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~ransayı harbe mi · , sürüklemek istiyo la • 
Milliyeti meçhul tayyareler Fransız topraklarına yeniden 
o.kın ettiler ve yüzer kilo ağırlığında bombalar attılar 
~lrn8n ve ltalyanlar, Fransaya akın yapan tayyaralerin Frarlkistle i 
lllüşkül mevkide bırakmak için sahte alamet kullanan hükumete· -

· lere· aid tayyareler olduğunu iddia ediyorlar 
Fransız Başvekili hadise mahallinde bizzat tahkikat ve tedkikat yaptı 

tı · • • • • • 1H t rıükumetcilere aid şehirlere de a ay 
şiddetli akınlar yapılıyor. Mes'lesi 

~NGJLT.''1:9RE, BOMBARDIMANLAR /ıÇ/NPransa ile TUrklr• ara-
Q' L. aında t•Y•nı esef hlçllllr 

tl1'ARAF BiR KOMiSYONUNU h~: .. ::~:~.0~:~~·n 
4HKIKAT YAPMASINI l.STIYOR .. 8 f" • · • 

• • _ 1 e ırımız yıne 

~U lıkenderon soncl1.ğtnc1,..1ti 11azi • 
V~ ".~Ü askeri (Devamı 6 ıncı sahifede) 

~u~'~etıeri 
t~ ~ernmelmiı ' 
'~ .6 

(A.A.) - Dün sabah Or • 
' tı\ tı;b~ atında Fransız aruWn.ln 
!ıı)~t en uçan milliyeti meçhul 
~!ti;,- •lcr, Ariyej departmanının 
,1;ııc doğru 25 hilometre ilet . 
tı)1 ;~dir. Bu tayyareler İspan-
1-;dıt •nerken 18 bomba atmış • 

1 

Dahiliye Vekili 
Şehrimize 
Geldi 

~ ·s~llnların sıkleti yliz kilo ol ~ 
t_" •yı · 1 r t ktur _ Bay Şükrü Kaya 
."ıiı 111• •nıyor. 'l'e c a yo · Pirene dağlarında Fransa • İspanya hududunda hükfunetçi Ispanyollar- d v "tt" 
~t l'· ı ş olan yiiksek tansiyonlu la Fransız jandarmalarının samimi bir hasbihali ogrUC8 saraya 91 1 
'it,) lteııe denıiryoluna elektrik 

'Ilı .~ "•rnıekte idi. Bu yol ha· 
'i·llıa.d.ığı ıı,ibi üzerindeki mü. 
' ' 1 da k . . ' "- csihnemıştu. 

7 (A .A.)- Daladiye, Or -

kumctine mensub tayyareler ol - ı !eri taşıdıklarını yazmaktadırlar. 

duğunu ve kasden }'rıınkist işaret. (Devamı G ıncı sahifemizde) 

Uzakşarkda 
Yeni Japon kabinesi 
l Çinde şiddet siyaseti 
i tatbik ediyor 

,~lıSlz Ba~nkm Oaladiy" Açık şehirlerin bombardımanı, sivil halkın im
~»~ttçen ııaur giinıi meçhul 'ha edilmesi her tarafta nefretle karşılan;yor 1 

~~ ~~et laraiınd&n Iıombardı -
., ~i)\~ 11ınesi meselesi hakkında 
;ı ıı.ın! l'aı>mak üzere dün öle -
~ı;, _ ; saat 16,10 da Luraya gel
\°llı~tl a_şvekiı burada hükumet 

Dahiliye Vekili ve rar ti Genel 
Sekreteri Şükrü Kaya 

Dahiliye Vekilimiz ve P arti Ge
nel Sekreteri Bay Şükrü Kaya 
Ankara ekspresine bağlanan hu
susi bir vagonla bu şabah şehri • 
mize gelmiştir. 

cınoyeti n lşlendl<)I yer ite feci şeKllde oıaoro ıen kadının cesedi 

Yine bir kadın yüzündeti 
Tüyler ürpertici bir cinayet 
Gece yarısı bir kadın sekiz yerin

den bıcaklanarak öldürüldü 
' 

Vak' adan sonr;n 
Dün geceyarısı saat 11 de Fa . 

tih Çırçır sokağında Mecit Bey 
ahırlarının avlusunda bir kadın 
sekiz yerinden bıçaklanma sure • 
tile öldürülmüştür. 

VAK'ANIN TAFSİLATI 
Bundan 9 sene kadar evvel ha. 

len Cibalide arabacılık yapmakta 
olan Sıvaslı Rifat namında bir 
adam gene kendi memleketinden 
Hatice isminde bir kadınla imam 
nikahı yaparak evlenmiş ve F~ • 
tihte Çırçırda kiraladığı ufak bir 
evde karısile beraber oturmağa 

başlamıştır. Bir müddet sonra Ri. 
fatın arkadaşlarından Mahmud, 
mezkur eve misafir maskesi al • 
tında df!vam1 sıklaştırınca kar! • 
!ile, !ı:fahm:.ıd 1rc..5:.nd<i b!: mJ _ 

nasebetn başlangıç emarelerini 
sezer gibi olan Rifat arkadaşına 
yüz vermcmeğe başlamıştır. Mah. ı 
mud bir gün H aticeyi bıçak kuv. 

(Dcumı 6 ıncı sahifemizde) 

Filistlnd-. 

kaçan katil henüz yakalanamadı 

Haaıse meıhelllnde tahKll<atı yapan 
muhorrirlmlz izahat otıyor 

ı. hat llrıie görüşınüs ve memur 
~- lı.ı 11t bizzat istic,·ab ettikten 
·<ııı;11 i "1halann dü~tiığü sahayı 
tıi\.ı t, \,,: o,. 

Londra 7 (Son Telgraf)- J a • 
ponyada şiddet taraftarı olarak 
tanınmış generallerin ıştirakile ye
ni bir kabine kurulması üzerine, 
beklendiği gib;, Çin harbi de da. 
ha şiddetli bir safhaye girmiştir. 
Esasen bir harb kabinesi demek o
lan bu kabinenin uzayıp giden 
Çin harbini, Japon milletinin da. 
ha ziyade sabrı tükenmeden ve 
millete yeni külfetler tahmil et
meden mümkün olduğu kadar kı. 
sa bir zamanda neticelendirmek 
kararında olduğu aşikôrdır. 

(Devamı 6 ıncı sıJillede) Yeni hadiseler 
O-r-g~ral Cereyan ediyor lngiltere ile Amerika bu hu-

Deniz silahlarının tahdidi 
~"<l·ı~ Jeks mıntakusır.a, hava 
•I;,, a 1t.. . b. 

lıı.~ıı "4Vvetlerıne mensub ır 

'tQ~ ~•lırı i~tir. Dal adille bu bö. 
~ tta111ttandanı ile de görüşmüş 
\ 'lıh0,;•1z topraklarının tekrar 
~ ~ ;,i 

1 ıtı an edilmesine mani ol. 
ıı · n la li, "ı~~ı •ıın gelen tedbirlerin 
j nı kuınaııdana emretmiş-
\~~. 
ı... ~ '°e; 7 (Sou Tclııraf)- Al -
\,.~k ı , lafyan gazeteleri Fransız 
-ıh " ... ., 

lıt l:ı 111•tine •ı~ıışlar yapan 
l'l'areleı in l sp~nyol b'i-

-~--· ·r _ .... . 
! 

Kabinenin bu arzusunda ne de
receye kadar muvaffak olacağı 

kestirilemez. Ancak Japonyanın 
işe açık şehirleri bombardıman et. 
mesi ve bu şehir !erdeki yüzlerce 
müdafaasız ve silahsız kadın ve 

(Devamı 6 ıncı sahüemfade) 
Yeni Japon Hariciye Nazırı 

General Uzaki 

F h dd. Al Kudüs 7 (A.A.) - Tülkerime s u s t a u g u ş t u la ,. a re ın tay doğru gitmekte olan bir kamyo. 
nun altında bir bomba patlamış • 

Geldi tır. Bir İngiliz neferi ölmüş, iki 

Bir müddettenberı Avrupada bu 
lunmakta olan Birinci Ordu Mü. 
fettişi Orgeneral Fahreddin Altay 
bugün saat 14,30 da vapurla lima
nımıza gelecek, Gala f ı rıhtımın • 
da karşılanacaktır. 

İngiliz neferi de yaralanmıştır. 
Ayni mıntakadaki kain bir Arab 

kasabasında silahlı bir çete, kasa. 
ba eşrafından biirni oğlu ile bir. 

likte öldürmüşlerdir. Zabıta, bir 
çok kimseleri tevkii etmiştir. 

Vaşington 7 (A.A.) - Hariciye 
Nezareti, yeni zırhlıların tonajını 
ve toplarının çapını tahdid eden 
bir itilıifın Londrada aktedildi • 
ğini yakında ilan edecektir. İngiL 
tere ile Amerika ton haddinin 45 
bin ve top çaplarının 16 pus ola. 
rak tesbit edilmesini kabul et • 

mişlerdir. 

Fransa, İngiltere müstesna ol 

mak üzere diğer Avrupa devlet • 

!eri 35,000 tondan yukarı gemı 

inşa etmedikleri takdirde kenti!. • 

sinin de bu haddi tecavüz etmi • 

yeceğini bildirmiştir. 
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Haricde i Türkleri 
sür'atle memleke e 

getirebiliriz •• 
Bu büyük işi hükumetin her 
yll bütcesine ayıracağı para 
Ue. fakat sür'atle başarmak 
g~çtür. Hususi ve ayrı ted
bırler•e bu bt;yük davayı da 
hatledebil~riz. 

Yazan : ETEM ızzET BENiCE ...... ..-.-.-.;;;;.;;;;;.;;;;..;~,;;;.;:~~= 

Havadisler arasırda okuduğumuza göre hükumet bu yıl 
içi~d~ memleket dışında kalmış bulunan Tiirk ~ardeş
lenmızden ancak 20,000 kadannı getirebilecek. llkönce 

gelecek olan Türkler de Ronuwya Türkleridir. 
Göçmen getirmek, getirilenleri memleket içinde yerleş

tirmek, miistahsil vaziyete sokabil ek, aralarında hastalığı 
ve öliimü en tabii haddi içinde tutabilmek şüphe yok ki kolay 
şey değil. Tecrübelerimiz bugünkü vaziyetimizde bize en bü
yük rehberliği yapıyor ve şimdi bu işi en iyi şekli ile başara
biliyoruz. 

Bulgaristanda, Yugoslavyada, Romanyada, Yunanistanda 
daha iki buçuk milyona yaln•ı Türk vardır. Ve .. bunların hepsi 
de ana vatana gelmek istiyorlar. 

Hükumet l:ıiit4;esi, bunları bir iki yıl içinde Türkiyeye nak
letıniye \'e yerle~tirmiye müsaid değildir. Muhakkak ki, yılda 
yirmi. hatta elli bin Türk getirmek de azdır. Bulundukları 
ınemlekellerin gO<; etmelerine müsaade ettikleri ve kendileri
nin de ıncmlekeıimize gelmek için yarışa çıktıkları yalnız bu 
iki ho~uk milyon Türkü ana vatana getirebilmek için en az 
yirmi hClj, otuz M>ne lizım. Maddi ve mali şartlar bertaraf 
edi•ehilcliği takıfüdt> i•e en geç iki buçuk senede bu iki buçuk 
milyonu memll'kt>te taşıyabilmek, yerleştirmek ve geldikleri 
yıl içinde de müstahsil vaziyete geçirebilmek mümkün olabi
lir. Ve .. hiç ~üplıe yok, iki buçuk milyon Türk Türkiyenin milli 
miıdafaasında; sın:ıi, iktısadi, zirai vaziyetinde mühim bir ra
kam ifadesi olabileceği gibi nüfus randımanı bakımından da 
yi!.zde yüz köylü ve çiftçi olduklarına göre normal tekessür öl
ciı~iinü ~üpheslıı daha müsaid şartlar içinde. ,muhafaza edecek
lerdir. 

Ancak, bu büyük davayı bir iki yıl içinde başarabilmek 
için yukarıda da işaret ettiğimiz gibi bugünkü hükiimet bütçe
sinden ayrılan tahsisat kafi değildir. 

Aklımıza gelt>bilen bjr tedbir, hükiim~ haricdeki Türk 
kardeşlerimizi memlekete getirmek için bir dahili istikraz yıqı
ması veya bir piyango tertib etmesidir. Elli, al~nş senelik bir 
vade ile ve münasib faizle bükllmetin bu iş için yapabileceği 
bir dahili istikraza zannediyonız ki, Türk milleti en büyük 
milli ve iktısadi bir bahişle iştirak edecektir. Yine bu htikrazı 
uzun vadesi içinde itfa etmek te hükiimet için lıicbir zorluk 
teşkil etmiyecek, iki üç yıl içinde memlekette çalı ına verim
lerini ortaya ko1acak olan göçmenlerin devlet ha7inesine ge
tireceği gelir, itfa taksit ve faizlerini ödemeyi karsılıyabile
cektir. 
, Böyle bir istikraz veya piyango ile ilk sene i~inde arazi 

taksimi ,)'.llpılıruısı, çalışma mıntaka]an ayrılması, iklim ve 
tabii muhit tefriki, bina inşaatı, zirai vesait temini, sevkiyatın 
tanzimi gibi hazırlıklar görülür ve ikinci seneden iti haren de 
rahat rnhat nakliyatına ve yerleştirme ameliyatına başlana· 
bilir. 1 

Killalmetin göçmen politikasının inceliklerini yakından 
bilmemekle beraber bu fikir bize mülayim ve tatbik kabiliye
tini haiz gibi görünüyor ve .. nihayet her fikir gibi lehinde ve 
aleyhinde konuı:ulabllir bir çerçeve içinde bulunuyor. 

Ekseriya hayal veya tatbiki güç, hatta imkansız sanılan 
birçok büyük ve çetin davalar iyi ?rıtaniza;ıyon,. en~rj.ik . ve 
disiplinli çalışma ile ifası en kolay ışler hııJ,ine gırmı~tır. lf~
sında iç ve dış politika bakımından bir mahzur bulunmadıgı 
takdirde haricden getirtilebilecek iki buçuk milyon 'I'iirkün en 
kolay ve seri şekilde getirtilmıesi imkanı da zannediyoruz ki, 
bu sekilde pek rahatça elde edilebilir. Nihay~t, mübadil olarak 
gel~ yüz binlerce vatandaşın bu memlekette yerleştikle~~ ve 
bugün faydalarını verdikleri günlere göre her bakımdan yuzde 
yüz farklı ve ileri ~artlar içinde bulnnuyonız. 

Etem İzzet BENİCE 

ONUBEH--
. . . . , ....... 
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Tefrika Yazon: leıken:ier F. 

N. 7 
etmişler .. vücudü buz gibi soğuk.. 
muş. Belli ki bu iş, geceden ol -

muş ... 
- PekllA. Yeter artık. Haydi 

ait. Kimseye bir şey söyleme. Du.. 
yarsam, ağzını yırtanın! 

Yorgi korkarak karakoldan çık-
tı. 

-6-
Naci Demirel, bakkal çırağın.. 

dan aldığı maltlınat üzerine der
hal İzmir zabıtasına bir mektub 
yazarak Ömer Bey hakkında ma.. 
lumat istedi. 

İzmir zabıtası birka~ gün sonra 
şu kısa cevabı verdi: 

cBurada böyle bir kimse yok

tur!• 

SERTELLi 

Naci Demirel bu cevabı aldığı 
zaman, Ömer Bey hakkındaki 
şüpheleri büsbütün artmıştı. 

Artık tereddüdsüz hükmedile_ 

bilirdi ki, İffet Hanımın ölümün.. 
de Ömer Beyin de parmağı vardı. 

Naci Demirel şimdi ne yapacak 
idi? 

Kendini doğrudan doğruya or
taya atmak istemiyordu. 

Yapılacak bir iş vardı: Ömer 
Beyin zevcesile temas etmek. 

Bu, biraz tedbirsizce hır hare_ 

ket olacaktı. Naci Demirel bunu 

biliyordu. Fakat, bundan başka ne 
yapabilirdi? 

İlk önce mesleqini saklıyarak, 

1 Bir f skoçya lının Kırş:h:r Amerika sergisinde 
Felaketzedelerine Türkiye , 
Yardımı Pavyonu 

Vail ve ve belediJe ret:;:. 
mlz bu yUksek alAkayo 

tetekkUr ediyor 
Sultanahmedde iiç senedir ya _ 

pılnıakta olan hafriyatı himayesi 
altına alınış bulunan İskoçyalı 
kağıd fabrikatörü Mister {David 
Russell) den aldığım bir mektub
da memleketimizdeki son zelzele
den çok müteessir olduklarını 
yazmakta ve felaketzedelere u _ 
fak bir yardım olmak üzere reisi 
bulunduğu ,Walker Trust) namı.. 
na ben im vasıtamla elli İngiliz li
ralık bir çek göndermektedir. 

Para tahsis masra!ına sarfedil
mek üı.ere Kızılaya gönderilmiş_ 
tir. 

Memleketimizin uğradığı bü _ 
yük acıya iştirak etmek dostlu _ 
ğunu gösteren bu zat ile mensub 
olduğu teşekküle sayın gaZ'ete _ 
nizle açık teşeklrürü zevkli bir 
vazife bilirim. 

