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KUNUŞ 

23Mayıs1938 

SACLIK KUPONU 

&ayı: 433 
!AZARTESI 

En son T elgraflan ve Haberleri veren Akşam gazetesi 
Telefon No. 20827 
lsL Nur-.osmaoi ye cad1e•İ-

Bu kuponun yir11.i ıanesi1ıi topL: yıp 
idaremize getiren ol<'ı1/11C"'~i'I: 11nıı SON 
TELGRAF•ın birinci sınıf mütclıassıs· 
lan tarafından mecca1:e'I tedatıi edile· 
ceklerdir. Kuponlar, her gün idardıaııe· 
mizde değiştirilmektedir. 

.__ ____________________ , ____ 

endişeli vaziyetler her saat daha "' 
agır ve tehlikeli bir hal almakta devam ediyor 

l 1,~ Barselon 23 (A.A.) - Cumhuri -
~! '•ıııır .. .. . . . • . .. yetçiler mühim miktarda topçu 

~ıı,llı;,~Yaq unda dunku gezınhye ışhrak edenlerden hır koşe . kuvvetleri ve tankların himayesin-

: ""1-ıııı a Yaptırılan milli posta 1 iştirakile limanımızdan Mudanya.. de olarak yüksek Pirene mıntaka -
~h ıqıan 1'r . · sında hatlarını ileriye götürmeğe 

•uaııL b ak, ilk seferini ya yapmıştır. Saat 8,40 da, lımanda ff k 
1 1 

d 
('\; it d _ . . muva a o muş ar ır. 

~ avetli kütlesinin (Devamı 6 ıncı sahıfemızde) 1 Frankistler bu noktada cumhurL 

"l'tte yetçilerin Fransa ile irtibatını kes-
~ resan bir muvaffakiyet meğe teşebbüs etmekte idiler. 

Avrupanın siyasi havasındaki ağır
- lık dün kısnıen zail oldu 

Buh susda ingilterenin azimkeranehareketi 
müessir bir rol oynamış 

Orta 1\ vrupudaki uazik vaziyet üzerine pazu olmasına rn&rmen dün 
akşama kadar çalı~an ve muhtelif kimselerle görü~eıı İngiliz 

Uaririyc Nazırı Lord Halifaks ve başmüşavir Van Sittar 

Avusturyada Şuşnig alclHnde kul
lanılmış idi. 

Bir teşebbüs ... 
Berlin 23 (A.A.)- Cumartesi g ... 

-nü saat 12 ile 14,10 arasında bir ta-
kım Çek askerleri Alman arazisin
de Berbard vadisinde k5in tahta bir 
köprüyü berhavn etnıei(e teşebbüs 

etınişlerdir. Bu arazi Ç<"k arazisi is
tikametine doğru Thaya nehrini 

(De,·amı 6 mcı salıifeclc ı 

Yine ~adın yüzünden : 

Güzel kıza yalnızba
şına malik olmak için ... '~"ki f haneye eroin ~:~::;:~€~;;::·1~~-a~~~~~y:e~~~

1

: 
~~taltanıar yakalandı Çinliler 

/ ~in yarn_ı2 bu mühim muvaffakiyeti itmam Mukabil bir !aar-

enı hadiseler ve ;~~r (Y~~r~~E,~ l~~Y,~[I ~~!:~;;:!~~~~'"' 

DÜN SILIVRIKAPIDA 
BiR CINA YET iŞLENDi 

' ' "" •? .. 

Hükfımclçil<rin 'on sistem toplarla mücehhez bir kıt'asının 

ihtiliilçilcre karşı açtıkları şiddetli bir top ateşi 

---~ 

1 

Dün Silivrikapıda çok feci bir ci-ıbağında 3 numaralı evde oturan 16 
nayet olmuştur. Topkapıda Tepe • (Devanu 6 mcı sahifede) 



, 
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Yerli ihtiralar Tenzilatlı satış ·Gelecek sene Sıhhat rıizamnamesi Hat 
Mu~te~ile.ri~izin .. hi.maye. ve es~rlerinin ta1m- Yapan mağazalar işsizlere İŞ bulnı a zir andan itibaren mer' -
mumu ıçın muhım bır proje hazırlanıyo· k f I Ed'I k 8.. k I k . f . . 

. dS 
ÇekosıovkY8 

M··ı bb. b. . 1 A on ro 1 ece urosu uru act ıye e gırıyor D" seçi:'ıııut<'::. 
u eşe ıs ır gencımız vru- bir :::~:~e~;:es~~.pıl•" ~"'~ 

padakilerden üstün bir ondüle ·a- Bazı mağazaların halkı So'l zamanlarda iş dN· /ş kanununa tabi bütün mües- seçiminin, o meınlrk~ı..:.~ ·; 

l t . . t J k .. d . . ld kandırdıklarına tesadüf iresi üçüncü mıntaka sese/ıer • . . hh t ·ıe ~:ı:ı;:aa~ec~;~.~;,~:.,. ~~,· 
e l lCQ euere musaa esını a l edilerek tedbirler alın· ı amirlerine işçi şıkayet- ışçının Sl a l mez. Bununla beraber. bı:ı:~ 
Aldığımız mah1- - yoktur Sıcaklık derecesi her zaman masına lüzum görüldü leri ç0ğ~lmağa baş' adı yakından alakadar olacaklar kd~ovak.yada.ba~lı~~,:~ Jı<r~ 
t - ı · · · · b ' d ' El kt ikt b· k h \ ıye seçımlerı dun) an ••!'. 

ma a ı:ore yer 1 ıs.. ıçm ır ır'.. ~ r en aş a av.a- Muhtelıf vesileler le şehirde ten- Son zamanlard~ birç'.k kimseler fmda he ecanla ıakib ""' . \ 
tidad ve zekaları g~ı ve komurle d~ kullanılabilir. ziliitlı satışlar iliinn eden mağaza la- iş da iresi üçüncü mınlaka amirliği- İş kanunu hükümlerinden olarak ber sıhhat bakımından amelenin di- Çünkü :.. belcdiı ~ s<iirı 1i'r\ I 
te~vik etmek için F~ler .. ne kad.ar kızgı n olursa ols~ ra tesadüf edilmektedir. Eminönü ne mürncaat ederek boşta kaldıkla .. kanuna tabi müesse~lere tatbik e- ğer . hukukunu da . nıuh::taza etmek koslovakyadaki ~kalfö·ctlr;,ı 
güzel bir proje b'.gud~ ıçerısıne konulmasına hıç civarında k i mağazala r da bu meyan rını soylemekte ve i ş •slemcktedır- dilecek olan sıhhat nı.ıamn amcsı ~a ted.ır .. Hastalan~n ışçılerın ~evmıye- kaddcralı dava>1, ~ntrro"'.') ~ 
haıı rlanmaktadır. hır beıs ve mahzur yoktur. Saçların d d E · .. .. d im !er Iş dairesin in vazıf"' ' ışs· izlere zirana kadar iş dairesi mıntaka a- lerı '" anında olen nmelenın ailesı- b ·•· bır " . . . a ır. mınonu mey ::ıınının açı a- · - J ~ • • ııase etlerin en nazı... _ .. ki'. 

Bu proıeye göre kavrulması, yanması g ıbı herhangı .. b t'I . t' J'k 
1 

• iş bulmak olmadı ğınd~n bu müra- ,mirliklerine gönderilecektir. Sıhhat ne yardım meselesı bu u:zamname old - b' d· yDrıl,...->/ 
muhtelif sanayi ve bir ihtimal diğer makinelerde mev- sı m.ım~se. e 1 e ıs ım • yapı_ acagı- caatlar eksenya nctice;i7. kalmakta nizamnamesi 1 haziranJan itibaren ile yoluna konmaktadır . ugu ır sırn ''

1 
akı·•~~ J' 

d ı k b ·ı . b · 1 nı goz onunde tutan bn magazalar · . Bmacnaleyh Çcko' ov ;Jl'ı 
is ,ııbı.>si ıçin fay- cu 0 masına mu a 1 • enım a e- . .. dır . Ancak çalısmakta oldug"u mü- meriyete girecektir. iş yerleri işçinin tcdavısile çok . . . çei •' 

t . d bilh b 'h t d dikk· t Tıcaret Odasından musaade alarak · • .. dıye scçımlerı, yah11• lıİ' •" 
dalı hır ihtirada ım e assa u cı c e e a eseseden haksız yere çıkarıldığını İş kanununıın tatbikatında kolay yakından alakadar olacaklardır. Mu • Je~ "' 

ı b iht' 1 k t" ti satışına başlamışlardır. · .. . • . ya halkını alak.ıd;ır e . ~ . 
bulunan vatandaş- ?. unmuş ~e u . ıma a ıye e . • .. . iddia edenlerin vaziyetl eri inceden lık olmak üzere şimdiye kadar çı.. esseselerde her turlu sıhhı tesısat maktan ıkı or da ıuııı~ .11' 
!ara ihtiralarile onlenmıştır. Aletım herkes tarafın- Tenzilatlı satış muddetı muay- inceye tetkik edilmekte ve bu şekil- karılan nizamnamelerin üçüncüsü - bulunacaktır. Büyük müesseselerde alil.al J Y ,, .. ci t<~ / 
mütenasib ikrami- dan kolayca ve her yerde kullanı- yendir. Mağazalar bu müddetin hi- de boşta kalan kimselerin eski işle.. nü teşkil edecek olan bu nizamna- küçüle birer eczane de bulundurula b ~n ~- ırın ı ~oJil1 '-

1 bilir ta b · k .. k ı k Od emmıyeilı bır mes• e il" ; 
ye verilecektir. a Hasan Aksa a ·: • .. • mına ~ aç gun a ır en .. aya r~e i~del~ri~~ çalışılma~tadır: _. İş me. işçilerin sıhh~ti bakımından çok c~k .ve iş anı.nda r,aralanan amele.. Acaba birinci tcrtilıi ı.ıı~ ,,.J 

Filhakika bu güzel projenin ihza- Aldıgımız malumata gore alaka- tekrar muracaat ederek muddetın daıresı uçuncu mıntaka amırlıgıne mühımdır. Mesaı anında yaralanan nın ılk tedavı sı ınuessesenın dokto- .. .. .. 'bf . de 21 ıı' 
d akam! b al bilh tıl · t · 1 eli Halbuki d ve uçuncu tertı l'r• ı.- · ıJ rına sebeb son senelerde vatandSŞ- ar m ar u ete assa e.. uza masını ıs eouş er r. bu ikinci şekil müracaatlar gittikçe işçilerin vaziyetleri ne olacaktır? ru tarabndan müessese eczanesin e 12 h . d 1 rıık o y~ 

larımızın muhtelif mevzular üzerin- heınmiyet vermektedirler. Ti~aret. Odasını_n ten~il~tlı. satış çoğalmaktadır . İş kanunu çık.arılıncıy.a k~d~r. bu yapıldıktan soıı:a icap eden diğer çim, :r:ı: ~;;:,:., p.eııil~ 
de çok faydalı e5erler ıhtira etme- Her sene hariç memleketlere bir- muddet~I lemdıde salah'.Y_etı yok- En mühim mesele ~sizlere iş cihe~ meş~tu. Ekserıya 4Çının a- tedabıre .. t~~essill olunacaktır. . bir takım kanşıklıkJıı"' ~ 
lendir. çok para çıkmasına ı.ebebiyet veren tur. Aynı zamanda tenzilatlı satış bulmaktır İş kanunu •ayesinde bu leyhine vazıyetler meydana çıkıyor İşte butün bu bakımlardandır ki, ve . k ., Çclto,I•# .A 

. • • · ' . . . rmıyece mı. . · ı!il"I' 
Bu ~e~en olmak üzere berber- Avrupa ondüle makineleri yerine ilan ~a~aza!ann .. bulund~ları. sa.. mesele de yakın atide hRlledilecek- amele ~ağdur olu~ordu .. K~unun sıhha~. n~amesı ış kanunun.u~ yetlcri ve billrn•'" bU ck~Je' 

!er . cemıyetı ~ından Bay Hasan bu yerli ondüle makinesinin kulla- h.anın ıstımlakı gorulen !uzum üze- tir. Bu hususta şimdiden hazırlıkla- sıhha~ ~a.~amesı bu muhim me-1 eı_ı muhım ~ızamnamelı:rınden hırı- den Südct Almanları ~cfl; ..;ı ıl 
Aksu uzun ~~ık ve .ça~ı~mal~rdan nılması suretile hem milli paramı- rıne gelecek seneye bırakılmıştır. ra başlandığı haber verilmektedir. seleyı kokunden halletmekle bera- nı teşkıl edıyor. ler arasında he,v <'<llf• ":' l 0~ /, 

so~r~ çok muhı'.11 ye~.• bu. ondüle a-

1 

zın dahilde kalmasının temin ve Bu vaziyete göre Odanın salahi- En fazlası şehrımizde olmak üzere deye varmıştır f:i, sr"'"'', ıif 
letı .ıcad etmıştır. Mumasıl Avru~a hem de yerli ihtira ve istidadların yeti olsa bile tenzilatlı satış müdde bazı vilayeti-erde kısa zamanlarda Hilekar esnaf 1 Eyüb-Rami içinde yapılabifoıcı;i 1.•·10~~ 
orı dule aletlerine he~ ~ıhetçe faık teşvik ve himaye olunacağı ehem- tini bu sebeple temdit etmemesi la- ç?ğal an. • İŞ bulma• yerleri yakında olmıyacaktır. Ve i~Jcr (< ıı" ~ 
bul unan ve memleketı.mıza.e .. ılk de- miyetle gözönüne alınmaktadır. zım gelmektedir. Ticaret Odası va- bırer bırer kapatılacaktır. İş bulma Mahkemeye Yolıına kaldırım yada karışacak olursa.b'~~dt'ı 
fa cad olunan hu aletın hu tun mal- ziyeti tetkik etmiş ve müracaatı red yerlerinden bazılarının bir kısım hududda duraca -"'• da ""'. ,.ıi'/, 
zemesı memleketimizde yapılmak - K . . fd'll · kand rarak · ı uı adi " · D •• k . . . ' · trblil< lZ 'lJe detmıştır. Fakat buna rağmen bazı sa 1 erı ı ıs 1 ma v - •ı• oşenece tırılemez. Vazı~ctııı . ~ f 
tadı.r,. dükkanlarda tenzilatlı satışlara da.. le para çektikleri Ö.~renilmektedir. , erı ı .qor salhası şudur ki (ı·!,o;lo~ j 

Sışlıde Osmanbeyde kadın -~erber C' 1 ir afişler göze çarpmaktadır. .tş bürosu• namı altında bu şekilde • • yetlerinden her birini b• fr 'J 
salonunun sahı.bı ol~n ~u mutcşeb- ıJan at Bazı mağazalar fırsat bulduk uygunsuz hareketler alıikadarların Bunlara hemen ha- Beledıye neşrıyatımızı komşu bir devkt vardır:·ni 1; 
bıs ve ınuhterı san atki\rımız Bay ça gözler inden !·açmamıştır • k il k Jlh•·t• ·" 
Hasan Aksu sistem Akgül i' mini Mekteblerı· tenzilatlı satışlar ilan ediyor ve İlk tedb .1 k b d. t b" pis ve para cezası D-'!Zarıdıkkate alara :ı yon Aiıı_ıan c ·a Jıy~r v·..1 

d .. . al . . . .. cüz'i de olsa bir tenziiat yazıyorlar ır o ara a cma • ş u- f 1· • manya hımay" ı.-c r.ı"' ~ 
v.er. ıİkgı yednı e;ının hır n~une- S Fakat birçok müesseseler de •ten~ rosu• açmak üzere ;·apılnn ve yapı_ \'erilecek aa ıyete geçh bin Macar, MacarisW000 ~ijl• 
sını tısa Vekaletıne de gonder.. ergz·sı" l k .. tların dd ' k .. . k biıı f;< _1d ı . • . zil'tl t ar· ı~ · · l t d k aca muracaa re ıne arar Şehrimiz esnafından bazılarının Kışın, müthiş bir çamur ve ba - guvenıyor. Se sen ~.,..- f 
mış ve resmı terikı!derden sonra a ı sa ış• ış rını a e e ere verilmi tir Mevcutlar da ede e . . . hist h' . e ııı•• ı~ 
eseri Avrupadaki emsalinden dah~ halka herhangi bir eşyayı normalin ş . p rp y hır kısım yıyecek maddelerıne ya - taklık deryası haline gelen yazın da anın ımaycsı~ deli ~., ;/,; 
üstün bulunmuş ve kendisine resmi Maarif Vekilimizin bir fevkinde fiyatlarla satmak suretile kapanacağından iş kanu~un.~ .. işsiz hancı madd~ler karıştırdıkları hak- bir toz sahrasına gömülen Eyüb .. k~slovnkyayı teşkicll :ce ·~~ 1 
'h · . . . k d k !ere ış bulma hakkındakı hülcumle- kındaki şikayetler üzerıne belcdıye rıye kalan kısmı a "'"' 
1 tıra beratı verılmıştır. nut un an s0nra Baş- andırmaktadırlar. . ta bik edili d İ b " . . . Rami yolunun artık geçilmez bir Yed' b k ·ı il çek lı'İ' 

