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&eyı: 439 En son T elgraflan ve Haberleri veren Akşam gazetesi 

.. u KiYE MHURiYETi 
Telefon No. 20827 
lsL Nuruosmaniye cadde•i. 

SA~LIK KUPONU " 
Bu kuponun yirn'i tanesini toplr.yıp 

idaremize getiren olc>ı1/1<CUİ~nmız SON 
TELGRAF•ın birinci sınıf mütehassıs· 
lan tarafından meccanen tedavi edile· 
ceklerdir. Kuponlar, her gün idarelıane
mizde deği§tirilmekte4tr. --

ATAY ili 
~~~nsa, millet vekillerinin işar.et ettikleri gibi eğ~r günün birind~ kahraman 
lltk ordusunu Hatayda hır kurtarış hamlesıne sevkeder ıse o vakit 
~tansa ile aramızdaki bütün ahid ve akidleri feshetmek, Hatayı daima dah"
ıyt koruyabilmek ve cenub hududumuzun emniyetinde herhangi bir 
~akedonya benzerliği ihdas etmemek için bu 40 asırlık Türk bölgesine 

layık olduğu bu adı ve hüviyeti vermek birinci vazifemiz olur . 
. • • • • • 

• Q6yıe ·bir· ~eziyete 
i ltıecbur edilirsek Ankara 29 /Hususi muhabirimizden] - Türkiye Büyük Millet Meclisi ' 
1~:!"•:1: Hatayı bir fetih hakkı v.ema- Haziranın 17 sinde ictima müddetini tamamlamış olacaktır. Ög" rendig" ime göre, • ı,tı~&t garantisi olarak kendi hu~ud- 1 
~Ut,.~a: __ içlne almakla kalmayız, millet bu tarihe kadar Hatay mes'elesi milli noktai nazarımız dahilinde tamanıile hf\lledil-

MECLiSiN YAZ· TATiLi HATAY iŞiNE BAGLı .• · ------ • 

~ Usundan dileklerin! sıraya koyan miş ve kat'i netice alınmış bulunursa Meclis yaz tatiline karar verecektir, Aksi halde, 

~,Cltib/erin bütün iste-,~T=iı=· r=k::iy::e::B::iı::. y::ü::k=m::i::lle::t::M:;e:;c;:li::si::i::ct::im::::;aı:::n::ı =de:::v::a=m=et=ti;:-re~c-e-kt~ir_. ~-~--ımmııı~:==~" 
ık/erini yapmak da 1 

i -_.,..-~~-~~--- 1 
·· - , !Secimin iki ne· saf hası 

· :~~ıcamillibirborçolur Çek~slovakya vaziyeti Fransada 
~,-~.~· 811nıarın batında da Osmanlı borçlarının yenı"den endı"şe uyandırıyor t -~,,ı: hanımerln• dUşen kısmını ödememek, 
~·~ı~t ltlekteblerlnl kapamak Fransız dlllnln 
ııı,~ •de konutulmasını ve ~azılmasını yasak 

~ 
9etllr: Yazan : ETEM iZZET DBNICE 

•ı; . Ankara, ıt 
•\:ı d•vası bitnıedi, yeni başlıyor. Biten safha adlin, hakkın, 

~ ti'ı&t Q tersine J>ir yol ~denlerio düştlikleri ı:;aflcl karşwıula 
~ ~~tdi~iınlz ı.abır ve tahammülün tükenişidir. Bu tüke.ııit TUr-
~~t llı;ııet Meslislııin cuma günkü toplantısı ile tebarüz etmif 
bı. •dır 

~· ıı . ~ )~kat,, Dr. Aras Meclisteki tuban• önliyebilmek tedblrlııl 
1~ \' ek ltteclisin hilkllmete olıın itimad ve muhabbetini llne ıllr
lı,,~ı., ~Q bir nıehil istemekte bulmuştur. 

1ı;~, ; .\raıı•ııı bütün Juıtlblerlle bir his ve lıeyecaıı Apaj:ı hallııdo 
1 lt~~en Aıeclisten, yumuşak sesi ve mukai edası ile lateıfttl 

.;:- C Ilı ettiren §U cümleleri nekadar vuilıtlr: 
\ 

1 bit ~llriyıtt hlikllmetinin bu milli meseleyi behemehal kat't 
\~~t-~lnetine isal etmek hwıusundald kararı da malllmumus
\; ltıı. olan soğukkanlılıkla, h•kkımızdaıı ve davamızdan emin 

~ ~tfl Ydııki, kayıd işlerinin sona ereceği yakın ıtlnlerde tebarlk 
Cey; beldemekteylz. Bina•aleyh lıaflblerlıı bu meeele et

(Devamı 6 ıncı Ahifede) 

• 

Maamaflh lngllterenln tavassutile Berlinle Pregın 
Henleln'le Hodzanın anlatacakları sanılıyor 

(Yazısı altıncı sahifemizde) 

Süvarilerimiz Varşo~ada : 

Bir zafer 
Daha kazandılar 

Beynelmilel atlı miini müsabaka. ·-- ~-....... .......... ......,.......,,....,.,.. 
!arına dün Varşovada başlanmış 've 
müsabakalara Polonya, Türkiye, 
Belçika, Almanya, Fransa ve Ro -
manya ekipleri girmlşlerdir. Roma 
ve Nls müsabakalarında büyük mu. 
vaHakiyetler gösteren ve Mussolini 
altın kupasını kazanan Türk süva
rilerinin burada yapacakları müsa. 
bakalar, bütün Varşova muhitinde 
alaka ve merakla taklb edilmiştir. 
Müsabakaların cereyan ettiği 

mahal, çok büyük bir insan kalaba. ir,A~~~ 
lığile erkenden dolmuştu. Seyirci. ~~....,.ıı; 
!er arasında Polonya devlet erkanı, _,,,,, .. ", • muhtelif rütbedeki generaller, ordu 

, mensubini, Varşova elçimiz Ferid 
ive sefaretimiz erkanı, Varşovanın 
kibar muhitine mensub birçok ze -
vat ve bilhassa kadınlar nazarı dik- ı..-.-. ..._,,,,.._.,_.....,..~ 

(Devamı 6 ıncı ııahl!eınlzde) Sııinı PoiaciKan 

IZTIRAB 

1 '"ir Memleketi için canını icdn eden, f aknt şanlı sancağımızı düşmana tes Hm etmeme&'e alıdetmiı; o an " 
Etem ı .. F~~~i 

Türk eri onu kıskanc bir gözle ve göğsü iftihar dola olarak tutarken Su T A _.---. tt\et& L Y-.'Üı.e\ " 8 6v.sı01-ı. 
Bir kadın, bir aylık ocuaufll--.·· ·'9 1'e\gre\\e

0
"'u'/eC 

sol" 
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an 

gizlice mahzene gömmüş ~·'0('\
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~ sebeple k ;_ 
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t ı 

' • 

HAZi~~ Çocuğun ölümü şüpheli görüldü .:~~,:: 
• 

~evamı var) 

, .. oırkaç haftaya kad3r 

- aKende 5 kuruşa salın aJınaca~ı 

1 

herkes tarafından tahmin olun 
maktadır. 
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Milli dava, 
Milli karar! 

F. R. ATAY 
Dış Bakanımız, dün, Kamutnyda harici münasebetlerimizi 

izah dti. Nutkun büyük kısmı, pek tabii olarak, Hatay meselesi
ne tahsis olunmu~tur. Doktor Tevfik Rüştü Aras'ın sözlerindeki 
kat ilik ve açıklık, tam zamaıunda ve yerinde olduğunu söyliye· 

linı. Hatay biıim için nasıl milli bir dava ise, onun bugünkü hali 
mill1 ıztıralııınızdır. Ana yurdun yanıbaşında, on binlerce Tür

kün lıer türlü insanlık haklarının çiğnendiğini görüyoruz; San· 
cak, mütemadi hir taz)ik ve tedhiş karanlığı içinde bunaltılmış· 
tır. Facianın lıikiiyc~iııi dinleyipte isyan etmemek mümkün 

miidiir? Aleme lıürri. 2t dersi ve aşkı verdiklerini iddia eden· 
!erin Hatay Türk!iiğüııe affetmedikleri cinayet, hiirriyetlerini is
temek, muahcdclerle verilmiş olan hürriyetlerini istemek değil 
midir? Fakat lıuıılnrı tekrar etmekten ne çıkar? Şıı anda Hatay 
Türklüğü, maddi, manevi, en feri işkenceler içinde kınanıp du· 
ruyor. Hepsinin bir tc!. ümidi var; biitün gözler ve kalb!er bize 

1 Prens Bibesko 
Ankarada 

Kuruçeşme kömür depoları General Mariç gördüğü 

Husus! tayyaresile ş2hrimize gel. 
diğini ve sonra An.karaya hareket 
ettiğini haber verdiğim;z beyne! • 
milel hava federasyonu reisi Ro -
men prenslerinden Bibesko Anka • 

Müstakbel lstanbul limanı yapılır Hüsnükabulden -b·~esi"de· 
Çok memnun Japon ka f ·1eıe' 

Yapılmaz "Yenı·~ ·apı,, ya kaldırılacak Evvelki gün ş~hrimizden ayrılarak ki değişi ki• r>-Jf) 
memleketine dönen dost Yugoslav. yazan: /\. ş. giP 
yanın misafir Genelkurmay Başkanı Tokyodan bildirildifine ı<t . 
General Mariç dün Edirneye varmış, Başvekil Kanoe h:ıricıY" • , 

raya varmış, Türk Hava Kurumu • • • • •• 
nu, pilot mektebini, g~zınış, yapıı _ Şehırcıhk mutehassısı M.Prost depoları 
mak.ta olan paraşüt kul~sinı tedkik gezdi ve bunların naklini zaruri gördü 
etmıştir. Pilot mektebiıli ziyareti 
esnasında fevkalade trkemiil gören 
Prens Romanyadan buraya talebe 
göndereceğini söylemiş, mektebin 
hatıra defterine de tahassüslerini 

Son günlerde bazı gazeteler Ku-ı tır. Fakat Yenikapı planı İstanbıı.. 
ruçeşmedeki kömı.ir depolarının !un imar planının ikinci safhasında 
hemen oradan kaldırılacağını yaz • yer almaktadır ve bundan evvel 
mışlardır. Kumkapıda bir mendirek yapıla • 

yazmıştır. Bu münasebetle yaptığımız tahkL 
Prens, dün Hariciye Vektli Rüş. kata göreKuruçeşme kömür depo. 

dü Aras ile Başvekilimiz C~liıl Ba. · !arının hemen nakli için henüz ve. 
yar tarafından kabul ed•lıniştir. rilmiş bir karar mevcud değildır. 

cak ve ayrıca Sarayburnu ile Emi. 

nönü arasında bazı muvakkat tesL 
sat da vücude getirilecektir. 

Kumkapı mendireğinin 

hemen başlanılacaktır. 
inşasına 

Diğer taraftan Prensin bu s~ya • Ancak şehircilik mütehassısı Bay 
hali yeni ihdas edil~rek bir hava Prost da Kuruçeşme kömür depo
hattı ile alakadar görl!lmekte bu !arının bulunduğu sahayı ziyaret Civardn yeni yapılacak diğer te-

istasyonda Trakya Genel ispektörü . ' · ·frer•• JJıl 
Kazım Dirik, Edirne valisi, n::üfet- bıye vekillerini d. ğı.ı · ıııiltir . 

!erine iki asker tayin ftııe,,ıeJl · 
!işlik erkanı, komutanlar ve kalaba- ](ı "' 

!ardan biri, eski başve ·e"enifl . lık bir halk kütlesi tarafından karşı- > " 
lanmıştır. raki, diğe•i de gpç•m es:niJl . 

General, kendisini istikbal eden 
200 kişilik bir jandarma kıt'asını tef
tiş etmiş, gördüğü mükernmell · ği 

takdırlerle ifade etm'şt.r. 

batında Hirota kabın. ~11d 
dardan çekilmesı üıeı ıne ~ 
başvekillik teklif ı:ııJen 
Kanzuşige Ugakidir. . 1 riJI !"' Yapılan bu deği~iklık ern pi" 

I• J, _Ti 

ve mahiyetini anlam•" la! " 
kabinesinin ne gibi şar\a~ 
iktidara gddiğinı hatı~ el ij 
zımdır. Tam bir sene "' 't ~rd; . 

• rtı~ • ..-
na geçen Kanoe bükU 1 o:ıı ,.. hususta Nafıa Vekal~til~ temas eL etmiş ve bu depoların, burad~n kal. sisat da bunu takib edecektir. Ku

mek üzere bulunduğu bi'diri'mek • dırılarak, müstakbel İstanbul lima.J ruçe~me kömür depoları da Yeni _ 
tedir. 

dönmüştür. Ve hep~inin acı sualini işitir gibi oluyoruz: •-Hani nının yanında tesis olunmasına lü- kapı limanları yapılır yapılmaz, 
ahidleriniz? Hani anlaşmalarınız? 1921 de, vfıidlerinizle. bizi Bibesko bugün tayyare meyda • zum göstermiştir. bunun yanında tesis ve insa edile. 

Kazım Dirik trenin durduğu müd 
detçe Gcneralla hasbıhalde bulun • 
muş, bu arada Bayan Dırik taraf.n
dan Bayan Mariç'e bir büket su -
nulmuş ve diğer ı..şekküllerin ver

di!!i büketler de vagona taşınmış· 
tır. 

siyasi partiler nrasınd:a~n b~ - , 
şubatındanberi dnroın 'd oıd". 

1 •• 
General Mariç '.stasyonda yap. cadelenin son safb35ı akİ ,~ I" 

d l d d ·ı • nındaki tesisatı gezecek, yarın sa • . 
müca e e en vazgeciren sizler eğı misıniz? Bugiinleri görmek Müstakbel Istanbul limanı isej cek olan asri yerlere muhakkak 
· · · • dıkn bah tayyaresile şehrımize gelerek 

tığı beyanatta, Türk - Yu;;oslav, siyasi partiler ar::.~•nd pgıcın' 1· 

dostluğunun fevkalfıdeliklerinden \Japon İnkılabının baş'." ,.#. '. 
bahsetmiş, memleketimizde gördü-

1 
dar geri giden bir tarı.~:., iJıl fi 

ğü hüsnü kabulden doluyı çok mü- inkılabdanberi JaponY·:· bir' J 

ıçın ını sıze ınan [H Yenikapıda tesis ve inşa olunacak. naklolunacaktır. 
geceyi burada geçirecek sa!ı günü ============================ Tevfik Rüştü Ara~ ve hatibler bu suale cevalı verdiler: Ne memleketine dönecektil'. 

sizi, ne de ahidlerimiı.i unutmadık. Sizi kurtarmağı vadeden, bil· F======::;=;;-;;;;;;;;:;;;;:;;;;;;;::;;r: Polisimizin bir muvaffakiyeti 
t[;n cihanla lıoğusarak, hepimizi kurtarmış ol:ındır. n KÜÇÜK HABERLE:"{ il t h'k' d' B ı·rda.ı .;ı e tehassis olduğunu da ila' e etmiştir. ve a ım ır. un • .. 1 ,ııı>" jl 

Yanın k • kLlvveWll -"~ ~ Tren hareket ederken General: as erı . tırı>· . 
Yaşasın Türkiye diye halkı se ordu, diğeri de s~na'.;,· cdfn ı ı' 

] • 1 h para kuvvetini tem"" c.tbC am amış, alk da yaşasın Yugos. t , ... 
adam! B ·kı kuvve · •I 

lavya diye mukabelede bulunmuş- arı. u 1 1<5et1l ~ 

Dış Bakanımızın bir daha ilan ettiği üzere Hatay, Türkiye il Matbaamızdan yapılan esrarengı'z 
ıçın milli bir davadır Binaena1cyh Türkiyeniu tekmil milli da· * Türk Hava Kurumunun umıı.. 
vabrı ~ibihallolunmal< mukadderdir. Biz ban~ ve uzlaşma usul· mi merkez toplantısı Ankarad~ki 

~~;i7:us~:;::~:'~~~i~:c~:~.e~~;t!~ti:~~r::~ ol~~~:r::s~~~ :y~~e~aa~~~s~:orii~apı:~ço a~~ hırsızlığın faili 2saal içinde yakalandı 
k • 1 yeni bütçe tasvib edilmiştir. 

tur. ve! daima dcğils~ de ' :h sd 
her yürümekte ıd•Jeı. ıeJ1l . 
ordunun istediği par•Y' ·ıe P"' 

:ıi:ır üstünde ınİİ7minJeştireceklerini zannedenlerdir ki aldan-
mıslanlır, alclanmaktadırlar. İçinde yaşadığımız zurnanın tarihi, * Korniş ithalatile meşgul olan 

bazı müesseselerirı yerli malları kö
lfatay davasının, dünya tarafından bize hak verileıek, halledil- tülemek maksadile fena korniş ima. 
mis olduğunu kaydedecektir. Evvela hakkın biitün kuvvetlerini liitına başladıkları haber :ılınmış, 
,.e imi anlarını lrnllanacağız. Bu kuvvet ve imkanların mutlaka bunlar hakkında tahkikata başlan. 
iflas etmel\'e mııhkum olduğuna herkesi inandırmakta menfaati 
olanlar varsa, ne y·ıpr.lım? 

Hiçbir ihtimal, bizi, inkılabın vazife ve şeref davasını yarıda 
bırnknıağa sevkedemez. Vatandaş ve Hataylı Tiirkler, tam bir 
itimadln, hükumete bağlansınlar. 

8 yaralı daha 
Hastahanede 
Öldü! .. 
z;gana dağlarındaki 

etebüs facıası kurban-
h:ı:-ının sayısı 

çıktı 

38 e 

Geçenlerde Trabzon • Erzurum 
yolu üzPrinde, mudhtı; bır kamyon 

kaze~ı 'ılfğunu yazmış ve içi 45 e 
yakın ~olcu dolu olan bır kamyo • 

rıuı'{:t A na dağları kenarında 200 

metre derinliğindeki bir uçuruma 
yuvarlanarak birçok kimsenin ya_ 

ralandığını, yolculardan ekserisi • 

n ın de feci ıztırablar içinde öldü • 

ğünü haber vermiştik. Bu hususta 

Trabzon muhabirimizden aldığımız 

bir telgrafa nazaran, faciadan son-

ra hemen Trabzona naklolunarak 

Trbzon memleket hastahanesin~ 

kaldırılmış olan bu feci hadisenin 

kazazedelerinden 8 bedbaht daha 
vefat etmiştir. 

Bu suretle, kaza kurbanlarının 

sayısı yeni ölenlerle 38 e çıkmış ol
maktadır. 

F. R. ATAY 

1 Seyyah 
Akını 

Turizm ı ,ısrl için lktısad 
Vekaletinde bir bUra 

kurulacak 
Memlekete seyyah akınını arttır. 

mak için tedkıka ta ehemmiyetle de. 
vam edilmektedir. Turizm işi bir 
memleket meselesi olarak ele alın. 
mıştır. Dahiliye ve İktısad Vekalet. 
!eri de bu mesele ile çok yakında'! 
ala.kadar olmaktadırlar. 
Seyyahların çoklukla ziyaretleri 

İcab eden şehrimizde de Belediye 
ile diğer bazı teşekküller bu mevn 
üzerinde faaliyetleri arttırmışlar • 
dır. Aynca İktısad Vekaletinde bir 
büro kurulması kararlaştırılmı~tır. 

Bu büro münhasıran turizm işleri 
ile meşgul olacak, broşürler hazır
lıyacak, memlekete seyyah akını ı_ 

çin ne lazımsa yapacaktır. Bu işte 

seyahat acentelerine de mühim v:ı. 

zifeler düşmekte ve bunların hu • 
susui, maddi menfaatlerden ziyade 
bir memleket meselesi olarak bu 
dava üzerinde faaliyetlerini arttır. 

maları icab etmektedir. 
Bunun için de seyahat kolaylık_ 

]arı ihdas etmek, memlekete gelen 
seyyahlara azami kolaylıklar gös -
termek !azımgelmektedir. Hükıimet 
te seyahat kolaylıkları için icab e
den yardımlarda bulunacaktır. 

\ 

mıştır. * Yunanistanla aramızdaki tica. 
ret münasebetlerinin daha fazla irı.. 

kişafı için pek yakında Atinada mü. 
zakerelere başlanacs.ktır. * Muvazene kanunundaki tadL 
!attan hazirandan itibaren istifade 
edecek olan memurlar, % 2 fazla • 
sile maaşlarını alacaklardır. 

* Mahlut ve mahlıit olmıyan 
zeytinyağların evsafı hakkında İk. 
tısad Vekaletince yeniden bir pro. 
je hazırlanmaktadır. 

* Romanyadaki Demirmuhafız • 
]arın reisi Gudreano divanıharbce 

hakkında verilen kararı temyiz et. 
miştir. * Berlinde Alman Hariciye Na. 
zırile İtalyan büyük elçisi ara<ın. 
da yapılan müzakereler neticelen • 
miş, iki memleket arasırıdaki tu • 
rizm ve ticaret muahedel,ori imza • 
lanmıştır. Bu meyanda Triyeste ]i. 

manı meselesi de iki tarafın tam 
mutabakatile halledilmış bulun • 
maktadır. * Çinin Kanton şehrine yapılan 
bir Japon hava hücumu lleticesin • 
de büyük tahribat meydana gelmiş, 
500 Çinli ölmüştür. * Evvelki gece şehr:mizde iki 
zelzele olmuş, bunlardan bici 23,26, 
geçe, diğer sarsıntı 2,10 da iki'alga 
halinde tekrar ve kuvvetlice hisse. 
dilmiştir. * Hukuk ve iktısad fakültele • 
rinde eleme imtihanları dün bit -
miştir. Bu imtihanlarda muvaffak 
olamıyan talebeler, diğer derslerin 
imtihanlarına giremiyeceklerdir. 

Fakülte ve yüksek mekteblerin 
kampları da hazırandan sonra baş • 
lıyacaktır. 

~ZLAQ 

Şöhret ve etüd için çaldığını 
söliyen genç hırsızı hakim; 

tevkif lıane.qe yolladı ! .. 

* Lepistanla Rom J ya ara~ında 
askeri iş birliği yapılacaktır. Bu 
maksadla Rumen genel kurmay re. 

h t]afl• .•f'" 
yor. Onlar da Iütu• 3 'a.I' ,., .... 
d mi 

• , -3)13.I ...,:Jr 
a arına kiırh iŞ 0 I> J:W-. 

!ardı. Fakat büyük h~~ dnı ,ı 
isi Varşovaya hareket etmiştir. nın bu müvazencli gı d~ J: * Yeni yapılacak olan Bebek • etti. Askerler harb i~ın b . 
İsi . f it ı · h' sonr3 

"'' ınye as a yo unun ınşaatına ya akim oldular. rtıların• _J~j,r 
haziranda başlanacak, bu arada Be- kuvvet politik~ ada J<l3 P ~ 

Evvelki gün matbaamızda cere • zerinden 2 saat bile geçmeden meç. bekteki Amerikan kollejinin yanın- 1921 senesinde Uzak S
3
;rsi. (1 

yan eden faili meçhul bir hırsızlık bul hırsız yakalanmıştır: daki metruk mezarlık da kaldırıla. koyu garanti eden ,·c cı ııı~' ı 
hadisesi daima uyanık ve faal bu • Sivil memurlar, Kapalıçarşıda es. caktır. deniz silahlarını aısıınn 1ctır· 
1 İs b 1 ] . lb --------------1 Jer bu sırada ı·mzol•""

1

ı' ,,J unan tan u po ısinin mahir ted- ki e iseci ve koltukçu Halidin, ge- •" •• ;,ıSr I 

birleri sayesinde bir iki saat içinde ne koltukçu ve elbiseci Aliye 30 li. sinden istifade ederek makineyi a. dan sonra ordu iJ, ~ı) .. ord" jlll 
aydınlatılmış ve faili meydana çı.. raya bir daktilo makinesi satmak lıp gitmiştir. arasında ihtilfıf belirdi· c ,-e 

Mumaı'leyh, h"·ı·m huzurund.• • nislcfll ~ı karılmıştır: üzere olduğunu ve bu makinenin "" " ponyanın tabiı gc ' ııı'' 
ta il T f t . b f d.. ıi bU 11~ Her zamanki gibi evvelki gün de idare müdürümüz tarafından tarif suçunu marn e ı ıra e mış ve u_ şa ına engel gör u~ "'' ç3 • 

sabah saat sekiz buçukta vazifesi edilen eşkal ve boyda bulunan, hu. nu tevil için de: !eri ortadan koldırrnd~ · )'npı~. 
başına gelen gazetemiz muhasebe • susi işaretler taşıyan daktilo ma _ - Gazeteciliğe hevesim var .. Şöh_ nihayet 1931 sene="' . k d3. & 

1 kin · t ·ı b ı d ret kazanmak için bir hırsızlıK etü. emri vaki ile n•uvaff•· ... ı~' cisi ve idare memuru Bay Vedad esıne amamı e uygun u un ıı.. J•l' ı' )' 
işine başlamak üzere masasına 0 _ ğunu görmüşlerdir. dü yapmak ve sonra bunu bir ga. tur. Mançoryanın kO ."; till' t 

- B .. zeteye yazmak istedim ... demiştir. bilmesi ordunun ,·sı•J r 
turd • zaman, dün akşam gitme- unun uzerine Halide makineyi ., 

Bu garib tevile hiıkim Re:;id de etti. p ",ıı 
den evvel büyük masanın üzerinde nereden aldığı sorulmuş, o da, hu - J~r" ., 

• şu hoş nükte ile cevab vererek ka- F k t b d onr1 Jll' 
bıraktığı daktilo makinesinin ye • susı liselerden birinin 9 uncu sını. a a un an ' · . pir 

fınd rarını bildirmiştir: t· · f h t lı'iJ·~lı ·•ıl' rinde olmadığını görmüştür. Maki. a okuduğunu söyleyen Musta. ının re a mı e ' · Ji!,,. 
nenin hademeler tarafından temiz. fa isminde bir gençten 14 liraya ya. •- Oğlum! .. Senin bu etüdünün addettikleri fütuMI f

0
1.n ıP~ f 

lenmek üzere kaldırılmış olması ih
timalini düşünn Bay Vedad biraz 
son a bunu hademe Mchmed ve 

Mu~tafaya sormuşsa da ikisi birden 
makineye el sürmediklerini, yalnız 
daha yarım saat evvel yerinde dur. 
makta olduğunu gördüklerini süy_ 
!emişlerdir. Bunun üzerine makine 
heyeti tertibiye ve tahririye oda • 
sına da belki kullanılmak üzere a. 
lınmış olması ihtimlile sorulmuş, 

kimsenin görmediği ve almadığı an. 
!aşılınca vaziyet, idare müdürümüz 
Bay Kazıma bildirilmiştir. 

Bay Kazım da esrarengiz bir ı.ıa. 
biyel o.lan bu tegayyüb hadisesini 
aydınlatmak üzere polise haber ver. 
miştir. 

Biraz sonra gelen memurlar ha • 
demelerin ifadesini zaptederken sL 
vil taharri memurları da makine • 
nin satılabileceği yerlerde hemen 
tertibat almışlardır. İşte bu terli _ 
bat sayesinde de henüz hadisenin ü. 

yarıda kalmasına gönlüm razı ol • · d · tic •re iJt ı rrm saat evvel satın aldığını söyle. zıya e sanayı ve ar ı.f 
miştir. muyor ... Etüdlerine tevkifhane ve fında gören pol'tikocıl ıd• , 

Memurlar bir taraftan Halidi ve 
makineyi emniyet müdürlüğüne ge_ 
tirmişler diğer taraftan da Musta. 
fa ismindeki gencin taharrisine ba~
lamışlardır. 

Aradan pek kısa bir zaman geç • 
tikten sonra, elde Mustafanın bir 
adresi bulunmamasına rağmen ya
pılan çok sıkı takib neticesinde o da 
yakalanmıştır. 

Mustafa dün Suatahmed birinci 
sulh ceza hakimi Reşidin huzuruna 
çıkarılmıştır. 125 liralık bir makine. 
yi 14 liraya satan bu avantüriye 
ruhlu bedbaht genç filhakika bir 
ortamekteb mezunudur ve hususi 
liselerden birinde 9 uncu sınıfa 

mukayyed bulunmaktadır. 
Gazete idarehanelerine muhtelif 

vesilelerle girip çıkan Mustafa ev. 
velki sabah da matbaamıza gelmie 
hademelerin aşağıda yemek yeme. 

hapisanede de devam edebilme!< !erin arası büsnütüıı aÇ' .pi 1 ı . pı• 

için seni serbest bırakamıyacağtm. ]er politikacıları şah>' ı etlİ' ı 
Tevkif ediyorum! .. • ne düşkünlük ile ith3~"'' bif 

Mesruk makine Emniyet müdür. ordu arasında iııJ:işaf e 
9 

çıl r 
lüğü tarafından hemen matbaamı - askeri faşizm suik•sdtaı 

1 
,ol>l 

. e~ ' ~ 
za teslim edilmiştir. Bu hadise, Is • tı. Nihayet 1937 sen ıı" " 
tanbul polisinin uyanıklığına ve Hirota kabinesi or<'.:ı~0JsP 
dirayetine küçük bir misaldir. Fa. ile iktidardan çekıld•· . ·,•il~ 

··rot~ . 
ili meçhul bir hırsızlığı birkaç saat politikacıların iler• ~u ıpıeÔ ~' 
içinde tamamile te.nvir eden eınnı- zedleri ordu kabul r •iiJ<Ô 

1 h 1 k . d t ,. • . 
yet memur arımıza araret e leşe - Japonya bir mud c ,;r, •ı· 

b ~ı'"ı kür eder ve aşta emniyet müdürü kalmıştır. Bu arada .. • t 
Bay Salih Kılıç ile 2 inci şube mü- vekilliğine geçen c;eııer•• , 
dürü Bay Nevzad, 2 inci şube mü - vardır. ,·ib ' 
dür muavini Bay Tevfik olmak ü. Nih d un fa5 ı~ı ayet or un k·ı o ~ 
zere tekmil emniyet amirlerimizi ve general Hayaşı t ,şve ~rıi~r; 
ikinci şubenin mütemayiz komiser. kat siyasi partilerın r J"~" 
lernden Ömer, Cemal ve Muhar - yaptıkları obstrüksıY0~ttı· ~ I' 
remle, Kapalıçarşıda birçok hırsız.. birkaç ay sonn :st:f• f1S J'ı""/j 
lıkları meydana çıkaran komiser nun üzerinedir kı pre .\<,;, _,/ 
Bayram ile hadiseyi evvela aydın- binesini teşkıl etnıişt:. ' · ıJl!,;1,' 
latan komiser Bay Rifatı hararetle sinin reisi olan .l{an°••ıı . '',rl 

1 · tıe! J f'. tebrik ey erız. ailesine mensup ve d~·P' 1tl 
itimadını haiz, benı d)ıes:v.rt1 1• ~ 1, 

·şo•e'r çınlık vardı, erkeklerden iğreniyor, dı ki kapısına iki defa vurulduğı.ı Naciye elile uzaklaşmasını işaret !erin fevkinde bır. ,.~1,n ı1' 
tiksiniyordu .. Hele bar köşelerinde halde duymamıştı. Üçüncü vuruş ederek şikayetlerinde devam edi • k'.1 e.~tiği h.ükume:;;~~,k ol~e'' p 
içtikten sonra hayvanlaşan ve ka • onu kendine getirerek _ giriniz • yordu: di hu".'.'y~tıne. ba. ·ası psr';;l I 
dını bir paçavra gibi ezip buruştur. diye seslendi. - Yaklaşma! Şuraya uzakça o • noe hukumetı, sıı. yıl~l> 1ıı f 
duktan sonra çiğniyerek geçen bu Madam Harikliyanın kızkardeşi: tur Peyman! .. Ben hastayım!.. Ben dunun mütareke>ı .

58 ~,,t>' 6 
no k b' · ·n ıçıflC• oı' benlik sever erkeklerin kah yılışa. - Hasta mısmı? • diye sorarak çok lena, çok kirli bir hastayım.. e, a ıne~ını. :}<fidM ı 

. . rak, kah yalvararak, .kah zorlukla içeri girdi • sizi Madam Nazan gör. Bu hastalık benim içimden gelen d.'."'un t~zyı~ı ıle '81aı. ~ 
Yazan : Nezihe Muhıddın istedikleri zevki aldıktan sonra ka_ mek istiyor?. bir hastalık değil, bir yabancıdan rulen Hırotayı da rd~n"~~ 

EDEBi ~OMAN:22 

.. • . . . . . • · - . dınlara şırfıntı, şıllık, fahişe isim • - Buyursun. bulaşmış, yabancr korkunç, mun • . Siyasi partilerle ~30.,en ,ıı ı".t 
zehırlı yılAn gene yuregımn bır ke- rma hıç şuphesız aglıyorlardı .. Fa- yor, vakıt yaklaşıyordu. Onu nasıl ]erini takarak kendilerinin kollarını _ Hayır! 0 hasta yatıyor gele _ dar bir hastalık!.. vı koalısyonu otan .ıs~' i1 !ı", 
narını _di~l_:ye~ek, acısına dayan.'1 -

1

1 

kat Beyoğ!u giılüyo;du. Her taraf. meydana çıkaracaktı? sallıya sallıya kıvançla gezmeleri • miyecek. Sizi odasına çağırıyor. Naciye hıçkırırken, Peyman kor. nesi iki kuvvet ars51;ıııı:r ~ ıJ 
maz agusurıu sızdırıyordu. Bıraz ta Noel agaçları, allı, yeşıllı, altın, Ana olduktan sonra sabahlara ka. ne hiç dayanamıyordu. Konyalı oğ. p k Ik N . . d kudan titriyordu. Ne müthiş bir iti. leyı yatıştırmı.va rnf;ıl<Bı r ~ 

1 d. 1 d'"• . d d b"t" . .. klı N 1 - 1 k 'l' d b k" 1 . d 1 .. .. eyman a ıp acıyenın o ası. h .. k. ktı ~ı ı>' evve ın c ıgı sessız o a a u un gumuş vara , oe agaç arı.. ı ısc 

1 

ar ar oşe erın e nası surune • lu Ragıb Beyin sararıp solması u _ . . K d k h d raftı bu! u umeti olaca · r•~' "/ 
. . • 1 • . . na gıttı. a ın gerçe ten astay ı. 1 . . ., 0 18 'ıl"' 

kıpırtılara bır mana verıJor, ve - çan arı uzun uzun uguldarken cad- cektı? Barı bıraksa ne ışle geçme- murunda bile değıldi. Değil bir ta. G" 1 . k b d d ki Kadının genç, dinç, canlı yüzü rın garıp tecellısı , 8noe 
h.mlenıyordu. Artık rahatı hıç kal. delerde hızlı hızlı yüruyen, elleri, cekti? Bu bir sürü sorgu demir gül. nesini binlercesinı· böyle görse b' boz berı çud urpa atmış, .... u a ":'."ı birdenbire bir cenazeye dönmü«ü. kabınesi olmuştur· ~\.0ç g;J~ 

. k ._d- ı · 1 • · . . . .. .. • ır em ey az ı. eymanı gorunce ag. .,. . vıı • 
mamıştı. Gecelen uy usuz gem UZ- ı sırma sıcım erle baglı paketlerle do. ı leler gıbı beynıne çokuyordu .. HaL kılı kıpırdamıyacak gülmeg· e gücü 1 • b 1 d H k ki Peyman dolaşan dilile birkaç söz dara geçmesınden . ,aele . ..!JI 
1 . h. . 'b' M d H ik lu kalın it 1 k kl b ı b k' .. d" .. k lb' . h ' amaga aş a ı. ıç ırı ar arasın. ç· ·1 b nıııc il". , erı ır sersen gı ı a am ar - pa o u er e er, oyun _ u ı vucu unun, a ının ra ata ve gönlü olsa kahkahalarla g··ı d .. 1 . d . mırıldanmak istedi: ın ı e aşlıyan ıııri,eıle 
. . f d d 1 !arı s rtl k" ki. k d k ih . u e - a soy enıyor u. b.. .. 'k ast3 lıyaııın pansıyonu etra ın a o aşı- , ı arı ur u a ın a ını .. Her tıyacı vardı. Bu de\ re. kadının er_ cekti. . , . . _ Geçer inşallah .. Çaresi bulu _ yayı uyük mı } d~r ŞJ ~,ıl 

yordu. Zayıflamış, tükenmış, kanı taraf da bır hazırlık, bıtip tükenml. keğe, candan bir erkeğe muhtaç ol. ı p k . . . . . - Gel kaı deşım .. Gel... Bu, dılı nur elbet rüklemektedir. 13ır C ~· ')·· 
çek;Jmişti. Sanki İstanbula göniıl yen bir te!aş .. Madam Harikliya hL duğu mukaddes bır devreydi. İlk k eymkan anapenın ustune yuzı.i_ yabancı, bakışı yabancı, güliışü ya. I _ Yok .. Yok Artık beni yedi serilmesi beklenen .'aı~ı,Jlr 

• · · J ı od k d' · · · 1 oyun npanmış karnında artık bancı insanlardan usandım da seni ·· .. . · Jıı· _,,;o -" avutmaga gelmıştı? .. Ah yıkı ası Is. e asında en ıne gore bır Noel 1 ınsanlar arasında topluluk kuru • 1 • b 1 • • deryanın suyu temizliyemez Al! Nankın ve Suço" "rtı ev.:o tY 
ton bul! diye gciğüs geçiriyordu. - acı hazırlamakla meşgul, etrafı· munun temeli, erkeğin dişiye di- can a_nınagda ... aş .. ı)k•an çobcugu ne ya-

1 

çağırdım· Affet Peymancığım. Ken- meğerse Türbe çıkmazındaki 'im . da mücadeleye deı•a l>Rv 
b k b'I . . ' pacagını uşunur en ıraz sonra dime de kıydım Sana da • . . . vcD' /. BEYOÔLUNDA NOEL GECESİ na a ınmıyor ı e.. şının yavrusuna olan düşkünlük • . .. .. ' " .. Jübesinde yirmi beş kuruşa örgü pon kabınesının ·. dU· tı 
. .. . .. · · · . bınlerce vıl once dunyava gelm B .. ı p .. • · d . · k}onıyor . .ı;f Caddeler şarabla yıkanıyor, elek. Buyuk blr ınsanın yuzlerce sene lerı ıdı. Ne yazık kı onun bu duy • · · ış u soı er eymanın yuregıne o. ören Nacıye ne temiz ne kaygusuz mı çoktan be • dı) sıf'' 

trıkler tutuşmuş gibi alevleniyor, evvelki doğumunu kutlulı an bu _ ı gusu arık b'" vurd kuracağına onu ?ir ~ocuğun .doğu:nun~ ku.tlulama_ 
1 kunmuştu. Sevmediği, hatta konuş- bir kadınmış! Şu süsıÜ, kürklü, ar.' İşte Kanoenin ;ı:3ııı' ,ı~ ' 

!sanın oğulları onun doğumunu ku_ gün, Peymanın içinde derin bir sı-1 bucaksıı "- yalnız bırakmıştı. Do- f!a g.Jecegını , gıyınmege suslenmE- mak ıstemediği bu kadını, o da, bu tist Nazanın haline bak! .. Bir şeye dur. Çinde harbıl'! nberi tt1 ar 
1 şılayordu. Küfe, küfe, demet de • zı kıvranıyordu. Onun da doğacak !ünü aldıktan sonra arkasında do • 1 ğe, kendıni beğendirmeğe ve dışi- akşam garibliği içinde kendine ya. yanmı1orum. Kendimle beraber sa- tar olmadığ'. öt_ed~3 çc~11~ıJl'1 

met, yığın yığın çamlar, güzel ada- babasız bir çocuğu vardı. Kimse far_ la n erkek kedilere pençe atan dL lik rolü oynamağ" mecbur olduğu. kın buluyordu. na da kıydım.. lan temkınlı Hır~ .. 
11

cii :-' 
lar yolunan bu misk kokulu saçla. kına varama~ı halde günler gı:çi- şi kedıler gibi içinde titiz bir hıc • nu düşünüyordu. O kadar dalı:ıın • Yatajiına doğru ilerledi. Fakat (Devamı var) (Devaı:ııı 3 u 
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Hayat l 
Pahalılığına karşı 12,000 

Öğretmen 

ı• Bir hey'et tedkikat ;;p- Ku··Fu··R ilk mekteb 

ihtiyacı 

.. ., 
og .. 

Sokakta bulunmuş 
ı_ mak üzere pek fıı!:~tS:~!:m!az~~eı:;;: Et fiatlarının yeniden refmenine ihtiyaç var meme " k üzerinde hararetli hararetli ko- LJ 1 İ 1 Azabkapıda bir kutu i~inde bir 
111· Ya d ş k . d k nuşuyorlar. Bu kadar ehemmi - cuz a 1 ması Bı·rçok k b k .. l kesik meme bulunmu•. Sokakta 

ın a ar a gı ece i:!~~a!::~:!~~=:~·~~r~rüe: Kararlaştırıldı asa a ve oy ere ye- ~:r:a~ı~n~:.:ii~~-~~n~~~~uş~~-
~ekett .- dilebilir mi? Edilemez mi? Aca- istanbulda et !iatlarının ucu•ln .. nzden Ög~refmen fayin edilecek dedilerek üzerinde takibatı ka . 

. ~ universitc adedini üniversitesinin kurulacağı en mü. ~ · ba ı 
tı..."" ıçın tedki ba filı1n kelime argo mudur? De- ması için alınan tedbirlerden şim _ n~ıyeye Ş amak liızım gelen 
.""'lttted· "kata devam e. nasib yeri tayin edecektir. ğil midir? Filan kelime nezahete Maarif Vekaleti ortamekteb mual Jet nülusu 400 kadar olan köylere hır zabıta vak'asıdır Bir kadının 
~ın ır. ~da bir Üniver .. Heyet yakında Ankaradan doğu. uygun mudur? Mugayir midir? diye kadar çok faydalı neticeler eL limi ihtiyacı karşısında tedbirler al- kadar il.kmekteb muallimi gönder. m~nıesini kesmek •Url'tile i~len-

~b;ı:1 1~ 1~ yapılan ilk hazır. ya hareket edecektir. Üniversitenin Peyami Safa, Felek, Abidin de edilmiştir. Et istihlaltlnin artma. mak Ü.Zere tetkikata devam etmekte mek kararındadır. İlk tahsil muaL mış olan bu cina~·<'tin üzerinde 
~~~if ~ gkı~ıdir. Bu münasebet.. inşasına müteallik hazırlıklar çok Daver ve sütun komşum Halk Fi- sı, fakir halkın da fazla yemeğe im. dir. Vekalet ayni zamanda ilkmek. !im kadrosu da bunun için arttırı .. zabı_ta günlerce y0ı·gıınluklu bir 

