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SAÖLIK KUPONU 
Bu kuponun yirmi Uın.uinl ıoplavıp 

idaremize getiren okuııveulanmu SON 
TELGRAF'ın birinci sıM/ m«tehuN. 

1 
lan tarafından mccca...,. udcnıl edile • 
celderdir. Kuponlar, lın gıln idarehane. 
mi.zde değifttrilmekteclit'. 

=---------.:..----------~·~-----= 
Sayı: 469 

Ya .-ı ısıe.i: Teefon 20827 
İstanbul Cağaloğlu Nuruosmaniye No: 54 

En s0n Telgrafları Ve Haberıeri Veren Akşam Gazetesi idare- ııan: Tel. 20827 
TellCl'af : lst. Sou Telıraf 

Meclisin af kanununu ·reddi -htimali var mı? 
Celal Bayar' ın meclisten istiyeceği 

-selahiyet de yarından sonraya kaldı1 
Affın adi cürümlere teşmil edilmiyeceği kat'iyetle anlaşıldı, avdet

rahat durmıyacak olan yüzellilikleri 
Vekili selahiyettar olacaktır. 

lerinden sonra memlekette 
teb'id etmeye Dahiliye 

Başvekil nutkunu ne günü söyliyecek 
ve meclis ne vakit tatil edecek ? 

A 
nkara 28 (Huswıi muhabirimizden, telefonla)- Y.üzelliliklerin 
affı lıurnda gjinün münakıışasını teşkil etmektedir. 

Diin af layihasının Mecliste mutlak şekilde gönişülmesi inıı
karrerken avukatlar hakkındaki kanunun münakaşalı ve uzun ıı;eçmesi, 
diğt-r on bir kanunun müstaceliyetle müzakeresi buna mani olmuş , ,e 
llf layihasının yarınki celseye bırakılması mecburiyeti basıl olmu,ıur. 

(Devamı 6 noı sayfamuda) 
--· • • • • • 

Encümen layihada ne 
gibi değişiklikler yaptı 

Adliye encümeninin af kanunu ı 
hakkında tanzim ey !ediği esbabı 
l!ıucilıe Jiyilıasında istiklAI malı.. 

-·-------

kemesi kararile mahkı'.ıın edilmiş 
olanların ~a ald birinci mad. 

(Devamı 6 mcı aahüede) 

1 

HATAY DAVASI 
• Müzakere son dakikada yıne 

uğradı müşkülata 
ihtilaf Hataya girecek askerlerimiz için çıktı, 

müzakere durdu, müşkülat Fransadan gelmektedir· 
Ankara 28 (Hususi muhabirimizden, makineye verirken)- Halay davamız üzerindeki ihtililflaun 

Fransız Hariciye Nazırı ile büyük el~imiz arasında cereyan eden müzakereler neticesinde bilku\''re hal 
edildiği ve Antakyadaki askeri müzakerelerin de nihai safhaya ıı;irdiği zannedilirken askeri ınlizakereler 
son dakikada ~·ine durmuştur. İhtilaf Hataya girecek Türk askerinin miktarı üzerinde yeniden ortaya 
çıkmış ve Fransız Generali Hudzinger yeni talimat almak üzere Beymta gittiği ııi!>i büyük elçimiz J, 
Fransız Hariciye Nazırı ile dün öğleden sonra bir mülakat yapmıştır. Müşkülat ve anla~amaınazlı'< 

Fransadan gelmektedir. Vaziyetin ne şekilde inkişaf edeceği bugün yarın belli olacaktır. 
(Halaya aid diı1er haberler ve telgnıfiar 6 mcı sahifemizdedir) 

Bir harb çıkarsa ... 
Musolini askeri rüesa ile vaziyet 
hakkında istişarelere başladı 

Barselon, ingilterenin t.eşebbü· 
sünü kabul etti 

Roma 28 (A.A.)- !Uusolini, er
kfuııharbi:re rehi Badoğlio ve har. 
bil"' müsteşarı l'arianiyi birbirini 
mülakıben kabul ederek kendile-

Sporcularımızdan bir grup 
' rile uzun bir mülilkat ynpmıştır. 

• 

Büyük llfi!let Meclisinin umumi heyeti toplantı halinde 

'Uman hava kuvvetlllf.Llnanevrasıncıa: Mareşal 
Göring, eıınpel<i Mareşal değneki ile 

i~;ıı:e~ ~ir~~·~~ 
~f . '.,Y t· ;. 

" ' 

Varşova 28 (A, 
A.) - Hahib Lu. 
betskt, dün diyet 
meclisinde Al • 
manyadaki Polon.. 
yalıların feci va -
ziy~tleri hakkın -
da bir i•tizahta 
bulunmuştur. 

Lubelski, Al -
manyadaki Polon
ya ekalliyetinin 
ekonomik ve küL 
türel haklarını 

kullanırken her 
gün maruz kaldı. 
ğı güçlükler[ an
latmı~ ve bu e -
kalliyete karşı ya
pılan muamele • 
nin Polonya ile 
Almanya arasın. 

Jaki anlaşmıya 

mugayir olduğu
Oevamı 6 ın tıda 

Yeni spor ve beden 
terbiyesi kanunu 
Beled~yeler büdcelerinde oıode 4 
hususi idareler O/o 2 ayıracaklar 

Liyıha bugünlerde kamutayda 
görüşülecek 

Afyon ve eroin kaçakçılnrındıın~ 
Kadri ve Daniş 

Üç eroinci 
yakalandı 

Üsküdarda sabıkalı eroin satı· 
cısı Daniş, yolda gıderken polis -
!er tarafından çevrilmiş, üzerinin 
aranmasında 3 paket eroin bulu • 
narak müsadere edilmiştir, 
Daniş yapılan isticvabında, ero. 
(Devamı 6 mcı sahifemizde) 

Ham idi ye 
Mersinde 

(Yazısı altıncı sahifemizde) 

Nafıa Ve.kili 
Ali Çetinkaya 
!bugün de hüku
metçe satın alı_ 
nan Elektrik 
şirket ine aid 
muame 1at1 a 
meşgul olmuş -
tur. 

Ali Çetinka • 
ya erkenden 
Taksimdeki na_ 
fıa şirketler baş 

müfettişliği bi. 
nasına gitmiş elektrik idaresi ve 
Nafıa Vekaleti erkanını yanına 

çağırarak geç vM<te kadar kendi
lerile görüşmüştür. Bu görüşme 
esnasında şirketin tesisatında ya_ 
pılacak ıslahat ile idarenin yeni 
kadrosu etrafında bazı kararlar 
serliğinde meşgul olm~tur. 
verilmiştir. 

Yarı resmi mahfeller, bu müna • 
sebetle Duçenin :ırasıra askeri mil
şavirlerle görüşnıej(i adet edinmiş 
olduğunu kaydetmektedirler. 

Sureti umumiyede iyi haber a. 
lan siyasi mahfcller, bu iki ziya. 
retle İspanya meselcsinlıı yeni in .. 
kişafları arasınd:ı bir münasebet 
görmektedirler. 
İNGİLTERENİN TEŞEBBÜSÜ 

KABUL EDİLDİ 
Londra 28 (A.A.) - Askeri ma

hiyette olmıyııa hedeflerin bom • 
bardımanları h~kkmcl.ı bitaraf bir 
tahkik komisyo,ııı teşkiline dair 
t~vdi edilen İspanyı;l notasının 
metni neşredilm•şti:. 

Barselona hü1<.l.rr,eti, İngiltere. 
nin teşebbüsün!.İ taNı1ı etmekte -
dir. 
HAVA BOMBARDIMANLARI 

ŞİDDETLENDI 
t,~ ~ -

Roma 28 (A.A.) -- Gazetelerin ""~ ~ ... ~ 
harb muhabirlcr_i Valans ve Ali- ; .:...., .. ;. ~~-' -.:..: 
kante hedeflerının Icıyoner tay • ·. _ • : ,. ~· ;ı:·aoıiiti 
yareleri tarafından bombardıman 1 ~. -· ~ -
ve tahrib edildiklerinı yazmakta / İngilizlerin l5 bin tonluk Nclson zırhlısı, ana vatan filosunun 
ve aSker yüklti otomobil kolları • geçen gün Kral tarafından ziyareti münasebetile filonun 
nın geçtiği sahil yollarının da bu yaptığı merasimde,,, 
tayyareler tarafından makinelıtü. 

., ' 

İtalya Kralı Musolini ile beraber 
Forli eyaletinde 

fek ateşi altına alındığını ilave !!Y
lemektedirler. 
İHTLALCİLERi~;ı TEBL1(,;1 
Salamanka 28 (A.A.) - Kas -

tellon mıntakao,mda Artanen de-
resinin şarkıııd.a ve Bechl'nin ct>

nubu garbisinde bulunan mevzi. 
!eri işgal ettik. 

Süvarilerimız ilerlemekte ve 
şimdi Artanon kaubasına iki ki. 
lometrelik bir m!!safede bulun -
maktadırlar. 

Alcara mıntakasında Araya'nın 
gaı'lıindeki sırtlar tarafımızdan iş

gal edilmiştir. 
HÜKÜMETÇİLEİN TEBLİÔİ 
Barselona 28 (A.A) - Şnk 

(Devam1 6 1n<"1 s~l·ir,.,1,.., 

~zgın 'bir 
OK üz 
Bu sabah 
Altüst etti 

ortalığı 
Yazısı 

6 ıncı da 

Ucuzluk 
Belediye yeni b:r 
Formül tesbit etti 
Eğlence yerlerinde ucuzlujfu 

temin etmek için çalışan beledi
ye prensip olarak yenl bazı esas
lar tesbit etmiştir. 

Bu esaslara göre şebrimızdeki 
bütün çalgısız kahve ve gazino
larda çay, kahve, lokum, limo _ 
nata, şurup 5 kuruşa satılacaktır. 

İçkili, fakat çalgısız yerlerde 
bol meze ile bir şişenin fiatı üze· 
rinde yazılı olan rakamı kat'iy
yen 1 mislinden !azla geçemı • 
yecek; içkili ve çalgılı yerlerde 
de yine bol meze ile şişe müskl. 
rat üzerindeki fiattan azamı 3 mls 
li fazlasına satılabilecektir. 

Bu tarifeler belediyede hazır
lanacak ve tasdik olunacaktır. 
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Şark üniversitesi 
kurulurken 
Celal ~ayarın çalısına pregramın
da maarif için İşaret ettiği ıslaha
ta başlamak devri içine girmiş 
bulunuyoruz. 

Yazan: ETEM iZZET BENiCE 

M aarit Vekili Safvet .l\nlıan yakıoda Şarka gidiyı>r. 
Ş~rk inkiliıbın .s~syal n kültürel bakımdan en lıüyük dıem_ 
mıyet lıududu ıçıne nlclığı davalardan biridir. 

. . Asırlarıo i~J>ıaline terkedilen bıı yurd parçası mekteb istiyor, imar 
ıslıyor, refah 1stiyor ve .. ICir ~atandaşın mensup oldu"ıı de\'letten is. 
tiyc~i her şeyi istiyor. 

inkıl~b on beş yılı içinde ona birçok şey vermiştir, Vermekle de 
devam edi7or. 

Van Üni\'ersitesi •e J.ültiirnl sahada bunlardan biti ~e başlıeas~ 
olacaktır 

Sus vapurumuz 
Ayın 9 unda 
Burada 

Mali 
Polis 
Teşkilatı 

84 bin liraya satın ah- Yeni teşkilat ne işlerle 
nan gemi ilk seferini meşgul elacak? 

fzmite yapacak 
Almanyada yaptırılan 2 inci 

yeni vapurumuz ·Sus• Kielden 
hareket etmiştir. 

cSıN• vapurumuz ayın 9-10 UD

da limanımıza gelmiş olacaktır. 
•Sus• vapurumuz Trakm eşi _ 

dir ve 1800 ton saii hacmindedir. 
3600 beygir kuvvetindedir. Saatte 
18,5 mil siir'ati haizdir. 

3 birinci ve 3 ikincı mevki ka
marasile 2 vinçli 1 ambarı vardır. 
84 bin 136 liraya satm alınmıştır. 

Sus'un geldiğ!.ni takib eden pa_ 
zar günü İzmir körfezine güzide 
davetlilerin iştirakile büyük bir 
tenezzüh tertib olunacaktır. 

Beşiktaştaki 
Ihlamur 

Kalpazanlık ve ea ı r vak'aları 

takib etmek üzere bir mali polis 

teşkilatı kurulacaktır. Bunun için 

mütehassıs ve eksperler de getiril
miştir. 

Bu yeni teşkilat Maliye Veka

leti ve maliye daireleri ile temas 
halinde bulunacaktır. 

Kazanc vergisi veya sair :..ergi_ 
ler üzerindeki kaçakçılık hadise

leri, kambiyo kaçakçı lığı ve me

seleleri ile •mali polis• meşgul O

lacaktır. 

Bu husus hakkında hazırlanan 

layiha Büyük Millet Meclisine ve
rilmiştir. 

Bütün 
Halkevleri 

Dahili ve harici turistler 
.-~--~-----·--~-~~-
1 çi n yeni kararlar verildi ---
Seyahların aldatılmaması ve ucuz eğlenmeleri 

için teşkilat yapılıyer 

Yeni teşkilat; memleket içinden lstanbula 
gelecek olan seyahlarla meşgul olacak 
Belediye şehrimize gelecek sey _ 

yahların gezmelerini kolaylaştır. 
mak üzere bir program hazırla _ 
nuştır. 

Bu programda her şeyden evvel 
şehri gezrneğe gelenlerin seyyar 
ve müz'iç bazı satıcılar tarafın _ 
dan rahatsız edilmeler ;nin önüne 
geçilecektir. Seyyahların aldatıl _ 
mamaları için de teşkilat yapıla_ 
caktır. 

Belediye turizm müdürlügü; 
yeni bir takım broşürler hazırla.. 
maktadır. Bu broşürlerde şehir 
dahilinde tren ve vapurların ha
reket saatleri, bilet ücretleri, otel 
ücretleri, plaj fiatları ve saire ya
zılı bulunacaktır. 

Yeni broşürler; haric meonle -
ketlerdeki accntalara dağıtılacak
tır. 

Belediye İktısad Vekaletine bağ
lı olarak yeni teşkil edilmiş olan 
turizm ofisi ile temasa geçmiştir. 

Ayrıca Ankara ve sair dahili şe
hirlerimizden seyahat mak6adile 

İstanbula gelecek olanlarıo gez • 
meler! ile belediye turizm müdür
lüğü meşgul olacaktır. 

Bu maksadla bütün vilayetleri.. 

mize müracaat edilerek memleket 
dahilinden İstanbula seyyah geti... 
rilmesi de temin olunacaktır. 

Bursa ve sair yerlerdeki otelle
rin de ücretleri tenzil olunacaktır. Şaıkta bir Üniversitenin kuruluşu, bn ülkede kültür çagının )'tik.. 

sek tahsil ~ e heci efe eriştiğini işaret eden bir realitedir ki, her Tiirk 
Bunu? derin haz Vf' sevincini idrakte ayrı bir zevk bulur .. 

Istanlıul, Ankara fui\"cJ-ı.iteleriııden sonra Şark tlniversitcsin. 
den de memlekete hfıkiın, dol.tor, edip, mühendis, kiın .. a:ıer avukat 
vo buıüu mesleklerde ~·cti~mi~ insanlar gördüğümüz za-:Oan 'bu zevk 
ve Sf'Viucinıjz iki misli olölruktır. 

Mesiresi Yeni Yenileniyor 'Jh 
Müzeler umum müdür- İlk partide şehrimizd~ raç 

. . l\teınleketin lıakiki .-asfı ile okumuş, yüksek kültür •ahibi ı:enç. 
lıı:e sayı b~kımından bile ı!P.ha çok ihtiyacı varda. 611 vatandaşların 

ıü~ü milli emlak müdür- yeni 3 halkevi binası Mallarımız 
lüğüne müracaat et ti inşa olunacak 

adedi ııe kadar çoğalırsa memleket 0 derece kazanacaktır. Henüz her Beşiktaştaki Ihlamur mevıkii u.. Şehrimizin muhtelıf semtlerin.. 
sahada olgun eleman yoksıılluğu hissediyoruz. Tam entelektüellerin muma mahsus bir mesire yeri ol. deki Halkevlerinin modem ve vasi 
çokln~u memleketin du)'dnğu bn ihtiyacı gidereceği kadar memleketi duğu halde burası milli emlak mü binalarda bulunması arzu edilıni§-
kendi üade•i içinde buluııdu•ınası iktiza eden umumi fikir seviyesi. dürlüğü tarafından Vitol isminde tir. Bu maksadla her Halkevi için 
ni de en layık olduğu mertebeye yiikseltecektir. l\temleketin umumİ se.. satılm~tır. Ahiren yapılan tedki- peyderpey yeni bir bina .inşa olun-
viye ölçüsünde ntandaşıo kuatı en önde gelir. katla buradaki bazı mermerlerin ması kararlaştırılmıştır. 

_\lüksd; tahsil ;.l:JiJaClDJ bütün bu tedbirlerle giderir ve Şarka da ve duvarın sökülüp kaldırıldığı Ezcümle Eminönü Halk.evi için 
bir üniversite lcazandırırken saJ ın Başvekil Celal Bayarıo kabine pro- anlaşılmıştır. yeni binanın inşaatına istimlik e-
graıııında işaret ettiği Jlaarif ıslahatına da başlamak devri içine gir. Müzeler idaresi bu tarih! ve be- dilen evlerin arsalarınır. temizlen.. 
ıniş bulunuyoruz .• dt'mekfü. dii yerin harabiden kurtarılması mesiden 90nra başlanılacaktır, 

Ba~veldl yüksek !ıılısilin ınahaza müstehlik yeti~tiı-miye vasıta. için milli emlıik müdürlüğüne mü Yeni Kadıköy Halicevi de ya-
lık eden hir irfan yolu değil, irfanın bizzat müntehasıoa vusulii istih_ racaat etmiştir. kında yapılacaktır. Şişli Halkevi 
daf eden bir gaye olduğu lrnr.aatindedir. Yine muhtcıccm Basvekil :;;"~~~~~~~~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;'in için bütün ihtiyacı ô.nliyecek mo-
mektcplerinıizin çıktığı yolun Üniversite kapısı olduj;unu en iyi teş_ il HABERLER il dern bir bina yaptırılacaktır. Bu 
his eden ve yarı yolda l<:tlan gençlerin memlekete olJuKtı kadar ~- yeni bina için münasib bir arsa 
!uslarına da beklenen ve istenen faydayı getiremediklerine işaret et_ * İngiltere hükumeti tarafın - aranmaktadır. 
miş bir hü, i)·et içinde bulunmaktadırlar. dan bize açılan 16 mJyon lirr.lık 

Cunun kindir J..i, knhi.ıunin çok yüklü olan fakat birer lıirer bu kredi ile yapacağımız tesHhatın 
yüUcri Jıa(inelmeie doğru müsbet ve hızlı adımlarla giitüren pro- İngiliz tebaalarına karşı kullanı.. 
gramında !Uaarif ıslahatı ara,wda kısa )'ıllı, çok verinıli meslek ve lıp kullanılmıyacağı hakkında biz 
teknik ınek 'eplcrine de yer ,·ermiş bulımuyorla.r. den bir teminat istenip istenme-

E!;er bu yıl içinde l:>ınlardaıı bir kaç örnek tipi memleket .Maarif diğini bazı İngiliz meb'usları avam 
te~kiUtını içine katmak nıünıliün olursa hem bir toct"übeye daha ön- kamarasında Başvekil Çember -
cedcn başlanmış fllncak, ı.em d~ bir kaç yüz ı:eoç muh:ıkkıık ki hu ye. laynden sormuşlardır. 
ni ghli~in öncülüiünü ka:talllllJş olacaklardır. Başvekil bu suallere karşı: 

llay:ıta ve ı:öz önündeki ,·ak'alara baktıkça her gün bir az daha - cTürkiyenin İr.giaercye karşı 
fazla bir ihtiyaç halinde lıi"ediyoruz ki, memleket hakikaleu en yük- beslediği dostluğa tam itimadımız 
sek \asıida ilim ve fen adamlarına, her sahada yetişmiş olı:ım eleman_ olmasaydı, hükumet bu kredilerin 
!ara muhtaç oldufu kadar kısa yıllar içinde yetişmiş ve hayata geçmiş verilmesini tavsiye etmezdi.> de-
pralik'. ur.mi çok, kafası jşlhen uyaruk ı:ence ve elillnana da muhtaç. mişt ir . 

Bu ilıti;ı.aç k;ı. ılıklı bir ihtiyaçtır. Memleket kadar t>ku)·:ın da bunu * Leh yahudileri dün Varşo _ 
istiyor. IIcr çocuk alim olaıruy:ıcağı gibi her çocuğu ır.utlaka liseden vada büyük bir ::ıünıayiş yapmış-
g~irmek ve tlniveniteye götürmek de güç olan bir ŞCJdir. !ardır. Kudüste bir otobüse karşı 

Halbuki, bizim nırkkplerimiz yüzde seksen be' orta mektep ve suikasd tert;b eden Polonyalı bir 
li edir. ı.;, edeıı rıkaoiJ.·n ı::enç için ise yu:..de yüz kazanç ,.e mııvafla. yahuclinin İngilizler tarafından i-
kıyet ancak ltnivPni:enin bir fakültesini bitirmekle baslar. 

dama mahkum edilmesini protes
Bitirmcmiş olan umumi hayatın, memuriyetin, baremin dar şart_ to için yapılın bu nümayişte Var

ları içindedir. 
Rır ı;enci mutlaka Üni\'ersitede okumaya zorlanııya lıakkımız şovadaki İııgiliz konsolosunun evi_ 

olmadığı kadar ona orta mektebden veya liseden ayrıldığı vakit çar_ de taşlanmıştır. 
çahıık hayatını ve refahını kazandırabilecek teknik mektep!eri de * Nafıa Vekaleti münakalat re-
çok -.e çe~itli olarak vermiye mecburuz. is muavini Şerafeddin posta ve 

llöJle mekteplerimiz ÇP ike henüz hem eksik, henı de ihtiyaca telgraf umum müclür vekilliğine 
göre ç<-k azdır. tayin olunmuştur. 

Bu znafınım gören muhterem Celil Bayar, ona kabinesi için çiz- * Vali ve Belediye Reisi Üstün-
.liiii program içinde lıal!L.lDJ u yeriııi vermiştir. Şimdi sıra her balde dağ vapurla yarın sabah saat 1 de 
~thikat ve fiilindir. Atinadan şehrimize gelmiş bulu

Etem ket BENİCE 
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Gültekin aynanın önünde işini 
bitırmiş, masarıın başına geçmişti. 

- Hakkın var, Ja'.cciğım! Bi -
raz mübalağa etmişler .. Başka bir 
şey yok. Dü~manlığının bütün se
bebleri bundan ibaretse, haydi 
gel seni gazetelerle barıştırayıl'l! .. 

Jalenin boynuna sanldı.. 
Yanaklarından öptü. 
- Turfanda bıı- çılek gibi, ciL 

din hala taze ve nefıs .. Ben gör -
mıydi daha güzel'e<mış, daha 
çapkınlaşmı sın, Jale ! 

Ve masanın iıstünde duran ga
zeteyi uzatarak : 

Bak. ded•, Melahat hakkın

da uzun bir ıazı var. Eğer ben 
s ·n•ıı gibi gazete okumamı~ ol -

Yazan: laken der F. 
SERTELLi 

saydım, Melah3tin başına gelen_ 
leri nereden ve nası 1 öğrenecek _ 
tim?. 

Jale gazeteye şöyle bir goz attı .. 
Kalın puntu ile dizilm ! ş satır

ları yüksek sesle okumağa baş

ladı: 

·Dün gece timarlıane kaçkını 

!Uansur tarafmdaıı otomobil ile ka 
çırılan kadının kim olduğu anlaşı
lamadı. Zabıta, bu esrnrenııi' hadi 
seyi ehemmiyetle tal.ib ediyor!• 

Jale gazeteyi elınden bıraktı: 
- Burada Meliıhalin adı geç -

mıyor kı.. Bu kadmın Meiahat oL 
duğunu nereden anladınız? 

- Dün gcced eııberi ortada yok 
da .. 

nacaktır. 

