
~lSii'iER~-=-1 

~ . ._ ı. 
~ÇARŞ . .- ( .. sa 1 : 449 En sen Telgrafları Ve Haber1eri Veren Akşam Gazetesi Telefon N;) 20827 

Y I ·t. NJrUOS '.TI t ı ıy · c.; .\ ı ıes·. 

. ... .. ..._ 

f SAGLIK KUl'O!\U ""\ 

1 
Bu kuponun yinni tant'-'trıi roplnyıp 

idaremize getiren ok.-uyuculonmız SON 
TELGRAF'ın birinci sınıf müteha.•·.ns. 

1 
lan tarafından meccanen tedoı-ı edıle • 
ceklerdir. Kuponlar, her gün ıdareı.,,ııe. ı 
m izde değiştirilmektedir. - -= 
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~üNUN BiLANÇOSU: 

Atlın .ınadenleriınizi bu 
1 yıl işletmeğe başlıyoruz .. 
Gümüş, Bakır ve Altın madenle· 
rimizin işletilmesi ile memleke 
ekonomisi taze kuvvet kazanıyor 

- -

. Yakında işle me tesisat ve 
tedbirlerine başlanacak 

~ 

1 

t~l'lklstıerln son tayyare bonbardımanında Ankara 8 (Hususi muhabirimizden, telefon llnadolunun kırk sekiz yem.de faaliyette bulun-
yanen hOKOmetçl tayyareler la)- Aldığımız hususi malfunata göre hükıl- 1 makta ve tedkiklerini ilerletmektedir. 

~g ı• ı ı• z umum Al ef kaA - met bu yıl içinde madenler~mizin işletilme~i ~e. Yeni bulunan Hasan Çelebi demir maden' 1 esas~ ~ette meşgul olmaga . karar ver.mıştır. !erinin de zengin olduğu ve cevher itibarile 
Genış ~asta alınacak tedbırlerlc, bılhassa D" . ikd ki D · d - kın bul d -

~, gümüş, altın ve bakır madenleri çalıştırılacak-
1 

nlr ke d emB~r f agıhna ya. un u~ ~n-

1

, il da ı• n f ı• a 1 ç o gV a 1 d 1 tır İktı d V k" I t" d t"t"" ·· BM ına ta ır. ır en eyetı burada mesaısıne . sa e a e ı, ma en arama cns ı usu ve d • tın kted" 
Et. Bank b h ta kd"" · . "t d evam e e ır. ı u usus ye ıgerını ı mam e en • .. .. . . . . 
hazırlıkları hususi bir itina ile görmiye başla • , .Gumuş'. bak_ır ve. ~Itın madenlerımızın ge~ı~ 

S~Cl h il • d 1 •ı• •ı mışlardır. Bulgar dağındaki altın cevherinin . mıkyas~ ı~letılmesı ıl~ memleket ekonomısı 
f ' llya sa i erın e ngı ız gemı e- son tedkiklerle dünyanın en verimli madenle- ve malıyesı taptaze hır kuvvet ka7.anmış ola-
l~ı .... b b J •• H }" rindeki kadar olduğu sabit olmuştur. Buradaki caktır. Bu itibarla bu yıl Artvindelö bakır ma

!:1 ,. om a anması uzerine a ı- gümüş ve kurşun da fevkalade mebzuldür. denlerinde de istihsalat arttırılacak ve en geç 
~~S dk k b Jd Alınan tedbirlerle bu yıluı ilk altı ayı geç- 1938 yılı sonuna kadar Ergani madı-ni de işle-

Vazİyetİ te i e mec ur o u meden Bulgar dağında tesisat ve faali)'ete baş- tilmeğe açılacaktır. Başvekil maden <ırama ve 
kaı !anacak ve gümüş, altın istihsal edilecektir. j işletme işlerini bizzat hususi bir aluka ile takib 

• 
vazıyet bir harb 

İskenderun ,ehrine bir bakış 

Hatay işinde Franm 
sa hükümeti ile 

anlaŞdık 

Netice bugün Parisde 
resmi bir tebliğ ile 

ilan olunacak 
Parti grupu Hatay 

I~ a k sa d ' c u m h u r i yet. l .. llllllİMiiiaiideiiiniıiaiiiraiiimiıiiaııııiıeıııiıinsliıııtitiıiıliiıiısüıııiaiıiııniııii .. zaiııiıpııııiıaıııiındaıııiııllA•-•e•tı•nemkıiıitellİvııiıle diiiriııiekiıitiiiifliıicieriıivııiıierliiimliiiekiıııteiiidiiıir•. ---...;/ 

~l la ı d Af b •• t •• h k -" l Hatay meselesi hakkında Parıs 1 it davamızın çok yakında her tür. 

Çre yapı an yar 1 m• u un ma um ara ~:~~=ye ~:~ı ~:=e 1!~ ~~~~ar~k::~~:::daı::a:.~~: 

~~~,--~~~~ .. ~~~...... teşmil edilecek mi? ~~1:;:::~;:;~:=~ ~§:::;~:r~ 

işini inceledi 

~-~ d• demirli buluııan lnıl- &inde büyük bir infial tevlid et • Bu müazerelerın bu şekilde n Diğer taraftan Fransız Harlciy~ 

~lııruun •ık ıık tecavfu:e=-::-=---:----=(Devamı 6 meı ~e~e) Siyasi mahkumlardan başka diğer suçlularla matbu:t -=mils=bet o=larak=bitm-==eıi H=atay=mll.==(=Devamı=6=meı=sahil=edc) 

Ş""1Jıa7da beynelmilel cilmrilldere bir Ttakıı 

• 
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suçlularının da af edilmeleri çok muhtemel s~y;~:~~a 
SABIKALILAR BiRER 
BiRER YAKAYI ELE 

VERiYORLAR 

Hava 
Tehlikesi 

DUnde bakır ve tencere hırs!zı yakalandı Korunma projesi 
Günlerdenberi birçok sirkati&. tulrnıya muvaffak olan Bekir .ığ. Meclise verildi 

rln faili olup bin desise ve hile • lu Raif, bu yeni aan'atında beda. Ankara s (Telefonla)- Dlllı.il-
klrlılda zabıtanın elinden !tur • (Dnamı 1 ıncı aahifembde) metin pulf hava korunmuı halı. 

' t ; 

!undaki Kamutay.ı verml~ oldulu 
kanun projesi encümenlerde led. 
kik edilmiştir. Bu proje ile bütün· 
devlet dairelerine, hususi idarele
re, belediyelere, milesscsclere vo 
nihayet vatandaşlara, yurdun ha. 

(Devamı 6 mcı sahüeınizde) 

Katil Mahmud 
Yakalanhı 

Dünkü sayımızda Fatihde Çır • 
çır sokağında arabacı Rifatın ka. 
rısı Haticeyi öldürdükten sonra 
kaçtığını bütün tafsilatile yazdı. 
ğınuz Katil Mahmud bu sabah 
Fatihde yakalanmıstır. 

.ı 

Çek layynrelerinden bir filo manevra esnasında 

Pragla Südetler ara
sındaki müzakereler 
şimdilik iyi gidiyor 

Henlayn bir hafta kaldıktan sonra 
dün Alman yed an döndü Yazısı 6 da 
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Sulfanhamamı Verem mücadele\ Hava yolları 
F. I k Teşkilatı -

ilk 
içi 

IOC80CI ar YO U- Genişletiliyor lstanbuldan Gazianteb, Diyar- - "'ıır 
denemeyi bu yıl ŞU ve Nuruosma .. Yeni dispanserlerde bakır, Sivas Erzurum ve Vana Çekler:a~a:~0:;::; G 

de yapa b · ı i riz • • n·ıye caddesı· açılacak tay yare postası işleyecek m~:~1::;,~y~~-~.ip:k,::.'~s~~ b 

Köy ve arman sadece devlet büd
cesinden ve devlet emeğinden bek
liyeceğimiz neticeler değildir. Ka
yacağımız kayıdlar, tahmil edece
ğimiz mecburiyetler de vardır. 

Yazan : ETEM ızzET BENiCE 
---~..;.:;;.;...;....;.:;;.;;;;.:;;;.;.._..;;;;.::.;..;.:.;::;;:;;; 

F ~lih ltı~kı Atay Ulusta •Ankar~ ve ci~arı) adlı başmakak'Sindo 
iki şeym adını \"ererek hasretıni çekıyor: 

1- Orman. 
2- Asfalt ... 
Yazınıo umumi lıavnsıoın tebarüz ettirdiği bir iiçiirırü hasret de 

köydür. Temiz köy, kasvetsiz köy, şirin ve olgun kiıy. 
Bu iiç tahassiir Falilı Atayın olduğu kadar hepimizin, biitün An

karanın, biitün Türkiyenin ha..<retidir. 

Ali Çetin Kaya, Kalıa bütçesi Krunutaydan geçerken pek lıaklı 
olarak: 

- Devlet Dcmiryollarını tamamlamadan büyiik çapta yol fa.. 
aliyetine giri~emeyiz. 

Dedi. Sürerli ve iradeli bir çalışmanın yiiksek şuur n verimi 
içinde memleketi demir ağlarile ören Cumhuriyet Nn[ıası anlaşılı

yor ki, nnrak birkaç yıl sonra devlet şuseleri V!J asfaltları iizerinde 
mesaisini teksif etmek imkanını bulabilecektir. Belki, bu arada İs. 
tanbul • Bolu - Anknra asfalt. çıkarılırsa hem Ankara • İstanbul 
arasıodaki mesafeyi çok kısaltacak, hem de orman ve nsfalt zevkini 
bir arada tatmin fırsatını verecek bu yol ile Ali Çetinkayanın 
~aret ettiği sıradaki tahammülümüzü artbrmak ve dindirmek ko
laylaşacaktır. 

Fakat, köy ve ormau bize göre sadece dc•·let bütçı·sinden ve 
devlet emeğinden bckliyeccğimiz neticeler değildir. Bu çcşid neti
celerin hazırlanması ve alınması daha ziyade sosynl terbiyemizin 
inceltilmesi ve olgunlaştuılması ile mümkün olabil~cektir. 

J:'alih Atay Ankara köyünü ıztırabla anlatıyor. Şu '81ırlarda bu 
ıztırabın bütün ifad<'si \'ardır: 

•-·Mesela ilk akla gelen şeylerden biri Ankara civarı köylerinin 
hüznünü gidermektir. Bu köyler devlet merkezinden onar, yirmişer, 
otuzar kilometre uzakta, fakat ıı.sırlarca geridedirler. Derın ve Asyai 
bir hüzün: Bilhassa ağaç>ızlıktan ve sıvasız kerpiçten ve tezekten 
gelen bir hüzün!.• 

Falih Atay bu tztırabında ve onu dışarı vunnakta tamamile hak.. 
lıdır ve gösterdiği deva da yerindedir: 

•Birçok muvaffakiyetleri yanında en parlak hizmet abidelerinin 
köy koruları olacağını eğitmenlere telkin etmeliyiz.• 

Ulus Başmulıanirinin göstrdiği bu telkin yolu, yukarıda işaret 
ettiğimiz sosyal terbiyoin olgunlaştmlması ve incitilmesi yoludur. 

Yalnız Ankara köylerindeki değil, bütün köylerimizdeki geriliği, 
Asyailiği, hüznü, ağaçsızlığı, kerpişten ve tezekten sıvayı eğer sosyal 
terbiyemizdeki inkişaf ve onunla birlikte yüriiyecrk telkin va .. tala
rtmız gidermiyecckse bu tekemmülü elde edebilece~imiz ı:üne kadar 
vaz'ma mecbur kalarağımız mecburiyetler pekala telafi edebilir. 

Devlet hiçbir zaman, hiçbir yerde köy yapmamıştır, orman yap
mamıştır, köy evinin sıvasın• vurmamıştır. Devlet örnek 'ermiştir, 
fil\ir vermiştir, plıio vermiştir, yardım etmiştir. Ve .. köylü daima .. 
kerıdi ]j:ö)·üııü kendi zevki, kendi emeği, kendi özeni ve kerıdi bilgisi 
ile kurmuş, ilerletmiştir 

Bir köylü için kerpiç ve tezek sıvalı evinin sıvasını kireç badana. 
ya..çcvirmck iiç beş liranın içinde bir kiiUettir. Yine biı köylü için 
eviDin bahçesine, kapısının önüne, köyün korusuna yılda Lirer ikişer 
ağaç dikmek, icabında devlet fidanlığından köye kadar getireceği taze 
ağacı taşımak zahmetinden ve üç çapa vurmaktan ba~ka bir ağırhk 
değildir, Eğer, kö) lü bunu kendi kndisine idrak tmiyorsa, !.endi ken. 
disiııe ,-apınak istemiyorsa, kötil gfüeneğin, eski alışkanlığın sevki 
içinde gidiyorsa ona hu zahmetleri mecburiyet. .. diye Hrmeliyiz. 
Eğer, bu meeburiyeti koymaz, neticeleri kontrol altına almazsak daha 
çok yıllar ~irin, temiz, ) c~il köyün ve korunun ha:ret ve ızlırabını 

çel.eceğiz. 
Tiirk köylüsünün on beş yıl önceye nazaran seviye ve sosyal 

terbiye bakunıodan en az elli yıllık bir olgunluk ~e ilerilik kaydet
tiğine kaniiz. Kafası ile, göreneği ile, ekimi ile, alış verişi ile, refahı 
ile kendini ortaya koyan bu fark eğer sosyal bakıındııo ı;erilik mu
hafaza ediyorsa bu sırf alışkanlıktan ve karşılıklı lilkay<lilikten do. 
ğan bir geriliktir. Köylüyü temize, iyiye, güzele, ağaca mecbur etmek 
ve onun nıürakabesini yapmak belki ilk yıllar için iizıicii olacak, fa
kat temize iyive güzele y""'ile alışan köylü ondan •onra kendiliğin-,., '--s • 
den daha temize, daha iyiye ve daha güzele gidecek ve yiikselen zevkı, 
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Tefrika 

N.3 
• Sana bir yenice parası bah. 

şiş var, dedi, şu önümüzdeki tak
sinin peşınden gideceğiz. 

Şoför gülümsedi: 
- Peki beyım .. Merak etmey:n! 

Biz böyle takiblere alışkınız .. 
Taksimi geçtiler. 
Öndeki şoför yıldırım süratile 

uçarcasına gidiyordu. 
Naci Demirel çok heyecanlıy -

dL 
Bır aralık şoföre sordu: 
- 1Iakinen yeni mi? 
- De ıa altı ay bile olmadı pi. 

yasa ~a cıkalı. 

Y dzon: lalten .er F. 
SERTELLi 

- İzini kaybedeceğiz diye kor • 
kuyorum .. 

- Yeniceyi hak edeceğımden 

eu.iı oluauz 

Ve direksiyona 
sarıldı. 

y•pışırcasına 

Aralarında yirmi beş, otuz met. 
re kadar mesafe vardı. 

Ferda'nın bindiği otomobil Şişli 
caddesinden Bomonti sokağına 

saptı. 

Sağda üçüncü sokağın ağzında 
durdu. 

Naci Demirel biraz daha aşağı_ 
daki köşenin başında inmişti. 

Verem mücadele teşkilatının ı ··· , Q eden en eheınmı) et • 1~,ıı 1 

genişletilmesi kararlaştıril~tır. B h" • • • h b" • d h l 1 • ,, ... 
Bu maksadla bazı yerlerde birer U Şe ır}erımızın er lrın e ava meydan a• Fakat bu alfıka baş ıc . ~ı3r r' 

bir derece,-e kadar el~ 1 ,ıJı• Buradaki y<>llar, bugün· 
lerde yeniden yapılacak 

•verem mücadele riyaseti• teş- rI ve telsiz is tan yan) arı yapılacak Polon~a ekalJi)etlrr•, ~ı·1ıt tt kil edilecektir. Ezcümle verem ' •"' toplanmıştır. Bu ur t ~il .J< 
Belediye reisliği şehrimizde ye

nı yol ınşaatına başlarken evvelA 
merkezi ve işlek caddelerdeki bo

zuk yolları tamir etmeğe karar 
vermıştir. 

Bu meyanda büyük caddeler _ 
deki bazı yollar velev ki çok bo. 

zuk olmasalar bile parke veya as.. 
falta tahvil olunacaktır. 

Bu cümleden olmak üzere ilk 
evvela Mısırçarşısı _ Sultanha _ 
mamı sahaları Fincancilar yoku~u, 

Yerebatan - Nuruosmaniye cad.. 

delerindeki yollar yapılacaktır. 

Bu yollara aid münakasalar pek 
yakında ilan olunacaktır. 
-------<>-----

ile ugraşmak üzere Maraş ve 
Mersinde bir riyaset ihdas olu _ 
nacaktır. Bö-ylece l\faraşın Pa _ 
zarcık ve diğer pirinç ekilen yer
lerindeki verem mücadele teşkl
liltı da genişletilmiş olacaktır. 

Ankara ve Kayserideki verem 
mücadele işleri de büyütülecek
tir· Evvelce İstanbula bağlı bu _ 
lunan Yalova mıntakasındaki mü
cadele teşkilatı da Bursaya bağ
lanmıştır. 

Bazı semtlerde yerıi dispanser_ 
!er olacaktır. Ayrıca yakında 

Haydarpaşa verem pavyonu ile 
Heybeli sanatoryomunda çoğal • 
tılacak olan 'j'lltakların adedi de 
300 e çıkarılmıştır. Yani 300 ya. 
tak birden açilacaktır. 

Hava yolları teşkilatının ge -
nişletilmesi hakkında hazırlanan 

proje kabul edilmiştir. Ayni za
manda 4 senelik bir faaliyet pro-

gramı da ilişik bulunan bu proje 

çok mühim esasları ihtiva et -
mektedir. 

Atatürk ve Başvekilimizin yük
sek direktiflerile tanzim oluııan 

4 senelik program mucibince bu 
sene zarfında Ankara _ İstanbul 

haltına ilaveten Ankara _ İzmir, 
Ankara _ Kqnya _ Adana hatları 
açılacaktır. 

Müteakıb seneler zarfında da 

Adana _ Gaziantep • Diyarıbakır, 

Diyarıbak1r • Van ve Ankara 

Bütün şehir ve kasabalarda 

Sıvas - Erzurum hatları açılacak
tır. 

Bütün bu ıerlerin esas mey _ 
danlarla emniyet meydanları, Lel. 
siz istasyonları tesis olunacaktır. 

Projenin bazı maddelerine gö_ 
re de havacıların diğer devlet 
teşkilatında çalışan müstahdem_ 
!ere nazaran daha fazla ehemmi.. 
yeti haiz olması itibarile bunl1rın 
tekaüdlükleri hakkında Devlet 
Demiryolları işletme idaresi me _ 
murları ve tekaüd sandığı hak _ 
daki kanunun tatbikı lüzumlu gö_ 
rülmüştür. 

Ayrıca tayyare uçuşunda çalı _ 
şanların hiç olmazsa Devlet De
mryolları idaresinde lokomotif 
üzerinde çalışan müstahdemleral' 
olduğu gibi her hizmet senesinin 
1,5 sene fili hizmete tekabül et-
~si esas•& va:ı:Junmuştur. 

Köy büroları 
Sık sık kontrol 
Edilecek Bizzat belediye~erhan ve otellerde konıı==ı ~=Lr=J'<=HA=BE==~LE=R ==il 
Her bürada «bir iş tak

vimi» kullanı!acak lorlu, banyo'u odalar hazıriıyacak~ar , 
Köy bürolarının muamelatının 

bilhassa hesab ve yazı işlerinin 

vilayetler hususi muhasebe mü _ 
dürlüklerile kaza memurları ta_ 

rafından sık sık kontrol edilmesi 
Dahiliye Vekaletinden bildiril _ 
miştir. 

Dahiliye Vekaleti bu işin en kıs' bir zamanda 
yapılar::ık neticenin Vekalete bildirilmesini 

tekmil vilayetlere tebliğ etti 

Bu bürolarda vali ve kayma _ 
kamların tayin edecekleri mua _ 
melat ve iş takvinileri takib olu.. 

nacak ve mevzuu bahis memur_ 
!ar, günün muavyen saatlerindo? 
büro memurla.-, ... ., izahat vere _ 

cekler ve bu suretle onlarin resen 
icrai ve ta , _h;ydte herhan.. 
gi bir hareketlerine meydan bı. 
rakmıyacaklardır. 

Yeni ve 
Büyük bir 
Tütün deposu 

600 bin lira sarfile 
inşa edilecek 

İnhisarlar Vekaleti, Ege mın _ 
takasının sigara ve tütün ihtiya _ 
cını tamamile önliyecek yeni bir 

tütün deposu yaptırmağı karar _ 
laştırmıştır. 

İzmirde Alsancakta inşa edile

cek olan bu depo 600 bin liraya 

mal olacaktır. Yeni binanın inşaat 

ihalesi ayın 20 sinde şehrimizd~ 

yapılacaktır. 

Her şehir ve kasabamızda mu
hakkak temiz otel ''''Yü han ve 
bunlarda da konforlu odalar bu-
lunmasının temini hakkında dün 
dahiliye vekaletinden bütün vL 
!ayetlere mühim bir tamim 
gönderilmiştir: 

•Memleketimizin bellibaşlı bir 
kaç büyük şehirlerinden başka 

hemen hiç bir yerinde yalnız ya· 
hancı seyyahların değıl, işleri için 
seyahat eden vatandaşlarımızın 

bile konaklıyacakları ctmiz otel 
veya misafirhanlerin bıılunmadığı 
bir hakikattir. Oteller <ısgari kon
fora alışmış olan misafirleri tat
mim edebileco?k vaziyette değil· 

dir. Bu hal, seyyahat arzu ve 11n

kanlarının azalmakta ve binnetL 
ce şehir ve kasabalarımızın ikti· 
sadi menfaatlerini haleldar eL 
mektedir.• 

Cümlelerile başlıyan bu tamım
de; (derhal ve acele olarak) işe 

girişilmsi kaydile şu hususlar 
emrolunmaktadır: 

1 - İstasyonlarda, iskelelerde 
ve belediye teşkilatı olan yerler· 
de misafirhane ve otellerin (Bü-
tün odalarınm yapılması müm. 
kün olmadığı takdirde) en az iki
şer odasının badanalı, boyalı,ha 

şerattan ari, trniz hale getirilmsi, 
bu odalardaki karyolaların bele. 

artan sosyal ihtiyacl:ırı karşısında o bizi yormağa, meebııriyctler kar_ 
ŞL'iında hulunnıağa ~evkedccektir. 

Ve .. nihayet bütün bu işler para, yardım işi deii"il. •adece telkin, 
gösterme, ınccburiyet ve .. mürakabenin başaracağı işlerdir. 

Hatta, bu yıldan birkaç İstanbul veya Ankara köyünii ele alarak 
bu denemeyi yaııabiliriz. 

Ferda sokağa saparak hızlı hızlı 
yürümeğe başladı. 

Otoların ikisi de dönmüştü. 
Naci Demirel Ferdanın peşini 

bir gölge gibi takib ediyordu. 
Ömer Beyin karısı iki üç basa

maklı bir kargir evin önünde dur
du .. etrafına bakındıktan sonra 
kapının zilini çaldı. 

Naci Demirel, bu şüpheli kadı
nın hangi eve girdiğini iyice gör. 
mü~tü. 

Kapı kapandıktan soıara, duvar 
dıbindcn yavaş yavaş bir yolcu 
gibi geçerek evin numarasını O

kudu: Kırk yedi .. 
Burası, iki katlı eskice ve kfır

gir bir evdi. Bir tarafında boş bir 
arsa, diğer tarafmda yüksek bir 
apartıman vrdı. 

Ferda Hanım acaba her gece 
buraya mı geliyordu. 
Kırk yedi numaralı evde kim

ler oturuyordu? 

Naci Demirel her şeyden önce 
bunları anlamak istiyordu. 

Etem İ:r.zet BENİCE 

Sokağın öte başında bir müddet 
düşündü. İşte bir tesadüf! Aşağı. 
darı yukarıya doğru mahalle bek_ 
çisinin geldğıini gördü .. 

Bekçiye hüviyetini söylcmeğe 

mecbur oldu. 
Ve yavaşça yanına sokularak 

sordu: 
- Sen bu mahallenin bekçisi.. 

misin? .. 
- Evet beyim .. 
- 47 numaralı evde kim oturu. 

yor? 
Mahalle bekçisi düşünmeden 

cevab verdi: 
- Terzi Mannik oturuyor, be-

yım' 

- Evli midir bu kadın? 
- Eskiden evliydi .. üç yıl önce 

kocası öldü. Ev ona kaldı. Şimdi 
terzilik ):apıp geçiniyor. 

- Geleni gideni var mı• 
- Terzi evlerinin bazıları neta-

meli olur amma .. tladam Mannik 
çok namuslu bir kadındır, bev nı! 
Gündüz dikiş için geleni ı;ideni 

diyeler tarafından hazırlatılarak 

yatak, yastık, yorgan, çarşaf ve 
örtülerin yıkanmış, ütülenmiş 

halde üçr takım olarnk bulundu· 
rulması ve bu suretle gdı·cek mi
safirlre temiz bir odada ve temiz 
bir yatakta yatmak iınk<inlarının 
temin edilmesı. 

2 - Hanlarda, otellerde ve 
umuma aid yerlerde mevcud 
helalar hemen umumiyetle umu. 
miyetle pis kokulu, manzarası 

çirkin yerlerdir. Ilw1iarın derhal 
ıslahı, temizlenmesi, badanalan_ 
ması, akarsu temini, tazyikli su 
tesisatı mevcud olmıyan yerlerde 
çinkodan yıiksekte su deposu yap
tırılmak suretjle sıhhi şartları 

cami temiz hale ııet:rilmesi. 
3 - Otel, lokanta ve gazino 

gibi bir el yüz yıkama yerinin te· 
temin edilmesi. 

4 - İnsanlığın en basit icap_ 
!arından biri olan ve umumi sıh_ 
batın temelini teşkil eden temiz· 
likte alakadarların çok hassas 
bulunması. 

Yukarıki hususların en kısa bir 
zamanda yapılar.ık bildirilmesini 
ve bu işlerin idare funil"lerile be
lediye reislerinin temsil ettikleri 
şehir ve kasabaıar halkının sevi. 
!erinin de miyar: olacağının gö
zönünde tutulmasını rica ederim. 

* Efgan istiklalinin yildönümü 
münasebetile Büyük Şefle Efgan 
Kralı arasında telgraflar teati o_ 
lunmuştur. 

* Japonlar, bütün Çin şehir _ 
!erini hava bombardımanlaıile 

tahrib eylemeğe başlamışlardır. 

çoktur. Fakat, geceleri kapısını 
çalanı görmedim. 

- Yalan söylemiyorsun değil 
mi? .. 

- Aman beyim, ben de yarı 

polis sayılırım. Size karşı yalan 
söyleye bilir miyim• 

- Pekala. Haydi dolaş sen! 
Bekçi uzaklaştı. 
Naci Demirel bekçiyi iyice teş

his ettikten sonra, kendi kerıdine 
mırıldandı: 

- Bekçiyi de elde etmişler. Yü
züme karşı yalan söyledi. Ferda
nın çekinerek bu eve girdiğini gö_ 
zümle gördüm. 

Bir müddet arka sokaklarda do. 
!aşan polis hafiyesi, bekçiye gö. 
rünmedcn, 47 numaralı evin ya
nındaki arsaya dönmüştü. 

Arsada bir sürü taş ve toprak 
yığınları vardı. Hava çok kapa
lıydı. 

Gökyüzünde bir tek yıldız yok_ 
tu. 
Sokağın ortasında bir elektrik 

* Büyük Erkanıharbiye reisi 
Mareşal Çakmak dün akşam An
karaya gitmiş, büyük merasimle 
uğurlanmıştır. * İstimlük işlerinde sürat ve 
kolaylık temini maksadile tathL 
kattan edinilen tecrübelere göre 
belediyece yeni bir istimlak lca-
nunu proıesi hazırlanarak Vek.i • 
Jete gönderilmiştir. Proje yakın
da mecliste müzakere edilecekt:.-. * El arabalarının tek tip ol _ 
ması hakkındaki mühletin uza _ 
tılmasına dair esnaf cemiyetleri 
tara[ından vaki teklif beledıyece 
reddedilmiştir. 

* elektrik umum müdürlüğü
ne telefon müdürü Emin, telefon 
müdürlüğüne şehrimiz eski posta 
başmüdürü Mazhar tayin edil _ 
mişlerdir. 

* yeni nüfus tahriri ve dene. 
me tahriri hakkındaki layih~ 

verilmiştir. 

* Habeş umumi valisi ;)ük 
Duast Romaya gitmektediı·. * Amc.<rikada Mayon yanar _ 
dağı alev püskürmeğe başlamış 
ve indifalar nehir halinde akmı _ 
ya başlamış, halk deh~et içirisin
de kaçışmaktadır. * İstanbul liman reisi Zühdü 
Bandırmaya tayin edilmiş yerin~ 
fen heeyti azasından Ha·yreddin 
getirilmiştir. * Gümrük Başmüdürü Mus • 
tafa Nuri Ankaraya gitmiştir 

* İzmirle Bornuva yolunda 
Tekirdağdakinin üç misli büyük
lüğünde bir şarab fabrikası yapı_ 
lacak, badehu şarab fiatları çok 
ucuzlatılaeaktır. * Ticaret odası idare heyetı 
bugün toplanarak oda bütçesinde 
Vekaletten geri çevrilmesi üzeri
ne tedkikler yapacaktır. * Geçen sene tevkifhaneden 
kaçan katil Abdullabla Tevfikin 
muhakemeleri bitmiş. Abdullah 
bir, Tevfik bir buçuk aya malı _ 
kum edilmişlerdir. 

feneri vardı. Arsa kısmı zifirı ka.. 
ranlıktı. 

Naci Demirel düşe kalka taşla_ 

rın üstüne çıktı. Evin üst katında, 
arsaya bakan bir odada ışık ve 
dolaşan hayaletler gördü. 

Naci Demirel, ilk görüşte, bu 
hayaletler arasında dolaşan Fer_ 
da Hanımı tanımıştı. 

Polis hafiyesi karanlıkta bir kö_ 
şeye sinerek, terzi Manniğin evin

deki bu esrarlı odayı, sinema sey
reder gibi, uzaktan görüyordu. 

İşte bir gölge dah3 .. 
Bir erkek gölgesi.. 

Bu da şüphe yok ki Ömer Bey_ 
di. 

Polis hafiyesi uzun müddet te_ 
reddüd ve şüphe içinde kaldı. 

Ferda Hanım: 

- Vallahi Ömer, sen çok tıı _ 
haf bir erkeksin! 

Diyerek ibr şeyler anlatı;. ry:·dıı. 

(De• awı var) 
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Şehir meseleleri 
:r işçi-Patron ihtilafı! 
~ Garsanlarla 10kanta ve gazinecular arasındaki 
r. Q anlaşamamazlık neden ileri geiiy0r ? 

d ~ ~ş üzerinde yaptığımız tcdkiki ve .. 
htkadarların fikirlerini yazıyoruz .. 

1 
Ilı~ Verenle iş alan arasındaki 
%ı fları. halletmek için Anka _ 
tc(lır hır ış mahkemesi kurula _ 
lııııtak·'Vakıa işçi ile patron ara _ 
~- . ı ihtilaflar, her mıntaka -
~: ış iınirliği tarafından da haL 
'-ra;ııektedır. Fakat iş amirlıği 
~a ıııctan olamıyan ihtiliifların, 
lıııd salahiyettar bir heyet tara_ 
g0lil arı .'.~kik edilmesine ihtiyaç 
llııct lınuştur. :işçi ile patron ara.. 
~ a lanı bir ahenk tesis etmek 
ı.. S<idıle, her iki tarafın hak.. 
"'1nı k • 
~ ~ ~~u~acak, bir mahkeme -
llıu §kıu ış hayatında, büyük bir 
Ö~acı karşılıyacaktır 
~cnaığimize göre Ankarada 
~la acak iş mahkemesirın, ilk 
.. evlerden tedkik edeceği da.. 
~sonlarla, lokantacılar ara
denlıe . davadır. Bu dava scnclPr
~ rı esnaf cemiyetı teşkilatını 
~Uguı etmiş, şimdiye kadar haL 
~ ;ınemişti. Bu davanın şekil 
tlinııı:hiy_eti hakkında bir fikir e
~~d k Uzere, her iki taraf ara
tl;l.' .tedkikler yaptık. Öğren _ 
"''l'i ın.i . -ı:ı zı aşagıya yazıyoruz . 

" A.nsoNLAR NE DİYOR? "ar . 
tıılar sonlarla, lokanta ve gazino.. 
lııtııır arasındakl davanın esası 
~ .... · Evvela bunu izah edelim: 

·eıııı · 
bıt ız biliriz ki bir lokantaya, 
)Q~azinoya gittiğimiz zaman, 
~~Pi 10 garson ücreti verırız. 
t~ Iııiz de bu garson ücretinin, 
~ nun cebine girdiğini zanne
lı!, ~Garsonların söylediğine gö
tcnu Zdc on garson ücreti, pat _ 
c,,~uıı kasasına girmektedir. 
~a nlar yüzde ondan pek az 
(l almaktadırlar 
'arsonıar diyor ki. 
~ llu bizim hakkımızdır. İi; _ 
tı .. ~erlerde fazla miktarda pa_ 
~rfe~en müşteriler, yüzde on 
~ ıı ucretini, pek de hoşlana
~1Verın.ezıer. Ekseriyetle, müş
' :ıe, garsonlar arasında, yüz_ 
~ Rarson ücreti yüzünden 
~~:aıar olmaktadır. Bütün bu 
~~ a!'.11'a biz hedef oluyoruz. Bü
l<Jıı ~uş~rllere, yüzde on gar -
b~ i cretinln neden alındığını 
~Zalıa mecbur kalıyoruz. Doğ_ 
bıı a~u söylemek lazrm gelirse. 
~~~ bir iştir. Fakat bu ağır 
~ııı e~ rağmen, yüzde on yine 
14ıı CCbirnize girmiyor. Bunu 
bu 'l'ülokanta patronudur. Biw, 
~ Zde ondan pek az para dü
l(} · l'iiçin? 
1fı Jv.NTACILAR NE DİYOR? 

