi
si.ni ve evini görmeğe gittiğimiz 
zehabını uyandırabilirdi. 

Ona hareketimizi bu ~kilde 

tefsir im'kanını vermemeli idik. 
Büsbütün burnu büyüyeoekti. 

SaDiha buna da bir çare bul _ 
du. Hakevinde beraber çalı~tık _ 

ları Bedri Bey isminde bir deli • 

kanlı var. hı! bilet satışile o a

Jakadar oluyormuş. Bedri Beyi 

pJağa çekilen şarkıların işlenme i
şi yabancı memleketlerde, yabancı 
fabrikalar tarafından yapılma1rta 
idi. Her ne kadar Yeşilköyde bir 
fabrika varsa da burada yapılan 
plaklar; ancak Avrupaya gönde _ 
rilmek~e. orada düzeltilerek bu
raya geldikten sonra kullanılabil
mektedir. Şimdi bu me~butiyete 
lüzum kalmamak üzıere şehrimiz.. 
de yeniden mükemmel bir plak 
faıbrikası tesis etmek için teşebbü
se geçilmlıjtir. Bu yeni fabrika ye_ 
rinin şehrin nisbeten sakin kısım
larından Boğazi9inde Beykoz ci
varında yaptlıması etrafındaki ta
savvurlar tervic edilmektedir. 

bahçe ile Kızkulesi arasında mef_ 
ruz hattın, Camiden itibaren, üç 
gomine açığına demirliyecektir. 

Liman İşletmesi ı::.tı duba ten
vir edecek ve bunları, fener kule_ 
sile B-5 şa ı ıandırası arasında mü 
nasip fasılalarla demirliyecektir. 

Şenlik fişekleri, bu dubalardan 
atılacaktır. 

Şirketi Hayriyenw kendi de
nizcilerine ve ailelerine tahsis e_ 
deceği bir vapur, saat 21 de Köp_ 
rüden kalkacak ve Saray önün
den geçtikten ~onra Marmara ve 
Boğazda bir gezinti yapacaktır. 

Deniz yollarının bir büyük vapu
rile ·iki Akay vapuııında, Deniz_ 
ciler bayramı şerefine müsame
reler verilecektır. 

de yanımıza almayı doğru bul _ 
duk. 

Saniha vaziyeti idare edecekti. 
Ertesi günü iple çektim. Gece 

rüyamda bile (Köşklii Çiftlik) i 
görüyordum. Zaman zaman Sahi
bi de o asık suratile karşıma çık _ 
mıyor değildi. 

Saniha öğle yemeğinde bizde i
di. Biraz sonra Tomris de geldi 
Bedri Bey bizi çarşının nihay~ • 
tindeki köşede bekliyecekti. 

Ben tuvaJ.etime bilha.;sa itina 
ettim. Bu mevsim içinde ne ka _ 
dar iyi giyinmek mümkünse rı 

kadar bir titizlik gösterdim kılı

ğıma!. .. 
Saniha ile Tomris de bir içim 

~u idiler. Biz baloya, düğünA ı!i

der gibi bazıılanmıştık. 
Arabaya bindik, çarşının ;;on 

köşesinden Bedri Beyi de aldık. 

Delikanlı bizi böyle iki dirhem 
bir çekirdek görünce: 

- Bu ne şıklık böyle! diye hay 

Kısa bir 
kette odun 

Maden kömürü yakma mecburiyeti 
bu sene nerelerde tatbik olunacak 
Yeni mecburiyetin 

itibaren 
tatbikine Kanunusaniden 
başlanıyGr. 

Maden kömürü yakma mecbu
riyetini t ahmil eden yeni cMalı
rukat kanunu• layihası Büyük 
Meclisinde kabul olunduktan son
ra şimdi, Resmi ceridede neşri 
beklenmektedir. 

Bu kanuna göre nüfusu iki bin 
den aşağı olrruyan ve belediye 
teşkilatı bulun::.n yerlerde, aşa
ğıda isimleri yazılı binaların ısıt
ma işinde her nevi taş kömürü, 
linyit gibi maden kömürleriyle, 
kok, yarıkok ve bril<et gibi işlen
miş şekillerinin kullanılması mec 
buridir. Bu binalarda havagazı, 
petrol ve benzer!Erile elektrik, ı_ 
sıtma vasıtası olarak kullanılabi
lecektir. 

Bu binalar şunlardır: 
Resmi daireler devletin, huını

s!. idarelerin ve belediyelerin doğ 

retıini göstermekten kendim ala_ 
madı. 

Saniha alaya vurmuştu: 
- Tabii değil mi Bedri Bey! 

' Bilet satrnağa gidiyoruz. İnsanın 
üzerinde iyi tesir yapmalı ki bir 
fayda elde edilsin!. 

Bedri Bey dudaklarım bükü • 
yordu: 

- Yamall'Sınız vallahi... Ben 
kendimi nedimelerile birlikte a
rabasına binmiş bir kraliçenin 
muhafızı zannediyorum. Kuzum 
şu araba bütün kazanın sokak1a
rını dolaşsın da şöyle bir caka 
yapayım .. 

Gülüştük. 

Tomris sordu: 
- Peki kraliçe hangimiz Bedri 

Bey!. .. 

Ne hınzıı kız şu Tomris .. 
Bedrinin bana karşı zAafı ol

duğunu biliyor. Delikanlıya illa
kıi bunu söyletecek. 

Bedri Bey gözlerini üçümüzün 

rudan doğruya veya iştirak sure
tiyle işlettikten müesseselere 
mahsus binalar. 
Kışla, polis ve şehir içindeki 

jandarma karakollarile resmi ve 
hususi mekteb, hastane, sanator
yum ve dispanserler, 

Hükmi şahsiyeti haiz şirket ve 
müesseselerle, Teşviki Sanayi ka_ 
nunundan istifade eden veya ede
bilecek vasıftaki müesseselerin 
faaliyetlerinde kullanılan binalar. 

Borsa, Ticaret ve Sanayi Oda
ları, klüb ve her türlü cemiyetle_ 
re mahsus binalar, 

Sinemalar, tiyatrolar, barlar 
dansingler, gazinolar, birahaneler 
ve meyhaneler. 

Yeni kanunun, bu seri~ nereler
de tatbik olunacağı yakında an -
!aşılacaktır. 

de üzerinde dolaştırdıktan sonra: 
- Üçünüz de! 
Cevabını verdi. 
- Yooo olmadı Bedri Bey! Üç 

kraliçe birden nerede görülmfu;
tür. Saklama ... Gücenmeyiz. 

Bedri Bey nihayet söylemeğe 
mecbur oldu: 

- Galiba İlhan Hanım! ... 
Saniha ile Tomııis ellerini vur-

dular. 
- Biz biliyorduk zaten!. 
- O halde ne diye sordunuz? 
- Söy letımek için!. .. 
Bedri, gözlerini benden kaçı • 

rarak utanmış gibi başını iğdi. 
Ben hiçbir şeye dikkat edecek 

halde değildim. Aklımı, fikrimi 
kendimden evvel çiftliğe göıi _ 
dermiş tim. 

Bedri Bey: 

- (Köşklü çiftliık) e bilet sat.. 
mak nerı;den aklınıza geldi. Ora

dan kimse gelmez baloya ... 
Sanma: 

Türkiye buğdayları, birkaç se
ne içinde, Holanda, Belçika, İs -
viçre, Almanya, İngiltere gibi yer
lerde büyük bir rağbet görmemiş. 
tir. Halbuki altı yedi sene evvel 
buğday ihracatımız Filıstin ve 
Yunanistana inhisar ediyordu. 
Son altı sene içinde, Türki,Ye, dün_ 
yada buğday ihraç eden memle
ketler arasına girmiştir. 

Bundan sonra, buğday ihraca
tını kontrol etmek, ve buğday pL 
yasasında nAzım rol oynamak va
zifesi, toprak mahsulleri ofisine 
aid bulunmaktadır . Toprak mah _ 
sulleri ofisi, henüz işe başlama _ 
rnıştır. Halbuki ihracat mevsimi 
gelmiştir. Bundan bahseden tüc
car diyor ki: 

- Tam ihracat mevsimı baş • 
ladı. Fakat toprak mahsulleri o.. 
!isinin, bu ihracat mevsiminde, 

nasıl bir politika takib edeceğini 
bilemiyoruz. Bunu biran evvel 
öğrenmek, buğday taciri için bü
yük bir ihtiyacdır. 

* Beyoğlunda İngiliz sefareti 
arkasında bulunan meşhur Ayna.. 
lı çeşmenin tarihi kıymeti olduğu 
anlaşılmıştır. Müzeler umum mü
dürlüğü bu çeşmenin _yıkılmama
sını belediyeden istemiştir. 

- Maksad baloya adam getir
mek değil ki... İş bilet satınaitta .. 
Hem ziyaret, hem ticaret ... Biraz 
hava alırız diye düşündük. 

Bu gezme fena mı?. 
- Ne münasebet ... Fevkalade 

Saniha Hanım! ... Bilhassa benim 
için ... Lakin niye başka yere git. 
miyoruz da (Köşklü Çiftlik) e 
gidiyoruz. 

Üçümüz de birbirimizin yuzu_ 
ne baktık. Tomris beni çimdikli
yordu. Gülmemek için ben de du 
daklarımı dişlerimle çimdikle -
dim. Saniha başını dışarı çevir -
mişti. 

Bedri Bey, ayrı ayrı yüziimiize 
bakıyor, ceva'b bekliyordu. 

Biz karşılık verm~yince devam 
etti: 

- Yoksa gaye çiftliğe yeni ge
len sınatsız adamı görmek mi? 

Ben başımla tasdik eltim: 

- G>bi. .. 
(Devamı var) 

..,, 

Çarşıdan geçerken 
Bugünkü yazınıı Ka;•alı çarşı. 

dan geçen karilerinıin 'ik;lyc•lc
riııe tahsis ediyorum. Bu ~ikiıyeı _ 
lcr şu noktalar ctr:ıfmda toplan
maktadır: Kaldırımlarının bo1.u:... _ 
lui,'11, baştan ba~a ~olun arta,ma 
dizilen satıcılardan geçilemiyccck 
bir hale gelmesi ' 'e diikkiınnJ;r_ 
dan geçilemiyecek hir hak gcı _ 

mesj ve diikkıin1.:ıların ~nnıat.:..ısı. 

Kaldırımlar neden hozukdur? 
Buraya yağmur yağmaz buraıla~ 
araba geç-nıez ki kaldıı·ım taşları 

böyle çüriik dişli at·uzt• a~zına 

dönsün. Yaya yokular t arafıntlan 

bozulmasına imkan t>lınayaıı hu 
kaldırımların bir defa düzeltil 
m csi asırlarra kilri J..:.<'J<>t:t•k de

mektir. 
Yolu n ortasına dizilen satırıl:Jr 

iğne iplikcidcn tulu~ d:ı ınaka7;;_ 

cı, firkete, mendil. ttrlik vr ~o

rapçı~ simitci, pasları. fot in ba~cı. 
taraktı -ve gözliikcil~·c varınc :va 

kadar her nevi tuhafiı·cvi seyyar 
bir işportaya dökcı·ek wk:ığm or
tasına yaymak, bu kapalı c;ar~1 . 

dan başka hiç bir yerde görülme_ 
miş bir şeyd ir. 

Yoldan geçenlerin n~·akları al
bnda m ürur ve nburn hale!dar 
eden bu satış işi belediyenin na
zarı dikkatini celbe! miyor mu? 

Yoksa Belediyeye mahsus ayrı 

bir talimatname veya bir ruhsa. 
tiye mi vardır? Yoksa Belediye 
memurlan kapalı ~arsıdan ge~

meğe tövbe mi ettiler? 
Dükkancıların şamatasına ge_ 

lince: 

M;ılımutpaşa yokuşundaki ti -
caret zihniyetile kapalı çal'§ı dük. 
kanları kardeş çocuklarıdır. Ayn 
aileden, aynı fasileden gelme bir 
alış veriş tarzı ile ge~in!p gitmek 
tedirler; Ezkaza gözleriniz bir vit 

rine ilişmesin, h~mcn ıJiikkfuı ••
bibi peşinize takılır ve mahçul· 
etmek, ucuz vermek veya her 
hangi bir suretle almağa niy .. ti

niz olmndığı halde size malını sa
tar. Gerçi ticaret serbestir ammo 
miişteriliğin de serbest olması L 
cabetmez mi? 

HALK FİLOZOFU 

5 senelik 
Turizm 
Programı hazır 

İktısad Vekaletince yapılan b; · 
projeye göre memleketimizin tu
ristik mıntakalarında beş sene _ 
lik bir plan ile çalışarak burala. 
rın seyyah celbine elverişli bir 
h ale getirilmeJ.eri, seyyahların 
her türlü ihtiyaçlarına istirahaL 
!erinin t emini için modem vası
talarla teçhiz edilmesi yoluna g1_ 

dilmesi kararlaştırılmış bulun _ 
maktadır. 

İııtıın'bul belediyesi turizm şu
besi direlı;törlüğünün de bu me_ 
yanda aldığı tedbirler Vekaletç~ 
tedkik edilmekte, projeye göre 
tadil edilecek ve yeniden başla .. 
nacak inşaatın şekli ve ihtiyacı. 
uyarlığı gözden geçirilmektedir. 
Planın ilk tatbik edileceği mın_ 

takalar İstanbul, Bınsa, Yalova, 
Bandırma, Marmara sahili ve Bo
ğaza kadar uzanap mıntakadır. 

Bu mıntaka sür'atle seyyah ceL 
bine yarıyacak şekle konulacak, 
her sene inzimam edecek yenilik
lerle b~ş sene zarfında modern bi
rer turizm rruntaka~ı haline ifrağ 
edilecektir. 

'):;57 Hıcrl 
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Berlin-Roma mihveri iktısa
di bir mesele karşısında .. 

Kırklareliı1de 
Resim 
Sergisi 

HiKAYE 
·~ -~ 

Kadın ottİz beşine gelince .. 
TüR V E S TlE 

Kırklarell Halkevl salonunda 
ressam Turgud Tokat taraCından 
açılan sergi büyük bir alaka ile 
karşılanmıştır. Yazan: FiLE - ya· 

ş ı tamamen !Akayd ve bihaber 

Yugoslavya Başvek~linin V enedik 
tinde bu iş halledilmemiş 

seyyaha
miydi ? 

39 tablodan mürekkeb olan bu 
sergi cidden takdire değer. 

Ressam Tokadın; cMehmedcik>, 
cAnkara istasyon yolunda bir 
gurub•, •Sapanca gölünde., cKırk
larelinde bahan ve •Dere• tablo
ları çok beğenilmiştir. 

şadı, uzun zaman. . . Jt.i!P· 
Kaç güzel izdivaç teklifını aııl" 

senin anlıyamadığı ve asla ti• 
şılamadığı bir tarzda redde ., 
Etrafında dolaşan istühaınlar, al: 
cabalarla, şüphelerle karıŞ~~o
adeta aleyhinde kocaman ~e~ bU 
dular haline geldi ve ŞadiY ~ 

Avusturya ma!Cım şekilde Af_ 
manyaya geçtikten sonra İtalya 

ile Almanyanın münasebatı ne 
şekle gireceği meselesi etrafında 
yürütülen tahminler az değildir. 

Şimdiye kadar Avrupa gazı>tele.. 
rinde bu mevzu etrafındı>; azılan 
yazıları •Son Telgraf., sırası gel
dikce bu süt•mlarda huliısa edi.. 
yordu. Fakat bu meselenin tah.. 
minler hududundan çıkarak artık 

gö~le göıülen neticeler karşısın
da kalınmaktadır. Bilhassa iktı. 
sadi neticeler... Ve bilhassa Tir
yeste limanın hali ve istikbali do. 
layısile Almanya ve İtalya müna
sebatının ne ~ekil alacağı keyfi. 
yeti gözönüne geldiği gibi işin 

dairesi daha genişliyerek hem 
Almanyanın, hem İtalyanın kom.. 
şuları olan memleketlerin iktısa. 
di vaziyeti üzerind» bundan sonra 
ne tesirler görüleceği bugünlerde 
yeniden Avrupa gazetelerini meŞ
gul ediyor. Dün gelen Avrupa ga_ 
zetelerinde Yugoslavya Başvekili 
ve Hariciye Nazırı Doktor Stoya 
Dinoviç'in İtalyaya, Venediğe gi
derek orada İtalya Hariclye Na_ 
zırı Kont Ciy.ıno ile görüşmesi 
e trafında şayanıdikkat yazılar 

göze çarpmaktadır. Bu mülakatın 
teşrifat cihetleri bir tarafa bıra.. 

kıldıktan, ziyafetler, merasım ve 
saire faslı ayrıldıktan sonra İtaL 
ya - Yugoslavya münasebatının 

yeni safhasına bakmak lazımge_ 
lince verilen malumatı ş;;yle hu
lasa Pt;nek kabildir: VP.nejik mü.. 
lfıka tı İtalya ve Yugo~lavya ara.. 
sında geçen seııenin Martından
beri başlayan sıkı münasebatın 
bir neticesi sayılıyor. Halbuki son 
bir SPnedenberi Avrupada iki mü
him hadise olmuştur : Almanya 
ile Avusturya b i rleşti. Çekoslo _ 
vakyada yeni bir vaziyet başgös.. 
terdi. Onun için İtalya ve Yugos.. 
lavya arasında devlet ada'llhrı
nın yeniden görüşmeleri lazım.. 

gelmiş olabilir. Venedik mülaka
tında görüşülen mühim bir me _ 
sele Tiryeste limanının v:ıziyeti
dir. 