Jale kendini tutamadı: 
- E vallahi buııl gülmemek 

kabil değil. Melahat böyle tu -
zaklara kolay kolay düşecek bir 
kadın mıdır? Boğaziçindeki tev
zesine, Kadıköyündeki yeğenine 
gitmediğini nereden biliyor,unuz? 

- Hiçbir yere gidemezdi. Dü -
ğünde beraberdik. Evde görüle
cek mühim i~leri vardı. Bunları 

yapmadan _ ben gi ~ desem bile -
gitmiyeceğinden emindim. O an
cak böyle hır felaketle ortadan 
kaybolabilir ..• 

Bu sırada apartımanın zili çaldı. 
Gültekin, mutfakta çalışan hiz.. 

rnetçis:ne seslendi: 
- Mari, misafir geldi galiba .. 

Kapıyı aç! 
Genç bir Rum kadını mutfak -

tan çıktı .. 

Kapıya koştu. 

Bu arada Gültekin, Jal eye: 
- Sen şu yandaki odaya geç! 

diyerek yerinden fırladı. 
Jale odaya geçti. 

Mari kapıyı açtı. 

Ka pının önünd" Sel mile ber.ı_ 

her yabancı sesler duyuluyordu. 

Nafıa 
Vekilinin 
Tedkikleri 

Dün Ankaradan şehrimıze ge -
len Nafıa Vekili Ali Çetinkaya 
Taksimde nafıa şirketler başk.o -
miserliğinde meşgul olmuştur. 

Burada elekt.-ik idaresi müdür_ 
!erinin ve idare teknik şeflerinin 
iştirakile umumi mahiyette bir 

toplantı yapılmıştır. Bu toplantıda 
elektrik kadrosu da tedkik olun
muştur. Yeni kadro 1 temmuz cu
ma sabahından itibaren tatbik O

lunacaktır. 

* Şişli _ Abide yolu; tamamen 
tamir olunmuştur. Büyük.dere _ 
Şişli ytılu da tamir olunmaktadır. * Zeyrekteki çöp istasyonu kaL 
dırılmıştır. 

Aksaray çöp istasyonu da yakın 
da kaldırılacaktır. * Bir müddet evvel Boğazi -
çinde karaya oturan Norveç ve 

İngiliz vapurları dün kurtarıl • 
mıştır. 

Mari misafirlere yol gösterdi. 
Gültekin de büyük bir gurur 

ve azametle misafirleri karşıla • 
mıştı. 

Selimin getirdiği - yolunacak 
kazlar _ iki orta yaşlı ve yabancı 
tipli kimselerdi. İstanbullu ol -
madıkları hem kılıklarından, hem 
de konuşmalarından anlaşılıyor _ 
du . 

Selim misafirleri Gültekine tak.. 
dim etti: 

- Sacid .. Mümtaz Beyler .. 
Ve ev sahibini misafirlere gös.. 

tererek: 
- Memleketimizin en meşhur 

ressamı ve bakara meraklısı Gül
tel:in Bey. 

Gültekin gülerek mırıldandı: 
- Haıv atımda on yıldır bakara 

oynerım. Ancak iki kere dokuz 
açtım. Bunlarda tesadüfen çok 

küçük oyunlardı. Siz nasılsınız? 
Şanslar•,nız sizP sık ~ık sekiz, do
kuz açtırır mı? 

Uzun boylu ve yakışıklı bir a· 

dam olan Sacid Bey, Anadolu şi
vesile konuşuyordu: 

- Bendeniz de sık sık sekiz, do-

Kontrol altına 
ahnıyor 

Buğday, arpa, tiftik, yapağı ve 
portakal ihracatının da kontrol 
altına alınmasına yakında başla

nacaktır. Bu münasebetle dün iç 
ticaret umum müdürü Mümtaz 
Rek ile standardizasyon müdürü 
Farukun · stirakile Ticaret Oda -
sında bütün ihracatçı tüccarlar ve 
firmaların mümess!lleri toplan -
mışlardır. 

Bu toplantıda iç t icaret umum 
müdürü uzun bir nutilk söyliye
rek ihraç .mallarımızın kıymet -
lendirilmesi jçin lıükiıroetin ya -
pacağı yeni işleri anlatmıştır. Bu 
nutka r>azaran, evvela buğday, aı:.. 

pa, tiftik, yapağt ve portakal ih
racatının kontrol altına alınma;;ı 

için yPni nizamnamFler hazırla

nacaktır. Bu 4 maddenin ihracat 
kıymeti umumi ihracatımızın 

yüzde 18 ini tcşkiı etmektedir 

Bıı nizamnameler hazırlaııır 

ken tekmil alakadar tüccarlar d• 
davet olunacaklar ve mütaleaları 
alınacaktıd. 

Bıı maksadla her mahsule ayn 
ayrı toplantılar tahsis olunmak . 
tadır. Buııün buğday ih"ac:ı.tcıla.. 

rı. 4 temmuzda arpa. 11 temmuz 

da tiftik, 18 temmuzda da yapai\ı 
üzerine iş gören tüccarlar topla.. 
nacaklardır. 

* Suriye, Irak ve Mısırı Hatay 
yolile memleketimize hağhyac•k 
olan telefon hattının i:ışaatı ta _ 
mamen bitirilmiştir. 

Suriyeden eevab gelir gelmez 
hemen mükalemelere başlanacak
tır. 

* Çin tayyarelerinin yeniden 3 
Japon gemisini batırdıkları anla. 
şılınıştır. 

kuz açmam amma .. Ekseriya kar
şımdaki iki, üç açsa, birer fazla
sile yani dört, beş açarak oyunu 
yine kazanırım. Mümtaz benim 
gibi deği l. O daha talihsizdir. Fa
kat, bu akşam neş'esi yerinde ... 
belki talihi biraz güler kendisine. 

SeEm bir sigara yakarak söze 
kar~tı: 

- Ben talihimden hiç yardım 
dilenmem. Bakarayı keyfim için 
oynarım. Para kaybettlğirr, za _ 
man, bu gece şansım yokmuş de. 
yip geçerim. Ufak bir keder hile 
duymam. 

Gültekin Selime cevab verdi: 
- Zenginli'k bu, beyekndi! Ben, 

zatialiniz gibi banger değilim. 

san'atile kazanan bir adamım. 
- Aman beyefendi, bu ne te

vazu? Siz oturduğunuz yerde bir 
tablo .yapar yüzlerce lira kazanır
sınız! Daha geçen gür. •Sarı kuş• 
sinemasının salonlarındaki tab -

!oları yaptınız .. On bin !ıra nldı
nız' İstanbulu gezmeğe gelen 

Patagonya kraliçesinin portre _ 

sine ne buyurulur? Bu portreye 

beş bin lira . . Doğrusu Avrupa -

Ticaret 
Muahedeleri 

Almanya ile yeni ticaret mua.. 
hedesi aktedecek olan Hariciye 
Vekaleti Umumi Katibi Numan 
Rüat Menemencioğlunun reisli • 
ğindeki heyetimiz dün akşam Al
manyaya hareket etmiştir. 

Heyetimiz 2 inci reisi ile aza • 
!ar, Almanyadan dönüşte Maca • 
ristan, İtalya ve Polonyaya uğ_ 
nyarak onlarla da yeni tıcaret 

muahedeleri etrafında müzake -
relerde bulunulacaktır. 

* İzmirde Kültür lisesi müdürü 
Haydara bıçak ve tabanca çeken 
3 serkeş talebe dün, 6 pr ay 20 şer 
gün he;pse mahkum olmuşlardır. 
* Mimar Sinanın eseri olan A.. 

:zahkapıdaki cSokollu• camiinin 
Atatürk köprüsü inşaatı münase.. 
betile yıkılmaması tesbit edilmiş
tir 

* İngiltereden alınan 16 mil -
ytın liralık kredi etraiıncla bazı 

tedkikler yapmak üzere 18 tem -
muzda buraya İngiltereden bir he
yet şehrimize gelecektir. * Birkaç gece evvel Taksimde 
Gümüşsuyunda otomobilini 5 met 
re yüksekteki bir duvardan yu.. 
varlıyan ve bu suretle içindeki 5 
kişinin yaralanmasma sebebiyet 
veren şoför Şükrü dün tevkif o
lunmuştur. 

* Denizbank umum müdürü 
Yusuf Ziya dün akşam Ankaraya 
gitmiştir. 

* fngilterenin b ize açtığı 16 
milyon liralık kredinin teferruatı

nı tes'I- 1 etr 1 k üzere Export Kre
dinin bir mümessili ~ehrimıze gel
miş ve Ankaraya gitmiştir. * Sirkecide Bahrisefid oteli sa
hi.bi Şevbti küçük bir alacak yÜ
zür-den tabanca ile yaralıyan 80 lik 
ihtiyar Ali Babanın zeka ve şuu
rundan bir kısmını kaybetti~! an
laşılmıştır. 

daki ressamlar bile siıin kadar 
çok para !kazanmıyorlar? 

Misafirler bu konuşmadan son.. 
ra, biraz daha usturuplu oturmağa 
karar vermiş gibi görünerek, içi
ne gömüldükleri koltukta doğrul
dular. 

Sacid Bey, siyah sakalını ok _ 
şıyarak: 

- Ne mutlu size, beyefendi! 
dedi. Hayatınızı fırçanızla ve kim
seye minnet etmeden kazam~·or -
sunuz! Bizim gibi olsanız ne ya
pardınız? 

Gültekin soğıJkkanlılığını mu _ 
hafaza ederek sordu: 

- Ne işle meşgulsünüz beyler? 
- İkimiz d<! tüccarız. Konya -

dan koyun getirip İstanbulda sa
tarız. Fakat, bizi sakın çoban az.. 
ması celeplerden sanmayın l Biz 
de az çok me'lcteb, medrese gör
di.tk. Talihimiz ticarette bize da.. 
ha fazla yardım ettiği içindir ki, 
bu sahada çal~ıyoruz. Hamdol _ 
sun, kazancımız yolunda. Bu a
rada fırsat buldukça gönül eğ _ 
lendirmeyi, kumar oynamay ı da 
ihmal etmiyoruz. Kötü bir iptila 
amma.. (Devamı var) 

Dal adiye hükü 1'1eti 
ve sol cenah parı;:er 

Yazan: Ahmed Şükrii ı:;sMfl' 
Fransa'da 1932 sl·çinıi r.ad•~ 

So ı· t . · · F 00 sya ıs parfuını, ran!ı>anıo 

kuvvetli siya;i partiıJ olarak lo<· 
1. t . t• B · ,,.,.ı 
ır mış L unun uzerine, r.ı1ıı-ı 

1. 1 . . p•r· sosya ıst er, en kuv\'ctli sıya'.'ıI 
ti sıfatile, hiikı'lnıet ıe~kil cıtiler 
Fakat daha Sllğlarma doğru ıiiQ•" 
partilerin tazyiki altında iktillı'rı 
orta cenaha terkettil<'r. I93Z ..,, ı~·· 

sinden 1936 senesine kadar de••'" 
eden bu devre iki J;ı"""' aY...ısr; 
Radikal so•yalbtlcrin Jıüb.ıi 111' 
teşkil ettikleri biriuci kıstın. -~ 
cenah partilerin Jıükıimet ıe/> 
ettikleri ikinci kısım. . 

1936 seçiminden ~onra da a)~ 
vaziyet tekerrür ediyor. Şu fşr~ • 

·ki ı· ~•r· 1937 seçiaıinde en l.•vvet ' • 93İ 
ti radikal sosyalistler iken. 1 
seçiminde Fransa daha sola k•~ "'. 
ak r por~ r , sosyalistler en ı.uvvet ', • .

1
, 

olarak belirdiler. Fakat J932 
1 

r ı· 
1936 senesinde radikal sosY• ~O 
!erin başlarına gelen, ı 936 ile 1 
arasındaki devre içinde de sosr•· 
listlerin başlarıoa geliyor. 

1 
936 seçiminden sonra bir s•0 

Fransa doğrudan doi,'luya sOSY~ 
list lideri taralındnu idare .,dı~ 
mişti. 1937 senesı yazında, JJ1'.' • 
iktidarı, radikal sosyalist partis•~. 
mensub bir başvekile terkctıııel<. 
beraber, hükiiınet, •halk ccpb~;~ 
karakter.ini muhafnza el"''~ .. 

·d .. · 
Bundan sonra Birun gene ikü 

d•~· 
eline aldı. Fakat 1932 seçi"' ·oS-
resinin ortasıoa doğru raılikal s • 
yalistlerin artık iktidarı ınubaf•;i, 
edemiyeceklcri nnla~ıldığı. gı d• 
1936 seçiminin ortasına doğr'I ,..,.ı• 
sosyalistlerin iktidarda tutun ·ıdi; 
yacakları anlaşıldı. Blum çek• ıdL 
radikal sosyalist D~laıliye gc 0 
Dalacliye bükôırıeti de ret'""'. 
halk cepb4>Sine dnvanmakl• ı.efl' 
b . . f"I • b .. b··tu .. o bal' er, vazıyetın ı en ns u pis.o 
ka olduğu, llaha o zanıand•8 ., 

sedilmişti. Filhakika arad•11 ~İl· 
çcn aYlar içinde Daladiye b . ıil· 
metinin vaziyeti lnvazzuh cl"''}ır: 
Bu vaziyet şöyle izah ed~•b;_;o 
Daladiye, sol cenah partıl~ 
samimt yardımına mazhar o • 
da herhalde mü.,.mahasın~. 
bardır. Fakat yalnız bu m • d• 
ha ile iktidarda tutunmadıj(I • , 

·;1<• 
şüphesizdir. Esasen Şotan b• , 
meti ile Daladiye hukumeti "~• 
sındaki başlıca fark da budıı'~· 
bu •·aziyct birkaç gün e\·vcl_ ~,.ı.tO 
sız parlamentosu tatil edılı .ıi· 
yapılan bir ariya nıüraoat ~· 
cesinde hü tün vüzahile me> 
çıkmış bıı'hmuyor. ..,.ı-

Komünistlerin ve sosyali.•tl • 
harici politika ve bilhassa ~. 
ya meselesi üzerinde mii%Bk•~ .;ııı• 
münakaşa kapısı açmak nok1"'d·,·• 

D l• '· daki ısrarları karsısında o 1,ı 
parlamentoyu tatil ctmeğe I<•ii • 
vermişti. Sosyalistler ve I<0";,,ı. 
nistler bu kararı tasvih etıned ~· 
Fakat tatil emirnamesi reY_c ~d· 
nulmadığuıdan bu iki partı. ;;J'' 
kfmıete karşı protesto ..ııuai' (1 
re, lıir gün evvelki :z:oıJııı{Jl~r· 
tasdik etmemeğe karar vcr1"1!.ı· 
zaı.ıtname okunduğu 7an>B11 ... 

yalistter ve kc.ıniini<tler ..-;~
rey vermişler. Fakat büldl~ et· 
yar•nnma koşan "rta V<' s•g, ıtf 
nah partiler, 241 reye karşı :!#i· 
ile Daladiye hükilmetine ı"' • 
yet temin etmişlerdir. z-b:~ıı 
menin tasdiki &'ibi ehemJJll;rl~' 
bir mesele üzerindeki bu ~ti 
müracaatin büyük eheıııı" uı 
vardır. Bu ehemmiyeti _l~e
ettiren bazı noktaları bul.iS9 
lim: . il• 

1- 1936 seçiminden":'~~ • 
defa olarak sosyal is( rarü!ll lf"'if• 
kıimet aleyhine rey verll'el< pO • 

2- Radikal sos)·ali. tler Jı ,ı;ıt 
met lehine rey verdiklcrill~ıtı'I 
halk cephesi adı verilen ıııı•'' 
sosyalist, sosyaliM ..,. ko"' tJf· 
kombineo:onu artık bozulnt~,ıı· 

3- Fakat üçilncll \"C eıı 1~~ 
miyetli nokta şudur ki, P.;,,..ıı • 
hükilmetinin sosyalist ve I< ~ı 
nist muhalefetin~ karşı .a~,,.ıı 
sağ cenahın yardımlle ıl< 
tutunabil.,.,eği anlaşılmıştır· ~,rl• 

Gerri hükilmet alevhincl• _J• ' . ·ıır· 
leıı bu reyden sonra soı;yahS 

1
,.or· 

tisi muhalefete geçmiş 0!"'~İiP1 
Partinin Daladiye hüktııl' ;pd' 
karşı vaziyeti Royan kon~,) 

(DevaIDJ 3 üncU sniıl 
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Mühim bir • 
emır 1 Uoçenr ve 

Profesörlerin 
Konferansları 

Şehir Meseleleri 
içki satışlarını arttıraca.k 

tedbirler alındı 

1 

Cür'et değil de 
cinnet r. 

Koca Istanb:ılda nikah mera
simi yapılacak münasib 

Yddtz kelimesi 
Eskiden bir yıldu nırdı. Mibtc

bidia ikametgilı olı!uğu i in nğız_ 
!ara almamazdı. 

inhisarlar vekaleti dün yeni resimler 
ve yeni bayiler hakkında mühim 

bir emir gönderdi 

Akaym bir vapuıtmdaki cür
mü m~hut hSdhesini gazeteler 

Her k0nfeı·ans neşir haber veriyorlar. Dişi ve erkek bir 
bir salon gak! .• 

Kozmografyadaki yıldızlara ge
lince 11ta:rid, zührc, 1.ühal. mii,teri 
cı'bi adtarile çağmrılık ve ) ;ldız 
tabirini kullanmamak için onlara 
kerakip, derdik. Sonraları mi.ı .. te
ar inızab ya:alanıı altında •iiç ~·ıl
dız• gönneğe ba,laolık \'e yıldız 
marka şehriye, )·ıldll nMrk:ı li•
tik gi!ıi bir fabrika firmasında •ık 
sık karşılapnağıı ha~ladık. 

ve tabedilecek Yahudi çifti vapurun alt salonun
da hir ıehvet ı;ar'ası geçiridcrken 

Doçentlerin Ankara ve İstan - yakalanmışlar, mahkemeye veril-

Bir günde 20 den fazla 
daracık yerde 

bul Halkevlerinde verdikleri ve mişler, on beşel' gün habse mah. 
İçkilerimizin satışıyle jşüg21 e.. takürle bu icarlara göre yüzde verecekleri konfe!ansların birer kôın edilmi~ler. Şehrin iJıtiyachrından biri de, ı 

den bayilere; İdareden aldıkları yanın esasına nazaran seııelik kitab halinde bastırılması karar- Akay vapurunda, menıuron kon- ni!kah merasimi yapılan bir salo-
ıııalumat için sabf masraflarına bey'iye resmi tahak!<uk ettirilme. laştırılmışlır. turoluna rağmoı ikinci bi1' nun mevcud olmamasıdu:. Yalnız 
karşılık olmak ve işe sermaye si ve reurıin diğer bayilerden ya- Ayrıca; bu kış mevsiminde tek- kamaretun ve nihayet polis şehrimizde, bu şeraiti hai2 Beyoğ-
bağlıyaralt idare mamıı11tmm sa- pılan tahsi!At misilliı alınması i- mil Halkevlerinde ve radyo ile refakatinde ve bir cürmü meşhut ıu evlenme dairesinin bi:t s:ıloou 
..,_ve sürümü ile-~"' olmala- cab eder. doçent ve profesörlere müteaddid Luiunmaktadır. Bu salon da yu··z 
..,... ·--~ hlclise:<I müdahıılı-5ine kadar tu- u 
nndan dolayı makul bir lıazanç 5 - Resim tahaklrulı: ve tahsi- konferanslar verdirilecektir. tuldaklan teJıvel hiimmasmı de" kişiden fazla davetliyi doldurmıya 
temin edilmelı üzere tenzilat ya- lltına müteallilı muamelat ev - k .. ' d..:n'dir. vam ettiren bu bahtsıilnrdan bah- ""-' ~&~ 
pılmakia olduğu maliimdur. velce yapılan tebliğat hiil:ümle - A f it JJ den haberler onları iki mazlum Şehrimizde, büyük ni!tah salo-

ldare mamulitım sattıkları i - rne tevii.lıan yapılacaktır. 67 sa - s a yo arın aşk kurbanı gibi gösteriyorlor. nunun bulunması büyük bir ihti-
çin kendilerine muayyen blı :Jı:a- yılı ve 6/5/1938 tarihli umumi inşasına Ve ciir'etler:ine i~r~t edlyorbr. y~cı tatmin edecektir. BDyoğlun-
unç teminedilirken diğer taraf - emre göre bayilerden depozito dan başka, Kadıköv.. BelediVP<rinin Bu biçareleri CÜl'etkiir .. diye de- ' --
tan içki aatıcıhğı yapabilmeleri i- suretiyle alınmış bey'iye resim - B J · ii .. ı salonu da ihtiyacı biraz temin et-

aş anıyor ğll mecnun .. diye tavs' etmek va-
çin ver:ilmHte olan ruhsatalımmu... resim!.eri varsa alın~ olan depo. lıa çok yerinde olur. Şehvet kadar mclrtedir. Eminönü Belediyesine 
lıabilinde baJilerden resim a- zitolardan yeni tahakkuk edecek Şehrimizde yenı yapılacak olan aı·d nikah salonu pek adrdır. Bu-

cür'etin de asaleti vardır. ıs uygun görülmemi:,< ve yeniden resim miktarları mahsup edil - asfalt yolların inşası müteahhide raya kırk kış' iden fazla insan da. 
· .. ilk Bu mecnun ihtirası cür'et.. gibi hazJrianmış olan kanun pro.ıesın- dikten &OJ'l1'a bakiyeleri ala.Iıadar- ihale olunmuştur. Bu iş için vet etmek mümkün değildir. Fa-

de kaldu:ıl b lir • ı kar--1arsak sonra asıl cür'ete ne ad bu resmin tamamen - !ara iade edilecektir. partide ·500• in · a sar•o una.. .,... tih Beledi"" dairesfoin salonu da 
ol t verebiliriz. '!. ' -inalı derpi.ş unmuş Ul'. 6 - Hazirandan itibaren içki caktır. yirmi otuz ltişlden fazl:ı alamaz. 

Ancak; kanun projesinin Bü - bayilerinden alınacak bey'iye res... İhale edilen yollar şunlardır: İşte bu vasıftaki çiftin ilk yed Nikah salonlarının bu vaziyeti, 
yük Millet Meclisince kabulüne mi miktarı münasip §ekmerle Bahçekapı - Babıali caddesi, Be.... belki hapishanedir, fakat ondan evlenecek kimseleri müşkül mev-
kadar halen alınmakta olan be<y'- ala.Iıadarlara anlatılarak bayiliğe lediye önü, Yerebatan sarayı ile sonra mutlaka tinıarhanc olmak kide bırakmaktadır. Kırk elli kişi 
!ye resimleri miktarının askarl ragbet temin edilmesi ve bir an Nuruosınaniye arasındaki kısım, lazım gelir!. alabilecek salona yüz kişi çağır • 
hadde indirilmesi uygun görüL evvel bayi miktarı çoğaltılmalı - Reşadiye caddesi, ~ üncü Vakıf BÜRiiAN CEVAD mak mümkün olamıyor. Bunu dü-
ı:nüştür. dır. Bu işe hemen başlanarak ey- handan Yenipostaneye uzanan k:ı... şünen yeni evliler, davetlilerin a-

Bu kerre tespit edilen bey'iye ıru bidayetinde bayi miktarını sım, Fincancılar, Mercan yoku§- Tekm"ı I fındık ded!ni tahdid etmeğe mecbur kal-
resmi miktarının cüz'iyeti kar - gösteren bir cetvel tanzim oluna- !arı, Uzunçarşı cuddes: ve Beyoğ. maktadırlar. Halbuki Lu da pek 
§lsında içki satıcılarının çoğala - cak ve bu cetvel eyl(ıl nihayetine lu kısmında bazı kısımlar... ince bir meseledir. Akrabalar ve 

eağı ve bayi olmayan mıntakalar- . kadar umumi müdürük buundu.... çuva il arı na tanıdıklar, komşular diye ayrı fl>y-
da içki satıcısı temin olunacağı ruacaktır. Yeni zey tin gag" n rumreler vardır. Bütün bu züm-
ve bu suretle müstehliklerin ko... relerin arasında, davetlilerı biri. 