.. .İstanbul Valisi ve belediye reisi 

~~~~~~M~u~h~i~d~d;in;,;Üst~~ 

~ KOÇUK HAöERını 
* Dün Romanya Kralı Karolun 

tahta çıkışlarınıo 8 inci yıldöniı_ 
mü idi. Bu münasebetle bir res.. 
migeçid ve bir de dini ayin ya -
pılmıştır. 

* Benzin fiatlarınm yeniden 
indirilmesi hususunda tedkikler 
yapılmaktadır. Ay sonlarına doğ
ru l kuruş daha tenzilat icra :>lu.. 
nacaktır. 

* İzmit vilayetinin Nimetiye 
köyünün Döşeme mevkiinde t.1 _ 
banca ile öldürülm~ biri erıc;ı;:, 
biri kadın olmak üzere iki ceıed 
bulunmuştur. Bunların bir gönül 
macerasına kurban gittikleri zan_ 
nolunmaktadır. 

1000 lira mUklfatlı bll' 
mUsabaka açıldı 

Nevyork sergilsne iştirakimiz 

için teşkil olunduğunu haber ver. 
diğimiz komisyon ilk içtimaını 
akdetmşitir. Bu toplantıda komis
yonun faaliyetini teksif için, bir 
ihzari komıte seçilmiştir. 

Nevyork sergisindeki pavyo _ 
numuzu bir Türk ressam ve de.. 
koratör tezyın edip süsliyecektir. 
Bu maksadla bir müsabaka açıl _ 
mıştır Kazanana 1000 lira mü.k!.. 
ft verilecektir. 

imar 
Ve istimlak 
işleri 

Vali ve Belediye reisi Muhiddin 
Üstündağ, şehircilik mütehassısı 
M. Prost'un İstanbulun imar pLL 
nı tatbik edilinciye kadar bina 
inşaatına müsaade olunmamasını 
istediği hakkında bazı gazeteler 
tarafından verilen haberin yan _ 
lış olduğunu söylemiş ve ezcümle 
demiştir ki: 

•- Mütehassısın maksadı, ın _ 
şaatın plana uydurulmasıdır. Bu 
suretle yeni bina inşaatı planı 

bozmamış olacaktır. 

Dığer taraftan istimlak işleri 

hakkında hükCımete yeni bazı 
tekliflerimiz vardır. Kabul edilir_ 

se bizim için daha istifadeli ola_ 
caktır. Şehrin imarı için Başvekil 
Celfil Bayarın vadettikleri 4..5 
milyon lirayı yakında alacağız. 

Bu para ile yapacağımız işlerin 
ana hatlarını çizdik.• 

KONFERANS 

Üsküdar Halkevinden: 

* Yumurta ihraç nizamname _ 
sinin 12 inci maddesinin değişti
rilmesi hakkında bir rapor hazır
!;ınarak İktısad Vekaletine gön _ 
derilmiştir. 

8/6/938 çarşamba günü saat 21 de 
Haydarpaşa Nümune hastahanesi 
doktorlarından Müfide Kazım Kü
ley tarafından (Verem ve korunma 
çareleri) başlığı altında halkımızı . 
yakından alakadar eden önemli bir 
konferans verilecektir. 
kese açıktır. 

Salon her_ 

* Devlet memurlannın aylık _ 
!arının tevhidine dair olan kanuna 
bağlı cedvelinin Maarif Vekfileti 

kısmında da deği§iklik yapılması 
hakkındaki kanun layihası Büyük 
Millet Meclisi ruznamesine alın
mıştır. 

* !inada toplanan küçük an
tant ve Balkan postaları umumi 
eksperler kongresine iştirak e _ 
den poosta işleri müdürü İbrahim !=============== 
ile, İstanbul posta başmüdürü A

rif dün Atinadan şehrimize dön
müşlerdir. Bu içtimada beyne! _ 
milel posta kongresinde mevzuu.. 
bahsolacak meseleler görüşü! • 
müştür . * Geçen harta Adapazarında 
jandarma çavuşunu vuran papis.. 
hane firarisi katil Hasan, yap _ 

lan sıkı takibler neticesinde dün 
Geyve mıntakasında yakalan _ 
mıştır. * Sıhhiye Vekilimiz, doktor 
Hulüsi Alataş dün Haydarpaşa 

nümune hastanesini ve Sıhhiye 

müdürlüğünü ziyaret ederek ak
şamki ekspresle Ankaraya avdet 
etmiştir. 

* İstiklal harbi malüllerine 
verilecek para mükafatı Milli 

Müdafaa Vekfiletince tesbit o _ 
lunmuştur. 

5 subay ve 25 ere 5400 lira mıi
kafat ,·erilmektedir. 

Ömer Beyin karısile 
istedi. 

görüşmek 

Bundan müsbct bir netice el
de edemiyeceğini tahmin ediyor
du. 

Ömer Beyin karısına resmen 
gidecek olursa .. 

Evet, böyle yapacaktı. Başka 

türlü hareket cdemezdL Madem 
ki Mansurun tımarhaneden çık

masile Ömer Bey de ortadan kay
bolmuştu. Zabıta, ~üphelcrinı Ö
mer Bey üzerinde toplamağ3 mec
burdu. 

Bu suretle ·Devlet Basımevi• 

memurlarının maaşları 1 er, 2 şer 
derece artmaktadır. 

* Sovyetler .Birliğinden ayn! _ 
makta olan Amerikanır.. Moskova 

büyük elçisi M. Davist, dün ko -
miserler heyetı reisi Molotof tara
fından kabul olunmuştur. 

Bu mülakatta M. St&lin de ha
zır bulunmuştur. * Evveiki akşam Kadıköyünde 
feci bir lııidise olmuş, Ali Koç is
minde bir adam; kansı Fatrnanın 

eve geç gelmesi.ne kızarak eline 
geçirdiği bir bıçakla l<apının ö -
nünde yolunu bekliyerek onu bı_ 
çak.la 3 yerinden yaralamıştır. 

Naci Demirel ilk kararından 
derhal vazgeçti. Onun kulağına 
biri sanki şu sözleri üflüyordu: 

- Budala! Aynaya bir defa oL 
sun bakmak aklına gelmiyor mu? 

Naci Demirel aynanın önüne 
geçti.. 

Kendi kendine konuşmağa baş
ladı: 

- Ben genç, yakışıklı bir erke
ğim. Ömer Beyin karısma kur 
yaparak hulül edeceğim .. 

Avnanın karşısından çeki!d,. 
Tıraş oldu .. 

szlılıi vazi.qeti / f stanhulun 

1938 senesi; şehrimizde en az has
talık görülen yıl oluyor lngiltereınin .. ,g 

teşeb~~ I; 
. Yaz~n: A. ş. ,,.ı.Jpl ıl' 

Sıhhiye müdürü, şehirde hastalık çıkmaması 
için İcabeden tedbirlerin alındığını söylüyer 

· Ingiltcrenin, Ispany• ~ 11 fıl"I C 
hayetlendirmek i~io ik• ~o V 
taraf ile bunları Jıim•Y' t # • 
1 1 ·ut ır: . .t• v et er nezdind~ tavnss &ır !Ilı 

Yaz münasebetile sıhhiye mü _ 
dürlüğü icabeden bütün sıhh.i ted
birleri almıştır. Y"" yer tifo aşı.. 
sına devam olunmaktadır. Şehrin 
sıhhi vaziyeti hakkında sıhhiye 
müdürü Bay Ali Rıza bir muhar_ 
ririmize şu beyanatta bulunmuş_ 
tur: 

•- 1938 senesinde, İstanbulun 
sıhhi vaziyeti, diğer yıllara naza_ 
ran çok iyi bir vaziyettedir. Di _ 

yebilirim ki, şehrimiz, böyle has_ 
talığı az sene görmemiştir. 

Nüfus miktarı bir milyona yak.. 

la.şan ve her gün muhtelif şehir • 
lerimizden muhtelif vasıtalarla 

yüzlerce vatandaşın gelip gittiği 
şehrimizdeki hastalık miktarı, 
Avrupanın en müterakki mem _ 
leketlerinin şehirlerine nazaran 
çok azdır. 

Her tarafta sıkı surette sıhhi 

kontrollara devam ediyoruz. HaL 
kımız sularımızı endişesiz içebi _ 

lecek, temizce yıkayacağı meyva
ları iştiha ile yiyebilecektir. Ay_ 
rıca han ve bekii.r odalarını da 
temizletiyoruz.• 

Dün B. M. 
kabul 

Meclisinde 
edilen yeni 

müzakere 
bir kanun 

ve 

Subaylarımız kaç se
nede terfi edecekler 
Ordu zabitan heg'tine mahsus 

terfi kanunı~nun değ_.şfirilen 
maddelerini ya ı.ıgoruz 

Subaylarımızın kaç senede ter
fi edecekleri hakkında mevcud 
kanunun bazı maddelerinın tadi
li hakkında yeni bir kanun pro _ 
jesi hazırlandığını dün yazmış
tık. Büyük Millet Meclisinin :llin
kü toplantısında 1 inci müz re_ 
si yapılarak kabul olunan ve bü_' 

tün subaylarımızı alakadar eden 
bu yeni layiha hakkında mütem
mim tafsilat veriyoruz: 

Yeni kanunla subaylarun"ıu 
terfie hak kazanmaları için he.'." 
rütbede filen asgari bulunacak _ 

!arı müddetler aşağıya yazılmış.. 
tır. Bu müddetler, harbde ba~:.Ou.. 

mandanlığın göstereceği lüzum 

üzerine •nısıf> a tenzil olunabi
lir: 

Asteğmen 6 ay 
Teğmen 3 sene 
Üsteğmen 3 • 
Yüzbaşı 6 • 
Binbaşı 4 • 
Yarbay 3 • 
Albay 3 • 
Tuğgeneral 

Tuğamiral 3 • 
Tümgeneral, 
Tümamiral 3 • 
Korgeneral, 
Koramiral 3 • 
Orgeneral, 
Oramiral 3 • 

Üs senelik asgari terfi müdde _ 

tini bitirdikten sonra albaylıkta 
geçen tuğkomutanlığınm yalnız 

iki seneye kadar olan müddeti 

tuğgeneralliğin asgari müddetin
den sayılır. 

Harb okulundan çıkan subay • 

Naci Demirel Ferdanın bakış -
larında ufak bir ı.eka eseri bile 
sezmemişti. 

- Böyle basit k:ı.dınları çabuk 
elde etmekten daha kolay ne nr?! 

Diye söylenerek mahal!ebici 
dükkanında sigaranın birini sön
dürüp birini yakıyord" 

Bir saat bekledi. 
İki saat bekledi .. 
Akşama kadar bekledi. 

Ferda Hanım 

çıkmamıştı. 

apartımandan 

Naci Demirel yavaşça kalktı.. 

!ara asteğmen rütbesi \'erilir. 

Bunlar altı ay sonra gösterecek -
!eri liyakate nazaran üstleri ta _ 

rafından yapılacak teklifle mün
hal aranmıyarak teğmenliğe nas
bolunurlar. Tıb fakültesi askeri 
kısmından çıkanlara teğmenlik 

rütb<?si verilir. Askeri tababet 
tatbikat mekteb ve seririyatında 
bir seneyi bitirdikten sonra ehli_ 

yelleri tasdik edilen tabib teğ -
menler üsteğmenliğe ve orduya 
gönderilerek talimatı dairesin _ 
de iki sene kıt'a ve hastanelerde 

staj gördükten soma yüzbaşılığa 
terfi ederler. Tabib teğmenlerden 
tatbikat r ~ ktebinde muvaffaki _ 
yetle imtihan verenıiyenler kıt'a

larda ve hastanelerde terfie liya_ 
kat sicili alıncıya kadar üsteğ _ 
menlik rütbesine terfileri yapıL 

maz. Veteriner fakültesniden çı 

kan veteriner ve üniversitenin 
muhtelif fakültelerinden çıkan 
kimyager, d~çi ve eczacı taleb~ _ 
ye mektebden çıktıkları zaman 
teğmenlik rütbesi verilir ... Bun _ 

!ardan veterinerler askeri vete _ 
riner tatbikat mektebinde, kim _ 
yagerler askeri kimyahanelerde, 

dişçi ve eczacılar askeri tababet 
tatbikat mektebinde bir sene sta

ja tabi tutulurlar. Veterinerler 
kıt'a veya bakteriyolojihane. 
kimyagerler kimya laboratuarla_ 
rında, dişçiler hastanelerde ay _ 

rıca birer sene ve eczacılar ise 
hastane' I e iki seIN? hizmet et.. 

tikten sonra sicillen ehliyeti tas.. 

dik edilmek şartile üsteğmenliğe 
terfi ederler. 

mazdı. Ömer Bey İzmire gittik _ 
ten sonra, her gece çıkmağa baş.. 
!adı. 

- Pekala. Haydi git işine. 
Çırak dükkana girdi. 
Naci Demirel de akşamüstü a. 

partımanın önünden uzaklaştı. 

• • 
Gece ... 
Saat dokuza çeyrek var. 
Ferda Hanım .1partımandan 

çıkıyor .. 

sünde, bulundu;;,ı ha~'~· ,ıl~" 
tedir. Bu teııelıbıi ün. diı\,.~' 
~bi,_ bugün de nıuuU~k :ı:aıı ~ ~ 
ımkan yoktu. Kasıl kı b . b~~ıil 
kadarların bunu reddelll~ ıııı ,r .. uıı 
mektedir. Fakuı ıcşcbiıU' 

d . kl•J"" 4 ra a yapılması hır ııo . 10~J> 
miycilidir: Anlaşılıyor k.' in ı''ı•· 
hükümcli İspaııva Jwrb"'.1 pıll' ' . (crı e ·ıV 
zamanda br Frauko 13 -d·ı~ ~ 
el ··01U J-J c cnebilcc"ğindcn u ,.~ ~ 
· · M" ı · u ... r•P ı,ı nuştır . ucade enın · d~k 

si İtalya ile Frans.ı '""5111 ..ıe,. 
nasebetlerin ıaıu:iınıııc ,.jli.I · , cO•)ıl ~ 
doğundan ve hatta ııı~ ur4f.!" 
yan itil:üını tchli~cyc d'.'' 1,~ 

d · k .. ıcll· .t ~ n en Ingilterc hü un dif,.,.... 
mücadelesini nilıayctl<" .. ,aııJl'lf ~ 
. b .. 1 dı•, 

çın leşe bus yapntB) .J 
tür. ,. •• .-.;: 

. . ıcrıı· .. r 
ispanya mesele'"' c• kt:ı~..,,. e 

münasebetlerin düğÜ•~ '.'~,,.,..ı~~. L · 
mustur. Bu düğüın <:0ıı.ı ,(ri~~ "t 
. . . . I ıı iıt' 
lngiliz -ltalyan itıl• .' · ··ıliılt''~ 

· •uı>• ·ııo· 
~eçmcz. ltalyJ •r ., iııl' fi 
ispanyadan geri5ckn>• · ;ıvl' \ 
Hab ... ô•tanın Italy•Y" ,,ıP' -.,..- t JyP /' 
tanıyamaz. Fran,ıa- 1~ k~ l 

fr·111 ıı~ kereleri haşlayaına~ ·• 
11 

jıs · 
dımıruı üh. t buJıındU~ Jtı" m aç .,k ''; 
ya, İngilteryi ,inir!cdir;~,)iıl f 

eede bağlı kain·. Konı• • lı$f"' "ıı ~ 
veri eski şümul ve JllaPJ\1'1~1" ~ 
halaza eder. italy.ı orl• ıııal< ~ \ ! 
Almanyaya yardı~. , .. ~ ~14' •1~ ı.._~ 
buriyetind kalır So•0 

1 
t ı~ı~,. ~ 

t t ' 1 'i 
ternasyonal nıünasel>t .J:•'' ...ı ı.. 
i ı·t'"''' . ,.. loQ, 
talyan itil:üının in•·'·, 11'''~ 1 r 1 Q 

velki vaziyette kalır. 1 P 1ıJi 1 . 1tı 
·u ıı ... ~ı· 

itilafın imzasilc o d<•'' f,,...~··ı· \ 
ıl ı-' 1· 1 .b 

kada kaldığı "" "' ' 0,.,e .;ı il.. Q, 
hjj)ı 1 ı r. ,'Ji nun galib gelmekte .,ti<' 'I 

rin de mıığlüb olm:ık10 '; ,ıı ,ıl' 
tmeınlıi, bütün be«•P1 "',ıı•~ 
etmiştir . . Eski dvir 1"' 1 
etrafda dolaşıyor. iP' ~ .. . ,.. ı•' ispanya harbınnı . , r ıl' 

d'I ' .. c 1-•"' .Lİ 11 
e ı mesı, on. gun 4,.. ,'/ 
• 3.:;ıJI • 
Italya ile Fran.<.1 ar . ~~ı·. ıl!' 

'b l . ·uıe•lit,.. ,ı 
nası et erı gergı ·.

1 
. ıı•''. ,il 

lumdur. ki, İnı;i!iı tı · h;ıl• ..ıı 
· · nlı•P ırıı'" 

fı, Franko zafeı·nıı , .. 
1 

rın ,1· 
. it• ~ p . 

rak kabul etınckt•~· , 111d• 1,~ı 
budur. Bu itilafııı ıırıt" ,,,.ın d(I 

ra Fransa ile ttalY" ,;~, 1 •' ;il 
müzakerelerin ~aşla.Pi 01ııd:;J' 
geldiği zaman, JtlılY·' d ol•" J' 

İs . c"'" rıP" panya meselsı nı . 1 ,·i J' 
·c r. I''.> 

ileri sürerek bu nıes . 1ir· · .. ~ı· 
r11ı.. .,., 

mey koydurın.~k isi• . 1,~ .,ı'V 
sa da hükümetcilcr<· 
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9 rıol' f 
• . . h d dtıPll O( ·-··- •' ıçın pırne u u 1 4~<· '" ı 
bir mselenin nıvcııt 0 o'' ,~,.ı 
1 . . . f r j;tt r'lf' \..' 
atnıaK t!tl • .nış ı · · 80 .. ~~,r. l"" 

vel.ki gerginliği doırı'~.0''~ 1, ·: ~~· 
idi. Bunun üzer1nc t,1pl·1",.,fl' ..._~) 
mazlık kom>iyooıl . rl•"I<" · \.~ 

. b"tıı• ,. .r ı~t 
sekiz aydan beli u J,ol 

1 
,rr 1 

... ~· . ~"lı '.'pr~~sip i~b~r'.le t:ttbi~;ıı' ,.-ıl' ~ 
Ingilız proıesının !•''~ ;'\ 
verdi Proı'enin s:ı.flı" .:' . .,ıı \.,"' 

1 - GönülliilerİJJ .J ı'ı ,.. tt 
başlanacak_ ~,,; f \ 

2- Sayım basl"-'.'. b • pıi~ "ti ._ ~ 
iki taraf da göoiitlu ' ,~ııı'~/ ı~ 
derilmesinin öniin• ~c Je~, ~~ •• 

baJl ' ,~ • ... 
İspanya'nın kar~ 'ile' .1pl . . c c<> .. 
mürakabesi tak"•Y · c'" et• · 

l-- Gönüllülerin ı: ,t ı1 
sine başlanacak. Ja on ,l 

4- Her iki tara~ı::~ıco l~. 
gönüllü geri çeki . Jilı ~ 
Franko'nun nıııbalı•' ,vı,ı' 
tanınacak. " ~o~l' 

G 
.. "I" ,_: hUo (O (1 f oru uyor "' ·ı-.1 

ıoıb• ııt· .J• 
bir projedir. \C · ık•'''' rı' 'i.-
da şimdidn zorluk ç ~ b'' 0~ J '-
B. d f Sov)·e1 r.ııs) oıil) ,,.· .,. 

ır e a 11ç ıı" J ~ I• 
rik etmiyor So':~"oıa<•" 4~ ro' '\t10 

Naci Demirel: 
- Vakit kaybetmeden ömer 

Kendine çeki düzen verdi. 
Islık çalarak sokağa fırladı. Bc-

Bakkalın önüne geldi .. Çırağa u
fak bir göz işareti vere•ek: 

Naci Demirel köşebaşındaki tü
tüncüden sigara almakta idi. Fer_ 
da Taksime doğru giden bir tak.. 
siyi çevirdi. 

giliz lirasına balı~ 010>• 0 .1,il ~ 
ların alakad:ırfar 11· .ı•~' ~ I· ~ ~~ 

•. be 1 ,,c ... ~ 
taksim ediJeceı:• . ıı••".ı b ;"~ Beyin karısile görüşmeliyim . 

Dedi .. kararını verdi. 
O ne?! 
Güzel bir buluş .. 
Naci Demirelin yardımcı bir 

arkadaşı vardı. 

Sakın bu arkadaşını canlı bir 
mahlük sanmayın! 

Havır '~ ..! her zaman yardım 
eden o. u !ıinbir felaketten kur
taran bu arkadaş, onun zekasıydı. 

Bu hadıse karşı n:ia da imda
dına yetişmişti 

yoğluııa geçti. 

Ve (Sarı apartıınan) ın karşı 

köşesnideki mahallebiciye otur -
du. 

Bereket versin ki, bakkal çıra
ğı ona Ömer Beyin karısını bir 
gün önce uzaktan tanıtmıştı. 

Ferda Hanım .. 

Bu, yirmi sekiz, otuz yaşların
da uzuna yakın, kumral saçlı, 

tombulca ve oldukça güzel bir 
kadındı. 

- Biraz buraya gel.. 
Dedi. Çırak sokağa çıktı: 
- Emrediniz, paşam! 

- Ömer Beyin karısım sora • 
caktım. O da İzmire mi gitti: 

- Hayır, paşam! Evdedir .. 

- Dışarı çıkmaz mı hiç? .. 

~ Gündüzleri nadiren çıkar 

amma, gece olunca süslenir, püs.. 
!enir .. Sokağa fırlar. 

- Her gece çıkar demek? 
- Eskiden bu kadar çok çık _ 

Sivil memur orada kulak kesil-
mişti .. 

Bir tek kelime duydu: 
- Şişliye .. 
Naci Demirel de hemen bir O

tomobile atladı ve şoföre ayni ke.. 
limeyi tekrarladı: 

- Şişliye .. 
Zazıta memuru, şoförün yanı.. 

na oturmuştu. 
Naci Demirel zabıtaya mensub 

oldnğunu anlatmamak için: 
(Devamı vu) 

HiikümetciJer rıe ıı•J') ,~ 1 
JJiıııı• 1~) 1 

tar otmıyan lıır. j5'l jı~~ .~ı r ~ 
komsiyonlıırın"' eJ;dif· ft:;ıı "ıı~i 
cekleri bile şüph gı .ı;or•: i 

1
; r,ı 

·,.... ıe'' ~ Askeri vazı, liYe 1 ,ı 1J 
. ·n fo .•. ~Jll ~~ ı, 

kuvvetlerını 1ıo• h''~ 'il 

k b 1 tınez f,ıJ(ec ,,,~ ~ı·"" 
a 0 e · e)<Jriıl• 1 1 ıl 
mağlup edec e ıı"ao e~ 4ı 

Faka 1 ıı !<•o il 
sayılıyor. . eri çt o'~ .,) 
ini, gönüllerı ı: •o il• 1 ~;I" 
İnııiJtere ve tt9!) jlllcıl ı' 

(Devanı• 3 



lstanbul ticaret sarayı ikinci kağıd ve 
1So bin lira sarfile Bah

~ i Çekapıda yapılıyor 
j#IJ, ·Caret Odası ile zahire borsasını ihtiva erle
~~ Cek 0lan yeni binanin inşasına başlanacak 

Ştj,t·-· 
-ız tıcaı et odaı;ının halen 

Sellüloz 
Fabrikası 
inşası ilerliyor 'f 

Terbiyeli konuş· 
mak için de Yeki· 
•-ot emri mi fazı mi 

Resmi dairelerin koridorla
nnda hfila: 

a:-soN TELGRAF- 'J.H -- 1933 

Müzeler mum m dürünün tıey~natı / • ~ ~ 

iz mitte bir müze kurulacak. Haf. ı lf'Jt~ZORJ 
riyattan iyi neticafer alınıyor 

Ayasofya müzesindeki müzeyikleri tamir 
eden prefesör Wihtmar dı:ı izmite gitti 

un ~ 

akteb ile eb"' vey 
af ile mü sarı .aha 

Bir dostwu aıılatı:ı. or. 
•Dünkü y:.ızıııı okudum. 

ili' ~ . olduğu 4 üncü vakıf 
"'~~~~deki daire çok dar gel -

,ı~ ~ ır, 

diril • 'ikilat \'C ·f · .. d .. 

Bu inşaat içiıı 150 bin liraya ya.. 
kın bir para sarfedilecektir. Bu 

paranın bir kısmı senelerdir ay_ 
rılmıştır. 20 bin liraı;ını ise tica-

Kimya fabrikası için 
de bir arsa satın alındı 

- Ahmedin kanM A~e ... 
Diye bağın;ı.orlarnuş. Soy • 

adı, bay, bayan .•. gıbi mesned
ler l'arken bu çağırış lıakika • 
ten kaba. Aksanı gazetesinde 
dikkatler sütununu yazan ar
kadaş buna hayret ediyor. Fa
kat, biz daha c;ok kendisine 

İzmite gidip geldiğını yazdığı _ 
mız müze umum müdürü Bay A
ziz Ozan o~adaki tedkikleri ha:c_ 
kında ~u beyanatta bulunmujtur: 

görülmektedir. Maahaza burada. 
ki ameliyatımız nıü,bet veya 
menfi bir fikir dermeyan ede~ek 
kadar ilerlemiş değildir 

Haklısın. l\>lektelılcıılt disipli
ne ahlaka riayet <-1 mi) en fale
beyi nezahetini l<irle ım~"n i
ye merhanıelsizt>l' ı ekte İlı 
hududları nı,ıım ;dn nmcJi • 
dirn diyorswı! Bal, ,:ına veni 
bir misal söyli;1-cvin · Benim 
bir yavrum 'ar. ilk "''•ktebiıı 
son sınıfını lıu •r·n(• I.itiri~·or. 
orta. ·a g-eçecek. i ı.ıtihamta 
muvaffak olsun di~·ı hirka~ 
gündür dersleri le- lıfrriktto me,. 

, i!' . . vazı esı gun en gu.. • '1 '14lıyen İstanbul. ticaret O-

a~ bu vaziyeti gözönünc a
~ 'ııııı b Yeni ticaı·et odası bina _ 

::fi a~ra~. evvel inşa olunması 
" ttıı. gorülmü~tür . 

~dbina, dördüncü vakıf haıı 
' a ticaret ve zahire bor -
ı;c1il' bulunduğu yerde yapıla. 

(~ ı>olitikadan devam) 
~ -

ret odasının eski fenerler idare _ 
sindeki matlubu te~kil edecektir. 

Yeni İstanbul ticaret odası bi _ 
nası muazzam ve modern bir e
ser olacak ayni zamanda bir ti _ 

caret S3rayı halinde bulunacak
tır. Ticaret ve zahire borsası da 

yeni biJ1ada bir yer işgal edecek _ 
tir 

Şirketi Hayriye 
Hal:ç şirketinden bir 
Vapur S3tın ald ı 

Şirketi Hayriye idaresi, Halıç 
şirketinin 12 numaralı vapurunu 
satın almıştır. (12) numara, •A.. 
raba vapuru• haline getirilmiş _ 
tir. 

Bu suretle boyu uzatılan ve 
yükseltilen yeni araba vapuru; 
yakında kızaktan indirilecek, ay 
sonunda seferlerine başlayacak

nr. Bu vapurun ililvesile Şirketi 
Hayriyenin araba vapuru kadro
su 8 e baliğ olmuştur. 

Nişanlanma ve 
Evlenme 
Masraf /arı 

Mahalli adetlerle esas
Jı surette mücadele 

edilecek 
Dahihye Vekaleti, memleketi_ 

mizin bazı taraflarında eskiden 

mevcud örf ve ~detler yüzünden 

nişanlanma ve evlenmelerin çok 

masra:flı olduğunu görmüştür. 

Bu yüzden bir kısım gençlerin 

evlenemedikleri anlaşıldığından 

bu adetlerle esaslı surette müca. 
dele edilecektlr. 

Mesela aşağıya naklettiğimiz 

satırlar, bu adetlerden birine-;;;;_ 
saldir: 

Kocaili vilayetinin •Hendek» 

kaza ve köylerinde evlenmenin 
safiıalan §Udur: 

İzmittc inşa edilmekte olı.n ı • 

kinci kağıt ve sellüloz fabriJo:ala-

rımızın inşaatı hararetle devam 
etmektedir. 

Yeni Iabrikalarınuz 939 senesi 
Haziran ayından itibaren iş:leme

ğe başlayacak ve resmi küşadla
rını bizzat Başvekilimiz Celal Ba.. 

yar'ın uğurlu elleri yapacaktır. 

Diğer taraftan yine İzmittc te-

1 sis ve inşa olunması kararlaştırı_ 

lan •Büyük kjmya fabrikası• iÇin 

bir arsa da satın alınmıştır. Bu 

yeni fabrikanın inşaat malzemesi 
hazırlanmakta ve makine aksamı 

sipariş edilmiş bulunmaktadır. 

-

Yeni sandık itfaiyeye 
Yazılmak istiyenleri 
Çoğalttı ---
Çecuğu değacak itfa

iyecilere yarım maa ş 
ikramiye verilek 

cistanbul Belediyesi itfaiye bir

liği yardı msandığ1> namiJc teş

kili Şehir Meclisi tarafından ka_ 
bul olunan yeni sandık, bütün it

faiye mensublarını sevindirmiş 
ve bu suretle itfaiyeciliğin istik • 

halinin korunması üzerine, haric

den itfaiyeye girmek üzere son 

günlerde birçok müracaatler icra 
olunmuştur. 

Bu sandığa aid talirnaİname 
mucibince, badema itfaiye teşki