• e iileti şarka bir heyet k' b ld • teb muallim kadrosunu da ın· 1kan' nı"s ı kt f l •ge k kısa bır" zamanda go··n·ı·ıecektı·r. lozofu bu mevzu üzerinde kaç an u ugunu göstermesı bakı - aca ır. aa ıyet göstererel ı ·ıı · · k-,,_ arar vermiştir. be!"nd tt - k N .. f · 1 ' aı crını arı-
~:'." "' bi Dogu" u··11ı"ve~sı·tesın· ı·n 940 enes· gündür kılı kuk yararak şayanı mından üzerinde durulacak bir key. ı e ar ırmaga arar vermiştir. u usu 400 den aşagı o an çok yacalı:. Zira bu zabılanm va "f • 
~t zzat Maarif Vekili B. • 5 1 dikkat ··taı 1 d t tir. k .. · k k .. ı d d ··t k "di L"'-'- ' zı c ı,,., Arık başlarken meydana ge)mesi çok • mu e:ı ar enm!yan e • fiyettir. uçu oy er e e egı men urs • sı r. a..ın bulunan lıu meme-
"'!'-,_ anın riyaset etmesi tıler B 1 d. b k h Bugün ilkmekteblerde bulunan larmdan istifade edilerek yetişti nin bir kutu 1• rı"nde , e ha t bb' 

"·"eı~'- k tl" b. ·ht" ı d h·ı· d clir · e e ıye, u no tayı e emmiyet.. , • zı ı ı 
~ l!ıiııır "il". Şehircilik mütehas • uvve 1 ır ı ıma a 1 ın e · Nezahetle kahili telif olmadı- le nezarıdikkate alar.ık et fiatlarını öğretmenlerin çoğu meslekten ye. rilmekte olan öğretmenler istih - ampullerle birlikte olu~ lı 
~b alar ve ehliyetli yu .. ksek İstanbul ve Ankara Üniversite - g"ı için küfürün aleyhinde ala • tişmc, yani muallim mektebi me _ dam edilecektir. bı.·r doktorun tedkfü ,,ahau•ıııuana~ıd 
,~ ro yeniden ucuzlatmak için tedkikata b • 
~ b,,1,, UaJliınlerinden müteşek. !erini takiben doğu üniversitesi bildig"ine konuşanlarııı karşısın- b 1 zunu değildirler . ilkmekteb mual • Meslekten yetişmiş ög"retmen a. ır kadavr:ıdan kcsilmı"s. ınem~ 
~ • •n aş amıştır. Et fiatlarırun bir mik. • _ ~ 

!ıaaJ 3cak olan bu heyet doğu. memleketin üc!incü büyük irfan da cesurane küfür taraftarlığı lim kadrosunda daha çok muallim dedini artırmak ve umumi olarak oldugunu anlamak ::ıii<: olmuyor- ( 
l tedkik ki k d l ) ""f"" •. dar daha ucuzlatılması istihliıkni mnktnbı· mezunlarının bulunmala - d ·ık t h ·1 11· k d ~n d t bb" at yapacak ve doğu müessesesini teş ·ı edecektir. yapan ar a aş ar m uru mazur ' ' a ı a sı mua ım a rosunu -~ a ı ı ampullerin bulunma-' JQo b~.------------------- göstermek için bin dereden su çoğalmasile halkın istifadesini te - rı mün~sib görülmrktedir. tevsi etmek suretile memleketin yışı cinayet ihtimalini kııv,·ct _ 

C h getirmektedirleı·. min edecektir. Halen ilk tahsil 111ual,limı 14,00G ilk okul öğretmen ihtiyacını karşı. lendirecekti. 

l• lh Um Uriyetin Haddi zatında nekadaı· ehem- Et fi~tlarının ucuzlatılması yo ... , küsurdur. Yapılan_ tedkikler ?ahn lamak için alınacak tedbirler bir Böyle bir .ımpul clala,·eresile 
lt!l 15 • • ı miyetsiz olursa olsun bir mese- lunda Jstanbulda alınan tedbirler 12,000 muallime ıhtıyaç oh:lugunu taraftan tesbit edilmektedir. Mu • b 

tatb .k kab·ı· ı· 1 d'" 1 gos ermış ır. , ogre men a a a ım me te eri talebe kadroları • ~ ""' ıncı yı 1 ve le hakkında bu kadar aklı ba- ' .. t . ı· 12 000 ... t d h 11" k bl za ıtayı şa ırtmak da hesabda 
ı ı ıye ı o an ıger ter ere . . .. . oldugun" a g·· · ı hb dl" 

\ı"lldı Af J şında adamların bu kadar ko - tcmın edıldıgı takdirde bir çok ka.. rının genişletilmesi şimdiden ka _ ore yınc ı ıa ınin 
J ( ı• a" fiı imal I de teşmil edilecektir. Bu suretle /s. b k.. 1 d 1 ·ık k 1 .. • 1 1 . meseleye . d t . . b nuşmuş o an o mese eye sa a \'e oy er e esas ı ı o u og. rar aştırı mıştır. Icab ederse yeni. vaz ıyc c me5ı ıca e-

l'\ • k im b h tanbulda bazı maddeler üzerinde t · b ı ı k v k. d d" J k ı' Uç, - layı olsun o asın • a se re menı u unmuş o aca tır. e a. en öğretmen okulları açılacaktır. ıyor <eme tir. Aılli tı!ı nıües .. c-

:1 h,\ııstasyen yapılarak Dahiliye Vekaleti vi- değecek kadar bir ehemmiyet başlanan hayat ucuzluğu mevzuu Ô j sesi memeyi muayc.ne ediyor H! 