B.ı makinenin icadı ile her sene k"J' • t f d Alakadarlar bu ciheti gözönünde rlı t d ko.~kcı~ıyetamıca 3
' ' şlinurı; bu kabıbl 'kmal saktan. esnafadşıddeıd..lı vaziyet aldığını ve bu yüzden ci- milyıonuu~uç yu'~zı byi: isi•''~' , 

b" "k . .. . Ve ı ımız ara 10 an . . arının• a emen Si mış ceza tat 1 etme uzere, gı a ma dır· ' 
uyu mikdarda dovız çıkmasına tutarak tenzilatlı satoş yapan mağa- olacaktır d 1 . t d"kk' 1 d h •ıkı var halkın acı müşkülat çektiğini elli bin kadarı da ıııııeu ~ ı 

sebebiyet veren •Avrupa ondüle a- açıldı al ıkı f .. ·- . e erı sa an u an arı a a , 1 .. .. .. . •-L Ja•'".'..i 
1 ti . . tık lek . . z arın s te tı~ ve kontrolune lu- İş kanununun :Şsizlere iş bulma teftişlere tabi tutmağa karar ver .. yazmıştık. Bu hususta belediye re. Gorüluyor ki C..""'"' •tfll'J 
e erı• nın ar mem etiınıze . . . .. üşl' d' takım · d P "' ,,, 

g t' .1 . 1
.. '-al Memleketimizdekı kız ve sanat zum gorm er ır hakkındaki hükümleri tatbik edil- miştir isliğine de müteaddid müracaatlrr ekallıycUcr c .,, nlı' 

e ırı mesıne uzum " mamıştır. t'tül' . il t kull b' · d b' mi k ıtir ,.~ r 
Yapılan müteaddid tecrübeler bu ens ı erı e sana o arının ır miye başlandığı.zaman boşta olan- Bu husustaki teftişler arü ve de- yapılmıştır. en ır me e e . p~.'ı,, 

ilk l' dili' ı t' · ist Ak ısene zarfında hazırladıkları muhte- Den· ı"z !arın müracatları ehemmiyetle kar vamh bir şekilde tatbik edilecek Gerek neşriyatunız ve gerek bu da en kalabalık 01"'" ,~...,..-. yer ı on e a e ıtn\z s em - lif t 1 . d .. rek.k d" s AimanJar 11' ~ 
gülıin Avrupa ondülelerıne her ci- sana ~er er~ en ~u.. ep şılanacak ve daha önceden teshil e.. hilekarlığı tesbit edilen esnafa ağır müracaatlerle aliikadar olan bele- rır. ~ . d b !&•"' 
hetre faı'k bulundu"unu ve bilhas- muhteşem bır. ser.gı, evvellr.ı gun An T.ı·caref dilecek olan mün!ıallcr bt• müraca- para cezaları kesilecektir. Ayrıca ıyor. ır mik ar 

' s Se I 1 diye reisliğ~ işi fen heyetine hav1le Lehl' d :Jı 
sa bu alette kat'iyyen saçl~rı yak.. karada .. rgı evınde açılmıştır. atlarla doldurulacakl.ır. . bu hilekar esnaf hemen muhakeme_ etmiştir. ve 1 var ır. ıJ10 

B beti ı ılın G 1 k ha d b Fakat Çekoslovak.\• ~ 
1

. 
ma tehlikl'!'inin mevcud olmadı,..hı u. m.unase e Y. a. P1. an aç ... a F'ıı./omuz e ece sene zııan a u ış. e ye de verileceklerdir. Tekerrürü ha- .11 .. .. 

1 
yrıl"'" ~ 

ı;u• d B k l ı eli- b ı k ı ht ldir Fen heyeti mahallen yaptığı ted- mı ı zumre ere a isbat etm;•tir merasımın e aşve ı ımız e , ger aş anması uvvel e mu eme . li d d b 1 dülc' k" 1 k ı .rıı 
..,. · kili d h b ı ı d n e e un arın an arım •- kikler neticesinde, bu yolun yeni _ Ve vaziyeti büsbiitiio . 1 '1 cı · J D 1 ti İ 1 kt ikl ve er e azır u unmuş ar ır. 1 ~. 

ıger a e er yanız e e r e ı- Açılma nutku· Maarif Vekili Bay T "(At ekA l h l patmak ve esnaflıktan menedilmesi den yapılmasını kararlaştırmıştır. mil de budur. Her "'ı de ı 
sındıktarı halde bu alet, fişli oldu- Safi Arık .. •

1 
. . kü' 0Dı a 0muz y unu mfz" an ar yoluna gidilecektir. bir takım siyasi parti ''ınr•~,ııl 

ğund 1 '·t 'kt b k h et an soy emış ve resmı - 6 . I' ""k l Bu maksadla bir keşif proı'esi hq _ r• , 
aıı 8 e,.. rı en aş a, avaga- . . . . . . mıs ı yu se di Bu hususta Bahkpazarı ve Gala_ Mesela Çekler kendi " v.~i>~ f. 

zi \!ol liıftliilrle de ısınmakta, bu su- şadı, bızzat Başvekilımız ıcra etmiş Denizbankın kısa zamandaki yak la Ş l r k en ta semtlerinde belediye zabıtası m~- zır lanmaktadır. Ameliyata haz! - çi, sosyal demokrat. kOl~Jd'r j 
retle herkes tarafından kullanılma.. tir. f 

1 
t ' 

1 
h rt k 

1 
murları birkaç gündür kontrollar randan sonra başlanacaktır. Çamur mokrat gibi partilere "~,ııı f'; 

sı çok kolaylaşmaktadır. aa iye ı i e er sene a ma ta 0 an ve toza mani olmak ıç' in buralara h mili' bir t• d' 
d fil M k b • t'I • yapmaktadırlar. Bu kontrollarda er 1 grupun .)at ·· .ı 

Yeni aletile Türk berberlik san'a- izinsiz dükkan açan ~niz ti~et . omuzun ~naıı çok e te gezın 1 erı bazı kurukahvecilerin nişai mad - baştanbaşa kaldırım döşenecektir. Yardır. Mcselii Altn~f~çi ql"1' 
tınm inkişafına hizmet eden ·Sis- 3 k- • t ld yüksek hır hadde çıkmak uzere bu- başladı sosyal demokrat ,·e çı ,,ı~t; lfl tu U U deler kattıkları ve zeytinyağlarına ırı> 
tem Akgülüm muhterii Bay Hasan lunmaktadır. . . . . . zere üç zümreye ayrı .ıel~ f 
Aksu dün kendisile göri;=n bir mu- Dün sabah emniyet memurları- Evvelki gün limanımıza gelen Şehrımızdekı okulların .. ımtıha.n_ pamuk ve susam yağı katıştıran ou··yunuumumı'ye "..ı.oslovak halkı, bir 1 rt .~·i 

....,..... ı ki bctil bazı bakkalardan allııan nümuııe .. """"' r f, 
'harririmize ihtiraı hakkında şu iza- nın yaptıkları tetkikat neticesinde (Trak) vaprile birlikte Avrupa tez arının. ya aşması .mun:ıse e dan aşağı doğru ır.i11<1 .,ıı ~ 
batı vermiştir: Arnavutköyünde oturan Kigork kı- gahlarına ısmarlanan d&ha 10 va- muhtelıf okultalebelerı gezıler yap- !erin de belediye kimyahanesinde Meclı'sı' 1'18 lann her biri de sağd•". ,ı',; 

- Yeni ihtiraıma ömrümün uzun zı İzmaro Opulo ve Va.ide hanında purumuz da ticaret filomııza ıltihak 'ı maktadırlar. . yapılan tahlilleri neticesinde hu siyasi partilere ink•~·;~,ııı' f. 
ılı . .. İ . • . Bu cümleden olmak üzere Istan- malların hilelı oldukları meydana M k 1 ~ H' b' ı k ıtr ı•" " " ·y arını verdim ve tam mukemme!, 18 numarada oturan brahım oglu edınce bunların mecmuu tonajı b 1 . d " u··za ere er ıç ır mem c e .. iil•" r 

ksans b . . . bul kız orta okul lale e erı e, dun çıkmıştır. Hemen adliyeye verilen d.id.i d'd' k" "k c~ı ~J 
no ız ir eser olması ıçın çalış- Abbas ile Kumkapıda oturan Sadık 233,780 tona balıll olacaktır ki bu .. .. t 

1 
. Medih M ff B m 1 mı uçıı . ııuo' ,, 

tun Y 1 t "b 1 be 1 ogre men erı a uza er ay_ bu esnafın muhakemeleri devam et. "·"'ı g"r"I .. degı'ldır. ..ı I 
bunda da muvaffak olduğumu gös- kan hatif 1 k d .. ,_,_,_ ktd' sal ve dıger muallımler oldugu haL mektedir. Ayrıca bir yağcı da tere- Taksitleri mal ile ka Çekoslovak iç po' .,.,ıJtı'. 

· apı an ecru e er ve ratım oğlu Ali Ak 2007 numaralı hafta miktar mühim bir yekun added.il- . • . _ .,.,.. 0 u muş rıil>•'"'~ 

ununa mu o ara uouwu me ır. . . r b · - k JJı ~ 
\ermektedir. Bu aletin en mühim .. .. .. .. .• .. . de Paşabahçedekı şışe a rıkasım yagına içyağı karıştırdığı için bir ödeyeceg"' İz tıran bir amil de e • : ~ 
h . tt bir k A dül' açtıkları gorülduğünden yakalan - Dıgr taraftan Bu yekıına dahil ·t . 1 d ' F b ikada talebe! buçuk ay hapse mahkum olmuştur. olacagı- ı'dare n1cseıe,:ı •• ı ı:J 
ususıye ere vrupa on e . . . . . . . . gı mış er ır . a r ere ,..- f ı 

al ti . k im mış ve mahkemeye verilmışlerdır. bulunmıyan şıleplerımız,n tonaı izahat e ·ımiştir Dığer taraftan Teftişlerde alınacak nümuneler Osmanlı Düyunu umumiye mec- lhtilıiftır. Her millet ~-i~ ".J 
e erme nazaran ço ucuz 0 ası- miktarı küçük görıilmiyecek dere· • . v r~ . · bel . d Ad !is' ·ı akı d P ist .. .. ı ıw '' dır. Saniyen saçları ka1'iyyen yak - • • 1 - eded' Bogazıçı lısesı lale erı e aya mühürlenerek tahlilhaneye gönde- ı ı e y n a ar e goruşme er_ verilecek olan otoııoO. J;lf /, 

mak tehlikesi yoktur. Bunun saye- Sovyet elÇISI ge dı c .. ır. . . . • . . ve Boğaziçine hususi bir gezinti ya.. rilecek, buradan verilecek rapor .. de bulunmak üzere bir heyet teşkil ve genişliği üzerinde b;r ııUl~f 
sinde, saçlar yıkandıktan sonra tek.. Sovyet Rusyarun yeni Ankara Cümhurıyetın ilıirundakı denız parak akşama kadar eğlenmişlerdir. !arla esnafın hilekarlığı teshil ~dil. olunmaktadır. Bu görüşmeler; hA- ye ayrılmıştır. suna ti .

1
,b;li' 

rar istenilen şekli alabilir. büyük elçiliğine tayin olunan M. ticaret filomuzun tonaıı 34,902 ton Diğer bazı mektebler de yıllık gc_ dikten sonra· belediye suçlarına ba .. len dövizle ödenmesi lftzım gelen çiincü bir taksimi de~'..,ı ~ 
Diğer aletlerin başlarda husule Terentief dün sabah ekspresle Atı.. iken bugünkü tonaj miktarı bunun I zintilerini bu hafta içinde icraya kan mahkemeler vasıtasile ceza .. taksitlerin mal ile tesviye olunması hakika bu, azac~k .. 51~ bit.~,J 

getirdiği ağırlık bunda hemen hiç karadan şehrimize gelmiştir. 6 misline çıktığını göstermektedir. ka rar ,·ermişlerdir landırılmaları yoluna gidilecektir. üzerinde cereyan edecektir. muvazi olarak yuru)c 0,_,.ı il 
tır. Fakat büsbiitiin ıtııaf~ f 

. - " ğild.ir. Demek ki Çcl<OO' .q,-11 
it:=====::;_..;.;_-~ yalnız oturan, kafaları traşlı, gözle- Sıkılınayınız! -dedı - Bar hayatı mut beyle beraber genç, bir erkek arasındaki ayrıtıklar , 

ri kulaktan geçme iri gözlüklü üç on iki~en so~r.~ b~şlar .. . İşte o za- ıı:asaya y~aşarak Pey'.°anla Na- edilebilir: dJI• ) 
sarışın erkeği adamakıllı tahrik et- man bıraz gorunmıye çalışmalı... cıyenın elinı sıkıp teklıfsizce yan-

1 
Ö mill tıer ~·r _.; · 

· t· D d b k 1 N · d' l - nce e '"' mış ı. urma an ona " ıyor ar a- acıye cevap ver ı: arına oturdu ve derhal fena bozuk . . 85ııı• 

ralarında konuşarak hvlı hızlı gü- - Daha ilk gecemiz, arkadaşımın bir türkçe ile: ~ Her millet ar Of'/ 
l~üyorlardı. Onlaı:uı yakın.Jar_~dıı.. biraz sancısı var da.. . - Ne içersiniz? _ diye sordu _ partiler. . 'daresİJle' .J 

\ 

EDEBi ~OHAN:11 
IZLA 

ki hır m.asada. da hırı yeşıı, oburu sı Peyman ü·kildi .. Evet Naciye hak garson çoktan başlarına dikilmiş 3- Ekalliyet 1 J fj 
Yazan : Nezihe Muhiddin yah elbıselerıle y.arı çıP.lak,. - N~- lıydı; .sancısı ;.ardı. Amma bu sancı bekliyordu. Yeni gelen cevap bek- lıklar · b•• fİl,,. '.ı 

- - - cıye ile Peyman gıbı.... muşterı bekli- mıdesınde degıl kalbindeydi. lemeden: Çekoslovakyanın 1~~ (J 
Madam Harikliyarun yardımile dünyada neler varmış ayol!.. 'l'ür- Ne güzel eğleniyorlar:. . . yen, yorgun gözlü, solgun benizli Mahmut Peymana: _ Şam 

1 
_ d' . türü gcnönünde tıı!~c(il"ıP (; 

gaıd upla gıydıkleri elbıseler ta - bcçıkmazındaki külüstür kulübede .Pe~man b_a.şını çevı~dı.' Nacıy~ ~ iki kadın da hasetle, i•tekle gözleri- _Bir konyak alır mısınız? San- panya. . ıye emrettı bugün yapılacak olP11 f.tf1ıtl,ı, 
vandııı dôkülen, duvarlardan fış. pıneklerken bak şımdi nerelerde - nın gosterdıgı masada ıkı kadın, il:ı nin bütün cazibeslle üç kadınsız cıyı bastırır .. dedikten sonra garso- Şampanya gelmı.~tı. Adam tıpa- ve manası anlaşılır· "ıer•O ı' 'i 
kıran renk renk elektrık ışıkları aL yiz? .. İnsan kuş misalı \'allahi .. . Şu' de .erkek vardı. Çiftin biri çok .n~ genç erkeği kendilerine çekmiye ça na seslenmek ıçin dönılu, bir• garson yı patla'.'.°ca. Naciye. ıir~erek hay_ eden partiler arasındP; ıii"';{. 
tııı rl pırıtdadıkça Nacıyenin ağzı Madam Hariklıyadan Allah razı ol- şelıydı. Kahkahaları , şakaları, ıtışıp lışıyorlardı. zaten ona doğru geliyorrhı. Eğilerek kırdı. !'1osyo Pavlevıç gıılerek dol- nasyonal alıikayt (CJ;. ıır -~. ı 
kulaklarına varıyor, yeni manikür sun... .. . k~kışmalarile etra~t~kilerin gözı~:i Naciyenin içi içine sığamaz ol- kulağına bir şeyler hsıldadı. Malı.. ~ıurdug_u bardakları ~ad:nı'."'~ uzat hesiz Südet A1rnııol3fl~iiYiı~ .ılı 
yapılmış tırnaklarına bakıp bakıp Pey'ma nın gozlı;rının önüne beş nı k:ndılerıne ce~ırıyorlardı: Öbur muştu: mııt bey konyak ısmarlamağı unut- · Nacıye bu ılk tattıgı ıçkıyı yadır nıanları, bir defo .~ıı s~ J~} 
sın'tı yor, ıki elıle hiç durmadan ye .. numaralı petrol lambasının kör isli erkegın yanındakı açık mavı dekol B' d h k d muştu acele yerinden fırladı son- gamadan hır tutuşta boşalttı .. Pey- yet olan Alman nuftl .,w·"a~ 