latı memur ve müstahdemleriıı

den her birinin doğacak çocukları 

için ,-arım maaş nisbetinde ikra
miye verilecektır. 

Ayrıca kazaya uğrayacak it!a. 

iye efrad ve iımirleri için de mu

ayyen tazminatlar verilecektir. 

Bu yıldan itibaren her sene 
yardım sandığı menfaatine bir 

balo ve müsamere tertib oluna _ 
caktır. 

Belediye de itfaiye efradı ıçin 

her sene sigorta şirketlerine ver_ 

diği 3000 lirayı bu yıldan başla _ 
yarak itfaiye sandığına vel'ecek_ 
tir. 

-

vinde büyük bir toplantı yapılır. 

Biliıhara medeni nikah kıyılır, 

bunu da düğün takib eder. Bütün 

hayret ediyo~u ... 
•Bize yakışmıyan şu kabalı

ğın artık önüne geçsek. Mer -
kezden bir tamiın bekliyoruz.> 

Diyor . İııaret ettiği kabalığı 
önlemek muhakkak ki sosyal 
terbiyemiz bakımından yerin
de ve zaruridir. Ancak hayre
timizi çeken taraf bu kabalığı 

durdurabilmek için de merkez
den tamim istenıol'.sidir. 

Eğer terbiyeli konu~mak için 
de Vekiletten emir almak, 
merkezden tamim göndermek 

•- Parlak bir medeniyete salı_ 
ne olan İ:mıitle şimdiye kadar 
esaslı bir tedkik veya arkeolojik 
araştırmalar yapılmış değildir. 

Burada imar planının tatbikına 
geçildiği sırada, asan atika haL 
riyatına müsaid sahalr ,-ücud.~ 
geleceğine şüphe yoktur. 

Ancak biz şimdi İzmitl.c müs • 
takbel ha!riy"t için preliminare 
mahi.ı ette sondajlar yapıyoruz. 1 

Mesaimiz, biri İzmitin en yüksel: 
mevkilerinden bıri olan Orhan 
semtindedir. Burası Bitiııalılar 

tarafından kurulan şehrin aJ..ro • 
polu olarak kabul edilebılir. 

Elyevm Kral il Nıkooed ye aid t 
tahmin olunan kesme ve beton , 
ve yontma .ta~tan duvar enlcan 

İkinci çall§ma yerimiz de, i<J. 

ğıd fabrikasının memurin daıre -
lerinin bufunduğu mevkim arka. 
sındadır. Burada murabbai b;r 
bina enkazına tesadüf olunmu; _ 
tur. 

Yakın bır atide İzmıl mahalli 
bir müze kazanacaktır. Bu oldu
ğu zaman, İstanbul mıizekri me. 
safenin kısalığı dolayısile bu mü
zenin tertib, tasnif , .... rchberinın 
yapılmasını ışini memnunıyetlc 

ve iftiharla deruhde edecfxtir.• 

Diğer t~raftan aldığımız malü. 
mata göre Ayasof) a müzeslnd. _ 
ki· mozayiklerı tamir eden pro -
fesör Whitamar da İzmitc gi'wi~ 
ve eski eserler üzerinde tedkik _ 
lerae bulunmuştur. 

ieab ediyorsa dikkatler muhar - !""========================= 
ri, sütununa: Asarıatika ıy .. ~ mvay 

- Güleriz, ağlanaeak hali- · 1 C. 
mize Mütahassısı Ş" k t • K~;dını da ilaveden çekin - , 1 r e 1 
memelidir. M. Bakster 

Bilmem haksız mı düşünü
yonım ? .. 

BÜRHAN CEVAD 

Sıhhiye Müdürlüğü 
Bütün bostanları 
Teftiş ettiriyor 

M. Prostın plAnlle t•hlt' 
dahilindeki tekmil bos• 

tanlar harlc:e Ç• kacak 
SıhJıiyc Müdürlüğü şehrimizde 

ve civarındaki bütün bostanları 

ve bostan ku1uiarmı birer birer 
teftiş ettirmektedü·. 

Bu teftişlerde sebzelerin kirlı 
sularla yıkandığı görülen bostan 
sahiblen isten menolunacakJardır. 
Diğer taraftan şehir dahilinde 

bulunan bostanların vaziyeti de 
şehircilik mütehassısı M. Pros ta_ 
rafından tedkik olunmuştur. 

Mumaileyh, şehir dahiliııdckı 
teltmil bostanlnın, ileri şehir pla
nında İstanbul haricine çıkanL 
masına lüzum görmüş \'e planda 
da bunu tesbit etmiştir. 
Şehir haricinde, bostan halinde 

kullanılmıya müsaid yerler, Be
lediyece teshil ve tf'dkik olun _ 
malı tadır. 

- -
Tekrar kazıya başladı 

Sultanahmcdde Arasta sob -
ğında 1·eraltı araştırmaları yapan 
\'e Bizans sarayına aid kıymc Hı 
mozikl<"ri rıkaran profesör BJks. 

I< ter; faaliyetine devam etmek Ü-

zere şehrinıize gelmiş \'C kazıya 

başlamıştır. 

Profesör, son defa çıkarmış ol
duğu nadide mozaikler hakkında 
Avrnpanın muhtelif şehirlcr1ndı: 
müteaddld konferanslar vermi1 
ve bunların projeksiyonla resim_ 
!erini gösterıııiştir. 

Bu konferanslar ve mozaıkl'er, 
büyiik alaka nyandlt'mıştır . 

Bazı yalları tamir 
ediy"r 

Tl'aın>ay şirkctı. mevcud tram. 

vay hatlannıl" geçt.ği Jerierdekı 

bozuk yolları peyderpey tamir eL 

tirm~ktedır. Ezciıml« uzun müd. 

dettenberi tamirıne çalışılan Tak.. 

sim - Tün<'! yolu, lıu hafta sonuna 
kadar bitecektir. 

Yakında, Topane _ Karakôy yo_ 

Ju da tamir olunacaktır. 

Bu tamirat esnasında şirket, ya. 

y" kaldırımlanrun asfalt kı ımla_ 

rını da tecdid etmekt~ır. 

Kasımpa·şa A finalı 
Bahriye gedikli Gençler 
M k t b • Geçen giln ş hrim.i,.., geleı:ı A.. e e l tinenin Taleon Jl'a1"ron ;imnaz jo-

Yeni talebe alınma· 
una başlandı 

Kasımpaşadalı:i Deni>. Gedıkli 
mektebine ayın 1 jnden itibaren 
talebe kayıt! ,.e kalmlü11e başlaıı
mıştır. 

Bu sene bu mektebe İsUuıbul 
ve civarı halkından talebe ahıı -
maktadır. Kayıd işlc>ri 25 Tem -
muzda bitecektir. 

2 ne:i sınıfa alınmak için 12 ya
şını ve ilkmektebi 'bitirmiş olnıak 
ıazundır. 

mum:m 58 ıenc vı> gürbüz.~ 

evı:ellu gün Büyü kada ı;e Boğaz_ 
içini. !~işlerdir. Ekseriyetlııi 
genıt lazla:r teşkil edim misafiz ta
l beler; dün de Fenıtre giderelı: 
Rum patrikhanesinı 2iyaret et _ 
miJ!e• ve iiğleden sonra Taksim a
l!lidesine gererek abideye merasını 
le çelenk koymu~tar . istiklal mar. 
şınn:ı.ı si.\ylemi~lerd ll". 

Tal~ler bugün öğled"1l sonra 
memleketlerine "1areket etmışler
dir. 

' gul oluyoruz. Co~rııfya atlas;. 
nın ~cm sahifosimk h·ndi ...ı 
)·azJsı ile bir arkada" -

1 na hitaben ya·zılm1 .. feci hil"ka,. 
satır gördüm. Okudum '<' bir 
baba sıfatile miit<"e"i- oldum. 
Kendisinin t~ı·My.- T ahlakına 
bu kadar ihtimam < tmi~ oldu
ğum halde karsımd:tlıi rnhrla 
rın onun elinden c:ıkmı .. oldu-

I ğuna gözlerimin inanamıya . 
cağı geliyoYdu. Fakat hakikat 
şu ki: Bu yazılıll" mımı iıli. Ya
ni (O<'uğummı ... 

Ne yaphm hilir mhiıı? Bıı 
ahlaksızlık vesika~ını alınca 
dof:nı mektebinin clir.::ktöriine 
götürdüm. Teslim ef.tiın Ken
di çocuğumun l>a~kafannın (O· 

cuğundan aiılaksızlık <>ı:ren . 
nıelerini nasıl istenıtt~em, be
nin1 çocuğumdan da ı.a, kalacı
nın çocuklarının a~-ni ~ekilde • 
zarar görmesine ı:iinliinı raz ı 
olmadı. Çocuğumu l;dki ko a
caklar. Yavııınm ~c,·erim anı· 
ma memteketİmi dalıa çok se
verim. Onlara: (Mcktebinizin 
talimatnamesinde ne r.ırsa tat
bikini ma ederim) dedim. İyi 
mi? Kal>alıati mclrteb talimat
namesini alalı.adar ettiği ic;in 
oraya teT dtiın. Suru zabJ • 
tayı alMcadaı· etseydi çıı«uğu
nıa yataklık mı cdeccktir. 
Bi:ıı. buna biı:şey ila \'e etmi

yeceğjz. Sadece Mcağı ıcağına 
bize güzel bil" misalle, p be
ğendiğimiz adeta bir kalan . 
manhk niimunesi l!(Österm bu 
babanın şu takdire değa lare
ketini bütün elıe,·e:1-ne ibnt ol-

' sun diye sühınuınu;ı;a geçirme
yi kili lltılduk. Zira ateş külle
mek ile sönmez. Ço okların. 

larıııı örlbas eders yeni • 
]erini ya;pmağa on rı ik 
etıni olunn. •· 

Ç'ocuk suçlarına l.arşı .. af• 
e "müsamaha» en büJiil cİ· 

nayettir. HALK FİLOZOFU 

İstanbul 
Hapishanesinin 
Yıkılma işi 

\ '-t llıeriyete girmesi için seri 
1 ~ latiyorlnr , Funko, italyn 
I' ~er r eah lfiııe el verir 
ı lıt lanma·laıı Maclrit iizeri· 
l '1 ~ yapn•ak tasavvurun. 
~.~ ~· Zaınanını bekleyor. 
~t . alansiy11·yı alauk, sonra 
1..'- İiteriııe. tar02 yapacak. 
~ .,_ s.-,.. d~ son baharda, 
~~) llıtde ırefocck ııene Kato. 
,'4)~ q..§1 yürliyecek. Hıikü. 
~ de hıııbr için yenilnıek 
!\,.~ar. Bu şartlar al tında. 
~t · tere lu\•a•sul ıekllllni 
,:\~ il-. Kabul edilmediğine, 

- Lb, b '" \.' ~ ı t rı Jı teryaııını ta. 
\' ttıt~ demekt ı ir. fspanyollar, 
ilı~tksiziu, yavaş yRvaş ara. 
~ ile daviyı hal ederken, bü. 
~ ~!etler a•asıidaki münasL . 

~-~ dearacl.l sırada krızler 
'\. llergoJ~n muhaf;11a eC:e. 

Kız, evvela delikanlının akra

bası tarafından görülür ve söz ke_ 

silir. Sonra o civar kahvehanesin. 

deki bütün halka loku mdağıtıL 

mak suretile söz kesildiği ilan o
lunur. Kadnlardan müreklıeb bir 

grup da hediyeler ve şekerlerle 
kız evine gidip eğlenti yaparlar. 

Açık 
Memuriyet 

bu masraflar 500 • 600 liraya ba. 1 lis ~ mezunu a ranıyor 
Jiğ olmaktadır. 

Ortamektebin birinci sınıimı 

bitirenler de bu mektebin 2 nci, 
ortamektebin ikinci .ınıfını ikmal 
edenler de 3 ÜMÜ s>m!a alınmak. 
tadırlar. 

Başvekil~"!İZ resim! ihale evraki Nafı . 
sergısınde V kAI ti .. d .1 . . . e a e ne gon en < • 

Başvekiliırıız Ct<fil Bayar, diın 

A. Ş J:SMER 

Başka bir gün, kıza, alyans, kü. 
pe, elbise, akrabasına da hediye. 

ler götüriilerek •Küçük nişan• 
yapılir. Az zaman sonra da •Bü

yük ni~an• yapılır. Beşibirliklcr, 

elmas küpe, elmas yüzük, elbise_ 
ler \'e hediyeler alınır, Kızın e • 

YAZAN 

.. USRET SAFA COŞKUN l 
, .._ E D E B İ R O M A N: 145 --. --....:. 

~•ld~ bu gelrn çi!tlik sahi- oluyordum. Senin tcs:: ın galiba ... 
'· •\ıcuk 'lıib _ıann<!an biri olacaktı. Bana Selim Sacidk nasıl tanıştı-
~ degil mi, dönıinciyc ka • ğını anlattığın mcktubların rolü 
lıı> 0nu konu§tuk. Tomris bL olacak bu işdc .. Ben de böyb es. 
~ı it buluyor, Saniha da çok rarengiz tavırlı ve insanın üzerin. 

~~ de, bambaşka J:.ir ınsan tesiri ya-
• ~ •• " senmiş diyordu. Ben i· 
, '' 4 pan insanlarla karşılaşmaktan tu-
!ıı~- ' aksi fikirdeyim. haf bir çeşni buldum. 

'fi ısin. b 
~ı ı eğenmiş, gururlu bir 

sa böyle kalabalık içinde 
· liıe · 
I~ ••ne miimanent etmez. 

l ~~t:Üsaacic ederdi. Dıye dü· 
,'I)._ um. Hatta ihtiyarlar • 

~ ~aııına binmek istemedi
' ~lıı arıa lıiodirdi. Kadını ya
,.,. l'tıu. 
... '-1(' s . 
''~ı • anıha<Juıı. ayrıldık _ 

a lıaı; hu "dnmla meı;;gul 

Geçen gün öteberi almak için 
çarşıya indim. Hazır gelmişken 

o gün İstanbuldan gelen mecmu. 

aları da alayım diye, gazeteciye 
uğradım. Yarı bakkal, yarı aktar 
\"e tuhafiyeci acayib bir yeı· olan 
düklıana girdiğim zaman içerde 
kimi görsem bevenirsin! 

Onu .. 

Kalbımın çarptığını hıssNtim. 

--

Zaten men'i israfat kanunu ile 
düğünlerde fazla masraf yapılma . 

sı memnudur. Bu hususta yapı _ 

lan takyidlerle beraber, yapıla _ 

cak mücadele ile bu kabil adete_ 

rin de ortadan tamamen kaldml. 
masına çalışılacaktır. 

Ne manasız bir çarpış değil mi?. 
Sevindim. Hiçbir sebebi olını. 

yan seviniş bu.. Yıllardanb~ri 

hasretini çektiğim bir insana ras . 
lamışım gibi .. Halbuki.. 

İ~eri girdiğimin farkında olan 
dükkan sahibi, onu yalnız hıra • 
karak mübal.ağalı bir teliı la ba. 
na koştu. 

- Buyursunlar, ne emrıni:ı 
var? .. 

Yan gözle baktım. Dükkancı • 
nın kend isini böyle yalnız bıra _ 
karak koşusuna kızmış gözükü _ 
yordu. Şöyle bir baktı. Tekr~r 

başını çevirerek, tezgahın üı;tü • 
ne yJğılan defterleri muayeneye 
başladı. Bana ı>hemmiyet verme. 
~işine km:lığımı niçin saklıya • 
yım? 

İnsan böyle İstanbula uzak bir 
kazada, İstanbullu, şık giyinmiş 
bir kız görür de alakadar olmaz o
lur mu? .. Gayri ihtiyari gözleri 
takılır, tanışıyormuş hissini ve _ 

Ankarada Çocuk Esirgeme Ku_ 
rumu umumi merkezi i~in bir 
evrak memurluğu açılmıştır 

Lise tahsilini bitirmi1 ve asker. · 
liğini yapmış bir memur alına _ 
caktır. Arzu edenlerin bir an C\"

vel vesikalarile birlikte umum 
merkeze müracaatleri li\zımdu'. 

r~n bir memnuniyet duyar. Ben 
kendi hesabıma onu görünce böy. 
le düşündüm ve duydum. 
Dükkancıya: 

- Beyefendi ile mesgul olur 
Benim acelem yok! 

Dedim. 
Defterleri karı~tırıyordu. Sö/. 

lerimi duyunca durdu. Başını çe
virdi. Gözlerimin içine baktı. Te. 
~kkür edecek, yahud dükkancı. 
nın benimle meşgul olmasını söy. 
liyecek zannettim. Yanılmışım . 
Baktı. O kadar. Sonra ayı_rdığı beş 
altı sarı yapraklı kalın deftcrı 

sarması için adama uzattı. 
O sarıncıya kadar da, gazete _ 

ler~ ve dükkanın içindeki eşyayd 
baktı. 

Çıkarken yol vermek için bir 
adım geri çekildim. Kaba adam, 
teşekkür bile etmedi. Şapkasını 

başına geçirerek dışarı fırladı. Ar. 

kasından baktım. Koşarcasına kö. 
~ede bekliyen arabay;ı doğru gı . 

Leyli ve meccani olan mekteb
de talebelere elbise ve ders lva
zımatından maada, ayrıca hr ay, 
bir mikdar harçlık da verilecek. 
tir. 

diyordu. 
İçimden: 
- Senin alacağın olsun! 
Diye söylendim. 
Bu lakaydisini bi · türlü affc. 

demiyordum. Kendmu nt. kadar 
beyendiğimi bilirsin! Sokağa ~ık. 
tığım zaman herkesin durup du. 
rup bana hayran hayran bakma. 
sına o kadar alıştım ki, bu ada. 
mm ehemmiyet vermemesi tu • 
haf una gitti. Kadınlık gunırumu 
zedeledi. Dükkanın küçük ayna. 
sında uzun uzun kendimi seyret. 
tim. Gülme sakın! Bugün kendL 
mi her zamankinden daha güzel, 
daha ca2ib buldum. 

Aramızda sanki bir harb ilan 
erulmişti. 

Bundan sonra onu çarpışa.:a _ 
ğun bir düşman olarak telakki et-
meğe başladun. ,~ 

Bu manasız adama haddıni bil_ 
mrecektlm. 

Anlaşılan daha kaymakamın 

Ankara ·Halke~"i· t'da ııçıan •re
sım sergisu ni ri~ :ıret etmi ir. 

Celal Bayar, rcssarnlarımızuı 

teşhir ettikleri tekmil tab:oları in
ce bir dikkat '-'C itina ile uzun 
müddet tedkik etmişler ve takdir· 
!erini izhar buyurmuşlardır. 

kuını duymamış, tarıırnamış ola.. 
eaktı. 

Ya. işte böyle SemraCJğını. O 
ı,'Ünden bugüne kadar onu biJ: 
daha göremedim. Fakat raslamak 
ümidıle hergün sokağa çıkıya • 
rnm. Bir kere de araba ıle (köşklü 
çiftlik) in önünden geçtik. 

Köşk, kimse yokmuş hissini ve. 
ren bir sessizlik içindeydi. İri bir 
köpek arabanm sesini duyunca 
birkaç kere havladı. Tekrar ku -
lübesine döndü. Kıvı·ıldı. 

Bu çiftliğe (Köşklü çiftlik) den
mesinin sebebi ortasında Eraı -
köyün, Suadlyenin zarif köşkle -
rini andıran bir köşk bulunın;ı • 

sından dolayı .. Çınarların gölge_ 

sine sığınmış bu köşkte insan an
cak bir manastır hayatı geçircb!. 

lir. Bir defa kazaya yirmi daklka 
uzak. Etrafında in, cin yok .. Fa.. 

kat manzarasının harikulMeliği. 
ni tarif edemem sana! .. 

(Dcrnmı 'ar) 

İstanbul hapishanesinin yıı<?'ıp 
yıkılmaması hakkında vaki tarih 
tedkilderi neticesinde, binanın trı. 

rihi kıymeti olmad1ğı an~ılını> 
\'e bunun üzerine bir rn.ütcahhid< 
ihale edilen •yı!Qlma• i§i.ı:ıc a, 
eı:rak tasdik olunmak üzere Ta. 
fıa Vekaleti™' g.iindel'ilm~tir 
Nafıa Vekaleti ihaleyi tasdik r. 

der etmez, hemen Müdd~i:ın;n .. 
miliğe gönderecek ve akabinde d< 
yıkılma işine başlanacaktır. füı 

yıkılma iha!esi, geçen sefer yıkı. 
cıların istedikleri paradan 6 hl 
lira noksanına yapılmıştır. 

n~7 J-ııcri 

Rebiülabır 

8 

1354 ;{,,_. 
Mayıs 

25 
Yol 1938,Ay 6. Günl 58,Hızır 93 
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Av ır uı p a 1,400,000 
- ? Frank kazanan 

lktısadi buhran başlıyor m U • Kumarbaz kumara 

Harb hazırllğı milletlerin ka~~; · ~ ·· nı boşaltmış! 
• • 

Çek meselesi 
kos:ovakyaya verildikten ve ilk 
adı değiştirilerek I<arlorivari ol-

yemın etti 
Milanda, Rolando Rosi, adlı bir 

Bende 
Etrafında geni 
Hadiseler cere
yarı etmektedir 

- duktan sonra kaplıcalarının müş
terileri devam edıyordu. Bunun gi 
bi Marinbad kaplıcalarının da 
müşterileri vardır. Marinbadın is.. 
mini Çekler değiştirerek Marya
nskalazne koymuşlardır. 

· fabrikatör geçenlerde, Lido ga _ 
zinosuna gitmiş, kumar oynamıya 
başlamış. Üç hafta içinde 1 mil _ 
yon 400,000 frank kazanmıştır. 

Son koyu da aldıktan sonra mem. 
leketine dönmüş ve bir daha ku. 
mar oynamamağa yemin etmıştir. Yazan :· Rifkı O~m~ ı#. 

Bekar ve gençsiniz. Onu da defa görüş~üğü __ bir kimse ile ko. !arı birbirinden biraz u~~ 
Buralarda halkın ekseriyeti Al

mandır. Şimdiye kadar seyyah cel 
beden bu şehirler asker işgali al. 
tında bulununca bundan dolayı 
seyyahların artık oraya gelmiye
rek mevsimi geçirmek için başka 
yerlere gidecekleri söyleniyor. İş_ 
te Alman malbııalı bunu ileri sü
rerek Südetleri:ı bulunduğu bu 
şehirlere seyyah gelmezse bura -
!arın mahvolacağın' ~ azmakta • 
dır. 

vamlı surette ileri sürdüğü neşri
yattan çıkan dedikodııların hula -
sası budur. Yine Alman gazetele • 
rinin yazdığına göre. Südet Al -
manların buluncıuğu yerlere 150 
bin Çek yerle}lirilmişfü. Şimdi 

Südetlerin· reisi Henlein Çekoslo
vak hükumeti ile herşeyi müza.. 
kere ederken ya~nız muhtariyet 
istemekle kalmıyacakmıi. Südet
lerden alınarak Çeklere verilmiş 
olan yerlerin de geri alınarak tek
rar Almanlara iac!esi!ti istiyecek.. 
miş. 

görmediniz .. Yalnız varlığını an.. nuşmak mumkun olamazdı. Maa. mıştı. amma, yine ek~er_ b'lf 
nesinden babasından, dayısından mafih Nükhet görünüşte Şeyda _ beraber geçiyordu. !{antl~ 

İngiltere Hariciye Nezı;reti Or
ta Avrupa işleri daırcsi reisi ge. 
çenlcrde Çekoslovakyaya gitti. O
radan da Almanyayı ziyaretten 
sonra Fransaya gelerek oradan da 
memleketine dönmü~tür. Bu İn
gilız diplomatırım seyahati etra • 
fında çok şey söy Jendı. Fakat 
·Taymi• • gazetesinin c1ediğine gö
re bu >eyahat faydalı olmuş, bir 
çok ~eyler öğrenmiştir. Çekoslo
vak payıtahtında olsun, Berlindo 
olsun İngiliz elçilerile görüşerek 
onlara takib edilecek hattı hare. 
ket üzer inde ıcab eden şeylen 

söykmiştir. 

velhasıl akrabalarından işitiyor - nın pek hoşuna gitmişti. Zarif bir zetenin foto muhabiri ıd e<I 
sunuz .. Bu saydığım kimseleri<? tip .. İnce kıvrak bir vücud, _ bi. - Şeyda, soğru söyle, 
münasebetiniz devam edegeldik _ 
çe nihayet sizde garib bir merak raz da şairane söylemek icab e • gidiyorsun? 'lf·r; 
uyanıyor. Sonra kendi kendinize derse - sihirli bir çift ızöz, birer - Bunda şaşılacak ne ı 

Südetlerin l:ulw1Juğu ve işgal 

altına alınmış olan rnıntakalarda 
fevk•lfıde bir vaziyet var diye İs
panyadan, cumhw·iyetç;lerden bir 
çok gazete muhabiri gtlmı~, Çek 
cephesinde olup bitecek şeyleri 
İ spanyadaki okuyuc:ı~arınu bıl -
dırrncğe hazırlanmışlerdır. 

Alman hududunda Çek tayya
releri uçtu diye Berlin hükiımet 
tarafından yapılan protestolara 
karşı mukabil protes~olar oldu. Bu 
gibi hadiseler ararlaki gerginliğin 
büsbütün ortJdan kalktığını gös -
teren alametler dcğildır. Bununla 

düşünüyor ve nihayet şöyle bir 
su! de sormak mecburiyeti karşı. 
sında kalıyorsunuz. 

•- Bunlar cidden hürmete la. 
yık ferdler. Sözleri, sohbet!eri 
dinlenir kimseler .. Eh nislı~ten 
görmüş geçirmiş bir aileye de 
benziyorlar, acaba şu ara sıra 
mevzuu bahsolan kızcağızları, 
nasıl şey.• 

••• 
Malumdur ki Çe&.oslornk hü -

kumeti geçnl~rde ihtiyatları as -
kere çağırarak kısmen seferberlik 
gibi birşey yapmcştı. İngiliz dip -
Jomatı Pragd:ı iken Çekoslovak 
devlet adamlarına hiç olmazsa bu 
ihtiyatların bir kısmını olsun ter
hisini söylemiştir. Bu suretle ya
tışmış olan aradakL gerginlik bir 
kat daha sükun bulacaktır. Bu _ 
nunla beraber Alman gazeteleri
nin Çekoslovak hükiımeti aley -
hindeki neşriyatL devam etmekte. 
dir. Almanların bulunduğu mın
takaların Çek askerleri tarafın -
dan işgal edildiğin i ve bu işgalin 

İngiliz lordunun kızı Almanya 
taraftarıdır. 

İşte Alman <;:ı•ctei r. rinin de _ (Devamı 7 inci de) 

Şeyda da Günseli ailesini büy. 
le tanımıştı. Günselinin kızı Nük. 
het de böyle merak etmiş ve a :mi 
sualleri kendi kendine sormuştu. 
O hayalinden •Nükhet, i bulun. 
maz Hind kumaşı kabilinden müs. 
tesna bir mahlı'.ık tasavvur etmi. 
yordu. Fakat nihayet karşısında 
temiz bir aile kızı göreceğini zan. 
nediyordu. Bekardı. Gençti; yaşı 
da evlenmeyi mecbur ettirecek 
kadar ilerlememişti amma daha 
uzun zamanda yanlız yaşam:ık is.. 
temeyordu. Ilaniya şöyle bir mü. 
nasibini bulsa dünya evine gir _ 
meğe karar vermişti. 

'· 

uzıyacağını söy1'yen Berlin gaze. 
teleri bundan maksadın Henlein 
ile cereyan eden müzakerelerde 

Henlein üzerinde tesir icra etmek 

için olduğunu iddia ediyorlar. 

Yaz mevsiminde Karlsbadın kap
lıcalarına birçok zenginler gidip 

gehr. Eski Avusturya imparator

luğunun parlak günlerindenberi 

bu böyledir. Karlsb&d nihayet Çe. 

Rakamfar 
Aşk uğrunda bir 

kaç Frank 
lngfiz ayda 

sarfeder? 

1 stntisii.kleı:, ufoytlarları çok olmasına rağmen bir llirlii rağbet. 
ten duşınuJor. Buna da scbeb, hazan tek hir raltaınının sa
hifeler dolıı.-u bir mana ifade etmesidir. · 

l\Ie~cla, yetmi~ ~ a~ında bir adamın müddeti lıa~atıuda beheri 