!ayca içki tedarik edecekleri ve Macaristandan Talimatnamesi Damga vurulacak birinden tefrik etmek. birini diğe-
bu vaziyetinde içki istılılllinde rine tercih etmek cidden müşkül 
ve binnetice hasılatın artmasın - Yapılan Tekli~ Hazır ! bir meseledir. Bilhassa biribirleri-
da müessir olacağı tabü gö- J 15 Ağustesdan itibaren le henüz resmi bir vaz'yette gö -
rülmektedir. b•k• rünen yeni evlenecek kimseler, 

Bey'iye resminin tenzili ile Mu"hı'm bı'r fı·rma bu· Yağlarda asfd derecesi Bu usulün tat ı ıne d ha davtlileri tercih hususunda a 
hasılattan feda.kArlık edilmiş ol- teklif yapıy0r kaç Olacak 1 geçiliyor . müşkül bir vaziyette kalırlar. 
duğundan içki satılışı fazlalığı i - Zeytin yağları üzerinde hile - :tktısad Vettaleti, fındık ihraca- Şehrimizde n.ikDh merasimine 
1 b k at iması ı·çin ba Macaristanın mühim bir firması u ı g· "nlem,ek uz" ere h• .. rlanan e u zarann ap ı - ..... r 1 ı 0 ~ tıınızın kontroluna dair olan ni - en uygun bir yer, Beyoğlu Bele-
"'ll · f z!al••tırılmasına bilhas Ticaret Odasına bir mektub gön- y-' standardiza<roon taliınatna... 
• erın 8 

'"""' · - donni•tir. "'"" .. , zamname mucibince fındık çu - diye dairesidir. Herkes evlenme 
sa ehemmiyet verilmesive bun - ---.. mesi ikmal olunmuştur. vallanna damga vurmayı karar- işini bulunduğu mıntakadan Be-
dan sonra aşağıda yanlı şekilde Bu mektubda Türkiye - Maca.. Bu tallmatnruneye göre, asid laştırmıştır. yoğ)u dairesine de naklettirmek 
muamele ifa edilme!t. lazım gelir: ristan ticaretinin mütekabilen in- nisbeti en mükemmel yağlarda İçin.de ihrac edilecek fındıklar için yeniden ve uzun bir muamele 

- 1 Haziran 1938 tarihinden i- kişafını temin içfa son zamanlar- 51> 0,02; ekstra yağlarda 2,5; ye. bulu.'1an tekmil çuvallara vuru _ yapılmaktadır. Bu muamele için 
tlbaren içki bayilerinden alına - da sarlolunan gayretten bahı;o - meklik yağlarda 3,5 dan fazla oL lacak olan bu işaretlerin renk, boy aynca pul paralan vermek, yenL 
cak bey'iye re.mu miktarlarının lunmaktadır .. Bu firma kuru mey_ mıyacaktır. ve şekilleri, tamamile tesbit olun- den fotoğraflar çıkarmak lazım -
ne olacağına dair olan 2/8737 sa- va üzerinden büyük işler yapma- Buna muhallf hareket edenler muştur. dır. Bu da yeni evlçnecek çiftler 
yılı ve 5/5/1938 tarih!, karaname ğa da talih olmuş ve fiat sormuş. para cezasil.e cezalandırılacaklar- Bu işaretler 15 Ağustostan itL için füzul(i bir masraftır. Fakat 
ile merbutu talimatnamesinin bL tur. dIY. haren mecburi olarak kullanıla- davetlisi çok olan kimseler, bu 
rer sureU lli§'iktir. [•] calttır. masraflara katlanmaktadırlar. 

2
-

218737 numal'&lı karama - Yen·ı ve lu"ks "ınşaatın yarattıgv 1 rıuhran . BEYOGLUNDA GÜNDE KAÇ me ve merbutu talimatname hü - U (Dış politikadım de~ NİKAH OLUYOR? 
kümlerine nazaran 1 Haziran 1938 

-·· .... _ -·-- ·-- Her evlenecek kimse, Be~roğlu tarihin.den im'baren gerek kapa - taayyün etmiştir. llatti komünist-

K d d 
Belediye dairesindek\ vlenm me-

lı §işe ile gerek kadehle içki satı... ı" r a c 
1 

er ı" !er bile Daladiye hük(imetini •şer- muruna müracaat ettiği için, Be-lan yerlerden alınacak senelik )erin ehveni• te!Bkki etmektedir-
bey'iye resmı. miktarı·, yıllık ı""car- yoğlu salonu pe lı:kalabalık olmak-ler. Fakat Daladi)e, sosyalist ve 
larm yüzde ;yarımı niı;petinde oL Ev kiraları gittikçe ucuzluyor bilhassa komünist yardımmdan tadır. Bunun için de Beyoğlu ni· 
ınak üzere tahakkuk ettirilecek - s kah memunından birka çgün ev. 

çiftin baş göz edildiği 
neler görülür ? 

Halbuii şekerleri dağıtan hade.. 
meler, başka davetlılere de şeker 
vermektedir. Hasılı bütün evlile
rin davetlileri hiribirine karıştığı 
için yeni evliler, davetlilerine il<... 
ram yapamadıltlarından dolayı 

çok milşkül mevkide kalmakta
dırlar. F.sasen nikah mera.simini 
yapmak :suretile, hayatında yeni 
bir dönüm yeri olan ve bu yüz.... 
den, haklı olarak bir heyecan ge
~iren çiftler. davetlilerine karşı 
da ınahçup bir mevkide kaldık
larından dolayı dalın 2iyad.e en
dişe ve heyecan içindedirler. 

Yeni evlileri bu endişelerden 
lrurtarmak için belediye dalrele -
rinde büyük salonlar olmalıdır .. 

Mevcut nikfıh salonlarının eksik 
tanflan 9<Jktur .. Ekserisinde, da
vetIDeri oturta~k kafi derecede 
sandalye J'lktur. 
Hasıh bütün ihtiyaçları temin 

edecek şekilde ru1<filı salonları 

yapmak liızımchr. 

Tıb 
Kurultayına 
Hazırlık 
İikteşrin için şimdiden 

hazırlığa başlandı 
Şehriıniı:deki a14kadarlara teb.. 

!iğ edildiğine göre 2d, 27 ve 28 illı. 
teşrin ayların.da Ankarada cmi111 
tıb kurultayı• toplan!nas:ı karar
laştırılmıştır. 

Milli tıb kurultayında nesli ati, 
losırlaştırma ve gençlığin hlına -
yesi gibi bazı mühim mevzular 
gözden geçireceklerdır. 

Şehrimi.3l<!ki birçok. serbest 
doktorlar da kongreye rapor ve.... 
receklerdir. 

Bu raporların şimdiden hazır -
laıımasma başlanılınıştı:r. 

Ayni tarihlerde Anlı.arada bir 
de •yerli müstahzarlar sergisi• a
çılacaktır. 

Plajlarda 
Yeni tertibat 
Alındı 

Ve yıldı2 , niha~·ct bir lıe~ a2 
perde iizerincfe bize fidan boylu 
tazelerin gölgeleri şekli.ııdl· ı;ôrün
dü. O gifn bugün yıldız aramızda 
dolaşmağa baıladı. Bu yıldı~ ne 
göklerde bir lıattı muıi halinde 
dolaşan seyyareler gibi, ne de 
maJılii' Ye serengiın bir ınüstebid 
gibi çıltmadı. Bu yıldu, hakiki ,.e 
katıksız yıldnm.11 ı!ediler. 

O gün flugiin Tı:ı l. ıl<hzlar isiın
leriııi değiştirerek tekrar karşımı
za grliyorlar ve içimid gml<Iıyor
lar. 

Mesela Piname Nikelli, Polaneıı
rl, Miyamay, '1ir miiddet ~onra 
KJara Bov, Billi Dov, Besi La,· gi. 
bi bombardımanlı isimlerini, da
ha sonra DiyetriJı. Garbo gibi fü. 
sıınfu adlar ile değişfüdil"r .. Şim
di de Dorottl Lamur , .. e daha bil. 
mem ne gı'bi yeniden istihale lıa. 
llnde maziden Jitiye do!:.rru değiş. 
miyen bir sükse ile tarihi seyrini 
geçirmektedirler. 

Bu yıJdızlann öteki yıldul.ırdan 
farkı ötekiler göklerden ~·ere ini. 
yorlar. Bnıılarda yerden ııöklere 

çıkıyorlar o kadar. 
HALK FİLOZOFU 

Bügükdere 
Beyaz Parkta 

Münir 
Nureddin 'in 
ilk yaz konseri 

1 T - Ciıırıartesi alaia-
mı Büyiikden Beyaz Parkta 
MÜNİR NUREDDİN ilk yaz 
konserini verecektir. 

Konsımlen evvel ve konser• 
aralannda nriikeuunel OBKES 
TRA ve CAZ. 

Geu saat 24 den ~ va
pur ve otobüsler temin edil
miştir. 

Maalanmn el'ftldat temin 
ediniz. 

tir. 
müstağni kaldığını anlamıştır. O- vel randevü almak lazımdır. Çün-

ıstanbuıda mevcud evlerden mu .. hı·m bı'r nuncu iri.ya müncaatta kendi - d'I .... 1 1 ... . 
Tahakkuk ettirilecek bey'iye partisinden başkahükfunet lehine kü bir gün evvel muracaat e ' - NG>ksanı goru en P aı-

Telefon: 32-43 

retimler talimatnamenin 37 inci- kısmının beş 0lduğu anlaşılıyor rey verenler, iki senedenberi ol- diği takdirde, bütün saatler do- lar kapatılacak ffisa.,. 
ınaddesi mucibince şimdiye kadar duğu gibi, sosyalistler ve komü - ludur. l 

B •eraı.'t altınd· Bcyog-lu ev Belediye reislig-i; pl.ajlarda ye- M r ıgı" ··e oldugu· gilbi iki tak•itte tahsil olu- • _,.,_ d 1 nistler deg"il, orta ve snğ cenah. u • ~ - - eza "' ŞehriınilKie ....... a ar arın yap- tımanlara halkın fazla rağbet et... 1 uru sabahın dokuzun nı· t· ... 'bat almag-a karar vermiş... 
nacaktır. -''""?elerdir. Bu vaziyetten Dala.. enme mem - "'u / tığı tedkiklere göre ev kiralan mesid.ir. ~~~ 'k"· h' ]: f • 

- 3 Vapur, Şömendö!er büfe- diye hükumetinin daima sağ cc.. dan saat beşe kadar nı "" ıç tir: S ınge go U 
l l nI l 'k" mütemadiyen düşmektedir. Bu Diğer taraftan 2 yıldır Boğaziçi- d _ durmadan nikah k>ymaktadır. Ba... BadlmS her pl.ijda içinde talı... 
eriye ya ız ı or veye şarap sa- düşüşün nisbeti 932 yılına naza- ne ve bilhassa B\iyükdereye dog-_ nah yardımına aynna~agı ve ar- b' Yıkılma ve İcaretlenme 
tılan yerlerin tefrikine mahal kal- tık büsbüliin sağa kaydığı neti- n günler Bo;oğlu dairesinde yir- lisiye aletleri bulunan ırer san- .,. 

ran yüzde 25-30 u bulmuştur. ru Rumeli sahillerine büyük bir d f 1 nik" h · · L dal bulundurulma& mecburi k:ı... • • ha l d 
ınamı.ş o!dugun-dan bu gibi ma - cesi ,ıkarıJmamalıdır. Fakat ha•- mi en aza a merasımı yapı ışıne Ş an 1 Bu nisbet Boğaz;çinde yüzde 40, rağbet başlamıştır. > .,.. ,....,. 
hallerden de yukarıda tarif olu- hatta 45 e ~ıknuıktadır. vekil in, dalına sosyalist yardımına maıktadır. lınm.,~.. Bebek _ fstinye )Olunun geniş. 

lı > Buralarda da ev kiralan ,....k u.. .. d uh'-1" 'ftl ""d Ayrıca pllıı'ların civarında mu- B 1 nan şekilde bey'iye resmi a n- •- giivenemiyettğini ve arat!asırnda Bu yuz en m ~ u. çı ere aı letilme5ine başlanmı~tır. u yo a 
Adalar ve Beyog"lu gibi fazla euzlamış bulunmaktadır k k d hakk k bı'r de doktor temin olu-

ınası lazun gelir. · hatta icab ederse daima, ı;ağ ce- evliler biribirine arışma ta ır. a tesadüf eden •Hi>ar- mezarlığının 
rağbet bulan semtlerde ise -''·"e ı'st b ld 250 · · d f zl · şk" l k'd aktır 4 - Panayır ve pazar yerlern. "~ an u a oın en a a ev nah yardımına dayanmak mecbı:ı... Bu da evlileri mu u mev ı e nac · duvarlan yıktırılmıştır. 
15-20 dir • b J d - b l "bet M ı · .. d Her pliıı' da denizin tehlikeli in-de • balo, konser, tenezzüh va - u ıın ugu ve un ann ra& riyelinde kalacağını anlaması, ba- bırakmaktadır. ese a: yuz a- Me23rlıktan yol• :.lınacak o!an 

Purları bu kısma dahildir - içki Ev kiralarının ucuzlama.sına ııe. görmfyen semtler sırasile mühim ... icraat ve fnaliyeli üzerine imi! vetlisi olan bir zat. ihtiyat olarak sımlarına muhakkak bJ' levha~- kısmın da işaretlenmrsine başla-
d b b b · ıJ 1 bilb b. "'- h'I b ·•- k kut t d iJı: nacaktır. Bu noksanları ikmal et. 1&Wmak istenildiği taktir e u e ; yenı yap an ev er ve llS68 U' .....uJJnın " en oş olduğu an. olmaktan geri kalamaz.. 150 ye y~ın şe er usu e ar nılmıştır. Yolun 1 ınci kısmını teş 

\a'bil yerler için de senelik icarı bütün konfolru ihtiva eden apar- laşılmalı:tadır. A. ş. ESM~ etmektedir.. miyen plajlar k~patılacaktır. kil eden Bebek_ Hisar arnsında 
l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!"'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"O!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'""'!!!!!!!!!!!!!"'!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!"!'!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!,....,_.-~_..._...~!'!--""-!!!!!!!!!!!!!!!!!!"""!!!!""'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l"'!c...>s:! • bulunan ve istimliJu icab eden 

DEILü sını ardına kadar açan bir sihirli 
anahtar. 

vahşi sükünet ortasında her türlü 
b:ıhtsızlılı:ların ser:ıbolü olarak 
§Öyle teselli ediyorum. 

mekten sonra uyuyorum. Akşam 
üstleri çiftliği dolaşıyor. hava ölı
yorum. Gec. leyin geç vakte kadar 
tekrar masanın başındayım. 

( ....... ) yollara dökülmüş.. Müte- binalara da yakında tebligat ya. 
ceSsis bakışlardan çok sıkılıyorum. pılacalı:tır. 
beni hatırlıyacak bir tanıdığa H~r _ İstinyc kısmındaki bi· 
rast gelmek endişcsile rahatsız naların istimlaki ise; daha sıınra YA Z A N 

r -=us R E T SAF A C O ŞKUN l 
~ E O E B 1 R O M A N : 166 - ·----= 

Onu düşünmemi~ olsak kafamı
zın ban hakikatler ve hadiseler 
karşısındaki aczi bizi çıldırtabilir. 

Allah öyle istiyor. 
Sebebini yalnız AIJah bilir. 
Eğer böyle dersem, zaman za. 

Epeydir yazmadığım halde, ka
lemle kağıdı yadırgamadım. Fazla 
üzülmeden sühuletle yazıyor \'e 
zararsız buluyorum. 

oluyorımı. Evdekilere tenbih et. icra ol~a~aktır. _ _ 

İşte ku,·vet ônünde aczin ifadesi 
budur: 

Susmak.-
Durdunnağa, önünü kesmeğe 

mukadder olamadığımız kudretler 
ve hadiseler karşısında susmağa 
ve hatU düşünmemeğe mecburuz. 
Mademki aklımızın dar çerçeve
sine büyük şeylen sığdıramıyo

ruz, 0 halde düşünebildiklerimL 
zin, kapısı açabildi~lerimizin 
grurile bunu örtbas etmeğe çalı
şalım. 

Kaç gündür kafam bununla 
ıneşguL 

Geçirmt.kte olduğum yeknasak, 
her saati her saatine ben2iyen her 
günü dlğerinin ayni yaşayışımı 

düşünüyor bunu d~ündüğiim 

içiD de ni~in yaşadığımıza, belki 
de bu kadar ileri gitmeğe hakkım 
yok, niçin yaşadığıma şaşıyorum. 
Geldiğim gündenberi Alleh fik.. 

ri sabitile baş başayım. 

Bu fikri !Hlbit de olmasa düşün
düklerime gümrük koymak im
kansız! 

Kafamın antreposuna yığılan 

fikir ithalatını yüksek gümriik 
tarifesine tilbi tutuyorum. 
Eğer Allahı düşünmemi~ olsam 

bütün bu Beynimin içini istila e
den düşünceler bir fikir enfilaıı... 

yonu yapacaklar. 

O .. Yani Allah .. 

Hem enO:ıüyük muamma, Hem 

de bütün büyük muammaların ka. 

Onu hatırladığımız her şeyi ona 
atfettiğimiz içindir ki, aczimiz 
yelkenlerini indiriyor. 

Allah öyle istiyor, diyoruz ... 
Bir takım müellifler insanın ya. 

ıamaktan gayesi rnes'ut olmaktır, 
diye dursunlar. 

Gaye bir ama, herkesin malik. 
olduğu muhtelif vasıtalar maksef 

bu telı: gayeye girecek yolda işe 

yaramıyor. 

Mes'ut olmak .. 

Bunu hangimiz, hangı insan is... 
temez ki.. 

Llkin!.. 

Bir de anlımıza yazılan var ki 
bu bizim mukadderatımızın ana 

yasasıdır. 

Ben kendimi bu yalnızlık ve 

man müzmin b;r illet gibi tepen 
ıztırabıma bir ad veremediğim ve 
niçin mes·ut olmadığımı kendi. 
kendime izah cdcmiyeceğim için 
efeli olacağım. 

Evet .. Allah öyle ;stiyor. 
Mademki o öyle istiyor. Onun 

dediği olacak. 

Teselli bu ... 
Halbuki, hani her şeyi unuta

caktım. 

Yep ye;ıi bir insan ya~atacak
tım!. 

Büsbütün eskiy, hortlatıyorum. 

Romanım ilerliyor. Devamlı ça_ 
lışıyorum. Her sabah dokuz bu

çukta masanın başındayım. 
On lkive kadar ya2ıyorum. ye_ 

Yalnız isim bulamadım. Hiç bir 
ismi beğenmiyorum. 

Belki yirmiye yakın isim 
dum. 

buL 

Hiç biri cazip gelmedi. 

Nihayet lsmini en sonraya bı
rakmağa karar verdim. 

Şimdilik romanım isimsizdir. 
Pek farkında değilim; eğer ro

manda düşüncelerim gibi insicam
sızca ise felaket.. Liıkin henüz 
böyle birşcy hissetll' iyorum. 

• Bugün kahya çok zorladı. Kıra.. 
maclım. Araba ile geç vakit kaza

ya indiK. hava çok sıcak. Bütün 

1~~7 Hı~rr BH .<1 ııl 

Haziran 

tim. İsmimi ve mesleğimi kimseye il 
1 

söylemiyecekler. Misafir de kabul Rebiülahtr 
etmemek kararını verdim. 2g 15 

İskeledeki büyük gazino çok l l'"ı -_;~~--::~~':":'::~-~ 
kalabalık. Yıl 1~38, A y 6, Gün 179,Hım 54 

Kiılıya arabayı durdurdu: l ı 
2& Hazi ran ı S" L I -- Biraz insan yüzü gör beğim! 

Diyor. 
lzmitin kurtuluşu 

İnsan yüzü görüp te ne yapaca-
ğım; ben onlardan kaçmıyor mu... 
yum? .. 11 

Yaklllar 

Kahya bu sefer de inip gazinoda 11------
bir kahve içmemizı teklif etti. Ya
naşmadım. O derece israr etti ki, 

onun oturmak arzusunda olduğu-

nu hissederek, mani olmamak için 

kabul etmek mecbu•iyetind~ kal- ' 
dun. 

Güneş 

Ôğle 

!.<indi 

Akşam 

Ya ısı 

lms:k 

.ı 29 

12 17 

16 18 

19 45 
21 48 
2 12 

Ezaıtl 

8 44 
4 3'l 

8 33 
ıı JJ 
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Varşuva beledi-
yesi camdan te
lefon kabloları 
yaptırdı 

BI Y AHUDI HiKAYESi - - ·-··---········-===---==== ----.. - ··-·- ·-- --::-----:--·--·--==..~--- ----

İspanya 
• 

işlerinde ita/yanın 
nüfuzunu hazmedemiyor .. Varşovada, tamamile camdan 

umumi telefon kabineleri yapıl -
mıştır. Kabinenin içinde bulunan 
adam her taraftan görülmektedir. 

Kadınlar, ki daima çok konuşur. 
lar, şüphe yok ki bu yeni kabine. 

!erden pek memnun olmıyacaklar. 
Çünkü sıra bekliyenlerin yüzle -
rini ekşittlklerini, sa:bırsızlık gös. 
!erdiklerini görecekler. 

Balatlı Jülyet 
Hasköylü Romeo.~ 

Roma itilafının lngiltere ile ltalya arasında iş 
Yazan: Nusret safa COŞKUN 

birliği kurduğu kabul edilebilir mi ? 
ispanyada mütareke ilan edilecek mi? Varşova belediyesinin, telefon 

kabinelerini camdan yaptırması • 

nın sebebi büsbütün bl!ikadır. 

Kabineler çok sıhhi ve çok fayda. 

lı imiş. Temizliğini uzun müddet 

ve kolayca muhafaza ediyormuş. 

Sonra, sokağın gürültüsü pek az 
aksediyormuş ... 

Son günlerde İngiliz avam kama. 
rasında yeniden münakaşalar ol • 
du. İspanya işler, hasebile İngil. 
terede hükılmete muhalif olanlar 
Bl!ivekili tenikid ettiler. Bu müna. 
kaşalara dair telgraf haberleri ma 
lılmat veri)"Ordu. Yeni gelen İn. 
giliz gazetelerini de gözden geçi.. 
rerek bir hulasa çıkarmak icab e. 
dince şuna varılıyor: 

16 nisanda Romada imzalanmış 
olan İngiliz • İtalyan anlaşması 
hala tatbikat sahasına çıkamadı. 
Sebeb malCım. 

Bunun filiyata geçmesi için ev. 
vela İtalyanın İspanyadaki gönüL 
!illerini geri çekmesi lazım geli • 
yordu. Romada müzakereler olur. 
ken, nihayet itilaf da imzalanır • 
ken İspanya meselesinin çabuk •bir 
neticeye varacağı, yani İtalyanın 
istediği gibi, General Frankonun 
galib geleceği hesab ediliyordu. 
Hem de bu işin üç dört haftalık 

bir mesele olacağı düşünülüyor, 

üç dört hafta nasü olsa geçeceği 
için sabırsızlığa lüzum görülmü • 
yordu. Anlaşmıya göre İtalyan gö. 
nüllüleri İspanya dahili harbi bi.. 
tince geri alınacaktır. 

Harbin bitmesi demek General 
Frankonwı kat'l galebesi demek. 
ti. Lakin ıbu hesab o zamandanberi 
geçen haftalar zarfında hakikat 
olamadı. Bilakis İspanyada cum. 
huriyetçilerin şidaetli mukave • 
meti görüldü. Bu gidişle İspanya 
dahili harbinin ne vakit biteceğini 
kestirmek öyle kolay görünmü • 
• yor 

Halbuki İtalya ile İngiltere ara. 
sındaki münasebatın düzelmesi ı.. 

çin Roma anlaşmasının artık taL 
bikat sahasına konması iki tarafca 
da istendiği söyleniyor. Yeni ge. 
len Avrupa gazeteleri işte bunun 
etrafındaki dedikoduları ehemmi. 
yetli surette kaydediyorlar. İngL 
!iz gazeteleri Roma anlaşmasının 
öyle kağıd üzerinde kalmağa mah. 
kiım bir tak•m satırlardan ibaret 
gibi durmaması için herşeyden ev. 
ve! İspanyadaki dahil! harbe ka. 
rışmış olan İ• •lvanların geri ça. 
ğırılmaları liızım olduğunda ısrar 

ediyorlar. 