Eskiden İtalya bu limandan ıs
tifade etmesi için A vustııryaya 
birtalnın müsaadelerde bulunP'>uŞ 
idi. Mii.stakil Avusturyıı ortad&n 
kalktı. Sonra Almanya ile İtalya 
arasında da bu liman lçin gPçeıı_ 
!erde bir anlaşmıya varılmıştır. 
Llikin mühim olan noktq şudur ki 
Almanyanın ticari alışverisi, sev
kiyatı, yukarıdakı Hamb;ıcgdan 
yapılmaktadır. İşler Hamburga 
çevrilince Tiryestenin eski alııı

verişi kalmımuştır. Bu, iktısarli 

bir keyfiyettir ki bunu örtmek 
için ne kadar çare aransa olmu
yor. Tiryeste limanının bu yüz _ 
den ettiği z iyanları kapatmak için 
İtalya tarafından daha birtak•m 
çareler düşünülmektedir. Bu da, 
Balkan memleketlerile, bilhassa 
Yugoslavya ile daha sıkı surette 
iktısadi münasebata girişmektir. 

Avrupa gazetelerinin Romada 
bulunan muhabirleri tarafından 

verilen malılmata göre İtalyanın 
maksadı, Yugoslavyanın alışveri_ 

şini Tiryestedeıı yaptımıaktır. 

Tiryesteden Yugoslavyaya birta

kım müsaadeler gösterılecektir. 

İki memleket arasındaki münase
brtlerin bund;ın ~onra daha sık. 

!aşacağı söylenmektedir. 

Roma ile Belgrad arasındaki si. 

yasi münasebata gelince, ev _ 
veke Belgradda imzalanan anlaş
maların üzerinden nman geçti 
ve yukarıda işaret ed ;ldiği gibi 
Avrupada şayanıJikkat hadiseler 
oldu. Tabiidir ki bu harliseler L 
talya - Yugoslavya mUnasebatı 

üzerinde tesirim göstermekte ge
cikmemiştir. Alnıanyanın ıAvus

turyayı alması üzerine çıkan tür

lü türlü şayialar vardı. Fakat bil
hassa nazarıdikkati celbeden nok

ta, Almanya ile İtalyanın biribir. 
. . 

lerıle anlaşarak orta Avrupada 
Almanyanın, Balkanlarda da İ -

Berlin-Roma anlaşmasının kuvveti 
kadar.. Belgrad Roma anlaşması 

bu işte rol oynıyacak mı ? 

KARGALARLA MÜCADELE 

Lüleburgazda, ziraate zarar ve
ren kargalara karşı mücadele a
çılmJitır. 

iSTANBUL - EDİRNE 
TENEZZÜHÜ 

Devlet Dem i ryolları tarafından 

geçen pazar günü tertib olunan 
tenezzüh treni, iştirak edenlerin 
azlığına binaen tahrik edilmemiŞ
tir. 

Son vaziyet nedir ? 

~ , r 

- _ _,,_ __ _ 
Amerikan 
Filosunun yaz 
Manevraları 

155 harb sefinesi, 
3,600 zabit ve 55,000 

bahriye neferi 

Halılk Şadiyenln elinde büyü _ 
müş bir çocuk olduğu için kosko_ 
ca adam olduğu halde hfila ona 

cŞadiye abla. demekten kendini 
kurtaramadı. Aralarındaki mu -
habbetten şüphe etmek kimsenin 

aklından bile geçmedi. Hatta Ha.. 
!Ukun bile. Amma size şurasını i.f. 

şa edeceğim ki Şadiye küçükten. 
beri Ha!Uku sever. Hem de şef _ 

katle değil aşkla. Kaç gece onun 
için ağlamış, uykusuz kalmıştır 

da kimseye bunu söyliyememiş -
.tir. Hatta Haluka bile. 

Yugoslavya erkanı harbiyesi hududda 

Amerika filosunun 1939 yazın
da yapacağı büyük deniz manev

rası için zimdiden hazırlıklara 

başlanmıştır. 

Bir kadının bir erkeği sevmesi 
ve sevgisini söyliyememesi müt -

hiş şey her halde. Zira Şadiye bu.. 

nun ıztırabını bol bol tattı. Erkek 
tarafından reddedilen bir kadın 

talyanın serbest kalarak biribir
lerinin faaliyetlerine mani olmı
yacaklar idi. İtalyanın bu suretle 
Yugoslavyaya kolaylıklar göste 

temin edileceği bahsi yeniden ta. 
zelenmiştir. 

İngiliz gazeteleri, Tiryeste bah
(Devamı 7 inci sahifemizde) 

Manevra, Atlantik denizinde O

lacaktır. Filo, Panama kanalından 
geçerek Atlantiğe çıkacaktır . 

Tinovil Treni Esrarı 
~ Birinci mevki vagonda kan
~ lar içinde yatan adam kimdi? 

İtalyan ve Alman bayrakları 
bir arada. (Bitlerin Romayı 

ziyareti esnasında) 

O!sed, sabahleyin saat 
6 yı 20 Dünyayı fındık kabug~ u içine sokan 

geçe görüldü. 
Beş dakika evvel PariSten 23 de meşhur do!andırlClyl k irn Öldürmüş? 

hareket eden tren son istasyona, adamdı. üzerinde kahverrngi şık 
Tinovil'e girmişti. bir pardesü vardı. Yenı külrengi 

Yolcular indiler, istasyondan şapkasının içinde P. H. markası 
çıkarak gittiler. Adet üzere bir bulunuyordu. Parmağında. ayni 
kontrol memuru vagonları do - markalı altın bir yüzük göze çar-
laşmıya başladı. Ve birinci mevki pıyordu. üzerinde para olmadığı 
kompartımanlarının birinde, kan- gibi yol çantası da yoktu. 
lar içinde yatan cesedi gördü. - y l - · · b' d ki 

rerek ikt•••di ve sı'yası" mun" ase- e egın ıç ce ın e, motosi et - Yerde bir revolver vardı. Mak-
betlerini daha sıklaştıracağı ileri bölüj!ü kumandanı mülazim GaS-
sur·· u·· ımekted'r y 1 tulün şakağındaki yaradan kanlar ton Föiliye'ye aid bir takım ev -

• . ugos avyamn sızıyordu. 
rak bulundu. 

dostluğuna İtaly it. tarafından bü_ BiR. MÜLAZ- ı·ME AİD EVRAK Cinayet veya intiharın Verdun 
yük bir ehemmiyet verildıği ve Vagon der>hal, başka bir yere istasyonundan hareketten sonra 
Belgrad vasıtasıle diğer Balkan naklolundu ve polise haber ve • vukua geldiği tahmin olunuyor. 
merkezleri ile de P.oma arasında rildi. Çünkü ayni kompartımanda se -
dostluğun ileri gi;türüleceğ söy - Cinayet mi, intihar mı? .. Re _ ~. yahat eden yolcu bir ger..ç bir şey 
lenmektedir. Öyle ki, Roma ile volverin yerde bulunuşu ikinci f işitmediğini ifade ediyor. 
Belgrad arasında evvelce akde - ihtimali kuvvetlendiriyordu. Fa- PARİSTEKİ TAHKİKAT 
dilmiş olan anlaşmaların bundan kat, birşey dikkat nazarı çeki - Dolandırıcı Bilariyon Zabıta tahkikatını genişletti. 
sonra bir dostlulc muahedesi ha_ yordu: Kendini öldüren bir adam, Ve meseleyi tenvire muvaffak oL 
!ine getirileceği ve iki taraf ara.. nadiren silfilıını sol elile istimal '.ini tesbit etmek lazım. du. 

aşkını düşünmek bile insanın tüy_ 
!erini ürpertir. 

Ona kırmızı horoz şekeri aldığı 
zamanlar bile dünyadan bihaber 
yavrucağın dudaklarına dudak _ 
!arını yapı.ştırır ve ihtirasla öper
di. O yaştaki her Halilk çocuk, 
Ha!Uk gibi çocuk olmaz. 

Ne de olsa beyaz ve yumuşak 
bir kadın göğsü üstünde sıkılmak 
on iki yaşındaki bir erkek çocu _ 
ğunu çileden cıkarmağıı pekala 
kafi gelebil nası yaşında bile 
olsa. Mesela cııim çocukluğum 
hiç de Halukun çacukluğıına ben
zemez. Komşu kızlarının çe _ 
n r 71i okşadıkları zamanlarda bL 
le _ türlü seyyiatımı gizler, 
fakat içimdeki gıdıklanmalar
la yaşımın mazur göstere • 
bileceği tecavüzleri zaptedemez_ 
diım doğrusu. Neyse sizin anlıya.. 
cağınız ben Haluk değildim. 

Fakat Ha!Uk, bu Şadiye ablanın 
içindeki kadınlık fırtınalarına kar_ 

şında bulunan mülazim Töliye oL 
matlığı anlaşıldı. ' 

Bu mfilzimin, geçen 6 son ka _ 
nununda Datori kampında iken 

• bir yabancı, içinde 1500 frank bu
lunan para cüzdanını, hüviyet va
rakalarını çarpmJitı. 

Ve oralarda dolaşan bir yanke.. 
siciden şüphe olunmuştu. Halbuki 
şimdi hırsızın, cesedi bulunan a _ 
dam olduğu anlaşılıyordu. 

MAKTUL KİM? .. 
26 haziran 1913 de Aniyer'de 

Titovil treni 2 ispDDbun n 
doğmuş Piyer Moris Hilariyon 
adlı birisidir. Bir işle meşgul de
ğildir. Pariste Raşe! caddesinde 
14 numarada oturur. Birçok sabı
kası vardır. Kan'da bir İngilize aid 
seyahat çeklerini sürmeye ça!ış _ 
tığı için Sen mahkemesı tarafın_ 
dan aranılmaktadır. Hilariyon, 
Sü ıpe gitmek üzere bilet almıştı. 

CİNAYET Mİ? ... 
Parasız kalan bu serserini?O bir

denbire kendini öldürmiye karar 
vermiş olması da muhtemeldir. 
Fakat, parasını çaldığı veya çaL 
mak istediği bir ısi tarafından öl
dürülmesi ihtimali daha kuvvet _ 
lidir. 

(Devamı 1 inri sahifemizde) 

b·ı ve• çirkin mırıltılara kulak ı e 
meden, daima dudak büktü. doğ· 

- Amma senin yaptığın da ·tJ<· 
ru değil diyenlere omuzlarını 51 

mekle cevab verdi. 
Şadiye Halüka, içinde gündeP • 

güne taşan hislerin! açac~k ııı.ı'.0; 
dı? Halt1ktan bir şey tıeJdiJ • 
muydu? Muhabbetine karş_:. ~aıı
lukun mukabele edebilecegiJU 
muyor muydu? o-

aluı<la Hayır!.. Fakat o, içi H ve• 
lan kalbini artık bir başkasına k• 
remiyecekti. Eh yaşı da cbebC 

değildi. Otuz beş. . 59-
0tuz beş yaş. Bir kadın tçı~er· 

de bu rakamın fecaati yeter. ~ 
çi pürüzsüz, buruşuksuz, taze 1'

3
• 

mış bir yüz olursa olsun bU Y~!ıı 
takilere cihtiyar kız• derler. aı 
kadınlarda adeta otuz beŞ ~ıt· 
enine• !iğin başlangıcı saYlk•• 
Otuz beş yaşında torun sahib'.ıen• 
dınlar vardır. Yani erken 8' k•· 
miş olsaydı Şadiyenin Halilk 
dar pekfila bir oğlu olabillr.dl'usü 

Amma aşkın böyle bir ölç 
yotur. ı 

Böyle ihtiras ve mahruıııl:t
içinde geçen uzun sene!~rde k a
min edilmemiş ve edUmıyece ıç!J' 
laı1 hislerile haşhaşa kalmak kııl'şl 
Şadiye bir Mısır seyahatıne aııl 
verdi. Amma bu karar o ka~S:de 
oldu ki nedense herkesten tJ.Y 

1
• 

buna Halilk şaşırdı. Vapur aY~P· 
lırken güverteden sallanan ın ı,e 
diller arasında küçücük pe7an· 
bir zarf uçarak rıhtımda ınılı • 
mış gibi kalan Halukun aY~va 
rının parmak uçlarına di)Şt çe
Şadiye koşarak kapıarası11• 
kildi, ağladı. U· 

Haluk, hemen orada zarfı 8~il
Beş satır içinde dünyanın eD Ja• 
yük hakikatini, en, güzel bir b(ll 
de ile hulasa eden bu ınekt~erl· 
Şadiye Halilka karşı olan tı!S ağ. 
ni itiraf ediyordu. Haluk da 

!adı. pi 
tl'ç se 

Hiç mektublaşmadılar· 11,ııı 
sonra Şadiye bir ihtiyar ~b~ağ~ 
nine• halinde İstanbula döJl bir 
zaman Halilk onu sarı saÇ~oğU 
çocuğun elinden tutmuş 01 

halde karşıladı. .~ 
"fll} 

Şadiye, bu sarı saçlı ya ııerle 
öptü, kokladı. Etrafında.k o•• 
resmi soğuk birkaç cüınle J<o~;~ 
tuktan sonra yol yorgunlO~ild~ 
bahane ederek odasına çeldıı • 
Akşamüstü yemeğin ha~ır o aol• 
ğunu haber vermeğe gıderl bJYI~ 
süm, onu halının üstünde ld~· 
boyuna yatmış, ölü olaraı< bU pi( 

•Toprak çekti• diye.nlerd~~ya • 
biri bu ölümün sebebınl an 
madı. Ha!Uktan başka. ~ 

Flr:_.,. sında daha geniş bır teşrikimesai eder ... İlk evvel maktulün hüvi- Bu, genç, güçlü kuvvetli bir Maktulün Burges'te ·;azifesi ba-
• --~~~~~.~-~-~':'"""'.--...... ~-'"""""--....... _.... . ...... ,'!'!!!!!l!!l!!!!!!I' ............. !!!!!!!'!!~ ...... !!"!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! .............. !!!!!!! ............................................................................................... ~....._~~ - - - - - -- --- - - - ııt'' 

Refik Beyefendi, hiç konağı teşrif etm;yorsunuz?. 
- Biliyorsunuz ya ço'k meşgulum. Annem de 

öleli. .. 

- Başınız sağoJsun beyefendL Ciddan çok mü
teessir olduk. Hanımefendi henüz gene idiler de ..• 
Ne yaparsınız ölüm. Errıri Hak. Birşey denmez ki ..• 

- HanıRıefendi nasıl?. 

İşte. Tamam. Arabın imdadına yetişen bir sual 
Yoksa ne yapıp yapıp Arab !Afı buraya dökemiye. 
cekti. 

- Allaha şükür. İyiler efendim. Çok selam et. 
tiler. Konağı teşrifinizi rica ediyorlar. Bendeniz de 
onun için gelmiştim. 

Dedi ve .. geniş bir nefes aldı. 
Refik zaten, bunun böyle olacağını biliyordu. 

Daha Arabı görür görmez: 
-Tutulduk ... 
Dedl. Eğer, biraz uzakta olsaydı, hemen geriye 

dönecek, ya Rumelihisarından vapura binecek, ya_ 
hud da bir kayığa atlayıp Arnavudköyüne çıkacak. 
tı. Olmadı. Burun buruna geldikten sonra Arabı gör
dü. Fakat, ne mahzur var sanki?. Tahir Ağa yaka
sına yapışıp da: 

- h!e konağa gidelim ... 
Diyecek değil ya? ... Gitmez de gitmez... Yalnız 

bir nokta: Arabı kırmadan, hanımefendiyi gücendir
meden sıvışmanın kolayı? ... Tahir Ağaya hemen ce. 
vab verdi: 

- Ben, şimdi İstanbula inmiye mecburum. Hat-

Edebi Roman 
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ta, o kadar kat'! bir mecburiyet ki, evde telefon yok 
diye ... Polis karakoluna telefon etmişler. Memur 
çarçabı.ck maiıbaaya gitmemi haber verdi. 

- Bir dakika uğrasanız efendim ... 
Hanımefendi ile hemen görüşür, araba 

tanbula iniverirdiniz?. 
ile ls.. 

- Baksanıza vapur iskeleye yanaşıyor. Şimdi 
atlarsam ancak vaktinde gazetede bulunabileceğim. 
Hanmefendiye hürmetlerimi ve en yakın bir günde 
ziyaretlerinde bulunacağımı söyleyiniz. 

Arab yutokunmıya başladl. Lakırdı para etmiyor. 
Kolundan yapışsa da çeke çeke götürse mi? ... Nasıl 
götürür? .. B11, haırkı ona kim verdi? ... HenımefenJisi 

öyle istedi, diye, hiç böyle şey yapılır mı? ... Ne ye
niçeriler devrindeyiz; ne bin insanın bir para etme

diği günlerdeyiz. Kimseye ne cebir edebilmiye, ne de 
kıolun.dan bile tutabilmiye salahiyetimiz yok! Tahir 

Yazan: 
Etem izzet BENiCE 

Ağa bunun farkında. Ancak, Refiki götüremezse sa
bah sabah haşlamayı kendi yiyecek! Buna bir çara, 

Bir gayret daha gösterdi: 
- Refik Bey, hanımefendi zatıilinizi mutlaka 

görmek mecburiyetinde oldvklarını söylediler. 