300 •alıifclik 4,fi20 ki!abda bulunan kelimeler kadar söz söylediğini 
istatistiklerden tiürl'niyoruz. 

Hu nasıl hesab <"dilmiş: Bir adam, giinde 2,800 kelime ,öyler. is. 
,·içre fılin1lcrinc r.:-<irc- lıu vasatisidir. Daha fazla söyliycnlcr, )-ani geve
zeler yok dcğiltljr. 

llinaenalcJh, 2,:ıoo kelime, vasat boyda bir kitabın f4 sahifesini 
doldurdui:!undan 'ene de 3 er yüz sahüelik GG kitnb ~·apar. 

Dahası \'ar: Ilu 70 yaşında.ki babalık öınrünün 2:J senesini yalakta, 
G senesini !ıofradn f''l:irıniştir. Gece ve giindüz devanı etmek ~tile. 
tamam dört .1y !ıra< ~!muştur \'e 9,000 frank jilet parası '·cnniştir. Sa. 
bun ve sıcak su .na>rafı dahil değildir. ._ 

Aynı adam, her ı;;ün bir banyo almak itiyadında ise 240-250 gün 
su içinde yn~amış deın<ktir. Bugünleri yirmi dört 'natten lıesab ediniz. 

Giilüııc \e feci bir menkıbe: İngiltere Kraliçesi Viktoryanın 
Dönıüazel Donor'lcrinden birisi intihar etmiştir. Sebeb?. Pek sade: 
Şenlik zamanlarındaki hayat. Sabahtan akşama kadar elbise giyin. 
mek, değiştirmek, ,_uzit-rce düğmeleri iliklemek ve çözmek, korsaları, 
potinleri baf:-lanıak 

za,1allı krtdın, bunlardan usanıruş. Fakat zamannnızdn tuvaletle
rin sadeleştirildiği, korsa ve bağlı potin giyen hemen hemen kalmadığı 
için 70 lik bir udamıtı tuvaletine 2 seneden fazla sarfotmesine imkan 
yoktur. 

Tiryakilere aid rakamlar insanı hayrette bırakacak mahiyettedir. 
70 yaşında bir tiryaki, mezara gi.rinciye kadar, ağırlığının (i misli Cazla 
tütiin içer. 

İsviçreli iılimlcr, insanları en ziyade alakadar eden şeyleri de 
hesab ediyorlar. hıınlarm başında •sevda• geliyor. Bıı ui;'lırdıı sarfo_ 
hınan paraları he<ab ediyorlar. Onlara göre, hali •akli yerinde olan 
beki\r bir İngiliz >evgilisi için ayda 700-800 frank snrfeder. (Çiçek,. 
tiyatro bileti, küçük hediyeler için). 

Fransızlar r.00.700. Almanlar 400. 

Avrııpaya iktısadi buhran getiren her halde bunlar olsa gerek r
. Lstenin nihay<~tiıuJ~, servetlerinin çokluğuna uazaran en az sar· 

fcdeıı Amerikalılar gelmektedir. 
' (Devamı 7 inci sahifemizde) 

ciğerleri şişer, Nefesi derinleşir. İster ki, göğsüne 
bir bıçak vursun da içini bütün hızile dı~arıya dök.. 
sün ve rahatlaşsın!. 

Yazan : 

sokaklar alca karanlığa e'! 

• Şeyda durgunca yapılı, hoppa _ 
lık ve şımarıklıktan hoşlanm:ıdığı 
için hayat arkadaşının da kendi 
kafasına uygun bir şey olmasını 
istiyordu. Bütün bir ömrünü be. 
raberce g~hçi:meği kararlaştır _ 
dığı mahliıkun kendisini anlıya _ 
mıyacağı korkusile evlenme isın.. 
de ağır davranıyordu Buna r;ğ _ 
men Günseli ailesile tanıştıktan 

sonra kararını vermişti. Böyle te. 
miz bir ailenin kızı her halde pek 
güzel olmasa da yaşanabilir bir 
ierddir diyordu. 

Günseli hanımla epey zaman _ 
dır tanışıyordu. Hatta son iki ay. 
danberi de evlerine girip çıkıyor. 

• du. Fakat 3 ay evvel İzmire tey. 
zcsınin yanına misafirliğe gıden 

I.fükhet dönmemişti amma gel _ 
mesi de pek yaklaşmıştı. Nihaye~ 
bir hafta sonra ... 

••• 
Şeyda hayır cemiyetlerinden 

birinin menfaati için tertib ediL 
miş bir gece eğlentisinden niha _ 
yet onu, Nükheti, görebilmi~ti. 

Fakat o gece uzun zaman konu _ 
şamamak vaziyetinde kaldılar. 

Çünkü Şeydanın yanında birçok 
arkadaşları, Günseli ailesinin ma. 

sasının da tanımadığı birçok kim. 
seler vardı. Esasen böyle umumi 
bir yerde içli dışlı, bahusus ilk 

c 

istifham kadar derin manalar ifa. 
de eden kaşlar .. Sevimli bir yüz ... 
Evet, evet, bu Şeydanın aradığı 
yegane bir tipti. Amma biraz mü. 
tekebbir ... Bazı insanlar ilk hisle. 
rinde çok kere aldanırlar. Bahu _ 
sus bu his kadın üzerinde olursa. 
Hem de bu kadarcık kusur kadı 
kızında da bulunur. Söz aramız _ 
da .. Şeyda Nükhete yavaş yavaş, 
abayı yakmıya başlamıştı. Onu 
birkaç kere daha gördükten son. 
ra iş büsbütün değişti. Tamamen 
kararını vermişti. Nükhctle •evle. 
necekti. Şimdi bütün iş kızın kaL 
bini çekmeğe kalmıştı. Bu da o 
kadar kolay bir iş değildi, değiL 
di amma artık her fedakarlığı 
göre almıştı. 

İş umulduğundan · daha kolay 
halledildi. Nihayet nişanlandılnr .. 

••• 
O, akşam Şeyda vazifesinden 

pek yorgun çıkmıştı .. Ağır ve daL 
gın yürüyordu. Tam bu sıradl bir 
ses: 

- Yahu, bu ne dalgınlık .. Ar. 
tık bizi de görmemeğe başladın. 

- Vay Karni sen misin. Vallahi 
görmedim. Affet canım karde _ 
şim .. Bugün biraz fazla yoruldum 
da ondan olacak .. 

- Nereye böyle .. Tabii devlet_ 
haneye .. Hem artık nişanlandın 
da bizlere uyamazsın .. Sabah va. 
zifeye akşam eve .. 

Karni Şeydanın çok samimi bir 
arkadaşı iclı. Küçük yaştan-Oeri 
beraber büyümüş, beraber oku _ 
muşlardı. Yalnız meslekleri on. 

• 
Yavrum. .. Ömrün nur olsun ... 

- Damlanı aldın mı anne? .. 

- Bunların hepsi geçecek .. d:ıha oirkac: gün .. 

Çok geceler olduğu gibi; tescili, ürnid, tevekkül. 
••• 

Şimdi odasında. Buhran geçti ve anne uyuyabL 

. . Bu saniyelerinde büyük, derin, fasılalı nefes
ler almaz ve kinini dişlerinin arasında gıcırdata gı
cırdata ezmezse yaşıyamaz; tıkanacağından kor -
kar. Kim der ki, gündüzleri bülbül kesLlen, şen, 
şakrak, etrafını güldüren ve kendini herkese sev
diren bu insan; geceleri böyle ıztıubın kanadı üze- ' 
rinde arzın fevkına yükselip sendeliyen ve iç döken 
bir adamdır. 

Edebi Roman 
No.7 Etem izzet BEl\:İCE 

di. Artık ınilti yok, ses yok, rüzgiir yok, haşyet yok. 
her ~ey susuyor. Bu mutlak sükut ta korkunç! Oöa
yı aydınbtan petrol lilmbasının solgun, htrek ışığı 

da olmasa büsbütün bunalacak! Nedir b•ı mihnet, 
Ne bu ıztırab ve meşakkat? .. Bir canı sürüklem~k 
içın değer mi? .. Ne gündüzünde rahat v.ır, ne gece
sinde ferahlık! Böyle hayat yerin dibine batsın! .. 

Bu derd: Damarlarda saklıdır, kalbe akan, ka
nı, zehırleyen sinsi, sinik bir hüviyetdjr ve o gülen, 
sevilen, her gün mizah muharrirlerine, karikatü -
rıstlere mevzu olan sarışın, top;;rlak yiızlü, yassı 

burunlu, bodur, semiz ve Şiı.h vücudlü mo.hlı'.ık san
ki böyle bir •sairifilmenam• dır. Eğer, uzun ve niha. 

yttsiz mihnetlere gebe kalan bu g~celerde ya ana
sının sürüklenen cansız cesedi gözlerinın önünde, 
yahud başı üzerine düşüp burnundan kan fışkırın

cıya kadar okuyabileceği bir kitab ~!inde olmasa 
muhakkak ki, çıldırır! Zaten, yeryüzünde sevdiği 

üç şey var: Anası, kitabları, mesleki. 
Fakat, bu gece de anası ne kadar ağırlaştı. Da

ha J<.~pıdan içerıye adımını atar atmaz, hizmetçi: 
- Büyük hanım yine çok h&sta'.. 
DedL Birdenbire kalbinin rlaral<lığını hisscttı. 

Zaten, evine geldiği zaman bir mezara girdiğinin 

farkındadır. Bu mezarda ya mustarib kalbinin zch
" yutkuna yutkuna bir gün tanıaır.ıle riyip kcn-

di başını yiyecek, yahud da anası i:-lccek' Bari bu 
akıbet her gece her gece yüzüne çarpılmasına ve 
gözünde büyültülmese ... 

Hemen yukarıya çıktı. annesinilı y~nına koştu. 

-Anne ... 

- Anne ... 

Anne, yatağın ıçıne bağdaş kurmuş ~ırpınıyor. 

Kon.ış&n: gözlrindeki kasvdtir. Nefes darlığı, 

ağrı, sızı ve tutkunluk çok! Al.nından ter boşan -
maz, vüeudü su içinde kalmazsa çarpıntının zoru 
güç geçecek. Bir buhran daha öldürebilir! Dikkat!.. 

Ah, bu meraretengiz dakikalar... Daima ikisini 
de l:>itırir. Ana, hafakanlara bo~ula boğula takatten 
düşer, oğul boğazında soluğu tıka:rıp patlıyan 

m~&kkat damarının zehirli kanının ciğerlerine sız
dığını ve bütün vücudüne yayıldığını hisseder. Ne 

olur, bu zehir çanağı boğazında düğümlenip patla. 
yacağına "dışarıya taşsa da göğsıinü ezen ıztırab 
kundağını meydana vursa? .. O zaman: Kurtulacak. 
Mihnet çekmekten, dişlerini gıcırdata gıcırdata si
nirlerıni kasmaktan, damarlarının zehirlenmesin -
den ve beynini yakan hummadan kurtulacak! ... 

••• 
·- Oğlum ov, arkamı ov, kalbimin üzerini ov! .. 

Oh ... 
- Gçiyor değil mi anne?. 

- Biraz iyilştin ... 

Ve üstüste dağınık muhavereler: 

- Lokman ruhu koklatayım mı? .. 
- Oğlum ov, böğrümü ov!. 
- Peki annecl!im !.. 

Koltuğuna iyice gömüldü, bacaklarını likayd 
önilndeki masanın üzerine uzattı. Başını dinliyor. 
Bugün çok yoruldu. Neler olmadı, neler? ... Sahne
ler birer birer gözünün önünden geçiyor. En başta: 
Nimet le kendisine nereden geldi çattı? .. Zengin muh. 
teşm. ath, arabalı, genç ve şehvani bir kadın! Hem 
;~e zenginlik, ne ihtişam, ne at araba, ne ihtiras tes
dudnk, ne kalça, ne de biçim var? .. İri yarı, kadana 
yapılı bir vücud. Ona gör tostoparlak, kat kat ger
dan toplayan bir yüz; çiçek bozuğu bir çehre, bü _ 
yiıl: bir ağız. Endamdan zerre kadar na;ilıi yok. O· 
muzlarından topuklara kadar aşağılı yukarılı bir!.. 

Genç çocnk, kendinden bir iki yaş da büyük 
bu kadını, hoyrat kadını; çirkin kadını, yüz kiloluk 

yet tabii değil mi? ıı~ a , 
- Bırak Allah oşkın ·ıeı#. 

yürü biraz dolaşalıın. E.~.ı lf 
bll• den evvel gezmekten . nıen 

hevesini al. Sonra bUgıı 
rarsın .. 

- Peki amma 
aı' 

nereye gı 
.. ~ 
gız.. • 

0 
(' 

- Hele Köprüye doi1 rırıl
lim. O zaman kararJaştıvr• 
arkadaş kolkola girrnıŞ ) ııJ 
]ardı. Tünele binerek t2çıtf 
çıktılar. Biraz yorgun ° f'".t 
mak ve biraz da kafalofl ,tı"~. 
dirmek maksadile bir bi~oP 
girdiler. Karşılıklı hcrJl rıll· ~ 
yor hem de çakıştırıyorl:fllıı' 
r~dan daha bir saat g_eç~0por~ 
bırahanenin yukarıkı sa~~!>" . 
çıngır~k gibi bir kadLn ~ildi-~ 
gcld:, Bu ses yabancı d~~pıJ'°'~ 
da bunu pek yakınd~n •ePlefl ..il' 
Derhal fırladı. Mer ıv ~ı?'j 
solukta tırmandı. Dnlı9 ·fil~ 
içeri girmemişti ki ka~1 erJ'~ 
bir kadın kollarını b~-ğ#". 
omzuna atmış, başını g~l~~ 
rakmış yılışık, yılışık ~ 90111' ~, 
Şeyda sarardı. Daha bil" tı- ~ti 
l kal rrıı' . e atacak hali ma :. 1ııf. f 
dündü. Her taraf ~~~ bir ; 
şey dönüyordu. Kendı l< gilJI ' 
harrire takılmış fırıJda "Ç ~~ 
nüyordu. Biraz sonra ~h,ı 
kendini toparladı. Ve de 

indi. e"e ''I 
d ıt , ~ 

- Ne oldun şey a, ptl 

birdenbire kalktın .. !{efil I 
kadar sarardın.. ııı•' 

. 'fB '" - Birşey yok Kam' fO.,.. 
den bir tek ricam va;· 
makinesi yanında mı· . ııe ' 

·rrıdı 
- Evet .. Fakat şı .f 

il" mu var. 
)tU" Jfl 

- Uzun etme ya 
1 

ıt ~ d 
d il Y k k sa o ~· n e.. u arı çı · nııt 11 
recede aydınlık .. Kn.~ı J<ad'\ 
sına gelen masada bı iSi de 
erkek oturuyorlar· İ~ ~/. 
gibi. Çaktırmadan bır ııi ~·· 
al. Rica ediyorum. JJC ıa?· 
mak istiyorsan burıU dJP 

bllıt 
- Peki amma ,.~ 

·ı • ne.. vra1'' 
- Rica ediyorum. . 01 

me. Haydi. d•· 131t I 
Karni derhal !ırl~ tarif ~ 

görsün.. Yukarıdaki, ııt n';J ı 
masadaki kız şeydon ıaıtl~ı/ 
idi. İşin vahametin• 

0 3~ıf1 
Devamı 1 incl 

5 

• • ~-.--
llmıl•Yarın 111e•1 

sır Argo hııc ·yof 
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Yetmişlik 
•ı--

Mahküm! 
a 700 ingiliz li

kazanan avukat 

sene ağır hapse 
kum oldu. 

mah-

~1ı.. -
~~ 'tıızalar. Ve yetmiş döt ya

- llıalıkum ve mahkum avukat 

•tııış dörtlük ihtiyar Habs 
'ı no ağır hapse mahkum edil

' · Onun da ıııahkiımıyeti tas. 
ln ~1tııuştur. Habs hastadır. 

'll ı . 
"1d Çın hapi,Jıa !l e' ıı hastaha-
t e Yatmaktadır. 
·~·1· a okunan kararın temyiz 
'•k kend is in ın 1 0hınde bir ne
~ı.Jı.acağı:u umid ederek nik. 

'(. 1 uııuy0:·du Kend isi iyi bir 
...ı lduğu ıç · n l.ondranın di
'"ıta avuka tl · rıı~ de başba~a 
k müdaia_sını ona göre 

•>ıt'· Lak ır. Fı>idcn yapılan 
"ıtt ııet iccs ir.de sahtekarlık 

h--• Yukarıdn söylendiği gibi 
~ uııı edilmis, bu iki kurnaz 

) ıırı h . 
·•rı l akkında verilen ilk ka-
vı. ·~dik ile neticelenmiştir. 
11 Q~al, şimdıye kadar en meş. 
,,tın"Yet davalarını üzerine 

~ııı: Londra mahkemesinde bir 
~~. katilleri müd~fa& etmişti. 
' %_ kendisiniP sevkedildiği 
~! nede evvelce mahkemede 
· lı aa Nmi' olduğu muhtelif 
fı~ de mahküın vardır 

~'1ı ~~at, hff. zamanlar haftad_a 
;;ıl'rı O İngıllf. l:rası krızandıgı 

~ı)anuş .. lier a'.'ukata nasib ol -
l\;1 hır kazanç. Fakat kendisi 
~ntal!arfetıneyi de çok severdi. 

. n· horçtaı,mış, par:mz kal -
~• g·ıhayet 929 da bu ,,ahtekar. 

it; ıt'§nıi•tir. A.radan su kadal' g . • • 
".ııı e.,tıkten sonra iş meydana 
. , ış{:ır .. liobs, tahkıkata göre 
~•ı llltıhinı bir rol oynamış, 
~ ç hır ihtiyardır. !Iobs, bun
~·1 O\( evvel de Hindistan mih.. 

'\;" "t' 
· h ıtıden Kişmir mihracesi 
1lıı b\ır ı~ngin l!ari S!ng'den tam 
~~ i ın İngiliz lirası koparmak 
ll.ı~);ı Sahtek&rlığa döktüğünden 
~~a 'k l'rıahkum edilmişti. Hobs, 
'llıı: taz eder, faiz alırdı. Onun 
~lJtı. e~gin bir adam diye tanın
~ış ır zamanlar hapse girmiş, 
· ltıı ' fakat parasına b:r şey ol. 

t. .. Ştı o . . . b' 
-~ g · nur~ ıçın zerıgın !l a-
~';~İi. ıfatile yaşıyordu. Güzel bir 
.~~ ç~lt 0tornobil;, şoförü vardı. 
~lı. La d.a hisse nenedlerine ma. 
b "l ltııı simdi ihtivar Hobs, 

• •ıa - . 
, ~~~d nenin hastahanesinde yat-
~ 11.ı ır. Hakkında verılmiş o. 
t ı he:oıı kararın nakzedilece -
~ ed·1 1•~ken bunun bilakis tas

"ıııııı ı ltıış olması kendisini çok 
~l §tır. 

' •tıt 
; ~ ted~'ııun imzaları büyültlıle-
~a~.ıı ık edilmi~, bunların ha.. 
t~lııı- Ustalıkla taklid edildiği 
l.ı U§tur, 
ıL lldra 

il; '<!ı .
1 
nın pok tanınmış bir a-

~i trıı c onun arkndaşı hakkın
t., teı ~ıkunııyct kararı İngiliz 

<tınde L .. 1 d .. 
ugcın er e en mu-

him mevzuu oluyor. 
Londra gazetelerinin yazdığına 

göre bundan iki üç ay evvea salı. 
tek8.rlı1da mahkıl.:n c·dilmiş olan 
iki kişinin aleyhlerindeki kararı 
~emyiz etmeleri üzerine cereyanı 
m~:•,3 keme netice&in<le bunların 

• :,.boüsü akım kaim~, mahku-
.. .-ctleri tasdik edilmiştir. 

Okonol ismindeki avukat Lon. 
dra cinayet mahke!T'esinde şim -
diy e kadar pek çok mücrimleri 
müdafaa etmiş, şöhret kazanmış, 
kuvvetli bir avukattır. Okonol, 
birlikte mahkiıır. olan arkadaşı 

Hobs'dan çok gençtir. Çünkü 
Hobs yetmiş dört yaşında, artık 

genç dennıiyecek bir &damdır ve 
bu ~·aşta büyük bir cezaya çarpıl. 
n'ış bir ihtiyar dem ektir. 

Birkaç aydanber: bunların mu
ı. .. kemesi sürmüş, mahküm ol -
muşlar, kararı temyiz etmişler 
ve nihayet talebleri reddedilmiş
tir. Ortada ölen hır &damın bir 
ıasiyeti vardır. Okonol avukattır, 
bu vasiyeti vekil olm"k hasebile 
ele geçirmiştir. Hobs da avuka\ın 
katibidir. Katib ile avukatın mey. 
dan., koydukları vasiyet şüpheyi 
uyandırmış, nihayet tedkikat ve 
tahkikat ortaya büyük bir sahte
karlık çıkarmıştır. Bunların el 
yazısı ile yazılı •ılan vasiyet ka. 
ğıdının üzerindeki yazıyı kim -
yevi maddelerle büsbütün orta. 
dan kaldırmışlar. yalnız imzayı 

bırakmışlardı. On•lan sonra da 
istediklerini makine ile kağıda 

yazmışlardır. Öyle ki Cilmüş olan 
adam, hakiki imıas.~e böyle bir 
vasiyet bırakmış oluyordu. 

Bu sefer yePide'I tcdkikat ya
pılmış ve ültra viyole şuaı ile ka. 
ğıdın göze görünmiyen eski ya
zısı meydana çıkarılmıştır. Ölen 
adaı:n Klii.rkson ism;ndedir. Bu 
adamın birkaç türlü attığı imza. 
!arı vardı. Avukat ile katibi onun 
bütün bu imzalarını da tedkik et
mişler, sonra taklide muvaffak 
olmuşlar, o sureti~ de kağıtlar ya. 
zarak imzalamı.şlardır. 

Okonol, bundan dört ay evvel 
yedi sene hapse mahküm olmuş
tu. Bunu temyiz dmiş, fakat ka. 
rar tasdik edilnı'ştir. 

Keşmir mihracesi 

450 İngiliz seyyahı 
geliyGr 

Ayın 18 inci günü limanımıza 
gelecek olan Starfost bandra!ı İn. 
giliz vapurile 450 İngiliz seyyahı 
gelecektir. Diğer taraftan dün IL 
manımıza gelmesi be· !enen He!. 
!es vapuru seyyahlarının muva _ 
saleti teahhur etmiştir. 

-···-
Y Gksul ç:;ıcuklara 
yardım t0plantısı 
İstanbul yoksul çocuklara yar_ 

dım birliğinin senelik kongresi 11 
Haziran cumartesi günü salt 14 
de Eminönü Halkcvinde toplana. 
caktır. 
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Define! 
''Bu duvarda yüz 

bin altın var,, 
Rüyada çuval çuval altın gö
ren adam nihayet define buld · 

Pariste, Belediyeye aid harab 
bir ev yıkılırken duvarlarından, 

15 inci Lüi'nin İmrahoru tarafın
dan saklanılan altınların meyda. 
na çıktığını yazmıştık. 

Bu ilk görülen bir şey değildir. 
Birçok defalar, birçok yerlerde 
gizli defineler meydana çıkarıl _ 
mıştır . .'3unlardan bazılarını aşa.. 

ğıya yazıyoruz: 

DİJON'DA BİR ALTIN DOLABI 
1861 de, Dijon'da, Şövalye Lüi 

Antuan dö Berbis adlı birisi öldü. 
Vasiyetname/, ıde parasını, eşya.. 
sını, evini karısına bıraktığını ya. 
zıyordu. 

Kadın, 1882 de evini, doklor 
Şarui'ye sattı. 

Doktor, evde mühim tadilat 
yapmak istedi. Duvarlarını yık. 
tırdı. Sıra hüyük salona geldi. 
Duvardaki lahta oymaların sö -
külmesine başlandı. Fakat, ilk ke. 
ser darbesinde, tahta levhalardan 
birisi yavaş yavaş dönerek açıldı. 
Duvarın içinden bir dolap mey -
dana çıktı. Ameleler şaşırdılar. 

Hemen doktora haber verdiler. 
Dolabın iç tarafında ağızları kır. 
mızı balmumu ile mühürlenmiş 

birçok kıl torbalar vardı. Torba. 
!ardan birinin ağzında kırmızı 

kurdela ile bağlı bir parşömen 
buldular. Üzerinde: cBu altınlar, 
bu elmaslar bana aiddir. - L. M. 
1810 .. • yazılı idi. 

Torbalarda 18 inci yüz yıla aid 
308,000 Lüi altını, elmaslı ve züm
rütlü mücevherat, altın ve gümüş 
halliyat vardı. O devirde bunlara 
800,000 milyon frank kıymet ko. 
nulmuştu. Bugünkü para il~ 7 
milyondan fazla ... 

Hükumet işe elkoydu. Az 8onra 
bu hazinenin, Şövalyenin 1816 da 

vefat eden büyük babası Lüi M• 
niye'ye aid olduğu anlaşıldı. 

Doktor, mahkemeye müracaat 
etti. Definenin yarısının kendisi. 
ne verilmesini istedi. Fakat mal>. 
keme, bunun tamamile Lüi Mü. 
niye'nin veresesine aid olduğcınu 
söyleyerek talebini reddetti. 

MOSKOVA PRENSİNİN 
HEYKELİ 

Moskova prensesi; babası b3n. 
ger Jak La!it'ten miras kalan ko. 
nağı, Laiayet sokağı açıldığı sı • 
rada yıktırmak mecburiyetind~ 

kalmıştı. 

Yıkıcılardan Şult, duvara gö • 
mülü gayet kıymetli mermerden 
bir heykel buldu. Bu heykel, Ma. 
dam Pompadorun kollcksiyonu. 
na aiddi. 

Amele, prensesten, hcykclın 

kıymetinin yarısı nisbetinde bir 
pay istedi. İş mahkemeye düştü. 
Mahkeme: •Hcykc1., prensese aid. 
dir .. • kararını verdi. Temyiz de 
tasdik etti. Amele de hava aldı. 

BAHÇEDE ÇIKAN MOZAİK 
Geçenlerde, Lil'de, bir bahçe 

kazılırken rıv manzarasını havi 
büyük bir mozaik levha meydana 
çıkmıştır. Levhanın bir köşesın. 
de: •Sinsius Fcliks, Titus, Puzol 
şehri ahalisinden ... • yazılı idi. 
Levhayı tedkik eden eski esr • 

!er mütehassısları 2 nci yüz yıla 
aid kıymetli bir eser olduğunu 
söylediler. 

Bahçenin sahibi öldü. Veresesi 
levhayı 23,500 altın franga sattı. 

1919 da, Parisin maruf avukat
larında nbirinin anası Tunusta 
harab bir Arab evi satın aldı. Ve 
tamire başladı. Temellerin takvL 
yesi esnasında amelelerden biri, 

(Devamı yedinci ~alıifcmizdc) 

\ 
Sehhar yıldız Ketti Gat: 

yeni bir filim çevirdi. 
Birçok sahneleı-i çölde çevri

len bu filmin «Şeyh Ahmed» 
ve «Allahm bahçeleri" filimle
rinden daha güzel olduğu söy
lenmektedir. 

«La piste du Sud» ismindeki 
bu filimde şimdiye kadar hiç
bir firmanın yapmadığı feda· 
karlıklac yapılnıı~tır. Ön plana 
alınan figüran kadrosu birçok 
filimlerde birinci ve ikinci de
recede rol almış artistlerden 
müteşekkildir. 

«Tobis Film» bu eseri ile bir 
çok iddialarda bulunmak fırsa
tını kazanırken Ketti Gallian 
da kadın yıldızların birinci sı
nıfına dahil olan ıııesl~kdaşla
rını gölgede bırakmaktadırlar. 

Şehrimizde 1 
Yılda30 milyon 
'!'aptige yapıldı 

Gerek şehrimizde ve gereg 
memleketimizde craptıye• sarfL 
yatı seneden seneye artmaktadır. 

Şehrimizde •raptiye• imal eden 
evvelce küçük bir imalathane 

mevcud iken sarfiyatın artması 

üzerine bu imalathane de işi bü. 
yütmüş ve bir fabrika halini al. 
mıştır. 

Bu fabrika Ticaret Odasına mü. 

racaat ederek (30) milyon raptiye 
imal ederek stok bulundurduğu. 

nu, binaenaleyh hariçten raptiye 
idhal olunmamasını istemiştir. 

- · 4 

Amerikalılar, yeni simaları se. 1 
viyor. İşte bunun içindir ki dünkı.i 
figüranları bugünün dünya yıl . 1 
dızı yapıyor. 

• 
Yıldızlar, ederinde perdede. 

kinden daha güzeldir. 