Bu ısrara lüzum var mı?. Diye. 
ceksiniz. Evet... Çünkü Rvmanın 
bazı tekliflerde bulunarak anlaş. 
manın tatbikat sahasına çıkması 
için evvelce tayin edilmiş olan 
şartı, yani İtalyan •gönüllü• !eri. 
nin İspanyadan ııe rı n 'ınması şar. 

tını hafifletmek Londra nez.. 
dinde teşebbüs ' · bulunacağı 

söyleniyordu. Bu . ı duyunca İngi.. 
!iz matbuatı mukabil neşriyata 

İngiliz Başvekili Nevil 
Çeınberlayn 

bl!ilıyarak şartın değiştirilemiye. 

ceğini tekrar etmişlerdir. General 
Franko galib gelmedi diye İspan. 
yadaki İtalyanları ora.da tutmak. 
ta devam etmeği İngilterenin ka. 
bul edemiyeceği söylenmektedir. 
İngiliz • İtalyan anlaşmasıııda 
bu itilafın filiyat ve tatbikat sa. 
hasına çıkabilmesi için cmemnu. 
niyeti ımucib bir şekil• bulmak 
lazım geliyordu. Memnuniyeti 
mucib şekil ise İtalyanın nokta! 
nazarınca General Frankonun kati 
galebesi ile İtalyan gönilllül9rinin 
oradan çekilmesi olacaktı. La.kin 
yukarıdanberi söylendiği üzere bu 
hesab sonraki vukuat ile uyma • 
mıştır. İngiliz gazeteleri cmemnu. 
niyeti mucib bir şekiı. ancak İs • 
panyadaki İtalyanların esaslı bir 
surette geri alınmaları ile buluna. 
bileceği noktasında devamlı neş. 

riyata girişmişlerdir. Memnuniye. 
ti mucib şekil ne olabilir? Mese. 
lesi bugün artık münakaşaya bin. 

miştir. Çünkü bundan her iki ta. 
rafın anlamak ve anlatmak iste. 
diği manalar ayrı ayrıdır. 

·Taymis• diyor ki: Şimdiye ka. 
dar Başvekil Çemberlayn memnu. 
niyeti mucib olacak şeklin ne o. 

lacağına dair izahat vermekten 
dainıa çekinmiştir. Fakat bu hu
susta umumiyetle kabul edilen 
şey harbin nihayetind~ bütün ya. 
hancı gönüllülerin geri çekilmest 
ve yahud •İngiliz planına göre e
saslı bir surette gönüllüleri çek. 
mektir.• 

- Eeeh, öyle ise konağa gidelim ... Başka türlü 
olmaz. 

Refik, yine sızlandı: 
- Nimetçiğim, bir türlü ~na anlatamıyorum. 

cDeyli Meyl• gazetesi İtalyanın 
teklifleri tedk;k edildiğini, lakin 
anlaşmanın tatbikat sahasına kon. 
ması ilk kabul edilmiş şartları de. 
ğiştirmenin imkansızlığı anlaşıl • 
dığını yazıyor. 

cNiyoz Kronikel> gazetesi daha. 
ileri gitmektedir. Diyor kl: •İs. 
panyadaki İtalyan askerlerini cep. 
henin gerisine almak kafi değil • 
dir. Başvekil Çemberlayn ise Ro. 
manın yeni tekliflerini kabul e • 
demiyecel<tir. Aksi taktl irde ken. 
disinin hüsnüniyet sahibi olmadı. 
ğı görülecektir.> 

Bu gazete liberal fırkasına men. 
subdur. Onun için şimdiki lıükQ_ 
mete muhaliftir ve Başvekile her 
vesile ile hücum etmektedir. Libe. 
ral gazete bundan sonra diyor ki: 
·İtalyanın ileri sürdüğü deliller 
ise şimdiye kadar işitilınemiş şey. 
!erdir. İtalya kadar hiçbir devlet 

(Devamı 7 inci sahifemizde) 

Dünyanın en 

Dünyanın en küçük 
adamı öldü 

Dünyanın en küçük adamı ol -
nıakla maruf cüce Acim Büncin, 

85 yaşında olduğu halde! Yugos 
lavyanın Kola şehrinde vefat et

miştir. Boyu ancak 99 santim idi. 
60 yaşında vefat eden kardeşi 2 

san timetro daha uzundu. Ailenin 

en kısa boylusu olan hemşiresi 81 
sene yaşamıştı. Bünçinler rek • 

lamdan hiç hoşlanmazlar, katiyen 

fotograflarını aldırmazlardı. Can. 

bazhanelecin pek karlı tekliflerini 
dainıa red etmişlerdir. 

• 
zengın .. ......................... . 

Kadını'nın kocası 

" Çocuğumu zorla kaç!raçağım 
tehdidinde bulunmadım ,, diyor. 
Barbara hükumete müracaatla kacasının 

Lendraya girmesini menettircli • 
Kontes Rogviç Röventdor'un iki 

;yaşındaki çocuğunun kaçırılması 
meselesinin altında gzili olan şey 
ne? ... 

Bu haıber şayi olur olmaz bil· 
yük bir kalabalık, dünyann en 
zengin varisinin ıbulunduğu kona. 
ğın önüne birikmiştir. Konağın 

etrafı resmi polisler, husus! de -
teklifler tarafından çevrilmiştir. 

Kontes bu tedbirlere, ihtiyat -
!ara neden lüzum gördü? Kim • 
den çekiniyor, korkuyor? ... 

Düddeiumumlye müracaat ve 
birçok vesaik ibraz ederek bir 
tard ve te<b'id kararı aldığı söy • 
!eniyor. Bu, iddia olunduğu gibi 
hakikaten ikinci kocası hakkın -
da mı? ... 
Söylendiğine göre son zaman -

larda kontesle kocası arasmda ge. 
çimsizlik haşlamıştır. Sebeb? Kü

çük çocuğun tahsil ve terbi.yesi 
hakkında aralarında çıkan lh tilaf .. 

Kont, çocuğunu, Danimarka u. 
tiyor, kontes ise İngiliz kibar ço-

sulil terbiye etmek, büyütmek is. 
cukları gibi tahsil ve terbiye gör. 
mesini istiyor. 
Karı ve koca arasındaki ihtilaf 

o kadar büyümü;ş ki kont, çocu. 

ğunu kaçıracağını ve istediği gibi 
terbiye edeceğinı söylemiş. 

Kont, İngiltereye girebilecek 
mi? On beş gündenberi Cenevre-

Yazan: 

- Musa, Turu Sinada çiktiği za
man sevyıilim Raşe!, Cenabı Hak 
karşisinda benim seninlen ko • 
nuştuğum vakitki kadar kendin. 
den geçmemi§tir. Bizim buyuk ec
dadimizi zalim Misirll Fira\-unla. 
rin elinden kurtarmak için sayin 
peygamberimiz elindeki asayı Ni
lin, liralık altina benziyen paril 
paril sarı sularina savurup önün. 
de Balat çarşısi yLbi yol açtığı an
da beni msenin elini tuttuğum da
kikada duymuş olduğum sevinci 
duymamıştır. • 

Sevyilim Raşe!.. seni kaybet -
mekten çok ko~kuyorum. Senin 
babasi seni bana vermezse ben 
iflas ederim. Sen benim dünya u. 
zerinde yegane sermayemsin! 
Saıbahtan akşama kadar Buyuk 

Postahanenin onunde, Mahmud. 
paşa çarşısında C~ğaloğlu yo. 
kuşunda elimde işporta polislerle 
saklambaç oynarken, on kuruşluk 
sakat çorapları alik müşterilere 

otuz beşe kaziklarken hep aklım-
da, fikrinde sensin!.. ' 

Kaldir yözlarini tepemizdeki 
lrul:Jbeye bir bak .. Şu ayı yiirdün
mü? Tipki tipkisina bir beşbir • 
yerde yibi.. etrafinda yildinzlari 
yörüyorsun? .. 
Beşibiryerdenin etrafını kuşa~ 

miş kuçuk altinlara benziyor. 
Karşiya bak Raşe!.. tepedeki a

partimanlara .. İstü edilmiş b1nk. 
notları andiriyor. 

Aydi Ra~el, jaın'bon dilimi ka. 
dar pembe ve tatlı dudaklarını u
zat bana, onlari ağzimin içinde 
ibırak. Bu şayirane manzara orta. 
sinda kendimizdan yeçelim. 

Gözleri çivit mavisi.. saçları ka
rantina bayrağı renginde, Ü zerin. 
de bir tek entari ile bir papuçtan 
başka hiç bir şey olnuyan genç 
bir Yamudi kızı .. Raşe!.. 

Çipil gözlü, suratın tahta kuru
ları üşmüş te, bir el bunları ol -
dukları yerde ezivermiş hissini 

de bulunan kont Parise gelmiştir. 
Oradan Londraya gidecektir. Fa. 
kat, İngiltereye girebilmek için 
müsaade alabilecek mi? Hayır! 

Dostları bunu telefonla kendisine 
bildirmişlerdir. 

Konıt şu cevabı vermıştir: 

- Ben, şerefime yakışmıyan 

<bir harekette bulunmadım. Her 
türlü maniaya rağmen Lo'1.draya 
gideceğim. Şunu kat'iyyen söy • 
lüyorum ki karıma, çocuğumu 

cElbren kaçıracağım gibi bir şey 
söyLmedim. 

Kont, Pariste ikamet ettiği o -
telde, kainpederi mösyö Hüton'l 
kaıbul ederek uzun müddet görüş. 
müştilr. 

Karı ve koca arasındaki bu ih. 
tiliıfın, mücadelenin sonu ne ola
cak? ... 

Sevda ile kurulan bu aile .yu • 
vası bozulacak mı? Yoksa karı ve 
koca -barışacaklar mı? Londra hal. 
kının merakla beklediği bu ... 

veren çilli yüzlil, saçları tarçın 

renkli bir Yahudi delikanlısı .. Bo
horaçi .. 

Rl!ielin baıbası eskicidir. Sabah. 
leyin horozlardan evvel kalkar, 
gecenin yarısına kadar bütün İs. 
tanbul sokaklarını arşınlar. 

Bir saat içinde İstanbulun ka
dastrosunu çıkarması, Prosttan 
daha evvel planını yapması müm
kündür. 

Bohraçinin babası basmacıdır. 
O derece bir basmacıdır ki, eline 
düşen ' müşteriye en fena bir malı 
en iyisi olduğuna seksen sekiz ye. 
min ederek en pahalı fiata yuttu. 
rur; üç metrede de hiç olmazsa 
30 santim çalmazsa yüreği rahat 
etmez. Yünlü diye pamuklu, pa
muklu diye adi nesneleri sokması 
da onun için mesleğınin icabın -
dandır. 

Evvela Raşellerle Bohoraçinin 
ailesi Balatta bir evde oturuyor. 
!ardı. Hatta bazı yaz, on aile bir 
olur. Adada yahud Kuzguncukta 
•bir oda tutup sayfiyeye bile çı • 
karlardı. 

Bir arahk Salamonla Eskinazi 
yııni Bohoraçinin babasile Raşe· 
!in babası ortak oldular. Salamon 
eskiciliği bıraktı. Lakin iki cam
baz uzun müddet bir ipte oynaya. 
madılar . Müşteriye attıkları ka
zıkları biribirlerine de denedikle
ri için kısa bir zamanda ayrıldı -
!ar. Bu ayrılış iki aileyi biribirin
den ayırmıştı. Yalnız işlerini de. 
ğil, evlerini de .. 

Arada derin bir münaferet çu
kuru açılmıştı. Ayrılmıya ikinci 
bir sebeh daha vardı. İşporta ile 
çorap satan Salamonun oğlu Bo
horaçi ile, bir kolacının yanında 
çalışan, Eskinazinin kızı Raşe! bü. 
yümüşler, serpilmişlerdi. Eskina
zinin fikri, kendince, dünya güzeli 
olan kızı Raşeli zengin birisine 
vermekti. Elinde en kuvvetli ser
maye onca Raşeldi. 

Salamon ise, Bohoraçiyi dıra

homası çok bir kızla evlendirmek 
niyetindeydi. 

İşleri ayrılınca, bu vesile ile 
tekrar işlerile beraber gençleri de 
birleştirmemek için ayrılmıya !il.. 
zum gördüler. Salamon Hasköye 

1<i ııoşluğu kim dolduracak!.. Düşüniiyor: 
- Kabahat hep bende ... 

Diyor. Öyle ya. Kabahat hep kendisinde şimdiye 
kadar bir iki defa gidip Nimeti pekalA görebilır, 
onun böyle deli gibi olup arkasına düşmesine sebe
biyet vermezdi. Nimet: 

Evleneceğiz. Yarın cevap isterim .. 
Demekle hemen: 
-- Evleniyoruz ... 

Bu gazetecilik çok iyi, çok yüksek, hatırı sayılır bir 
meslek; fakat maddi rabıtalar itibarile çok fena bir 
iş. Bir ay iyi çalışsan da bir gün biraz ihmal etsen 
hemen patronun, yahud tahrir müdürünün suratı 

asılır. Hele, birkaç gün gitmedin mi?. Bir de gider. 
sin ki, yerine bir başkasını almışlar bile ... 

Nimet, buna memnun: 

Edebi Roman 
No.28 Etem izzet BENiCE 

Cevabını vermek lazım gelmezdi ya? .. Şehvet. 
eııgiln kadın pek ala idare edilir, pek mükemmel 
savsaklanabilirdi. Kendi ihmali, kendi kaygısızlığı 
kendi kabahat!. yazık!. 

- Aman çocuğum... Bu, hiç blrşey değil. Be. 
nimle beraber olduktan sonra, senin buralarda ça. 
lışmıya ne ihtiyacın olacakl. İstersen, hemen git, 
istifam ver ... Gel! ... 

••• 
Yürüye yürüye Eminönüne kadar gelmişler!. 

Pazarlık... Dilbazlık ... Şu, bu ... Nihayet itilaf 
edebildiler. Refik'i şimdi salıverecek, akşam saat se. 
kizde otomobilinin içinde Sirkecid~ bekliyecek, alıp 
götürecek. Refik, buna da razı değil. Fakatı aksini 
yaptırmak da imkansız ... 

- Pekal&... 

Dt'di. Boynu bükük, perişan, aklını zelzeleye uğ 
ratmış insanlar gibi elini uzattı: 

- O halde, sekizde Sirkecide buluşacağız ... 

- Evet... Tam sekizde gelmelisin ... 

- Hay .. Hay .. . 

Refik seslendi: 
- Otomobil ... 

·- RRRRRap ... 
·- Hanım efendiyi• Bebeğe• götiir .. 
- Buyrunuz ... 

Ayrıldılar. Nimet memnundu. Gülüyordu. Bu 
gururun gülüşü zaferin güldürüşü idi! İki zafer bir 
arada: Hem genç kızın bir daha doğrulmamacasına 
belini kırdı. Hem de Refiok'i: Tıs ... Bile dedirtmeden 
kendine rametti!. 

* 
Tramvay .. Tramvay .. Hepsi dolu. Salkım saçak. 

Oda, lıEr kendini işkenceye sokan yolcıı gibi bir Har. 
biye- F'atih arabasına atladı, kapının demir•nde!l 
2line bir parça geçirdi, merdivenlerd~ ki insan he. 
vengi r.rasında tutunabildi: 

Tramvaydan düşüp tekerlekler altında bin par. 
ça olacağından korkmasa, kendini: 

-Ooh ... 
Deyüb salıverecek. Başı bir yer hulub dayanacak 

Vücudü gevşiyecek. Gözleri siyah bir perde ile dün. 
yaya kapanacak. Beyni uyuşacak. Dinlene, dinlene 
kımdine gelecek! Nedir, başına gelen?. İki saat içinde 
neler oldu?. Hele, tam bütün gönlü ile: 

-- Seni seviyorum Ferhunde ... 
Dıyebilmek fırsatını eline geçirdiği bir zamanda 

güzPl kızı gayip etmek, Ferhundesiz kalmak ne ta. 
hammülsüz bir felaket?. Bundan sonra, kimi seve. 
cek, kiıne: 

-- Ben, seni seviyorum ... 

Diyecek, kinli düşünecek, kimin için kalbide dir 
yer ı;yıracak? .. İstikbal dursun. Fakat bugün k:llbin 
bu sızısını kim dolduracak, gönlünde ve gözlerinde 

* -- Refik beğ ... Refik beğ ... 
- Efendim? .. 
- Al şunu da bir benzetiver kuzum. Tahsin iyi 

~·azmamış!. 
- Nedir, o? .. 
- Sadarette bir içtimamı olmuş ne imiş?. 
- Aman kardeşi.m, senden çok rica ederim bir 

başkasına yazdır. Sö:ııüın var, geç kalırım .. 
- canım efendim, üç beş dakikada yazılacak bır 

~ey ... 
Tahrir heyeti müdürünün uzattığı ince uzun 

miıf;vedde kağıdını okudu, yine iade etti: 
- Yazılmaz bu, ilç beş dakikada monşer!. Sad~ 

burada beş kağıtlık not var. Vallahi geç kalırım ... 
_ (Devamı var) 

taşındı. Fakat onlar evlerini aY1
: 

'pi radursunlar, çocuklar kaLbelerı 
çoktan birleştirmişlerdi. Aıle ars-

b k . f .. , e bl· 
sına u ın ve ne ret gırınc 
ri'birlerini eskisi glbi görmeğe itil• 
kan bulamıyorlardL Aralsrıııd3 
koca bir dnlz vardı: Haliç! .. 

Adeta Manş denizinin bir tara
fında kalmış İngiliz delikanlı ııs 
diğer tarafında karşıya hayran 
bakan bir Fransız kızı vaziyetiıı • 
de idiler. İki buçuk arşınlık ça • 
mur lu su onları Bahrimuhiti I{e• 

bir heybetile ayırıyordu. 
Raşelin işi akşam yedide biti~ 

yordu. Lakin Bohoraçinin öyle 
ya!.. O geç vakte kadar (fabril<JI• 
nın iflas ettiğini haykııarak, (reJc• 
liım fiatına) (bir alanın yirmi ıa
ne aldığı) çorapları satmıY1' 
mecburdu. Erken dönerse baba • 
sından dayak yerdi. Bazı bazı ıta· 
şel onu Cağaloğlu yokuşunun ba· 
şında zabıtai belediye nıeınurla· 
rından bir rüzgar lrnldırıp sa ~. 
vurmuşsa Mahmudp~•a kapısırı 
yahut polislerle köşek~pmaca a1;1 
narken Mısır çarşısının yanırıda 
sokakta buluyordu. Cadde ort~ ~ 
sında ayak üzeri konuşmak dogr 
değildi. Hem böyle kısa bir ıa ' 
man içinde ne konuşulu!' ki .. soll• 
ra iki dakika Bohoraçiye bir çCY 
rap parası kay<bettirebillrdi. .. l• 

Böyle içtimai ve iktısadl rntJ1 t.. 
hazalarla Rıışel, sevgilis!nl ralı• 
sız etmek istemiyordu. 
Düşündüler, taşındılar. iki '{a· 

hudi aklı bir araya gelince ne ya~ 
maz? Geceleri Bohoraçinin sarı 
dalla karşıya, Balata geçmesi ~·~ 
rarl"itırıldı. Raşe!, sevgili Boııorıı. 
çisini deniz kenarında bekliyece 

JJO• 
Bir iki saat seviştikten sorır~ ~-
horaçi tekrar avdet edecekti. r. 

11 
kin bunun ekonomik mahztJfti 
vardı. Bohoraçi her akşam, sa~ı. 
yirmi kuruştan sandal tutsın•2, .1 
O zaman sermayeyi kediye de8~: 
farelere yükliyecekti. Adam b 

8 
şına yüz paraya karşıdan_ ka~Ş~~
geçiren sandallar fena degıldi ·dL 
ma, dönüşte bulmak mesele ~u· 
Geç vakit sandal bulunmuyor ~ 
Nihayet bir erkek ve aşık o!ıll:r
haysiyetile Bohoraçi bir fed~ıcell 
!ık yapmıya karar verdi. Gelir r 

'de· dolmuş sandalile gelecek, gı. :ııı.ı-
ken yaya, köprüden dönecektı.rdl· 
nun da sıhhi mahzurları va dl· 
Hasköy - Balat postasının şırn ğ· 
lik haftada üç gün yapılması d0 

, 

ru görüldü. Raşelle Ilolıoraçl ıı;ı. 
ki<ka.ten biribirlerini seviyorlııt 
Bohoraçi anlıyordu ki Raş:ıı P~ 
ra kadar seviyor; bunun !çili Jt 
şelden uzakll!imak, her gün; s:~ 
bahla akşam arası kendisine ııt 
daşlık eden işportasından ayrıl ' 
makla müsavi idi. 

Çekine çekine, Raşelle evlell ' 
mek istediğini ba<basına açtı. s~ 
lamon bir on paralık kaybel!llne 
olsaydı, bu kadar kan beyııı 
hücum etmezdi: .. 

- Haydi karşımdan defol ~CY 
poğl usu .. diye haykırmıştı. Bi.Zı~ 
milletin içinden senin yibi eıı•1 
yetişmemi~tir. Hiç insan drahO ' 
masız kız alır mı be?.. 

1 
Rl!iel ·de, Bohoraçyi sevdiği~ 

balbası Eskinaziye itiraf etınern 
değildi. Lakin Eskimzi bunu dtJ' 

yar duymaz iğneli fıçıya atıl!ll~! 
glbi dehşetle titremiş, bir ~ade, 
böyle laf ağzına aldığı takdir 

(Devamı 6 mcı sahifeınizd•) 



YYAHAT NOTLAR! : 2 
•• Evlada hasret 

TANBUL-KOSTENCE Kalmış adam 
fence caddelerinde binbir renkli ışıklar pek bol olan 

~ın guruplarını daha fazla güzelleştiriyor amma .. 
tanbul .. emsalsiz memleket, her adımda insa

na hasret acısını hissettiriyor 
(Dünkü sayıdan devam) 

k gece hiç şüphesiz ki yerini 
ırgayan yolcuların kendilerile 
guı olmalarile geçen bu kısa 
"hat, ilk iskele olan Köstence. 
~ıhayet bulur. 

Ustence - Romanya vapurları 
•tenceye sabaha karşı varırlar. 

&z ve sisli bir aydınlık açıldık
ilizel bir dalgakıranıır koynun. 
uyu_·, an küçük ve şirin bir şe. 

ıı_ Çıkar. Vapur rıhtıma yanaşır. 
at saatlerce yolcu çıkarmaz. 
. llomen memurları ağı.r iş 

'İitler. Bazan birinci mevki yol
·tına ı·kspresi k~çırtırlar. O 
•ıı bir gün Köstenceye misa. 
>lrnanızdan başka yapılacak 
bır şey yoktur. 

·Purdan çıkınca gümrük sa
una geçılir. Muntaza mve yeni 
salon olan bu holde de biraz 
eınek ve nihayet dışarı çık • 

~ llıümkündür. Ti.ırk sigarasını 
~ •even Romenle"e bir tane tak. 

etmekle bu salondan çabuk 
llıak her zaman mümkündür. 

~ ikramı nazikane yapabil • 
"edir. Bu sal.:ın•lan çıkınca 
Onların hücumu başlar. Ve 

siz bir şey söylemeden ve b!r ter. 
cih yapamadan kenıEnizi eşyanız. 
la arabada bulursunuz. Bizim pa
ramızla elli kuruşla bu ara'balar 
iııısaru şehre götürür. Orada bir e. 
manetçi vardır. Bizim Sultananm 

kulağı çınlasın. Ondan daha mun
tazamdır ha!.. Oraya eşyanızı bı. 
rakır ve işsiz bir insan gibi vakit 

geçirmek üzere Köslenceyi do -

laşmıya çı.karsınız ... Bu güzel ve 

sevimli şehrin en hoş tarafı Bele. 

11 

Gandi " nin arkadaşlarından : 
JaV-ailira·ı Niil_ru_ 

diye meydanıdır. Bur~sı tamamen 
asfalt olup şehrin lokanta ve ga
zino1arı buraya açılır. Burada ak. 
şamları gecenin ya!ısına kadar 
devam eden piyasakr yapılır. 

