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Yazı ıŞıeri: T e lefon 20827 

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

~:~SAFiYE 
T•k•lm PANORAMA 

1 
Bahçesinin alafranga kıamıoda bestekar 
\ amburl S alahaddin ve arkadaşlarının iş

tir akile her akşam seanslarına baılamıştı r 

idare - Jı an: T e l. 20827 
Telgraf : İst. Son Telgraf 

ASKERi MUZAKERELER SONA ERDi 
Türk ve Fransız hey' etleri Hataya giTecek Türk 

askerlerinin adedleri hakkında anlaştılar 

itilaf in hemen tatbikına geçileceği bildiriliyor 
· --ı Go-·be-ls a-cel-e - i!BOVOK HARB TEHLiKESi 

Antakya köylerinden birinde rey V<U"meğe sandık başına gelen halkın nüfus kllğıdları tedkik edilirken ..• 

. l\nkara 26 (Hususi muhabi· 
::,~izden) - Hataya gidecek 
•ürk askerlerinin miktarı fu:e
tİnde anlaşma yapıldığı haber 
~lınmı~tır. Dün, «ikinci müs -
~t netice de bu akşam alına· 
~ktır .. diye verdiğim haber • 
eki işaret bu mevzua aiddi. 

Çetin bir müzakereden sonra, 
Türk askerlerinin Hataydaki 
inzıbati vazifelerini deruhde 
etmeleri muvaffakiyeti hasıl 

olmuştur. 

İtilafın hemen tatbik edil • 
mesi mukarrerdir. 

tislı.iidar kaymakanu Bay Lutfi; şile yolunda yeni karakol binasınııı 
lemelatma merasiminde ve Umraniye köyünde Atatürk anıtı 

Üsküdar ve köyleri 
mamurlaştırılıyor 

ı(aza merkezinde büyük imar iş~eri 
Japıllrkan her köy~e yeni meydanlar, 

yollar, parklar aç ı l ı yor 
ı\ı~tndağ 1 • Üskü~arŞUe yo!u Üzerinde yeni ve m0· 
Jern bir kara:.c. :~en.ı.elatma merasimi yapıldı 

J..ıtanbulun güzell~l{:i'l~~siri~~~-ahalli kaymakamlığın faaliyet 
k_endisine ayrı bir m~vki~{"~n - ~ çalışmaları netices' olarak bü. 

Usküdar ve civarınıı~umrat;ı::~(:: (Devamı 6 ıncı sahifede) 

' .. ~ .. 

P ARİSTEKİ MÜZAK}~RELER 
İNKİŞAF EDİYOR 

Ankara 26 (Hususi muhabi· 
rimizden)- Paı·istc büyük el· 
çimizle Fransız Hariciye Nazı· 

n arasında cereyan eden mü· 
zakereler inkişaf lıaliııdedir. 
Müzakere ve temasa yadın da 
devam olunacaktır. 

Hatayda seçim Fransa ile 
Türkiye arasında bulunacak 
bir formül dahilinde halledile· 
cektir. Bu hususta iki hükumet 
arasında mutabakat hasıl ol • 
muştur. 

CENEVRE İLE tHTiLAF 
HALLEDİLDİ 

Cenevre 25 - Anadolu ajansı

(Devamı 6 mcı sahifemizde) 

Çinlilerin 
Büyük 
Bir zaferi 
3000 Japon k~hç

tan geçiri ldi 
Loııdra 26 (Son Telgraf) 

Yan~tze nehrinin cenub kıyısın. 
da Japonlar yeni bir hezimete uğ. 
ramışlardır . 

5000 kişiden ibaret J apon kuv. 
veti Çinl ilerin ani baskın ına ma. 
ruz kalmıştır. Bu baskın netice -
sinde Japonlardan 3000 kişi telef 
olmuştur. Diğer askerler de kaç • 
mağa mecbur kalmışlardır. 

Bundan başka yine Yangtze neh 
rinde Çin bataryaları 2 Japon 
gambotunu batırmışlardır. 2 nak. 
!iye gemisi de Çinliler tarafından 
mühim surette hasara uğratılmış. 
tır. 

Diğer taraftan 33 Japon tay ya. 
resi Kanton - Kankov demiryolu. 
nun cenub kısımlarını bombardı. 
man etmişlerdir. 

Bu bombardıman neticesındc 

mühim ve büyük hasarlar vukua 
gelmiştir. Münakalat tamamile 
kesilmiştir 

Berline 
Çağrıldı 

........................................................................... 

---
Almanya aleyhinde 
gizli telsizlerle neşri-

italyan şehirlerinin bombardıman 
edilmesinden korkuluyor 

yata başlandı Bu takdirde dünga harbi derhal başlıgacaktır 
Varşova 26 (A.A.)- Göbelsin ı • • k Jı / • k / • d • 

dün Danziğe yapması mukar. (1 a Z ı g e f na Z l fi e t 6 ! 6 1 l 1' • • 
rer olan sı>yahali bugüne tehir 
edilmiştir. Mumaileyhin şehir. 

de kısa bir müddet kalacağı ve 
•devlete ald müstacel işler.do. 
layısile Berline çağırılmış ol -
duğıından tayyare ile Alman pa 
yitahtına döneceği bildirilmek. 
tedir. Dev-ı:<mı 6 ıncıda 

Heg'etimiz 
Yarın 
Alm .qaya 
Hareket ediyor 

2 inci reis ve azalar da 
bu sabah Ankaradan 

geldiler 
Almanya ile yapılacak olan ye

ni ticaret muahedesi müzakere • 
!erinde bulunacak heyetimiz re -
isi Ba~ Numan Rifat Uenemenci. 
oğlunun dün sabah Ankaradan 
şehrimize geldiğini yazmıştık. 

Barselona 26 (A.A.)- Neşredi. 

len bir teblığde Cumhuriyetçile • 
rin dün Püelba dö Valverde mın. 
takasında la Müela'nın şimalin _ 
deki mevzileri işgal etmiş olduk • 
!arı bildirilmektedir. 

Alkora mıntakasında FrankisL 
ler, büyük bir şiddetle ı·rnrruz eL 
mişler ve hükılmetçileri Ondayı 

tahliyeye mecbur etmişlerdir. 
Frankistlerin Villareal mıntaka _ 
sında bütün taarruzları püskür • 

. tülmüştür. Dün sabah düşman tay 
yareleri Valansiya vilayetinin sa. 
hil şehirlerini bombardıman et. 
mişler ve birçok kişinin telef ol. 
masına sebebiyet vermişlerdir. 

Londra 26 (Son Telgraf)- Fran 
kist ordusunda çalışan Alman ve 
İtalyan tayyareleri tarafın.dan a. 
çık şehirlere karşı yapılan bom _ 
bardımana mukabele etmek üzere 
hükumetçi kuvvetlerin İtalyan ve 
Alman şehirlerini bombardıman 

etmeğe karar vermeleri haberi her 
tarafta derin akisler yapmıştır. 
İspanyanın bura sefiri B. dö Az. 

caratein de Hariciye Nazırı Lord 

(Devanu 6 ncı sayfamızda) .. & yeni tip bombardunan tayyareleri 
Heyetimizin 2 inci reisi ve Tür. 

kofis umumi başkanı Bürhan ile 
diğer azalar da bu sabah İstanbu
la muvasalat etmişlerdir. 

Heyet, yarın Türkofisde ihra _ 
cat tacirlerini dinliycc~k ve ya· 
rın akşam Berline hareket ede
cektir. 

limanda 
Bulunan 2 
Sahibsiz 
Sandalın esrarı 

ı lstan~ul hastahaneler! genitliyor 

Şehir ve vakıf hastane
lerine yeniden 400 

yat ak ilave edildi 
Eğlence 
Yerlerinde 
Ucuzluk 

Tarifelerln indirilm e sine 
devam ediliyor 

Eğlence yerlerindeki ucuz~.uğun 
bir kısmı 1 temmuzdan itibaren 
başlıyacağından bunları tarüele. 
rinin tatkikıne devam olunmak -
tadır. Fakat asıl ucuzluk Büyük 
Millet Meclisinden çıkacak olan 

(Devamı & meı ...Wfede) 

Akay ve 
şelerinde 

Çifte kati l Ali Rıza 
" Sarışın kadın " ı 
b unlardan birinde 

m i ö ldürdü?. 
Dün gece Galata rıhtımında sa

hlbsiz bir sandal bulunduğunu, 

aıyrıca Marmarada da 4915 numa. 
ralı başıboş ve kürekleri kırılmış 
bir sandalın Tınaztepe muhribi ta
rafından görülerek limana haber 
verildiğini yazmıştık. 

(Devamı 6 meı aahifede) 

Haliç gi
hırsızlık 

Kedi J!İbi duvara tırmanan hır
sız gişelerin tavanlarını delib 

Sabıkah 

• • • • 
ıçerıge gırmış 

hırsız bu sabah 
yakayı e :e verdi 

Has köyde 
Yazısı 6 da 

ilave pavyGnların r~smiküşadı Cumhuriyet 
• bayramımızda ;yapılacak 

• 

Yatak adedi yeniden arttırııan İstanbul hastanelerinden birinde 

hasta bir vatandaşımız muayene ecllllrken .. 

Şehrimizin hastane ihtiyacı 

gündengüne arttığından bu ihti -
yacın mümkün mertebe karşılan. 
ması için hastanelere yeni ya • 

taklar ve paviyonlar HAvesine f'. 

hernrniyetle devam olunmakta • 
dır. 

(Devamı 6 ıncı sahifemlzde) 
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El1Nl1~ ı • Annesini bahçeye 
clı,.1:>1EN Gömen gencin deli 

Mekteblerimizde di- Olduğu anlaşıldı 
Siplinmigevşek, talebe Mehmed Halidin ceza 

d il 
ehliyeti görülemediğin-

ar aSJD a anorma er den serbest bırakıldı 
• 

• 
mı çoğalıyor? 

Üzerinde hassasiyet ve alaka ile 
durmıya mecbur elduğumuz mes'_ 
elelerden biri ve belki de en mü
himi budur .• 

Yazan: ETEM iZZET BENiCE 

M atbunt kanununda yeni bir tadil yapılıyor. Bu tadile göre in. 
libar vak'alan gibi mekteblerde talebe ile öğretmenler arasın. 
da vukua gelen hadiseler de gazetelerde yazılıruyacak. Tahmin 

ediyoruz ki, intihar hadiselerinin gazetelere geçmemiş olması vak'a. 
hm azaltmıslır. Şuur ve hassasiyet üzerinde hala en müessir telkin 
\·c iz ,·nsıtası olan gazetelerin sükUtu en başta göreneği ve benzemeyi 
durdurm~. muhayyelesinin zaafına kurban gidebile~ek .dramatik 
kahramanlıkların inkişaf ve tezahürünü önlemiştir. nu-;iin gazetede 
kuvvetli \"e üslfıbcu bir kalem ile tasvir edilmek, bir ajk melankolisi 
ile kcııdisini öldürmek ve bunu bütün göz ve kulaklara ulaştırmak 
sevdasına düşen kimseyi rastlamıyoruz. Bu bakımdan talebe ile uğ. 
retmcnlcr arasında bilhassa son yıl içinde çoğalan .ıabıta hadiselerini 
de matbuatın sükfıtu ile durdurmak, hiç olmazsa azaltmak ınlimkün 
olacaktır. Kanaatindeyiz. 

Bu kanaati muhafaza etmek ve alınan tedbiri .verinde bulmakla 
beraber hôdiscnin aslı üzerinde durmak mecburiyeti ile de muhakkak 
ki kar~ı ~arşıyayız. İstanbulda, Adanada, İzmirde ve daha bazı şehir. 
!erimizde imtihanlar sırasında çok tipik vak'alar ortaya çıkmıştır. 
Belki bu hadiseler daha ziyade anormal tiplerin talebe arasında da 
pek tabii olarak mevcud bulımabilmesinden ileri geliyor. Eski 
devirlere nazaran, bugÜn menılekette okuyanların sayısı yiızdc altmış 
arttığı kadar mekteb sayısı da belki daha az değil, daha ç<•k artmış 
bulunmaktadır. :ıllaarifimiz idar<> itibarile çok genişlem~, mes'uliyet. 
ler ağırla~mış, talebe ve öğretmen münasebetleri nazikleşmiştir. 

Eski sistem terbiyede dayak, ihtardan başlıyan iki üç izinsiz, 
aleni tekdire, muvaklrat ve müebbed tarda kadar giden ceza vasıtaları 
öğretmenin talebeye karşı en kuvvetli tesir silahları idi. Bugünkü 
sistemde bunların yerini telkin, sosyal bilgi, muaşeret terbiyesi, kar. 
§ılıklı •ayl(l ve sevgi almıştır. Talebe geniş bir hürriyet ve nizam 
içindedir. 

Bundan bir müddet evvel Meh.. 
med Halid isminde bir gencin, E.. 
yübde ölen annesini, gizlice evle
rinin bahçesine gömdüğünü yaz.. 
mştık. 

O vakit yakalanan Mehmed Ha· 
lid, hemen Müdde!wnumll:ğe sevk 
olunınıış ve akli muvazenesinden 
şüphe olunarak Tıbbı Adliye gön. 
derllip müşahede alt•na alınmıştı. 

Ahiren Trbbı Adli Müdürlüğü, 
Halid hakkındakı müşahedesini 

:ikmal etmiş ve raporunu Müdde. 
iumumiliğe vermiştir. 

Bu raporda, kendisinin cezai 
ehliyeti selbedecek kadar ilerle
miş bir akıl hastalığına mübtela 
olduğu yazılı bulunmaktadır. Bu. 
nun üzerine Mehmed Halid, dün 
serbest bırakılmıştır. 

San'at mektebleri 
3 üncü yıl 
Sergisi 
940 senesinde şehri

mizde daimi s~rgi 
sarayında açılacak 
Geçen ay Ankarada açılan 

cSan'at mektebleri sergisi. nde 
teşhir olunan eserlerin yerlerine 
iadesine ba)larunıştır. 

Maarif Vekaleti, önümüzdeki 
sene İzmir fuarında ayni sergiyi 
tekrar etmeyi kararlaştırmıştır. 

Istanbul 
Çöpcüleri 
Memleketlerine 
Dönüyorlar 
Belediye aybaşından 
itibaren çöpcü maaşla 

nnı arttırmağa 
karar verdi 

Hemen her yaz mevsiminde ol. 
duğu gibi, bu ay başında da şeh. 
rimizdeki çöpçülerden ekserisi, 
hasad münasebeiile işlerini terke
derek memleketlerine gitmeğe 

başlamışlardır. 

Bu vaziyi, İstanbul un en temiz.. 
lenmeğe muhtac bulunduğu ay • 
Jarda tanzifat kadrosunun eksil. 

mesini mucib olduğundan Bele • 
diye, çöpçülerin maaşını arttır · 
mıya karar vermiştir. 

Yeni karar mucibince, ay başın. 
dan itibaren ç;öpçü arabacılarile 
süpürgecilere beşer lira zam ya • 
pılacaktır. Bu aylarda yeniden 
çöpçü yazılacak ohn lar da, a;· Iık. 
!arını bu zamma göre alacaklar. 
dır. 

Mısır fudbolcuları 
lstanbula 
Oavet edildi 

Festival zamanında bü
yük şenlik !erden başka 
spor müsabaka· arı da 

yapılacak 
Ağustosun sonlarına doğru baş. 

layacak olan büyük Festival şen
likleri programı Belediyece ha. 
zırlanmaktadır. Şimdiden, Bal • 
kanlardan birçok heyetler ve 
dans, musiki grupları şehrimize 

çağırılınıştır. 

Ayrıca Mısırdan kuvvetli bir 
futbol takımı da davet edilmiştir. 
Bundan başka, müteaddid ecnebi 
güreşçiler de ç:ığırılacaktır. 

LiSELER DE 
- -·- ---

Olgunluk sınavlarına başlandı 
Orta mektebler mezuniyet imtihanlarında 

alınan neticeler memnuniyeti mucib görüldü 

Liselerde olgunluk imtihanla· 
rına başlanmıştır. Olgunluk imti
hanları, Temmuzun ilk haftası i.. 
çinde ikmal olunacak ve talebe -
ler, ask.erlik kamplarına çıkacak • 
!ardır. 

Kampa çıkacak talebelerin bu 
sene daha iyi çalışmaları ve tat • 
bikatta muvaffakıyet gösterme -
!eri için ciddi tedbirler alınmış • 
tır. 

Şehrimizdeki bütün orta okul. 

tar 3 üncü sınıfı.arının tiıbi olduk. 

!arı olgunluk imtihanları da bit
miştir. 

Bu sene orta mekteberi bitiren 

talebelerde muvaffakıyet derece

si % 75 i bulmaktadır. Bu ntice; 

al8kadarları memnun etmiştir. 

Diğer taraftan Maarif Vekaleti, 

bu sene ortamektebleri bitiren 

talebelerin ekı;<-risinin lise tahsi

line devam edeceğini nazarı itiba. 

ra alarak liselerin birinci sınıfla.. 

rında ona göre şimdiden tertibat 

alınacaktır. İcab ederse bu sene, 

bazı liselerde şubeler de açılacak· 

tır. 

Haliç iskeleri de Brükselden 
Tamir ı Çiko:atacılarımıza 
Ediliyor { Yapılan teklif 
Bazı yerlere radyo 

cıhazlan da k@nacak!. 
Belediyeye bağlı •Haliç vapur

ları muvak!<at idaresi>, peyderpey 
tekmil iskelelerini tamir ettirme. 
ğe karar vermiştir. Bu cümleden 

olmak üzere, ilk evvela •Yemiş• 
iskelesi yenibaş!3n ve mükemmel 
bir şekilde yaptırılacaktır. 

Bunu, sırasile en ziyade tamire 
muhtac olan iskelelerin yapılma
sı takb edecektr. 
Diğer taraftan •Fener•, «Balah, 

cHasköy• gibi k•labalık iskele • 

!ere yeni Tadyo makineleri ko • 

nulması da düşünülmektedir. 
Şehrmizdcki deri tüccaTiarı, 

Türkofiste bir toplantı yapmışlar-

dır. Bu ictim:ı.d:ı, deri ihracatımı. 
zm vaziyeti tedkik olunmuştur. 

8 kişilik bir t0planhda 
tedkik edilecek 

Brükselde te;kil olunan •Bey
nelmilel çikolata ofisi• tarafından 
yapılan bir müracaatle, çikolata. 
cılarımızın da. bu beynelmilel 
teşekküle az~ kaydedilmelerinin 
temenni olunduğunu yazmıştık. 

Yerli çiko!atacılarımız bu mü. 
racaati tedkike muhtac gördük • 
!erinden, önümüzdeki günlerde 8 
fabrikatörün iştirakile Türkofis.. 
te bir ictim~ akdetmeyi kararlaş
tırmışlardır. Bilhassa bu beyne!. 
milel birliğe aza kaydolunmak ;_ 
çin senede 8,000 frank aidat is • 
tenilmesi çok görülmektedir. 

Ofisin yapmak istediğı propa.. 
ganda teşkilatının her memleket
te yerli çikolata sanayiine zarar 
verip vermiyec~ği de ayrıca dü • 
şanalmektedir. 

Dayak ve ceza yerine terbiye ve kültür inceliğinin yarattıi(ı sevgi 
ve sayı::ınm hakinı olması ve onun hürriyeti biç şüphe yok ki, en 
ideal 'i<tem ve gayedir. 

Fakat, bu hürriyetin ve bu sistem terbiyenin ölçüsü de h.ilil en 
mütekamil terbiye usullerinin tatbik edihliği memleketlerin heıncn 
hepsinde de münakaşa edilmektedir. En geniş hürriyet mi. disiplinli 
hürriyet mi, talebe için ve bilhassa bizim karakterimz ve bizim ta le •. 
bemiz için faydalıdır. Biz de memlekette bunun münakaşasını de. 

ğilse bile etüdlerini yapmağa ve geçen yıllardaki denemeler üzerinde 
durmağa mecburuz. Herhalde bize öyle geliyor ki üwrinde has<asi. 
yet ''e alaka ile durmıya mecbur olduğumuz meselelerin belki en 
mühimlerinden birisi budur. Memleketin ilerisi için yetiştireceğimiz 
ve yetiştirdiğimiz gencliğin kadınlı erkekli en örnek tip olmasını 

isteriz. 

Ayrıca, 940 yılında da İstanbul. 
da yeni bir •San'at mekteblerı 
sergisi• açılacaktır. Bu sergi, o 
vakte kadar ya Galatasaray lise. 
sinde veya Maçkadaki eski İtal • 
yan Sefarethanesi binası yerinde 
yeniden tesis ve inşa edilecek o. 
lan «İstanbul daimi sergisı sara
yı• nda tertib olunacaktr. 

Bu seneki Fcst:val eğlenceleri
nin ve müteaddid müsabakaların ~ 

yapılacağı yerler, pek yakında il 
belli olacaktır. 

Ayrıca, ihracat ve takas işlerin

de son muaddel kararnameye gö. 

re alınması Jazımgelen tedl>'rlcr 
de tesbit olunmuştur. 

KJÇJK HABEHL~ ~ il 
===== 

Bu ve diğer bazı cihetler düşü. 
nülerek çikolatacılarımızın birli· 
ğe iştirakleri şüpheli görttlmek • 
tedir. 

Hususi Tren ve 
H-:ısusi Vagon 

Teılkik edilecek mevzu yalnız mekteblerdeki disiplin ve terbiye 
değildir. Disiplin ve terbiye münferid bir halde mütalea edilemez. 

• O bir~ok meselelerle zincir halindedir ve .. bunların başında da şunlar 
gelir: 

1- İlk mektebde ders ve rejim. 

2- Orta mektebde, lisede ders ve rejiDL 

3- İmtihan usulleri ... 
4- Talebe ve muallim arasındaki münasebet ve nususıyct şekli. 

5- l\tuhit, iklim tesirleri ve istisnai şartlar. 
Bu beş e.sas ayrı ayrı ve bir arada mütalea edildiği ve en realist 

bir görüsle davanın hususiyeti kavrandıiı vakit müşkül kendiliğinden 
ortadan hlkacak, muhakkak ki her çeşid hlidise de en normal vasfı 
ile önlenmi~ bulunacaktır. 

Etem İzzet BENİCE 

ONUJ9EH._ 
.GOGDUH 

AŞK, HEYECAN ve iHTiRAS ROMANI 

Tefrika 
N.26 
Saçları birbirine karışmış ellilik 

bir ev sahibi olan eski kadın tellalı, 
Selimın yüzüne dikkatle baktı: 

- Anafordan kadın yüzü göre • 
mezsin yavrum! İçerde uyuyor ho. 
rul horul amma .. Vallahi vzite pa.. 
rasını peşin almadan uyandırmam. 

Selim cebwden iki lira çıkardı: 
- Al şun !arı .. 
Ve gülerek ilave etti: 
- Daha istersen veririm! 
- Vay be:ım .. Bu ne mirasyedi-

lik böyle! Haydi geç bakalım. 
Selim bir i<olluğa oturmuştu. 

- Beni alelide bir müşteri mi 
sanıyorsun be? Jaleyi almağa gel. 
d.m. 
Katıne gözlerini a(;tı· 

vezan: lakenıfer F. 
SERTELLi 

- Ne diyorsun kale? Uyuyan 
kızı kaldırıp nereye götüreceksin? 

- Patırdı etme, mama! Ressam 
Gültekin Bey çağırıyor onu. 