• Burada herkes artisttır. Ve ya. 
hu? kendini öyle sanır, tesell! 
bulur. 
Evımı pek çok sevıyorum Balı. 

çesi de güzel. Etrafı palmiyelerle 
çevrilmiş yüzme havuzuna bavı. 
lıyorum. Saatlerce içınden ç;k_ 
mamak istiyorum. Hele o guneş 
banyosu o kadar hoşuma gidiyor 
ki... Başka başka milliyetlere 
mensub üç hizmetçımiz var: Ah. 
çımız İsveçli, şoförüm Finlandı _ 
yalı, oda hizmetçisi de Floridalı 
bir zencı ... 
Bunların hiçbıri fransızca biL 

miyar. Fakat ben oldukça ingiliz. 
ce konuşuyorum. Anlaşmakta 

güçlük çekmiyoruz. 
Hanri meramını işaretle anlat. 

maktan başka çare bulamıyor . 

Yıldızlar, evlerinde daha gi.( _ 
zel . 

Sokağa pek çok ç ıkıyoruz: 

Might kulübe, partilere gidiyo _ 
ruz. Her gün bir parti var. bura. 
da dostlar arasındaki toplantıla _ 
ra parti ismini vermişler: Ernest 
Lürbiş partisi, Eduar Robenson 
partisi, Rojees partisi, ilah ... Bi. 
zim kabul günleri burada ismini 
değiştirmiş ... 

Partilerden kurtulduğumut za. 
mantar sinemaya devam cdiyo _ 
ruz. Bütün !ilimleri seyrediyo _ 
ruz. 

A fılimleri, bir milyon ve daya 
ziyadeye mal olan filimler; B fi. 
!imleri 300 bin 400 bin dolarlık 
filimler. Bu sonuncular yalnız 

Amerikada, Amerikalılara göstc. 
rilir. Yabancı memleketlere na _ 
diren gönderilir. 

Bu filimleri seyrettikten sonra 
Amerikan sinemacılığının az~me
ti hakkında bir fikır edinebilinir. 
O kadar çok aktör, aktris var ki ... 
sinema amili bunlardan hangisin[ 
intihab edeceğini, hangisine rol 
vereceğini şaşırır. 

Biribirinden güzel elli komedi 
artisti mevcud. Biribirinden gü _ 
zel ellı sevdalı rolü yapacak de. 
likanlı var. Hepsi de san'atında 
mahir. Fakat, ayni zamanda hep. 
si de işsiz veya iş bekliyor. 

Büyük yıldızların hemen hep. 
sini gördüm. Bunların, sinema 
perdesinde güzel göründüklerini, 

IKADON 
·-

Her ev için fayda il bilgiler 
AVAKLARIN KORUNl\TASI 

Ayaklar fazla ifrı.z•t yaptıklarından bunların sık sık yıkanmaları 
lazımdır. 

Ayakların yıkanması, kanın iyice deveran etır.es ni temin eder ve 
bu suretle nezleye ve nvraljilerin başlıca sebebi olan ayakların üşü
mesıne maru olur. 

FEl.\'A ROKAN AYAKLARIN TERLEMELERİ!ll.L; l\fANi OLl\fAK 
'A· 1 formol ınahlı'.ılü kullanmalıdır. Bu mahlülü sürüp kurult~-'

tan sonra ayakları talk ile pudralaınalıdır. 
!11AUN BOYANIN llAZIRLANMASI 

Yukurıda yazdığıınır ceviz boyası içine su içındc eriyen kırmızı 
analin boya koymalı, koyu maun rengi yapmak ıslı'nirsc ceviz bo
yası daha fazla konmalıdır. Boyayı çok muntaza'll sürmelıdir. Tah. 
taya boya >Ürdukten sonra iki üç saat bırakmalı, kuruduktan sonra 
cila yapmalıdır. Evvela iki sıfır kullanılmış zımpara kağıdı ile oğu
lur. Bu bulunmadığı takdirde zımpara kağıdı birbirine sürmelidir. 
Tahtanın her tarafı müsavi yapılmalı, fazla oğulmamalıdır. Parlak 
cila yapmak istıyorsak o zaman ince cila yapmalı. 

l litre ispirtoya JW.125 gram gomlak koyarak critmclidir. İspirto 
92 derece olmalıdır. 

PARKELERİN TEMİZLENMESİ 
Parkeler kirlendiği zaman mahsus tellerle parkelerin istikame

tincc muntazam bir şekilde fırçalamalı. Fazla kirli olmadığı zaman 
zımpara kağıdı ile de yapılır. Kağıdın arasına mantaz koymalı, onun. 
la oğmalıdır. Bu suretle eller bozulmaz, sonra parkelerin bu nevi tah
talar için saplı kıl süpürgeler kullanılır. Şu esaslara dıkkat edilerek 
süpürülür: 

1- Parkelerin islikametincc süpürmeli. 
2.- Süpürgeyi hızla çarpmamalıdır. 
3- Köşeler için siiprge veya kuştüyü kullanmalıclır. 
Sonra Arab sabunu ile hazırlanmış ılık su ile bir iki defa silmeli

dir. Ve tekrar ıslanmamasına fevkalade dikkat etmeHdir. 
( Devamı 7 inci sayfada ) 

evlerinde büsbütün başka, adeta 
çirkin denilecek bir halde olduk
larını söylemişlerdi. 

Hdtd! Bü;ı:ük hala! ... Hepsi na • 

zik, sevimli ve sinema perdesin
dekinden d3ha güzel.. 

Yine düşünceye başladım. Bu.. 
raya niçin geldim? Beni buraya 
niçin getirdiler? .• 

• AMERİKALILAR YENİ 
SİMALARI SEVİYORLAR 

Evet, bu suali hala kendi kcn.. 
dimc tekrarlıyorum. Amerikalı. 

!arın meharctiııô, Amerikalıların 
güzelliklerini hakkile anlıyabil _ 
mek için mutlaka, Kalifornlyanın 
göbeğindeki sinema payıtahtına 
gitmek lazımdır. Katerin Hep _ 
brün'ler, İren Düna'lar, Beti De
vis'ler, Barbara İstanvik'ler De _ 
an Durbin'ler ve bütün yıldızlar 
güzeldir, sevimlidir. 
Bunlardıın hangisinin daha gü. 

zel olduğunu tayin etmek birar 
güçtür. Birisi gayet zarif, öteki 
gayet zeki, üçuncüsünün pembe 
beyaz bir teni var, dördüncüsü 

• kraliçe tavırlı, bir başkası ilkba _ 
har gibi ter ve taıe, berikinin 
o !<adar güzel gözleri, tatlı bir sc. 
si var ki. .. 
Yalnız Amerikalılar yeni sima. 

tarı seviyor. Sinema şirketleri de 
halkı okşıyacak çarel~r arıyor _ 
!ar ... 

Burada herkes artisttir ve ya. 
hud kendini öyle sanır. 

Bu, tıpkı sari bir hastalığa ben. 
ziyor. Herkes buna müptelA .. 

Sayısız aktör "Ve iktiris var. OL 
mıyanlar da olmak ümidinde ... 
Şayanı hayret misaller pek çok: 

Daha dün figüranlık yapan birisi, 
ertesi gün dünya yıldızı oluyor. 
Dün manikürlük yapan bir kız, 

bugün meşhur yıfaızlardan biri 
olmuş ... 

Erkekler, mağaza camekanla • 
rına bakıyorlar, poz alıyorlar. 

Hepsi, kendilerini Klark Gabi, 
Vilyam Povel, Rober Teylor'la 
hem ayar görüyorlar. 

Yaşanmıyor. Hergün bir rol oy_ 
nanıyor. 

Talebeler, mektebden azad o _ 
!unca çehrelerine Con Gravfor, 
Ginger, Marlen usulü mikyaj ya. 
pıyorlar. Hepsinin yürüyüşleri de, 
tavırları da yıldızlarınkine benzi. 
yor. 

Herkes, hcrşcy sinema için ya. 
şıyor Holivud korkunç bir me!T'
leket. Genç, dinç ve ümid ile 
gelenler az sonra ümidsiz, bitl<;ın 

bir halde dönmek mccburiyeUn _ 
de kalıyor. 

!Devamı 6 mcı sahifede~ 



,A,.N YEL D,A...RYÖ 
- . . ... ~... . .. -

(5 inci sahifcmizden devam) 
JIOLIVUD DURMADAN 

ÇALIŞIYOR 

Sabır etmekten başka ~em 
yok. Zamanlarımın çoğunu gaze. 
teleri, gaı.etelerdl! Holivuda a -
ld hikayeleri okumakla geçiri • 
yorum. 

Bu çok meraklı ve eğlenceli bir 
JeY-. Holiınıd zevk ve eğlence 
diyuL Holivud, cehennemden 
farbız. 
Bunların ikisi de yanlı•. Doğ _ 

rusu fU: 
Holivud, dmmadan ve dinlen _ 

meden çalıfl}an, çalışılması la _ 
um gelen bir yer. Herkes kendin! 
&öatennek, diklı:at ~ i1ı:mek, 
muvafialı: olmak için çalışmak 
mecburiyetinde. 

Ben, henüz çalı§ıruyorum. Fa. 
kat, cbğerlerini görüyorum. Bi _ 
llyonıın ki Annabella her sabah 
aat 5 buçukta kalkıyor, akşamın 
1 ine kadar çahfıyor. 

Blltyorum iti Fernan Gravey de, 
biltün yıldızlar da ayni suretle 
çalnşıyorlar. 

Holivud'da yalnız cumarte•i 
günleri dinlenirler •. 

•Tlb LERLE MüCADELEM 
Bir "akşam, Hanri Dükuan stüd. 

yodan sevinçle geldi. Nihayet, 
ıenaryoyu almıya muvaffak ui _ 
duğunu Mlyledi. Bu beşinci nar. 
yo idi FaJcat ismi avnl'n muhafa. 
za edilmişti. Buna • mecburiyet 
vardı. Çünku sekiz a) danberi 
rekJSm tdilmişti. 

Senaryonun mevzuunu bile 
Hami, bunu bana aıılattı. Pek 
fevhliıdt- bir şey d ·ğ;I. Her za.. 
man, her yerde vuku bulabı!~cek 
bir mo:.cera 

Grn bir Fransız Nevyork.ı qe. 
liyor. Gazinolardan birinde dan.. 
•oz ul;;rak çalışı) ur. Cünun bi -
rinde gaıino iflas <·diyor, kapıla. 
rını k3patı~Cır. 

Zavallı kızcağız, ıı. kalı. or, 
Koca .·ehlrd• yalnız, kimsesiz ne 
yapacağını bilemiyor 

Orta :ı;:ıı lı bir Amerikalıya te_ 
s~düf l·dı.:or Bu ad.un:-... kendjsir,e-

yardımda bulunacağını vadedi -
yor. 

Fakat, siı.e•Coqu luchc. de Pa. 
ris» filmini anlatacak değilim. Bu. 
nu hep bilirsınlz. 

HuUsa, ben de, Hanri de mem. 
nunuz. Hem de pek çok .. 
Köşkün bütün lambalarını yak. 

tık, şenlik yapıyoruz. Ben, sevinç. 
ten şarkı söylüyor, sıçrıyor, oynu. 
yorum .. 

Ertesi gün, roblanmın maketi. 
ni getirdiler. Bakıyorum, bazıla. 
rını beğeniyorum. Bazılarının ba. 
zı yerlerini değiştirmelerini söy. 
lüyorum. Beni prova zahmetın _ 
den kurtarmak için tıpkı bana 
benziyen bir manken yaptırdılar. 
Provalan onun üzerinde yapa _ 
caklar. 

Bir gece, erte;i gün filmin çev. 
rilmesine başlanacağını haber 
verdiler. Ve elime on sayfahk bir 
defter sıkıştırdılar. Bilhassa be _ 
nim için Y,azıhnış ... Münderecatını 
bir iki saatte ezberlemek mPc _ 
burl.. 

Hanri kızdı. Otomobiline atla. 
d.ı, stüdyoya gitti. Bir gün olsun 
tehirini istedi. 

Muvaffak olamadı. Çünkü mu.. 
kavelede benim, Holivuda geldi. 
ğ;m 1.aman İngilizce konuşmam 
şart ko.nulmu§ ..• 
Şu halde yapılaea.k bir şey yok. 

İtiraz faydasız. Yarııı saat 10 a 
kadar ezberlemek lazım ... 

Çalışmıya başladınL Fakat şu 
• ha ll"r yok mu• O kadar siniri. 
me dokunuyordu ki.. Birçok zah.. 
metten sonra rolumu, harfiyen 
ezb .. rlemiye ve th !eri bir Ameri. 
kalı gibi telaffuz "tm"e muvaffak 
oldum. 

Ertesi günü, film çevrilıniye 

başlandı. Universal direktörleri, 
bir perdenin ark:;:.ından dikkatle 
beni dinliyorlardı. 

Hiç kekekmeden rolümü yap _ 
tım. Hepsi hayrette kalm141ardı. 
Beni nıwl tebrik ed.,.,..klerini biL 
mıynrlardı. İlk müradrle ·i ka _ 
zanrrıştım. 

Arka.sa yarı;ı,...-

Yine bir kadın 
yüzünden· 

Fi.ma saylaJar. dev.ın• 

" tıl<>! lıaçımıış•a da kansından 
aynlm;.k lsf"mi en Rifat :\lah _ 
muddan zorla ~rı almış hatt.l 
bu arada çıkan münazaada da sol 
aa.,nın kenarından bir bıçak ya. 
ıa ı almıştır. Nihayet dün gece 
11 tifo lı.apıııın çalındığını duyan 
Jlilat kapıyı açtığı zaman sarhoş 
bir hald , elinde bir bıçak Mah. 
mudl:ı ltaqılaşıyor-. Mahmud h•ç 

tereddüd etmeden Rifata saldı _ 
nyor. Lakin ·ıllt şaşkınlık den~

aini geçirip de Rifatın ka mıya 
ba§ladığını gören kana susam!'} 

haydud bu sefer içerid yatan 
Uaticeye hücum <'diyor. Hatice 
de kaçmak istiyorsa da ilk bıçak 
darbesini sokak kapısında yedılr

ten ııonra yere yık.ılın zavallı ka.. 
d.ın sürWıe liirüne Mttitbey ahır. 
larıaın nlusuna kadar ~Jebili _ ' 

yoı-. Hızını alamıyan l\'lahmud 
orada dii yaralı ~·erde yat;ın 1<a _ 
dının üstüne çullanarak bıçağı 
sokup çıkarmıya başlıyor. lki ta.. 
ne memesinin altından, 4 tane ba. 
cağından, iki tane pazılarının al. 
tından olmak üzere sekiz yara :ı. 
lan Hatice hemen orada son n•
fesini \"eriyor. Bu sırada koca _ 
sına· 

-- Rifat'. Kaçma 
Dcmı~tir. Zaten bu ilü kelime _ 

den başka bır~ey söyliyemi ·er~k 
o anda ölmüştür 

KOCASI • "E DiYOR 

Hatice ıl<' 9 sene e\·vd ev _ 
le.ndik. Ga~·ct rahat ya~ıyordu.'.<. 

Fakat ;\!ahmud aramıza bir di _ 
ken gibı girdı Bir defasında '<a
rımı zorla kaçırdı. Jlaticenin na. 
musundan hiç şüphem yoktu:. 
Ölürken hakkımı helal edemedi. 1 

• 

Tercüme eoen: Hatice Katib 

- ilöyl bir hücuma uğramanı
za bir sebeb görüyor musunuz? 

İlt.tiyar iki elkrini göğe doğru 
lt;ıldırdı. Sanki Allahı kendine şa
hid, ıiititermek :stiyordu. 

- Bir stbeb mi deoi. Fakat ba
na kim dÜJman olabil;r İhtiya -
rırn. Kim5f"YP. hir 1enahk yapma- t 

dDIL 
- D~lı: iJp elmdiır;.ıni:c hiç. ı 

bir kimse yok. 
- H rhalde b;:nn yapan bir 

<i~l> elma!:. akl Ermiyor. 
Polis mı.ifott~. lı!. rnüdd~t dü
. dü. nr:;. yine= ı k :ıordUl!U su· 

ali tekrarl.l': 

- Niçin hastane~ e gitnıctlinız? 
Üç gün böyle aç :<ıldıktan sonra 
bu eziyetlerden sonra birkaç gün 
istirahate muhtaçtını;... 

İhtiyar 'lna gülümsiyerek baktı. 
- Sizi görml'k :stiyord.ım da o. 

nun ıçin gitmedim. Dedi. 

- Bunu bilıyorum. Fakat niçin 
benı görmek !sted!nlz' 

İhtiyar &dcla. ut~nıyor gibiydi. 
Fakat nihayet kc.nu<ın~ğ; ba. !adı: 

Size bunu i7.ah E>dt cPğim. 

lösyi> B~stıen B.·n \Jolı •·c h;,ıyra-

lrandan Mı ıra Fransayı bir harbe mi 
Bir hey~-Gidiyor sürüklemek istiyorlar 
Hey'et Pıensosin 
Desti izdivacını 
Taleb edecek 

Bağdad 7 (A.A.)- tran Veliah. 
dı namma Prenses .Feyz:ye'nin 
desti izdivacını talcb etmek için 
Başvekilin nyasetındc Kahire'ye 
giden heyet B::ğıLda 'asıl olmuş
tur. 

Uzak Şarkda 
(Birinci sahifedea devam) 

çocuğu imha eylemesi Jıer tarafta 
çok fena tesirler bırakmaktadır. 

Bilhassa dün Kanton ve Hankeu 
şehirlerinin şiddetli bir bombar -
dımana maruz bırakılması ve Kan 
tonda bin beş yüzü mütecaviz kim 
senin ölmesini, binlerce kişinin 

yaralanmasını ve Hankcuda bin 
·kişinin ölümünü ve 1200 kişinin 
yaralanmasını intac eden hadise 
derin bir nefret ve asabiyet uyan. 
dırmıştır. 

Diğer taraftan yeni japon Ha
riciye Nazırının Çine yardım ya
pılmamasını ihtar eylemesi de ye. 
ni kabinenin Çinde daha şiddetli 
hareketlere başvurmaya karar 
verdiğine bir delil sayılmaktadır. 

Fransızlar ne di) or? 
Faris 7 (A.A.) - Kantondaki 

Fransız hastanesinııı bombardı _ 
manı hakkınd.ı Juınal gazetesi, 
şöyle yazmakta~c.: 

(Birinci sahifeden devam) kı teklüı kabul dıruytcektir. Çun 
Valan iya: G. - a. a.- kü Amerika Avrupa i~lerine ka-
Sabableyin Frıın\jstlerio h<'§ rışmamak hususundak! an'anevi 

tayyaresi, alikant'ı bumbardıınıan siyasetine • ad ık kalmak istemek. 
f'tn~tir. Linıanda b11lu11ao bir İn. tedir. 
gilu ti"aret gen.isine l·umba isabet Hendaye 7 (A.A.)- 24 saatten 
<"tmiş. ve ı:emi ateş ı;Jnı,~tır. Gemi az bir zaman zarfında aktedilen 
mürettabatından üç ki.) Olm~tür. üç nazırlar me<li't içtimaını ve 

. brin merkezir.d" bulunan bi- başlıca kumandanların iştirakile 

nalar barab 0Jmu1lur. Ahali derhal yapılan bir toplantıyı müteakıb 
. okaldara ilık .. elmi.<tir. Dokın:u Franko, İngiltern \"e Fran a tara. 
kadın ·e biri çocuk olmak üzere fından yapılan tavassut teklifle -
17 ölii ve 21 yaralı !.aldırılmıştır. rini kabul etmemeğe Jrnrar v<'r -
Vaşington 7 (AA) Hull, Wd- miştir. 

les ve Hariciye 'ezareti Anupa Burgosa davet ~dılcn generaller 
işleri şef; Moffat, İspanyadr. ya _. askeri vaziyetin pek müsait oldu_ 
pılan ha,·a bombardımanlan hak- gunu müttefika"- tasdik ederek 
kında tahkikatta bulanmak üzere ba~kumandan~ trklif edilen şart-
bitaraf eksperlerden mürekkeb bir !ar dahilinde bor müta:cke kabul 
komisyon teşkilıne dair İngiltere ctmı·mesini tavs:ye ı·!mişlerdir. 
tarafından yapılan teklif< tetlı.ik Diğer cihetten ~öylcndiğine gö. 
etmişler ve bu hususta Londradan re, Franko, İspanyad~ çarpı~an ec 
tafsilat almağa karar vermi~lerdir. nebi kıt'alan geri alınmadan e\•-

Hull, matbuata beyanatta bu- ve! sulh akdct.~ıek ist€m(mekte -
lunarak, İspanyad.1 ;·apılan bom _ dır Filhakika İspanyada 40.000 L 
bardımanlar hakkında tl!hkikatta ı talyan V<' 10 bin AJrn3ııın nıtvcu
bulunmak üzer~ bitaraf bir komis. dıycti dalııldr vr haıi,te ihtılfıtlar 
yonun teşkilin<; i~tirak etmesi ıçin 1 doğurabilt'cek mahiyettedir. 
İngiltere hükumet' tarafından Franki. flu lekıip ı:di~orlar 
kendisine şifahi bir tckJ;f yapıldı: Salanmanka 7 (A.A) Umumi 
ğını, fakat bu hurnsta henüz hiç. bir tebliğde Francız topraklarının 
bir karar vernıediğınI ~ôylemiştir. Frankist tayy~rcl. ı t"rnfmdan 

Diplomatik r.ıabfelkrde söylen- karargah tarafından lll'§rCdilcn 
diğine göre, lngilizlE'I", iwcç , or. bombardıman cllild ğiııe dair bazı 
\"eç, İngiltere ve Amerik~ hükı1 - Fransız g<ızcteleriı ın verdikleri 
metleri tarafıııdan td)in edilecek haberler k.t"iyc:-tle tclr.zib edilmek 
ckspct"lerden mürckkcb bir ko _ ttdfr Tebliğde, Fcanki:;t tayyan-
misyon teşkilıni kkllf ttmektl' _ 1 krınin Fransız hududuna yaklaş. 
dirler. Bu ek>.p~r],. Frankist ve madıkla ı bild'ril•.'t'kt, \"e şöyle 

Cumhurıyetçi İrpany a toprakla- denılmckteder: 
rında talıkilrntta bulu-,arok bom. ·Bu. Fnın.ıı \"apurh.rır.a kaqı 
bardımanlarla ask i t.edefleri mi taarruzl«r hazırlamakta olan İs -
tahrib d'llek, yo::'" s:Yil halkın panyol J\'.•rksist 1 ıderkr nin yeni 
kUYYei mane\."1yes:ni n1i kırmak b...r mant~ :-ra~ıdır. RunJ~r. efkarı 

gaye.inin giiduldügü:ı.ü tesbit e. umumiy€yi iğfal ve yeni bir Av. 
deceklerdir. Vaş;:ıgtonda hasıl o - rupa harbi ihda~ etmek üzere ta. 
lan ilk intıbaa gı;re, bu komisyona arruL için kul'anclıkları tayyare -
iştirak etmekle Amerika mes'ulL J~ri Frank~t rt'nklerik boyamak. 

•Hiç bir yanlışılk ı.eticesinde 

vukubulmadığı muhak.rak olan bu 
tecavüz, kabul edi1eınl'L. Hastane 
göze çarpacak bir ~ekildP Fransız 
renklerile örtü.mü~tür \" e şehir 
bınalarının tama:ı.ıile haricinde ge 
niş bir abayı :şgal eylemektedir. 
Tokyodaki Fransız sefirı hukuku 
düvel kaidelerile en iptidai insani 
prensiplere muhalif olan bu ta -
arruzun Fransad,, Jm.ulc getirdı
ği infiali Japon lıül<iımctine bil -
dirmek içın emir almı,tır.• 

yet altıııa girec k e, hüküme~ ya_ tadırlar.• 

1.:::-============================================= 

İkisi de sekiz 
Yaşında olan 

H ATAY 

iki kı za tecavüz edild. 
Dün Haseki Nisa hasta. ne 

gıden Haceri.u yanında bu1wıan 

kızı 8 yaşln Saniyenin hastan-? 
koridoı-unda ·alnız kaldı·, bır 

sıra.arda Memduh isminde l& ya. 
şında bir genç, küçük kızı kova. 
lamağa ba ·Iarruştır. 1\Iaksadı'lın 

bir tcca '1iz olmasından kat"iy~tle 
'jÜphc edilen mütcca,iz gcnı; ya. 
kalanank cürmü me~hııd mah. 
kemesine Yerilmiştir. Buna mü -
masil bir hadise de Fatihd~ cerP. 
y:ın etmiştir. 

{llmud sahil dt'n dcıvam ı 
ııet lıakkı.,da görii;:iilnııi~tiir 

Fran~ızt:ı Taa ı;;v.~t~ tni.n bir 
makJl ; 

PaTI 'i - A ıadolu Aıant."ııtın 

lı11su3i muhabiri b:ldiriııOT: 

... I ... e Teuıps ga::eıesı,. ha.şyazıst-;1 .... 
da diyOT ki: 

• Haıa.11dııki hlidısalerden Tnii.:••
-ı:ellid gaLeymr. Türk nıatbııarı ,, _ 
da , Sancakta. 'nüesses r~jinı.e ı·e 

rna.uda8tnı. ,lfa..dtknne rathtk ede-ıı 

Fra.nsaınn nüfuZUJta kar.~ı olduJ~ ... 
ça ~ıdıletli bir 111ücadel<·yc baha.. 
ııe oldıı. Bu münak(lfalar. miie •• 1 

-'i.f Tuidi.•rlerc lıakikaıır hai:: o'. 

dtıkları. .... ıyasl. eheının.iyett ı·er -
dirdi. Bonııc iki defa Daı:a:!a ,._ 
!İ~CJicd• bulundu. Türk lıııdudıt 

Evvelki gün. Fatihde Çinili hl
nının cİ\"annda bir dükkanı bu
lunan Abdülkerim isminde ve 7.~ 

yaşında bir ihtiya,r da 8 ya•ıııcia 
bir kıza lt·cavüz ctmistir. 

Abdülkerim, mahkeme_e t.,$ -
· lim olu11mu~ ve mul•akrnu·~u11~ 

ba~lüntlmıştır. 

ı ii:eriude ı·e T'Lrk ıın.suru elıem -
ıniyetli olAn ııJJlk aı·asıııdıı ilıd. J 

edileıı ıalırikıitıa" dolayı Tiirl: -
len pek işgal ed••>ı t'a:iyet;ıı 

siirnık lıerrakl.a,~w:·ağı n: dosı11 - i 
ııe hir zihniy<'tlı· }ıaU~dileceği fli 1 1_ 

ğimc y:H11 \"Orum .. 1 lı<Jst:dir.• 

KATİL HENi}Z TUTUL. !ADI 
Vak'adan sonra kaça k.ıul lı<'

nüz tutulamamt~lJr. z~ıbıta z Üıt."- 1 

rincledir. 

nım ve bılha~ a sızc k .r , büyük 
bır takdb bcslcrwı. Onun için 
bana ancak ~ ~ :1arci11n cdcbilirsi· 
niz gibı geld . 

Polis müfdt .. euhnekten ken. 
dine alam:ıdı. RuYlı· lıır itirafı hiç 
bek:enıiywd~. 

İhtıyar 

- Sızin alakadar olduğunuz h•r • 
mc,· leyı buyük bir dikkatle ta -
kib t•diyorum. Hatta hazan t•nıııı
yet binasının önune gideı"ek si211ı 
çıkışınızı bekliyorum. Jl!eseliı Ba
na hücunı e>ttikleri gün sizi C'\"\'C

liı Grcnelle sı>nra da Saınt Donıı. 
nik sokağına kadar takıb ettim. 
Polis \"ak'aları o kadnr ıncraklı 

şeyler ki. 

Muhaverenın aldığı ~ekil çok 
acaibleşmişti. Onun gözlerinin 
ıçıne bakıyor \'e dü ünc!'tt_~..-ini 

anlamak istiyordu. 

•. ,/ı.nkarcı re Pnri~ arustrıd<1ki rfi~>

l.ornatiJ....~ n1ü:a.kereler nıü~·aid Jıa. 

ra ıçiııdt.1 ccrcynn ediyor. 

Rıındaıı istidlıil prfi7ebilı' ki. 

faatı \"a: AcJb;ı .sıl n1:ıks.."lch rıe

<L.r":. 
Fakat bütün dikkaliııı teksif 

ettıgı halde pol s miiCctti t Lıı 

söz.1!·rdı.- bit· bunağın çocukla~n1 ı_ 
ğa ba~hyan ıfadesıni buldu: 

•Alı dıye düsünüyordu. Yul· 
yanlı" bi~ iz mı t:ıkıb ctın:~im. 

• \c<ıba bu ıhtıyar µolis h;;.disel"rı-
karşı m rak duyan bir lıu -

ıakt;;n b:ı:;ka bir şey değıl ıııi? 

Söyledikleri hiç dt doğruya b~ıı
zemiyoı·. Fakat hayatta mantıki 
~ey'erdeıı daha fazla inanılmaz 

.,~ylere rasgelnıez mi; Yahud .l;ı 

ben. takib ettiği için o iki yeıd~ 
kcııcfüiıı gördüğümüz için \"e 
kendi it\ ~file de sabit olduğu 

için bcıııın peşimde dolaşmala -
rını bu şekilde izah etmek istiyoi" 
A ptül el esin oturduğu müddet. 
ı;e uç ay ot<'lin kar-ısındakı mey. 
dandn heı· gün gelip ~aıell' nku
yu uııa ne dllme1i7.» 