~il. layetlerden 5 yıllık kazandırmış demektir. yavaş yavaş memleketin diğer yer. dünç Tahrir kanserli bir kadına )apılan l>"r 
~A \'aziyeti herkese Eh bu kadar ehemmiyetli bir !erine de teşmil edilmiş olacaktır. 1• <"l 1 · d p G ame ıyatta kesiJmi~ meme oldu Saat evve\ı"nden eser erı sar U safhaya girdikten sonra biz de ara •• • 

h Dahiliye Vek" ti c··mh · t· fikrimizi artık söylemekte bir Askero drıv$t orm1gen ğu anlaşılıyor. 
h.l ildı"rı"lecek ... e ; u urıye ın ç ~ 10 uncu yılından itibaren 15 inci yı. mahzur görmedik. Hatta lüzum- Zabitlik stajını yaparak topçu İş/eri Binalar eçenlerde yine biı.- insan gö-
~~~'. :l.ıeteoroloji Umum Mü • lına kadar 5 sene içinde memleket. lu bile bulduk. ölçme taburundan 13/10/934 tari _ zü bulunmuş , .c bunun bir hb 

~ .. , A~~ te ıl uhtel"f c··mh · t Bizce küfür, aczin ifadesidir. --- talebesinin etüt! ettiği bir cesed-

'

. ı., ·""lllra, İstanbul, İzmir ve yap an m ı u urıye e. hinde terhis edilerek şub~run 7/73 AzamAı faı"z mı"ktarı yu"z- B I •1 • d · ld • 
'lltd 1 . h kkınd il" ti d Emrivakilerin, ku\'vetlerin kar- un arın vergı erı na- en a ıgı meydana <:tkanlmıştı. ~ı •. -e b.üyük meteoroloji is.. ser en a a v aye er en ma. sırasına kayid edilmiş olan Top . 

. -..rı ~ıs etmeyi kararlaştır. J\ımat istemiştir. Gönderilecek ra. şısında ekseriya cephe alarak on- Asteğ. 319 Do. Üsküdarlı ve 40476 de 8-,5 elara'{ tesbit 1 sıl hes::!h edi 'ecek Bu oldukça iğrenç lıadiselerde 
ıııı parlar üzerine 5 yılda yapılan eser. ları bir başka kuvvet'e veya bir Gılundu tıbbın ihmalini affetmek kolay 

Un için, Büyük Millet ler hakkında resimli bir kitab ha _ başka çare ile ala~ağ-. edemiyen- kayıd numaralı Üsküdarda Çakırcı İstanbulda \'e diğer bazı şehirler. olmuyor. Zira bu ihmal bu şe • 
I' \ı ~lb 300 bin liral~ bir tah • zırlanacaktır. )erin müracaat elmeğe mecbur Hasan paşa mah. Ycniyol cad. 4 No. Ödünç para işleri hakkındakı ka. de, mesken tahriri icra olunurken kilde böyle taammüm ederse 
r 'ek 1ll olunmuştur. Yeni tesis. Diğer taraftan Cüınhuriyetin on oldukları vasıta, küfürdür. adreste kyıdlı Feyzullah oğlu Mu. nuna ek olmak üzere bir 13yiha ha.

1 
b:zı. biı:'.ala.rın. tahrir harici kaldığı bundan sonra adım başında kan-

~ olan hava rasad istasyon.. beşiİıci yılı münasebetile bir af· ilan Bilmem hikayeyi bilir misiniz? ammerin 934 senesindenberi şube • zırlanmıştır. gorulmuştur. Halbuki bunların ver. lı insan parçalaıma tesadüf et • 
•ıı. Y-ı 1 - h Sı"la"hın memnu oldug"u devır· ce avak.ıbı meçhul kalmış oldugu· n. Yeni layiha, usulen Büyük Millet gileri, tahrirdeki kıymetlerine göre mek mu""mkun·· olacak demektir kı" -;::! b"

1
erinin tesbiti için, ted.. o unacagı akkındaki şayialar kuv. • 

"ili ~ llnınıştır. vetlenmektedir. Ancak bu affın pek lerde kocaman bir yatağan bıça- dan İstanbulda i.•e derhal, taşrada Meclisi Adliye encümeninden, son. hesab edilerek tahakkuk olunaca • bunu ise insaniyetle kabili tec-
'oi..' &ı.,_ • hi tt 1 b • ğı taşıyan bir yeniçeri ağasını ise nihayet bı·ı· haita •arfında bu - ra da büdce encümeninden geçtik. ğından, bu gibi umumi tahrir hari. viz görmezsek doktorlarımız bi· "it la\asy. ""'YOnlarda, alıcı ve verici umumı ma ye e o mayıp azı cu. • h k d 
b •• 1 . h. d ... nl lm • zabtiyeye getirirler. Sorarlar: lundugu· mahallin ı"kamet adresı'Je ten sonra eyeti umumiyeyc se o. cin e kalan yerler hakkında, ne su. ze kızmasınlar, bahusus ki böyle 
"I! ~.. onları da bulunacaktır. rum ere ın ısar e ecegı a aşı aK l t B 1. "h ·1 1 k 1 

·•<.etı tadır. Bu hususta bir proje de hazır. - «Bu ne?» halen ne vazife ile meşgul olduğu. unmuş ur. ~ ayı a ı c meme e. ~ete muamele olunacağı tereddü - kanserli bir et parçasının sokak 
llıiı""Olo·ı·e ?ava postalan için de ]anmaktadır. - «Kalemtıraştır efendim der. timizde azamı faiz haddi tesbit o.. ü mucib olmuş ve keyfiyet, Maliye ortasına bırakılma<ı kadar fecü-
~ 01J ıstasyonlarından çok ---- Ben musahhihim. Bununla yan- nu bildirmesi ve aksi takdirde hak. lunmaktadır. Vekaletinden sorulmuştur. ne de raslandıktaıı sonra arlı"· 
lııı . Unacaktır. B "' l Jışları kazırım.» kında kanuni ahkamın tatbik edile. Yeni layiha, azami faiz haddini Maliye Vekaleti, bu hususta gön.. bu hadisenin bir suç gibi füerın-

'l!ti·latasyonlar sayesinde hava agel ara - Bre derler, bu ne biçim ka- ceği ilan olunur. ~'8,5 a indirmektedir. derdıği bir tamimle, tahrir komis. de kanuni cepheden yürünmek 
'l:~deltöyJülere ve halka 24 saat Vardım lenıtıraş. Bunwı yerine ~öyle kü-1=========================== yonları kaldırı!dıktan sonra bu gL zarureti bile hasıl old.ığunda bi• 
. ıı haber verilecektir. ı j çücük bir çakı taşı~aıl oımaz m•? Anasız, ha ha sız ~ocuklar bi tahrir harici kalan yerlerin ver. dakika bile tereddfüı edilmemeli-
.~ _ .. lktlsad Vekılletl Uz Um Yeniçeri ağasınuı <"evabına --- _ .. gilerı için hususi idare memurla • dir. Bu ihmal ve lfıkaydiyi gös-

lteııd· ti ı· 1 i bakın: «Bazan öyle yanlı§lar olur • - rınca yeni bir tahrire tabi tutula • terenlerden mesleklerinde bı"raz 
~' d· ı tazyikariyle liktL ye t ıren ere azıtm 
-~~!ııb~~ıı Irirotayı askerler, bir kolaylıklı?r gösterecek ki bu bile az gelir.» K • • k 1 caklarını ayrıca tahrir komisyonları daha ciddi olmalarını tavsiye ve 
' •ti Evet! Hakikaten tedih edilme- 1 m S e S 1 Z Ç Q C U a r 1 n teşkiline lüzum olmadığım bildir • taleh ederiz. 
LA. • • .,,. 2af ile ittlham etmek- İktısad Vekaleti fazla üzüm is • 
~ .. • • si lazım gelen öyle insanlar var- miştir. HALK FİLOZOFU 
~ 'ıker;1'~t yeriııe geçen Uga- tilısali için bağcılara yeniden aza • dır ki ona karşı ne kadar kuvvet- 1 k 
~ erın ıam ıtimadını haiz mi kolaylıklar göstermeğe karar li bir ifade aransa huıunamaz da parasız o ı ara B b l 
~~, de"'ldl•. vermiştir. Vekaletin şimdiye kadar er er er '<ltoı. 11

' ' nihayet küfün~ ba•vurulur. Fa-
~ t .. dQJı sonra ""•v killi"ğ bağcılara yaptığı yardımlardan çok ' 
oq l.. u"9 e e kat, bu, küfüriiıı en kuvvetli bir· k ı t • d • ı k M k b • ~ e o1-J.a1c ileri sürüldü ·ı iyi neticeler alı~mış, üzüm ı hsa. ifade tarzı olduğuna değil. Küfür Q uma arı em 1 n e f ece e fe l 

'VVeJce çıkan bı"r asker! lab her sene bıraz daha artmış • ed 1 . k . k ld • en erın artı ~aresız a ıgına ~ 
I~ ieııç b tır. deJaJet eder. • 00pera tı~ ~,· 

3et do} za itlere karşı aldı- Nitekim evvelki seneye nisbetle M { 17 k "'l db /, J 1 

\Jı.i t,,_ ayısile askerler, hü.. geçen seneki üzüm rekoltesi çok iyı Fikrimizce •tatlı dil yılanı de- aarf il' e ll efi fe 17 er İzmir berberler cemiyeti yıllık 
~ . .-~ın.ı • · ı ı Jiğinden çıkarır.» 

llııla be manı o muş ar- idi. Bu sene de geçen yıldan çok «Keskin sirkenin ise zararı ka- almak u··zere f dk "k f k toplantısını evvelki gün yapmıştır. 
\..'il\ °'ll·•ıa. r.aber, Ugaki Japon- daha yılgın rekolte temin cdilecei!i e l . Q yapa Ca.. l istanbuldaki berber esnafının 

~ 
« .,.. - bınadır.» Burhan Cevad ' te idare ve siyaset sa- muhakkak görülmektedir. Geçen kongresinde olduğu gibi İzmir ber. 

1.. · "t!~ayüz etmiş kuvvetli seneki rekolte 42,000 tondu. Tah _ tadır. Bu münasebetle kalite itiba. Maarif Vekaleti cDarülitam• nami- tEdbırlerin tatbikına geçmek uzerc berlerinin bu içtimaı da, çok müna. 
~1! bağı dendir. Ve askeri ana- minlere göre bu sene bu miktar rile de güzel olan yeni mahsulün le eski senelerde kurulmuş mek • tedk.ı~at ya~acaktır. Bu gibi çocuk. kaşalı ve hararetli geçmiştir. 
ı,'tl! bit ~ır. Binarnaleyh artık 70,000 tonu çok aşacaktır. dış piyasalarda çok beğenildiği ve teblere peyderpey kaldırılmıştı. Bu lar ıçın asrı yatı mektebleri açıl - Bir kısım aza, İzmirde de bir ber. 
tı'1eti ~ı .bine .. halini alan Kanoe Üzüm hem dahili istihlak ve hem fazla ihracat yapılacağı muhakkak mekteblere yeniden talebe kaydediL ması içi~ çalışılacaktır. _ berler mektebi> açılmasını istemiş. 
t~. ~•ltı •• tııt §Upheslz Hirotadan de ihracat bakımındarl en mühim görülmektedir. memiş ve mevcut talebelerin de sı· Evvela, parasız yatılı o~umaga !er ve berberler kooperatifinin ih -

~·•ıt. "lıı'"' alan bir hariciye ve .. mahsullerimizden biridir. Ancak is.. Bu münasebetle, kalite itibaril.e nıflarını geçerek mekteblerden me. muhtaç nekadar ;ocuk oldugu te~ - yasını istemişlerdir. Neticede ber. 
, "'·- "h 1. t k d d .. 1 1 . h 1.. d zun olmaları neticesi okullar yavaş kık edılecektır. Bu ışı maarıf mw. be 1 k t"f" . .h 1 . ,, '"'l"bini askerler başla- tı sa ın ar ması aı·şısın a ihracat e guze o an yenı ma su un ış .. .. . . r er oopera ı ının ı ya o unma. 

. ~~"ve bu vaziyeti de gözönünde tutularak 0 • piyasalarda çok beğenileceği ve faz. yavaş kapatılmışlardır. durluklerı yapacak, mıntakaları sı ve bu suretle berber esnafının ih. 
'~·~cey, ~~'.'. muvaffakiyetli na göre tedbir alınması icab et _ la ihracat yapılacağı muhakkak gô. Bu mekteblerde kimsesiz çocuk. dahalınde mahalle mümessilleri va. tiyacı olan tekmil aletlerin şehri • 
>ı: 1 ~iıı goturülmesi Japon as mektedir. İktısad Vekaleti bu ted. rülmektedir. lar okuyorlardı. Vek:ilet bu gibi ~tasile bir cetvel hazırlıyacaklar • mizden celb olunarak esnafa uvuz 

'1;,1 bir haysiyet, hatta ha- birler üzerinde şimdiden tedkikata Bunun içindir ki, istihsaliıtın da. çocuklar için başka tedbirler düşü. ır. fiatla verilmesi mU\·afık görülmüş. 
~~ v,lt.i ıneselesi olmuştur. Ha- başlamıştır. ha ziyade artırılmasına çalışılmak. nerek mektebleri kapamıştır. Duy. Bu cetveller Maarif Vekaletinde tür. 

)~i blıııin değişmesi, bu 32)- Yaş ve kuru üzünılerimize taleb. tadır. Bağcıların muhtaç oldukları duğumuza göre Maarif Vekaleti a. toplanacak ve ona göre nekadar ya. Riyasete seçilen Bay Hakkı Ki • 
ır ifadesiilir. Jer, iyi ambalaj ve nefasetleri dola. vasıtalar gayet ucuza temin edile - nasız, babasız, ve kimsesiz çocuk - tılı mekteb açmak lazım geleceğ: per, bu mevzu üzerinde hemen fa. 

~, A. ş. ESl\lER yısile, seneden seneye çoğalmak • cektir. !arın okutulması için düşündüğü tesbit olunacaktır. aliyete geçeceğini vadetmiştir. 

~ ~--; ·-.. -- -~ ~ ~-n-n herkesin düşünmeğe mecbur ol - turdum. Elini avuçlarımın içine Türlü türlü ihtimaller geliyor zerine kıvrılmış yorganın üstün. 

~~ u ~ ~ u ~ 16 a M duğu şekilde düşünmüyorum. aldım. aklıma.. de kalmıştı. 
Arzum şudur: Artık dilime konuşacak tek bir Dışarı vuran ziya görülebilir. Göğsü tamamen meydandaydı. 

'-' h Y A Z A N l Eg"0 r beru· oyalamak istiyorsan, kelime inmiyordu kafamdan. Görülünce şu··pheyi davet ede • '1 \1 S c Bu öyle bir tabloydu ki, duvar. 
R E T S A F A C O Ş K U N benimle anlaşamıyacağını sanı - Küçük elini a\'ucumun içinde bilir. daki çok canlı bir resmi sahi zan. 

, ~., d ..._ E: 0 E B 1 R 0 M A N: 136 _ yor, beni sevmiyorsan ve bir gün sıkıyordum. Şüpheyi ç.ekince herhangi bir nederek elile dokunmaktan ken. 
· •ha go·· benim için seni kaybetmek mu - _ Seni görmek istiyorum Su. kimse odanın kapısına kadar ge. dini alamıyan, şüpheli bir insan 

'b.:' ,.. rınemek üzere seni ruın, görüyorsun! Ben kü 0 üldük. k dd b · kim od k k d • 'il. gıllı. S > a erse, u geceyı... ad .. liitfen elektriği yak... se amın . •pısına a ar ge- gjbi, kim olursa olsun, herkes 
' <\şltıııı uad .. bunu biliyo. çe aşkım büyüyor. Aşk için her Hıçkmklar sözüne devam etme.. lebilir. gayrihtiyari yaklaşmak ve yakın. 

~~ .,·~ a mukabele et __ miye - şeyi göze alıyorum. Bir kere sev. • 1 d S 1 Karanlığı tercih ediyordum. G ı· d ~ ~ee sine mani o uyor u. arsı a sar. e ınce e... dan bu emsalsiz güzelliği görme'.< 
. , llıda it e~sin• .. Hissi kablel.. dim. Fakat bu, sevginin ta kendi. sıla ağlıyordu. Hiç olmazsa yüzyüze, gözgöze - Elektriği yakmam rica et _ isterdi. 
~~le~- at 'Yen aldanmadığ\. sidir. Zannettiğin gibi bu geçici Kollarımı kurtardım. gelmek.tehlikesi yoktu. Vakıa bu miştim. 

• "'"Ştıın R d !ık b. ·b· Başım dönüyordu. 
'il 'r · üyalara inana. bir temayül deg"ildir. Bilmezsin yarı ay ın ta ırı ırimizi seç - Silkı"nı"v?rum. l '-'t • d Bir sinir buhranı içinde gevşe. , ş h 
'il ;,_ a sa{ bir kız değilim. Suad, seni ne kadar içi!l) titriye. miyor değildik. Fakat tepemiz • e vet, vücudümü2ün en be -

~i\· -"'lldıg' yen vücudünü kucaklıyarak ya. d - Peki!.. 1. 
· ~1 ruc , ıın.la inanmadıg" ım rek seviyorum. Şundan hükmede. • k en aşağı giyeceğimiz bol bir ışık D"" - . . d ırsiz bir yerine saklanarak ara. 

•ı .,J vaşça yataga bıra tım. ugıneyı çevır im. Birdenbire 
: ~ a ~ . ~llı.ı müşterek bir bilirsin ki, sevgim büyük olma _ altında, her halde bu melodı·a .. d t b 1 sıra bize dilini çıkaran bir soyta. 

~~ deta111 ~.kn .. a ediyorlar ki se. saydı kendim bu derece küçülme.. Gözyaşlarını zaptetmek müm. mm devamı hoş kaçmıyacaktı. 0 anın or aınna oşa an ışık yağ. rıya benzer. 
g kün olmuyordu· muru gözlerimizi kamaştırdı. 

h..' le . oruyorum. ğe tahammül edemezdim. · Artık kafam kelimenin tam ma. Öyle zamanlarda bizimle alay 
0~ lııııı Cina yavrum çocuk olma ·ı k d Gözlerimi yumup açtığını va • ,'ili iıı. d :t, inandır .. gitmi • Suad, eğer beni hayatına or • - ' .. nası e temyiz u retini kaybet • eder ki, o anlarda içimize kibriti. 
•, ~~ b eğıl mi? Gidersen tak t inık" k d kendine gel... miş bir vaziyettedir. kit, gördüğüm manzara, Cinanın ni çaktığı zaman biz küçülür, kü. •Is; erab .. .. e mene an yo sa sen en K 11 • 
'~~her er_gotureceksin .. se.. bir isteğim var. Bu teklifi dünya 0 arını ogdum. Mendilimi, Yalnız bir şey düşünüyorum: yarı çıplak ve çok perişan vazi .. çülür, noktalaşır, büyür büyij:r, 
İt \qlığı Ya §eyı terkeder, her fe. üzerinde hiç bir kadın, en adi bir başucumda duran bardaktan ısla. Bir an evvel genç klZl odasına yette yatakta uzanışıydı. gülünçleşiriz. Hareketlerimi:'.21 
'ıQ dı~ 11 Parıın. Kalbinde baş.. dişi mahlıik bile yapmamıştır bir tarak şahaldarını, alnını ıslattım. göndermek!.. Saçları yastığa serpilmişti. kontrole imkan bulamadığıınız za-

eq'l"irıı arsa buna da taham • erkeğe karşı... O kadar şaşkındım ki, ne yapa. Elektriği yakmanın ikinci bir Geceliği açılmışh. manlarda karşımıza çıkar. 
· :!'ie kadar küçülüyo- Amma ben artık herkes gibi, cağımı bilmiyordum. Başucuna o. mahzuru var. - • Çıplak bacakları biribirinin ü • 'Devamı Yar) 

Bu sene yaş 
Sebze ve me yva · 
Çok hol 

Fiyatlar; gitgide 
düşüyo: 

Bu sene memleketimizin her ta_ 
rafında yazlık sebze, fazla mikdar. 

da ekilmiştir. Bu mahsullerin ekse. 
risi yetiştiğinden son günlerde şeh. 

rimize pek çok yaz sebzesi gönde. 

rilmektedir. Ezcli.mle bu sebeble ta. 
ze kabağın kilosu toptan 3, taze 

bezelye 10 ve taze fasulya da 12,5 
kuruşa kadar düşmüştür. Domates 

ise henüz azdır. Fiatlar toptan 100, 
perakende 140 kuruştur. 

Salatalık çok bollaşmıştır. Top • 
tan 1 kuruş 50 para, perakende 2 
kuruş, 100 paradır. 

Bu sebzeler, bilhassa Adana, Mer. 
sin, Silifke ve İzınirden fazla mile. • 
darda gelmektedir. 

T?ze meyvalara gelince, Maltepe 
ve Istanbul civarı caneriği çıkmış .. 
tır. Toptan 10, perakende 20 kuru. 
şa satılmaktadır. 

Kiraz da bollaşrn•ştır. Toptan 
10 - 15 kuruşa satılan kirazlar pe • 
rakende 20 kuruşa alınmaktadır. 

Piyasadaki çilekler ise henü' 
Ereğli çileğidir ,.e toptan 20 • 35 
kuruşadır. 

20 lik cinsleri perakende 30 ku • 
ruşa, 35 lik cinsleri ise 50.60 kuruşa 
satılmaktadır. Sebze ve meyva s1. 

tan esnaf yaş sebze ve meyvalarııı 
bollaşmasından o kadar memnun 
olmamışlardır. 

Çünkü bollaşma nisbetinde fiat • 
lar da düşmektedir. Bu sebeple kL 

raz ve eriğin birkaç haftaya kad>r 

perakende 5 kuruşa satın alınaca~ı 

herkes tarafından tahmın olun • 
mak!adır. 
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- HiKAYE ......................... 

Son Mektub ve Şiif 

seli Kan 
ların 

üstünde kayan altın
menbaları 11erede? 

Yazan: C. M. 
--------- il . te JıeP 

Y ılların yıpran<lırıp sarart • evet bu muhakkak, ış tıJll~ 
'b' baya 

Casusun gayesi nedir? 

lteıyanın muhripler! Nı!ıpOllde 

Tunus Hududunda 

tığı eski hatıra defterimi ka.. 
rıştırırken gözüme onun son 

mektubu ve birkaç satırlık şiiri iliş
ti. Bu son mektub ve bu son şiir son 
bir aşkın, son ümidiyle yazılmış ve 
son bir heyecanın verdiği zevk ile 
süslenmişti. 

Bazı yerleri silinmişti bile, fakat 
onun cevapsız bıraktığım zavallı 

yazılarını okumağa i,yice alıştığım 
için bu silik yerleri de okumakta 
pek güçlük çekmiyordum ve onun 
bu son mektubu şöyle başlıoyrdu. 

Amerikadaki İngiliz istihbarat §&' 

bekesinin Umuml Harbde nasıl ça
lıştığına ve Almanlarla nasıl müca