Hem, ........ . 
Vapur iskelede. Yolcular çıktı. Bekleme salon -

!arı açıldı. Refik de az kurnaz değil. Daha Arab sö
zünü bitirmeden: 

- Aman Tahir Ağa vapuru kaçırıyorum. Söy. 

!ediğim glbL.. 

Der demez ok gibi fırladı, vapura koştu. Ve .. A. 
rabın ağzı açık kaldı. 

••• 
Refik vapura girer girmez dbğru en alt kamaraya 

indi. Geniş bir nefes aldı: 

- Oooh .. ... . 

Ya, bu nefesi alamayıp da Nimetin koUarı 
sına düşseydi? .. . 

- Aman ... Allah esirgesin ... 

Diyor. Ve kamaranın kapıısına bakıyor: 
- Arab da gil'di mi? ... 
- Arab da geliyor mu!... 
Vapur kalktı. Arab ydk. Bir defa daha! 
- Oooh!. .. 

• •• 
' - Seni aptal seni ... insan hiç kaçırır ını.'~açl~ 

Vallahi banımıjı ben kaçırmadım. Kendi 0e. 
- Aptal! Ben sana her vakit aptalsın dt!r; ... 

bir de inamna:ıısın. Şimdi gördün ya, aptal lıll 
-......... ~e· 
- Tevekkeli, kırk Arabın aklı bir ınclr ç 

ği doldurmaz .. . dememişler! 
,,, " - ......... . k;ııuv· 

Yine oevab yok. Biçare Arabl Boynu bil S~ çal' 
Dil! tutuldu, ne oemya çarpılsa razı olaca'k. 

m~ kedi gibi! 
- Haydi defol miskin karşımdan... 1 ,,r~· 
Zavallının göbeği üzerinde bağlanan ell~urııun· 

tı. Yerden bir temenna wrdi. Gözlerini ayak b!C s~· 
dan ayırmaksızın geriye çekildi. Asık, keder!l rııoıl' 1 
rat, mıymıntı bir eda ile odadan çıktı ve.·· 
ywnruklal'IIlı havada sallıyarak : 

- Ben sana gösteririm Eefi.k!. .. 
Diye söylen.dil vatl 

(Devanı• 
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ahmetli Boğaziçi!. Pre.nses Fev~iye H ©o Ü 'VI y <dl 
~ • - . . . . nısanllsı ıle 
cı.yfıyede; başınızı dınlemıyı mı Vişi'de buluşacaklar 

Yoksa Safiyede şarkı dinlemeyi mi 
tercih edersiniz 

J)azar günkü boğazın kalabahğını Şirketi Hayriye idare 
llleclisi azaları görselerdi sevinçlerinden oynarlardı· 

~oğaz yavaş yavaş canlanıyor .. 
Yazan: Nusret safa COŞKUN 

'azın gediklı sakinlerinden 
. ~ 0stum vardı. Geçenlerde sek
~ albden rahmeti rahmana ka-

~· O yattıkça Allah sizlere U-

\ı, 0tnürler versin, yaz kış ve _ 
hır sevgili gibi Boğazın dizi 

1nde io n ayrılmazdı. 
'<ıı~ zamanlarda Kuruçeşmenin 
lıı 11

' deposu, bilmem nerenin 
k ardiyesi, haline konulması, 
•lın yer, yer harab bir yalı 

1 lı>rkedilerek rağbetten dliŞ
l'ı ~arşısında, Şirketihayriyeyi 

'ite bırakan bir telıiş ve te -
İ-ı•· gösteren rahmetli şöyle 

ı.ıı; 

~ İstanbul intihar ediyor azi _ 
~.Boğazın ölümü İstanbulun 

,lir u demektir. Boğazsız İstanbul 
ıı.,~asız insana benzer. 
q ~~az.ın sönüklüğü İstanbulun 
l 
1 
~nzıni sarartacak yüzünü ka.. 

~l aracaktır. Nitekim, kömür 
~ b aruu kasderedek, kararma.. 
lıo~ladı. 
~azı alemşümul şöhreti kar-

