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En sctn Telgrafları ·ve Haberleri Veren Akşam Gazetesi Telefon No. 20827 

lst. Nuruosmanlye caddesi. 

Bu kuponun y<rmi tanesini toplayıp 
idaremize getiren okuyuculanmız S0!-1 
TELGRAF'ın birinci sınıf mütehassıs. 

lan tarafından meccanen tedavi edile • 
ceklerdir. Kuponlar, her gü" i.darehıme. 
mizde değlftiri!mektedir. 

Sayı: 447 ·------------------------

SAYA DUN GECE CEVAB VERDi 
ll cevabda Fransızların Hatavda kendi/erile 

teklif /erine 
teşriki me
mukabil • 

8aı eylemekliğimiz hakkındaki 
kat'i noktai nazarlarımızı bildirdik 

1~tay davamız yakında daha müsaid safhaya gireceğe benziyor 
•• uz ere~----~ ' . •Müstakil ve hür Hatay doğmak 

'~ 8 (Husmt muhabirimiz, telefonla bildiriyor)- A ldıfım mevsuk malftmata göre, Hatayda Franııızlarla teşriki mesai eylemekliğimize dair Frans anın yaptı(ı teklif hakkındald noktai nazanmızı muhtevi ceva 
~ ""ıeee Framıs hilkdmetine bllcllrllmiıtir. 
'ıi1et hlıtı:aç (t1ıı ııonra daha ziyade vuzuh kesbedecektir. Burada tereşşuh eden haberlere göre Hatayda Türk noktai naz arının tnmamile tatbik edilmesi için Fransa daha müsaid bir vaziyet almış bulunmaktadır. 

(Yazw altuıcı sahifemizde) , 

Dün Hariciye Vekilini 
kabul ettiler 

Yatla bir tenezzUh 
yaptılar 

Büyük Önder Atatürk, dün 
Dolmabahçe sarayında meşgul 
olmU§lar ve Harici11e Vekili 
Tevfik Rii§dü Arası kabul bu.. 

M aahazcı bugünkü ahvalin in • 
kişafına nazcıraıı Uıtildfın kuvve. 
te müracaat edilmeksizin halle • Hataydakl mezalimi anlatmak yurarak kendisini yemeğe ala. 
dileceği ümid edilmektedir. U. için Ankaraya ı:elen heyet koymuşlardır. 
kin şu anda vaziyet belli değildir. Büyük Şef, refakatinde Ha. 

Paris, Türkiyeyi teskin için ile tatbik edilmesi hakkında de • riciye Vekilimiz de olduğu hal. 
Fran.nz • Türk anlaşmasının itina (Devamı G ıncı sahiCede) de Riyaseticumhur yatını şe • 

=========;===~==============i;==o=:===o==o==o==oS./I reflendrimişler ve Marmarada 

Bütün Fransızlar, lngi- bir gez;nti yapmışlardır. 

Dünya liz kralını karşılamıya 
hazırlanıyorlar Kupası 

Maçların birinci 
Turi bitti Krahn Fransaya muvasalat günü 

bayram günü olacak Y•z••• e d• (Yazısı altmcı ıahifemizde) 

Frankistlerin ellerine geçen Barselon elektrik santralının 
muhıt!azası için böyle tertibat alınmıştır 

Tuluz 6 (A.A.) - Dün sabah 
Fransız toprakları üzerinden u. 
çan meçhul tayyareler sabahle -
yin saat 6 da Aks-les.Thermes ci
varında Orgeks istikametindeki 
küçük kasabanın üzerinde görün-

müşlerdir. Adedleri dokuz olan bu 
tayyareler, üç grup J1alinde uç • 
makta idiler. Tayyareler, civar 
dağların yanından geçerek kay -
bolmuşlar, fakat saat 8 de tekrar 

(Devamı 6 ıncı sahifemizde) 

Gramofon ve saat hır
sızları da 
yakalandı 

Emniyet memurları meşhur sa. 

bıkalılardan Mustafa ve İlya is • 

mlnde iki hırsızı yakalamışlardır. 

Bunlar Bakırköyünde bir evden 

bir grmofon ve Kadıköyündeki 

bir evden de 4 takım elbise çal • 

mışlar ve ayrıca Kasımpaşadaki 

bazı evlerden de, bir saat ile dl.. 

ğer bazı eşya aşırmışlardır. İki 

hırsızın daha başka vak'aları o • 

lup olmadığı anlaşılmak üzere 

tahkikat dcrinleştirilmektedir. 

• 
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1 
Gangstervarl 

' Nl),t= N . Olüm 
Büyük Türkiye, Tehdid' 
büyük donanma! 

Her Türk ç~cuğu için büvü!c d•
nanma büyük Tfir~ye ülkü,üdür. 
Celal bayar hükfuneti bunr1 dııı 
başlı yer. 

T
ürkiye karası kıııJar ,. 'u:ı..Larl "lan memlekettir-. 
Türk tocuğu t.rihbt "'1tb ıwlitf dnıle karadan çok, de
nizde dolaşııt.141 . K.--. · lı her karış toprak 

üzerinde eiil·enlc ha JM lı:aliıru Türk. hadirı:asmı yürüttüiil 
her yMda deniz füt>riude cı. "'1blıru dik tutmasını bilmiştir. 
Binbir sebebin kü,.ult kdçillte m ufak deııb de' !eti sırasına 
lndlı-diği &mılıırde hll• :thae ı.. ıı.6rfbyiJL GUn oldu ki, bir Gazal 
romorkörü bile Karadmhl m ru etmı ir dndnot Lışmlle 
tahakkümünün pt'nçeı&lnde tutaııildl "e.. Tlhlr bahriyelisi bil· 
yük donanma gorgüs&ııdelı ı:ela biı hil'riyetlıı bütün i!adesinl 
hususiyetinde verdi. 

Büyük donl!JUlıllo ~u'Fbı sensin devlf'tlerhı işi ve barcı ol· 
du. Fakat, yİnl' ~bakkü W hor Ttirk çocµtu için büyük d.. 
naruna bO;rlik "Mrld,. IIkCııilılth. }'.akın Şarkın en büyük dev
leti olan <..lı~ ... eı 'lılr~:,.esi, Yakın Ş:ukın en büyük deniz 
hlll"b devleti olnaU Wea-1.inJ ele bl:.alJıuk ettirmek yoluna ı:ir
miş bulunu;reı. CeW Ba1ar, §imdi buna başladı. Kuvvet başla· 
maktadır. Her bq)eıuln, iyi başlanan teşd: bfuı mutlaka başarı. 
lan ı~ebbtlı olllCI. Bfi7ü]ı donanm11. bir gayedir, fakat, ona var
malı ıçl• d• lıılpa.malr lhımdı. Cumhuriyet bükiimeti şimdi işte 
bunu ~ap1y.rt, il.lı adwıı atıyor. Gaye, nesillerin hedefiair. 

Nevvo Clnorıl la cazeteslndeld UZlID ve tahlili bir yazı bize 
İngilteıedeıı )ıırhtmm ls&:nmn alh mily.o~unıın,. ki aşağı 
yukarı otu.r ıeı.iı mll;rOll Tllrk lirasının İngıliz tezgahlarında 
yaptıracai.,.•• km't'ffılr ve muhrlblere tahsis edildiğini haber 
veriyor. . 

Bir Yavuz lınl\ıtmize fımıb veriyordu, onun yanında bırkaç 
kruvazör kalbimi7e im el verecektir, kruvazörleri saran dest· 
royerler ise muhakkak ki kalbimizdeki hızı ıröğ!Ümilzc taşıracak 
ve Türk deni:.:leri üzerinde dalma şişkin, d&ima ileriye taşan 
bir göiüsle riizgıirlanacağız. Rıızglra ve yükseklere en iyi ya
kşan kırmızı beyaz oldu~ kadar denize de en yakışan renk ve 
bayrak yine o dur. 

11 bin 
Genç mezun 

,Oluyor ----

Etem İrıet BENİCE 

·Bir genç kız 
40 tane kinin 
.Tabletini yuttu 
1 

Bunlardan 6000 ni ; ilk Mt.;zib bir arkadaşın 
mektebden c;ırta tahsile f ~oa şakası 

geçecekler tzmırde Karşıyakada So&uJ<Jru.. 
yu mahalleslndt Emniyet soka· 
:u>da 12 numaralı evdf' bir va'ka 

olmuştur: 

Şehrimiz ilk melrteblerinde 5 lıı 
d sınıfa kadar olm talebelerm 

J ~elert kAınJleıı tevzi olun· 
muştur. 

Orta mekteblerin ilk SUllf tala. 
beler{ de karnelerini alnııf1ardJL 

Heiıll% karnelerini alınıyım ıııU 
Uıblller de devam etmekte olan 
tıntlhanlannm ıo~ ı:ıeUceyi 
6ğrenecelderdlr. 

Allkadarlar tarafından bu neti
celer bakkmda yapılan lruvv..W 
tıhm!nlere 116re bu yıl illt mMı-
teblartmizdm c6000o, orta mek • 
Wblerlmiı:den •3000. V1I 11.telert • 
mlzden de •2000• geııc talebe ma
zun otacaklardır. 

Maarif VeWet!• bu mijnuebet.. 
' le bütan murlf müdlirlllldertne 

acele bir tamim g6nderm1t .-e her 

vlllyetln ilk, orta ve lite kıamlan 
talebelerlndm kaç k1§I. mezun ol

duğunu n kaç klşinın. sınıfların· 
da kalıhtmı .ormuştur. İmtihan 

B. Mehmet Asım lrızı 17 Y&fll\
da FJa-ıye, ııand.ı.kta bulu.naıı 40 
tanı kinin tabletini yutmuştur. 

Ktzca~ a.kıi bııstalıtı Varmıf. 
Kendisine muzlb bir arkadaşı: 

- Eğer her ~abah llalJrar kaık· 

maz 40 tan• lı:ınln ""Jtar ve bu ış• 
40 gün devam edersen ne sinir, 
ne de akıl hastaha:ndan blrfeY 
kalmaz!. .. 
Demq! ... 

O da bwıa k.anar...a: t-.11 işi lf
lemlJtir. 

Z.wıllı Jdll kurbanı sal Jı:wn 
~ döfiinülerek ı.celı 
haoıtarıl')'e kaldırılmış, tedavi u -
tına •lımmftır. .,,......_ 
~ pe-l>u nyılar pey. 

