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BU GAZETE 
İ! fan bulun en çok satılan hakiki 

akşam gazetesidir 

1 
İlanlarını SON TELGRAF'a veren
ler en çok okunan bir vasıtadan ı 
hakkile istifade etmiş olurlar. ----= 

Sayı ı 484 Yazı işleri: Telefon 20827 En sen Telgrafları Ve Haberleri Veren Akşam Gazetesi laara- lıan, Teı. 20827 
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SuriYe hükUmeti Hatay itil8fını tanımıyor mu? 
Türk askerinin Hataya girmesini ve son itilafı Suriye 

·~11ilr~ . ..Y,~,,~.,..;a. ... !t> ,.. -o' • -. • ' <. '-~ ~~. .. ••• ~ ı,.. . ' . . ' , . ~ ' . •. •(J • ···~ 
ıt\\.~~.a , ı.. ...-. -· .... · · • "' • • • •· · • • • ._. ı •· .. "• •li 

hükumeti protesto edecekmiş, Vataniler bugün toplanıyor! 
Suriye hükumeti Türk dostluğundaki büyük kıymet ve kudre i 

takdir edememekle büyük Hataya düşüyor .. 
Vatani 
Partisi 
toplanıyor 
Suriye kabinesi 
Mevkiini muhafaza 
Edebilecek mi ı 

"atantler üçe 
bölündüler 1 

s!;'ta!c;ya 13 (Son Telgraf) -
\İill~ ~elen ıon haberler Şaıı;ı 
ltiliıf etinin Türkiye • Fransa 
ve b llld~ memnun olmadığını 
. ıııeı.;:.::1Uı tanımadığını göster. 

le,~tayda sükiln devanı etmek. 
leın Utk &ı;keri vazifesini ifa ey. 

~kte h k . -'' .. il ın • er es ış ve ,.ucu e 
ı.::'~I olmakta olup Suriyedeki 
Cö ~-iltiıtın burada hiçbir tesiri 

rtilnıeınektedir. 
~aııı ı:azeteleri bilhassa Tür • 

{ 
Suriye büklimetinin Halayda vücudünü hazmedemediği kahraman 

a~kerlerimiz Antakya _sokaklarında halkın coşkun tezahiiratı 
arasında geçerken ... 

kiye ve Fransa aleyhinde neşriya. ı 
ta devam etmektedirler. 

SURİYE BÜKÜMETİ KENDİ 
ALEYHİNE ÇALIŞIYOR 

Baleb 13 (Son Telgraf) - Su. 
riye hükumeti Türkiye • Fransa. 
Suriye arasında akdi musammem 
üçüzler itililfına karşı ilıtirazlı 
bir vaziyet almıştır. Halayın bu. 
günkü vaziyetini ve buna müte. 
dair itilafları tanımamak husu • 
sunda bir hattı hareket takib et. 

mekte, kendisine lehdar olan ga. 
zeteleri Türkiye ve son itilaflar 
aleyhine neşriyata sevketmekte. 

dir. 
Hükumet, Fransanın da 1iddet. 

li bir surette aleyhinde bulun • 
maktadır. 

PROTESTO EDECEKLERMİŞ! 
Haleb 13 (Son Telgraf)- Şam 

biikumeti Hataya Türk askerleri. 
nin girmesini ve son itilafları 

(Devamı 6 mcı sahifede) 

Hey'etimiz bu 
Sabah Zonguldağa 
Vardı 
Kömür havzasında· 

ki tedkikler iki 
gün sürecek 

Zonguldak 13 (HU.9usi mubabi. 
rimiz bildiriyor)- İktsad Vekili 
Şakir Kesebir'in başkanlığındaki 
heyet hamil olan Aksu vapuru li. 
mıınımıza geldi. Vekil ve refaka. 
tindeki zevat başta vali, emniyet 
miidiirii, belediye reisi, vilayet, 
belediye ve parti erkilnı olmak ü. 
zere kalabalık bir halk kütlesi 
tarafmdan hararetli surette kar • 
ıılandı . 

, .. v~t burada iki gün ıc,.ı.rrk 
ha• zada tedkiklerde bulunacak, 
buradan Karabüke geçecektir, 

(Devamı 6 w•ı sahilede) 

-..li Rizanın insanlık tarihinde end er görülen bir soğukkanlılıkla o1dU rdüfü Sarışın kadtn: Yanola, 
şoförünü sırf arabayı ele :eçirmek için öldürdüğü tahakkuk eden oto mobil, İpsalada öldürdüğü Muhiddin 

Sarışın kadın ve ço 
' • 

•• uk arı 
Katil Ali Riza karısını ve cocukla-, 
rını boğmuş ve evin bodrumuna 
gömdükten sonra İstanbuldaki ve 
İpsaladaki cinayetlerini de yapmış 
insanlık tarihinin eşini henüz 
kaydetmediği bu cinayetin 
son perdesi de kapanıyor 

Dul 
Yetim ve 
Mütekaidler 
Maliye Vekaleti 
faydah bir istatis

tik yaptı 
Finans Bakanlığı 1937 yılı için. 

de hazineden tekaüd, dul ve ye. 
tim maaşı alan askeri ve mülki 
(Devamı 1 ıncı ulıifemiıde) 

Baş 
Vekilimiz 
iyileşti 

Memnuniyetle öğrendiğimize 
göre Başvekil Celal Bayar ta. 
mamile iyileşmiştir. 

Kendisi şimdi istirahat et -
rr ektedir. 