ışıgın-da, ig" renç dedikodular vapa _ te bir gece tuvaleti giyinmiş ve buk 
00

. -
1 

tız a 8 .~e dzaman~ 
1 

ad.ar ar kad,ınlara eğil' erek· ' man da dudaklarını ıslattı. Bir yu- büyük siyasi parti ~el bir,· 
ni oııdıile yapılmış saçlarını ok - . 1 bukl . ah 1 1 

ye o uracağızr - ıye soy en 1 - • dum ağu yutmuş glb' b " d "fri 
şark n karşılarındaki aynaya eği _ rak yirmi beş kuruşa bitip tüken - e e sıy saç arı omuz arına B h'b' M h t b .1 . - Mükemmel bir kısmet! .. de- . . . 1 oı;azı yan 1, selesinde de en ınu. 0J•~ ;.ti'~ - d.. .. 1 k d .. .. .. .. ar sa ı ı a mu ey yem erın ıçınde bır bıçak burkuldu 1Jc f'" ~ 
!erek güzelliğini gözden geçiriyor- mez örgüler yaptığı o kuyu, 1ar ~şrr.1uş ~ ~n a ın yu~nun vucu- . . . . . .. .. di _ Mösyö Pavleviç size prazanta . . · Bunların AlmaPY11 -unD 

1 
.'/ 

du Arada bır de soğuk bir kahkaha mezar geceleri geldi. Nacı ye hak .. dımun but~n hareketlerıle payına ace_:ılıgını gorunce ~anların~ ya.k- edilınekliğini istiyormuş.. Ona bar Nacıye ~ kadehte keyflenmişti. betleri mal(ım oJdU~eSi bl 
1 
~İ 

atarak Peymana: lıydı. Somurtup durmakta bir sa _ duşen erkegı kızıştırmıy:ı çalışıyor !aşı . ak masalarındak.ı boş ~ır . ı~- kralı derler' su gibi şampanya içer .. Peymana egılerek yavaşça: det Almanları ınes•ıl<•l'o'.~; l'j 
- Aman somurtup durma' _ di - bep yoktu. Fakat içindeki bu sızı. .. du. Caz hangi havayı çalarsa mavi kemleye oturdu. Nacıye sevınmıştı. Mahmut bey cevap beklemeden u- - Oh Yarabbi şükür! .. dedi _ lovak işi olmaktaP ç )ıJl 1~1 

yordu _ bılıyorsun ya! Güleç, şen Naciye düşünen Peymanı dürttii: tuvaletli kadın da beraber söyliL Paymanın somurtgan halinden bık- zaklaştı. Peyman şaşırmıştı bu ne dünya varmış! ... Şu hınzır sarhoş nasyonal bir nıcseldıoiı• 1 ;/ 
olmamızı sıkı sıkı söylediler .. Etra- - Karadenizde gemilerin mi baL yor ve oturduğu yerde oynuyordu. mıştı. Olmazsa bir iki laf atacaktı. demekti? Naciye karşıki aynada saç herifim kurtuldum ya!... Südetlerin şefi }lo~,.cO !>"• 
fa bak da gönlün açılsın .. Meğerse tı? Şu karşıki masaya bak hele .. Onun bu taşkın neşesi sol tarafta Malımut bey onlara: !arını düzelliyordu. Biraz sonra Malı (Devamı var) (Devıunı 3 11 
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t4 YAZAN 
lJSRET SAFA COŞKUN 

lı - E: O E B İ R O M A N : 131 
~~ llııa k 
ttı ~\- anuni .engeller de >ar. 
%ııh Utıı, o Italyan .. tabii -
" aYt"ı 
"l<rtı. . 

•-~l ar halled 'l bilir' 
""'b·'ııı- ıe. 