derpey tdblt oJunıru.kta ve terfii 

sınıf dereceler ile biri ilcte .MaarU 
Velı:il.t'.ne bildlTilm~lrtK!ir. 

~~~-..!.!H~E~Y.!:E:.:::C::..:A::..N:...;;.;v e::....:l.:...:H...:.1.;.;tR;;.M.,;.:S7R~O-M-.-A-:-N-:I_ 
'f';!>.Z.6~, ı '•k•nC:el' f, 

Yorgi g01dll: 
- Bunu bilmlyecelı: ne Yar, a 

be,yim?! Mansur Bey tımarhane. 
den kaçmış. Ömer Bey bunu ha -
ber Jılınca cızlamı çekti. 

- Neden? Ömer Beyin Maı:ı. • 
surla ne alış verişi var! 

- Aman sakın Ömer Bey duy. 
masın, beyim! O çok ıert ve aksi 
bir adamdır V allahl p.uıtırına.mı 

çıkarır benim. 

- Merak ~tme .. Bu kon~hık. 
!arımız burada kalacak. Haydi, 
aen bana hakJ<ati daha doğrusu.. 
nu bü:ün bijdıklerıni söyle! 

SERTELLi 

Yorg:I 11•!&-.a~ ~dı: 

- Uı:un !tıl» ıra...1: Ömer 3ey, 
lttet Hawmı i'· d::ı:aııı.yı •eviyor • 
du, beyual 

- Yı ? •. nemelı ıevlfl,yorlardı! 
- Ra>-..'- '.'kruıı aniıunıyın 111.. 

fıırul Y •l.nı:ı ÔmeT Bey seviyor. 
du onu illet Huı..ııı. Ömer Beyin 
•evmezdi. 

- Seıı "erdım Diliyorsun İffet 
Hanımın Ömer Beyi sevmedi • 
ğlnlT-

- Kaç !tere kavga ettiklerini 
kulağımla duydum, beyim. Hele 
bir kere Mansur Bey Anka.UT• 

20 lira göndermezsen 
ı.e dini ölmüş bil 

Ölibn tehdidi ile mektub g!!ıı • 
dererek bir bakkaldan para t.ti
yen ktlstah bir adam İzmir zabı
tası tarafından aranmaktadır. Bu 
enteresan vak'a evvelki gün §U 

şekilde İzınirde cereyan etm:ştirı 
12 yaşında Recep •dında bir 

çocuk, Bahribaba parkında su sa- ' 
tarak beş, on para kazanıyormuş. 
Evvelld gün hüviyeti hl!Ilüz tes
blt edUemiyea uzun boylu. osmer 
bir aaam, bu çocuktan •u aı.ıp iç
miş, sonra kendisine bir mekıuv 
vermiş, bu m•ı<tubu Karat~ 

bakkal İşaka \ ermesinJ .;öyle.ın.lf. 
Çoculı:, mektubun muhtevıyatı 

ne olduğunu bilmediği için götil
rüp İsaka vermif. Halbuki, ınek· 
tub bir tehdıd mektubu iınlf. 

Mektubu g~nderen hUviyeU meç. 
hu! şahıa. kendisin• yirmi lira ıA
zun oldu4unu, Pazar günü iade 
etmek üzere paunın çocukla gön. 
derilmesinl bildiriyor ve .onunda 
da: 

"Parayı göndermezsen kend~ 
yok bil.,. diye tehditte bulunu-
yormU§. 

Hangi 
Muallimler 
T ekaüd edilecek 

Bu yıl tekaüde sevlrolunmalan 
icab eden ilk ve orta rnekteb mu· 
allimleri hakkında Maarif Veki -
letince blr liste hazırlanmıştır Bu 
münasebetle yaşları Derlem~ ve 
tekaüdlük müddetleri dolmuş o.. 
J&n ilk ve orta mekteb muall:ın
lerinin vaziyetleri b'rer birer ted· 
kik olunmaktadır. B~ tedkik so.. 
nunda kimlerin tekaüd olunacak
ları ağustos ayı içınde belli ola
caktır. Maamaflh bu yıl tekaücL 
lüğe sevkedilecek olan muallim· 
!erin ekseriyetini daha ziyade köy 
muallimleri teşkil edecektir. 

Asarıatika ve 
Topkapı 
Müzelerinde 

Bir rehber h~zırlanıyor, 
posta kuh:ları da 

konacak 
Yaz münaselM-tile MüzelerimL 

zi zlyare tedenler çoğalmıştır. 

Bifüassa şu son bir ay içinde bir. 
çok mU.teblller grup ıırup Mlize. 
lerlm.lz:i ıeunişlerdir. 

Dığer :.arattan Müzelerimizi zi. 
yaret edecek olan ecnebi ve yerli 
s~yyahlara bir kolaylık olmak il.. 
ura <Asarı atik&> Müzesile •Top.. 
kapı• sarayı Müzesinın önüne bl. 
rer posta kutusu konması karar. 
laştırılmıftır. 

Ayrıca, Müzeler idJlresi, eaıki 

Şark Müzeıi ile, mesklıkat kısım 
için, bir cMeskılkit rehberi• ha. 
zırlamayı da muvafık görmüştür 

ıııtr.ıışıi. Ömer Be,y aylık alma:C 
bahanesile be§ numaraya çık • 
mıştı. Oraya giderken bana da: 
cYorgi, beş numaraya iki şişe 

soiıuk bira getir!• demişti Ben 
biraları götürdüğüm zaman, za.. 
vallı İffet Hanımcık yalvarıyor • 
du: cAllah aşkına Ömer Bey, yu. 
'"amı yıkma benim! Mansur dün. 
yanın en iyı erkeğidir Ben ona 
ihanet edemem. Beyoğlunda ka. 
ıiın kıtlığı .vok ya .. Haydı, Git.. 
Başk~ !lir kadınla gönlünil eğlen. 
dir I • diyordu. 

- Ümer bey ne cavap veriyor. 
du? 

- O, çok asabiydi. Aşkıını yene 
miyorum. iffet hanım! Sizi <evi. 
yorum .. Ve t!alma seveceğim! 

Demişti. Ben bira ş;şelerini aç. 
dım .. Masanın üstüne bıraktlm. 
Çıkt n Bnyle bir kaç kere Ömer 
beyin İffet hanıma yalvardığını 
kulağunla duymuştum. Be~lml 

- Son vak'a hakkında bildiğin 
bir şey varı>,.ı 

Feci 
Bir 
Kaza 
Bir adam kireç kuyu
suna düşere.ı< yandı 
Kıreg kuyusunda amelelik et. 

mek suretile hayatını kazanan bir 
işçı; evvelki gün evınde günler • 
dir hazırlayıp kazdığı içi kireç 
dolu bir kuyuya düşmüş, feci ız

tırablar içinde her tarafı yanmış
tır. 

Ahmed oğlu eili yaşında Be
sim Subaşı ismindeki bu edam 
Kemal paşad• Yenı mahailedeld 
45 numaralı e-·lnin bahçcsınde kL 
rcç öııdi.i.rürken bir çomakla ki· 
reç kuyusunu karıştırıyormuş. A. 
yağında çizme bulunan Be>ım Su· 
başı, ayağının kayması yilzünden 
80 san tim derinliğindeki kıreç lru 
yusuna yü.ıüstii dilşmüş, kıt.yna. 

makta olan lureçle yüzü, el ve 
kolları, bacakları korkunç ıstırab· 
]ar içınde ha~lanm!f fena halde 
ya~tır. Zavall: adamın kireç 
kuyusuna dilştüğ(lnü &ören ve 

yürekler! pa7alaynn ac ı çığlıklar 

arasında imdat ya\\•ardığını du.. 
yan amele Mustafa oğlu Ali Aşçı 
az sonra yetişmiş, kendisini kur

tarmıştır. Ali ~ı, kurtarma.<;a 
imiş Besim kireç lcuyusunda ta.. 
mamen yanacakmış! Yaraları çok 
ağır olan Besim, hastaneye geti· 
rilerek tedavi altına alınmıştır. ı;u 

kut yüz üstü olduğundan ve yil. 
zü koyun kaynar kireçlerin için• 
gömüldü[:ünden. Zavallı adamın 
gözlerini ebediyen kaybetmesl 
muhtemeldir. 

Elmalar 
Üç tipe 
Ayrıldı 
Hariç ve dahilde kötU 
cins elma aatı,ına mani 

olunmak Uzere bir 
nizamname hazırlandı 

Elmalarımızın ve bilhassa •A
masya• cinsi elmalarımızın nefa.. 
set ve şöhretinden ıstifade ederek 

kötü nevileri ;;atmağa çalıpnla • 

rın teşebbüsleri!ıe mani olmak i
çin bir nizamname hazırlanmış • 
tır. 

Bu nizamnameye göre Amasya 

hududları dahilinde iç ve dış pi· 

yasalara gönderilecek olan b<itün 
el?naları cinslerine göre ekstra. 

bırinci ve ikinci nev! olmak üzere 
üc kısma tefrik olunacaklardır. 

Boyu asgari 7 san tim ve her ta· 

rafı kırmızı olan elmalar •ekstra., 
asgari boyu ·6• santim Ye yine 

her tarafı kırmızı olan elmalar 
da •h inci nevı olarak ayrılacak.. 
!ardır. 

Nizamnamede elmaların sandı

ğa dizilmeleri ve kontrol §ekillerl 

ha.kkındı da mühim kayıd ve 

maddeler vardır. Bu suretle ge • 

rek iehrimizdeki hallurnız ve ge
rek haric plyasa!Jlrda elma alM· 

tar· nevilerini an!amıı ve aldan. • 
maıruJ olacaklardır. 

Yorgı düşünmeğe baş!Jldı: 

- Aradan bir sene geçti.. Şöyle 
böyle hatırlıyorum. 

O gece Mansur bey boğaz ıçine 
gitmişti Ömer bey yine beş nu. 
maraya çıktı. 

- O gece bira .smarlamadı mı? 
- Hayır .. ben dükkanı kapıyor. 

dum. 
Ömer bana: .Mansur bey gel· 

di mı?• diye 90rdu Ben de gel
medığinı söyledim. 

- Gelmedığıni nereden biliyor. 
dun? 

- Sabahleyın giderken dilk. 
k~na uğramıştı. 

Bana: Yorgl, dedl yukarı çık .. 
Hanım sana lazım olan şeyleri 

söyleyecek .. 
Ben akşama gelmeyeceğim. Sen 
buz almayı da unutma! 

- Evin hizmetine de bakardın 
demek? 

- E .. Ayrıca bahşiş ıldığım için 
hizmetten gen ·uiınazdım. Beru 
çok ;everl~rdl. 

Dara düşen gurtdaşlara .l/ardım 
Emniyet Sandığı bir de "şef 
kat &andığı" tesis ediyor 

Burada elbise, kitab, tablo, halı ve sair 
rehinler mukabilinde cüz'i bir faizle 

borç para verilecek 
Emniyet sandığı müdürlüğü 

yeni Vi! güzel bir proje hazırla. 
ınıştır. Bu projeye göre şimdiye 
kadar yalnız bina, mücevherat 
esham ve tahvilAt üzerine iş ya.. 
pan Emniyet sandığı bir de şef. 
kat sandığı tesis edecektir. Şefkat 
çandığında kltab, elbise, hah, 
gramofon, tablo, saat, vazo ve sa. 
ire gibi eşyaya n-.ukabil ödünç pa. 
ara verilecektir. 

Bu sandıktan azami 500 liraya 
kadar borç para verilebile~ktır. 

Sıkıntılı ve acil bir vaziyette 
!arı da önlenm.ış olacaktır. Bu hu.. 
susta, Emniyet s&ndığının hazır • 
Jamış olduğu proje İktısad Ve • 
kalanlarla paraya ihtiyacı olanlar 

buradan çok ıstlfade edecekler • 
dır. Kendilerinden gayet cüz'! bir 
faiz alınacak ve getirdikler!, reh.. 
nin kıymetinin yarısı derhal ö • 
dilnç paraya çevrilecektir. Bu su. 
retle bu kabil kimselerin sıkıplı: 

hallerinde en kıymetli eşyalarını 
yok pahasına ellerinden çıkarma. 
kaletine gönderilmiş bulunmak • 
tadır. 

Emniyet sandığı son bir se • 
nede 5 buçuk milyon liraya ya • 
kın ödünç para vermiştir 

Emlak, mücevherat, esham ve 
tahvilat üzerine yapılan bu ik -
razatın yeko.nu şefkat sandığının 
kurulmasından sonra büsbütün 
artocaktır. 

Berberler cemiyeti 
i are hey'eti çekildi 

Yeni idare hey' eti berberler lehine 
bazı iyi işler yapmıya başladı 

Cüzdan bedelleri ucuzlatlldı. Ehliyetna
me almamış berberler için imtihan açlldı 

Berberler cemiyeti idare heye. 
ti ıstıfa etmiştir. 

Daha yenJ seçilıniş olan bu ha. 
yetin çekilmesine sebeb ıdare he. 
yeti azaları arasında çıkan nok.. 

tai nazar ihtilAfından ileri geldiği 
iddia olunmaktadır. 

Bu istifa üzerine berberler ce. 
ıniyetinin idaresini yedek azalığa 
seç~ olanlar ellerine alınışlar
dır. YenJ heyeti idare şu şekilde 
teşekkül etmiştir· 

Reis : Mustafa Turan. Azalar: 
Adem Gök, Hamdi Bilman, Asım 
Asal, Rahmi Tanrıöver, kalfa A.. 
dil Bumin. 

Yenı cemiyet idaresi ilk içti • 
maını geçen gün yapmıştır. 

Bu toplantıda, ilk iş olarak bil. 
tün berber esnafının bugünkü va. 
ııiyeti gözden geçirilmiştir. Neti. 
cede, tekmil esnafın cemiyetle • 
rir.e yazılmalarını temin etmek 

üzere biraz ağır görünen cemiyet 
aidatından, cüzdan bedelinden 

berlerin eski cüzdanları alınmak.. 

ta ve yerlerine yeni cüzdanlar ve. 
rilmektedir. 

Bu i§ , haziran sonuna kadar ik.. 
mal edilmış olacak ve o vakte ka. 

dar sıhhi muayenesini yaptır • 
mıyan ve yeni cüzdan alnııyan 

berber esnafına ceza verilecektir. 

Cemiyet idare heyeti bütün es.. 

nah cezadan kurtarmak üz.ere on. 

!ara birer tezkere yollamış ve na. 

zarı dikkatlerinJ bu cihete çek • 
miştir. 

Aynca bu tezkerede her ber • 
ber esnafının mesleğe ald bütün 

dileklerile en büyük bir dikkat 

ve alika ile meşgul olunacllğı bil. 

dirilmekte ve derdi olan berber 

esnafının yazı ile veya bizzat ce. 

ıniyete müracaat etmeleri rica o. 
l urun ak tadır. 

İstanbul asliye mahkemesi ikincl 
ticaret dairesinden: 

mühim bir nısbette tenzilat ya • Hazinei maliyeye izafeten muha. 
pılınası kararlaştırılmıştır. 

keına.t mlidürlliğü taraiındaıı Ga. 
YenJ tenz!Ut şımdilik yü:r.dı 20 

!atada Bos!or hanında 3..4 numı • derecesinde olup bu ayın birinci 
gününden mı•teberdir. Diğer ta • rada İsmaıl Hakkı ve Galatad• Ye. 
raftan henüz ehliyetnamesi ol • nJşehirli sokağında 34 numarada 
mıyan be~ber esnafının biran ev. Apostol aleyhlerine ikame olunan 
vel imtihan olmalarını temin için davanın cereyan eden tahkikatı sı. 
de bir imtihan listesi açılmşıtır. 

rasında: 11.fıiJdeaaleyhlerln ikamet.. 
İmtıhan olmak istiyen esnaf bir 

gi.hlarırun meçhuliyetlne binaen 
an evvel cemiyete müracaat ede. 
rek bu listeye ismini yazdıracak. tebligat yapılamadığından ilanen 
tır. tebligat icrasına ve tahkikatın 14/ 
Şehrimizdeki bütün berberle • 7 /938 tarihine müsadlf perşemba 

r!n de bu ay içinde sıhhi m\laye. 1 günü saat 14 de talikine karar ve. 

nelerini yaptırmaları mecburi • rllmiştlr. Keyfiyet tebliğ makamı. 

yeti bulunduğundan cemiyetle • na kaim olmak üzere illn olunıır. 
rine müracaat eden bütün bet • (935/1301) 

- E:ı zıyade kim severdi 7 
- Mansur bey ... 
- Ömer bey bahşiş vermez ıniy 

diT 
- Hayır. O çok ha,sistı, fakat, 
Mansur bey .. ah, ne cömert, ne 

kiL-..,;-r bir adamdı. Bütün mahal. 
lclı onu severdi, beyim! •Mansur 
bey kansını boğmuş!• dedikleri 
zaman, buna hiç kimse ınanmadı. 

Hele ben hiç inanmadım .. 
- Neden inanmadL"l sen? 

- Karı :mca çok eyi geçınir. 
lerdı. Bir gün bile kavga, gürültü 
•!tiklerini duymadım. 

Bu kadar nazik. terbiyeli bir ~dam 
•• karısını değil. tavuk bile boğa. 
maz Ev~ aldığı tavuğı IJana kes. 
tirir: cHaydi Yorgi. şunu karşıkl 
viranelikte kes de getir!. Derdi. 

Bakkal çıragı. gözleri dolu, bil. 
diklerim anlptıyordu: 

- Bunlar ne ise amm., Mın'1ll 

bey o ı:eecd• gelmediği halde, pr. 

tesl sabah !ttel hanımın boğu1m111 

' o!arak bulunmasına pşmamak 
kabil mı? .. 

- Sen nasıl duydun onun bo • 
ğulduğunu ? .. 

- Sabahleyin sütçü gelmiş .. 
çalınış. çalın~ gitmiş. Arkadan 
ekmekçi, zerzevatçı.. daha sonra 
da ben ... 

- Senin ne işın vardı? 
- Her sabah francalayı ben gö. 

türürdüm. Hanımın o gece evden 
çıkmadığını kapıcı söylemişti. 
:;:a!dım .. çaldım .. kapı açılmayın. 
ca şüpheye düştüm. 

- Kımseye bır şey söyledın mi? 
- Elbette. Durur muyum? He. 

men ustama haber verdim. O sı

rada bizım mahallenin bekçisi 
dükkana peynir almağa gelmişti. 
Bizden bunu işitince karakola 
koştu. yanına ilci memur alıp gel. 
miş. kapı)'l itince açılmış .. blr de 
ne gorsünler?I İffet Hanım boylu 
boyunca yerde yatıyormuş .. bo • 
~azında bereler varmış .. muayene 

ll>evaım var) 

petr ..,., 
Meksik~ "'8 

• ı e 
Şirketler~ rı r: 

Ynaıı: "- Ş el C, 
Mebiluı ihtllıill, ~,ıfll' 

tarzı. gerek !ııklşofı ~eıııl 
b . b• ~ " otuz seneden erı 1.,ı. P \J 

çıkan ihUHllleri aııdır~ir ;hıı:~ 1 eııj 
ınet muvaffakiyeıs!J. ıeıılil ~ 
şebbüsü hakkwd• bıt ı b r il. 
reder Fakat hl gencfll ,.ıııl-

. ""'"' ııı ele geçirilenı~ '" iJ<Ç' ~ 
siz" ihtilal gün ı.çı ~o~ 

fr•" 
İspanyada çıkan 

da öyle başladL ~~·nd• 4) 

Cedillo is)·aııı h~ f•nd•" ..t 

haber hüldlınel ıar• · &s"' ı· 
. • . ' Jflt.'' •. 

dilen bir teblıı: ıı• ·ıılif 
ı lıl' <1 

Tebliğde Cedıl 0 '.' M ,ı.-. .;J 

edildiği, kcndisiııın ·u bUıl"" 

mek üzere bul'.ı~du~;ll ~ 
le beraber, ı1sıııııı 

1 
.. ı~ 

ıı ,, . 
da bulunduiU 3 ~~· 
Son haberlere ııör"' ,.~ 
bir çok yerlerinde ~ıtJ!P' ,ıl 
başlamıştır. BU •).iJı.11' ~;,! 
Cedillo isyanlyl• -1 ıf 
Yoksa bükQmete k•'!', dil" 
mak için fırsat koll•~d"" ,ı 
nerallerin hırekeıl• ,ııll" 

. I~ 111 ~•" rettir? Burası •Y .,cli)I• "' 
dir Fakal lıte1 C ~ 
birer safhası 011°0• .ıer 1" 

bidis ~r-. ayrı müofcrld d• pi , 
her halde Lepslıılıı ~ 
ketleri tarafuıdaJI ııJ 1 
ne şüphe yoktur. . eti ır' .. ~ I' 

Meksika cilınh11111 jft!Y,. 
ketlerinin kuyuJırJlll ııerl• 

ırk• dt il 
tikten sonra bu ş bfıeli.,. 
nas arll!ınM llç ce 
dele başlaınıştır. 

1 - Siyasf cebh• 2 - İktisadi ctb::-
3 - TalıriJuıl ce erfl<' fi 
Siyesi cebho, ,.,,, .. tl<-'IV ~ 

1 I• "' ..ı\I tere bükOm~t)er ~ JV!'er~. 

kOmeti ara•wdadıt· ril'' e )l 
kOmetl, cenubi J\Jll' iti• 
dan çekindiği lçlıı ~I• 1° .1 
k.a hükQmetiııl taı tll· 1Pı;.., 
kadar ileri gitııırııılf __.,, ~ f 

k' 117,... ti'" .ıı 
ye gelince; tazr! 1 

k•dJI' ,. fi' 
betlerin hıJdtaJJI• biı' 0el1,. ~ 
ttirmekle bcrab•'.~ı.U ~ın° 'I' 
edememiştir. ÇU 1,Jıtll''~~ 
desi İnriltereuLıı ~ 111,ııl bo ıl 
!liliib lrullanmasııı• d•""ı ~ıl be 
DU bildiği için J(af J111rfll~ ~ ~l 
yika e.hemm.IY•I : Vl' ~ ~ , 
Siyasi sabada •00 b~ ı"1 ~ 
rafından yapılacııJI . ( !:" 
essir olabilir. dl ~f L'' 

Şirketlerin iktU" ~ ',rl ~ 
rol istihsalin.İ lt-1~ dP ; ·,l " \,_ t 
dl edilen petro sJı t')J 1/ ' 

mak ve satt~•·~;ıbıılı~, ~ ç ' 
celll r.tmektedir· "çt .,-~ 
lar bükilmetlıı eli"~,ı.~1 ~1'.J 
ıııll azaldığı e-lbl, :. 011•·~~~ 
met!, az miktardo ı!o1· ;,; 
ettiği petrolu •• 1 •':,ı el~~~ 
Kardeuas bu saıışl iltJP'" 

ııırııı• 
fi plll'11 ile ıruyıı jJ1•1 

tiği tlrlıetlere ı.ı111 ~ ~ 
niyetinde idi. 111''" ~ 

1 bit 4'' 4' Ctımhurrels • rııı•~o ~ il 
rol satışının dil •J<a!' ıt\~ıı ~ 
taraftan da .AJtler~ıı ıııU;ı1~ 
tamamasındatı dD".ı·r ~l ~ 

k pQI ·r 
mücadele eder •k,ss bl ..ı. f 
yanı çı.kmış ve bit <"' 11 j 

!İli o ,._ 
içinde memleke ııııo11 if. ı 
!arına yayıhruşı~r. dl olıı' ,ı lfl,_ 

. • jk!L.. dtO f' J 
askeri dığerı . ı~f. ,1ıı r 
iki safhası ,.ard~· ı;uıt•f ~,~,r 
Dl baJ1tırmalı ~Ç; a!IJO~ .it/.: 
darda askeri ııl dol•~~ 'İ 
bi, kıınşıklıklal ıcıııl dlııl ı• 
ıikaya seyyah 8 11ırl· jlıl .ıi 
l\tekslkaya ııel•O 11ıor<' 1 Q 
memlekette ıııllY:ı jjoı::.~ 
viz bıraktıkları ıı i~ 1 Jf 

bUOıtJI .J r. 
lecek olursa. .ılıl'· t1"" 'J 

• 80Ja,- ,ı ~1• cesı kolayca ııe r 4.l'..ııı 

Hulhıl twdeD~ ıııll" 11 
ketleri arasındıJıııaııııı'l11~~ /. 
dallanm.ııı budıJ< ..;;o •0 ~ı 

ini bı•~- dıf· • . ..ı 
cümhurreb 1,.-ııı f, f'. 
guı edcıı ıneıı.~1 ~k İi"';~;.~ f. 
nas için en buY "<"1' 8ıı dlf ~· 
hükQmetlnin 

1 ~,,ııd• ı;.,ıı ı' 
1 t Jlrt1 e o ,;ı;I ~ 

karşı vaz ye 10JO o ıfJçı· V' 
rol şlrl.etleriıılıı 5,.,ı f. 1 ~1/ hr 
sun. her halde r: ıat•fı~~ıiJI ili'. ~. 
isyanda J{ardeıı• ve ,, o•'1 :J llj 

tmi benxiyo'· ı.I· bo ~Y 1-
e şe . tir il<'' ıl lı 
tarihi ı:österınış ,.,,,er 110~ 
tiliıllerde r05U: t••"' Jı' ,v0f/ 
tarafı tutarsa. • .-~t~~-11 'i 
tuz sene. kadar •il ;ı;tı ~ 
bükOınetı, 0 ıJIJ1' tııı•.ı 

( DevaJlll 
3 



•,Eikir ve == ..-~ ~· .. ·~ "" ... ~ .- .. - ' 

: -'-.-. San'at;~ 

'lkafın yeni sene 
~çalışma progra~ 
~ Soysuzlaşma tabiri 
ır epebaşında 350 bin liraya bir Yazan: ELiF ~' 

1, 

t?Jkaf sinema ve apartmanı,, 
inşasına başlanıyor 

:;ııi PQstahane karşısındaki dükkanlar yıkı-
250 bin liraya «Yeni Valde hanı» yapılacak 

,,_ ~ ~~1:1ar umum müdürlüğü es
li), Nk ve dağınık eml.Akinl tas
ı, ~rek yel'ine bilyük, modern 
!tıııeL.o. 1 ~ınalar yaprnai(a devam 
ı.- ~•6<1ır. Bu maks3dla muıız.. 
"""'h' ~eııı ır program hazu lanmıştır. 

yeni bina L.-tanhulun en güzel bi· 
nalarından biri olacaktır. 

Eskişehirde modern tesisatlı ta.. 
ıbü sıcak su hamamı 70 bin liraya 
çıkacaktu· . 

Gene 70 bin lira sarfile vilayetle 
müştereken yapılacak Havza kap
lıcası ve oteli. 

~ tatblltine geçilmesi karar· 
~ bu programa göre yapı· 
a ~lan inşaat lflerinden btrka. 

.\ıı lll'd.ır: 
ı, 0 karada Bankalar caddesinde 
~!la 81llanıı Bankasının ittisalinde 
lii b· V'e VaJnt Paralar MUdürlii
lt ııı"'1. 

biııa ilıırlanan ilk k~§fe göre bu 
"1ı (195.500) liraya çıkacaktır. 

İııı6Jı:fartalar caddesinde HAiin 
tıı, e]ti arsaya 2.'0 bin lira sar· 
~Pılacak altında dükk.Anlan 
~e odaları havi büyük bina. 

fıııı enternasyonal fuarında da 
~.ıtınar paviyonu .blnaSl. 

~da bulda Yeni postane karşı • 
~Ulunan vakfa ?ld küçük 
~~ arla boş arsanın ve kaldı
~'PıJa l{azasker hanının yerine 
~y Cak yeni Valideham. 250 bin 
~ ~acak olan bu büyük ve 

Q?ış politikadan devam) 

" -= -,__ l>i 
~!ıı aa'a karşı 1ıfoders'yu tut
~ · &lodeıı; kazandı. İktidan 
lıııb tldJktan 10nra bir sniJkasda 