:3ayın Bawekilim'ze geçmiş 

olsun der, uzun ömilr ve afiyet 
ciileriz. 

ııı...~~~~~~~~~-~ 

Tam bir aydır İsl.anbul halkı. 
nın zillinier:ni ve memleket ef -
kiirı umumiye,uıi meşgul eden 
(Sar!'jın kadm • Derbend ve tp -
sala cinaye~le::) h5.dısclerinin son 
karanlık :lilgüm'1 de nih:ıyet dün 
Malatyadan alman malümat ile 
tamamen çözülmüş ve 6 kişinin 
hayatına mal olan bu kanlı aşk 
.faciası, ik: m• ;.ıı:::ı yavru ile ta· 
llhslz annt!:t'n toprak altından 

çıkarılan cese:Ler;:e örtülmüş • 
tür!. .. 

Belki biıtün cihan zabıta vu
kuatında mislın~ nadi rtesadüf 
o1unan bir t~p nlan ve anık hıç 

tereddüd et:reden kendisıne bir 
•aşk can~varı• diyebileceğimiz 
Ali Rızanın sou defa meydan;:ı çı. 
karılan bu iJk kurbanları nakkm
da Malatya:hn gelen malüma:ı 

tafsilatile ya7.1yoruz: 
CESEDLER NASTL BULIJNDU~ 

İstanbtı d1 Derbend yolunda 
Öml.'.?r Lü~f i isminde hır şofbı-:ü 01-
dürdükte~ so,1r.ı arabasını ahrak 
hududa du'"! .. ı kaçan ve İpsahda 
Muhiddin namınd.1 genç bi" met
roloji mcmurunı; da tabanca ile 
vurarak u.<ebir.de kendısı de ölen 
çifte katil Ali Rızanın bn c•na • 
yelleri ile A•JaM Esk:şeh:r ve 
İstanbul za.'Jıt~ .ı gıbi Malatya po
lisi de giJnl~rd•r alıikadar oluyor J 

ve k tilin h•fü genç Bulgar iı.ızı 

Beş kişinin kanma giren, kendl•i d• 
ölen Ali Riza 

Yanola ile iki çocuğunun ız1Pr:ni 
hergün ~0 .ır.mizm muh:elif ma. 
hallerind~ arıvordu. 

Israr d~r~cesınn var;ın J- r •~b;;t 

ve takayyü 11·~ yapı an bu ar ma
larda kat'; hır netic~ alll"ağa z • 
hınleri sNkdM sebeb /ıli Rıza 

ile Yanoldn•·ı ve çocuk ~rının A
danadan ıy.-.ıcl .kt•a sonra b•ı• aya 
gelmiş ve ve:-ı·;m•1 oldukkrı 

halde sonn a-ısızın kaybolmaian 
id'. 

Her nekad:.r Ali Rızanın bun. 
dan bir mtid,lct evvel Malatyada!l 

,o~, amı 6 ıncı sahifemizde.• 
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Piyangonun yeni talilileri arasında Haydarpaşa 
Yanllş bir sokak ismi yüzünden "u. Geçidinin 

ğur,, lu müjdeyi geç alan inşası na 
bayan Leyla ne diyor? Başlanıyor 

Kendisine 3 deja en büyük ikra• Devlet demir yallarının 
mi ye çıkan bayan f evzige dün hazırladığı ~r0je M. 
de en büyük ikram "gegi a/a- Pr0sta verılecek 

Haydarpaşa ile Kadıköy ara -

rak bir rekor kırdı !. sındaki geçid yerinde yeni ve mu
azam bır köprü yapılacağını ev -

Yazan: 
Günün en sı -

caık hır saati ... 
YeşJköydeyiz • 
İnsanı boram 
burJn terleten 
ve ya.kan bir 
gtinc.ş bızim:e 

•raber bütün 
. taoıati de ka -

vurur ve sarar
tırl<en biz Ka -
rııköydekı •U -
ğur• gışesi sa.. 
hibi Bay Ömer-

Ha/Ok Cemal 

le bır saıH:ir Dünkü kepdede cn büyük ikramiyeyi kazanan 
Yteıfllk~ ıde 1:1 talili bayanlar bayilerile muharririmiz arumdL. 

bin !ıra ka•.anan büyük ikramiye ya çevirdik ... 
talihlıs:sıi arıyoruz... Fak:at b u soruşturmalar bize bir 
Hanı ı·" <'.i 'ğuuiz sokak, çal - saate yakın b ir zaman kaybettir -

madığın n ka:madı desem ya. miş ve o kadar da terletm;şt i ... 
lan aöy\nı ?.. • •· ' yac•ğım ... Uğur N>tıayet Kanarya sokağında 18 
gişesının ger.o; '~ na1.1k sahıbı Bay numaralı evi bulduk ... 
Ömer d e benım gibı terlemiş ve Kapıyı Bay Ömer çaldı ve genç 
üstelik yeni bir verdiği bu bir bayan aç:ı . 

talihli müşt!!rwne biran evvel Bizi tanunam!.Ş oimanın doğur-

velce yazmıştık. 
Aldığımız miiternmım maluma

ta göre Devlet yolları umum mü
dürlüğü bu hususta bir proje ha
zırlamıştır Bıı proje dün belediye 
imar müdürlüğüne gönderilmi~ -
tır. 