a kurtarmak yalnız bizim 
~~~değil, dünya için lilzımdır. 
. ~lctadar harikulade olan bir ye_ 

Urıneğe hakkımız yoktur. 

Ömrü vefa etmedi; yaşamalı i.. 
dide, görmeliydi. İki pazardır 
şirketin bütün tarihi vapurları -
nın asırdide ömürleri içinde asla 
rastlamadıkları bir rağbetle hay -
retten adeta b~ını omuzları ara.. 
sına kıstırmış bir insan gibi su _ 
yun içine gömen kalabalığı gör -
seydi, muhakkak ki dostum bu 
sefer sevincinden yüreğine ine _ 
rek ölürdü. 

Şirketihayriyenin, teşhissiz bir l 
hastanın başı ucunda çırpınan bir 
operatör gibi, bu günden güne sö
nüşün sebebini araştırmak için 
derd üzerinde neşterlemediğl yer 
kalmadı. Cansız Boğaziçinde can
lı balık lokantasına kadar neler 
yapmadı zavallı .. Gişelerin önün_ 
de biraz canlılık yapmak. Bo _ 
ğazı kuş uçmaz, kervan geçmez 
bir yer ol.maktan çıkarmak için 
bir: 

- Ey ahali Boğaza bedava ta
şıyoruz. 

Diye gazetelere iliın vermediği 

kaldı. Fakat mübarek şirket ga_ 
zasında muvaffak olmuştur .. 
Memnuniyetle işitiyoruz ki, bu 
sene Boğazın maşallahı varmış. 

....._._ - ····-====-=== - ... -- ._ .. _,.___ ... _ .. _ 
Sinema· aıemi de 
neler oluyor? •. 

ı. 

\ CeYmıs Stuvert vaktile ta -
~ 1ken armonik çalmağa me -
1\ etıniıjti. Bugün bu merakını 
~l '•ce ilerletmiştir ki e ;ine da
• \ttı -
'"~ı gı misafirlere her akşam 
~ havalar çalaıbilrrektedir. 
~ ı\ınerikanın tanınmış mü nec
\ ~•tinden Norvel 1936 scnesin
'Qııı~~ı yıldızlar için bır ~akım 
~tı ·illerde bulunmuştu. Ameri-

'n llıaıııuatı bunlardan· haugi -
il) ı· b h · ı . . sa et etmiş, angı erının 

~ı~.; •tmemiş olduklarını bır 
~1(0 . halinde yazmaktadırlar. 
>'lıı~tna, Dick PoveH ile Joan 
~'i~ •~!'in evlencceğırıi, Ginger 
'ıııts le Lev A:yrcs'in ayrıla _ 
\.~ M:ayrna Loy'un izdivac 
\ı1 • gını, Robert T:ıvlor'un b;r 
• '•l . -
.~~) Seveceğıni (Barbara ı;: m. 

··~ 'tı Gene Raymon:l'la Janette 
"'ı-1.llı 0n~ld'ın evleneceklerini 
~t11 ıştı. Bunların hepsi çık _ 
t,k· 

\, •ı~t Jean Harlov'un da tek _ 
~~; 11 eneceğini tahmin etmişti. 
~'•aı maatteessüf öldü 

nar Povell'in 1938 senesi 

nihayetinden evvel e\ l<'ıll'crğini 

bildirmişti. Daha bekle. .... 1'ız la
zım. Greta Garbonun sınemadan 
çe'kileceğini söylemışti. Keza Nor
ma Shearer'in beyaz p~rdede gö_ 
rünmiyeceğini beyan etmişt:. İsa
bet gösteremedi. 

Bundan maada Norvell başka 
bir keramet göstermiştir. Vaktile 
Frederiç March'la ryi bir filimde 
oynamış olan Evelyn Venable ken-

dısine müracaat ederek falına 
baktırmıştı. Ona sekiz ıy sonra bir 
çocuğu olacağını bildirmişti. E _ 
velyn falcıdan çknca doğru hır 

doktora gitti. Doktor güldü, böy _ 
le bir ihtimalin kat'yyen me\cud 

olmadığını söyledi. Lakin ne der_ 
siniz, sekiz ay sonra hnkikaten 
artistin bir çocuğu dünyaya gel _ 

di. Maamafih bunları kerametten 
ziyade birer tesadüfe hamletmek 
daha doğru değil mi? 

* Pariste temmuz ortalarında 
yeni bir filim çevrilmeğe baş -
!anacaktır. Bu kordeliının adı 

cFeci iışıklar. dır. 

Ev sahiblerile beraber şirketin de 
yüzü gülmüş. Boğaz suları şimdi 

eskiye olan hasretini biraz ı. ıfıf -
!eten bir tebessümle sahilleri ya
lıyormuş. 

Cumartesi günü akşamı geç va
kit matbaada çal!iırken bir arka
daş sormuştu; 

- Yarın neredesin? .. 
- Köyde ve evde .. 
Her pazarı İstanbulun bir eğ

lence yerinde geçirmek mutadı O
lan, keyif ehli arkadaşım: 

- Köyü ve evi bırak da seninle 
Boğaza doğru bir uzanalım! 

Dedi.. 
- Başımı dinliyeceğim! .. 
Cevabını verdim. 
- Sayfiyede başını dinlemeği 

mi tercih edersin, yoksa Safiyetle 
ses dinleıneği mi? .. 

Diye sorunca: , 
- Elbette Safiyenin sesini din.. 

leyerek baş dinlemek tercih edi.. 
lir, dedim. 

Yalnız, tabiatten bahsedilmez 
derler .. Ben kalabalıktan, gürül -
tüden pek hoşlanmam. Şair ve il
şık değilim amma, sessiz, sadasız 
xerleri daha ziyade severim. 

: u.nu yakından bilen muhatı_ 
\".an: 

- Vakıa dedı.. Seni ürkütecek 
kadar kalabalık bir yere gidece -
ğiz. Lakin orada yalnız deniıle mu.. 
siki konuşuyor. Gürültü ya!nı.z 
onların ~ürültü, ses yalnız ?nların 
sesi.. 

- Nereye gidiyoruz. 
- Çubukluya .. 
Dudağımı büktüm. Bildiğim bL 

leli Çubuklu sessiz, sakin ve ten.. 
ha bir yerdir. Sanmam ki böyle 
göz kurkutacak bir kalabalık ve 
gürültü olsun!.. 

Biz de gidelim, dirilmeğe baş _ 
lıyan, şirketin uğurlu elile genç -

r 

lik aşısı yiyen rahmetli Boğaziçini 
bir görelim dedik. 

Pazar sabahı Köpriınün Boğa.. 
ziçi iskelelerini gelin çeyizi götü
ren kadınların mübalağalı telaşı 

içinde bulunca şaşırıverdim. 
Allahırn, o ne mahşeri kalab..ı -

lık!.. 

Şirketihayriyenin idare meclisi 
azaları bu manzarayı görselerdi 
Köprünün üstünde sevinçlerin _ 
den kıvıra kıvıra şıkırd• şıkır oy
narlardı. 

Ellerinde sepetler, su testileri, 
zenbiller, paketler babayani kı _ 
lıklılardan tutun da, Cemal Na _ 
dirin cbaldırı çıplaklar• adile karL 
katürize ettiği çorapsız ve şapkasız 
kadınlardan, kolları sıvalı, ceket• 

siz delikanlılara kadar her cins 
ve mezhebden müdhiş bir insan 
yığını! .. Güç halle motör azmanı 
bu vapura binebildik. Hava öyle 
pek ahım şiıhım değil amma, haf_ 
ta tatilıni çoluğile, çocuğile bir 
mesirede geçirmeğe, mevsimin 
garantisi içinde karar vermiş O-

(Devamı 6 ıncı sıJıifede) 

Mısır Kralı Majeste Faruk'un 
ortanca hemşiresi Prenses Fevzi.. 
ye ile dost ve kardeş franın Veli.. 
ahdinin nişanlandığını yazmıştık. 

Son aldığımız malıimata göre, 
Prensle Prensesin ı;.kidleri, önü
müzdeki Şubat veya Mart ayla
rında Rı.za Şah Pehlevi'nin huzu.. 
rile Kahirede El Ezher'de icra o
lunacaktır. 

Düğün merasimine gelince, bu 
iki veya iki buçuk ay sorıra Tah
randa icra olunacaktır. Ana Kra.. 
liçe Nazlı, Prensesin düğünden 

evvel tahsilini ikmal etmesi ar _ 
zusunu izhar etmiştir. 

Prensesle Prens, bu yaz sonuna 
doğru Vişi kaplıcalarında birlbir
lerine mülaki olacaklardır. 

Milli 
Müdafaa 
• • 
ıçın 

fngiltere hükumeti 14 
milyar istedi. Halk 

20 milyar verdi. 
Milli Müdafaa için açılan istlk

raz kaydı kapanmıştır. Hükumet, 
80 milyon İngiliz lirası istemişti. 
Fakat ahali 120 milyon vermiştir. 

Fransız frangı ile 21 milyardır. 
Çarşamba günü saat 9 da başlıyan 

kayıt muamelesi ertesi gün saat 
15 de kapanm'itır, 

Ah şu 

\ 

Ray Milland; güzel İngiliz yıldızı hiç din
lenmeden çalışıyor ve .. bu çalışmalarile her gün 
biraz daha parlıyor. Holivudun bol yıldızlı se
masında en parlak ismi almak onun için ko -
laylaşm.ış bulunuyor. 

Son staj devresi sayılan birçok sıkı imtihan 

geçiren genç artist artık emeline muvaffak ol· 
muş sayılabilir. Hatta bu işin ilahi mevkiiı:e de 
geçmesi beklenmektedir. 

Yeni filminin adı (Holivud Perisi) dir. Ya· 
rısı hazırlanmış olan bu filinin son sahnelerinde 
bilhassa dekor ve müzik çok kuvvetlidir. 

parasızlık derdi !.. Kral Boris 
- Ve halefi · 

Lordu kaçıracaklar diye kendisi- m!~g:r~:1~:ıg0a~1~a~~:::1~ 
ne haber Vermek Ve bu Yol l•ıe.. ture.caktır. Prensin birinci yıldö-

nümü, Kralın sayfiyesinde too'id 
edilmiştir. Kral Boris, sevgili oğ-

P ara çekmek hatırınıza gelmedi mi? :=:ki ~~in dalı h.ediye et-

d~ Asla böyle birşey söyleme - Her koyda bır İngiliz milyoneri Lord Nofüdi 
kaçırarak kendisinden 100,000 lira 
koparmak maksadile pli\n kuran
lann muhakemesine devam edil
diği yeni geleıı Londra gazetele • 
rinden anlaşılmaktadır. Şimdiye 

kadar cereyan eden muhakemeyi 
•Son Telgraf• bulas~ ediyordu. 
Planı kuran ve ııaınsdeu ile bera. 
her harekete geçen Trontonun a
vukatı tarafından sorulan sualleri 
dünkü •Son TelITT"nf• yazmıştı. 

Sonra birleşmek üzere ayrıldık. 
Tronton kıyafetim değiştirecekti. 
Ben de değiştirecektim. Bu işi git
tim, polise haber verdlm. Sonra 
otele döndüm. Kıyafetimi değiş _ 
tirdim. Yüzümli boyadım, bıyık
larımı, saçlarımı kararttım. Sa _ · 
bahleyin 5,30 da otomobil ile gi. 
derek Trontonu aradım. Lorddan 
alınan randevuya göre 'I'ronton O

raya gidecek, Lordu kaçırma.~a 
teşebbüs edecekti. Bu i~ eğer tat
lılıkla olursa çok iyi olacaktı. Fa
kat olmazsa tehdid edecekti. Fa_ 
kat saat beş buçuk•a Trontonu gör 
düğüm zaman kıyafetini değ 'ştir

m~ değildi. Bana ba§ına koyacağı 
takma saçın ateş alarak yandığını 
söyledi ve onun için Lordu. kaçır
mak planının tatbiki r.lc gerı kaL 
<lığını söyledi. Bunu v;~,derken 

kullandığı kelimelerı hnlırlıyu _ 
rum. Fakat planın ancak başka bir 
zamana kaldığını söyled;(tini an
ladım. Bana Lordu gidip görmek l 
saati yaklaştığı için lıc'Tlen te'e. 
fon ederek otomobilin bozulduğu, 
onun ıçın randevu saatinde gele
miyeceği cihellc itizar ~tmemi 

söyledi. Planın tatbiki za:nanında 
kendisinden ayrıca randevu alına

cağını düşünüyordu. BAna da ar-
tık oralardan uzaklaşmamı söyle-
di. Bunun üzerine be!l ayrıldım. 

Gittim. Lordun katibine telefon 
ederek randevuya gelinemiyece.. 
ğini söyledim. Diı\PT taraftan da 
polise telefon ettim. 

Sorulan sualle«• ccvab olarak 
Ramsden şunları d• il~ve etmiş _ 
tir: 

F; er Lordu kaçır'!lak p'anı 

tatbik edilseydi, Lordu yatla dOJ-

doğru Fransa sahiline getirecek _ 
tiılı. Tron ton :le Fransada bulu -
şacaktık. 

Bunun üzerine Trontonun avu.. 
katı Rarnsclene şu suali !ormuş _ 
tur: 

- 927 ile 930 seneleri arıınında 
geçen müddet zarfında siz namus
kiırane bir surette mi yaşıyor, ka.. 
zan~·ordunuz? 

-, Evet, öyl~ idim. Cevabını 

veren Ramsdene karşı avukat şu 
suali de sormuştur: 

- Ondan sonra Tro.ıtonu siz 
ancak bu senenin nisan ~yıda tek
rar görmüş oldunuz değil mi? 

- Evet. 
·- Onunla görüştüğünüz zaman 

acaba kendisine böyle bir projede 
yardımcı olaca~:nız! oııa zannet
tirecek biı·şey soylcmediniz mi? 

- 1930 ile 1938 seneleri arasında 
hiç Tronton ile muhabere etme _ 
diniz mi?. 

- Hayır ... Kendisile görüşün _ 
.. e kadar böyle birşey olmadı. 
- Tronton şimdiye kadar sizin 

nerede olduğunuzu, ne iş yaptığı.. 
nızı bilmiyor muydu?. 

- Asla bilmiyordu. 
- Kendisile birlikte bir otomo-

bil gezintisi esnasında geçtiğiniz 
yer için ne demişti?. 

- İşte Lord burada yaşıyor, 
demişti. Fakat bana Lordu kaçır
mak tasa'VVurundan bahsettiği za. 
man şaşmış kalmıştım. Bana bun
dan tekrar bahsetti. Ben de iki 
dostuma söyledim. Ne yamam lii
zım olduğunu sordum. Rana bu işi 
polise haber veremiyeceğimi, çün_ 
kü elimde kiifi derecede delil ol
madığını söylediler. 

- Bu dostlarınızın adlarını bi
ze söyliyemez misiniz? 

- Dostum Varlov ile eşi. 
Muhakemenin yeni safhasında 

Trontonun avukatı tekrar Rams _ 
dene sualler sormağa devam et _ 
miş ve demişti k;: 

- Siz Trononu bu plandan vaz
geçirmeğe hiç uğraşınız mı? 

- Evet, bun~ çalıştım. Bunun 
hayali bir pliln olduğunu soyle -
dim. 

- Ona bundan vazgeçmesini 
-iivlediniz tni, söyl'?mediniz mi? 

Bunu yapma deme:ıim!. 

- Bu pliının sizi a!akndar edip 
etmediğini hiç söylemediniz mi? 

- Zannediyorum ki ona •sizin 
bu projeniz benı atakadar ediyor• 
gitıi birşey söylemL~tim. 

- Siz Udi Anson isminde bir 
kadın bilir misiniz? 

- Böyle bir kadınuı ismini bile 
duymadım. 

- Sizin bir m<!ktub a.iresiniz _ 
den bahsediliyor?. 

- Böyle birşeyden haberim 
yoktur. 

- Siz tayyarecilik ettiniz mi? 
- Hayır tayy arecilikle bir mü-

nasebetim yoktur. Ben valnız de-

Ecza dolabı 
Bulunacak 
Birçok yerlerde yeni 
dispanserlerde açılıyor 

Sıhhiye Vekfileti, bütün köyle
rimize kendi büdcelerinden bir 
cEcza dol,.bı. yaptırmalarını te -
menni etmiştir. 

Bu dolapların içerisine reçete
siz kullanılabilecek ve müstacel 
tıbbi müdahalelere yarayacak ec
za konulacaktır. 
Ayrıca köylerimizde hasta o -

!anlarla da sıkı bir surette aH.ka
dar olunacaktır. 
Yakında yeniden bazı kaza ve 

nahiyelerimizde dispanserler de 
tesis edilmesi için, birçok vilAyet
lerimiz yeni yıl büdcelerine talı.. 
sisat koymuşlardır. 

nizcilik ettim. Y1t kullandım. 
- Trontona teklif ı:dilen pro -

jeyi kim hazırladı?. 
- Bunu Lor:! ile beraber polıs 

serkomiseri Arborton haz.rla -
mıştı. Lord bize dedi ki: Ben iş, 

güç sahibi bir adamım. Böyle şey
lcrlr uğraşmağa vaktim yoktur 
y nlnız üç gün içinde hcqey olup 
biterse ben de karışırım.o 

Bundan sonrı Trontonun avu
katı Lorda verilmek üzere hazır
l•nan mektubu kimin yazdığı tah
kikatına girişmiş ve demiş.tir ki: 

- - Eğer Lordun yanında birisi 
varsa o zaman bu mektub kendi_ 
sine verilerek hemen Trontonu ta
kib etmesi lüzumu tehdid ile bil. 
diriliyordu değil mi? 

- Evet, öyle idi. 
-- Siz ne 'annediyordunuz! 

Lord bu mektubu alır almaz he
men orada yazılanlara riayet ede
cek mi idi?. 

- Tronton 3yle zannediyordu 
lci bir adam silahla kail ve müeS
sir surette korkııtulurs.ı. o adama 
herşey yaptırılabilir. 

(Devamı 7 inci de) 
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Rahmetli 
(5 inci aahifemizden dnam) 

l:ınlar, bir taraftan kavuran gıi -
neşin diğer taraftan alt kamarala
r kaçıran rüzgann istilızaşı ara
sında ne yapacaklarını şaşırmış, 

yer bulmıya ı;alışıyorlar. 
Birkaç iskeleye uğradık. Belki 

inen olur da ferahlarız, diyorduk 
amma .. bınen oluyor, inen bulun.. 
muyordu. Sordum: 

- Yahu- bu halk nereye gidi
)Or böyle? Kimsenin diğeı· iske
lelere indiği yok. 
Arkada5ım bu meraktan kur -

tardı beni: 
- Çubukluya gidiyorlar!. 
- Ne var Çubukluda? .. 
- Safiye okuyor ya!.. 
- Unuttum ..• Bu halk, onu din.. 

}emeğe mi gidiyor!. 
- Ne zannettin yJ .. temi2 Bo.. 

jaz havası teneffüs ederek o nefis 
koruda denizin temposile okuyan 
bu ses dinlenmez mi? .. 

Geçen hafta yalnız altı vapur 
Çubukludaki halkı taşım.akla bi
tiremedi 

- Peki .. bu kadar halkı orada 
kucak kucal!a mı oturttular. 

- Böyle bir Jutufta kimse b11-
lımmadı. Beykozdan, yakın lsJte_ 
lelerden motörle sandalye getirdi. 
ler. 

Dostumun bu siızlerini l:ıl:ru 

mübal~ğa katışılı:lı bulmakla be
rııl:ıer yüzletnedim. İyi ki yüzle
meınlşim, çünkü o meğerse ha -
l:ikatin ta kendisini söylemiş 

Çubukluya vardığımız zaman 
aşağı yukarı bütün vapur boşal· 
mıştı. Köşkünden mütehassirane 
bakan kaptanla iki çımacıdan baŞ
ka görünen yoktu 
Memırrun: 

- Çubuklu! 
Diye bağırma..ile beraber bü

tün vapur, mevluddaki •içtim 
anı oldu vücudüm nura gark• 
mısraile başlayan bölümde old11-