t'ttıı IUı gidip de Huerta iş ba§ına 
'-'11 ce, Amerika bu defa Karan. 
~i ~ttu. Ve vaziyeti çok lrov· 
~ duğu halde Huerta, Amerl
~ Yıırdınılyle hareket eden 

J ~la'ya karşı mukuemet e. 
r ~ '· Bllndan sonra da ıık ıık 

' ~.~Ulillerde el.olma Amerika 
~cU kazllD.Dllftır. 

lıtıoı lıllktlmeti, bu defa 
~ kıı)'U)arınm iatiml&k edil· 
~d~ memnun Jı;almamıştır. 
~ lltley)ı meşru hUldlmete 

"-a ~'l'ılldanaıı Cedillo, İspanya
'- llılcosuu çok benzer. Ame. 
~~ Yanı başında biı İapanya 
~~'-inin çıkıp büyümesini ı .. 
~lıı .\lııwı ve İtaJyıın cazet&
~~ ~edlllo isyanına bir faşist 
ltt ~ l!l.i retı&i vermek istemeleri 
~ eketin muvaffakiyeti na. 
t11ıı,:0k kötü bir tesir yapmıştll'. 
'lı ol .\ıneıika, nüfusu milteea-
11.jil llıııclıi:ından sağ ve sol ide
ıı~ ~re karşı mukavemeti zayıf 
~tıı it ıtıemleketcir. Ve Ameri.. 
lıt b llltıkadderatını idııre eden
~- : ıı?~talarda ~ok hassasdır-

24 bin lira masraf ihtiyarile tamir 
ve tevsi ettirilecek Ilgındaki ılıc~. 

Zonguldakta 75 bin lira sarflle 
yapılacak bir apartıman ve vakıf
lar müdürlüğü binası. 

Enurumda bir rıpartıman. 
Beyoğlunda Tepebaşı clvanndq 

ld vakıf arsaya yapılacak büyük 
apartıman ve sinema. 

Bu büyük bina için 250 bin lira 
harcanacak. Aparumanın bilhas. 
sa memurlara kiraya verilme!!\ 
muhtemeldir. 

Bütün bu işlere harcanmak üze
re ayrılan tahsisat yckıinu bir rnll
yon !iç yüz bin liradır 

Bütün bu işlerden maada; ev • 
velce de haber verdiğimiz gibi; 
tekmil camilerimiz lnmtr ve ihya 
olunacaklardır. 

l 100 kuruşa kadar 
Telgraflara pul 
Yapıştırılmıyacak 
Hayır comiyetlerinin 
müsamere biletleri de 
puldan muaf 0luy0r 
Şimdiye kadar •damga kanu • 

nu• tatbikatında göriilen bazı ka· 
rış:ıklıklan ortadan kaldirmak ü. 
zere yeni hükümler hazırlanDlJf
tır. 

Bilhassa hayıı· cemiyeilerinin 
pula tAbi bulunmakta olan daveti
yeleri; yeni hükümlerden lstüade 
edecektir. 

Bu gibi müesseselerin senede 
bir deh verecekleri balo ve mü. 
aamerelerde kullıınacakları bilet
lerden pul aranmıyacaktır. Ayni 
2amanda 100 kuruştan aşağı olan 
telgraf makbuzlarına da damga 
pulu yapıştırılınıyacaktır 

Eli tabancalı 
Biçaklı 3 
Mevkuf talebe 

Tahliye talebleri 
redd0lundu 

İzınirde Bucada Kültür lisesi 
müdürü Bay Nihatlı tabanca ve 
kamalarla tehdıd ettiklrinden do-

~liltfı 11 •tibarladır ki Rooseveıt
bıt 'lıtti, Yeni eski dünya tertibi 
411ıı) lııltıın mücadelelerin yeni 
~tıı.:ır• nakledilmesini hoş gör. 
~i1~ ve Kardena'yı tutmuştur. 
~ ;i.lı; Amerika hükfunetinin 
ltıııı.~ti~ti karşısındll Cedillo ve 
!ıteç a tla!<adar ayaklanmaların layı tevkif olunaıı üç suçlu talebe 
ıı-~1 bastırılması muhakkak ol- tahliyelerini istemişlerdir. Mahal. 
~ ltı: ~raber, petrol §İı'ketleriy 1i müddeiumum1liği bu talebi tet-
ltıQdd '-dele Kardcnas'ı uzun bir kik ve reddetmi~tır. 
'ilıı" et nıe gul edecek gibi gö- I Muhakemelerine 10 haziranda 
~· A. Ş. ESMER başlanacaktır. 

b~lbü G-ONlbOM 
r~ YAZAN 

~USRET _SAFA COŞKUN l 
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'rıete 
t~tııı ra~ı olacak cesur yolcuyu 
~~lııı ek ıçin halk biraz daha so • 

(J Uştu. 

ı,t,_etııinin merdiveninin indiğini 
~etrk. l<r ı Çaparı dalgalar kucak. 

Sı<~:a alarak güvertesine kadar 
"ııı Vorlardı. Evvela birkaç ba. 
~ attılar içine. Sonra bir ada. 

P~r~ kayıkçı ile kucaklaşarak ~a
~<p atıad.ığıru gÖrdük. Burada 
t~t~llı:dan böyle inilir. Sandalcı 
loıı/ı Ç(,ker, yahud kendini fır • 

atarsın• ç ... 
llrıj baParın iskeleye kadar gell. 
tlb; hır Amerikan filmi seyreder 
>-ın ey!!(:anJ.a takib ettik Zaman 

aıı hepirnıziıı ,vürc-ği ağzına 

geliyor, ha battı. ha batacı k d1-
yorduk. 

Güçlü, kuvvetlı &andalcı, adeta 
çaparı tutup alaşağı etmek isti • 
yen dalgaların kafasına küreğini 
vuruyor, bir an içinde kendilerini 

yalayıp yutmak için etrafım sar. 
mış bir kurd sürilsile mücadele e
den elinde silah olarak bir tek 

'opası kalmış bir insanın dişini 
tırnağına takmış son gayretlle di
dişiyordu. 

Derin bir nefes aldık. Sahile a. 
damakıllı yaklaşmışlardı. Herkes 

çaparın içindeki yolcunun soğuk
kanlılığına hayret ~diyordu. Ne 
bir t~lfış. ne bir heyecan göster -

Son günlerde «san 'at» keli
mesi, ye,pyeni Lir tabir ile sık 
sık yanyana gelıneğe başladı: 
•Soysuzlaşmış san 'at.» 

Evvela Alm:ınyadaki bir ar
kadaşın Cumhuriyette ~ıkan 
Bedin mektubunda okuduğum 
bu tabirin birkaç gün sonra 
Peyami Safa'nın aylli mevzu • 
dan bahseden fıkrasında yer 
bulduğunu ve nihayet Nadir 
Nadi'nin de bir makalesinde 
tekrarlandığını gördüm. Her 
üçü tarafından da yeni ve asırı 
san'at cereyanlarını afaroz et
mek için kullanıldı. Her üc;ii 
de modemizmin artık iflas et· 
tiği ve her yerde istiskal gör • 
düğü mütaleasında itıüak etti
ler. Her üçünün de taklidleri· 
ne karşı müşterek nefretlerin· 
den geldiğinden bo~ka hiçbir 
maksadın ifadesi olmadığına 
kani olduğum im hücumları, 
şüphe yok ki halis ve katıksız 
bir san'at iştiyakından geliyor· 
du. 

Fakat yine tjÜphe yok ki va· 
hidi layasisi bizzat san'at olan 
bir ölçüden geçirildikten son
ra, •san'atn kelimesile vaftiz 
ettiğimiz her eser, iinüorma • 
!arı sökülmü~ bir !.umandan 
gibi kurşuna dizilemez. Şu hal
de birşey, ya san'ot eseridi&", ya 
değildir. Eğer san'ut eseri ise 
onu değil herhangi Lir cılız ta
birle, top, mancınık ve gülle 
ile yerinden kıpırdatamayız. 
Zira artık o san'otın ve san'at 
tarihinin malı olmu~lur. 

Eğer o eser, sahte ve san'at 
tekniğinden mahrum ise ona 
•soysuzlaşmış san'at» bile de· 
mek iltifat olur. Tarihin gardi· 
yanlık yaptığı pıfü.e salonlan· 
na yerleşmiş nice eserler var • 
dır ki belki de müstah.llk ol • 
duklan halde onları bu ölc;ü • 
den ıeçirip kolundan tuttuğu
muz gibi kapı dı&an edemiyo
ruz. Fakat san'atın hudud ha
rici yaptığı bir eser hiçbir affa 
mazhar olarak çrrçevesi içine 
dönemez. Fakat müzeler, san· 
at kıymetini, tarih değerile ka· 
rıştırarak ayni devrin mahsu
lünü bir arada, yanyana ve ay
ni çatı altında ~akl:ımakta bir 
mahzur gömıe-.ıler. Vahidetti
nin tuğrasının miizede yer bul
ması nasıl tarihi bir zaruret 
ise akademiklerin de klasik • 
}erle dizdize oturması öylece 
kızılmıyacak bir hadisedir. 
San'atın bir veledi gayrimeş· 
munu bir san'at evi kabul et· 
mez. Fakat pekalil onu bir mü· 
zenin şefkatli kolları arasında 
bulabiliriz. San'at babanın red· 
dettiği, ismini bile vermediği 
bu i(>içi, •bir vesikadır» diy~ 
müzesinin imaretlıanesine yol· 
Iıyabilir. irticaı, meze ibertle 
teşhir edebilir. Fakat san'at 
asla. 

Onun içindir ki bence san'at, 

soysuzla~maz, belki devri, bir 
telakki daliiletinc kurban ol· 

muştur. Mümkün. Lakin bu • 
nun san'at ile hiçbir alakası 
yoktur bence. 

mişti. Yaklaştıkları vakit onu da
ha iyi gördük. Başında gözlükle
rine kadar inmiş bir kasket, üze
rinde bir seyahat kostiimü vardı. 
Sandalcı kancasile rıhtımın de -
mirlerine tutunmağa uğraşırken 

çevik biı· hareketle eıçradı. 

Halk bu yolcuyu görmek için 
hemen etrafını ~evirmi~tir. Başını 
kaldırıp bakmadı bile ... Üzerinde 
dehşetli bir fırtına yemiş, sonra 
batma tehlikesi arasında korkulu 
bir çapar yolculuğu yapmış insan 
hali yoktu. Bir tene?.zühten avdet 
ediyormuşcasına sakin \'e heyecan
sizdi. Gözlerlle etcafta birini arar 
gibi bakındı. Etrafını Rlan hamal
lardan birine birşcyler söyledi. 

Sandalcının parasını verirken 
ihtiyar bir kadinla erkeğin ona 
yaklaştıklarını gördük. Erkek bü. 
kük beline rağmen hamalın elin

den bavulları almağa savaştı . Ka· 
dır titrrk adımlar;a ona doğru i. 

Demir 
Fiatları 
Yüzde 15 nisbetinde 

yükseldi 
Alakadarlara bildirildiğine göre 

son günlerde dünya demir piya.. 
sası yükselmeğe başlamıştır. Bu 
yükseliş; ton başına %10 _ 15 a.. 
rasında bulunmaktadır. 

Şehrimizde de sokaklardan ve 
boş meydanlarla arSalardan hur. 
da demir parçaları toplayarak 
dökınecilere stan açık gözler ço. 
ğalmıştır. 

Resmi tatil günleri 
hakkında 
Yeni bir karar 
Ayrıca 19 mayıs bay
ramı da resmi tatil gün

leri arasına alındı 
d9 Mayıs gençlik ve spor bay. 

ramı• gününün de resmi tatil 
günleri arasına alınması hakkın. 
da bir !Ayiha hazırlanarak Büyük 
Millet Meclisine verilmiştiı. 
Ayrıca bu layihaya zeyil olarak 

ilave olunan yeni bir kayda göre, 
resmi tatil günleri cuma gününe 
rastladığı takdirde müteakıb cu. 
martesi günleri de resmi tatil gü. 
ntirıden sayılacaktır. Yani o cu. 
martesi günü de devair ve mçk. 
tebler kapalı bulunacaktır. 

Ha.seki 
Ve Gureba 
Hastaneleri nda 
Yeni pavyonların inşası 

bitti 
Mulıteıif hastanelerimizde ya • 

pılan yeni inşaat çok ilerlemiştir. 
Haseki hastanesindeki •tedavi 

paviyonu• ile Cerrahpaşa hasta • 
Desindeki cgöz paviyonu• pek ya.. 
kında ikmal edilecektir. 

·Tedavi> ve •ı;öz• klinikleri bu 
pavlyonlara naklolunacaklardır. 

Gureba hastanesindeki ·harici
ye• paviyonu ile kulak, boğaz, bu· 
run ve doğum paviyonlarının in. 
§aatı da bitirilmiştir. 
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6 m:;;r,ii ~~k;~m;r~e~
1

;~e, 1 lm-0~ 
Acımak yok. 

müdire, 1 eczacı, 1 noter aranıyor ıa::ris~~~e :::;~t:ı:1~:~~~a~~:;.: 
Bunun y<.'rine futbol topu k:ı
irn oldu. Şimdi de ~ a\'a · ) a • 
va~ dünyanın ~iliılılaııına sha
setine uynıu' olmıık için g~li
ba hakiki topa, bataryaya itti -
fat etmeğe b:ıslıyorh. r. 

Ayrıca; evde halı dokuyacak bayanlarla tuğla 
amelesine, 1 elektrik ve atelye şefine ihtiyaç var 

Gümrük ve İnhisarlar Vekiile. 
tinde açık 20 lira asli maaşlı ve 
ayrıca Ankara zamlı yer için lise 
mezunları arasında müsabaka ile 
memur alınacaktır. Müsbaka a. 
yın 13 üncü günü saat 14 te An. 
karada yapılacaktır. 

Müracaat edenlerin memurin 
kanununun 4 üncü maddelerin • 
deki evsafı haiz olmaları ve er • 
kekse askerlikle alakaları bulun. 
mamaları li1zımdır. Vesikalann 
ayın 10 uncu günü akşamına ka • 
dar Ankarada Vekfilet zat işleri 

müdürlüğüne gönderilmesi la • 
zımdır. 

Ankara belediyesi su idaresi 
için de 1 müracaat memuru ile 
2 tahsil memuru alınacaktır. Lire 
veya ortamekteb mezunu olmak 
ve 35 yaşım geçmemiş bulunmak 
lazımdır. İsteklilerin biran evvel 
Ankara belediyesi su işleri mli • 
dürlüğüne müracaatları lazım _ 
dır. 

Ankara defterdarlığı Koçhisar 
kazası malmüdürlüğünde 10 lira 
asli maaşlı bir tahsilat k3tibliği 
münhaldir. Ortamekteb mezun • 
ları arasında 10 haziranda Koçhi. 
sarda bir imtihan açılacaktır. O 
güne kadar mahalline müracaat 
lazımdır. 

Birecik belediyesinin 100 lira 
ücretli eczacılığı münhaldir. Ta. 
liblerin mahalline müracaatları 

icab etmektedir. Ergani madeni 
civarında Guleman krom madeni 
için sanayi mektebi mezunu bir 
genç aranmaktadır. 

Kendisine basit bir tamirhane, 
demirhane ve marangozhaneyi 
idare etmek, icabı halinde nazik 
parçaların torna ve frezelerini 
yapmak işlerini ihtiva eden ateL 
ye şefliği vazifesi verilecektir. 

Ev, tenvir, teshin şirkete aid 
olmak üzere 130 lira verilecektir. 
Talihlerin (şark kromları şirketi • 
Ergani maden) adresine fotograf. 
lı mektubla müracaatları !Azım • 
dır. 

Haydarpaşa garı için birınci sı. 

nıf elektrikçi ustası aranmakta • 
dır. Zonguldak işçi hastanesi ic;in 
90 lira ücretli bir b.ışlıernş :rc, 'iO 
lira ücretli bir hemşire aranmak. 
tadır. Talihlerin vesikalarını Zon. 
guldakta .ağlık komisyonu reis _ 
liğine göndermeleri lazımdır . 
• Çorlu.Noterliği açılmıştır. İm • 
tihanla ve imtihansız talih olan • 
ların bir ay içinde Adliye VckiL 
Jetine müracaatları lanmdır . 

Eyüb Silahdar caddesi aslan 
tuğla fabrikası için i~çi amel» ;ı _ 

ranmaktadır. 

Ankara için, türkçe, fraıısızca 
ve almanca bilirse 120, ıngilhce. 
ye de vakıf bulunursa 150 lira 
verilmek üzere bir diktilo aran • 
maktadır. Mektub fotografla (An. 
kara posta kutusu 116 taşman) ad. 
resine müracaat la:ı,mdır. 

İ2mirde 20 ytaklı hususi bir 
hastane için lise mezunu genç bir 
müdire alınacaktır. Kendisine hu. 
susl oda, yemek ve banyo dairesi 
verilecektir. Ayni müessese için 
bilhassa cerrah! kısmında çalış • 
mış bir birinci sınıf hemşire 1ii • 
zımdır, Talihler fotograf ve nüfus 
kiığıdlarile (İzmir posta kutusu 
321) numaraya müracaat etmeli. 
dirler. 

Galatada Fermenecilerdc Kem. 
ber hanında 14 numaralı yazıba. 
ne için daktilo bilir bir genç a • 
ranmaktadır. Sabah saat 8 den 
11 e ve akşam 17 den 19 a kadar 
bizzat müracaat olunmalıdır. 

Evde halı dokuyarak hayatları. 
nı kazanmak istiyen bayanlar 
(Kapalı çarşı kavaflar caddesi 34 
nun1arada halıcı Avedis) e müra. 
caat etmel\dirler. 

Seri yazar erkek veya kadın bir 
daktilo 40 lira ile aranmaktadrr. 
FotograI ve tercümci hal ile İs • 
tanbul 753 numaralı posta kutu. 
suna müracaat lhımdır. 

Tayyare piyangosu müdürlüğü 
İstanbul merkezi için müsabaka 
ile 100 er lira aylıklı 2 lise veya 
ticaret mektebi mezunu genç a. 
lınacaktır. 

Silfc, tokat, yuıuruk, •İlah. 
bıçak ma\ zer, tabanca, artık, 
defter. kalem, l istik, hokka, 
nıürekkeb gibi ınclctcb Je,·azı
mı dersiye mak:ııııın:ı geçccc· 
ğe benziyor. 

Hocalarına k;ır~ı 'crkc,lik 
eden talebenin marifetlerini 
son günlerde tabii pızelekrd<.' 
okumu~suııtızdur: Adanada '1-

nıfta bir bayan muallimi hı -
~aklıyan talebe ile İLmiı d<.' ınü
dÜl'lerini tabanca ile tchılid e
derek tasdikname almak isti
yen ü~ talebe, im ınt·ktcl• fad
alannm en yakıı. ıni•all<'ıitiir. 
Bu işlerle meşgul ol:.n tıklı ba
şında adamlar. k.u: ı:iindiir ~·:ı· 
zıyorlar. 

Kimi hunlarııı ıru.ıthııatta 

yer bulmasınm doiinı olmadı -
ğını. adeta gazete sütunlarına 
gecmesinin te~,·il<kiir olıluiiu
mı söyledi. 

Peyami Safa da onlara uçir· 
kinliği ortadan kııldırmak için 
aynaları kaldırmak icab et • 
mez» dedi \'c KaLtm ı • :ııni gibi, 
Ali Karni gibi eski maarüci • 
ler de bu arad:ı süz ddılar. 

Hepsi gayet haklı, gı,ıyet 
doğru ve mühim hir meml<.'kct 
i i olan bu mesele etrafında.-~. 
lahiyettar bir dil ile konu. tu -
lar. Fakat içlerinde en güzelini 
Ali Karni Akyüz söyledi. Hu
lilsatan dedi ki bunun önüne 
geçmek için kangren olmuş u
zuvları ameliyat ederek kes -
mek ve kuvvetli bir disiplin ile 
hem sirayetine mani olmak, 
hem de böylelerinin tahsilden 
başka yollardaki kabiliyetle • 
rinden istifade etmek• 

Bizim kanaat.imiz kısaca şu
dur: 

Prost planı Bomonfi 
Bira Şirketi 

Tifo salgını olan bir yerde 
yapılacak tedbir tüo ıışısı yap
maktır. Cüzzamlılıyı tecrid et

mek, deliyi timarhaneye, ve • 
remliyi sanatoryotna yollamak 
lazımdır. 1\-lektebler ne serke~ 
yatağıdır, ne de birer ıslc~.Jıa
ne. -• 

Boğaziçi sahilini nasıl 
imar . ediyor? 

Şehircilik mütehassısı B. Prost 
Boğaziçinin karşılıklı sahillerinin 
·müstakbel vaziyetlerini tesbiı; i. 
çin tedkikat yapmıştır. Mütehas. 
sısın bu tedkikleri Boğaziçine 

yepyeni bir çehre verecektir. Sö. 
nük kalan Boğazın Anadolu cilıR
ti de bu sayede canlanacaktır. 

Anadolu sahilinde Ü sküdardan 
ve Rumeli sahilinde de Ortaköy. 
den başlamak üzere karşılıklı bi. 
ribirine muvazi geniş sahil cad. 
deleri meydana getirilecektir. Bu 
caddeler Anadolu sahilinde Bey. 
koza, Rumelide de Sarıyara kadar 

lerlcdi. Yolcu, parayı vermiş, geri 
dönmüştü. Kadmla karşılaştı. Er
kek de koştu. Eteklemek istediler 
mani oldu. İkisinin de ellerini tut
tu. İhtiyarların ağladıkları anla. 
şılıyordu. Hele erkek kollarının 

yenile gözler;nı l:uruluyordu. O -
nu karşılıyanlarııı !azla hürmet 
göstermelerinden, eteklemek iste· 
diklerinden efendileri olduğu an. 
!aşılıyordu. Lakin bu adamı be -
nim gibi bütün ( .... . ) de ilk defa 

görüyordu. Va!>tiııdt>n evvel ihti
yarlamıs insanların halı vardı ü. 
zerinde. 
Bavulları bi: arat-aya yerleştir

diler< Kendi de b'ndi. Fakat ihti
yarlar binmek ist~miyorlardı. Is. 
rar etti. Kollarından tutarak iki

sini de arabaya aldı. Oturmak is

tememesine rağmen kadını zorla 
yanına oturttu. 

Araba tam biz.im yanımızdan 

geriye dönüyordu. At, dar sahada 

uzanacaktır.' Ancak bazı yerlerde 
cadde, yalıların arkasında kala. 
caktır. 

Genişlik için Boğziçinde istim. 
lak yapıTacaktır. Bu istimlakin 
mühim yekun tutacak kadar ge. 
niş olacağı tahmin edilmemekte. 
dir. Yol genişletilirken yalılarm 

yıktırılmasından ziyade bo~ ara. 
ziden istifade edilecektir. 

İki taraf caddelerinin genişle. 
ti!mesinde başka rıhtımlar da 
boydan boya tamir edilecektir. 
Zamanı gelince Belediye bu hu. 
susta teşcbbüsata grişcektir 

dönemedi, bizinı Lcygir6 çarptı. 
O da huylanınca bizim araba sar. 
sıldı. Biz, üçümüz de bir çığlık 
kopardık . Başını çevirdi. Bize doğ 
ru biraz da istihza serpintili bir 
gözle baktı. İhtiyar kadır. ona bir 
şeyler söyledi. Herb;.ıJde •kayma
kamın kızı• d~n~iştır. 

Gözgöze geldik. Fakat döndü. 
kar~ısındakilerle !mnuşmağa baş

ladı. 

Ne yalan söylıyeyim Semra, bu 
garib tavırlı yolcu buıi merak • 
!andırmıştı. Bakışları, hareketleri 
herkesten bambaşkaydı. Zararsız 
bir erkekti de ... 

Burada sıkıntıdan bunalan ru
huma pekiila bu bir eğlence ola
bilirdi. Üzerinde insanı gayriihti. 
yari kendi.•ile meşgul olmağa sev

keden bir takını istifhamlar ta

şıyordu. 

Tomris. 

- Bu çehrt bana yabancı gel. 

Mefsuh Bomont, Bira Şirketi

nin tasfiye mu~melesi ikmal o • 
lunmuştur. 

Mefsuh şirkette'l gerek vergi 
dairelerinin ve gerek bayilerle iç. 
kili lokanta sahıblerinden kimse
nin alacağı kalmaması isin son 
mercice bir tedkü yapılmaktadır. 

Şirket; çalışan ıjçilerinc ikra
miye de tevzi etmiştir 

İzmirde de bir Y atklüb 
açılıyor 

Büyükada ve Modada olduğu 
gibi İzrnirde Karşıyakada da bir 
•Yat kulüb• inş& olunması karar. 
laştırılmışhr. 

Bu yeni binanın inşaatı için de
ni2 işlerile alakadar müessese 
25000 lira ayırm~tıl'. 

ıniyor, ben bu adama bir yerde 
tesadüi ettim amma, nerede di
ye, hatırlamağa çalışıyordu. 

Bizim arabacı Hurşide sorduk: 
- İlk defa geliyor. Benim 

( .... ) de tanımadığım yoktur. 
Şimdiye kad.lr hiç görmedim ce
vabını verdi. 

Llıkin onu karşılıy&nları tanı. 

yordu. (Köşklü çiftlik) in kahyası 
imiş erkek ihtiyar. Çiftliğin sahi
bi bir müddet evvel iılmüş... Ço
cukları İstanbulda imişler. Bu ih. 
tiyarlar yalnız başlarına çiftlikte 
oturuyorlarmış. 

(Devıım.ı var) 

• İtizar:- Dünkü tefrikamızın ü. 
çüncü sütununun 7 inri satırında
ki (içiyor) kelim i maalesef baş
ka bir manaya gelen kelime ile 
yer değiştirerek çıkmıştll'. Bunu 
okuyucularımızın (iriyor) şeklin. 