Beledi.ye reisliği bu projeyi şe
hircilik miilehassısı Bay Prost'a 
verecektir. Muvafakatini aldıktan 
sonra pek yakındı hemen inşaata 
geçilecektir. 
--o-----

Karaya 
Oturan 
Gemi 
5 günlük çalışmadan 

senra kurtarıidı 
Buruian bir hafta evvel Celi -

bolu açıklarında v~ Zincirbozan 
mevıkünde karaya oturan Norveç 
bandıralı 5800 tonluk SHR. B0E 

büyuk hayat mıijdes:nı de ulaş - duğu bir istiğrabla yiızünü buruş.. 
tırmıık istemeni'l heyccanile ıh- !urup dudaklarını bı.iktükten son - petrol gemisi 5 günlıik çalışmadan 
lu olduğu için daha mütecessis . ra ince bir sesle: sonra nihayet Türk gemı kurtarma 
Esasen onun tu heyecanı Kar~ _ K. · f d. , şirketi vasıtasile düıı sabah yuz • - ımı arıyorsunuz e en ım .. 
köydeki Uğur gişes:nın önündeki Diye sordu· dürülmüştür. 0:-ada dalgıçlar va-

Şelırimizde r. Gençlerimiz çalışıyor Bir yılda 
//km~kt~b/erın Mektebleri tatil olan gençler; "Halkevleri" nin N f d 
Vazıgetı kucağında toplandılar e ay a 
~~:;:!t -::;;~;1~!~ Her Halkevinde olduğu gibi (Fatih 

1
T emin edildi 

vini şehrimize geldi H lk • ) d h k h J"f • dalreai reisinin gaı" 
Maarif Vekaleti ilk tedrisat mü.. a evı n e er a şanı mu te 1 te'!!~tısazad V"'_.~,_hl!t~ı ı• dba~ır"/esal. ll~~I 
dür muavini Bav Fuad evvelkr ..... ""'A ~ • re" 

gün şehrimize gelmiştir. Muma - spor hareketle ,._ apıl o Enis Behiç, iş kanununun bir yıl-
ileyh buraya şehrimizin ille mek.. r y 1 y r lh~,_,~=ı~d(ıa' gesanzeasteıncdı·ıAefeyadpeımlalnŞt;;l~,; 
teb vaziyeti etrafındJ tedkikler ıU<A , 

yapacaktır. ~~"111! •- Iş kanununun bir senel~ ı 
Bu mıinasebetle önümüzdeki ?! tatbikatı şunu göstermiştı.r 

/ memleketimizde hakiki bir n· ' 
r zam ıhtıyacmın ifadesi olan .. günlerde ilk mekteb muallimleri ·•f"'lr:f~~~~~)~...:e~~f~~-~,. ,,, 

Bay Fuadın reisliğinde toplana - nun hükümleri, birçok sahalaJll'' 
caklardır. Ayrıca Bay Fuad, şeh- da gayri muayyen ve her birtn' 
rimizin muhtelif semtlerindeki ilk kendine mahsus §ckildeki .ı.;ıı t 

mekteoblcri de dolaşarak Vekalete 
geniş bir rapor verecektir. 

Ankaraya sağnak 
Halinde yağmur 
Yağ ı yor 

Birçok yerleri sular 
kapladı 

Ankara 13 (Telefonla)- Dün 
şehrimız ve civarına çok şiddetli, 

sağnak şeklinde yeğmurf ar yağ
mıştır. 

Sel halinde taşan sular; şehir 

civarındaki bazı araziyi kaplamış, 
bu ara kampta bulunan Gazi li
sesi ve Hukuk fakültesı gençle -
rinin çadırları su altında kalmış_ 

Her akşam toplanarak muhtelif spor hareke tleri 

Fatih Halkevinin genç sporruları ... 

yapan 

Mekteblerin tat il edılmiş olması münasebetıle genç mektebliler 
•Halkevleri• ne sık sık devama imkan bulmakta ve gunün muhtelif sa
atlerini buralarda kih okuma, k:iıh müzik, temsıl, lısan üzerıne çalışarak 
ve kah da muhtelif spor hareketleri yaparak geç ırmektedırler, 

1 Bu cümleden olmak üzere Fatih •Halkevi• ~por şube i poreuları 

1 
Evin kurağında yeniden hazırlanan jimnastik alanında her akşam saat 
17 den sonra muntazaman çalışmaktadırlar 

tır. f 
B 

. t k d k 
1 

k. Ha talık çal;şma programımıza uyularak haftada ikı gun caletli ve 
u vazıye arşısın a anıp a ı 1 ıs· ·· ·1c, .k. .. b 1 

1 b l b 1 d
. . 

00 
.. ] .

1 
a e ız• Jımnastı 1 1 gun •basket O•, ikı gün •VOJ.eyboJ. ve bır gün de 

ta e e er, e e ıyenın ot us erı e t' ·· .. .. k ·ı 

l 
. .. d .

1 
. 

1 
d' •yu.ruyuş• yapma suretı e çalışan Fatih • Halkevı• 'porcuları eylulün 

ev erıne gon erı mış er ır. _ !o '~e kadar bu yolda çalışarak yaz sezonunu kapatacaklardır. 
Fakat bütün yatak. bavul ve 

eşyaları çadırlarda kalmıştır. 

Yağmur gece de devam etmiş. 

rini bir ahenge bağlıyarak iş v" 
ren ıle işçi arasındaki hakları d•· 
zenlemiş bulunmaktadır. İş dai& 
sinin sene içinde en mÜhlm ıs• 
liyetlerinden biri Vekaletin b; 
rincı genel emrile teşebbüS ed 
miş olan iş müddetlerinin aıt oJ. 