ı.lıı.ı~ln Yüzde on garson ücrcti, 
liıı~0 tııile garsonunun eline geç
\ıı; r. Meseleyi bir taraflı tcd
~(~k doğru değilai. Her iki 
,~ı dinlemek, ona göre hüküm 
i\ı 1 e1t lazımdı . Tanıdığımız bir 
Jı.ıı 0lıaııtacı ile, senelerdenberi 
!~ e.lilecek bu mesele etrafında 
•ıııi ittik, lokantacılar da fikirle-
~ .. suretle izah edebiliriz: 
~ Uzde on garson ücreti, ta -
!ııııadle garsona aid değildir. Av
~ bt da böyledir. Zaten bu a _ 
~u~ l<!, Avrupadan girmiştir. 
ilıııı e on garson ücreti, müessese 
' 'na, müşteriden alınan bir üc-

ı·ettir. Vakla bu ücretin ismi gar
son ücretidir. Mesele bir isim -
den ibarettir. Esasında bu ücret 
servis ücretidir. Servis denildiği 
zaman bu mesele yalnız gaı·son'.\ 
aid değildir. Garson servisini mü
essesenin vasıtasilc temin etmek
tedir. Demek oluyor ki, yüzde ~n 
garson ücreti denilen ücret, pat
ronla, garsonunun müşterek bir 
hakkıdır. Çünkü bu ücret, mü _ 
essese dahilinde tahsil edilmek _ 
tedir. Eğer bu müessese olma _ 
saydı, garson bu parayı nen·den 
tedarik edecekti 

Garson ücretı mües~t>.senin 
müşterek bir tahsı l ücreti oldu _ 
ğuna gör!', bu ücrN ten yalnız gar
sonların istifade etmesi pek hak
sızlık olur. Ötedcnbcri yüzde on 
garson ücreti meselesinde bir 
teamül meydana gelmiştir Yüz
de ondan bir miktarını müessese 
almaktadır . Fakat her mÜ<'sSesc
nin şartlarına göre, değişebilir. 
Bazı müessis1er, yüzde onunun, 
yarısını alırlar. Bu para tamami
le patronunun kasasına girmiyor, 
yüzde on garson ücreti diye tah
sil edilen parayla, kırılan tabak _ 
!arın kaybolan çat.ııl ve bıçakların 
parasını ödiyoruz. Her lokantada 
bunların ziyaı büyük bir yekun 
teşkil eder. Biz, garsorıların yüz.. 
de on garson ücretinden, bir mik
tar para ayırarak, klrılan tabak _ 
!arın parasını temin ediyoruz. 
Bu suretle garsonların. servisine 
de hizmet etmiş oluyoruz. Mt>sı!
leyi daha derinden tedkik edecek 
olursak, yüzde on garson ücreti, 
yine garsonunun daha iyi scrvis 
yapmasına ~ıaramaktadır 

Eğer kırılan tabaklarm para -
sını, bunu kıran garsondan ke -
secek olursak, garsonlar daha zi
yanlı çıkarlar Halbuki bir takım 
kırıldığı veya kaybolduğu zaman 
bunu yüzde on garson ücreti ile 
ödemiş oluyoruz Demek oluyor 
ki, yüzde on garson ücreti, bir 
nevi zarar ve ziyan sigortası va_ 
zifesini görüyor, böy~e bir sigor _ 
taya da ihtiyaç vardır. Eğer bu 
sigortayı ortadan kaldırırsak, yL 
ne garsonlar ziyan edeceklerdır. 

NETİCE, İŞ MAHKEMESİNDE 
Şimdiye kadar gerek garson _ 

!arın, gerekse patronların fikir -
lerini, hulasa halinde, bura_va ka
dar yazdık, hangi taraf haklı? 

Doğrusunu söylemek lilzım ge _ 
lirse, birdenbire hüküm vermek 
elimizde değil... Ankarada te~ck.. 

kül edecek olan iş ınah!<eme"i, se
nelerdenberi uzay.an ve bir türlü 
halledilemiyen, ıne•eleyi nasıl 

halledecek? H. A. 

Yoksul Çf)cuktara 
kengresi 

C. H. Partisinıı. himayesinde 
teşekkül eden •İstanbul ilk okul 
çocuklarına yardım birliğü1in Be
yoğlu idare kurulu• kongresi bu 
akşam saat 17 de Beyoğlu Halke
vinin Tepebaşındaki merkez bi
nasında aktedilecektir. 