dele ettiğine dair yazılan hatırat a
rasında Alman seCirinin resmi na_ 
sıl ele geçtiği anlatılmıştı. Bu res
min ele geçirilmesinde en mühim 
rolü oynıyan İngiliz Entellicens 
Servisinin Amerikadaki en mühim 
adamı albay Norman Tivets olmuş
tu. Fakat Amerikada muvaffakiyet
le iş görmekte Entellicens Servisin 
başka yardırne • ' rı da vardı. Alman 
elçisinin bazı ' • c ;;adınlar!a bera
brr resmi alıııa gını haber veren _ 
!er vardı. Mes~ia Oskar Levison ile 
onun eşi olan aktris Ednamay gibL 
Bu kadın çok güzeldi. Amerikanın 
san'at hayatında, sahnesinde, kibar 
rnrhafilinde Ednamay çok itibar gö
ruyordu. 

anlattıkları arasında en mühim olan 
bir Alınan casusu ıdl Bu adamın işi 
gücü Salibi Ahmerde çalışmaktı. 

Böyle bir adamı~ mevcudiyeti öğ -
renildikten sonra onu Avrupa ile 
Salibi Ahmer işleri dolayısile mü
nasebatta bulunurken ele geçirmek 
düşünülmüş, nıhayet İngilter~e 
yakalanmıştır. Onun o zamana kL 
dar ne Alman olduau ve ne de Al - Italyan Manevraları _ ....... ..-,w 

Fakat bütün Amer;kadaki Entel
licens Servis faaliyeti dönüp dola
şarak burada hatıratı nakledilen A
mirale g ' ·ordu. 

-
Berlin - Roma mihverinin 
istikbalini nasıl görüyorlar? 
Şimali Afrika harbi Fransayı çok 

1 
-

! müşkül akibetlere düşürebilir! 
- --- ------- ·-- - ----

Casus şebekesinın ba§ı olmak ko_ 
lay değil. Emri altındaki adamların 
f~Jiyetini tanzim etmek için insanda 
bır takım hususi istidadlar olmak 

lazım. Bir de casudarın başı olan a-;Arnerlkacıa en mühim rol 
dam herhalde bırçok müracaatlar lerl oynıyeın Norman 

Bugünlerde Orl'1 Avrupadaki va- · !arına huliisa ederek bildirmekte ·\ oynıyacağı rolü.1 ehemmiyeti bu 
ziyct, Çekoslovakyadaki vukuat dir. Avrupa matbuatının bugünler· misallerle gösterilmek isteniyor. 
Avrupa matbuatını ço!< meşgul etti. de yeniden nazarı dikbtini celbe- ! Havada tayyareler, yerde de mo -
Fakat dünyanın vukuatı yalnız Av- den bir hadise de şu oldu: Libide, törlü kıtaat birbi.rlei'lle teşriki me. 

man casusu olduğu bilinmiyordu. rupada olmuyor. İşle mesela Şimali Trablusgarbın 100 kilometre cenu. sai edince harbirı neticeleri çok de
Bunları haber veren Isveçli İngiliz Afrikada olan şey !er var ki bunlar- bu garbisinde ve Tunus hududuna ğişecektir; diyorlar. Müstemleke 
de yine Almanların evine gidip gel· dan bahsetmeme'. kabil değil. .s n 130 kilomctro mesn:ede Biri Kebir harplerinde bilhassa tayyare nakli
meJe, kendini bir İsveçli olarak ta- Telgraf> bu sütunlarında Avrupa sahasında İtalyan onlusu tarafın _ ı yatının ehemmiyeti anlaşılmakta . 
nıtmağa devam etmiştir. Buna mu- matbuatının muhtelJ: h&berlerini dan manevralar :'apılrnış, İtalyan dır. Hulasa Afrikaya taalluk eden 
kabil İngiltereye gitmemiş, asker ve muhtelif noktai nazarlarını ha- Kralı da bu manevıal•rda hazır bu- büyük askeri işlerin merkezini tay-

(Devamı 7 inci sahifemizde! vadis mahiyetinde olarak okuyucu- lunmuştur. Bu manevralara azami (Devamı 7 inci de) 

'li liyorsun ki bu yedinci mek 
1 ,bumdur. Evvelki mektublarımda 

)~zdığım ve herkesin de bildlğl gi

bi hayatta her genç kız gibi benim 

de herhalde bfr sevgilim olacaktı, 

karşısında kalıyor Bunları da ay
rıca ıdare etme:< :cab ediyor. •Son 
Telgraf. birkaç vakittir Ingiliz A
m:ralı Gaunt'un yazdığı bazı hatı
ratını hulüsa edıyor. Bu Amiral A. 
ı r rikadaki İngiliz ca~us şebekesi • 
ı başı olduğundan daha Amerika
lılar umumi horlıe girmeden evvel 
orada bulunan Alman casus şebeke
sile gizli, fakat şiddetli bir mücade
leye girmiş bulunuyordu. Anlattığı 
vukuat ta işte bu mücadelenin şa.. 

surette vesait ile :ştirak edilm'ş, ----------------------------

Hernar Şav'ın aşk mektubları. 
yanı d•kkat bir takım ~afhalarına a- B ernar Şav; büyük alim Aynştayin, ve vaktile J>Ck çok sevdiği bir 
it bulunuyor. Dünkü •Son Telgraf• kadınla beraber sofrada bulunuyordu. Ycmegiıı .c:ıhırına doğru 
da Avusturyalı bir casusun Anası kadına: . 
tarafından edilen müracaattan bah- - Zannederim, yirmi beş sene evvel .size birçok -~~k mektublan 
sedilmişti. Bugün de başka bir ca· yazmıştım ... 
susun ınacerasını anlatı.n İngiliz A- Dedi. Kadın kızarara!< cçvnb verdi: 
miralinin hatıratı yoklanacak. - Evet, üstad .. . l\Iıisterib olunuz, hepsini muhafaza elliın. 

!

yerli kıtaat getirilmiş.. tayyareler 
ve saire hep bulun1nu<-tur. Türlü 
türlü paraşüt t•,crübe!cri yapılmış· Sinema kontrolörünü ısıran kadın ! 
tır. y aşlı bir kadın, sinemaya gitmiş, gişeden biletini almıştı. Tam sa-

Askeri tayyarelerle n&k!i tecrü- !ona gireceği zaman, kontrol memuru nezaketle eğilcü, ve: 
besi ilk defa oluyor değildir. İta!- - Liıtfen Madam, dedi. Yanınızdaki köpeği bir yere bırakı-
yanlar Habeşistan harbi esnasında nız da öyle giriniz. 

Kadın, kucağında tuttuğu köpeğin usluluğundan b~h•ederek gir-

mekte ısrar etti. Fakat Lırakmadılar. 

ne o genç kızlar gı ı b~ 
•. yaınıı • 

barında bir erkegı .. liill'u 
• . 1 d' gon ı· gı çı gınca sev ım, . diJile 
defa yedi aşkın yedı 

san• .. 
bir sevgiliye açtııni . sevgili' 

Fakata ne yazık k• .. iıf>i~ 
sevgisiz, aşkım gene uJ!lşııJ 
bim gene bomboş kal~~eriP ,,.ı 
!eri görmiyen sevgı ıırab ~· 
ıstırabdan daha çok ıs 
sindeyim ...... • o 

Mektubun buraı~ın\-şı 
bilmem neden gözleriJll ıJdı? 
Madem kl seviyorduıtı ~ o:~ 
için ağlıyordum?.. Ne 

1t.ıı f". 
mektubuna bu sabah ~unu ~ 
!arımı katıyordum. ~ıel 
pek iyi anlıyamamıştııtı· 0~ 
daha sonrasını okuY~~ ~~ 
için kısa bir tereddU ıııull" 
Fakat hayır bugün onu ~ıı'l 
okuyacaktım. Kararııtı 
devam ettim. ti~ b~ 

,,;;n b• ~ ., 
Ne olurdu bir .,- iJseYo' · 

seninle haşhaşa kalab ldU~ 
ki senin aşkına !Ayık ~ır1r6JI"'. 
bat eder ve seni inan ad•· J.l' 
kat bu olmadı ve oı~rrı 3~ 
dıı. aşkım kadar temiı• 5~bil 
dar öz ve aşkım kadar . u~ 

seni 
şey hatırlıyamam· darı' 
ğim gün sevgim nek• eıısil 
gene o kadardır. f{ıç tıı b 
hatta daha fazlaJaŞrllı~ ıııJ 

Hiç unutmam bir g~cebif 
· rrıı 

oturuyorduk. Gözleri k 
1
•0r4 

ayırmadan sana b• 
1;eeı1< 

sen öyle mi ya? Bir k• ol 
başını çevirip ııenı~afl 
ğum tarafa bakıtı3 ;v 

k' bU · 
gene biliyordum ı ~ 
sevgili yüzü belki bU darı s0ı>,., 
doya görebilirsem bUfl l<~Jll 
dan da mahrum kalaca ıııı! 
tekim de öyle olmadı!' ·iJ!ljll 
hasta hasta oraya ge ı~ 
bu değil miydi? 

Sevgili, . de b 
.. ıerırtl · ~·' Senden uzak gun )'ırffl' 

yalimi bir an senden a 5ıırıb1 

kanını bulam~marurı ı·,ilf'~ 
bU h 1'. deyim. Bu kalp ve l<'ı'ı) 

Umumi Harb başladıktan sonra - Öyle ise Madam, .durmayınız satınız onları .... Zira çok .para 
Amerikada bulunan ·ve askerliğe eL ediyor. 

da bunu yapmışlardı. İtalyanların 
o zaman söyledikleciııe g6re bilhas
sa iaşe işlerinde tayyarelerle yapı· 
lan nakliyattan çok iyi neticeler el
de edilmişti. Ekmek, su ve mühim· 
mat nakledilerek çöl olan yerlerde 
kalan kıtaata yardım cd'lmişti. Şim.. 
di bu manevralacda İtalyanların 

1 
varmak istediklerı netic~ şunu iyi· 

Ifadın gitti. Yarım ~aat sonra geldi. Bu sefer kucağında köpek yok· 

sevgim ben yaşarken ~.ıı 
kat'iy,yen ölmiyecektl~ğlıi~l>" 
!er odamda saatıerc~.i bU ~ 
Tanrının bana verdıg 0ruııı # 
lığın sebebini araştı~ıY 01ııı"~ 
birşey bulmağa imkarı ,,.r(1,. 

verişli olan İngilizlerin oradaki kon- Kadın, • ismini .ııl'1amıya hacet yok Nevyofkun meşhur aktrisle
solosluklara müracaat dmeleri ilan rinden !11adam Ogust llelmon'dur • üstada teşekkür etti. Eernar Şav'ı 
edilmişti Bir gün gene bir adam hakikl bir muhabbetle sevmemiştl Fakat, mektublarını, kıymetli bir 
Amirala gelerek kendi•inin İngiliz san'at eseri gibi saklıyordu. 

lu. Tam salona gireı·~ği sırada kontrolör eğildi, Madamın sai tarafına 

dokundu. l\Iantonun altında saklı bulunan köpek havlamıya başladı. 

ce anlamak oluyor ki küçük bir or-

Bunun üzerine lıiddellenen kadın, kontrolün eline sarıldı, çenesinin o

lanca kuvntile elini ısırdı ve o kadar şiddetli ısırdı ki takma dişleri 
olduğunu söylemiş ve anlatmış: Bunları satmadı. Yalnız istifade etmek istecü. Şık hir salonda, dört 

du havada.n bütün Afrika sahraları-
kırıldı. 

- Ben İsveçlı gibi görünüyorum. yüz kişi huııırunda, birer birer okudu. 
İsveçli olmak çok işime yarıyor. Bu suretle ele geçirdiği 8 bin lirayı da bir hayır müessesesine le. !' nı dolaşabilecektir. Netice: Ya.~h kadın, sinema müdürü aleyhine bir dava açmış ve 

Çünkü bu sayede bütün Amerikada berru etti. Bu da bir c\.merikan hikayesi ... İşte Afrika harbinde tayyarenin dişlerinin kırılmasına sebebiyet ,·erdiği için tazminat istemiştir. 

bulunan Almanların arasına girip 
çıkıyorum. Benim hak:katte İngiliz 
olduğumu kim;e bilmez. Fakat şim· 

==================================================================================================~~ 

o N ---====== --------- -di bütün buradaki İngilizlerin Ame
rikadaki konsolosluklara müracaat 
ederek kendilerini bildirmeleri ilan 
ediliyor: Askerlik meselesi malum. 
Siz ki burada bütün İngiliz istih
barat şebekesinin ba~ı bulunuyor _ 
sunuz. Elinizde pek çok salahiyet 
vardır. Elhette benim vaziyetimi i· 
cab eden şekle koyabilirsiniz. Ben 
size çok foydalı olabilırirn. Çünkü 
ben ileri gelen bütün Alınanlarla 

temas ed.yorum. Çok şeyler öğre -
niyorum. Onlar beni İsveçli bili -

Mevsim, saç tuvaletlerinizi değiştiriyor .. 

ad nın • 
· ır kaç tarif .. 

Kek 
yarlar. Ş!mdi askerlik dolayısile İn- 500 Gram un 
giliz konsolosuna müracaat ettğimi 500 Gram çekirdeksiz üzünı 
duyarlarsa benim halim çok müş • · 1,5 Çay kaşığı karbonat daman. 
kul obcaktır. yak 

Bu İngiliz kendisini İsveçli olarak 375 Gram pudra şeker 
tanıyanlar '"' hangi isimle tanıştı- 9 Adet yumurta 
ğını da söylemiş ve Anıerikada pek Yarım limon kabuğu ren -
z.cngin bir müc~sest!dt: çalıştığını da desi 
anlatmıştır. Am;ral, onun bu hıısusi Yarım kahve fincanı likör 
vaziyetini düşünerek b'r çare bula- YAPILMASI 
cağını söylemiş ve ondan hakiki hü- Evvela yağ ezilecek, pudra şeke-
viyetini sorarak aldığı ma!Umatla ri ilave edilecek, yumurta sarıları 
işi halledeceğini anlatmıştır. Eğer konacak, beş dakika daha karıştır:ı.. 
tabir doğru olursa bu İsveçli İngi • Iır, yumurta beyazları tıpkı kar ha. 
!iz de buna karşılık olmak üzere !ine getirilir. Un, üzüm, karbonat, - ----==-
Almanlar arasında öğrendiği şeyle- limon kabuğu rendesi, yumurta ak-
ri anlatmağa ba~lam:ş, İngiliz istih- .1 b b ı k Yeni seç tuvaletlerinde •. 
b t b k 

. . . il d h !arı ı e era er evve ce arıştırılan 
ara şe e esı reısı e a a ziyade . , . . . .. . 

münasebata girerek artık tanıdığı• madd~l~reKılakvekedlbılır. Lika~ dkı;;ıa. tan. soıı:a şekli_b~zulmaması ve de- ı ~':ni ~yakkabıların_ ço~ dayanması/Beyaz düz ve İnce ha" 
mühim Almanların isimlerini ona ı ve edilir. e a ına yag agıdı rının duzelmesı ıçın hemen kalıbı- ıçın bıraz keten yagı surmelı. İyice l 
haber vererek uunların toplantıları- konacak, habur yarısına kadar doL na koyup fırçalamak, sonra hafif O- fırçalatarak içine nüfuz ettiıilir. A. sır arın temizlenmesi 
na dair birhayli şey ,öylemiştir. durulur. Orta fırında 50 - 60 d:ıkika !arak her tarafını cilalamalı. Tek - / yakkabılar fazla ıslanmış olursa ka_ Bir litre oksijen, oksijenli su içi-

Bu toplantılar neş'eli oluyordu. pişirilecek. rar yumuşak fırça ıle parlatmalı. lıba geçirilir. Buruşturulmuş gaze. ne dört kahve kaşığı perborat dö _ 
Harb b:ışlamış, devam ediyor, Al_ Beyaz ayakkabların Eğer cila fazla sürülürse benzin ile !eyi içine doldurur ve ılık bir yere süd koymalı. Bu maddeyi erittikten 
man orduları muvaffak oluyordu h f t , I'..,, silmeli<İiıc. Çünkü cila, derinin içL konur. Gazete bu suretle nemini a- sonra şapkayı fırçalamalı. Açık ha
Almanların her muvaffakıyeti üze.'. mu a azası ve em,z ıgı ne giremediği için parlamaz, donuk lır. Sıcak bir yere 1-oymamalıdır. vaya bırakmalı. Kuruduktan sonra 

rine toplantı! yapılıyor. i~kiler içi- Ayakkabıların dayanması içın iL kalır. Ayakkabı bu şekilde temiz - Çünkü deri çabuk yanar. Yanmış saf su ile tekrar fırçalamalı. Bu ça
liyordu. Fakat bu İsveçli İngilizın zım olan şartlar. Her gün çıkardık.. lendikten sonra bir dolaba konur,, deri çab\!k açılır. hşmayı bir iki kere tekrarlamalı. 

Şapkada bu temizlik kafi görülmez.. 
se tekrar ayni usul tatl;ıik edilebilir. 

Panamalarda bilhassa ter lekele
rini temizlemek içın bu üçüncü u
sul tatbik edilirse daha iyi olur. 
Hafif kirleri Talk pudrası, benzın 

ile karıştırarak şapkanın üzerine 
sürmeli, benzin uçtuktan sonra fır
çalamalı. 

Panama şapkaların te

mizlenmesi 

1 - Panama şapkalarını çok kir
letmeden ev ıel başın büyüklüğün
de kalıba geçirmeli. 

Bir paket istirobini iki yemek 
kaşığı ılık su içinde eritmeli. Fır _ 
çayı bu suya batırarak şapkanuı her 
tarafına müsavi sürmeli. Eğer isti
robinili su kiifi gelmezse ikinci bir 
tertibi hazırlamalı. Bu çalışma ik • 
mal edildikten sonra şapkayı açık 
havadar bir yere bırakmalı. Kuru. 
duktan sonra üstünde kalan fazla 
istirobini kuru bir fırça ile fırçala_ 
malı. Her defasında açık havadg 
kurutmalı. Çok iyi cins panamalar 
ılık, sabunlu, amonyaklı su ile de 
temizlenir. Sonra temiz su ile yine 

(Devamı 7 inci sahifemizde) 

··birr 1~ te bugün kcndımı .;e ıı' 

iyi hisseder gibi oıdufll ıııe~~ 
lıma gelen şey sana şdu '/J'".# 

k ol U· ?"; 
şu şiiri karalama rıı )'' I' 
seni ilk sevdiğim aJcrJ!lif! ııJ'J 
ve o akşam seni ken 

1 rıa~ı.t<f · 
tım. Bilmem ki san~ bir fi" f. 
itiraf edeyim ki ben•. aŞ~ı~ 
vesin. Görüyorsun k~13rıf11' 
şan saçlarım gibi aY01ara1< ~· 
na serdim. Sana son .. :;eıı' 

"nl<U b1 olarak diyorum, çu sJll'' 
ha göreceğimden ve .. id.;ır 
içimi dökeceğimderı üJ!I ıı' 
!im de ondan.. . ııa ı ~ 

Artık nefesim bil• ba bir~ 
mekte bugün rub~bi ~ 
rüzgarının esiri imı~ berıı'.ı 
sonbahar yaprakların• 5011 ıı~, ~ 

bU bf 
son mektubum ve a)'• sı 
hulyasile belki b~kaÇ bir l< JI' r 
kaç gün ve bclkı de t oııd J 

b ·ı . . fal<a ·1ıııı . 
yaşıya ı eccgım. b' ~ 

rasını bilemiyorum ve ıa00 
memekte de haJclıyıın 
sem... ı!Jl< f 

Mektubun üzeriııdcıı şiıı# .. 
!arın yer 'lkarkCII gib' 

b. · anlar t ve onun kal ını i)'or .~. 
h k ver d• 

Ve şimdi ona a 30ııı. l< 
İçimden kopan fırtın 1<rııd' ~ · 
vücudüm sarsılırken 1<cııd 111ıt . 
muhakeme ediyor v~urrı· r,ıl, 
me sualler soruY::rrıası ~ııı' 
rın saf ve berrak ddetrt'ı,eıe , 

. · re 9b miz aşkını nıçın ~ııl< ..ııf , .. e ,.. ,. t. 
için onun sevgısın . 0ııfl ı' 

. dı o .. 
termemiştim? şırıı eı-rııw 11\1 
nı ölünciyc kadar Ef ıerif11 e 'fi 
kum olacaktım. . j)rpl'r.ııı <f" 
vücudün derin bır ,,;;çlill< 0~ 
mektubu okumakta ~:., 00 r.ı' 

G"zJerw· l<' J. 
ğe başladı~. .. 0 

bil' b3:uıı ''• 
yazısının ustunde oı ~· ., 
!ini görüyor, kalbl:l<ıa ~i 
şimdi yanıp tutuŞ~ırrı b 
mi dikiyorum ya ,ı~o ı 
mektubuna. belki : / 

Evet biliyorum. . ~ıııle 
diııt• 

(Devarnı ye 
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• e 1 - ' z. Yeni usu1 hac Fa nf ez i -

muhakenıesiz 
Mekkeye gitmek için 
etemebil ile 5,000 ki
lem~t!'e yel kateden 

hacılar 

Bahardan yaza girerken! • • 
----··-·---,---- _, __ _ 

makine adamlar 
----~------~~----·-------

~ Santranç 
!lıııttar . 

oynuyorlar! 
. iten .' - ınsana benziyen, V f kl . 7 
:ıe~r dine 'yürüyen, konuşan 1 ap ı arı şegıer bir' an içinde 

şaşırtmak için kafi gelir. l. .. ıt ve ; eski devirde insanları • 
"lllarıı. aaccübde bırakırdı. ınsanı 
. e~er:· en çok ta papazlar is.. 

~ 'li h ı. Sanemlerin başlarını, Bu meyanda taht ta, otomatlar 
lf Ve s:ek~.te getirir, gözlerini yandı, kül oldu. 

da 1 hayret verecek bir şeydi. 
(Bal) deki Lalen Koenig otomatı 

kadar şöhret alan birotomat daha 
yoktur. 

~ iıaıkın a.d?ndürürler, ibtidai ve CANSIZ HİZMETÇİLER 
~dı'kldını hissiyatlarını tahrik 

erı · Ayni devirde, Musa isminde bir 
lt ıııs nı yaptırırlardı. 

1 v ırlıiarın, sorulan suallere haydud, vurgunlarla büyük bir ser-
~lar cya rnenfi cevab veren vet toplamıştı. Sonra haydudluk _ 

• ., 1 Pak çoktu tan vazgeçti. Hayatıru il:,ne hasretti' 
«ın . . . 

. A . sırlarını yalnız papazlar Olmezden eve!, üç çocuğunu, meş 
: kı~,;~. esnasında, gizlice çeki. h~ heyetşinas Mansura emanet 
'iırlar ır ıple başlarıru, ellerini ettı. 
libi t~;: Saf halk, bunu bir mu..1 Musanın eşkıyalıktan kazandığı 
tıab akki eder, yerlere kapa.. paraları çocukları hayra sarfetti _ 

ede adaklarda bulur .ır, !er. Birçok kıymetli eserler aldılar. 

'ııılar .. Otomatın çevirdik !eri !ilimlerden bir snhne 

'~ları ,gonderirdi. Papazlar,, Birincisi meşhur bir riyazi, ikincisi: 