Köstencenin bütün simalarını bu-

rada görmek kalbildir. Yazın bu. 
raya gelen müşteri biraz heyecan
lanır ve şaşırır. Çünkiı kadınlar, 
tamamen değilse d> kısmen çıp. 
lak ve çok dekolte mayolarla do
laşırlar. Ayaklarındr eski Roma 
sandalları, başlaIInca güneşlik 

vardır. Çok boyana'I Romen ka. 
dınları yaşlılıklarını daima sak
lamak hünerine 'naliktirler. 

Üstü açık veya pnları açık gü. 
zel otokarlara bir alay çıplak ka

(Devaını 6 ucı sayfamızda) 

Evlad muhabbetinin bir insan. 
da nerelere kadar varabileceğini 
gösteren bir misal yeni gelen İn. 
giliz gazetelerinde anlatılan bir 
vak'anın taffillatından anlaşılıyor: 

Loııdra civarında bir yerde De. 
lond isminde yedi yaşlarında bir 
Yahudi çocuğu dünyaya geldik • 
tenberi Dudley ismindeki bir şo. 
törle karısı tarafından bakılmış, 

büyütülmüş, evlad edinilmiştL 

Çocuğun annesi va•ktile bu aile • 
nin oturduğu evde kiracı imiş. 

Çocuğunu orada dünyaya getir • 
mi§. Evladları olmadığı için çocu.. 
ğa hasr"t kalan bu İngiliz karı i l . 
ca dünyaya gelen Yahudi çocu. 
ğunu o kadar sevmişler ki artık 
ondan ayrılamaz olmuşlardır. Ço. 
cuk böylelikle yedi yaşına giriyor. 
Çocuğu anası senelerdenberi lıı • 
rakmış gitmiştir. Çocuk da ken. 
dini büyütmüş olanları ana baba 
biliyordu. 
Çocuğun babası da uzakta idi. 

Nihayet geçen gün kadın gelerek 
çocuğunu alıp gölilrmek 'stediğini 
söylemiş, şoför ile karısı da buna 
ister istemez razı olmu-lardır. 

Çünkü başkasının çocuğunu ana. 
sının rızası hilafına tutamıyacak • 
!ardı. Nihayet aralarında karar • 
laştırılmış, kadının çocuğunu ge. 
!ip almaısı ıçin hcrşey hazırlan • 
mıştır. Fakat çocuğun annesi ge. 
!erek almış, götürmüş, bundan 
sonra şoför ile karısı için günler 
artık pek elemli geçmeğe başla • 
mıştır. Çocuğun yokluğunu hiçbir 
şey onlara unutturamıyordu. 

Nihayet çok geçmemiş, şoförün ı 

öldüğü anlaşılmıştır. Şoför gömü. 
!ürken çocuğun bir de fotoğrafı 
birlikte konmuştur. Kend" evladı 
gibi sevdiği, elinde '"ıilyüttüğü ço. 
cuğun hasretine dayaııamıyan bu. 
adamcağızın ölümü evl<id muhab. 
betinin, evliıda hasret çekmenin 
duygulu bir in•anı nerelere kadar 
götüreceğinin ac•klı bir misalidir. 

!I - S O N T E L G R A F - 2 ~ Haziran 19~ 

Korkunc sergüzeşt 
--------------~'---

Çaldıkları küçük san alla Okya
nosu geçmek is·~ iyen bir karı koca 

Alman asker kaçağı karısile 
Ame~ikaya gitmek istiyormuş 

Merhametli bir otomobil sahibi 
kendilerini Barflör plajına kadar 
getirip bıraktıktan sonra karı ko. 
ca, paralarını hesap ettiler: 

10 frank 75 santimlerı kalmtştı. 
Kıvanç, Alman ordusunda tay. 

yare makinisti idi. Bir mağazada 
çalışan karısı Eduig'le beraber 
kaçtı, Çekoslavakyaya geçt. F d. 
kat taliğ kendiler:ne ,·ardım et. 
metli. 

Çekoslavakya hükumeti, bu ka. 
çak karı ve kocanın meteliksiz ol. 
duğunu anlayınc• kabul etmek 
islemedi. İsviçrede de barınama. 
dılar. Çünkü pasaportları yoklu . 
Nihayet, bir yolunu buldı.:lar, 

Fransaya geçtiler. Burada dl po. 
!is peşlerini bırakmedı. Karı kc.cı: 
·Uzaklara, çok uz k'.ara gidelim. 
Yoksa günün birinde bizi Alman. 
yaya gönderecekler ... • dediler. 
Bordoya gittiler Bilet alacak pa. 
raları yoktu. V:ıpu: kum!1anya. 
!arına müracaat eW!cr İş istediler. 
Kumpanyalar aldırmadı bile. 
Havra giderek talilerini denemiye 
karar verdiler. Friç: 

- Bir kere Amerikaya kapağı 
atabilirsek kurtulduk, gitti. Ora. 
da iş çok ... 

Diyordu. Delikanlı 22, karısı da 
21 yaşında. Eliz Aylend !<onturo. 
!undan balısolunduğunu hiç ;jit. 
memişler. 

Amerikaya çıkabilmenin ne ka. 
dar güç olduğunu bilmiyorlar. 

Zoraki gemiciler 
Geçen Mart iptidasında, Darflör 

• MaceraptteSt karı koca 

plajında bulunuyorlar. 10 frank 
75 santim paraları var. 

İlk gün iyi geçiyor. Kasabanın 
papası kendilerine yardım ediyor. 

Papasın tavsiyesHe b!r otelde ya. 
tıyorlar, yiyorlar, içiyorlar. Friç: 

- Fakat bu böyle devam ede. 
mez. (Devamı 7 inci de) 

İnsan ka sabı 
VA Y D MAN 

? AR I S' de 

~ seyahat esnasında köylülerle temas etti. 
·aletlerini gördü ve "Gandi,, ye hak verdi 

Kadı n Berberler .. GAZETECİLERE DEDi Ki: 

"Beni bekliyen akibeti biliyorum. Aldatmak
ta yalan söylemekte ne mana var ? ,, 

ıı,hdistanda, Ganctiden sonra 
Çok sevilen, hürmet glisterilen 
tu Parise gelmiştir. 

l!(ın ilci sene, Hind milli kongre
~ Sine riyaset etmişti. Bu sene 
'4~ecektl. Fakat siyasi vaziyet 
"llnda tedkikatta bulunmak 
~ l.ondraya gideceğini söyliye. 
~ ka.bul etmedi. 
ehru, ikinci bir cGandi• dir. 
1 ı:ıayeye çalışmıştır: Hind 
'n müddet onunla beraber ve 
·iıi, milli hareketlerinin tevhL 

( 
ehru, vechen de cGandi• ye 
'~t. Henüz kırk sekiz yaşında 

~asına rağmen saçları bembe
"lıı ır. Fakat, çok sağlam vücud. 

t. Birçok kereler, cGandi» 
J. 

1~enceye maruz kalmıştır. 
~st fikirli, açık .;özlüdür. Bu 
~en birçok kereler hapse girip 

. IŞtır. Ömrünün altı senesi 
ı'~hanede geçmiştir. 
~CİLTEREDE ZENGİN 

1f.. BİR TALEBE 
·hru, şimali Hindde maruf ve 
~in bir avukatın biricik oğlu-

t\.i!esi, aslen Kaşmirl:'dir ve 
~ltnla iftihar eder. 

~hru, İngi!tered~ Kembriç ve 
lJıı o., üni\•-ersitelerınde okudu. 
Ilı !tıAnasile bir /1 vrupalı ter • 

ı gördü, modern bir adam " ,,. 
ı · "ıbar aileler arasında vakit r· 

~. 1Yordu. 
'>ıq· > ıstana avdet edince baro. 
aııldı. Balbası gibi avukatlığa 

,:~ı. Az zamanda büyük bir 
ıy t ka:ııandı. Yilksek bir hav at 

ordu. 

Nehru, Hind mılll harekatını 
mektedir. Milli hakların elde e • 
dilmesi için şiddet göstermek ta. 
raftadrı değildir. 

BİR KADINCN VEFATI 
İngil;z hükumeti, iki seneden. 

beri Nehru'yu serbest bırakmış. 
tır. İki senedenberı Hir.d mili! 
kongresine riyaset etmektedir. 

Son hapisten çıkması, • yani 
1935 te • pek feci şerait dahılin. 
dedir. Kendisine son derece 3a • 
dık olan ve daima birlikte çalışan 
karısının İsviçre sanatoryomur. • 
da vefat etmek üzere olduğu ha. 

' seyahat esnasında köylü • 
temas etti. Bunların sefalet. 

ı gördü, yüreği ezildi. •Gan. 
• lıak verdi. Ve keııdisile 
'lıiebat tesis ettı. O günden 
• ıoııgırı ••k delikanlı yaşayış 

• berini almıştı. Hemen tayyareye 
atladı, gitti. 

,,., ~ı değışt •rd ı. . 

ano:ı,. ılc 'erdtıer ~·lışmıya 
~' Kov 1 ere g ıcL vor, halkı a. 

,... .. SenelPrc t: lp ste kaldı. 
0

'"l.~1 bıt 1 \Ol, ClK y r; iki 
~ '"Çıııe<leıı yı.1~ hap, · g:ri • 
~. 

Nehru, Hind teceddüd harekii. 
tında pek mühim bır rol oyna • 
maktadır. Hindlı!er ve İngiliz hü. 
kılmeti üzerinde nüfuzu pek bü. 
yiiktür 

Hindıslanın milli meselesini, 
dunva !Tl.<'selelerin» boğlamak 

emelde Avrupaya gelnıiştır. 

Amerikada en gizli devlet 
sırlarını kolayca öğrenen .. 

Güzel kadınlar Berberlik 
yapmakla ne kazanıyorlardı 

B 1 R- S _!B._ TFŞ~ E D i L Di ! 
Amerika gazetelerinin verdiği 

malumattan anlaşıldığına göre A. 
mcrikada Alınan casus teşkilatı. 

nın faaliyeti gittikçe artmaktadtr. 
Umumi Harb esnasında Alman ca 
suslarının Amerikada nasıl çalış. 
tıklarım gösterir pek çok tafsilat 
vardır. Mesela yine Umumi Harb 
esnasında Atmerikada ingilız ca • 
sus teşkilatını idare etmiş olan A. 1• 

mira! Gaunt'un hatıratını geçen • 
!erde •Son Telgraf• hulasa eder • 
ken Alman casuslarının neler yap. 
tığı hakıkında çok iyi bir fıkir e. 
dinmek kabil oluyordu. 

Şfilıdi.kıi faaliyet de harb esna. 
smdaki Alman casuslarını hatır • 
lalrnakta olduğunıt söyleniyor. 

Demek ki Alman casusları Ame 
rikada 938 de de pek faal bir rol 
oynamağa başlamışlardır. 

N evyol'kta ve Vaşingtonda ce. 
reyan eden tahkikata göre Ame. 
rikada casusluk işlerile meşgul O

lan heyet haftalardanberi müza. 
kereden sonra Amerikada vasi bir 
Alman teşkilatı olduğunu bildir • 
miştir. Bunda alakadar olmak ü. 
zere on sekiz k!şı hakkında taki. 
bat yapılmasına !<arar verilmiştir . 
Bunlard~n üçü Aıman ordusuna 
mensubdur. Söylendiğine göre 
Umumi Harbdenberı bu üç kişiyi 

meydana ç>karmak için hertalar. 
danberi birçok vesikalar tedkik e. 
dilmiş, yüzlerce kımsenin ifad si 
alınmıştır. Bu !lUsustaki tahkikat 
ilerlerken bunun milletlera'"ası 

politikası ıtibar:le nezaketi dola. 

yısile tahkı.katın devamı iç;r. Va. 
şingtondan hesabı istenmiştir. Bu 
suretle itham cdi!en Alman su • 
bayları şunlardır: Fon Bonin, 
Herman Manzel, F~ygr. Bunların 
üçü de Alman millı müdafaa ne • 
zaretine mensubdur. Fon Bonin 
Bahriye nezaretine mensubdur. 

Feygr Şimali ve Cenubu Ame. 
rikadaki bütün Alman teşkilatı • 

Mis Vanger 

nm başı sayılmaktadır. 

Bunların eller"ndeki vasıtaların 
en mühimmi Almanya ile Ameri. 

ka arasında işlemekle olan büyük 
gemilerde çalışan bir takım kim • 
selerdir. Bunlar o gemilerd•J muh. 
telıf işleri göıvne!<le ise de asıl va. 
zifeleri Ameri.kadttkı teşk.llı.t ila 
Almanyad~ merkez arasında ir
tibatı muhafazadır. Ameri:kanın 

, kara, deniz ve hava harb vasıta • 
!arı hakkında en yeni malumatı al 
mak için bunlar böyle mühim bir 
şebeke meydana çıkarılmıştır. 

Tabiidir ki bu şebekenin içinde 
kadın !ar en mühim bir mevki al. 
maktadır. 

Alınan casus şebekesine mensub 
olarak bir zemandaııberl İngllte • 
rede faalıyette bulunan Jesi Jor. 
dan ısmindeki kadının bundan bir 
kaç ay evvel yakalanarak mah. 
kum edildiğıni •Son Telgraf• o 
zamanlar İngiliz gazetelerinden a. 
!arak etrafile yazılmıştı. Jesi Jor. 
dan İskoçyada Dunde'de açtığı 

berber dükkanında uzun zaman 
para kazanmış, fakat sonra casus. 
Juğu meydana çıkarak 16 mayısta 
dört sene ağır hapse mahkum e. 
dilmi.şti. Elli bir yaşlarında olan 
bu kadının oynadığ, rollin ehem. 
miyeti, şimdi Amerikada yapılan 
tahkikatta meydana çıkmış olu. 
yor. Bu bir roman gibidir. 

Sanders isminde bir Alman ile 
Jesi Jordan aras!nda casusluk iti. 
barile bir münasebet vardır. Ka. 
dın aldığı malumatı Sandersc bil. 
dirmektedlr. Sanders de c.ndan öğ. 
rendiklerini Almanyadaki merke. 

(Devamı 7 inci sahifemizde) 

Gazeteciler, fotoğl afçılar .. 
Lutten artı.k çekiliniz, keşif ame
liyatı bitti. Raporumuzu hazırlı. 
yacağız. Bizi rahat bırakınız ... 

Sorgu hakimi bu sözü söyledik. 
ten sonra muavinine döndü, ya
vaş sesle bir şeyler notettirmeğe 
başladı. 

Saat altıya geliyordu. 
Jandarmalar, polisler mağara. 

nın etrafına bir kordon çevirmiş
lerdi. Yabancı kımseyi geç!rmi • 
yorlardı. Bin müşkülatla arala • 
nndan sıyrıldım ve keşif heyeti
nin arasına karıştım. 
Mağara ve civarı yirmi polis ve 

yüz seksen jandarma tarafından 
muhafaza altına alınmıştı. 
Cin~yet mahallinde Milddeiu. 

mum! sorgu hakim!, avukatlar, 
jandarma kumandanı, Vaydman. 
Milyon ve gazeteci olarak ta bir 
ben vardım. 

Versay sorgu 1'akimi, Muddei -
wnuml ile konuşuyordu. İnsan 
kasabının avukatı M oro dö Ciya. 
feri, kayalara, kestane ağaçlarına 
bakarak asabi asabi dolaşıyor, siga 
ranın birini söndürüyor, diğerini 
yakıyordu. 

Bana gelince: Polislerin dikkat 
nazarım çekmemek ıçin olduğum 

yerden kımıldanmıyordum. Not 
defterimi de cebime saklamıştım. 

İhtiyata riayet lazımdı. Çünkü 
kolumdan tutulunca kordonun dı
şına atacakları muhakkaktı. 

Vaydman, Katiller prensi, in. 
san kasabı• Vaydman, Milyonla 
beraber yanıbaşımda duruyor. İ
kisinin de elleri kelepçeli ... 

İki jandarmanın muhafazası al. 
tında bulum.ayorlar. Yavaş yavaş 
Vaydmanın yanına yaklaş.tını. 

Kimsenın dikkat nazar.nı çekme. 
den çömeldim, yanına oturdum. 

Bu birkaç saat içinde birçok ya
bancı çehreler gören •İnsan kasa. 
bı•, benim yanına ;ıturmama hiç 
oldı.rmadı. Kim olduğumu da bll
miyor. 
İNSAN KASABI İLE BAŞBAŞA 

Geçen İlkkanunda, Amerikalı 
dansözün ve Madam Keller'in ce. 
sedleri çıkarılırken hazır bulun. 
muştum. O zaman, bir ı;ün katil
lerile karşılaşacağım hiç hatırıma 
gelmemişti. 

ALtı ay sonra, cHaydudlar ini• 
kenarında 'Yanyana bulunuyor -
dwn .. Vaydman çok sakin göril
nilyordu. Milyon süt dökmüş ke. 
di gibi düşünüyordu. 

Acaba bir şey sorsam cevab ve. 
rir mi? .. 

Bir sigara uzattım. 11.ldı. Sanki 
eskidenberi biri.birimizi tanıyor

muşuz gnbi konuşmıya başladık. 
- Birçok suallere eevab ver • 

ditn. Niçin getirdiler buraya beni .• 
hapishanede rahatım yerinde. Bi
dayette pek çdk üzüldüm. Fakat 
bu kendim için değil, ~ilem için. 
dir. 

«Hayale, ümide kapılacak bir 
adam değilim. Yalan söylemekte 
bir menfaatim yok. Akıbetimi bL 
liyorıım. Hakikati, olduğu gibi 
söylüyorum. İnkarın, uydurup 
söylemenin faydası ne? .. • 

Vaydman sustu. Dikkatle yü. 
:r:time bakıyordu. Bakısları itiraf 
ederim ki beni müteessir etti. 
Tatlı bir sadası vardı. Temiz ve 
zarlf ellerine bakıyordum. Bu el. 
!erin nasıl olup ta kana boyandı
ğına şaşıyordum. Bu ince, zarif 

Devamı 7 inci sahifeınlıd., 
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H ataydl a Almanya if& 
• • • Polonyanın arası 

Vazıyet lehımıze doğ. mı açılıyor 
inkişaf ediyor ru 

Hataya buradan bir Er· 
meni hey'eii gidiy1r 
Hataydalci idare teessüs edince 

cıradaki Ermenilerin tehcir edile.. 
ceğ:i hakkımla Hatay Ermenileri 
arasında menfi propagandalar ya.. 
pılmakta olduğunu, Fransız dele
gesileTürk konsolosu ve Hatay 
Talisinin mahalli Ermenilerin 
ileri gelenlerini çağırarak böyle 
bir vaziyetin mevzuu bahsolamı
;yacağı hakkında teminat verdik • 
lerini yazmıştık. 
Öğrendiğimize göre §ehrim.i.z 

Ermenilerinden seçilecek bir he. 
~t pek yakında Hataya gidecek.. 
tir. Bu heyet Hatayda yer yer do
laşarak Türk hükllıneünin kar -
de; Ermenilere karşı Türkiyede 
gösterdiği iyi muameleyi anlata.. 
eak ve Hatay Ermenileri için de 
Cumhuriyet hükllınetinin başka 
türlü düşüncesi varid olmadığına 
kendilerini ikna edecektir. 
KONTROLCULAR BİRER lKt.. 

Geri kalanlardan bir parti bugün 
mütelıakisi de yarın veya öbür 
gün Hataydan aynlacaklardır. 

FRANSIZ HEYETİ REİSİNİ« 
BEYANATI 

Antakya 27 - General Hutzin. 
ger Anadolu ajansına yaptığı be. 
yanatta askeri müzakerelerin tam 
bir gizlilikle c~reyan ettiğini, bu. 
na binaen bu müzakereler hak -
landa Suriye gazetelerinde çıkan 
haberlerin hakiki membalardan 
çıkmadığını, Orgeneral Asım Gün
düz ve orta elçi Cevad Açıkalını 

daha evvel Ankaradan tanıdığını 
ve temasların hakiki ve büyük 
bir saıniınilik içinde yapıldığını 
söylemiştir. 

ERMENİLER VE HATAY İŞİ 

(Birinci sahifeden devam) 
nu kaydetmiştir. 

Rahib Lu·belski, Almanyadaki 
Polonez kiliselerinde Polonya li. 
sanının menedilmesini ve Polon
ya köylülerine karşı yapılan ~eb. 
ri istimlak muamelelerini protes. 
to etmiştir. 

Kiliseler devletin istediğini 
yapacak 

Beren 28 (A.A.) - Mezhepler 
Nazırı, katolik ve protestan kili
selerine devletin tahsisat verme.. 
sine ve kilise varidatının tahsi -
linde teşriki mesaiye k~rar ver. 
miştir. Şu şartla ki, kiliseler de 
kanunların çerçevesi dahilnde 
devletin arzularına göre hareket 
edeceklerdir. 

Barç meselesi hallediliyor 
Londra 28 (A.A.) - Almanya 

ile İngiltere arasındaki maliye ve 
ticaret münasebetlerine dair iki 
memleket mütehassısları :ırasın

da Ticaret Nezaretinde iki top -
lantı yapılmıştır. 

İyi malllınat alan mehafilden 
öğrenildiğine göre, bu müzakere
ler neticesinde iki tarafın A vus-
turya borçları hususundaki nok
tai nazarında bir yakınlık hasıl 

olmll§tur. 

Af kanununun reddi 
ihtimali var mı ? 

(Birinci sahifeden devam) 

Bu itibarla llteclisin yann tatili mukarrerken buna da imkAn görü. 
lcmcmcktc \'e Celal Bayar'm yarın Mecliste vereceği nutkun ve istiye. 
ceği salfıhiyc_tin ya cumaya, yahud da dört temmuz pazarctsiye kalacağı 
zannedilmclıtedir. 

Maanıafih bazı kanunların önümüzdeki devreye terki takdirinde 
Celiıl Bayar cuma günü nutkunu söyliyecek ve Hatay vaxiyctinin inki. 
şnfma göre Mecl~sten yine vaziyetin icab ettireceği sııliihiyetleri isli· 
yecektir. ' 

Af keyfiyetine gelincıı, liyiha Meclis encümeninde son şeklini al. 
mıştır. Bu şeklin tağyiri ve affın adi cüriimlere de teşnıili Meclis he. 
yeli umumiycsinde mevzuu bahis değildir. Ancak Mecliste yüzellilik. 
!erin affı ınünasebetile dikkate şayan münakaşalar cereynn edtteği ve 
birçok batiblerin söz alacağı, hatla bu hususta BB§vekil, Parti Sekreteri 
ve Adliye Vekilinin beyanatta bulunacakları da anlaşılıyor. Birçok ze
vat yüzelliJiklcrin affının rejimin emniyeti Ye istikrarı ile alllkah ol. 
duğu knnaalinde değillerdir. Hatta bunlar: 

- Cumhuriyetin ilk yılı içinde de yüzellilikler memlekete dönmüş 
bulunsalardı hiçbir ey yapamazlardı. Gösterilen hareket yüksek bir 
siyasi geni~leme ve ona istinad ~den aftır. Fakat, bu hainler ona layık 
mıdır? Vatan lıainlerinin nihayet bir gün affa uğrıyabil~ekleri miiliı. 
hnzası miislakbel nesiller iizerinde ne tesir yapar?. İ~in bu noktası 
cayisualdir ... 

Deım•ktcdirler. Maamafih, buna mukabil Mediste büyük ekseriyPI 
a[ layihasının rejimin asil bir jesti halinde kabul ve tasvibi lehindedir. 
Bu itibarla l>ledi• ne kadar hararetli nutuklara sahne olursa olsun yine 
rey itibarile ııf layihasının ekseriyet kazanacağı ve kanunıyet k""bedt·
CLği muhakkak sayılabilir. 

Diğer t:ıraflan Ankara ve Meclis fahsi tahriklerle )'aptlaıı ne>ri
yatla asla alakadar olmamaktadır. 

••••• 
Encümen layihada ne 

ŞER CENEVREYE 
DÖNÜ'YORLAU 

Antakya 28 (Hususi muhabiri • 
mizden) - Tarafgirane hareket 
ile hemen hemen bütün Hatay -
hlar üzerinde fena tesir !er bırak. 
mış olan Milletler Cemiyeti kon. 
trol heyeti son bir tebliğ neşrede. 
rek seçim ameliyatına 26 haziran 
tarihinden itibaren kat'i olarak 
nihayet verildiğini ilan etmiştir. 