b~lLü G10NIL.l\:JJ'M 
I~ YAZAN 
~USRET SAFA COŞKUN l 
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1-ıııu llıi~·etten, gürültüden uzak- çok şirin gözüktü .Mazrufu hoşu-
ltı;) Ş, kendi kendisini dinlemek na gittiği için zarfı da beğendin, 
~-~nler için bundan ala' bir yer deme, ha! .. 
~~~Ur edilemez Burada en ka- Tomris: 
~ ~·~damlar, yeni şairlerimize - Haydi inelım, su istemek ba-
);<lıbi ~rtaca~ kadar güzel şiirler hanesile belki görürüz. 
lııbh lırler. insana ilham veren, Dedi. 
Qin,~~ilesini harekete geçiren Lakin, ben doğru bulmadım. 
~ ı bir manzara.. Adamı şüphelendirmemek la -

b· niz •r haı ayaklarınm uqına mavi zımdı. 
Qoz··ı .gıbi serilmiş çiftliğin. . Kendisile alakadar olduğumu-

~etııy lıııun alabildiğine uzanan zu, merakımızı tahrik ettiğini 
'ı. 'ill Yama~lar. sıra sıra ağaç>- hissettirmemeliydlk! .. 

liilsıı İşte sana, seni ne derece alfıka. 
tıııı;ğ· anlatayım Semra.. Bu dar edeceğini bilmediğim bir ha-
tıllı h~ böyle yakından görmemiş- vadis Semra .. 

~le 0
1
Ç' .. Bu sefer daha alıcı aö_ Bunu ister mektubu doldur -
3kt • . • 

ıgım içın m. ne? Bana mak için yazdığıma, istersen yaz-

Egede 
Çekirge 
Esaslı bir mücadele

ye bcı şlandı 
Ege mıntakasının bazı yerlerin

de çekirge çıkmış tı r Bunun üze

rine Ziraat Vekaletı memurları 

tarafından esaslı bir mücadele 

açılmış ve iyi neticcler alınmağ:ı 
başlanmıştır. 

* Doktorlar için yakında Üni _ 

versitede bir tekômUI kursu açı

lacaktır. 

(Dış politikadan devam) 

kal!iyetleriniıı tc~elılıüslcri kar -
şısında ciddi bir m-:ıhiyet almıştır. 
Otonomi diye haijıran Almanlar, 
Polonyalılar, J\.taraı lar orasına Slo 
vakların da karı~nıası, Çekoslovak 
devletini harice karşı ayakları ü. 
zerinde tutwımaınıynn bir heyula 
şeklinde göstermektedir. Hakikat. 
le Slovak meselesi o derece ehem 
miyetli değildir. Başvekil Uodza, 
Slovaktır. Otonomiye taraftar o. 
lan Slovaklar bile hunu, Çekoslo
vak devletinin ıııcnfoallcri nokta. 
smdan istemektedirl<-r. Yani va
tanperver Çekoslovuktırlar. Fa -
kat her kafadan bir s~s çıkıyor: 
Bazıları, İsviçre gibi kantona! bir 
sistem kurulnuısını istiyor. Ame
rikadan gelen lıazı Slovaklar da 
Amerika gibi federal devlet ku _ 
rulmasını ileri si.ırmüşleı·dir. İs -
viçrc sistcmcilerinin de n~Tı ayrı 
maksadları vardır: Almanlar bun 
dan Çekoslovakyaııın enternasyo_ 
nal bitaraflığı kabul etmesini mu
rad ediyorlar ki, bu, büyük Al -
m:ınyanm tezidir. Diğerleri oto _ 
nomi tarafında ısrar ederek ha _ 
rici politikaya karı5ı111yorlar 

Amerika mı, İsviçre mi? Çekos
lovakyanın derdleriııe Amerika 
ve İsvi~rede yapılmı~ illlç vermek 
istiyenlerin tarih malumatları nok 
san olsa gerektir. Fillrnkika ne A
mPrika, ne de İs\;i~re sistemleri. 
nin Çekoslovakyaya uy mı~ acağını 
anlamak için derin tarih bilgisine 
ihtiyaç da yoktu. Her iki memle
ketteki idari .ıyrılıklar ile dil ve 
hars ayrılığı arasında nıiinasebet 
yoktur. Amerika, dil ve hars ay_ 
rılıkları meselesinde son derece 
müsamahasızdır. Bunun içindir ki 
Amerikalılar, memleketlerine •dö 
küm tenceresi• adını vermi~ler • 
dir. Bu memlekete giden her mil
leti eriterek Amerikalı yapmak is
terler. Amerikalı olduktan sonra 

da isterse Nevyorkta, bte"e San 
Fransiskoda yaşusın, hviçrede ise 
dil ayrılıi;'l asla tebarüz etmemek_ 
tc ve tarihi ve nn'nnesi olan bir 
İsviçrelilik iizeriııde durıılmakta

dır Halbuki Çekoslovakyada her 

millet bu ayrılıklar iizcrinde ısrar 
etmekte ve birçok ekalliyetler bu 
gayelerine varmak içiu lnıdud dı
şarı devletlerden yardım ummak. 

tadırlar. İsviçM ~·cya Amerika ilaç 
tarı Çekoslovakya~· ı mutlaka öl

dürür. Çekoslovakya kurtulacak

sa, onun kendi derdlerine mahsus 
ilacı ~ulmak la11mdır. İ~te Çekos. 

Jovakyanın mukadderatını idare 
edenler bugün bıuıun reçetesini 
lıazırlamaktadırfar 

A. Ş. ES'\IER 

mıya değecek kadar enteresan 
bulduğuma atfet. Yalnız ilk gö
rüşte bu kaba ve esrarengiz ada
ma abayı yaktığım Z('habına ka
pılma .. 

Sen nasılsın canımm içi? .. 
Davanızın günü belli oldu mu? 

Bilsen Semra nekadar acıvorum 
Naci'ye. 

İstanbulda iken: , 
- Madem Semra böyle istiyo.-. 

Onun isteğini yerine getirmiş ol
mak için bu arzusunu kabul e • 
diyorum. Her türlü kolaylığı gös. 
.!ereceğim. Fakat yüreğim sızlı -
yarak ayrılıyorum, demişti. 
Ayrılmakla hiç iyi etmiyorsun; 

amma inadcı Semraya laf anlat -
manın müşküllüğünü takdir et. 
miyor değilim. 

Yüzüne söyleme:lım ı.ma, bu se
ne İstanbula gelişimde seni çok 

değişmiş buldum. Doğrusunu is.. 
t&sen bu tahavvül lehine değil.. 
Çok serbestsin ! Bir genç kadın 
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Diyarıbakır zelzelesi 

Beyaz zehir 
Dellalları 

Felaketzedeler iÇin 2100 lira ve 
50 çadır gönderildi 

Tarih ve masal 
Gerçi tarih ile masal arasında 

bir bıçak •ırtı kadar fark 'nrdır 
J\.tasal olmuş tJlrihlc (al'İh olmu 
mlbal ara,ında i>c lıenırn hiçbir 
a~ kırıhk bulamayı·'· l>kl-ndcri Ke 
birin elma soydu;tu bt{ağ"ı hi1nıcın 
lıangi müzcomd.1 ı:~ ()•·di.i ~üıniiz za. 
man onun bir vakitler bir &l·a~ı 
Avrupada, bir ay~~ı A•yada olan 
ve gölgesi Airikaya dii~M u<'ldder 
fatihi bir sahsiyeti t.ıri ·iy t•ııiıı ha
kikaicn eline nlıt> da d.mı so) dıı
ğuna dünyanın lıulmı 1 .bli~ oh-k. 
)erini dolaşarak çuvnl c;u ·al karı · 

mıza tatmink!ir \·t.•.,.ikcl.ar G"'t~r :.. 
yine eJini vicc!ruıına J; ~ :ır:ık bı7İ 

yeminibi111ih ile !~111 n t•lt ınezler 
Tarih, uzaklaştık~;ı ma· 1 ol ur 'c 
masal yenileştil · ~c t;ı1~ hayalleri~ 

canlanır YC giiniin ?ev!,· t•ğl~tt.•si 

olur. 

Türkiyede aEyon bir ziraat ve 
satış metaıdır. Türk lcoylüsü af_ 
yonu çıkarır, fakat, ne içer, ne de 
yutar. Bugün böyle olduğu ka -
dar, dün de öyleydi. Tarihin afyon 
içme ve yutmaya en ı:cniş müsa_ 
mahayı kaydettiği ı;ünlerde bile 
yine Türk kendi Hasında bu sal
gına en az kuı ban \'eren millet ol
muş ve kurban tipleri: 

- Afyonkeş .. 
diye damgayı, kendi sosyete -

sinden daima uzakta tutmayı bil
mişHr. Afyonkeş, bizim yetiştiği
miz devirlerde bile aforozlu bir 
kilbc düşkünü gibi heıı kendi mih 
neti içinde sürünen ınalı!Uktu. 

Bugün için Türkiycde bu tipe 
örneklik edebilecek ki< adam yok
tur. Fakat, af;vonu ve afyonkc~i 
unuttuğumuz bu de\·irdc ne yazık 
ki tektük de olsa beyaz zehrin sü_ 
rücülüğünü yapanlara raslıyoruz. 
Ilemen her gün bir ı:azetede, ya 
bir eroin kaçak~ısının, ya bir cro. 
inoınanın yakalandığını ve yalıud 
da bir kokain kararg:ilımın basıl
dığını, bunu alıp ~atanların tutul_ 
doğunu okuyoruz. 

Türk vatandası afyonu nasıl sa
dece bir ziraat ve satış ınetaı sa. 
yıyorsa ve daima saymışsa mu • 
hakkak ki, ondan çıkarıİan her 
çeşid zehire kar~ı da o kadar Jıi

kayddır. 

Bu zehrin sürür.i..iJü;;inü yapan. 
!ar eğer memleket dışıııa kaçak • 
cılık yapmak su~lusu değil de 
Türk halkına kokain ve heroin 
sevgisi aşılamak mütkhiınlcri ise
ler bizce bunhr" kar~ı ceza hü _ 
kümlerimiz lıafifdiı'. Tertemiz bir 
milletin çocukları arasından bir 
tekini bile kandırmak ve beyaz 
zehire alıştırmakta yalnız o zeh. 
rin satıcılığını \'C vusıtalığ"ını yap
manın suçu değil, lıir de katil su
çu vardır. Bu katil hem vatanda. 
şın, hem '\·atanda} !':eriyesiniıı ka·· 
nına giren iki yüzlii bi.r öldiiriiş. 
tür 

Bir vatanda~• .;ldıiNni on beş 
yıl hapse koyuyoruz, birden laı. 
!asını öldüreni idam ediyoruz. 
Kendi tcşvikile ve kendi satıcılığı 
ile vatandaşı ve vatandaşları zc
hirliyen ve öldHrenlere karşı ce
zai lıükümlerimiı nNlen dahıı az 
olmalı?. 

BÜRHAN CEVAD 

Askeri maıo:ıer 
Kurultayı 
Toplanıyor 

Askeri malüller kmultayı il}'ln 
10 uncu günü Ankarada toplana
caktrr Bu kurultaya İstanbul -
dan iştirak edecek olan murah -
haslar, yarın akşam şehrimizden 
hareket edeceklerdir 

Ordu malullerini terfih ve ik
dar eden hükumetimiz, bütün 
malulleri her vakit himaye ve 
müdafaa ederek şereflerini yük _ 
seltecektir- İçtimai, idari, sıhhi ve 
iktısadi sahalarda malüller bir -
liğine yardım edecektir. 

Ayni zamanda çalışabılecek 

malfıllerımizc de müna"ib işler 

bulunacak.bir vazif lemin olu_ 
nacaktır 

i~ın bu ~ok tehlikelidir. Sonr~ 

Selim Sacidi takip eden benim 
intikamımı almak bahanesile Sa
mi ile giriştiğin macera bir hayli 
korkunç netice verebilirdi. Bun
dan dolayı benden teşekkür bek
liyorsun, beklemekte de haklısın! 
Llkin senin vaziyeıini gözönüne 
getiriyorum da, intikanumın a -
lındığından duyduğum huzur, se
nin giriştiğin tehlikeli oyunlar -
dan hissettiğim azabdan daha 
kuvvetli gelmiyor bana .. 

Bu ayrılışın, neden saklıyayım, 
senin için iyi olacağına kani de -
ğilim. İstanbuldayken de söyle • 
miştim ya!.. Sen korkuyorum ki, 
sapıtacaksın, Semracığım. Yüre
ğim titriyor. Çünkü sana mani O

lacak hiçbir kuvvet yok. 

- •Ben irademe hakimim!• 

Diyeceksin!.. Oooh hayır Sem • 
ra.. Biz kadınlar kendimizde ne 
kadar bir irade hakimiyeti teveh. 
hüm edef'!"k edelim, yine nafile, 

Lice kazasında açıkta kalanlar için 
yeni karg~r evler yapılacak 

~elzele mınt~kasınd:3: Lice Kazosınoan Dir görünü{ 
Müzenin loş l;: i.ill\c'intdt· tiı ç de 

binlerce mÜtC'ha or. ı'ın slizbirlığ• 

·aptığ-ı bir hıçak r t • l ~ pheh 
gOzlcr toı>landıh tan .., nr ne· en 
İskendcrin konu~urkt n <"nsl"Sini 
ka~nnak 3dctinl1C t Jdnnunu idd :ı 

etmek fazla mübala~a~ a kar • • 
ohun. Buraya ka dar •o~ l4diklc 
rinıden zinhar zinhar •ıı.uti in fn~. 
da~• hiçbir şeyı- Jı •• ~jnı cıt m ... ' ·. 
tır• cli)'·cnlcrlıı..• a~·11i fil~irrll" olrlu 

muz an]aşılnıasuı. 

Çankırıdaki zelzeleden ev,·el 
Diyarıbakır vilayetine tiıbi Lice 
kazasında vukua gelen yer sar -
sıntısında zarar gören felak<>•ze_ 
delere bir yardım olmak üzere 
şimdiye kadar Kızılay umumi 

• merkezince 2100 lira gönderil _ 
miştir. Daha da gönderilecektir. 
Ayrıca halk tarafından yardımlar 
devam etmektedir. Lice kozası 
mıntakasında ve Hani nahiyesin_ 
de vukua gelen zelzele münas~
betile açıkla kalan halk i~ind~ 
Kızılay merkezinden elli kadar 
çadır da gönderilmiştir. Bu zel -
z('}c mıntakasında nüfus zayiatı 

yoktur. Fakat zelzcl~ fasılalarla 

,·akit ,·akit uzun müddet devam 

Müessif bir 
4 

1rtihal 
Denizbank umum müdürü Yu

suf Ziya ·Önişin validesi, esbak 
Konya meb'usu ve reji başmu -
dürlerinden merhum B:ıy Şakirin 
refikası Bayan Ha.yriye dün ve .. 

fat etmiştir. 
Merhumenin cenazesı bugün 

pek hazin merasimle kaldmı _ 
mıştır. Sabahleyin saat dokuzdd 
Köprüden kalkan Kınalıada v:; -

puru Büyükdereyc gitmiş ve ce
naze Büyükdereden kalabalık hır 
kütle tarafından vapura getiril -

miştir. Kınalı vapuru Büyükde -

reden doğruca Üsküdara gelmiş, 

mutantan bir halde vapurdan çı
karılan cenaze doğruca Üsküdar 
camiine götürülmiiş, namazı kı -
lındıktan sonra merhume Kara
caahmede götürülerek aile mak
ber<>sindt' ebediyete terkedilmiş
tir. 

Cenazede şehrin.iztn mümtaz si
malarile Denizbank, İş Bankası, 
Afyon inhisarı, er!:iin ve n1~ -

murlarik şehrimiz iktısadi ve 
mali miiessesclerıne mensub bir 
çok zeval, Yusuf Ziya Önişin bü
tün dostları, Güneş kulübü erkan 
ve azası , sporcular ve kesif bir 
haik vardı ı·e pek çok çell'nk gön

derilmişti. 

Merhumeye rahmet dil•' ' ,.e 

sevgili anasının ülümiıı:ıden do -

layı Yusuf Ziya Önişle ailcsının 

kederine iştirak ederek denn ve 
samlmi taziyetlerlmizı sunarız. 

sonda mağlub olan, elinde bir sü
rü zararla çıkan yine biz oluyo -
ruz. Şimdi, genç ve güzel dul bir 
kadın karşısında mahallemdeki 
delikanlılardan ba~lıyal'3k, her -
kesin nasıl yaltaklanmağa başlı
yacağını gözümün önüne getiri
yorum da, bu korkunç hakikat 
önünde titriyorum Herkes sana 
ekdolaş olacak. Seni korkutacak, 
çekindirecek hiçbir mani ve kuv
vet olmadığı için, s~n burılardan 
bazılarını zararsız görerek, bir 
gönül eğlencesi kabilinden benim.. 
seyeceksin ! Kadın olduğun için 
sana yaklaşanların ıınuları bam
başka, tahmin edeceğin gibi pek 

iğrenç olacak. 
Sen ilk defa bunları anlıya -

mıyacaksın! Öyle ya .. bir erkek 
Hissiyatım hangi mihenge vura

rak paha biçeceksin'· Buna han
gimiz muktediriz. 

Kızacağım bildiğim halde, di -

limin döndüğü kadar bu tehlike-

etmışt.r 

Diğer taraftan Lıce bclcdiyesi 
tarafından 2 nümu evı yaptı -
rılmış b ir de bütıin r ı..küm<'t dc
vaırini ihtiva etmek üzere büyük 
bir bel~ıye dai,'l si inşa edilmi•
tir 

Zelzekden mutazarrır olan er
ki evler yerine şımdi \ıu numune 
evlerinden yapılacaklr. 
Ayrıca bu sene bir kilometro 

uzunluğunda ve bahçeTer arasın
dan geçmek üıen• Lice merke -
zinde bir iltisak caddesi açılmış 
ve etrah teşçir edilmiştir. Yine 
Licede bu sene yapılan kayma -
kam evinın insaatı hitam bulmuş
tur. 

Bayrağımız 

Tabutlara 
•• 

Ortülmiyecek 
Bayrağımızın kudsiyetinL mu- 1 

hafazası hakkında Dahıliye Veka
letinden vilayete yenı bir tamim 
gönderilmiştir. 

Bunda czcümk şl>yl<' den,) -

mektedir· 

•Türk bayrağının nerede \'f! na. 
sıl kullanılabileceği ve nerelere 
ve kimlerin miisaadesile örtüle
bileceği bir nizamname ile tayin 

ve tasrih edilmiş olmasına rağ
men maalesef bazı yerlerd<' bay. 
rağımızın gelişi güzd ve laaletta

yin hususi şahısların tabutların:ı 

örtülebilecek kadar ileri varıldı. 
ğı ve netice itibari](' milletimizın 
mefahirine ve varlığına timsal O

lan ba:yrağımızın kudsiyetini mu
hafaza etmcğe alakaadrlarca iti
na olunmadığı, alınan haberler • 
den arı!aşılmaktadır. 

Kasdımız, tnril1 yurıanlarlu ta • 
rihi roma..11 yazanların ın..:.."?terl'k 
yollarında birbirlerıuc ,j;,·li ~ ccr~

lcri sözlerin ne ol:ıhilcr~g i zc-rin~ 

de durmaktır. Ya~i l Turhan 
Tan ile İ!;kendcr · nlırcddin Sert. 
elli ar=ısınd::ı Lir!-. >!iindenbl·ri 
karileri z.e\klc a!..ıl\arl..-r i.d <: n ını~

nakaşadan balı~ ctut<'hf lr 
)f. Turhan Tan h c.,1in1ız. bili:, o

rttz ki yazı]arıu<la .ct::ı~· ih• ~- ııı -
makta, İskcnd<'r rakNldin be 
•turihi roman11 ) a1n1;1! L.clır. 'la .. 

rih, nckudar gcc:n1:~in if.u1<'si İ!-~ 
tarihi ron1ah ftn ok.ular r~iiniin i İ · 

dir 
Tarih garnitiirli ile pÜ1.11n :ı_r,·

kini temin etnıcl.: isti~cn tnrihi ro-
111ancı ilnti bh.· tc.•rJliiki:ı ağdtılı Hs
lftbundan ürk<.'rck J...ar;i gldıkla~n 
gıdlkl!ya kenJinc dc)ğru ct·knıe 

ğe çalışan adamdır. 
Turhan Tan ile İ>kt•nder ı-· ah -

reddin arasındaki bıı tarih cih<- -
lcfintcsine bornuınnzn ~okarak iki 
taraftan birini iltizan1 t.•tınl·k ni. 
yetinde olmadıi;ınll'I. Jıalılc şu mi. 
sali zikretmeden ı.,c~cıni~·ett~i1.: 

İıntilıanda bir ~orıığ'J .. Kri,roi 
Kolomb kimdir?• dı) c ,oruyorlar 

- Tumurtayı masanın üstünde 
dıırdıırmasını ke~fedeıı adamdır, 
ce,-abmı veriyor. 

Çocuk gibi lıalkm Jıu•.uı~ gid<'n 
ve aklında kalan tarih tarafından 
ziyade lıikiye lıırafıdır. 

Turhan Tan: l{ristof Kolomb 
Amerikayı kcşfetmi~tir, di~·or. İs
kender Fahreddin Kolombu yu -
murtlaltırıyor. İşte biıcc tarih ile 
masal ve Turhan Tan ile Sertelli 

arasındaki fark. 
HALK FİLOZOl<'U 

Bayrak nizamnamesinin 30 un
cu maddesi bayrağımızın hangi 
e~hasın ve ne gibi şerait dahilin
de tabutlara örtülebileceğini v.ı

zıhan tay i nettiğ t evsaf ve biz -
met erbabına inhisar ettirilmesi !================= 
icab ettiğinden hcrhangi bir sı - Yunanisfanın 
ruf ve teekküle mensub olursn 
olsun bayrak nizamnamesinin Sakız Valisi 
haricinde kalan kimselerin ta -
butlarına bayrak örtülmesine 
kat'iyyen müsaade ve müsamaha 
olunmamasına son derece itina 
olunmasını rica ederim.• ----
!eri bir kere daha önüne koymak
tan kendimi alamadım. Buna dn 
hakkım var sanıyorum. 

Dost ve ı:ıı.üttefik Yunanis•.an 
hü.kfımetinin Sakız adası val.jsi 
evvelki gün yanında refikası VI!_ 
arkadaşları olduğu halde bir mo
törle Çeşmeye o:adan da İzmire 
gelmiştir. 

Dost vali, İzmirde karaya çıka
rak 3 saat kalmıştır. 

Sonra tekrar Çeşmeye 'e bila. 
hare Sakıza avdet etmiştir. Bu 
ziyaret tamamen hususi mahi • 

yettedir· 

HS4 K~ n! 1 

Mektublarını beklerim. Burada 
beni oyalıyacak yalnız senin nıek. 
tublarındır. Ben de seni mektub
suz bırakmamağa çalışır, esraren

giz yolcudan havadis veririm. E.. 
ğer yüzünü görürsem tabii.. İn -
sanlardan kaçan bir tip gibi ge
liyor bana .. İnşallah çiftlikte ken
di kendisini hapis etmez. 

l ı;,~ 7 ı-ucrı 1 
Rcbiülahır Mayıs 1 

Vadini hatırlatırım. İşlerini yo
luna koyar koymaz buraya bana 
misafir geleceksin değil mi? .. 
Kat'iyyen sıkılmazsın, seni gez -
dirrneğe, eğlendirmeğe çalışırız. 

Bakalım biraz da gürültüden j 
sıyrıl, köy bayatı üzerinde !Jel -
ki müsaid tesirler, ya}ar. Ruhun- 1 

daki fırtınaları yatıştırır, sinirle
rin, asabın düzelir. Unutma ha!... 

Boşanma davalarının arası epey- •• 
ce açıktır. Böyle uzun müddeti 

1 
yakaladığın an, atla vapura .. 

9 26 1 

-~.;._-~~-:--:~~ I 
Yıl l!l:iS.A y 6, Giin J5Q,Hııır 34 ' 

1 

8 Haziran ı Çartamba ,: 
~·~~~~~~.;;_~--~~~ ~ 

- ' 

\'akili•• V•a•tl Eual 
1 

••• • ı. .... d • ' -- -
GüGIJ 4 'J.7 8 49 1 

~· 12 13 4 35 

11.in:li 16 13 a 35 

Aqııa 19 39 u J) 

YWı ~ı 40 2 vı • 
1 
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on Kararlar! BiR ARGO HiKAYESi • 
• 

lngiltere - Fransa müşterek vası

edilecek? 
RACON KESİYORUM 

talar la nasıl müdafaa - Peyami safa ve Vlll Nureddln'a .,.. 

ingiliz plan ları müstakbel harb-
Yazan: Nusret Safa COŞKU.ti 

l~rde Fransa ordusuna düşen 
vazifeleri tesbit ediyor! 

İngiltereden Fransaya, Fransa.. 
dan İngilterey•' askeri heyetler ge 
!ip gidiyor. Fransız ve İngiliz dev 
!et adamlarının Londrada görüş
melerinden sonr& bir kat daha kuv 
vetlenmiş olan İngiliz • Fransız 
dostluğu bir •ittifak• mahiyetini 
almış. gelecek zamanlarda bir 
harb olursa iki tarafın birbirleri. 
ne nasıl yardım edecekleri esas -
!arı kararlaştırılmıştır. Şimdi 

muhtelif hey~tlerin böyle gelip 
gitmeleri hep bu esasın tatbika • 
tından sayılıyor. 

lunan bu heyet İngilteredeki tay. 
yare merkezlerini gezmiş, gör -
müştür. 

Heyet İngilter-ı Kralı tarafın • 
dan da kabul edildikten sonra 
Fransaya dönmüşlür. 
Fransız heyeti İngilterede ne -

reye gitmiş ise son derece iyi kar 
şılanmıştir. Fakat bu yalnız resmi 
nezaket kaideleri icabı olarak de
ğil, iki memleketin müşterek men 
faatleri itibarile böyle oluyor ve 
her vesile ile Fransız • İngiliz 
dostluğunun tezahürleri gösteril. 
mek isteniyor. 

olmuştur. Yalnız deniz değil, ka- . 
rada ve havadı da en kuvvetli ol • . 
mak istiyen İngiltere bir taraftan 
müstakbel harbin ihtimallerini 
gözönünde tutmaktadır. 

İşte daha geçen gün yine parla. 
mentoda oldukça heyecan ve asa
biyet uyandırmış olan bir mesele. 
ye daha temas edilmi~ oldu. Mec.. 
buri askerlik. 

İngilterede mecburi askerlik u
sulünü kabul etmPk için bir cere. 
yan vardır. Bundan daha evvel 
cSon Telgraf• vesile düştüğü ci. 
betle bahsetmişti. Li\kin geçen gün 

Necaşi'n i n 
Resmi 
Mümessiliyim 
Diyen dolandırıcı ile 

Bu hikliyenin başlıca hususı71 ' 
yetini tamamen İstanbul argosu.. 
na aid kelimelerle yazılmış ol • 
ması teşkil etmektedir. Muharrir. 
!erimiz arasında •Argo• lisanı 
içni son zamanlarda yapılan mü. 
nakaşa malumdur. Bu vesileden 
istifade ederek Nusrat Safa Coş. 
kun bu ori;inal hikdyeyi sırf ar. 
go kelimelerle yazmıştır. 

Bu ayın sonunda İngiliz Kralı 
ve Kraliçesi Parisi resmen ziyaret 
edeceklerdir. İki memleket ara • 
sındaki münasebatın ne kadar doa 
tane olduğu bu ziyaret vesilesil9 
tekrar edilecektir. 

İngilizlerin hava kuvvetlerini 
arttırmak için verdikleri ehemmi
yeti anlatmağa hacet olmasa ge. 
rek. Bir zamandanberi parHlmen. 
toda, İngiliz matbuatında görülen 
hırçınlık hep bunu gösteriyor. 

bu bahis parlamentoda da konu- Şeriki yakalandı 
şularak Başvekildcn sualler soru. 
!unca mesele yenidrn tazelenmiş ı 
oldu. Gelecek zamanlarda büyük 
bir harb çıkar da İngiltere buna 
iştirak edecek dur~a o zaman hü. 
kiımet mecburt askerlik usulünü 
kabul edecek.Bugün artık bunu 
saklamağa lüzum görmüyorlar. 
Başvekil ve diğer salahiyettar dev 
let adamlarının sözlerlnden çıkan 
•••.,~o bu oluyor. Ingilterede do-

- Bey ağabey uzat şu izmari • 
tini de yakalım .. Meredi savur • 
madan konuşamam. İşte ben höy. 
le suyu sert herifin birisiyim. Ey. 
vallah bey ağabey. Bakıyorum, 
yenice içiyorsun! Böyle hanım ev. 
liidı sigaralar dokunur bana .. İki 

rıefes çektim mi göğsümün içi 
Taksim stadyomuna dönüyor. Bi. 
ze cavalacoz adamlar derler am. 
ma, irıanma .. İçimlzde cıvık pek 
azdır. Yok değil .. Her yerde yu. 
murtantn da, insanın da iyisi, fe_ 
nası numaralısı, numarasızı olur. 
İkisinin de çıktığı yer ayni.. Niçin 
söylüyorum bunları? Efkiirlanı • 
yorsun belki de .. Bak aklına asıl 
laftan ançiz ettiğim geldiyse pe. 
şin söyliyeyim. Biz &mpes çeke. 
riz. Allahın bildiğini kuldan 
ne diye saklıyalım. Anazorota a. 
namın memesinde iken başladım. 
Anafora, sipsiye gönülüyüz; ha. 
zır yeriz sanma .. Anaforun da na. 
musu vardır bey ağabey. Alın te. 
rile kazanacaksın! ... 

tekinin berikinin ötesini berisini 
aşırmaktan vazgeçsen ıyı e. 
dersin! diye nasihat eder. Demek 
bu huy sizde de var. Fena değil .. 
Altın bileziktir bizim meslek. ln. 
sanın elinde bulunmalı .. Gün o. 
!ur, kafanda, kaleminde satacak 
bir şey bulamazsın, o zaman elil. 
leminki ne güne duruyor. Burıun 
gürıahı da yoktur abicim. Vazife 
icabı çalıyorsun. 

Askeri sahada son günlerin ye. 
in yeni hadisesi olarak Fransa -
dan İngiltereye gelmiş olan tay. 

yare heyeti vardır. Fransız hava 
kuvvetleri erkanıharb reisi Ge -

neı al Vailmer'in riyasetinde bu. 

İngilterenin alabildiğine silah
lanmağa karar verdiğindenberi 

sarfedilen paralar, gösterilen ı;.ay. 

retler yalnız lngilterede değil, ha. 
ricde de ç_ok bahsedilen bir m:vzu 

• ;,......raıı: memleke !.ine dönen Fran. 
ıı:ı · \Sı.tl!rl heyetinin ziyareti mü. 
.-ı.ueo;til~ yazı~an bu satırlar ara
ııruıa tı:-<1Itereni1t mecburi asker. 
ilk usulür,ü kabul etmesi bahsine 
ıi• ıemas edilmesi bütün bu mü. 
h!a.ıva !aallü!c eden ışleri birbir
!ennaen ayrılamıyacağı hatıra 

f'!ldi\(! !çındir. İngilterede neşre • 
ıl!].en rakamlardan anlaşıldığına 

ı:ire :ayyareciliğe heves edenler, 
Dcretfe asker ol'lrılardar. hava kuv 
ntlerme girenler çoğalmaktadır. 

P'alı:at büvük bir harb olur da İn. 
cıJt.ere bu harbe iste: istemez gi
rince mecburi askerlik usulünü 
lıabul nriyetinde kaldığı zaman 
~tiz 'atandaşlarıııın her biri 
istedi~! ~ubede ve sahada askerli. 
tını vapmak imkanına tabiidir ki 
mi.ilki olamıyacaklardır. Çünkü 
ınııayyen oir yaştan diğer bir yaşa 
kadar olan her İngiliz kendi iste. 
d~ ;fe~. kendisint!er.. istenen sa
bada askerlik decektir. İşte şlm. 
di ınevzuu bahsolan ,.e parlamen. 
tuda olsun. İngiliz matbuatında ol
ır.m oır nayli dedikodulara yol a. 
;m mıinııkaşabrdan çıkan _ netice 
bıı oluyor: Mecburi askerlik usu. 
l!lniin bır sün fe\•kalfide bir harb 
d ı>layısile kabulü ıhtimali karşı -
sında vatandaşları şimdiden bu • 
na na.zırıamak ... 

.!'.kat bu meselen'.n etrafında 

ı!4ha ;:oıı: •öylenecek şeyler var. 
lnı:ıllz pariamentosunıırı ve maL 
buatının ou bahsi gene tazeledi • 
CI &~er Dlacaktır. 

Fransız crkiınıharbiy~ r~isl İngiliz hava nazın (sivil) ile konuşuyor 
.:..6ı.:.:~,~ kabinesindeki Hava 

Nazırı değişmiş, yerine Kingley 

kadını seviyor mu; ona: 
- Peki evlenelim ... 
Diyecek mi? .. 
Hayır. Amma, kadın Refiği çok seviyormuş, 

zenginmiş, atlı, arabalı imiş, muhteşemmiş! Fakat, 
bütün bunlardan ona ne? .. Onun muztarıb kalbiıı.i 
ne zeııginlik, ne ihtişam, ee at araba, ne ihtiras tes
hir edemez. O, muztarib kalbinin içinde mütevazı 
bir sa.,det yaratmak istiyor. Hem, daha evlP.nmeyi 
düşündüğü bile yok! .. 

Fakat. dikkat edilecek bir nokta: Bu kadının 
ne sıcak bir kanı, ne galib bir şehveti, ne şeytani 
bir hırsı var' Yakaladı mı, sevilse de sevilmese de, 
mukabele görse de görmese de ihtirasının tırnakla. 
rını şikarının kalbine geçiriyor; onu inim inını in -
letiyor; kocaman vücudünü hurduhaş ettiği bu za. 
v ıf iradeli insanın üzerinden bir silindir gibi geçıri. 
yor, bitiriyor! .. Sorıra da ısırıp ısırıp bırakıyor!? 

Bunun sonu neye varacak? .. 

Refk, yerinden doğruldu, masanın üzerindeki 
el aynasını lambanın dibine götürdü; yüzüne, boy. 
nuna iyice baktı. Kolları müdhiş! yer yer gövermiş . 
D!i yerleri olduğu gibi duruyor. Eyvah!.. 

Bu kadının elinden kurtulmanın da imkanı 

y k. Ya, evi bir başka yere taşımalı; yahut tl\ göze 
görünmemeli. Nasıl görünmesin? .. O da, cBebck• de 

0t urııyor. Tramvaya binmek için her sabah kapısı. 
nı ' önünden geçmcğe, hatta, kapının yanıbaşında 
' mvay beklemeğe mecbur! .. 
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Zaten, bu yüzden görüldü, tanındı. hoşa gitti, 
sevildi ya .. bu sabah ta öyle olmadı mı? K•pının di.. 
binden geçerken: 

- Tık .. tık ... 

Pencere vuruldu. Duymamazlığa geldL Yürüdü. 
duymıyan ve yüriiyen sen misin? .. Arkasından iki 

dakika geçmeden kapı açıldı; iri yarı, kı..dana ya. 
pılı, sakil kadın sokğa fırladı, Refiği kolundan tu. 
tunca aldı, konağa getirdi! Muztarib, uysal, irade. 
si zayıf ve haliık çocuk. Başka ne yapsın? .. Gide. 
cek. Gitmesin de sokakta, el gözü önünde bir mü. 
nakaşa mı kopsun! Hakim ve sürükleyici. Nice 

Prkekler görürüz ki kendilerinden çok çirkin ka
dınlara bendolmuşlardır. 

Evde ne oldu? .. Bu maliım. Genç çocuk, Ni • 

metın güç, kuvvet yetmiyen kollarının arasında 

ve geniş, tablalı göğsünün üzerinde iyice yoruldu 

Habeş bir adamın kendine dip. 
lomat süsü vererek Şanzeliz kah
velerinde şurıa ve buna pasaport 
ve siyasi vize almak teklifinde bu. 
lunduğu Paris zabitasınca haber 
alınarak tevkif olunmuştur. 

1902 senesi Nisanın 2 sinde Gu. 
adelup da doğan bu zahte diplo
mat, bidayette resmi bir mümes. 
sil ve eski bir gazeteci olduğunu 

iddia etmiş ise de yapılan tahki. 
katta serseri ve altı sabıkası oldu-
ğu anlaşılmıştır. 

Odasında Cenubi Amerika hü. 
kiımetlerine ait birçok sahte mü. 
hürler, ve iki kartvizit bulunmuş
tur. Bunların birinde • sefaret 
müsteşarı • diğernde de gazete 
muhabiri olduğu yazılıdır. 

Sorguya çekilen sahte diplomat 
Bogat, 14 Mayıs 1936 da Cenevre. 
ye gittiğini ve lüks bir otomobil 
çldığını, ve Baha Ahmed namile, 
Necaşinin resmi mümessili oldu
ğunu söylediğini itiraf etmiştir .. 

Hayta , bundan ba~ka Aleksandr 
Bon adlı br Rusun evinde de araş. 
tırma yapnuştır.l Mart 1896 da 
Petrograd da doğan biı Rus, beş 

defa mahkiım olmuş ve 1935 te Pa 
risden çıkarılmıştı. 

Bunun üzerinde, bir milyon 
Peçetalık İspanyol tahvili bulun. 
muştur. 

Bogat 
derecesi 

ile olan münasebetinin 
sorulunca, kendisinden 

siyasi vizeyi havi bir pasaport al. 
dığını, bununla İtalyaya gitmek 
fikrinde olduğunu söylemiştir. 

Vod gelmişti. Bu değişikliği icab 
ettiren münakaşalardan da •Son 
Telgraf• daha evvel sırası gelmiş. 
ken bahsetmişti. Yeni nazır Fran. 
sız heyetine icab eden malumatı 
vermiş ve daha da yapılacak neler 
varsa onları da anlatmıştır. Lakin 
herhalde tesadüfi olmıyacak, bila
kis çizilmiş bir programın icabı o. 
lacak ki Fransız heyeti İngiltere • 

(Devamı 7 inci sahifemizde) 

Ya za n : 

Carcarı sevmeyiz. Az liif ede • 
riz. Çok iş görürüz. El daima iş. 
tedir. Belalı meslektir bizimkisi.. 
Aynasız peşini bırakmaz. Yaka • 
landı mı reizin şakası yoktur. En 
az altı ay .. Kodes bazan talim • 
hane meydanındaki apartuman -
!ardan daha fiyakalı gelir bizP. ... 
Lakin iş zamanı piyastos edilir de 
kuyruğu kıstmrsan halin düman. 
dır. O mevsim işler sade suya ti. 
rü demektir. Ne diyecektim, ko. 
cakarı gibi laf ebeliği yapacak 
değiliz bey ağabey! 

Bütün bu Hiflar şu kapıya ge • 
lecek. Biz namuslu adamlarız. 

Çalmak, dolandırmak bizim mes. 
leğimizdir. İnsanın mesleği va • 
zifesidir. Vazifesini yapmazsa bir 
insana ne derler. Suiistimal yapı. 
yor. Ne yapalım. Alnımıza felek 
bunları yazmış. 

Felek dedim da aklıma geldi. 
Bir de muharrir Felek vardır. 
Bilir misin!. Biaim dilden iyi an. 
!ar o .. Efendiden adamdır. Bayı • 
lırım. Bir gece evini soyacaktık. 
Öğrendik ki Felek oturuyor. Vaz 
geçtik. Diyeceğım şu ki, bizde de 
namus vardır. Namus dahilind~ 

görürüz işlerimizi. Mesleğin na. 
musunu bozanların gözünün ça. 
yınna okuruz. Beni inanmazsan 
Osman Cemale sor. Elini öpe.:lm 
onun .. Şeker gibi adamdır. Hoş. 

!anır benden.. Ara sıra çuk ·: 
meyhanede rastlarım ona .. Bana: 

- İyi adamsın, hoş adanı.sın 
amma, bazı muharrriler gibi ö • 

Yine dümeni açıklara kırdık. 

Benim lafım yandan çarklı Haleb 
vapuruna benzer. Sarayburnunu 
geçince mübarek nasıl illaki inad. 
çı sıpa gibi Ahırkapı önüne gel. 
meden kafasını Adalara çevirmez.. 
se, ben de öyle birkaç rac<1'Q !ces. 
mederı lafın göbeğini kesemem. 

Demek sana söylediler bey a • 
ğabeyciğim .. Az daha kırk yıllık 
şerefimi berbad edeceklerdi. Ni -
çin soymamışım ? .. Zengin bir ya. 
lıya girmişimde neden eli boş çık
mışım; vay geçmişine laf mı bu .. 
Hep Kırkayak Kazımın başmın 

altından kalkıyor bunlar .. Ben işe 
kapak vurmasını sevmem. Hem 
de beceremem. Fakat ucunda an. 
tin var. Yani kadın var be bey 
ağabey. Ben ne ise amma namus. 
lu kadını nasıl söylerim herkese .. 
Tophanede esrarkeş kahvesinde 
herkes benimle alay ediyor. Vız 
gelir. Senin kulağına kadar giL 
miş .. Sana (Taflan lı yalı) yı niçin 
soymadığımı anlatayım. Bak gör, 
işin içinde ne iş varmış. 

Bu laflarımda anamın ölüsünü 
öpeyim, efamirıtokofti (atmasi • 
yon) yoktur. 

Bir hafta oldu bey ağabey. Bo. 
ğ.aziçinde (Taflanlı yalı) yı soyma 
ğa Kırkayak Kazımla karar ver. 
dik. Gündüzden kitakse yani ko. 
!açan ettik. Bahçe duvarından 

atlıyamazdık. Kayıkla yalıı 1 n 
rıb.tımına çıkarsak, alt kattaki 
kafesleri söker girebilirdik. Öy. 
le yaptık. Kafesler de pek intl • 
püften şeylermiş. Kırkayak aşa. 
ğıda kaldı. O etrafı dikiz edecek. 
ti. Ben ne bulursam aşağı kaman. 
ço edecektim o çuvala koyacaktı. 
tı. 

Yalıda nuhu nebi zamanınd"n 

Fakat, Refik için asla böyle değil. Kendi gön. 
!ünün hükümdarı yalnız kendi olabilir. Eğer, o NI. 
mele mağliıb oluyor, onun yanında ve yatağında 
kalıyor, bazan da bütün vücudünün bir hamur kül. 
çcsi haline geldiğini, kollarını, boynunun, göğsü • 
nün morardığını görüyorsa hep bunlar ondan hoş. 
ladığı için değil, cebredildiği, iradesine galib gele. 

Etem izzet BENiCE 

merliği için! .. Hem, artist bir adam için para ne? Pul 
ne? At ne? Araba ne? .. Her san'atkarın gönlünde 

vatan bir arslan vardır. San'atkar J.,elki, açtır, lok. 
ması yoktur; fakat toklardan dalı toktur. Sn'atkar 
belki fakirdir, fakat bütün zenginlPrden daha zen. 

gindir. Hazineler insanı mes'ud etmez; fakat, iç. 
ten gelen bir s tır yazı, bir fırça darbesi bir musi

ki nağmesi bütün dünya hazinelerine s:;hib olmak. 

ve şehvet yumruğunu yedi! Sonra da, hiç bekle. 
mediği bir teklif karşısında kaldı: 

- Evlenelim ... 

Nimet, bu gayrimeşru buluşuşlara kanmıyor. 
isti.Y,or ki, Refik, gece gündüz yatağında olsun! 
Paraya mı ihtiyacı var, bunun için mi çalışıyor? .. 
Lüzum yok. Kendisinin sıra sıra dizilen aparti • 
manlarının kirası, birikmiş parası yetişir. Çocuk 
nafile üzülüp çalışmasın! Zaten, koca, döşeli da. 
yalı, hizmetçili uşaklı konak, Nimetin tek başı için 
muazzam bir değirmen çarhı gibi her gün bir kısım 

serveti öğütüp dönmüyor mu? B badın kalını§, 

her şey var. Refik daha ne yapacak, ne istiyor? Ka. 
dınsa, işte: kendisi! Şehşetse, bu da bol bol var. 

Anası mı? .. Onu da getirsin. Odasına verilecek bir, 
hatta, iki hizmetçi, önüne çıkarılacak bir tas çorba 
nu yok? Ne eksik? .. Her şey, Reliğe feda olsun!.. 

tan daha zevklidir. Sonra, bu kadınla evlenememe. 
si, sevişememesi için daha birçok sebebler var. Çir. 
kinlik, yaş farkı, battallık bir tarafa dursun .. koca. 
dan da boşanmış! Hem, bu kadının sevgisinde kalb 
değil, kan hakim. Benim .. diyen nice kuduz sinirle. 
ri gölgede bırakacak kadar şehvetli Nimetin aklına 
esince bir başkasını da sevemiyeceği ne maliını? .. 
Nasıl ve ne ile temin edilebilir? .. 

Halbuki, Refik, birkaç saat evvel inliharını tas. 
vir ettiği fakir, fakat, güzel, en güzel, bir bakışta 
sevilebilen toy kız gibi bir kızla evlenebilir~ Ancak,? 

onun gibi, iri yeşil gözlü, ufacık ağızlı, zarif burun. 

lu, ince ve kızılcık rengi dudaklı, beyaz tenli bir 
genç kıza gönül verebilir. Kerıdisinin tüysüz, iri, 

-

tstıftbıı: 
kalma. Nereye basarsan ~,rı· 
radyosu gibi acayib sesi.er kesi"'1' 
yor. Ne ise, güç halle bı.r 1eııJ'r·, . pıre .... 
ne getirdik. Kimseyı ııet lll'" 
meden üst kata çıktık. . . ~sııf 
yaldız içinde.. Kim billl' ııı•nı~· 
paşanın yalısı idi vakti .z~e oıııl' 
da. Geniş koltuklardan bır tıJ11· V~ 
dum. Kafamda plan yaP 11sııl· 

. t'k ışe· '1-
baştaki odadan glrış ı iJill yo 
ca açtım kapıyı.. Işık f bs.S' ı· 
Ayaklarımın ucuna baSB• siP b'1 

lerledim. Allah belasını ~~ıı~ 
iskemleye çarpmışım. ıısıo" 0 

yerde büzüldüm. Vay a~. ysnd• 
dakikada odanın elekt;ıgı ııfl's~ 
Gözüm kamaştı. Açtıgıı\ kııl ' 

b. ce\/I ~ 
karşımda koskoca ır beş ys, 
yolanın içinde otuz, otu: duııt· f.. 
larında güzel bir karı gor ordll' 
linde bir altıpatlar tutııY sğB ıığ· 

Bir e!ile göğsünü kaP3~8yı bl' 
raşırken diğer elile taban 
na gözüme doğru uzattı.. serı> 

·rırıt 
- Kıpırdama gebertı rıJO "' 

cJ;ı O) bV 
Altıpatların karşısın ıııtll 

!ur mu hiç!.. Hem de b 
kadın tutarsa.. de0iJ!l-

- Aman hanımabla GeÇ-
lkrJla" -•~ Tehlikeli oyunlara ka 
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tim patlaywerlr. Namusu Jllo 
için yerimden kıpırdama '/ ,ıd• 

Sırtına ceket gibi bir şeçıPl'~' 
Amma göğsü kolları yıne 
tı. Başımı çevirdim .. ·n 1ıeııtşil' 

- Rahat rahat gıyı 

hanım. Bakmam ben .. 
Pişkin karı imiş: . sen kIP1r 
- Lüzum yok dekı. 

t>J~' 
dama.. ··ıune " 

İşkillenecek diye yu aı<irJI ~ 
mıyordum. Arada bir g af" 
!Ytyordu. • tıe'/ 'f 0 
Ağzına layık bey aga edik'" 

Lokman hekimin ye d , IıJ.,.ı-r 
az•" ıı · 

bembeyaz kollar •.. ~~y 0 goı ~ 
zu gibi lekesiz gogus.. 1or1 

1 ·d J!llll l• dağınık saçlar . . .-.. • .. zel 0 
11 

sızlıyor. İnsan böyle ~ bili' ~ 
ı ? J(ıı11 bS"' da yalnız kalır mı... ozle pi 
talihsiz kadındır. Fena lg 0uJ118 , 

··ye ifil' tun sanma sakın·. Bo ın ys 
üstünde hoşor bir kadıll 
yatması garibime gitti. iJI! .. 

- İşin ne burada sen , 
~ar 

Diye sordu. ·rıı ya• t , 
- Ziyarete geımedı oı'" 

-uırıı. .. •• 
gözlerine de aşık deg ıJI ıı ... _. 

• kS ' ., .. . 
ma .. Polisi mi çagıraca lı1 

ıcsı.t1• ı 
!arını mı uyandıraca ·ı1eJiııt·· ., 
evvel gör hesabımızı gı:d ıııi " 

k dtı; 1 

- Gençsin, yazı 1 ~' 
rsurı·· 1 :ır na .. Niçin çalışmıyo 1;aı aln' 

- Biz buraya nası 

gelmedik. ya 
- Otur şu sandaıya ıı' 

• J<Sl " 
- Ifademi mi alaca 1 

- 1 1 ,,, - Konuşacagım.. Jll;ıSl' 

- Geceyarısı sana "' 
1 -. ,,11 

arı atacagız. apı)'O ·;r• 
- Niçin hırsızlık y ouıı ll'JJO 

Genç ve dinç adamsı~;orsıın· 
mi!ş insanlara bc"~.1:aurıı!· . o
meslekte ne hayır go h•Jlrb1 : ıı 

- Biz de vaktile mu rıı evl''·r 
• .d.k B. de ]lanı • ııı cugu ı ı . ıze ı1crııa• 

derlerdi E düşnıcz !<• . 1cı· 
Allah.. I< yordı1 _,. , 

Amma dikkatli ba ' · 3yr• •• 1 avrı ıcııY 
rı be .. Her tarafımı ·a g"ı lıır ·İe 

al 1 on' züyordu. Arkosına blno?. c• 
d d.. .. .. tu·· J{orTl ~ı ı; 

a uşurmuş · !3•""' 
dU ' karşımda oturuyor · . 0 ;ıl 

virdim: ıntsr1 

- Bakmıyorum beJl.. , ) 
·ı·• giyin sırtınıza!. . . ,,..bJfefl>' 

(Devamı yediJıcı 
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cıhtektir! Kadının en bol en güzel 
.e dinikurtarmakuğ- eğlence yeri·· 
unda milyonlar sar- /A M E R Ü K A 
. fetmiş. Fakat.. =-~- --:--· • • 
1~denbire tevkif edilince gayret-Amerıkalıların hususıyetlerını 
~'.~ hoşa gittiği çok çabuk anlamış öğrenmek istemez misiniz ? 

ge-
erıeklerı yaalamak> müın- l de benden 2000 İngilız !ir&sı iste. 