Ve gülerek kulağına fısıldadı: 
- Zengin bir Amerikalı, Gül -

tekin Beyden bir model istedi. Bu 
gece gelecek .. Eğer Jaleyi modelli
ğe kabul eder yani beğenirse, sen 
de ben de hepimiz zengin olacağız. 

Birdenbire sofaya bakan küçük 
b'r oda kapısından dağınık sa~lı bir 
kadın bll§ı uzandı: 

- Vay, Selim Bey, sen misin? 
Vallahi ben de yabancı biri geldi 
diye meraklanıyordum· Keyfim 
yok da yataktan çıkmak istem:yo. 

rurn..., 

Çiçek 
Bahçıvaniarının 
Endişesi 

Kazanç vergis,ndeki son !adi • 
latla, çiçek saiaıı mağazaların ka. 
zanç vergilerin\ıı '.':·25 '.en 55 e çı.. 

karılacağı şayı olmuştu.:. 

Bu haber, şehrimizdeki çiçek
çilerle bahçınnları endişeye dü • 
şürmüştür. 

Bunun üzerine dün, çiçek bah
çıvanları, cemiyetlerinde bir top. 
Jantı yapmışhrdır. 

Bu toplantıda, henüz inhişafa 
başlayan çiçekçi!iğimizin ilerle. 
mesini temin için vergilerinin in
diriilmesinin hükumetten rıca e. 
dilmesi kararhştırılmı~tır. 

Bu karar üz0 rine çiçekçiler Zi· 
raat Vekiiletine müracaat etmiş. 
]erdir. 

Küstalı bir 
Talebenin 
Marifeti!. 

Mektebin camlarını 
\aşhyaro çocuk 3 
ay hapse mah

kum oldu 
Küstah ve mütecavız J ir lale. 

be dün akşam Bandırmada şeni 
bir cürüm işlemiştir. 
Bandırma ortamekteb- son sını· 

Iında ikmale kalan bu t;ılebe, gece 
vakti ortamekteb binasının cam -
larını taşlarla kırmıştır. 

Yapılan tahkikat neticesinde 
kendisi bıraz sorıra yakalanmış ve 
hemen cürmü meşhud muhake • 
mesine verilmiştir. 

Muhakeme neticesinde asi tale. 
be 3 ay hapse mahkum olmuştur. 

Katine para düşkünü bir kadındı. 1 Jale odasında hazırlanırken, bu 
Jaleye gözünü kırparak: ı esrarengiz randevu evinin sofa • 
- Haydi gel bakalım, dedı, yağlı sında Salimle Katina arasında ge-

bir müşteri varmış. İnşallah bu iş çen gizli bir konuşmayı da kay • 
olur da bütün borçlarını bir ka · detmeden geçmiyeceğiz. 
lemde ödersin! Kati na, birçok kadınlar gibi, 
Jale ince sabahlığını omuzlarına Jaleyi de genç yaşında kocasından 

aldı.. ayırıp bu kötü yola düşüren na-
Sallana sallana Selimin yanına mus düşmanı bir kadındı. Bütün 

geldi. ömrü Beyoğlunun göbeğinde le-
- Yağlı bir müşteri mi dedin, miz vicdanları kirletmek ve tec. 

mama? [ rübesiz, toy kızları kötü yola teş-
- Ya ... Bir Amerikalı varmış .. 1 vik etmekle geQIIlişti. 

Modellik kadın arıyormuş. Gül _ Selımin kulağına eğildi: 
tekin Bey haber göndermiş .. Hay. Amerikalıdan kaç p.ra al • 
di hazırlan bakalım!. mak ihtimali var? 

Jale çok genç ve tecrübesiz bir - Ne şeraitle bağlandığını bil· 
kadın olmakla beraber çok ince miyorum amma, Gültekin Bey 

b . k" ı·kı· '-le kadın g·ı modellik vapacak kadına en aşa_ ır ze aya ma ı ı. ı- r - ... .. " . 
bi, bu teklif birdenbıre onun da · gı beş yuz lır: verecek. .. . 
hoşuna gitmişti. - Sahi mi. Demek beş yuz lı.. 

ra alacak Jale?! .. 
- Biraz bekleyin .. Şimdi hazır_ _ Eh K ı ? B n defa .. o ay mı. eş o , 

!anır gelirim. belki de daha fazla gidip gelecek. 
Dedi .. Tekrar odasına girdi. Hakkı değil mi? 
Jale, Katinenin itiraz etmedL • Katina dudaklarını büktü: 

ğini görünce bu işte onun da his. 
sesi olacağını anlamakta güçlük 
çekmemişti. 

- Çok para, canım! Yirmi ke. 
re gitse, beşerden yüz l:ra yapar. 
Üst tarafı fazladır. Haydi, elli li· 

* Sular idaresi camilere veri • 
lecek Terkos suyu tes:satını yap
mağa başlamıştır. Bu tesisat ik _ 
mal olunduktan sonra Kırkçeşme 
suları kesilecektir. * Üniversite edebiyat fakültesi 
pedagoji enstitüsü için Avrupaya 
sipariş olunan •ders levazımı geL 
miştir. * Bursada halk arasında asri 
hoca namı altında üfürükçülük 

yapan Ahmed Hilmi isminde biri 

dün cürmü meşhud halinde yaka.. 
lanmıştır. * Beynıt Üniversitesi profe • 
sözlerinden ve katolik Arablardan 

M. Jorj D. Shahla maarif saha . 

sında tedkiklcrde bulunmak üze
re dt:n Ankaraya gelmiştir. * Mançuri • Sovyet hududun.. 
da yeni bir hadise olmuş, içinde 

29 çinli bulunan bir dııbayı Sov

yet muhafızları tevkif etmişler • 
dir. 

ra da ceb harçlığı versin. Eder yüz 
elli, ötesirü biz taksim edelim a. 

ramızda .. . 
Selim, Katinanın zorluk göster. 

memesi için, her dediğine <peki• 
derneğe mecburdu. 
- Yaman kadınsın be, Katina! 

dedi. Ben bunu düşünememiştim. 
Geriye kalan üç yüz ellı lirayı a
ramızda paylaşmak. .. Hiç de fena 
bir fikir değil bu. 

- Biz bu gibi işlerde daha açık 
göz davranırız, gözüm! İki yüzü. 
nü bana verirsin! Yz ellisini de 

sen atarsın cebine! Taş atıp da 
kolun yorulmıyacak ya. Hiç yok
tan yüz elli lira alacaksın' 

Sorıra elini Selimin dizine vu • 
rarak giıldü: 

- Sen ayrıca, bu iş için, res • 
samdan da komisyon alırsın. Bu 
da senin hakkındır! 

Katina guya Selimi kafese ko-
yuyordu. 

Selim bu teklifi reddetmedi: 

- Aaramızda kalsın bunlar. Ben 

Gül tekin Beye gizlice aça • 
rım. Paranın kusurunu mama is-

Devlet Demiryolları Umum 
Müdürlüğünden alıi.kadarlara 

gönderilen bir tamimde mecca
nen hususi tiren, vagon servisi 
ve yataklı vagonlarla kompartL 
ınan tahsis olunacak zatlar hak· 
kında aşağıdaki malfunat veril • 
mektedir. 

- Reisicumhurun seyahatle. 
rine tahsis olunacak hususi tiren 
için nakil ücreti ve saire alınını.. 
yacak ve tirenin tertibatında bu
lunacak yataklı vagonlar için te· 
diyesi lazım gelen ücretler; Dev. 
!et Demiryolları Umumi Müdür. 
lüğü tarafından yataklı vagonlar 
şirketine tesviye olunacaktır. 

- Başvekil ve Büyükerk.iru • 
harbiye Reisine servis vagonu ve 
icabında hususi tiren verilir. İc. 
ra Vekilleri heyetini teşk• l eden 
diğer zatlar Büyük Millet Mecli· 
si Reisi için hususi servis vagonu 
tahsis olunur.• 

ti yor, yoksa bu iş bozulacak, de. 
rim. Nasıl, sen de benim fikrimi 
beğendin, değil mi? 

Bu sırada Jale giyinmiş, süs • 
lenmiş .. İnce yeşil tokalı manto • 
sunu koluna alarak sofaya çık _ 
mıştı. 

Eğer üst kattan mamayı çağır· 
mamış olsalardı, belki ayak üs _ 

tünde biraz daha çene yanıtıra • 
caklardı. Katina: 

- Haydi uğurlar olsun, Jale! 
Hayırlı haberlerle gelesin .. 

Diyerek merdivenlerden yuka
rı çıkmağa başladı. Selim de Ja.. 
lenin koluna girerek evden çık -
tılar. 

* Selim yolda Jaleye hakikati an _ 
latmağa mecburdu. 

- Evde konuştuklarımızın hep. 
si yalandır. Diye söze başladı. Ka

tinayı başka türlü kandıramaz • 

dım, yavrum! Bu kadın sülük gi
bi yapışmış yakana! 

.Jale birdenbire suratını astı: 

(Devamı var) 

ltalya'nın 
sabırsızlığı 

Yazan: Ahmed şükrü ES!tffl' 

İspanya harbi, yalnlt bir ispaP· 
ya meselesi değil, İtalyanın Jlabe
şistanı istillisile başlıyaıı . ~ii<j: 
delenen safhalarından birıdır. 
talya, Musolini ile Lava! arasın ' 
daki 1935 anlaşmasından sonra il•• 
beşistana karşı harb açtığı •• • . r iJe man, lngilterenin mukayenıe 1 

karşılaşmıştı. 1936 yazına kadat 
Fransa, İtalya ile İngiltere ar• '. 
sındaki bu mücadelede bir id~ı 
maslahat siyaseti takib etli. Jl~ 
taraftan İngiltere ile beraber yıı
rüyen Milletler Cemiyeti cephe • 
sinde yer almış göriinınckle bcr .. 
ber, diğer taraftau da zecri ted • 
birlerin tatbikinde İtalyayı kor~· 
du. Fakat 1936 seçiminin neti<" • 
. d . "ktidııt• sın e sol cenah partılcr ı 

geçer geçmeı, Fran•a kayıdsıJ 
şartsız İngiltere siyasetine yar • 
dımcı olmıya başlıtdL işte bu ı:;· 
yik altındadır ki İtalya, lıit tar • 
tan kendisini Almanyanın kollat'd 
arasına atmış, ,Jiğer taraftan 

9 

İspanyada bugüne kadar sürıİP gi• 
den ihtilıili tahrik etmiştir. ttal~:l 
bu kararı vereli aradan tanı 1 

sene geçmiştir. Büyük devleti• ; 
rin bu iki sene içindeki kazıııı•;. 
zararlannın bir bilançosu yaP M• 
cak olursa, en büyük kazan''.. ht 
manyanın temin ettiğine ~u~ • 
yoktur. Bir defa Almanya sıl~ 
lanmış, Avusturyayı ilhak et 

kut. 
Orta Avrupada hegemonya 
mak yolunda adım atmı~tır. 

k 'i • 
Fransa maddeten birsey •. • 

betmiş değildir. Fakat • Alın""Yı.. 
ile Fransa arasınd:ıkl müııa''~ 

y .. 
)erin mahiyeti itibarile. AJnıaO .. 
nın kazancı daima Fransanıo ı. e ,. 
rarı olduğuna güre, bu iki sen 

""fP • 
çinde A vrupadaki Fransız nıı "lir· 
zımun zayıfladığı iddia cdilebı • 

İngilterenin vaziyeti de iki ~~:r. 
evvelisine nazaran daha za) 1 rıl 
İtalyaya gelince; hu devlet gc""ı 
Habeşistanı ilhak etmiştir. fa b ... 
hangi pahaya? İşte bu <ııole cc da• 
verirkendir ki İtalya tarnfın , 1• 

h•" iki sene evvel atılan adımın ~ d•• 
miyeti tebarüz etmektedir. JJı~·(P• 
fa İtalya Orta Avrııpadaki "

11 l>• 
zunu likide etmi~lir. Büyül< JJor o• 
d b · maha · · · etindıl en erı m.ısı vazıy ,,,. 

. d ,-et 
lan Avusturya, ltalyayo " ı:•· 
dilmeden sınır komşusu olarak (B· 

len büyük Almanyanın bir pat ii• 
aıru teşkil ediyor. l\Iacarista0

, • 

zerindeki İtalya nüfnzıı dn k•~ 1 

bolmuştur. İtalyanın bu .ort.~cr• 
rupa İmparatorluğu• nn terk• rde 
ken, yeni imparotoduğuntı per b•· 
kurmak istiyeceğini soranlarJll 1<t• 
zıları, İspanya üzerinde durrıı" il• 
idi. Geçen nl<anda İngiıttr• t r 
imzalanan itilafname anlat~~. , 
ki İtalyanın İspanya veya jlı. ba~i' 
Dizde imparatorluk kunnasıis a•· 
mevzun değildir. ftalyanın P ~·· 
ya ile a!ikadar olması. ~~br~',;ı. 
selesini tasfiye etmek ıçnı . ,. 

. . ...,ik ~ 
tere ve Fransa üzerıne tap, r· ı 
mak maksadına matuf i.ıJJİ~ 1 ;.ı. 
hakika bu politika tabiyesı• ·ıd• 

"' yanın emellerine uygun ~ 1, • 

inkişaf etti İngiltere JJnbtŞ'~ ~"· 
nın İtalyaya ilhakın• tanıın1Y~ etli 
rar vermiştir. Fakat eheınJll'.Y ti• 

• 0 ırı 
bir şartla: İspany.t mesclcsı ePiP 
kide edilmesi şartU.,. fngilt•',,,,. 
anlayışına göre de İspnnY" ıı ~o· 
lesi, ancak İspanya<lan halY""t!Jll• 
niillülerinin çekilmeleri . v•,.ııJı'• 
yanın Franko İsoanyasılc · t ' 

·, kiJ11fl 
münasebet kurma•dan çe ,,r· 

. 1 bth 
sile likide edilebilir. ita ya ,., 
h kabul etmiştir. Fak3t tspa~ar • 

. . ı.· · 1<ıır _, dan çekılırkcn. 7.ava ırı ·w•· 
mak mecburiyetindedir. inı:• trıtil 

b 1 ... de zımnen bu şartları ka 11 • 
9
y • 

bulunuyor. Binaenaleyh 1~' ,,ij;ı· 
• b" • f"• dan beri, ispanya har ın 111 •. d• .,e 

İtalyan itilafına uygun şek11d. 1 
• 1 ' 

ticelenmesi beklenmekte ı d'" 
k. h b" b tire'·c ··• panyada ı ar ın u ne ,·,le. 51ır 

ru yürümekte olduğnna ar ,. 9,ıl 
he edilemez. Fakat Y~''"i,;İir I· 
yürüyor. İngiltere bc\kıye clılif'' 
talya ise bekliveme7. Ve b·tı 61" 

0 
• 

0 0 İ "}t n sor< ' mıyeceı::ını ngı crey, · ' <Bb'' 
rak anlatmıştır. italyanıı• · • i~' 

İt 1 ·•"' sızlanmasına se1>cb, rı .) ' jtıılf'' 
tısadi ve mali vazi,·etiılır. .~,J•• 

. . • . d 1 •. ı\ frı ~• 
nın ıkı sene ıçın c :>ırı )ı!lrev 

t . ti • 
iliğeri de spanyad.ı ikı fil eı•' Jltl• • 
yaptığı unutıılmama\ıdır. Jlll~o•1 

(Devamı G ncı sayfa 
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BntUn lh••i meııanmız tiplere aynlacak Bir elektrik 1 ~ 

Yarın ôü!.e~en ~onra Ticaret Oda- Fabrikası ve 2yeni ~ 
sında muhım bır toplantı yapılıyor Baraj yapılıyor ~ ~.;~~.;,~t;~~~~:: 

B k d k l 
___ olmaktan kendi,ini kurtaramıyan 

U İçiimaa işfiaa e ece 0 an Narıa Vekilimiz bir ren baht ve bahtmlıiı şilpheli bir 

İÇ fica.,.ef umum mÜdÜrÜ ile hey'etile önUmUzdekl !:::ir~ç~:.na~ı;ii:~:ı.~~,:~~ sa:::~ 

d 
.. ay rg• mıntaka•ına bahsi vardır. y,, ikiıyt.tçidir. ya 

Standardizasyon mü üru aıd•c•k miinakkittir, ya ınazlum vazi • 

h 
• • ld • ı Nafia VekAlet!, Ege mıntaka. )·ettedir. Derdinı yanmadığı ve ıs. 

şe 71mlze ge lle7 6ının muteH! yerlerinde meyda. tırabını haykırmadığı ne hususi, 
na getlrilınekte olan •Sulama• ne resmi makanı bırakmamıtlır. 

İktısad Veklleti iç ticaret umum 
müdürü Mümtaz Rek ve standi • 
zasyon müdürü Faik bu sabah 
Ankaradan şehrimize gelmi~lerdlr. 
Aldığımız malumata g~re bu 

i.ki umum müdürün alakadar olup 
bu maksadla hazırlanması lbım 
ıelen nizamnamelerin şehrimiz -
de ihzarı için yapılmıştır. 

Bay Mümtaz Rek ve Bay Faruk 
yarın öğleden sonra ticaret oda
sında yapılacak olan büyük bir 
toplantıya iştirak edecekler ve 
bu mevzu etrafında tüccararımız.. 
la temasta bulunacaklardır 

Yeni hava 
Hatlarımız 15 
Temmuzda kat'i 
olarak açılıyor --
lık 1 ay yalnız posta ve 

mektub nakllyetı 

rapılacak 
Devlet HavlL yolların•n ınemle. 

lıet dbili hava postalarmıı 15 tem· 
llıuzda kal'i olarak ba~laması ta. 
karrur etmış ve keyfiyet şehrimiz· 
deki aliıkad•rlara da; tebliğ olun
ınu§tur. ' 

Bu emir üzerine yen: hava se. 
!erlerine a'J her tıirlü hazırlıkla
rın tamarruınmasına başlanmıştır. 

15 Temmuzda başl ıyacak olan. 
>enı sefer] r; ı~ E)lule kadar yal· 
ııız posta ·ıakliyatı olarak ve bir 
ltcrülıe sdcrleri mahiyctmde ic
ra olunacal·tır. 

Bu yenı nosla tayy;uelNi; An. 
"•ra - hmır, Ankarn - tzmır _ is. 
tanbul ve Adana • Ankara - İstan
bul arasınci• her gün işl;yeccktir. 

Bu müddN zarfında yalnız mek
tup ve pos~~ nakliyatı yapılacak
tır. Yolcu nakliyatı ise, 15 Ağus. 
losda başlı vacaklır. 

Kapalı 
Çarşıda 
Belediye asri bir hala 

yaptıracak 
Kapalı çaı)ıda şimdiye kadar es

nafın şikAyetini mucib olan hala 
Yokluğunun belediyece izalesı ka
rarlaştırılmıştır. Ötedenberi çarşı 
tsnafı bulundukları mahalden uzak 
lıanıarın halalarını kullanmakta, 
esasen dar ve gayri sıhhl vaziyet
İ<! bulunan bu halalar ihtiyaca ki _ 
fa yet etmemektedir. 
Esnafın belediyeye müracaatları 
ltararlaştırıldığı sırada esasen be. 

!~diyece gözönünde bulundurulan 
hu ihtiyacın giderilınHi zaruri gö-

DIELü 
[ 

Fazla muteceı;sis bakışlarımız_ 
dan sıkıldığı belli idı. Bizimle göz
göze gelmekter çekinıyor, gözle -
Tinı etrafta dolaştırıyordu. 

- Af!inizi d'leriıı.! 
Dıye söze b"şl~clı.. B:raz rahat

tızım. ş ddet11 t:i• blŞ ağrısından 
tııuztaribim. Bir kaç gündür isti
rahat ediyon· m Esa~en şehirle bir 
~·•kamız yok. raklt ev içinde de, 
köyde ve uzakta da yıne medeni 
bir ;nsan gibi dola ımnk liizını! Va. 
liyetim maalesef misafir kabulü
ne müsaıd değild . T~krar affımı 
di!eı im. 

B:r cır. ,nız nı. 1 yardı efendim?. 
Son ciımle ile. gayet ağır bir 

• nla \"C sempatı uyandırarak di. 

İç ticaret umum müdürü tara. 
fından verilecek izahattan sonra 

da muhtelif komisyonlar seçile • 
cek.tlr. 

İktısad Veklletl bütün ihraç 

mallarımızı tiplere ayırmağı ka -
rarlaıtırmııtır. Bu suretle hariç 
piyasalarda daha kolay vP bol 
miiJterl bulunacaktır. 

Şimdi 11ruile tiftik, buğday, ya. 

paAı ve arpa ihracatı kontrol al
tına alınacaktır. Yarın"ki içtima -
dan sonra icab eden nlzamnam~ • 
ler hazırlanacaktır. 

!Yürüyen 
Dağ! 
Eteğindeki bu köyün 
Üzerine doğru büyük 
Bir tehlike ve hızla 
Kayıyor !.. 
Erzurumdnn bildırildiğinc göre 

Çat nahiycqınc bağlı olan Ağakö. 
yü uzun zanıanıJanberi büyük b;r 
tehlike altında bulunm3ktadır: 
Şakşak tl:ığının eteğındc bulu. 

nan bu köy, 75 evlid;r. Ve 500 nü
fusludur. l'r~ altı senedenberi 
Şakşak dJf;ı heyelan eJerek yavJş 
yavaş kay :n•kta ve bu köyun üze
rine doğru ~·ürümektedlt Fakat 
son sene .ç'nde hey~liı" sıirat i ni 
biraz arttırımı; Ye kôv ~Jet• da!ıın 
yamacına okmı., buluıınıaktadır, 

Bu heyeları tesirik rivartlakı akar 
suların rr." ·.:1 :.ı.ları tamaıncn de.~iş .. 
miştir. Bir çok yerlerde de yeniden 
menbaler lta~ıl olmı:j\u.-. Bu men. 
baların hır kısmı d~ evlerin te. 
mellerindcıı çıkmağ,ı başlamıştır. 

Erzurum ' · ilayeti had«:c mahal
line derhal bir fen memuru gön
dererek vaı.·yeti tetkil•. et~;rmiş. 

tir. Bu te· kıkler, köyün tehlikeli 
'bir vaziyel ' e olduğuı\:. meydana 

çıkarmıstıı. Ağakilyücüıı bulun. 
duğu mevkiden iki kilometre uzak 

ta bulun&a bir m:ıha!l·! nakledil· 
mcsi \'e bı" ada bir mimı.ne köyil 
vücude gct ırilmesi d 0.İ~Ünülmek

tedir. 

Bu tedbır, her an, ko·l:unç teh
like ve akıb•tlerind<'ı er.dişe eden 

köylüleriln 1:1 · üzeı.er~nc doğru 

yürüyen <lgdan bir an ev,·el kur. 
tarmak ü":•re; hemen mevkii tat
bike konulacaktır, 

rıilmllştUr. Yenı yapılacak halala

rın yerlerini teı;bit için tedklkata 
ba~lanmıştır. Yeni yapılacak ha -
lfılar gömme ve asri olacak ve yul. 
nız erkeklere mahsus güvetlerden 

ibaret bulunacaktır. 

!ediği özrü 1ekrardan eski haline 
tah,11 edıyor 
Maksadınız ncys~ biran evvel 

söyleyip de gidin gibi bir manaya 
getiriyordu. 