Suriye Patriği kisvesi altında 

dolaşan Saraçyan isminde bir Er. 
meni ruhanisinin şamda Elkabes 
gazetesine beyanltta bulunarak 
Suriye ve Hatay Ermenileri na • 
mına söz söylemesi ve onları Türk. 
ler aleyltine tahrik etmesi, şeb -
rimizdeki Ermeniler arasında hid
det ve infial uyandınm~ır. 

Mütehassıslar bilhassa Alman - •b • 
İngiliz ticaret müna•ebetlerini dü- gı f 
zeltmek imkanını tedkik etmişler. 

değişiklikler yaptı 

Koınsiyon umumi katibi An
ker, Kahire yolile Cenevreye dön
mekte olup dün Beyruttan İs -
kenderiyeye hareket etm~tir. He
yetin diğer azalarından bir kıs • 
mı dün burayı terlı:eylemişlerdir. 

Bu münasebetle İstanbul Erme. 
ni Patrik kaymakanu -peskopos 
Arslanyan beyanatta bulunarak 
bu hiddet ve infiale tercüman ol. 
muş ve bilhassa demiştir ki: 

c- Hatay Türkelidir. Bu iti • 
lbarla orada.ki Ermeniler de bura 
patrikliğine bağlıdır. Binaenaleyh 
Hatay Ermenileri hakkında ye -
gane söz söy liyecek adam benim 
olmam lanmdır.• 

SEYYAHAT NOTLARl:2 
Istanbul - Köstence 

\ 

(5 ind salıilemizden devam) 
dının bindiğini gören her yabancı 
gayriihtiyari bu güze!Jerin mü • 
temadiyen aktığı yere, Mamaya 
plajlarına kendisini kaptırmaktan 
1lı:urtaraınaz. Soluğu orada bulur. 

Bizim paramızla sekiz kuruşa 
gidilen bu plajlar Rornanyanın en 
güzel yerleridir. Şehirle pliıjların 
arasını ra.bt.eden çok g~niş olını -
yan, fakat iki tarafı boJur fidan. 
!arla süslenmiş yarısı asfalt, ya • 
J1Sl parke yolun iki tarafı hiç te 
güzel manzaralı değildir. 

fü)r şeyin bir gösterişten ibaret 
olduğu ve Köstencenin fakir yer. 
!ilerinin hakiki va>.iyeti §ehirden 
ayrılan herkesin önüne çıkar. Bir 
taraftan denizin yaladığı ve sarı 
kumsal sahiller de şirın değildir. 
Hiç bir deniz, Marmara kadar gü. 
zel olamaz. 

zannedildiği gi.bi de kalabalık ta 
değildir. Her halde eskıden fazla 
se;<yah akını, iktısadi mi.ilahazalar 
veya daha başka sebeblerle isH. 
kametini değiştirmiştir· Bu azlı. 

ğın verdiği açlığı rıhtımdan itiba
ren Romanyanın her tarafında 

görmek kabildir. Plajın güzelliği 
konforlu ve temiz olmasıdır. Baş 
başa balayı geçirmek istiycnkre 
ucuz, rabat ve sakin bir memle _ 
ket olarak burası gösterılebilir. 

Burada nefis brr yemek bile pa. 
halı sayılamaz. Bizim paıamızla, 
içkisile beraıber bir buçuk liraya 
güzel bir menoy:ı kavuşmak ka
blldir. Köstenceye gelen herkes, 
gününü burada geçirir. Sonra ak. 
şam serinliğinde şehre iner. Gün. 
düz caıı.ız, sönük ve tenha şehir 
şimdi canlanmıştır. Herkes bu 
küçük vilayet merkezinin akşa

mına iştırak ed<>r. Memurlar, ta. ı Bir çe)Tek sonra otokar, güzel 
'lıır binanın önünde durur. Geniş 
kapıların iki tarafı'lda mayo dük
kanları, berber, loka:ıta ve yolcu. 
!ara mahsus vasıtaların hepsı var. 
dır. İçeriye yine çok az bır para 
ile glrilir. On kuruş :nuknbilinde 
müstakil bir kabine hatta iki ki
şlik bir loca kira!amak kabildir. 

1 
!ebeler, ve bilhassa kendi ,erine eş 
araı 'l!n kadınlar c.ıddcleri doldu-

- eğer arzu ederseniz - bir mayo 
ve bir havlu da ver;rkr. Bu su -
retle elinde hiç bir ~eyi bı.lunmı. 
yan bir adam on kuruş muKabilin. 
de her türlü ihtiyarrnı görür. Ka
binelerin önünde geniş koridorlar 
ve teraslar vardır. Muhtelıf kat. 
!arda sıcak, ;oğuk duşlar \'ardır. 

Ka:bineler geniş, rahat, aynalarla 
süslenmiştir Bu plaıın ortıısında 
hasır koltukla• ve güzel mas.alar. 
la mukemmcl bir gazino \'E' lokan
ta 'ard" Burada bir Çignn or -
kestrası rem d nıze giTt"n, kö -
püklu dalgalara le nd.lcrinı kap
tıranlara hop~~lör sayesind hole 
oturup -çer,.ere "" viyenlcre zevk 
ve neş'e ,·erir. D n • daima dalga. 
lı, fakat sıcaktır Yalnız bu plaj, 
rüzgarlara maruz olması itih;c-ile 
bizim Altınkuma benzer Dnniz 
çok defa çöp ve yapraklarla kırli. 
dir. Bu rndan sonra ins0 '1 mutla
ka vılta malıdır M ll"'aya pl5jlan , 

rur. Herkes sanki biribirlnin aş;_ 
nası gibi selamlaşır, gülüşür, Lo
kantalarda birçok :.&dınla: kibar 
erkeoklerin davetim bekl,.r. 

Türkler için hatıl lisan müş
külatı bıle olmıyan bu şehirde İs
tanıbula yakın yemekler; bulmak 
daima mümkündür. Lapaya ben
zer bir pilavla acapib bazı sebze 
dolmaları, karpuz ve ka,'Un 'l'ür
kiyeden pek te uzak olmadığınızı 
size hatırlatır. Sabah trenini ka. 
çıranlıır i<;in öğ! en sonra veya 
ertesı sabah Bükreşe hare.ket et
mek kabıldir. Kösl~ncenin dük
kanları hıç te enteresan değildir. 
Yahud'1crin elinde c-lan tkaret bi. 
zim Mahmudpaşanın mütekamil 
bır şeklini gösteren dükkanlarla 
dolu sokakları meydan• getirir. 

Köstcnccnin güzel parkı ve o
n un ortasında (Ga1ino D"lot) de
mlen ve •inde °l:E''lgL., ve Ktbar _ 
ların kumar oynad ğı yer güzel
dır. Zakkum ağaçlarile yabani 
güllerin vetiştiğı bu parkta boş 
ve nçık Karadenizc karşı uzaklar
da, güzel ,·urdumuzun serın ve şL 
rir Boğaziçinin hasretini acı acı 
dııvmamak ta mümkün olmaz. 

dir. Mevzuu bahsolan şey, Avus. 
turya borçlarına aid tediyatta Al· 
ımanyaya kolaylık gösterilmesidir. 

Spar va beden 
Terbiyesi 
Kanunu 

(Birinci sahifeden devam) 
Mecb umumi heyetine sevke. 

dilen projenin bir maddesi ile 
beden terbiyesi köylere kadar 
mükellefiyet halind~ teşmil edil
mektedir. Vilayetlerde tıölge 
başkanlıklarnı valiler yapacak -
!ar ve bütün faaliyet Başveka , 
Jete bağlı olacak uınilll'I müdür. 
lüğün konlrolu alt•nda olacaktır. 

Vilayetlerde valiliklerin, kaza _ 
!arda kaymakamların, nahiyeler
de nahiye müdürluinin birer mü. 
şavere heyeti bulunacaktır. Ku. 
lübler, bu teşkil:itın içinde faa
liyetlerine devam edecekler ve 
daha geniş ölçiide yardım göre _ 
cek!erdir. 

Belediyeler bü•.çeleriııden yüz. 
de dört hususi idareler yiliode L 
kisini beden terbiyesi ve spor iş

leri için yapılacak tesisler ve bu 
mevzu ile alakalı diğer faaliyet. 
!ere ayıracaklardır Bu paralar, 
genel direktörlüğün hazU'lıyaca. 

ğı programa uygun olarak ve bu 
idarenin muvaffakiyetle sarfo _ 
lunacaktır 

Beden tevbiyesi mükellefiyeti
nin muhtelif yaş hadleri üzerinde 
tatbik şekli, İcra Vekil't"li karar. 
lan ve nizamnamelerle tesbit e. 
d;Jecektir. 

Azgııı 
Manda 

Bu sabah keısi ... ıcK lıZere vapur. 
la Galata rıhtı.mına ge1ııri!en ve 
her nasılsa firara muvaffak olnn 
azgın bir ôküz etrafı altüst etm;ş
t.r. Galatadan tam Tophaneye geL 
diği zaman kaçan bu azgın öküz, 
Galata _ Karaköy - Sirkeci yolile 
ve önüne çıkan lıerşeye tos vura
vura, bu ara tramvayları ve oto. 
büsleri bile boynuzlıya boynuzlı. 
ya büyük bir sür'&tle Sul1anah _ 
mede çıkmıştır. Çılgın ve azgın 
hayvan burada Sultanahmed ca
mii heliilalarına girm•ştir. 

Kendisini takib eden polisler 
üzerine hemen tabancalarını bo. 
~ltmışlardır. Falrnt 12 kurşun a. 
tıldığı halde çılgın öktiz yine öte. 
ye beriye saldırınakl3n, boynuz -
lamaktan hali kalmamı.,..tır. 

Nihayet kudurmuş öküz biraz 
sonra kurşunların açtığı yaralarla 
d~p ö1müştür. 

(Birinci sahifeden devamı 
deyi aynen kabul etmış, fakat 
Türk ceza kanununun ikinci ki -
tabının birinci babında yazılı rü. 
rümlerin mahkılmlarile maznun. 
!arının affı hakkındaki 2 inci mad. 
deyi hükümetle mutabık kalarak 
yerinde bulmuş ve liıyihadan çı. 
karmıştır. Layihanın üçüncü mad. 
desinde istiklal mahkemeleri mah. 
kfunları hakkında kabul edilen 
affın hiikimler ve memurin ka -
nunlarına göre yapılan inzibati 
muamelelerle ihrac tard veya 
askerlikten nisbetlerinin kesil • 
mesi surctilc alakası kalmıyan -
!ara şamil olmamasını musib gör. 
müş ve affa aid olan bu layihanın 
kanunlaştıktan sonr:ı doğabilecek 

bir\'Ok müşküllere meydan ver -
memek için ikinci maddeyi ayrı. 
ca kaleme almıştır. 

Encümenin tertibın göre layi
hanın üçüncü maddesi, Lozan mu. 
ahedenamcsinin umumi af beyan. 
namesine ilişik protokolunda ı 
bahsedilen 150 kişilik listede isim
ler! yazılı şahısların d:ı affolun - 1 

Bir harb 
ÇRkarsa 

( Bırı ,ei s yfada, devam) 
cephesinde Lucena De; Cid mın. 
takasında düşman C:ıııtr~" ve L:ıs 
Solera sırtlarını i~gal etmiştir 

Estramadure'de Valeskillo mın
ta'kasında dün Arko-; tepesinı z•ı:ı-l 
tettik. 1 

Alman _ İtalyan hava kuvvet. 
!eri dün Valans ve Al•kant~ iı -
manlannda Farbam ve Arhon 
isimlerindeki ticar,•t gemilerini 
bombardıman ederek yakmışlar -
dır. Bu vapurların ıııC!rettebatı a. 
rasında ölen!er ve yaralananlar 
vardır. 

İngiliz gazetel.,rinio )'Pni 
mütaleaları 

Londra 28 (A.A.)- İngiliz gaze. 
telerinden yalnız Times gazetesi, 
İngiliz gemilerinin İspanyada 
bombardnnan edilmesı meselesine 
müteallik yeni mütaleelar serdet. 
mektedir. 

Bu gazete diyor ki. 
Her tarafta endl,<c ve infial his

sedilmektedir. 
Bunun la beraber Tim es gazete

si, İspanyaya fazla miktarda tica. 
ret gemisi gitmesinin s.ıiki kazanç 
hırsı olduğunu hatırlatmaktadır. 

Ayni gazele ilave ed'yor'. 

• Başl!ca faaliyet merkezi impa. 
ratorluğun herha_.,g; bir noktasın. 
da bulunan bir kumpanya teşkil e
den bütün ecnebi maceraperestle. 
rln bunu yapmakla İr.gil<iz tabiiyc. 
tinin bahşetmekte olduğu bütün 
haklardan müstefid olabileceğini 
zannetmek gülünç olur. 
Mı:.amafih Timeg gazetesi, İn • 

gilterenin himaye elmek vazife.,{' 

duklarını gösterm~ktedir. Bu 
madde de hükümetin teklifi veç. 
hıle affa mazhar olanların 8 sene 
müddetle maaşlı veya ücretli fıın

me hizmetlerinde kull~nılamıya. 
caklarına dair olan kaydın lJzum. 
lu olduğunu encümen de kabul 
ve tasvib etmiş ve maddede buna 
dair tasrihat yapmıştı• 

Teklif layihasının ~ ıncı madde
sinde yazılı olup yabancılar hak. 
kında Dahiliye Vekaletinin haiz 

olduğu tıfö'id ve tebaüd saliıhiye. 
tinin affa nail olan İstiklıil mah -
kemesi mahkfunlarıle 150 likler. 
den gösterecekleri hareketleri iti. 

barile saliıh kesbettiklerinde şiip
he edilenler için de tatbik edilme. 
sini isabetli bir tedb;r telt.kki e. 
den encümen, bu hükmü. liiyi -
hanın 4 üncü maddes: olarak ay. 
nen kabul etmiştir. 

Heyeti mahsusalarc,ı verılen ka. 

rarlar kendilerine henuz tebliğ e
dilmiyenlerin itiraz hakkına dair 

evvelce hazırlanan kanun bu ka. 
nunla birleştirilmiştir. 

merika.-!'a 

Bir milyoner 
Daha 

O•t;.:da:-ı kayboldu 
Albükerk (Yen Meksika) 28 

(A.A)- Şikago tabilerinden bi. 
rinin oğlu ve büyük bir servetin 
varisi olan 21 yaşında Con.mak. 
Kormik, 22 hazirandanberi ortada 
yoktur. 

Bazı al8ını, bu deJ;kanlının hay 
dudlar tarafından kaldırılmış ol
duğu zihabını tevlid etmektedir. 

3 eroinci 
Yakalandı 

( Birınci savfadı ı d~v•m ) 
ınleri mavnacı Kadriden aldığı -
nı söylemiş. Bunwı üzerine Kad
ri yakalanmış, evinde yapılan d

raştırmada mah:yetı meçhul bir 
miktar beyaz toz bulunmuş ve 
twkif edilmI:jtir. 
Diğer tarafta" S'.lbıkalı eroınci 

ve afyonculardan Ccvadın Tak _ 
~tl1ıde şüpheli bır vaıiyctte drı • 
lıı~t,ğı gör~ere:C ü·~rı anıırr.ış 
bir miktar afyon bulunarak mü
sadere edilmiştır. 

ile mükellef olduğu meşru ticarf 
mübadeleleri ayırdetmektedir. 

Times gazetesi §Öyle devam edi
yor: 
•Müşkülat, General Franlronun 

muharip statüsünden müstefid ol. 
mamasına binaen kaçakçılıktan 

maksud ne olduğunu k3nuni su _ 
rette tarif etmesine imkan mevcud 
c-lınamasından mütevelllddir.• 

Kadın berberier .. 
(5 inci &ahifeden devam) 

ze bildirmektedir. Sanders ile Jesl 
Jordan aradaki vasıtalar ile Ame. 
rika ile mektublaşmakta idiler. 
Jesi J-Ordan İngil.terenln deniz, 
lı:ara ve hava kuvvetlerine dair 
elde edebildiği malumatı doğru • 
dan doğruya Almanyaya değil, 

Amerikaya yollamakta idi Şüphe 
uyandırmamak için bunu daha el. 
verişli bulmuş olacaklar ki bir 
müddet bu ırureUe mektu.blaşrıu§
lard.ır. Jesi Jordanın berber dük. 
kanı bu suretle casus şebekesi 1. 
çin bir merk.ez olmuştur. Jesi Jor. 
danın dük.kim olur olmaz berber 
diikk.lnı değildi. Her türlü vasıta. 
!arla müke=el bir perukar salo. 
nu idi ki müşterileri günden güne 
artıyordu. Yeni zamanın casus şe. 
bekelerinde penık1\ı rolü oynıyan 
kadınlar pek şayanı dikkattir. AI. 
manya ile Amerika arasında işli. 
yen büyük gemilerde mesela Av. 
rupa isimli muhteşem vapurun 
perukirlarmdan Johanna Hofman 
son tahkikat dolayısile Amerika. 
da te'llkif edilen kadınlardandır. 

Haber getirip götürmekle, mektub 
taşımakla maznun olan bı: kadın
dan başka daha üç kişi tevkif e. 
dilmiştir. Bunlar:n adları şudur: 
Oto Herman. Evvelce tayyare ma. 
kinisti idi. Amerikanın tayyare 
planlarından eline geçirdiklerinin 
kopyesini alarak Almanyaya gön. 
derdi diye tev.kif edilmişti. Saatte 
tam 300 mil mesafe uçacak diye 
söylenen yeni sistem müthiş bir 
Ameriika tayyaresinin planını el. 
de ederek Almanyaya yolladığı 
söylenen Oto Herman pek mta bir 
adamdır. Dünyad:ı en sür'atli ve 
en mükemmel bombardıman tay. 
yaresini yapmak için çalışarak A. 
merikalıların vücud• getirdik!,.·i 
planı b•ı suretle bir Almanın elde 
ctmC'Si casll'S şebek esin in faaliyeti 
ne kadar ilerlediğim göstermek • 
tedir. 
Diğer t vkif edilen biri de Erik 

Glazcr'dir. Evvelce Amerikanın 

hava filosunda çalışmıştır. Yine 
böyle hava kuvvetlerinde çalışmış 
Rumrih ismindeki adam da mev • 
kuftur. 
Yukarıda ismi geçen perukir 

kadınla beraiber dört kişi olarak 
mevkuk bulunanlardır. 
Başka geriye on dört kişi Ame.. 

rikalıların eline geçmemiş bulu • 
nuyorlar. 
Bunların heps;nin suçu Ameri. 

ka devleti aleyh:ne suikasd ter_ 
tib etmek, devletin emniyeti aley. 
hine çalışmak, müdafaa vasıtala • 
rını öi(renmek suretile bunlara 
aid malümab harice bildirmek gL 
bi scbeblerdir. Şebekenin mühim 
simalarıntlan olmak üzere iki ki. 
şiden daha bahsed'.!mektedir. Bun 
lar meydanda yoktur. Tahkikata 
başlandJğı veya başlanacağı habe. 
rini ahr almaz Amerikadan kal -
karak doğruca kendilerini Alman. 
yaya atmağa muvaffak olmuşlar. 
dır. Bunlardan birinin adı Gribe! 
dir. Nevyorkta isi gücü çok iyi o. 
lan. çok para kazanan bu doktor 
casusluk şiipbesi altında yakalan. 
madan evvel Almanyaya gitmiş.. 

· tir. Diğeri de Gudenberg isminde. 
dir. Bu da vaktinde Almanyaya gi 
debilmiştir. Hamburgdan, Bre • 
menden muntazam surette Aıne • 
rikadaki şebekeye talimat geliyor, 
Almanyanın menafii itibarile A. 
merikada ne .. rjn öğrenilmesi la. 
zım geleceği bidiriiyordu. Bunun 
için kuanıacak şifreer vardı. 
Yukarıda yazıdığı gibi İskoçya. 

daJd berber Jesi Jordan ismindeki 
kadınla Sanders Almanya ile A. 
merika arasındaki bu muhabere.. 
lerde mühim birer vasıta olmuş • 
!ardı. 

Fakat bu şebekenin faaliyeti 
meydana çıkarılırken Amerika ga 
zetllerine verilm~ bir takım kü. 
çük ilanlar da naun dikkati ceL 
betmiştir. Zahiri böyle bir manası 
olmıyacak bu ilanlar hakikatte 
casuslar arasında bir muhabere teş 
kil ediyordu. 

Bımunla beraber işin meydana 
çıkması ne bu küçük gazete ilan. 
larında, ne de Almanya ve Ame. 
rika arasında işEyen büyük va _ 
purlardaki berber kadınların şüp. 
he uyandırmasındadır. 

' t gün 
sebeb olmuştur: 19 şuha e b 
Nevyorılı: p388port dairesin 
telefon geliyor: ves-

- Ben Hariciye Miisteşarı P"' 
tonum. Bana birkaç ıane bl!Ş ~ 
saport kiğıdı gönderiniz rı ~ 

Halbuki pasaport kağıdla yerf 
olduğu daireden başka bir 3~ 
çıkarılmamakta, icabında ~~ 
orada doldurulmaktadır. lfbilılles 
hariciye müısteşarı bunu esi Ji-1 
değildi. Daha doğrusu bılrıı rlı 

. . ~e''Y° 
zım gelirdi. Onun ıçı~. _ de er• 
pasaport dairesi müdill'U dde<Je· 
vabında nezaketle bunu re . ~ii· . es•, .. 
cekti. Ll.kin pasaport daırl{rodi 
dürü boş ·bulunmu•tur. ..; • 

• rt •· 
sinden istenen boş pasaP" rı• o• 
ğıtlarını ·hariciye müste~ni te• 
memnuniyetle göndereceği ,,ıe • 

• • ~ Jll!P' 
lefonla söyledi. Harıcı) ,.ere 
şarı NeyYorl<ta bir de adr~,ıeııı~ h 

5<11• l'"ı 
rek oraya yollanmasıııı ·n b()l~r 
ve telefon konuşması o gıı)<iğıtlıfW 
bitmiştir. Boş pasapor•. _ e ıııilS. 
cüzdanda demelctır. Harıc~ııır..., ltıa 
teşan taralındaıı d'>ld · f€ • ine 

- =- "rd""" '-'ı"seıer<? d'- lla munasru go Uı;u '" _ ilriİ ~ 

rilecekti! ... Pasaport ınud Jle- 4 
ha ziyade işi kurcalamaııııştı~ ~;. liik 
men sahte bir takım pasıı~,ıırıı•t ~ 
ğrtlan temin edilm;ş, ııazır iPtl· leri 

• 'ı•C m ·L l.c bunlar sarılarak • harıcı. del'!" "d 
şan• nm verdiği adrese ~~n ıııil- er 

·ı ,,,,,ıS o;,. 
miştir. Tabiidir ki sivı. ':'~uı. ""'ı 
fettişleri de beraber !idı) rı• cıll 
Çünkü •hariciye mustl'ŞB ~9ceC lı!r 
sahte olduğunu söylcme~e ııın 
olmasa gerd:! . R ,, <;r:J' E 

Evet sahte m ii.rt "§ar a. d~~ Ce • ıccıı 
ton bulunuyor. fak&t tı)ı 
birçok arattıktan sonra! .. ii> taıı 

Tahkikat neticesinde m rlb o <rt 
Vestonun Alm3nyalı Rum yu~ I> 
duğu anlaşılıyor!. Bu ad~ııı ~ l\r 
nda söylendiği gibi bugun bıı1 
kuf bulunuyor. ~ol 

ısı:·.. ,_1 
Casus şclıekesı ıç•'.1 ıor ""' 

bir takım pa.,aportlaı:' bU ırfoP 
durmak için böyle bır te ıııriJı ~e 
yununa lüzum gören R~ş olıY ~la 
yüzünden iş meydan• ç'!<·cıcıı ıA :a 
yor. Mevkuf olan dört l<~e Ror 
kasının bulunup gctırılm ıar p,ı-ı led 
,_, "rül' ktndir on ,,-eti ! .....n go meme < nI<~'" 
manyadadır. Almanya b ..,crett• lla 
ise bunları Am<'rik•Y3 ~ 
değildir. !.ıh 

~la 

Ha midiye 
Mersinde ıt'· ~r 

' --f) _.. il" (, 
Mersin 28 (Son Te!S'.-jjS!liİZ ıl 

midiye mekteb kruvaıor JJ,rırt't- ;:s 
•"••m limarumıza geldı. l ........ • lliı 
le karşılandı. d;;ı: f.~ "'' 

Geminin halk tarnflll ,.; K" '"' 
d ·ıdıı;· iil' Ilı 

zilmesine müsaade e '- ~· 11< l< 1;,e 
ktn ·- (il' "<: akşama kadar alon 3 -rii ıı '·ıı 

kri ,.azo "' 
leleri kayıklarla " .ııV 'll 
rete gittiler. ndnP Jf• • l.ı 

Gece belediye tarafı tııP' ~> , k 
diye kumandan ve %<! bı f 1 ,.erv P ıç 
fine muhteşem bıı' ıv•ı e bUf~ıl3 

Hamldiye yarın akşaııı 
aynlacalı:br. 