ğu gibi ayağa kalkıvermişti. 

Bu manzara bana Uubuklu hL 
klyesini hatıriattı. Bilirsiniz ya! .• 
İlk defa İstanbula ge!Pn ihtiyar 
bir adam, Beykoza gld1yormuş. 

Biletçiye: 
- Kuzum oglum .. ben yabancı

yım, Beykoza gelince sevabına 

haber veriver, demi§. ve çubuğu.. 
nu tiittürmeğ~ başlaınıı;. Vapur 
Çubukluya u~rayınca. tabii me.. 
mur haykırmış: 

- •Çubuklu• !.. 
Çubuğunu içmekte olan ihıtl -

yar, kendisine sesleniyorlar zan
nile vapurda iruni~. İndikten BOn.. 

ra işin farkında olan gafil yolcu: 
- Bu İ9lahul hakikaten garib 

yer, demiş.- göz göre göre insanı 
alaya alıyorlar. 

•Çubuklu• ·u, çubu>. ıçtiğinden 
dolayı kendl:nne seslenlldlğinl aa. 
nan ihtiyar, bizim vapurda olsay
dı, muhakkak. vapw·da !timse 
kalmadığı için, son iskele burası 
olacak diye inerdi. 

Rılıtımın uzerl •Bt:davacı• larla 
dolu .. fakat içerisi dışarıdan kala.. 
balık ... 
Geniş halıçe ve &edler, eı;ki Ro

malıların form meydanında top
lanışlarını andırıyor. Sed sed yük
selen koruluğun ve halkın yayı
lışının manzaras' ınsanda bu in. 
tıbaı bırakı:ror. 

Tam cepheye kurulmuş sah -
nemsi bir yer üzerinde saz heyeti 
ve okuyucu bayanlar bulunuyor. 

Görucüye çıkmış birer mahcub 
taze edasile oturan bayanlar sıra 
ile okuyorlar. Bu kadar geniş ve 
kalabalık yerde işittirmek mese
le .. fakat bunun da çaresi bulun
muş. Önerinde bir m'kroo!n 
var. Tabii işbu Aletin ucunda da 
bir hoparlör. Bunun için yalnız 
ba.lıçe değll, rıhtım:n üzeri hattA 
karşı sahiller bile zahmetsizce işi.. 

tebillyoriar sl!ylenilenlcrl... 
Geç vakte doğru sırtındıılci pe. 

!erini ile ve Bayan N~s'ün ihtl
iamile, alkışlanarak sevimli ve 
değerli okuyucu Safiye yerini a.. 
lıyor. 

Boğaz suları, iskeleden sandal
lardan taşan gazel ve saz ses!erile 

adeta inlermiş. Şimdi de rahmetli 
Boğaziçinin bu hususiyetinin baş

ka bir örneğini Bayan Safiye Çu_ 
bukluda ihya etmektedir. 

Sular kararıyor, güneş Çubuk

ludan ayrılmak istiyormuş gibi 
sırtlarda balA göz kırpıyor. 
Akşam olmaktl.. dentz biraz 

daha ma v il eşti 

Boğaziçi!. Gayri . , Yahudi 
sular biraz dalı;< hır~ınıaştı. M ~ badl d ıller Mağazaları 

Japonlar, Çinde
ki mayin barajla
rını tarıyorlar 

Karşı sahilde ışıklar yanıyor. Yenı karar ar an . 
Şarkıyı dinliyoruz. T "I Kamilen kaldırılıyor 

Alqam yine aqam... amamı e memnun 
Evet akşam olmaktadır. Kalkı.. Berlin 22 (A.A.) - Eski yaz 

yoruz. 
Dönüşü ne siz sorun ne ben SÖY-

Oegvı·ııer bayramı bütün Almanyada ks'id 
• . . . . . edilmiştir. Berlinde an'anevi bir 

Gayrirnubadıl ışlerının tasfıye ma:lıiyet almış olan bu bayram, 

Tokyo 22 (A.A.) - Hdvaların 

fevkalade fena olmasına rağmen, 
Japon kara, deniz kuvvetlen Yan. 
gtsede birçok mayin barajlarını 
tahrib ederek ilerlemektedir. Çııı
Jiler Kiukino civarında bir ve Hsi
ngking civarında da diğer birçok 
barajlar vücude gctirmişlerd r. 

Jiyeyim. Kaptan: 
- Hepinizi alamam!.. 
Diye bağırıyordu. 

olunması hakkında Maliye Veka - 100,000 kişinin huzuri\e Olirn -
Jeti tarafından verilen kararın piyad stadında bir nümayiş şek -

Pazarlar böyle giderse Şirketi 

Hayriyenin yeni yaptırmakta oL 
duğu vapura •Safiye» ismini ver
mesi uzak bir ihtimal değildir. 

biran evvel kanun şekline kon11- !inde yapılmıştır. Bu münasebet. 
larak Büyük Millet Meclisine tev- le söylediği nutukta Göbels, ya -
dii beklenmektedir. kında alınacak olan kat'i tedbirler_ 

Tasfiye kararı gayrimübadilleri le AJmanyada bulunan bütün Ya-

NUSRET SEFA COŞKUN sevindirmiştir. Yalnız bu mak- hudi mağazalarının kaldınlacağı-
sadla alınacak tedbirlerin şekli nı bildirmiştir. 

Yeni Çin Jıükfuneti 

Nankin 22 (A.A.)- Japonlar ta.. 
rafından kurulan yeni Çin hükü. 
meli, Tientisin - Pukov demlryo
!unun açılması ve Ankengin işga. 
1i üzerine Nankine gelip yerleş -
miştir. Başvekıl Hiang - Hungşın 
bu sabah buraya gelmiştir. 

Kaçakçıların 
Bulduğu yeni bir 
Usul 

Son günlerde bazı açıkgözlerin 
eslıi be§i bir arada, iki buçukluk, 
birlik ve yarımlık altırılarla , lira 
çeyreklerine bir kulp veya zin
cir takarak bunları ziynet altını 

ı;eltlinde ve kadınların göğsünde 
memleket harM:ine çıkarmağa te
ı;ebbüı ettikleri görülmüştür. 

Ziynet altınının serbestçe alım 
ve satımı hakkındaki mevcud ka.. 
yıddan istifade ederek bu şekil 
kurnazlığa ve kaçakçılığa teşeb -
büs edenlerin hilesi Maliye Veka
letinin nazarı dikkatini celbet -
mlştir. 

Bu münasebetle dıin Maliye Ve
kA!etl kambiyo müdürlüğüne ye
ni bir emir göndermiştir. 
Bu emirde bu tarz hilelerden bah 

solunmakta ve altınlıınn üzerine 
kulp geçirmek veya :ı.incire tak
mak suretile bunların kat'iyyen 
ziynet altını şeklinde satılamıya.. 
cağı bildirilmektedir. 
------<>--

Yanola 
Nerede? 

(1 inci sayfadan devam) 

d\lrüp b!lahare cezasını bulan çif
te kaül Ali Rızanın bu cinayetle -
rlne aid adli takibat, katil ve mak
tuller öldüğü için sukut etmiştir. 

Y a1nız müddeiumumilik Alı Rı
zanın eski karısı Yanola'nın Mu
biddini sevmesinı ve aldatılan 

kocanın da intikam hırsile onu 
y.ırmasını nazarı dikkate alarak 
Yanolayı aramakta devam etmek
tedir. 

Genç kadının Petürke ve Ma -
latyada bulunması ıbtimalı dü -
fiinülerek derhal tevkifı ile şeh
rimize gönderilmesı hakkında bir 

telgraf çekilmişse de henüz bu 
telgraflara bir eevab gelmemiştir. 
Maamafih oralardan gelen hususi 
malfımat ile Y anolanın mevzuu 
bahis şehirlerde bulunmadı~; an
laşılmıştır. 

Genç kadının Filibeye gittiği, 

elyevm Bulgaristanda olduğu iıak.. 
!ondaki haberler de tahakkuk et-

bazılarını teessüre düşürmüştür. 
Ezcümle hüldimetin bonoları sa
hibleri elinde ise lira başına 10, 
başka ellerde ise 5 kuruşa tasfiye 
edeceği hakkındaki haber daha 
ziyade ellerinde fazla bono bul11-
nanları çok düşündürmfiştür. 

Bazıları da mürabahacılann ö. 
dediği bedeli faizle ve karile öde
dikten aonra geriye kalan mikta
rın asıl istihkak sahibine öden -
mesini ileri sürmektedirler. 

Eldeki istihkak mazbatalarının 
4 sene içinde itfa edilecek bono -
larla yüzde 10 ödenmesi usulü -
nün vazedileceği haberi de büyük 
bir dilşünce ve teessürle karşı -
lanmıştır. 

Bu münasebetle bir kısım gay
rimübadiller, Ankaraya bir he -
yet göndererek bu hususların ta.. 
dilini Maliye Vekaletinden rica.. 
da bulunmağı düşünmektedir -
!er. Senelerdenberi intizar ıle va
kit geçiren gayrimübadiller bu 
tedbriler yerine müessir tedbir -
ler beklemekteoirler. 
Ayrıca önümüzdeki ay içınde 

de şehrimizde gayrimübadiller 
fevkalade bir kongre aktedecek -
!erdir. 

(Dış politilı:ada11 devam) -
c.toriter rejimleri altın~a her iki 
ekalliyet de vaziyetinden memnun 
ılei;ildir. Ekalliyet me elcsiııin bu 
aralık iki devlet arasında ılıtilil 

mevzuu teşkil etmeme•İne sebeb, 
1934 ikinc.-i kiıııun paktından <Ot•ra 
hi~ olmazsa on sene, Alo\anyanm 
da Polonynnın da . biribirilr iyi 
kom~uluk münasebetlcrı çer<:evesi 
içiııdr geçinmek için vcı dikleri 
karardır. Polonyalılar bu noktada 
ne derece samimi olduldarın ı, Çe
l:u,ıovakyadaki Alman ekalliycti. 
nin hukukunu müdafaa ed~rken, 
Almanlardan da daha ileri gitme
lerile göstermişlerd ir Fakat h iç 
de kendilerine aid olmıyan bir da. 
vanın füzuli avukatlığını ) apar • . 
ken, Alman ekalliyetiniıt te ebbü
sü, Polonyayı garib bir vaziyete 
düşürmüştür. Bununla beraber, 
ekalliyet meselesinin Almanya ile 
Polonya arasında ihtilaf doğurma

sı beklenemez. Almanya bir zaman 
için Polonyanın dostluğundan e
min olmadıkça , Avrupada h içbir 
ehemmiyetli teşebbüse girişemez. 

Polonya da büyük kom,usile İ)·i. 

münasebette bulunmıya mttbur -
dw. Ve Almanya kuvvetlendikçe 
bu zarureti daha çok bi<sedecektir. 

Ahmed Şükrü E_,._r 

memiştir. eenub vilayetlerimizin Dün gece 
birinde gizlendiği zannolunarak 
her tarafa yakalanması için emir Zelzele oldu 
verilmiştir. Dün gece 5ehrimizde saat 1.57.20 

Birinci kurban Ömeı" Lutfinin saniye geçe, şiddetli bir zelzele 
g\ıya evvelce Yonalayı İp alada kavdedilmiştır. Merkez üssünün 
Aşıkı Muhiddlne götürdüğü, bunu tsİanbuldan 3780 kilometre me • 
haber olan Ali Rızanın da kızarak safede olduğu tahm n edılmek -

• onu arayıp bulduktan sonra vur- tedir-
duğu da mevzuu bahsedilmi~se de _:~~;,;!a_b"'k_e_m_e_i_a_s-:-lı-y-e"'b:""ı"."r-:in:-c:-ı -:u"."c:".a'.:r"."E t:- 1 
zavallı Ömer Lutfinin hiç lstan - dairesinden: 
buldan dışarıya çıkmadığı tesbit İ9tanbul muhakemat müdıriye-
olunduğundan bu ihtimal de b:r tinin Galatada·Şe,·ketpaşa hanın. 
pyladan ibaret kalmıştır. da 2 numaralı handa ve Ennku -
İPSALADAKİ DOSYA BU yünde Şaşkınbakkalda 29/361 nu. 

SABAH ŞEHRİ..VIİZE GETİRİLDİ maralı hanede mukrn Mustafa 
Diğer taraftan İpsaladaki feci Nuri aleyhme açtığı alacak dava. 

cinayet hadisesi hakkında Uzun _ sı netıcesınde 26/3/937 tarihinde 
köprü müddeiumuıniliğind!'n müd. ve kabi,i temyiz olmak üzere sadır 
deiumumi muavini Hakkı Şükrü. olan gıyabi hükmü havi 5/10/B3i 
nün istediği dosya bu sabah şehri. tarihi ve 179 numaralı ilam otur. 
mlze gelmiştir. duğu yeri belli olmıyan Mustafa 

YANOLA ÖLDÜRÜLDÜ MÜ? Nuriye tebltğ ohınamadığmdan 
işbu ilamı tebeilüjl ile aleyhine Genç Bulgar kadının yakalan. _ 
yüksek vazlfeli mahkemeye mu -

ması için muhtelif şehir!erımi - racaat etmek için kendisine mehil 
ze telgrafla müracaat eden zabıta verilmiş ve ilam surPti dahi mah -
ve adliye •O• nun Ali Rıza tara - keme divanhanesine talik edılmi~ 
fından öldürülmüş olmasını bü- olunduğu hukuk usulil mahkeme-
yük bir ihtimalle düşüner~k ce - !eri kanununun 141 ve 142 incı 
sedinin araması ile de meşgul ol. maddeleri mucibince ilan olunur. 

ktad 935/740 ·u ır. 

Üçüncü defa 
ayr,hrken 

(1 inci 1>ay!adnn devam) 
arada mes'ud bir hayat sürmii$ -
lerdiı. 

Lakin iki sene evvel araların -
da bir takım dırıltı başlamış, bu 
cansıkıcı hayatın bu vaziyette d~
vam edemiyeceğini anlıyan Fat • 
ma, Hamdiden ayrılarak babasının 
evine kaçmıştır. İlk önceleri bu 
kaçışla alakadar değilmiş gibi zö. 
rünen ve ergeç karısının gelece. 
ğinden emin olan Hamdi pe..'{ de 1 
aldırmamış, hattı! karısını aTayıp 

sorrnamıştlr. Fakat aradan bir, 
bir buçuk sene gibi uzun bir za.. 
man geçip de karısının hllla ~ine 
dönmediğini görünce Falmaya ha
ber göndererek barışma telı:lif eL 

miş, kadın da her na~ıJsa kabul e
derek: barış;ıruşlardır. 

Llıkin bu barışma çok uzun sür. 
mcmiş, iki ay evvel kadın yine eş 
yasını tıoplıyarak babasının evinP 
gitmiştıir. Bu ikinci ayrılık da dün 
:ı~ama kadar sürmüştür Dü'l ;ık_ 
şanı Han:di biraz içın1ş. sonra d~ 
kalkarak doğru Fatmanın babası. 
nm evine giderek karısına: 

- Fatma ... Eminol bu ayrılı<. 

ve bu ayrılıklarıa sebebiyet veren 
huysuzluklarım sonuncudur. Ar
tık e'Vimize dönelim .. Sana söz V"
riyorum. Seni sıkacak hiç bir ha. 
dise tekerrür etmiyecektir 

Saf kadın bu tatlı sözlere kan
mış ve tekrar eve dönmüştür. 

İlk dakikalar iki aylarını ayn 
geç!ren bu kan koca birbirlerine 
kavuşmaktan mütevellid bir neş~ 
ile geçirilmiş, lakin sabaha karşı 
kıSkançlık yüzünden yine arala -
rında dırıltı başlamıştır. Evvela 
hafiften giden bi kinaye ı;iizler ya.. 
vaş yava' ağız kavgasına dön -
müştür. 

Bunun üzerine Fatma bir daha 
dönoınemek üz.ere tekrar baha.sına 
dönmek istemiş, buna büsbütün 
hiddetlenen Hamdi eline geçi~diği 
bir jiletle kadına hücum etmiş ve 
Fatmayı suratının muhtelif ver
leri:rıden yaralamıştır. Kadının fer 
yadına yetişen de\Tiyeler Hamdi.. 
yi elinde jiletle yakalamışlardır. 
Kadın da derhal hastaneye kalüı.. 
rıbnış ve tahkikata başlanmıştı• 

Bir adayı daha zabtettiler 
Svatov 22 (A.A.)- Japon l>Jh

riye silahen<kızları Namoa adası. 
nı i.~gal etmişlerdir. 

ÇİNE HARB !LANI 
LAZIMMIŞ 

Tokyo 22 (A.A.) Do.aşan bır 

şayiaya göre bazı hükum<:t er . 
kiını ve bilhassa Dahili) e Nazırı 
Amiral Su<:tsugu, beyanatta bu . 
lunarak, devletleri bitaraf mem
leket mes'uliyet vazıfclerıni kav. 
ramağa icbar etmen!n yegiınc ~a
resi, Çıne kat'i surette harb ilan 
etmek olduğunu söylemişlerdir. 

Nişinişi gazetesi, Harıcıye Na
zırı General Ugaki'nın bu ted . 
biri makul bulduğunu ~azmak -
tadır 

Bir heyelan 
Lyon 22 (A.A.)- Mo<lan.e cıva -

rında demiry<,luna bakim bir daıı
dan dün akşam sel halinde çamur 
akarak hatiı kaplamış VP beyne!. 
mil1'1 trenlerde aktanna yapılmak 
ihtiyacı hasıl olmuştur 

Dağda büyük mikyast:ı hır he. 
yelan olduğu anlaşıldığında" tr~u 
seferlerinin daha uzun bir rnud
det inkrtaa uğramaı<ından korkul
maktadır 

Valimiz 
(1 inci sayfadan devam) 

bulunmakta olan Vali ,;e Belediye 
reisı Muhiddin Üstündağ şerefL 
ne dün Atina Payitaht Nazın M. 
Kacias tarafından evınde hu<usi 
bir öğle yemeği verilmiştır. 

Bu yemekte, Başvekil Metaksas 
da hazır bulunmuştur. 

Diğer taraftan Muhiddin Üs • 
tündağa fahri Atina hemşerisi ün

vanı verılmiştir. Yunan halkı her 

geçtiği yerde kendisini cvaşasın 

vatandaş!~ seslerile kar~ılamak -
tadır. 

HükOmetçiler 
lerle anlaşmak 

Frankist
isteyorlar 

(1 inci ı.a)fadan devan:ı) 1 lometre ilerliyer~k Terue.l ~ Sa.-
nd t<ı· komited~ kabul gonte yolunun sagında muhım bır mıtl'!Sl e, ouı .. 

edilen gönüllülerin ger: çekıl - mevzi. işgal etmişler ve ~u yolu 
· · · kabul edı.ldıkten son.. 31 ıncı kilometroda kesmışlerdır. 

mesı proıesı 

ra bu mesele de hallolunacaktır. İS\"IÇRE DE FRANKO"YU 
Diğer taraftan vaziyetin gittik. TANIDI . 

1 hl · do"ndu" gu· .. nü gören Burgos 22 (A.A.) - İsVlçren.n çe a ey erme . . . . . 
İ 1 h .. k.metçilcri arasında umumı aıanı Broyc Isvıçre mu -
spanyo u u . . Fr k h .. k. · 

'k'l'k b ,ı ı tır. Bu ikilik son messılı olarak an o u umctı 
ı ı ı ru: anış · · d'ld··· · "b .. ı d b. hayli şiddetlenmiş nezdıne tayın e ı ıgını mu ey -
gun co e ır . . . d · · · ı· 
, F k' ti ı uzlasmaK taraf • yın ıtıma namesını vermış ır 

\e ran 1
,;' ere BO\fBARDfMAN DEVAM 

tarları çogalmıştır· EDİYOR 
Bu zümreye mensııb olanlar ta. 

mamile galebe çaldıkları takdir • 
dL' kabint·de değişiklik olacak '\'.e 
daha mutedil ve sulhperver kim. 
selerden kurulması beklenen ka
bint', derhal Frankistlerlf' tt'ma
sa geçecektir. 

YAKALANA NCASUSLAR 
Biarritz 22 (A.A.) - Rebalzo iS-

minde bir İspanyol markisı ile 
katibi ve Rettiler isminde bir 