de tashih etmelerini Pica eder, ö-
2ür dileriz. 

Bugün natiılsa mekteb sıra
larında yer bulmuş ne kadar 

dejenere varsa acımadan hep
sini tutup kollarından mekte
bin dışına atmalıdır. • 

HALK FİLOZOFU --
Uzüm tütun, 
Megva ve 
Hububat 
Bu yll; nefis ve 

fazla olacak 
Şehrimizdeki aiakadarlara ge • 

len malumata ıore bu yıl tütün 
ve üzüm mahsulü hemen ekser 
mıntakalarda çuk ıyi inkişaf et • 
mektedir. Tabii &rızalar olmazsa 
bu iki mahsulümüz de bu yıl çok 
nefis ve bol olacaktır. 

Bu sene hububat ta ~ok iy ıdir. 
Birçok yerlerde buğday başakları 
sararmıştır. Yalnız Kenya hava -
!isinde cüz'! bir kuraklık hisso • 
lunmuştur. 

İzmir, Aydın ve Manısa hava _ 
!isinde meyva azdır. Diğer mın
takalarda boldur. 

Ege bahçelerinin domates ve 
biber mahsulleri piyasaya çıkmış
tır. Şehrimize ve Ankaraya gön. 
derilmektedir. 

Ankaraya trenlerde ve buz do
lapları içinde sııklanarak Ege ha. 
valisinden her gün iaıla miktar
da taze sebze, d(]mates, biber ve 
hatta balık ta gönd~rilmektedir. 

Domates şehrimizde bullaşmak
tadır. Perakende 35-40 kuruşa ka
dar düşmüştür. 

Dün hale bir hayli kiraz ve E

rik te gelmiş, bunlar toptan ~-10. 
15 kıınıs arasında Batılmı§tır. 
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Kocasından 
kaçaıi' kadın 1 

Almanyadaki faaliyet HIKAYJ 
• 

Boynu ipekli mendille 
sıkılarak öldürülmüş 

tisadi cebhede ye. 
ni hareketler var! 

SON TELGRAF 
Yazan: Celal Mete 

cDılnkG ıavımızd4n devam• 
Geçen giln yolladığı melı-

- - 'il •srıJdı 
rek annesinin boynuna • 131~ 
her şeyl bUtUn açıklığıyle ~ fıiJ· 
Annesl evvelA bu sözlere ç~ 
detlenmlştl fakat blricık 

1 
j 

bu dileğine onunda aklı Y'
11 ıııııJ' 

bJ oldu ve ben akşaına b• Cesedi çalılar arasına atılmış 

Almanyaya bu sene de geçen 
seneki gibi haricden, bilhassa t
talyadan binlerce ziraat amelesi 
gitmiştir. Orada mevsim işlerini 

bitirdikten sonra memleketlerin& 
döneceklerdir. Niçin Almanyanın 
haricden ziraat işçisi getirttiği 
bundan bir iki ay evvel matbuatta 
mevzuu bahsolmadı değil Alman. 
yada çalışacak adam mı yoktu? 
Bu sualin cevabı hem •evet>, hem 
•hayır• olarak veriliyordu. Af -
manyada çalışaca.1t adam çoktur. 
Fakat herkes sılah ve milhlmmat 
fabrikalarında çalışarak diğer sa
haları ve tarlaları bıtakmış bulu. 
nuyor. İşte bunun içindir ki ora· 
da ziraat işlerile menimi gelince 
meşgul olacak derecede işçi bu· 
lunamıyor. Onun !çın harlcden ge. 
leceklere lüzum var; deniyordu. 

Eskiden birçok fen adamları yetiştiren 
Almanya bu işte kısırlaşmış 

tubda bir otomobU kazuı geçir. 
diğlnl yazdığını ve hastahanede 
yattığını e.nlatırken eğer tesadil
fen Sebahatln yüzilne bakmlf ol· 
salardı bir mumyı ile karşılaştık.. 
laruu zannedeceklerdi, Stbahatln 
yüzü şimdi bir 010 renglnJ andır· 
~tı. Daha fazla duramıyaralı u
ııulca odadan çıktı merdivenleri 
halsiz halsiz çıkarak odasına gitti 
ve kendini karyolasına zor attL 
şlmdJ onu hıçkırık raşeleri sarsı
yor yarı baygın bir halde mütı>

madiyen ağlayordu . Gilnler giln
lerl, haftalar haftaları, ı ylar ay. 
lan ko,·aladı tam yedi ay sonra 
bir mektup aldı, bu mel<lupta se
ne! devriyesinde bulunmadığın

dan müteessir olduğul"u ufak bir 
kaza geçirdiğıni ve dört ay sonra 
geleceğini yazıyordu Aylardan. 
beri geçirdiği izdirar nihayet bu
lacak oda gülecek oda eğlenecek
tl Bir giln odasında haşı iki elle. 
ri arasında yalnızJı kapı hafif 
bir gıcırtıyı müteakip açıldı Dll
rüba korkak adımlarla içeriye 
girdi sonra kRoıyı yavaşça kapa
yarak anahtarı çevirdi. 

görüşürüm dedi... . ~ 
neı 

O akpm bay Kadri eve ede d"' 
Londra gazetelerin; meşgul e. 

den bir vak'a veya bir cinayetten 
.Son Telgraf> bahsetmiş, tahkika. 
tın alt tarafını da yazacağını söy
!emlşti. Folkston civarında bir te. 
pede çalılar a rasında bulunan 
gene kadının cesedi muayene edil
diği zaman cinayetin üzerinden 
günler geçtiği anlaşılıyordu. 

·----- - gelmlştl uzun zaman ~abÇ si~ 
l~tı, kulübesinin önunde uzııl' 
sakın yatan nono~u uz1~1yı 
sevdJ nihayet bava Jcjl' gııa;:ır 
başladığı vakit içeriye ııııb 
Sebahat bir koltuğs oturııı~ııi'ı 
zun ve kederli anneı.inİfl zeyntl 
bakıyordu halbuki Bayan koli' 
meseleyi açmak Jçin fırs•\ai ~ 1 
yordu. Nihayet o fırsat ge ~ 
Kadri bu uzun sükü!U ~dU 
nasıl Cemal paşalardan gnth~" 
mi dedi. Şimdi Sebahat !il buıırl~ 
zap içinde idi bir bahane t'~ 
dışarıya çıktı bayan zcyne~ı dt 
büzüle hayır gelmrdılrl 8 ,,,ıf' 
d. .. •leı•t "· 

ı, yutkundu fazla soJ · •' .. · tn»• 
du, fakat meseleyi r.nl• ttL ıııl 

Yirmi iki yaşlarında gene bir 
kadın olan Sipyerin daha kısa bir 
adı vardır: Büçer. Çünkü kocası· 
nın adı böyledir Gene kadın da 
lıfıiii o adı taşımaktadır. Fakat ci
nayet esrarengiz bir surette ol • 
muştur. İpek bir mendil genç lı:a. 
dının hayatına, hem de bir iki sa. 
nıye içinde, nihayet ,·er meğe kJ.
fi gelmiştir. Cesed'ıı boynunda bu 
lunan mendil uzun uzadıya ted _ 
kik edilmiş ve bunun bağlanışı 

Hindistar.m vaktile meşhur olan 
gizli bir cemiyetinın nasıl adam 
boğduğunu hatırlatmıştır. Bir asır 
evvel İngilizler! Hindistanda çok 
meşgul etmiş olan bu adam bo. 
ğanlaruı gizli bir cemiyeti vardı. 
Ayrı dilleri, ancak birbirlerince l 
mallım olan işaretleri \'ardı. Bun. 
!ar yollarda pusu kurarak elle • 
rindeki ipin bir gaytanı zengin yol 
cuların, yahud ortadan kaldırmak 
istediklerinin boynuna .atarak iki 
san.yede onun hayatına nihayet 
veriyorlardı. İşte şimdi de gene 
ve güzel bir kadın olan Büçer he
men hemen bu tarzda Oldilrül -
müştü. 

Şimdi de Almanyada salahiyet
tar bir taraftan verılmiş bir ra
por mevzuu bahsoluyor. Stutgard 
daki mühendishaneııın mild!lrü 
toplanan bir heyet karşısında lza. 
hat vererek manalı bir takım ra
kamlar söylemiştir. Bu fen ada • 
mının söylediğine göre Alman _ 
yanın her sene 10,0CO mUhendise 
ve fen adamına ihtıyacı vardır. 

İhtıyac her sene kendini! göster -
mektedir. Yeniden çıkacak olaa 
mühendisler ve salahiyettar fen 
adamları ise· eksllmektedır. Hal
buki yeni yetişenler ancak 5000 
den fazla değildır. Bundan sonra. 
ki senelerde ise Almanyanın 30000 
den 40,000 e kadar mühendise ih· 
tiyacı olacaktır. 

JU-~.~m yem Londrı elçisi 

zımdı ve olduğu gibi anl• jcSh 5" 
Kadri bunları dınlerkerı h 0cır 
rarıyor kAh kızarıyor Jca bJ~ıJI 
!eniyor, kılh gUiüyordU. • fjJI 

JtC• 1 
Beynep IAkırdıy: bıtfr ,,ıı 

Tıbbıadll tedkikatı göstermiş -
tir kı kadın boğulduğu zaman ne
fes alamadığı için tıkanmak sure.. 
tile değil, kanın beyne gidemiye. 
rek durması ile ölmüştür. 

, Bu cinayeti yapan katil ipek 
mendili öyle bir sur•t'~ saı-mış. 

bağlamış ve ellerinin arasında çe', 
miştir kl gene kadın bir iki sa
niyede hemen kendini kaybede. 
rek ölmilştür. Adam boğmanın bu 
tarzında !se yukarıda bahsedilen 

imzasız mek!ub ! .. 
Kan keca aras·nı be
~an hasta bakıcı birşey 

bilmiy@r 
Londra ııazeteterinde okundu -

(una göre Sıtdşam kasabasında 

bir hastabakıcı kırk iki yaşlarında 
Marimay isminde bir kadın je • 

çeıılerde mahkemeye sevkedlle • 
rek muhakeme olunmuştur. Ka -
dına isnad edilen cürüm şunlar • 
dır : Çiftçilerden birine geçen se-
ne ımzasız bır mektub almış, bun
da kendi karısının başkıı; bir er. 
kekle müıı a<ehol ı ı•ldujiu bildiri

lıyordu . 

Bunun üzerinden altı ay geç -
mı:;. dığt>r l>ır ~.llçı de böyle bir 
imzasız mektulı yu1.iinden karısı 

ile arası açılmıştır. Bıı sefer im • 
zasız mcktu u çirtcinin karısına 

yollanmıştır Bıında kocasının bir 
kızla ınünase!:ett~ bulunduğu id
dia edilıyordıı. 

Üçüncü bir mektub da yine ka

sab"da bir kadına gönderilmiş, 

bunda kocasının komşularından 

bir kadınla münasebatta bulun • 

dıığu lıaber veriliyordu. Kadın ilk 
ifadesinde bunları kendi yazdığını 
söylemiştir. Fakat sonrn mahke • 
nwde dem iştir ki 

- Ben kondıme mallk değil -
dim. Onun ıçin o zaman ne söy • 
lediğimi bilmiyorum. Ben böyle 
mcktub yat.madım. Kadının mu -
hak~mesi bilmemiş ise de kefalete 
lıağlanarak tahliye Pnilmiş ve ka
sabaya dündüf\ü ıaman köylüler 

çıkarak kend isini karşılamışlar • 
dır Karlın 1. fade, iode bu mck
tubları ·herkesin menfaati için• 
yazJ:ğını ,ôylcm.ş ısc de sonra 
bunu sôylcdi(:;ıni bilmemektedir. 

Hındlller pek meşhw oımuşlardı. 
Ilu ''esile ile İngil.iz gazetelerinin 
hatırlattığı bu gizlı cemiyete dair 
şu sözleri de ilave etmek lazım 
geliyor: 

Gizli cemiyet uzun zaman Hin. 
distanda bu cinayetleri yapmış, 
nihayet İngilizler bunları orta • 
dan kaldırmağa karar vererek işe 
girişmişlerdir. Çok uğraşılmış, 

bunlar muhakeme edilmiş ve bun 
!ardan 1,300 den fazlası r.sıl mıştır. 
Şimdiki halde ise artık bu gizli 
cemiyetten eser kalmadığı söy _ 
lenmektedir. 

Fakat İngilterede hoğulan ka
dına gelince; bu cinayeti kimin 
yaptığı hala araştırılmaktadır. 
Kadının bir kocası vardır. Bu a
dam alınan ifadesinde şunları söy 
!emiştir ki bunlar bir aile faciası. 
nın acı bir hikfıyest oluyor: 

- Ben yirmi yedi yaşındayım. 
Onunla evlendiğim zaman o da
ha on altı yaşlarında bir kızdı. 

Beraber yaşadık Bir de çocuğu • 
muz oldu. FaklL 934 senesi nisa. 
nının 13 iW~·ı gilnii idi karım bı>
ni de, küçük çocuğuııu da bıraka· 
rak kaçtı. Kendisıni bır müddet 
görmedim. Sonra bir gün rasgel. 
dim. Sonra artık ka~ senedir gör
memişimdir. Nihgy~t geçen teşri· 
nisanlde mahkemeye müucaat et. 
tim. K••tm ı.•ı.leı'denberi beni ve 
çocutıaıu '>•.r ık:p kaçmıştır, artık 
mahk mı•·h·ı >oş•nma kararı is. 
tiyorum: de<lim 

Tahkikata nazaran kadının o 
civarda bildikler: çoktu. 13ir otel 
garsonu da ifadesinde kadını bir 
gün bir erkekle berabe~ sokakta 
&ördüğünü. sonra bir daha ras· 

... -···----~ 

Şimdiye kadar Almanyada pek 
çok fen adamı yetişmiş ve her se· 
ne de Cazlasile yetişmekte devam 
etmiştir. Böyle olduğu ralde şim. 
di neden biiyle gilgide artan bir 
eksiklik var? Merak ediyorlar. 
Geneler daha kolay buldukları sa
halara geçerek oralarda yetişm~ği 
tercih ediyorlar. Çün!<ü mühen· 
dis olmak, ren adamı olmak pek 
çok yorulmağa ve pek çok çalış • 
mağa ıhtiyaç gcstermektEdir. Ye· 
ni yeni açılan mckteblPre girmek 
suretile genelerin daha az zaman
da ~ahadetnam!'lerini •l•rak baş. 
ka işlere girdıkleri anlaşılmakta -
dır. 

Almanyanın harlı hazırlıkların

dan çok balısedılmektPdır Fakat 
geçen gün !ler !fitler tarafından 
lemelatma merasimi yapılan halk 
otomobil Cabrikasın111 tesisi Al • 
manya nın yeni iktısad ve sanayi 
sahasında takib ettiği ışlcrin en 
ınühırolerinden biri oldı..:ğu anla. 
şılıyor. Briinşvik ci\Oarınd9 tesis 
edilecek olan bu fabrika çoktan· 
beri Her llitlerin bc•lediği tasav: 
vurlac<Un biri idi. f'abrika çok ce. 

gelmediğini söylemiştir Cinayet 
için hıç!:ı.•r sebeb görülmemek!~ • 
dir. Fakat bundan sonraki tahki. 
kat safhası ortayı başka bir ta • 
kım ipuçlrı çıkarırsa iş değL;ecek. 

tir. 

sim birfey olacak; diyorlar: Diln· 
yanın en büyük otomobil fabri _ 
kası!. Fabrikanın civarında işçiler 

için yine böyle cesim bir şehir ku
rulacaktır. 60,000 nüfusluk bir şe
hir!. Bu şehir bir nümune şehri _ 
dir Planları ve saıresi hazırdır. 

Teme!atma merasimine dair bir 
çok tafsi!At veriliyordu. Yetmiş 

bin kişi bulunmuş. Her Hitler de 
bir nutuk söylemiştir. 

Almanyada meı·cud otomobil 
miktarı birkaç yüz binden fazla 
değildir. Halbuki 6 ve 7 milyona 
çıkarmak kabil görülmektedır. 

Her sene yapılan otomobil mik • 
tarı 46,000 otomobildır. Bunu da
ha ziyade arttırmak için lüks a. 
rabaları birakarak halk için ara
ba yapmak muvafık görülmüştür. 
Bunun iı;in de ileriye doğru önce 
bir adını atılmıştı. Fakat asıl şim
diden sonradır ki otomobil deni. 
len şey Alm11nyada herkesin isti
fade ettiği, edileceği bir vasıta 

olacaktır. Tamam!k Almanyada 
yapılan, herşeyl Alman malı olan 
bu otomobiller alınıp satılırken 

yüzlerce milyon marklık ticaret 
muamelesi olacak demektiP. 

Diğer 1 ar aftan Aimanyanın ha· 
ricle olan iktısad! v'e ticari müna. 
sebatı da bugünlerde ehemmiyetle 
mevzuu bahsofuyor. Geçenlerde 
neşredilen bazı rak3m!ardan ha -

rici ticaretin, bilhassa Amerika i
le, ~skisi kadar iyi olmadığı anla. 
şılıyordu . Almanyanın İktısadNa

zırı Dr. f'unk bir nutuk söylemiş, 
haricle ticaret muamelatını kolay-. 
!aştırmak için döviz üzerindeki 

şeraıtı hafifletmek ıcab elliğini i. 

leri sürmüştür M~se!5 Almanya
dan harice mal ııönderecekler, ha· 
ricde sattıkları malların bedeli o. 
lan dövm Alman m!lli Banka<ıro 

- Doğru!. 

Üstad dediği 
ateşin hır genç. 

de Refikin en çok hoşuna giden 

Gece muharriri, gündüz 
ıniıdü,·üııün yerine ~alışıyor. 

Gazeteci olmak kolay mı? 
- Saat kaç?. 
- On bir oldu .. 
- O ... Çok geciktim ... 
- Allaha ısmarladık ... 
- Güle gıi!e .. 

ışierinden sonra yazı 

Matbaada sabahlıyor! 

- Refik ... Refik dur. dur. Şu serlevhaya hak 
da eyle git .. . 

- Ne yazdın?. 

- · Dur okuyayım: •İstanbulun en güzel kadını 
ı intihar etti!.• Onun altın• •aşkına kurban olmak 

isliyen bu gene kadının şu daktkada y~a • 
yıp yaşamadığı meçhuia•lr Muharrirınıiz diyor ki: 
Eğer, şehrimizde bir güııcllik müsabakası yapılmtş 
olsaydı bu kız mutlaka I.irınciliği alırdı .. 

- Yahu amma da şişirmişsin!. 
- Monşer. Okuyucuya dUııya vız geliryor. 

Böyle yapmaman okumaz. 

- Sen bılirsin . 

- Ayol, sen de aşağı yukarı bi>yle yazmışsın. 
Y.ndığının farkında değil misin? 

- Pckı ustad ... Peki ... Dcdiğın olsun. 
- Jfoyd bari, bir cıgara ver de öyle git ... 

Edebi Roman 
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- Eyva!lah ... 
Guııeteciler, şüphe etmıyelıın ki, yrryiizüniin 

en samimi, en açık kalbli ve en teşrifatsız adanıla
ndırlar!. Şu sahne lıuna misal değıl mı?. 
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C.:özlerinızın öniine ~etıriniz · Şehrin ta. bir 
ucu Uebek. Sık evlerden uzakta, dağın yama~ında 
bir PV. Köhne. Tahta kaplamaları ormanda yaşıyan 
yl'lm ışlik hir acuzen in dişleri gıbi kararın ış, küf 
ve yosun bağlamış! Dört hir tarafı hahçe .. Sık ve 
y•şlı ağaçlıklar. Deniz uzaktan görürııiyor. 

Burada sükiın mutlaktır. RüzgArın uğultusıın

d•n, dalların kımıldanışından, yaprdkların hışırtı • 
sından başka çıt çıkmaz. Eğer, mutlaka ya bir ses; 
ya blr gürültü isterseniz, penı.:er~ler i l'Çtk bırakınız, 

tamamile yatıracakları yr ıde bu
nun bir kısmını ellerinde tutabUe
ceklerdlr. İktısad Nazırının ibra. 

catcılara bu suretle vadetmesi e
hemmiyetle karşılanmıştır. Avru

pa gazetelerinin Almanyadaki mu 
bahirleri tarafından bu vesile il 
hatırlatıldığına göre Almanyanın 

harici ticaret milvazenesinde 937 
nihayetine kadar büyük bir art. 
ma vardı. Yeni sene girdikten son 
ra iniş başlamıştır. 

Hulasa AJm3nya iktısadl saha
da da bir takım meselelerle kar
şılaşmaktadır. 

Yerli 
Mallara 
Karşı 
Uygunsuz harekette 
bulunanlar cezalan

dırılıy0r. 
Yerli mallarına lcarşı uygunsuz 

hareketlerde bulunulduğu haber 
alınarak tahkikata tılrlşilmesi pi. 

yasada umumi bir memnuniyet 

uyandırmıştır. Birkaç !dhalatcı. 

nın sırf şahsi menfaatlerini gözö. 

nünde tutarak bu hareketler« te. 
şebbüs etmeleri en büyük haksız. 

!ık ve uygunsuzluk olduğundan 

bu lıusust• suçları tesblt edilen. 

!er, en şiddetli iekllde cezalandı. 
rılacaklardır. 

Yapılan miıtPıddid tecrübeler 

muhtelif yerli mamulaL\ Avru. 

padan gelen !erden ~ok daha sağ. 

lam ve eşyasına göre zarif olduk. 

Yazan : 

Ayaklarının ucuna basarak Se. 
bahatln yanına yaklaştı gizli bir 
şey söylemek iste~iği halinden 
belli idi. .Fakat sıkılıyordu Seba
hat bir anda ·~ demek istediğini 

anlamıştı, daha sözleri işitmeden 
başı dönüyor be,vni oğuldayordu. 

Dilrüba kalfa ne söyleyeceksen 
çabuk söyle dedi yıkılmamak için 
karyolanın demirine tutundu a
yakta gilç duruyordu, bir koltuğa 
kulçe halinde düştü Dilrüba ağır 
ağır anlatmay~ başladı: 

- Kızım bit;şiğe yeni taşınan 
Cemal paşalar. seni oğullarına aL 
'!lak isteyor!ar diln geldiler seni 
'>ulamadılor bu gün saat üçte yl
:ıe gelecekler, Dilrilba korka kor
lca söylediği bu keJfmelerln so. 

nunu nasıl bağlayacağını düşünü· 
yor boğazı tıkanıyordu . Bu sıra

da kapının tokmağı yavaşça çev. 
rildi fakat kilitli olduğu için açıl
madı ikls!de şaşırmışl&rdı ne ya
pacaklarını bilmeyor!ardı, sustu. 
!ar. 

Bir dakika sonra kapının dı
şından uzaklaşan bir ayak sesi du 
yuldu, Dilrilba daha fazla dur-

mak tstemiyerek tokmağı yavaş. 
ça çevirdi anahtar hafif bir ses 
çıkardı Dilriiba gitmişti. Sebahat 
dalgın dalgııı düşünüyordu, iJ{m
dl ne yapacaktı annesine Raufu 
sevdiğini söylese olamazdı söyle. 

1 mese hiç olmayacaktı beynini 
müthiş bir a~rı kapl«mıştı. Ani 
bir karar vermek iizere ayağa 

kalktı kapının ÖnUnde annesiyle 
karşılaştı hiç bir şey Jilşilnmeye. 

!arını meydana çıkarmıştır. Bu. 
na rağnıen menfi propaııandalar . 
h!ç doğru görülmemiştir. Esasen ' 
bunların belllbaşlı bir tesirleri 
de görillmUş değlldJr. Ancak mü. 
teşebbislerln tecziyesi elzemdir. 

Kadriden cevap ııekltıil 3 ıfJ" 
Bay Kadri uzak bir ııuıy•Y 
mış düşilnüyordu. h•bl" 

Çilnki onun hrr şeydell0ıı0ııı'1 
vardı Raufun Vly3!1'1 Jı ~,ıd1 
hastahanesinde bitkin b~ ıı!f 
yattığını daha dün yoJladı .. ~ıı. 

"kreJI'" ;ı. rafın cevabı olarak 06 ~pd 
şimdi ne yapacaktı 1,. dl •f ıl 

't lı 
kızına ve karısına ıııes 
mamağa karar verdi. lı'~ o 
Ayağa kalktı peki aıll~ pıl'' 

daha talebe halbuki cerıı ı"J~' 
ols• · r 

nın oğlu Namık netli k kı~ı 
sek bir memur hemde Ço 8pır1' 
insanlar bilmemki nasıl '/ıırd"~ 
lı. Zeynep hanım bir~z ıirltıiJll 
tan sonra, bana kalsa b:r rııJll ~V 
çılgınca seven yavruJafl 
bırinden ayırmavalıın· 

Bu daha iyi olur. ded1• ·•i I" · · erı• 
Kalktılar. Sabahat te ıÇ edlre>lj 

dadan hem dışarısUU seyrd·•tıriP 
h · er " ı· em de neye karar " yerf' 
düşünilyordu. Hep berab•I sen'' 
ğe oturdular. Yemekten y ııı 11. 
Bay Ulvllere gittiler. 8"

0 
j!J' 

ı r ' 1 Raufun babası idi. On 8 ııır ıı 
yan Cahide ıle ya!Juzdı1şr,j.ıt• •"' 
oğullıırı Raufu da yan• Y ııf' 

.. •erifl' • , 
anlattılar. Bunun ue• 1 11 "' 

neb Hanım da hiç mese; sıın<' 
madı, bir •aat oturduk\ 
ayrıldılar. dar fı-

Bir hafta sonra Viyan~ Vil-ı-
d "' ti ianbula ve İstanbul arı 1 ıt ' 

i s:t' • " 
naya ayni gün ve ayn ol ıııJfJ r 
telgraf gitti ... İkisi de •'/ z ;s•P

11 

yı ifade ediyordu. yalnı 
değişmlıtl. 5oP 1

0
; 

Biri, Viyanadı yapıl•~,~~ , 