Bir k_u_m_a_nd~JJ ıııt 

telef oJ ıtı0~ıı:ıı' ~ 
l)~ ıııı· 

V~•;ngton 28 (A.A.J-d, bul 
-y- ;n< ~-

Nezareti Çin sahiilrf ,.,,,ıu 1• ti 
' .1. garrı.,., ~e 

makta olan Tutı a bil' tıl .ıJ. 
mandanının geroısinde dılzılıi .ı~· ~u 
ver kurşunu ile telef eııtlıi ~l 
duğuna dair roalürnat ~ 
ğunu bildirmekted'r .d~.ıa 

---:~ b3) (il",,. * Yugoslavyanın·sı:ıns it• ~ı • 
Paner Dokiç Bu\garı bil zıl o-
tır. Yugoslav bükuıııe;~ti~J,lll 
hiş haydudun ba~ını e$i~' 
lana 100 bin dinar vereC 

etmiştir. 

Bir Yahudi 
H"k,. •. ,ııl 

ı a yes d•" ıJtff-0• Oıı 
( 4 üncU 6abif• -0:ıde >1 • ti 111esl l ~iP 

çok fazla faiz ge r . sirıı, e ıtl· 
olan yegane serıı;ı•ı e sı;yleı1'1 

01• 
lıktan reddedecegı~3 p1r•sı1 ~ı~ Yalnız ikı tarafın . sııııl~ıcı ..Aıl-

• . ·ı ıer aıa ,~OJ" 
ması degıl, aı e 0,..ıı · ·t1 \' 

.. h'm rol r " de bu işte mu 1 e,·d8ıar1 ş~· bıı 
Günler geçiyor• s di]'çe ı. 

ıcşlcll "' 
çe at~leniyor, a ·ordıl· f'"~o· ~. 
lenerek bacayı sarı} ı-;d' ... ,;ı •• 

,., """ .gıı "U 
Artık canlarına Jd, S·' ...,U4' 

ı;aııds _ 1aw ...ı 
raçi bu akşam ·rkeıı dıl şJel" ~U 
le bulu>mı'·a geli , -alı· b t , 

' J i'LI ·" l!e ' 
tü. Buna bir çare Raie !< oJ. 

. . e<Jeıı ,ııf P 
rıni gucendirm -ıı' c~ " la 

1ya "' ·ıec yastığa baş koym rırı bı 

Bir beceriksizlik bütün işleri alt 
üst etmiş, şebekenin mühim bir 
kaç kişisinin _ çünkü diğerleri 

meydanda yoktur, Almanyadadır. 
Amerikalıların eline geçmesine 

~ malıydı. 
_ya 



·
1 Yazan : Rahmi Yaöı~ insan kasabı 

re~ 
Vesika, ttsim, mıılQmat ve not verenler: Eski Osmanlı donanması erk&. 

;bııld Tercüme, ve ikti as nmdan miralay Reıml, İskele ve limanlar umum kumandanı albay 
ıJı!leı fi1tkk1 mahfuzdur: Şükrü Pala, komodor b~kitibi İhsan, batan eemi kaptanları, 

cilki paşa ar;s;~;i;kf ;·~;bet 
ip!'"~ Marmaradaki tahtelbahir 
~ hareketlerile kızışmıştı 
~~;Pakat Vasıf beyin iddiası, 
~~ ~~~~~~~~~-

tehciri durdurunca .• 
ıııil-'- liafii bir seyirle dönüşünü ta
ıar lııaınJıyan denızaltı yeni istika • 
~ • lııetinde bir ok hızile yol almağa 

rıı dl• Saşıad.ı. 
f!I• 4rnotör, insan yüklü dört bü -

rt ~;. l'iik gemi kadar yolcu taşıyordu ... 

8nııııl lıtııbarlarından daracık güverte -
psll• !etine kadar çeşid çeşid sefil kı -
defı. 41t1ı insanların yığıldığı bu motör. 

iS oııU• !~dekiler kimlerdi? Ve nereye 
u' Cidiyorlardı? .. 

llu suallere cevab vermek için 
lefrıkamızın başına dönmemiz ıa.. 
lını geliyor! 

Enver Paşa ile Bahriye Nazırı 
C:eına! Paşa arasındaki fikir ay -
tılığı, ihtiras ve rekabet Marma -

. t.t1'r 1ada tahtelbahir hareketlerinin 
ol- lrtınasile kızışmış, nihayet Talat 

yııl'' !>aşanın tavassutu ile Cemal Paşa 
e~ ~\r üncü ordu kumandanlığını ka. 

uı etmiş, ve Suriyey~ gitmek ü.. 
ol l•re hazırlıklara başlamıştı. 

p dO • F'akat, Vasıf Beyin: 
ıon - Marmara sahilleıindeki Rum 

h' ~e Ermeni köylülerin oralardan 
~ol"' Ulak!aştırılmaları işi başlamadık. 
eıı ıı3' la tahtelbahirler daimi yardım 
c J1!1~ !0recekler, bunların harekatına 

ar ~ti it<:! çekmek kı>bil olmıyacaktır. 
Dil' ) il İddiasile tehcir işini tasarlıyan 
reC' •hriye Nazırı bu i st~ ısrar etmiş: 

- (Tehcir) yapılmadıkça ben 
1-htelbahirlerin harekatına mani 
Olarnam. 

biye tutturmuş, o zamana ka
'lar d~ünülmi.yen bu nokta et-

li ' ~ında karargahı umumi de tcd 
il1 da~ tiklere başlamış, tedkikler neti -

ı. ~inde sahil köylerinde ve iske. 
-eıerdeki yerli Rumlarla Erme • 
llilcrin sade tahtelbah;rıere değil 
~rnan istihbarat şebekelerine 
~llsub teşeküllere deyardım et
:tlcleri anlaşılmış; BahriyO Nazırı
llııı fikri kabul edilm: ~. tekmil 

Jf ""' ~'lrrnara sahillerile Boğa ? mın -
~ • \\kasındaki Rum ve Ermenılerin 
crild ~ Anadoluya nakilleri hakkında 
.,,d'~ argahı umumice hazırlanan 

~loje (iradei seniyye) ile tatbik 
~Vkiine konulmuş, tehcire baş. 

Jl ~Iıınıştı. Sahil köyleri!" iskele • 
"rin hemen bu adamlardan te -
llıi:zıenmesi için de lı:aradan ve 
~llnizden muhtelıf sevk posta -
~tı çıJuınlmış, jandarma nezareti 
'1tında muhavirlerin sevklerine 
tİtişilmişti. 
~ lcaradan sevkedilen kafileler ça. 
Ueak yola çıkmışlar, fakat bir 

kısım muhacirler denlz yolile ha. 
reketi tercih etmişler; jandarma 
!kumandanlığının Marmara dan 
geçmek hususundaki tehlike ih -

tarına aldırış etmiyen bu adam -
!ara bir türlü söz geçirmek kabU 
olmamış, ilk kafile 4 motöre tık. 
lım tıklım binen muhacirlerle 

;yüklü olarak Erdekten çıkmış, 
İstanbula doğru yola koyuimuştu. 

İlk saat arızasız ve koşkusuz ge
çiyordu. 

Her motöre verilen dört jan -
darına ikişer ikişer baş ve kıç gü. 

vertelerde duruyorlar, tüfekleri-

ne yaslanarak muhacirlerle konu-

şuyorlardı. Seyahatin yedinci saa. 

tinde, kendilerinden iki mil ka-

dar mesafeden duyulan makineli

tüfek takırdıları motörlerde bir 
heyecan 1JıYandırmış, jandarmalar 

telaşla etrafı tarassud etmişler, 

faakt birşey görememişlerdi. 

Muhacirler jandarmaların telL 
şile eğleniyorlar: 

- Ne var? Yine mi tahtelbahir 
hikayesi! 

Diyorlar, sonra tariz mahiyetin
de ilave ediyorlardı: 

- Canım, ıbiz varken başınız
da ne korkuyorsunuz! Mademki 
biz ıbunlara yardım ediyorduk. 

Her halde onlar bu hizmetimiz 
uğruna sizi de bize bağışlarlar. 

motörlerimize bir şey yapmazlar! 

(Devamı var) 

FRANSA 
(Dördüncü •ayfadan devam) 

İspanyaya asker yollamamış, onun 
kadar da kendini orada yaptığı 

işlerden dolayı medhetmemiştir. 

İngilterenin Fransa ile bir itt;fakı 
vardır ve olmalıdır. Buna askeri 
bir ittifak denebilir. Diğer taraf. 
tan Fransa hiçbir zaman İspanya_ 
nın İtalyan nüfuzu altına girmesi. 
ne razı olmıyacaktır. O İtalya ki 
Fransa ile hala bir anlaşma akdet. 
memiştir. İtalyan matbuatı da 
Fransayı hemen he-men İt. !yanın 
düşmanı diye göstermektedir. Bu. 
nunla beraber Fransanın mütte • 
fiki olan Büyük Britanya ise İs.. 
panya<la İtalyanın, Almanyanın ve 
Frankonun galebesi ümidi üzerine 
kurulan bir itillıfa ımzasını koy. 
muştur. 

Bu galnbcnin çabuk olaca ~ ı bes. 
len~:ı ümidler boşa çıkmıştır.• 

İ~te bu İngiliz gazetesin ın bu 
mevzu üzerinde çıkardığı netice 
böyledir. 

cDeyli Ekspres• gazet~inin ver
diği malılmata göre İtalya bük ı. ı 
metinin teklif!erine karşı İngiliz 
kabinesi şu noktaları karar!aştır • 
mıştır: 

1- Mütareke akdi ıçin İtalya 
hükılmeti General Franko nez • 
dinde teşebbüste bulunmalıdır; 

2- İspanyadaki Cumhuriyetçi 
hükılmete mütarekeyi kabul için 
ikna etmek üzere Fransa hüku • 

meti teşebbüste bulunmalıdır; 
3-- Fransa hükumeti Pirene hu. 

dudundan İspanya hükumetine ne 
asker, ne silah g~çirtmemeli; 

4- İspanyadaki yabancı gö _ 
nüllülerin oradan çıkarılması me. 
selesinde Fransa hükumeti Rus 
gönüllülerinin de geri alınması i... 
çin Rusya hiikılmeti nezdinde te. 
şebbüste bulunmalı. 

İngiliz kabinesi netice itibarile 
şu kararı ve-rmiş oluyor: İspanya. 
dak:i harbi bir an evvel bitirme. 
nin çaresine bakır.alı. Bunun için 
de Cumhuriyetçilerle Franko ta. 
raftarları arasında bir mütareke 
akdi başlangıç olacaktır. Bugün 
Avrupada birçok müşkülat var _ 

dır. Bunların halledilmesi için İs.. 
panya meselesi büytik bir engel 
teşkil ediyor. İngiliz devlet adam. 
!arına göre İspany'\ mesele-si hJ!. 
ledilrukten sonra artık bu 11"ÜŞ -

küliıtın büyük bir kısmı ortadan 
kalkmış olacaktır. Eğer bu husus • 

ta yakın zamanda zem'n hazırla. 
nıyorsa Başvekil Çemberlayn İs.. 
panya meselesinin diğer dev !et • 

!erle müzakeresini bizzat idare e. 
decekfu. Evvela mütareke akdi 
~uretile başlıyarak İspanyada iki 

~raf arasında dahili harbe niha -
yet verdikten sonra İtalyanlar da 
İspanyadan çıkacaklar ve 16 nisan 
Roma anlaşması da filiyat saha. 
sına çıkacak; diyorlar. 

ketle bir boyun atkısı çıkardı. 

Tuvalete girdi. Orada bu kadar. 
cık şeylerle ne kadar tebdili kıya. 
fet etmek mümkünse o kadar ken 
dini değiştirdiktcrı sonra meydana 

- Trenin baş tarafına doğru 1-
lerliyerek bütün koridorları geçti. 

ııı> 
Tercüme eaen: Hatice Hatib 

Bir çok vagonlarda htçbir Ş€Y 
görmedi. Ve artık yavaş yavaşken 
d: kendisine: cAc~b.t yanılmadım 
mı?. Bu kararı vermekte acele et. 
medim mi? diye sormağa başladı. 4t"°.;11 A.rabanın içine girerek hemen 

e fı , llııtt. harekete geçırdi. 
~I t~ ~ır saniye sonra ellerine kelep. 

ııı•ı ol' t :akılarak _bir polis '"'.'~~uruna 
~I~ ~ lırn edilmış olan şoforun şaş -

;,ı&ıl- Ilı bakışlarından kaybolmuştu. 
' ıt • \> Ş'.ınaı istasyonu uzakta değildi. 
gı c~· b etışeceğini zannediyordu. F'nkat 

~~a rağmen rasgPldiği saat'erin 
~Sır; altında kalır da ce,aretimi 

11 • ~ 'Ybecıerim korkusile bakmıyor _ 
\~ ~. u. 
· ııı ı ~,l'iihayet istasyon binasını gör. 
~·ıebır il. lliraz sonra şiddetli bir fren 
ııe I< 0~ hııarak aşağı atladı. 
f{J,.,.. 

1 
İstasyonun saatine baktı. Sa•t 

c<"' e e .15 geçiyordu. 
l>artiyi kazanmıştı. 

Bir hamal çağırdı: 
- Beni Paris _ Berlin trenine 

götürürsen sana bir frank verirım. 
Dedi. 
İkisi birlikte koşa koşa, Paris • 

Berlin polmanının bulunduğu pe. 
rona geldiler. Mamala parayı ver. 
di 
Kapılar kapanmı~tı. Fakat on.ı 

içeri sokmamak ist:yen memura: 
- Emniyeti umumiye! .. 
Sözünü söyler söylemez kapa • 

nan kapı açıldı ve tam tren ha • 
rekete geçmek üzerr~ sallandığı za 
man o son vagonun koridoruna 
binmiş bulunuyordu. 

Paltosunun yakasını kaldırdı. 

Cebinde daima bulunan bir kas • 

İşte tam böyle ümidini kı>.stiği 

bir sırada birde:ıbire bir kompar. 
tımanda ayakta arkası kapıya ve 
yüzü cama dönük bir kadın en -
damı seçti. 

Bu küçük siyahlı kadındı. 
Orada duraklamadı, ilerledı ve 

şef dö treni buldu. 
Beş dakika sonra emniyeti u. 

mumiyedeki şefine yazdığı bir 
telgrafı şef dö trC'le vermiş bulu. 
nuvordu. 

Bu telgrafla sıhhi sebeblerden 
dolayı on beş günlük bir mezun!. 
yet istiyordu. 

Biraz sonra te3adüfer, boş kal. 
mış bir kompartımanın içinde idi. 

Vaydmarı 
(5 inci sahileden devam) 

parmakların, Amerikalı dansözü 
boğmasına insanın inanamıyacağı 

geliyordu. 
- Avı.ıkat Henri Jero'nun MiL 

yon'u kurtarml)la çalışmasını ta. 
bii görürüm. Keşıf yapıiırken iki
mizin de çoraplarını çıkarttı. İs.. 
karpinlerimizde ku mbulunmadı
ğını MüddBiumumiye göstermek 
i5tedi. Esasen Kolot Triko yalan 
söylemişti. Madam Keller'in katil 
günü Milyon'un otele gedıği za. 
man ayakkaplarının kum dolu oL 
duğunu iddia etmişti. Bu hakikat 
değildi. 

- Roje Löblond'u öldürdüğü -
nüz gün cesedi, Vikuar sokağına 
götürüp bırakmayı size kim tav. 
siye etti? .. 

- Hiç kimse ... Volzi'den, Kufi
nin otomobili ile hareket ettim. 
Milyon, Roje Löblondun otomobi. 
!ini kullanıyordu. Maktul o oto -
mo'lıilde idi. 

Suren'le Nöyyi köprüsü arasın. 
da yarış yaparak eğlendik. Sonra 
ben öne geçtim. Tenha, karanlık 
bir yol arıyorduk. Nihayet Vilkuar 
sokağına geldik... Cesed• bırak -
tık.• 

Vaydman, prensip itibarile MiL 
yonu itham etmiyor. Doğruyu 

söylüyor. İnsan kasah• lığı un -
vanını da kabul ediyor. Fakat 
cYalancı• addolunmıya taham -
mü! edemiyor!.. 

- Hatıralarmıı yazıyorum. O 
kadar uzun ki... Heniiı yarılaya
madnn. Bunun bedbah; aileme u.. 
fak bir varidat temin edeceğine 
=inim. Bu suretle kendilerine 
ufaık bir yardımda bulunmuş o -
laeağını. Buna çok ihtiyaçları var. 
Benim ~üzümden çok zarara uğ. 
radılar. Bu borcumu ıi.demek is -
ti yorum .• 

Cebinden ç>kardığı büyük ve 
kalın bir defteri göstf'rdi: 

- Hapishanede bırakamıyo -
rum. Çalarlar diye korkuyorum. 

Yarım saattenberi Vaydman'la 
konuşuyorum. Daha bazı sualler 
soracaktım. Fakat, sorgu hakimi 
kendisini çağırdı, cİnsan kasabı» 
bana döndü, özür diledL Ve jan. 
darmaları taklb etti. 

j RADYO] 
BUGÜNKÜ PROGRAM 

Akşam neşriyatı: 

18,30 Plakla dans musikisi. 19,15 
Konferans: Şişli Halkevi namına 
Ali Rıza Koral (terb:ye. 19,5.1 Bor. 
sa haberleri. 20 Saat ayarı: Gran
viç rasaclhanesindeu naklen. Ve. 
dia Rıza ve arkadaşları tarafından 
Türk musikisi ve halk şarkıları. 

20,45 Hava raporu. 20,48 Ömer Rı
za tarafından Arabca söylev. 21 
Saat ayarı. Cemal Kamil ve arka. 
daşları tarafından Türk musikisi 
ve halk şarkılarL 21,45 Orkestra: 
1 - Gilinka: İvan Susanin fan • 
tezı. 2 - Siede: Papiyon d:)r. 3-
Pusik: dil. 4 - Holmes: Enter
mezzo. 22,15 Ajans haberleri. 22,30 
Plakla sololar, opera ve operet 
parçaları. 22,50 Son haberler ve 
ertesi günün programı. 23 Saat 
ayarı. Son. 

Kapıyı kilitlemış ,.e sabahtanberi 
ılk sigarasını içine sindire sindire 
içiyordu. 

Artık Berline doğru gidiyordu. 
Çünkü Siyahlı kadın da Berline 
gıdiyordu ve bu polis müfettişi 

için kafi bir sebebdi. 
Oturduğu yerden pencerenin 

dışındaki manzaarları seyreder _ 
ken : 

- Müsyü Carentin iş: pek yu. 
kardan idare ederm'ş diyordu. 
Halbuki Madam Corentin pek 
aşağılarda saklanıyor. Acaba han. 
gi metod daha iyi şayanı müna -
kaşadır? 

Fakat Madam Corentin derken 
yeniden bir durakladı. Bu s:yahlı 
kadına bu ismi vermeğe kat'iyyen 
karar veremiyordu. 

Bu kadın hakiki madam Coren.. 
tin miydi? 

Yoksa! 

• • 
İKİNCİ KISIM 

l\luriel Smith. Avushıryııh 
Genç kız 

Muriel Smith bır dakika :çin tu. 

Korkunç 
Sergüzeşt 

(5 inci sahıfemlzden devam) 

Diyor. İkinci geceyi limanda 
bağlı bir sandalda geçirmeyi ta. 
sarlıyorlar. tesadufen •Pol Bjen• 
adlı bır sandala giriyorlar. Gece 
yarısına doğru sandal demirini ta. 
rıyarak liman haricine çı kıyor, 

akıntıya kapılarak açıklara gidi. 
yor. Ne yapacaklarını şaşırıyorlar. 
Genç kadını ağlamıy• başlıyor. 

Memleketten çıkıncıya kad3r de.. 
nize girmemiş. Korkuyor. Şafak 
söktüğü zaman kara gölge gibi gö. 
rünüyor. 

Okyanusta yalnız 
Genç karı ve koca bir çok ma. 

cera romanları okumuşlar. Ayni 
macerayı yaşamak istiyorlar. Fa. 
kat sandalda ne içecek su var, ne 
de yiyecek bir peksimet parçası ... 
Muhakkak açlıktan ölecekler. Biri 
birlerıni yemekten başka çareleri 
yok. Lakin karı mı kocasını yiye. 
cek? Yoksa kocası mı karısını? ... 
İşte bunu bir türlü kararlaştıra. 
mıyorlar. 

Eduig al'tık ağlamıyor. Ertesi 
günü bir İngiliz şilepı kendilerini 
görüyor, kurtarıyor. Sahilden 50 
kilemetro açı1mışlar. Ne b•is var ... 
Şilep, Cezaire gidiyor. Portek 'z 
sahillerini takip ederek yol alıyar. 

Bir sabah kasabanın önüne geli. 
yorlar. 

Friç, belki burada kalırız. Bak 
ne güzel yer ... 

Herman! Sandalın sahibi müra. 
caat etmiş. Karı koca sahile çıkar 

çıkmaz polisler yakalıyor. Sandal 
hırsızlığından dolayı mahkemeye 

~;;..y_or_·~---·-------
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-- SAHiR 
OPERETi 

Bu gece Kasımpaşada. Perşembe 
Beykııbeyinde: 

RAMPA 

Mevsimin en yeni opereti 

2 Temmuz cumartesiden itibaren 
beklenilen en büyük operet 

AŞK RESMİ GEÇİDİ 

• 
Cemal Sahir Opretinden: 
2 Temmuz Cumartesi başlıya. 

cak olan Aşk Resmigeçiti Operett. 
miz için sesli bayan ve baylara ih. 
tiyaç vardır. her gün 2 den sonra 
Cağaloğlu yokuşu 4'l numaralı 
Merkezimıze müracaat. 

Telefon: 214d2 

• 
EGE 

Tiyatresu 
Nuri Genç 

Ve 
ARKADAŞLARI 

28 Salı Üsküdar Beyleroğlu 

Bahçesi: (AZRAİL 

30 Perşembe Büyükdere Aile 

bahçesi: (SÖNEN OCAK) 

1 Temmuz Aile tiyatrosu 

(YERE YAT) 

valet takımını düzeltmekten vaz 
geçti ve kulak kabarttı. Sokaktan 
yükselen gürültü içinde bir oto. 
mobıl kornasının çalındığını duy. 
muştu. 

İşini bırakarak yerinden kalk. 
tı. Pencereye yaklaştı, perdeyi ha. 
fifce kaldırdı. Kaldırımın öte ta. 
rafında bir Alman polis primozu
nun şoförile ınünakaş:ı ediyordu. 
Her halde bir ihtarda bulunmuş 
olacaktı ki otomobil hemen ora
dan uzaklaştı. Fakat gözden kay. 
bolmadan evvel yine üstüste üç 
kere kornasını öttürdü. 

Evet, bu şoföre yapılan ihtar 
değ:!, gen çAvusturyalı talebe kı. 
za. yapılmış olan lbr ihbardı. Ve 

o da bunu alın: şbulunuyordu. 

Perdeyi elinden bıraktı ve sü

klınetle yerine dönerek işine ko
yuldu. Yalnız dudaklarında ça • 
bucak doğup ölen bir gülümseyiş 

belirmişti. Sonra da küçük bir 
çekmece açarak her zaman bulun. 
durduğu rovelverin yerinde olup 
olmadığına bir bakmıştı. 