~ '<1<rı afıyetıe yerler, adakları heyetşnas; üçüncüsü de: filozof 
, ıli_ ar, aralarında taksim e • ())du. 
' ~l Bu üç kardeşin, 9 uncu yüz yılda 

lj,'t bir erde, bir Firavun veya yazdıkları bir eser, şarkta otomat 
~~'ii ıneınur intihab ve tayin yapan ustaların kıymetdar bir reh.. 
~, ~ he z~ın~n mutlaka Amon - beri oldu. 
~ y elıne müracaat olunur. Bu eserden maada, birçok ta oto.. 

~~Ilı~~ matlar yaptılar. Bunlardan birisi 
:"ııııı~ .na; Mısır halkına, kimin cidden zikre değer: insan şeklinde 
lıaı Ra daha layık olduğunu, ibrikle su döken bir makine .. 
• 1~,.1:0ınu~!yetlere kimlerin Enessindeki düğıneye basılınca, 

~ Reldıgini işaretle bildirır _ ~ 
~ Q~laıın 
t;ı1ıı 1~ıar' <laha evvel papazlarla 

4 ını ·· 
~.,_ ~arq, ' ruşvet ve hediye mu.. 
ıı,'YletııF tıılarını temin ettikleri-• Q' le lüzum var mı? 

Bu saat, Ren nehri kıyısında ve 
(Küçük Bal) e geçilen köprünün 
hakim bir noktasında bulunan ku-
lenin üzerinde idi. 

Ve çirkin bir insan kafası şeklin
de idi. Başında bir de kral tacı var
dı. İri gözleri, yuvarlak bilya gibi 
sağa ve sola dönüyordu. Eğri büğrü, 
kocaman bir burnu, kazma gibi diş
li ağzından uzun ve kırmızı bir dil, 
dakikada bir çıkıp kayboluyordu. 

Bu; (Küçük Bal) halkını güldü _ 
recek yerde sinirlendiriyordu. Bu 
yüzden (Büyük Bal) !ilerle araları 
açıldı. Mukabeleye karar verdiler. 
Saatin tam karşısına tesadüf eden 
duvara, üzerinde ay gibi ııarlak ve 
çqılak bir resim astılar. 

İhtilal, bu müstehzi kral için şe
ametli oldu. Bu yassı kafa, yeni 
prensiplere karşı hakaret telakki 
edildiği için yerinden kaldırıldı. 

Zaman f(eçti. Sinirler yatıştı; ta
rihi saat tekrar kuleye konuldu. 

ŞATRANÇ OYNAYAN 
OTOMATLAR 

18 inci yüz yılda; Vokanson'un 
fen akademisine arzettiği bir oto -
mat çok hayreti mucib oldu: 1,60 
metre boyunda bir flavtacı... Du -
daklarını, ellerini hareket ettirmek 
şartile on iki muhtelif hava çalı _ 
yordu. 

Tanbura çalan otomat ta bundan 
aşağı kalmaz. Zira, elile tuttuğu <;ı

ğırtma ile yirmiden fazla Kon tr 
dans çalıyor, serbest kalan diğer eli 
ile de bir davula vuruyordu. 

Fredrikin yazı yazan, Leonar Ma
ezel'in muzikacıları, o devirde ya • 
şayanları hayrette bırakmıştı. Ba -
ron Volgan Kempel'in (Şatranç oy
nayan adamı) bir harikadan başka 
bir şey değildir. 

Baron, İmparatoriçe Mari Tere -

'' 

. ' . . 

Vaktile, ifayı hac için Mekkeye 
Yazın kapısı eşiğinde-

gitmek çok güçtü. Hususile Çinden, • H • l b b 
!randan, Türkistandan gelen hacı.. yız azıran a era er 
!ar aylarca yol gidiyorlar, bu yol _ • 
!arda akla ve hayale gelmedik müş-

külata uğruyorlardı. l kl d • 
Karlı dağlardan, bayırlardan a- cıp a ar ıyarına acı• 

şıp gelen bu hacılar, çöliln yakıcı/~'-~--------------------------"'--
güneşi altında bayılıp gidiyorlar, l b • • ff H 

ya da kumlar altında saklı hayducL an ır pencerenın onu-
ların hançerine kurban oluyorlardı. 

Afrika ve Hindistandan gelenler l ğ • 
de ayni tehlikeye maruz kalıyorlar- ne ge ece ız . 
dı. Bunlar, bin zorlukla Kızıldeniz -----
kıyılarına çıkıyorlar, sonra deveıer Yazan: Nusret safa 
ile Mekkeye gidiyorlardı. - -..-.=.----...-..-;;;..;;z;;.._ ...;;;;..;..• ,.t/{(, 

Son yirmi sene zarfında, hac za- Bahardan pek memnun ayrılma-
manında büyük posta vapurları İŞ- dık. Bahar, ev sahibini rahatsız e
lemeğe başlamış ve yolculuk bir den, yaramaz çocuklu bir misafir 
dereceye kadar kolaylaşmıştır. gibi başımızı şişirdi. Kapı kapı kerı.. 

Bu sene, otomobiller!~ ve tayya_ disinden şikayet ettirdi. Ve el'aman 
rlerle gidenler de çok olmuştur. artık dedirtti ve öyle gitti. 
Şimdi artık Kahireden, Şamdan o- Yani ne kendi eyledi rahat, nG 
tomobil ile Mekkeye gidiliyor. De- halka verdi huzur ... 
ve kervanlarının yerine otomobil Bazan, yaramaz veledin su kova-
kervanları kaim olmuştur. sını devirişini andıran bir haşarı -

Garbi Afrikadan Nil nehrini ge- !ıkla üstümüzü başımızı ıslattı. Ba-
çerek gidenler de çoktur. zan işvebaz bir kadın edasile yüre-

----- - ğimizi ağzımıza getiren cilveler 

Y 'd 1 yaptı. h ~ rı m a Hatta Susukule sakinleri bile hı.. 
dırellezi kendilerine zehir ettiği, 

Mu .. Cade'e karlarına kesat kattığı için bahara 
dargındırlar. 

• • Sovyet ilim akademisine merbut 
Enerjetik enstitüsü heyetinden bir 
grup, ~ıldırımlar hakkında tcdkik
lerde bulunmak üzere Moske>:adan 
Gürcistan cümhuriyeti dahılinde 

Bakuriani'ye hareket etmiştir. Bu.. 
rada, bu grup, yıldırım uzerindc 
tedkiklerde bulunacaklardır. Esas 
çalışma sahası, Borjomi'nin yakın
larında 2,600 metre irtifada Baku.. 
riani olacak!Lr. 

Ayni tarzda ekipe edilmiş ikinci 
bir laboratuvar Moskova civarında 
Zvenigorod'da, üçüncü bir labora. 
tuvar ise Ermenistanda Sevan gölü 
civarında tesis edilecektir. 

Bütün bu laboratuvar ve heyet.. 
!erin vazifesi, elektrik şebekeleri, 
fabrikalar ve kolhozları !ırıınalara 
ve yıldırımlara karşı korı,ıma ted -
birlerini ıslah etmektir 

Hususi 
Kanunlar 

Şeytan kulağına kurşun, havalar 
artık dünya işleri derecesinde yolu-

muayyen zamanlarda çıplaklık re
jimine, tıpkı, oruç tutarak açlık re
jimine girdiğimiz gibi, tibi olma _ 
mız lazımdır. 

• • 
Kışın kabuğu içine çekilen canlı 

mahliı.kat ilkbaharda gerinir, esner, 
kıpırdanır. Ve yazın kendisini ya 
kırlara, yahut ta denizin kucağına 
atar. 
Eğer •Güzele bakmak sevabdın 

sözü doğru ise, yaz, günahlarımızın 
ödenmesine vesile olan bir hayırlı 
şefaatkar mevsimdir de ... 

Çünkü ancak güzelleri ve güzel. 
tikleri bir arada plajdan vitrinler 
içinde teşhir olunurken görmekte. 
ylz. 

Yaz şu halde kışın günahlarının 
kefaretini veren bir hayır sahibidir. 

• • 
Bir dostumun kızı da şimdiden 

mayo dırıltısına yelken açtı. Bece
remem böyle şeyleri... Bu sene Nis 
usulü mayolar moda imiş galiba ... 
Milbareğin de Nls kadar almak ih
timali uzak hani .. En beğenmediği • 
nlz on beş lira.. yenir .Yutulur şey 
değil.. Halbuki tutarı iki karış yün.. 

Babası alamam, yapamam dem 
yor da, Milletler Cemiyeti gibi a. 
zında başka laf geveliyor: 

- Ben seni öyle çıplak herkes 
içine salıveremem. Büyüdün artıı-

Annesi bu fikirde değndir. c 
müstakbel damadını, kızının m~ 

takbel eşini plaj kumlarında bul 
cağı kanaatindedir. 

Bunun için de genç kızın kumr 
oynaması, koşması lazım! .. 

Tabii bunlar için de evvelA 1 
mayo ... 

• • 
Şerbetçilerin, sucuların, dondu 

macıların, plaj sahihlerinin, kır ' 
deniz gazir.o müstecirlerin 
kollarıru sıvadığı bir mev 
sime hulOl edıyoruz. HulO 
Jile müşerref olduğumuz yr 
mevsimi okuyucularıma kutlula 
mak istıırdim amma, s:ıyfiyey• ~it 

mek münakaşası, mayo, deniz 
saire gibi hususat ile derdli olan~• 
varsa yaralarına tuz biber ekmeme' 
için bu tebrikten vazgeçiyorum. 

Diyelim, Allah cümlemize güz 
yazlar bize de güzel yazacak mev 
zular ihsan buyursun amin! .. 

Muhali f hareketle· 
rin önüne geçmek 

üzere tetkikat 
yapılacak 

Son zamanlarda hususi kanunla
ra muhalefet ederılerin çoğaldığı 

görülmüştür. Son senelerin muka.. 
yesesi de bu neticeyi verince ted -
birler almak lüzumu hasıl olmuştur. 

Gangsterle_! 
lngilterenin en 

lordunu 

• 
zengın 

kaçıracaklard 
' ~~~~er zamanında, İskende
~l.ıtın, cr, Htik kanunlarından 
~1 ~ ~tı bılıyorlardı. Bilhassa 

~ "!lcrı ~""_U \'e tahrik kabiliyeti Hususi kanunlara muhalefet bA
diseleri niçin çoğalıyor? Acaba bu.. 
na sebeb kanunlardaki cezai hü _ 
kümlerin hafil olması mıdır? Bü _ 
tün bu cihetlerin tedkiki faydalı gö_ 
rülmektedir. Tutulan istati;tiklere 
göre muhtelif kanunlara muhalefet_ 
ten mi.itevel!id davalar bir sene zar
fında (51,111) i bulmuştur. 

-------~ 

~ egıldi. 
h,n .... 

<h.'1l.ıi'- u, ıbtidat olan otomat.. 
.:'il " eın ıı. ~n 1 er. Su dolu bir kabı, 
~ ~a k crefine yakılan ateşin 

• {! aoYuyorlardı. Su ısındık. 
ısı ~•len hu! · b 

~· e~ikıe . · ıarı, ınce oru -
1 '".Yorla rı Yere sevkediyorlar_ 
'~~1b; &er, hazan da ağızlarından 

<\ı\;1T~er çıkarttırıyoralrdı. 
tQ !-'~ TEOFİLİN TAHTI 

'ta~ •O>.of, 835 te Bizans 
••ı T . . , 

~'Pt~ eorı1ı çin altından bir 
t•hta 
ı, Sar •T~hlı Süleyman• adı 

• " ayın b" ~oın u;·ük salonuna ko. 
ı.,,larl ahıı.Jan yapılmış, de

, 
1 

• Soııe~lsuslenmişti. Üzerinde, 
~ llltın e ·~lenmiş bir salib 
(. lnll'ıis ~': gümü~ tellerle ara

/'.ı~ınd ır merdivenle çıkılır
'I, en 'lsl a, ıstenildiği zaman 

ı.. anlar ~ 'lq rafında . • akbabalar vardı. 
~ ~'rlanta kı. altın ağacın dalla
lııı gıbi parlıyan kuşlar 
. O\c 

1 ~ llıotıar 
ı 1 llıGste • 0 devre göre fev _ 

·. ~Gı,y sna bir ilmin eseri idi. 
i"ı1

1.~ iitıır~an. ve onu süsliyen 
, ll 01d.. Çok sı.irmedi. 

,
\ 1, ~eç1ı.1!: Yerine oğlu sarhoş 
• a1 "U· Ü 
1 '•tııct ' Yakatsiz, iktidar-
\ ı. Dost ve düşman biL 

. a~oı 
ı,. ı, l.ı· llıiilet 

tııı. "leli .. 
1 

.. ayaklandı. Sarayı 
etı· 0 durd" l, sa u. Hazinelerini 

rayını da ateşe verdi. 

Kanunların cezai hükümleri üze_ 
rinde durularak yapılacak tedkikat 
sonunda icab ederse bazı tadilat ic
ra ecıaecektir. Bu suretle kanunh. 

İşte bir otomatın sant r anç numarası başında ra muhalif hareketlerin azalacağı 

muhakkak görülmektedir. 
sağ elindeki ibriği kaldırıyor, sol e
lindeki tuttuğı,ı leğene döküyordu. 
Su akdıkça, başının üzerinde bulu_ 
nan küçük bir kuş çırpıruyor, ötü_ 
yordu. 

CANLISAATLER 
İslam makine san'ati İspanya ve 

Sicilyadan yavaş yavaş bütün Av_ 
rupaya yayıldı. Bazı kiliselerin du
var saatleri pek canlı sahneleri gös
terir, çalgı da çalar. İstrazburg ki!L 
sesinin ç:ılar saati bir şaheserdir. 

1354 de yapılan bu saat için mu_ 
cidi uzun seneler çalışmıştı. El'an 
Alsas'ta naklolunduğuna göre za _ 
vallı sanatkarın gozleri oyulmuştur. 
Sebeb? Saatin aynıru yapması için. 

Darmştadlı, Ludvik Knom tara. 
fından Mari Tercz için yapılan saat 
8,000 talere mal olmuştu. San'atkar 
tamam yedi sene çalışmıştı. Bu sa
at. hiç şaşmaksızın vakitleri göste_ 
riyordu. Eşhasın hareketleri akla 

zin Maliye Müşaviri ve Macaristan ·--------------
tu.~ me~~~alar.ı m~düril idi. Genç- ı yordu. Farkına varmadan kıza gö
lıgınde fızıge, rıyazıyata merak sar- nül verdi, ve evlerine gitti. Genç 
mıştı. Altı ay çalıştı, bu makineyi kız, gayet şık giyinmişti. Piyano :;a. 
yaptı. lıyor, dans ediyordu. Delikanlı gün 

Bu cansız adam, mükemmel şat.. günden çileden çıkıyordu. 
ranç oynuyordu. Nasıl? Bunun sır- Zavallı! bir gün profesörün evine 
rıru kimse anlayamadı. Baron, en gitti. Avukatla münakaşa ettiklerim 
mahremlerine bile söylememişti. gördü. Olempiya]l çekiştirip duru.. 

İhtimal, kutunun içerisinde saklı yorlardı. Birdenbire, makinenin 
bir adam vardı. çarkları kırıldı, işleme vasıtaları 

HOFMANIN H!KA YELERİ bozuldu. büyük bir gürültü ile yere 
Hofman, (Homme en Sable) adlı düştü, parçalandı. Nahatel bunu gö_ 

hikayesinde bir mekteb talebesile rünce düştü, bayıldı. 
avukat Kopeliur'un kızının mace- Bugün artık otomatlar tabii gö _ 
ralarıru tasvir eder: Bu avukat, İs- rülmekte ve eskiden olduğu gibi 
palangani adlı biı hikmetşinasın hayreti çekmemektedir. 
yardımile bir kukla yapmıştı. O Sinemalar, kendi kedine hareket 
kadar mükemmel ki bütün görenler eden, konuşan birçok mahliı.kların 
kendisini hakiki insan zannediyor. tasvirlerini gösteriyor; radyolar, 
du. Olempıya ismini verdikleri bu sesimizi dünyanın öbür ucuna ııö
kukla güzel bir kızdı. ı türüyor. Ve bunda hayret edilecek 

Nathanel, yandaki evde oturu _ bir şey görülmüyor. 

Fakat mütecaviz er emeııerin r 
na girmiştir. Ve .. müsaadenizle:_ kavuşamadan yakayı ele verdile! 
zın kapısı önündeyiz. 

Şehir dahilinde bile çoraplarını 

atıp, kalitesi ne olursa olsun çıplak 
bacaklarla dolaşan bayanlara rast.. 
lamağa başldık. 

Çorp tüccarlarile beraber pek çok 
larımıza iç çektirten bu çıplaklık 
bir müddet sonra terfi edecek, kol
lara, göğüslere, hatta eteklere kadar 
genişliyecektir. 

Haziranla beraber, yine havala -
rın bir azizliği kancıklığı olmazSR, 

çıplaklar diyarına açılan bir pence

renin önüne geleceğiz. 

• • 
Pliij kabinelerinin budak deliğin-

den içerisini gözetlemek mutadı O
lan komşumun çapkın yapılı oğlu.: 

- Bayım, diyor, yaz kadar şirin 
mevsim var mıdır ? yazın herşeyl 
aslına rücu eder. Çıplaklaşır. Bu 
çıplaklık ortasında insan zevk bu

lur, hayat bulur, neş'e bulur. 
Yalnız komşumun oğlunun buL 

duğu şeyleri flört değil, başka nes.. 
neler de, flörtler de bulur. Hatta 
betasını da ... 

Ademb abamızla, Havva annemi. 
zin ruhlarını şadetmek çin bizlerin 

Otomobil kralının vak'adan sonra alınan son resmi ' 

İngilterenin en zengin adamı ve 
İngiliz sanayünin en maruf sima -
!arından biri olan Lord Norfildın 

gangsterler tarafından kaçırılmak 
istenildiğini Ajans havadisi olarak 

yazmıştık. 

Dün gelen Avrupa gazeteleri, r. 
kim kalan bu kaçırma hadisesi ha~ 
kınıla ço!c meraklı tafsilat veriyo 

_ (Devamı 6 ıncı sahifede 
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Türkiye CurTlhuri· IBüyük Şefin • ~~0~·~kyad~= 
yeti Hatay ili ıDünkü gezintileriı Seçımın ikinci safhası 

(Birinci sahlieden devam) 
rafındaki sualleriııe arzttiğim bu neticenin tczahür\indeu evvel cevab 
i&tcmekte ısrar edilmEınesini rica ederim.• 

Cumhıı:riyet lıükfımcti, iki yıldanberi siiriip giden bu dava karşı
sındaki itidalli h81'eketi we hiçbir şey kaybetmiş değildir. Dr. Aras'n 
canlandırdığı ınutad soğukkanlılık; hakkına, kuvvetine inanan bir 
güven serçevesi içinde sulhperverliğinin en )·iiksek ve mütekamil ör
eğini venıı.iştir; lıiliı da ''ermektedir. 

Neticenin alınacağı günler ıızak değildir. Ancak kayıd \'e seçimin 
bugün takib eUiii inkişaf safhası Hatay Türklüğünün lehine değildir. 
Oradaki kardeşlerimiz bin türlü tazyik karşısında, lıalt.i re)lerini kul
lanllMlk haklwıdan bile mahrum bulunuyorlar. Bu şartlar içinde seç
imin muvai!ak olabilmrs.i için tek yol vardır, o da Fraım« Hariciye 
Nazırmın s<;zlü ve yanlı teminatının behemehal yerine getirilmesi için 
Beyruttalti yüksele komiseri harekele getirmek, Hata) daki luzyiki dur
durmak, fürklüğe ve Türklerle bir ve beraber olan büıiin unsurlara 
hürriyetlerini \ermek, imz.aJanan itilaiları hakkı hakkına tatbik etnıclı:
tir. Derhal ve en kestirme şekli ile bu yola girilmeılik,c Oatayda ne 
tescil, ne de •eçim yapılamaz. Yapılan şey sadece Fransızların kendi 
kendilerini aldatmaktan başka hiçbir şeye yaramıyacak tılan lıokka

baılıkları olur. Bıı takdirde de Türkiye Büyük Mill"t ~J.,cHsinde teba
rliz eden -ve TUrk clkirı omumiyesine ~ düriist n1a.keslii:.i yapan teza
hürdeki ruh ve manayı yerine getirmek hükumet için derhal ifa" mec. 
buri bir borc hükmünü alır. 

Bıı borc Hatayı kendisine ~e bizim milli şerefimize mevud olan 
i<ablar da!tilinde her türlü sömürgecilikten temizlemek ve kUJ'larmaktır. 

Cumhuriyet Türlciyesi rf!viziyoaist bir tutumda olmadığı için 
Franklcn Buyon itilihıamesini imzalarken dahi Hatay i~in müstakil bir 
idare tasa..-vur etmi~ ve daima müstakkl tutumunda da ana yol telakki 
elliği bu politikanın hükümleri içinde yürümüştür. Fakat, Fransa, 
millet vekillerinin ışaret ettikleri gibi eğer günün birinde kahraman 
Tıirk ordıJ>unu Halayda bir kurtarış hamlesine sevkcderse o vakit 
Fransa ile aramızdaki bütün abid ve akidleri feshetmek, Hatayı daima 
daha i,Yi l.oruyabilnıek ve cenub hududlanmızın emniyetinde herhangi 
bir J\fakedonya benzerliği ihdas etmemek için bu kırk asırlık Türk böl
gr<İııe !ayıl; olduğu adı ve hüviyeti vermek te biriııd yazifemiz olur. 

Bu ad ve hüviyet şudur: 
- Tiirkiye Cumhuriyeti Hatay İli. 
Söz suzden anh}anlara, imza imzaya değer verenlere karşı tutulur. 

Bir tek Türk erinin bnı aktığı gün Hatay tekrar ve ~cııicien fethedil
miı olur ki, bu takdirde ona t8l'ihinin bütün imtidadı içinde alışmış 
bulnnduğu İ<ayıılsız ve şartsız istiklalin lıa.vasını yine anr:tk Türkiye 
butünlüğü \'erebilir. Ve .. mııluıkkak ki yine böyle bir vaziyete mecbur 
"dildiğimiz takdirde )alnız Hatayı bir fetih hakkı \"e masııni}et garan
tisi olarak kendi hudodl:ıtınuz içine almakla kalmayız, millet kürsü -
sü.nden dileklerini 'ıraya koyan hatiblerin bütün istedil..lcriııi yapmak 
da ayrıca milli bir borc olur ve.. bunların en başında da Osmanlı borc. 
!arının Fransız haınillere düşen kısmmı öd<lnemek, Fransız mckteb
lnini kapamak, Fransıx dilinin Türkiyede konuşulmasını ~e yazılması
nı y·asak etmek relir. 

Bütün bıqıları ynpabilruek imkinııın her an sahih olmamıza rağ
men yine Fransız Hariciyesinin tazelediği teminatın neticesini bekle
men1iz ahde ,.c-famızın, insanlık ve sulhpcrverlii"imizio ne yüksek ve 