Bedri Bey bir az sert bir sesle 
ve asık bir suratla ziyaretimizin 
•ebebini anlattı: 

- Yakında Halkevınde sosyal 
yardım kolu menfaatine bir balo 
verilecek.. Buna iştirakinizi rica 
etmek için gelmiştik.. Fakat... 

Kaşlarını kaldırdı, yüzünde is
tihzalı hatlar belirterek Bedri Be
ye doğru eğildi: 

- Fakat. .. 

Onun bu sorusu Bedri Bc.vı a. 
fallatmıştı. 

tesisatının bir an evvel yapıl· Gayrimübadilin haksız ulduğunu 
ması için aliıkadar teşkilata yeni kimse iddia ~demez. Fal.at, hak. 
bir emir göndermi tir. kın ödenmesinde de geç kalnııdı. 

Menemen ve Bergama ovala. ğını itirafa meol>uru•. 
rile, Gediz ovasının fenni u'ulle- Nihayet Celal Bayor, uzun yıl. 
re ııöre ,uJanmasını temin ede. !arın sürüyüp gttirdiği bu mcse. 
cek olan tesisatı 2,5 milyon lira. leyi de takib için ele alnıış ve Bü. 
ya çıkacaktır. yük Millet Mcdi-iııc bir Hl)·iba 

Bu tahsisat ayrıldığı için ya- sevkctmi~ bulunuyor. 
kında lf mUteahhitlere ihale olu- hükumet ihtiınalki, bir takdid ,.e 
nacaktır. Ayrıca cÇaJ. civarile hesapla barckrt cıliyor, 
•Salihli• islikamelnde 2 mua:ı. Onun hesabını ilimadln karşılı. 
zam baraj da vücuda getirilecek- yoruz. Fakat Gayrimübadil yine 
tir. Bu 2 baraj 939 ilk yazında ik- memnun dt'ğildiı Yıizdc on ha:ı.i •. 
mal edilmiş olacaktır. ne bonosu ile bir tasfiyeye razı 

Mendires suyu üzerindr yapı- değildir. Onun dilek ve temenni. 
lacak olan yeni bar:ıj civarında sine de kulak vermek ıztırarın. 
da büyük bir clektirik fabrikası bayat mesnedlcrinı ellerindeki bo. 
tesis olunacaktır. Bu suretle cİ- hny~t senedlerini ellerindeki bo-
var köylere de ucuıa elektirik noya bağlamı~ bulunanları çok, 
verilecektir. yüzdo elli istiyorlar. 

Bir fen heyetile Nafıa Vekili. İnsan· ne yüz<lc on, ne yüzde 
' mtz; önümUroeki ay ortalarında elli pazarlığından be ikisinin nr -

Egeye giderek bu işi trtkik ede- ıasmı bulmak hak pazarlık ya•ağı 
cektir. kHnunu çıkarkl'n şuna acaba son 

- bir maktu fiyat tesbiti nıüınkıin 

20 yaşında 
Genç bir ana 

Yavrusu_nu «ç0cuk yu. 
vası» kapısının önüne 

bırakıp kaçmış 
Bayan Şehri!ıan isminde yirmı 

yaşlarında genç bir kadın, evyeJ

ki gün Kasabadan İzmire gelmiş, 

Karşıyakaya geçerek kucağmdaki 
altı aylık çocuğunu Çocuk Yuva

sına teslim etmek istemiştir. 

Kadro dar olduğu için Bayan 
Şehribanın çocuğu muvakkat bir 

zaman için Yuvaya kabul edilme. 

miş ve kendin~ birkaç gün sonra 
müracaatı tavsi. ·c edilm!ştir. 

olmaz mı? dire clü~iinüyor. 
B"ÜRHAN CEVAD 

Istanbul 
- . 
Jzmır 

Hattında 
Yeni bir ilave pastası 

yapıldı 
Yaz müna'~ Jı!til · çoğalan Ege 

yolcularının ihtiyac ve istirahat
lerini temin !'tmek üzere İzmir ve 
İstanbul aras1'ıda yeni bir ilave 
postası ihdas olunmuştur: 

Bu yeni p<.<tey.ı tahsis olunan 
cKonya> vap•ıru, her hafta cumar· 
le•i günleri sn: 10 da yıik ve yol-

1
. cu alarak İ7mirden İstanbula ha
reket edecektıı 

Bereket yılı 
938 • 

senesı; 

mahsul 
en bereketli 
yılı oluyor 

bir 

Bütün mıntakalarda tahmin olunan rekelteJer 
geçen seneden çek fazladır 

Bu yıl havalarııı müsaio gıtme. 
si, muhtelit mnhsullerimlzin in -

kişafını temin etmektedir. Ala -

kadar makamların tesbit ett'kleri 

rakamlara göre bu yıl l!:ge mm -

takasında üzüm rekoltesı (80) bin 
ton olacaktır. 

İncirler ilek açmağa başlamış -

tır. İlekler tuttuğu için, rekolte • 

nin (25) bin tonu geçeceği muhal<
kak görülmektedir. 

Pamuk rekoltesi ise ge~en sene. 

Her halde fakatin devamını İ•· 

tiyeeejjini tahmın etmemişti. Li
kin tereddüdden çal.ıuk kurtuldu. 

- Fakat.. Kabul tarzınız ve - ıh
tiyarları işaretle _ hakkınızda ve· 
rilen tafsilat ve üzerimizde bu zi. 
yaretle hasıl olan ;ntıba, bize ba
loya teşrif etmiyeceğiniz kanaati
ni veriyor. 
Bu münasebetle .. 

Bedri Bey yine cümleyi kesik 
bırakmıştı. O hiç takındığı tavrı 
bozmadan !!Ordu: 

- Bu münasebetle .. 
Bedr• Beyle pek çetin alay edi

yordu. Onun biraz sertçe ve asık 
suratla lafa başlamı~ olması ve 
bizim yanımızda kendini göster
mek istiyen tavırları sinirine do • 
kunmuş olacaktı. 

Bedri Bey kıpkırm·zı ol -ru~tu; 
devam etti: 

- Bu münasebetle . 
Yine lô!ın arkasını gel rtmedi. 

Ya söyliyecegini buıamıyor, ,.a _ 

nin fevkinde, belki (80) bin \onu 
bulacaktır. 

Zeytin mahsulü de iyidil'. Diğer 
mııı.takalar için ynıSılan tahminler 
tahminler de çok müsaid ve bü
yüktür. Rekolt lel'in, geçen ·cne
den çok fazla ol;ıcağı ilmi tedkik. 

!erle kuvvetlP umulmaktadır. E. 
ğer bu tahminler doğru çıkarsa, 

938 yılı, mem!eketimizde en be. 
reketll bir sen~ olacaktır. 

Bu suretle l:öylülerimizin elıne 
de fazla para g-'Çmiş olacaktır. 

hud söylemek istemiyordu. 
O, Bedrı Beyin yerine ~cı bir 

istihza katışık tok bir ~esle ko -
nuştu: 

- Bu münasebetle, ziyaretin 
manasız olduğu kanaatine vardı
nız. Bu telakkide haksız değilsi
niz beyefendi. Düşündünüz ki, bu 
adam baloya gelmez. Gelse bile 
yakışmaz. 

Öyle değil mi h9nımdendiler•. 
llepımiz gayriihtıyari; 

- Estağfuruhh! 

GülümsL'tli 
- Maamafih hanımdcndinın e

linde tuttukları mukavva parçası 
her halde beniın için ayrılmış bu
lunuyor. Balonuza gelemezsem bi
le. bu bilet parçasına malik o'. -
malı zevkinden bı>ni mahzun et
mf'zsıniz sanırım! .. 

Anlatamam sana Semra .. 
Ben ömrümde böyle şiir gibi 

akan blr konuşuş işitmedim. Bir 
trajcdı ::. tıstl g!b, iıesablı poııs _ 
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Şehir Meseleleri - --
Sütün Eeytinyağlar karıfık mı? 

Kendilerile görüştüğümüz fabrikatör 
ve bakkallar piyasada hilesiz yağ 

bulunmadığını iddia ediyorlar 
Bu hilekarlığın önüne geçmek 

met esaslı tedbirler 

.. 
uz ere 
aldı 

hükii· 

Zeytin yağı niye derler• 
Yai çıkaran bir fabrikatör -

le görüşürken, bize bu suali sor. 
du, Fabrikatör diyor ki: 

- Bu suali sorduğuma neden 
hayret ediyorsunuz? Çünkü Zey. 
tinyağın neden ibaret olduğunu, 
ve evsafını tayin eden bir nizam. 
name mevcud değildir. Zeytinyağ 
her belediyeye göre, ayrı ayrı ta
rif edilen bir maddedir. 
Bazı belediyeler zeytinyağın 

içine bir miktar pamuk yağı ka_ 
rıştırılınasına taraftardır. Fakat 
bazı belediyeler de, zeytin ~·ağı -
nın içinde bir damla panıuk yağı 
görürlerse, derhal bunu satan a. 
dama ceza verirler. 

Biz de şaşırdık. Acaba her be· 
Jediyeye göre ayrı ayrı evsafta 
Zeytinyağ yapabilir miyiz. Bunu 
düşünüyoruz. Tabii bu imkansız. 
dır. Yapılacak iş, bütün Türkiye 
piyasasına mahsus zeytinyağ tip. 
leri meydana getirmektir. 

Bize bu izahatı veren zatın fik_ 
rine göre Türkiyede, halis zey -
tin yağı ~·oktur Bild.ğimiz <ry • 
tinyağların hepsi kaıışıktır 

İşin tuhaf tarafı. . Bunu da bir 
bakkal anlatıyor· 

- Müşterilerimdc:ı birine gü -
nün birinde halis zeytinyağ sat -
tım. Yarım saat sonra tekrar ge
riye getirdi. cböyle zeytinyağ O

lur mu, pek acı .. Bana halis zey -
tinyağı ver> dedi. 

Halbuki kırk yılrla bir, bir müş. 
!eriye halis zeytin vağı vcrm:şıim. 
Fakat bu müşteri de, hal is zcytin
yağınd:ın anlamad •. Maamafili bu
nu anlamıyanlar pek çoktur. Çün. 
kil karı~ık zeytinya .~ y~m0ğe o 
kadar alışmıştır ki, günün birin. 
de halis zeytinya~ ) ediği zaman 
şaşın ·or. 

NiÇiN !IALİS ZEYTI ·y AÜ 
YOKTUR"' 

Zeytinyağ satıcılarına gore, ha
lis zeytinyağ satışına imkiın yok
tur. Günün birinde hiiktimet ağır 
bir kanun ~ıkarıp. halis zeytinyağ 
sattırmak hususunda pek esaslı 
tedbirler alsa dahi, kimst- zeytin. 
yağı yiyemez. Çünkü. bızim ha • 
lis zeytinyağların asid nisbctlerl 
fa:ıladır. Acı olur. Dah~ doğrusu 
acılaşır, bunun için zcytinyağın 

içine bir miktar pamuk yağı koy
mak icab eder 

- Neden icab ediyormuş;, 
- tiüsaade ederseniz, izah e • 

deyim, eğer asid nisbetleri pek 
fazla olan zeytinyağlarına pamuk 
yağı koymazsak, zeytinyağ sar • 
fiyatı pek azalır. Bunun önüne 
geçmek için bir çare daha \'ardır. 
Zeytinyağlarını iyi tasfiye etme. 
Jiyiz. Mevcud zeytinyağ imalat • 
hanelerinin ekserisinde bu vazi. 
fe, hakkile ifa edilemiyor. Çünkü 
fabrikaların tasfiye teslsntı buna 
hiç müsaid değildir. 

yonlarla ve ahenkdaı·, her keli 
menin hakkını veren bir sesle ko
nuşuyordu. 

Nekadar nafiz nazarları var. 

Eğer büyült modem zetinyalı 
fabr;kaları lı:uracak olursak, zey. 
~ağlarımı:ı.ı daha iyi tasni! et
miş oluruz. Nitekim Türkiyeden 
zeybnyalı alan memleketler zey
tinyağlarımızı tasfiye etmekte -
dirler. 

Demek oluyor kı, bizde modern 
bir zeytinyağ endüstrisı olsaydı, 

acı acı zeytinyağlarını istilıliık el
meğe sebeb kalmazdı. Yahud za
ruret icabı olarak asid nisbetleri 
fazla olarak %eytinyağların ıçine 
pamuk yağları karıştırmudık. 

Netice itibarile, zeytinyağına 

pamuk yağı karıştırmak. bir za
ruretin ifadesinden ba•ka bir ey 
değildir. 

Bu zaruret kar~ısında, zeytin -
yağ nizamnamesi yapmak ne dere. 
ceye kadar tatbiki kabil olan bir 
iştir. Bunu yapabilir miyiı, İk. 
tısad Veklıleti, zeytinyağlarını 

tiplere aı ırmak için bir nizarrına· 
me yakındadır. Hatta bu mesele 
için, ticaret odalarının fikMni sor
maktadır 

Bir zeytinyağ tacıri, tıcart:t o -
dası tarafından bu maksadla va. 
ki olan bu toplantıda !ıkrini şu 

suretle ifade etmiştır, 
- Halka halis z.:ytinyağ YE -

dırmeden evvel. zeytin yağ fabri. 
kaları açmalıyız. l3u meseleyi o 
zaman kökünden halktmiş olu • 
ruı:. 

BİR KİMYAGER"İN F!KR! 
Bu· mesele hakkında bir kim • 

yagerle de görüştük. Kendisi u
zun müddet, belediye kımya 15 -
boratuarında çalışını bir kimya
gerdir Fikrini şu surrtle izı;h e. 
diyor 

- Bana kalırsa, zeytınyağına 

pamukyağ karıştırılmasında h'ç 
bir mahzur yoktur N;hayet pa • 
muk yağı da zeytinyağ gibi ne • 
bati bir yağdır Faknt bunu söy. 
)emekle beraber, halka karışık 
yağ yedirmek liızım geln,ez. Bazı 
insafsız bakkallar zeytinyağına 

haşhaş yağı bile koyarlar. Halbu.. 
ki haşhaş yağı iy, r!t'ğildir. Cild 
hastalıklarına sebebiyd verir. 

H. .ıl. 

* Önümüzdeki d rs yılı için 
ilkmektcm hendc•e kltabları da 
değiştirilecektir. 

Bunun için şehrimi:ı.dc bu su· 
retle riyazıye ve hendese mual. 
limlerl Ankaraya çağuıınıışlardır. * Sarıyerde gelecek d 0 rs yılı 
başında açılacak ola;ı mekteb için 
yeni ve münasib bir bôna bulun
muştur. * Gümrükler başmüdiirii Mus
tafa Nuri Mudan:n ve Gemlikten 
bugün şehimize dönmüştür. * Berlınde toplanan beyne! -
milel hava kongres; intıhabatın -

1 
da delegemiz Şükrü Koçak ikin
ci reisliğe seçilmiştir. 

ni şekilde, hemenc~cik bütun ka. 
balığını affediverdiklerini çok 
sempatik bulduklarını söylediler, 
Yalnız Bedri Beyin affettiğini 

kat'iyyen sanmıyorum. Bizimle 
konuşurken ihtiyarların ayakta 
beklemesi gözüne takıldı 

il~ 
Yanhtlar 

karşu11nda 
Yedili içtiği ayrı gitmiyeıı bir 

arkadaşmı çeklftlrirken birMne 
•ne bu lahna tur~"'"· ne bu per. 
biz• demişler. 

•Debağ, sevdiği dtti) i yerden 
yere vurur• ecvabm1 almışlar. 

Teşbihte hata olmas, onun gibi 
lw!n de M. Turhan Taııı severim. 
Fakat hoşuma giderse bir e piriyl 
de kaçırmak istemem. Hele ~u 

mevzu kıtlıiı ıünlerinde, 

M. Turban Tan •Köşe pcnc<'re. 
alnclen• tercüme hataları avlarken 
·İbni inanm• lrıın"1zcaya ~evrilen 
Jıal tercilmesindelı şöyle bir ;ıcan 

lışa luıhlı:aha ile güldüğünü oy. 
ledi. 

•İbnisina ölüm döşeğinde , . ., 
cuı çekiıme vuiyetinde il<en ha 
temat ile metırul oluyordu.• Cüın. 
lesini tercüme ederlerken burada
Jıl •hateıııat• tabirini Hatmin 
cem'i olarak ·kur'an okınnakla 
meşıul oluyordu• yerine hlıle. 

mtin cem'i zannederek •Olum dö 
§elinde mütemadiyen mühür ha. 
sıyordu.• şeklinde tercüme etmi~
ler, Hoş bir iıluıı olarak bunıı 

ben de giilerken muziıı bir arka. 
daşım: 

- Caminin baharistanında bir 
hikaye vardır dedi. 

Bir kuzu, bir ke~i ile bir dere
den geçiyorlarm\.j. lbuu atlarken 
kuyruğ'unu kaldırım~. Keçi: 

- Ayıp değil mi kuyru/iunıı 

kaldırıyorsun. Kıçını gördüm de. 
nıiş. Kuzu cevab<'n: 
- Ben seninkini her ı,aman ~öru . 

yorum da bir deh hile sesimi çı. 
kardım mı? Diyerek keçi)·i hap 
tetmiş•. 

Gerçi M. Turhan Tan keçi lrndar 
bu hatayı sık sık tekı-arlamı) or<• 
da •kul bitasıı olnıazu ka,•lint 
şu nükteyi kacırmamak için kız, 
ınıyacağmdan emin olarak ka) -
delmiş bulundum. 

HALK FİLOZOFU 

Zeytinyağ 

Hilekarlığı 
- -· 

Bunu önlemeli: için ha· 

zırlanan nlıı:emname 

dUn ~edklk olunau 
Memleket dahilind€ ıstihliık olu

nacak zeytin yağlliıı hakkında İk· 
tisat Vekaleti iç t)eare umum 
müdürlüğünce bir nınınınamt' ha
zırlanmış ye tetkik edilmek uzcrc 
Ticaret Odaların1 gônder!lm•ştır. 

Şehrimiz Ticaret Odasıı Heyctı. 
zeytin yağ tüccarhtımızırl 1da mu. 
talealarını alarak bu nizamname 
hakkında bir rapo,· vıicuda get riL 
miştir. 

İktisat Vekiıl rtını• gönd •rıltn 
bu raporda İs tan 'ıu:daki zeyt. nyağ 
amili ve tü~carlarının hususi mlı
taleaları ehemmiyetle zikrolun -

muştur. 

Dün Ankarada İkti~at Vekale
tinde toplanan bir komisyon bu 

nizamnameyi müzakereyi' b~~
lamıştır. 

Komisyona şe!ırin·il Ticaret O

dası ve zeytin ya~~ılar. namına ı~

tirak eden mura11huslar da mıita
lealarını bildirmişlerd;•. 

Bu yeni nizamname ile rreml(. 

kette ıeytin yağ lıi<ekarlığının ö
nüne kat'i surette geçilerek ,.e 

halkımız karışık zevtinyağları ~~
mekten kurtarılac1kttr, -- - - -- ----

ı;,~7 H~~ri -- -
Rebiülahır 

27 

U54 ,{J nl 
Haziran 

13 

Adamın işine işliyor; yüzüne dik
katlı bakamıyor insan .. Konu~\uk
ça kendine çekiyor. Kanı "ı~ak bir 
insan tesiri yapıyoı. Eğeı· hakkın

da verdiğim hükUmlcr kat'i ot _ 
masa, bu adam hiç de kendini be
ğenmiş değil, diyeceğim. Bitnkis 
çok mütevazı görünüyor, Muhak
kak ki, lüzumundan fazla hassas 
ve içli.. İtiraf ederim . Çok da se. 
vimJı. 

- Niçin ayakdasınız, diye hay
ret gösterdi .. Misafirlerimiz siz • 
lerin oturmanızı hoı görmiyecek 
kadar aristokrat mıdırlar" .. 

ıı~~~:-:--:--:::-:--::::::-:':'"-
Yıl 19311.Ar 6, Giin177,Hııır Sl 

Şüphes.iz, hasta, kılıksız, tıraşli 

bulunduğu için yanımız•. gelme. 
diğini söylemesi hemen -uyduru_ 
Juvermiş bir mazeretten başka 

bir şey değildi. Fakat buna rağ -
men ben kendt hesabıma tama -
mıle tatmin edilmiştim . Hiç bir 
kırıklık hissetmiyordum. 

Bunu Tomris ile Sanihaya aç. 
tığım zaman, kendıler inin de ay. 

Emreden bir sc~le: 
- Oturunuz! :. 

26 Haalran ı Pazar . - . 
Y eprak 14111 umanı 

Dedi. l~~---~---:----ı 
Bunu da tevazuuna bir misal ' 

addettim. • 1 
Ona bütün meraklarırr.ın düğü

münü çözecek bir sua. sormak lh. 
tiyaclle kıvranıyordum. Nihayet 
dayanamadım 

- Niçin yalnız ) aşıyorsunuz 
beyefrndi. Burada t~k ba~ın11a sı- 1 

kılmıyor musunuz? .. 

VakJUar 

Güneş 

Otıc 
li<iodi 

Akşam 

Yatsı 

lms~lc 

Vanll E1aıı1 . .. ~- ••. d. 

.ı 28 8 43 
12 17 4 3:l 
16 17 8 32 

19 45 IJ JJ 

21 48 2 v8 

2 11 6 26 Tatlı bir tebessümle yuzüme f 
baktı. (Det'4nıı 1ıar) ı.,_..__.-:.-..- ------"----· -. - -
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Filistin bahsi tazelendi! En fazla sevgilisi olan 
şehir .. 

Filistini üçe ayırmak projesi yeni 
tedkikten sonra değişecek mi? 
İngiliz matbuatı nedense hi~bir de-
-
ğişiklik olmıyacağını iddia ediyor =.;.....;::,_ ______ ._______________ -- ______ .... 

Filistine g;;ndorilen İskoçyalı askerler 

. - . 
~ Ne yapmalı şimdi?-. 
- Çattık belava!. 
-Tüh ... 

- Nasıl savabiliriz? .. 
Kafasının içinde bütün bu fikirlerin kaynaştığı. 

nı. her dimağ hüceyresinin k.apIBından bir tedbirin 
fırladı:\ım ve beyninin mahşer yerine döndüğünü 

~ 

hiss,dıyordu. 
-

0

Burada olduğumu söyledin mi? .. 
- Dedim .. He! 

Ne bud• la şeysin be?. Kaç defa söyledim. 
ı!ls.n: Dur hanım bir bakayım, burada mı? .. Der, 
gelır haber verir de ondan sonra buradadır ... der. 

• Yalla bilemedim efendum ... 

- ..... . 
_ Hademe, bir aralık arkasına döndü ve korka 

korka haber verdi: 
- Aha .. Gadun gelyi.. nardibanlarda ... 
Eyvah!. Hakıkaten geliyor. Kurtulu~ yok. 
Nimet bu. Bilmez mi ki, hademenin arkasından 

;yukarıya çıkmazsa Refik bucak bucak kaçacak ve 
cendini matbaanın ıçinden yok edecek. 

Yalnız, bu kızın yanına gelmesi ne berbad şey! 
Ferhunda gitmiş olduktan sonra gelseydi,. mese~e 
yoktu. Hoş geldi, safa geldi! Şimdi bu vazıyete bır 

çare? 
' çare.. Çare .. Çare yok! Gelecek, geliy?r, b~ 
'odaya girecek. Bari, bir başka odaya alınabılseydı 
Hiç olmazsa Ferhunda ne olduğunu bilmez, ne ola. 