(Devamı var) 

LGltAP- ziran 193!1 

SON TELGRAF'm Yazan: M. Sami KARA YEiı 
Tarihi tefrikası No. 25 

Kızlar ağası, Valide Sultanın 
iradesini unutmuştu 

Mat güzel gürcu kız~nı ortadan yok 
edecttk derecede kuvvetli olan bu ka. 

dını mağlub etmek imkansızdı •• 
İpekli hilal gömleğinin bol kol. 

larını bazularınm üstüne kadar 
sıvar, kıllı ve HergiU gibi göğsünü 
boğazın serin rüzgarlarına aça • 
rak küreğe yapışır, efendisini Bil. 
yükdere çayırına cirid oynamağa, 
güreşmeğe götürürdü. 

Bazan da; Sultan hanımla ken.. 
disini Gök.suya, Küçüksuya gez • 
meğe götürürdü. 

Uzun dokuz çifte yaldızlı muh.. 
teşem saltanat kayığının hamla • 
sında iri gövdesile güzel ve yiğit 
simasile Kara İbo, boğaza nam sal. 
mıştı. 

Zaten; İbo ile Göksu, Küçüksu 
seferlerim yaparken tanışmıştı. 

Sultan hanım, farkına varma • 
dan bir gün nasılsa beyaz tül yaş. 
mağının gözleri aralıyan açığından 
onunla gözgöze gelmiş, ve bu hal 
bir iki defa daha vaki olduktan 
sonra; kayıktan vazifesi icabı el 
tutup yardım ederken de usulca. 
cık elinı sıkmıştı . 
Cevelan, tatlı hatıraların• yok. 

lıyarak ve yakında Maslak köşkü. 
nün temizlenme iradesini de ha. 
zinedarı vasıtasile alabileceğini 
heyecanları içine karıştırarak u. 
zandığı yerde uyumuştu. Çünkü; 
o da bütün gece uykusuz kal • 
mıştı. 

• •• 
Kızlarağası, billiır hamam dai. 

resine geldiği zaman, ne kapıda 
nöbet beklıyen kızlar vardı ve ne 
de hiç kimse ... Yalnız billür ha. 
mamın derinden derine fıskiye • 
sinden akan suların akşaındanberl 
yorgun düşen havuzun sularına 
vuran sedası geliyordu. 

Demek, Sultan Aziz yatak odası 

-

dairesine çekilmişti. fettan hazi.. 
nedarının ortada bulunmamuına 
nazaran da, Gürcü kızını atlata • 
rak efendisinin tam manasıle vus
latına ma.ı:har olm~tu. 

Kızlarağası, valid~ sultanın ira. 
delerini unutmuş, hamamı\ dIJ 
kapıaı önünde biraz evvel kalfa. 
ların nöbet beklediltl yerde Arzi... 
niyazın nasıl olup da mat güzel 
atlatıp bu feraşe nail olduğunu 
düşünüyordu. 

Gürcü kızını oıladan yok ede • 
bilecek derecede kendınde kuvvet 
bulan bu kadını mağliib etmek 
Mümkün değildi. Üste de; ÇeşmL 
dilin bu a~amki isyankar sözleri 
Arabı k • yen mkısarı hayale uğ. 
ratmıştı Maamafih; ortada Çeş _ 
midili sevindırecek bir mesele 
vardı. Çok huylandığı Gıircü kızı, 
Padişahın gönlüne bend olamıya. 
rak hamamdan uzaklaştırılmıştı. 
Başka türlü düşünmeğe mahal 
yoktu. Nihaycr, Sultan Aziz ya. 
tak odasına hamamd> olduğu g:bl 
her ikisini de beraber götürüp ya. 
tamazdı. .. 

Gürcü kızının nerede olduğunu 
anlamak kızlarağası için müşkül 
olduğu gibi, sormak da teblikele. 
rin büyüğü olurdu 

Esasen; kızlarnğası, Gürcü kızı. 
nı bayram tebriklerinden bu inde, 
nasılsa Valide Sultan daıresınde 
görmüştü. 

Cidden güzel hesna müstesna 
bir dil herdi. 

••• 
Kızlarağasının hazır.edar u. yı 

görüp Valide Sultanın iradelerini 
tebliğ etmesi bir emriasir olmuştu 

(IJe\'amı var) 

Devlet Demiryolları ve Limanları ı 
işletme U. idaresi ilanları 

Devlet Demiryolları İşletme Umum Müdürlüğünden . 
1 - DeYlet Demiryolları İstasyon sınıfında istihdam edilmek uzere 

rr.usabaka ile hareket memur nemzedi alınacaktır. 
A) Musabakaya iştirak edebilmek için orta tahsili bıtırmış olmak; 
B) Türk clmak; 
C) Yaşı 18 den aşağı ve 30 dan (dahil) yukarı olmamak, 
D) Asgari bir sene lçin askerlikten maaf olmak; 
E) ldaremiz hekimleri tarafından yapılacak sıhhi muayenelerinde 

faal servisde çalı~ağa mani bir arıza ve hastalığı ol:namak· 
' 2 - Musabakada kazananlar 61 lira il tayin edileceklerdir. Ecnebi 

lisanlardan birine vakıf olanlar 67 lira ücretle alınacaklardır. 
3 - 11usabaka imtihanı 9 Temmuz 938 Cumartesı günü saat 14 de 

Haydarpaşa, Sirkeci; Ankara, Balıkesir, Kayseri, Makt~a. Adana, AL 
yon İzmir ve Erzurum işletme merkezlerinde yapılacaktır, 

4 - En son müracaat 8 Temmuz 938 Cuma gününe kadardır, 
5 - Talipler işletmelere ve istasyonlara istida ile müracaat edecek. 

krdir. 
6 - Kabul şerait evsafı hakkında daha fazla malumat almak isteyen 

!er işletme merkezlerıne ve istasyonlara müracaat edebilirler. (3588) 
••• 

Muhammen bedeli 16.000 lira olan 10 aded Lavaj tesisatı malzemesi 
12/8/1938 Cuma günü saat l~.30 aa kapalı zarf usulü ile Ankarada idare 
bınasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istıy<nlt-rin 1200 liralık muvakkat temınat ile kanu. 
nun tayin ettiği vesikaları ve Nafıa müteahhidlik vesika>ı ve teklıfle. 

rini ayni gün saat H.30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri larım:lır. 
Şartnameler parasız clarak Ankarada Malzeme Dairesınden, Hay. 

darpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılacaktır. (38391 

Beyeğlu Vakıflar Direktörlüğü İ!anlar~ 
-

KIRALIK EMLAK 
mahallesi Sokaj!'ı No.su Cinsi 

Pangaltı Cumhuriyet 71 Ev, uçuncü kat 

• • 75 • birinci kat 

• • 75 • ikinci kat 

• • 81 • birinci kat 

• • 87 apartıman birinci dairesi" 

• Elmadağ 15 Ev 

• • 35 • 
• • 37 Evin ikinci katı 

• 45 Ev 

Surpagop vakfından yukarıda yazılı em\Akin 31/5/939 günü sonuna· 

kadar kiraya verilmesi 23/6/938 gününden itibaren bir ay müddetle 

pazarlığa bırakılmıştır. 

İı;teklilerin ber &ün nıüdürliığümüz akarat kalemin~ mürncaatları. 

(3945) 
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( ·Kendine beyhude yere eziyet 
ediyor. 

GRİPİN .. 
Varken ıztırab 

çekllir mı? 

BAŞ, DIŞ ~~.· 

ağrı ları 
ve üşütmekten müte• 

vellld bütün a!!Tı, sızı, 

sancıla rla nezleye, ro• 

matizmaya ka rşı 

Katelerlnl tecrUbe ediniz. icabında QUnde 3 k • ••ı 
ah nabl llr , ismine dikkat. Taıklltlerlnden sak n. 

nız ve Qrlpln yerine baıka bir marka 
verlrle rae lddetle reddediniz. 

HR5RRRT • 
5ıhhalinizi 
fp/Jditl edi9or 

o 

BIRE, 
1000 

r:~~~ .. 

O!ILnlll 
i T 

ile ö~ ilrünüz 

Hekimler 
--=== --[Okuyuculanmız bu sütunlarda 

mütehassıs hekimler in hastalarını 

kabul saa tlerini muntazaman bulur. 
lar.] 

İç hastalıkları 

TARLADIR 
Doktor Habz Cemal:- (Pazardan 

başka günlerde öğleden sonra saat 
2,5 dan 18 e kadar İstanbulda Divan. 
yolunda 104 numaralı hususi kabi -
nesinde hastalarını kabul eder. Salı, 
Cumartesi günleri sabah 9,5 dan 12 
ye kadar hakiki fıkaraya mahsus 
muayenelerini yapar. Muayenehane 
ve eve telefon: 22393 - 21044. 

: .... .. ı~ 
•. Au - - . ; .. .. .ı.ı . ). 

• !. -

.r& 

-
.. 

Doktor· Ali Riza Sağlar:- İç has. 
talııkları mütehassısı). Her gün Be. 
y<>ğlunda Parmakkapıda tramvay 
durağında 121 numaralı Tevfik Bey 
apartımanındak.i muayenehanesinde 
saat 15 den sonra hastalarını kabul 
eder. 

Doktor Arabyan:- (İç hastalıkla. 
n mütehassısı) . Edirnekapıda Vaiz 
Kamereddin sokağındak: muayene. 
hanesinde her gün hastalarını tedavi 
eder . 

Doktor Kamereddin:- (İç hasta
lıkları mütehassısı). Cağaloğlunda 

Halkevi karşısındaki muayenehane. 
sinde Cumartesi ve Pazardan maada 
her gün saat 2 den sonra hastalarını 
kabul eder. 

R@ntge~ 

ŞiRKETi HAYRIYEDEN7 
Di k KAT 

Yaz mesimini Boğa7;çinde geçirmek iç.in mekteplerin Umumi 

tatiline intizar eden sayın halkunıza mahsus olarak 1 Temmuzdan 

baglıyarak Eylül nihaye<inde müddeti bitecek olan ~ aylık kart abo Beyoğluııd" 

nemanlarımızın 'l'~mmuzun birinci gününe kadar satışına devanı.olu. BAKER MAGAZALARINDA 

nacağını ve tedarik e:.mek isteyenlerin bir an evvel İdarei merke. Yeni bir 

ziye Kontrol miidür!yeti ile Köprü _ Boğaz ve Köprü _ Üsüküdar KADIN ŞAPKALARI 

Gişelerine müracaatları ilan olunur. dairesı açılmıştır. 

PARİSİN 

En güzel modelleri. Teknik Okulu Direktörlüğünden: 
Kilo ilk liıı _________ _ 

tahmin teminatı Eksinme 
Cinsi Kilo 

Ekmek 

Dağlıç eti 

Kuzu eti 

Sade yağı 

Sabun 

Zeytin 

Kuru soğan 

Patates 

Toz şeker 

Mercimek 

Nohut 

Pirinç 

Kuru fasulya 
~ ..... -uk eti 

Hindi eti 

31 kalem sebze 

22000 adet 

2900 demet 

26300 kilo 

bedeli L. Kr. saati 

Kr. --· 
45000 10 

15000 47 
2000 47 
5000 100 

1000 33 

1000 32 

6000 5 

5000 7 
7000 27 

500 17 

600 14 

3000 25 

2000 17 

1000 55 

500 45 

2757 lira 

337 50 

599 25 

375 

333 68 

mı 13 

206 78 

10 

10.30 

10.45 

11 

11.30 

11.45 

Yıldızda bulunan okuhın mayıs 939 sonuna kadar ihtiyacı olan 

yukarıda cins ve miktarlarile tahmin bedelleri ve ilk temınatları ya_l--------------

zılı maddelerden et, sade yağ• kapalı zarf ve diğerleri açık eksiltmeye Sünnet D üğünlerine 
konmuştur. Meşhur Hayali ve llokkabaZ 

Eksiltme 29/6/938 ~arşamba günü yanlarında yazılı saatlerde Gü. VE FALI SAFA VE 

müşsuyunda Yüksek Muhendis mektebi muhasebeciliğinde toplanacak KARAFİL OGLU 

olan komisyonda yapılarakhr. 1steklilerin şartnameyi görmek ve ilk İnce saz, Hokkabaz, Kukla, kar•; 

teminatlarını yatırmak üzere eksiltmeden bir gün evveline kadar göz ve saire ehven şeraitle derıılıl 
okulumuza ve eksillme günü cari sene ticaret odası beigesi, ilk temL olunur. ıııs• 

Bayazıt Tramvay durak P 
nat makbuzile komisyonda bulunmaları. h 11 . d ş· k b kk 

1 
aas• a ın e ır et a a ı .LJ. .. 

Teklif mektubları 2490 sayılı kanunun tarifatı dairesınde ve ek- Efendi yanındakı kahveye ~u-

siltmeden bir saat evveline kadar kabul edilir . Postada vaki olacak racaat. Tel. 23~ 

gecikmeler kabul edilmez, mektublar makbuz mukabili komisyon . d ~· 
İstanbul icra memurluğun ""'. 

(34971 . _ dilıP 
Bır borçtan dolayı hapoe ;Je 

Türk Hava K.urumu 
25. ci Tertip Türkiye 

Cumhur,ye1i 
Ziraat 
Bankası 

Doktor İrfan Kayra:- (Röntgen 
ve iç hastalıkları mütehassısı). Her 

gün öğleden sonra saat 15 den 19 a ı 
kadar Belediye Biııbırdirek Nuri 

Conker sokak 8.10 numarada Asr
laner apartırnanında hastalarını ka. 

Büyük Piyangosu 
3. üncü keşide 11 ·Tem muz · 938 dedir. 

Büyük ikramiye 50.000 liradı r. 
Bundan başka: 15.000, 12.000, 

rehnin paraya çevrilmesi sure~eP 
satıln~asına kar':" ve~il en ve ~·,de 
Beyoglunda Istiklal cadde011 ve 
220 No. lı eski Turkcaz lokanta 
birahanesinde buluEan 162 parÇ~.: 
dan ibaret lokanta eşyası ve bır. ile 
kım halılar açık arttı rma suretı 1~ 
eşyanın bulunduğu eski Turl<

0 t
lokanta ve birahanesiııd ıc açıl< al' 

C 
( , 

tırma suretile 6 temmuz :J38 :•· 
şamba günü saat dokuzda satılı ,: 
caktır. Birinci artt•rmadı rouhan 

ırıı.ı' 
men kıymetin 100 çlc 75 şini bU. ~~-
dığı takdirde satış o günü gerı 0 g 

9J 
!arak takib eden J'.J Temrnuı ,.,ıi bul eder. • 

Or.IHSAN SAMI- 1 Sinir hastalı kl:.!! 
Bel~~~~~~~ :t,1t~~ına İnhisarlar U. Müdürlüğüııden: Doktor Kemal Osman: _ ısinir 

çarşamba günü aynı saatte ve ~·ile 
mahalde ikinci arttırma suretı 

I' n19' 
satılacağı ve almıya istekli 0 "ııw 

karşı pek tesirli ve taze aşı ~tr. . . . . hastalıkları mütehassıst) _ Cağa. 
Divsnyolu S"l a ı Mahmut tu r· I - Şartname ve projelerı mucıbınce İstanbulda Paşabahçede yap. !oğlunda Kapalıfırında l\lescı t kar.i , 
l'e<I No. 11 J - tırılacak rakı . fabrikası ve anason ambarı inşaatı he: ikisı birden ka. şısında pazardan başka her gün 

10.000 Liralık ikramiyelerle 
(10.000 ve 20.000 ) liralık iki 
adet mükafat vardır. 

rın yazılı gün ve saatte rnah3 rı 
·]~ 

müraca.9 • dı;ki satış memurwn 
ilan olunur. Beyoğlu 3 ncü sulh hukuk ha palı zarf usulıle eksiltmeye konmuştur. . saat 2 den sonra has tala rını 

- ı II - Rakı fabrikasının keşif bedeli 296358 !ıra 04 kuruş ve anason eder. 
kimliğinden: anbarının keşif bedeli ise 14683 lira 03 kuruş olup c~man 311041 lira 

Mahkemenin 938/87D sayılı dos.. 07 kuruş ve muvakkat teminatı 16192 liradır. Göz hasta ' ı kları 
yaslle Eğrikapıda Fethi Çelebi ma- ı III - Eksiltme W/VJ/938 tarihine rastlıyan çarşamba günü saat 
hallesinde karını caddesinde 34

1

11 de Kabataşta le\azım ve mübayaat şubesindeki 3Jm, komisyonun. 
Na. lu evde oturan Haralamboz ve da y apılacaktır. Kapalı zarfların oo geç saat 10 a kadar makbuz mu
Gökkas taraflarından Şışlide Kaiıl bbilinde al!Jll komisyonu başkanlığına verilm~ olması l.i.zımdır . 
hane caddesinde 74 N o. d3 bakkal 1 IV - Şartname ve projeler 16 lira bedel mukabilinde inhisarlar 
Evangel ve İstavro ve saire aleyh- Umum Müdürlüğü levazım ve mübayaat şubesiyle Ankara ve İzmir 
!erinde açılan mezkilr gayri men. Başmüdürlüklerinden alınabilir. 
kulün izalei şuyuu davasından do. V - Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin fenni evrak ve vesa. 
layı dava edilenlerden Evangelin ikini İnhisarlar Gmum Müdülrüğü inşaat şubesine ibraz ederek ayrıca 

göstrilen yerde bulunamad ığından 1vesika almalan .. ıa~:mdır: . . 
• b'l d h. b · VI - Muhurlu teklı! mektubunu, kanun! vesıka ıle ın§aat şube. 

ve nerede oldugunu ı en a ı U - . . , 
. mizden alınacak eksiltmiye i~tirak v.!sikasını ve ınuvakkat temınat 

Doktor Şükrü Ertan: - (Göz h~s , 
talıkları mütehassıı;:) - Cağaloğ _ 
!unda Nuruosman iyc caddesinde 
Osman Şerafettin apartımanında 5 
numarada. Telefon: 22555 

Ku ak, B0ğaz, Burun 
Doktor Mehmed Ali Oya- Kulak 

burun. boğaz mütehassısı doçent 
Fatih tramvay durağı 75 numaralı 

muayenehanesinde her gün saat 16 
dan sonra hastalarını kabul eder. 

lunamama_sı hasa.bile h.akkında~ı parası veya mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarfların yukarıda 
davetın ılan suretıle tı;blığ. edıJm,ş , yazılı olduğ'! veçh.ile eksiltmr günü en geç saat 10 a kadar adı geçen 
ve cereyan eden mahkemesınde ar- alım komisyonu b~şkunlığina makbuz mukabilinde verilnıi§ olması, Doktor Feyzi Ahmed· - Deniz 
zuhal okunarak diğer hissedarların . posta ile gö;,der'1ecek zar:Jarında bu saatten evvel kumJsyonda bu. hastahanesi cild Ye emrazı zührevi. 

Ci'.d iy 0
, Zühr~viy: 

bazılarına vasi tayin edilmek üze. lundurulmasi liızımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. ye mütehassısı, muayenehanesi An. 
re mahkeme 10/10/938 saat 10 a ta.

1 
•B.• ·3469 kara caddesi Cağaloğlıo yokuşu. Pa. 

lik edilmiş ve bundan bahsile gel.: • •• zardan başka her gün 15 den sonra 
mi ·en dava edilen Evangele de bir I - Şartnamesi mucibince ·928• ton Sömikok ve .ıo. ton liivema. hastalarını kabul eder. Telef. 23899 
b y k fas 1 ·ıe 'lıinen 1 ab ka. rin kömürü pazarlıkla satın alınacaktır. Ü t •• 

uçu ay ı a ı ı g y II _Pazarlık 6/V!I/938 tarihine rastlıyan Çarşamba günü saat 14 de pera ~ 
rarının teblig"ine karar verilmiş ol- · d k" Al K · d D CAFER TAYYAR K• NKAT . . . ... Kabataşta Levazım ve Mubayaa! Şubesın e ı ırn onıısyonun a ya. r. ,.. 
duğundan ıtırazla mahkeme gunu pılacaktır. Operatör - Umumi cerrahi, sinir 
mahkemeye gelmediğe ve tarafın.· IIl _:_ Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçer. şubeden alı- ve dimağ cer rahisi mütehassısı ve 
dan bir vekıl göndermediği takdir. nabilir. (Kadın doğum mütehassısı ) 

de vakıaları ka.bul etmiş sayılacağı[ IV _ İsteklilerin pazarlı k için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 gü. 
gıyab kararı tebliğ makamına ka. venme paralarıle birlikte yukarıda adı geçen Komısyoc a gelmeleri ilan 
im olmak üzere ilan olu:lUr . (8616) oolunur. (3634) 

Adres: Beyoğlu Parmakkapı, Ru. 
meli han No. 1. Muayenehane Tele. 
fon : 44086 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin 
eden bu piyang0ya iştirak etmek sure· 
tile sizde taliiniz i. deneyiniz. 

./ ı------------ 0·1 1
' Beşiktaş tapu s:cil muJıafızJı, · 

dan: ·~,·t? 
Beşiktaşta Nişan taşı TeŞ' ı~ · , 

mahallesinin Büyükçiftl ik s0~\,e 
ğında yeni 5, 7 kapı saytlı ahıı ile 
arabalık mahallin~ \•aktile irade, ,1 İstanbul dönrdüncli icra memur-/ 

luğundan: 

Mahcuz olup paraya çevrilmesi 
mukarrer olan beş ton hacminde 
bir aded mavuna 30/6/938 gününe 
rastlıyan Perşembe saat ondan i . 
!ibaren on dörde kadar açık arttır -
ma ile satılacaktır. O gün, kıymeti 

muhammen<>si ola~ üç yüz lira Ü

zerinden 100 de 75 ini bulmadığı 
takdirde ikinci arttırma için muay. 
yen 4/7 /938 Pazartesi gününde sa. 
at ondan on dörde kadar t~krar sa. 
tışa devam olunacaktır. İsteklilerin 
eyamı me~kı'.ırda Büyükderede rıh
tım caddesinde Mehmed Sabrinin 
dalyan barakası önünde hazır bu. 
lunacak icra memuruna müracaat 
etmeleri ilan olunur. 

Diş 
Di'Ş doktoru "Übeyt Ölçer:- Edir. 
nekapı Karagümrük tramvay du -

A N N E L E R General Şakir tarafından ebııı;,ı 
Biliniz ki çocuk yalnız meme için inşa edilerek vefatile oğ'.u aeııe ,.e 

Cevad Çobanlıya kııldtgıncl•P . 
ağlamaz Çok iyi bilirsiniz ki : Ço- f edı1° 
cugu· h;çınlatan sebeblerden biri - 311 senesindenben tasarru Jı"'o 

gelmekte iken Cevad ÇobaJ1 ~ıe· 
si de apış aralarının ter ve saireden da vefatile veresesine intikal e.tel' 

pişerek, kız~rarak çocuğu rahatsız diğinden bahisle verese ad ıJJ 3 ~~

etmesidir. Bu itibarla günde iki de- cili istenilen mezklıt· gayri nıe~ef1'' 
fa çocuğu, !ün kııydı bulunamadığından ıe:I 

muz 938 ayının 9 uncu cunı•r.,,ı 
k!P' p E R T E V saat (13) de mahallinde. t~eıı~~l 

yaptırılacaktır . Bu gayrı ır! 

ÇOCUK PUDRASI hakkında bir hal: iddia ede:~~
ile pudralayınız. Ne adi tuvalet varsa bu müddet zarfında Jl'l ,ti· 

,_,,·,,at . 
fızlığırnıza ve yahut tan"ıo r1 8rl ' pudraları ve ne de çok itin:ı ile ha

zırlanm ı ş pahalı pudralar 

PERTEV 
ÇOCUK PUDRASI 

nü yerinde bulunaca!' rnef1'l'l' 1 ;~te 
k " b't 1 'le bıf mıza evra ı mWi ı e erı 

muracaatları ilan olunur. / 

or.• Sahip ve neşriyatı idare e 

rağı No. 95 her gün hastalarını ka. yer ini tutamaz. Bu pudra bilhas -
bul eder. Cuma.rtesı günler i saat 
14 ten 15 e kadar da Yalovadaki sa yavruların cildleri ve ifrazatı na-

Btı§ muharriri 

ETEM İZZET BENIC::; ..• 

muayenehanesinde bulunur. zarı itibara alınarak yapılmıştır. SON TELGRAF l\lATBM
51 
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