~~rinde bir örneği oluyor delil mi?. 

l'ransa bu asil jestin mukabelesini ancak sözlü ,.c yaLJlı lrminiycti 
t~nıamilc ılade ve hüsoüniyctinin icablarına dönmeklr y~hı yoluna bu
labilir. Ye ... yine muhakkak isi Fransa için son sığınak ~·a!ılıı lJu kal
mı.,tır ve Dr. Arası bu ürsntı yaratmak için yukarıya naklctıiğimiz be
yanatı ile l\feclisteki hr.kinı iradenin miisaadesini rica etmiştir. 

Ete m izzet Benice 

• • • • • 
Hatayda zuloi•;ı, tazyilc, i§kence, bulunan asker ve milislerin önünde 

trhdJd bütün manasile ve geniş öl.. bu akıbete sürüklendiği halde kirn
çüde devam etmektedir. Dün gelen se mütecavizlere karşı sesini ~ıkar
son haberlere göre iki gün evvel mamış, katiller ellerini, kollarını 

Reyhaniye Halkevine yapılan te _ sallıyarak çekilip gitmişlerdir. 

ca,·üz hadisesini tahkik için Rey_ Mehmed Suphi, bir müddet sonra 
haniyeyc giden bapconsolosumuz, Türkler taraiından kaldırılmıştır. 

Antakyaya dönmüştür. Her gün tekerrür etmekle olan 
lltaamafih dün, Reyhaniyede ikin- bu feci vak'alar, Hataydaki Türk _ 

ci bir hadise daha olmuştur. !erin ne büyük bir tehlike içinde 
Jandarmalar, bazı mahallerde a _ bulunduklarını vazıhan göstermek

rama yapmak istemişler ve birçok tedir. 
!'deri kordon altına almışlardır. Bu Halaydaki blitiin raıeteler 

arada, Türkler tevkif ve Süleyma _ kapatılı) or 
nın ederi de abluka edilmiş, zorla Antakyadakı Anadolu ajansının 
içeı:i girmek istenmiştir. Erkekleri' hususi muhabiri bildiriyor: 
evde ••lmadığı için kadınlar kapıyı Akşam saat yirmiden sonra ş~ _ 
açmamışlar n kocalarının gelme _ hirler arasında otomobil, kamyon 
!erini bekiemelerini jandarmalar _ ve araba ile gelip gitmeyi yasak e
dan rica etmişlerdir. Fakat, bu rica den ve Hataydaki bütün gazeteleri 
süngü ile mukabele görmiiş, kapı _ kapatan bir kararın delege Garo ta
lar göğiislenerek e\•lere girilmiştir. rafından imza edildiği öğrenilmiş _ 

Jandarmalar sözde arama yap _ tir. 
mışlar ve kadJnlara en çirkin teca- === =========== 
vüzlerde bulunmuşlardır. Camla yaralanan 

Bu hadise, Garonun iştirakile ya. bir çecuk 
pılan tecavüz hadisesi üzerine baş 
konsolosumuzun Reyhaniyeye gi _ 
dişine bir karşılık sayılmaktadır. 

Jandarmalar, diğer birçok mahal
lerde de evleri kanunsuz şekilde 

araştırmışlardır. 

Sirkecide Salkımsöğüdde oturan 
2 yaşında Mişon kızı Mazolto Sir • 
keciye ekmek almağa giderken Yo
danın isticarında bulunan ve kapalı 
olan odasının pencere camı rüz _ 
giirın tesirile yeriden çıkıp sokağa 
düşmüş ve o sırada oradan geçmek.. 
te olan bu küçük kızın sağ omzuna 
isabet ederek yaralamıştır. Mezal
to tedavi için Haseki hastanesine 

Cumhur Reisinıiı Ataliirk diln Paris 29 (Son TçlgNf) - Gecen I muş bulunmaktadJr. 
ak~anıa kadar Dolmababçe sara- 1 hafta. başlanan Çekoslovakyadaki Diğer taraftan Almoıı hükiımc _ 
yında, hususi dairesinde meşgul komun ıntıha?atının bi-ınci kı.sm'. / tile Çek hükiımetinin arasındaki ih.. 
olmuş, akşam üzeri otomobLlel geçen pazar nıhayet bulmuş, ıkıncı I tilaflı meselelerin pek yakında bir 
Floryaya luıdar bir gezinti yapa- safhası bu haftaya bırak,ımı;tı ln. I hal şekline bağlanacağı kuvvetle Ü

rak avdette Beyoğlu \'e Şişliye de tıhabata bu sabah tekrar ba; lan - mid edilmektedir. Bu husush İn -
3 - 1 

nğramı""- mıştır. Yeni ve mühcıoı hadiseler 1 . . _ 
,~ · ıkın · · - - . - . - 1 gılterenııı yaptıgı tavassutların se-

Gzergahla halk Büvük Şefimi ç am.ası ıçın Prag hu.rnmetı la _ . .. .. _. . 1 k Milli küme maçlarına dün de 
Taksim stadyomunda devam edil _ 
miştir. İzmirin Üçok takımile Ga _ 
latasaraylılar, karşılamşılardır. 

}Laleye ~t 
den kaçırmış ve top ~ 

' - ı d · · · . . 1 meresı gorulecegı temır. o unma -
zi hararetle alkışlamıştır. zım ge en te bırlerı al<lıgı gı1'ı Hen_ , 

layn'a da itidal tavsiy~s.nde buJu.. I tadır. 
tir. 8ııerıil 

Süvarilerimiz bir 
Zafer daha 
Kazandılar 

nulmuştur. Bununh borabc,· bu Saliıhiyett:ır mehafilde ha•ıl edi... 
intihabın yeni .hfı?isele:c Sl'bebiyet 1 len intıba'. Berlinle Pra~ arasmda 
vermesınden cıddı surette endişe tıpkı vaktıle Berlınle Vıyana ara.. 
edilmektedr. sında 11 temmuz 936 da imzalanan 

ANLAŞABİLECEKI,l''R l\1İ"! /bir anlaşmıya müşabih bir antant 
Londra 29 (Son Telg.-d) - Hen. yapılacaktır .• 

!ayn ile Prağ lıükümeti a~a>ında Bu da bugünkü tehlikeli vazı -

ba.şlıy~n müzakerele'. uJ..luk.ç;; mü -/ y.~te niha· \'ermek için kiıfi gö -
saıd bır safhada ınkı;a f: yuz tut _ rulmekted r. 

Bir kadın bir aylık ço
mahzene attı w cugunu 

-------

Oyun başlar başlamaz Üçoklular 
hücuma geçmişler. İzmirliler Gala.. 
tasaraylıların hücum hattı arasın _ 
dan süzülerek kaleyi tehdid etmiş.. 
!er, Sarıkırmızı müdafiler tel:işlı 

ve intizamsız vuruşbrla bu hücum. 
!arı tesirsiz bırakmıya çalışmışlar. 

Fakat İzmirliler bu vaziyetten istL 
fade edememişlerdir. 

Galatasaraym mukabil hücumu 
İzmir müdafaası tarafından muvaf_ 
fakiyetle kesilmişti . 

Oyun seri ve canlı bir inkişaf 

gösteriyor. İki taraf da, enerji ve 
dikkatle oynuyordu. 

(Birinci sahifeden devam) 
kati celbetmiştir. Müsabakaya baş _ 
!anmadan evvel, ekiplerin halka 
takdimi merasimi yapılmış. Türk 
siivarileri sahaya çıkarken, on bin
lerce elin şakırtısı Roma müsaba _ 
kaları kahramanlarını çılgınca ve 
dakikalarca alkışlamıştır. Şehreminınde Seyid Ömer ma- ı tuğumuıı aill'ıa k"tırdığım hır P"-1 Sekizinci dakika; Sağiç vole bir 

Dünkü müsabakalar, Türk ek.ipi hallesinde oturan Eskişehiı-li Ve - 1 kete sardım w \r:ımvayla Sultan- şütk lopu ağlara takmıştır. 
için yeni bir zaferle neticelenmi5 - dia ismindeki bir kadınuı tahmiııea ahmede gc-ldıııı. Or~da Sultanahmed İzmir bu golün şaşkınhğındaıı is
tir. Müsabakalar ferd itibarile ya - bir aylık bir çocuğu>1u, doktora h;.. camiının arkasındakı kuytu bir su !ifade etmcl5 için iki misli çalışı_ 
pılmış ve 85 at iştirak etmiştir. ber vermeden \'e izuı kağıdı al _ mahzenin,• gizlıec gömdüm.• yor. On üçüncü dakikada Nwmk 
Teğmen Saim Polatkan •Ok> isimli madan gizlice gömdügu· ·· polise ih-' . 1 şahsi hı·· ga. ·eti G ı t .·· Po!ıs memurları kadınla ber•tc- . ı yı e a a asaray n.u. 
atile bütün müsabıklar arasında bar olunmuştur. ı ' . . 1 dafaasını .. rd 10 trod ık .. . nıevzuubahs mahzcııc gıtmışleı ı ) a ı ve me an s ı 
temayüz ederek ve hiçbir hata yap- BuRun uzerıne kadın merkeze b db 1 .. ..ıa··. ı bir şüt çekmiş Sacit topu müşkü 
mıyarak birinci olmuştur. Tei'.'Dıeıı lb 1 ·ı . .. 1 e a ıt yavruyu gomu ugu )l'l' -1 ' ., ce. o unmuş ve ag ıyarak curnıu- d ik 1 d Jatla kesebılmı"ştı· · · cıı ç armış ar ır · 
Avni cRüzgar• ile altıncı, Ihsan A- · ti •t· f t · t· · nu şu sure e ı ıra e mış ır: . . Galatasaraylılar yeniden canlan. 
tal 14 üncü, Eyüb Öncü on beşinci _ 20 gün evvel Suatanahmedt!r 1 Zabıta tabıbı cesc·dı muayene ct-
asteğmen Kudret •Kasırga. ile b. k dınd h .. . . miştir. Neticede ~-..ıcıığun ölümü mlljlar. Muavin hattının bozuk o -

oturan ır a aıı enuz yıımı yunıı hücum hattını semere almak-
16 ıncı olmuşlardır. gu·nlük bir çocug·u evlfıdlıJ< olarai< şüpheli görülduğıiııclen cescd mor-

M
.. ""k · s- 1 k Jd ı 1 tan menediyor. Adnaıı bu hattın 
usa..., aya gıren a ıayvan aldım. Bir sabah U"andıg· ıın vakit ga a ırı mış ır. 

· · d k h ı k ' ortasında hücumları tanzim edeb;L 
ıçın e par uru atasız o ara an - çocuğu ölü buldum. Korkudan kim- Suçlu kadın hakkında tahkikata 
cak on beş hayvan geçebilmiştir. seye haber ,·eremedim. Cesedı kol- devanı olunmaktadır. 
Bu on beş attan beşi Türk süvarile- · ~============================ 
riııc aiddir. Bu on beş at arasında' 
manileri yükseltmek suretile tek
rar müsabaka yapılmış. Türk sü _ 
varilerj, bu manileri de hatasll "
!arak geçmişlerdir. 

mek liyakatinden uzak kalıyordu. 
I 21 inci dakikada Galatasaray ıniL 

temadiycıı sağdan akıyor. Lıitflnin 

uzun bır ''uruşunu lulaıı Süleyman 

yakından bir şüt çekmiş. İm:ı!rli 
kaleci topu bloke ettiği halde elin. 

Artık Galatasaray ~~iL 
yısile hakimiyeti ele 3 JJ!i 

.. cuf!l 
kalesi soldan inen hu 
ruz kalıyordu. vıe l • 

Biraz sonra birinci de , 

berabere bitti. . dal<ılı~ 
İkinci devrenin ili< y~ 

da Galatas8l'ay ağır ::rır ııı', 
oyun ilerledikçe Gala~ 1ıııııı ~ııl 
kısı artıyor. Sarı.kırJJJı .. ~ ~uııı' 
avin hattı düzeJdjği ıçı .,ıl
çok müessir oluyordu· diD '/İl',. 

14 üncü dakika: BiilePu (;uı6". 
!ediği ve O{laladığı toP pı!Ji' 
iki İzmir müdafisi ar~sı 1,ıı,il 
rerek sıkı bir şü tlc go r 
rnişti. . dil' 

İzmirliler kaz.;nmnl< ~ 
betmiş gibi oynuyorl~e)rıı' f 

23 ·· ·· d ki"ka· su "' uncu a · uÇ"'. 
bir şütle Galatasara~ ııı I 
!ünü çıkarmıştı. . . ııı·eti il-) 

Galatasarayın bak'tııııir fll 
ediyor. Hücum h~ttı 81ı;P! </ 
faasını mütemadıycı'.ercYıP .Ji 
Artık oyun sert bır • ıı.J<effl ~ 
etmiye başlıyordu fİ #i 
ceza kara.ı ' ·rile bıın' I 
çalışıyordu. pdJ ,ıt 
Maçın son dak J<al~f< ğll t'~, 

bir havanın hfıkint o!dıle .-oı· t 
yor. Hakem kasdİ tel<~e\'• ~ 
için Galatasaraylı Ne• • ,ı~ 

k ,g. ,. 
müddet sonra da ~ d~ı]t' ~ 
için Galatasaraylı G urı a.ııııııt' t" 
lu Necdeti oyundan çık dB' ~1' 
bu şekilde nihayetiıte k

8
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vıJ1 
etmiş ve Galatasara. 
yetile neticelenmiştir 

Kont Ciyano 
Ankara ya 
Gidecek 

j Beş yıllık 
S anayi 
P~·ogramı 

Mevsuk bir membadal\ öğrendi- 5 yıllık l incı san;.ıyi programına 
ğimize göre İtalya Hariciye Nazırı dahil olan fabrikalarımızın tam za
Kont Ciano Tevfik Rü'tü Arasın manında ikmal olıınpıaları için e-

Gangsterler 
' ' 1 Milano ziyaretini imlt• etmek tizerc ı saslı _hazıılıklar y~pılmaktadır .. 

kt b 
· h ı ı Ank Beş vıllık rndu. tr prngraın.ıı -ço nn en mc\.z.uu ot 14\0 an a- .. . 

rn ziyaretini pek '"kıııdo icra ~de- ! daıı Bakuko> pi!ıt:ıt.klu me:ırncct. 

1-ngilterenin en 
Lordunu 

zengin 10,tı 
kaçıracak 

İlk günün müsabakalarını bu •t:
retlc muvaffakiyetle bitiren siiva _ 
rilerimiz, sahadan gene halkın coş
kun alkışlarile ayrılmışlardır. Bu _ 
gün kudret müsabakaları yapıla _ 
caklır. Ekipler pazartesi günü istı

rahat edecek ve salı günü ıı~üııcü 

müsabaka yapılacaktır. 
kt

. · Isparta gülyagı, Kcçiburlu ktikürd. 
re ır. . ;-.Itır 

Kont Ciano'nıırı Jıa1iraıı sonları- Kayseri bez, Izmi' J.a~ıd "' karton. (5 inci sahjfeden de,am) !etler tuttu . \'c BI ' Jk c~ 

Umumi afdan 
Kimler istifade 
Edecek? 

Bursa merinos, Gcınl•k sun·ı ipek. A' ııcıı naklediyoruz . harbin ba•langıcıııdJ, !·11 O· 

1 

na doğru şehrimin• ı;clcceği ve bu.. • N · ; b· i · · · . . . • J " . . •. , Ereglı bez .• azıll. asm.ı. zmıı ı- Loıd Norfıld son derece zengın- lını pıyasava çıkarı 1
• 0, 

radan dogruca :\11J,.ara~·a ~ıdecegı . . . ~ 1· . , 11 .. K . ' 1 ... a1't!l ~ kıncı kagıd, zmıı Se uloz. aı.ı - dir Büvıik otoıııobıl fabrikaları ler kend ismin taşını• ,:ıı" 

l 
>.-::.nılnıaktadır. .. -.. , 1.,. M 1 , · " .. bıl ıı ~ 

. . . . ., . buk demı. \C çe ,,, o al) a pa - Yardır Sonra çok comerd, çok ha_ Lord Norfld otoıııo ;, ~ 
ltalya kabımı" dun Musol uıı nın muklu fabrikaları kurulmuş ve kıs-\ . . . . d . . ·ı-. Ç . . . ' k zandı& ,I' . 

1
. d 

1 
• 

1 
. . t" d 

1
. \ yır seveı . bıı a anıdıı. Ingı ız nı_ şekası sayesındc a ·n 

rıyase ın c yap ı.ı.:,ı ''r ıc ın1a a - d ı"n<a hal·ndedi • K r bük" - rnc'" f .. • men e ' · · · a a ' yersitelenııc, laboratuvarlarına yüz ları hüsnüistimal et 
talyanııı Monlro mııka,elcnamesı- 1 demir ve çelik fabr;kalarının teme. 1 milyonlarca teberruatta bulunmuŞ- k - 1 bT of 

Cumhuriyetin 15 inci ~ ıldonümü 

münasebetilc bi< af ilan olıınaca -
1 

ğını evvelce yazmışlıl.. 

Bu husustakı mütemmim malü. 
mata göre at b:ıkkmdaki kan un la
yihası haurlanmı~tır. 

Bu layiha ile a!Iın oiya•i mah -
kumlara aid olan kısmında şıı üç 
zümrenin affı istenmektedir: 

150 likler, isti klal mahkemesi 
mahkumları, heyeti rnahrnsıılarca 

mahln1m edilmiş olanlar. 

150 liklerden haya11a kalaıılarm 

yurda dönn1e1erİn( iziu "\erilerek -
tir. 

ne istirak etmesi ı~iıı urilcn kara- li 1937 nisanında olılm!Slır. İnşaatı 1 t 1· ·ı· 1 k d · . t ·ı· pe guze ı ır. ı-rınt· ! ·,ııı "'.. . . . . ~ ur_ ngı ız er en :sın<." . ngı ız I Havır ··cssese'" ıd". 
rı ınuttefikan tanılı cylemı ştır. esaslı ~ekildc ilcrlc.ır.;ş olan bu fab- K .. d 1 Ü - mu j(r0n ' 

Isyan, niçin 
Muvaffak 
Olmamış 

. . ~ arnecısı er er. .. 1 niversitesine ıo nı · , ~ 
rıkanın ışlelme!(, a~ılmasıııa gayret Lord Norfild Ok ·fordc i\'annd• b ·rııatt • ' - I rasından fazla te eı I 
oh,nmaktadır. 1 kı fabrikaların tatilinden sonra ya. - ·· · . • 

y · k . ı." ı·b il!·· gu soylenıı. ~.,, 
cnı uı u at.:J.\ a _r ca 01 ara - zıhancsinde dos'-·aları tedkik ile . .,·etl fı'. 

d s· · · ; t I t b ı 1 ' Lord Norfildııt seı . ,. sın a "a. ç.men o. s an u sera- meşgul buluııuvodu Yakındaki bir .. ..,ıç. s-
"k ı· · ki ··dk , k · · - ' Bunu ta~in etrncr. b~ ~ ır mı • znııt oro su o. tı · zaç)agı holde. fabrika orke,ırası aJı,·ordu. , D"' '. jıJ" 

· • f t· f b ·k ı d · ç , k .. ··· ·· · b ·taıı bır ııtl'' \e super as 0 t a rı 3 arı > \ar- Yazıhanesinin atresıııe bitişik bir o.. o;ıunu bır aş 10bıl .}f 
dır. dada, İskotland yard polislerinden den (Moris) otoP uıd f': 

Bunlaı bir w C\'\'cl tesis duna_ k · d. ı,ord ı;oc,.,~~ bir grup. bir haftadanbcri nöbet pe cesım ıı. •. ', ... ,,.. 

San - Anlonıo (TPk"ıs) 23 (A. ki d H"J k - i b ika! ıe•I'~. ı ca ar ır. a en os ·~rı a r ar b ki" 1 • d it daşlarını kıiçük a • .; 
A)- Cedillo firar ederken Somc- e ıyor, yazı ıaneyı tarassu a ın_ ' ·ııııı• 

vehr'de durmuş YC ı adyo Yasıtasile 
Amerikan mathuat -ıa beyanatla 
bulunmu~tur. 

General. isyan bırkaı; oydanbcri 
hazırlanmakta olduğu için federal 1 
kıfalarla birkaç •ene ç&rp.şoca k 

hariç olm<.k üzerr yalnız dev:eı fab da bulunduruyordu. lı müşteri1"rini asıaı··fl'· 11.1 
rikalarında !O b:n işçi çalışmak d tir. Bunların Jıer bır.'1".,.11ııı',; Saal 20 ye doğru mi.ı iriyel daL ., ~· 
tadır Bunların ~ayı~ı yeni fabri - ı d b. · e ,eı ~ 

resinin önünde luks bir otomobil arın " ıreı ış · "' 
kal~rla J.rtacakt1~. aıı v .. t.ı 

---- __ -<>-- durdu. iki kişı ind. Şapkalarının k~- ı .. 61 .. yaşıııda bu~~ıı ,·c ıe: , 
narı vüzleri görülcmivecek derece buyuk bır ıdar ~Lıır" (' 

· . . -

1 

~u . ı 
1 de ey ık 'e elleri ceketlrinın ceple- Bunu takdır cd< ~,.;ıı- ~ıt İspanyada 

Yalnız; bunlar 1 O sene müddet \·aziyette btılunJu[!l.l'tt söyll·miş 'e 
kullanılmıya. hükümet darbe:;iniıı murnflakiyeı-le devlet hlzm~lindc 

· d ·d· 1 hafta içerisinde bU. 

A ı k 
rın e ı 1 · , . 

Si• er ı· •• tepe - siparişi \'crmşıtır· 
Fakat, ne merdivenleri çıkmag:ı. ,,.;,=~==~~=-

sızliğını federal lat'nlarla Ç<rpış - Za b te ddı"ler ne de sıliıhlarını istımal etmeğe ·:a_ rp l/ 
mak islemiyen San-!uLde P0to,i 1 kıt bulabıldıler. Sert bir sada işı _j 1. ram va. I [fi 1 
halkına .ıtfetmişUr. I Salamanka 29 (A.A) Tremps tldı · 1 •• • kC 

mıııtakasında düşmanın bütün hü- - Elleı )Ukarı'.. Tunel şır ı'~~ 
A ' m a 11 ya v e cumları, murnffakı) etle tardcdil - Ve mukavemetlerıne meydan vc. I Hükümel eleklJ'l~ ,e• ı' il' 

mişlir. ' '}\I' ı!I 

l k 
ritmden Yakalandılar, dog· ru Oks _ sonra Tramvay ve ııu .., 

M •• f • • Kastellon cephesinde mühim · ktıl° , .. 
U S em e e ,şı f d h · ·h · ··ru· ·· ıd-ı •. ni de satın alaca . •·el 

' • miktarda ilerleyen kıt'alarımız, Pi- or apıs anesıne go ru u e. · _ ... , şıt• A 

caklardır. 

Bir sanda l devrildi 

. .. ı . . A L d k" k 1 k Nafıa Vekaletılı " ·ıcc 
fkr.ı't 29 (A"\) ~.fustemleke cayo tepesıle. Macıa, del Ponton ve ı sconra or , a ım a an açırnıa . . e,-Jıl ıJ 

resindeki sandalına çarparak san - birliği sefı Gencra! Voı.epp, dük de 1 diğer ilen menileri işgal etmiş -1 hiıdisesinı. muzikacılarına, amelele. sıl.~erı arasıııdnb ,İan~cl'~ ı 
daim devrilmesine ve içindekilerin _ ' . . 1 t . ·· 1- d muzakerelere a, . ,e 
d 

. .. . . Koburg ,.e von Rıbhcntrop tarafın- lerdır. rıne ana ıı or, gu uyor u. d .çır 

Adil ismınde biri tamır etliği mo
törü prova etmek ıçin Araboa,.,,ii 
kalafat yerinde sahilden açıldığı es
nada Kasımpaşada Mescid sokağın
da oturan Sadeddin Gülümün ida _ 

entze duşmJeerıne sebebıyet ·;er. • . 1 . ffg" ( ·afl3J1 L Jef 
. t· B d K d 1 den gönderilen b,r mur•lıhascn lou- Teruel ccphesınde laarruzum•ız BiSİKLETTEN OTOMOBİLE ı er aı gııııo 

mış ır. u myan a asımpaşa l . - 1 · öoiJr .,r 
mam çe.. so agın a o uran ı- · - . e, ı on unvanını a an f:lr~ ;or 

Diğer taraftan Hatayın muhtelif 