meli.yat neticestnM·.. ıkl 1tı 
nezl! dlmagtden ölırıuŞ rdU · ıt 
run kara habertnl ıaş1Y0 1~ı 11 

•• mes'ud allenln topr•ı: 
hediyeaL __,,.,,,.. . 

.. ____. .. ~ı· 
.. nl<o 

Yabancı bir yilz görmiye ha~retllr çu ~· 
tadır, çilnkil ı;oka"a ~ıkamaz .• -~ıJU 

" ' · k-' r1• Zavallı kadın, sabahlara kadar uY 8ğıı11 
k.lb çarpmtılaıı, stnır buhranı. böbfPJc 

. tıP' 
sam·ı ı~ln<.le... a'f' 

oo• 11 11' Sadece bir lek teselll•i var: Oğlu geÇ 'e 
vermeğe razıdır. Fakot. o da her ıkş3 f11 
Son tramvayla Grce yarısı... 0 ~ ,..e· 

, oğlU ~r 
E.ıı rahat geceleri yine hu soatJPr. ,~ıuP 

d• '. ıı . 
diiğO ı:amanlardır. Yatağının keııarı0 ,,,,,ş .. 

Etem izzet BENiCE 1 0 10 } .rı•• 
omuzuna başını dayayıp kalb ağrı ,rı • y• 

k V• 
dığını, çarpıntısının durduğunu duYJT18 

kapıl•r çarpsın ... Çarpsın! . Ve köpek durmadan 
havlasnı, ulusun .. . 

Gündüzlerı böyle Ya, geceleri?. 
G•celeri de zllınınlzde canlandırınız· Hizmete! 

kadın. akşamdan eviıı bütün kapılarını. pencere!&· 
rini sıkı Rtkı kapatır. Hasta anne, yapnı•alnız bu 

~öhne, viran, yosunlu, küflü ve koskoca bir evln 
loşluğu ve korkuncluğu içinde yemeğini yer, ya
lak odasına çektıir. Hizmetci ile konıışmalc adeti 
değildir Onu. ancak bir su Cilan ıstedij!i zaman 
çağırır· 

- Şakire su ver ... 

- Şakire mangalı getir ... 

- Şıkare yorganı arkama bastır ... 

-- Sakim hırkamı ver!. 

sut hir ••at uyumak ... Yahud: 

-- GüLel ann...,iğlnı ... 
JI 

ı•rı 
d' ·ro"n ır' 

Diye okş•rınıllk... En büyük 11 ~ v••' P. ,1 uc • .. IU'' 
doktorlar! Oğlu çeştd çeşid hekımo nv 

1 
.ıs O, ~ k ı ., ,a 

verıyor, fakat, yine ortada ıyilık yo · 81aJl'ıı 
uçurumunun kenarındadır GôçecPI<. için' 
yok olac•lr. Bu fa.al•\" hL<S~tmi:jtır. oııuOorece~1 • 

"to~ 
- Ah, hıı dı.ıktorlann zehir! 1ıenl 0 

1 uAc" O' 
Demekted ir Perhiz p•rhlz ... tıac dCceftC ·r• 

ı-r ıe " e<;1 

Oğlu da bedbaht.. . O da içli!. e 't.n• S 1;, 
nun ıçin bir mihnet kucağı ve ıztırsb 51

\ 11811 gı ,ı· 
diği bir gecelık entarisi gibidir ki. akŞ3110r bU ,,f· 

.. .. gece B " 
nır, :;nuahlurı çıkarır '"'· . butun b"'b3~ ··"'' 

kıs "' n",. tır.bın koynunda uyur! . Kuranlı -ıarı ~r " 
dıi{ı zaman daıma kallti biiyür. daJTlaı 

Q 
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orkunc Rakibi 
' 

imperatorunun hazine-

Kadınlar erkeklerden, Erkekler 
kadınlardan niçin soğurlar ? 

.. sini çıkarmak istiyor •• 
~~metre derinlikteki yüz milyon altln Bunu Biliyor musunuz? 
llıeşhur dalgıcı birbirine düşman etti 

~erik 1 •leyi ta ıların beceremedikleri ı 
llıi• talyanlar başarabilecek.. 

: ~tigliyo'nun küçük kar. 
'll;ı~l , alko dalgıçları, Meksika 

ri ~ru Maksim!iyen'e aid ha. 
' enızden !Olkarabilecekler 

"il ha . 
ıçık~ıne, 19ll senesinde Nor. 

1• arında batan Merida ge. 
Ilı~ bulunmakta idi. Gemi 

etre derinlikte yatmakta. 

~da· A ar' ntil ve Verakruz a. 
bir asında işliyen 10,000 ton. 

geıni idi. Son seferinde, 
ı ,adaki ihtilül yüzünden 
•ette · 

ı ııı flni !erkeden 300 den 
· 

1 
Uhacir vardı. Bunların 

~rvellerini yanlarına al -

tanlar arasında münakaşa çıktı, 

bir saat devam eden dil kavgası 
büyüdü. Mitrlyozlar işlemiye baŞ
ladı. Tayfalardan biri öldü, bir -

kaçı yaralandı. 

Hepsini tevkif 
menetti. 

Polis işe karıştı. 

ve teşebbüsünü 

Son zamanlarda, İtalyanın en 
meşhur dalgıçları, bir şirket tesis 
ederek hazineyi çıkarmıya teşeb. 
büs etmişlerclir. 

Şirketin reisi Martinelli: 

- Meridada bulunan hazineyi 
yakında çıkaracağız ... 

Demektedir. Acaba muvaffak 
olacaklar mı? .. 

Kadınların birbirini tutmıyan 

fikirleri vardır derler. Eğer bunu 
doğru bir vesika gıbı kullanarak 
•Kadınlar ErkeklerdEn niçin so
ğurlar?> sualini kendimize sorar. 
sak hiç düşünmeden gücümüzün 
yettiği kadar hüyıik bir istihfam 
çizip bu mesele üzerinde hiç bir 
şey söylemememiz ıcap eder. 

Yine erkekler için ayni suali 
tekrarladığımız zaman; erkekle
rin hercailiğini düşünüp ağzımıza 
kilit asabiliriz. 

Fakat kadının bu günkü büyük 
idcliaları karşısında bu suale ve
rilecek cevab pek uzundur. 

Bu günün kadını yani modern 
kadın kocasının tıp:ıtıp kendisine 
benzemesini ister. Bunu her er. 

BU! ~· · A\"rupaya geliyorlardı. 
lird 

1~10LtYENi.N HAzfNESİ 
l il n~ire müdhiş bir fırtına 

~ a Caların şiddetinden ge. 
ı. ~Ckleri, sonra da dümeni 

AŞK , 
am:r.ııııııoısiiimııı .................. .. 

1\ iki saat, dalgaların a. 
ıı. 'alkandı. Nihayet fırtına 

~I rıı ·· 
~er. Udhiş bir sis çıktı. Ge. 
ra'fe gideceğini bilemiyordu. 

' ''a ko · l!rid caman bır vapıır çık. 
'a aya çarptı ve batırdı. 

Yete .. . 
ı b gore, Imparatorun ha. 

inu .ı:emide bulunmakta idi. 
\b cı:. elmas ve saireden mü. 

' Yuz milyonluk bir hazi. 

-~ h · aıi . •lor la ne, 1867 de, bizzat Im. 
, • g~n rafından vefatından bir 

bltis.evvel samimi dostların
.\. •ne tevdi olunmuştu. 

.. , ~~'rl!-1 MÜCADEL;ESt 
irııı:ın_eyi çıkarmak için bir -
eırlorler uğraştılar. Mas _ 

'tıı ıler. Fakat muvaffak o. 

liııi:ri Son teşebbüs tc facia 
r~e endi: İki rakib AmcrL 

ıl"ıı~line mensub iki romor. 
~,. 1 Zamanda Meridanın an.. ... r· 1nde duruyorlardı .. Kap. 

Sevgilisini öldüren 
genç de öldü. 

•• 
Oldürdüğüm kadznla bir me-

zara gömülmek isterim. 
Saat sabahın dördü. Sebze h:ı.. 

!ine gidip çıkan arabaların sayısı 
gitgide artıyor, kalabalık çoğalt. 
yor. Şafak sökmek üzere ... 

Korkudan titriyen genç kadın, 
adamın yanına sokuluyor, kolun. 
dan tutuyor ve: 

- Rica ederim, mösyö... Beni 
himaye ecliniz. Şu arkamdan ge. 
len adam beni öldürecek!.. 

Diyor. Bu adam, polis müteka. 
idlerinden Mösyö Jirar'dır. 

- Merak etmeyiniz, madam ... 
Eğer hale gidecekseniz götüreyim 

sizi. Ben de oraya gidiyorum. 
Cevabını veriyor. Kadım tet; _ 

kin etmeğe çalışıyor. Birkaç da • 

kika beraber yürüyorlar. Arkala. 

rından birisi, gölge gibi takib edi • 

yor, bir an ayrılmıyor. 

Sivastopol caddesi köşesine ge. 

liyor. 'l'akib eden adam önlerine 

geçiyor, ve cebinden çıkardığı bir 

mektubu kadına uzatarak: 
- Oku şunu!.. 

Diyor. Kadın, titriyerek mek _ 

KADDN 
~ .... ~- ----. 
0lnizde yağlı boya 

• 
ıcın .. 

' 
• ;,~Pabilmek 

'~~ ~~e \ deınir ve bu gibi eşyalar 
:<t ectatbik edilir. Bunları mu

ı !t~ib· er Ve güzel gösterir. 
,h, Usı~bkanıamış İngiliz bezir 
. lı.ı~a eç, neft, okker, kırmızı 
' ıı,; Vernik, sikatif. 

~'41tta Yapılacak ~yanın ü-
bilıııııı Çatlaklar, delikler bü. 

konup karıştırmı.lı. 

İstenilen kalınlığı. yani koyulu
ğu vermek için içine neft koymalı 
-ve bunun miktarı aşağı yukarı 

yüzde 10 olmalıdır. Yahud hazır. 
ladığımız boyanın içine yüzde 50 
nisbetinde vernik karıştırmalı. 
Kalın olursa neft ilave etmeli. 

Bu boyayı ince tabaka halinde 

·- . )(" ... 

tubu alıyor, fenerin altına doğru 

yürüyor. Yabancı, Mösyö Jirarın 

kulağına eğilerek yavaşca: 

- Biraz şöyle durunuz .. 

Diyor. Sabık polis memuru sev. 

ki tabii ile geri çekiliyor. 

kek yapabilir mi? 
Tabii hayır <'i!Vabın1 verir ve .. 

haklı olarak vercliğimiz bu ceva
bın müdafasını da yaparız. 
Kadınlar niçin ukeklerdıııı so

ğurlar7 

yollarına itina ederse kadının nef
retini hiç bir zaman kazanmaz 
her geçen gün erkeğin lehine ne. 
ticelenlr. Ancak buda flört ayları
na münhasır kalır. 
Erkeğin kadına, kadınında er-

Yalnız güzellik klfl ıleğildlr 

Bugün gözümüzün önüne ge. 
len ilk kadın tipi: 

l - Tuvaletıni ihmal etmiyen 
2 - Modayı ad= adım takip 

~den 

3 - Bulunduğu her yerde ken 
disine hürmet ettirmek, muhak
kak surtte kendisin: methettir
mek istiyen 

4 - Y a..ındaki erkeğin kendi. 
sinin her sözüne boyun eğmesini 
isti yen 

5 - Evli ise; kocasının hem 
modern, hem zengin, hem de cö
merd olmasını istiyen ve .. ntha
yet her şeyden ev\·el soa derece 
güzel olmak istiyen bir mahluk. 
tur. 

Bu tipte bir kadının erkekten 
soğuması için saydıklarımızdan 

bilhassa erkeğin modern ve pa
ralı olmaması klfidir. 

Diyeceksiniz bu iddia pek sa
kattır. Kabul etmemek yanlışlığı. 
na düşeceğinizi tahmin etmeyin 
r;\nki bu iddia ne kadar sakatsa 
bu tip kadın da o kadar ömrü kı
sa ve hayatlarının sonu mechul
dür. 

keğe karşı çok doğru ve açık ol
ması soğukluk ve nefret denen 
şeyleri ortadan kaldım!{' olur. 
Kadın bir erkekten niçin soğur. 

Buna şöyle cavab verebiliriz : 
-Eğer kadııı kendi hislrinin 

hiı:kimi ise yaşayacağı erkek mu
hakkak surette kılıbıktan zevk a
lan bir insan olmalı . 

Erkek kendi hislerinin haklın 

olmasına taraftarsa kadının her 
şeyi kabul edec (melaıke) bir ka
raktere sahip olması irap eder. 

Radiyom va çalar 
Saat kurbanl arı 

15 senede 25 kudm öldü. Ha
yatta kalanların ikisi de ölmek 
üzere bulunuyor. 

Amerika efklrı umumiyesini 
senelerdenberi işgal eden (27 ka... 
dının ihtizarı) kurbanlarının 25 
incisi de geçenlerde ölmüştür. Ha
yatta kalan ikisinin de ayni Akıbe
bete uğramaları uzak değildir. 

On beş sene e~vel, çalar saat 
imal eden bir fabrika, atelyelerin.. 
den çalışmak üzere 27 kadın an
gaje etmişti. 

Bu kadınların vazifeleri fabri
kada yapılan çalar saatlerin yel
kovanlarına, rakamlarına, rad -
yomlu bir mahlulü ~ürmekti. 

,. - s o l ' T E J, G R A F - 6 Harinın 19:ıs- -
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AnnabelJa çallşıyor, Fernan Gravay 
çalışıyor. Ben ise hala senaryo':,un 

hazı rlanmasın ı bekliyorum ... 
Ben Holıvuda Annabella'dan, 

Fernan Grauez'dan daha evvel geL 
dlın. Halbuki oıılar çal~mağa baf
ladılar. HattA filiınlerlnm yarısını 
da bitirdıler. Ben ise ha!A bekli. 
yorum. 

Neyi mi? ... 
Mahud senaryonun iııtmesinl. .. 
Şarl Boyer'le oevimli karısı Pat 

Paterson Fransajaıı avdet ettiler. 
Bize, Parisin haberlerini getir

diler. Onları saatlerce dinlesem 
bıkmıyacağun. 

Parisde declikodular başlıı.ınıı. 

Açıkta kaldığıı:ı. muvaffak ola -
madığım, fJ.!Jm çeviremiyeceğim 

söylenıyormuş. Daha neler, neler. 
Pek boşa gider şeyler değil, de. 

ğil m.17 ... Ah, şu senaryo bitmedi 
ki. .. 

Annabella, altı yafında bir ço
cuk gibi serbest ... Vilyam Povel
le beraber fıllm çevirdiği için ço. 
cuk gibi seviniyor, bu sevncinJ de 
saklamıyor. Ne zarif, ne kibar ka
dın ... DoğruslJ ben de sevincine ~ 
tirak ediyorum. Gravey de senar. 
yosundan, partöneri Karo) Lom -
bardan çok memnun ... 

Ben de onlar gibi çalışmak 1.stl
yorum. Onlar gibi mes'ud olmak, 
memnun olmak istiyorum. Jülyen 
Düviviye de ben vaziyette. Tek
lik olunan tarihi şeyleri oynamak 
istemiyor. Reddediyor. Hakla var. 
Fakat bu, sonra anlaşılacak ... 
Şunu söyleyim ki, eğer Jillyen 

Düviviye Holıvud havasına alı • 
şırsa çok büyük bir cdlrektör· o
lacaktır. Fakat, şuna eınlnlm ki 
Jülyen Düviviye sinema payitalı. 

tın<U kalmak lltemlyecek va it> 
ınıpcütır. 

Ona, senede bir mil.yon dol. 
teklil etseler, ylncı Avrupaya dör 
meyi tercih edecektir. Bu mu 
hakkaktır. 

DOvivi:ye, albn 7ilrelll 
• 

Rivayete göre, Ho!Jvudun eı 

gözde artistlerinden birisi, Düvi 
viye'nln flklrlerinl kabul ve ta 
r!f1 veçblle hareket etmek iste 
memlf. 

Düviviye, san'atkAnn arzu etti 
~ şekilde çevlrml§. Sonra, b ·-ele 
kendi tar!l1 üzerine tekrabmıoın: 

(Devamı 7 incl sahifeınl&d ~) 

\ Ue gibi kusurlar alçı ma-
11 ıırıı kapatılacak, kurudktan 
~ tah Pard k&ğıdı ile düzelti

\ "'1ıt la ile masan olacak. 
'il d ~ı ar yapmak için okker ve 
~ içiıı.~llıızı toz boyayı bezir -
1ı,,1~1<.;J e karıştırmalı. Koyu!u-

sürmelidir. Kuruduktan sonra 
zımparalanır. İstenilen parlaklık 
olmadıysa tekrar sürmelidir. En 
iyi vernik markası Kapaldır. Es
ki yağlı boyalı mobilyaya yeıai bo
ya sürmek istenırse evvela iki 
numaradaki yapılan astar boya 
sürülmelidir. Kıymetsiz eşyalar 

için doğrudan doğruya yağlı bo _ 
ya da sürülebilir. 

Yabancı, elindeki rovelveri a. 

teş etmeğe başlıyor: 

İşte kadının niçin erkekten so. 
ğuduğunu anlatırken; erkeğin ka
dından niçin soğuduğunu anlata
bilecek bir yola girdik. Her erkek 
en kuvetli aşk.ı rağmen bu tipte. 
ki kadından bir an vvel uzaklaş
mak ister, ğer evli ise arada teh
likeli bir soğukluk başlar. 

O devirde, radyom kullanırken 1:-""":=:===::=:=1!5:=:='5!==:==:!!5'5!!!!!!!!!5!5!!!!5:Sll9'1111!!!!111!!1!!!1 .... lllla 

'1ıd1/n •krnıyacak derecedf' 

:\ anın. 
liir hor tarafına munta -

~. iı<Jlllt~e\i. 4:3 saat bırakmalı. 
~~ı il an •onra ince zımpara 
~"' e o· tıı ct·· gmalı. Eşyanın her ta... 
lııı lleıtız 01ınası lazımdır. 
~ ~~Y: Yağınır. içine yiizde 15 
~ 1 ~ap atı. Hangi renk yağlı 
' 1 iliı, tııak istersek o kadar toz 

Ve 
~lı. etmeli ve ıyice karış -

~ .• h s .. 
Itr ~ 112mtk için hususi ma

' ıı,ı ~ldıı;rdır. onu tedarik etmek 
. ~'il •ii~ndan eski mtislin ço -

1 :ıı'.'- ası llıeli, boyayı hazırla -
, hır1· arın tistüne sürmeli ve 
~ rıı .. 

\ııı 'l'aı,lausavi o!m~lıdır. 
~ '4ııa İi .'. k~surları iyi kapan
"-~ leıt Çuncude yazdığımı~ bo-
"ıı. rar • · e~v -urmclı, ve her bo-
ı~ llğlııa~l zımpara kağıdı ile 
"4 ı. 
> y~"I 

t' ıgtrn_ 
~ ız yağlı boya mat 

• lıt 
fı..;'lt 

, ıre Yarırnaı: istenirse yüzde 
~ıı/tızde 50 \'Crnik evvelce 

~"rıı z boyanın içerisine 

• 
İNGİLİZ BİSKÜVİSİ 

500 gram un, 250 gram tereyağ, 
200 gram pudrl şeker, 200 gram 
kuş üzümü, biraz limc-n kabuğu 
rendesi, bir kahve kaşığı karbo -
nat, 2 aded yumurta. 

• YAPILMASI 

Unun ortası açılacak, yağ ezile
cek, pudra şekeri ilave edilecek, 
biraz da pudra şekeri ile beraber 
karıştıktan sonr~ yumurtalar ü. 
züm, karbonat, limon kabuğu ren
desi konacak, unu alıp hamur ha
line getirilecek, yarım saat bek. 

letilecek. Yarım saat sonra yarım 
santım kutrunda açılacak beş san
tim kutrunda yuvarlak kesilecek. 
Hafi( yağlanmı5 tepsiye birer san-

tim aralıkla sıralanacak, üzerine 
yumıırtn sarısı sürülecek, orta 
fırında 20.25 dakika pişirilecek. 

Dan! Dan! Dan!.. 

Kadın ve erkek kanlar içinde 
yere düşüyor. Derhal yetişen po. 

!isler, Her ikisini de hastahaneye 

naklecliyorlar. Erkek çoktan öl • 

müş. Kadın da, iki saat sonra can 
veriyor. 

Cinayetin sebebi, kadının kanlı 

parmakları arasında ·bulunan 

mektubda yazılı. 

Katil, Gaston Oliviye, adlı 27 

yaşlarında bir delikanlı, maktule 

de 20 yaşında Simone Mişelo is

minde satıcı yetim bir kız ... 

Sevişiyorlar ... Ya sonra? .. İşte 

facia kısaca şu kağıtta yazılı: 

•Muhterem pederim, bu satır. 

!arı okuduğun zaman iş işten geç. 

miş bulunacaktır. Simone beni bi. 

raz üzdü. Ben de onu yüz misli 

üzdüm. Ben alçak bir adamım ... 

•Anamın yanına gidiyorum. O. 

rada üçümüz seni düşüneceğiz. 

cSon bir rica: Öldürdüğüm ka. 

dınla beraber bir me?.l\ra gömül. 

mek isterim ... • 

Kadının erk~kten soğuması, on.. 
dan nefret etmesi bazen haklı o-
!ur. 

Her cihetce kendıni ve muhL 
tindeki havayı düşünen bir kadı
na olur olmaz şeyler teklif eden 
bir erkk istemıyerek kadının nef
rtini kazanır. 

Karakterin bu işd mühim bir 
rolü vardır. İyi hesaplanmadan 
yapılan bir evlenme kötü netice
ler verir. Serhn~ bir koca, evlen. 
diği halde gözü sokı.ktaki kadın
ların kalçaları üz~rinde dolaşan 

bir erkek karısını mes'ud edemez 
ve .. burada karakter hakim olur. 
Eğer kadının karakteri sağlamsa 
aile yuvasını bozmamak için elin
den gelen fedakfırlığı yapar. 

Bu noktala" üzrinde durmak, i. 
yice tetkikler yapmak ınsana an
laşamıyan bir karı kocanın istik
baldeki feci akibetlerini gösterir. 

Ancak bu kadından ziyade er. 
keğin kabahatidir. 

* Bir erkk: giyimine, tuvaletine, 
hareketlerine ve kadma karşı yu
muşak davranmak, kibar olmak 

şimdiki gibi ihtiyatlı hareket &

dilmiyordu. • 

Kadınlar üç ay çalıştılar. İçle. 
rinden birisi garib bic hale uğra
dı: Karanlık bir odaya girdiği za
man vücudünün Jıer yeri parlı -
yor, yeşil bir aydınlık neşredi -
yordu. 

Doktora müracaat etti. Doktor 
şu feci teşhisi koydu: Tedavisi 
gayrikabil bir hastalık. Vücudü, 
radyomun tesirile yavaş yavaş 

dağılacak ve ancak bir sene da
ha yaşıyabilecek . ağrılar, sızılar 

içinde ölecek ... 

Kumpanya, diğer amele kadın • 
!arı da muayene ~ttirmiş ve hep
sinin ayni akıbete uğrıyacakları 

anlaşılmış ... 
On beş sene içinde, bu zavallı 

kadınların yirmi beşi ölmüştür. 

Hayatta yalnız ikısi kalmıştır. Fa
kat onların da vaziyeti pek acık.. 
lıdır. 

Kumpanya iflas etmiştir. Çün
kü, mahkeme yirmi yedi amele -
nin her birine 300,000 frank taz _ 
minat, 18,000 frank senevi tahsi
sat ve ayrıca tedavi masrafını ver-

. meğe mahkôm etmiştir. 

Yamyam 
Gangsterle1 

Çaldıkları çocuğu 
parçalamışlar r 

Amerika gazetelerinde okund11-
ğuna göre Nevyorkun tanınmış 
avukatlarından Levin isminde bir 
avukatın on iki yaşlarındaki oğ
lu Pitr şubatın 24 üncü günü sa. 
bahleyln mektebe giderken yolda 
çevrtlml.ş, kaçırılmıştır. O zaman
danberl çocuğun 1z1ne 1esadüf e
dUememis, zabıtanın tahkikatı ne
ticesiz kalmıştır. ÇocııJtun kaçı -
rılması üzerine babasına telefon 
edilip b1r yer tayin edilerek o -
raya gelmesi, orod• konuşulacağı 
söylenmiştir. Avukat oraya gitmiş 

> 

fakat söylenilen yerde Iı:i.ınsey1 

bulamaıruıtır. Y alnıı bir mektubu 
vardı: •Bize 6,000 İngilız !ırası ve
riniz. Çocuğunuzu alınız!.• Fakat 
babası bu parayı verm1ş ise de 
öbür taraf söıWıde durmamıştır. 
Bundan sonra çocuğun el yazısile 
ve lmzasi!e bır mektub gel.mıştir. 

Bunda: •Babacığ•m, çok Uşüyo _ 
rum. Bu adamlara pua yol!ayı _ 
nız• deniyordu. 

Daha da ii<i defa para i•temlş · 
!erdir. Lakin avukat, çocu~unc 

(Devamı yedinci •ııhifemizıle 1 
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eli or 
(Birinci sahifeden devam) 

Adliye ve l\l;,arü Vekillerile birlikte Çankınya gitiiğini haber ver .. 
diğinıB::ış\ ekil Celal Ha) ar zelzele mıntnkasile Çankırı tuz.laların. 
dn lcılkiklrr ~n11tıktan oııra gece geç vakit buraya döndü. istas
yonda diğer Ve'.illcrle, mcb'uslar ~t· kalnb:ılık bir lınlk kütlesi ta. 
r:ıfıntlım ıc:r.ahiiralla karşılandı. 

tayda idari deği
ş "kliklere · başlandı 

(Birinci sahifeden deum) 
legeye talimat göndennıştir. 

Buudaı1, Fransız delegcsile 
Tilrk1eT arasında akıedildiği ri • 
vayet olunan gizli anlaşmanın 
h<ila men 'bulunduğu mana3ı çt. 
kanlmıştır. Bu anlaşma ile Tiirk. 
lere 22 ve diğer anasınn mecmu. 
una 18 meb'usluk verileceği 

hakkında teminat verilmi§tir.> 

iDARi DEGişlK.LlKLER 
YAPILDI 

..• Antakyadan gelen haberlere 
göre, memuriyetinden azledilen 
delege Garo Beyruta gitmi1tir. 