~~~u~;~)~r:~ i~~ ~~~~~~ dL_ Çünkü, diyordu, kanunun tat 'Amerikan barında bir gece 
lıi~ilınekton kurtarabileceği biki vazifesini r,ören bir takımla.. 

~t~ndan 3,ooo İngiliz lirası rını memnun etmek Hizım geliyor, . C ı• r m ek dem ek t ı• r .? 
ilt(! 'tyen bir ıvııkatın mu - •tekerlekleri yağlamak> lcab edi- n e 
tctsı lngiliz hazetelerinin bu yor. Ben bunu da verdim. Bundan t 
ede Pek meşgul olduğu bir sonra Fredrik Jozefin arkadaşı O-

' ır. lan Vehlan bana bir kağıd zc tir • 
dao on be~ ay kadar evvel mişti. Bunda birçok masraflar ya-
~n ağır ceza mahkemesin- zıJı idi. Bizim müdafaamız için 

• b:lt~ıne ~dilen . Guyle is _ 11,825 İngiliz Erası sarf edilmiş di-
·tı sahtekarlıktan dolayı ye gösteriliyordu. Cevab olarak 

~· agır hapse mahkum ediL dedim ki: 
1 llıdi mahkum tekrar malı - Benim bütün paralarım tü -

e Çağırılarak bu :;efer şahid kendi. Sigorta kağıdımı verdim. 
e d' . ınlcnm i şti r. 3000 İngiliz lirası bununla temin 
U~Uro. şunları söylemiştir: edildi. Üzerimdeki mücevherat ta 
e~ıın :ıe beraber bir de ar- 120 lira tutuyordu. Karım sonra 

'ıtı 
1 
Vardı. O da benimle be- bu mücevheratı kurtarmış, sat -

, 1 U olar.ı!c muhakeme edili- mıştır. 
llt. llenden • tekerlekleri ya~- Bundan sonra hazı şahldler din-
{ lÇin para istendi. O zaman lenmiş, sahtekariıkla mahkum o-

\~ erııe edilmekte ıken kendi- lan adamın kendisjnden para alan 
~~ara istenen bu adamın !ar aleyhindeki ifadeleri doğru o-

~ilı: ıfadedrn ı n~a~ı\an şudur: lup olmadığına dair bunların de-
. Jozef isminde elli bir yaş- dikleri dinlenmi~tir. 

>it ;'ri vardır. Bu adam avu- Bunlardan biri şöyle de:niştir: 
t' 8kat barodan çıkarılmış- - Fredrik Jozef bana Guyleden 
~nun bir de Vehlan adında 3000 İngiliz liras' alacağını söyle-

ı 1 Vardır O daha genctir. di. Bu parayı bana devrisi gün 
d•Itı yaşlarında olan bu a- gösterdi. Devrisı gün bu paradan 
~ a •vvelcc avukat yanında bİI' kısmı bir kadına gönderili -

l .. 9~. Vak'a 9~6 tesrinisani - yordu. Bundan sonra mahkemede 
' J? , 
!ıl ınar\ ay 1 arasında cere- pösterilen bir fotoğrafı şchid ta_ 
~Y;or. Mahküm Guyl.e '.1'ah- nımış ve bunun mevzuu bahso _ 
İle ·iade vererek demıştır kı: lan kadın olduğunu söylemiştir. 

n &ahtekiırlıkla maznun o- Sonra şahid şunları ilave e.L-
.~~hakem" ediliyorum. Be- miştir: 
ı kadar olduğum bir şirket - Fredrik Jozcf bana Guyleden 

• J6 da bu <irket hakkında 2000 lira aldığını >Öyledi. Bu da 
p ~~a gırişildiğin. öğrendim. mahkumun kefal~!" bağlanarak 
J ehlan ile görü~lüm. o da tahliyesi için l~zım gelenlere ve-
~~! ile tanıştırdı. Bana de- rilmek bahanesi\~ aiınmış.tır. Bun

~ 
, t~ak etmeyiniz. Ben tahk i-
1 °Pı!ıp yapılmadığını ve 

<l:ı~fsa ne olduğunu anlarım. 
11Urııuınilikll'tı iığren ·r ·m. 

'\ı ?hintzde birşey yap 'ma
. b ~llıin cderiııı. B<ma üç ki.. 

· r,~1:hsetti. Bunlar müddeiu
r 1t le İmişler. Herşeyi onlar

, ~nebileceğini söyledi. Dev 
l.ı. Ilı Yine kend:sile görüş -
•. uddeiumumilikteki üç dos••t" • ~nı Up konuştuğıınu anlattı. 

dan sonra mahkumun karısı din-
P rırr ·-; ve demiştir ki: 

Biz sayfiy~dc ·•ururkcn , 
Fredrik Jozef bir kadınla beraber 
geldi. Bu kadını tanıdım. Fotoğr._ 
fı olan kadındır. 

Bu ifadelerden sonra mahkum 
Guyle tekrar hapisaneye gönde_ 
rilmiş, şahitler de dağılmıştır. Bu 
şayanı dikkat muhakemenin diğer 
devam edecek safhaları İngiliz ga 
zetelerinde çıktıkça nakledilecek
tir. 

Sofra komşum, bileğindeki pır
lantalı saate bakarak: 

- Dörde gelmiş!.. 
Dedi. Salon, koyu mavi sigara 

dumanlarile dolmuştu. Sofraların 
üzerinde gümüş kovalar içindeki 
şampanya şişeleri boşalmış, yarı. 

sına kadar içilmiş kadehlerin i -
çinde sigara izmaritleri yüzüyor
du. 