yerlerinde ve bilhassa Reyhaniye _ 
de Türk listesine yazılmak istiyen
ler, büyük tehd.idlere maruz kal _ 
maktadırlar. Türk listesine yazılan_ 
!arın günden güne artmakta olına..oı 
Fransızları ve mahalli hükU..r.eti 
büyük bir telaşa düşürmiiş ve bun~ 
=ini olacak tedbirler alınmağa b'* 
lanmıştır. Usbacılar, bu işe memur 

ı. hah k - d t Ak" zurunda Alman mü>lem'ekc uir!iği mcı,·affakı) etle dc,·am etmektedıc. •ı 1938 d v·k t l 1 muame esıne .. ırı~ ' .. r-
fin de sandalda mevcud bakkaHy~ azasından Amir;;! H,ıeman akşam Bu cephede Aldehucla kasabasile, Lord Norfild, İngilterenin garib, ,.e başlanaca.k °.1"/\ ııali~dC 

Tekerlek bı•r kızı d . d""k··1m·· t·· V. tertı·b edilen b·- !lu-·nıa)·ı·- esn sınd Corovıllas tepesı, Los Mochuelos, umum mudur u ·~:/ eşyası enıze o u uş ur. ax'a _ ı. · • a · a Lo 
1 1 

E d .d. 1• fen çok sevilen hürmet edilen sima. ı·-ty_. 
d r· ah.b. Ad"! k demiştir ki mase ga ,.e sean on geçı ı e.ıı- • i nacaktır. . .. :.. , _1 1 d an sonra mo or s ı. ı ı aç_ mizc geçmiş ve birçok esir alınmıŞ- larından birisidir. Oksfordda doğ - B rnüdurlılb:,~ ,,,. J 

kaldırılmıştır. 

edilmiştir. 

Türk listesine yazılmak istiy"a _ 
!eri menetmek için iş, şakavet de
recesine Yardırılnuştır. Listeye ya.. 
zılmak üzere sıra beklemekte olan 

Mehmed Suphi U;min4-o bir Türk, 
Usbacılar tarafından, ortada hiçbir 
&ebep yokken ağır surette yaralan.. 

•tır. Zavallı Türk çocuğu, orada 

yara a 1 mış çok geçmeden polıs tarafından •Llzim olan ~ey haıı.- olmaktır. B 1 29 (AA) _ T muştur. Ve brtürlü meşhur Üniver- u um.~~ .. "n ta) . 

Saat 7 de Topkapı • Sirkeci ha.L yakalanmıştır. Bizim ibtidai moddcier için b ir do- arse ond C k. · S reKmps lefon muduııııı~cl<trd1" . 'h 
1
• b. mıntakasın a on ues ve an or- siteye gırcmcıniştir. Pek genç iken, kuvvetle söyicnııı -t 

idaresindeki 3303 numaralı otobiis po ve ıstı sa a1ı;•ıız "''· ır mah _ . . h . . A:C . . _ 1 .. · . 
1 

. • nclıo tepelerın<l o cnm urıyetçüer Bil Moris'in hayatla yalnız bir ar- • ;.z'P~ 
tında çalışan şoför Fahreddiniu * Şımal devlctlerı bıtaraflık ,ta- reç olacak olan mustemleke:trımız müsaid nelıcelerle muharebe etmış.. zu>u \'ardı: Bısiklet yarışçısı olm~k. çocUK G 'fi''~, 
Sirkciye giderken Muradpaşa camii tüsıi Fınlandiya, İrlanda, Norveç üzerinde mürurı: zamana tabı ol- ı d. . · ·~ı,·cdC $j • 
·· ·· d • t k 

1 
- in.d \•e İsveç arasında imzalanmıştır. . k d ı er ır. Fakat, daha o zaman bu koca dL Ilk defa Tuı · ,. 0,-ıııı' 1 ı~ 

onun e sag e er egi yer en çık- mıyan btr hak ım:z \'ar ır.> Şark o:·dusu: El Vastellar'da ı ıııı • bı d · . . . . . . . mağ neşyuncm;ı bulmıya başlamı ·-' larının hak ar . re &!' 
mış, ora an geçmekte olan dilsiz * Irlanda parlıimentosu evvelki Amiral şu sollerı ı\avr etmıştır: cumhuriyetçilerin muannidane mii. 1 İlk , b' iki t . . . k.~ 1 • tnıak ;.ıc oıı; 
bir kızın sag" koluna çarparak - h k" . - F""h ·· .. t 1 ı. en·,., o.s et amırı ıçın '1- .. ıgını taıı: ,_0 ,V agır-I akşam u umetın neşrettigi bir be- • Almanya, u r~· ll' mus em e - dafaasına rağmen asiler ;ki tepeyi ;3 ., • ., ?ı 
ca yaralanmasına sebebiyet vermiş y;ıııname ile feshedılmiş, yeni in- ke ,ahasında dJlıı ~.ıman milletine işgal etmişlerdir. çt::- bir ate;yc açtı. Az sonra bu"- gazetesı) çıkrn

3

~ııill bV
1

_,p· 
vak'adan senra kaçan ~för yaka_ !ihabat içın 17 haziran günü karar. 1 şeref ,.e huku'.< müs.wntı temin e- Diğer cephelerde kayd~ jayJiı j ~elye. bs:· le: r.ıağna>ı oldu. Daha Çocuk gazetCS ,.3pıll"" 
lanmış ve tahkikata başlanmıştır. laştırılınıştır. 1 deceğinrlen şüph~ etrıoemcktedir.> ı birşey yoktur. sonra bisiklctlerın yerini motos:k. 1 bitmiş, ikinci tabı · 



• 7 - SONTf"LORA 

~tefrikası: 21 
Yazan: Rahmi vaoız Tunus Hududunda !HiKAYE 

İtalyan manevraları Son mektub ve şiir 
(4 üncü sahifeden devam) yanlardan ayrılmaz da iki taraf is- (Dördüncü sayfadan devam) l ze bir çamın serin gölgesinde ka • 

yare meselesi tPşkil ediyo;:-. tikbal için daha bir takım emllerini bu kısa zaman ne bileyim bir sattr famla mücadele ederken hiçbir şe-
Afrikadaki İtalyan manevraları bu sayede hakikat h".lıne getırmek bile mektubunu okusam bana çok ylmln k~acağı o gün benli -

1 d k• tabiidir ki Fransızların _n~zarı dik.. \ isterse Almanların şimali A. fr_ik_aya iyi gelebilir. Fa_kat bun_u. d.a artıklğiınl_e başbaşa hayalimle yalnız ka. "t .. . Vesika, r~sim, maJUmat ve_ not verenler: Eski Osman ı onanması er •- f _ 
~ C" b ' d alb katini celbetrnekten "erı kalmamış- geçerek orada harbctmelerı gıbı a.. bugu··n için kat'ıyetle soylıyemem. lacagım. tı '-'lne, Ve iktı as nından miralay Remzi, iskele ve lim. anlar umum kuman anı ay ., kd d AI 

'1~kL · k t ı tır. Fransız erkanı harbiyesi bun - raziyele~ vardır. Bu ta_ ir e. • Çünkü vakit çok geçti... Mektubun üzerindeki lekeler sa-~l mahfuzdur: Şükrii Pala, komodor ba~~iitibi Ihsan'. b~tan gemı .
8

" an arı, dan ne gibi manalar çıkarncağ.!_ balı- manya ile İtalya şımalı Afrikada Bir hastanın çok mütehıssıs bir na son yolladığını ı;on aşkımın son 

t - eski armatörler. Ve bugune kadar ı:ızlı kalan vcsıkalar _ 
si ayrıdır. Fakat olup biten bu g'bl birbirlerine yardım edecekler, Al - doktoru olabilirsin amnia birkaç hatıralarıdır. 

~ı "' t va ff ko 1 muştu hadiseleri herkesin anlıyacağı su- man kıt'aları İtalyadan geçerek ve saat için? .. Dün doktor dayım gel_ İstiyorum ki gözyaşlarım hiç din. 
q a paşa' mu a rette yazıp okutan Fransız askeri İtalya sahillerinde gemilere b:ne - 'di ve birkaç güne kadar bir şeyi _ mesin. ve senin için her dakıka ağ_ 

mütehassısları da Tunus hududla - cekler, İtalyan donanması da bu min kallil.IYacağını söyledi, bu fikir Jıyayıın_ Çünkü senin için ağlama.. 
rındaki İtalyan manevralarının is- nakliyatı himaye edecektir. İşte hakikaten çok doğru, evvela beni yı da kendime bir tes~lli buluyo -

d d b•ır kuman,.anlık almak hem de tihbal itibarile ne dem~k olduğunu B~rlin - Roma mihverinin Avrupa.. birkaç dakika düşündürdü. Fak~t rum. Bu son mektubum o:duğu em or u a U ' anlatmağa hazl!'lansalar gerektir. da, Akdenizde ve Afrikada nasıl nihayet her şeyi anladım. Evet (bir için pek uzunluğuna kısalığına bak_ 
Fransanın Afrikada büyük im - teşriki mesai edeceğine dair ortaya kaç güne kadar hiçbir şeyim kalmı- mıyorum. Hiç olmazsa bunu oku • 

Enver Paşanın emr'ı altına g'ırmemek c:ımal paratorluğu vardır. Şll son günler- konan faraziyeler ... Fakat kabul et-ıyacak) ne aşkım, ne ümidim ve ne yacall_1~dan eminim .. Işte seni ilk 
[j de yine bu Afrikadhl! birçok asker meli ki her biri heyecanlı ve merak- de ......... • sevdıgım gecenin şılrı: 

yetiştirmek m~selesi mevzuu balı - Iı olan faraziyelerdir. Mektubun buraları çok acı artık. ...... BİR ADIM OLSA? .. 

n:.ışa •ıç•ın caz•ıb b•ır tekı•ıtd•ı ·• solmuştur. Bütün Afrikada Fransa Bu mevzu etrafında ortaya çıka- Değil gizli gizli ağlamak hınçkıra - Eyvah d!ıJ• dillerde g~zen bir fl.a için 50,000 yeril asker yrtiştirilmesi cak rivayetleri obı.:n, şayanı dıkkat, rak, bağırarak ağlamak istiyorum. adım olsa, 
t\ / dü~ünülmekledir. Frans.a iç_in . b~ meraklı maliımat o 's:ı n •Son Tel -1 Fakat gözlerimi ayıramıyorum, de- Ruhumda onun sevgisinde ilk a.. 
U(} d d / b •l k b taraftan Akdenızde Afr.ka ıle ırtı. graf. yine bir gün hul&sıı edecek - vam edıyorum. dım olsa. d,. Üncü ordu kuman an lğlnl U gaye l e a U batını t.bdid edebilecek her ihti - tir. j • ... Ve ne de vücudüm. Dün ta.. Bir gün ne olur özlediğim vusla-

et ~n Cemal paşa Suriyege harekete hazırland1 :;~~a~:~ı:i!~~mte~i~;:ı:r~~r~~ · K A D--J-N B" "k h b"n Artık yeıışır kalbime tıı~ep0~~ 
~t.. . 1 . rumak gibi iki mühim nokta var"ır. oyu ar aşkı dolsa. d" "işe ufacık bı'r gu"lu··şıe s"- gı't, emrini hazırla bana gönder; Nazırı Cemal Paşa Hezret er __ ınin .. 
-.ııa ~ Afrika meselesi yeni değildir. Fa- _ Bir debdebeyl bir gecenin uğruna ~- açı]t bir h;!e soktu: şimdi saraya götıireyim ıradesin! a- merkezi Şamda bulunan IV uncu 
"'!\ kum d 1 - t . h k kat iki mühim keyfiyet var ki son (4 iincü sahifcmizdcn d~vam) Es R A R 1 versem, .ı •·· !ana bövln. 'EY so··yıeme _ lalım;_ b_irayak evYe! buradan çekil- ordu . an an ıgına aynı ~ -. 

1 
d b , k ık k B' bil h l b b h 

"O ı ' " • V k- ı t zaman ar a u mese.e pe s sı ç'1lkalamalı ve kurutmalı. ır an e ru uma era eı· o Y eıneın d l ı s or- sin gıtsın! kındakı «Başkumandanlık e a e ı 
bır e za en. en kıın· . . . 1• p l' konuşulmasını icab ettiriyor: Bir 2 _ İstirobin b··lunmadığı tak _ dıyebilsem ~. .vazife aı' i kat bu vazife _ Bahriye Nezareti işlerı;le celile• sinın emrı Ta at aşanın e ı- k İt 

1 1 
H b . t t H' b' l k lb. 

1 "<afb • a ıh dl ere a yan ar a eşıslanı zap e - dirde bı·r Itır· c sıc . su içine bir ıç ır acıyı an ayamaz a ım ""· . 'Ye Nazırının kumandası bakacak? le saraya götürülmüş; tiyar pa - (4 üncil <alıifeden devam) 
... g,. dikı d Bah · mekle şarki Afrika ımparatorluğu kave kaşıg"ı asid uk;olit erilr.,eli, iş delsem, -... ,, '11liş ol- ı - Müsteşar Vasıf Beyi şahın tas · n an sonra rıye olmamış, harbi casu lukln geçirm -~ 'alı ·ua. kurduklarını v~ artık C"n birinci bir su ılık olunca şapkayı ayni ;ekilde Azdır bu gece uğruna ben canımı ~! ah.i bir•ey <olamıyorum - İyi, nezaret o zaman işden Nezaretinde Cemal Paşaya teb_I iğ_e-. , tir 

• C 1 p h b k m __ üstemleke teşkil e_ ttikleri:n. i söy .• 

1 

fırçalamalı. Ve ha.v~ ·~ bırakmalı. · . d versem ... ' "ır anlar bir elde bulunacak.! . dı_._lmiş_; e_ m_ a aşa emen ır ı ı _ Bu hadise, casıı~ ~r bekesıne a am 
o ,ı._ Juyorlar. Şarkı Afrıkada böyle. Şı- Tekrar saf su ile bır defa fırça.. Bilmem şiirimi nasıl buldun. E -r.~ '""'llıyorsun ki anlatayım. _ Haydi sen durma, gıt emrı ha- gun ıçerısınde nezaret _umurunu almanın nasıl olduğunu gösteren • 

1 
b 

\ ı ""llıırı nasır l d h d =!at• müsteşar Vasıf Beye devır ve tes.. mali Afrikada d• Tr.blusgarb elle- !ayıp kurutmalıdır. bir misaldir. Haber verilen hiç bir ger benim için kabini ir parça aç-
'~ıfe o ur a em or u- · lim . d h"t rinde olduğu için Afrik. anın o kısmı ' Halının rengı"nı" canlan- lm" k mak lüzumunu görürsen senin için ·~ alır, heın de Ifarbiye Na- Ve ... Harbiye Nazırı sadaretten ettikten _sonra 

011
8'.1"'aya 

1 
a- ile de alakaları var. Italyanlar Af- ı. . şey ehemmiyetsiz ı:,örü ıyece ve dünyayı feda etmeğe hazır olduğu. 

,, eıııri alt•~ · ? ayrıldıktan iki saat .sonra Bahriye ben §U emrı ısdar etınış: d k bir haber getiren kim olursa olsun vıı. ba "'a gırmcm. rikada böyle geniş yerleri ellerinde ırmJ. İn mu her halde anlarsın, çünkü 7.e _ 
• k ehemmivet verileceKtir. giliz il.mi de arsan Bahriye Nazırı \ , • bul un durmak için bir taraftan hava Halının rengini canlandırmak rali, bi; sözde İsveçli olan İngifül kandan sevgimden emin olduğ• ım • 

.. ~nen Enverin emri altın- nakliyatına, diğer taraftan da ka- için üzerine çay yaprakları ser- . kadar eminim. İkinci bir dileğim, ~
1

uy0 .. ~ '\.' askerliğiıı; yapmış diye Ingil tereye Ô~c rsun demektir. Bunu "~ _ .; ~, ı - .. rada motörlü kıt'alara çok ehemmi.. pin kuvvetle fırçalayın ve silkele _ sağken dilediğim aşkımın temadi -
le e de ı o H ~ _... - ,...._ yollamamak çaresini derhal bulun-

<. ~;~ an attım ya! , ar- yet veriyorlar. Bu cihet yukarıda yin .. Halının kenarları bükülmüş Am .k d k. Al ebe- si? .. O da a,yda bir pazar günü her 
"" trı d --1 • B k ca erı a a ı man casus ş b 

1 
_ h ı'ltiı· egı saoe, aş uman- • - • 1, , söylenmişti. Bu seferki manevra - ise düzelmesi için bükülmüş yer _ il t sevgili sevgilisile u uştugu ve er 

. cıı-ı. 
1

b~e ayni zamanda ... Şimdi ,>!' ~ J' • t)' !arda motörlü kıtaatın m•neııra sa- kesine dair bir çok yeni nıal m~t e sevgı·li sevgı'lisine kavuştuğu za _ 
, ,. ,r er .1 ~ N.1 t!JJ !ere yaş bir bez koyup üzerine ağır minine muvaffak olm~tur. Bu ca-

Qr,d ır Ordu kumandanlığına ' • hası 1,000 kilometre mesa - bir eşya bir gece. bırakılır. Mobil • b man bana gel. Hiç olmazsa benı ay-
• a k d susluk şebekesinin reisi ?ıarp gi 1 

4tek v U. rctiııi tamamen gös- '• ' • feden fazla olduğu söykniyor. Libi- yaların tesiri ile tüyleri tüyleri b•- fevkalade zamanlarda türlü türlü da bir kerecik olsun mezarımda zi-
~. " azıyetler mevcud bu - Ç· L ' ' / f.t~il ~· 1 ..: de, Mısır hududundan evvelce ge. ı hal la y·· ·· den yaş bı'r i yaret et ve hatırla ... Mezarımın ü -h ' l "" 

1 
' ~ f f ' /""' ;;.t W--- sı an ı rı uzun müracaatlar kar~ısır.da klabilir. n-. )• ,: nız formalitE itibarile ' <:'. ,.JV,. < ../ Ç"' ( j ' " • . ,,, • tirilmiş olan İtalyan kılutının a- b ı h d k b har · zerine benim için dökeceğin ilk göz 

. ~;•ez. aretıne bağlı bulun; i- • / • • ,.r / ,----: v'vl,,; ,,,,...,~," ·..,ı ',, ' zaltılması İngiliz - it•lyan müzake- eze veya u aynar su u mu giliz amirali bundan sonra bir ka- yaşı bana bütün maziyı· unuttura _ 
·-~d ıJ:. '. '°"" .,. /'.vv tutarak tersinden ütülemeli. Ha - dının macerasını anlatıyor. Bu ka-ı. h·ı ırı tesis et, yalnız bir or- , 'ı, f • ·• 1 • ..,, • 1 • releri sırasında kararlaştınlrntjtı. lılar katlanmamalıdır. Muhafa.ı cak ve genç kızlığıma kanmadan Ö-

t to h ("' ~ J .r . J J. • dm bir daktilodur. Yarınki cSoq p~ '. enin değil, bir mem- ~/ • • ~ ,.- ""J N, ı.fı,t,.. ' • .i'., ,J ,, ,, • ı~ • İtalyanlar oradaıcı kıt' alarmın bir etmek için kullanılmıyacag" ı zaman !üşüme mütees~ır olmıyacağım .. • Çaı;1 
• V.I. -- , I Telgraf• bundan bahsedecekit. -!~ nın kumandanı ol! ~ ~ :.J/, , "g ., t/...,/ kısmını çekmişlerdir. I'akat> bunla- temizlendi)<ten sonra aralarına tor. Daha fazla okumama imkan yok. ~e

01

Ur bak! V,-. '.? ~ ,_p, t ' /"' n Tunus hududuna retirm_i;lerdir. ,balara konulmuş naftalin konmalı Artık deli gibi olmuştum. Şlmrli hiç '§Una· b M <! ı ..,. ""-'Y_./ ,..,, ./ . ..1.1,. I ·~- ',~ İ -
i 

1 
unu bulalım: e- I' ,1,,ı- , , 1, ,.,.., , ~ ~ Fransa le talya arasında hır anlaş. ı gazete kağıdı iıe bükmeli, arada sı. bir şey düşünemiyordum. Sadece Sıı/e nasıl~ , ,.., ı/.1,., _,; . ;, J, , ~ • , ma olunca Tunus lıududwıdan İta!- ' rada havalandırmalı. ağlıyordum. Böyle yazılmış daha aL •'Ye-·, • r~: .. .,,,1 ı,_ ,.,,,.. AI d b 

k •ıet '.'.''"·· ' • • • ..,,., "Y',.IV ..... ., • , yan kıtaatının alınması da kararlaş- Halıdan lekelerı"ıı BUGÜNKÜ PROGRAM tı mektub vardı. tısı a ıstıra -.ı,. 'do d"' d k ' :.-:!'" -/'' . .r;--' _ _,,. ,;. ~ 1 • lın !tısı d h. ~ııı~ r uncü or u uman - , A< ~, • -'--' -". v~ ., _, • ,.,, ,.,. . v , ~ tırılacaktır. Fakat talya ile Fransa Akşam neşriyatı: ve yeisle yazı ış ve a a ıc.. 
~~Y~"tsek seni; bi!iyorsun ki · -:;~ ,.~ ;~ , arasında aktediler.egı söylenen ve çıkarılması 16 Taksim starlındaı: naklen, İz _ ran doluydu. Onun yazdığı bu yeni 

~'ıı ııJ. trıuhtcl, Arab kabilele- ,. .- ,. "V~ 1 İngilizlerin çok ehemmiyet verdik- YAG LEKESİ _ Sıcak tahta ta. mir Üçok _ Besikl<iş futbol maçL mektuba karşılık ilk ve son olarak 
!\,'.'llar ınde, her tarafta mevzii , , ,../~ • , -' !eri anlaşılan itil.lfın mahiy,eti ne laşını lekenin üzerine kaymalı soıı. 18 30 Plakla dans mus;kisi. ~ 

15 
[bir tane mektub yazmıştım ve yaz-

"li"lıtıi~e~llr! _Cephelerlmizden en ı 1" .,JJ I' _,} ~ A-/ ~ ....J;:, ~ 1 / ! olursa olsun besbelli olan bir ebet ra fırçalamalı veyahud talk pudra.. K~nferans: Prof. Sa!ıh Murat (R~d- dığım bu mektubda ona sağlık di-
' ~ Ceph lılerınaer. bıri orada, Fi- ~ .J ,A./'}' ,.,ı • , J '~". vardır ki şimali Afrikanııı vaziyeti sını benzin ile karıştırmalı üzerine yo dersleri). 20 Nihal ve arkadaşları' lemiştün .. Herhalde. alamadı. Demek 
'. ku~81 ••• Maiyetine en güve- ':~·: ~1 • • • • "V",,,..,_... ~ ı.J);;.,~ V.....;; 1 b, istikbal için FransızJar3 bir takım sürmeli kuruduktan sonra fırçala_ tarafından Türk musikisi ve halk onu şımdi her şeyımden daha faz.. 
~ ~ .danları verelim; git, A- h'jı ~ ~~ 1 WJ, f • • , • _,..., endişeler uyandırmaktan geri kal - malı. Bu çalışmayı serin ve havadar şarkıları. 20,45 Hava raporu. 

20
,4

8
1 la seviyordum. Fııkat Tanrı onu 11ı~rı.:r1nde yapacağuı tesir ve , · • " -' .,. ı.- &... I ...J , .• ' ·,. / 1 • • madığıdır. odada yapmalı. Ömer Riza tarafından arabca söy _ be. nden. de daha fazla sevıyorm:ış 

t ~ ' 
0nı h ' • ı· • ı · 1 · , /-"'-J ı.-r ..f., ~,., • ·- • • • • .... b ki d :ııı· ı;tıı arı yola getir, cep e- v....-v./,.v...J. ,1 ı."· , ? / ,. • ~,..,. 1 Hele Almanya ile Avusturyanın Elbise temizleme ve !ev. 21 Cemal Kamil ve arkadaşları' kı benım kucaklamamı e eme en 