Edebi Roman 
No.26 

cağını bilmez. Kendisi de bu şaşkınlığını hemen tef
sir edebilir: 

- Deli bir kadın! İkide bir gelir. Saatlerce laf 
söyler, başımızı şişirir. Kaç defa aşağıdan savulma.. 
sıru tenbih ettik. Bu, aptal adam yine bilmemiş yu
karıya çıkarmış!. Beş on dakika bile olsa senin ya. 
nından ayrılacağıma üzüldüm ... 

Fakat, hepsi nafile ... Hepsi boş. İş ;şten geçti. 
Odanın kapIBı arkasına kadar dayandı. Nimet içeri 
girdi. Ve ... kapı kapandı. 

Bugün, Nimetin bütün huşuneti üzerınde. A
sabi. Gözleri çanağından sökülüp kurtulacak gibi 
açılın~!. Zalim, mütehakkim, cebbar! Her vnkitki 
call çalımlarından; atlı arabalı, uşaklı hizmetçili 
hanımefendiliğinin verdiği böbürlenmeden eda -
sında zerresi bile yok! Tam kendisi, kendi tıyneti, 

kendi mayası. 
Odaya ızirer girmez, kimsenin: 

Holivud 
BİR İNKİSAR 
Yazan: Sedad Nazmi Akpınar 

Haftanın belki her akşamını fak tefek maceralar ile birer birer 

atmıştık. Yalnız Münür kalmıştı. 

Bir müddet önündeki kadehe bak
tı sonra bu bakış \ıızleri gezdi. 

Her halde onu merakla bekllyen 

çehrelerimizin aldığ; şekıl veya 

anlatacağı şeye llzım olan cesa -

Beyoğlundaki ( ...... ) meyhanesin-
de geçirirdik. O akşam da ayni 
arkadaşlarla orda ıoplanmış, içi. 
yorduk. İnsanın sevdiği kimseler. 
le beraber bulunduklarından mı 
yoksa içkinin insana keder veya 
neş'e bahşeden hummalı teessü • 

Yazan: 
Etem izzet BENİCE 

- Buyurun ... 
Demesine filan bakmadan ilerledi, Ferhunde. 

nin karşısındaki koltuğa oturdu. Hele, Refik'i böyle 
gene ve çok güzel bir kızla yapyalnız görünce bü. 
tün bütün sinir!endi, gene kızı tepeden tırnağa hıd. 
det ile süzdü, sonra Refik'e dönüp: 

- Maşallah küçük bey! ... 
- Dedi ve ilave etti: 
- Artık, sizi böyle matbaalarda mı arıyacağız?. 
Refik cevab veremedi. Şaşkın. Ayakta duruyor, 

boyuna ceketinin düğmelerini çözüp ilikliyor; yut. 
kunuyordu! Söze nasıl bir cevabla başlıyacak, ne. 
reden başlıyacnk, ne diyecek?... Hele, Ferhunde 
hi9birşeyin farkında değil. Böyle sinirle odaya gL 
ren; kendi evinde, kendi bendelerine çıkışırmış gL 
bı Refik'e çıkışan ve surat eden bu kadına hayret 
ediyor, öğrenmek istiyordu: 

- Bu da kim•. 

Refik, niye böyle şaşkına döndu?. 
Niçin azarlanıyor da ses çıkaramıyor?. 
Akrabası mı, karısı mı, sevgilisi mi, hangi'ii?. 
Maamafıh, Ferhundenin bu merakı çok sür _ 

medi. Nimetin ikinci, üçüncü cümleleri hcrşeyi gün 
gibi ortaya koydu: 

- Bu sabah niçin gelmedin?. Artık, bend~n 

kaçyorsun değil mi?. Öyle ya ... Daha gene ve gü. 
zel hanımlar varken ... 

Bilhassa Nimetin, Ferhundenin gözleri içine 
bakarak söylediği bu cümle gene kızı beyninden 
vurulmuş gibi yakaladı; tirtir titretti. Refik de sap. 
sarı kesildi. Haşarı, pervasız, kurnaz kadın sanive. 
!erin darlığına sığabilen bu şaşkınlıktan istıfade ·et • 
meyi; hücumunu en kestirme, en can alaca·k nok.. 
talardan yapmayı biliyordu. Tabiyesi vazıhti: Her. 
şeyden evvel karşısındaki gene kızın hislerini iyice 
hırpalamak, sarsmak ve Refik'•in yalnız kendisine 
aid olduğunu, bir başkasının ona sahib çıkamıya _ 
cağını, yalan da doğru da .olsa aralarında kuvvetli 
bir münasebet var olduğunu, anlatmak istiyordu. 
Ve .. yine ayni taktik içinde hücumlarına devam etti: 

- Doğru söylüyorum değil mi?. Artık beni a. 
ramıya ihtiyacın kalmadı' Fakat, yağma yok kil. 
çük bey. Haydı kalk bakalım. Şimdi eve gideceğiz .. 

Refik ellerini oğuştura oğuştura uçuk bir be. 
niz ve titrek bir sesle cevab verdi: 

- Kat'iyyen gidemem ..• 
(Devamı var) 

tur· 
dırdım. Pencereyi de ~çtıı:ı 0 J{al-
dum. Biraz sonra ne göreyım- k 
çalarından ancak bir iki parm~e 
aşağı inen ipek kombinezonu 1 

S "d i .. .. geıme-
acı e penceren n ~nune 

sin mi? ,, 
il te•· İşte hayatım onun ber g n ıle 

rarlamış olduğu bu hareketler 
değişti.. . İlk günü çekinıniştı:; 
Acaba baksam mı dedim,- .. l{enbll 
kendime ya baktığımı Jrırurse 

ıyd•· hareketim çok ayıb olmaz m. , 
Fakat içimi de bir kurt kemırl 

baktım· yordu. Dayanamadın1, d 
0 

Bir de ne göreyim pencer~ .• e. 
yarı beline kadar sarkmış g~g 

1 
sün il n hemen hemen hepsi dışar 
taşmış gülüyor. Küçük ve kırın~~ 
zı dudaklarını bura bura ... Ac• 
bu tebessüm yağmuru kiıne ya • 
ğıyor diye şöyle bir etrafım• b~ 
kındım. Kimsecikler yok._ Dık::n 
ettim. Aradığı adam meger dU· 
imişim. Sacide bana gilluyo~ 
Onun fevkalade vücudünü gor :. 
düğüm zaman onun haberi olrn 
dan her gün gözetlerim diye ıca
rar vermiştim. Faka~ onun ke~ • 
diliğinden böyle her yeri~'. t~ si~ 
lifsizce göstermesi bu istegırnı 

·1 o
liverdi. Hatta öfkelendim bı c 

. · gır • 
na. Perdeyi kapattım, ı~crı diye 
dim. Sonra bu hareket: ne . ·dl. 
yaptım diye düşündüm, Evlı 1 

,
3 

Ya kocasından korkmuştum veı e 
n y. 

kocasına yapılan fenalığı onu 
1 

rine ben tahlil edip muazzep 0 
• 

muştum. dırn· 
Ertesi akşam dayanam~ 

ıp
Tekrar baktım. O gene yarı ~eP 
lak beni bekliyordu. Fakat .. tıali 
perdeyi kaparatak onun lAU • 
hareketlerine ciddiyetle muk• 

bele ettim... et. 
Sacide böyle aylarca devam 

8 · d mU • ti. Ben de ona aynı şekıl e bir 
mele ettim. Bir gün kapıcı Sıİ
mektub verdi. Baktım ondan. ın 
cideden merak ettim, oku~url~ 
Bana kocasının başkn k~d.ın, 8 ıl
düşüp kalktığından ken~·s·nı Ya, 
!ardır ihmal ettiğinden Yana Jııııı 
kıla bahsediyordu. Ben ıcen ediJll 
yine tuttum, ona yüz vertı' tıll' 
ve bu hareketlerimden mlitlı'Ş·•• 

t SaC'"'" zevk duvuyordum. Faka ·;ş\i. 
taşındıktan sonra herşey deg 
O vakit kendi kendime: b• 

- Dünyada acaba benden ~~ın .. 
aptal bir insan var ""dır, de ha!C 
Fenalık isnad ettiğim kadın:Oa , 
vermeğe başladım. Öyle ya di ,0r. 
demki kocası onu ıhma! e ) k 
onun da kocasını aldatm~51 ·~il 
tabii idi. Hele onun binbır .~ugöt
hareketlerle oynıyan vücudu ıe
lerlmin önüne geldikçe serse;dir 
mek derecesini daha iyi ta 
ediyordum ... 

• • ·ı 
d 1 ··ı gı -Rıhtıma bir işimden o a, ur 

. . 0 .. t · bir v•P 
mışlım. gun zmıra rdl· 
kalktığı için çok kalabalık ~· ne 
Ağır ağır yürü yordu".'. Bır eaşh 
göreyim Sacide. Az ılerıde Y ını· 
bir bayanla konuşmuyor!•~ pir 
Derin bir nefes aldım. Bugl\ diıtl· 
manlığımı artık çıkarırım de ~• 

şrn"" Ne olursa olsun arlıı< konu a'f• 
karar verdim. Yaşlı bayaııdantıf\'I· 
rılınca düştüm peşine, ~ak1"lııe-

- Bayan Sacide dedım

dersiniz rahatsız ettim- .. ... defl 
O döndü beni görduguıı ellİ 

ld • .. ·nden b memnun o ugu yuzu 
oluyordu. 

1 
dedı· 

- İstağfurullah Bay .Nac '·ııı1<iS 
Rahatsız etmiyorsunuz lıı 
memnun ediyorsunuz. .• . cesıı

Bu sözler bana istedıgıır. ı1ufl1 
reti verdi. Açtım ağzımı ~~edif\'I· 
gözümü her şeyi açıkça soY A"' 

_ _ Bay Naci •. dedi. l(oca;'ıcal•· 
rupaya gitti. Üç ay kad• giifl 
cak. Bu müdrlet zarfında he~ e· 
buluşabiliriz. Yalnız Uii5

•;
0 

eala' 
din biraz işim var. Bılel fıl bulU· 
cağım. Vapura gelin orada 

şalım.. • 
1 
şa;ır· 

Sevinçten ne yapacaıı 1 ":' denbi
mıştım gittim. DaireY" ~ı~eeci\iO'I 
re hastalandığımı, geleınıı .. 

0 
bir 

. t mir ,çı · telefon etı·- c:;,.,nra. z i J{ifll bı-
bılet aldıı ' ~uıcld · ·ıeoe • 
lir vapurda nckadar ,ok eg and•~ 
cektik .. Yanındakı vaşlı b3Y ocı~• 
çekindiğim için hava kar~:h•Yet 
kadar kamarada kaldım. ...ııı 

bif•.,,..... 
Devamı 1 iacl sa 



lngilterede .. 
• 

Yahudi akıni. 
Yahu.dilerin kazançlarını 

himaye eden cemiyet. 

Hamursuza hıristiyan kanı ko
nu lduğunu ortaya atan kim ? 
lng·ı· ı . . ı ız gazete erının son zaman-

;::a yazdıklarına bakılırsa bu -
İngilterede de bir Yahudi me_ 

~le · , sı vardır. Vaktıle Yahudilerin 
ırdan çıkışları tarih noktasın

: Çok meşhurdur. Fakat şimdi 
litı\Jmanyadan çıkışları var. İn
' ız gazeteleri, bugün İngiltere -
n karşılaştığı yahudi meselesile 

guı olurken vaziyet'. tahlil e_ 
'ek şu malUmatı ver ;yorlar: Al 
10Ya'da Yahudiler servet ve 
ftfeti ele geçirmişler, zengin ol 

~•r, bilgi sahibi olmuşlar ve 
illıya dahilinde nüfuzları arL 

~a. artmıştı. Sunday Ekspres ga
~ ·ı diyor ki: avukatların yarısı, 

'! ırnıerin yarısı Almanyada hep 
'-hudi!erdendi. Yahu:!iler bir 

~:e sa.a~cıte erince ackasından 

d
et gorurler. Bunun misali Rus

~ ır· B · undan yarun asır evvel 

~Yanın topraklarından mühim 
kısmını Yahudiler ~le geçir _ 
t ı. O zaman Rusyada biri çık-

11ı herkesi Yahudiler aleyhine 
tık etmek için YahuJ;lerin bay 
:ıarında hıristiyan kanilP. h~
~Suz ekmeği yapıyorhr diye 
. lığa yaydı. Bunun üzerine bir 
dal çıktı, köyden köye yayıldı. 

.oı~t·· 
t tın Rusyayı kapladı. Bunun 

, 1~0ı:>sinde on bin Yahuc!i cildü _ 
~bu. O ~amanki Rus h . nimeti 
'ıb tına ıştırak ederek .. Jylerde 
q Udılerin elindeki ır.. •rı alın.. 
~e. onları şehirlere' kapalı ya.. 

d aga m~~ur ettı. Y slnız şehir
~ ~ gecelen çıkmalarına müsaa
"I Cdılenler Yahudi kızları idi ki 

delerde gezmelt!ri için ellerine 
1 bir vesıka verilmiş'ı" l .. 

ltı9 14 de Umumi H•rb çıktıktan 
~~- ise bitaraf memleketlerde, 

a, burada bulunan bütün Ya_ 

iler, Rusya ya olan düşmanlık.. 
;
1 
neticesi daima Rusya aleyhine 

ı\Jrnanya lehine ç1lışmışlardır. 

Çünkü Almanya Rusyaya karşı 

harbediyordu. 
İngilterede yarım milyon Ya • 

hudi yerleşti. Bunlar İngiıterede 
hiçbir zaman fenalık görmedı. Bir 
çok noktadan Yahudılere burada 
iyi muamele edilmiştir. Fakat şim 
di İngiltereye haricden büyük bir 
Yahudi akını vardır. Memleketin 
her tarafına geliyorlar Bunların 

birçoğu İngilterede hekimlik et _ 
mek istiyorlar, dişçilik etmek is. 
tiyorlar. En fenası şudur ki bun. 
!arın çoğu kendilerini ruhi ta hl i ı 
yapmak suretile sinir hastalarını 
tedavi edecek diye takdim etmek
tedirler. Ruhi tahlil ile iş görecek 
olan böyle biri hekim olmağa lü. 
zum görmeksizin kendisini bir 
doktor diye tanıtabilmektedir. 

Böyle bir adam eğer a~a~ı mahi _ 
yette ise hastası üzerinde çe>k de_ 
fa fena bir tesir ve nüfuz elde et_ 
ınektedir. 

Bunların İngiltereye böyle akın 
etmesi burada Yahurlıliğii lehine 
olmaz. Çünkü meslek sahhbi adam 
!ar İngilterede böyle Yahudilerin 
gelerek onların işlerini tdksim et
lerini tabii istemezler. Gelenler 
ister başkası. 

İngiliz gazetesi bundan sonra 
yazısına nLhayet verirk~ıı şöyle 

diyor: 
•İngiltere YahudilErP karşı mü. 

said davranmaktadır. Fakat ge _ 
!enlere karşı dikkatli olmak la _ 
zımdır. Avrupamn :!iiter yerlerin
de Yahudiler aleyhıre zemin ha_ 
zırlıyan sebeblere K&r~ı İngiltere 
uyanık bulundukça Yahudilere iyi 
muamele etmekte devam edebili. 
riz.• 

İngiliz gazetelerin in wrdiği ma. 
lılınattan anlaşılıyor ki bilha's~ 
İngilteredki hekim.~r Yahudi he
kimleri gelerek İngillereye yer _ 
!eşmesi karşısında ~.arekete geç _ 
mişler, kazançlarıntn azalacağını 

düşünmeğe başlamışlardır. 

mevki l 9ö8 de üçüncü 
Nevyorka giden kadın 

ile 

lijks kamarada dönüyor. Bu kadın 
klodet Kolberin annesidir! 

a 
~tarnpton'dan bilidiriliyor: 
, Yaz eldivenli bir garson iki 

,,~0~en el çantasını güverteye 
'ı, rıyordu. Aş•ğıda, •Ne>rmand
\ l\ın lükıs kamaıasında hi~met 

~ bir kız, Moı.dam Şoşuan'm 
ry isteyip istemediğini soru 

ıı. 1 

~~ ~tıdam J. M. Şoıııan kimdir? 
~1 ~lacak. methur sinema yıL 
~. adet Kolber'ln anası. Nev 

·tıı Fransaya dönilyor. 
::ıo O'ruz SENE SONRA 
\~ 6 de Madım Şo~uan, Sen 
•~~'de paatacılıl: yapan kocası 

'!\ ·ltırnini . kızı ile beı·aher bir 
d r g~ısrnin üçncü meviclin
't., lr blr kam~··adoı., Ameril<:•rn 
~ llrdu. 

1 "IJ:< 
'l• tene IO'lrt Madıtm So~:ı.rn 
...,;" •:ra Jönıl vor. Fakat Uçtin
~Q "lr1<1• d~,ıı. Normandiya g;. 
·~ ~Yanın en iılks bir vayuru
l·t!ı lü'k.,.-, !{l!.tnar aaında ... $('1nr2 ,, 
, '· f·~i;"d~ t~ili)or, h-.rkes 

.ı. ... tl 
·c l(: ... ~ clı!!i sıl<ıyor. ÇOnkü f'n 

' 1 •~!1 hir )'!ldı21n anasıdır. 

" •ı r • 
~ Yıl ~tz « kukla n 
~\Jnu seyrediyor 

(ı!ıı. 1 
y:.«iızı ~lt·i!cın J{.n .. nl Pa_ 

t<'lodet Kolt>erln onresı 

risle bulunmakt8dır. Şehri dola

şirken, Şanze Lize caddesi.ıde ço
cuklara mahsus kukla tiyatro _ 

suna g:tmi.ş ve co~uklar arasıııda 

Feci bir cinayet! 
Kendisi le 

• • 
gıtmıyen 

birlikte 
kadını 

Afrikaya 
öldürdü. 

işlenen 
oldu? 

Gece yarısından sonra 
bu cinayet nasıl 

Macenta caddesinde 145 numa
ralı apartıman pek r.cıklı bir faci
aya sahne olmuştur. 

- Seni, sonra da kendimi öldü
receğim! .. 

Zevc, bu serserinin elindeki si
lihı almağa çalışıyor. Fakat mu
vaffak olamıyor. Kızını kucaklı
yor, merdivenl~cden aşağı iniyor, 
ve: 
-İmdad! .. 
Diye bağırmıya başlıyor. Bu sı

çocuğunu bırakıp kendisile bera
ber Afrikaya gitmeğe söz verdi
ğfni ve bilihara bu sözden vaz -
geçtiğini söylemiş ve şunu ilave 
etmiştir: 

- Onu ve kendimi öldünnPğe 
karar verdim ... 
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Nasıl zengin 
OLABiLiRSiN iz 
Hegecaniı 

mak 
sergüzeşt/ere atı/

netice verir mi ? 
kazandığı 

tercih 
Milyeoer.. ispanya sularında 
paranın, geçirilen tehlikeye 

edilmiyeceğini söylÜyCilr 

Sizin için de öyle mi ? 

Gece yarısından sonra 1 i 40 ge
çe bu tehdidi sa vuran, 24 yaşla -
rında bir gençfa-. Bir saat sonra, 
bu tehdidini pek feci surette ye
rine getirmiştir. 

rada Şarl, Madam Moray'ın üze- f-===============I 

BİR SEhSERİ 
Bu evde, üç senedenberi Mösyö 

ve Madam Piyer Moray adlı bir 
aile oturuyordu. Erkek, kahve 
garsonluğu yapıyordu. On ya~la_ 
r ıııda Margrit isminde bir de kız_ 
ları vardı. 

Geçen seneye gelinceye kadar 
bu aile rahat ve sakin yaşıyordu. 
Fakat karı ve koca, felaketi biz-

KOtil Şorı ve 

·~at kendHeri c,·ıerine soktular. 
1937 Nisanında, genç kadının 

yeğeni Piyer Şarli evlerine kabul 
ettiler. Bu delıkanlı Nans\'de ber_ 
'ıerlik yapıyordu. İşleri yolunda 
gitmemiş, bozuın.uşta. Karısın -
dan da ayrılmı~tı. Yeni bir iş yap
mak için Parise gelmişti. 

Şarl, teyzesinin evine yerleştik
ten az sonra halini, tavrını değiş
tirdi. Eniştesine ehemmıyet veı
miyor, evin birıc;k lın>ir! gibi ha. 
reket edyordu. Altı ay sonro. ay
rıldılar. 

Moray ve k&rısı uzun müddet 
kendisini görmediler. Fakat, ge
çen gece saat 1 i 30 g~ işinden 
evine dönen Moray, kapının önün
de karısının Ş«rl ile görüştüğünü 
hayretle gördii · 

- Ne arıyorsun burada? .. 
Madam Moı·a,•ı cevab verdi: 
- Bize allah~ısnıarladık derne

ğe gelmiş, bir iş bulmus, Afrika
ya gidiyormuş ... 

Moray bir ~eyden şüphelen'Ui
yor: 

- Pekala! .. 
Diyor ve evıne giriyor. Arka -

sından da karısı ile Şarl geliyor. 
Az sonra da kavga· çıkıyor. 
Şarl: 

1 

- Evvela seni, sonra da kendi-
mi öldüreceği!T' ... 

Diye teyzesinı tehdid edi vor. . . 
Çapkın delikanlının bu tehdi _ 

dini işiten zavallı koca, titriyerek 
aşağıya ini<yor. Polise haber ,·er. 
mek istiyor. Fakat karı.ıı ile Şnrl 
kendisini teskin ediyorlar, va,ge
çiriyorlar. Delil:anlt da çıkıp gi
diyor . 

FACİ'\ 
Fakat bir saat sonra apartıma_ 

nın pencerelerınden birini açıyor, 
içeri giriyor. El iııd~ kocaman bir 
tabanca var ... 

Tuvalet odasına kaçan Madam 
Moray'ın ark9sından koşuyor. 

oturarak oyunu seyretmiştir. 
Acaba Hollivud yıldızı, gençler 

arasında yeni hır seneryo mevzuu 
mu arıyor? ... 

rine ateş ediyor; göğsünden ve 
karnından yaralıyor, Ve kaçırnr. 

Kadın, merdivenden aşağı yuvaı·
lanıyor. Poli&'er kendisini orada 
buluyorlar. Acele hastahaneye gö
türüyorlar. Ameliyat yapılırken 
ölüyor. 

Ertesi gün öğleye doğru Hotel 
Dödiyö hastahmesinden katılin 

intihar kasdile kendinı yaraladığı, 
ve sokakta bulunup hastahaneye 
yatırıldığı haber veriliyor. 

Maa3m Moroy 

Şarl, te)'l:esini yaraladıktan son 
ra sokağa çıkmış ve göğsüne ıki 
kurşun sıkmı~tır. 

Sonra bir taksiye bınmiş, ev;ne 
gitmiş. Yaralarını pansıman yap_ 
mak istemiş. Muvaffak olamayın
ca tekrar evinden çıkmış, bir dok
tor aramıya başlamış. Nihayet ta
kati kesilerek bir yaya kaldırımı 
üzerine düşmüştür. 