~iy0tıı UtııJıün olduğunu beu 
• tıı p.ı...t . . . . k 

I\~ .~ı,11 h · """' ıliraz ıçın a ·-
~burer bahaneyi ileri sür-

~~~ ili" 'Yetinde kalıyorum. 
} lıa~ır Uş_kül mevkideyim. 
Qı,,_ ' dı" 
~ "'I>, " 'erek kestirip atamı.. 

"'·ıı "'"et t tı ,_ an iL· e diyemem. Kolla-
"'l ~· !'!\" ' ,, 1 k;,ııı ~vı kuv ·et, iki ay-
.-1.lı ete d -

t'll'ı~ aı hi b· ogı·u çekiyor beni .. 

ı.ı.''q ıııuhç ır tarafa çarpılmıya
aJık . 

~ feJj· 3K.,. 
' h 1 l'al · t~~ 3kıy0 \ ar:ı11 gözlerle ba-

lı anı.;~· N~ kııdaı üzüldüğü. 
oruın. 

Hiç olmazs.ı, benim bu şuursuz 
arzulara, kararlara takılmamam 

}Uzını!. .. 

Son gece 
Bir hi.!si kablel _ 
vuku ve bir arzu .. 

Gözlerimi yüzümde dolaşan sı

cak bir ne!es, dudaklarıma değen 
nemli bir temasfa açtım. 

Cinıı'larda misafiı im. 
Geceyarısı. .. 
Çıt yok ... 
Oda kapısının açıldığını nasıl 

da duymadım? 
Halbuki uykum çok hafütir. 
Camdan içeri vuran ayışığında 

tanıyorum onu ... 
Cina ... 

Yatağın içinde dof:rulmak isti
yorum. Omuzlarımdan bastın -
yor, bırakmıyor. 

- Suad!. 
- Cina! ... 
- Seni uyandırdım, atfet beni.. 
- Ne var Cina hasta mısın?. 
- Hiçbir şeyim yol: Suad ... Ya. 

tağının kenarına oturmama mü
saade eder misin?. 
Yorganı çek~rek ~iltenin ya -

nında yer hazırlıyorum . Karyo
lııya, ayakları sarkmak üzere i
lişiyor. 

Onu adama kadar getiren se. 
bebin cür'etkar ce..saretini dü
şünüyorum. 

Marelli ile, yazıhanesinde ko _ 
nuşmamızı, bir karnra bağlıya -
madık. Ben elinden kurtuluş ol
madığını anlayıııca, birkaç gün 
düşünmek için miısaadesini iste
dim. 

- Peki! ... 

Derneğe mecbur uldu. 

Bırakmadı. Villaya beraber 
döndük. Otomobilimiz kapı ö -
nünde durduğu zam3n, Ciııa, mer. 
di\'enlcri ikişer üçer dtlıyarak bi
ze doğru koştu. 

Bana hissettirmLmege çalışma
sına rağmen gene kızm: 

- Ne haber! 
Der gibi babasına göı.krile işa

ret ettiğinin farkına varmakta ge
cikmedim. 

Marelli de: 
- İşler yolunda~ 
Manasını ifade eden bir şekilde 

başını salladı. 

Cina, bana utangaç nazarlarla 
bakıyordu. İhtimal babasının her 
şeyi öğrenmiş olması, ıkimizin ya
nında bir gene kız hicabı tevlid e
diyordu. 

Geç vakte kadar bahçede otur
duk. Yemekten sonra biraz ha

vadan, sudan konuştuk. Üçümüz
de de bir durgunluk vardı. Bil -
hassa ben Cina ile yalnız kalmak-

tan çekiniyorum. Kendımi yat -
mak için , oday~ attığım zaman ra
hat bir nefes aldım. 

Bir müddet 11yuyanı&dım. Bal
kon kapısını a~tım . Cırcır b&ek
lerinn sesini, rüzg:irın , yaprak -
!arın şakalaşışını, flört edişini 

dinledhn. 
Bu sessizliğe bir piyano sesi ka

nştı. 

Cina da uyumamış ofacaktı. 
Kollarımı balkonun parmaklı-

ğına yasladım. 

Dinliyorum. 

Ne güzel de çalıyor. 
Bu aydınlık gecenin kendini bı

dakmış sessizliği içinde klavye -
!erden fırlıyan her nağma bir 
aamla olup gönlümdeıı içeri sızı
yor. 

Bilmiyorum ne kadar çaldı? 
Fakat bitirinciyc kadar kıpır

damadan diııledim. 
Zavallı Cina!. 

Sen ne kadar sevilmeğe layık-

sın! ... 
Saadet, herkesten çok senin 

hakkın!. diye mırıld~ndım. 
Piyano sustuğu z.ıPıan gözlerin1 

dile geldi. İki damla yaştan biri 
onun biri de kendim :çin gözle -
rimden aşağı yanaklarımı yala_ 
dı. 

İki katre yaştan biri onun için
di. Onun için iwnuşuyordu. 

Bahtsız bir aşka düştüğü için!. 
İkincisi benim içindi. Aradığım 

en temiz, en saf ve en içli bir aş
kı kendinde bulac&ğım bir insan
dan kaçacağım için ... 

Bu derdli gecede, belki de göz
yaşları parmaklarına damlıyarak 

günlünün ıztırabını piyanosunun 
tuşlarına iliştirerek dile getiren 
gene kız, bu içli nağmclerile ba
na kendini değil, onu hatırlatmış
tı. Kendisinin ıztırabım düşünür
ken, gözümde o vardı. Ve ben 
Semrayı düşünüyordum. 

(Oe\'amı var) 

Birimizin derdi 
Hepimizin derdi 

Yerlimallerımıza aul· 
kaad yapmağo yelle· 

nenler ffldd.etle 
cazalandırı !malıdır 

Düıı matbaamıza bır karıımız 

geldi. Tes\•iyecı ustası ve H3l;d 
isminde olan bu vatandas yılhır. 
ca Amerikada bulunduğunu ve 
öz vatanına avdet ederek hal"n 
Amerikada öğrendiği malum ·' t'a 
burada eyerli tesviy<' iıletkrı • 

yapıp satmak suretilc hay atını 

kazandığını , . ., Eyübsultanda n _ 
turduğunu söyledikten sonra 'ı

kayetini ~u suretle anlattı : 

- Amerikada lastik ayak:rnbı. 
!ara alıştığım için burada da la:;.. 
tik ayakkabı giyerim. 6 gün ev. 
vel Kapalıçarşıda cB ... • isminde 
bir adamın dükkanından 160 ku. 
ruş vererek ayağımda gördüğü. 
nüz şu keten ,.e altı lastik ayak. 
kabıları aldım . Faknt liıstiklcı ın 

altı, daha 6 gün bık geçmed~n 

yarıldı. Ayakkabı ikiye ayrıldı. 

Bu lastikler yerli bır fabrikamı _ 
zın mamulatıdır. Sahibi bir Türk 
vatandaşı olduğu ıçin ısmıni t eş. 

hir etmek istemiyorum. Fakat 
imal olunan lastikler o kadar ie. 
na ve dayanıksız yapılmıştıı· h 
6 giin bile dayanmadan parça • 
!anıyor ... Bizim gibi işç i ve •an. 
atkarların parasına yazık dcj : 
mi? .. 6 günde bir 160 kuruş ·oerc. 
rek lastik ayakkabı nasıl ala • 
lım? ... Tekmil ) erh mallarının 

dayanıklığı \'e çürük mal alarak 
halkın aldatılmaması hususunda 
Ticaret Odasının \'C İktısad Ve. 
kfiletinin tedbir almalarını ri _ 
ca ederim .• 

Son Telgraf: Mulıterem karii. 
mizin anlattığı bu hadise, yerli 
mııllanmıza suikasd demektir. 
Lastik biT ayakkabı 6 günde ~a
sı! parça parça olıır? .. Halkı yer. 
li malı almaktan soğutacak olan 
bu kabil çürük ve do.yanıks,z 

imalata kat'iyyeıı müsaade olun. 
mamasını t.·e mütecasirleriıı şi:1. 

det!e cezalandırılmalarını ala • 
kadarlardan ehemmiyetle rica 
ederiz. 
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1 Yıldızelinde 
Cinayet 

Sivas, (Hususi) - Yıldızelinde 
feci bir cinayet olmuş, Banaz kö
yünden Ahmet Demir adında bir 
adam, hisesi olduğunu iddia ettiği 
bir başkasının arsası uzerine ev yap 
mak istemiş bu yüzden bir kavga 
çıkmıştır. Arsanın sahibi, Ahmet 
Demiri kama ile karnından yarala.. 
mıştır. Barsakları dışarıya fırlıyan 

yaralı biraz sonra ölmü~tür. KatU 
yakalanmıştır. 

lngiliz Scontlarının 

lstanbul, 
11 

" kd"" • · kağıt yürekleri uç çagın ye ıgerının Gelecek neslin insani hislerini 
arttırmak, faziletini yükseltmek is.. 

eteğini tuttuğu bir şehirdir. ~~e;e;n::~~ücş~~:;ıeri çok güzel 
• Bütün dünya Dcout'larına kağıd-

IST AN BUL PARASIZ VE PLANsız' DA GÜZELLEŞEBİLiR. ~:~yapılmış yürekler gönderiyor -

_ . . ---· -- Bu yüreklerin üzerinde: cTefev. 
Prost planını bitirirse, belediye bu planı tatbik edecek dünyalık elde ederse yıll:ırdanberi ı vühata karşı mücadele edelim ... • 

eski model bir manto ile yırtık bir etekliği hala sürükliyen şehrimiz son moda bir truakar giye- veya: cHiç bir millet aleyhinde söz 
cek, P~.~~ı bol, bir acuze gibi giiz.ellik enstitüsünde buruşukluklarını gerdirecek, makyaj yapa- 1 söylemiyelim ... • Yazılıdır. 
cak, yuzune bakılır hale gelecektir. Bundan başka, herhangi bir mil. 

Yazan : Nusret Safa COŞKUN 
Bir dostum söylüyordu. Mecmua 

da mı okumuş, duymuş mu bilmiyo 
rum, üç şey münakaşasız güzelmiş: 

Para, 
Kadın, 

Ve... İstanbul ... 
İlk iklsininin güzelliğini maale

sef münakaşasız kabul etmiye im
kıin yok, çünkü; paranın iğrençleş
tiği, kadının kaknemleştiği ve iki
sinin de güzel vasfına her vakit la
yık olmadıkları çok kereler vakidir. 

Fakat üçüncüniin, yan!, İstanbu
lun en derbeder halinde Lile, yine 
kendisine has bir güzellik taşıdığını 
hangimiz inkar edebiliriz?. Her giı
zele kolay kolay vurulmıyan müş
külpesent Nedim bile: 

Bu şehri Stambul ki, bimisli bahadır 
Bir scngine yekpare .A~em mülk"I 

fedadır. 

Diyor. 

Kedim, İstaubulu 1938 de görsey 
di, İstanbulun bir sengine, yekpare 
bir Acem mülkünü feda eder miy
di? Bunu ederdi. şeklinde tahmin 
biraz gülünççe olur, n"Tima bütün 
kirine, ;ıasına. hırpaniliğine, pasak
lılığına rağmen yine Mıs İstanbul, 
dünya şehirleri arasında en güzelle
rinden biri dir. l\fübalfıga saymazsa
nız en birincisidir de, diyebiliriz. 
Maamafih, bilmiyoruz.. İstanbulu 
herkese bu derece şirin gösteren bel 
ki de bu derbder, kendinden geçmiş 
halidir. Bazı güzellikler vardır ki, 
perişan, dağınık ve dcrbederken hoş 
tur. Mesela, uykudan yeni kalkmış 
güzel bir kadını gözünüzün önılne 

getiriniz; saç baş dağınık, uyku mah 

KURUNUÜLA 

KURUNUVUSTA 

.i 

Jet hakkında fena söz söylendiğini 
işiten Deout'lara, bu sözü söyli _ 
yenlere birer yürek vermelerini 
tavsiye ediyorlar. 

Bu miniminicik kıiğıd yürekler, 
insanlar arasında münafereti, kin 
ve nefreti izale edecek mi, dersi 

. ? 
nız •..• 

Bir mezarda 
3 iskelet 

-- ,. 

iNSAN KAFASI 
Yazan: FiLE -



( 

f:OTOGRAFLA Esrarengiz kadın 
Dört sene ağır hapse mahkum oıan güzel bir 

kadının hayatından alabileceğ i miz bir kaç 
safhanın esrarını çözebilir misiniz ? 

Her v•ldan binbir 
~ 

' asus kadın .. 
macera ile ayrılan 

neler yaptı ? 
Birkaç ay evvel İngilterede elli nin romanı da böyle bir tesadüf ıle 

yaşlarında bir kadın tevki! edilmlŞ- başlamıştır. 

ti.Adı Jesi Jordan olan bu kad ın, Fredrikin bir erkek kardeşı de 
berberlik ediyordu. Tevkifine sebeb Londrada idi. 1907 senesinin bir gü. 

9 - 9 O N T I! t. Q " • " - 23 M•yıe 19H 

TORKiYE 

ANKARA: 
Sıhhıye Vekaleti de kendisinin casuslukla maznun nü Fredrik bir telgraf alıyor: •kar. Kız Lisesi 

k olmasıdır. Jesi Jordanın Almanlar deşiniz kaza neticesinde öldü!• !.:::========================:.:=== 
'9 ---=- hesabına casusluk ettiği anlaşılmış Bunu alınca çok müteessir olanı--- --

Or f f •t ve nihayet dört sene hapse malı _ Fredrik haykırıp feryada başlıyor: ş • • t ht lb h • 
~es ere l e kıim edilmiştir. Bu kadın uzun za. - Zavallı kardeşim, zavallı kar. ışırme a e a ır 

• - mandanberi !ngilterededir. Esasen deşim! .. diye oradan oraya deli gibi 

l ., ld H ıı l / kendisi İskoçyada doğmuş, büyü • koşarken Jesi yanına geliyor, tel. h •k • 
1~ nsan o uruyor ar. müş, sonra Almanyaya .gitmiş, ~ir grafı alıp okuyor ve zavallı genç de- l ayesı ve 
ıq -- Almanla evlenmıştır. Nıhayet yıne likanlıya teselli ve kuvvet vermeğe _ • < 
'"' "1 h _ ,. .. . memleketi olan İskoçyaya gelm;ş.. çalışıyor. Buna muvaffak oluyor. 

Q' 8 kuml&rlnl Old urmıye m&hSUS tir. Elli yaşındaki casus kadının ha- Genç Almanın ille teessürü hafifli_ 
•Cln boğ UCU alet tıpkl kör ağaç yatı başlıbaşına bir maceradır. Sarı yor, artık o anden itibaren iki g~r.ç 

• saçlı dilber bir kız olan Jesi, evlen. arasındaki samimiyet arttıkça artı. 
1\ testeresıne benzer dikten sonra seneler geçerek casus yor. Bir müddet bu hal devam edi. 
Vtt!l olmuş ve memleketi olan İngiltere yor. Bir fevkaladelik yoktur. Lakin 

~ Çag" )0 ölüm halkası bu gün alyhine Almanyaya nasıl hizmet günün birinde Fredrikin askuliği 

h etmiştir? Bunlar esrarengiz tıirer çıkıyor. İster istemez Almanyaya ala" K .. b d k il 1 safhadır. Bu kadının romanım hu. giderek hizmet etmeğe mecbur ka. 
U a a U aDJ JyOr • laı;a etmek için otuz sene evvelin. lıyor ve gidiyor. Ondan sonra ara -

den başlamak lazım: larında mektublaşmak başlıyor. Jesi 
907 de güzel bir kız olan Jesi, bir ona muhabbetinden bahsediyor, 

yere hizmetçilikle girmeğe mecbur delikanlı da onu çok sevdiğini, hiç 
kalınıştı. Aile vaziyeti böyle icab bir zaman unutamıyacağım söylıi-
ediyordu. Bunun üzerine Dunde'de yor. 
bir otele girmiş, garson olmuştur. Bu hal, aylarca, «delikanlının as-

Fakat orada bulunan garsonlardan rmıştır. Bu Almanın adı Fredrik Jor.

1
kerliğini bi_tir_mesine kadar _böyl~ 

bir Alman delikanlısı ile çok geç _ dan idi. Lakin hayatın garib te~a - devam etmıştır. Fakat Fredrık Işı, 
meden aralarında bir sevgi başla • dü!leri vardır değil mi? İşte Jesi.. (Devamı 6 mcı sıJıifede) 

VlE Nü Bu R ·IFn lL.M 
- -

Casus l(adının rengarenk hileleri, kar· 
şınsındaki erkekleri yavaş yavaş 

yumuşatıyordu. 

Fakat Öğrendikleri ihtar olmasınc. 
sebeb oldu 

goruyor gibi davranıyordum. Altı 

tahtelbahir yerine on üç tahtelba
hirden bahsediyordum. Ben böyle 
on üç olduğunu söyleyince kadının 
buna çok diklcat ettiğini gördüm. 
Artık kendisile dünyada blrlblrle.. 
rini en iyi tanıyan birer dost olmuş 
idik. Ayrılırken hep böyle samiml 
olarak biribirimize veda ettik. BP
nim kendisine söylediğim şeylerden 
memnun kalmıştı. Halbuki ben ona 
öyle dünyayı sarsacak gibi sayılan 
esrardan bahsetmemiştim. Fakat o 
benden duyduğu şeylerin çok mü.. 
him olduğu kanaatinde idi. Ben bil-

(Devamı 1 inci sahi femizde! 

~,NADOLU ANONiM 
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Fransız ar Hataya Avrupanın siyasi ha- Yeşilkögde 
Dünkü 

asker gönderiyor vasindaki ağırlık dün Bagraın 
· j k •ı Jd Yeni klübUn •"ıl•t ır.e· (Biri~d •ahüedcn de"am) ! le "ermıycceğiz. Oria göre dana - ısmen zaı o u ,. 

hakkında verdıgımız notanın ccva- nın... raelml bUyUk apor ıen· 
buıı bildirecektı.-. ı Diyerek tehdid ve tazyikte bulun. ilklerine vesile oldu 

Bugün Fransız Haı·biye Nezareti I maktadırlar Reyhaniyede 15 Türk (Birinci sahifeden devam) linin iştirakile mühim bir toplantı C. H. P. Yeşilköy kam ununun bi-
bi11asında toplanacok r>lan Fran51z yaralanmıştır: katetmektedir. Alman ınulıafızlan, yapılmış, Çekoslovakya ı:neselesi mayesinde teşekkül eden (Yeşilköy 