ııı•· dukları iş yollarında tatbıkı 

selesi olmuştur. 
İş yerlerinde istihsal ilkönce · 

!eri biraz güçlüğe uğrar gibi f · 
zükmüş ise de pek kısa bir ııı u·· 
det sonra gerek çalışma k•bi lı ; 
yeti mahdut zamana teksif .,oe, 
işçi veriminin artması, gere~ 
işin bir nizam altında yürütll 1 ~~ 
si bakımından daha iyi ve e> 

tır. il'' 
serbest usulü tekrar arzu et 1 
yecek kadar is tikrarlı istihSal

11 

elde edilmiştir. 
Dahili lalimatnaıncler 

. •1<iJI~ 
Iş dairesı teşkilatının ı 

mühim faaliyeti iş yerlerinU: ~ 
hili talimatnameler çıkarması 0

' 

muştur. ıJ 

otomobil tevakkuf mahallinden _ Bayan Leylayı?.. sıtasile tamir olunan. gemiyakın-
bır otomobile atladığımız zaman - Leyla ablam burada değil ki.. ~d=a==lı=m=a=n=ım==ıza===3=~=t·=r'='e=c=e=k=t=ır=.=======t=ir=.======================= 
başlamıştı. Biraz evvel kalkan trenle istan -

Balkanlllar 
Arasında 
Talete 
Mübadelesi 

il KuÇÜI( HABERLER ~ 
ı==~~~~~= ====ıı 

* •500• bın lira sarfolunarak 

Dahıli talimatrıameler, her 
yerinde kanun hükümlerin~ ~~ 
gun olarak umumi şartlar h•1; 
de çalışmak usullerini, zamsP 
rını tesb<t eden ve iş yerterifl'ııi 
dare edenlerin, lıer bir iiin ° 1" 
mahiyetine görP; koydukları ~ ıı' 
susi şartları • bunlar da )ta;; 
hükümlerine aykırı olın• 

0
, 

kaydile _ tayin "yliyen bire! iJlı 
mumi iş mukavelesi mahi:"et 
gösterir. 

Taksinuz ~eh rden çıkıp da b;zi bula çarşıya indi!.. .. Oradan Beşik. 

bir kara yağlı kay:7 gibi karşılı • taşa teyzemize gidecek . . 
yan asfaltın üzerıııd~ bütün hızılc Sıcak bir iimidle çoldığımız bu 
uçarken biz mütemadiyen elimiz.. kapıdan aldığımız bu cevab ter • 
deki küçük kağıda bakıyor ve Ü- loıniş vücudümlıze ve asabımıza 
zeriooeki şu adresi okuyorduk: 24 sat firigidairede tutulmuş buz 
cYeşıl!<öy. Tulumba sokak 18 nu- gi'bi <0ğıık bir bardak su tesirile 
marada Leylih elımizdeki adres yanldı ve dağıldı! .. 
vaziiı olduğundan talıhli bayanı Bay Ömer: 
çabucak bulacağımızı sanarken bu - Ne yapalım?.. Demek is:er 
ümidimizin ne yazık boş bir se - gibi benim yüzü!l'le bir kere bak-
r:ıh olduğunu daha Yeşilköye V>- tıklan sonra genç bayana döne _ 
rır varmaz anla roıştık. rek: 
Yeşllköyd~ ilk karşılaştığımız - Affedersinız efendim .. Ben 

istasyon efleri Tulumba sokak Karaköyde Ziraat Bankası sırasın. 
ismı üzerinde ta~ccüble dudak da Uğur gişesi "ahibiyim ... Şimdi 
büktUkten sonra: ablanıza biraz ikramiye çıktı ... 

- Burada böyle bir sokak yok Lutfen siz de bia'mle beraber gel-

d ~ı.ı d. seniz de kendilerini bulsak' .. e."1"er ı .. 
Filhakoka dığer sorduğumuz Karşımızdaki kuçük bayan da 1 

kimseler de TulumbJ sokağı ta - bu söz uzerine en klıçük bir taac. 
nımıyorlardı . Onun için iş porta _ cüp ,.e tereddüd bılc kalmadı .. A-
neye kalmı,t• . Nihayet posta ve yaklarını sevincle yere vurduk -
telgraf merkezir.de ihtıyar bir me_ tan sonra demindenbcri kapalı 
mur derdimizi dinledik:en sonra tuttuğu ve arkasından konuşt.ığu 
bir müddet düşündü .. . Düşündü sokak kapısını ardın.ı kadar aça-

e sonra ansızın büyük b ir şey ha· rak: 
tırlamış olm~sının verdiği he • 
yecanla: 

- Bı.ıldum .. dedi .. bu ldum .. S i-

:ııin aradığınız Tulumba sokağı 
Şımdıki Kanarya sokağının ye

r>dir _ Fa.kat onun yenı ismi de 
T ulumba değil ccTulum• dur ... 

Biz ihtiyar memurdan aldığımız 
bu sağ! ı.k üzerine otomobiller i ora-

- Ya öyle mi?.. Buyurun öyle 
ise ... Hemen giyineyim ... 

Dedikten sonra bir kuş çevikH-

ğile merdivenlere sıçradı ve du
daklarında şen bir fokstrotla kay_ 
boldu! ... 

20 dakika sonra küçük bayanla 

berM>er S irkeciye otoınobilıimizle 

geliyoruz ve trenden henüz çık -

·ONUSEHv 
-GOGDUH 

...,. ·- . . " ' . . ~ .. "" ~ . ' ..... 