Antakya ;andanna kumandam 
ne l~kenderım jandarnıa kttmav.. 
dam becayi§ edilmi§lcr ve diğer 
bazı idari değişiklikler yapılmt§ • 
tır. 

Dahiliye müdürlüğü.ne tayin e. 
dilen doktor Abdurrahmen .Mc • 
lek diin vazifeye başlaml§tır. 

Bu habeT artık ~kence ve zu. 
lümden kurtarılmaları i)in ciddi 
adımlar atılmıya başlandığını 

isbat etmesi itibarile Hataylı kar. 
deşlerimizin elemlerini old11kça 
teskin eylemiştir. 

Örfi idare devam etmekte ise 
de bu kararın muhtemel hadise. 
leri önlemek ve Hatayda sükun 
ve asayişi muhafaza eylemek en • 
dişesile v<ırildiği temin olunmak. 
tadır. 

Maamafi1ı bazı mahalli gazete. 
ler hala tahrikata deııam ettik • 
Zerinden bu cihet hakkında da a.. 
lıikadarlann dikkat nazarları cel. 
bedilmiştir. 

Bütün Fransızlar lngiliz kralrm 
karşılamak için hazırlamyorıar 

Paris 6 (A.A.) - Hükiımet, İn. 
giltere Kral ve Kraliçesinin Fran
saya muvasalatlan günü olan 28 
baziraın bayram günü addedil -
mesine karar verilmiştir. Bütün 
ınekteb çocuklarile hükumet me. 
murlan o gün mezun olacaklar 
ve Kral ve Kraliçenin mevkibinln 
geçeceği yolda toplanacak olan 
halka iltihak edebileceklerdir. 
Kral ve Kraliçe, Duvr'dan Bulon. 
7ıya gelmek suretile Manş deni -
slnl qtıktan sonra 28 haziranda 
~ğledcn sonra Pariste Bulonya 
ormanı istasyonuna vasıl olacak. 
lar ve istasyonda Reisicumhur 
L8brön ile refikası tarafından is.. 
tlkbal edileceklerdir. Bundan son. 
ra Kral ve Kraliçe, kabul salonu. 
lla lidecekler ve müteakıben 1-

lııy Harlciye Nezaretine mOte -

veccihen hareket edecektir. A • 
layın katedeği mesafe tamamı 

tamamına 4 kilometre 400 metre. 
dir ve §U yolu takib edecektir: 
Fo~ caddesi, Takızafer, Şanzelize, 
konkord meydanı. 

Polis kuvvetlesri hariç olmak 
üzere 8,000 asker, nizam ve asa .. 
y~i temin edecektir. 

Hariciye Nezaretinin bulun .. 
makta olduğu Orsey sarayı, Kral 
ve Kraliçenin ikametlerine tahsis 
edilmiştir. Yedinci Edvar ile be .. 

ginci Jorj da Fransayı ziyaretleri 
esnasında bu sarayda ikamet et. 
mişlerdir. Bina, dahilen ve hari. 
cen tamamile yenilenmiştir. fn_ 
§ası tarihi olan 1845 denberi bu 

kadar tezıyin ve tecdid edilme • 
miştir. 

( KOÇUK HABERLER 1 Dünya kupası 
.-=*=Qe=k::=oslov=&ky=.=da=Al==-=m-=an=h=u.m:i' Maçları 
1 ~du clvarındaki Makadorf ,eh -

\ 

Hemen futbol iileminde büyük 
rinde dfuı kanlı arbedeler cere • bir alAka ile beklenmekte olan 
Jaıı ıtml§tir. Neticede birkaç Çek dünya kupası maçlarının 1 inci 
polisi yarallJlDllf ve hastaneye 

turunun neticeleri ~u Euretle ahn-
bldmlını§br. t 

mış ır: 
l Diler taraftan Henlein Ber .. 
tine gttmi§tir. 4 haziranda l'ariste Almanya _ 

İsviçre birblre berabeı e kalm~ -
l * Me§lıur Yahudi profesörü Jard ır. 
l'röyd Lonciraya yerlqmek üzere 5 haziranda Strazburg'da yapı-
<lün karısı ve kızllc beraber Vi - lan maçta da Brezilya 6, Polonya 
7anadan hareket etmiş, Parise & gol yapmışlnrcır. 
varmıştır. Ayni tarihte Çekoslovakya 3, \ * Uludağa çıkmak üzere yeni Holanda O gol yapmışlardır. 
btr pe yapılmıştır. Cumartesi Royimsdeki maçta da Macaris. 
'JOnfuıden !Ubaren dağm zirvesi. tan 6, Holanda Hindistanı O gol 
l be kadar bir k~ 1 liraya otobüsle yapmışlardır. 5 haziranda aşağı-
tııdJp gelebilecektir. daki muhtelif yerlerde yapılan 

1 * İstanbul maliye muhakemat maçlar da şu neticelerle sona er-
ilairesl, bir senede 8102 dava ile miştir: 

meşgul olmuş ve 130,289 muha - Marsilyada İtalya 2, Norveç O 
\ 

bereli evraka cevab vermiştir. Tuluz'da Küba 1, Romanya 1, Pa. 
e 

Polla Romanı; 41 

Tercüme eoen: 

Ve polis müfettişinin bir gece 

eV1.•l kadın kaçırılırken işittiğini 
zannettiği sözler yine tekrarlandı: 

- Ahmak karı sizi kurtardığım 
yere yeniden dönmek istiyorsu • 

nuz galiba.. Dikkat ediniz. Boğa 

benim yerime bu işi üstüne ala -• 
caktır. 

A vustralyada kullanılan halk 
ıstılahlanm herhalde siyahlı ka -
dın ve küçük takbe k1z pek iyi 

bilıyorlardı. Çünkü Avnstralyada 

avam lı'3anında polısc bull, yani 
1urkçc r.,;ınile boğa derlerdi. 

-s-
Karakola giren polis müfettişi: 

- Adam nerede diye sordu. 

Bir ziyaretçiyi teşyi eden kltib 

müfettişe yaklaştı ve kendisini ta
kib etmesinı rica etti. 

Arşiv odasınn girdikleri zaman 
koltuğun birinde oturan bir şekli 
ona gösterdi. Polis müfettişi iki 

kere bakmasına hacet yoktu. 
Bu adam tahmin ettiği gibi o 

idi. 
Sokak kanepelcrınde oturup ga

zete okuyan :ıdam. 

Subaylarrn terfii 
Ve maaş ıayıhası 
8&1gUn mecliste muza· 

kere ediliyor 
Ankara G (Telefonla)- Subay

ların terfi şeklini ı:rösteren yeni 
kanun layihası Büyi.tk lUillct Mcc 
Uı;inin bugünkü rtı7Jtameı;ine alın 
mıştır. 

Bu yeni liiyihnya göre nstcğ -
meıı G ayda, tcğnıen 3 sene, üst. 
teğmen 3 sene, yiizbaşı G, binba
şı 4, yarbay 3, nlbny 3 ve general
ler de üç yılda bir terfi edC<"ek. 
Jcrdir. 

Bundan b~kn nıaaş kanununa 
aid layiha da bngiinkü l\leC'liste 
miiznkere olunacaktır. 

• 

Kahramanane 
Bir hareket 
ltalya ·Almanya 
anlaşması böyle 

tasvir ediliyor 
Berlin 6 (A.A )- Mukaddimesi 

Alman hükumeti matbuat şefi Ot
to Diyetriç tarafmrfan kaleme a. 
lınrn1ş olan ve Fi.ihrer'in İtalya 
seyahatinden bahis bulunan bir 
eserde mukaddimeyi yazmış olan 
zat, Alman - İtalyan dostluğunu 
ckıt'amıza damgasun vuracak olan 
kahramanane bir hareket. diye 
tavsif etmektedir. 

Mukaddimenin muharriri, şu su 
retle devam ediyor: 

Her iki memleket, yeni siyasi 
nizamın mümessilleri olmak sa
fatile gnrb medeniyetine lıir hi:z. 
met ün etmek mecburiyetJndedir
ler. Garb demokrasileri, bu hiz
meti ifadan aciz bulunuyorlar. 
Çünkü bunun ne manasını anla:: 
mışlardır, ne de lüzumunu idrak 
etmişlerdir. Garb demokrasileri, 
daima liberalizmin ölmez fikirle
rinden bahsediyorlar da milletle. 
rin bu yüzden ölmekte oldukları
nı bilmiyorlar. Garb demokrasi
leri, .,fdeolojilerm mücadelesi- il

den bahsederken otorıter millet -
ler, batmak üzere bulunan libe -
ralizm iilemine tevarüs ediyorlar. 
Führer'in ltalytı'ya olan seyahati, 
bu yolda ünde gitmekte olan iki 
milletin bu dostane birHğinin da. 
hili ve harici kuvveti hakkında 
garb demokrasilcrındc bir güna 
tereddüd ve vehme mahal bırak
mamak gerektır. 

Af kanunu 
Münasebetile 

Yeni af kanununun bugünlerde 
Büyük Millet MccJisinde müza -
keresine ba~lamlması münnsebe -
tile halen büt~:-1 cczr. evlerinde 
cezalarını çekmekte olan ve muh. 
telü cürümlerle mahkum bulu -
nan birçok vatandaşlar, Büyük 
Millet Meclis.ne, hükumete ve 
Halk Partisine müracaattc bu • 
lunmuşlardır. 

Diğer taraftan affa mazhar tu. 
tulnn 150 liklerin intihab etmek 
ve edilmek hakkından mahrum o
lacakları anlaşılmaktrdır. 

ristc Fransa 3, Belçika 1. 
Birinci turd.ı 'bulunan Avustur

ya milli takımı Turnuvadan ay
rılmış olduğu için İsveç maç yap. 
madan ikinci tura kalmıştır. 

Knpmın açıldığını duyduğu za. 
man bir harekt>t yapmıştı. Fakat 
yine dermnnsız koltuğa yıkılmıştı. 

- Kendisine et suyu verdik di
yen kDtib izahat vcrmeğe başladı. 
Onu hastaneye yollamak istedik. 
Çünkü hücuma uğradığı günden
ıberi hiçbir şey yememiş. Fakat 
kendisi evvela sizi görmek istedi. 
Bu teklifimizı reddetti. 

Katib konuşutuğu müddetçe ih
tiyar adam gözlerin! polis mü -
f ettişinden ayırmamıştı. O ı;özü

nü bitirince: 
- Sizi görmek istiyorum diye 

söze karıştı. Herşeyden evvel si. 
zi görmek istiyordum. 

Polis müfettişi: 

- Fakat niçin diye sordu. 
Adam başını salladı, cevab ver-

medi. Polis müfettişi bu sual ü-

zerinde ısrar etmedi. Onun için 

mühim olan §ey evvelfı bu sui. 

kasdın sebebini ''e mahiyetini öğ
renmek istiyordu. 

·-. IHPVl~Q 
-------

Güneş Galatasarayı 
4-2 yendi 

Fakat teknik itibarila Galatasara daha 
üstün bir oyun oynadı 

Mılli kiıme maçlannın sonun. 
cusu. dün Taksim stadyomunda 
oynandı. 

Saat 17,30 da iki takım kar~ık 
ofarak sahaya çıktılar. Galata • 
sray: 

Sacid Adnan, Salim - Mu _ 
sa, Mustafa, Suavi - Necdet, Eş
fak, Mchmed, Haşim, Biilcnd. 

Güneşliler: 

Cihad - Paruk, Hakkı Yu. 
suf, Rıza, Ömer - Salahaddin, 
Niyazi, Melih, Murad, Rebii. 
Hakem Adnan akındı. 

Oyuna Galatasarayiılar başla
dılar. Gün<!Şlilerin mukabil hü _ 
cumu soldan sarktı. Fakat bu 
iniş de Galatasaray müdafnasın. 
da kesildi 
Güneş yavaş yavaş ağır b:ıSilll

ya başlıyor. Soldan yapılan hü -
cumlar:ı karşı Galatasaray müda. 
faasrnm cJldkatle çalıştığı görü _ 
lüyor. 
Güneş muhadmlerinin topu 

çok hafif bir şekilde kontrol et _ 
tikleri görülüyor. 'fopa gerek n -
yaklannda iken gerekse pas tev. 
zfotında hakim değildiler. Gala _ 
tasaray müdafaası bu vaziyetten 
mükemmelen istifade ediyor. 
Onuncu dakikadan sonra lıi.ıcum 
faikiyetı GalatasMaylılara geçti. 
Yimıinci dakikadan sonra Gü

neşliler yeniden Galatasaray ka • 
lesinisardılar. Muayyen bir ta _ 
biye kullanmaktan ziyade ateşli 
ve seri oynamağa çalışan Galata. 
saray defansı Güneş muhacimle .. 
rine sayılı fırsat bırakıyor. Fakat 
Güneş muhacimleri şuurlu bir 
oyun çıkarmaktan çok uzak bu. 
lunuyorlar. 

Oyun seri, heyecanlı devam e .. 
diyor. Fakat bu sürat ikinde iki 
takımın oynadığı oyun güzel bir 
futbol ulmaktan bir hayli uzak. 
Umumi bir hükmt' bağlamak icap 
edt'rse, takım oyunu ve ferd bakı
mından Galatasarayı dahn iyi 
bulmak kabildir. 

Bu esnada solaçık Murad, to. 
pu çizgi üzerine kadar sürdükten 
sonra biraz geriye doğru ortala _ 
dı ve Rebii 15 metreden çektiği 
sağ bir şütle topu ağlara taktı. 

Devre 1.0 Güneşin lehine bitti. 
İkinci devreye Güneşliler baş. 

ladılar. İlk tehlikeli akını Güneş. 
liler sağdan yaptılar. Niyazi ya _ 
kın bir mesafeden sıkı bir sütle 
topu ikinci dakikada ağlara taktı. 

Galatasaraylılar, oyuna büyük 
bir enerji ile bşladılar. Günt'Ş ka. 
lesi sıkışık dakikalar yaşıJor. 

Altıncı dakikadtı l\Iusanın ha _ 
vadan gelen bir vuruşuna Eşfak. 
la Faruk ayni zamanda kafa ile 
çıktılar. Hakem Faruğun yükse. 
lişini iavul saydı ve Penaltı ver. 
di. Necdet pHise bir şiltle Galata. 
saraya bir sayı kazandırdı. 

Bu gol Galatasaraylıların gay _ 
rctini kamçıladı. Beraberlik sayı. 
sı için var kuvvetlerile çalışıyor • 
lar Sclahaddinin yirmi metreden 

- Bay kfıtib ~imdi bana bir 
hücuma uğradığınızı anlatrpıştı. 

Bunu hatırlnmak ihtiyara yeni
den kuvvet vermiş gibi idi. Yum. 
ruklannı sıktı. Yanaklarına biraz 
renk geldi. 

- Evet evet bana hücum etmek 
bana kimseye Icnalık yapmıyan 
htiyar bir adama. Ah sefiller! 

-Bu vak'a ne zaman oldu? 
- Üç gün evvel. 
- Nereden geliyordunuz? 
- Tüberiden. Gidip bir kanepe-

nin üzerine oturmuştum. Gurub

tan sonraki dakikaların alaca ka. 
ranlığını çok severim. O saatlerde. 

Polis müfettiş; bu lirizmi kısa 
kesti. 

- Oradan dönerken mi bu şey 
başınıza geldi. 

- Evet. Rıhtımların boyunca 
gittikten sonra Mozorin sokağına 
sapmıştım. Tam onu çıkıyordum 

ki birdenbire kafama birşey vu
ruldu. Sendeledim. Tam düşe-

çektiği :frikik ağlara takıldı. 
Üçüncü gollerini çıkaran Gü -

neşliler rahat oynuyorlar. Buna 
mukabil Galatasaraylılar da si -
nirlenmek aliimetleri gözüküyor. 
Hakemin ceza kararları vaıiyeti 
düıeltir gibi oldu. Galatasaray 
muhacimJerinin bir sürü fırSötı 

iyi kullanamamalan Güneşin sa. 
yı fırsatını muhafa1.a etme ini te. 
min ediyor. 

Yirmi ikinci dakikada Güneş -
lilcr dördüncü sayılarını yaptı -
lar. Bir deplasman yaparak sağa. 
çığa kaçan Melih topu ortaladı ve 
niynzi vole bir şiltle günün C'n gü. 
zel sayısını kaydetti. 

Galatasaraylılar 4 .1 mağlub 
vaziyette oynamalar:ına rağmen 
sahada tamamen hakim vaziyet _ 
lerini muhafaza ediyorlar. 

Oyunun son dakikalarına doğ. 
ru Galatasaray solaçığı Faruğun 
hatasından istifade ederek ikinci 
Galatasaray golünü de çıkardı. 

Güneş sonuncu maçı 4-2 kaza.. 
narak bitirdi. 

Gal:ıtasaraylılar mağlub olma. 
lanna rağmen daha güzel oyn:ı _ 
dılar. 

BEŞİKTAŞ _ ALTlLJLAR 
MUH'l'ELİTİ 

Güneş - Galatasaray maçıpdan 
evvel Bcşiktaşla Altılılar muhte .. 
liti karşılaştı. Oyun 2 .l muhte _ 
litin lehine neticelendi. 

KADIKÖYO'NDE 

Kadıköyünde Fener15ahçe _ Ar. 
tlavudköy He bir maç yapmıştır. 
Ve Fenerliler maçı 7·1 'kazan -
nuşlardır. 

Çekoslovakyada 
Bir nümayiş 

Prag 6 (A.A.) - Çekoslovak 
sosyal - demokrat partisinin ku
ruluşunun 60 mcı yıldönümü mü. 

nasebctile dün 150,000 kişilik mu· 
azzam bir alny hükumet merkezi
nin sokaklarından geçmiştir. Bü. 
tün şehir bayram günlerine mah
sus bir manzara arzetmiştir. Ha
vanın her zamar. hükumet mer_ 

kezindeki halkı şeh;r haricine 
scvkeden bir güzellikte olmasına 
rağmen, halk sokakları doldur -
muştur. Hudud civnnndaki mın-

takalara mahsus teşkilatın kırını. 
zı renkte işaretleri hararetle satıl
makta idi. Sokollar, omuzlarında 

tüfek ve ellerinde: • Ya~asın ordu. 
Hazır duruyoruz. Teslim olmıya -

cağız• ibaresi yazılı levhalarla 
geçmişler ve şiddetle alkışlanmış
lardır. 

Her :ziımre temsili arabalarla 
ve her cemiyet kendine mahsus 

bayraklarla :;okakJardnn geçmiş
tir. 

3 

ceğim sırada . bir isi dirseklerim -
den tuttu. Kafama birşey örttü -
ler. İkinci bir yumrukta kendim. 
den geçmişim. Ondan sonra ne 

olduğunu bilmiyorum. Kendime 
geldiğim zaman karanlık bir bod
rumda eli kolu bağlı bir halde 
yerde yatıyordum. Kendimi kur
tarmak için çok çabaladım. Fakat 
ihtiyar ve zayıftım. Muvaffak O

olamadım. Kapaktan uzak oldu
ğum için fcdyadlarımı sokaktan 
işitmediler. Tekrar bayılmışım. 

Ve herhalde uyumuşum da. Tek
rar uyanışımdn s:ıbah olduğunu 

gördüm. Parmaklıklardan 1şık sı. 
zıyordu. Bilmiyorum. Günler na

sıl geçti. Eğer bugün öğleden son
ra bir polis memuru benim inil -
tilerimi duymıısaydı ve beni ora
dan çıkarmasaydı bilmiyorum ne 

olacaktı. Glinü o bana haber ver
di. Ben kaç gün geçtiğıni bilmi _ 
yordum. 

SON TELGRAF'm 
Tarihi tefrikası No. 6 

Çeşmidil oynadığı 
muvaffak 

Sultan Aziz; une ister bu kadın 
eğlencelerimden ... Her vakit illi 
haneme mazhar olduğu halde •• " 
söyleniyordu 

Aklına, Padişahın çok sevdiğı 
gözlerinden Çeşmidil geldi. Bu 
kız kendisinden sonra, gözde ol _ 
duğu halde nasılsa Padişahtan 

bir de çocuğu olmuştu. Haremi 
hümayunda baş sedir alacak mer .. 
tcbcyc gelmişti. 
Çeşmi dil daha bala, Padişahın 

ihmale uğramıyan gözdelerinden 
sonra da hazinedar ust33a düş .. 
rnan olan kızlar ağasının eli idi. 
ÇeşmidiUn en korkunç tarafı, 

ayda, yılda bir Padişahın iradesi
lc hatimine dahil olup, efendisine 
Arzıniyazm külliyen işitemiyecc. 
ği ba1.ı şeyler yumurtlıyarak or. 
talığı bulandırması, belki, Uste de 
kendisini gözden düşürerek Pa >. 
dişah tarafından bir tarafa menfı 
olarak sürülmesi keyfiyeti idi. 

Maazallah hazincdımn mabc -
yinci Fahri Beyle, Hüseyin Avni 
Paşa arasındaki münasabatı e -
fendisi tarafından malum olursa 
değil menfalara sürülmek, ölümü 
bile muhakkak olurdu. 

Çünkü kızlarağası Mahmud 

olmuştu: 

-Ne 

Nedim Paşa taraftarı idi. Bu se _ bu haini! ... 
beble valide sultanın çok sevdiği 
Mahmud Nedim Paşanın da mah
rem bendcsi bulunuyordu. 

Kızlarağası Amber, fettan Ar
zıniyazı Sultan Azizin harimin -
den u.ıaklaştırıp kendi bendcle. 
rinden birisini hazinedar usta 
mevkiinc getirını!k dilerdi. Maa. 
mafih Arzmiyaıın mabeyincı Falı. 
ri Beyle, Hüseyin Avni Paşa ile 
gizli entrikalarına vakım .1eğildi. 
Eğer, bu fmldaklara vakıf olmuş 
olsaydı: Arzıniyazı bir anda yok 
edebilirdı. 

Arzıniyaz, Sultan Azizin gön. 
lünü Çeşınidildcn külli~ çek • 
mesi için daima elinde bulundur
duğu seçme dilbcrlerı Padişahın 
lıalvetinc sokar, onu bu dilberler. 
den birisi üzerinde gönül ve kalb 
hastalığıııa düşürmeğe sni olur
du. Kıskanclılda titizlene titizle
ne yaptıgı vasıtalığa ancak bu 
hırs saikasile tahnmmül edebili
yordu. 

İşte, en son hal\'eti Padişahiye 
soktuğu mat güzeli de bütün kıs
kançlıklarına rağmen; Çeşmidili 

Meçhul tayyareler 
Fransız toprakla .. 
rına akın . etliler 

(Birinci &ahif eden denm) 
görünerek on tane kadar bomba 
ıı'ltmışlardır. Vali ile ııriej jaudar
ma lı.unıandam tahkikat yapmak. 
tadırlar. Bir h'"1ıha ile ortasında 
•U• harfi bulunan bir pervane bu-

lunmuştur. Şahidler, tayyarele -
rin üç motörlü ve kurşuni renkte 
olduğunu söylemekte ve hi~bir 

iFet taşımndıklarmı ilave eyle • 
mektedirler. .:\tes;hul tayyareler, 
tcreddüd etmeden m·hrin mecra -
sını takib etlikten sonra geldikleri 
yoldan dönmüşlerdir. 

Paris 6 (A.A.)- Dun, Ariyejde 
kain Orgeks ' kasabasınm meçhul 
bir takım tayyareler tarafından 

bombardıman edilnı~i gazeteler
de derin bir hcyct:an tt·\'lid etmiş. 
tir. 

Figaro a;LJyor: 
ister kızıl t~pan~ udan. ister 

}'rankbt İ pan)ndan gelmiş ohun 
lar, ccn\'bi tayyarelerinin ha\·ala
rıımzda ccvt.·Iaıılnr ~ınpnıaları ka
bul edilir, miisanıah:ı cı)umıbilir 

hirı:cy değildir. lliik(ımet, lıu 'a. 
ziy~ti bir ~oluna : ol, malıdır. 

Popüler gazetesi, tli~ or ki: 
Vakit la) bctm<>k izin bu tt·c:ı

viiı.lt•rc bir nihn) t•t 't•nnck it•ah 
eder. almı.,tır. 



be ~tefrikası: 28 

fi 'fer .. fi kunıe, ve iktibas 
11 kı mahfuz dur: 

~l~ 

Yazan : Rahmi Ya<:Jız 

Vesika, nsiın, malftmat ve not verenler: Eski Osmanlı donanml\."1 erki· 
nından miralay Remzi, İskele ve limanlar umum kumandanı albay 

Şükrü Pala, komodor başkatibi İhsan, batan gemi kaptanlan, 
eski armatiiı"ler. Ve bugüne kadar ırWi kalan •·esikalar 

r; şinci Mehm d heyecan-
~an titreyen korku u sesile : 
'Enver! Dedi 

• • • 
ben muhakkak bu sebah Allah 

Konycıya gidiyorum ızın verırse 
?,~t p 
~ 0. aıa, teslimiyet ifad~ e _ 

...._ R~ tavırla: 
mi gibilerden gözgöze bakı~tılar. j 
Bu hareket, bu geceki iradeler, 
sonra, en deli bir hükümdarın ya. 
pamıyacağı firar hadisesi akıllı 

adam işi değildi. 

keye atıyor, sonra gerek ocağın 
ve gerekse ocak demek olan iki 
eski komitecinin, Envtr ve TalAt 
Paşalann idam kararlarını yüz.. 
!erine söylüyordu. 

""" bilir lledik sini~ 
Sııır~ len sonı a, iki arkadaş; 
~; Cev1ı llıla Başkumandan Veki. 
lı~t er ağa vasıtasıle Padişaha 
~ . &onderdiler; huzura çık • 
lıırlıtediklerini bildırdiler. 

ı •:tar 
lıarııı sultan, damadile Sad. 
~· lıt;enıen kabul etti; iki na.. 
~ıJıı 

1 
ad ve Terakkinin iki nü.. 

lı~tıı e enıanı, Padişahın önünde 
~'ne Vaziyetinde durur durmaz 
,lıaıa'. ~eluned söze başladı: 

''.tında arız bir heyecanın tesiri 
ili les!e~ulunan Padişah, titrek 

t 'ı!nv.er! dedi, ben bu sabah in. 
~~~ l<onyaya gidiyorum! 