· ')fıle lı et'. kuvvetleri tensik et, , " L,)4 ,,../.,ro./·J.ı,,, ,. ' , / • ~ . ma!Urn. şekilde birleşmesi üzerine L tarafından Türk musikisi ve halk o kucakladı. Yalnız onun son cilP. liııı ı•,r'.'kıırııyeti tesis et·, goranın • ~-' ,; / ./:·.v;· .· ıh/., "1-'-' / ,,_; ·~..Jc. talya ile Almanva bitışik komşu ol- lekelerin çıka.rılması ;mi yerine getiriyorum, ayda degı"l 
"• ',, v .,,,...,..., - -',.. r- ı./ 4 ,,-.,,-._" , - şarkıları (Saat ay&rı). 21,45 Orkest. ~~l ~ Utrıuınru da sana veıil- • '.J..1 +'..J,.,;:,Jı ' ~ · . / • ~ • duktan sonra Almanların istikbal Her şeyden evvel lekeyi bilmek ra: 1- Puçik -'1arş. Allahın her gecesi her sevgili sev_ 

, ::ııı.ı !> tı fena mı? ;.ı. '..:~ -.,i , • ( /.,IJ 
1./.1 ~;., /) 'ı ·C \' J için şimali Afrikada hır takım emel- 15zımdır. Lekenin her birisi için ay_ 2- Albeniz: Granada. gilisile buluştuğu zaman ben de o. 

' ,t _ıı~a düşünmeğe dalmıştı. • Ç,," .,_, • (/t ~ , / . • • / " ,,..,.,,., , . !er besliyeceklerı düşünülmüyor de- rı ayrı kimyevi maddeler kullanılıı·. 3-- Valdenfel: Espana vals. nun mukaddes mezarına kapana -
~ı .. il ırı bu fikri hiç te fena ' / • , · ..,..J.t V ~I / , ğildir. İpekli ve yünlü kumaşlardan her 4- Rubinstayn: Romans. rak her akşam derd yanıyorum ve 
ı 1 Sıır~ teklif adeta ona müs. '-!'/P ~ ~ ... ~ j ' ~ ' ' ' ""'~ !' '1-'-' ~ Buna dair Fransız askeri müte . hangi bir lekeyi çıkarmak istersek 5-- Siede: Fatiına. şimdi yegane tesellim ona yolladı • 
.. 
11~ Ora~e devletini vadeder ma ' ,/ .! f,,., .· f , ~ ~ ı J! , , ..1 hassıslarının ileri sürdükleri fara.. li'ızım olan madde ile ayni kumaş - 22,15 Aı· ans haberlerı. 22,30 Pl8.k- ğını ilk ve son mektubumdur. 

~'ı:\/ •tırııı ' ınerkezi Şam olmak v "' ,, ' ,.., ziyelerden cSon Telgraf. daha ev- tan bir parça üzerine tecrübe etmek la sololar, opera ve operet parçala- e e 
~ ~ taıı acak Arab imparatorlu- vel bahsetmişti. Evet.. Bunlar bir lazımdır. Kumaşın bozulup bozul - rı. 22,50 Son haberkr ve ertesi gü- Yarın 4••••••ııııı. 
~.'.'t L ~a .. ,~f"''. .• / • ' . '"': ,< ..... ·~~·~/.! ·(('r(.:.·· 

\ tırıı kendisine vermekte ' .c/1. (' , • t· . t . • takım faraziyelerdir. Lak'n devlet madığını terlkik etmeli. Kumaş ve nün programı. 23 son. 

~•l ı> , '""\ "' işlerinde, memleket mü rafaası me- renk iyi değil, elbise bu suretle da. Sür'at katarı 
•· ~- ıer::Ubdue c1azuz" iumb tegk~ifmked8':~ •. _ • " selelerinde daimil:ı birkçotked· fba~,.1ziyedl'.:r hakf

1
azla boztulacihağıntdan1 _ leVkeerunel.bı'sbeı. mlupiş uolzuurn. Kmuu··mddaeşıtnbneakscinıl e dlahkillo. D "} k f 

.'I :"'!\le or ı. • • '41.:.. göz önüne getir' crt .!!_er u- ra L masını ere e me ı. - ır an e e er '!~ver ~buı ediyorum, dedi. Am şünmek ötedenberi kaidedir. yi uzun müddet temiz giymeğe çok için yapılan tedbirlerin semeresiz evrı ece ... 
q 1ııç, Utı.u duyunca rahat o. Çabucak hazırlanarak donanmaya vedadan sonra •Şam• a doğru IV ün Eğer Roma _ Berlin mihveri sağ. dikkat etmelidir. Ufak bir ihtiyat - kaldığı görülür. İpekli kumaşları Y oza, : 

,, ~ le~ CÜ ordu yoluna çıkmıştı. lam olmakta devam eder, İtalyan- sızlık, ayni zamanda elbise bozul - çok itina ile temizlemeli$lir. İpekli Nusret S afa ca, k un 
" lle11 rışına; orasını bana bı- (Devamı var) !ar Almanlardan, Almanlar da İta!- mıyacağından iktısada riayet ediL elyaf çok incedir, çabuk yırtılır. 

\ 1 Otııı ikna eder, kabul et-

\~ d,l\ 8(ı 
tr~nra iki arkadaş, İtt!had 

~lııı kıtı iki kaf:ıdo.r nazırı u
\ ~ 1tken ;nuştular, vakit öğleye 
~~it erd~ k a~t Paşa gitmeğe ka

llı1 lt~Pıl' lllktı, kendisini güler 
•~r,.a kadar teşyı eden Dah
i~ "a: 

' ~ di, lı ij\ ~Ver· oşca kal; ben öğleden 

sına koydu. Kadının biraz fazla kı. 

-~=;:=~~::;::~:;~~~ 1 
sa olan bir çehresi vardı. İnce bir 
yüzü kibir ve ademi tenezzül ifade 
eden yumuşak dudakları vardı. Bu 
çehre güzel olmakla beraber çok 
adi bir çehre idi. Ve bu çehre dün 
Akşam tevkif edip elinden kaçır -
dığı kadının çehresiydi. 

\;t tte 1 Çağırtıp onunla görü. 
. 'araylJlen __ eınrini hazırlatır, Tercüme eaen: Hatice 

Polis müfettişi: 

- Dündenberi büyük bir sukutu 
hayale uğradım Moran dedi. C·· <\lih. a gotürür, iradesini a- mahkemenin merhametini ve mü_ 

v ille .• ısınariadık' samahasını kazanmak için eski aşı. 
\ "' lltile p . · A" k d ı~ '•liıt aşa! kı aleyhinde ifade verıyor. şı ı a 

, 1 
11\ar l>aşa, nezaret erkanının bundan dolayı kadından intikam a-

1 ~t İske~afları arasından geçti, lacağına mahkeme huzurunda ye -
· 1:

1lact1, ~~·~de bekliyen istom- min ediyor. 
it~ l>ilşa gru sadarete geldi... Size demin beş seneden bahset -
;· daha~takıa kendisini bek. miştim. Bu hapisanede geçirilmiş 

~ il.!11 k •Pıdan girer girmez: beş senedir. Bu kadın şimdi daha 
~t ' abuı etti mi? beş sene hapisanede yatmak mcc -. Q,.. _8<ıtan · 

"ı 'llı b· Iiarbiye Nazırına buriyelindedir. O halde şimdi nasıl 
~l~~~a ~o ~01tuğa bırakıveren oluyor da Parisde serbest dolaşı -

tı bir ş utsuzluk ifade eden yor. 
Clıdq. ı.~avırıa cevah vereli. - Belki affedilmiştir. 

• "'lb 
Ul etti; sen hemen - Mümkündür. Fakat bunu öğ-

renmemiz li'ızım. Şimdi Scotland 
Yord'a bir telgraf hazırlayınız ve 
bütün ihsaiyatı isteyiniz. Şimdi gi
dip bana fotoğrafları getiriniz. 

!\foran bir dakika dışarı çıktı. Son 
ra dönerek şefinin masası üstüne 
bir zarf bıraktı. Zarfı açan polis 
müfettişi kendi kendine söyleni -
yordu: 

- Mükemmel mükemmel... Ba -
kalım bizim küçük dostumuzun bu 
resimde lj'irünüşü nasıldır. 

Bir dakika erkek ve kadının res.. 

Bir müddet daha resme ve par -
mak izlerine baktıktan sonra: 

- Niçin serbest bırakılmış diye 
mırıldandı. 

Gözlerini bir noktaya dikerek bir 
müddet tahayyüliıta daldı. Fakat 
gene çabucak hakikate avdet etti: 

- Dün bana refakat eden me • 

murdan bir haber var mı? 
- Bitişik yazıhaneden sizin ken.. 

disini yanınıza çağırmanızı bekli -
yor. 

mine bak~ı. Sonra erkek resmini L . - Aman hemen onu buraya ge.. 
terek yalnız kadının resmini karşı.! tiriniz. Belki bize anlatacak e ntere-

san şeyler öğrenmiştir. 
Moran çıktı. Biraz sonra polis 

memurile birlikte içeri girdiler. 
Polis müfettişi selam bile alma_ 

dan: 
- Ey dedi. Ne oldu. Haydi anlat. 

sana. 
Memur selil.m verdikten sonra 

memnun memnun sırıtıyordu. 
- Bütün hatta büyük muvaffa • 

kiyet şef dedi. 
- Otomobile yetişip numarasını 

alabildiniz mi? 
- Büyük bir müşkülatla fakat 

evet. Uzun müddet onları takib et. 
tim. Otomobilin numarasını almak.. 
tan çok daha iyi bir şey yaptım. 

Otomobilin gittiği evi öğrendim. 
İçeriden çıkan adarrı!arın nereye 
girdiklerini biliyorum. 

Polis müfettişi kaşlarını çattı 
Bu şey ona fevka!Ade güzel gell • 
yordu. 

- Otomobilin içindeki insanlar 
sizin kendilerini taldb ettiğinizi 

farketmediler mi? 

Polis memuru başını tasdik ma _ ra otomobilin takibine devam ettim_ 
kamında salladı. İlk on kilometroda onları çok ya • 

- Evet şef bunun için onları so.. kından takib ettim. Bir virajda ka.. 
nuna kadar ben takib etmedim. On.. · za taklidi yaparak kendimi tarla _ 
!arı takibe b~lııdığım zaman şunu !arın içine attım. Onlar tabii benim 
düşündüm. Kendilerini ısrarla ta • takibimden kurtuldukları zannile 
kib eden bir motosiklet gördükleri yarım bir tur yapıp şehre döndüler. 
zaman otomobili işgal eden insan • Halb:ı.ki kapılarda bekliyen polisler 
!ar hiçbir zaman evlerinin önünde onları takib etti ve onların inini 
bu otomobili durdurmağa cesaret buldu. 
edemiyecekler otomobili "ehrin ha.. Polis müfettişi ona elini uzattı. 
ricine sürecekler ve bütlln sUrat _ - Aferin dostum dedi. Polisin e. 
!erinden istifade edebilecekleri bir !inden güzel kadınları kurtaran mo. 
yol üzerinde yer alacaklar ve bu dem şövalyelerin adresi nedir? 
tahminde de aldanmadığıını gör _ - Saint Guilboun sokağı 5 nu • 
düm. Kendilerini pek yakından ta. mara. 
kib ettiğimi görür görmez İtalya ka. Polis müfettişi adresi yazdı. 
pısından dışarı çıktılar. Halbuki - Yani şef size şunu söylemek 
ben daha evvel bir kağıd yazmış _ isterim ki burada birkaç kişi oto _ 
tım. Kapıdan çıkarken bunu nöbeL mobilden inmiştir. Fakat otomobil 
çi polise verdim. Bu bütün Paris yoluna devam etmiştir. 
kapılarındaki polislere bir ihbardı. - Peki otomobil nereye kadar 
Onlar her kapıda tarif ettiğim oto. gitmiş? 

mobilin dönüşünü görecekler ve O- - İngiliz sefaretine kadar. 
nu gideceği yere kadar takib ede _ - Otomobilin numarasını almı1 
ceklerdi. Bu kağıdı verdikten son- mıydınız? 

• 
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S N URAlll 

25 ı nce sigara· 

20 Kalın sigara 

KUR LJ.Ş 

KUMBARA 
.. 

·:oAlMA .... Hek·ımrer- • - • -Erkek Kafas~ndakl Turk Hava Kurum" 
25. ci Tertip T I• RYA K •ı Okuyuculanmız b: süı:'nlarda mü-

tehll3sıs hekimlerin hastalannı ka-

l Ç r Y O 
R LJ M '' bul saatlerini muntazamar. bulurlar] 

ıç hastalıkları 

•Her Tiryaki bunu Doktor Hafız Cemal : - (Pa • 
zardan başka günlerde öğleden son

sô y l ü yor .Acaba neden? ra saat 2,5 den.18 e kadar İstan -
bulda Divanyolundn 104 numaralı 

Ç Ün ki ; hususi kabinesinde hastalarını ka • 

• Tiryaki sigarası on· bul eder. Salı, Cumartesi günleri 

d 
sabah 9,5 den 12 ye kadar hakiki 

tarın uzun zaman an- !ıkaraya mahsus muayenelerini ya-

beri bekledikleri siga· par. Muayenehane ve eve tele -
radır. fon : 22393 - 21044. 

Doktor Ali Rl7.~ Sağlar; - (İç 
•Tiryakinin harmanı hastalıkları mütehassısı) Her gün 

ld 
Beşiktaşta tramvay caddesindeki 

her zaman aynı o uğu muayenehanesinde saat 15 den son-

gibi içimi ve nefaseti ra hastalarını kabul eder. 

d h• d -· Doktor Arabyan : - (İç hastalık· 
e iÇ egışmez. !arı mütehassısı) Edirnekapıda Va-

Her zaman iz Kamereddin sokağındaki mua

AYNI HARMANI 
AYNI 1 Ç 1 M 1 
AYNI NEFASETİ 

TiRYAKiDE 

o 

BIRE, 
100 0 

yenehanesinde her gün hastalarını 
tedavi eder. 

Doktor Kamereddin:- (İç hasta· 
lıkları mütehassıs) - Cağaloğlun -
da Halkevi karşısınrlaki muayene -
hanesinde Cumartesi ve Pazardan 
maada her gün saat 2 den 
hast.ılarını kabul eder. 

. 

sonra 

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

GöZ: hastalıkları 
Doktor Şükrü Ertan : - (Göz has 

talıkları mütehassısı) - Cağaloğ . 
!unda Nuruosmaniye cadJPsinde 
Osman Şerafettin apartımanında 5 
numarada. Telefon : ~2555 

Kulşk, B0ğaz, Burun 
Doktor Mehmed Ali Oyo - Kulak 

burun, boğaz mutahassıs do~ent 

Fatih Tramvay durağı 75 numaralı 
muayenehanesinde hergün saat 16 
dan sonra hastalarını kabul eder. 

Cildiye, Zühreviy: 

ideal kadın 

Dişlerini sabah, öğle 

ve akşam her 
yemekten senra 

ile fırçalayan kadındır. 
Ditleri en fazla bcyhzlatan. 

mikroblara karşı en müessir, 
terkib itibarile en mükemmel 

Büyük Piyangos~ 
2 inci keşide 11- Haziran • 938 dedır. 

Büyük ikramiye 45.000 liradır. 
Bundan başka: 15.000, ı2.ouO, 
10.000 Liralık ikramiyelerl~ 
( l 0.000 ve 20.000 ) liralık ik1 

adet mükafat vardır. 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengi~ 

eden bu piyangeya iştirak etmek sure 
tile siz de taliinizi deneyiniz. 

ı' TA:~~e~.,"~!~.~~" :~~~ ~~!?.~~p 
j olaolardır. Binaenaleyh 

Saçlarınızı itaate alıştırınıt· 
Bunun en iyi çaresi 

PERTEV BRiY AN1i 
Kullanmaktır. ~ 

~~iidl!====~~--:':--
EH 11UESSil1 ilACIDIQ 
Yenı nesrıva· 

MANON LESli.O 

İnkılab Kitabevinin 25 kuruşluk 
tercüme eserler seri~inin 6 ıncısını 
teşkil eden Manan Le,J.:oyu neşret·! 
miştir. 

Fikret Adilinin, eserın mukaddi
mesinde söylediği veçhilc. yeni bir 
tercüme telitkkisile dilimize çevir· 
diği Abbe Prevo'nun dünya edebi. 
yatında klasik olmuş bu ~seri sıkıl
madan ve yorulmadan okunmakta
dır 

Kolaylık 
Terzievi 
20 ve 25 liraya 

Safi yün müntthab çeşidli yer. 

li kumaşlarımızdan en sağlam 

malzeme kullanmak suretile en 

müşkülpesentleri son derece 

memnun bırakır. Bir tecrübe 

sözümüzü isbata kafidir . 

Sultanhamam Münevver Han ' ı: 

kat 1, No. 1.2. 

TARLADIR 

Doktor Feyzi Ahmed : - Deniz 

hastahanesi cild ve emrazı zührevi

ye mütehassısı, muayenehanesi An

kara caddesi Cağaloğlu yokuşu. Pa-

zardan başka her gün 15 den sonra 
hastalarını kabul eder.Telefon:23899 

... 
LOKMAN DEJ\İM 

Lokman Hekimin 21 inci sayısı 

- ,{/ 

- .~4'1' .... 

.. Av - - . - •f - .. :,..). 

..,.. ~ -

Diş çıktı. Ah mübarek çılek, ne kadar 

-nı; doktoru Übeyt Ölçer: - Edir hastallıkla~a. dhevasbın~ dÇocu(kihlta·rı:mı)zı Şehzadebaşı 
gene erımızı ara e en ı am • 

nekapı Karagümrük tramvay du - !ar hakkında!, Havuç hem gıda ve TURAN 
rağı No. 95 her gün hastalarını ka- hem de ilacdır, Portakalın faydala. TIY A TR OSU 
bul eder Cumartesi !(Ünleri saat rı, Sağlam çocuklar, gebe kadınlar, Du gece saat 

1

14 den 15 e kadar da Yalovadaki Lokman Hekimin oğüdleri, Saç gü- 20,3J d• 
muayenehanesinde bulunur, zelliğinin esrarı, Baharatın fayda Halk san'atkarı Naşıd n arkadaş· 

' .. ve zğararları, Pa,.arlıJ.. hastalığı, )arı Miçepe,H;cf \'aryetcsi 
Opera tor Bir gebenin n~ gün doğuracağını 

- bilmek usulü, Ağız ve dic,lerin yeni Bugün gündüz saat 15 te 
Dr CAFER TAYYAR KANKAT (Ç'f k t) od ·ı 3 d hıfzıssıhhası, Portr.kol suyunu yaza ı te erame v vı per e 

nasıl saklamalı?, Al dudaklı, pembe Gece saat 20,30 da 

Dr. 

yanaklı olmak istiycnlcrc ispanak, (Kudret helvası) komedı 3 perde 

Operatör - Umumi cerrahi sinir 
ve dimağ cerrahisi mütehassısı ve 

(Kadın doğum mütehassısı) 

Adres: Beyoğlu Pnrmakkapı, Ru-
Görücülere hace~ kalmadı , evlenme Dans. solo, düet, varyete 
makinesi yapıld ı, İki bardak porta- --------ı l~:.7 ı-ıı"rı 

meli han No. !. Muayeı.chane Tele- kal şerbeti bir yemek yerine geçer . SAFO ı RebiüJe,vel 
.f~ . 

Türkiye 
fon: 44086 gibi kıymetli makaleler v&rdır. Ta-ı Inkı:_ab Kitabevinin, . 2.5 k~mşluk. ı 

nesı 7,5, yıllığı 100 kuruştur. Lok- tercume eserler serısının 7 ıncı sa- 1 .-y_.=.,::__~---;J" 
man Hekim Di,·«nyolu. yısını teşkil eden ve Muazzez T:ıh.' · ıJ 

İstanbul Asl'ye Birincı Ticaret ••• sin Berkant tarafından dilimize çev- 21J 
iI<İNCİ ART!R:\lı\ İl.ANI 

Cumhuriyeti 
Ziraat 

M ahk emesinden: ·.:.;;_:.;;;.;.~--
ANIŞ rilen Alfons Dede (Safo) romanını 

Ada pazarı Sulh Hukıık Hakimu:ı usulü dairesind~ varısi olduk!~mna 

ğinde ·: I dair evrakı müsbitcleı'ini ibrozla j 
Adapazarının Gedikoğ lu mahal -, deftere kayded.lmcle: i ilan olunur., 

lesL ha.kından iken 12/5/1938 tari. ·3158· J 
hinden vefat ed~n i.1..ıstafa oğlu ı 

Mehmet Bülbu.ıın :.1lırir ve tesbıt 1 Zı\Yİ ı 
edilen terckesınde haz:r ve gaipte I Osmanlı !ttihad Okulunun ilk 

kısmından alını~ olduğum diploma. 

yı kaybettim. Yenisini alacağım -

yfırisi bulunmadı~ı bildirilmiş oldu
ğundan kanunu medeninin 534 ün
cü maddesi mucıbince müteveffanın 

dan eskisinin hükmü kalmadığı ilan 
mirasçısı varsa tarihi il!ından itiba-
ren üç ay içinde Adapazarı Sulh [olunur 
Hukuk mahkemesıne miiracaat ve Melihıı Emir! 

Ban kas' 

Mahkemece ;;atılma'1r.; karar ve- UY 
rilip Gala tada Ken~_e:.aıtır.da 78/801 Haftalık Uyanış (Ser\' eti Fünun). 
numaralı Trakya tutun deposuııda bu haftakı sayısında Ahmed İhsan 
mevcut Bursa ve Gerze malı ve Tokgözün cElli ytl sonra denizleri. 
934-936 senesi mahsulü mamul ve 
gayri mamul tütünlerin ikinci ar. 
tırması 2/6/938 perşembe günu saat 
10 da yapılacaktır. Almak istiyenle-

mizde yeni vapur. isimli başmaka. 

lesi, merhum Ahmed Saffet Ohkaya 
aid bir yazısı, Gavsi Halit Ozansa. 

rin o gün ve saatte malıallinde ha- yun cBir ayet, bir düşünüş. ba~ -
A L E T U A L zır bulunmaları lüzumu ilan olu . lıklı hafta fıkrası vardır. Bilhassa 

L. Hovagimyan nur. bestekar Necib Celitl ilk defa olarak 

43i Be:·oğlu il • - kendi kalemile yazdığı cÖzleyişı 
Paristeki KLAVE. Gayet modern biçimde, nasıl besteledim?• isimli yazısında 
R i müessesesinin Gri ve Beyaz fanııa pantalonlar, , san' at hayatının bir hatırasını anla. 
Hakiki Skandal Fantezi fanila pantalonlar, tıyor. Bunlardan başka bu sayıda 

1~ genler ve lüks kor 
'IA sel er gelmiştir. 
~· mütehassıs kor
. ). setyer tarafından 

Lasteks ve kumaş 
tan korseler yapı.. 
lır. 

Pa!mbeach (sinye) paııtalonlar, Kerime Nadirin cScvcn ne yapmaz. 
Keten ve pamuklu pantolan!a. romanı Karlo Lagostinonun bir hl. 
rın zengin §ık çeşidleri • , ' . . .. 
R kı • fiat B ·ı d kayesı, Osman Nurının tercume et • e am ına eyog un a 

1 
tiği nefis bir şiir, Lutfi Erişçinin 

BAKER Maöazalarında Gençlik gazetesi hakkında bir etü. iL-------··---- , dü zevkle okunacak yazılardandır. 

okuyucularımıza tavsiye ederiz. 

• •• 
Vakili :tr 