AŞK, HEYECAN ve İHTiRAS ROMANI 

T {rika 
N .43 

- Ban.ı. •B.z uır s~atte ışımizi 
bıt• ,rız . Yine sen gi>turürsün bi
zı'• demışlerd. 

- Pe~ın para verdrler mi? 
- Hayır . bizd! peşm para alın-

maz beyim! 
- Kaça pazarlık e tmışt;n'? 

- Gidip geım~ ı'<i !ıraya .. bir 
•aJt te orud& bcltlıyecekt.m. 

P~kalil . Bun' l'm hcpsı doğ
ru inanıyorum. B•,ka neler ko
nuş orlardı? 

Kaylk ı füıse~-ın gu;ınege baş. 

!adı 

va zan, laken der f, 
SERTELLi 

- Dedim y.:ı beyim! Hele erkek 
çok şakacı bir beydı, sizden iyi ol
masın . Hanım:ı lıir aralık dedi ki: 
cNasıl atlattık o budalayı. değil 

ml?• Bu söze hanım da kahka -
hdyla gülüyocdu. 

- Kimmiş o atlattıkları• 
- Naci isminde bir ,· eğenleri 

varil' ş galıba. Onu atlattıklarını 

hatır .ıyarak gülüşüyorlardı. 

Naci Memirel, Gultekınin ken.. 

disile alay ettiğim anlıyarak diş. 
lerinı gıcırdatıyordu. 

Merkez memuru bu konuima. 

makta olan Baym Leylayı da a
larak istasyon guınosunda otu _ 
ruyoruz. 

O ınt•balarını ~övle anlatıyor: 
•- Benim pıyangodan ikinci 

defa ikramiye kazan4ım .. bir de
fasında Ankarad~ 1000 lira aldım .. 
Şimdi bu parayı bankaya yatıra -
cağım., Küçük, afacan bir oğlum 
var .. Onun !ah3'1ine harcıyaca -
ğım Ve bana uğur getiren Uğur 
gişesinden munt:ızamar. bUet a _ 
!arak talrhimi h:;p deneyeceğim .. • 

Bay Ömer gazınod1 Bayan Ley
lfuıın ikramiyesi!li veriyor. Kısa 
bir istirahatten sonra ::ı bnkaya 
paralarını y:ıtırmağ~ g:derken biz 
de yerlerimiz~ dönüy•,ruz .. 

* r•t 'lk;i keşiden;n bir i 50,000 Ji_ 
ralık en b .yük i1<ramiye ve di _ 
ğerlerı 15 vr· U 1cr bin liralık bJ
yük ikrami,elcr olmak üzere 3 
büyük ikramyesını de Eminönün. 
de cNimet. gişe•i dağıttığını Sir
keciden ayrılarak N'met ahi& -
run yanına g~ldiğim zaman an -
lıyorum ... 

Nimet gişesinin her zaman ka
labalık olan önü yine mahşer gibL 
İçende 4 kadın oturuyor. Bunlar-

dan biri Hasan ceza deposunda 
kasiyer Bayan Fevziye. 

Kend isi lam 3 defa •Nımeb gi

şesinden en bü•ük ıkramiye ka

zanmış ve bir defas111d1 3~,000 lira 

ya alaka gösterdı: 
- Sizden mi bahsed'.yorlard ı 

acaba• .. 
Naci Demirel : 
- Şüphe yok. 
Di'e mırıldanarak ayağa kalk

tı. 

- Bu kayığı devıren odur ves. 
selam ... Kim ne derse desin! 

Taharri memuru K:iııul Efendi 
kayıçıdan fazla b:rşey öğrendik -
lerinı tahmın etmıyordu. 

Kayıkçıyı savdılar. 

Naci Demirel çok heyecanlıydı .. 
- Azızim K5mıl Efendi! dedi. 

Kayıkçıdan ço!( şeyler öğrendim. 
Bu herif muhakkak surette Fer
hundeyi boğma;.;, ;ok etmek i:;ti
yordu. Böyle olmasaydı, kayığı 
devirmez ve nnunla gideceği yere 
giderdi. 

Kamil Efendi de bu fikre tema
yül göstererek· 

- Hakkınız var, beyım! • diye 
cevab verdi _ Gü!t.ekinden her şey 

diğerlerinde <le 15,000 ve bu sefer 
de 50 bin lira ıılmış .. 

Bayan Feziy~ bize anlatıyor: 

- Bu seferki bileti akrabala • 
rımızdan birinin Çocuğile müşterek 
aldr\lc:. Dün Nimet abla b<zim ma
halleye geldi .. Biletinıızi bu müş

terek aidığımız ço~vk kendi na -
nuna yazdırmış!.. Nım<?t ablayı 

görüp de onun yın? bir talihliyi a
radığını öğrenince: 

- Ah ablacığım ne için bana 
da büyük ikramiye çıkarmadın? 

Dedim ve sonrı onunla ne kadar 
aradık.«a da o talihl.yı bulama • 

dık .. Ein num1rası vanlış veril -
m·ş .. Gece bir •3o-ı Telgraf• al • 
dım. 50 bin lira kazar.an numa • 
rayı okuyuncı be'lim numaram 

olduğunu anladım. Hemen oto • 

ıno'Jıllel Nimet aolaya koştum. O 
vakit hakib\ anhşıldı. Çünkü bu 

biletin yarısı bend~ idi. Şimdi pa
raları aldun .. Eim içın sarfede~e _ 

ğim .. • 
Nimet gişesinde '! 15 l:ıın !ıra 

isabet eden Bayan Lat:ie de N ı - ) 
met ablanın yamnda o da parasını 
alıyor ve: 

- Çok .. Pe!c ı;ok mes'udum dı. 
yor .. Nimet abla bana bu der za-

manımda bir nime gibi yeti~ti!.. 