er p . 
t aşa kulaklarına ınana.. 

~Sa~ büyük bir hayrete dil.. 
. l< azamla birlikte sordular: 
~~- onyaya mı gidiyorsunuz? 

41trar~a!ı, ıarar eden bir tavırla 
8dı· t: . 

Jı ~ d Vet, !Conyaya gidıyorum. .. 
~!ıtı_~ &abah olur olmaz! Tren 
"'! gür!!~! Emanetleri de bera.. 

tıc . liruyor,,m ! 
' ı ltt1ı ı~a 1 adcı kodaman yine bir 
~ Sordula: 

"11ıı ?etı '.'. 
lırJa ltar, hıddetı andırır bir ta.. 

, ~ab verdi: 
ıı ~la . mı sebeb soruyorsu -

dt\iıı Uı.Rilız tayyareleri Dersea.. 
~de d erinde, sarayımın tape _ 
~ dt~ 01aşırlarken ben burada 
".'11; 1ı::1.ııra:pm? Size itimad et. 
liıy:ediıı. ışı elinize bıraktım; ne 
tiıı~ 'ıtııse yoptım; ne teklif et. 
lııl!r• ab\ll ettim· harb dediniz 
~ uerı· . ' ' l' ı'ıt ılAn ettiniz, asker ev. 
lıtıınıı ın (!) kanlarını su gibi a.. 
lıt~•re'ı ses çıkarmadım; düşman 
tıiııce erı sarayımın tepesine 
.~e lttık canıma (tak) dedi.. 
~liln Ilı artık, ne haliniz varsa 
'11 ~- llen, Mıır ömrümü böyle 
~n. d·'nden, bomba gürültüsün. 
lııaıta tışllıan şerrinden uzak bir 
'ııııı .. ~ıbadetle geçirmek istiyo.. 

tay 0 nyaya gideceğim; orada 
1'lı~UsYare tehlikesi var, ne top 
"ı' tıı ş· ~ una8 b... ımdi bana Konyada 
;~~tli; \, b;r mahal hazırlasınlar; 
t etı laat durma, irademi teb. 

v s,~: 
tftıı;ıı.tarnıa genç Başkumandan 
~ bt~ renkleri sararmış, bet 
' ll· eti uçmuştu. 
~~e u~~ acaba delirdi mi? 

duşundüler; yoksa bunadı 

\ 

EDEBi 

Padişah ve emaneUerin Ana • 
doluya gittiği, Hünkarın kıymet.. 
li eşyalarla İstanbuldan kaçtığı 
halk tarafından duyulunca payı.. 
tahtın vaziyeti, hali ne olurdu? 
Harb cephesi bunu nasıl tefsir e. 
der, ordular ne hale girerdi? 

Zaten bozuk maneviyatla n,.u. 

harebeye girmiş, harbin htr saf
hası aleyhine inkişaf etmiş olan 
İmparatorluk halkı, korunmasına 
en fazla ehemmiyet verilen İs • 
tanbulda emniyet kalmadığını, 

Padişahın iç Anadoluya savuş • 
masile anlar, bunu kafasında bil. 
yütür, kurdukça kurar ve ... 

Muh~keme bu noktaya gelince 
ne Enver Paşa, ne de S~drazam, 
fazla dü•ilnemediler ... Hünkar bu 
delice kararla hem muharebenin 
vaziyetini, hem de İttihad ve Te. 
rakki cemiyetini büyük bir tchli. 

Verem hastaneleri 
için 17 milyon 
Dinar 
Heybelide 100 yataklı 

bir sanatGryam da 
yapılacak 

Yugoslavyada emlak! bulunan
lar için hükfuııetimizin Yugoslav
ya hükiımetinden aldığı 17 mil _ 
yon dinarlık tazminatın tekmil 

varislerin hal<kile bulunamaması 
yüzünden taksim olunamadığını, 
bununla bir hastaneye yardım e

dilmesinin düşünüldüğünü yaz -
mıştık. 

Bu husustaki mütemmim malft.. 
mata göre 17 milyon dinar Sıh -
bat ve İctimai muavenet Vekaleti 
emrine verilmek il=edir. 

Bu para ıle İzmir ve İstanbul -
daki verem hastaneleri gen~letl
lecektir. 

Yine bu paradan f!eybeliadada
ki verem sanatoryomurıun yanı· 
na 100 yataklı bir paviyon inşa ve 
ilave olunacaktır. 
Sıhhat Vekaleti hu işe sür'atle 

başlanması için faaliyete _geçmiş. 
tir. 

~OMAN :29 

Bu kısa münakaşayı zihinlerin. 
den şimşek hızile geçiren Sadra.. 
zam ve Harbiye Nazırı tekrar bl., 
ribirlerine bakıştılar Enver Paşa, 
Padişaha cevab verdi: 

- Bu iradenizi yapamıyacağız, 
yaptıramıyocağız şevketlim!.. 

Alıklaşmak sırası Padişaha geL 
misti; heyecandan titriyen sesini 
büsbütün incelten bır hiddet ra.. 
şesile damadından bunun sebebi. 
ni sordu: 

- Neden iradem yapılmıyor _ 
muş? Ben padişah değil möyim? .. 
Memaliki mahrusamda dilediğim 
yerde oturur, dilediğim yerde ge. 
zerim! Niçin iradem yapılmıyor. 
muş ... 

Enver Paşa, şahlanan sinirleri. 
ni yatıştırmağa uğraşarak muka. 
bele etti: 

(Devamı var) 

Hapisanege 
Gönderilen 
Azılı bir hırsız 
Yelda Jandarmanın eı
blseslni glyüb savut

duysada yakalandı 
Yandan bildirildiğine göre, o. 

rada çok cür'etkiır bir hırsız tu. 
tulmuştur. 

Yanın Erek mahallesinden Ra
mazan oğlu İrfan, Bnşkal kazasın.. 
dan kısrak ve kilim çalmış, bura
ya kaçmıştır. Zabıtanın yakaladı· 
ğı İrfan, bir jandarma ile Başka.. 
leye gönderilmiştir. Bunlar geceyi 
Zir ve Enis köyünde geçirmişler 
ve İrfan, jandarma uyuyunca el
lerini çözmüş, jandarmanın elbi
sesini giymiş, silahını ve 65 fişe. 

ğini alıp kaçmıştır. 

Birinci komiser Ali Ayra, ko -
miser Mehmcd Yurdakul ve Nu
rettin, polis Alı Çapa, T~vfik Ko. 
çer, Hüsameddm Çetinalp, Kazım 
Yüksek, Şeref Uğraş, Haiis ve Ha· 
san, İrfanı yakalamak ;çin faali· 
yete geçmişlerdır. 

İrfan ertesi gece evinde yaka -
tanmış, jandarmanın elbisesi, si
Jıihı ve fişeği de geri alı!ıarak ken. 
disi tevkif olunmuştur. 

• - • ...._ ·-· r 

iZ AR 
Yazan • • Nezihe Muhiddin 

~.el Şillıdı yüzüm kızarmah.ı 
l.ııJ ~ llıı uzatabilirim .. Beni · •. 

\ı r ın;.;_ · ' I.: ~ ~u•ız. 

"C!ıtı ıı ~~nleı ve gecelerin tasar
~ l'll<izleri söyliyen genç 
ılı· 0 Ytnana gözlerini kaldır. 

ı>.l'>ıı 
'>ıı;1ıı a_nın gozleri onun sarışın 
"ultıa Ustünden aşarak ışıklı 
;ııdiıı~a dalmıştı... Genç adam 
~ ~-e topladı .. Sesinde ne şik:i • 

" de stcm vardı: 
ı <>en· 1 •d; b·ı affedınız .• diye uzur 
. ı:ı' ır saniye kendimden gCÇ

ıı, •b0~. 1b•r san'atkarsınız .. Hem 
~Ot• 1 eşek bır varl.ğa yakh -

1, Uııuz. 
~ lııı~ · Ben bır fanıyim. A. 

~ •,~nuyacak bır ayrılık 
'll>ızi öperek yalvarıyo • 

rum, bu şaşkınlığımı unutunuz ... 

• • 
Ertesi sabah elindeki gazeb! _ 

lerle odaya giren doktor Zehra: 
- Şu g~etelere bak! - dedi • 

hep senden bahsetmişler .. Ne uy. 
gun, ne yerinde yazı '.'r .. Bilsen. 
«0 gecenin gündüzü• şarkısını 

ne duygulu söylüyordun! 

Peymanın gözbebekleri ışıldı _ 
yordu. Nemli bakışları gazetele -
rin üstünde dolaşırken içinde bir 
sorgu kıvrılıp noktalanıyordu: 

Acaba o da bunları görmüş müy. 

dü? Yüreğini geniş ve bol bir 
kurtuluş soluğile kabartan bu 

kıvanca erinciye kadar ne karan. 
lık, ne korkulu uçurumlardan 
atlayıp geçmişti! Üzerlerinde ze. 

hirli kızıl çiçekler açmış ne yır. 
tıcı dikenlerle dalaşmıştı! .. Ona 
bu savaş gücünü, bu kurtuluş hı. 
zını \·eren neydi? Peyman bunu 

bilmiyor değildi; ilk sevgisinin 
kalbini eze eze, didikliye didik
leye onulmaz bir derd olan yara. 

sı hala işliyordu, bu onmaz ya -
ranın ismi ekin• di!.. Değerini 

anlamamış, ona kiiçük bir gönül 

saygısı, göstermemiş, kadınlığı -
nı hiçe sayarak bir kaldırım çığ. 
ner gibi üzerine basıp geçmiş o. 
lana karşı bu ne ~evincli bir uçtu! 

Hayatının h•kaycsinı hıç sak. 
lamadan apaçık anlattığı doktor 

yüreğının en gizli köşelerini bi! _ 

diği bu acıklı kadının gözlerinin 
deyimınden şimdi bütün içli 

7-SON TELGRAF- 6 Hazirau 1!1:!1$ 

Sebzeciler 
Arasında 
itilaf 

Ağaç hayattır! 
........ EJl ........ ııııiı............. 

1 Himaye 
Hey' etleri 

İstanbul sebzelerinin lezzetli 
olmakla beraber çok geç kemale 
ermesi sebzecieri daha fazb kir 
temininden mahrum bırakmak -
tadır. Çünkü memleketin sıcak 
yerlerinden gelen sebzeler mev. 
simden çok evvel İstanbul piya -
sasına çıktığından yerli sebze A. 
nadolundan gelenlerden iki ay 
sonra piyasaya çıkar çıkmaz dü. 
şük fiat almaktadır. 

Her vatandaş bir ağaç dikecek, bah.. T ~~~~~~e~~~k~t;~!~~~rhima. 

Sebzeciler, bu vaziyetin önüne 
geçmek için fenni tedbirler almak 
üzere teşebbüsata girişmişlerdir. 