Bu dii~incc yine ~uphel. ıl'li 

Htıta.y nıe~·elt'.sinin ıki 'h1.euılek:et 

G'TCı.:tt'll.d..a.ki iy~ T1'tÜlı4.tE'Ôf't ti:"i11-

ıfo ·oyoı ı esef Jıi ·b·r teıiri >I _ 
1nııHrc·akt ır. Ct'11.erre arı la.şman t.1..!' 

Tıirk - Fra·rınz garanti ilılôf:-ı• -

mesi, iki dn:lf!tin maddi re nuı _ 

ııeri trıf!ııfoar!eriniıı rikoyc edi'•

bilmel..,-i ;ı;;n kafi derecede qe _ 

nişıir. Elterir ki. Sıı11rnk aJıaliri 

1ıu..mi niy tine re riuasi olgıt•ı _ 
l11ğu1.c. d~1V rerrin ... 

Yen t 1nihncl)!'fil 

Gnm'11ı.ı. delegt>liğ: e811asıı1d4 

Hata!f a. kt ri JC1ınıandoııhğını ~ır

paıı ı·c soıırıı Garo"ya .:ekil bı • • 
rakılırrıı birı:,a.'1 Gera do değistiriL 
nıi~tir. 

B:ı ra:i.f eye Kolc tayiıı edil _ 
lnlflir. 

Kolc Kü.rd ı·e Çe-rkeılerd~n 

mtirekkelı bir jand4rn~~ böliigıi 
te{kil etmekıedır. Yeni delegeııil\ 

b1' hareketi: Hataylı Türkler ta _ 

ra.hndan a abiyt'tle kaTŞtlaıımış _ 
tır. 

* Maliyl' \'ekıl F ;;d Ağnlı 

dü" ak>amki .-kşpresle ŞPhrimiz _ 

den Ankaraya hareket etmişt:r. 

ı 'erı=dı oturuyorsunuz diye 
laka dane snrdır. 

İhtiyarııı cevabt ona yenı bir 

emnıFt ıelkjn ett~ Aptül Mesını 
otelınden 11ti adım ötede otıı: _ 

makt<ı idi. \'t· o meydanda gelıp 

gazete okuma'! pek tabii id,. 

Sessizce duruyor ve mülahaza_ 
!arda bulunuyordu Belk ı ihtiyar 

hakkında haksı2 bir ,üpheyc dü;

muş. Bclkı bütun bu i !erle hiç 
biı• aliıka.-ı yoktu, 

Başında doğan bu düşünce git. 
gide güçleşti. Bakışlannı ihtiy:ı. 

rr. çedrdiğı zaman onun haH 

kendisin bakmakta devam et _ 
tiğıni gördü. Ve bu gözler daima 
daima bÜ\'lık bir hayranlıkla ııo.. 

lu idı. 

İstintaka devan1 etmek istc-m<>
di. Zaten o gelmeden evvel ko _ 

n: .• er bunu yapmıştı. Ş:md" lazım 

g~lo!n ~e) ı ihtı~ ara muh!d~ oldu. 

•Bu ik hfıclıfeden bahsedişı \ıc·

şuna değıldir. Her halde h cılar. 

dJ., bahsetmekte hususi biı ıııcrı • .kcımçıla ıı~tı; , ğu tcda\'iyı y<ıpmaktı. 

SON TELGRAF'ın 
Tarihi tefrikası No . ., keS 

Çeşmidil, zeki bir Çe~ hi' 
kızı olduğundan daim ıtı 

na/ara müsaid idi 
1 

A - • ı·radeıer'ı~ı rzı nıyaz, efendisınin son ~ 
öğrenince ah al, moru mor oll11"f 

Halbuki; gönltiııde yer eden 
Çeşmidili kolay. kolay yok ede _ 
mezdi. 

Çeşnıidil, zeki bir Çerkes kızı 

olduı,'undan ırkmm verdjgi bir 
karakter](' daima :nhinalara mü. 
srud idi. 
Çeşmidil, Arzıniy;ızın mücade -

lelerin senelerdenberi namağlüb 
olarak mukavemt' etmiş ve bu 
son hücumundan c!a lıaberi olma. 
dan galib olarak çıkmıştı. Hal 
böyle olmakla b~ra!J<,r Çeşmidilin, 
gıyabında gıçc;ı lıu maceradan ha
berı yoktu. 
"Arzınıyôi.2 ; c-kndi>ının Çeşmidil 

bakında son ırndolcrinı tebdlüğ 
edip dı§arı çıktıgı üman. aha!, 
motumor olmuştu. Bfıtun vücudii 
ısparmoz tutmı~ gibi tıtri~ urdu. 
Hattiı, bu halile onu rnfada g(lren 
en yakın vt mahrc;ı.lcrınden sa
ray ağası Bet.ram A;,a nayretten 
hayrete dıişmtiıtü. Etek öpüp ha. 
nınnnın hatıı ın. sordugu z<ım;ın: 

- Han1mcı'İın1· ::;iı-ı t;Ok hasta 

ve yorgun goruüı(,'. 
diyC'bılmck zaı uı dır.de bıılun -

muştu. Behran-. Ag;ı, Arzıniyaz 

ustaya hPrşey •iiyhıyeb:lirdi. Bu 
haremagası sara. ı l.ümayunun 
kızlaragasındaıı soma gelen en 
emniyetli ve ınümlaı. bir şahsiyeti 
olmakla beraber ii.te de hazne<lar 
usta gibı. Pad:şahın yegane itimat 
ettij(ı bir kadının bmdesi bulu
nuyordu. 

Behram Ağa, ha2inroar ustanın 
yalnız, saray içinde ve dışında 

döndürdiıı:,n.i fmldakların bir aleti 
dc~n. ayni umanda hevdigi, ve 
tatmin i iıtşı içir. d" ona bel bagla. 
dığı bır Arabdı. 

Hadim ağaları, \·r haremi hü -
mayunda bir kadın gibi, destursuz 
hl'T yere girrr olduklanndan Beh
ram Ağa ile A•zıniyazın bo:: za
manları bir arada g~di . 

Bilhassa; Sultan Aziz chahet•
lerdrn nzgeç;p kendini besiye 
~ekmeğe başladığı zaman herkes 
ralıata varırdı. Çünkü: Padişah 
bir pciılivanile güreşmek istediği 
zaman kenrusini aylarca idmana 
ve besiye çeker, haremden de u
zaklaşırdı. 

Sultan Azizir.. pehlivınlık da -
marı kabarıp da yağlanıp idman
lara başladığı zaman; aylarca sa
ray sessizliğe uğrrdı. Ne halvet o. 
!urdu ve ne de gözdelerle cüm
büş ... <;;eceleri erkenden yatar, u
bahları kalkar kalkmaı. kahvaltı 
ettikten sonra; yılciız sarayı balı.. 
çesine havalanmağa gider. Ekse
riyetle öğle yemeklerini de Yıl
dızda yer \'C idman ederdi. 

İşte; sarayın rahat ve huzur 
gördüğü bugünlerd~, Arzinay:ı us. 
ta, mahremi esrarı olan Behrııııı 
Aga ile hususi dairesinde tatınl
nialş eyler dururdu. Bazan da; 

Polis müfettişi saf çehresini 
takınd1. 

- Siz bana karşı duyduğunuz 

hiı; de layık olmadığım takdir ve 
teveccühe minnettarım. 

Pariste benden çok daha değeı·
li olan polis müfettişlerinin sayısı 
yirmiden aşağı değildir. Şimdi 

bunları bırakalım, mühim olan 

şey sizin ıyileşmenizdir. Sizin işi. 
ni-zle ben meşgul olacağım ve ü. 
mid ederim ki size böyle alçakça 

hücum etmiş olan rezillerin ya -
kasını ele geçireceğim ... 

Bir dakika mülfthaıadan sonra 
devam etti: 

- Sizi şimdi evinize götürebi -
lridlm .. Amma, bir hastaneye git. 
meniz daha muvafık olacaiını dll

şündüm Bir parça tedaviye muh

taçsınız. Haydi, bütün bunları U

nutunuz Ye bir şeyden korkmayı. 
nız-. 

fDnamı -.ar) 

. carard'0 
' 

tebdlli came eyleyıp - d ~,ı: y t. 
liee uzaklaşır, Aksarn lı,ııet' t 
bakkalda kuytu bil' ına ~ 
giderdi. Bu Jruytı; ve Jı e• t'J.A ·v .... 
kıl ve hayaline ;ıcımı •. f' 
S k H .. . /l\'!lı ~ 

eras er useyın ıe 

buluşarak yarıkaf ada!~Jal' 
sabah hem siyasi fınld b 
virir ve hem de ~yla~ca 
neş'esini boşaltır•l• ~c J 

Arzıniyazı iizL \, ~ 
Maamaffö; bir~okJarı tr oıl 
bir gün çocuğil~ tıcıı Jf cJı 
yok cdcbilcceginı kat · ,

1 
, 

1 N°l'll J ( 
Hele· o Mahrntıı • .a • '. , . pa., ;ı 

köksı, Jluscyin A' ı\nb' 
rnanı oJ,:ın kızlar.::, - • 
ğaya neler y3p11»~ r.cnJı:ı · tf)'?f.. 

klıl 
Sultan Aziz· Gur<ll 

• ' ı1'1'"·ıP 
zdc hır kerı· brilıD•. · .c 

' . ırt''" ver:>eydi, butcın cm 1 )ıi ı 
ı~•r 

rnffak olmak onur \ Çt 
lacaktı. L "•kıt, gere d, 

t)' ... 
gerek kızlar a;.~ ·r. 
pürecel<t. 

Hep bunl:.r nıuı 
•1,..ı 

Arzuııyaz; lı~ l::d'< ı I><" 
vuzun mahrem k•f'ı!J ~' 
beoklıyordu? KPnıiıs!JlıJ\ 4 

- . . . ı;~"· ·~ begendıgı l.'msa]!"ıı: . bf-' ı 

rini herhalde ı-frııdi>•0 h~ Jll olf 
rek büsbütün ~a"'~ 3 Jı ~ 
cağına kanidi. P dl 

Arzıniyaz, nı;.Jırcııı k•~.;ıı ıf 
nöbet bekliyor, hen• dr~13,.,ıı1 
radyo alıi:w;i gibi ı-uJa . ~,ıl" 
ri vermiş, efendi,;niıl 'Jı(oıd" r 

.. b' - ı· l'l ıltfl . .,., cum u ~ vavey a:-;ı d"" 
İçeride işvebazlıid3C ~'dı ,. 

ı- rı • 
şırı bir hal alı.ııştı ./ 
neş'c bağırıyordu· .~,.. 

·"hl ... ır 
- Kim Dil~adın tıı .. 

}Jıl!t." 
ona ih~anı ~hancnl , 

tır?. et& ~ 
Efendisinin caııd"''}ı ıl• . .ıJI 

lerinı işittikçc, Ç<'~nıı . Jıll" ı 
!ar ağasından intiJ<a0

' n~t1• 
ıJl!l 

pek yakınlaştığın:> ;' 
vinc içindeydi. ıııı ~ ..ıl 

1 1tıar n' r. 
O; artık kıskan~ ı Jıt' I 

muş Gürcü güzeJııııJl ıti..,Jıl ~ 
hasına olursa ıılsllfl J'a f"tv 
rik edebilecek kudrrt /'.. 

sine bakıyordu. IX',;.:;:(. 
-==--=~ ·~ 
Dahiliye Y~ 

şehriınıı ~,~' 
(Birinci sııbiJıeoltl' ~~ 

Dahiliye VekililYljıl ~~i~1 

istasyonunda vali ,•e ,ıi f'c> ,1 
Muhiddin Üstünd3~· ~ıedıl~ . .I' ı 
Hiidai Karataban, 1' bııl '11" / 
muavini Ekrem, ista". ~d•f fi' 
tanı General Halis Jlı) ~f".. / 
kez kumandan1 thsaJl ııtıı011 ·.J 
n1 t -·dürü.. vilayet, c:1 f. 

ye mu • bırr 
parti erkim ve daha /' 

kar11lamıştır · ,yd' 1-
Bay Şükrü Kaya; }"! !Jll'.JI, 

dan motörle doğru:' e• ~Jl 
b'"ç ·~ ıeçınij ve cDolır.ll ' ~l~ 

Ö d ıC fil 1 
giderek mu n e ı 
muştur. rif ~ 

Dahiliye Vekilİll~tıf· /.. 
det İstanbulda Jtal~ 11' l 

. çiler ııııV . * iş verenlerle ıŞ. iıı J< ; 
A•" ihtlliiflan haJlıÇ if) .~ 1 

~an . ;ı ıı> .,,r.Y 
ğuıı haber verdiğıOl 

1
, ı~ / 

•erden birincii' .ı\~ ./ 
caktır. _ _...........,~ / 

z.,. ~·":~ 
İstanbul idh~1.~t.ıu ~~ı' 

25308 numaralı 1~tı1ııJ I 
sine ald alnuf oıduıı~ ,rıı', 
savı lı AI 11 /37 tarih!: ~:.ıP' ' ı 

. . • tfl"'. t(J1• 
bu.uı .ı kaybettık;uıı ~ol< J 
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Yazan : Rahmi Yaöız H 1 K A y E 

~~::;;------- Bende şaşdım 
Sende şaş 

~ -~ Vesika, resim, malfimat ve not verenler: Eski Osmanlı donanması erki· 
1 ~~~C,İ~ası nındnn ıniralay Remzi, İskele ve limanlar umum kumandanı albay 

rı k~! rna hf uı.dur: Şükrii Pala, komodor lıaşkatibi İhsan, batan gemi :kaptanları, 

~anei er,Anadolunurl:öb;Öİr;ı·~;y9 hdfobi
1

~f~r8ff~n düş~ 
~n tehhkesin maruz lmıyan Ankaraya gönderilecek 

~rı<fişaft bir~ok itirazlardan 
karş:s1.nda hu tek lifi 

sonra 
kabul 

çaresizlik 
etti 

'h1 ------ --- --------
~rnleke•·- . • • . r..... hah 'lll ,,..,, mı.l~~...n, zatı .c.ıı.esi sa , Haydarpaşa ga - büienin önündeki tentenin altın-

t. ttı:ı selkmeti namına bı.ı rında hazırlanan treni mahsus, da Bac:kumandan. vekili Enver Pa-
' 4 :v 1' 

' erırıe geur·Jem&2'. k .. rdon nltına alınan garda, top - şa ile harekata nezaret eden Sad. "rn· . . , . 
ltıet e ~un. muıetın, bel\lm kapı sarayından gelecE'k bağaj- razam Talat Paşa yerlerinden 
, fj ırn bı.:rada kalmhkta mı. ları bekliyordu: ka1ktılar, trenin ~anında, rampa-
~ 4t 

111 oı.;i "O.I! g-,l!lele·ın<', iu. Saat (9) a doğru rıhtıma yana. ya dizilmiş duran koca sarıklı, 
~ ~Y~re ~uun ~-:ımi.>alarma şan bir istimbottan siyah rcdin - cübbeli, \'e sütunlu, redingotlu, 

,,a llıak, !ınanb:.ılu ltarab et. gotlu, enderun fesli, önleri ilikli, istanbulinli erkanla üniformalı • •l\. . 
~bu 'Stij•Cıl1i1rnuz? .. Maksa. mantten \'akarlı 10 kişi çıkmış; zabıtanın yanına geld!Jer. Talat 

e lllu?.. başta Topkapı sarayı müdürü, o- Paşa, yaveri vasıtasile vagonların 
~ Çaı1 r :Paşa hıcıd~ti.ıe güç gale. nu takiben de müdür muavini İz. önünde duran ve telaşlı hareket-

Yor· b -
llır- ... ' ı tı.y;.r \C (ŞevkctlO.) zet Bey olduğu halde doğruca kor lerle eşyaların bindirilmesine ugy _ 

"C""t• . b 
il ~11 u boş ısrardan ve donun ortasından geçmiş. gara raşan Topkapı sarayı müdür mu-

tıe l· harekett~n alıkoymak i- girmiş, trene ılerlemiş; burada avini İzzet Beyi yanına çağırttı; 
~l!t azınısa icra etmek azmile gruplara ayrıla!! bu (enderun e- çok tatlı bir ta,·ırla: 

u,_ edı.}ordu. Padişahın ısra_ fendileri) üçer üçer vagonlara - İzzet Bey; dedi. Talimatı i-
tı un \e esbabı mucibeli ı. taksim olmuc:lur, biraz sonra da yice tekrarladınız degiil mi? tıa k . 1' c ısaca bır son çektı: asker muhafazasır.da getirilen pa İzzet Bey büyük bir hürmet i. 

o Sti~~~rı:e~iniz şevketlim!.. halı malzeme ile nn;ıbnJajlanmış fade eden bu gi.ılüşlcrle yerden te-
l ıı b ugü müddetce İstan - denkler, meşin çantah.r, üzeri ma. mennalar çakarak rcv9.b verdi: 
C d •I' ) ere ayrılamazsınız! den kakmalı bavullar vagonlara - Allah Tealiı Hazretleri öm-

eeeğıın, bu sabah gldcce-
yerleştirilmişlerdi. rü devletinizi müzdad buyursun 

Atenıı Eşyalar alındıktan sonra orada (Devamı var) 
h eket:n ı-dS ~· ti. ne!.s.i 
urn,l\Tununuı ın ... ı ·aneti 

~l .. • 
ı\tı gondPı mj) tce~ız! 

'lcağ ah belanızı , ~ısııı!. Sizin 
~ b 1nızın da, fırkcın ıın da ... 
ce ıı Şekı~ dökii1cn konuşma 
ı ~lu~ sürdü; Padişah, ken

hdıd edecek kndar ileri 

" !tat• " J Yusuf !zzC'ddiııin 
ııııı ı Şekilde halledilemiyen 
b lllaznunu sayıhın bu ıki 
"Cın 

:'ı.ııd ın karşısırıda nihayet 
ıd an dönmek mecburiyetin. 

t.. 
1 

Onu yan tehd!d ve varı '""ren • 
erı 1 e bu hareketindt!n vaz-
ı " Sadrazamla dıunadı ve 
·~td e~ıli şöyle bir şekil bul
a ı. 
tııı h 
r l< azırlanacak trenle ema. 
erıı onyaya değil, Ankaraya 

f1ı 0~k; tam Anadolunun 
~~tıt an ve hiçbir tnıaftan ya
l}'ıı an tehlikf!sine maruz bu· 
~lttı l\ An karada muhafaza al

;tıı~ ~C~k; halkı tıeyPCana dfi

KADIN 
ımllllmlElli_. ................. . 

(llc~inci sahifeden devam) 

:ELi\IALI TART 
600 gram un, 250 gı am tereyağı, 250 gram pudra şPker, 

btitun yumurta, bir kahve kaşığı karbonat. 

YAPILMASI 

.. 
2 aded 

Unun ortası açılacak, evveıa yağ ezilecek, sonra pudra şeker, yu_ 
murtalar ilave edilir. Krem haline gelinciye kadar karıştırılır. Kar
bonat unla bera]ler karışarak hamur haline getirilir. H:ımur yarım 
saat bekletilir. Yarım santim kalınlığında açılır. Tart kalıplarına ko. 
nur. Bir çay kaşığı pudra şeker, biraz yağ, biraz da tarçın konur. 
Daha üzerine de kaysı marmaladı konur. Orta !ırındıı 20-25 dakika 
pişirılir 

HALIDA~ l.\1ÜREKKEB LEKESİNİN ÇIKAIULMASI 
Ilık süt ve yahud yoğurtu lekenin üzerine sürmeli, bir gece bı

rakmalı. Üstünde kuruyan yoğurtları ovalamalı. Lüzum görülürse 
b ir iki ker tekrar etmeli. Lakin çıkbktan sonra sabunlu su ile silip 
durulamalı. Açık renk halılar için limon ve tu z ile de çıkarılabilir. 

Halıdan ınürekkeb leke~i rakı ile de çıkarılır. 

llALIDA YAGLI BOYA LEKESİNİN ÇIKAR1Ll\fASI 

(4 üncü ı;ahifemizden devam) 
lamıştı. Kendisine tevdi edıleıı 
vazife hayli güçtü. Amma çaresiz 
yapılacaktı. Açık balkona geçti. 
Sessizce, pencereden kendini göS
termemeğe gayret ederek resmı 
çekti ve aşağı indi. 

Susuyorlardı. Şeydanın böyle 
acı bir hakikatle karşılaşması Ka
rniyi haylice üzmüştü. Üzmüştü 
amma arkadaşını teskin edecek 
:,öz bulamıyordu. SükUtu ilk bo. 
zan yine Şeyda oldu: 

- Karni bu resmin bir kopya
sını bana ne zaman verebilirsin. 

- Yarın dairene göndereyim. 
- Hangi saatte .. Mesela 10 da 

11 de 12 de. 
- 10 da hazır. 

- Haydi Kiimiciğim. Şimdi. 

istediğin gibi eğlenebiliriz.. 
Nükhet Hanımefendi. 
Yazımı tanır tanımaz bu tarz. 

daki hitabıma şaşacaksınız. Bu
na eminim. Fakat işin tuhaf ta -
rafı ben şaşmak değil, kahk:ıha -
larla gülüyorum ... Dün gece çın. 
gıraklı bir yılan gibi ısiık çalara!~ 
zehirlemeğe çalıştığın o adama a
cıdım. Sana değil. Bu sözlerime 
karşı vine senin riyakar isyanla
rını g~rür gibi oluyorum. Hatt:ı 
işitiyorum da: 

«- Hangi ac!amdan... Hangi 
çıngıraklı yılandan bahsediyor -
sun .. Çıldırdın mı> dediğini bile 
işitiyorum. Kendini yorma kı -
zım.. İkinci zarfı dikkatle aç ... 
Bu işe ben de şaştım sen de şaş! .. 

RIFKI ASMAN 

Orta Avrupa 
(4 üncii sahifeden devam) 

beraber vaziyet eskisine göre çok 
sakindir. 

Berlin ve Prag hükıimetleri bir. 
birlerini protesto ededursunlar İn 
giliz gazetelerinm yazdığına göre 
Çekoslovak Hariciye Nazırı Dok
tor Kroftanın şu sözü manalı gö
rülmektedir: 
•- Alman ordusıınun bize ta. 

arruz etmek nıyctinde olduğunu 
arlık zannetmiyorum.• 

İngiliz Lordl&rından Redesdalin 
yirmi üç yaşlarındaki kızı Mis 
Uniti'nin Almanları, bilhassa Her 
Hitleri ne kadar takrlir ettiğini, 
bu yüzden bir müddet .evvel Lnnd 
rada bir de vak'aya sebeb olduğu

nu evvelce cSon Telgraf,. da ye. -
zılmıştır. Mis Uniti Orta Avrupa. 
nın heyecanlı günlerinde Çekos
lovakyada bulunarak Südet Al -
manlar lehinde tczahür::tta bu _ 
lunmak arzusundan kendini ala -
mamıştır. 

Define! 
(5 inci sabifemizden devam) 

kazmasının sert bir cisme dokun. 
duğunu hissetti. Toprakları :kü -
rekle attı. Dolap gibi bir yer mey
dana çıktı. Dolapta, ayakta durur 
vaziyette bir iskelet vardı. Kalın 
zincirlerle duvara bağlanmıştı. 

Sağ elinin baş ve şahadet par
makları arasında kocaman bir pır -
lanta parlıyordu. 

Bu, bir kadın iskeleti idi. Ya -
pılan tahkikatta kadının ne su -
retle öldüğü anlaşıldı. Arap ka -
nunları, karısının ihanetine uğ
rayan kocalara, vefasız karılarım 
bir çuvala koyarak denize atmk, 
veya diri diri gömmek hakkını 
verir. 

İskeleti bulunan kadının, 1820 
senesinde Tunusta mukim buyük 
bir Arab şefinin karısı olduğu, 

kocasına karşı ihanet ettiği için 
diri diri gömüldüğü meydana çı. 
karıldı. 

MARGERİTİN AŞIKLARI 
Gizlenen bütün hazineler mey. 

dana. çıkarılmış değildir. 

Betum'da, Triel'de, Kahor'cla, 
Flandr'da, Loren'de ve daha bir
çok yerlerde define arayıcıları 

durmadan, yorulmadan çalışırlar. 

Margeritin aşıkları, Kont Lüi 
dö Savari'nin 250 milyonluk ser. 
vetini, Meç civarında Matiy şato
su mahz_enlerinc gömüp sakladı. 
ğını bilirler. Rişeliyö; Kontu, Bas. 
ti1 zindanına hapsetmiş ve şatosu. , 
nu da yıktırmıştı. 1822 de Kontun 
\'asiyetnamesi bulundu. Vasiyet. 
nameye bir de plan bağlı idi. 

Margeritin aşıkları, hemen işe 
başladılar. Bu araştırma son se -
nelere devam etti. 

Margerit kimdir? Bu bir ~adın 
ismi değildir. Hazint'yi aramak, 
meydana çıkarmak için şirketin 
parolasısıdır. 

KONGRE 
Şehremini himaye birliği b:tş ,

kanlığından: 

Himaye birliğimizin kongresi 
8/6/19:~8 çarşamba günü saat l 7 de 
yapılacaktır. Üyelerimizin hazır 

bulunmaları. 

Kadıköy Halkcvjnden: 
9 Haziran perşembe gecesi Kadı. 

köy Süreyya sinemasında Kmlay 1 
gecesi yapılacaktır. Kadıköy Hallce. 
vi koro \'e orkestra konseri vardlr. 

yetine geçerek Almanlar için ça. 
lışmak istiyen bu İngiliz kizı ken
disinin Yahudilere düşman oldu
ğunu ilan etmektedır. 

Mis Uniti nisanda Londrada 
Hayd Parkta İspanya cumhuri -

yctçileri lehine yapılan nümayiş
t e göğsünde Alman nazilerinin 

haçı olduğu halde meydana çık -
mış, bunun üzerine nümayişçiler 

Canlı Rakamlar 
( 4 üncü sahifeden devam) 

Se,·dad:uı sonra izdivac gelmektedir. Eğer hakiki bir ev kadını 

ile ~vlendiniz ise zc\•ccniz senede 4,040 metro murahbaı tabak ve saire 
yıkar. 1.200 metro aa çamnşır 

25 ynşınJa km·aya \'Qran bir gene kız, 60 yaşma gclinciyc kadar 
4.55 kilometre murahhaı tahta siler, 3,500 metre murnbbnı mobilya 
süpürür, 4!>,000 c'efn yafnk yapar. 

Viicudümüıti ~ aşntan kalbimizin ne kndar çarptığmı biliyor mu. 
sunuz? Saatte 5,000 defo. Şu hnlde 60 senede tamam 2,629,SUO,OOO defa 
çarpıl or cıcınektir. 

Cidden ~nynııı lınyret değil mi?. Diğer rakamlar, bunun yanında 
Jıi~ kalmıyor mu? ... 

Türk H va K.urumu 
25. ci Tertip 

Büyük Piyangosu 
2 inci keşide 11- Haziran - 938 dedir. 
Büyük ikramiye 45.000 liradır. 
Bundan başka: 15.000, 12.000, 
10.000 Liralık ikramiyelerle 
( 10.UOO ve 20.000) liralık iki 
adet mükafat vardır. 

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

Asliye 3 üncü Hukuk 
mahkemesinden: 

Beyoğlu Balo sokak Ezina apar. 
tıman No. l de mukim Ortans 

Goffas vekili avukat Haçik tıı.ra
fından Pangaltı Hamam Saksı so-

kak 11/13 nurnnrada sakin Kos
tanten Goffas aleyhıne 937 /1859 
numara ile açtığı boşanma dava

sından dolayı gıyaben icra kılı -
nan tahkikat ve muhakeme neti-

cesinde: kocanın dnvacı karısını 

dövmesi ve ihmal etrııcsi yüzün -

den aralarında müşterek hayatı 

çekilmez bir hale getirecek dere-' 
cede şiddetli geçimsizlik tahnd

düs etmiş ve kusul' ve kabclıatin 

kocada olduğu dinlenen şahidlerin 

şahadeti ile saibt ve kanaati mah- ,1 

keme dahi hasıl olmu~ olduğun-

dan K. M. nin 134, 138 ve 142 nci 
maddeleri mucibince tarafların 

boşanmalarına ve müddeialeyhin 

bir sene evlenememesine ve key

fiyetin tesciline daır 2/5/938 tari
hinde verilen hükmü havi 938/520 

sayılı ilam müddeialeyh Kostan -

BUGÖNK(} PROGRAM 

Akşam neşriyatı: 

18,30 Plakla dnns musikisi. 19,15 
~-0nferans: Beyoğlu Halke"\•i na
mına. 19,55 Borsa haberleri. 20 Ve
dia Riza ve arkadaşları tarafından 
Türk musikisi ve halk şarkıları. 
20,45 Hava raporu. 20,48 Ömer Ri. 
zn tarafından arabca söylev. 21 
Tahsin Karakuş ve nrkadaşları ta
rafından Türk musikisı ve halk · 
şarkıları. (Saat ayan). 

21,45 Orkestra : 
1- Lalo: Lö ru\'a dis uvertür. 
2- Masene: Lö sit Süvit. 
3- Glinka: Eleji. 
22,15 Ajans haberleri. 22,30 Plak 

la sololar, opera ve epe ret parça
lan. 22,50 Son haberler Ye ~ı tesi 
_günün programı. 23 Son. 

YARINKİ PROGRAM 

Öğle neşriyatı 
12,30 Plakla Türk musikisi. 12,50 

Havadis. 13,5 Pliıkla Türk musi -
kisi. 13,30 Muhtelif plôk neşriyatı. 
14 Son. 

ten Goffasın mezkur :kametgA. - ----·-----------
Ezine Asliye Hukuk mahkeme· 

hını terketmes. ve yeni ikamet - sinden: ~ .. ~~di:~ ıçin bir müddet sonra 
•ı~dd ah bu eşyaları görmek, 

lt ~s enıanetleri (!) ziynret 
~~~:k~adile yola çıkacak, is. 