Onları sevinçkrıle başbaşa hıra. 

karak oradan ayrılıyorum. 
HALÜK. CE:MA L 

umulur. Suçlarını ~aklamak için 
Ferhundeyi boğmaktan çek inir bir 
adam değildir o. 

Arnavudköv m!!'rkez ınemuru: 

- Peki .. Şimdi ne yapmak fik.. 
rindesin, Naci Bey? 
Dıye sordu. 
Naci Demirel karar3ız ve mü _ 

tereddid bir tavırla: 
- Biraz düşüneceğim. dedı, 

bıı kurdu kolay kolay ele geçir _ 
mek kabil değil. 

- Rumelihisarıııa bir kere da-
ha gitseniz ... 

- Orada fazls ka dığını tahmin 
etm'yorum. Gültekin her halde 
Bevoğlundadır. 

- Gözônünd 6 n •sıl dolaşabilir? 
Kend.sini zabıta!1ın arudığını bil. 
m 1yor mu? 

Kıyafet.ni değ ş'irerek peka
la dolaşabilir. 

- Yahu, bu r::!-Jyet entelektüel 

bir adamdır .. Böyle esrareng z bir 

çete efrJdı gıb: kıyafetini d'ğiş • 

Evve:kl gün tehrlmlze 
gelen Yugoslavy alı genç• 
ler yerine üniversite• 
llleri" i ı: gönderilecek 

Balkan yüksek mektebleri ve 
üniversitelcrile ·memlcketimız a. 
rasında talebe mıibadelesiııe bu 
sene büyuk mikyasta devam o -
lunacaktır 

Bu cümleden olmak l!Zere bıri kız 
ikisi erkek 3 Yugos'av talebesi, 

Üniversiıte ve tıb fakültesinde 

tahsil etmek üzere eV\·elki gün 
şehrimize gelmişlerdir. 

Yakında Maarıf Vekaletı de 

şehrimizden 3 talebe seçerek bun. 
!arı Belgrad üniversitesı tıb fa -

kültesinde okumak üzere Belgra-

da gönderecektir . .'\>rıca yakında 

diğer Yugo;lav ünıversitelilerile 

Yunanlı gençler de Üniversite _ 
mize geleceklerdir . 

Bunların yerıne de İstanbul Ü-

nıversitesinden talebe gönderile • 
cektir. 

tirmeğe neden lüzum görsün? Ni
hayet bir k umar meselesi değil mi 
b u ? Kefil gösterir , yi ne kurtulur .. 
Hesaıbını mahkemey~ verir. Bize 
değil ya .. 

Naci Demirel fazla birşey si>y _ 
lemedi. Kayıkçıdan ald' &ı mallı • 
mat üzerine, Kamil il~ birlikten 
Arnavudköyünden ayrıldı. 

İşin garibi Ferhunda de mey _ 
danda yoktu. 

Naci Demirel !tem onu, hem de 
Mansuru aramağa koyulmuştu. 

. ... ............... ................. . 

.... ........................ .. ..... 
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Mecidiye köyünde basık tavanlı 

kagir bir evın zemin katındayız. 

Evin etrafı yüksek duvarlı ge -
nış bir hlhçe ,le çevrilrr. ş. 

Akşam .. 

Boğuk bir ses. 
B:'r J<adın se>i. 

- Bıral: ':.ıcni artık' Bu vaptı -

şehrimızde bazısı asfalt ve müte_ 
baki kısımları da parke olmak ü.. 
zere .~ edilecek olan yolların 

ihalesi dun beledıyede yapılmış.. 
tır. * Şehır planı mucıbince istım
liık olunma.>< lazım gelen yerler
de inşaat yaptırılmaması karar _ 
laştınlmıştır 

* Fransız Başvekili Daladıer 

dun bir nutuk söyliyerek Hitler
den sitayişle bahsetmiştir. * Alman devlet reısi Hitler 
dün yanında Berlın Büyük Elçi_ 

mız olduğu halde Hariciye Ve
kaleti Umumi Katibimız Numan 
Rifat Menemencioğlunu kabul eL 
miştır . 

* Mu;olınınin Tunusa taarruz 
için hazırlaııdığı hakkında Paris 
gazetelerinden bin müheyyic bir 
haber neşretmiştir * Almanya ,le Polonya ara • 
sındaki gerginlıği mevzuu bahse-

den yarı resmi Varşova gazetesi 

•Eğer Polonyanın mukadderatını 

Alrnanyaya bağladığına inananlar 
varsa aldanıyorlar!• demektedir. 

* Vali ve Belediye R \ si Mu

hiddin Üstündağ dıin akşamki 
ekspresle Ankaraya gitmiştir. 

Asri mezarlık işindeki yolsuz _ 
luktan dolayı mumaileyhin mu-

hakernesme yarın Ankarada baş.. 

!anacaktır . 

ğın canavarlıktır senm ... Bir hay
van gibi bağladin beni buraya '. 

Bu sese ceva b veren olmadı. 
Kadın tekrar yalvarmağ" baş

ladı: 

- Sizi ~erefimle, namusumla 
tem~n ederim ki, ben kimsenin 
fenalığına alet olınad:rn. Bilhls . 
sa sizin, Mansur B.:y! Bilhassa si. 
zin fenalığınıza kat'iyyen alet oL 
madım. Yetişir bu ceza artık. Bı
rakınız beni . Gideyim. 