Fransız casusluk cürmile tevkif 
edilmişlerdir. 50 kilo ağırlığında 
e\Tak müsadere edilm~t!r. 

Bu is hakkında büyük bir ketu
m yet :gösterilmekted;r, 

SAGONTE YOLU1''1J KESTİLER 
Burgos 22 (A.A.) - Kastil'de 

bulunan Franko ku\"\'et!er: 4 ki. 

Madrid 22 (AA.) - Dün saat 
17,45 de dört Frankist tayyaresi 
Alikante limanı civarına birkaç 
bomba atmı tır 6 kişi yaralan _ 
mış, birkaç yerde yangın çıkmış, 
bazı binalar da hasara uğramıştır. 

INGİLİZ VE FRANSIZ 
MATBUATI NE DİYOR? 

Paris (Son Telgraf) - Bütün 
matbuat ademi müdahale komi -
tesinden husule gelen itilif hak. 
kında mütalea yürütmektedirler. 
Bu arada bilhassa İtalyanın çe. 
virmek istediği siyasi entrikalara 
meydan kalmıyacağı tebarüz etti. 
rilmektedir. 

Diğer taraftan bütün İngiliz 
matbuatı da neticeden çok mem
nun ııörünmPktedir. 

HATAY , 
ıuğın• 

(1 inci •a~ladan de,am) \ buldan bugıl~ a~d~t:turkiiP ~ 
ASKERİ MÜZAKERELER azalarına Şefımız_ini bild>flll . 

Iamlarını gctırdıg ... ~ ıa Orgeneral Asım Günduz henüz 
Antakyada bulunmaktadır. Fran· 
sız askeri heyetı reisı ve Suriye 
ordusu başkumandanı Antakyaya 
döndükten sonra tekrar heyeti -
mizle arasında müzakere başla -
mıştır. Müzakere normal bir şe
kilde devam etmektedir. İki he • 
yet arasında esas itibarile muta. 
bakat hasıl olmuş olup Hatayda.. 
ki emniyet ve inzıba.tı temin e
decek olan kıtaatırnızın hududdan 
geçmesi gün meselesidir. 

Ancak Türle kıtaatının Hatay -
daki inzıbati vazifesini deruhde 
etmesi ile seçimın tam bir hürri
yet ve serbesti içinde yapılması 

temin edilebilecek Muhtelif fe -
sad unsurlarının tazyik, tahrik ve 
tehdidi rinin önüne geçilebilece'k.. 
tir. 

MİLLETLER CEMİYETQJE 
VERDİGiMİZ NOTANIN 

MUHTEVİYATI 
Diğer taraftan yukanda da işa.. 

ret ettiğim gfüi hükumet Millet
ler Cemiyeti Genel Sekreterliği
ne bir nota te\•di ederek Hataya 
gönderilen Milletler Cemiyeti ko
miı.-yonu ile her türlü münascbatı 
kPstiğini bildirmiştir 

Hükumetimiz bu notada komis -
yonu sarih l>ir nizamname ile tes.. 
bit edilmiş olan 9alahiyeUerini te
cavüz t•tmek ve bu suretle vazife-
sinde mündemic olan bitaraflık -
tan inhiraf eylemiş olmakla mua
haza eylemektedir. 

Millf'tler Cemiyeti ile alakası o
lanentt-rnasyonal mehafil, hükii.. 
metin bu teşebbilsıinün daha ziya.. 
de ışari ve sembolik bir kıymeti 
haiz olduğu mütaleasındadır. Fil
hakika hükiımet, Milletler Cemi -
yeti konseyine ancak fili münase
batta bulunmakta olup meııldlr 

komisyon hukuki olarak münhası
ran mandater devlet olaıı Fransa 
ile münasobatta bulunuyordu. 
TAHRiKAT BÜTÜN ŞiDDETİLE 

DEVAM EDİYOR 
Antakya 22 (Hususi muhabiri _ 

mizden)- Halayda zulüm, tazyik, 
işkence, tehdid yine aldı yiirüdü. 
Bir aralk düzelmiye başlıyan va
ziyetin tekrar bu hali alması ge
niş nefos alan ve artrk hürriyete 
kavuştuklarını zannedE'n halkı ye
mden y<(se düşürmüş ve sukutu 
hayale uğratmıştır Ancak bu defa 
yapılan tahk1iitın Milletler Cemi
yeti adına burada iş görenlec ta.. 
rafından teşvik ve hatta idare edil 
mesi, halkın bir sulh meş'alesı ol
ma'ı lazım gelen ve şimdiye ka. 
dar böylece tanımak istediği mil
esses~ye &arşı nefretini mucib ol
maktadır. 

Halk, kurtuluşa olan ıntanla.·ını 
muhafaza ederek soğukkanlılıkla 
vaziyetin inkişafını beklemekte _ 
dir. 

Yeni Gün gazetesi, Fran.ız de
legesi Fole tarafından, Milletler 
Cemiyeti delegelerinin yaptığı fe
nalıkları yazmaktan menedilmiş, 

bunun üzerine gazete ancak tek 
sahife olarak çıkmıştır. 

Tahrikata de\'am eden Usbeciler 
ve ittihadcı çeteler, Affanda top. 
!anarak mevkuf bulunan arkadaJ. 
!arını kurtarmak için hükfımet ko 
nağındaki hapisaneye hücum et _ 
meğe yeltenmişler ,askerler bu ha 
reketi önlemişler ve kaçarlarlcen 
yolda rasladıkları otomobilleri 
ta<lamL~lardır. 

Açık olan dükkanlar yine buçe
telPrin tehdidile kapatılmakta ve 
umumi bir tedhiş havası yaratıl
maktadır. 

Kurddağı kauıı;ına bağlı Ha _ 
marn nahiyesine pazarlara gid~n 
Tü~kler kar~kola geürilerek da • 
yak atılmakta ve işkence yapıl _ 
maktadır. Döğülenlerden birinin 
hayatı tehlikededir. 

Bundan başka Hamam nahiye -
sinde olanlardan Türk listesine 
yazılanların evleri jandarmalar 
tarafından işgal edilmiş malları 

yağma edilmiştir. 

GRUP İÇTİMAI HAKKINDA 
RESMj TEBLİG 

Ankara 21 (A.A.) - Cumhuri
yet Halk Partisi Meclis Grupu sa
at 16 da Kamutay içtima salonun

da Trabzon saylavı Haşan Saka -
nın riysetinde toplanmıştır. 

Celse açılır açılmaz kürsüye çı
kan Başvekil Cel51 Bayar İstan-

f Ue .,.,,., 
üzcr!ne alkış tu an. ö' nd< 

Büvıık _,... ı mıştır Herkes · _.,.,,,. 
1 ın " arzeuran \'e ~ .. gı ar ~· 

istiyordu. buıun 
· t bulda 

Başvekil Is an .. tefik nafii' ıl C 
sırada dost ve ınut ' cı ~aro lı r 
ya Kralı Majeste tkın ,·c k' d ~il 
İstanbulu ziyaretinden . Jikl' k 1 

Arasla bır J'r 
sinin arkadaş_ı Maıes:< 
§ıya gittiklerinden! tından t 
lın Atatürkle ınülaka t (L J1l 

b zjyare • 
setmiş ve Grup. u ı~ kan• 
lakat haberini alkışlar 
laınıştır. k·ı ,ııef 

BaŞVt 1 J 
Burulan sonra an pıe;- ~ 
izin fikir. 1 rinin her - • aı m e · •0ruu· 

olduğu meseleye gcçı) 
11 

ııal' 
verek Hatay işinin geçe .. şPI ' e 
' ' . .•. ftıaY• ı 
danberi geçırdigı sa ·tiııarılt ılı 
mıştır. Esaslı hatları 1 ııa~kıl' 

tti.. harici işler . ...,,, Kı 
mas e gı . • . ·ten••~ \1 
daha fazla tafsilat 1»garıcı) f P~ k 
mada hazır bulunan ulabil"'" lı~k 
kilı Dr. Arastan sor hıt 
söylemiştir· J( ıın 

B ekil bundan soııra. !')llu , ı 
aşv , aJl "U 

tayın her sene hazıl" tiJİP' le 
doğru mutadı olan ta :ıtatJY 
ederek bu hafta içınd~ e 1;at'l 

1 .. .. k :Meclıs 5rtl de 
hakkında Buyu k ,.,ı; ~ 

yanatta bulunabi~cc~ ldşafıJ18 tll~ 
olmazsa, meselenın ın da ı:ııc(I ~ 

Fr ile aramız . -"' I• re, ansa eıfılıın b• nı 
veyahud feshi ihbarı an ıııııa -e"lıa 
k t h ·· mer'i bu uP · -•k ' a enuz Jdıfll"'" ~e 
deleri mer'iyetten ]ca pılan Jı 

1 
ya temdid etme~ v~ y~ı;ııaJll , lıı 

11 
rekete göre v~yetın a.k ııu~ a 
deceği tedbirlerı al~i ·et ,-c :il lek 
da Kamutaydan sal · verı1'1l b 

• . . babcr -·~ a nıııd istiyecegını tl il'- ıı 
Grup umumi beyeı çcrd' tr 

kışlarla tasvib cevab ı:;.<;l ]'lf "ıııa 
LÖ TAN GAZt1° ~ 

oiYOlt~ :ıJtale! ~ k 
Lö Tan gazetesi Jıaşıı'bahstD bit 

Hatay meselesinden ııı 

diyor ki: . ıtatıı~~ 
•Fransa Türkiyeııın esa•ell 1 

hususi menfaatlerini · ~ b 
t B menfaatler, 

0 ıaıı ~ 
mışır. u . T·rko 
lunan 'Ve menşei u ilfe~:ıl' 
ve ayni zamanda ın ııb"ka'°P' 
ça~kan bir halk t 1.p11.< "" 
doğmaktadır. Fransa• jjel> , 

1 
d 

ra!klarının Kemalist rıı ııı oll"' 1 

1 k oear 
karşı bir dü:;man 1 

sını asla istemez. . . ·ell >··' ~ , '!ar 
Fransanın hüsnuııı) d ~aP 

tYa ~! te 
Bu hüsnüniyet ıı:a ~ )ııtıır~;s!İr '>.tri 
makta olruı intihaba. r eyltll"' ~ bu 
münasebetile tezahll ,,1ert f 

'J\İl'" ' Fransız makamatı, ~e 1 ıı d 
.. .. knJiyell vlC ,1 

sempatik gozu daıer cıc, 0 , ·~ı 
bun:ı mukabil ınaı_1 at euııı; ' 
karşı bağlılıklarını ısb ı.ılardı" 
lan unsurlardan ayrıJ11l 

Slovaklar da 
Muhtariyet 
isteyorlar dao 4,:'~~ 

(1 inci fay f• :ı.ıo# J le 

P rag 22 (A.A.?-;;eJ<i rıı~b:i d 
IDinkanın idaresın 

1 
... par 1ıı.:ı 

opll "'" ıŞıır lt 
yet taraftarları P lallıt' (ıfO ·~-~ 
bürosu dün akşaıll toP ı&· b ıl ır.:"i 

k . HJao gaı.e )(ti; v 
Slovens ı b<i ')f.t 

nun Hodza nezdine ·rıder• ~ 
b . heyet go ~"' mürekkeb ır . 9zııı' ~ 

sine karar verdiğin• y ıil',ıııl' 
Hodza, heyeti 24 )la f l'ie 

bul edecektir. 11,,ııl'dıl' ç 
lerini ile ve Bayan ,, ,/ 

Tfl(JI ~rİa 
Manitacı fs ''i 

v kalandı sıı'ı'. : ~ 
1 a rııil' 1 ~nd 
Demirhlsarlı !b~lrlll s-lr".,ııı< l>e 

smı, Diyarbakırlı ~~iill 6 ıı.~ ~11 
sını, turşucu ŞükfU z5 ll V'dl 10 ~us:;,ııın • Jlf 
Kastamonulu ·rill !?-- 0 ı s 
ve Adapazarlı Beki 19ııd1r~· dt)!I ~t 
manitacılık •uretle el~ ısıı18'._,k! 1 ıııı; 
bıkalılardan Arna'·u ,, tY 1 &o 

)<ktlll'. 
yakalanmış, ha 
başlanmıştır. 



Y_•u_n_: ____ v_a __ o __ ı~ Tinovil 

Vesika, ftSim, maUlmat Ye not verenler: Eski Osmanlı donanması erk&. 
amdan mirala7 Remzi, İakele ve limanlar umum kumandanı alhay 

Şükril Pala, komodor bafkitibl Ihsan, batan gemi kaptanları, 
eUi armatörler. Ve -....u-. b dar &Wi kalan veailllar 

Treni esrarı 
(' bcB ahifedu deYam) 

Zabıta. maktul ile beraber bi .. 
ra içtiği gorülen bir askeri istiç. 
vab et~tir. 

RAŞEL CADDESİNDE 
Maktulün oturduğu evin kapı. 

cısı ifadesinde: . 

Berlin -Roma mihveri 
Karşısında Tiryeste 

(4 üncli sabifemlıulen •e.-am) 
si tazelendiği şu günlerde birta
kım miinalı raknmlar k:ıydederek 
eski ile yeniyi mukayese cdiy _ SON TELGRAF'm 

Tarihi tefrikası No. 19 
Yazan: M. Sami KARA YEL 

Arzıniyaz, Matgüzelle beraber 
halveti padişahi' dedirler 

l'lgiliz kaptanının fikri bu 

- Dün, saat 18 de genç bir a -
dam Hiloriyoni ziyarete geldi. Bi. 
raz görüştüler. Sonra bana, bu 
ziyare~inin yalnız mı geldiğini 

sordu. Ve çıktı, gitti. Saat 22 de 
avdet etti. Namıa bir telgraf olup 
olmadığını sordu. Günde birkaç 
telgraf alıyordu. Menfi cevab ver. 
dim. Durmadı, gitti. Ondan sonra 
kendisini görmedim. 

lar. Eskiden Avusturyanın ihrac 
ettiği keresteler Tıyeste limanın
dan gonderiliyordu. Fakat A vus. 
turya artık Almanyaya geçer geç. 
mez, kereste ihracatı Uamburg • 
dan yapıhnıya başlamıştır. Tir _ 
yestenin son senelerdeki ticaret 
işleri Hamburg ile rekabet eder 
derecede iken şimdi Avusturya 
ile Almanya birleştikten sonra 

Vaziyet hem iyi, hem fena, Valde sultaınn ira
delerini hazinedara tebliğe imkan hasıl elamadı 

noktaya saplanmıştı : bu rekabet Hamburgun lehine ve İşte kapı vuruluyordu. Hemen lıca durduktan sonra; renai sarar-
Tıryestenin aleyhine çıkmakta .. uzandığı şazlongdan kalkb. Mu - !Dış, gözleri yaşlı olarnk birdenb1.-
dır. Roma_ Berlin mihveri hatıra hakkak kızlarağas1 idı Başkası re döndu ve tltriycn dudaklarının 

armaradaki denizaltı korsanlığına devam 
etmek ancak noksanlarının tamamlanma

Garıb birşcy: Hilarjyon'un odası 
içeriden kilidli. Zabıta odayı aç
mıya çalışıyor. 

gelirken Tirye:.tenın vaziyeti de, ne haddine dairesine gırebilırdi? arasından şu cümleler doküldü: 
gozönüne gelmektedir. İşte son Kızlarağası, ellerini uğuştura - - İntikam! Her vak.it intikam[ 
Vcnedık mülakatı da bunu gos - rak teklıfsizce içeri daldı. Fa - Ne olursa olsun ilk fırsatta bu ılı. 

1 
\ 

teriyor. kat Arabın rengi deg·uı. Dılda • d · eti K TASLAR ARASINOA • mu yerme g receğım! ... 
desine doğru yürüdü. Tüllere bü. Anber Ağ • 

sına 

ı gelınce: 

le kara yollarının, kat:ırla -
e taht lbahınn elındcn ya. 
kurtarma'k muşku! o!du -
nccsi her h e, her ha -
hakım olacak; zaten bozu. 
tı.<?vıynt sıfıra ınec k, c<.:p -

deki bozgundan d ha beter 
korkunç olan cephe gerisi 
u alıp yürüyecekti. 

tartlar içinde şüphe yok ki 
lllı İmparatorlugu kanlı bir 

devam ettığı muharebeye 
"ermek ıstırarmdn kalacak 

canlanan teb Um, gul -
kUnı alı or, du uncesı mu. 
hır eda ıle ne ceyı şoylece 
edı~ordu: 
lunferld ulhn razı olacakl 
nlı İmparatorluğu bır de. 
ferüi sulha raz.ı ol.sa, hatta 
kat bir mudd t, birkaç ay 

it ınutareke akdetse, Avro. 
'ıuharebelerlnln şekli bUs • 
başka olabilirdl.-. 

1Yede, Filıstin ~phesınde 
il kuV1.1 etl r derhal garb 

ne naklcdllfr, burada, mll
n hır hal alan ve kar ılıklı 
l'nuhareb lerin dokulen sa. 
tni kuvvetlerin S"' mesile 
devletlerı lehıne bir kabar
~er, bir taarruz Alman 

nı çözer, bozar belki de ... 
ebeye kat'ı nel ce} ı verdi. 
arn me) dan muhnreb sinm 
~k bır benz ri mağrur 
rı (pes) derneğe meobur e. 
U;yuk harbe son ç kerdı ... 
• bu bombardım:ınla baş -
duşUnoe sil llesinl bu ka -

ı gotüren Helbrock du n. 
1"' d ha fazla parlaklık ver. 

n rnuteferrik hld lcrı de 
katarken kamare kapısı

'lduğunu duydu. Sılkındi, 
1-tlı dalga geçışıru bozan bu 
'luruşuna biraz uzulur gıbl 
libi oldu; can sikısı ıle ses. 

l~ıı 
Ll>l. sertçe hır toknı k çcv -

t açıldı, içeriye lkınci girdi; 
nıru askerce selamladı; 

Ock: 
Q.._ liayır ola? Ne var .. 
ı..~ teğmm tavrını bozmadan 

"erdi: 
&a.ıcak baş omuzluğumuz -
~. hattında seyreder bir 

ilerleyen dört motör 

~e taraftan gelıyorl r? 
Çanakkaleden donuyorlar 
! İstanbul ıstlkamelınde yol 
ar ... 
\>anlarında konvoy [~] var 

Cörünürde- duma!l bıle yok 
ttdanı 

: kı ... Ben de gore) ım 1 

u~'lırun kumandan! 

rb 

hağlı bulunagor. İNSAN ANATOMi
. l\l()DELf VE a, Çeşmid•lin bu lfıf. _ Yeni nesrıvat rünmüş olan viıcudumi marsık ı d b" 

TEB
.,..,ERi 

1 1 
arın an ırşey anlamamış gibi, 

una.. ÇOCUK DUYGUSU e leri e kucakladıktan 'lnra ya - ona doğru yakla§tı ve sordu: 

bamulesinin tayin ve tesbıt e _ 
dilmesini güçlettırıyord u. 

Helbrock birkaç saniyede bu 
levhayı dudaklarında çerçevelenen 
hain bir tebessümle seyrettı. Son. 
ra birdenbire kaşları çatıldı, göz. 
lerini objektife yapıştıracak gibi 
alnını pereSkoba yasladı. Bütün 
dikkati bakl§larında te bit eden 
bir tavırla mırıldandı: 

- Konvoy yok dıyordunuz! .• 
- Yok ikapiten, ben bil"§Cy gö.. 

remedım! 

- Arkada, kolonanın h;kelc kıç 
omuzluğundan yükselen düman 
nedir? 

- Ben düman görmemiştim! 
- Şimdı ben göruyorum ... Kon. 

voy var. Daha iyi! .. Muhafaza aL 
tında ilerleyen Türk gemılerine 

bu cür'etin neye mal olacağını 
konvoylarını torpillemekle öğre. 
teceğim! 

- ..... . 
Helbr , görOnen dumanı bu 

motörleri muhafaza nltında bu.. 
lunduran bir Türk destroyerine 
aid zannediyor ve .. omı göre hain 
bır tasavvurda bulunuyordu ... 

Gizlice yılan gibi bu destro -
yere ookulmak, muayyen mesş -
feden 175 kiloluk kocamım bir 
torpido sallamak, destroyeri can 
evinden vurmak, onu b tırdık .. 
tan sonra şu, tehlikelere m~dan 
okur, Mannaradaki dehşete omuz 
silker bir cur'etle ip gıbl birbiri. 
nin arkasına dizilerek gelen mo.. 
törleri tutmak, hepsıni yanyana 
ibağladıktan sonra güvertelerine 
dökülecek deniz mehtabını su ile 
ateşliyerek bugünkü muvaffaki
yet .silsilesiru bir dehşe! perdesi, 
bir deniz şehriayni ile tes'ıd et -
mek! 

Bu hain dil§unce, bu katil ta -
savvur, bu hayasızca tnsarlnyış 

İngıliz kaptanının yılan ba~,şlı 
gözlerinde bakanlan ürpertecek 