kabinesinin ictimaınd.ı notaıruzın ALEVİ ŞEYHİNİ IJE VURDULAR her birr 500 gram trcılil ihtin eden görüşülmüş, toplantıdan sonra Sü. Spor) kulübünün açılış töreni dün 
gorüşülmesi v~ Hariciye Nazırına Adana 23 (Hu"'..ısi muhabirimiz- birçok kutular bulmu~lardır. Bu detlerin reisi Haynlayn, Hitlcr tara. saat 14,30 da kulüb sahaSlnda büyük 

Milli küme maçlarındJIJ. 

Galatasaray AlsaJlc' 
ğı 2-3 yendi 

verilecek direktiflerin tesbit edil - den)- Türklerin her tarafta ekse- kutulara infilak edici maddeyi ateş- fından kabul edilmiştir. Bu içtiınaa merasimle yapılmıştır. 
mesi muhtemeldir. riyet kazanması YC müstemlekecile- liyecck olan konloular ı·eptedilmiş ve bu kabule büyüle bir ehemmiyet Saha bayraklarla donahlmış, Jı_ AnadQlu klübü dün !turumunun 
Hükiımetirniz büyük bir hassasi- re karşı mukavemet göstermesi yo- bulunu~·ordu. Bn kı:tular, köprü _ verilmektedir. vetliler için yerler hazırlanmıst:ı. 

30 ıııııı 

yelle Fransarun ,·ereceği cevabı bek !unda hizmette bulunan, bir aralık niin muhtelif noktalanna konulmuş- Alakadarların Hitlerin Hayn _ Meydanın dört tarafını kalabalık yılını kutluladı 
!emekte ve Hataydaki "azyetleri İstanbulu da ziyaret eden Alevi şey. tu. Çek askerleri, Alman muhafız- layne itidal ta\'siye etmekle bera. bir halk kütlesi çerçevelemişti. naL • ~ 
safha safha takib etmektedir. hi Fran'1zlar tarafındar. Yurdurul - !arı göriir görnıt~ kaçmuşlar ,.e bu ber Südet Almanlarının statüsü kalı ziraat mektebi piramit ve fut. Milli kiline futbol şampiyonaSl War müsabakayı 3 

• • 
Buraya gelen malümata göre mu~tur. Ayağından yaralanan Şeyh surellc muhafızlar da fıu caniyane hakkında müzakerata girişmeden bol takımlarının da iştirakile Ye - maçlarına diin de Alsancak - Gala. ]ardır. . . btİıı" 

FranSlzların Hatavdak; hattı hare-1 mütearnzların hucumundan bin teşehbüsiin önüne gcçnıi~lcrdir. önce Prağ hükümetinden icab eden şilköy Spor kulübüne mensub bü- tasaray müsabakasile devam edil - Anadolu ı.ııJo 4 
ketlerinde henü/.. hiçbir değişiklik mürküliıtla. havatını Lurtarml§tı~. Tanklar gecerkeıı... teminatın alınmasında hemfikir o!. tün gençler muntazam kıyafetlerile miştir. Memleketimizin en~ 
yoktur. Zulüm, i~hcnce, tehdid vel Fakat, oz bır Turk olon Şeyh ayagı Prag 23 (A.A.) Hliklımet me _ dukları anlaşılmaktadır. Yani Sü _ bir resmigeçid yapmışlar ve şiddet. İzmirliler eski kadrolarını muha. !erinden Anadolu .k~~di 
Tüı·kler aleyhine tahr;kat her mın-ı b'.raz iyileşir .iyi10şm_l'z r!~m tehdi- murlarının enerjik hattı hareketi deller, hayatları zaman altına alın. le alkl§lanmışlardır. Resmi geçidi faza ediyorlardı. Buna mukabil ga. eu senei devriyesı ~i 
takada bütün ~iddclıle devam et - dıne ve bu !ılı lccayuze roj.'men tes- Henlein taraftarı tahrikakılar üze- dıktan ve siyasi hürriyet ve hare. müteakib sahanın ortasında yer a_ Jatasaray Sacit, Adnan, Lutli, Mus... da parlak bir şekilde 
mektedir. ~ cil bürosuna müracaat etmeş ve re- rinde büyük bir tesir hası!" etmiştir. ketleri tamamile temin edildikten lınmış ve hepbirden İstiklal marşı tafa, Saim, Eşfak, Necdet, Süley _ tır. . ıı-!ı! 
ERMENİ ÇETELERi MEYD.•'lf yini tescil cttirm;~tir. Bohemyanın şimali garbi>inde kii- sonra müzakerelere girişebilecek: • söylenmiştir. man, Gündüz, Haşim, Bülendden Evvela kulübün ça ı;-4 · 

OKUYORLAR 1 SliRIYEYl: ASKER VE in birçok şehirlerde tanklar geçer- ferdir. Marş bittikten sonra kulüb adı!la mürekkebdi. spor şubelerinin faal 
3 
~· · 

Haleb 23 (H • h b. . . 1 TAYYARE GE~UUYORLAR ken Heinlencilcrin bayrakları \'e Diğer taraftan Almanyanın Loıı. muharrir arkadaşımız Nusret .'la. Birinci devre heyecansız ve zevk. resmi yapmışlar v~;"l<"tı' 
us..ıM rııu a ırımız - Jlaleb 23 (Husu5' muhabınmız - nişaneleri derhal ortadan kalkmış _ dra sefirinin Lord Halifaksı ve ha. fa Coşkun açılış nutkunu söylemiş. sız geçmişti. Her iki takım teknik. kulübün reisi Vah .• b 

~~n) ~ Suriyedeki J..rmenilerin tes- den)- Türkıye - Hatay hududunda- tır. Çek ahalinin kun ei mane\'iyesi rı.·ciye daimi müş1viıi Van Si ta .. rt tir. Yeşil köy gençliği adına Besl:m J ten ziyade sür'at ve enerji göster _ sporcularına söylcd•~'.t.,dı 
e erek Hat.sya srvklerine de - ki köprülerin altın;ı dinamit ko,_·an miikt•mm~ldı'r. 1 C k tan sonra gu··reş,.iJrr ~ ... ,. 

1 
- ııyaret ederek yarımşar saat go - an at bu nutka cevab vermiştir. miştir. Hakemin oyunu sık sık '.<es. , ,,.." 

vam o unmaktadır. 1 ,.e bazı askeri tedbirlere başvuran Radikal surcllc hallcdilnıeli rüşmesi \'e bu esnada Almanyanın Genç sporcu ateş'i bir hitabe ile. mesi müsabakanın zaten yarım .:ı. da bir gösteriş müsa ~ 
Taşnak komitası a mensub olan müstemlekecilerin Suriyeye yeni - Roma 23 (A.A.j Çekoslovakya- ÇekoslO\·akyaya karşı istila hisleri gençliğin Atatürke bağlılığını teba. lan zevkini büsbütün kaçırıym·.;a lardır. Daha sonra ~ 

bu çeteler Fransl! zabitlerinin emri den Senegalli kıtaat ,.e tayyare ge- nın vaziyeti karşısmda ınütalealar beslediğine dair teminat verm~si rüz ettirmiştir. da iki tarafın da sert oynamak le. üdleri aralarında tıı; ç~ 
altında olup her türlii müsellah taz.. tirdikleri anlaşılmaktadtr. serdeden Stampa gazı lesi, meseleyi ve maiyetindeki gerginliği kısm-:>ı Nutukları atleti?.m müsabakala:·ı mayülü bu suretle bertaraf edil _ yapmak üzere sah•~;at. 
yike ve hareket~ kar~ı ihzar edilmiş Bir kısım Scnpgalii cfrad_ asay~i vahimlcştirmekten baska bir işe tahfif etmiştir. takib etmiştir. 100 metro sür'at ko- miş oluyordu. Fakat Galatasaray _ 15 er dakikalık 1 

d<" • 
bulunmaktadırla r. Bunların arasın- muhafaza tdccek kuvwtlcrı takvı., yaramı ·r.n müle\·ali teahhurlar de- Halifaks. İngilterenin Çekosl'l - şusunu Yeşilköyden Nuri Cevad dan Adnanı sert ve tehlikeli bir çı. oynanan maçın iç•:bıl<"~: 
da Türkiyeye ve Türklüğe karsı a- ye bahanesıl e Hataya ,,c,·kolunmuş- ğil, miisbd bir hal sureti talep et- vak yaya karşı herhangi bir taahhii- 12 4/5 le kazanmıştır. İkinci Hal _ · kış yaptığı için, Alasncaklı Sami de seneler oyun °Y

111
;.

1 
dı~~~ 

Jcn_en meydan ohu) anlar vardır. İç- tur.. _ . .. .. • . . mektedir. dü _olmadığını kay~et~işse de bir kalı ziraatten Şemsi, üçüncü gene /tekme attığı i,çin oyundan çıkarıldı. te_ oyun~ular 11~~· sıftf ;ı 
krınden birçoğu Hataylı Türklerin TURKLER! OLDURl\IEK iÇiN Bu gazete diyor ki: cebır hareketı netıcesınde Fransa Halkalıdan Ali Kobaş gelmiştir. Birinci devre sayısız 1.ıitmi~tir. mış, bırıncı d_cue de'·r" 
nleriııi, paralaruı. \'e mücevherıe-J TAH~iKAT Y~PIYORLAR. Çekoslovak meselesi. r:.dikal ru- gibi diğer Avr~pa de:·JeUerinin_ mü. Halat çekme müsabakası çok eğ_! İkinci devrenin ilk dakikalarında bere bitm., Jkmc:.351tı5" 
rini yağma ve talan etmek hede'\Je' Adana :3 (Hususı nıuhabırımız -1 rette halledilmelidır. dahalesı takdırınde Ingılterenın de lenceli olmuş Yeşilköy halat çekme ' Alsancaklılar Galatasaray kalesini B takımı Fet_hı ıır• ~j 
Hataya gitmektedlrler. ~en, makıneye ,·crırkc~·~-: Kırka~, Lonc!ı-a 23 (Son Telgraf) - Çe - liı~ayid. kalamıy~cağmı sarih bir takımı galib gelmiştir. jsıkıştırmıya başlamışlardı. Yirmilatmış buna _bıra: i~ Jll~~' 

. gaç mıntakasında Fran.ı~ Jandar koslovak,·ad bel a ·. . . . şekılde ıfade etml§tır. Halk 1 . . . metreden Galatasaray aleyhine ve. dan Halıl bır go ·ıı t 
Iskenderun, Kırıkhan, Reyhani - malarının alenen Türkler aleyhine künetle d.e ·aa le ıkJted"."çı2~0ı 'u - Lord Halifaks, müteakıben Fraıı. . "dadı zıraat mektebı tale~esı -'rilen bir firikik vuruşunda hyas rek beraberliği ten_ı~ IJI. 

ye, Karaağaç mınh:kalarında Türk k tı·· 1 . · tah ·k•tl v meme e ır. o mm. nın cı en muntazam olan pıranııtl ı · d nell" •· • a ıam yapı masu ıçın rı a t k d .-ı sanın Londra elçisini kabul ederek . . . güzel bir şütle takımına güzel bir Bıraz sonra a bl" 
evlerini dolaşan resmi müsteml0 ke yaptıkları görülmektedir. Son yir. a : e seçı yapılmış ve yalnız bir müddet göruşm·· c- hareketlerını takıben Yeşilköy Spor 1 k d t o b d emektarlar 1 - l bl'ra ııJI' 

1 
. . .. . . . J Pragda 621 bin ki,; reve iştirak e,·_ . uş u.. B ve genç tak ml k 1 l .. go azan ırmış ır. yunun un an . etle 

memur arı. mı doıt saattenbuı bu ta!-ırıkat ve . . .. '. • . . · J Müteakıben in n· k b. · b. 1 arı arşı aşmışa., i . suretile maç nıh•Y 11'~ 
,. . . . . J . . . ı~mıştır. Çek hukumetı re,mı b;" g ız a ıncsı ır maç çok heyecanlı olmu B takı sonrası cıdden heyecanlı olmuş. Ga. feııer . ~ 

- Katıyyen mt•haba ıştırak et- propaganda hızlı bır hal almaga t bı·· d k .k . s·· 1 toplantı yapmış Avrupanın nazık ş - 1 11 b .. t'. ..1 ·ı Bundan sonra ı·t>JI . . . . . . I b şl tı e ıg neşre ere ı · ı udet Alma. . . . .. . • mımıı 2 _ ı galibiyetile bitmi~tir I atasaray ı ar u un enerıı erı e ~a. k . d 1 kU o .ıl 
miyeceksınız. Aksı takdırde sızı kat- a ~ış _r. . nının ölümile neticelenen vak'av 1 vazıyetı uzerıne müdavelei efkar. .. .. . lışmışlar ve biraz yavaş ve ağır ov_ ımı ıle Ana o u •aPlfl~ ~ 
ham edeceğiz ölülerinize mezar bi- Endişelı vazıydler vardır. izah et kt b d Al nl · 

1 ı'da bulunmuş ve vaziyetin saJah kes Gunun en heyecanlı karşılaşması G .. d.. 1 • B .. 1 d .:ı~ heyecanlı bir maç) .... ra!ıl 
, me e ve un a ma arın . •. .. .. .. - Halkalı ziraat Ye ilk.. b. . . t ruyan un uz so açıga, u en - . h 0 o .,. ~ 

1 
.. h . . • bet~ıgı gorulmuştür ' - Ş oy ırıncı •- .. .. 1 b. cı aftayımı • ııdı 

usu su, areketlerının amil oldu _ · • . . . kımları arasında ol t Ç k taya alınmış ve Bulend guze ır . . . h {tayııııı 1 
Tevkifhaneye eroin 

sokanlar yakalandı 
ğunu 't~barüz ettirmektedir. F_rans~ Çe~osfovakya haıliselerını zevkli ve heyecanı muş ur. 

0 sıyrılışla beraberlik golünü çıkar. maçın ık~ncı al 3 gol .ır ı 
Diğer taraftan Çekoslo,•ak a a. derın bır alaka ıle takib etmekte - . . '. geçen. maçın mı tır Bunu İzmir sa "i inin üze! 1' nun attıgı 2 ~o e arı ; . 

)
·an· tt·-· b. • t b!Y_ d dir. Fransız Hariciye Nazırı birrok galıbı Halkalı zıraat olmuştur. . ş · • . . g_ Çİ _g 1 . eden Fenerlıler ır. 

sı neşre ıgı ır resmı e ıg e • G 1 h k"k bır vuruşla attıgı ıkıncı zmrı "O u 1 • 
·· 

1 
.. 

1 
d kt d" sefirleri kabul ederek görüşmüş enç er a ı aten canlı bir oyun ° , mışlardır. ıb~~r' 

ezcum ': şo~ c eme e ır: tür. - oynamışlar ve rakiblerini 3 _ 1 en. takib etmiştir. Galatasaraylılar y2. ı Gece de kulüb sa . -"' 
•Mıllı mudafaa kanunu muci . . . y ·d be b r · · t · t k · · ·h ııır l'jı; 

Emniyet müdurluğü kaçakçılık 
1 
lar bu haber üzerine ertesi gün he- b. .

11
. .. .. • - Intihabatta. düne kadar alınan n< mışlerdır. nı en ra er ıgı esıs e me •çın irin ailelerine dans ,_,, ıcr 

. . ınce mı ı mudafaa nazırı, huku _ - . .. , • ş1 E f k b' f' iki' t n · . va•., 
<ubesi memurları ~ok ınühım ve ye- men faalıyete gecmı~Jerdır. 

1
. k t·ı .

11
• ..d f 1 tice Almanların eskisine nazaran Sporcular şerefıne kulub bançe. ugraşmı ar, ş a ır ır >< e verılmış ve g!'Ç ""Ot 

, • / . ~ me ın muva a ı e, mı ı mu a aaca . . . . . b r t k k d ·t . . g 

nı bir muvaffak;ye~ :emin etml§ler- Kaçakçı Seyfınııı ".~zı.1dan kapı. b" f iht° t .
1 

al"stl 
1

' yüzde 44,5 fazla rey temin ettikleri sınde bır çay zıyafetı \'erilmış, Ye. u ırsatı a ımına azan ırmı.ş ır. rulmıştir. 
dir: l cıya bir mektub göndcrı!miştir. Bu ır Slnı . ıy_a 1 e spesy _ı . ere merkezindedir. şilköylüler güzel bir gün yaşamıs..JSıkı bir şütle galibiyet golünü ~1 

- =y"'"'~.~~==".k~,,,.ÔJO 
. .• takvıyc edılmllj yardımcı ıhtıyatı, . . karmı tır ıne a 

Uzun zamandanbcci .Jstanbul tev' mektuba 40 lira da .eııolunmus ve f k l"d tal· 1 . . .1.h _, ingillcreniıı hallı harekrti lardır. Spor hayatımıza yem katı - Ş · 

b . k d • ev a a e ım er ıçın sı a ,.,tına y ·ık·· 1- 1 ff 1 M · d •· d ı 
kifhanesi• ne yapılan bütün tekay- ır a ına "erilmı~t.r Giden kadın! • t B db' . be . .. Londra 23 (A.A.) _ İngiliz zi _şan genç eşı oyu ere mu\'a a - aç netıcc :gışme en sonu'la y •• .. d t1 

b k 
çagırmış ır. u te ırın se bı, Öl- '·' a·ı . d ' G 1 t e j 

yi.ıd \'e alınan tedbirlere rağmen yi- u me tubu k~pıcının karısı Ma -,ğer devletlerde olduğu gibi ihtiy~t- mamdarları Südetlerle meskün mın .... yet ı erız. kadar e,·am ctmış ve a a asaı·ay. UZUO , il'". 
ne. eroin, esrar gibi zehirli madde. dam Anapolıtız~. \•erm15tır.. Bıraz. ]arı yeni silahları kulla-ımağa aü~- J takaya müşahit sıfatilc bir İngiliz ı (Birinci sahif•.d'',-ı 5" 
Jerın arasıra kaçak olarak sokul - sonra da kadın bır torba ıçınde 50 tırmaktadır. Ayni zamanda ~ayr· 1 komisyonu veya Ingiliz ajanları E • k d ı d· s bahattıP ·IJ 
duğunda şüphe olunuyor _ve kaçak- ! gram eroi~i getirmi~tir. işte.tam bu kafi bulunan bugünkü mevcud ef~ l gönderilmesi imkanını derpiş et - sr are ngız a ın 1 ~:ş ~:ınaz~d aınahaJJe'ı,,.., 
~ıların yaka_laıımasına ragme~ yıne sırada teıtıba.t ~lmış olan dıger me- radı takviye etmek, bugünkü karı. mektedirlcr. Bu şekılde bir teklifin gene ~ yaşında bıl 10 ,1 