Şarl, zabıtaya verd•ği ifadede, 
teyzesile uzun müddettenberi se
viştiklerini, kadının, kocasını ve 

Çalışkanlık 
Sembolü 
iki gözü görmiyor 
amma.. Bildikleri 

Çok 
Londra gazetelerinin vakit va

kit bahsettiklel'i iki gözden mah
rum bir kızcağız vardır. Görmek 
nimetinden mahrum kalan insan
lar çoktur. Fakat İngiliz kızı Rut 
Maı·i'nin görmemesi haseb ıle meş

hur olması şundan ileri geliyor ki 

bu genç kız iki gözüne malık ol -
duğu halde hiçbir ~ey e muvaffak 
olamıyan çok kımselerın başında 

pek müstesna bir mevkii ol -
mak lilzım geliyor. Çünkü 
gözleri görmediği halde mu. 
vaffakiyeti pek büyüktür. Bu 
kız tahsilini mükemmel surette 

yapmış, imtihanlarını çok iyı ver_ 
miş ve nihayet bir hoca olmak için 

çalışmaktadır. Marinin hayatı şu 
itibarla kıymetli ve tedkike de _ 
jer: Bu kız gözden ve görmekten 
mahrum olmasına rağmen küçük
tenberi büyük hir azim iel çalış

mış, şimdi de denizde r:ıükcmmel 
surette yüzmeği liğ<enmişlir. Lon
dra gazeteleri şimoc Mari'den tek
rar bahsetmeleri yakında deniz 

mevsimi geleceği için kızın yüz_ 
mek için büyük bir mer Jk besledi
ğini söylemesi dolayıs.ledir. Mari 
yirmi bir yaşındadı". Piyano ça _ 
lar, fransızcayı çok iy\ bilir. al -

manca, rumca ve ibrani dillerini 
de iyi bilir. Her çiçeği koklıyarak 

tanır, her ağacı elite biraz yoklı _ 
yarak bilir. Şimdiye kadar daima 
her işini başkasının yardımına 

muhtac olmaksızın yapmağa alış
mış olan bu kız kendisinde inki -

şal eden irade kuvveti ile hayatta 
muvaffak olmıış mlistesna örr,ek
lerden sayılmaktadır. 

Çocuk hırsızları 
Barbara Hütou'un çocuğunu 

kaçıracaklardı 
Dünyanın en zengin ÇQCUğunu bekçiler bekliy0r 

Amerikanın en zengin kadını 

Barbara Hüton (Kontes Rogviç _ 
Roventlov) ın Regenl'e Parktaki 
konağnın kapıları sıkı sıkı kapalı. 

Pencerelere demir parmaklıklar 

takılmış, bahçede bekçiler dola
şıyor. 

Sebeb? Çocuk hırsızları bir teh
did mektubu göndermişler. Za _ 
bıta tarafından yapılan tahkikat
ta bunun bir alay olduğu anlaşıL 
mıştır. 

Dünyanın en zengin çocuğunu 
kaçırmak hırsızar ıçin ne büyük 
bir muvaffakiyet. Bır kere yaver 
ele geçti mi, artık hir milyon do
lar •Fidyei necat> ist~mek isten 
bile değil... · 

Mektub gelince kora konak bi
ribirine girmiş. Ve ciünyanın en 
zengin kadını, parası yiizündcn 
bir daha endişeye düşmüş. 

Barbara, ilk baloya gittiği za _ 
man Nevyorkla şenlik yapılmış
tı. Riç _ Karlton otelini süslemek 
için yarım milyon dolaı· sarfedil
mişti. 

Barbara, Mös ı ö Fayf end ten 'in, 
(Beş ''e on diye tercüme ediniz) 

biricik kızı idi. Bu adam, tek fi _ 
atlı mağazaların mucıdi ve Ame_ 
rikanın en zenginı idi. 

Kız, 17 yaşında ve pek güzeldi. 
Şen, şakrak, şuh bir mahlfıktu. 

Fakat az sonra, µı.rasının ~ok
luğu yüzünden birçok feliıkctlcre 
uğradı. 

İlk evvel Rus prenslerinden A
leksi Madivani ik evlendi. Bala
yı seyahatme çıktı. Bütün dün _ 
yayı dolaştı. Fakat, aylar geçtik
çe huznü, kederi artıyordu. Mes
ud değildi. Nıhayet Röno'da bo _ 
şandı [l]. 

Ve Kont Rövenllov ile evlendi. 
Bazan Londrada, hazan Nis'te 

' Kan'da görülüyordu. Fakat dai-
ma mahzun, daima kederlı, endL 
şeli ... 

1936 da bir erüeü çocuk doğur
du. Vaz'ıhaml ederken çok zah
met çekti. Ameliyat yapmak la_ 

[l] Röno, Amerikanın kiiçük 
şehirlerinden biridir. Boşanmak 

istiyenler oraya !)İderler. Mahke
meye müracaat ~derler. Ve der-. 
hal karar alırlar. 
(Devamı 7 inci sayfamızda) 

\ DUnkU a11yldan devaam) 
İşte İspanya sularına yolladı~ı 

gemilerinin de böyle batırıldığını 
öğrenlnce tabii son derece üzül -
mektedir. 
Oturduğu yer, bindiği araba ve 

yaşayış tarzı çok sade olan mil. 
yoner •İspanya Kralı• nın serveti 
için birçok şeyler söyleniyorsa da 
konukomşusu arasında onun ha. 
kikatte pek de zannedild;ği gibi 
bir zengin olmadığını iddia eden
ler varmış: 

- Eğer, diyorlarmış, dendıği gi_ 
bi bu adamın milyonla İngiliz il
rası olsa böyle mi yaşardı? Daha 
güzel bir otomobil alır, büyük ev 
alır, daha geniş ve parlak bir ha. 
yat sürerdi!. Bir spor otomobili, 
hir de köpeğinden ba~ka pahalı a
lınmış birşeyi olmıyan bu gene 
zengin sık sık Fransaya gider, iş 

takib edermiş. 
Son günlerde İspanya sularında 

batan gemileri dolayısile bir kat 
daha merak uyandıran Bilme-ir'i 
gidip görerek kendisinden birş<-y 
öğrenmek ve yazmak ıstiyen bazı 
gazeteciler buna muvaffak olan:a. 
mışlar. Çünkü bir gazeteeı onun 
y&zıhanesine gittiğini anlatırken 

kendisini oradaki hır katibin kar
şılıyarak şöyle elediğini anlatıyor: 

- Mümkün değil. .. Bi~im di -
rektör çok iyi bilir ki iş adamları 
gazetelerde kendilerinden bah$el. 
tirmemelidirler. İşlerin yürlinıe
sine bu büyük bir engel olur. 

Fakat bu zengin gemı sahibınin 
pek gene bir de karısı vardır. O
nunla konuşarak koca3ının serve_ 
tine dair birşey oğrenmek istiyen 
bir Londralı gazeteciye gene ba
yan yalnız şu kadar söylemiştir: 

-· Bizim servetimizden hahse _ 
denler çoktur. Fakat çok şükür biz 
daha geneiz. 
• Görülüyor kı gene kadın da 
:ı;en~inlik VP iş me•elelerinı!en hah 
•etmeyi hiç istemiyor. Bilmeir'in 
vapurlarından \>irisi de F'rnnkn ta
rafından zabtedilmişti. Liikin tn_ 
giliz hükümetinin ısrarile ııemi 

koyuverilmiştir. 

Bilmeir'in vapurlarının adı hep 
•Stan• sözü ile başlarmış: 

Stankor. Stanland. Stanovd, 
Stagor gibi 

Harb dolayısile İspanya lıükıl _ 
metinin muhtac olduğu bir takım 
şeyler vardır ki bunları oraya yoL 

lamak haricdeki gemiciler ıçın 

çok kazanclı bir iş olmw;tıır. Fa _ 
öat o nisbette de tehlikeli olduğu

nu ilave etmeii. Geçen gün İngiliz 
Başvekili İngiliz gemilerin 'n uğ_ 
radığı tecavüzlerden bahsederken 
İspanyaya gemi yollıyacak İngiliz.. 
!erin her türlü tehlike ve zararı 
göze alarak bu işe girişebilecekle
rini, yoksa hükılınetten başka bir 

himaye ve yardım göremiyecekle. 
rini anlatıyordu. Bu zengin İngili. 
zin İspanyada Cumhuriyet hüku. 
metinin sahillerine yolladığı ge_ 
milerde ne vardır?. Si!Ah mı, cep
hane mi? .. 
Hayır ... Bilhassa lazım olan şey 

yiyecektir, ilaçtır, kömürdfrr. 
Bir takım bitaraf memleketlerin 

bayrağı altında İspanyaya nakli -
yat yapmak istiyen gemiler var -
dır. Lakin bunların sahibleri teh.. 
likeyi büsbütün göze alamıyorlar, 
gemilerinin batırılması, zpbtediL 
mesi ihtimallerini düşünerek bu 
tehlikeli yolculuktan vazgeçmeyi 
düşünüyorlar. Fakat diğer taraL 
tan da bu sevkiyat, nakliyat karlı 
i§lerdendlr. Kar cihetini de düşü. 
nünce işten büsbütün vazgeçmek 
mümkün olamamaktadır. O halde 
hem kar etmek, hem de gemiyi 
batırtmamak için ne yapmalı? 

Böyle bitaraf memleketlere men
sub gemiciler vapurlarını yıye _ 
cekle, kömürle, il&çla dnlduruyor
lar. İspanyaya doğru yollanıyodaı 
Fakat tam tehlike![ sayılan mm _ 
takaya geldikleri zaman karşılar1-
na Bilmeir'in vapuru çıkıyor. Ara. 
da anlaşmak kolay oluyor. Bitaraf 
bir limana gidilerek orada eşyalar 
aktarma edllmektedir. 

Zengin İngilizin, •İspanya Kra
lı• nın mesela Stanvold isminde)<i 
vapuru bu eşyayı alarak tehlikeli 
mıntakayı geçmekte ve hükfımet 
kuvvetlerine teslim etmek üz~re 
yola devam etmektedir. Şimdiye 
kadar pek çok muvaffakiyetler PL 
de edilmiş, Ililmeir'in vapurları 

çok yiyecek, yakacak ve sarocak 
ilaç. kömür. buğday taşımışlsrdır 
Fakat bu iş tamamile tı>hlikeyi gô 
ze almak. vapuru büsbütün kay _ 
betmeyi ihtimallerini hiç unutm1-
yarak yapılmaktadır. Mesela Yl!· 
karıda ismi geçen Stanvold vapu
ru Franko kuvvetleri tarafndan 
yakalanmış, nihayet İngiltere hü
kumetinin ısrarı ile serbest hıra.. 
kılmıştı Söylendiğln~ göre hep 
İspanyadaki cumhuriyet hükume
tine mal yollayan bu İngiliz mll
yonerine şöyle teklif edenler ol -

muştur: 

- Size tam 100,000 İngiliz Hr•ı.ı 
verelim. İspanya hilkO.metine yi • 
yecek şey yollamayınız. Yakacak 

kömür yollamaktan vazgeçiniz. İ
laç da göndermeyiniz!. Bunu ka.. 
bul ediniz, 100,000 İngiliz lirası 
emrinize hazırdır .... 

Fakat Bilmeir bu teklifi kabul 
etmemiştir. 

Bu teklifi kimin veya kiml~in 

ettiğin[ •İspanya Kraı. kimseye 
söylememiştir. Bunu bir sır ola

rak saklamaktadır. Onun kaptan
larından Skot isminle biri de az 

( Devamı 7 inci sayfada ) 
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Askeri müzakere- Osküdar ve 
ler sona erdi Köyleri 
(1 inci sa) fadan devam) 

nın hususi muhabirı bildırlyor: 

Hataydalci ilk seçimler için oraya 
gönderilen Milletler Cemiyeti ko
misyonu ile Türkiye hl.lkiimeti a.. 
ri!Slnda bundan bir müddet evvel 
çıkan ihtilaf bilkuvve halledıl -
miftlr· Bu babdakı muşlriilatın 

doğrudan doğruya ml.lzakereler -
de bulunarak dostane bir ŞPkilde 
halli hUSW>-unda Türk ve Fransız 
h üklimetleri arasında anlaşma ha
ıll olması üzerine komisyonun 
hikmeti vücudü kalmamıştı(. Bu
nun içindir lı:i Milletler Cemiyetıt
nln doğrudan doğruya mümes -
sili olan me:ıklir komisyonun ge
nel eekreterine vazifesıne nihayet 
vermesi tebliğ edHmiştir. 

Bizzat komisyonun da aynı su
retle hareket ederek mesa:sıni ta.. 
tıil edeceği ıannedıliyor. 

Aotakya 24 (A.A.) - Anadolu 
a)anısının hususi muhabıri bildi. 
riyor; Komisyon genel sekreteri 
Anıın Cenevreye hareket etmiş.. 
lir. 

HATAY TÜRKLERİNiN 
PROTESTOSU 

An.kara 24 (A.A.J - Anadolu 
ajansının hususi muhabırl b'.Jdiri
yor: 

Hatay Halkevi başkanı ve ,_ 
çim bürolarındaki Türk cemaau 
müme illeri tarafından Beyrut.. 
ta fevkalAde komiserl•ğe, Antak -
yada seçim komisyonu reisliğine, 
Cenevrede Milletler Cemiyeti ge
nel eter liğine, Orgeneral A -
sım Gündüze, kolonel Kole'ye ve 
Antakyada Türkiye ba~kor•olos -
luğuna aşağıdaki protestolar türk
çe Vi! fransızca olarak \'ı>ri''lliş ve 
gönderilmiştir. 

•Manda idaresi 'l:ıırkaç gün ev. 
v<:>line kadar Türklere her turlü 
meul!mi reva gördüğü, ölUlerı -
mi?, yaralılarımız ve dövülenle -
rimiz ve adedi sayılamıyım teh • 
did görenlerimiz ve mücrimlerin 
hele bir ceza görmek ~ôyle dur -
sun tevkif bıle edilmeyişlım bu 
hakikati açık göstermcktedır. 

Miralay Kolenin işleri biraz ~o
luna koymak içııı çalı~mağa ba -
laması bıle Cemıyeti Akvam ko
m!syonunun Türkler aleyhmdekl 
faaliyetini «çığa vurmasına sebeb 
oldu. Tahrikntçıarın hükı'.ımet ko
nağına hücum cden~rin başında 
hervak!t komisyon azası ve bil • 
hassa reisi görün vor, binlerce 
Ti!ıitlerin kaydolunmaması ıçın 

her türlü mümana:ıtler gösteri -
liyor, ves!kaları alınamıyor, alan.. 
lar için ka:-rid büroları vaktenden 

cv,·el k.ıpatılıyordu. İlk günden 
bngüne kadar muhtelif şekiller al
tında devam eden bu yobcuzluk
lann cihan efkarı önünde isbatı 
için icabuıda ncşredcbileceğimiz 

pek çok deliller ve vesikalara ma
lik bulunmaktayız. Her gün sa -
lillı ümld1le katlandığımız hu ah
valı yileşecck yerde Cemiyeti 
Akvam komisyonunun artık zi -
biri korumayı dahi düşünmiyen 
aleyhı..rane faaliyeti önünde da
ha zzy~ sabır ve tahan.mülün 
milletimıze ve adalete karşı affo_ 
!onmaz bir cürüm teşkil edece -
ğini görüyoruz. Bu endişe içinde 
mevcud lıomisyondıı vazifeleri -
m:ze devam imkônı bırakılma -
ml§tır. 

Bugünden itibaren kayıd ışle -
rinde emniyetin tesiı edileceği za.. 
mana kadar tesçil muamelatına 

iştirak edilmiyf'ceğinl 'l'e Sancak 
"1atüsüne uymıyan ve heT t~rlü 

intihabatın istilzam eUiği asgari 
sü..kUn ve emniyet tartları içinde 
yapılmı ·an kuyudat \"e muame -
litı kef'nlemyeldın addettiğimizi 

beyan eder ve komisyon~ karşı 

prote.tolarımızı illn ederiz • 
SON HADiSELER 

Antakya 25 (AA.) - Anadolu 
ajansının hususi muhabirf bildi -
r yor: 

Mamurlaştırıllyor 
(Birinci sahifeden devaa) 

yük b:r hızla de,·am olunmakta
dır 

Bızzat Üsküdarın cnerjık k~y

makamı Bay Lutfınin şahsi kabi
liyet ve tecrü belerile ıld • ğı ted -
birler neticesinde büyük bir tah
sisata lüzum gösteren birçok mar 
işleri gayet az bir para ile başa
rılmıştır. 

Bu cümleden olma.k ıızere iske
le meydanının tanzimine, civarda 
bir oçk yolların yapılmasın:ı de -
vam edilmektedir. Bir yandan 
merkez kazada türlü imar faali -
yeti devam ederken kaymakam 
Bay Lütfi, öbür yandan Üsküdar 
köylerinin güzelleştirilmesi, on -
!arın en küçük ekesikliklcrinin de 
temin olunması işile de meşgul 
olmakta, her vakit ve sık •ıı köy
lerde yeni bir inşaat yapılmakta
dır. 

Bu kere de Alemdağı - Üsküdar 
Şile olu üzerinde muhtelif isti
kametlere giden yollara hakim bir 
noktada modern bir jandarma ka
rakolu inşasına başlanmıştır. 

Bu yeni binanın temel atma me
rasimi, geçen gün başta kayma -
kam Bay Lı'.ltfi olmak üzere jan
darma kumandanı Abdullah, fen 
heyeti azalan ve civar ki:yler ih
tiyar heyetlerile kala':ıalık bir köy. 
lü grupu hazır bulunduğu halde 
icra olunmuştur. 

Karakol binası inşaatı cumhu
riyet bayramına kadar i.krr.al edi
lece>ktir. Bayram günü merasım _ 
le resmiküşadı yapılacaktır. 

Birlcoç suçlu usbecinin tevkif! 
üzerine usbeei tah:ikıitçılar gene 
200 kadar kadın ve çocuğu onb -
rıne katarak mevkufları jandar -
maların ellerindeıı alrr.ağa teşeb

büs etmışlcrdir. İki jandarma taş
la başlarından yar.ılanınca zabıta 
siliıh istimaline m~cbur kalmış \'e 
nümayişçilerd n bir kişi ölm~ -
tür. Jandarmalar bu suretle lOI _ 

larına devam edero?k mevkufları 
karakola sokmağa muvaffak ol -
muşlarsa da mütecavizler 1 u se
fer de karakola hücum ettıkle -
rinden jandarma tekrar ateş et _ 
meğe mecbur kalmış ve Anlak -
yadan asker i91em!ştir. Bu delaki 
ateşte mülecavizlerdeıı bir ışı 

daha öl. . iş ve bir kadın ytra -
lanmıştır Yetışcn a::.ter mü lece. 
vızlerı dağıtmağa Ye asaviş tek
rar tesise muvaffak olmuş Ye 
mevkuflar bu sureti• Aııtakyaya 
sevked.ılebılmişlerd ir. 

Bundan başka bütün Üsküdar 
köylerinın bir cCumhuriyet mey
danı>, •okuma odasn, cihl.yar he
yeti odasu parklar ve saire vücu
de getirildiği g'bi memleketimiz
de ilk defa olarak Bay Liıtfinin 

teşebbüsile evvelkı sene başlanan 
Üsküdar kazasının her köyüne bir 
Atatürk anıtı clikır.e faaliyetine de 
devam edümekted.r. 

1 Aşağı Dudullu, Çekme köyü., 
1 ,yukarı Dudullu, Reşadiye, Umra. 
1 niye kôylerinm de kadıı ımları 
l yapılmaktadır. 

lÜR TECAVÜZ 

Antakya 24 (A.A.) - Anadolu 
aıansının hususi muhabiri bıl -
diriyor: 

Dörtayak mahallesmdc bir A
levi bir polis emmurunu yarala -
mı ır. Mütecaviz kaçm3ğa mu -
V'aflak omuştur. 

1 Bu köylerin çalışkan ve sevim-
li halhbaşta muhtarlar olduğu 
halde büyük bir şevk \e gayretle 
köylerinin giizelle~tirilmes'ne ça
lşm:ıkta. •ollarını yapmaktadır -
lar. 

Göbels acele 
Berline çağırıldı 

Büyük harb tehlikesi 
( Birineı a1vfadan d evam) 
Varşova 26 (A.A.) - Havas 

ajansı muhab;rinden· Polonya 
gazetesine göre birkaç gündür 
Poznan mıntakasında bir radyo 

istasyonu Hitler aleylıind" neş. 

riyatta bulunmaktadır. Bu neş.. 

riyal kısa mevcelerle yapılmak 
tadır. Bu istasyon, Gestapo"nun 
taharriyatı ve Aımanyanın tah_ 
şit kampları ile hapisancleri 
hakkında mallımat vermekte • 
dir. 

(1 inci sa~ laılan devam) 
Ha!Jaks ile yaptığı bir mülakat 
e!'1laSında hükı'.lmelinin deihal ve 
şiddetle mukabelebılnLsil tedbir -
!erine müracaat ecleceğinı tebliP: 
etmi<tir. 

Ayrıca sal~yettilr mehii!ilden 
alınan malümal; Cumhuriyetçi 
İspanyol hükiim~tınin Londra ve 
Pariı; kabinelerıne açık şeh..rlerın 

bombardımanına n ·hayet verilm -
diği takdırde mukabelebılmi;ildt' 

~ulunmak ve haıtA bombardınıan
!;ırının hiç olmazs.. bir kı,mının 
mes'uliyetini atfetmekt" olduğu 

memleketlerin §eh:rlerııı ·;;rşı 

bu mukabeleıbilmisli teşın l etmek 
mecburiyetinde kalacağını bıl -
dirmiş olduğunu t•yid etmekte:lır. 

Bunun üzenne Fransı. hJkümet 
ve İngiliz kabin~;ı böyl~ b:r ted. 
birden vazgL-çmes; .ı Cumhuı ivet. 
~i İspanyol hükumetin ıa,·sıve et 
mişlerdir. Bu tavsiyede mukabek
bilm;snıerin beynelmi!.' va.dyct. 
ler tiz.erinde müh 11 ttsirlerı o.a. 
cağı ayrı zamand• !;IJanyol C'ıım
hurıyetı in maruz bulunduğu mü~ 
külıitı •ıraca~ı da zikrobn - >k
tadır. 

!\Jusolini Ye Franl-.n tay)'areleri 
I.ondra ~6 (!>on Tel. raO Deyli 

Telgraf g«zeles;n:.1 yazdığ:na gö. 
re M"solını Fra'lk". t layva•elerin 
hüc• 'l'llarilc te'ıd J ed,Jmış olan 
ingıHz mı-nfaatll'l' 'l "1 ıd~aava 
karar ,.e m' tır 

Duçe, muı..a e--ıa•a d , ~c!an 1 

dotruya menfaat oln'·' ~n tng,liz 
ve sair tebaal.rı mutazarrır f'de_ 
cek oian her tür!~ yeni lıadıs~Jer 
ikaından ~ !<. 'll ·ı Fr· J<, ya 

ta\'Sıye etmiştir. 