Barın önünde, yüksek sandal
yelerde dekolteli k dınlar. ismo
kinli erkekler oturuıorlardı. Bar
men, mütemadiyen uzatılan ka.. 
dehleri doldurmıya vakit bulamı.. 
yordu. Mükalemeler, gayrimunta_ 
zam ve kısa cümleler biribirleri.. 
ne karışıyordu. Her lisan konu • 
şuluyordu. 

Nevyorka vasıl olmadan bir ge_ 
ce evvel vapurlarda içemek, eğ
lenmek adettir. 

- Darling, more champagne? 
(Sevgilim, bir şampanya daha?) 

- Oh! Yes! and pow! (Ah! e_ 
vet, daima!..) 

Misis Swan, sırma renkli s•ç-

da ~ta anlattığını söyledi. On 
llıct U Şirket. dolayı sile benim 
~la ~ahkikat yapılmıyaca
~te edıkierini ilave etti. Ll
di.dtik Jozet bana şunu d.ı 

KADDN 
llıı 
e 1~ için bu iiç dostum her 
~· lira olmak üzere 3000 

\ ıler. Bunu ~emin etmek 

\~h'1; ' 
~a Ilı tfadesine bund.ın son-
~ llıla Şunları söylemiştir: 

ırı...nbu···· ı. ··% ışı~l.ığım şey ere ına-
'lı v Ilı. 3000 İngiliz lirasını çı
ıh,~tll\eğe razı oldum. Çünkü 
~:elli tak .bal müddeiumu

ı\ Uracaktı. Duna :nanıyor
'll. .ıı eı:~~a. vasıta olRr:ık bunu 
İ~ ıo gı ıçin de Frcdrik Jozde 
'la1 ~·İngiliz l•ıası verdim. 
'ili\; ır gün bir denbire te·ı
ll\. ~ee niye uğradığımı bile
~ \lt' erhaJ Fredrık Jozefe te. 
~ı ırıı . İşi anlattım. Bana ce

"•11· 
~ ' 

~'- V~t f ' .. !" 1 "11. 1i ' •><al başka tur u o a-
ltı ç dostum ç"k çalışm;şlar 

l>d Uddeiıınıuırnlik sizin tev
.,:. ~<tar etmiş ve bunu yaP.-

~lat '.dedi. 
~ e~ş bundan ibaret değildi. 
ı;nd e.l 'Fredrik Jozefin yazı
~!: e birisile tanıştım. Bana 

~ ~~edı::azete\erlc münasebeti 
~a~t 0stuın. Sizin işinize ya
ı· ır F' 1 

~ ~ lir. •:at bunun için 1000 
le 

10 
ası ıstiyor. Denisi gün 

oo İn ·ı· 'J lir; gı ız liralık bankno-
Qı b.:/'reurik ,fozcfc verdim. 

\ l <rı lıuyük bir sıgara ku-
"rle-t; d ' D ' • b' .. ~ r ı. ıger ır gun 

<=======================:.:-· 
Viyana Gato su 

Cilalı mobilyalar nası~ 
temizlenir ve boyanır? 

En yeni bir saç modeli \ 

500 gram un, 150 gr~m pudra şe

ker, 4 adet yumurta sarısı, 50 gram j 
kavrulmuş, çekilmiş badem, bir 

kahve kaşığı kabronat, 150 gram 

tereyağı. 

Yaııılması 

Unun ortası açılacak, evvela 
yağ ezilecek, sonra pudra şeker i
lave edilecek, bundan sonra yu _ 
murtalar ve badem hepsi beraber 
krem haline getirilecek, yavaş ya
vaş unu alıp hamur haline getı
rilecek, hamur 20 dakika bekle _ 
tilir. Yarım santim kalınlığında a.. 
çılır. Hafif yağlanmış tepsine ya 
kare şeklinde veya yuvarlak, iste
nilen büyüklükte konur. Fırına 

konmadan evvel kabarması için 
birkaç yerinder, delinir. Orta fı
rında 20-25 dakika kadar pişirilir. 

Cilalı mobilyaların temizleme, 
cilalama ve boyama usulü 

Kirlenmiş mobilyaların üzerine 
... uhtelif yerine bir tüy, yahud es
ki bir diş fuçası ile Y.etenyağı sür
melidir. Üzerine pomza sünger fa_ 
şını rendelemelidir. Ve yahud 
sünger taşını toz halinde seyrek 
bir bez içine koymalı. E~yanın ü
zerine elemelidir. Kaba yünlü ku
maş parçası ile kuvvetlice silme-

Dcvamı 7 inci sahıfcıniııl" 

Va~ington Cumhuriyet sarayı 

larla müzeyyen başını, kavalyesi.. 
nin omuzuna dayayarak kadehini 
uzatıyordu. 

BİI' gün evvel, beşik gibi salla
nan kocam en translatlantik şim
di, sakin d nizin üzerinde kayar 
gibi gidiyordu. 

Sabahleyin saat 9 u 35 geçe 
Nevyorka vasıl olacağız. 
Barın kapısı binlerce elektri 

İşte Amerikanın sembolü: • 
Matı gibi ... 

Jambasile gündüz gibi aydınlatıl

mış büyük bir salona açılıyor. A
merikalının biri, kanepeye uzan_ 
mış uyuyor. 

Misis Swan kalktı, bacakları 

üzerinde sallanıyor, daha doğru_ 
su yalpa vuruyor. Şarkı söyleme_ 
ğe başladı. Yaldızlı bir sandal L 
çindeki çıplak ayakları, omuzla
rından sade bir sıra inci ile tuttu
rulmuş koyu yeşil robunun uzun 
eteklerini eziyor. 

Mösyö Amerfield, arkasından, 

düşmemesi için tutmıya çalışıyor. 
Genç kadını, göğsünden şiddetle 
iterek: 

- Don't touch me! (Dokunma 
bana! .. ) 

Dedi. Dansediyor, Güzel bir vü
cudü, pek tatlı bir sesi var. Tam 
bir Amerika güzel... 

Erkekler etrafına toplandı. 

Genç kadının söylediği şarkının 

nakaratını tekrar ediyorlar, elle
rini çırpyorla. 

Misis Swan sustu. Kahkaha ile 
gülüyo, göğsündeki orkidenin 

yapraklarnı koparıyor, etrafında

kiler in yüzlerine atıyor. 
Bunlardan biri, bir kadeh şam

panya uzattı. Genç kadın, barda
ğı aldı, bir hamlede içti. 

- Divine! More! (Enfes! Bir 
daha! .. ) 

Dedi. Derhal bara koştular. Bir 
kadeh daha getirdiler. Bunu, göz.. 
!erini kapayarak yudum yudum 
içti. 

- Exquisite! .. 
Dedi. Ve yandaki koltuğun Ü

zerine düştü. Sör Rejinald, kula
ğına eğilerek yavaşça: 

- Misis, dedi, orijinal bir şey 
yapınız ... 

- Oh! That's right! (Peki!..) 
Alkışladılar. Başını elleri arası

na aldı. Bir an düşündü. Sonra 
birdenbire bağırdı: 

- Şimdi yüzme havuzuna girip 
yüzeceğim .. 

- Bravo! Bravo! .. 
Rejinald tekrar ediyordu: 
- Orijinal! Pek orijinal bu .. 
Gece yarısındanberi yerinden 

kımıldamıyan ve mütemadiyen 
sigara içen sofra komşum Holan.. 
dalı kendi kendine söylendi: 

- Sabahın beşi!.. 

Herkes kalkmıştı. Misis Swan'ın 
arkasından güverteye gidiyorlar
dı. Genç kadın merdivenleri çı. 

kamıyordu. İki Amerikalı koluna 
girdiler. 

Yüzme havuzu güvertt!de. Ve 
Eylulün 10 undayız. Gece sakin, 
fakat biraz soğukça. 

Havuza yaklaşınca, Misis Swan, 
üzerindeki robu parçaladı, parça. 
!arını etrafındakilere attı. Ve ha
vuza atlamıya hazırlandı. 

Geminin komiseri yanına yak
laştı. Mani olmak istedi. 

Misis Swan, sık sık seyahat et
tiği için kendini tanıyor, ç.ılgın -
lıklarını, garabetini bilitordu. Pa
muk kral mm kızı cidden orijinal 
bir kızdı. Aklına geleni yapndı. 
Kimse de müdahale edemezdi. 

Misis Swan, koroiserin sözleri
ne ehemmiyet bile vermedi. Elle
rile etrafındakilere birer bus gön
derdikten sonra havuza daldı. Bir 
feryad ... 

Komiser, derhal ceketini çıkar
dı, havuza atıldı. Genç kadını, 
baygın bir halde dışarı çıkardı. 

Büyük bir örtüye sardılar. Kama
rasına yatırdılar. 

Ancak ertesi gün kendine ge -
len Misis Swan gülüyor, ve: 

- Hayrette bıraktım a onları.. 

Diyordu. 
NEVYORKTA 

Nevyorka vasılolunca ilk göze 
çarpan şey: şehrin gürültüsü, ve 
hayatın hiç durmayıp mütemadL 
yen devam etmesidir. 

Nevyor-k bürolarında .üç saat 
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HOLİVPDA GİDECEKLERE 
BİR NASİHAT 

İngilizce öğrenmezden evvel yo
la çıkmayınız. Nefsinize itimad 
ediniz. Cesur olunuz. Zira, sine _ 
ma payıtahtında beklemediğiniz 

şeylere maruz kalmanız ihtimali 
çoktur. 

Ve oraya yalnız gitmek gafle
tinde bulunmayınız. Sizi seven, 
sizi anlıyan ve lüzumunda sizi 
himaye ve müdafaa ~debilecek hl
risile beraber gidiniz. 
Yukarıda söyledım, yine tekrar 

ediyorum: Amerikalılar cldden na 
·:k, sevimli. .. Fakat paralarının 

mukabilini isterler. Hakları ''ar. 
Rağbetten dü~tüğünüzü, hasılatın 

azaldığını gördükler i gün mah -
voldunuz demektir. 

HoJi,·udda •merhamet• yoktur. 
Eğer gözünüzii açıp da mevkiinizl 
muhafaza edemezseniz vay hali
niza ... 

Holivud sokaklarında, Los An
vaktile elüstünde tutulan, alkışla
geles'in pis kahvehanelerinde, 
nan aktörlere, aktrislere, sahne 
''azılarına tesadüf ettim. 

:- ıevkilerini muhafaza etmeyi 
L,l medikleri gibi ellerine geçen 
jaraları da tutamamışlar. Şimdi. 
öÜrünüyorlar .. . 

Allo! Allo!.. Danyel Daryoya 

partöner olmak ister misiniz? ... 

•Karter• tiyatro serklinde, Do. 
roti Lamur'la J on Hal' in çevirdiğl 
yeni bir filmi ilk defa gösteriyor
lar. 

Güzel roblarımdan birisini gi. 
yindim. Saçlarımı da •Daryo• tar
zında düzelttim. 

Bu saç hikayesi çok tuhaftır. 

Çoktanberi süvarelerde saçları -

mil) arka tarafını, ensem görüne

cek şeklinde kaldırıyordum. z ____ _ 

çalışmak, Avrupa bürolarında on 
saat çalışmıya ı bedeldir._ Vakit 
kaybetmemek için her şey sür -
atle yapılıyor. Telefonlar otoma
tik, asansörler on katı birden, iL 
deta ok gibi çıkıyor. Tramvaylar, 
taksiler 60 ki!ometre sür'atle gi_ 
diyor. Adam da çiğnemiyorlar. 

Tabii caddeler geniş ... Yirmi, O

tuz katlı binalar; elli altmış kaL 
lıların yanında adeta çocuk gibi 
kalıyor. 

Köylü, şehirli herkes çalışıyor. 
Boş duran yok. Hem nasıl çalış
ma. Makine gibi... 

Sokaklarda tesadüf olunanların 
hemen hepsi ayni yaşta. Çocuk ve 
ihtiyar görünmüyor. Hepsi güç
lü ve kuvvetli. Yaşları da yirmi i
le kırk arasında, fazla değ i l... Bu 
yaşı geçtikten sonra artık çalışma 
kabiliyetleri azalmış addolnunu
yor. Köylere çekiliyorlar, müte
baki ömürlerini rahat rahat geçi
riyorlarmış. , 

Holivuda geldiğimiz zaman bir 
müsamereye gittim. Ertesi gün 
bütün gazeteler: •Yeni bir saç mo 
dası çıkardığımı. .. • yazdılar ve is.. 
mimi verdiler. 

Saat 8 buçukta serkle gittik. Ka 
pının yanında, seyircilere mahswı 
yüksek bir yer ayrıldığını gör • 
düm. Bunlar, sinemaya giremi -
yecekler. Saat üçten beri yıldızlan 
görmek için bekliyorlar. 

Bütün yıldızlar orada: Çarli 
Çaplin, Düglas Ferbanks, Norma 
Şerer, Con Gravfor, Klodet Kol _ 
her, Klark Gabl,Beti Dereis, Kel 
Gean, Şarl Boyer, Loreta Yung, 
Marlen Ditrih, Sonya ilah ... illh .. 

Hepsi, hususi ve lüks otomob!L 
]erile geliyorlar. 
Kadınlar dekolte sUvare roblu, 

erkekler de smokinli ... Kürkler, 
inciler, pırlantalar, zümrütler ... 

••• 
Senaryoyu okudum, ve beğen-

dim. Şimdi başka bir güçlük çık. 
tı: Bir partöner arıyorlar. Holl -
vudda san'atkar çok. Fredrik Mar
şa müracaat ettller. 
Serbest değil. 
Branşon Ton! 
Karısı ile bir film çeviriyor. 
Arıyorlar, arıyorlar ... Nlha.yet 

Duglas Fer Banks'in cığlunda ka.. 
rar kıldılar. 

Çok iyi bir san'atk!r. Beraber 
oynıyacağız. 

TUVALETLERİM 
Provalar başladı. BU tiln robla. 

rım, stüdyonun terzihanesinde ha· 
zırlandı. Terziler, bir Parisli ar. 
tiste, dikişlerin! beğendirdlklerl 

için çok memnun ... 

Roblarım cidden giizel. Baştan 
ayağa kadar stüdyo tarafından gl 
d irildim. Robiar, ayakkabları, çO::
rolılar , dd :venler hep stüdyonun 
malı - Sonu yarın -

Çocuklara gelince: Şelı,ir hari
cinde, hususi yerlerde, açık ha. 
vada büyültülüyor. Sıhhatlerine, 
n~şvünemalarına çok dikkat olu.. 
nuyor. Çalışma çağına gelince 
şehre geliyorlar. 

Bütün düşünceleri: Ticareti ti.. 
caret! Vakit nakiddir ... 

AMERİKAN KADINLARI 
Hepsi, hemen hepsi güzel: GI. 

yinmesini, saçlarını yapmasını da 
çok iyi biliyorlar. Avrupa moda.. 
sını değiştiriyorlar, kendilerine 
uyduruyorlar. Boyları, bosları ye
rinde. Yüzlerini makiyaj yapma_ 
sını da öğrenmişler. 

Amerikalı kadınların bir husu.. 
siyeti daha var: Daima şen gö -
rünmek... Sevmek, ıztırab çek -
mck istemiyorlar. Heyecan, insa.. 
nı çirkiııleştirir, diyorlar. 
Yürüyüşleri pek seri. Sabahtan 

akşama kadar buzlu şey !er içi • 
yorlar. 

(Dev1U11.1 6 ıncı sı<lıifede) 
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Makineye 
Verirken 

Fransada sosyalistler 
nihayet ikiye ayrıldılar 

Royan 8 (A.A.)- Sosyalist fırkasının 35 inci kongresi, bu sabah 
saat 4 de sona ermıştır. Leon Blum'un vermiş olduğu takririn kongre 
tarafından kabul edilmesi yüzünden sosyalist fırkasında bir ayrılık 
hasıl olmuştur. Lideri Marso Piyer olan sol cenah gruhu, sosyalist fır_ 
kasından ayrılmağa karar vermiştir, Zira •fırkanın sağa pek fazla mü.. 
temayil olan siyasetini,n ihtilalci prensiplere uymamakta olduğu• mü
talcasındadır. •İht!lalci solo ünvanını taşıyagelmekte olan sol cenah 
grubu, •amele ve köylü sosyalist fırkası• unvanını almıştır. 

Bu fırkanın azaları bilhassa Paris mıntakasından alınmaktadır 
Fırkanıu takriri, kongre tarafından son olarak reye müracaat C'dildiği 
zaman 1430 rey kazanmıştır 

Altı azası olan ıhti!Alci sol cenahın çekilmesi üzerine sosyalist fır
kasının idare meclisi, Blum_ Pol For temayülüne sohib 24 ve Ziromskl 
temayülünde 9 azadan mürekkeb olacaktır. 

Kongre tarafından son defa reye müracaat edılınedrn evvel Blum 
•şimdiki hükıimet hakkında ne peşinen, ne de vadelı b•r tevbih kararı 
veremiyeceğini• Hiylemiş idı. 

Bir Amerikan müessesesinede 
bombalar düştü 

Kanton 8 (A.A.)- Bu sabah Honam adasına kadar uzanan Japon 
tayyarelerinin bir akını esnasında bir Amerikan müessesesi olan Ling
nan Üniversitesine ait araziye üç bomba düşmüştür. Bombalardan iki
si binaları sarsarak patlamıştır. Bir Çinli kadın ölmfü;!ür Birkaç ecnebi 
sarsıntıdan hastalanmıştır. 

Kadının en bol en 
Güzel eğlence yeri .. 

AMERiKA 
(Beşinci sahifeden devam) 

Amerikalı kadınlar, er keklere 
pek o kadar eqeınmiyet vermez, 
itibar etmez. Onlara göre: •Er -
kek, para temin eden bir vasıta• 
dır. 

Yahut ta: 
cA human machine for Bank -

nots• (Bir banknot makinesi) dir. 
Bir ar 1 anı medhetmek istedik.. 

leri zaman: •Cidden iş adamıdır. 
Çok para kazanır ... • derler. 

Erkekler bu sebeble pek çabuk 
fütiyarlarlar. An:ıerikada gördü
ğümüz Amerikalılara bakmayı -
ruz. Onlar, az ve çok AvrupalılaŞ
"llŞtır. 

Yeni Dünyanın kadınları er -
kekleri tıpkı bir makine gibi kuL 
lanırlar. Erkekler üzerinde nü -
!uzları çoktur. 

Bi]farz sokakta, bir erkek bir 
kadına dikkatle baktı, veya söz 
attı mı ilk tesadüf ettiği polise: 

An indesirable indi\'idual... 
(Çapkın ... ) 

Der, geçer. Pofa, başka bir şey 
sormaz. Hemen gösterdiği erke
ğin yakasına yapışır, karakola gö
türür. Şahide de lüzum görülmez. 
Cezaya çarpılır. 
Eğer evde. lcocası yanılıp da ka

rısına bir tokat attı mı, kadın he
men telefona sarılır: 

İmdad! Kocam beni dövü -
yor! .• 

İkı dakika ge~..,,. geçmez, moto
sikietle dört polis memuru kapı-

Polis Romanı; 43 . 

ya dayanır. 

- Açınız! .. 

Kapalı... Koc•m kilitledi. 
Beni öldürmek ıstiyor! .. 

Polisin biri, belindekı kemere 
bağlı balta ile kilidi kırar, dördü 
birden iÇ(!ri girer. Erkeği yakalar
lar, eline kelepçeyi vururlar. Bir 
h1rsız, bir katil gibi karakola gö_ 
türürler Hapse tıkarlar. 

Kadın; islediği zaman mahkt'
meye müracaat etmek, talak ta. 
leh etmek hakkını haizdir İrad 
temini için bo anan kadınlar pek 
çoktur. 

Zcvc, bo~adığı kadının ölılnce
ye kadar geçinmesini temin~ mec
burdur. İki üç kocadan boşanan 
kadınlardan irad sahibi olanlar, 
zenginleşenler de ,·ardır. 

Nafaka, tarafeynin içtimai va
ziyetine, servetine. yaşayış t:ırzı_ 
na göre tayın olunur. Bazan gü_ 
zelliği de dikka t nazara alınır. 
Hakim kadına: 

- Lıltfen madam. der ~iiylc 
biraz yaklaşınız. Bakayım, iddia 
ettiğiniz kadar güzel miz.niz?. 

Mahkemede hazır bulunan gü_ 
zellık mütehassısı kadını tedkik 
ettikten sonra hakime: 

- Not had! (Orta güzel') 

- Fakat gözleri çok güzel! 

- Evet amma gerisi ... 

- O haldi yarını pansiyor ... 

(Ynrın bitecek) 

,v//~~.~~~~~~~ • ... ;3Zt5Jl 
Tercüme eaen · Hatice Hatib 

Onun elini sıktı ve tetjekkürJe_ 
rini kısa keserek kiıtible bera -
ber dışarıya çıktı. 

Onunla biraz neş'e ile kon~ -
tuktan sonra vedalastı \'e yazıha
nesine gitti. 

Bazı kere hakimler, tam bir 
tahkikat esnasında onun her işi 

bırakıp (Villen) e gidip balık av
ladığını işittikleri zaman hayret 

içinde kalırlardı. Onu iyi bilenler 

ve itiyadlarını yakından tanıyan_ 
!ar bunu daha tabii karşılarlrdı. 

ÇünJrü onlr bilirlerdi ki o böyle 
bir tatilden sonra daha zinde ola
rak i~iniıı ba~ına dönecektır. 

Sokaklarda doloşan Achille 

bastien vitrinlere bakıyor, bazı 

tanıdıklarına gülümsüyor. Selam 

veriyordu Nihayet bir kahveha_ 

neye girdi. Sanki hiçbir derdi 

yokmuş gibi ne yapacağını bilınL 

yen bir insan şeklinde hareket 
ediyordu. 

Nihayet polis müdiryietinın ka

pısından girdi. Kendi odasına çık_ 

tı. Oda boştu. Achille Bastien 

bundan çok memnun oldu. Çün
kü yalnız kalmak istiyordu. 

A leşin üzerine birkaç odun at. 
tı, oturdu ve düşünmyle daldı. 

Nihayet düşüncelerinden sıyrıla. 

rak bir çekmeceyi açtı. İçinden çı-

Kahraman 
Süvarilerimiz 

Büyük tezahüratla 
karşılanacaklar 

Af bütün mahkumlara 
teşmil edilecek mi ? 
Siyasi af kanunu projesi ya _ 

kında Büyük Millet Meclisinde 
müzakere edilecektir. 

--

SON TELGRAF'ın 
Tarihi tefrikası No. 8 

Yarın saat 15 te Köstenceden 
Polonya vapurile limanımıza g~
lecek olan ve Avrupada zaferden 
zafere koşan kahraman süvariJe_ 
rimiz Galatada emsalsiz tezahü, 
ratla karşılanacaktır 

Halk Partisi Meclis grupu, af 
meselesi haklunda bir karar ver. 
memiş, kanunun Mecliste müza.. 
keresi sıralarında meb'uslarımı _ 
zın kanaatlerini açıkça bildirme
lerinde kendilerim serbest bırak
mıştır. 

sını rica eden mektublarla mat _ 
buat suçlarmm affı da mevzuu 
bahsolacaktır. 