~l'llct hırde kalacak, isterse 
t ~aıt1' a 0turı>caktı. 

Esans dö Traban tin ile silinir. Halılar hususi süpurge makinesi 
ile temızlenır. 

BADEi\fLİ SALALE 
250 gram un, 125 gram tereyağı, 125 gram pudra şeker, 1 adcd 

yumurta, 50 gram kabukları çekilmmiş badem, yarım kahve kaşığı 
karbonat. 

İngiliz Lordum:n kızı geçen gün 
Südetlerin mıntakasına giderkf'n 
Çek jandarması tarafından çevril
miş, bir kadın memur tarafından 

üzeri aranmış, gizli bir fotograf 
makinesile almanca yazılmış bir 
şiir mecmuası bt.:lunmuştur. Bun
lar alınarak Praga gönderilmiş 

Mis Uniti otomobil ile yoluna de. 
vam ederek Kalrsbada [!itmış, o
ranın en güzel bir oteline misafir 
olmuştur. İşte Mis Uniti vakit va
kit böyle vak'alar çıkararak ken. 
disinden bahsettiren bir gene kız
d ı r. Çokt·, ,beri hep Alman tabii-

• galeyana gelmişlerdir. Nihayet po 

lis müdahale ederek gene kızı o
radan alınış, parktan dışarı çıkn. 
rarak göndermiştir. 

gfıhının meçhul bulunması hasc-

bile H. V. M. kanununun 141 :nci 

maddesine tevf ıkan ilanen tebliği 

t ensib kılınmış ve bir sureti de 

Ezinenin Utueami mahallesin -
den Hasan kıZ! Feriha Raziyenin 
kocası İstanbul, Üsk ... 'ar, Kısıklı, 
Bağlarbaşı caddesinde t3kunyacı 

Mehmed oğlu Fcı had aleyhine aç
tığı dava üzerine Ezine Asliye 
H ukuk mahkemesinde usulen gı

yabında cari ::iuruşma sonunda K. 
Medeninin 138 ve 132 maddeleri 
gereğince boşanmalarır.ı.C4 11/6/936 
tarih 76/82 sayılı ilam sadir olmuş 
ve koca Ferhadın ye:ri meçhul bu
lunmuş olmakl.1 tebliğ makamın

da keyfiyet iliın. olunur. (2i89) 

t~.\aı. .. 8~h, bircok 1tırazlardan son 
'~ "l~l 'k uıe trı ı karşısında bu teklifi 
: ~tbıe1tecbur oldu. Böyle hare

ij~ le hem l'manetleri gön-
~ı:e~. 

" İJı k 8tni, sonradan da ken. 

"• ırai'rn:.tli eşyalara iltihak 
eihı e boylcc(> yerine getiril-

01UYordu. 

\ 

ED EBi 

YAPILMASI 
Unun ortası açılacak, e\'\'ela yağ ezilecek, sonra pudra şeker ilave 

edilecek. Bundan sonra yumurtalara badem hepsi beraber krem ha
line getirilecek. Ya\'aş yavaş un alıp hamur haline getirilecek. Ha. 
mur 20 dakika bekletilecek. Yarım santim kalınlığında açılacak küçük 
küçük parçalara ııyrıiıı.;. açılacı:ık \'e kesilecek. Üzerlerine yumur ta 
sarısı sürülecek, orta fırında 20-25 dakika pişirilecek 

QOMAN:30 IZLAQ 
Yazan • • N ezih e Muhiddin 

tltısra 
hı:rr • Peymanın yürekten 
ı , <ık, ptirüssüz, ve aydın. 

lla ~ soylenip bittikten s::ın. 
rıa evinin.. höyük salonu 

':el\ Uzun uzun inledi. Çok 
Ve , 

P.ll alkın şarkısı olan 
•U""' .k. k n • 11Usı ı parçası on. 

11 <t ıdı. Solondan cıkan 
..._ 1

1Çınde, bu ulusal mu. 

?nı;~n bır nağme gibi iç-
ı•dnnıyf)rdu. 

n k h 0 nserden sonra koser _ 
itla c:ıt:ırlanan bir operetin 
~a gıtnıek için yola .;ıktı. 

' Pusunu .... k l on n onu ut ıyan. 

1~ŞUrken, gözleri, o;oka
~ 11 de kendıni göstermek 

t le blttkck tatlı bır adamın 
k, Çırtıluştu. Genç kız duş. 

Pıntısını göstermemek 

için tutundu, yüzü sap ~arı kcs'L 
mişti.. Bır hayelmidı?! Hayır o! ... 
o, çok sevdiği, uğruna her şeyıni 
\•erdiği adamdı bu! ... 
Genı~leyip enginleşen bir Sl.'!\'L 

nç içinde ıdi ckiıııni» unutmuştu. 
Koşup onunla konuşacaktı. So. 
kaklar; yağmurlu, soğuk' ıslak 

sokaklar alaca karıınlığn gömü
\altında ıslak taşiarı parıldayan 

sokağın loş ve hüzünlü görünüşü 
acılı yurcyind~ hiç onutmayan 
yarayı yine kanatmış, yıne ıçine 
ağulu kanlar sızmağa başlamıştı. 
Bu şimdı ıslak sokaklarda onu 
bE>kliycn bu se\·giliinsan. onu böy
le ıslak, soğuk bir gecede karan. 
lık kaldırımlar~ fırlııtıp atmıştı.. 

Çok sevilmeğ, çok kayrılınağa 

muhtac olduğı.ı o zaman kimsesiz 

bir kedı yavrusu gibi sürünürken 
niçin bir kere olsun onu arama
mıştı'? Şimdı ne yüzle buralarda 
dolaşıyordu?. Gnmlı, kederli bir 
yüzi.i vardı, titred.~ı uzaktan bile 
seçiliyordu. Lakin ona ınanılır -
mıydı? Kımbilu yıne hangi şey. 
tanın şerrine uğramı~tı? Kimbilir 
yine neler yapmak istiyordu? 

Peyman gönhiııün butün bu is
teğine kıırşı gelerek başını bir dn
lıa ondan yana çevirml'den tekrar 
içeri girdı. Sozde unutll~ğu bir _ 
şeyı almak ıçın yukarı çıkıp ken
dini yalnız bır odada bulur.ca göz
lerıne dolan acı ya~ları sıldi. Bu 
göz yaşlarının kaynağı hiç koru
mıyacak mıydı? Ömrü oldukça bu 
adam için ağlıyacak mıydı böyle? 
Peyman k ... ndı kcndınden utanı -

yor, kendi kendine kızıyordu. O
nu böyle acı acı ~ğlatım insana 
karşı yüreğinde şimdi ~kin• olan 
sevgi demek hala· yn~ıyordu. 