bir lem'a meydana getirdi. Hel -
brock serdümene emirler verdi: 

- Alabanda iskele... kerte .•• 
tamam ... doğru ... Kolpid! 
' Ve ... su altında bir yılan akı -
şile seyrine devam eden B 7 hızla 
yeni avına, avlarına doğru süzül. 
meğe koyuldu._ 

(Devamı var) 

Kanaat Kitabevinin Beş sene ev. Memleketimizde en çok okunan vaşçncık şunları söyli.} ehildi: _ Sultanım, neden bu kadar Ü-
vel Almanyada tab'cttirip Latince, bu haftalık çocuk mecmuasının - Canım erendim! Vaziyet hem zın·· d 
Fr A 

· · h d f A l ur ururswı!... Elbette hazı. 
ansızca ve ra~ terimlerinin 39 uncu sayısı da çok neiıs re mler ı~ ı, em e ena... rzın )'az. mat edard 

Öztürk"" Or. Prof. Dr. Kemal Ce- mi7eJle ber ber Hal\•etı pad c:a _ n an intikamımızı alacağıı., ,-- ve yazılarla renkli olarak intişar o- ~ hem de 90« yakında! 
nap tarafından tesblt edilen insan etmiştir. hıdedırler. Valide Sultanın lra -
Anatomi modeli ve terimleri ikinci delerini hazinedara tebliğ ımklnı ~idil, Anber Ağanın bu soz.. 

Her yerde fiatı 5 kuruştur. Bıitün ıer· d dak bük-
defa olarak bası~tır. hnsıl olamadı. Efcndım zle, mü .. ıne u up, ywnn.ı1dan-

- çocuklarımıza tavsiye ederiı.. n k k b d 
Modelin An tomi terımlcri ise bu n bat k\ıllıvı>n munk tı olmncı 1 sı ara ceva ver ı: ••• J~· .,.. 

defa İstanbul Üniversitesinde Or. bir hale gelmiştır. Ne valıdeleri - Artık, hazinedarla, mat güzel 
İNSA.ı. J "f Prof. Dr. Nur~ttin Berkol'un reıs. sultan efendimiz, ne de Sadna • e ış m yok! ... Hayatımı kokundcn 

liği altında teşekkül Hicn komisyo. A;) lık fikir ve sanat mecmuası zam paşa hazretleri ten-as için or. sönduren, güzelliğimi dört duvar 
nun kararlarına istinaden mezkOr "Her n) an on be,.inde çıkar. 96 tada bir vasıta bulam mışlardır. arasına hapısedenle kozumu pay. 
komisyon azasından Tıp Fnkültest sayfa, 25 kur/' Sultan efcnduniz çok sınirlendi .. lAşmak istiyorum. Hayatımı· e. 
Anatomi Doçenti Dr. Zeki Zeren Üçüncü sayısı zeng!.n mwıderL Ier. Her halde hazinedarın başına nin icradan mahrum, kör cin~iye. 
tarafından yeniden tesbit ediler k çalla çıkmıştır. Bu sayıda Yahya gelecek var. tinin manasız lhtlraslarlle sön _ 
ikinci defa olarak ba ı1mıştır. Kem l'in nefis bir şiiri, 'e Mııller. Qeimidil, Arabın bu kısa söz. durerek bir gün teverrilm edip 

Orta ve Yüksek butün mektep me'den şiır ter""'""'c.le . d lcrmden her C""-•1 anlamıctı. De .. sessizce mezara gitmesine taham. 
t _, b . b!lh '"..... rı var ı . r-.J -. miıl edemi ~ d '1-tı--
wc csı 'c assa tabliye öğret- lJılml Ziya Sabah ttin Eyüpoğ mck Arzıniyaz, mat guz lle bcra. yec .. 5ım, ıu b.ı&öda 
menle~i için çok önemlı ve lüzumlu lu, Ahmet Ağao Iu, nMuzaff er Şe: ber ıltıfatı Padişahlye mazhar ol- kararımı vermiş bulunuyorum. 
buldugumuz bu Anatomi rnodeh ' rif Sıtkı Yırcal• Ad C il Şe- muştu. Bu şaşılacak bır hal de .. Kızlar Ağası; ÇeşmidHin, cur • 
t imi . . ta . d . , ., nan em ' tkiı ,..ı...,.,, k d 
er erını vsıye e erız. rafettm y ltk d ,. h g~ ıldı. Maamnfih Sultan Azızin rane OJ.\.Nb... a ar 6lnbeti va-••• a aya, ve ı,,er mu ar- h 

rirlerin felsefe, edebiyat ve tarih" şımdi~e kadar ıkı kışıle birden ını olan bu kararı karmsında, kor 
Jül V ~Rb~~t dADA dair makalelerini ihtıva etmekte. halvet olduğu gonılmem ştl. kusundan tltremeğe başlamıştı. 

ern m utwı unyaca tanın. dir. Çcşmildıl, kızlarağasının kol - Bu kız çıldırmıştı. !M a.zallah, bu 
mış ve butün dillere t rcüme edil. .... la d Ik 6Özleri bir.isi fcıltmı"cı 01--ydı. o ... nn an sı inerek çıktı. Oda _ ~ ~ ~ 
miş olan ölmez eserlerinden "L'İle K A L E l\J sının iç bahçeye bakan pencere _ anda vücuUeri parça, parça edile-
mysterieuse" adlı seynhnt ve mace. · · · ·· d - - rek habersizce Sarauburnundan Aylık sanat ve edcbiJat mecmuaa sının onune ogru, uryan vücu • J 

ra romanı güzide g nçlerimizden dıinu tül entarisinin ıçlnde sal- denize atılm:lı. Ne demek istiyor. 
Fehmi Baldaş tarafından dilimi1e "Her ayın on beşinde çıkar. " 1 du bu ,..,.,_idil?. 

ıyarak gıttı. Pencere camına şağ ~" 
çevrilmiş ve bu eserin hirincl cıldi.. sayila, 15 kur." elinin ince uzun parmak! rıle ıs. Anber Ağa, sükfuıetfni muhafa. 

Ah şu parasızlık derdil. 
ni te kil eden Hava kahramanları Kıymetli öğretmenlenm zden lı'k çalıp Yurmağa b ladı. za ederelt dildadesinln daha ziya. 
Kanaat Kitabev! tarafınd n ne!'ire. Bay Mustafa Nıhat Öıôn un çı:kart. Arab, Çcşmldilin bu hıırcke _ de yanına sokuldu \'e onu her va. 
dflmekte olnn Ankara Kütüphanesi makda olduğu KALEM mecmuası.. tine mana veremedı. Terkedildıği krtkı gibi kucaklam:ık istedi. 

(5 :inci ıahile4cn devam) ı 
- Siz o akşam sarhoş değil 

miydıniz?. 

- Hayır, detlld:m. 
-Tronton sarhoş mu idi? 
- Yemek vakti elbi esini de. 

ği§tirecek ikadar kendine malikti. 
- Ba~ına koyacsğı tokma soçın 

ynndı~ını sö ledığı zaman bunun 
doğru olduğuna inandınız mı? 

Kendine malik ise s ze yalan öy. 
lemeğ neden ltizum gomıüştu? 

- Bunu bilemiyorum. 
- Sız hakikaten parasızlık yil-

zünden çok sıkıntı çeken bır adam 
mısınız? 

- Evet... Çok sıkıntı çektım. 
Hala da çekiyorum. Çoktanberi 
parasızım. 

- Borçlandınız, ~onra da borç. 
larmızı ödiyemediniz, değil mi? 

- Kimlerden borç alıp ödiye -
:memişim? 

- Leonar Aldan isminde biri. 
:sini tanır mısınız? 

- Böyle bir adamdan hıçbir za. 
man borç almadım. 

- Fakat sizin aleyhinize çıka. 
cak bir takım deliller var. Siz borc 
istemişsin~ Sonra borcunuzu Ö

dememişsiniz. Bu kadar para sı. 
kıntısı çeken bir adamın b"r &ün 
hatırına şöyle bir düşünce gele _ 
bilir: Lord çok comerd. nlicenab 
cfr adamdır . .Hepimız kendisini 
böyle tanırız. Böyie ftlıcenab bir 
vdam bir gun kendisinı bir 1ehli
keden kurtaracak birisine bol bol 
paralar ~erebilir, ona miikiifat ya. 
par. Sizın ıddıanızca Tronton ışte 
Lordu böyle uzec k, yoracnk bir 
t savvur besliyordu. Bunu Lorda 
haber vcrmckl mi.ık fat temm e.. 
ciılemez m ydı? 

- Ben boyl,.. bır ey dt.i ünme. 
dim. 

- Sız: hiçbır miıkfıf t almnyı 
duşünmedmiz mı? 

- A la .. Hıç boyle bırşey du. 
ı;ünmcdım. 

Bundan sonr:ı pol s serkomiserl 
dınlenmiş ve :fomı t r ki· 

·- B n daha evv 1 Tronton hak. 
kında bazı malCımat alını t1m. Lor 
dun )anına gidilecek bah ıse 

Ramsden banı:ı tel fon eth. Git -
tım. Tronton otomobılin iç nde l-

di. Trontonwı üstünü aradım. Ta.. 
banca buldum. J~işekler de vardı. 
·rronton kendisine sorulan sual
lere cevab olnı sk bir sinema mev
zuu yazdığını, işte bu o sinemanın 
bir sahnesi oldukunu sôylcdı. Yap 
tıklarının da üzermde bulunan 
tehdid mektubu için de bunu Rams 
denin yazdığını, bunun dn oynıya
cağı f ılimden bir parça olduğunu, 
kendisinin sinemacılık etmek uze.. 
re A \"U!ftralyay:ı gıtmek istedigini. 
fakat olmadığını söyledi. 

be ·ncl kitabı olarak basılmı tır. nın dördüncu sayı ı intişar etti. Bu yerden çok sevdiği, dıldad sinin Fakat; Çeşmidil nefretle: 
Tab'ına da bu seril t kil eden df. sayıdaki yazıcılardan b.r kaçı : Dr. lekes z vücudünü seyre dalarak ç kil k 
ğer kitaplar gibi son verece itina Halil Fikret Kanat, Ali Mumtaz - e arşundanr Mevcudı • 

her şe) i unutmuş b r vazi ete VAtımı,· ""'"-L al b 
edilen bu eseri bilh a genç m k- A:rolat, Suut Kemal Yetk"n, .Musta. "" - :r-·ıuı. Y ıyan r Arab ke 
t lfı . cd . gelmişti. dı;> e yalntarak günden gune fe-
ep ere tavsı~e erız. fa Nihat Özön, Hü eyin Namık Or. Saray haremağalarnın, haremi nayapolmak istemem .. Artık; iğ. 

Deniz teneuübü kun, Mehmet Halit Bayrı,.. Emil hümayunda her birinin bir dilda.. rene gelmaıcte bana herşeyl. .. Dört 
Usküdar Halkevind n : Zola'dan tercüme: Romanda ıtnsvir d sı bulunurdu. Menküb du müş duvar arasında 6enelerce suren 
26/6/938 Pazar güniı evimizin bü. hakkında bir makale. Tenkit ve sa- sarayların birer Arnbı vardı. An- ~ahbes hayatımda binbır hayal 

tün kollarının iştlrakıle Beykoza ire.. ber Ağa da Çeşmıdılin hamisi ve ılc her gece belki vu lat.ı padışa. 
bir Deniz tenezzühü tertip edihnfş. B~lı başına bir kıymet olan KA.. aşıkı idi. Nitekım, Behram Ağa da biye mazhar olacağım diye dU,u _ 
tir. Şirketi Hayriyenin 75 numara. LEM mecmuasını okuyucularımıza Arzıniyazın sevdalısı dcğıl mıydı? nerek yapmaktan ise, şereflı bir 
Iı vaporu bu gezlye tah is olunmuş. tavs"ye ederiz. Çesmidil, penc re önunde hay. insan gibi intikam alarak. hem 

Polis komiserı izahatına de\•nm 
ederek şunları da Hfıvc etmışt.ir: 

- Tronton doğruca Frans:ıya 
gideceğini söylüyo:du. Benim di
yordu, Fransada hazır bır :şim var 
dır. Ben evli bir adamdım. Sonra 
kanından ayn1dım. Karım bıtşka 

kocaya gitti. Fakat bcp eski karı. 
mm bulunduğu yere gittiğim u. 
man orada tanınmamak için kendi 
mi değiştirmek meoburiyclındc i
dim. Benim Kanadada emlaklm 
vardır. Oradan iradım gelir. 'Fran. 
sadaki 6,000 İngıliı lirası kıyme. 
tindeki eınlikim eski karımın eli
ne geçmiştir. Ben onu da kurtar
mıya çalışacağım.• Tro!lton'a bö ·
le sualler sorularak kendisinden 
cevablar alınırken Lonrd da ora. 
ya gelmiş, dinliyordu. Lord, TTon. 
ton'a kendini :blkdim etti: 

- İşte, dedi, bei aradığınız a
damım! .. 

Bundan sonra Tronton'un avu. 
katı polis memurları arasında 

sual cevab başlamış. Trontona 
tevkif ederken kendisini tehdid 
edip etmedıklerini soran ıavııka. 
ta. polisler. kcndı sıl hlarının clo
lu olduklarını söylemişlerdir. Bu. 
nun üzerine avukat sornn. ştur: 

- Tronton'un sılahı dolu mu 
lidi? Dolu değil mi idi? .. 

- Bılmiyorum. Her halde bi -
zim içın bir tehlık ) oktu. 

Bundnn sonra muhakemenin 
bir safhası kapanacn mı gören a. 
vukat, hlıkime dôncrek demiştir 
ki: 

- Bu davanın artık burada bıL 
mış olması lazımgel r. Muvckkl
limin a ırceza m hk mcs"ne sev. 
kedılme ni ıstem m. Cünkü böv
le bir curüm ~oldur. Ram:sden' n i 

tur. Halkevi Bı:ındo!::U ve cazı bera. - kendımi, hem de, hemcJnsimi kur_ 

beroir. Devlet Demiryolları ve Limanları 1 tarmış olacağım!·· 
Spor kolumuz ite B vkoz Hnlke- t, etme U. idaresi llinl&rl Kızlarağası; gozlerı yivmden fir 

v;i arasında Beykoz hasında maç lanuş kızilll bir Arab kedisJ gıbı 
yapılacaktır. İştirak edece\ Üye ar. Devlet Demıry<Jlları İ§letme Umum Müdürlüğünden . Çeşmidilın bu l.Qflaı, kal"fısı~ 
kadaşlarımızın şimdiden kayıt O- 1 - Devlet Demıryollan İstasyon sınıfında istihdam edılmek üzere ne diyeceğini şaşırmış yalnız: 
lunmak üzere idare memurluğuna musabaka ıle hareket memur ncmzedi alınacaktır. - Efendim! Sultanım! ... Efen _ 
baş vurmalan. A) :Musa bakaya iştırak edebilmek için orta tahsili bitirmıı olmak· dirnf Sultanım! ... 

B) Türk clmak; ' Diyip, tir, tir titriyordu. r Aı de. 
ifndelerinden anlaşıldı ki Tron - C) 'r 16 ~ .ı nşı den aşağı ve 30 dan (dahil) yuknn olmamak, iıl bu!... Çepnidilir., büyük ve 
ton, Lordu kaçımıak istemi§ .-ı!ıa D) A - • b" · ask ı .rugarı ır sene ıçın er ikten maaf olmak; phsf tehlikelerden baJ:ıaed~u. 
bile onun hayatına karıı herhan. E) ld h ı.:-ı f ~.1vau. aremız e...uu eri tara ından yapılacak sıhhi muayenelerinde Bu kıza karşı ca gelemezdi. Bu 
gi bir suikasd düşünocsile hare- ı ı · d ı. ........ ğ b aa servıs e ça~ .. a a mani ir arıza ve hastalığı olmamak· tehlidceyl Sultan Azı· .... , \'C Valide 
ket etmi§ değildir. Onu, yata 2 M bak d a. ' ... ... - usa a a .azananlar 61 lira ile tayin edileceklerdir. Ecnebi Sultana da arzedemez.ıı. ,..,,";_ ... 0 ; 
.nakledecekti. Yanında tabanca " yw.ı-J.ianlardan birme vakıf olanlar 67 lira ücretle alınacRklardıf'. Ç_,..idil ıle ..... elerdenb--' bir 
taşıması ise Lordu, kendisinı ta. 3 M -:ır··· ...... en 
klb etmesi içın korkutmak kas. H ~ usaba~a in:tıhanı 9 Temmuz 936 Cu~artes• günü saat H de çok ~irkin halleri ve saray e11trl-
dile idi. Ramşden'in ifadesi:ıden ,_.

0
any İarp~şa, SErırkecı; Anklartma, Balık~irl, ~aydserı, Mab.tya, Adana, Af. kalanna dair esran ''ardı. 

J zmır ve zurum 1§ e e mer"'ez erın e yapılacaktır. (D 
anla lıyor ki Tronton'un sı ika d enmı Tar) 

4 - En on müracaat 8 Temmuz 938 Cuma gününe kadardır. [ 
t V\ uru yoktu Bu da kafidir. J 

ı.~r5dir. Talıpk>r isletmelere ve istasyonlara istida ile nıüracaat edecek- R A D y o Roınsden, onun, kendini çok med. .;; 
heder bir adam oldu4unu da söv-
Jedi. Macera peşlnd g de .. ek ken. 6 - Kabul şerait evsafı hakkında daha fazla malOmat almak ısteyen -------------
dıni medhetmck istiyen bir adam ler işletme merkezlerine ve istasyonlara müracaat edebilirler. (3588) BUGONKO PBOGKAM 

••• Akşam neşriyatı: xı maksadı bundnn ibare!tir. 
Yoksa kimseyi öldürmek cleğil. 
Sonra, çok içki içtiğı d" anl ılı. 

yor. Ramsden. ona bu · te ya ·dım 
etti. Sonra para almok, öhret ko. 
zanmak heveslle de onu h bf"r 
verdi. Bu işte Tronton eri sürül. 
mir . fakat kar ed n R m de ol. 
muştur. 

Mohkeme heyeti ç kılmi , bir 
miıddet sonra gelerek, artık din. 
lenmesi lılzmı olan u delerin a
l ndıvını, bundan sonra Tron. 
t n'un müdainası dinleneccğ"ni 

t bl v etmi§tır. 'rronton, mücr m 
olm dığını llerı iırerek, müdnf a. 
a nı h zırlıyac ını soyl miştf r, 

Muhakeme bundan sonra başka 
b r safhaya geçm oluyor kı yi. 
ne rası gelince !ng z g zetele. 
r nden nakledıl cekt r. 

Muhammen bedeli 18762 lira olan 5 adet dingıl dcğ:ştirme vereni 
4i8/l938 Perşembe günü saat 15,30.da kapalı zarf usulü ile Ankarada 
İdare b na"ında satın ahnacaktır. 
Bu i e g rmek ıste)cnlcrin 1407..15 liralık muvakkat temn"at ile kanu-" 
nun ta) n ett ğı ve ikalon ve Nafıa Muteahhıtlik vesıkası \ e teklifleri. 
ni aynı un aal 14.30 a kadar Kotnisyon Relsl ğine \ermeleıi lfızundır. 
Şartnam er parasız olarak Ankarada Malzeme Daire inden, Haydar. 
paşada Tes llum ve Sevk Şefl ınden dağıtılacaktır. (3653) 

••• 
Muhamm n bedelı 9690 lira olnn 5 kalem muhtelıf cıns ve eb'atta 

m .. tba ka ıdı 11.7.1938 Pa1.artesi günü sa t on bı:şte Hayd rpasada gar 
bınası :çınd kı satınalmn kom yonu tarafından kapalı zorf usulile sa. 
tın ;hnncaktır. 

Bu ise gırmek ıstiyenlerın knnunun tayin ettiği vesa k. 726 lıra 75 
kuruşluk muvakkat teminat ve resmi gozetenın 1. 7. 1937 T. 3645 No. lu 
niı ha ında intişar eden tahmatname dairesinde alınmış ehhyct 'esika. 
lannı muhteu lekhf zarflarını eksiltme günü saat on doı de kad r ko
mi yona \'ermeleri ı·zımdır. 