Mahkumlar meb'uslara ve Par
tiye müracaatlerinde kendileri • 
nin de büyük Türk inkılabının 

çocukları olduklarım, cehalet ve 
gayritabii tcs.irler altında bazı 

hatalar yapmış bulunduklarını, 

bunlardan azamı nedamet duy • 
duklarını ve Türkiye Cumhuriye
tınin her sahada olduğu gibi iç

timai sahada da yaptığı bii<yük in.. 
kılfıblar al"asında 150 liklcrin de 

affedileceği bir sırada Cumhuri _ 
yet hükumetinin bu fevkalade a

Jicenabane hareketinden kendile_ 

riniıı d~ son defaya mahsus oL 

mak üzere istifade ettirilmelerini 
istemişlerdir 

Sultan öyle bir hale 

Kendileri başta şehır bandosu 
olmak üzere bütün Üniversite ile 
orta okul ve lise talebeleri, şehir 
meclisi azaları, partı, beledı)e er
kanı, askeri dairel<>r mumessillerı 
ve kalabalık bir halk lditlesi til
ralından istikbal edılcceklerdir. 

Bu itibarla af kanununun Mec
liste müzakeresi epeyce hararetli 
olacağı ve bir kısım azanın ka _ 
nunun daha şümullü bir mahi)·et 
almasını istiyeceklerı tahm.n e
dilmektedir 

Matgüzel; daha hali, 9lduğu yerde 
bir heykel gibi duruyordu 

Yarın akşam partı genel sekre_ 
ten tarafır.dan şerdleı'in~ bir U

yafet verileccktır 
P~rti \' Jayeı idar heyeti tara_ 

fından süvarileriınıze verilmek 
üzere bin lira ayrılmıştır 

Bu arada hapıshanelcrdcki 

mahkfımlar tarafından Büyük 
Millet Meclisi azalarına gönderı

lcn ve aftan kendilerinin de isti_ 
iade eylemesirıin temin olunma-

Zaten; halvete girmeden evvel, 
ve hatta daha evvelleri Gürcü kı
za Padişahı nasıl tahrik edebile_ 
ceğini günlerce talim eylemişti. 

Bu para bugün Parti başltan _ 
lığı tarafından İst.ınbul komu 
fanlığına teslim olunacaktır. İngiliz umumi efkarında 

Esasen, ruhunda bütün işve _ 
bazlıkları cemederek yaradılmış 

olan mat güzel; Sultan Azizi ku.. 
durtmak için halvette neler yap -
mamıştı? 

Çıplak teninin üstüne yapışan 
tülünü sırtından atmamak ıçın 

bir sırk cambazı gibi hünerler 
icad edip oradan oraya mı koş _ 
mamıştı? Dahiliye 

Vekili 
infial çoğaldı 

Sultan Aziz öyle bir hale gel -
mişti ki; arzıniya21 el çırpıp içeri 
çağırdığı zaman, karşısında ira -
desine muntazır eski gözdesine 
vereceği emri bile hatırlayamaz 
olmuştu. 

----

BUyUk Şefin misafiri 
olara.k kolaca tc 

Istanbul 7 (A.A.) - Dahılıye 

Vekili Vt' C. H. P. Genci Sekrete_ 
ri Şükrü Kaya, bugün Ankara _ 
dan şehrimize gelmiş ve S:ıvaro
na yatına giderek Reisicumhur 
Atatürk tarafından kabul ed 1 _ 
miştir. Şiikrü Ka)"' şehrimızdc 
bulunduğu müddetçe Atatiirk(in 
misafiri olarak su,·arnna ,·ann . 
d.ı kalacrtl<lır. 

Sabıkalılar yakayt 
Ere veriyorlar 

CBirinci sahifeden devam) 
va kazandığı paraların cazibcsin_ 1 

den kurtulamıyarak işıni devama 1 

azmctmış, yenideı bir~'Ok evlere 
,.e dükkanlara ı' ·nıişL;. Artık , 
işi azıtan bu hır,ıı ' sor olarek 
Galatada Mumh-nı caddesind~ 

.Aı.postolun hancs.!rt gırrnı~' ır. 
Raif doğru mutfağa girmiş. ;,_ 

deli olduğu vcçble meveud ıeıı. 

cetf' ve bakırlar· topl2n1ı r b:l~
Jamıştır. 

Beş tpncc·rt• He a;ger yenH·k \'"! 

sofra ıe,·azımatını çalan R i! e\·_ 
derı çık:.ıı"" çıkmaz .ı~ka\'! c1r .. ·e:
ıniştir. 

Zabıtn bu surt·!e gramofoı b:1. 

kır, saa:. gıbi hususi şeyleri çal ... 
mağı krndisine s3n 'at ittiha7. eden 
sabıkaL1arı birer hi:-cr {lrf·ıd.~n 

kaldırmaktadır 

{Birinci !"ahifcd('n d~vnml 

miştir. Lord Halifoks, hııl!Ün ''a7.İ· 
yeli tedkik • decektir 

Bazı siyasi mÜ"iahidlcrin böyle ... 
diklerine göre, Frankistlerin bu 
şekilde hareket rlmclerinden mak 
sad Cumhuriyet~i İ• ;>:rnyaya her 
ve~hile yardım edilmt.~sinc mSni 

olmaktır 

Para yardımı n ho~ kolaj talebi 
Londra 8 (A.A.) Gal memle

ketinın rrn·ıbun<lııkı maden i~çi

kıi fNi< rasyonu. i panyol cum -
hurıyet hükumeti ''-" topıanan i
aııf')·c iştırak ~'J< nk l\0.000 ingiliz 
lirası vermiştir. Fedeı asyonun ic
ra komitesi bundan maada bir 
karar surl'li kabul ederek açık ŞC
hırlerin mütı•ıııadıyen bombardı. 

manıiıı protesto <:tmPk üzere Ja
pon eşyasına boykohj yapılması
nı bütün İngiliz maden amclcsin
den ta!C>b ('!miştir Bu karar su
retınin birer nüshası, Başvekil ile 
Hariciye Nazırına !"ıinrlerilPrektir. 

Bir Ilolanda gen1i:;i de 

talırih eıli:ıli 

ya hücumu ('sn:ı. .. ·ı:ıcl;. hır llolandı. 
),ömür ı;e'lliri r:ddı · k ·de h:ısara 
ııgramıştır. Ho!aııd .. I. 'o.r zabit ,1_ 
gır surt-t!· y.;.rnl~11m 1 ~tır, Ademi 
miıdahall str\·is1E eh.: t;alışan bir 
irıgiliz n1c·ınuru el ... gı iz ünde -ı r~-· 

fıfc:c y~.r;ı~anmı'it• . 

'Tahkikat :ı· · ı>ıl>llal.. 

Lr,ndra 8 (A '\..) Bor><·lonJcık• 

İngiliz a.skl·ri ata~L~.,;nin Fransız 

mt•slekta~ı ılc b.rliklt Alik.mtc 
,·e Granolll'r d1• a kc.İ iled~f'l'r:n 
mc·ycudıYf't! bu ıkı ş0h!·:rı )on 
güı.ll·rdc bomba1 dı.ıı.t11 ldili"ilCSi 

için kal hir sdr-h t-~> 1 edıp <"-

Bir yaralama 
,-ak' ası 

Balatta Mak.:ırn<.ıt'l sokağınci.·J 

oturan Salamon ı:l.' l':.ıscf arasın

da ~ıkaıı ka\·gada Yasd Solama_ 
nu çakı ile başından \'C' karnından 
yara!an1ışt1r. Suc'u y~kahı,;rn' _ 
tı• 

1 mediğin. tltbbi~ ctrı1c '< üzere tah
kikat yapnıası hak!t;nda Cumhu
ri~ elci İspany· huki•mı ti tar;.fı'1-
dar yapılan teklif hiikiınıtt" b
bul edilmiştir. 

kd ltığı kağıdı mas . ı""ın tli::t•rnıc 
koydu. 

Bu ka~ıd bı~ g~c ev''''' sıyah'ı 
kadının o kad,ır <'l1rırnmiyc t ver _ 

diğl kitahdcn düşrl'iiS lıir yaprak. 
tı. 

Bu kllgıdın yazı. -~nı. clnsinı ya
kından trdkik cttı. Nihayet fark. 
!arı okumağa başladı. Birbirlerin
den ayrı yazılmış olan bu harfler 
bir mana ifade r·dcmiyordu. 

Fakat biraz çabalayınc:ı bun 
!arı okumağa muvaffak oldu: 

- Ha' ... Şifre!: bır haber di -
yordu. Hele ... Hele şunu bir O

kuyalım. 

(Nihayet bunc evvela kelime 
kelime ,nihayet ciımle cümle o
kudu. Manasını anlamak istiyor, 
fakat bu mana ona esrarengiz gö
rünüyordu. Bu metinde şu sözler 
vardı: 

Serian hareket edilnıes! C'lzem. 
dir. Yollanılan insanın nereye gi
deceği henüz malOm değildir. Fa_ 
kat X i daha evvel pıödermek İ
cab ediyor. Tahkikat yıı Bern'i, 
yahud da Berlin 'i gôsterıyor Ha-

Saragos 8 (A.A.l Fraı•k< kı:-

a.arı dü n cpnub 's~\kaınetin:le ile" 
lemclernıe dc\'o•r. t·:mi ·krdir. 
S nıd (';,s!<''lon .. : ~ 1:;10111rtrr!.'< 

Le göndL·"('j- ta. c· . "f 
} 1olıs n1Üf(•ttişi 

C. 34 dı d . bu :nııh. kkak ca. 
rn"un numarn,,,dır Fal-at bu C. 34 
kimdir. Bunu anh.m~k da bir baş 
kn ış. Herhald: C. J.J bmm siyahlı 
küçük bayan deg.J ('ünkii bu kız 
ona \'eriliyor O hı.l.le hı. kimdir? 
Sonra is!' o yere X rlı !'n·d git. 
mek t>}z('n1 diye y::ızıydrlar. D e . 

mek bu!lu yazarlarır. bıı düşm a. 

nı var ... .Yahud d> dcı~manları \ 'C 

onlar, bu dü~r,anlarJf.n C\'W·I mu 
ayyc.·n bir ~·ere Y••fmak istiyorlar. 

O tahkikat Bern' ' veyo Bulin'i 
göstt'riyor, diyorlar. Demek ufuk_ 
ta bir de yolcu'ı·k :ar. Bu yolcu
luğun hedefini C. 34 ôğrencc~k. 

Bunları an!Jvorunı. Cok şükür .. 
Fakat meseleye ncrcJPn başlamak 
liızımgeldij!ini h<ila i,c~fedeme_ 

dim. gitL 

Achillc Bastit·n yerinrl<·n kalktı . 

Elkri arkasında !ditknmiş ola -
rak oda içinde dolaşmağa başla

dı. Artık, kendi kc-nd;sinc konu~
muyor, yalnız nlüliıhalalar yürü_ 
tüyvrdu. Bazdn ~ö111inenin üstün· 

bir mesafed<. bulunmaktadırlar. 
Nevyork 8 ( A.A.) - Nevyork 

Taymis gazetesi, ç;nd~ ve İspan • 
yada açık şehirlerin l1yyareler ta

rafından bombardıman edilmesi

nin Amerikada uyandumış oldu

ğu nefr~t \'e istihahı k ydetme:C
tedir. 

Arzıniyaz; efendisinin bu cez... 
beye gelmiş olan halini derhal 
hissederek fırsattan istifade, a -
yok öpüp efendisine şunları ar -

ı Prag'a Südetler arasındaki müza .. 
ı kere~er şimdilik iyi gidiyor 

Lundra 8 (A.A.) - Çekoslovak

ya el~isi Prag'da on gün kaldık _ 

tan sonra Londraya dönmüştür. 

Pragdan gelen haberlere göre, 

Çeklerle Südetler arasındaki mü-

zakereler muvalfalüyetle il~rle 

mektedir. - 1 

Prag 8 (A.A.) - Heıılayn Aşe 

avdet etmiştir. Salahiyettar Sü
det mahfillerinde söylendiğın~ gö_ 
re, Henlayn, karısı ve iki çocuğu 
ile Aln:ıanyada Badelst~r'de bir 
kaç gün istirahat etmiştir. Al _ 
manyada hiçbir siyasi görüşme 
yapılmamıştır 

ı ııava Tokyo 
Tehlil~esi 

<Fbııri ,ahifoMıı de~am> Hiddetlendi 
,· adaıı gd<'tck bir tehlike~·e lrnrşı 
koıunmasıuı sağlı;y;ıt·:.ık olan bir ... 

çok tedbirler alınım;ktadır Bu a

rada on h<'ş yoş iJ<· a1tını~ .)·aş ara ... 

sıııda olan biitün 'atandaşlar. her 

sene 30 "1at der- gôrcceklerdir. 

Kanunda bir ok 'e-ıa nıiir~ ~·id~

l<'ri de yardır 

Arsada kuınar 
O ynu yorlormış 

K~hYtiC'rd( artıJ.:. kumar cı··na

ı.ııy:1 t·c-s. ~e!. (•derriyp-.,Jer ~imdı 

kuı,,arnar.P olarak keııdilerhe lıoj 

arsalar. ,,•çmektedirlt•r Ni!l'kim 

Gal.ıt•d'- boş bır arsado dün 1 :ı 

kiş. ba~hut atarlarke'l cürmü 

n1"~hud bnlindr yakal:ınm .. ,Jarclır. 

dek "o nada hndı aksıııe gözü ili
~inc<, :ısabıyetle başıııı sallıyordu . 
Bu kada• müşkül rr•uadelelerin 
halline ugraş:ıı bc-!baiıtc acıyor

du. E\'< t kendisine. 
PoJi, müfl'llı~t kcnriısıne çok 

seyrek ac•rdı. Çünkü tkseriya bir 
işe c·l koyduğ.ı 1.am~n 1 o işte acı

narak halde ob" kcı.di cl~f'il, diiş
manla.r: cı!urdu. 

Halbuk; bu brı,ık ı:j\C kendisi 
acınır b?r yaziyct 0 rlU~1nü~tü ve 
bu onu sinirh>ndir;yordu. 

Bir yolculuk. l>ir yolcu1uk .. 
Birinı bu ynl(ulucu yapmaktan 
mcnc·tmck ... \' ahud da ondan C\'

\'el , onun gidec~ğ'. ,·ere gitmek .. 
Birdenbire· olduğu yerde durdu. 

Elini alnına \'urarak: 

Ha'.. Ha'. :Jpdi ş;mdi an~ı

yorum ... Herh"1dt ·, Jla çıknıa.ıııa 
mfıni olunm:ık istC'11nE n meçhul 

şahı,;, yeni elbıscsi!c ddneJilmek 
arzusunda bulur;ar nıc-şhur mün_ 
tchirdı. O mektulıu yazarak \'(' U

cunu ta\'an "ra•:nD koyarak ya-
pılır.ak is'erilc sej , mahiyeti 

(IP. :anı; ı·ar) 

Tokyo !I (A.A.J - Kontonun 
bombardımanı karşısında ecnebi 
memkketlerde hasıl olan aksüla
mellerin şiddet., Tok~·oda hiddet 
te,·lid etmiştir. 

Yeni Konoye hükumetinin Çin
deki harekata faaiiyetlc devam ve 
JaponyanıP diÇe' ılcvletlcrle mü

nasebetkr nl tanz.rr. dmcğe te -
şebbıis t'ttıği şu şırada Tokyodaki 
İngiliz ,.e Fransız < lç:lcrinin mü.. 

r~cuatı ve Korıl e! Hull tarafından 
yapılan beyanat, bu iki teşebbüsü 

telif etmP•ıin güçlükl<'rini beklen_ 
miyen bir zam,,nda meydana ç:
karm1ştır. 

Müşahıdlerı: göre bir yandan 
askeri mai<.amlar Kantonun bom_ 
bardırnan!nı muhik göstermek 
ic;in harb hakJorından bahsettik _ 

kri şu sırada, Çine ilanıharb edi!_ 
medijtini teyid etmek mecb11ri}l'
tinde bulunan Japon diplomasisi_ 

rıin vaziyeti pl'k mü~kü!dür. Bu
nunla beraber Si)'asi mahfiller, 
anormal olan bu \'aziyetin ida _ 

mesi lazım geldiğini, aksi takdi•
de Amerikanın bitaraflık kanu _ 

nunu tatbik l:'<leceğini söylemek_ 
tedirler. 

Müşahidler, bitaraflık kanunu_ 
nıın tatbikı beynelmilel vaziyet!<? 
bü~·ük bir değişiklik husule ge _ 
tireccğini ve neticede Japonya _ 
nın bilhas"3 Amerikadan harb 
malzeme.si alamıyacağını bey.ın 
etmektedirler. 

K0:ıfe-a-ıs ve lronser 
Kızılay şişli şubesinden: 

Kızılay haftası münasf'bctUe 
9 haziran 938 perşembe günü ak.. 
şamı ı..1at 21 de Nişantaşı Rumeli 

caddesinde ·şişİi Halkevi salonun_ 
da profesör Salih Murad taraiuı
dan zelzele hakkında faydalı bir 

konierans ve Şişlı Halkc,·i cazı
nıı iştirakile bir danslı ça) ve _ 
ri'ecck ,.~ Kmiay,. aid m1Jhtelif 

zetti: b~~ 
- Efendimiz irade . de P: 

sa,hizıneti şahaııcıerıfl 
kulunuz kalsın!.. yıldı- p 

Sultan aziz derh8.1 !
0
e rl 

güzel gözdesinin yuııı 
bir çehre ile bakarak· bil ııt 

- Ustam! Herşe} '1l şal1S 
sen bir tarafa ... Arz.uy ıfJ!t ,., 
nasıl da tefcrriis cdıp 
ı . ~ c u 
ersın.. Jıbla. . 

Mat güzel; daha y!<C· 
b 

.. Jıe 
yerde çırçıplak 11 iıf 

]'le • . \!ııı duruyordu. Sol e 1 cır J 
• cJi]C 1l 

fazlalıklarını, sa~ J tı, · 
!arını setretmiştı. ın il la 

Arzıniyaz, efeııdısı-' pif· . ~ b 
derhal yerine gctır0" d~ıfl :Ş Iİııı~t 
!arı mahrem kapıd3~01ı.ıo · !q t 
karıp mat güzeli<' • e 
başbaşa bıraktı. dıiıeı • ,, 

Dışar, çıkarıla< ı;ııı L' 
halifei n. 1cnıır 0 ••f. • o;• 
dişahm :firaşınJ s:ıh'.,~lrı 
!arından dola} ı ı ıık•;J, ~· 
uğramış oldukları h• gı•l cC\> 
tarafından giyindh·ıl%ıerd ~ 
irelerinc> döndürıılııı _, n 

dalı'" tık, bu kızlar bir . 
3

, ı 

\'C ne de Padiş:ıhı!l '" .~ 
J'l:ı 

olabilecek fırs:ıt · dıı"' 
mazi ardı. Çünkii; Pl url ,!' 
fından görülmüş ve 

53
,.,, d 

mişlerdi. Bu gibıJcr. ,Jı? · 
k ybt ~ 

varlıklarını da '1 bi'er '·i 
orta hizmeti yapaıı •'' f!' 

ır · ıC haline g<'lirler ve • .. ,0 :ıf 
. 'k'l J'(lı•, bendegana nı :1 1 • 

lirlerdi . P gı l 
Padi•ahın halvti

10 
,. '' 1 ") l n ,. ., , 

evvel secilmiş o $. .:ıll· J r1 • 

kalfa cli~dc h01 11111.b· r. f' 
1 ·ı '~ . rd 

gıyınıp )O~adık ili ,~fil 1. /.l~r 
ha liivık terbiy<' ~o bi' ~ · 
k 1 - b"' .. emelı J< ız arın utun _ g c"' 
fendi, vt'yaJıud lı~ 

1
,13P ~ &'- ( 

kendilerine ayrılar; 
1
,,,.' 

1 ~ 
irei mahsusac!;. \; 

· HatayTşfodB ~ 
1 Anl,~,~.~ı~ ..... •: ;~~ .~ 

·ıiıl~ "" .J- ~ Nazırı Bonnc, c) .,-ııı"' 1; c:;·-1\ \. (, 
zıyarct l'tmck ta-· ~ . ,,ı 

k ıı•l ~ lunduğu hak ı o· ır • 
çıkan hab!'rkri va 6 
miştır. i'3 ' 6 ~. 
Cunırurıyet }'! "·' r~P11 

'/' 

·"k 11•·11 t Mecusi g 1 ° ' 'u ıl c '\ r.! ' 
;·an 1938 >Oat J5 tC ':r•" (f .11' 

Tı" ... , y 
su Dr. CC'mal · . .r I" 
d" toplanmıştır .,,,·•' , :ıı:_t 

ccJ!il" vı" P' Başbakan ' 01 rı ,,111 
rak Hatay mcsıl~'" 5of9~.,. ~ 
den beri geçirdıg• < ,,r · ;>'.; 

... ,pr. ı:ı .q r 
bir tafilıçcsını ) ' 'krr! f! ~ 
tik dc,·rcleri d<' · ~ .1.,,•·'' c'/.ıl 
ra Paris hü)'ii k c \. 0 dP tıt''! f 
H . . d z·rı ars .ıs " 

arıcıvc pıa • 11 1• tı r.ıfJ 
• • ıcrl ,~ .. ·I"" 

eden muzakcre .0 tP ,ı~ ı"' 

h .. k·~etlrı
1 Jd Fransa u Uu• ıe"V' ı , 

•· etle · ı r.e •• ~ bu kere kat ıy · ·:ıı• ,. "" 1 , 
pı.tl" tibq " 

ve hadiseler bu ,.. el ...,J " 
d ,-aı.- 1"". , 

kib etmekte e .. 1 ,.~ •I'' 
1 c111!1\' ·rı1"' 

dirde bir an a, · ·ııe 1 
1 r 

l rnesı ,:c 
midinin bes cıı etr. 

b ... :ın 
sıl olarairın~ .~; ~· 

'fÖ''~t· ... ,.ı• ,~" 
YAÖ A ;il•~' f<~'...ıl 

Kıymetli ynl; 
111 d•Y~1 •,r'i' 

f ııoı " . ,,.. 
dan Mnsta 9 rf~·;ı_ .. ~ı' '/ 

.. ıen tc 10 11 •ti> 
te en halis sut "'" ,,. uıc' 

k ·ııpı1'9 ,, 
ve kayma Y 01~ıır · ·ıtfİ~ 
d. 1 h ber a)ın• d• ır e a )t·~rt 

mu"alfıı '.:
gence -- . 

l "J' ~ 
pAV . ,. "~9 · .., 

doııı - ,Pf' 
İstanbul A1'

3
• c ~ l 

l "büııdrll· .rıP ~ ' 
spor ku u .. JYl iiZ' . g~P ,}ı 

G .. ülen ıuzu .,csı fi " 
or . uıooı jllde de~ 

nın (18) iııcı c er~~ı giP ıır 
(16) da kuliib ı11d..,ıil,:<C ri' , 

e ak " . (Jtf' 
iade kOııgr tn•I'; 

"'b" ~ ~ zaların kulu 

nıtr. 

,, 
' ı 

q'I) 



7 - S O N T E L G R A F - 8 Haziran 1938 
ır ız: tefrikası:30 Yazan : Rahmi Yağız H ı K A Ye 

. ' 

\/esi.im, r~im, mıı!Umat ve not verenler: Eski Osmanlı donanması erkl
nmdan miralay Remzi, İskele ve ı;manlar umum kumandanı albay 

Şükrü Pala, komodor lıa~katlbi ihsan, batan gemi kaptanlan, 
eski armatörler. Ve bugüne kadar gizli kalan vesikalar 

G ··ı 

r· evletleri mucibince 
ter iba alınmış idi11. 

U e güle sadaları arasında harekete geçen tren 
~agız yüzlü, gürbüz vücudlu, tunç yapılı piyade 

taburlarını hamilen peronu terketti 
-~ 'reveccühlerinize liyakat 
),ıecek derecede lııfzeyledim! 