Kinin de, şefkatin de aşk öz a
nasıdır; yalnız brı hırpal<ınınış. Ö

bürü sevilmiş ~ccuk! .. Eğer kal
binde sevgi bngı kopsaydı bu ki
nin de izi çoktan ~·ilinir giderdi. 
Ancak kinini unuttuğu gün üs -
tünliığimü nnlıyac'1ktı. 

.. . Konservatuvardan geç vakit 
çıktı. Rolünü başarucoğına inanı
yordu: operada rolünü yaptığı ka
dın, tıpkı kendı gibi unutulmuş, 
yüzi.ıstü bırakılmış, çile çekmiş 

bir kııdındı. B uacıları tatmış o1an 
yüreğı ile benliğinrle doğan sıın
at birleşince rolünü çok iyi yapı

yordu. Bu akşam Peymanın gön -
lünde zıd duygular çarpışıyordu; 
rolünü yaptığı kadın gibi büsbü -
tun yüzi.ıstü bırakılmış b:r kadın 
olmııktan çıkm•şlı. Isiak ve loş kal 
dırımlarda gölgelere sinerek onu 
arıyan ve bekliyen adam kimdi?. 
Eğer istese onunlıı tekrar birleşip 
yeniden, yarıda bırakılan çiçekli 
bahar yolunda yürümek, ve bü. 

İşte Orta Avrupanuı su şehir
leri olan Karlsbad ile Marinbadın 
şimdi politika dedikoduları arasın 
da söylenmesi ve !ng1liz lordunun 

gene kızının bu sefer de Çekoslo

vakyada Almanlar lehine faali. 
yet le bulunması etrafındaki neş
riyatın bir hulasası ... 

tün o acı, karanlık günleri unut
mak mümkün değil miydi? Onun
la tekrar elele yürümek mümkün 
dü, fakat o karanlık günlerin acı. 
sını unutmak asla!... Hem o, kimi 
arıyordu? Peymanı mı? Peymanı 

ha!. .. Hangi Peymnnı? ... Ondan 
yediği o kab:ı tekmenin hızile 

barlarda süründükten sonra karlı 
soğuk kaldırımlara yu\'arlanıp ba
şı ve kalbi paralanar. Peyman öl
memiştı ! O hfılfı acı ve nğrı çeke . 
rck yaşıyordu. O eski, atılmış, kı
rık yürekli Peyman, şimdiden bir 
san'at yıldızı gibi pmldıyan ve 
beğenilen bu yeni mutlu ve güzel 
Peymana da kinleniyordu! 

Gene kız başına hücum eden bin 
bir düşnücenin ağırlığını taşıya -
rak loş sokaklarda r,iderken bir. 
dcnbire durdu! 

- A Peymancığım'. Bu ne gü
zellik böyle? Sen şimdi nerelerde 
çalışıyorsun?. 

Tepebaşının kuytulaşan bir so -
kağından fırlıyan bir &okak kadı. 
nının kirli tırnakları kötü bir kızı

la boyanmış yılan sırtı gibi soğuk 
eli, Peymanın eldivenli elini tut-

mahkeme divanhanesine talik kı. 

lınmış olduğundan tarihi ilandan 

itibaren on beş gün zarfında müd

deialeyh Kostanten Goff asın tem

yizi dava edebileceği tebliğ ma -

kamına kaim olmak üzere ilan o-
lunur. 

muştu! ... Peyman ürpererek göz_ 
lerini bu kuytu ~oknğm şüpheli 

mahlukuna kaldırdl, ve dağınık 
düşüncelerle dolu hafızasını yok
ladı. Karşısına dikilen kadın Na
ciye idi! ... Bar artisti Naciye!... 
Boyalı saçları eski bir tülle sıkı. 
lıp bağlanmıştı, sırtında fena ve 
eski bir manto vardı. Kaba ve ba
yağı boyalarla sırıtan yüzünde ka 
buk bağlamış derin bir yaranın 
boylu boyuncn izi gö~e çarpıyor
du. Belliydi ki bu karlın günden 
güne düşmüştü. Peyman bu iğ _ 
rene elden elini yavaşca çekip 
kurtardı. İçi derin bir acı ile ezili
yordu. O da,bir zaman bu kadına, 
bu düşkün sokak kadınme arka -
daşlık etmişti, bir evde barınmış.. 
lar. bir barın masasında knrşı kar
şıya oturarak müştrei beklemiş -
lerdi! Zavallı Peymanın sıtmaya 

tutulmuş gibi dişlt!ri biribirine 
çarpıyordu. Düşkün sokak kadını 
zaten ondan cevab almamıya alış
kındı. Tütünden, içkinden, daha 
kim bilir neden kısılmış buruk ve 
katı sesile: 

(Devamı var) 

İstanbul Üçüncü Sulh Hukuk 
mahkemesinden: 
Davacı İstanbulda birinci Vakıf 

hanında birinci katta 17 No. da nıu
teveffa Hasan Fehmi vereses\ndt'n 
o1up kendi namına asaleten, küıjlik 
çocukları Necdet ve Sabahat ve A. 
sude namlarına velayeten ve v~sa. 
yeten ve büyük varis Fikri nıımınn 
da vekaleten Dilberistan tarafından 
Ankarada Hariciye Vekaleti mı· -
murlarından olup mukaddemıı Pa. 
rls Sefareti Vis Konsolosu Haydar 
İskender aleyhine 938/776 No. lu 
dosya ile açılan 104 lira alacak da. 
vnsının yapılmakta oln muhkeme
sinde müddeialeyhin ikametgfihının 
meçhul olduğunun anlaşılmasına 

binaen 20 gün müddetle ilfmen teb
liğat icrasına ve muhakemenin 15/, 
6/938 tarihine müsadif çarşaınba
günü saat 10 a talikine mahkemec~ 
karar verilmiş olduğundan yevm ve 
vakti mezkfırda bizzat mahkemeye 
gelmediği veya musaddak bir vekil 
gönderilmediği takdirç!o gıyaben' 
muhakemeye devam olunacağı HL 
nen tebliğ olunur. (8255) 
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1 COLUMBIA'nın ı,- AVCILARA MÜJDE: -----
YENi BiR 

MUVAFF AKİYETI 
Şimdiye kadar hiçbir artistin nail olamadığı kutsal bir şerefe 

erişen seslnin gürlüğü ve güzelliği, kendisine mahsus okuyuş tavrile 
mazhar olduğu bu yüce iltifatın fiili del!li olarak Ankaradaki kon
serleri ve Ankara radyosundaki seanslar ile halka kendisini tanıt

mış ve sevdirmiş olan 

MELEK TOKGÖZ 
Memleketin tanınmış bestekArı SADE'ITİN KAYNAGIN sureti 

hususiyede bestelediği • 

17455 
G ö"di.im •eni bir g Un yeni eçmıı guıe 

döndUn 
Gecemiz kapkara sakı •un elin nur olsun 

ıle BESTEKAR TANl:.URI F AIZE ve NEFl5E'nin 

17456 Badeyi vuslet içlisin kl•eyl fagfurdan 

1 Severl her gUzell •enden eserdir diyerek) 
Şarkılarını muhtevi pliiklar satışa çıkarılmıştır. Bıı şarkılara beste 
kar TANBUR! SALAHADDİN ve NUBAR TEKYAY refakat et-

1.::lerdir. ı 

H ki 1 !""------e 1 m er 1 Gayet modern biçimde, 1 == Gri ve beyaz fanilil pantalonlar, 
Okuyuculanmız bu mtunl<ırda mü- Fantezi fanil4 pantalonlar, 

teh03sıs hekimlerin h03talannı ka- Palmbeach (.sinye) panıalonlar, 
bul &aat!erinl muntazaman bulurla1'] Keten ve pamuklu pantalonla.. 

fç hastalıkları rın zengin, şık çeşidleri 
Doktor Hafuı Cemal : - (Pa -

zardan ba§ka günlerde öğleden son
ra saat 2,5 den 18 e kadar lstan -
bulda Divanyolunda 104 numaralı 
hususi kabinesinde hastalarını ka -
bu! eder. Salı, Cumartesi günleri 
sabah 9,5 den 12 ye kadar hakiki 
!ıkaraya mahsus ır.uayenelerini ya
par. Muayenehane ve eve tele -
fon : 22393 - 210-14. 

Doktor Ali Rıza Sağlar; -· (İç 
hastalıkları müte hassısı) Her gün 
Beşiktaşta tramvay caddesindeki 
muayenehanesinde saat 15 den son
ra hastalarını kabul eder. 

Reklam fiatına Beyoğlunda. 

BAK ER MaOazalarınd a 

İstanbul 4 üncü icra memurlu
ğundan: 

Gedikpaşa caddesinde çadırcı 

Ahmedçelcbi mahallesinin Saı:ı -

dalcı sokağında 14 numaralı ha-

nede mukim Madam Mariya ve-

resesinden Matmazel Safiya, Mi _ 
hal ve İstefana. 

Kostakiye temliken 125 lira bor
cunuzdan dolayı dairemizin bu 

dosyasile lıaklarımz<la yapılan ic _ 
rai takib safhasında yukarıda ad_ 

Doktor Arabyan : - (İç hastalık
ları müteha6sısı) Edirnekapıda Va-
iz K delin k ğ d k . resi yazılı ikametgahınıza 17/2/ amere so a ın a ı mua-
yenehanesinde her gün hastalarını 935 tarihinde tanzim edilen ve gön
tedavi eder. derilen ödeme cmirlcriniıı arkasına 

Doktor Kamereddin:- (İç hasta- mübaşiri tarafından verilen meş _ 
lıkları mütehassıs) - Caf:aloğlun - ruhatta ikametgiihınızır. meçhul 
da Halkevi karşısınriaki muayene - olduğu kaydi\.görüimü~ ve ikamet
h&nesinde Cumartesi ve Pazardan gahlarınız polisle de tahkik ettiri!
maiida her gün saat 2 den sonr" 
haEtıılarını kabul eder. 

R0ntge.!! 
Doktor İrfan Kayra ( RJntken ve 

iç hastalıkları mütehassısı) -
Her gün öğleden sonra saal 
15 den 19 a ka<fac belediye 
Binbirdirck Nuri Conker sokak 8-
10 numarada Arslancr apartıma -
nında hastalarını kabul eder. 

Sinir hastalıkları 

miş ise de Yunanistarıa gittiğiniz 

veyeni ikametgahınızın da meçhul 
bulunduğu cevabı al!nmı~ olmasına 

ve usulü hukukiyenin maddei mah
susasına tevfikln haklarınızdaki 

tebligatın ilaneıı icrası içiıı İstanbul 

icra hakimliğinden 6/5/938 tarihin

de karar sadır olmuş olmasına bi
naen ödeme emrinin tebliği ma -

kamına kaim olmak üzere 20 gün 
içinde dairemize mür;ıcaat oluna -

rak borcun esasına veya bir kısmı
na karşı itirazınız varsa bildirme

BARUT FiATLARI UCUZLADI 
1 Haziran 1938 tarihinden itibaren 

üzere kara av barutu satış fiatlarında 
tenzilat yapılmıştır. 

tatbik edi~ek 
aşağıda yazıh 

Kara av barutları inhisarlar bayileri tarafından mem
leketin her tarafında aşağıdaki fiatlarda satllacaktır. 

Eski fiat Yeni fiat 

Birinci . 
nevı av barutu 500 gramlık kutu içinde 115 

60 
95 

110 kuruş 

" " " " " " " " ikinci ,, 
" " " " " 

,, 
" " " " " " " 

JKa~elerinin tesirini öğrenenler b3?ı 
dış, adale ağrılarını unuturl~t 

" " " " 

250 
500 
250 
100 " " " 

55 
90 

50 45 
22.5018 

,, 1 
" . 

T. 
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N 
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l~lUJlllfj)lfı>ADA 
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ııı· 
NEZI.E, KIRIKLIK, ROMATİZMA, GRİP VE EMSALİ J!AS'f,ıl-

. . LARA KARŞI BİLHASSA MÜESSİRDiR. ~t 
Terkıbı ve tesırindeki sürat itibarile emsalsiz olan GRİP'inirı ıo 1 lik . b ı- ·ı :ırııır 

yenı am a aı arını tercih ediniz. Geceleri tutacak olan B5• 

. karşı ihtiyatlı bulunmuş olursutıuz. 
iCABINDA GÜNDE 3 KAŞE ALINABiLİR· ııs'~' 

İsmine dikkat. Taklidlerinden sakınınız ve GRPİN verine ' 

- -aı-le .. etl-din .. ~ 

FLiT daıma OLOIJRLiR 
,,..,,.~ 1 

Ulftu1'11 dı•osu J ,od• ti 
lnuDuı, Çaıaıa. vor , 

Doktor Kemal Osman : - (Sinir 
hastalıkları mütehassısı) - Cağa -
!oğlunda Kapalıfırında Mescit kar
şısında pazardan başka her gün 
saat 2 den sonra hastalarını kabul 
eder. 

niz ve· aid olduğu mahkemeden ic-1------------------------------------------ " ' lstanbul C. Müddeiumumiligv ir1dd~r ,., 

Göz hastalıkları 
Doktor Şükrü Ertan : - (Göz has 

talıkları mütehassısı) - Cağaloğ _ 
!unda Nuruosmaniye cad:iPsinde 
Osman Şerafettin apartımanında 5 
numarada. Telefon : 22555 

Ku1ak, B0ğaz, Burun 

ranın tehiri hakkında bir karar ge

tirmeniz ve mallarınız hakkında 
beyanda bulunulması muktezayı 
kanundur. Borcu kabul ettiğiniz 

takdirde mal beyanın-la bulunmaz-

sanız hapisle tlzyik olunacağınız 

gibi yanlış beyand& bulunursanız 

hapisle tecziye edıleceğiııiz hususu 
ödeme emirlerınin tebliği maka -

mına kaim olmak üzere 20 gün 
müddetle ilan olunur ·8252· 

Sultanahmed üçüncü sulh hukuk ~ • ..lo 
hakimliğinden: Bey0ğlu Vakıflar Direktörlüğü İlanları İstanbul ceza ve tevkif evleri için 31/5/939 akşammn ıca ıııı"". 
Davacı lstanbulda birinci vakıf _ alınacak 462,860 kilo ikir.ci nevi ekmek kapalı zarf usuıile e;;~,.,~ı:ı 

hanında birinci katta 17 No. da mü- KıRAllK EMLAK konulmuştur. Muhammen bedeli 43,971 lira 70 kuruştur ... 01frll"'if' 
teveffa Hasan Fehmi veresesinden Maballe•i Saka&ı No. Chsi teminat 3297 lira 88 kuruştur. İstekliler şartnameyi tatil gu ;Ji $ 
olup kendi namına asaleten, küçük ' ' maada her gün ~aat. 8,30 dan 12 ye ve 13 ten 17.30 e- J;~d ,,oıl' 
çocukları Necde: ve Sabahat ve Pangaltı c,ımhuriyet 71 Evin üçiın~ü katı kecide Aşirefendi sokr.1< No. 13 de adliye levazım claircs;rıderıe ,rl' 
- 1. • • 75 Evin birincl katı . .,,,<!~ ıf Asude namlarına ve ayeten ve VD- lirler. Eksiltme 16/6/938 perşembe günü saat 15 te Yenir·· d" ı 1 

sayeten ve büyük v;.ris Fikri na- • • 75 Evin ikinci katı sında Aşirefendi sokağında No. 13 te Adliye levazım d:•iresıf- ıııı 
mına da vekaleten Dilberistan ta - • • 81 Evin birinci katı lacaktır. Eksiltmeye girecekler zarflarını eksiltme ~aotıııdell ~· ~ 
rafından. Ercnköyünık Bağdad • • 87 Apartıman b:rincı dairesi. evveline kadar lstanbul adliye levazım dairesinde tP!'!•ll 3~,,ı' 

Doktor Mehmed Ali Oyo - Kulak --------------1 caddesinde 286 No. da Osman Şe - • Elmadağ 15 E tıJY pf 
b b - tah d Sultanahmed Üçu .. ncu" Sulh IJu _ v. alına komisyonu rC'isliğinc numaralı makbuz mukabilinde ,·c , 

urun, ogaz mu assıs o~ent ' fik aleyhine 938/784 No. !ı dosya ile • • 35 Ev. ımı• • 
Fatih Tramvay durağı 75 numaralı kuk Hakimliğinden: açılan 30 lira alacak davasının ya- k k mel eri veyahud dış zarflarını muhür mumile 1<apntı > ıs ıe..., 
muayenehanesinde hergün saat 16 Davacı İstanbulda Bahçekapıd> pılmakta olan muhakemesinde • • 

37 
Evin i inci atı. açık adresini ve hangi işe aid olduğu yazılması şart:le eyı» jl~~ '" 

dan sonra hastalarını kabul eder. birinci Vakıf hanında birinci katta müddeialeyhin ikametgahı meçhu! • • 45 • dar iadeli taahhüdlü olmak üzere mektubla gönde:ı1ırıc51 · ~ 

C"Jd" Z ""h • 1
17 No. da müteveffa Hasan Fehmi• oldug-u arzuhal zahrına mübaşir ta- i Surp Agbp 'aklından yukarıda yazılı emlak :Jl/5/939 günü . raflarının müteahhide aid bulunduğu ilan olunur. .3218• 

ı ıye, u revıye_ ı 1 
veresesinden olup kendi namına a_ rafından verilen meşrubattan an _

1 

sonuna kadar kiraya verilmek üzere açık arttırmıya konulmuştur. .~ , 

sa e en uçu çocu arı Necdet ,.c Jaş.ılmış _olmasını. . hına.en 20 gün İstekl.ileriıı ih.ı.ı.-.~.gii.n._ü .. olan 17/6/938. cum .. l günü saat 15 de ı h" J u M""d •• ı··.., •• I' 
Doktor Feyzi Ahmed : - Deniz 1 t k .. ··k ki ~ det1' 

hastahanesi cild ve emrazı zührevi- S b b t A- d - 0 JSar ar U Ul uguıı a a a ve su c namla .. rın .. a ve.la_ müddet ıla.nen teblıgat ıcrasın_a _ve/ Beyoğlu vakıflar Mııdurlugu Akarat kalemıne muracaatları (3337) • sil/ 
ye mütehassısı, muayenehanesi An- t ı te b d /6/938 t h ~~ 
kara caddesi Cağaloğlu yokuşu. Pa- ye e~ ve asa e n ve uyuk varis mahkemenın e 15 arı ıne, 1

939 
N y k . • . . . ·akk•I ~,ı• 

Fıkrı namına da vekaleten Dilbe _ müsadif çarşamba giınü saat ona, e W Of sergISl Mıltdarı Cınsı Taşıyy~~ağı Muha:::,~;~ Mt~~;n ı t •/' 
zardan başka her gün 

15 
den sonra rıstan tarafından Galatada Küçük talikine karar verilmiş olduğun -1 D k M •• ~ 1:30 , 

hastalarını kabul eder.Telefon:23899 handa 2 No. da Adnan Sırrı Decl~ dan yevm ve vakti mezkCırda bizzat 1 e 0rasyon USa bakaSJ 1 Aded Kamyon 6 ton 3860.- 2~~0 l~~~ ~: 
Diş zade aleyhine 938/773 No. lu dosyal mahkemeye gelmerli~i veya bir , .. . . . . ._ .. . 1 • • 3 • 2900.- .:ı ·.~ 6 ıo~ ~otl 

ile açılan 70 !' ı k d • 1 - 1939 Nevyork dunya sergısınde ınşa edılmı~ olan Turkıye I - Sartnameleri mucibincE satın almak istedıg,n11ı e,·e 
Diş doktoru Übeyt Ölçer: _ Edir ıra a aca avasının vekil göndermediği takdirde gıya-1 pavyonu dahili dekorasyonu için bir müsabaka açılmıştır. :i t 1 k b" d d k k cks;Jll!l · ô' 

yapılmakta olan muhakemesind~ b h k . d . 1 - . aded ve on u ır a e amyon ayrı ayrı açı 191,ıı 
ne kapı Karagümrük tramvay du - . ı;n mu a ."..me; _e e\ a":: 0 unacagı • 2 - Müsabakaya girecek resimler Iktısad Vekaletinin tayin ede· muştur Jıııs 
rağı No. 95 her gün hastalarını ka- müddeaaleyhin ikametgahının meç_ ılanen teblıg o.unur. •8-55• cc;ıı bir jüri heyetince tedkik edilecektir. J1 - Muhammen bedellerilr, muvakkat teminatları . ~,?' 
bul eder. Cumarteı;i günleri saat bul olduğu arzuhal zahrına muba- Üsküdar İcrasır.dan: 3 - Müsabakaya girecek resimlerin nihayet 15/7/938 tarihine ka- gösterilmiştir. giiı10 ı,t 
14 den 15 e kadar da Yalovadakil şiri tarafından verilen meşrubattan Bir borçtan dolayı mahcuz ve dar Ankarada İktısad Vekaletinde Nevyork dünya scrgısı Türkiye III - Eksiltme 22/Vl/938 tarihine raslıyan çarşaJTl:~,,at ş•ı 
muayenehanesinde bulunur. anlaşılmasına binaen 20 gün müd- t k 1 D ·· t 1 larında go··sıerilen •·aaılerde Kahataşta levazım ve mııb · ~ f sa ışı mu arrer nç mus ame kcmiserliğine makbuz mukabilinde tevdi edilmiş olması şarttır. 0 

• eJC 
detle ilanen tcbliğat icrasına ve .. · k c 1 J 320 b 1 . . .. . . . rindeki alım komisyonunda yapılacaktır. .~ ,olı 1 Operatör ustu açı otomo.,i i c tor a 4 - Müsabakayı kazanan san'atkara 1000 !ıra mukufat verılecektır. iV Ş t 

1 1 
k ,_ .. so···u· geçe" ' . .J 

mahkeme gününün 15/6/938 tarihi- · ar name er parasız o ara "er gun " V'" 
-~--- . çimento ve 122 locba kireç 1 l/fi/ 5 - Müsabakaya girip de kazanmıyan san'atkarlara aid eserlerden lı b.

1
. - . ... -.;e j !' Dr. CıU'ER TAYYAR KANKAT ne müsadif çarşamba günü saat 11 e a na ı ır 1,; ·C 

938 tarihine müsadıf cumartesi . 'f d d'I k 1 . . .1 k b d 1 .... h t. t k ·. ıaıı veS3 "O ' ·" 
Operatör - Uır.uın: cerrahi, sinir 
ve dimağ cerrahiöı mütehassısı ve 

(Kadın doğ;.ırıı mütehassısı) 

Adres: Beyoğlu Parmakkapı, Ru

meli ban No. 1. Muayenehane Tele

n: 44086 

talikine mahkemece karar verilmiş 

olduğundan yevm \'e vakti mezkiır

da bizzat veya bilvekale mahk~me_ 

ye gelmediği takdirde gıyaben mu-

hakemeye devam 

tebliğ olunur. 
olunacağı ilanen 

(8255) 

ıstı a e e ı en ·ısım ar ıçın verı ece e e ıurı eye ınce ayrıca a - v _ isteklilerin kar.ıınen kendilerinden aranı ·len gu ,,..., 
günü saat 14 de Kadıköy Haydar- dır edilecektir. 7,5 güvenme paralarile birlikte eksiltme için tayin edı 

1
uoor· ' 

Paşa Rıhtım caddesi 52 numaralı .. .. d .1 k ·mı . f . tl d yukarıda adı gec'·n komı·syona gelmeleri iJiin ° .
1 1 

6 - Musabakaya ~on erı ece resı erın evsa ı, mevzuu ve saıre a er c _.; . 
depoda açık arttırma ı c satı aca- u]larrifl 
ğından mezkur gün ve saatte ta- hakkındaki şartname, Türk pavyonu planile maktaları ve bu hususta Sahip ve neşriyatı idare eden Başm Si 
liblerin hazır bulunacak memuru-ı:Iiizım gelen izahat Ankarada İktısad Vekaleti dahil inde sHgi komiser- ETEM İZZET BENİCE 1ı:tB,.,. 
na müracaatlcrı ıhlll olunur. · liğinden alınabilir. •1720• ·334h BASlLDIGl Yl<:R; SON TELGRAF l\I 
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