Sebzeciler, bu işi birleşerek başa.. 
racaklardır. Elbirliğile alı!!acak 

tedbirlerih müştereken tatbikine 
geçilmesi İstanbul sebzelerinin 
erkenden pi.yasaya çıkmasını te. 
nıin edecektir. ,.,-

çesi olmıyanlar da kendi mın
takalarında ağaçlarını dikeceklerdir 
Ağaç bayramı 

devam 
lıer sene 15 gün 
edecek 

Memlekette ağaç sevgisini u _ Aynca; her vatandaş; diktiği a-
yandırmak ve },er tarafı ağaçlan- ğaca bir sene müddetle bakmağa 
dırmak üzere yap,lan faaliyete da mecbur bulunacak ve onu bü. 
yeni bir hız verilmiştir. yütecek, yetiştirecektir. 

Bu maksadla ittihaz olunan ye- Bu ağaçları en iyi ve istifadeli 
ni bir karara göre bu ~eneden iti.. bir şekilde yetiştire!!lere her mın-
baren İstanbul merkezmde ve bü- takada para mükAfatı da verile-
tün kazalarımızda umumi bir •a- cektir. 

Yamyam J:'akında İstanbul ve mülhakatı ğaç seferberlii:ı• ne başlanacaktır. 
ağaç dikme mıntakalarına tefrik 

G t ı Bunun için önümüzdeki şubat. olunacaktır. Her mıntakada otu _ angs er er tan itibaren her sene şubatın son ranların ağaç dikrce mükellefi -
(5 ind sahifed•n ı'evam) haftası ile martın ilk haftası •a· yeti şeklini gösteren talimatna • 

kapanlarla görüşmek üzere iki ğaç seferberliğı• ne ve •ağaç bay· meler de hazırlanacaktır. 
·· d · 1 d ramıo na tah3is olunmuştur. papas gon ermış, on ar a çocu - Bahçesi olmıyan!ar dikecekleri 

ğunu alamamışlardır ve çocuğun Bu 15 gün içinde her vatandaş ağaçları götürüp bu mıntakalara 
babasına yolladığı son mektubun muhakkak b;rer ağaç dikmeğe dikeceklerdir. 
tarihi. 2 tt II lb k. ondan mecbur tutulacaktır. mar ır. a u ı Meselıi Üsküdarda oturup ta 
sonra çocuktan hiçbir haber alı- •Ağaç seferberliği• yeni orman bahçesi olmıyanlar ·Toygartepe• 
namam~tır. kanununun 85 inci maddesi mu - sine götürüp dikeceklerdir. 
Çocuğun hayat ve mematınd;.n cibince mecburid;r Vilayet ve belediye ağnç sefer. 

bir haber almak için avukat 5000 Yani bu müddet zarfında birer bertiği için mikdarı kafı fidan ye-
İngiliz lirası vadetmiş ise de bun- ağaç dikmiyenlere ceza verilecek- tiştirmektedirler. Bu seferberlik 
dan da birşey çıkmamıştır. tir. zamanında merasim ) apılacaktır. 

Nihayet geçen gün avukat evi • !.,..,=========================== 
nin civarında çocuğunun kolları 

ve başı kesilmi~ cesed•ni bulmıış • 
tur. Nevyork zabıtası ou cinayeti 
yapanları mutlaka meydana çı _ 
karacağım temin etmektedir. 

Evvelce avukatın evinde bulun. 
muş olan bir hizmetci kızın Pe -
ringo isminde bir adamla ahbab 
olduğu anlaşılmıştır. Peringo ci
nayetle mahküm olup 934 tenberi 
aranıyorsa da bu işte <'lakası olup 
olmadığı anlaşılacaktır. Katillerin 
para istemek için avukata yolla. 
dıkları mektublarda parmak izleri 
keşfedilmiştir. Fakat Amerika za
bıtasınca şimd;ye k3dar tanınmış 
olan katillerden hiçbirinin par -
mak izleri bunlara uymamıştır. 

Ana ile baba evladlarının cena.. 
ze merasiminde bulunarak bir kat 
daha yürekleri yanm1'tır. 

Hile yapan 
Kasaplar .• 
Belediye kasap dük. 
kanlarını daha sık 

kentrel edecek 
Son zamanlarda hile yapan ka.. 

sapların çoğaldığı görülmeli' edir. 
Bu bileler en çok koyun etı namı 

altında başka cins eUer satılması 

şeklindedir. Birçok kimseler bu 
etleri alırken hilenin farkına var. 
mamışlar, fakat pişirdikten son. 

ra gerek lezzetinden, gerek mu • 

tad zamandan çok TÇ pişmesiıı... 

den şüphelenerek hakikati öğren.. 
mişlerdir. 

Zabıtai Belediye memurları bu 

duygularını seziyordu. Peyman, 
doktor, Zehrayı hep o ilk gece 
başucunda gördüğü gibi bir eme. 
leh olarak seviyordu. 

HOLiVUDDA 
(5 lnei sahifeden devam) 1 

rica elmiş. Ertesı gün, filmin pro
vası gösterildiği zaman büyük 
san'atkar gelmiş, elini sıkmı~. ö. 
zür dilemiş-

Düviviye sert, fakat altın yü -
reklidir. Ne san':ıt... Onu iş ba -
şında görmek klfidir. Fransaya 
avdet edecektir. Çünkü, Holivu. 
dun çalışma tarzı hoşuna gitmi· 
yor. HoU ud'dakilerle anlaşamı • 
yor. 

Amerikalılar ve Fransız 
filimlcri 

Amerıkalılann, Fransız iilim • 
!erine karşı gösterdikleri rağbeti 
anlıyabilmek için Amerikada, bil
hassa Holivudda bulunmalıdır. 
Fransız filim şirketleri, Ameri

kan şirketleri kadar zengin olma.. 
makla beraber son zamanlarda 
çok güzel filimler vücude getir -
mişlerdir. 

Bunu söyliyen ben değilim. A
merikanın en maruf sinema mü -
nekkidleri söylüyor. Fransız fi · 
limlerini alkı.]lı)·or. 

Jan Rönuar bana bir abla 
muamelesi <'diyoı· 

Kaliforniyadaki hayatımız sade 
ve sakin devam ediyor. 
l=~~~~~~~~==ı 

hususta çok sıkı kontrollar yap. 
mak emrini almışlardır. Şimdiye 
kadar ayni sujtan müteaddid ka.. 
saplar cezalandınlmıştır. Memur. 
lar, müşteriler et alırlarken ka.. 
sap dükkinlanm teftiş etmekte, 
bu sureUe hilelerin önüne geçme. 
ğe çalışmaktadırlar. 

mazdı, lakin ellerinin üstüne da.. 
yanan bu duygulu başın sevgisi 
ve dayan~ı ne içten, ne gerçekti.. 

Onun yumuşak saçlarını okşa.. 

yarak •Öz gücünü• arttırmağa de. 
vam etti: 

Hanri Dökuan, sen&ryonun ha.. 
zırlanmasına nezaret ediyor. 
Bazı günler, ö1le oluyorum ki 

herhangi bir senaryoyu, iyi ve fe
na, çevirmiye karar veriyorum. 
Zira, boş durmaktan sıkılıyorum. 
Tek çalışayım yeter ... 

Fransadan iyı haberler gelmeğ" 
başladı. Son .çevirdiğim (Emni _ 
yeti suiistimal) filmi çok alk~la.. 
nıyormuş ... 

Dostlarımız, hakiki dostlarımız 
bu filme gösterilen rağbeti anla
ta anlata bitiremiyorlar. 

Fernan Graveyle J·an Rönuar, 
pazar tatilinde b:zi çok güzel bir 
yere götürdüler. 

Artık birşey düşündüğümüz 
yok. Hayatı, oldu~ gibi kabul e
diyoruz. Dağlara tırmanıyQruz. 

havuzda yüzüyoruz. Senaryoyu 
da unuttwn gibi birşey... Hanri, 
bana Amerikalılar gib! yüzmeyi 
öğretiyor. 

Banyodan sonra, güneşte otu • 
ruyoruz, dinleniyoruz. Bu o kadar 
hoş ki ... 

Jan Rönuar, pı•k tatlı bir kadın. 
Bana, adeta abla muamelesi edi
yor. Tatlı sözlerile maneviyatımı 
yükseltmiye çal~ıyor Çok, çok 
muvaffakiyet kazanacağımı söy
lüyor ve beni inandırıyor. 
Bazı günler buraya, bir filim çe. 

virmek için geldiğimi bile unu -
tuyorum. 

O kadar tatlı bayat geçiriyoruz 
ki ... 

- Arkası yarm -

ye heyetlerinin teşkilatlandırıl -

ması üzerinde tedkikata başlan.. 

mıştır. Himaye heyetlerinin, ne 

kadar fakir çocuğa yardım ettik. 
!erini, tutulan istatistikler göster. 
mektedir. İm.kansızlık yüzünden 

layık olduğu derecede h ımaye 

görmiyen çocuklar mevcudjur 

Bu sene, ilk okullarda yardıma 

muhtac ne kad&r çocuk olduğu 
yeniden teı;bit edilecektir. H·ma.. 

ye heyetleri daha geniş teşkılatla 
çaıışacaklar ve bütün yoksul ço.. 

cukların mübrem ihtıyaclarını 

temin edeceklerdır. Hali vakti 

yerinde ailelerin ~ocukları, fakir 

arkadaşlanna yardım olmak üze.. 
re himaye heyetlerine her ay bir 

mikdar para vereceklerdir. 

Fakir çocukların her şeyden 
evvel karınları doyurulacak, her 

gün öğle yemeği verilmesine ça. 
lışılacaktır. Çocukların kitabları... 

nı da himaye heyetleri temin e.. 
deceklerdir. Bu cihetleri temin 

ve ayrıca seneden seneye giydir!.. 

len çocukların sayısını arttırabiL 

mek için hayır müesseseleri de 

yardımlarını çoğaltacaklardır. 

----<>---

Binicilerimiz 
Ayın 9 unda 
Şehrimizde 
Muhtelif müesseseler 
subaylarımız için kıy. 

metli hediyeler 
hazırlıyorlar 

Elyevm Varşovada bulunmakta 
olan kahraman binicilerimizin a

yın 9 unda şehrimizde olacakları 
anlaşılmaktadır. 

Büyük muvaffa1<iyetlerle mem.. 

leketlerine dönen subaylarımız i

çin büyüle bir :carşılama programı 

hazırlanmıştır. 

İstanbulun bazı maru• müesse

seleri, gene süvarılerimize kıy ~ 

metli hediyeler vermek için ha -

zırlanmaktadırlar. Bu meyanda 

Paşabahçe şişe Vl" cam fabrikası 
da binicilerimiz ·cin hususi vazo. 

1ar hazır lam~tı~. 

Vazoların üzeri d•: :.ubaylan • ' 
mı;ım isimleri yıuılı<iır. 

BUGtlNKtt PROGRAM 

Akşam neşriyatı. 

Saat 18,30 PUık!a dans musikisi. 
19,15 Çocuklara masal: Bayan ni.. , 

ne tarafından. 19,55 Borsa haber. 
leri. 20 Rıfat ve arkadaşları tara. 

fından Türk musikisi ve halk şar. 
kiları. 20,45 Hava raporu. 20,4a 
Ömer Rıza tarafından Arabca 
söylev. 21 Fasıl saz heyeti: ibra. 
him ve arkadaşları tarafından, 
(Saat a~pn). 21,45 Orkestra: ı -
Mendelson: Ruy Blas. 2 - Grek: 

Nüvi Aljeriyen. 3 - Defose: Eer. 
söz. 4 - Driğo: Eko. 22,15 Aıans 
haberleri. 22,30 Plakla sololar, o. 
pera ve operet parçaları. 22.50 

Ondan saklayıp sakınaca!c hiç 
bir şey yoktu. Bundan ötürü ha. 
!ine çeki düzen vermeğe, değeri 
olmıyanların karşısında daima 
yaptığı gibi, yüzüne iğreti bir 
maske takmağa kalkışmadı. Dok. 
tor Zehra kendisine gösterilen bu 
doğruluktan pek seviniyordu: 

- Öcün kutlu olsun Peyman. 
cığım!.. Senin büyük, temiz yü. 
reğini anlayanlar şimdi utansın. 
!ar._ 

Dünyada ıanki kıyamet V«TI 
Tuttuğum dallar yıla 110ldu. 
Bll$tığım yeTler çıban doldu. 
Ürktüm, titredim, 31üzüm soldu 
Önümde açıldı Mr engin çukıır; 
Büzülüp sindim o canavar inine 
Yumdum gözümü gecenin cinine! 
Uyku girmedi içime sönük sönük. Son haberler ve ertesi günün pro. 
I gramı. 23 son . 

- İşte iyi kadınların kini sahi. 
bini böyle yükseltir Peyman .. 
Beıı bu varışı, seninle ilk konuş. 
tuğum gün sezmiştim. 

Peyman yine yüreğinin başını 1 

kemiren bu eski derdi onun gü. 
zel se:;inin içinde bir dakika unu. 
tarak koşup ellerini tuttu: 

- Benim onuk bayanım .. arık 

kadınım - diye seivnçli başını O

nun ince ellerinin üstüne koydu_ 
beni sen kurtardın, senin içınde 
o nurlu ülküyü cyakan• beni kur. 
tardı! 

Bayan Zehra, mürai övmeler. 
den, boş övünmeler""" hoşlan • 

- Ya ümidsizliğe kapılsaydım 
da kendimi kapıp koyuverseydim 
şimdi ne olacaktım? Ya knrşıma 
siz çıkmasaydınız, ben şimdi ne. 
rerlede kalacaktım?. 

- itmidli insanlar yaşarlar PPV. 

man( ·Hem de vakarla yaşarlar .. 
Ümidsizlik, bir ateş gibi iradeyi, 
kuvveti eritir ... İradesizler çabuk 
aldanıp düşerler .. onların kini iğ. 
renç, öcü ve intikamı küçültücü _ 
dür. Sen bir gün bu güzel yurdda 
bir ışık olacaksın. 

Gece sinerken dere kıyısına, 
Yolum kayboldu o ıssız ormanda, 
Kurtlar uludu, inledi rüzgar, 
Yere serildi ulu ağaçlar, 

şıldarken düşümde bir yüce nur, ;:::::;;;;:;;;;;:;;==:;;::::::=:;::;:::;;=::; 
Açtım gözümü doğu yerine --7- ı 

1.:..:.. ıJ. • .:( l.>J~ .{' ıl 
Sığındım ba~mı Türkün •ıe>ineı Rebiülahır Moyıs 

Sahnede cO gecenin gündüzü• 1 7 2 4 _ . 
romansı söyleniyordu; '!ürkün , y,ı ı~~8.Ay 6, l..<ı:ı ı 67,Hızır ı 

öz kaynağından billıir gibı çağla.. · 
1 

6 Haziran 1 Paz ıırtesl 
yan bu yeni musiki, gönülleri en~ 1 

------------

ginlere kaptırmıştı. Bu musikide, 
yurdun ıssız ormanları 'ıluyor, 

mahzun dereleri şırıldıyor, bütün 
Vakiti lr v •• , ı Fıa:ıl tabiatin güzelliği ve korkunçlu. 

ğu ses verirken, hayatta yolunu "· 1 . • •• 1 • 

şaızrmış öz yürekli bir '!ürk 1<m. Güm'J 4 ~8 8 5! 
nın gönül acılanndan sonra r,öz.. üıol> 11 12 •4 35 
!erini ışıldatan kurtuluş sevinci .,.,,ıjj .6 ;J 8 35 
yaltınk'anıyordu. 

...... J.a :9 38 u J) 
Halk, soluk almadan dinliyor. 

\ .ı.LM ~! 38 2 .;o 
du. 

(Devamı var) 
......... 2 12 6 Ji 
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Türkiye 
Cumhuriyeti 
Ziraat 
Bankası 

Sirkeci ,ımendUfer istoayonu ·<ıı·-111m~1' 

AiLE 

Tabldot: 

radır. 

BAHÇESi AÇILDi 

yemek 40 kuruştur, 

Zührevi ve cild hastalıkları-III- Eksiltme 17/\'I/~38 tarihine rastlıyan Cuma giinü saat 15 de 
Kabataşda Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda 
yapılacaktır. 

IV- ŞartnaJl!.e ve projeler 30 kuruş bedel mukabilinde İnhisarlar Dr. Hayri Ömer 
Levazım ve Mübayaat Şubesile Sivas Başmüdürlüğündc'l &!ınabilir. 

V - İsteklilerin kendilerınden aranılan kanuni vesaik ve % 7,5 Öğleden sonra Beyoğlu Ağacaml 
eüvenme paralarile birlikte yukarıda adı geçen Komisyona gelmeleri _ _._,, N ,

99 
T 

1 
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Bir tek tüp sizin 
bu neticeyi alma· 
nıza kafi gelir 

Bugün ilk iş alarak 

Radyoli n 
alınız ve bitinceye kadar günde 
üç defa kullanınız. Bu müdde
tin sonunda dişleriniz evvel -
kinden çok daha parlak, çok da
ha beyaz ve çok daha temiz oL 
duğunu göreceksiniz. 

Radyolin 
'le muhakkak sabah, 
akşam ve her yemek
ten sonra, dişlerinizi 
muntazamen fırça

layın ız 

Hekimler 
--=== --Okuyu.culanmız bu sütunlarda mü

tehassıs hekimlerin hastalarını ka
bul saatlerini muntazamar.. bulurlar] 

İç hastalıkları 
Doktor Hafız Cemal : - (Pa -

zardan başka günlerde öğleden son
ra saat 2,5 den 18 e kadaı- İstan -
bulda Divanyolunda 104 numaralı 
hususi kabinesinde hastalarını ka -
bul eder. Salı, Cumartesi günleri 
sabah 9,5 den 12 ye kadar hakiki 
!ıkaraya mahsus rr.uayenelerini ya
par. Muayenehane ve eve tele -
fon : 22393 - 210~4. 

ŞiRKETi HAYRIYEDEN: 
Mühim ·ııan ·ıi· 

Fevkalade tenzilli aylık abonman kartlarımızın yenisi bermutad haziranın 11 i~~c:iid~r 
barcn mer'iyete gireceğinden ~imdiden merkezi idaremizle Köprü - Boğaz ve Köpı·ii - l 1> 
iskelelerindeki gişelerde bu ayın 11 ine kadar satılığa çıkarılmıştır. 

Sayın halkımıza başkaca fevkalade kolaylıkla:0• 
Yaz mevsimini Boğaziçinde geçirmek istiyenlere ayrıca tenzilatlı 3 aylık kart aboıı;telr 

far ihdas edilmiştir. Bu kartların birinci serisi işbu haziranın 11 inde, 2nci serisi de ıııc 'j<ft' 
!erin umum tatil başlangıcı nazara alınarak Boğaza daha geç nakletmek istiyenlcri ele Jll'bl'o· 
fid kılmak üzere temmuzuı_ı_ birinci giinü~den itibaren 3 ay için muteberdir. Bu kart 9(J?O 
ma~l~rın her ~ s.er~si de Usküda~~an (Usküd ar dahil) Çubukluy_a •.. Rumclihirnrın.ıJ~ıı ı.~d~r 
melıhısarı dahıl) lstınyeye kadar ·o 40 Paşabahçe, Beykoz ve Yenıkoydcn Kayakfoı:ı 
% 50 tenzilata tabi tutulmuştur. 

oıo 40 tenzilatı havi katrların 3 aylık bedeli ~i 
Rumelihisarı ile Üsküdardan Vaniköyüne kadar birinci rney e 

(1980) kuruş yerine (1188), ikinci mevki (1575) kuruş yel'tıı 
(945) kuruştan ibarettir. 40) 

Çubuklu ile Emirgan ve İstinyey~ kadar birinci mevki (23, e 
kuruş yerine (1404) kuruş, ikinci mevki (1980) kuruş yerııı 
(1188) kuruştur. 

oıo 50 tenzilatı havi kartların 3 aylık bedeli 
11 

Y eniköy ve Paşabahçeden 89ğazın her iki müntehası 0~ıJ· 
Kavaklara kadar birinci mevki (3150) kuruş yerine (1575) 
ruş, ikinci mevki (2700) kuruş yerine (1350) kuruştur. di• 

Vergi ve muhtelif rüsum alarak birinci mevkide kanunen te ııı 
yesi İcab eden (234), ikinci mevld (195) kuruş. işbu kartiıır 
yu~arıda yazılı tenzilatlı fiatlarında dahildir. _ cııııei' 

izhar edilen fazla rağbet karşısında muhterem yoleuları:DU$dan bu kartları tedarık 
istiyenlerin bir an evvel müracaatleri rica olunur. zııt)ptl 

Bu kartları hamil olanlar ayni günde mükerrer seyahat yapabilecekleri gibi P8 

da ınıntaka farkı aranmaksızın Boğazın her iskelesine gidebileceklerdir. 

H.,. l•Y• lı:ıııyoruz, hi~bit ıey biı. i 
memnun etmiyor, folı:oı ın ftnosı : 
bGliin ıırofımııdolı:iler bu çok lı:ı5ıO 

tobiotımızdon dolayı bizden uıoklcıııyorfor. 

lıte burada 

VALIDOL imdadımıza yetiıirl 

TÜCCAR ve MUHASİB 
4 .yd' 

Saat 17 den 19 ve 19-21 e kadar haftada 2 ders yaparal<, 00n~3',, 
tüccarlık öğrenmek ve muhasebeci §ehadetnamesi alaral< rıo- ı 
!arda ve ticarethanelerde çalı~ak için, Alemdar caddes;nde ul' ~il 
AMERİKAN LİSAN VE TİCARET DERSHAl\/ESİNli: başvur 
program alınız. Hususi ders de verilir -~ 

;.?"~ 
_:~ 

-·-"- ;:=----·-- ,, horrı:• Sahip ve neşriyatı idare eden ...,aşmu 
ETEM ızz ET BENİCE ıııVsı 

BASJLDICiI YER; SON TELGRAF JlfAT 