''i ıılıafız tabur k-umandanı i.. 
ıP ~~ ~linizdedir. Tren bir arı -

" rarsa derhal vagonların 
~ l!ıda aakert tertibat alacak -

' 4· 'Yol boyunca tertibat as. 

b tatından alınacak ... Eh yol 
" U• n ..... ~ b' e olur ne olmaz, nageh-
~ &ib~ hadis? karşısında dedi
lı:;et ... 

liııu L lley; Paşanın tehalükle sö 
•esti· 
~ .. 
~ llırı devletleri mucibince 
'1ııı? tertibatı bendeleri aldıra. 

~aYdi Allah selamet versin! 
·~h-b_ız.:at (firvei Beyza) ha. 

tu ~lısiam Hoca Hayri Efendi 
lı, ile •ide bütün orada duran

v:;ende bulunanlar ellerini 
l.i 1Yetine kaldırdılar; şey _ 
~ llıın nıuvaffı:kiyet ve sel5.
t~eyahat temennilerini dua
' 'l' •rabca karışık bir niyaz • 

· ~ •nrıya yalvarışlan sonra 5.
~· harasında tren düdüklerini 
' ek C· r esin el Rallayışları, ve: 

· lile .. 1 ~ gue .•. 
lre arı arasında harekete ge
<. t1• Yağız yüzlü, glirbüz vü. 
v Unc yapılı piyade taburu-
ı;ı'gonların üzerine kadar 

Qı~:ilen __ askerler.inin süngü 
!~le 1n.1 gozlerde şımşekleştire 

'<ıı~. §lıre pronu terketti; Os
~itııparatorluğunun sarayca 
' lar~sat ismile saklanan yük.. 

')o ~tv kıYtnetini haiz ve büyük 
~~y et teşkll eden kıymetleri 
~"'~a'Ya~ maskesı altında An-

lılttı dogru götürmek üzere yo-

hlt.ı,; 
.·'<lt:a~d Ilı hareketi, askeri nokta 

rta anlarına verilen bir tel -
~ ar llıüteselsilen bütün istas -
~tll\a~ bildirilmiş, hıçbir tarafta 

Stzııı geçmesi emredilmiş
~ 

~ teıı; 

tutacak olan B 7 nin, cür'etkAr 
İngiliz tahtelbahirinin suikasdine 
uğrıyacakları bütün bu adamla.. 
rın kalbine doğuyordu. 

Tren (Mevakıfi mütecavire) is. 
mi verilen ara istasyonları asker. 
!eri alkışlıyan halkın tezahliratı, 
sallanan mendiller ve yaşlı göz. 
erle bu aslan vatan evlatlannı 
seyrederken başlarını sallıyarak: 

- Acaba hangi köşe bucak top. 
rakta kanlarını akıtmak için gön. 
deriliyor yavrucuklar! .. 

Diye şefkatli teşyileri arasında 
geçti; Pendikten sonra fstanbulu 
her tekerlek dönüşünde birkaç 
metre daha geride bıraktıran bir 
sür'atle yol alıyor, giranbahii yü. 
künü bir an evyel istenilen yere 
götürmeğe koşuyordu. 

Dil iskelesinde su alan tren bi. 
rinci molasından çıkıp ta tekrar 
yola koyulduğu zaman Mayıs sı. 
cağına inzımam eden tren yor • 
gunluğu, herkesin kalbindeki kab. 
lelvuku hissi biraz daha arttır • 
mış; bunalan (Enderun efendile. 
ri) camlara üşüşmüşler, biraz ha. 
va almak için göğüslerini, bağır. 
!arını trenin hızından doğan ha. 
va cereyanına kaptırmışlar,' etrafı 
seyrederek gidiyorlardı. 

Trenin uçuşu, her an artan bir 
hızla devam ediyor; Dil iskelesin. 
den sonra sahil boyunu takib e
den tren hazin bir düdük ve sü. 

Rus Amiralinin sahte 
vasiyetnamesi 

Bomin, Artuaz sokağında 40 nu. 

maradaki apartımanında araştır. 

ma yapılırken seksen ~aşında bir 
ihtiyar gelmiştir, 

Evrakının tetkik!nden bu ihti. 

yarın sabık Petrograd noterlerin. 

den Aleksandr İstariski olduğu 
anlaşılmıştır. 

rekli bir hışırtı ile rayları 1utar 
gibi hedefine doğru yol alıyordu. 

Tam dirseği dönüp sahil kavsi. 
ne girildiği sırada uzaktan denize 
bakan gözler; (Enderun efendile. 
rinin) gözler! denizden yavaş ya. 
vaş yükselen bir noktaya takıldı, 
vagonların üzerinde tüfeklerine 
yaslanarak (Fadime) !erinin ha. 
yalile avunan, (Ayşe) !erinin göz 
alıcı, yalabuk vücudünü gözlerin
de canlandıran, memleket şarkı. 
larile yuvalarına olan hasretlerini 
ifade eden yağız yüzlü, tunç be. 
nızli Türk aslanları heyecanla 
yerlerinden doğruldular, uzakta 
yavaş yavaş suyun üstüne çıkan 
boz bir cismi biribirlerine gös _ 
!erdiler: 

- Tahta bakır ... 

Kelimesi bir anda yüzlerce ağ. 

zı dolaştı, fakat, preskopun arka. 
sına dönen serende beyaz zemin 

üzerine kırmızı çapraz çizgilerle 
göz alan bir bayrak, bir İngiliz 

sancağı hepsinin aklını başlarıııa 
getirdi. 

B 7 koyda uzun ve sıkıntılı bir 
gece geçirmiş; pres kop başıııda 

uyanık bulunan ve sık sık değiş. 

!irilen gedikli nöbetçilerin dik • 

katleri tren yolunun çıkış kavsL 
ne çevrilmişti. 

t Devanu var) 

BUGÜNKÜ PROGRAM 

h;~ lı hareketi raatinde, kata 
~· 1' hilııi~erin gönüllerinde garib 

• !~Un ab!elvuku uyanmış; san
~ Lın ltıez bir pençe makinst!n-

1 bUt·Vagonun gardı!renine ka. 
~'lııı 1 un katardakilerin kalbine 
~"ltıı1 1, sıka sıka gönülleri ka -
"'td/' l1ıh!acda tuhaf ürpertiler 

~~lıi~a ~etirmijti. .. 

Yaşlı noter, 1916 da, Amiral A. 
leksiyef vefat ettiği zaman sahte 

bir vasiyetname tanzim etmişti. 

Bu vasiyetnamede müteveffa Ami. 

ral, 38 milyon Frank servetinı, 

Londrada ikamet eden Bilosfela 
isminde bir kadına terk ettiğini 

söyliyordu. 

18,30 Plakla dans mus:kisi. 19,15 
Konferans: Şişli IIalkevı namına 

doktor Niyazi Ali (Çocuklarda 
difteri hastalığ•) Korunma çaresi. 
19,55 Borsa haberleri. 20 Ne • 
zihe Uyar ve arkadaşları tarafın. 
dan Türk musikisı ve halk şarkı
ları. 20,45 Hava ~aporu. 20,48 Ö. 
mer Riza tarafından arnbca söy. 
!ev. 21 Cemal Karni ve arkadaşları 
tarafından Türk musikisi ve halk 
şarkıları (Saat ayarı). 

r 
.,ı 

"' ~ı' 
I' 

ıır 

ı 'eı1· ebılirclı ki bu hal Dil is-
"" c· ' l~Ye ıvarında suyun dibinde 
b~ ~ ıı, ve bu kadar itina, 

: ıııı~dar kıskanç bir muhafaza 
'~ g ı:ret altında bulundurul. 

a:rret edilen katan topa 
~~ 

\ 

EDEBi 

İstaiski, tevkif olunmuş ve malı.. 
kemeye verilmişti... 

Noterin de, sahtekarlıkta ala. 

kası olup olmadığı tahkik olun_ 

maktadır. Bom, Boyot tevkif o. 
lunmuştur. 

21,45 Orkestra: 

1- Rode: Fantom A minüvi. 
2- Musorskyc Dans de persan. 
3- Ganne: Extaz. 
4- Siede: Suraya. 
5- Bize: Antrakt dö karmen. 
22,15 Ajans haberlerı. 22,30 Plak 

la sololar, opera ve operet parça
ları. 22,50 Son haber !er ve ertesi 
ııünün programı. 23 Son. 

IZLAQ 
Yazan • • Nezihe Muhiddin 

ıı.lt -
·l~r halırne? • diye yanağın-
a,~ Yara ızini gösterdı - o 

) -ı >erıf beni barda da rahat 
lıı:ı~ llır gece aralık sokakta 

, · ~ I> Uek!eyerek ustura ile yü
~ b,.~aladı. Onu kodese tık • 

•n.,,_ 8 ını buldu amma b•na 
, r oldu. Artık büyük bar. 

•1ıın düştü ... Ey sen kim 
, lerde ~alışıyorsun güze. 

lı ' ı. i,.n belli. hom seni o 

1 k 1, er k çırmıştı kuzunı? .. 
it •?'! 

r ~ t· v.absı7 k ,Jan geveze .. 
•e d 

:ıt":;.ı ~~-9 rf / rken karan ... 
'~r ~ n bukı n .JııJe pusu ku. 

<ıı C•ı' 'en~ yüzlü bır gece devi. •gn . 
sı yaklaşarak: 

--------
- Haydi yürü artık! _diye boy. 

rat hoyrat onu kolundan çekti _ 
Peyman put kesilmişti. Naciye 
şirret şirret yaygarayı bastı: 

- Bırak kolumu haydut su • 
ratlı! .. 

Gece devi, kadını hem çekiyor, 
hem de homurdanıyordu: 

- Yürüüü! .. Ben sana haydut 
suratlıyı şimdi gösteririm! .. 

Dönemeç sokağın karanlığında, 
iki büklüm bir kadın gölgesile, 
boğuk bir homurtu sürüklene sü_ 
rüklene kayboldular. Peyman bir 
daha kalkmamak üzere düşiip ba. 
yılacaktı. Bu kirli, iğrenç anım -
!arın sürüklendiği kaldırımlara 

başını değdirmemek ıçın büfün 
gücünü toplayarak bir taksiye güç 
atladı. Kaçmak, bütün bu kötü 
dünyadan kaçmak istiyordu. Kir. 
!erine bulaşmadığı halde sürünüp 
geçtiği o irinli, kokmuş alemin 
hatırasından temiz ve arık bı.ıca. 

ğına bir an önce varıp saklanmak 
istiyordu. Evine gelince bir rÜ7-
gar gibi merdiveulerden uçarak, 
beyaz elbisesile hala masasının 

başında bu düşkün insanlara yar. 
dım etmek için çalışan doktor 
Zebranın temiz ve beyaz ellerıne 
ateşli, sıtmalı başını sakladı. 

Arık alınlı saygın kadın hrr za. 
man yaptığı gibi cnun ıyur- uşak1 

RACON KESİYORUM -.ı:m:ıı .. mmaım .. ma ........ 

( 4 üncll sahifeden devam) 
- Nene 18.zım senin!.. 
- Hi~ .. Neme 13zım olacak. 

Ayıbdır da .. Na mahrem. 
- Sen bilir misin öyle şeyleri.. 
- Ben namuslu adamım. 
- .Belli.. 
- · Hırsızlık başka, namus baş. 

karJır. 

- Maşallah, felsefe yapıyor -
sun! .. 

- Sabaha kadar lalalık mı e
deceğiz? 

- Sorduklarıma cevab ver. 
Kaç yaşındasın sen .. 

- Yirmi altı .. 
- Pek gençsin ayol.. 
- Sayılırım. 

- Evli misin?.. 
Güldüm: 
- Püf be .. Bizim meslekte ev. 

li olur mu insan? .. 
- Sevgilin yok mu? .. 
- Birinin belalısıyım. Umum. 

hanede çalışır. Namuslu kızdır 
amma .. Haftada bir gün damla -
rım! 

- Kimin başına belasın!. 
- Kimsenin başına .. Bizde <iy. 

le derler. Aşıkların adı belalıdır. 
- Ne mutlu o kadına .. 
- Neden!.. 
İçini çekti: 
- Senin gibi güzel sevgilisi var. 

Sen onu kim bilir nasıl seversin?. 
- Nasıl seveceğim .. Aksilik e

der, eşek sudan gelinciye kadar 
pataklarım. Saçlarını elime dolar 
yerden yere vururum. Ötesini be. 
risini kanatırım. Sonra sabaha 
kadar öpüşür koklaşırız. 

- Oooh ne iyi.. 
- Biz böyle hoyratlıktan zevk 

alırız. 

- Ne güzel.. Ne güzel.. 
- Anlamadım. Güzel olan r.e. 

dir?. 
- Anlattıkların! .. Kimbilir sen. 

den her yumruğu yedikçe nasıl 
zevk alıyor, Sonra onu parçalar • 
casına kucakladığın vakit. 
Karının gözleri süzülmüştü bey 

ağabey. Burun delikleri Şişhane 
yokuşunu tırmanmış bir beygir 
gibi açılıp kapanıyor, soluyordu. 
Tabancayı yatağa bırakmıştı. 

Alıp kendisine çevirmek işten de. 
ğildi. 

- Sen sevdiklerini hep hırpa. 
lıyarak mı seversin!.. Canını mı 

yakarsın. Isırır mısın? .. 
- Kuduzluğum yoktur. 
- Öyle değil canım .. Severken, 

öperken .. 
Vay anasını .. Karıya bir şeyler 

olmağa haşlamıştı. Göğsü kahycı 

körüğüne benziyordu. Sararmıştı. 
- Şöyle yakın gel dedi. 
- Anlamadım! 

- Yatağın ayak ucuna otur. 
Utandım. Kızarmışım. 

- Yerim iyi benim .. Cevabını 
verdim. 
Yorganı açtı. Çıplak bacakları 

meydana çıkmıştı. Başımı çevir_ 
dim. 

- Bana bak ayaklarımda ro • 

Karının niyeti bozuğa benzi -
yordu. Benziyordu amma, b~nim 
namusum var bey ağabey. Hır -
sızlık yapmıya girdiğim evin ka. 
rısının namusuna göz atamam. 

- Haydi ayaklarımı oğ! emrini 
verdi. 

Dinlem.yccek oldum. Tabanca. 
yı kaldırdı. 

- Sana söylüyorum. Be.- nini 
delerim alimallah! .. 
Karıda sinir başladı. Yapar mı 

yapar. Karyolanın ayakucun iliş. 
tim. B:ışımı çevirdim. Elime ikl 
yumuşak et parçası geldi. Sıkmı. 
ya başladım. Her oğuşta tövbe es
tağfurullah diyordum. 

- Olmuyor, daha sıkı, daha yu. 
karılardan! diye kumanda edi • 
yordu. 

Zavallı Kırkayak Kazım aşağı. 

da dokuz doğuruyordu şimdi. 
Birdenbire iki el boynuma do. 

landı. Salyalı bir ağız, slilük gibi 
ağzıma yapıştı. Neye uğradığımı 
şaşırmı~ım. Silkinip kurtulayım 
dedim. K.arı kendine kelepçele -
mişti beni adeta ... İkimiz de kar_ 
yalanın içine yuvarlandık. Debe. 
Ieniyordum. 

iki yumruk attım çenesine. 
yoksa yirmi 'lıltı yıllık şerefim, 

namusum bir paralık oluyordu. 
Fırladım. Arkamdan inliyordu: 
- Gitme .. gel.. gitme ... 
Duyulmayı filan düşünecek 

halde değildim. Merdivenleri dör. 
der, beşer atladım. Kırkayak Ka.. 
zım: 

- Ulan ne oluyorsun be! Ya • 
vaş; bütün alemi başımıza ıru 

toplıyacaksın! diye sesleniyordu. 
Kolundan yakaladım. Geldiği_ 

miz gibi pencereden rıh lıma, o. 
radan sandala atladık. 

- Ne oluyorsun ulan! diyordu, 
Kırka"ak Kazım ... 

- Sorma, dedim .. bir şey ala _ 
madık. Böyle lazımdı. 

- Çakıldı mı? .. 
- Hayır .. . 
- Eeee .. . 

- Sorma dedik ya ulan ... 
İşte bey ağabey. Olan biten bu. 

Geçmişi kınalı Kırkayak, gittiğı. 

miz yerde boş döndüğümüzü söy
lemiş. Alaya aldılar bizi... Nasıl 

olur da sebebini sövlersin! .. 
Biz öteberi hırsızlığına gitıni~

tik. El3lemin karısına göz ko _ 
yup ta aşna fişne yapmıya değil... 

Namusumuz var bizim de, de
dim sana bey ağabey ... 

Racon kesiyorum. Haklı değıl 
miyim amma .. kadın kısmı hoy. 
ratlıktan , serserilerden hoşlanı_ 

yor, küstah adamları seviyor. 
Fakat o seviyor diye biz de 

mesleğimizin namusunu kirlete. 
cek değiliz ya! .. İnsan bu dünya 
yüzünde namusile yaşamalı, na. 
musile ölmeli ... Biz para çalarız. 

Mal çalarız amma, namus çalma. 
yız ... Bütün arkadaşlara bu raco
nu keserim ben ... Onun için bizim 
meslekten kıtıpiyoz adam yetiş _ 
mez. 

{5 ind sahüemizden devam) 
lidir. Mobilya temiz oluncıya ka
dar devam etmeli, bu çalışma ile 
temizlenen yerlerı varsa çok itina 
ile mümkünse cilıl.Jı ve boyası bo. 
zulmadan sıfır numara zımpara 
kağıdı ile temizlenmelidir. l\fobiL 
yaların nıesamatı~ın bozulmuş 

yerleri varsa sis!re ile dıizeltmeli
dir. 

Tahta boyalı ise boyası çıkan 

yerlere ketenyağı sürmeli, bir 
müddet bırakmah. Mobilya~n 

renginde hazırlanan boyayı evve. 
li'i başka bir yerde ayni renkte o. 
lup olmadığını tecrübe etmeli 
Tahta yağlı olduğu iç;n boyayı ı
sıtmalıdır. Sünger mobilyanın bo. 
yası çıkan yerlere >urındidir. 

Sıfır numau zımpara kağıdı ı.. 

le boyalı yerlerini ovmalıdır. 

Tekrar her tarafına tüy ile keten 
yağı slirmelidir ve silmelidir. 

Sonra gomlakla cıla yapmalıdır. 
Pamuk veya yün bir bez içine 
bağlanır. Bu tamponun l:üyüklüğü 
çalışacak eşyanın büyüklüğüne 

göre hazırlanmalı. Tamponun çe
keceği kadar içerisine cila dökme.. 
li, daima daire şeklinde sağdan 
sola çalışmalı, tampona cila kon. 
duğu zaman hafif, sonra kuvvetle 
bastırmalıdır. 

Mobilyanın bozulmuş yerlerine 
de ayni derecede cıli sürmeli, bir 
masa üzerinde cila ~ 1•• ldığı za
man kenarlarda daha fazla cila 
yapmalıdır. Boyanın ve cilanın 

hazırlanma usulü ayrıca yazılır. 
Ceviz renk boyanın hnzırlanması 

Bir kilo sıcak su 'çerı>ıne 250 
gram ceviz boyası !<0nur ve kay. 
natılır. İçine 12.i gram \'eya 100 
gram kristalize soda konur karış. 
tırılır. Soğuduktan sonra ince bir 
bezden süzme!., temiz bir şişeye 
koymalı. Kullanrken bira7 ısınırsa 
daha iyidir. 

Krem 
4 aded yumurta beyazı, 250 gram 

kristalize 'eker, 150 gram tereya
ğı, yarım paket v~nilya 

Yapıhuası 

Şekerin üzerin: geçinciye kadar 
su konur. Hiç karıştırmadan kay. 
natılır. Diğer taraftan yumurtalar 
sıkı kar haline getirilir. Şeker ko. 
yulaşmağa başlayınca bir kaşıkla 

ııııı»iiııııuııını~ Şehzade ha ~ı 
TURAN 
TiYATROSU 
llu gece sut 

W,JJ d• 
Halk san'alkarı Naşid . ve 

arkadaşları 

Yeni varyete numaraları 
Evvel zaman içinde komedi 

3 perde 
Dans, solo, düet, varyete. 
Localar 100, her yer 20, paradi 10 

• •• 

biraz alınır, soğı.;k suya damla -
tılır. Eğer donuyorsa kar haLne 
getirilen yumurta bc>yazlarına sı. 
cak olarak i!;h·e Edilir ,.c sür atle 
karıştırılır. Soğuması 'dn bırakı. 
lır Tereyağı dit;er bir kap ıçcri
sinde tahta kaşıkla ~zilir. Şekerle 
beraber karışan yum:n t& akı, yağ 
ilave edilır ve karı<tır1lır Somra 
vanilya kanur. 

Kaysı marınaladı ~·azın yaş. 

~ın kuru olur 
200 gram kaysı. 250 gram kris. 

talize şeker. 

Yapılması 

Kaysı bir miktar su ıle ezilecek 
bir hale getirilecek kadar karıştı
rılır. Şeker ilave edılır. Hiç karış
tırmadan istenilen koyuluğa ge. 
!inciye kadar pişir.lir ve elekten 
geçirilir. 

Holl:ında Dcsr i 
300 gram un, l•lO gram tereyağı, 

100 gram pudra şek,r, 2 aded yu. 
murta beyazı, yarn11 paket vanıl· _ 
ya. 

Yapı1nta!'<.t 

Unun ortası açılacak. e\•vela te_ 
reyağı ezilecek. sonra ltudr şa _ 
ker, yumurta beyan vaı1 lya, 
krem haline gc'iııt•ye l<"da · ka
rıştırılır. Yavaş~ y,;;\•aş un Jl1nır, 

hamur haline gc•tirlir. Hamur mü 
savi parçaya ayrı'ır Ileı Jldrç-a 
kristalize şeker ıçet"sıncfr ·u,·ar. 
!anarak düzeltilir Şekil \·eril r 
Yarım saat donrn.1s1 ıçırı serin bir 
yere konur B:r sar.tim kohnlığın
da kesilir. Tepsıye bırc:- s~ntinı a. 
ralıkla sıralanır Ort t.r•nd ı 20. 
25 dakika pi~ll lir 

Yüze ihtiınunı 

Yüzü hiç o!maz5 .ır .• h ve ak
şam yıkamalıdı• C:dkıi ya l o. 

!anlar yüzlerinı )'lkı> oca':ları >U

ya birkaç damla kn!c•n a 'an• et
melidir, 

Cildleri umun11yet'p rck "'1("P O
lanların so~k sıı .le \uz'cr t h. 
riş edilebilir. Bunun iç n bun'ar 
hemen soğuk ha,·aya çıkmamulı -
dır. Yüzü umumi;, etlo tahriş e _ 

den ve zehirli matldcıeri havi ola~ 
pat, pudra, kc,zmatık g'bı ş0vl ·rı 
yüze sürmemeli-lir 

Bu hususta icab eders~ yalnız 

nişasta pudrası kullanmalıdır 

ZAYİ 

İş Bankası nezdin'1ekı hesabı 
carime aid mührünıü zayettim. 
Hükmü yoktur. 

Küçük_va 1 1 Dok.-+or J \ fik 
Kenan evinde Mrh'.TleJ 

ZAYİ - Üsküjar Malmüdürl~=
ğünden 222246/75/ numaralı cüz. 
danla almakta olduğum Eytam 
maaşımın müstt-nidi olan resmi se 
nedimi zayi ettim. Yenisini alaca
ğımdan eskisinin hükmü yoktur. 