arasıra tevkifaned• yapılan anı araş- morlar curmuıne~h.ıd yapml§lar ve şık zamanda nizam ve devletin em 1 Lokal Anzeiger gazetesi tarafından . . . . ı · · . . ad•ı· P ı" 
tırmalarda tektük zehirli maddeler kaçakçı kadını yakalam.şlnrdır . . . - ı ıl ld • b· t ''T (5 inci sabilrden devam) I Jesı Jordan onlardan hıç bır nabcr ısmınde ıkı ark e~ • 

An. . . • . . . nıyetını muhafaza eylemek ve Çe- j yap m.ı~ o ugu ve ~ . eıc.ı m mes- .· . alamamı tı. . münasebetile eğJenf!l ı 
bulunuyordu. ıel ısmınd~. d .ger 1.ıır kadının koslovakyanın bazı noktalarında ul İngılız mahlellerıııın dıkkatini 1 annesıne açmıştır... . ş . . . . . . . e ~ırla~ 

TEVKİFANEYC !-:OKULAN da bu ışlerle ugra~tıgı ve suçortağı ku _, 
1 

.. b"h t·· 
1

.. 1 celbettig"i hatırlardadır Bu mabf 1 - Iskoçyada guıel hır kızla ta- 1 1919 da artık harb bıtmıştı. Jesı, rıkapı harıcınd 
1 . 

1 
· . vu a g.,.cn ere muşa ı ur u Y~- 'ı · e - . . . . . . . • A 1 . . . . dır 

MEi'ltl:R!.. an aşı mış, o da tevkıf olun~uştur. ni vak'aların önüne geçmek lüzu. ler bu suretle hadiseler çıkmasının, nıştn:': Bırıbırı~ızı sevıyoruz. s... dıger kardeşlerını aramış: sonra ya. ·. . dJP g, 
Bu kaçakçılıijı kimin yaptığını Bu enteresan hadıS<: uzerınde e- d d"kk t 1 t ive bunların sonradan istismar edil- kerlıgım bıtcr bıtmez onunla evle. nına beş altı yaşlarındakı kızı M:ır. Bır aralık oıa .. · ,r 

h . il d mu a nazarı ı a e a ınmış ır. . •. a· . . l k Al d İ ·ı· 1 .. 1 b" k bU ı~ 1 

tesbit etmek için müddeinmumilik, emmı)e e urulmakta ve yeni iz- A" t bl... d b !-ı mesinin önü alınmış olacağını ü ı necegım; ıyor. gerıtı a ara manya an ngı ·"- guze ır 17., t 
tcvkifane müdürlüğü ve kaçakçılık !er üzerinde yürünmcktedir. k t_ıanb~ e fıgıben sloknudn a ku 

1
· ar.'. mid etmektedirler . ı İlk tanıştıkları zamandanberi sc. reye, İskoçyaya hareket etmişti. o. , zarı dikkatini celbC n

1
'9 e ın ır se er r ı eme o ma _ · . . . k . . 1 1 b. kası 

,ubcsi memurları mü~terek bir ted- ç· ,., dıg"ını da ila\'C eylemektedı·r. •. L d H ı·r ks r ·ıt . Ç neler geçmiş, nihayet 912 de Fred- rada kcndısıııı ço ıyı karşı anıl§ ar, ırden kızın ar . nr' 

inle k b
.
1 

or aıa .. ngıerenııı e- ı ı.1 . f d l d k"k d ~ı b' z sO 
bir almak lüzumunu lı.'F.etmişler ve r mu a J Dün Almanvada, evvelce Avus _ k J k .. d f t k . . rik bir mektub yazarak .Jesi'yi ALI aı esı e ra ı tara ın an ço · ı ram ır. ,. a <at ıra 11 

, os ova vayı mu 3 aa t me ıçın • .. .. t·· Fak t b k d t , d• aı 
tevkifaneve maznun vaziv. etinde bir t 1 · · ·· ·· -ıd. • · F • · • b. ·ı·ı· f k man"ava çag"ırmıştır Kız memle - gormuş ur. a u a ın ar 1

·'· ı iki gencin arasın ,p; _ urya mese esının goruşu ugiı ransanın gıreccgı ır ı ı a a ar • , · · ' . . k. J . d -·ıd· İ 1 1 d ıJef ır · 
memurun sokulmasını kararlastır _ B t d h · d H" 1 · · al. k 1 k .. · - . . . kelinden ayrılarak oraya gıtmış ,•e ı es ı esı egı ı. Arlık s coçya 1 an fere! ba ıamıştır. ı ~ · T er esga en şe rın e ıt erın rıy.i. şı a asız ı gostermıycccııını ışrabl . . . . , ş Jll8.ı 
m1'lardır. aarruzu selinde Alman sivil ve askeri rka. etmiştir. evlenmişlerdir. Hamburgda yerleş-ı zıyade kcndını _bır Alman ><•dını o. kıza yalnız başın~ sr 

Uwn zaman tıpkı bir maznun gi- mişlcr, iş güç sahibi olmuşlardı. ]arak hıssetmegc başlamıştı. Onun zusundadırlar! .. f!u 4 
bı mevkuflar arasında kalan ve bit- , H k T k /Fredrik otelcilik ediyor, çok para 1 için çok kalmaksızın tekrar Alman-1 . d ht ı's olan• 

an 23 (\A) ra vapuru d .... t· · L.k. Al d zıya e mu er •r~ tabi kıyafet değiştirmi~ olan me - ow ı . . ~ Huşov'un kazanıyordu. 1914 Mayısında hir yaya onmuş ur. a ın manya a daşile beraber gider• 
mur nihayet bir gün maksadına na- cenubu ~arkisin:l.• m·.ıha,ara edil -1 ı kızları oluvor. Adını Margarit ha - ıharbdcn sonra yaşamak zorlaşm:~tı. . baksıılfl 
il olmu• ve zelıirlı madde kaçakçı. mış olan bütün Çi:ı kun·etleri, Ti. <Birinci sahifeden devam) Vapw·da davetliler, hazırlan "Uyorlar fakat iki üç ay sonra U - Fakat ölen kocasının ailesi genç ko. - Bı~az dur · tir ' • ç· p k d an J ' •• • ., sonra ıla,·e etrrııŞ J 
lığından dolayı me,·kuf bulunan en- ın u ov ern:r) olunu geçmiş- bulunan vapurların düdük sesleri zengin bir büfe ile izaz olunm~lar mumi harb çıkıyor, her şey altust dına yardım edıyorlar. ona ış bulu. ..,c,·• 1- t 

'"bıkalı kaçakçılaıdaa ·S<yfi nin ler ,.e diğer Çin kunelilcrile bir- arasında Galata rıhtımından hare_ ve bu sırada Bay Yusuf Ziya öni oluyor, Fredrik yine askere gidiyor. yorlardı. Margerili çok seviyodar, - Gel.. Şu ko, ·bir 
ağzmdan bazı iµudarı almıştır. leşmişlerdir. ket eden Trak, saatte 18 mil üzerın. güzel bir nutuk söylemiştir ve ~z~ Lakin harbin son senesinde, 1918 ı ona «Küçük Marga. diyorlardı. N'i. ve b~rabercc yolun . 

SADIK.ALI Bir. K,\(AKÇI!. . Çinliler, Huşoo;\ın gaı binde ye- den sevirle 2.5 saatte Mudanvava cümle demi.'lir ki: de haber alınıyor ki genç adam cep- ! hayet Alman ailesinden zengin bıı·i kılmışlerdır. h ,,& · 
J\le,·kuf merr.ur SAyfi ile arka - nıden topl<ınmaktJ ve :•cı'I; bir mu.. 1 varmışİır . • •-Türk· ticaret filomuza n>lis hede vurulmuş, ölmüştür. lkU.çük _Margayı yanına almış, bJ · ı. İşte burada ~ö~Jef 

da•lığını ilerlettikçe ilerletmiş ve ~:';~meç\n~alttı. hazı~~d·maktadırlar. i\1udanyada kalabalık bir karşıla. Türk ismi ve yepyeni teknesile ><a. İskoçyalı kadın küçük kızilc y1L yutmege başlamıştır. Mareşal Hm. ılerı gerı bazı ,o~; 
onunla harmani.k \'e ke_vıf arka - ı erın şım ı rn mukabil k r·ı . 1 1 . . "kb 1 • . tılan Trak vapurumuzun şu birı·ncı· nız kalı,·or, velim' bir kızla dul hir denburg Alman Cümhurreisi inli. Sabahattin buna ıı pı~• 

taarruza . lu ki yıcı a ı esı ge en crı ıstı · a e,mış , , 1 ,, ., daşı da <>]muştur !lıı 'uretle ar - geçm•ş '' u arına dair seferinde bulunmak bahti.yarlıg"ını kadın olarak yaşamag·a başlıyor. Ço. hab edildiği zaman küçük Margl da iş kızışmı~ ve bir " 1'1,eıl ortada b. · d 1 ve davetliler, hazırlanan otobüs!er- d b l d l\' l AP kadaşına ısınan Seyfi niha_,·et bir ır rıvave. 0 Mmaktadır beraber tattık. cug"unu büvütmiye ug"raşıyor. La- Hanover c u_ unu_ yor. u_. ·ıareso çağına saldıran lbı· ;it', 
l 
le Borsaya götürülmüşlerdir. , b ı d ı ı 

giin baklayı ağz:ndan çıkarmış ve Bizi Mudanyaya saatle 18 mild~n kin İskoçyadaki ailesi ne oldu? Q_ on_un _u _un ugu aı eyı zıyaretc __ ~c - kadaşını tam .. k\.111~-1 
Kumbaracı Yoku~ıınd;ı APastas a- Zelzele durdu 1 BURSADA... f~z!~ bir sür'atle götüren ve bu •rada karde~leri vardı. Harb başladı mıs, _ku_çuk kızı d• okşamı~: kuçuk çakça \'urup oJdU ciJl,/ 
partımanının k>pısına gönderilecek Buısada •Çelikpalas• otelinde YC- suratı makine sarsıntısı duyu!m.1 -1 başlayalı dcirt seneden fazla olmu~. kız. ıhtı) ar mareşalın kucagına r,ı. Ktil Ahmed, bıl :fJil'r( 
bir adamın kendilerir>e istediği ka. mek yenmiş ve kısa bir istirahatten dan temin eden şu beyaz ve güzd - karak oturmuş, koca kumanda_ı'.ın ra firar etmiştır. rf' 

dar eroin getirebileceğini •Öylemiş- Heyelan baş .·. adı 1 sonra evvcliı •Yeşil• c gidilmiş om. Yapurla ticaretimiz ve ticaret filo_ mette olduğu gıbi gene 2,5 saatte - bıyıklarını çek:rek oyn~:nıştı: I~te cesedi bu sabah ıııo 
tir 1 _ lda Yeşıl .. cami \'e diğer bazı yerlc-r muz yeni şer~fh tarihin~ başlamL~ Galata rıhtımına \'arılml§tır. M~rganın dJ boyle bır şohretı var. muştur. , 1l 
GİZLİ BİR GECE ZiYARETİ 1 bunu muteakıb da I~ Bankasın:.n bulunuyor Buyuk Şefımızin ılham / Davetliler burada da Denizb1~ _ dıı · K .1 .1 aktuıııJl ~: · 
B b 1 

, Geyvenın Taraklı nahl\ esme bag" · k S · d ı ·ı ı ı Bundan sonra dul kadın tekrar atı 1 e m ıı··Jll' / unu ha er a an ,;urnaz memur; 
1 

ç· k .. . - - ipe ve ümcr Bankın sem'i MPrL ,.e ıra e erı e varı mış o an bugün. kın se\'imli ve kıymetli umum mu. ld d buna f!l u 
bir gece vakti herkes uyuduktan 1 

d) oyu araLısı ınutemadi bir su- nas fabrıka n ımaliıthancltı i zıv3• I kü etapı iyice tebarüz ettirebilmek dürü Bay Yusuf Ziya Öniş tarafın. bir kocaya varmıştır. Fakat bu i - ve en ~ ,.e ~ 
rette ·ad ti k ·· . . .. • k. · ı ·, b' · · · ·b· 1 , sevda munakaş• ., .ı 

sonra gizlice tevkifoncden çıkmış ve şı e e ;;ymağa başla - ret olunmuştuP. uzere bıraz m1zıye donecegim.• dan ayrı ayrı taşyi olunmuşlar ve 1 ıncı ev enı,. mncısı gı ı o m.- - • .. e~tedw ır 
\·c kaçak•·ılık bu···.osu.n', gelerek \'a- mıştır Bu yu··zd<n ' . .. bu··tu··n . . 1 Mumaı·ıc,·h bund"n •o ,. 1"" . h . b ti h tt g·· a··k mıştır. Kadın bedbaht olmuştu. dugu soylenm t"I \$ ' .... . . "o~. un Bu gezıntılerden sonra Mudam·.1. . . . "" . n. a urK 1 epsı u mu u seya a e or u - . . . . • . . !<• ı 
zıyeti haber verdikten sonra yine mezruatı. bağ ve bahçeleri heyela- ya dönülerek vapura gelinıniştir.· ticaret filosunun Osmorlı saltanatı !eri fevkalade intizam ve mük~m _ Nihayet geçımsızlıkle ayrılm~g1 16 yaşındakı rafınd'0 
t~\·kifaneye dönüp Sevrinin yanın- nın fazlalığı neticesi olarak kamilen ı DÖNÜŞ. .. zamanı_ndaki faaliyetsizliğinden, k.1• meliyct:en memnun olduklarını biL 

1 
mecbur kalmış, yenı kocasında~ ay. ma ve polıs ta . 

daki yatağına yatını~tır. mah\'olmuşlardır. Bu bot;ıı zrıcmndcn b:.hsctmiş ve mü.;_ 1
1 

dirmişlerdir. rılmıştır. Tekrar_ cskı kocası F red. ranmaktadır. , .• 1~01",.~ 
seyahatin en tatlı n unutul. ı ar" 

Bu gizli gece ziyareti yıldmm gi- Heyelan, köyün içine de sirayet maz anldarından birini de dönüş - takbel inkişaf programından ,.e TAZİJ\l VE ŞÜKRAN rik Jordanın ndını almı~ ve öyle Biran evve y ııor'" 
bi bir otomobille ve 5.10 dc,kika için- etmeğe başlamışfır. Bu şuretle bir 1 teki saikler !"kil etmiştir. Baş\'ckil Celal Bay arın bu husu,ıa 1 'T'LGRAFLARI ÇEKİLDİ yaşamağ:ı başlamıştır. Alman yadan eden tedbirler 

3 
· l!" 

de yapıldığı için uyuyan Seyfinin I kısım evler de kaymaktadır. ittihaz ettiği yüksek tedbirlerden Trakın bu ilk seferi münasebeble ayrılarak kendi memleketi olan İs- ı . i<:''' ",,· 
Gelisle olduğu gibi dönüşte de b Al n) a 

hiçbir şeyden haber· dm"mıştır. uzun uzun ahsetmiştir. Denizbank namına Bay Yusuf Ziya koçyaya dönemiyordu. Eski koc3 - verim. ma nıB1' 
J misafirlerin ağırlanmasilc büyük bir j .. Jd' .... nı ı:ı ..;;ıf. 11 

Diğer koğuş :ukııda~ları da mev- L"ı b a manevraları İSTANBULDA Öni~ tarafından dün gece Ulu Ön. sını ne kadar sevmiş ise onun meın. rım. o ugu a g~: Y nezaket n ev sahibi te\'azuile De. 1 ı Al t aklarııı ~ kuf mrmunın ha!Ay:ı gidip geldiği- Çok ~.ddetli ve sürekli alkı~l~!"la j der Atatiirke. Başvekil Celal Ba _ lcketi o an manyayı da öyle s~v. man opr . ı1slıl~.:o' 
ni z;,nnetmislerdir. Trablusgarb 23 (A.A.) - İtalya 1 nizbankın kıymetli umum müdürü kar~ılanan bu nutuktan sonra sam .. yara. Dahiliye ve Hariciye VekiL mişti. Kadın şöyle demeyi adrt e. Bu kadının c•5n~i •· 

İLK İZ VE l\IUVAFFAKİYET!. / Kralı dün Libyanın büvük manev-IYusuf Zıya Öniş bizzat mqgul oL mi ve ~en hasbihalltık ,·akit -ge _ lerımizc ayrı a)rı tazim _ye ~ükrnn dinmişti: dana çıktığı yarı 
Kaçakçılık büro,ıınciaki memur- ralarında hazır bqlunmuştur. muştur. çirilmiş ve tam s:ıat 21,30 da _ azı. telgrafiarı çekilmiştir - Ben Almanım, Almanları se - 1 da yazılacaktır· 



btııj~ t 
efrikası:17 

7 - 8 tJ" T r l. (? ft 1' P - 23 Mayıe 1e3B 

Kör testere ile insan öldürüyorlar 
;\' (4 üncü sahifettıizden devam) (5 inci ııahüemlıden devam) BİR GüNDE DÖRT İDAM carla evlendiği haber alındı. Bu iz... 
~~ . kalkıp boynuna atılmamdan karlru- ruz, rica ederim size, bana çok iş - - Boğma makinesi bir günde dört divaç on sekiz ay sürdü. Sonra bir 
~ ... :-- yorsun. Ben deli değilim. Siz hepi- kence etmeyiniz... caniyi boğdu, ölürqü. Bunlsr bir gece kadın, doktora telefon etti: 

.h _ _ Q_ niz delisiniz. Siz benden değil ben Diye yalvarmağa başladı. haydut çetesine mensub idiler. Zen.. cÇabuk, çabuk geliniz. Kocam ve 
~--.. sizlerden kiırkmalıyım. Haydi çekıl cCelliidbaşı, usul hılnfına olarak gin bir sarrafın köşküne girmişler, üvey oğlum zehirlendiler, ölüyor-

delikanlı bırak beni sükOnumu..vı mahkıima cevab verdi: ev halkına uzun müddet işkence lar ... • 
. ummanına terket. Dalgalarımla - Sükfuıetle yürü... İşkence et.. yaptıktan sonra paraların yer!ni Doktor gelince ikisini de ölü t.ul.. 

~"kklltne, ve iktibas 1 Vesika, r~im, maIOmat ve not verenler; Eski Osmanlı donanması erki- hemhal olayım. Yosunlu hatırata - miyeceğime söz veriyorum.~. öğrenmişler, b!J-nlan aldıktan sonra muştu. Ölümleri şüpheli görüldü.. 
., nmdan miralay Remzi, Şükrü, komodor başkatibi İhsan, batan gemi rımın sahillerinde güzel renkli ha.. <Bunun üzerine mahkılmun (~u.. da sarrafı, karısını ve sekiz yaşında Definlerine ruhsat verilmedi. OtoP-

kaptanları, eski armatörler. Ve bugüne kadar gizli kalan vesikalar lıklar avlıyalıın. Çek arabanı dedi. valeti) ni yapmıya başladık. Tuva.. bir kızını öldürmüşlerdi Bıraktık- si yapıldı. Ailesi işe müdahale :?tti. 
Kalktım ve kendi kendime dü- let, bir sözdür. Gömleği yırtılır, el- ları parmak izleri sayesinde yakJyı Nihayet kadın, cürmünü itiraf etti: 