Bu i e a t şartnameler Haydarpaşa.da gar bınaFındaki komisyon tara. 
{ından para ız olarak d ıtılmaktadır. (3772) 

Saat18,30 Plakla dnn mus kı i. 
19,15 Konferans· Fat h Halkevf 
namına Dorkor Fahrettın Kerim 
(Ynz ve sinir). 19,55 Borsa haber. 
lerf. 20 Saat ayarı: G:envıç rasad. 
hane ınden naklen. 20 Nez he U. 
yar \ e arkadaşları tnr f mdan Tür1 
mu ıkisi ve halk şarkıları. 20,45 
Ha\ a raporu. 20,48 Ömer Rıza 
Do rul tarnfında:ı Ar bca soylev. 
21 Cemal Kiım 1 ve ark da lan 
tar fmdan Türk mu ıkj ı ve halk 
şarkıları. 21,45 Orke tra: 1 -
Stravs: Danüb blö. 2 - Smet: 
Promonad an mer. 3 Glmka : 
Mazurka. 4 - Aylcnberg: Bal o 
jnrd n. 22,15 A1 n Jıab rl rı. 22 3' 
Pl"kl solo] r, op r \C' o> r t 
parçaları. 22 50 S n h herler ve 
ert ı gunun pr ramı. 2:' S n. 
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Boyalı 
Tahta kurusu, 
AF Y DA da 

gazı ecnebi 
sinek, pire 

gaz yektur. 
bütün 

markalı teneke ve fıçılarda FAYDA yerine satıyorlar. 
ve 

~hisarlar U. Müdürlüğünden: 
1668000 Aded 24 X 45 eb'adında şarap ma?ıtarı 
100000 • 2C X 48 • • • 
100000 • 23 X 35 • likör mantarı 

I- Yukarıda miktar ve eb'adı yazılı 1768000 adet şarap ve 100000 
adet li\<ör mantarı şarhıame ve nümuneleri mucibince pazarlıkla satın 
alınacaktır. 

ll--- Pazarlık 6/VII/!l3!: tarihine raslıyan Çarşamba günü saat 11 de 
Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki alım komisyonunda ya.. 
pılacaktır. 

ILI- Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alı.. 
nabilir. 

IV- İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 gü.. 
venme paralarile birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilan 
olunur. <3375• 

••• 
1-- Kabataş :evazım ambarında mevcut 122 adet tahta kürek açık 

arttırma ile satılacaktır. 
2- Açık arttırma 24/6/938 tarihine rastlıyan cuma günü saat 11 de 

Kabataşta levazım ve mübayaat şubesi satış komisyonunda yapıla.. 
caktır. 

3- Satılacak mallar Kabataştaki ambarımızda her gün görülebilir. 
4- İsteklilerin arttırmıya iştirak için tayin edilen gün ve saatte 

~" 15 teminat paralarile birlikte yukarıda adı geçen komisyona müra-
caatları ilAn olunur. (3426) 

••• 
I - Şartname ve projeleri mucibince İstanbulda Paşabahçede yap

tırılacak rakı fabrikası ve anason ambarı inşaatı he: ikisi birden ka_ 
palı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 

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

III - Eksiltme 29/VJ/938 tarihine rastlıyan çarşamba günü saat 
11 de Kabataşta le' azını ve mübayaat şubesindeki alım komisyonun_ 
da yapılacaktır. Kapalı zarfların oo geç saat 10 a kadar makbuz mu
kabilinde alım komisyonu başkanlığına verilmiş olması lazımdır. 

IV - Şartname ve projeler 16 lira bedel mukabilinde inhisarlar 
Umum Müdürlüğü levazım ve mübay.aat şubesiyle Ankara ve İzmir 
Başmüdürlüklerinden alınabilir. 

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

haşeratı öldüren yegane marka FAY D Adır. ismine 

11\\lUJlı.~AtllA 
CAN KUQTAQ.IQ. 

VI - Mühürlü teklif mektubunu, kanuni vesika ıle inşaat şube
mizden alınacak eksiltmiye iştirak vesikasını ve muvakkat temin.at 
parası veya mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarfların yukanda 

yazılı olduğu veçhile eksiltme günü en geç saat 10 a kadar adı geçeni_.!:::==~=~!~!~~~~~~=~=~~~=~~~~~~~~~~~!!:_:~~~~~~ 
alım komisyonu başkanlığ-..na makbuz mukabilinde verilmiş olması, 

posta ile gönderilecek zar!larında bu saatten evvel komisyonda bu. 
lundurulması lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

cB.o c3469 
••• 

I _ ·6000• kHo kesme şeker pazarlıkla satın alınacaktır. Belediye ve Müesseselerine lüzumu olan kırtasiye açık eksiltmeye 
II - Pazarlık 5/VII/938 tarihine rastlıyan Salı gün:;_ saat 16 da Ka- konulmuştur. Buna 4934 lira 50 kuruş bedel tahmin edilmiştir. Listesi.. 

bataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Koınisyonunda yapı.. le şartnamesi levazım Müdürlüğünde görülebilir. ht~kliler 2490 N.lı 

SAHiR 
OPERETi 

lacaktır. kanunda yazılı vesika ve 370 lira 9 kuruşluk ilk teminat makbuz veya Perşembe günü akşamı Beyler. 
III _ isteklilerin pazarlık içın tayin edilen gün ve saatte % 7,5 gü_ mektubile berab<>r 30/6/938 Perşembe günü saat 14 de Daimi Encümen beyi Aile bahçesinde. 

ve markasına dikkat. Aldanmayınız 

1 En bUyUk aergııerd• 
diploma 48 mad•lt• 

kazanmııtır. 
Böyle güzel dişler yalnıı 

,,~ __ ..... !R A O Y O L 1 N 

Diş 

Kuliananl•''" 
C ıııerldi'• 

tabibleri 

Diyor ki: 
Dişlerin ve agzın sıhhati 

Sabah, öğle ve akşam her yemekten 
dişlerinizi temizlemekle kabildir. 

Türk Hava K.urumu 
25. ci Tertip 

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

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

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengiıı 
eden bu piyangeya iştirak etmek sure· 
tile sizde taliinizi deneyiniz. 

venme paralarile birlikte yukarıda adı geçen Komisyona gelmeleri ilAn de bulunmalıdırlar. (B) "3608,, = Cuma günü akşamı Suadiye Şen-

olunur. (3635) =2 - Her iki Direzinin muhammen bedeli 750-Jira-ve-muvakkat te- yol bahçesinde. Hekı"mleı 
••• minatı 56.25 liradır. Cumartesi günü akşamı Şehre -

I - İdaremizin Y:ıvaşan Tuzlası ihtiyacı !çin şartnemesi mucibin_ :ı _ Pazarlık 8/7/938 tarihine rastlayan cuma günü saat 16 da Ka.. mini İnşirah bahçesinde. --·==== 
şısında pazardan başka her 
saat 2 den sonra hastalarını 
eder. 

• 

.:e 20 adet mahruti çadır pazarlıkla satın alınacaktır. .. .. bataşta Levazını ve Mübayaat Şubesindeki Alını Komisyonunda yapı- Mevsimin en yeni eserleri Okuyucularımız b:-;;;,;ıılarda mil- Göz hastalıkları 
ıı _ Pazarlık 5/Vll/938 tarihine rastlıyan Salı gunu saat 15,30 1 akt 

1 
k - ,..z bıl 

, K . ac ır. RAMPA opereti tehassıs hekimlerin ha•ta anııı a- Doktor Şükrü Ertan : _ (GO -• • da Kalıataşta Levazım ve Mubayat Şubaesindeki ı.lım omısyonun- 4 _ Şartnameler parasız olarak her gün sözü l{eçen şubeden alına.. b ı ı ] Juo 
Sahir Caz ve numaralar yeni bul saatlerini muntazamın:. u ur ar talıkları mtitehassısı) _ Cağa JI da yapılacaktır. bilir. dekorlar f d:lr>il' 

Ill - Şartnameler parasızı olarak her gün sözü geçen Şubeden 5 _ EksiltmEye iştirak etmek istiyen firmaların fiatsız ve mufassal *** ç hastalıkları !unda Nuruosmaniye ca d~ l 
·· ·· Osman Şerafettin apartımarııJl alınabilir. . . .. teklif mektuplarını ve buna ait resimleri ile birlikte Münakasa gunun. D kt H-'--

1 
(Pa 

•·· 1 k · t dil saatte " 7 5 ş 0 or "'" Cema : - - d Tel f · "2555 IV - ı.stekJilcrin ptzar ı ıçin ayın e en gun .'·e /< •. den beş gün evveline kadar İnhisarlar Umum Müdürlüğü Tuz Fen u- zardan başka günlerde öğleden son- numara a. e on . ~ 
güvenme paralarile hMikte yukarıda adı geçen komısyon:ı gelmelerı besi müdürlüğüne vemıeleri ve tekliflerinin kabulünü mutnammm HALK ra saat 2,5 den 18 e kad!!r İstan - Kulak, Bağaz, Bur!!,!! 
iliin olunur. <

3572
> vesika almaları lazımdır. . 

1 OPERETİ bulda Divanyolunda 104 numıırıJı J{uıı~ 
*** _ . . _ . 6 _ !steklilerın pazarlık için tayin edilen gün ve saatta '!'o 7,5 güven hususi kabinesinde hastalarını ka • Doktor ~ehmed Ali Oya- dalcııl 

I - İdaremizin kağızman ve kulp tuzları ıçın şatnamcsı mucıbın_ me paralarile birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilan o- Temsllleri bul eder Salı Cumartesi günleri burun, bogaz mutahassıs ıı:''' 
ce 10 adet vagonet pazarlıkla satın alınacaktır. . .. . lunur. ..3780,, ~u",~~';!~~~·· sabah 

9
,
5
· den ' 

12 
ye kadar hakiki Fatih Tramvay durağı 75 n::t 16 

2 _ Pazarlık 4/7 /938 tarihine rastlıyan pazartes1 gunu saat 15,45 ••• 22 Çarşamba: Beşiktaş aile it.karaya mahsus mı:ayenelerinl ya- muayenehanesınde hergun eoel· 
6e Kabataşta Levazım ve mubayaat şubesindeki alım komisyonunda I - Şartnamelerine ekli listede yazılı elı'ad üzerinden şartname mu 24 Cuma: Bebelk bahçelerinde par. Muayenehane ve eve tele - dan sonra hastalarını kabul 

yapılacaktır. .. .. .. b d 1 cibince 1 numaralı tipten 500 adet, 2 numaralı tipten 500 adet ki cem'- b 
1 

fon : 22393 _ 21044. Cildiye, Zührt!viye " 
3 -· Şartnameler parasız olarak her gun sozu geçe~ şu e en a ına- an 1000 adet portatif içki sandığı pazarlıkla yaptırılacaıkhr. İ~amşmıymomrm-İİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİ;;;İ I -- peP~ 

bilir. II - Pazarlık 8/7/938 tarihine rastlıyan Cuma günü saat "15., de Ka 1 Doktor Ali ~ıza Sağlar; - ~~ç Doktor Feyti Ahmed : - ··~t",.r 
4 - Eksiltmeye i~tirak _et~ek isti:ıreıı firmal~rın !ıatsız ve 1'.1u!as.. bataşta Levazını ve Mubayat Şubzesindeki Alık Komisyonunda yapı- Beyoğluııda hasta~ıkları mute hassısı) Her guıı hastahanesi cild ve emrazı zusı ;.o· 

sal tekliflerini m.inakasa gununden 5 gun evvelıne kadar lnhısarlar 1 k Beyoglunda Parmakkapıda tram - ye mütehassısı, muayeneharıe J'f 
f b · 1 · teklifle inin kabulünü aca tır. BAKER MAC.A;r.ALARINDA vay durağında 12 numaralı Tevfık kara caddesi Cağalog"lu yoku~U· .tf umum müdürlüğü tuz en şu esme verme erı ve r nı _ Şartname ve listeler parasız olarak her gün •ÖZÜ geçen Şube. sa"' .. 

mutazammın vesaika almalar~ .lçzımdır. . .. " .. den alınabilir. Yeni bir Bey apartınıanındaki muayeneha.. zardan başka her gün 15 dell .•~ 
5 _ isteklilerin pnzsrlık ıçın tayın edılen gun ve ~aatte ,, 7,5 ~~ IV _ İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saa:te % 7,5 gu_ nesinde saat 15 den sonra hastaları- hastalarını kabul eder.TelefOJl-' 

venme paralarılP birlikte yukarıda ad. geçer koıms~ona gelme?~r, venmı; paralarJyle birlikte yuko•<'& adı g~en K.oıı>isyona gehnelen 1- KADIN ŞAPKALARI m kabul eder. D • 
i!i\n olunur. (3674) lan olunur. ..3781,, dairesı açılmıştır. Doktor Arabyan : - (tç hastalık- _!! ıoJ 

••• ••• p AR t S t N lan müteha5Sısı) Edirnekapıda Va- Diş doktoru tlbeyt ölçer : _.. 0 ~ • 
Keşif Muvakkat Eksit. 1000 kilo Kreozot iz Kamereddin sokağındaki mua- nekapı Karagümrük tramva>' ~1• Li~:d~~rıı, L\~mi'k",:~uş Saatı 5000 " Katran "Blak boya,. En güzel modelleri. yenehanesinde her gün hastalarını rağı No. 95 her gün h;ıstaJarJlll ısı' 

----~ -~----------------: --'------ ı - İdaremizin Ç'amaltı Tuzlası için yukarda cins ve mikdarı yazılı tedavi eder. bul eder. Cumartesi giinJerı ~ 
1 -Asansör nakli işl •M• 

1533 4o 115 
OO ıo,3o iki kalem malzeme şartnamesi mucibince pazarlıkla satın alınacaktır. Doktor Kameredclin:- (İç hasta- 14 den 15 e kadar da ya)ova 

2-Asansör kuyusunun ge - II _Pazarlık 7/7/938 tarihine rastlıyan Perşembe günü saat "15,, de ZAYİ - Taşköprü kazası nü1us lı.k)ıırı mütehassıs) _ Cağaloğlun _muayenehanesinde bulunUf· 
nişl~tilmesi işi •B• · 

3~3 37 
. 

27 
.
25

. 
11 

. ıKabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Ahm Komisyonunda ya. memurluğundan aldığım nüfus tez- da Halkevi karşısınrtaki muayene - Ü t"" • 
1 - Üsküdar depolar gurubuna ·baglı Şemsıpaşa tutun bakım evın. h ' d c pera or 1 

.. ·· k t" .. b k · ki. · .· pılacaktır. kerem ile yine Taşköprüden aldı _ anesın e umartesi ve Pazardan ___: .•l deki Vertheim markalı asans.orun şar ulun a ım evınc na ı ışı j 1 1 k h .. . ... geçen Subeden alı "d h .. ., d ., .. l'[JY. 
.. . . . III _ Sarjname er parasız o ara er gun sozu . - ğım askeri ihrac tezkeremi kaybet- maa a er gun saat ~ en sonrd Dr. CAFER TAYYAR ıv- ~ ile Şemsipa.şa bakım cvindekı asan sor kuyusunun gen.şlel!lmesı ı;ı b. . - lıastalarını kabul eder. • ahi, 1 

Şartnameleri mucibince ayrı aFı pazarlık usulile eksiltmeye konul- ,na ı_lır. . . . 1 k . , 
1 

, d'I .. . , t ,,,_ 7 5 gu" tim. Yenilerini çıkartacağımdan es. , Operatör - uı:ıumı cerr . ,, ı 
I\ _ Jstek1ılcrın paraz ı ıç.n ayın e ı en gun \e saa. e ı< · - R t t hassı,. 

muş•ur k · ı ı · il" kilerinin hükmü yoktur. 00 gen ve dimag" cerrahisi mii e ' · · ti h' ı d ·· t ·ı venme paralariylc birlikle yuk:ırd.ı adı geçen omısyona ge mc erı an _ JSl) 

t
2 Keşif bcdcllerilc muvakkat tcmına arı ıza arın a gos crı -ıo!unur. ..3779.. Taşköprünün Musa köyünden Doktor İrfan Kayra (fttıntken ve (Kadın doğum mtitcJıaSS flıl' 

mı' ır ı ••• ve İstanbul da Küçükpazarda iç hastalıkları mütehassısı) - _ ai<k•P'• 3 Eks ltıre 4/7 /913 tarihine rastlıyan pazartesi günü hııaların. . _ . _ Ş F b ., . . t . . .b. Her .. ...
1 

d Adres: Beyoglu Parm ,,. JC" 
b . . ı _ Jdarcm,zın Trkırdag arap · a rıı<ası ıçın ş:ır namcsı mucı ın. 41 numaralı Ayancık kahve _ gun og e en sonra saat Jı ııe., 

da yazılı soatlerde kabata~ll leva zını ve mubayaat şu esındekı alım d k.. .. .. 1 kı' , 1 cakt 
15 

den 
19 

a kadar beledı'ye meli han No. 1. Muayene a 
. .ce "50011 ton n.ekompoze ma en omuru pazar ı a sadn a.ına ır. sinde Rasid komısy·onunda vapıla~aktır. h. · 1 p ~ ·· ·· t "15 ' B' b' d' k N · C nk k k 44086 _,,; · 1 1 k h .. .. .. h d 1 ıı - Pazarlık (i/VTI/9:ıa tarı ınc rast ıyan erşcm•ıe ı;ıınu saa ., ın ır ıre urı o er so a. 8- fon: ~ 

.4. - Şartname er parnsız o ara er gun sozu geçen şu e en a ı. ide Kabalaşla Levaztm ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda Zührevi ve cild hastalıkları 10 numarada Arslaner apartıma - = --- at• 
nabılır. 1 1 kt nında hastalarını kabul eder. Sahip ve ne.,.;yatı idare e 5 - isteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatlerde % 7,5 yapı aca ır. .. .. .. Ş b d 

1 
•• •· -

güvenme paralarile birlikte yukarı da adı geçen komisyona gelmeleri HI.- Şartnameler parasız olarak her gun sozu geçen u e en a ı. Dr. Hayri Om er Sinir hastalıkları 
ı'la' n olunur. •3675• nabılır. . . . . .. .. D kt K 1 O (S' -

.** IV - isteklilerin pazarlık ıçın tayın edilen gun ve saatte % 7,5 gu. 0 or ema sınan : - mır 

1 - 1daremizin Çamaltı Tuzlası için şartname Ög"leden sonra Beyoğlu Ağacaml bastalıkları mütehassısı) Ca" ve re<mi mucibince venme paralariyle birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilan - ,.a ~ 
karşısında No. 133 Telefon: ~95. loiluııda Kapalıfırında Mescit kar

B<I§ muharriri 

ETEM İZZET B~tC::; .. · 
MsJ 

SON TELGRAF MATB 2 adet direzin pazarlıkla satın alınacaktır. olunur. h37'18,, 

i 
( 