Yine mezkür gazeteye göre M. 
Franko buna cevab olarak İspan
yol limanlarında emniyet mınta -
kaları te. bit.ni lek'ıı etmiştir. 
Dığer taraftan resmi İngiliz da

irelerı mümessıl'ern_:ı İspanyaya 

giderek İngıliz gemilel'İn'rı hava 
wıüdafaa toplarıl'e $ılahlandırıl _ 
nıasını tedkik cde.:eklerdır 

Burgostaki İngiliz aıanının Lon 
draya gelmeden ev\•d Franko nez
dınde yeni ve mühım bir prote>
toda bulunacağı da ka,-dolunmak
ladır 

ALMA.' VE İTALYA'l'J.Alt 
YER İNE FAS 1\ KERLERI 

Londra 26 (Son Telgraf)- Ha. 
vas ajan.ıııın TancadJn aldığı bır 
habere RÖre Frankıı cephesinde!' 
Alm.o• ve İtalyan ku,·vetlerı çe. 
kilır ~ekilmez b:.ı•!arın yerin F3s 
askerlerı dolduracaktır 

Bu mak$adla şımdıdcn ,;;o. bin 
kışı!ık bır !hl.yat kuvvet te~kili
ne başlandığı, bu yiizden Cen•a 
limanında Faslı \'e verli ahali ara
sında rr emnu'1ı~:elsızlık hu.~ule 

geıd•ğ de söylenm(ktedır. 
Paris ~6 (AA l - Bu ~abahki 

Farı. gazeteleri, .!"rankistler ta _ 
rafından si,•il ah•l.m l bombardı

manına karşı mukabelemilınisilde 

bu,unacağma dair &rselcna lıü _ 
kür.'eti tarafından yapılmış olın 

teb! ~i mevzuu hah,etmektedir _ 
!er. Gazeteler bu tebliğin nmhte_ 
IJ bil ·ük devletlerde hasıl etmiş 
olduğu ak~er hakknda tafsilat 
vermektedirler. 
Lıt'dradan Mate• gav·tesine bil 

d 1r•Jiyor· 
Barsel cı~·"'·":i kızıl makarnatın 

A tten Urken otomobil 
tramvaya carpb 

Belediyeye aıd 177 numaralı 

kamyonu ıdare eden ~oför Yunus 
Bahçekapıdan Eminönıinc gıtm~k 

te iken Mınasyan ec>anesi önünde 
ansızın karşısına çıkan ata çarp
mamak !çın sola kırdığ: sırada kar 
şısına Harbiye _ Fotih hattına iş
liyen 45 numaralı tram\·ay araba. 
sı ile karşılaşmış ve müsademe es. 
nasında kamyonun tamponu ha _ 
sara uğramıştır. 

bundan böy1e ecreb: şehir veya lr. 
manlarına taarruz etmenin me\' .. 
zuu bahsolmıyacağını ancak Fran. 
kıstlere aıd harck~t üslerinin ve 

bilhassa Palma dö Majorkun bom. 
bardınıan edileceğini tasrih et -
meleri üzerine dün akşam vaziyet
teki gerginlik barız bir şekilde za_ 
il olmuştur Bu iki Mkta Frankist_ 
lerın belli başlı deniz merkezle -
rindendir. Ayni zamanda General 
Frankonıın erzak ve ve mühim -
matının en büyük kısmın. geç<r
mekte olduğu Vinaroz, Kastellon, 
Malaga, Aljezira, Kadiks \'e Söta 
şehırleri d• b'lm'1ardıman ~d.Je -
cektir. 

iğ lence 
Yerlerinde 
Ucuzluk 

(Birinri sahif~den devam) 
layihalardan sonra ba~lıyacaktır. 

Diğer taraftan B yoğlu kay -
rnakamlığından sonra, Eminönü 
kaymakamlığı ınıntaka•ındaki sL 
nemalar da talebe, amele ve çı _ 
raklar i~in haftada bır gün hu.. 
susi matineler yapacakla~dır. Ay
rıca ikisi cuma ve ikis, pazar ol
mak üzcre, dört defa halk mati -
neleri yapacaklardır. Bu matine _ 
!erde on beşer kuru~ alacaklardır. 

Şehzadebaşındakı tiyatrolar da, 
mevki farkı olmada:ı, haftada bir 
gece, 20 kuruş mukabilinde bir 
halk gecesi yapacaklaı·dır. 

Ayrıca, yenilecek, içilecek şey
ler bulunan çalgılı yerlerde içi -
lecek maddelerden yüzde oıı, y<
nileceklerden yüzde 25 nisbetin _ 
de ucuzluk yapılması temın edil_ 
mi§tir. 

Akay ve Haliç 
gişelerinde 
hırsırlık 

Eınruyet müdılrluğü i!Cnci şu. 
be memurları, şayanı dikkat ve 
cür'etkarane bir hırsızlık vak'a -
sının faillerini yakalamı~lardır. 
TAVANI DELİNEN BİR GİŞE!. 

Dün Akay idaı·csıı,in Köprii -
deki hesab memurluğu od'!Sına 

gelen gişe memurları, odanın ka
r~ık bir vaz.!yette bulunduğunu 
ve tavanların da delinmiş oldu • 
ğunu hayretle gömıüştcrdir. 
herhangi bir hırsrı:lık ihtimalini 
düşünen memurlar, heıııen gi§e
~·e yaklaşmışlar ve gözdek\ para
ları saydıkları zan:an 70 lira ka. 
dar hir paranın eksik olduğunu 

anlamışlardır. Bunun üzerine vak
a hemen polise haber verilmiştir. 
HALİÇ ŞİRKETİ GİŞESİNDE DE 

Derhal gelen emni~ et memur
ları tah'klkata devam ederken Ha
liç şırketinden emniyet müdürlü
ğüne edilen bir telefon muhave -
resinden ayrı.. halin Haliç idare -
sinin müiettiş oclasile birincı ve 
ik.nci gişelerinde de cereyan eL 
miş olduğu, bu oda~arın da ·~vaıı
ları delinmek suretıle içerıye gi
ren meçhul hırsızların b:r mik -
tar para çaldıkları anla~t!mıştır 

Bu ihbardan sonra memurların 
faaliyeti her ikl iske !.:~ye teşmil ve 
teksif olunmuştur. 

.Memurlar, evvchi parmak izleri 
üzerinde çalışarak terlkU<:at Y'P -
mışlardır. 

PARMA İZİNİN YARDI:\H 
Bu tedkikler neticesinde. her 

iki ıskelenin istinad ettiği duba -
!ara bitişik döşemeleri delerek 
vücude getirilen d.:>!ikteki bariz 
parmak izleri cezalı kağıd üze -
rine alınmıştır. 
Pamıak izleri müdiriyetteki 

dosyalarda mahfuT. izlerle karşı _ 
la~tırınca bunun korsan David 
isminde bir sabıkal\"a aıd oldu.~u 
anlaşılmıştu" 

Bir müddet sonr:. da David 
Hasköyde yakalanmıştır 

KEDİ GİBİ DUVARA 
TIRMANAN BİR ÇOCUK! .. 
Derhal sorguya çekilen David 

suçunu itiraf etmiştir. 
Bu itirafa göre, David ı~ce ya

nına Moiz isminde hır çocuk 
alarak bir sandallı Köpru altına 
gelmiş ve kend si sand~lda gözcü 
olarak kaldıktan sonra kedi gibi 
duvara tırmanan çocugu odaların 
üst kısımlaı·ına çıkarmı;tır. 

Hırsız çırağı çocuk, tahta dö 
şemelerde kolayca bir delik aç _ 
mış ve sonra ayrı ayrı h,•r odada 
da kendi sığabileceği bu delikten 
içeri girerek bulduğu paraları a
lıp ustası hırsıza verm'ştir. 

PARALAR NE OLDU• 
Davıd çaldığı paı·al~·ı gece ka_ 

çarlarken sandaldan denıze düşür
düğünü iddia etmektedir. 

Hırsız çırağı Moız de Balatta 
yakalumıştır. ----Kuyudan su çekerken 

1,5 aylık çocuğunu 

dUtUrdUI 
Kasımpa ·ada Gönn mahalle 

sinde Cambaz sokağı. da 14 nu -
maralı evde otur·ııı Cid lı Süley_ 
manın karısı Ham!ı.!t.0 hamile bu..., 
Junduğu 1,5 aylık çocuğuna kuyu
dan su çekerken çocuğunu dü _ 
şürmüştur. Hastan ey~ k~ldıı ılmış_ ı 

tı r. 

l Limanda hulu
l nan 2 sahibsiz 
sandalın esrarı 

(Bırind sahifeden devam) 
Pol...s bu esrarcngız hadiseye 

aid tahkikata ehemıniyetle devam 
etmoktedir. 

Polis ayni zamanda g~~l'n haL 
talar da günlerce efkarı ur ıuın.i -
yeyi işgal eden Dc;beııd Vt' İp • 
sala cinayetleri hadisesi!" hu san
dalların alakası olup olmadığını 
da tcdkik etmektedir. 

Bu tedkı'ke de, Ccrrahpaşa hasta
neşi hastabakıcılarınd:ın ismailin 
evvelki gün verdiği bfr ifad" se -
beb olmuştur. 

İsmailin evvelce !:u hastanede 
yatan katıl Ali Rızanın koğuşun 
tenha saatlerinde kendisile konuş· 
tuğunu bu müknlem~ler arasında 
bir sarışın ve çok güzel kadını 

sevdiğini söylediğin; beyan etmiş 
ve izini bitereok işin.~ döndüğü za_ 
man kadını başkasına bırakmamak 
için ne yapacağı hakkında Ali 
Rızaya sorduğu biı suale cevaben 
katilin: 

- Adam sen de .. Yapılacak iş 

basit .. Bir sandala binerim .. Ka
dınla beraber açılırız denize .. 
Sonra bir kurşun ... • 

Dediğini söylemiştır 

Bu sarışın kadın, katil Ali Rıza
nın eski karısı Yanola olduğuna 
ve öldürüldüğünden <üphe edil -
iliğine göre meçhul sandallardan 
birinin bu kanlı aşk cinayetine 
sahne olmasından şüphe olun _ 
maktadır, 

Diğer sandalın ıçinde bulunan 
pişm~ domatesli palamut balı -
ğının da hangi fırında pişirildiği 
de tedkik olunmuştur. 

(Dış politikadıırı devam) 

sen çok kuvvetli olmıJ aıı İta!~ a _ 

nın iktisadi bünyesinı sarsı rtı~ tı r. 

Bundan başka İlalı ada bu seneki 
buğday mahsulü çok fenadır itaL 
ya, halkın ia esi 'c iter ihtimale 
kuşı stok bulundııı ınak i~in kııl
li ·etli miktarda lıuğday ithal et

mek mecburiyetindedir. Üç •cne
denberi İtalya; İn~ilter.,, Fransa 
ve Amerika pi~ ''ılarında kredi 

bulamıyor. İngiltere ile inızalanan 
16 nisan mnk• vele~inin n1er·i~ ete 
geçınesi iizcrinc l..ondrn,dao kredi 

bulacağını iimid etmi~li. l"akat İs . 
panya mesele•i ta,fiye ediJrııedik
çe. 16 n isan m uka1·ele:;i de mer'i .. 

yete geçemiyeceği cihetle krediyi 
tedarik edemiyor. İ•k İtalyanın 

İngiltere r.ezdinılc yaptı~ ı tcşcb
biisün sebebi budur. 

Gerçi buırün logiltercdc ikti _ 
darda bulunan Çembcrlayn hiiki'ı. 

meti de 16 ni.saD it ila.Iı.uın mel''i .. 
yete girmesini istiyor, F akat iı.~l

ya ile bir anlaşma temini için bu
giine kadar attığı adımlar, hiikil. 

metin vaziyetini hayli sarsmıştır. 

!Unhaliller, İnırilterenin İ t alya 

karşısında ziıf ve teshmiyct giis
terdiğini iddia etmektedirler. K en 

di partisi arasındd da hiik ilmetin 

b u noktadak i siynı;ctini tenkid e

den kuvvetli bir ziiınrc vardı r. Bi. 

naenaleyh İtalyaya ka~ı teslimi. 

yet manasına ılelilet edecek yeni 
bir adım atılamaı. 

Bu sebebledir ki bn defa •t.,.IL 

miyeti• İfalya göstermektedir. İki 
ı:ün evvel Londradn toplanan ka. 

rışnıazlık komi tesiud ı• art ık •ta .. 

rihİ• denecek kadar esk i olan İn. 

giliz projesinin tatbikiıı~ ceçilme. 

sine karar verilmi~tir, 16 nisan 
mu.kaveJcsi imza:andı~ı ıaman. 

Frankonun zaferi o kadar yakın 

görün iiyordu k i bu projenin tat
bik ine mahal kalmıyacağı san ı! -

mıştı Anla~ ılan ı>roje raftan in. 

diril erek müzakere cd ilnıi~ ve der. 

h al tatbikatına ıreçilme•i kararl~

mışt ır. İtalya, bundan ay rı elarak, 
İngi lter~ efkarını tulmin etmek i. 

ç iıı derhaJ on b in göniill üniin geri 

çekilmesine karar verdiğini bildi r
mi~tir. F ill1akika Jnı je,f, Çenıber_ 

layn hükfımctiuin vaıiCes i ni ko .. 

laylaı,tıracaktır. Faklıl acaba l\lıı

soli ııinin i•t ibdaf ehi~i gayeyi le

m in etmiye kiıfi midir? B irkaç 
giindenberi Avam kamru:asmda 

cer.-yau edPn miizakerclcr,. bakı

lacak olur,a, bu suale ınüsbet bir 
ce, ·ab Yerilemeı. 

A. !;i. ES~IEıt 

Istanbul ı Ya/ovada 
Hastahaneleri Atatürk 
Genişliyor Heykeli -~. 

(Birinci sahifeden devam) Yalovaya Ulu Önder j\t~dl· ~ 
Ezcümle 250 yatak mevcudu o- güzel ve büyük bir 1ıeykcl ııa ~~ 

lan Cerrahpaşa hastanesl.nin ya. kilmes! kararlaştırılmştr: t, 
tak adedıni arttırmak :iıere şim- sadla 10 kişilik bir koınıte 
dilik iki yeni peviyon ilave edil-

olunmuştur. ıe ' 
mektedir. Atatürk heykelinin P~0 •0~ !" 

Bu inşaat çok ilerlemştir. Bu planları Ankaradaki koıııiJloll)ll ' 
suretle Cumhuriyet bayramına bıt ~ 
kadar hastanenin cerrahi kısmı rafından tedkik .ve teJ r F. 

1 
ıdeukcRtktiran .. Asonra höem-~enyinş~aao• _.; 

9
,, 2 yeni pavyon kazanmış olacaktır. _ lj 

Hem memleketimizin ve hem de 
İstanbulun yegane kadın hasta -
nesi olan Haseki kadınlar hasta-
nesinin kadrosu 300 yataklıdır. 
Fakat hazan hast> sııyısı 400 ü BUGÖNKt)' pJWG~ 
bile bulmaktadır. A/qam neşriyatı: ııl' ' ·• a 

Burada yapılmakta olan pav - Saat 18,30 Plakla dans ~ıf•'}. 
yon un inşaatı da bir hayli ilerle- 19,15 Nihal ve arkadaşları 11ııı-
miştir. dan Türk musiltisi ve hal~ ~ C C 

İstanbul hastanclerıne yapilan lan. 20 Saat ayarı: Graı.v\ç ~ 
yeni ilavelerin en büyüğü Gure- hanesinden naklen- Şeh ·t1 ,,. L' 
ba hastanesindedir. Halen 250 ya- su: Bay Cemil idaresıııde.. : A 

11
. 

taklı olan bu hastaMmiz yeni ilii.- vertür: Norma, V. :BelliJ11• fı liJı·" 
velerle 400 yatağı bulacaktır. Prelüt: s. Rachmaninoi. 3 ~· 

1
1n 

Bir sene evveline kadar tütW. Mavi Tuna, J. Strauss. ~ ı 'erı 
deposu olarak kullanılan 6 mu _ tr . F t · G ver•' ~ ns auss. an ezı, . ıJt ~e1t, 
azzam pavyon ha91ane haline iL La.tirene: March, Ciro ır{' P ~k 
rağ olunmuştur. Bu pavvonlara 20,45 Hava raporu. 20,43 ÖbC' f ~ 
bir yenisi de ilave olunmuştur. za Doğrul tara{ındun Ara iSI ~.- :t 
Ayrıca burada 10 bin liraya bir !ev. 21 Klasik Türk mıısik ıi~ ~ ~ 1 

soğuk ha\-a deposu yapılmıştır. ri Halil ve arkada:ıları tar. ştl- ia~u 
1 - Peşrev: 2 - f!estc: .. lNuııef la ~. 
sin miskin gönüller zülfU a şJI~' !f.ı ~ı 
hulara _ Zaharyanın 3 - d~ \ld 
Yar açtı taze yar<! sinel ~~' 6 l!i;t~ 
me - Medeni Aziz. 4 - şa ıJ.. ~ . 
güzel gördüm bugün Mil ~r!J<" ~ 
kalı Liitli. 5 - Şarkı f',.~ı lrıe 
zalim harab oldu can - şc " () 
6 - Şarkı: Gülşcni Jıü~ıı~~. t' ~lı!ı 
ler veriyor - Rıfat 7 - Ş ııJı'-ol• ltıııç 
mehlika ey gül beden ııı 

1 1ııli" ~ 

Kesekağıdları 
Hangi 
Kağıdlardan 
Ypılacak 

Kese kağıdlarınııı hangı kağıd

lardan yapılacağı hakkındaki ka

mın lıiyihası dün Büyıik Millet 

Meclısı dahiliye encüınrnindc gö_ 
rü~lllrnüştür 

cismim naleden - lsnıat • oıll' !\ıs 
8 - Şarkı: Ey bütti neveda _ ~ 
şam mübtelıi _ Dedcniıı~ 9 8&ı 
semai: Kaşanemiz~ doğı11 sı· 
mahi şebimi - La Edri. JO ~'" 
semaisi. 21,45 Oskcstra: 1 ~: 
zart. Nos do Figaro u,•crWı..?1 

Kalman: Fedora vals. 3 Jıa~<ıf 
La pupc. 4 - Reb:koff: 

0 
p.J~ 

22,15 Ajans ha bcr !er!. 2z,3 

sololar, opera ve operet pJ~ ( • 
22,50 Son ha herle- ve ertt 

Layihada yapıla•ı t!cg'şikliklerc 

g6re satıcıların yadı ve basılı ka_ 

ı"ır~ları kullanma!"~' )",1fnk edil _ 
nıi~tir. 

J.'alnız gazele w nıecnıu;ı kağıt.. 

lan ik mağazaları. kend namla

rına yaptırdıkları Hğıdlar bu hii

kürPde'l istisna olıınmu~tur. nün programı. 23 Sor. 

Istanbu) Sıhhi Müesseseler 
Arttırma ve EksiJtıtJe 

~: 
Komisyonund~ 

Cinsi Azı Ço~u Muham men 
fi at 

Ga'1~P M. 
ç 

llıı 
Mutfak yumurtası 90400 135500 1,50 

767 
48 ~ 

Günlük yumurta 140000 206000 4 , . ı\ıı 
rf1' ~ Kapalı zarfla eksiltmiye konulan S1dJıi Müesseselerın 19:1$ 

11 
! · 'Ilı~ 

lı mutfak ve günlük yumurtaları ihtiyacatından bir kısmına te~ J lttı• 
len fiat fazla görüldüğünden ve bir kıs1111ııa da hiç lstelı.li çıkl1'', ~ 
dan yukarıda cins ve miktarı ile muhammen fiat ve garanti:r' 'lan 
yumurtalar yeniden eksiltmiye konulmuştur S llıı~ 

Eksiltme 6/7 /938 Çarşamba giınü saat 15,30 da Cağaloğl u"';. •"' ~; 
hat ve İçtimai Muavenet Müdürlüğü binasında kurulu konı:,;yoıı 
pılacaktır. Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir ı' 

~ıı 
İstekliler caıi seneye aid Ticaret Odası vesikasilc 24'Jfl $11. , 

. ~bııı nunda yazılı belgeler ve bu ışe yeter muvakkat garant• rıa ıl 

banka mektubu ile birlikte tekliti havi zarflarını ihale !B: ifl / 

saat tvvel komisyona vermeleri. •3731• ~ 

Gümrük muhafaza Genel Kemutanlığ 1 
11

: 

İstanbul Sabo alma Kamisy0nu11d11 .~ 
Eşyanın cinsi ,. Miktarı Taıın lan aD 

tutan 
ilk 

o ı ı 
EksiJ tJll'• ı'1 

" !11J 

Kaptan ve maki. 
nistler için fotin 

Mürettebat için 

fotin 

Erat için kilım 

Gümrük muhafaza 

örgüdündeli:i hay -

vanat için tevhit 

112 çift 

207 çıft 

339 tane 

L K. 

481 60 

888 03 

1179 72 

semeri 66 tane 15&4 00 

Erat için avcı yeleği 312 tane 499 20 

tem inalı 
L K. 

tari bİ I~ 

33 

67 

89 

119 

38 

. s,ıı 
00 5.7.938 

1 ; 
00 ' • 

,ı 

00 • • 

tı' 
00 6.7.93ll çar~, 
00 • • 

Erlt için çamaşır ;6 
dikimi l~fö takım 126 50 10 00 • .• 

ı> 

1- Yukarıda yazılı eşyanın göoterilen gıın \'e ~aatler 11de P' 

•I 

)arı yapıkcaktır. 

.,r.i .. ~ 2- Evsafları komisyondadır. Görülebilır 
·e ,.. 11• 

3- istekhlerin güıı ve s•atınde ilk t ~mat makbuzlar' ~~ 
vesikalar•!e birlik'e Galatada esk İthalat GümrüğılndrJc 

gelmeleri. 

~· 
-.ı 



Y 1 A E Su .. r'at katarı! Yaz•n : Rahmi aoız H K y 
81 R 1 N K 1 S AR (4 üncü sahifemlzden devam) 

Artık Amerikada seyahet usu-
(Dördünciı sayfadan devam) 

lüne alışmanız lazımdır. Bindiği_ 
vakit geldi. Sabırsızlanmıştım. 

niz vagon, bildiğimiz gibi kom -
Kendimi güverteye attım. O da 

partimanlara ayrılmış değildir. 
belk; beni ayni üzüntü ile bekli

Uzun bir salondur. Yerlerde yu-
yordu. Her tarafı aradım o yoktu. muşak halılar serilidir . Yeşil ka. 
Görememi•imdir ded;m• Bir daha 

··-. dife koltuklar geniş ve son dere. 
aradım . ce rahattır. İnsa noturunca içeri-

7-SON TELGRAF-~8 Haziran 19:Jll 

SOi\ TELGRAF'm 
Tarihi tefrikası N o. 2 3 

Yazan: M. Sami KARA YEL 

allak 
Vesika, rnim, malllmat ve not verenler: Eski Osmanlı donanması erka. 