- Nereve gıdcceksın? Polıse 

değil mi? 

- Hayır. Poli•te ne işım var 
benim? Vallahı, taliahi söz veriyo
rum size: İs•30bu!da bır dakika 
bıle durrnıyacağım .Memlckc!ı • 
me gideceğim. 

- Şerefın ve namusun üıeı ne 
söz vererek •Öylüvorsur. d•ğil mi 
bunları? 

- Şüphe yok . Şeref ve n nn-
sum uwrıne yetl' 

(0~ \' anıt var) 

İş dairesi ti bin göçmeııe i; 
buldu 

İş kanununun mühım fasıt1' , 
rından biri olan iş ve işçi bu1ıı', 
teşkilatı önümüzdeki sene 1<.u1 ~, 
ması lazım geliyorsa da henuı c;) 
aliyete geçilmemiıjtir. Maa;ı~ 
muhtelif bölgelerde teşkilitı Jıl' 
işsizlere ış bulma etrafında 1ı 
hayli faaliyet sarfelmiş, bu~u; 
vazife bilmiştir. Memleketıın b'' 
dışarıdan gelen göçmenlerdeıt .~ 
çoklarının hangi mm takalP\. 
ve hangi işlerde çal;şmaları ı.ı 
olabileceği meselesi ele aJınıt' 
bu suretle 6 bine yakın işsiz g~· 
men iskiın müdürlüğü ile te~·,, 
edılmek şartile muhtelif işi~ 
yerleştirilmiştir. Öyle umuY0

1".ı 
ki bu göçmenler sevkediJd ıl< ~ 
yerlerde bugün iyi birer ınii511 ' 
sil haline gelmişlerdir • 

(lf' 
Ayrıca bölge teşkilatma ıı1 .. • 

caat eden işsizlere iş bulm•.1< ~ıl 
faaliyet sarfedilmekten h ıÇ J 

zaman çekinilmemektedir. P'~:ı 
taraftan işçilerin ve iş vereıı1~~ 
aralarında gerek ücret, ge~ııı · 
başka sebeplerle çıkan iht ı l• · ~' 
rın da hallinde iş dairesi teŞ~'ıf · 
nazım rolünü hakkile başarıııd,ı· 
tır. Böylelikle, 4.5 bin ha l< \,cı 
ası kanun hükümleri dabil V' 
tedkık edilmiş, bunların ına~ 
me yolile birçok uğraşmala: •· 
dan kurtarılmaları ve lcanufl 1. 

gun olan haklarının yerine ge 
ril;nesi temin olunmuştu r . ifl 

Işte bunun içindir ki iş ela ı.1 
sin n ııeçen sene 15 bölge ı eı 

' { 
!atı bu yıl 20 ye çıkarılmış. b\ 

likle kanun tatbikatının Cu~u 
rivet ülkesinde mümkün ol il'• 
kadar daha küçük sahalar iÇ tf. 
daha yakından iş hayatile 

1.~,J 
(Devamı 6 ın("ı ~ 

Sağlık K uponu ~ 

Bu ı-uponun yi~mi raıı! ı 
toplayıp idoremire getif~ft 
kuyunılarımız SO.'V r;;,IP · 
F'ı~ biriııci sınıf mıiıe/1115 , 

t<• 
rı tarafından mecranerı · · 
cdilccek1.,,-dir Kupoııl~';1 ~ 
giin irlcrehanemizd~ de9" 
mektec1ir. 



Kereste ve orman 

Kereste ve orman 
fiyatları 

mahsr:ıııeri T. H. K. Üsküdar 
mahsullerinin Kon gres· 

İ 0 d İ r İ 1 İ Y 0 r Üsküdar Atpazarında 
Bu ınaksadla şehrimizden giden kerestecilerin satılacak her hayvan 

\'e 40 f b "k .. ·ıı ·ı Anka d başına muayyen bir a n anın mumessı erı e ra a . lı k 
bugün sen bir ı"çtı·ma aktedı.lecek resım a naca 

Şehrim· d d ız e topıar. ve peraken. 
e keresı · ı . 

carı e .ış erıle uğraşan tüc. 
ile yardan hır kı.smile, orman ida. 

O aptJkları mukavelelere göre 
rınan · ı 

llıahaııe ış etmekte olan muhtelif 

Ilı .. rdekı 40 kadar fabrikanın 
UmessiJl · lerd· erı Ankaraya gitmlş • 

ır. 

ra~u ;•vat Ankarada bizzat Z> • 
n •kılı Bav F:ıık Kurdoğlu. 

un reisi·-· 
T ıgınde top:anmışlardır. 

d .• oplantıdan maksad kereste ve 
ıger orm h . • an asılat ımaatını, bu. 

günün şartları ve imkanları için
de pllinl~tırınak, milli piyasa iş. 
!erini. fabrikalara vazı!e vermek 
sure1ile muntazam temin etmek 

ve bir taraftan da fiatları müm • 
kün otluğu katla~ asgari bir hadde 
indirmektir. 

Dünkü toplantıda bu esaslar 

üzerinde görüşülmüştür. 2 inci iç· 

tima bugün aktolunacaktır. 