Beylerbeyi Küplücede Çayır 
sokağında 8 numarada Hu!Cı. 

si kızı Naime Ilgaz 

Beşiktaş icra memurluğundan: 
matizma var. Fena halde sızlıyor. /==~~=========== 

Biraz uğuver. Son kararlar SAHiR 
OPERETi 

Feriköyünde Paşa maharıesinde 
49 sayılı evde ıriısteciren mukim 
Niyazi aleyhine muciri Şaha~ fa_ 
rafından açılan takib üzerine na_ 

mına çıkarılan tahliye ~mrine mü 
beşiri tarafından vPrl!en meşru

hatta müstecir Niyaz'nin me,kılr 
evi terkederek semti meçhule git

tiği cihetle tebliği kabil olama:lığı 
anlaşılmakla bir ay müddetle iliL 
nen tebligat ifasına karar veril -

miş olduğundan mumaileyhin bu 
müddet zarfınd.1 mecuru tahliye 

etmediği takdirde cebri ıcraya de 

vam edileceği tebliğ makamına b 
im olmak üzere ılim olunur. 

- Senin babanın uşağı değilim 
ya .. Kaldır hizmetçini uğsun! .. 

- Uyandırırsam seni görür. 
- Görecek elbette .. Beni rafta 

saklıyacak değilsin ya!.. Haber 
verin götürsünler. 

- Seninle .yanlız kalmak isti
vorum. 

serin saçlarını okşıyarak sordu: 
- Yoruldun mu Peyman? Çok 

mu çalıştın? _ Sonra onun titre. 
yerek ellerine kapanmış nemli 
yüzünü çenesinden tutarak yu _ 
karı kaldırdı _ Yoksa bir şeyden 
mi korktun? Bir şey~ çok mu a. 
cıdın? Nedir bu rengin, sapsa11 _ 
sın?!.. 

Peyman, dişleri biribirine çar. 
parak inildedi'. 

- Korktum .. acıdım .. fakat da. 
ha çok korktum .. hala korkuya. 
rum!.. 

- Korkma yanımdasın artık .. 
söyle, ne gördüğünü, neden kork. 
tuğunu söyle.. açılırsın. Hepsini 
söyle bana çekinme!.. 

Peyman, akşam karanlığında 

gördüklerini, yüreğinin acı acı 

duyduklarını söyledi.. fakat yine 
hepsini değil. Şimdi yüreğini bir 
korku gibi peçeleyen kızgın de • 
mirden bir şey boğazını düğümle. 
di; ve hepsini söylemedi; onu da 

(Devamı var) 

(4 üncü sahifeden devam) 

de iken Amerikadan rlönen İngiliz Kasımpaşa Halk bah~esinde bu 
heyeti de oray~ avdet elmiş bu- gece mevsimin en büyük eseri ay-
lunuyordu. İngilizler bir buçuk ay rıca sahnede Sahir C.u Konseri, 
evvel Amerik1ya bir heyet gön - fantezi numaralar, sololar. 
dermişlerdi. Bu hey~t Amerika - 9 haziran perşembe Eyüosultan 
daki tayyare fabrikalarını gezdl İskelebaşı Yeniba.hçcde. 
İcabında Amerikadan satın alıca- ıı haziran cumartesi Şehremini 
cak tayyareleriıı yetiştirilmesi için İnşirah bahçesinde. 
orada konuştu. Netice pek de bek_ -;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~ 1 
lendiği gibi o!Il".amıştır. Çünkü A. 1 
merika fabrikalarının istendiği Gayet modern biçimde, 
kadar tayyare yapacakları şüp _ Gri ve beyaz fanila pantalonlar, 
helidir. Lakin Kanada da tesisat Fantezi fanila puntalonlar, 
yapılarak istendiğı gibi tayyare Palmbeach (sinye) pantalonlar, 
yapılabilecektir. Keten ve pamuklu pantalonla.. 

Lakin İngilterede yapılmakta O- rın zengin, şık çeşidleri 
lan tayyarelerin mikdarı günden Reklıim fiatına Beyoğlunda. 
güne artmaktadır. Bunun gibi mü 
temadiyen gençler de hizmete alı.. BAK ER Mağazalarında 
narak tayyarecı yetiştirmektedir. 

Beyoğlu birinci sulh hukuk hiL 
kimliğinden· 

Asaf Sirmanın Mersindr tuha. 

!iyeci ve İstanbı.lıfa Marpuç~·ular

da Alacahame'!l l:arşıs:rda 7 No. 

lı Salamon Levi ıııağaz;,<:nda Ya. 

şuva Abud aleyhine qç:•,ıı c;wa. 

nın cari duruşması sıra..:;ında ~1Ud 

deıaleyhın .k.m t;ah.:ıııı rr.Pç -

hul•yetine mebııı m~ ıkerr>ecl' ~·i -

mi gün müddct!c ilanen tebl og t 

Fransız heyeti Londranın civa
rındaki yalnız Halton karargahın. 
da 4,000 çocuğun tayyo.re makinis. 
ti olarak yetiştirildiklerini gör -
müştür. Daha tıuna benzer birçok 
müesseseler, pek çok yetiştirilen 
geneler vardır. Fransız heyetinin 
tedkikatı üzerine İngiliz ve Fran
sız erkanıharbiyelerı arasında mü 
zakereler olacaktır. İki taraf artık 
müşterek müdafaa vasıtalarım bir 
birlerine bildirerek hazırlamak yu 
!unda yürüyorlar demektir. 

istanbul 5 inci icra mc:nurlu -
ğundan: Bir borcdan dolayı satıl. 
masına karar verilen 3 teneke ı 

peynir, pekmez ve 2 çuval un açık 

arttırma suretile Küçükmustafa -

paşa çarşısında 13 numaralı •dük

kanda 14/6/938 salı günü saat 10 

da satılacaktır. Almak istiyenle -

1 icrasına karar ,·en miş olrluğun -
dan muhakcnı? günü olan 2'1/H/ 

33 saat l l de ma •. kcmeye b ız t 

\·eya bılvekill~ gelmeni~ t 'l t! 

makam na kain-:. oln1ak. ü:z r ilan 

rin gösterilen saatte mezkiır ma. 

halde hazır bulunmaları iliın olu-
nur. (8272) oıunıı.. (ö~f3ôJ 



ADEMi iKTiDAR 

ve bel gevşekliğine karşı 

HORMOBIN 

S b ~ten 
a ah, öğle ve akşam her yeme dır? 

sonra dişleri niç·n fırçalamak fazını 

Tabletleri her eczanede arayınız. (Posta kutusu 1255 Hormobln)I, 

IKlUJIMlltıAtllA 
CAN KUQTAQ.IQ. 

HASAN ve 
Kolonya ve losyonlarında tenzilat 

Hastalara hayat 1-e şifa verir. Sinir, çarpıntı, b&ygınlık ve bü
tün asabi hallerde bir hayat arka~aşıdır. Derecesi yüksek olması 
dolayısile masaj için yeg~nedir. insana ruh ve hayat veren be
ıfü bir kokuya maliktir. 

Açık kolonya ve losyonlar litresi 200 kuruş 
1/4 tırtıllı Hasım 110, - 1/2 210, - 1 litre 450, - 1/4. düz ş~e 

Nesrin 50, -1/3 90, - 1/2 110, - 1 litre 210 kuruşa. HASAN 
DEPOSU ve şul>elerile bilumum tuhafiye ve bakkaliye mağa
zal:!rında. 

stanbul Vakıflar Direktörlüğü İ ıanlan _j 
VAZiFEYE DAVET 

Senelerdenberi tevliyet vazifesine bakmıyan ve adresi İdaremizce 

meçhul bulunan (Çavuşbaşı Salih Ağa ve zevcesi Hatice Hatun) vak. 

fının mütevell!Bi Osman Nuriniıı ilan tarihinden itibaren on beş gün 

zarfıda İdaremiz mülhak vakı!lar şefliğine müracaatla vakfına aid mu

ameleyi taklb ve şartlarını ifa etm~si, aksi takdirde hakkında kanuni 

muamele yapılaca.tı ilin olunur. (3369) 

1 - 100 No. ya hadar 

ı - 7e 

101 - 201 
76 - 176 

• 
• 
• 

202 - daha yukarısı 

• 
• 
• 

••• 
10/6/938 - Cuma Eytam 
11 /1/9~8 - Cumartesi Mütekaidin 

13/6/9;l3 - Pazartesi Eytam 

14/C/938 - Salı Mütckaid'n 

15/6/938 - Çarşamba Eytam 

Vakıflar İdaresind•n m&aş ahn Eytam, Eramli ile m.itekaidinin 

Raz!r•n • Ağll3tos 938 - üç aylıkları yukarıda yazılı tarihlerde hizala. 

A 

Hekimler 
====ı 

Okuyucularımız bu sütunlarda mü
rı~daki sıra numaralarına göre verilecekt;r. 
--------------·---------------ıtehassıs hekimlerin 1ıasıa1arını ka-- 1 bul saatlerini muntazamar. bulurlar] 

Devlet Demiryolları ve Limanları fç hastalıkları 
l~detme U. idaresi ilanları 

-·-------- Doktor Hafız Cemal : - (Pa -
Muhammen bedeli 6500 lıra olan idare monoğramını havi 2000 meL zardan başka günlerde öğkden son

n perdelik kumaş 4/7i93d Pazartesi günü saat 11 de Haydarpaşada gar ra saat 2,5 den 18 e kadar İstan -
Jıinası içindeki satın alma komisyonu tarafından kapalı zarf usulü ile bulda Divanyolunda 104 ncmarıılı 
ııatın alınacaktır. hususi kabinesinde hastalarını ka -

Bu i§t' ı,Jrmek ıFtiyrnlerin kanunun tayin ettıği vr·saık ile 487 lira bul eder. Salı, Cumartesi günleri 
DO kuruşluk muvakkat teminat ve resmi gazetenin 1/7 ;937 t&rih, 3645 sabah 9,5 den 12 ye kadar hakiki 
aumaralı nüsh~ında int;şar eden talimatname dairesinde alınmış eh.. fık•raya mahsus ır.ı.;ayeneler!ni ya· 
Jiyet vesikalannı mııh!evi teklif zarflarını eksiltme günü saat 10 a ka- par. Muayenehane ve eve tele -
dar komisyon reilliğine vermeleri lbımdır. fon : 22393 - 21044. 

Bu işe ait şartname:er Haydarpaşada gar binası !çindekı satın alma Doktor Ali Rı1a Sağlar; -- (İç 
komisyonu taçalından parasız olarak dağıtılmaktadır. (3368) hastalıkları müte hassısı) Her gün 
;;.;,;;.;,;.;;;:..._;;_~---.;....----·----------------ıBeşiktaşta tramv;y caddesindeki 

lstanbul Birinci Mıntaka muayenehane~inde saat ıs den son-

Kadastro Müdürlüğünden: ra hastalarını kabuı eder. 
. . • . . M Doktor Arabyan : - ıtc hastalık-

Fatih kazasının Fener Nahıyesıne baglı Haydar ve Kucuk ustafa 
1 

.. . ' · V 
• arı mutehaıısısı) Edırnekapıda a-

Paşa mahallelerınin ~· 71_5'.938 t~rihinde, Ka.dastrosuna ba~lanacagı hak- , tz Kamereddin sokağındaki mua-

kında yapılan bır ayıık ılan muddetı bıtmıştır. ,yenehanesinde her gün hastalarını 

7 /6/938 tarihinden on heş giın sonra Kadastro Posta Tapu memur. tedavi eder. 

luklarınca mahallen tahdit ye tesbiti yapılacağından bu mahalle sınır- Doktor Kamcreddin:- (İç hasta-

! lıkları mütehassıs) -- Cağaloğlun -
!arı dahillpdeki gayrımenkul sahiblerinin ya bizzat veya n:amessil eri

da Halkevi karşısınrlaki muayene -
nin mülkleri başında bulunmaları, aksi takdırde vukuf erbabının tayin hımesınde Cumartesi \'e Pazardan 

ve tasdikile elde mevcut vuaike göre iş g6rıileceğı ilan olunur .• 3355, maada her gün saat 2 den sonrd 

-.. ,.. 

Askeri Müza Müdürlüğünden : 
Yeni kanuna göre haz'ran başından itibaren gene! tatil günlerinde 

Askeri Müze giriş biletleri •5• kuruştur. .13. ,3355, 

Türk Hava Kurumu 
25. ci Ter tip 

Büyük Piyangosu 
2 inci kEşide 11- Haziran - 938 dedir. 

Büyük ikramiye 45. 000 liradır. 
Bundan başka: 15.000, 12.0üO, 
10.000 Liralık ikramiyelerle 
( 10.000 ve 20.000 ) liralık iki 
adet mükafat vardır. 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi 
eden bu piyangaya iştirak etmek 

tile sizde taliiniz; deneyiniz. 

f'. t.' ~~ 

,/' . ~ , •. " 

sure-

Çünkü geceleri aı;ız guddelerL 
nin ifrazatile dişler ve diş etleri 
dolmuştur; çünkü yemekler, sj-. 
gara ve kahve gene ayni tesiri yap 
mıştır. Binaenaleyh dişleri her 
gün 3 kere bilhassa yemeklerden 

~•P· . bol ol"" 
sonra ve herhalde bol ıııil-

lc ve te 
YOLİN. ile fırçalama ede dijleııJI 
!emek şarttır. Bu saY ıaııılığı; 

• ve <ağ de, ağzın da sağ!ıgı • _ oJuf· 
güzelliği garanti ediJmı> 

ı aıı:ızıı:m .... 111:ı .. il•e .. dim'ş•Ie•rı•·nızı·····n·r·~-a.lamyınıziiıiiiiiim· .. , .... _~:::~ - - .._. 

1 
-

inhisarlar U. Müdürlüğüııdell: 
tııt' 

1 . . . ·b'nce yaP ... 
I -· 1938 zırur Fuarında şartname ve proıesı mucı ı ,e ~"" 

locak inhisarlar paviyonu inşaatı kapalı zarf usuUJe eksiıtıne) 
muştur. ıoıS 

iJl•tı 
II - Keşi! bedeli 13568 lira 50 kuruş ve muvakkat teın 

liradır. .. ,,ıt 

Ill - Eksiltme 16/Vl/938 tarihine raslıyan perşembe gü~ıu<'~ıı!i' 
11 de Kabataşta Levazım ve Mübayaat şubesindeki alın' 1ı:ornı · 
da yapılacaktır. . ;,. ri3' 

Iv S tn . ·ı· de Jı•Jı.. ~ -- ar ame ve proıeler 68 kuruş bedel muknl>' ın .. IÜ~:~r ' 
levazım ve mübnyaat şııbesile İzmir ve Ankara Başrniıdur 
den alınabilir. re>'" 

k \·e ~ 
V - Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin fenni ev!" ~fiid~· 

ikini ihale gününden 3 gün evveline kadar İnhisarlar tJrnt1"' ' , }; ' 
İ . k 't 

luğü nş <d Şubesine ibraz ederek ayrıca münakasaya ıştır.ı 
almaları lazımdır. . ııı~Jılt" 

/ VI - Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile 5 ne• .1 ,·el 3 

de yazılı eksiltmeye iştirak vesikasını ve % 7,5 güvenme pıır•~ ,.,,ı 
mektubunu ihtıva edecek kapalı zarfların, eksiltme günü en ~..,, ~ ~ı 
10 a kadar yukarıda adı geçen :ılım komisyonu Başkanlığın• 3·ı·ıll• 
mukabilinde verilmesi lazımdır. • 

l\lahall1 1'eşil bedeli 

Lira Kr. 

• •• 
Muvakkat 

teminat 
Lira Kr. 

Şartna'lleoin 
bedeli 

Lira Kr. 
l.J :;O 

,. 

Göle 9ti74.75 725.61 -Aa 15 
Tortum 9542.09 715.66 -.47 

15 
30 , 

Hasankale . 9272.54 695.44 -.47 ,~ib'oC' 
I-- Yukarıda ısimleri yazılı mahallerde şartname ve pojc5ı ır·;J;feıı'I' 

yaptırılacak idare cınalarının inşaatı 3/VI/938 tarihinde· ı!ıale 
dıginclen açık eksiltmeleri on gün müddetle temdit edılnı~5tir· gô>teri1' 

II- Keşıf bedellerıle muvakkat teminatları hizalarında 
. t' ~ mış ır. . 13rıO 

III-- Eksiltme 14/VI/938 tarıhine rastlıyan Salı günü b:ı• ki alıl" 
gösterilen saatlerde Kabataşta 1-evazım ve Mübayaat şubesıııde 
komisyonunda J apılacaktır. . pi>•rı1' 

ıv ş · l · Jıı ı o'' - artname ve proıeler yukarıda yazılı bedeller c ·n a 1 

levazım ve mübayaat şu besile mahalli inhisarlar idareleriııd< , l 
bilır. •{ " 

V-- İsteklilerin kenciiierinden aranılan kanuni vesaık 'le ,ııerD1 
gi.:verme para)arile bırlikte eksiltme için tayin edilen gür ve sıı ~ 
'adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. ,3355• d 

••• q ııdt 
t ·n':lc i.i 

I- Şartnamesi ınudbince 5000 kilo tartma kabiliye ı ,O 
baskül pazarlıkla satın alınacaktır, .. tı ~!1 

II-- Muhammen l;e:Je!i 2900 lira ve muvakkat tem•ll·' ı . ,ııı 
. ~ıradır. ··rıli 11, 

IH- Pazarlık 23/VI/938 tarihine rastlıyan Perşembe gv iSY~n'' 
11 d• Kaba\aşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım k00

' 0 
da yapılacaktır. · .vb'df 

IV- Şartoameler parasız olarak her gün sözü geçcı1 ' 
5
, 

laıınabilir. c ~,tıf•,, ,, •\" 
• V- Eksiltmiye i~tirbk etmek istiyen firmaların fiatsız gii!I e' 

0
e 

sal teklifkrini ve buna aid resimleri münakasa gününden 3 .. 0 ilrl[ığ0Ji, 
li11e kadar İnhisarlar Umum Müdürlüğü Tuz Fen Şubesi M~rnal•rı 

fstanbul Gümrükleri Başmüdür:üğünden: /Rctaı;ını kabul eder. Ku ak, B0ğaz, l:, urun 

vernıelcn ve tckl!flerinin kabulünü mutazammın ve.;ıkJ a , j ==;;.;:;::. ., j ı - d •• 

ı Biri Kars gümrugune, diğeri staj gördükten sonra açılacak 00 
ge.!! (" tk Doktor Mehmed Ali Oyo _Kulak 

• k •5 l' ı ki 'k' Doktor İrfan Kayra u~n en ve _ diğer viliıyet•gümrükleriııe ı;önderilmek üzere açı , ıra ayı ı ı ı burun, bogaz mutahassıs do,ent 
lç hastalıkları müt~hassısı) -

EN GÜZEL 
zım ır. tte ıer' 

vı - İsteltlilerin pazarlık için tayin edilen gün "e saa geııı:c 
güvenme paralarile birEkte yukarıda adı geçen koml.;':fon~ 
ilar. olunur. •3374• 

••• lrımyagerlık için müsabaka imtihanı yapılacaktır. Müsab&ka imtihanı- Her gün öğleden sonra saa~ Fatih Tramvay durağı 75 numaralı 
ıı.a gireb!lmek :çin &ranan evsaf şunlardır: A- Memım'1 kanununun 15 den 19 a ka-:iar belediye muayenehanesinde hergün saat 16 1668000 Aded 24 X 45 eb'admda şarap ma:1tal'l 
dördüncü maddesinde > aıılı şartları haiz olmak ve askerligın i yapmış Binbirdirek Nuri Conker sokak 8- dan sonra hastalarını kabul eder. RABALARI, en iyi şera- :iOOOOO • 2G X 48 • • • rffl 

Hıfzıssıhha noktai naza
rından her hususta iyi i
mal edilmiş ÇOCUK A-

bulunmak, B- Yaşı kırkı geçmiş olm.ırnak, C- İ;tanbul Universitesi 10 numarada Arslaner apartıma • Ci ld iye , Ziihtt!Vİye it ve en cuz fiatlarla yal- JOOOOO • 2;1 X 35 • likör mantar> ve ı 00 1ııı 
kım,·a zümresinde \-e•:a rc'lebi bir Üniversitenin yıiksek tcknık mek-1 nında hastalarını kabul eder. . Ah -d - D . nız, I- Yukarıda miktar ve eb'adl yazılı 1768000 adet şarW Jı~l:ı 53 

J • s· . h t 1 k' Doktor Feyzı me : - enız Bak M v l d adet likör mantarı şartname ve nümuneleri mucibince paz~r 11 &e 
teb:n :ı kimya şubesır~ n mewniyet d.ploması al:tıı; bulunması, D- lOlt as a l ·~ hastahanesi cild ve emrazı zührevi- er agaza arın a 

. .. l k satılmaktadır alınacaktır. .. .1 saat ·a' 
Yapılacak tahk,kat nel!ccs•nde ı.hlak ve seciyesı mus~.t. ıu.unma , · ı Doktor Kem.al Osman:- . (Sinir ye mütehassısı, ~ua:·enehanesi An- II--- Pazarlık 6/VlI/P3t: tarihine raslıyan Çarşamba gun ııuııJa' 

2- 1-llısabakanın J•,ıngi gün ve nerede yapı.ac~ğı mus.ıtokaya gı. hastalıkları mutehassısı) - Cağa - kara caddesı Cagaloglu yokuşu. Pa- -------- Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki alım komisY
0 

ar• 
reb! (CLkl,r • ~dn'slcrine dnğ·~ca bila.r" utır. lloğlunda Kapalıfırında l\lescıt k~.r- zardan b"şka her gün 15 den sonra o r· pılacaktır. .uııen'" 

. b ' d k . ' ı· 'l ·~e A'ma~c" Fran<ızca İtal- şısında pazardan başka her gun hastalarını kabul eder.Telcfcn:~3899 pera ~ HI- ~artnameler parasız olarak her gün sözü geçen ' ,,.3, 
3- )llus .... aha a .,.a.ntn.ı.areıan ngı - ... ' ' ~ı , ' ~ ' t 2 d h t 1 k b 1 -; 6 • 

saa en sonra as a arını a u D' Dr. CAFER TAYYAR KANKAT b'l r' 7, .Y' 
yanca dillerınden birinı v•ya b:r kaçını b:ldiği imtihar.la anlaşılanlar d iŞ .. • na ı ır. 33tte ' 1 ,1 

e er. - . Operator - Umuını cerrahi, sinir IV-- İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve 5 lrn<'ıcr 
terc:J-an alı11acaktır. Göz hastalıkları Diş doktoru Übeyt Ölçer: - Edir . - ah' · .. venme paralarile birlikte yukarıda adı geçen komi>w.003 ge 

4- Tayjn ed:lecek kimyagere teadül kanununa gere alabileceği - nekapı Karagümrük tramvay du • ve dımag cerr ısı mutehassısı ve <3375• 
, . J Doktor Şükrü Ertan : - (Göz has rağı No. 95 her gün hastalarını ka- (Kadın doğum mütehassısı) ~o~lu~n~u;r,;,. =======;,;~;,,..,..., .... .,,.,,,.,""""""""'"'°":::':· :;il';li 

ınaaş ver.lecektır. talıkları mütehassısı) - Cağaloğ - · .. · Ad · B "l P kk R - Sahip ve neşriyatı idare eden Başmuharr 
5- Aranan şartları haiz olan isteklilerin 20/6/93li giınü akşamına !unda Nuruosmaniye cad lP.sinde, bul eder. Cumartesı gunlerı saat res. eyog u arma apı, u-

d 15 kad -'a y 1 dald meli han No. 1. Muayenehane Tele- . ETEM İZZET BENİCE • ı.Sı 
)adar belgeler'i ile .berl\l>er İstan1ıul- ·Gümr4k~eri .B~m;u!ürlüğüne baş. Osman Şeraiettin apartımanında 5 14 en e , ar " a ova · 'flJ.IW" 

•. J . (~22aı " , l r-""- T-'--'-~ ..... 55 1 muayenehanesınde bulunur. fon: -H086 BASILDIGI YER: ŞON TELGRAF~ 91lfllla arL- ., ~ , · numa ·aaa. ~u.ı- • ~ · ~ 