,. Tercüme, ve ikti as nuıdan miralay aemzı, tskeıe ve limanlar umum kumandan• aıba:r 
fiıtkkı mahfuzdur : Şükrü Pala, komodor batk&tibi İhsan, batan gemi kaptanlan, 

- Oh ... Şükür, dedim. Sacide
sine gömülür, derin bir rehavet 

nin y·anındaki yaşlı bayan bir şez-
içinde uyuyacağı gelir. Her iki 

longa uzanmış yatıyordu· Artık se. yanında açılır, kapanır masalar 

Arabın akl ı fikri 
bullak olmuştu 

lıJll' eski armatörler . Ve bll&ÜDe b dar ııizli kalan vesikalar 

~~Qaz muharebelerinin en dehşetli zamanlarında. 
vincime payan yoktu. Yanına so- vardır. İşte 2,000, ,\000, hazan «13u sarayda ben varken, senden başkar 

padişahın ikballi gözdesi kimse Q}amıyacaktı 
çeşmidil ! .. » sen hiç müteessir elma 1 

kuldum. Birçok ~eyler bahane e- 5,000 kilometrelik yolculuklar bu 
derek dostluğunu kazandım. Sı -

koltukların üzerinde yapılır. 
rasını getirerek.. Avrupada seyahat edenler, bil-

1 

Çanakkale denilince herkesin 
- Yanınızda bir genç bayan hassa yataklı vagirJarda yolcu -

vardı dedim. Kızınızdı zannede - Padişahla başbaşa kaldığı sıralar- sonra, haremi hümayun yatak da.. 
lu'k yapanlar, kompartimaıılarının da efendisine birşey yaparsa hal - iresine kapandığını zannederek 

rim. d' kapılarını kapayınca ker.di evle- \eri nice olurdu? çileden çıkaracaktı. 
- Evet yavrum, dedi. Şim 1 · d gı·b· ahat ederler 

~ .aklına gelen isim şu oluyordu: 
rın e 1 r · Veliahd Murad Efendinin ave - Ortalıkta mühim ve siyasi bir 

hep Onu du"•ünüyorum. Birkaç Amerı'kada bö'yle deg-ı'l Trenler 
' · nesi her birini bir yere sürerek çil şey olmuş olsaydı. Şimdiye kadar kere başını salladıktan sonra de - umumi bir yerdir. Otellerde ol -

yavrusu gibi dağıtırdı. ne olacak ise olurdu. Her halde, 
vam etti. duğu gibi yaşanır. Seyahat devam Binaenaleyh Çeşmidili yalnız tes- ortada her vakit olduğu gibi va-'1'' . 

:l'·''Miralay Mustafa Kemal ,, 

- Kocası üç ay kalmak için Av- ettiği müddetçe her yolcu trcn:n kin etmek kafi gelmezdi. Onu, SuL lide sultanın para meselesinden 
rupaya gitti. Ben dP. küçük kızım bir başından öbür başına kadar gi.. tan Azizin harimine koymak tehli- başka bir şeycikler yoktu. 
hasta olduğu için İzmirn gidiyo - der, dolaşır. kesinin de önüne geçmek lazımdı. Kızlarağası, hazinedarın yatak 

B. k aydan evvel dön4 
- Karnınız mı acıktı? H~rhangı' 

Bey,, . ,,. 
~ı !lir avuç maiyetile burada ta

. ilıın seyrini durduran, yaptığı 
letle, verdiğı muharebelerle 

b' ~eşhur Bonapartı imtihana çek.. 
1 ~, ek, Moltekeye tabiye dersi ver

it iktidarında olduğunu filen 
~ -bat eden Mustıia Kemal Bey 

: ' ~ikulade bir şahsıyetti: Uzun 
Yu, mii§ekkel endamı, asil ve 

ııel . ~k~: tavırları, yiğit ya:adıl~ı, ze. 
)l !la Şıınşeklerile ışıklı gozlerı, on. 

::ı 
1 

kumandan!tk hasletlerinin tam 
1'" ~ ~ duğunu gösteriyor; ağır, vakur 
ı ~.!erle emriler verişi, muhare-

' 1 idare edişi kahramanlık anı • 
·lıa rnodel olacak şahane bir poz 
lııediyordu. 
Osınanlı kumandanlarının [l] 

· liharebe idare yerlerini kor -
;:nç silahlar karşısında geriler • 

intihab edişlerine mukabil 
'.tıstafa Kemal Bey gününün 2/3 

la.ı ~iperlerde geçirir; en ileri hat· 
d1 kı nöbetçilerin yanına kadar 

~er, düşman hatlarını bizzat ta. 
ıJ• ."8 
ı . ~ sud eder; oradak: en ufak bir 

. , Pırdanıştan düşmanın maksa -
.. te ıı:ırı 

1tı- ı sezer, ona göre süratle emir. 
1ı "•rir, tertibat alır \'e aldırır -... 
~ l<u.rnandanlarının bu yiğitliği, 
ıla Yatı istihka~ ed~i, her .. ta~.afı?,
lıı duşman silıllılarının puskurdu.. 
~ateş ve ölüme aldırış etmeyişi 
'iısında maiyeti de aslanlaşı -

llr; harikalar yaratan bu kuv -
l!tler en büyük işleri kumandan. 

e ~ın dehasile en basit bir iş gı. 
, latbik ediyorlar; buradaki her 

~: -~~rı cihana parmak ısırtan bir 
•se oluyor; Anafartalar yeni 

r~ " larihin kurucusune ilk mer -
~eri teşkll ediyordu. 

Ç;ı~akkale Boğazının, Arıbur -
ı.:'. denilen mevkiinde şimdi de 
'«duf edilen bir arbede vardır. 
~afartalar kahramanının bir e. 

olan bu anıt, Boğaz muha -
~lel'inin en kanlıları cereyan 

~iği sıralarda İngiliz ve Fran -
~ gerni\erinin korkunç topların-
Ilı ~ ftrhyan mermilerin patla • 

~ ~ 1Yanıarı.ndan yapılmış, tavazu· 
~ ~içinde hüvişetlni saklıyan bü. 

klüğün bir timsal', en süslü za-

fer abidelerinden daha üstün bir 
tesirle Çanak'kaledek; Türk yav. 
rularının dünyaya meydan oku
yan destanının en açik bir ifade _ 
sidir. 

müsaadesile Türk vatanını isti -
laya başlıyan düşman kuvvetle -
rinin arsız yüzlerine Sakarya bo.. 
yunda ilk şamarı vurmuş, dünya 
siyasetinin yüzünde şaklıyan bu 
tokat Türk neslinin, Atasının izin. 
de dünya medeniyetine örnek ola
cak mesaisinin ilk adımını mey -
dana getirmişti. 

rum. ır aç - Belki bu kız aklına ese,· bır cina.. odası kapısında nöbetçi kalfaları 
mem zavallı yalnız kalacak· saatte isterseniz lokanta vagonu- - · Pdiş h d h h"l' yet yapabilirdi. goremeyınce, a ın a a a " 

Birdenbire anlamıştım. na gidebilirsini.z. Size hizmet ede- Kızlarağası için, çok sevdıği Çeş- hamamda olduğuna hükmetti. 
T b.• fendım· kamarada can. cek bı·n·nı' mutlaka bultırsunuz. 

1 
-

- a 11 e midi] bu akşamdan itibaren lehli- Maamafhi gündüz o duguna na-
ları sıkılır güverteye çıksalar. Susadınız mı? Bara g'idiniz. Ora.. keli bir unsur olmuştu. Bu kızı İS- zaran efendisinin şimdiye katla: 

İşte, Anafartalardakı muharebe.. 
!erile kanı katıksız Türk evlad\a_ 
rının üstün bir elle sevk ve idare 
edilince neler yapmağa, neler ya
ratmağa muktedir olduklarını bü
tün dünyaya ilan ve isbat eden 
mirala Mustafa Kemal, Akdeniz 
enginlerinden kopup gelen metle. 
ni ülkelerin kuduz saldırışlarına: 

Kadın bu sözlerime hayret etti. da içkiden maada gürün gazete- tese derhal ortadan yok edebilirdi.• hamamda kalamıyacağına h;ık 
- Oğlum, dedi .. Kızım vapurda lerini, haftanın risalelerini, kitab- Fakat nasıl olur da Çeşmidili Pa- mederek ne olur ne olmaz bir ke-

değil ki o beni yolcu etmeğe geL !ar, mektup kağıtları. hatta bir dişaha veyahud hazineda~a çeki~ re de işi Cevelan kalfadan sor -
mişti. Orada yani !stanbulda yal- berber, bir de telgraf bürosu b11- tirebilirdi. Buna imkan yoktu. Der. mağa karar verdi. 

Helbrock preskopuna akseden 
geminin cür'etine çok kızmış bir 
gözle bakıyor; korkuya aldırış et
miyen bir tavırla ilerleyişine fena 
halde içerliyordu. 

ruz kalacağı için sıkılacak demiş- labilirsi.n.iz. hal okkanın altına kendisı giderdi. (Devnmı var) 
tim. Trenin en nihayetinde <Rasad- Hulasa, Arabın akh, !ikri allak '.============== 

o dakikada duyduğum azabın giıh•, yani oturup etrafı seyret - bullak olmuştu. Bu mat güzel keş- En faz a sevg ·ıı ı· s ·ı 
derecesini tahmin edin. Bütün ka- meğe mahsus bir vagon bulunur. ke ortaya çıkmaz olaydı. İnşallah 
bahat onu İzmire gidiyor diye va. Bu vagonun sigara salonu, istira_ Padişah bu akşam Gürcü kızını 

•- Dur! Geçilmez! .. • 

İhtarını evvela burada yapmış; 
vatanını birinci defa Çanakkale. 
de itilaf devletlerinin kara, hava 
ve deniz kuvvetlerini durdurarak 
kurtarmış, daha sonra saltanatını 
ona medyun olan Padişahın, AL 
tıncı Mehmed ismile tahta çıkıp 
yurdunu satan, dünkü düşman -
!arına iltica eden Vahideddinin 

İngiliz kaptanı artık kararını ver_ 

mişti. Önce bu vapurun işini bi. 
tirecek, ondan sonra motörlere 
dönecek onlar hakkında verdiği 

müthiş kararı tatbik edecekti. Bu 
maksadı gözönünde lutan İngiliz 
denizci gemisine şirket vPpuru -
nun bordosuna muvazi bir seyir 
hat verdikten sonra bir müddet 

pura binmemde yaşlı bayandan hat salonu, telefon kabines '. cam- billılr havuz cümbüşünden sonra Olan şehı'r 
çekindiğim için kamaramdan çık- lı taraçası vardır.Buradan, geçen harimine almaz ve Çeşmidilin Ü-

11 manzarayı rahat raJ-.at seyredebi- b d -'·-mamamda. Öyle ya o bana ben zerinde durduğu u iş e ortau.uı 
lirsiniz. Arzu ederseniz Uzer; a - H o L • v u D izmire gidiyorum dememişti ki.. yok olup giderdi. 1 
çık taraçadaki sandalyelere uza.. ı - d ç 'dT b 

Daha vakit vardı. İzmirden döne- • Zaten kız aragası a eşmı ı ı u 
nır, hava da alırsınız. ı •- 11' 

bı.lır' dim. Fakat !stanbulda nerde fikirler üzerinde oya ı yara:< tPs ıye 
Her koltuğun yatacak yeri var-

oturduklarını bilrnedig" imden onu çalışıyordu. 
dır. Fakat, bunlar ipek bir perde Ar b v 

bulmama imkan yoktu. Artik sabah olmuştu. a , a -
ile ayrılmıştır. !ide Sultandan aldığı iradeyi yeri.. 

Naci burada sustu. Sonra. ••• 
ne getirmeli idi. Çeşmidıli yatağı.. 

_ Arkadaşlar, dedi. Size hikfı- Şimdi para meselesine g~leLm: na yatırıp okııyarak: 
yemin başında benim için hem Amerikada şimendifer ücretleri _ Haydi canım! Artık yat uyu .. 
gülünç ve hem de acı olduğunu pek azdır. Mesafenin uzunlluğu Bak sabah oldu. Üzüldüğün k'ıfi .. 
söylemiştim. Acı idi. Çünkü ihti... nisbetinde ucuzlar. İki Okyanosu Ben ne yapıp yapıp rolümde mu-
rasım ona tesadüf eWğim zaman ayıran 5,000 kilometrry ' geçmek vaffak olacağım. Bu sarayda bt>n 
o kadar şiddetli idi ki ihtiras ha- istiyen bir yolcu, Pulman trende, varken, senden başka Pa:lişal:ı!'u.. 

Filistin 
Bahsi tazelendi! 

(Devamı var) 

Nasıl 

1 'd d'l yatak dahil oldu~u halde 1,300 d . k' ı (4 üncü sahifeden devam) \ine gelmiş arzu arın e c e ı me- zın ikballi göz esı ımse o amı;·:ı· 
b · d frank (yetmiş beş Türk !ırası) ve-

Zengin 
Olabilirsiniz Filistinde tahrikat yapmak ü_ diği zaman duyulan aza ı sız e caktır. 

B rir. İstarrbuldan Parise gitmek zere Suriyede hazırlıklar görüldü.. benim kadar takdir edersiniz. u Gözkapakları ağlamaktan ş:şmiş, 
.. (5 inci sahifemizden devam) d 1 .ki . k iç;n birinci mevki 225, ikinci mev-

g- ü mesel-esi yeni değildir. Oteden- acıyı o gün vapur a i ı erıme a.. uykusuzluktan yüzü solmuş olan 
.. h' il kt d ki de 150 lira kadardır. beri Filistindeki çetelerin Suriye. mu ım ro er oynamama a ır. dar çektiğim gibi bu sal-ıadaki toy- Çeşmidil, ellerile saçlarını yol.ar 

ı - t il - k Amerikada 422,00C> kilometre b den geldikleri ve sonra yine oraya Bu da İspanyaya yasak olan şey ugumun veya ap a ıgırnın ço gibi çekiştirdikten sonra Ara . ın 
kted S t tl b . k ed. · d oynamış demiryolu vardır. San Fransisko- 1 . k kaçtıkları söylenme ir. on !eri götürüyor diye geçenlerde Ce_ a ı ır om ısın e hilekarane söz erme ısaca: 

defa hududu telörgü ile örmek te. oldum. ya gitmek için Santral Pasifik _ Zannetmem! .. Artık bu iş biL 
belittarıkda yakalanmış ise de bı. R • s L" · · · K t 

~ebbüsü de bunu gösteriyor. İn - ayvay 1• en u ı •çın rea miştir. Ben, Gürcü kızını görme -
giltere hükumeti şimdiye kadar rakılmıştır. Çocuk Northerer Pasifik'i, Astorya için dim amma sizin tarif ettiğir.ize na-
Fransa vastasile Suriye hükumeti Bilmeir İspanya dahili harbi ç:k de Suthern Pasifik'i alırsanız, bü- zaran bu pehlivan ruhlu hoyrat 
nezdinde teşebbüste bulunarak Su tıktan sonra :milyoner olmuş, teh- Hırsızları tün Amerikayı dolaşmış olursu - ku muhakkak pehlivan efendimize 
riyenin tahrikat merkezi olmasna like ile para kazanmayı öğrenmi~ nuz. kendini beğendirmiş olacaktır. 
mani olmayı istememiş değildir. bir adam demek oluyor. ( Dördüncü sayfadan de vam ) Eğer son moda treni, yani Tu. Kızlarağası, şüphe w tereddücL 
Liıkin açık hududlarda çetelerin zırngeldi. ventiş sentüri (Yirminci yüz yıl) \erini gizli b'r riyakarlıkla Çeş -
gelip gitmesine mani olunamadığı O zamandanberi ç~cuğu ve ko.. trenini alırsanız, sizi Nevyorktan midile cevab veriyordu: 

görülüyordu. iiiıiZ?•W•=fe]~jil hayat yaşıyor. Şikagoya 17 saatte götürür (1,400 _ Görürsünüz, size çok geç _ 
Şamda bir cemiyet te~kil edile- - ııiiı: K;1 Fakat, dünyanın en zengin ka- kilometre). Bu tren tamamile çe- meden iyi haberler getireceğim ... 

rek İngilizlerle Arab alemi arasw- cası ile beraber yau münzevi bir likten yapılm~tır. Ve konfor iti- Diyerek ;;evgilisinin yanıııdan 
da dostluğu kuvvetlendırmek Ankara dını olmak kolay mı? İnsanı ra - barile değerinin çok fevkindedir. uzaklaştı. 
maksadile çalışacağı geçen gün hat bırakırlar mı hiç~.. Çeşmidil,· birçok göz"aşı dök _ 

-nd b k - cuk hırsızlarının cür'etlerine pa- , 
•Son 'Tulgraf• da yazılmıştı. Bu Birkaç gu en erı onagının tükten sonra bitab düşerek oldu.. 

. t f al' ı· . .. t ek .. Tı·yatrosu kapısll11 çalanlar, parmaklığa yak- yan yok ... cemıye a ıye ını gos e~m u. ğu yerde uyuyakaldı. 
F ·1· t' d tah ik. t k ]aşanlar hususi polis memurları Mösyö Fayf end Ten (Beş - on 

zere ı ıs ın e r a yapma Kızlarag· ası, hazinedar usta da-
ed h 1 1 • tarafından tarassud ediliyor. Her efendi), tehdid mektubu haberini 

üzere Suriy e aır anan arama- SanatkaA rları iresinin yolunu tutmuştu. Doğru-. ı ğ .. J" d kapı çalıruşta zavallı ananın YÜ- alır almaz, torununu muhafaza i.. 

(4 üncll sahifeden devamı 
!er, yarının bire~ yıldız namzeti 
demektirler. 
YILDIZLAR NASIL ÇALIŞIR? 

Paramunt, U. !!' A., Metro GoL 
vin Mayer ve Radyo Piktür Sü.. 
tüdyolarında çalL1an artiJ>tlerın 

hayatları çok güç ve yorucudur. 
Sütüdyoların çe\'resi, yüksek 

dört duvarla kaplıdır. Fil;n-ı ç•ki
len yerlerin etrıofı, duvarlar ('>~

loteks) denilen, dt~arıdan gc.en 
gürültünün gırme,inı ha!ifle ,eıı, 

pamukla karışik ka ı: ton tabakala_ 
rile örtülüdür. Sabahları saat 7 de 
işe başlamak, ak§anıları geç HL 
te kadar kır .40, derecelik hararet 
veren projektörlerin de cinünJe , 
çalışmak liiz.ımdır. 

Fakat buna rağmen, büyük ar
tistlerin kazançları, binlerce do
ları geçer. 

GİRLS NASIL ÇALIŞ!R? 
Bir de bütün rolleri, film sahne_ 

!erini doldurmaktan başka bır ışe 
yaramıyan genç kıılar (gir 's')ler_ 
dir. 

Filmde hiç konuşmazlar. Yal
nız, rejisösere itaat elnıek mcclıu
riyetindedirler. 
GİRSLERİN FECİ AKİBETLEal< 
Bunların hayatlar- hazan çok a

cıdır, Buhran ve işsW.k yüzünden 
haftalarca çalışmıyaı; bu genç kız
lar, yatlarını şaşırıp Holivutun 
kirli barlarına diijerler. 

nı o aca nı soy uyor u. dan dogr-uya hamam dairesine gi. 
(I] İş reği yerinden hopluyor. Herkes. çin hemen vapura atlamış, Lon-

'- Muharebe idar~ yeri: Harb- te son günlerde Avrupa ga - Bu gece·. Mecı'dı'yeko"yde (Mek _ d .. he! . dr 
1 

. A b zl demezdi. Eğer, hazinedarı daire -
"' L... ten, her şey en şup enıyor. aya ge mış... ca a hırsr ar, 

Vücutlarını satmıya başlarlar 

ve adlarını kıimse duymadan, genç 
yaşlarında ihtiras ve şehvet kur
banları olarak dünyadan kaybo
lurlar. 

jO 1 

"' 

ı> 

1 

t ~wa kumandanınm bulunduğu zetelerinde Filistin mandası dola_ sinde bulamazsa, başkalfası Cev. 
~ teb arkadaşları) büyük vodvil 1 Hatta çocuklarının 'Tluhafızların- tehdidlerini yerine getirecekler, ~ '>ı iyi sevk ve idare noktası o. yısile verilen malumatın ve ileri liından soracak billur hamamdan 
'' ı. b h ı· perde. Haftaya: (Hulleci). dan bile ... Hakkı var. Çünkü ÇO- çocuğu kaçıracaklar mı?_ 

q" seçtiği yerlerdir.. R. Y. sürülen fikirlerin ir u asası. daha çıkmadiklarını haber alırsa 
"'!!,,,!!!!l:,::.;,.~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ll!l!!O!!l!!!!!!l!!l!!!m ..... l!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!'ll!!!!!!!!llB .. l!!!!B!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!ıl!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!";"' ... ,,...,..,....,~..,.""'""'""'!!!!!~!!!!!~!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!~!!!!!!!'!!I!!!!!,...,...,....,..,....... ona göre Vlide Sultan efendisinin 

Terc ü me e aen: H a t ice Kat1b 

t~et otomobil boştu. 
~ 1~trasigeant gaz tesi clkuyan 
il.. Şoförden başka içinde hiçbir 

"IS<) Yoktu. 
.,"~hıl!e Bastien taharri memu. 
~un yanına geldı. 
~ Siz buraya -~•ldiğinızd~nbe~i 
ti •. &cnın inmedıgmden emın mı.. 
'4Q~'? 

Evet bay müfettiş. 
' Bütün yol esnasında arabayı 

.,r dakika gözden kaybetmediniz ,, 
'h· b·ı y ., cır dakikl ı e. . anı .... 

!!'ani?... Ne demek? ... 

\' ll.ivolli sokağından geçerken 

it ~aç saniye .çin bazı arabalar 
"ııııda kaldım. Bıraz gözden 

kaybettim amma hemen arkasın
dan yetiştim. Amma pek çabuk. 

- Bu arabalar sizi bekliyorlar. 
dı. Mahsus yolunuzu kestilerdi. 
Ondan geri kaldınız. 

Taharri memuru <iyle biçare bir 
hal almıştı ki Achille Bastien ona 
acıdı: 

- Bu sizin kabahatinizden ileri 
gelmedi. Sizi alakoymağa ITAivaf. 
fak olamasaydılar, başka bir ça.. 

reye başvuracaklardı. Fakat yaL 
nız anlamadığım birşey varsa ... 

Bir dakika durdu, düşündü. Son 

ra: 
- Bel'ki de başka bir otomobille 

gelmiştir, dedi. Bizi ş~şırtmak i... 
çin... Zannetmıştir ki biz burada 

onun arabadan inışın; bekliyece. 
ğiz .. . 

Bu vaziyette kaybetmiş bulu -
nuyor. Çünkü Gendroin muhale.. 
kak onu ele geçirmiştir. 

Taharri memuruna: 

- Beni burada bekleyiniz diye
rek hemen istasyonun içine girip 
peronlara doğru koştu . Bem'e gi_ 
decek trenin bulunduğu peronun 
öteki tarafında duran bir forgu -
nun ~inden isminın çağınldığını 
duydu. 

Bunu yapan Gendroin görün
meden gözetliyebilmek için oraya 
saklanmıştı. 

Polis müfettişi: 
- Ne oldu, diye sordu. 

- Ben buraya geldiğim zaman 
daha vagonlar birbirine takılma
mıştı bile... Henüz gelmediler. 
Görmediğim hiçbir insan geçmedi. 

Bu söz Achille Basticn'nin biL 
tün neş'esini kaçnuı. Bu otomobil 

gezintisine ve bilhassa şu boş O

tomobile nasıl bir mana verile -
bilirdi?. 

- Beni doğru izden ayırmak, 

yanlış yola sevketmek istediler. yanlış bir iz üstüne atmak istiyen iradelerini tebliğ zımnında billi'ır 
Fakat karı nereden geçti? Nere. lbir mizansen miydi? havuz tarafına gidebilecekti. Sa-
den geçebildi? Kapılarda bağıran o adam ... Ap- rayın bu adetinden dışan çıka -

Diyordu. takasına yatağın ;istünde unutul- mazdı. 