şündüm. Ben bu o.damı r.için gün- !eri kelepçeye, ayakları zincire vu- ele verdiler. Ve cürümlerini itiraf - Ben zehirledim!.. 
!erce aramış, bulabilmek ıçin ta bu- rulur. ettiler. Mahkemede: Dedi. Ağlaınıya başladı. Hareke~i
ralara kadar gelmiştim? Neden? cBen sağ koluna girdim, arkada.. - Biz, siyasi bir teşkiliita men _ ne nadim c.lınuştu. Fakat çok geç .. "'g ı• ı • t ht 1 b h • • ( B 7 ) Beynimin içinde kıvrılan bu is- şun da soluna .. Celladbaşıyı takiben subuz. Bu teşkiliita para yetiştirmek cHapishanede, umumi koğuşla 

~ • ı iZ a e a 1 rı tühama cevap bulamadım. hapishanenin avlusun:ı çıktık. İdam için çaldık, öldürdük. Bizi idama yatıyor, diğer mahpuslarla beraber 
~ Oktav Föyye der ki ·İnsan iste.. sehpası orta yerde idi. Direğin ci - mahkı1m edecekseniz, siyasi mıic yemek yiyordu. Hususi bir hücrede 

~rmarada yenı" avlar ve sergu""zeştler peş"ında koşarken~~::~: b~~:~~~ip:;~Z:•e~;~~~~ ~a~~~~~ a~:~:l~::y~~~~-t~k;;~ ~~:r ~~i ~~=-~:·haı!: ~~=:n::e;:~:B~ akşam, 
rışık ihtıyarın soylediklerıni şeyle şımla beraber halkayı başına geçır- ile öldürmeyiniz... - Bu akşam umumı koguşe çı!c-

( bir düşündüm de ona akıllı diye- dik- Diyorlardı. Azalardan biri cevab madan eve! geliniz, beni görüniiz. 
Sf Q b med.im. Fakat deli de değildi. «Celladbaşı, derhal manivelayı verdi: Bu geceyi kilisede geçireceksiniz. 

1l ıılda, lttihad ve Tarakki nazırları Mar- FİLE çevrr.ıneğe başladı. ~~mun VÜ- - Eğer kızcağızı öldürmemiş ol- Metanet gösteriniz... . 
A cudu sarsılıyordu. Bır, ıkı. .. Sarsın- saydınız belki bu arzunuğu yerine Dedi· Kadın şaşırdı. Son dakikaya 

'nara facıalarının suçunu birbirlerine 3 Ist.anbul tı kesildi. İdam hükmü yerine geL getu:irdik. Fakat, s_efiller ... Hiç bir kadarı~ hükm~~ ~a~is ceza.. 
mişti. taksıratı olmıyan bır yavruya da a.. sına tahvil olunacagl umıdinde bu.. 

~' .. ~ güklemige 
'~'td Paşanın cevab ver 

ug"' raşıgorlardı (4 fincU sahifeden devam) •Arkadaşım, garrotu mahkumun cıınadınız, onu-~ öldürdünüz. Ce.. lunuyor~- ~ağırmıya başladı: 
• tanbulun bir ceohesi... boynundan çıkardı. Doktor geldi, zanızı çekeceksınız... _ Beni olumden kurtarınız. Çok, 

aramızda büyilk bir anlaşamamazlık İkisi ortasınd~ orta halli baba a muayene etti, öldüğünü söyledL Ve Dördü de, bir günde ve bir saat- pek çok param var. Bunların hepsi.. 
meydana gelecek!.. ni İstanbulda orta çağa bir örn:ı<- be .. ~~Uadbaşıyı bir_ köşeye_ çekt'.111. te can verdiler. Bunların elebaşı\a_ ni size vereyim. Kurtarınız benl-

Sadrazam, hiç şüphesiz her şeyi tir. Bu ışı yapamıyacagıını soyledım, rını boğmak için, manivelayı beş - Bunun imkAnı olmadığını bL 
laiııı do .an bırakmadan nezaret · · • · 
: Kru .... ~_.,_, ~ ,_..,,erken 'l ·e 

Oog,, .. 
. .ı...::""u 
~""illa~ b;/~k. vefasızsın paşa! 
llbıııt; b bırıni sık sık arar _ 

biliyordu ... İki eski arkadaşın ara _ Bu üç çağı telif edip yeni bir İs- istifamı verd~ıL· . .. . defa döndürmek mecburiyetinde lirsiniz. Sonra, sizde o kadar çok 
sındaki ihtiras ve rekabet derdinın tanbul yaratabilmek cçin, bize öyl·? cFakat, b~ ıstıfayı erte~ı gun ııcrı kaldım. Hala .gözlerimin önündedir. para ne gezer .. 
nasıl derin bir yara olduğunu ve lıu geliyor ki, kazmayı, küreği paranın aldım. ~-~lladbaşı, _mah~umun a_z~b Bu çok kuvvetli bir haydut idi. Sır- Cani kadın tekrarladı: 
iltihabla§an, kangrenleşmeğe yüz... değil, biraz da zevkin ve fikrin em-1 çek_medı~ı~~ benı temın . etmış.ı. tında beyaz eömlek, fütursuzca yÜ- - Çok, çok param var, diyorum e~1 . ız ... 

ı. •hızı ''•d ... 
eııııe b"lın 

il( " ' em, aramızda b;r 
~-'..'tııı~ gibi duruyoruz 

tutan, bir kanser yarası kadar çir- rine vermek lazımdır. Aksinin en Dogru duşunelım, ancak bırkaç "1
- rüdü. Kalın ve iri bir boynu vardı. size ... Sonra bir yerde gizli param 

kin ve .. sonu feci yaranın nelere yol bariz modeli Talimhane meydanı- niye süren bu acının ne ehemmiyeti h_alkayı müşkül~tla geçirebildik ... • da var. Bunu benden başka ldms!l.. 
açabileceğini de pekala tahmin e- dır. olur?... . . 1 IDAM MAHKUMU BİR KADIN nin almasına imkan yoktur. Affet. 
diyordu. İstanbulluda ü9 tip tstanbulu İNADCI, S~R~Ş. BiR MAHKU'1 I - Bu kadın, iki kocasını ve üvey 1 tiriniz beni, hepsini size vereyim. 

"1l><l§a Jı İşte, Umumi harb, bu, Enveri'n temsil eden bu üç çağ ortasında, üç Gasset, gom:e~ın ko'.unu Sl\'J' •oğlunu öldürmüştü. hk kocası, gı-·Ölmek istemiyorum ... • .. 
""· 'l'Jııedi una_ cevab v~_r~e~e ihtirasile karışılan büyük ve cihan- tip kıyafetini, ki c;ok garip olduğu- sol kolund_a, bilegının_bı~_az yub:ı_ rib bir şekilde ölmüştü: Kuyuya\ •Seher vakti, kadını almak .çın 

~;"'~t "'- : · iti nazır vurudu- d k" b t d eldi-· · ah. "'' · ""dıl ' şümul kavga Osmanlı İmparatorlu.. nu hepimiz itiraf ediyoruz. Biraz sın a -~ .. ır yara ~zını gos er ı: düşmüştü. :akat, arasıra çok ıçtiği, hapishaneye g gımız zaman m .. 
&·7~ ~a er. ğunu aleyhine inkişaf ediyor; her bu değişme temposuna uydurmalı- - Olum mahkumu Juan Lop.•z sarhoş oldugu herkesin malılmu bu- kılmu bir noter huzurunda, bütün 

.İQ L ztrı Yavere: d h ü J rln t k "'l!ıse gün, her cebheden yeni yeni feln _ dır. Şehir kaldırımlarında gördüğü- ısır 1··: lunduğundan sarhoşlukla düştüğü- servetini ayır m essese_ e e er ·, 
· "ı!l'di rahatsız etmesin! ket haberleri geldikçe rnemlkelte müz üç çağın üç tip kılıklı ve ser- Dedı ve anlattı: . ne hükmedildi. Kimse, karısında> ettiğine dair bir kagıt imzalarken 

i~dıı d' geldi, salonun orta- h8.ki:ın olan yeis havası, matem rıiz... puşlu insanı, maddi :mkansızlıkla- - fo~ Lo~z, meşhur hır dolan.. şüphelenmemişti. bulduk. 
~.,~ tıran Sadrıazarua yeı: giirlarile gelişen kanlı çiçeklerin aç- rın değil, zevksizlilderin ve derbe- dırıcı ıdı. Yuzlerce sabı~~sı ~'a~dı. Dul kadın, kocasından kalan para •Sehpaya titremeden çıktı. Hal. 

lıru11 p tığı çorak yurd, fakr, sefalet zaruret derliklerin bir neticesirlır. Korkak, alçak adamın bırı ıdı. ;;>e- ile iki sene zevk ve safa sürdü. E -
1 
kayı bizzat boynuna geçirdi ve ses 

~ ":'_ ı.-. aşam_ ! . ' ik" Bl · t •. :"lı .~ ı:ı ve bunların mahassalası olan ölüm Belki üç İstanbul başlığımla ya- r ı, . anguez';n sır ının ortasına sasen hafifmeşreb, oynak bir kadın..! çıkarmadan ölüd ... 
tı1,~~ ~rk dahrıye Nazırı, ikı devlerinin raksettiği bir meydana zımın .Mithat Cemalin <Üç İstan - habe_rsızce bıçag.ı~ı sapladıktan son- dı. Günijiı birinde zengin bir tüc - Ham Grey 
~( İl<(i~ aş, İttihad ve .'e. Büyük Harbin ilk senelerinde Ban- dönüyordu. bul) isimli romanından bahsedece- ra agır bır destı ile kafasına vura- =============================r 
'lıç) l~rin ., . s~cayağını • ?~cıJ dırma, ~dek, ~dincik adlı üç Ta- Bu (Ölüm raksı) run do" wıu ğimi sananlar olmustur. rak_ beynini parçalamışt~. Şişirme tahtelbahir hikayesi A.ı lotısı karşılıklı ıt~r- purlnk tıcarct filosuuu dü§ınan tah. k ıl _ • tık! ~ş h Bu roman ndan • bah<et ediğim clriyarı bir adamdı. iki metreye 

\ 4i , tel bahirlerinin mennilerile kaybe- arş\ amagl"' ugraş arı en u - "dd" 1 
1 ç·· 1 .. "

1
. tm b 1 yakın boyu vardı. Kiliseye konul -

ve .. 
... ıç d iti .. . . ran ı sıra arda, memleketi idare €- ı ıa o unamaz. un ru s an u un . . . . . .. 

'\· ""~ı ı. a ka süren bir den armator Erdeklı Rasun d U . .. te k imarı bahsin. e İstanbul e zuu ması, papasın nasıhatlerı kendısınl (5 inci sahifeden devRm) ıdu. Alman Amiralı İngllız tahtel • 
lııi "apladı T ı·t p en e erın, muş re ve grupça ı v . m v . . . h , . . . . . __ _ 
t 'alon ... a a aşa E · ı tatbik edilen diktatörlüg"ün en m'; çoktan (Güzel Prenses) romanının teskın ed __ ememıştı. Saba a ;<adar tün bunları İngilteredeki teşkilatın bahırlerıne daır hakikatı ogrenme.. 
. So un her tarafında do- - vet, orası ciy e amma... ~ - t s 

b a s(i b Bahriye Nazın kendi sözünu" tek.. him, en kudretli elemanları ansın- ciltlerini aşmış bulunmaktadır. Biz p~pasa s~vup. "."~~ ı. onr~ sır~ başı olan Am:ral Hal'e telgrafla biL dikçe donanmayı hareket ettirme.. .., ıı...· ze aşlamak için: daki .h .,.. d b .. .dd' bıze geldi Bızı gorunce deh g•bı . . . afık .. ·· d 
\. "'ı; . lttiikemmel daire pa- rarlıyarak devam etmesini istiyen ı tıuu nelere sebeb olamaviı... se sa ece ugun, yarı cı ı, yarı şa- . dirdim. Bu şişırme tahtelbahır lıL meyı muv goruyor u. 

t 
lılsan burada hı"ç sıkıl _ Sadrıazama: Binaenaleyh bu eski ve özlü yarayı ka bu romana bir paragraf ilave et- oldu.. . 1 kiiyes nazarıdikkati az celbetm;otl Fakat acaba o genç kadın ne oL 

kan n1 ed 
· d k b k ı ı ·· llikl · t - işte, aylıklı katiller... . . ....,, ' .. ~ v,t - Ooofff!... gre eşm en, netıce e bir U7.- me azı usur ar a, ı:uzı> erı e . - Kadın bana, Almanların altı İngiliz du? Ondan sonra gid.p kend;sile 

"' ' P k il" tılın · b ·· tf k b d · · · Dıye bagırmıya başladı. Ağzına 
b. • "§aın; iç üzüntüsü oL Diye bir iç geçirmekle cevab ver- vun es ıp a asını ıntac edeck aruz e ırme , ve u arv a ıçımız- 1 . .. ı·· d tahtelbahirinden haberi olduğıınu daha çok defalar göruş·· tüm. Fakat 
"il b" · d" d . d k im d · h k · b ge enı soy uyor u: 

llıuPh di; sonra hafif bir tereddüdün ür - ':dvahalezıyeteil beuşme en çabu~ hır e __ tala asınled.'!.e•b. er esdın ;y_anı _Ben, intikam almak için (\).dür_ söylediği zaman ben, İngiliz tahtel- her halde benim ziyaretlerimden 

l Rir;,.._:ıı-ı cümle Sadrı•zanla pertisini karşısındaki zeki adamın mu a e rtaraf etmek lazım- mu ea ey ıgı ır sıra a, acıza- .. 1 . . B" k ~ .. ,, u li d fikr" . . .. 1 k . t d"k dum. Fakat sız, sız... ır ııç para bahirlerinin altı değil, on üç oldU- hiç te memnun görünmüyordu. 13:ı.. 
ti! za gözlerinda okurken devam etti' ge yor u. ne ımızı soy eme ıs e ı . d . 
~ ... ,h·· ınanının geldiğini · • 1 dı k . kazanmak, karnınızı oyurmak l- ğunu söylemekle işi şişirmiştim. k bakışlar çok fena idi E 
b .. tı",'• ''tetteydı", zeki Sad.. - Vaziyeti biliyorsun!.. Sadrazam bunu müdrikti. İşte bu Bunu hulasa an rma ıcap eder . .. .. .. Al akl 1 na arşı ı · -
• . . . .. . . d.i bil" · ki· çın olduruyorsunuz. ç ar... Yazdıg-ım maıu·mat üzerine Ami.. - b" · bakı d"g" r bı'r ·n 

ı d~ ... ~~ kaçıramazdı ... Ka.. - Hangı vazıyetı?.. gun buraya gelişi de lımanda, düş- se ye ırız · ger ır ınsanın şı ı e ı -
... <>e - Hangi vaziyeti olacak, Enver- man tahtelbahiri tarafından torpil- İstanbulu imardan e·1Ve! çirkin- . Altı kuvveti~ cellid muavini, ka.. ral Hal'den cevab aldım. Bana ve:- sanı öldürmek kabil olsaydı her 

._"-i. R•~ ın_ e_n vaziyetteıt is.. . 1 · k ld k 1- r " Ö ı · tili zaptedemıyorlardı. Celladb•sı d" • · bd ·· ı d" d ş· · r,,. -.,., le aramızda geçen her şey senın de !enen gemilerin hesabını sormak, erı a ırma azı noır. Y e çır- _ '"" ıgı ceva a şoy e ıyor u: ışır - halde bu kadının nazıırları beni öl-
~. -.o L. gırışti: kini dk l' bagırdı · 
0 ~.,, ""-tdeşirn.in iç üzüntüle gözünden kurtulmaz .. •raıat, hep - buna karşı mes'ul nazır sıfatile c~- · er var ki, - say 1 

- P an ve P"- · me tahtelbahir hikayesi Danimarka dürmeğe yeterdi. Çünkü bana öyle 
• llı.ıı · - sinden ol-an biten her şeyden ha mal p tedb" • ra beklemiye lüzumu ve müsaadesi - Çabuk olunuz!.. sularında bulunan Alman donan _ , l>aş • - aşayı ır, çare aramaga . . . . düşmanca bakıyordu. 
to.: ~İt aı'~akend __ isine bu kadar berdarsın!.. sevketmekten ziyade (Ocaklı) !arın yoktur. - .. - . . B.en, ayaklarına zıncırl~n ~eçır - ması amiralının kulağına varmış - İşte Amerikada İngiliz ve Alman 

"'lıı,ııq ~ff gosteren eski ar- Talat Paşa, Bahriye Nazırını iyi. arasındaki ihtilafı izale etmek, bu- Evvela uç çagı ıdraı: etmekte de- mege çalışıyordum. Katil, bırden- tır. Bunun için de kırk sekiz saat le •ı etıe . ce deşmek; kendisi söze başlamadan vam eden İstanbulu asrı hazırın or- bire eğildi, var kuvvetile kolumu kafi gelmiştir-• casuslarının karşılıklı mücade sini 
~ d cevab verdı: • nu kökünden kesip atmak üzere ıa_ h r gösteren bu maceranın hikayesi de 

ı.ı. .\11.. e hu - onun mevzua girmesini temin et 1 . k aksad d ta halli bir şehri a ıne getirelim. ısırdı. Demek ki kadın, benden duydu- 1 
• '1~~"'<111 ı\liah~k bir üzüntli! ... mek için bön bir tavır takındı: - zımge em yapma m ına a - Bilahare modernleştirmeyi düşüne- cBen can acısile bağırıyordum. burada bitmiş 0 uyor. 

"!ar Bu 1 d ak yanıyordu. ğunu hiç vakit geçirmeden bildire- B d anlaşılı k" İ ·ı· talı.. 
t~ llıı~ ha~ . .a ar Y ':'1 ı - Cemal, bu sabah o kadar muğ_ lim. Birtürlü bırakmıyordu. Niha:. et un an yor ı ngı ız 
~- ~asıı • .,erı olmıyan bır O halde Paşa, şimdi önüne açılan ceklerine bildirmişti. Bundan sonra telbahirlerinin on üç olmadığını 
><ı'- ,ey acab 

1 
li.k konuşuyorsun ki.. sözlerinden Nusret Sala COŞKUN kafasına şiddetli bir tokmak indir- ög·renildi ki Alman Amirali şimcli-

ll <der, a. bir şey anlamak kabil olmuyor. Or_ bu söz fırsatından istifade edecek, diler, öyle kurtuldum. Derhal has- . . Almaclar çok geçmeden öğrenmib 
_,_,. ~~İiııt~~ ~a!.. tada dönen nedir; olan biten ve be_ Cemal Paşayı dolambaçlı yollardan MİMARI,.ARI DAVET tahaneye gittim, pansıman yaptı - ye kadar altı İngiliz tahtelbah~~~~ ler ve yanlış haber aldığı için o cE-
ı'tl ,!· .. ll;.hı'r·· e_nden saklama - nim haberdar old""um mesele ı1e- yürüterek kendi maksadına uygun Türk Mimarlar Cemiyeti İstanbul !ar, tetanos aşısı yaptılar. Alman donanmasını takıb ettıgını, ile " ...,,, f k b ı ıtı tan im sus kadın da mensub olduğu tcşkl.. 

ırıı, "le e -nU1 derdine der _ yin nesidir? Bunları sen söylemeden bir hale getirecek, dili kadar sert şubesi Başkanlığından: Katil, bil-türlü siyaset meydrnı _ a at un arın a e 0 ayıp on 
\;lt tj~den il Y~ın arkadaşların benim bilmem için kahin olmam ıa.. duran bu sakallı nazırı balmumu Şubemiz yıllık kongresi kat'i O- na gitmek istemiyordu. Sürükleyip üç olduğunu yeni öğrendiğini SÖY- lit tarafından ihtara uğramıştı. 0-

() · gızu tarafları olma- zıın... gibi yumuşattıktan sonra ona kendi !arak 24/5/938 sair günü saat 17,30 götürmk için dört adam daha lilzım !emişti. Onun için Amiral, bulun.. nun için İngiliz casus teşkilatının 
"'31 ~~l Söyle Allah aşkına, böyle konuş.. fikrini kabul ettirecekti. da, A!ayköşkünde toplanacağından geldi. Nihayet, bin müşkülatla lı->y- duğu gemiyi emin bir yerde tuta - reisine karşl öyle düşmanca bakıp 

' e aınına bakı d ... maltla biribirimizi anlamak değil, (Devamı var) azanın teşrifleri rica olunur. nuna ölüm halkası geçirildi. .. • rak donanmayı dışarı çıkarmıyor- P uruyormuş ... 

\ıı\ ı\lrıı.anya, İngiltere, Fransa ve Rusya hizmetinde bu. 
~~ : l>:~~n dört casusun, esri casusluk hakJ.,n_daki üşaatı 
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~r (} V Y E T L E R C A S U S U 
·~ ı. · her · 
~-~ıı:ıı s~ne 60 milynnluk ı 
l'j~ ıııı 'd ~li~d . <'. en çıkarmak 

, Jtoll\a edır, Bunları ucuz bir 
l<I hYaya p ' 

IJır . ., • olon~·aya sat-
•r "-~nu .. 

MARENKANIN 
MUVAFFAKIYET! 

Ben, Manelesko ile siyasiyattan 
bahsederken sevgili Marenkam da 
boş durmadı. 

h 1 , •sı ıçm yenilerini 
"'\ ~•l Yüzbaşı, çiçek demetini verdikten 

. "ıı~ - 'Pey tıııı-1 .. .. t. sonra otomobiline dönerken M:ıren-

'

"'Uht ' •urmuş u. 
ereın d ka ile karşılaştı. 

. ~" . osıundaıı, Bük 
it '• >o ı Marenka, şehre gidip öteberi a '.a.. 

ber resmi otomobil ile sür'atle gitti. 
Artık düşününüz. Yüzbaşı genç, 

Marenlva güzel. Barutla ateş yıııı.. 

yana ... Hemen aralarında samimiyet 

başladı. kı. sonra şık bir kahv~nin 
masasında kıarşı karşıya oturmuş, 

hasbihal ediyorlardı. 
Marenka en pahalı içkileri ısmar

lıyordu. Yüzbaşı, biraz sıkılır gibi 

olmuştu. Marenka 9'1ntasını açtı, on 
İngiliz liralık bir banknot aldı: 

- Bu akşam canım çok eğlenm~k 
istiyor .. diyerek yavaşça Yüzbaşı -

nın eline sıkıştırmak istedL Yüzba

şı ilk evvel almak istemedi, fakat, 
güzel kadının ısrarı üzerine kabul 

etti. Akşam, bir lokantada buluş -
mak kararını verdiler . 

Saat yedi buçukta bir otomobil 
geldi, beni aldı. Maneleskonun evi
ne götürdü. 

' ~~d Y emrcrnesiru rica • '4 ~ltıcj 
\. ~~ h ~n ve milli t>anka 
·'i llıi ~- aJ.q kirıscyi kabul 

caktı. Kendisinden bazı malumat Yemekten sonra, Manelesko mü-

istedi. himmat meselesini açtı ve bana, 

-~- O;t!ecj '4atıı ıın. Ertesi günü 
'fcrrı,"),~· 

• U1e davet elti, 

Yüzbaşı büyük bir nezaketle: Fransız tekliflerine aid bir dosya 

- Buyurunuz, otomobil ile gide- gösterdi: 
lim, alalım... - Babamı son derece al&kadar e-

Vikers'in tekliflerini ona göre hn.. Marenka saat on birde odama tesi günü tayyare ile Viy-anaya ha- tomobillerinin nasıl yapıldığını gô.;.. 
zırlardı. geldi. Yüzü gülüyordu. Yüzbaşıdan reket etitk. teren planları satmayı teklif etti ve 

Dedim. Manolesko, hiç şüphelen- birçok şeyler öğrenmişti. Yemek Bir darbımesel vardır: «Eski dost 3,000 frank istedi. Ben 5,000 frank 
meden dosyanın kopyelerini ban:ı yerlerkeıı, babamın Vickers şirketi düşman olmaz! .. • derler. Buna '.>en verdim. Akşama getireceğini ' 0Y -
verdi. Teşekkür ettim. Ve Fransa.. hissedar1arından olduğunu ve beni de kanaat getirdim. ledi, ayrıldık. 
nın şimdiye kadar mühimmat gön- Fransızların tayyare ve top sa~ışı 1926 da, Arpad Vays adlı bir Ma- ~a~.ik~te\ sözü~~! tuttu,tt~~1~'.ı 
derip göndermediğini sordum. tekliflerini öğrenmek ve ona göre oar casusu bazı işlerde kullanmış _ ge ır ı. u 0 0 '.°0 1 er s~a e . . ı... 

1926 da tayyare ve top gönder _ fiaUarını hazırlamak ıçın Ro - tını. Arpad, hiç bir teşkilata bağlı lom~tre loated.iyordu. _P_ıyade nız _
diklerini, 1929 da yeniden bir mile.. manyaya gönderdiğini ağzından ka- değildi. Kim fazla para verirse ona met'.n~e. kull~nılmak ıçın ehemmı-
d 

· · aldık! ·· erını·ştı· . d... .k yetlı ıdı. İçerısınde 12 asker bulu-ar tayyare sıparış arını SOY- çınv · hizmet ederdi. Ele geçır ıgı vesı ·a- . . .t L 
ledi. Yüzbaşı çok şeyler biliyordu. Ma.. !arı da en çok para verene satardı. nuyor<J_~ Oto~atik hır topu, mı ra 

BESARABYA renka bundan ls_tifadeyi düşündü. flara için babasına bile ihanet et _ yozu, tufeklerı vardı-
Manolesko, Rusyanın, Besanbya_ Çantasındaki 35 lngiliz lirasını ya- mekten çekinmezdi. İNGİLİZLERİ VE BEYAZ RUS-

nın zaptı için harb açmıyacağına vaşça c~ketinin cebine koydu. Fransızların hesabına çalıştığını LARI NASIL ALDATTJK• 
Fransanın kani olduğunu ilave etti Bu liralarla ısmarlanan şampln- ve az para aldığını öğrenince iki Arpadın ikinci teklifi biraz ;üp-
ve : yalar, arasıra teati olunan tatlı ve . . . . . heli idi. İngilizlerden, beyaz Rus • 

sıcak buseler genç yüzbaşıyı çileden mıslı fazlasını teklif ettim. Ve hır- ltırla berabe\ bizim aleyhimize ı•a
- Romanya, ecnebi nüfuzu altına çıkarmıştı. Marenkayı apartımanınG ka_ ç gün içind .. ~ ken'."-8inden çok mıi.. 

girmek arzusunda da hiç değildir. hl 1 d lışmak teklif edildiğini söylemişti. 
. . götürdü. Kopyelerini alıp iade et - m şey er ogren ım. Paristeki ajanımızın muvafakati-

Dedı. Cevab verdım: mek şartile birçok kıymetli vesika.. Ayrılırken, biribirimize ihtiyacı-
İ ni aldıktan sonra bu teklifi kabul 

- Bütün ngilizlerin de arzusu lar mukavelenameler verdi. Ve 0 _ mız old"uğu zaman yevmi gazetele-
bil . · k" İ ·ı ' etmesini ve bizim vereceğimiz di -

bu. Şunu söyleye ırım ı, ngı - tele getirdi· rin birinde küçük bir ilan neşrede--'- F · t• rektif dahilinde çalışmasını karar-
tere. hük":meti,. ran~: vazıye ı Bu vesikalardan, Romanya erka- rek buluşmayı kararlaştırmıştık. 
vahiınleştırmesıne hıç bır sure ne nıharbiyesi ile Maliye N eza re ti a- dr k . ' laştırdık. 

.. d - b b .. t·· 1929 da, Lon a mer ezı, me ızu- •• ay sonra İngilı"zler ı"şin afrkı 
musaa e etmemege ve una u un rasında mevcud olduğu söylenilen . - . . uç ' . -
kuvvetile mll.ni olmağa çalışacktır. fikir ihtilafı pek güzel anlaşılıyor- bahs ilanın neşrını bana haber ver- na vardıloar. Parayı kestiler. Arpad, 

b · K d di. Derhal Parise mttim. Arpad ıle hakkı süküt olarak 75 İngiliz 'irası Suvare neş'e ile ittı. endisin - u .,. 

ıdım. Sa b '- ö. r....n..,...ınm;,.; 0··g-renm;•tik. Va- buluştum. aldı, çekildi. den müsaade a at on uçu._ g.o.~ --.. - .. 

Dedi. Marenka, yüzbaşı ile bera- decek bir şey. FiaUarı bilmiş oL«a 
ta otele geldim. d.femiz tamam olmU§ demekti. Er- Bana, Fransızların yeni zırhlı o.. - BİTTİ -
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90 ve ve 
litresi 
kuruş 

losyontarında tenzilat 
200 

7 5 derece halis limon çiçekleri Hasan ve Nesrin Kolonya 
Açık Kolonya ve losyonları 

1/4 Tırtıllı Hasan 110 - 1/2 210 - 1 litre 240 - 1/4 düz şişe Nesrin 50 - 1/3 90 - 1/2 110 • 1 litre 210 kuruşa. Hasan deposu ve şubelerile bilfunum tuhafiye ve bakkaliye mağazalarında. ' / 
------------------- -----------

SN URAlll 

25 I nce sigara 

20 Kalın sigara 

KURUŞ 

Keşif bedeli 1992 lira 44 kuru,; olan Üsküdar süt v~ mektep çocuk- / 

lan dispanserinde depo inşaatı &çık eksiltmeye konulım:ştur. Keşif ev-, 

rakile sartnamesi lvazım müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 

No. 1ı kanunda yazılı wsikadan başka Nafia Müdürkgünden alacakla

rı fen elJiyet vesikasile 149 lira 43 kuruşluk ilk teıl'inat makbuz veya 

tnektubile beraber 24/!.i/933 Salı günü saat 14 de Daimi Encümende bu. 

lunmalıdırlar. (I. \ (2655) 

••• 
- Belediye nakil nsılalarının karoseleri için lüzumu olan 53 kalem 

malzeme açık eksiltmeye k~nulmuştur. Listesile şartnamesi levazım 1 

müdürlüğünde görülebilir. Jstekliler 2490 No. lı kanunda yazılı vesika 

ve 39 lira 96 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mcktulıi l e beraber 

I 25/5/938 Çarşamba günü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıclırlar. 

(B.) (2690) 
••• 

Belediye matbaasına lı.zumıı olan tab makinas ı lrnpnlı zarfla ek

siltmeye kcnuimuştur. Buna 6500 lira bedel tahmin edil'Tl;ştir. Eksilt. 

me 25/5/930 Çar~amba günü saat 15 de Daimi Encümende yapılacaktır. 

İstekliler 2490 No. Jı kdmında yazılı vesika ve 487 lira öO kuruşluk ilk 

teminat makbuz veya mektubile beraber teklif mektuplarını havi ka

palı zarflarını yukarda yazılı gunde saat 14 de kadar Daimi Encümene 

.. ermelidirler. Bu saatten sonra verilecek zarflar kabul olunmaz. 
(~68fı) (B) 

' ••• 
İş bulmak için Zonguldak'a gidecek olan vatandaşların orada sefil 

bir vaziyete diışmeıneleri için yanlarında en az 15 günlük iaşeleri ve 

icabında memleketlerine dcnebilmelerine yetebilecek k3rlar para bu• 
Jıındurmal~rı aksi takdirde orada hükumetten, beleJiyeden ve sair ma-

• kamlardan yardım istememder: ilan olunur. 

"DAlMA 

TİRYAKİ 
iÇİYORUM .. 

8 Her Tiryaki bunu 
söylüyor.Acaba neden? 

Çünki: 
e Tiryaki sigarası on· 
\arın uzun zamandan· 
beri bekledik !eri siga
radır. 

e Tiryakinin harman ı 
her zaman aynı olduğu 
gibi içimi ve nefaseti 
de hiç değişmez. 

Her zaman 

AYNI HARM ANI 
AYNI İ Ç İ M İ 
AYNI NEFASETİ 

TiRYAKiDE 

BULABİLİRSİNiZ! 

Hekimleri' Gü;el, sağlam ' 
======= Okuyucularımız bu sütunlarda mü

tehassıs hekimlerin hastalarını ka
bul saatlerini muntazamar. btılurlar] 1 

İç hastalıkları 1 

Doktor Hafız Cemal (Pa -
zardan başka giinlerde öğleden son
ra saat 2,5 den l6 e kadar İstan • 
bulda Divanyolunda 104 numaralı 1 
hususi kabinesinde hastalarını ka -
bul eder. Salı, Cumartesi günleri 
sabah 9,5 den 12 ye kadar hakiki I 
fıkaraya mahsus ır.ı;ayenelerini ya
par. Muayenehane ve eve tele • 
fon : 22393 - 2'044. 

Doktor Ali Rl7a Sağlar; (İç 
hastalıkları müte hassısı) Her gün 
Beşiktaşta tramvay caddesindeki 

1 

muayenehanesinde saat 15 den son
ra hastalarını kabu 1 eder. 1 

Doktor Arabyan : - (tç hastalık

ları mütehaı;sısı) Edirnekapıda Va
iz KamereC:din sokağındaki mua
yenehanesinde her gün hastalarını 
tedavi eder. \ 

Doktor Kamereddin:- (İç hasta-. 
lıkları mütehassıs) -- Cağaloğlun -l 
da Halkevi karşısınrlaki muayene _ı 
hanesinde Cunıartesi ve !'azardan 
maada her gün saat ~ den s0nrd 
lıad,tlarını kabul eder. 

Rentge~ 

ve neş'eli 

çünkü 1 

RAOYO LIN 
kullanıyor 

Dişler<jeki l~c, paş .v~. kü~ekh 

!eri. temizler. · Ağı.tdaki mikrop. 

çürü-' 

mcsine môni olur. 

o 

BIRE, 
1000· 

TARLADIR 

.-
-

HR5RRR1 - . 
5ıhhaliniZ1 
/p/Jditl edigor 

rı! 0\ 

1 t 
~-~ ~ 

a;. /\J ~, 

ile ölı 'firi}P~ ~1 
"·-· ...... 1 ........ ı ...... , ..... , ... ., ....... 1 ~ 

Li. Kr. Li. Kr. 

Açık eksiltme Gole 9674.75 725.61 -.19 
• • Tortum 9542.09 715.66 -.47 
• • Hasankalc 9272.54 695.44 -.47 

Kapalı zad Arpaçayı 10376.60 778.25 -.52 
• • Ağrı 10129.38 759.71 -.51 
• • Ardahan 11154.12 836.56 -.5G 
• • lğdır 10653.09 798.99 -.51 
• • Doğuba- 10653.09 798.99 - .54 

)«lZld 15.30 
• • Çıldır 10376.66 778.25 -.52 I• 

role 
1-- Yukarıda isimleri yazılı mahallerde şartname ve l' gii> .e 

cibince yaptırılacak idare binalarının inşaatı hizalarınd~ 11,ııı' 
üzere ayrı ayrı açık eksiltme ve kapalı zarf usullerile cksı 
muştur. d

9 
~~ 

ll-· Keşif bedellerile muvakkat teminatları hizalar"' 

miştir. .. ııiı9 
"JlU ~ı 

Ill- Eksiltme 3/VI/938 tarihine raslıyan Cuma gu ;nde 
gösterilen saatlerde Kabataşda Levazım ve Mübayaat şuıırs 
Komisyonunda yapılacaktır. i'' 

tnlıl ~~ 
IV- Şartname ve projeler yukarıda yazılı bedelleri~ d Jl şl' ~ 

vazım ve Mübavaat Şubesile mahalli İnhisarlar İdarelerın e. ,.~ 
. ı ' 

V- Açık eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin kaJ1U~ giil' 
% 7,5 güvenme paralarile birlikte eksiltme için tayin c<1ıl~ rt~i, 
atte komisyona gelmeleri kapalı zar°f eksiltmesine iştira" , 1, 

1ıat 
IJj\l 
~az· 
t,~ 

' . ·ıe ~· , yenlerin: Mühürlü teklif mektubunu ve kanuni vcsaık ~ ı•'" " 
venme parasını veya mektubunu ihtiva edecek olan J<apa <38t c 
karıda yazılı olduğu veçhile eksiltme saatlerinden birer. ·de,, 
kadar adı grçcn Komisyon Başkanlığına makbuz ınuJ:abiJ:fl~e ~ , . 

lazımdır. Posta ile gönderilecek mektubların da bu sa3tıcr ~I ~ 
da bulundurulması lazımdır. Postada olacak gecikmeler l:"b 

... l .... 

-'~ 
Türkiye 
Cumhuriyeti· 
Ziraat 

-·Bankası 

Zührevi ve cild hastalıkları 

or. Hayri Omer 
Öğleden sonra Beyoğlu Ağacami 

karşısında No. 133 Telefon: 43595. 

(2938) 

. . ·d~r' 
· aıı 1 

Salı ip t e ııe§rıY 
·ri 

Baş m uhGrr' . 1c~ ., 
JJI·· 1 

ETEM izZE'l' ~; 
ıı:ı · 

SON TELGRAF~'! 