Birdenbire trenin bir çeyrek muş ve pek basit bir şifre taşı - Arab hazinedar dairesine gel _ 
sonra hareket edeceğini düşün - yan o mektub ... Fakat bütün bun_ diği zaman ortada kimsecikler gö-
dü. Belki Siyahlı Kadın tam son ların bir tuzak olduğu pek belli reınedi. Çünkü kurnaz hazinedar 
dakikada yetişmek için herşeyi ha değil miydi? yatarken, odasında olduğunu beL 
zırlamıştı. Beklem~e karar veıdi. Hiddetten adeta kudurarak a. li etmemek için kapısında ,1öbet 

Bu düşünce onu yeniden tes - yağını yere vurdu. Elinden gelse bekliyen kalfalara tenbihatta bu. 
kin etmişti. Şimdi şef dö trene gi. kendisini bir temiz dövecekti. Fa.. lunarak odalarına yollamşıtı. Baş-
derek bütün yerlerin evvelden 18- kat su dakikada kendisini tecziye kalfa Cevlana da: 
marlanmış olup olmadıklarını bir etmekten daha acele işleri oldu _ _ Beni kızlarağası gelir ararsa 
tahkı.k etmek istedi. O tarafa dog" - ğ h t ı d di unu a ır a ı. bilmiyoruz... Her halde efen · -
ru giderken birdenbire durdu: Mademki Siyahlı Kadın bu da- mizi nhizmetlerindedirler. 

·Siyahlı bayan şark istasyo - k d ld o ld 
ika burada eği •. ha e ne_ Qiyip b""tan savarsın d.emışti. nundan bir trene binip Bern şeb- ~, 

rede idi? Partiyi kazanmış mı bu- Kızlarag" ası, haremi hümayun yarine müteveccihen hareket etmeğJ 
lunuyordu ... Gayri ihtiyari şim- tak odası dairesine giremezdi. 

hie düşünmüvorsa, hiç düşünme - afi ·1 · 
' di onun muz- erane giı umse - Belki mahrem billur havuz d:ıire_ 

dise!..• d .. ·· d · 
mekte cılduğunu uşun lı. sine geldig" i gibi buraya da gelir 

Sırtında ürperti duydu. Çünkü 
Bir çare kalmadığı zaman iç bo. zannile haremi padişah! yatak Obu suretle bu otomobil yolculuğu 

şaltan yegane vasıtaya başvurdu. dası dairesi kapısında nöbet bekve bu boş otomobilin sırrı anlaııı-
ve müthiş bir küfür savurdu. \iyen kalfaları da şu lastikli ten-lıyordu. Bütün hunların bir tek 

P 1. ··r tt' · · Fakat birdenba·e aklına birşey bihatta bulunmuştu: gaye>i vardı. o ıs mu e ışının 

vakit kaybetmesini istiyorlardı. 

Birdenbire düşünceleri hasta -
neye intlkal etti. Acaba orada ce -
reyan eden bütün vak'alarda onu 

geldi. Gördüğiı zaman en ufak bir 
ehemmiyet atfetmediği bir sahne 
gözlerinin üstünde canlandı. 

(Devamı var) 

- Kızlarağası, beni ararsa ne
bahsediniz. 

Herşey yolunda idi. Arab ku -
duracektı. Kendisini hamamdan 

Bu günün tanınmıj ·ıldızların. 

dan Klark Geybl, Gary Kuper, 
Robert Taylor ve Kadın yıldızla
rından Greta Garbo, Horol Lam
bard, Danyel Dariyô, Küçuk Şir
ley meşhur komi]s.!er Şarlo ve Lo
rel _ Hardinin ~öhretlerin n ya_ 
kında sönmiyeceğinı kim temin 
edebilir. 
Onların da şöhretleri gelir 

çici, gençlik gibi kısn btr ömürdur 

Artist olmak, zeka ve istidad 
meselesi olduğunu kabul et!I'.ek 
lazımdır. 

Mutlak olan bir hakikat varsa. 
o da şöhret sahibi o' ıbilmek için 
biraz da şans ve t•li l 'zum gös
terir. 

Demek, her halde doğru bır söz 
olur! --- --

SAHiR 
OPERETi 

pazartesi Yeşilköydc mcv· 
simin en yeni or>ereti Ramp~ 3 
perde. Yazan Cemal Sahir mızı.. 

kalar halk şarkıları. 

• 

' 
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1 MEŞHUR FRANSIZ MARKASI 
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Q! 1 - - - - - - - - ---- - - - - --- - . 
DiKKATi Paris COTY fabrikalarında imal ve ihzar 

edilmiş bir fransız mustahzarıdır. 

f stanbul Vakıf hır Direktörlüğü İlanları =ı 
VAZiFEYE DAVET 

iSTANBUL VAKIFLAR BAŞMÜDÜRLÖGÜNDEN: 

Yıllardanberi Tevliyet vazifesine alaka göstenniyen ve adresi İda
remizce beli olmıyan Çavuş Başı Salih ağa ve zevcesı Hatice Hatun 

Vakfı mütevellisi Osman Nuri'nin İdaremize müracaat!" vakfa aid mu

amelyJ takip ve hayır şartlarını ifa etmesi için ilanın vaki tebligata 

icabet etmediğinden kendisine ilan tarihinden itibaren onbeş gün da

ha mehil verilmiştir. Bu müddet zaxfında da geLmediği takdirde hak.. 

kında kanuni muamele yapılacağı kendisine iianen ihtar ve tebliğ 

olunur. (3922) 

... r..atıoı ve ıtıebatat •Ür" 

h:lerını ôldürea to:ıdur , 
Pompah kaplar derunund• 

utllır v. daima kullanılmat• 

h.a:ı1rdır . Ayrıc• uba alıoacak ak· 
aamı ro!cttu Ha:ıarat içın ôtdürUcü, 

ıob~e ve nebatlar içıa uranıtdır Zebnh 
detildir Prauk .,, müeaaırdi• 

U•uıınl .... 0111 J. '"'•'"· 111111101111 G••tı• ••f•Odl Ka" ' 

Cildinizin tahriş 
edilmemesini 

isterseniz? 
Dünyanın her tarafında seve seve 
kullanılan, ve cildi tıraştan sonra 

pamuk gibi yumuşatan 

POKER 
Traş bıçaklarını ıc.ııaaını•. 
--=----lmlErl 

Teknik Okulu Müdürlüğünden: 
Cinsi 

Yumurta adet 

Limon 

Tuz 
• 

K. BaJ'bunya 

K. Bamya 
B. Peynir 

K. Peynir 
Çamaşır yıkama 

Kok Kömürü 

Meşe odunu 

Mangal kömürü 

Kilo 

30000 

10000 

1000 
1000 

100 

1000 

1000 
ôOOOO 
5UOOO 
50000 

9000 

Fi 

K. 

2 

3 

5 

10 

100' 

45 

75 
4,5 

l,80 

1,20 

5 

İlk teminat 

Lira K. 

172 50 
168 

146 25 

Eksiltme 

sa atı 

15 
15 15 

/ 

15 30 

Yıldızda bulunan okulun Mayıs 939 sonuna kadar ihtiyacı olan 

yukarda cins ve mıktarlariyle tahmin bedelleri ve ilk tenıinatları ya_ 
zılı maddeler açık eksiltmeye konmuştur. 

Eksiltme 12. 7.938 salı günü yanlarında yazılı saatlerdp GümüşsU-

yunda Yüksek Mühendis mektebı muhasebecilığinde toplanacak olan 

Komisyonda yapılacaktır. İsteklilerin şartnameyi görmek ve ilk temi

natlarını yatırmak üzere eksiltmeden bir gün evveline kadar okulu

muza ve eksiltme günü cari sene ticaret odası belges;, ilk teminat 

makbuzile komisyonda bulunmaları. 1~9:ll) 

, HER AKŞAM 
Taksim Belediye Bahçesinde 

Sahra rıldızı Bedriye 
Ahmed 

HAMiYET Bajdad raks kraliçesi 
NezahatUlba§dadl 

BAGDAD REVOSO 

Fennin yeni 

bir harikası 
Elektrlkslz • Motörsüz 
Gazsız Ettuıumbosııe 

2 DAKiKADA B~Z 
ve dendurma imali 

Dağ başında, İrmak kenarmdaı Ot• 
man ortasmda, Otomobilioizde 

. d• Kamplarda, Sahra Hastanelerın .. 
Madenlerde, Nefıa iş yerlerinde, ~I~· 
teahhidlerin yol inşaatında, Eiektrılc 
olnuyan hastanelerde, velhasıl bll•

9 

derhal lüzum olan bilcümle ~-erlot· 
de bir POMPAGLAS sizi derlıal bıt· 
za kavuşturur. 

~~~~-~~~::::!~~~~ Talep vukuunda izahat gönderilir· 
_ Satış yerleri: OSKA 1 İstanbul: Sultanlıamnın "Mrsadc 

lı.ı Sikleti 9 klloduF. Han, Tel: 20674 _Ankara: Aııafot· 
talar caddesi No: 66, Tel: 2171 -
İzmir: Hükumet caddesi. Tel: 2737• 

1 inhisarlar U. Müdürlüğünd~ 
Keşif 
bedeli 

L· K. 

Muvakkat 
teminatı 
L. K. 

Şutname 
bedeli 
L K. 

Eksi ıne 
saati 

Saz Heyeti /Göle 
Tortum 

Keman ı Nubar, Cevdet Piyano: Şefik Okuyucular:Ağya~ar,Celal, Mustafa Çağlar,Yahya Hasankale 

9674 75 
9042 09 
9272 54 

725 61 
715 66 
695 44 
778 25 
759 71 
836 66 

-49 
- 47 
- 47 

--10 
l0.30 
J1 

Kanun : A_~m~d, lsmail Banço:Abdi, Şe~k.et Bayanlar: Radite.Ayda,Dürdane, Saadet,NazmiyJ) Arpaçay 
Kltrnet: Şukru kemençe; Sotırı Darbuka: H. Tahsin Ağrı 

Ardahan 
Pazar gUnU saz saat s,ao do başlar - Tel. 43776 - Iğdır 

10376 60 
10129 33 
11154 12 
10653 09 
10653 09 

798 
798 

99 
99 

- 52 
- 51 
- fi6 
-54 

14 
J4.30 
15 
}5,30 
16 

--···· 

ALETUAL 
L. Hovagimyan 

437 Beyoğlu 
Paristeki KLA VE. 
R t Jn üessesesinin 
Hakiki Skandal 
genler ve lüks kor 
•eler gelmiştir. 

mütehassıs kor
setyer tarafından 

LASTEKS ve KU
MAŞTAN KOR -
SELER YAPILIR. -

DENiZBANK 
~._,...._ 

ACENTELER: Karaköy - Köprübaşı Tel. 42362 
Sirkeci Yolcu salonu Tel. 22740 

lstanbul .. İzmir .. Pire seferleri 
27 Haziran tarihinden itibaren İzmir hattına ilave bir posta kaL 

dırılacaktır. Bu postayı yapacak olan (Konya) vapuru her pazartesi 
güiıü İstanbuldan doğru İzınire hareket edecektir. Postanın seyir 
programı şudur: 

-GİDİŞ 

lstanbuldan Hareket Pazartesi 16,00 lzmire varış Salı 18,00 

l liarici Askeri Kıtaatı' ,, Çar{amba 14,00 Pireye ,, Perşembe 10,00 

ı -D Ö N Ü Ş-
lanJan 1 Pireden hareket Perşembe 16,00 iz mire varış Cuma t 1.30 

- 1 lzrniıden • Cumartesi l0,00 l•tanbula " Pazar 12,0J 

iz mirden 

Kor Merkez Birlikleri ihtiyacı için Navlun ücretleri ve saire hakkında tafsilat almak i~in Karaköy 
15 ton sadeyağı kapalı zarfla alına_ aceııtalığına müracaat edilmesi. 
caktır. İhalesi 8/7/938 Cuma günü 1i:aBııı:ıı:sm•ı:m•••ı:m•am:Jm::ı••••••••••• 
saat 16 da Çorluda Kor karargahın- • 
da yapılacaktır. İlk pey parası 1035 Cenub Demiryolu işletme 

Doğu Be- - 54 
yazıt 

Çıldır 10376 60 778 25 _ 52 16,30 , 
1 - Yukarıda isimleri yazılı mahallerde şartname ve projesi ıııüC" 

hince yaptırılacak idare hinalan inşaatı ~ale edilemediğinden yeııideıı 
ve ayrı ayrı pazarlık usulile eksiltmeye konmuştur. .. eril-

2 -- Keşıf bedellerıle mµvakkat teminatları hizalarında gost 
miştir. · da 

3 - Eksiltme 1/7 /938 tarihine rastlıyan cuma gunu hizaların 
yazılı saatlarda Kabataşta leavzım ve mırbayaat şubesinde !ılll j(O-

nıisyonund14 yapılacaktır, ., 
. 4-- Şartname ve projeler hizalarında yazılı bedellerle inhisarıar.:ır. 
vazını ve !fluhayaat şubesile mahalli inhisarlar idarelerinden alın;~' 1,5 

5 - Istekliler pazarlık ıçın tayin edilen gün ve saatlerde r rl 
güvenme paralarile birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelrııele 
ilan olunur. (3604) 

••• 
I - ·6000• kilo kesme şeker pazarlıkla satın alınacaktır. j{B• 
II ~ Pazarlık 5/VII/938 tarihine rastlıyan Salı gürı i i saat 16 da 1, 

bataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyoı;ıunda yaP 
lacaktır. ·· 

III - isteklilerin pazarlık içın tayin edilen gün ve saatte 9'o 1.5 .f;. 
venme paralarile birlikte yukarıda adı geçen Komisyona gelmeler' ~35) 
olunur. (3 liradır. Şartname ve evsafını gör- Direktörlüğünden: 

mek istiyenler her gün İstanbul, An- ••• · 
k L 

- Irakla Halep arasında ve bir taraftan Suriye ile Irak, dig"er taraf- I ı· d · · y T zı iht" · · · nıucib•P' ara evazım Amirlikleri Satınalma - ıLemızın avaşan u ası ıyacı :çın şartııemcsı 
Komisyonlarında ve Çorluda Kor tan Haydarpaşa ile Ankara arasında gidiş dönüş biıletini hitmil olarak ce 20 adet mahruti çadır pazarlıkla satın alınacaktır. 530 
Satınalma komisyonundıı görebilir- Toros Ekspres trenine •yataklı vagona• binen yolcular için yüzde lI - Pazarlık 5/VII/938 tarihine rastlıyan Salı günü saat 

1 ;P. 
d 

.,. lı ·svonL 
Taliplerin kanunun 2 ve 3 üncü 33 1/3 tenzilat tatbik edilmek üzere ı Mayıs 1938 tarihinden itibaren a "'a ataşta Levazım ve Mubayat Şubaesindeki Alım Korrıı · 
maddelerindeloi belgelerle birlıkte 102 numaralı bir çabuk gidiş tarifesi mer'iyete konulmuştur. da yapılacaktır. d'P 
bel1i gün ve saatten bir saat evvel .. • . .. III - Şartnameler parasızı olarak her gün sözü geçeoı şubr · 
teklif mektuplarını komisyona ver- C.D. Guzergahına ısabet eden ucretler şunlardır: alınabilir. • 5 •l ,, 
meleri. 1 ci mevkide 2 ci mevkide lV - İstek)ilcrin pı:zarlık için tayin edilen gün ve saatte "ıeri 

Kor Merkez Birlikleri ihtiyacı irin güvenme paralarile ~irlikte yukarıda adı geçen komisyona gelrııe ' Türk Kuruşu Türk Kuruşu •72) 
80000 kilo sıg"ır eti kapalı zarfla alı- ilan olunur. (3v 

Nasibinden Çoban!beye gidiş ve dönüş 1891 1370 
caktır. İhalesi 8/7 /938 Cuma günü ••• -~ 
saat 15 de Çorluda Kor Karargahın- Bu fiatbr:ı vergi ve damga resmi dahildir. I - İdaremizin kajtızman ve kulp tuzları için şatnamesi ıı:ıurilıl -
da yapılacaktır. İlk pey parası 1620 Keyfiyet sayın halka ilan ve mütemmim malumat edinmek istiyen_ ce 10 adet vagonet pazarlıkla satın alınacaktır. 15.45 
liradır. Şartname ve evsafını gör. lP.rin Karakamışta Cenuıb Demiryolları Müdürlüğü ile Yataklı Va- 2 - Pazarlık "17/938 tarihine rastlıyan pazartes1 güniı saat rıdS 
mek istiyenler her gün İstanbul, An_ gon/Kuk acentelerine müracaat etmeleri rica olunur. 3764 de Kabataşta Levazım ve mubayaat ı;ubesindeki alım komisyor.U 

kara Levazım Amirlikleri ve Çorlu_ -;.=======;;;·==-;;·=================iil yapılacaktır. 1ıııs-
da Kor Satınalma Komisyonunda Devlet Demiryolları ve Limanları 1 3 - - Şartnameler parasız olarak her gün sözü gcçe:ı şubeden a 
görebibı.rler. Taliplerin kanunun 1 ld . ıı- bilir. uı~s-
2 ve 3 üncü maddelerindeki be'ge- şlefme U. aresı anları 4 - Eksiltmeye i~tirak etmek istiyen firmalarm fıatsız ve 1'.159rııı! 
le. rle birlikte belld gün ve saatten bir · d , • ·· • -·-------- sal tekliflerini mtinakasa gününden 5 gun·· evveline kadar inh' !""il 9 ncu l~lelmc Mü fü,iigunuen: bU ..... 
saat evvel tek1if mektuplarını ko- 1 umum müdürlüğü tuz fen şubesine .Sermeleri ve tekliflerinin ka 27 Haziran 1938 Pazartesi günilftden i~aren 16 ve 21 mımara ı r 
misyona vermeleri. ·26• c3723• katarların itinererleri a~ağıda tasrih edildiği veçhile tadH edfü•ccktir: mutazammın vesaika >lmaları lçzımdır. ' 7 5 ~ii-

N 1
• t 21 N ı K t 5 - Isteklilerin phzsrlık için tayin edilen gün va saatte 5r 1:.,c]cr• 

Eyüb kazası tapu sicil muhafız- 16 o. lu "a ar o. · u a ar ge , .. venme paralarıle birlikte yukarıda adı geçen kom;syona 74) 
lığından: İstanbul Kalkış : 7 ,20 K.Çekmece kalkış: 8,15 ilan olunur. (36 

Eyübde Hacıhüsrev mahallesinin Kumkapı • 7,28 Florya • 8,18 
Savaklar caddesınde eski 35 yt!ni Yenikapı • 7,31 Yeşilköy varış : 8,24 
63 nurııaralı dükkan Yunan tebaa_ Samatya • 7,35 kalkış: 8,25 
sından Yorgi oğlu Kostantin Niko_ Yedikule • 7,39 Bakırköy •· 8,33 . ı Balılilı • 7 ,42 Yenimahalle • 8,36 

J lopolasun tasarrufunda ıken 1919 Zeytin burnu , 7,46 Zeytinburnu • 8,40 
senesinde vefatlarile veraseti oğlu Yenimahalle • 7,50 Yedikule • 8,45 
Yorgiye münhasır olduğundan ba-1 Bakırköy • 7,53 Samatya • 8,48 
hisle tesçili istenilmektedir. Tapu Yeşilköy vanş: e,00 Yenikapı • 8,,52 

K3\hış 8,01 Kumkapı • 8,55 kayıd ve senedine merbut olmıyan 
bu mahal hakkında sanetsiz tasar_ 

riıfat hakkındaki hükümlere tevfi-

kan temmuz 938 ayının 12 inci salı 

günü saat 10 da tahkikat yapılacak_ 
tır." Başkaca mülkiyet ve saire ayni 

F'!orya • 8,08 İstanbul varış: 9,02 
K. Çekmece varış: 8,10 

Aynj tarihten itibaren 24 ve 31 numaralı katarlar da her gün aşa. 
ğıki it'nereri takiben Km. 24 e kadar uzatılacaktır: 

24 No. lu katar 31 No. lu katar 

bir hak iddiasında bulunanların o K. Çekmece kalkıf: 1'1,33 Kın. 24 kalkış: 11,39 
gün mahallindeki hhkik memuru_ Km. 24 varış: 11,36 K. Çekmece varış: 11,42 
na veya daha evvel Sultanahmedde Yeni cep tarifesi ba•tırılamıyacai'>ından bu tashihler,n el ile ya_ 

Eyüb tapu sicil muhafızlığına mü- pılması rica oiunur. t:rn:ını 

racaatları ilan olunur. 

Zührevi ve cild hastalıkları 

-or. Hayri Ömer 
Öğleden sonra Beyoğlu Ağacaml 

karşısında No. 133 Telefon: 4:!595. 

Sahip ve neşriyatı idare ede":", 

. Baş muharriri 

ETEM İZZET BENİ~ ..• 

SON TELGRAF MATBAASJ 

Dölapiaj oteli k _ . .r _ vcrııecektir 
Adalar Malmüdürlüğünden: 

Semti Mahallesi Sokağı Cınsi Oda No. 

men icar, 

Büyükada Yalı Altınardu 

ca.ddesi 
Dölaplaj 
oteli 

2.4.7.9.10 
11.12.14.16. 
19.20.21.24.29. 
22.26.27.31 

30 
40 
35 
10 

Yukarıda yazılı odalar mevsimlik kiraya verilecektir. İsteklilerin 
"!o 7,5 pey akçelerile 1/7/938 Cuma günü saat 14 de Adalar Malmüdür-

lüğünde Satış Komisyonuna müracaatları. <3874• 

işin mahiyeti 

1 - Asansör nakli işi cM• 

••• 
Keşif 

beddi 
Ura Kuruş 

1533 40 

Muvakkat 
timinatı 

Lira Kuruş___...,/' 
ıo,30 

115 00 
2 - Asansör kuyusunun ge -

nişletilmesi işi •B• 363 37 27 25 
11

, eviP'. 
l - Üsküdar depolar gurubuna bağlı Şemsipaşa tütün bakıP"J<Ji ijl 

deki Vertheim markalı asansörün şark tütün bakım evine. na es• ı;l 
ile Şemsipaşa bakım evindeki asan sör kuyusunun genişlet' 1"'\,00ul• 
şartnameleri mucibince ayrı ayrı pazarlık usulile eksiltmeye 
muştur. ··steril ' 

2 - Keşif bedellerile muvakkat teminatları hizalarında go 
nıiştir. . 10 rııY 

3 - Eksiltme 4/7 /938 tarihine rastlıyan pazartesi günü hız;. 0 ııJl' 
da yazılı saatlerde kabataşta le\•a zım ve mubayaat şubesiJlde 1 

komisyonunda yapılacaktır. ol'' 
4 - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubedCll 

nabilir. ,., 7,5 
5 - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatıerd~rıı~ıeri 

güvenme paralarile birlikte yukarı da adı geçen komisyona ge 
ilan olunur. c3675• 

~ 
- 13rıPJ)1 

Keşif bedeli 1610 lira olan Ortaköyde Ayaydın sokağı mecra rııe•l 
. . ·1 şartrıa 

yaptırılması açık eksıltmıye konulmuştur. Keşif evrak• e da y"' 
levazım müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 No. Jı kanun tubi]e 

ırıel< 
zıh vesika ve 120 lira 75 kuruşluk ilk teminat makbuz veya ııoJuP' 

I:ıeraber 27 /6/938 Pazartesi günü >aat 14 de Daimi Encümende 

malıdırlar. (B) (3481) 

y 
b 
11 
n 
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1 • 