Bugünkü toplantıd:ı. kat'i ka • 
rarlar verliecektir 

Çocuk kütübhane ve misafirhaneleri 
Her kazada bir kü-

tübhanesi 
çocuk 

açılacak 
ite g· 

•den annelerin çocukları için evveli Dlvan. 
Yo Unda sonra diöer bazı semtlerde "çocuk 

misaftrhan'"leri. de tesis olunuyor. 

lliiÇ~ Esirgeme !forumu Eminö. r dır. Ayrıca her kazada da bir 
loğ İh ıbap;anı doktor baktrıyo- çocuk kütübhanesi• açılması için 
dan 0 san Samı Garan tarabn. ehemmiyetle çalışıldm:tletadır. Ay. 
ltuliib~vanyolunda açılan ilk çocuk nı zamanda kaı:a b~kanı ·baktriyo.. 
tür. leü~esı çok rağbet görmüş- loğ İhsan Sami Garanın himme -
lan büt'."k okuyucuların aradık. tile kütübhanenin yanında bulu. 
lıuraa un kitab ve mecmualar nan medrese tamir edilmekte olup 
kt.nda a ~~~Undurulmaktadır. Ya.. buraya işe giden annelerin ço _ 
ın~ ku,üıbhanede ikrode kal • euldları misafir edılecektir. 
gunı;ocuklar için de bilgilerini ol. 
Öğret §!ırmak maksadile hususi Bu suretle burada bir çocuk 
"'neıe menler ta<afından evvelki misaf.rhanesi açılacaktır. 
dersı r olduğu gibi .bu sene de ı Bu misafirhanenin kısa bir za-

'V er Verl!ecektir. manda açılması i'i,ln ehemmi) etle 
-ı. M··'-'-'d Ü faaliyete geçilmiştir. Küşad olu. 

kuıt.. . """" in stünd:ığ ve 
tan ur dırektörü Tevfik Kut ta. 

arından 
bu ltüt.. yapıla."l yardımlar ile 
lcab u bhanenin g m.işlcnmesi için 
~ eden ted.klkat yapı!maı.ta -

Meyve ve 
Sebze 
Bollaşıyor 
lık Partı•-.. -.-. k uzum ve a-

Son :un d~. geldi 
llıe:,rv afta ıçınde şehrimizde 
llilJı a ve sebze çok bollaşmıştır. 
~~3

3karpuz çok gelmiştir. Bu 

olan f O • 40 kurt<;ı arasında 
"'·'~ _ıatlar 10 • 20 kuruşa düş -
-~<ur lea 
dır. :ali' . VUn henüı: turfanda • 
rtqa iki Yer;ı gelmiştır. 80 ku. 
kend E<rtılınaktadır. Kaysı pera -

e 30 5 
.\rıııud • O kuruş arasındadır. 

hen· ler 20 uz pahalıdır ve iyi cıns. 
- 30 k §adır ıc· Uruş tJrt:ılıır 15 kuru. 

Çekilıni.ll't·az ve dut artık piyasadan 
. ~ ır. 

. Parti t . . . . 
&ız İll' zrnır cııııı· çekirdek • 
P um de . 

erak Pıyasaya gelmıştir. 
sa ende ~·1 

lılrn.L ı osu 23 • 30 kuruşa 
~ ··-tadır. -

nub faaliyete geçtikten sonra şeb. 

rimizin diğer semllerinde de bu 

kabil teşekküller meydana geti -
rilecoktir. 

Büyükdere 

Beyaz 
Park' da 
Münir 
Nure din 

Yaz Konseri 

16 temmuz Cumattesi 
günü akşamı 

Konseri sabaha kadar devam 
edecek muhteşem bir KIR 
BALOSU takib edeeelrtir. 

Vapur ve otobüs servisi temin 
edilmiştir. 

Dühuliye serbesttir. l\tasala
rınızı şimdiden tedarik edebilir
siniz. Telefon: 32 - 43 

- Birinci güzel.. hava almak ta. 

savvuru çok iyi.. bu suretle sizi 
görmüş oldum. İkinci ve üçüncü 

Dün Üsküdar Parti merkezinde 
Türk Hava Kurumu Üsküdar şu. 
beSi tarafından bir toplantı yapıl. 
DllJbr. 

Bu toplantıda, Tayyare Kuru. 
munun varidatını arttırmak için 
iyi kararlar verilmiş ve bugünden 
itibaren faaliyete geçilmiştir. Bu 
kararlar mucibince Üsküdar At. 
pazarında her cuma günü kuru. 
lan hayvan pazarında satılan her 
koyundan 2, kuzudan 1, danadan 
3, sığırdan 6, domuzdan 12, at ve 
katırdan 6, inekten 2 kuruş, kaz 
ve hindiden 20, tavuktan 10 para 
tayyare hissesi tahsil ed,kcektır. 

Bundan maada Üsküdara gelen 
odun ve kömür arabalarından ve 
harmanlarda da tuğlanın 1000 a. 
dedinden 10 kuruş, kiremit ve kL 
reçtcn Beled .yenin aldığı re::.mdcn 
dörtte hır nisbetinde tayyare his. 
sesi tahsil olunacaktır. 
Ayrıca, her ay mahalle belı:çi. 

leri evlerden kendi paralarını tah. 
sil ederken hane başına birer ku. 
ruşluk tayyare bileti verecekler. 
dir. 

Türk Hava Kurumu Üsküdar 
şubesi tarafından Ağustosta tay
yare menfaatine olmak üzere bir 
deniz gezintisi tertib edı:ecekt!r. 

Salacak plajına girecek olan in. 
san başına bir kuruşluk tayy:re 
bileti verilmesi için plaj salıibile 
görüşülecektir. 

Bu suretle hamiyetli Üsküdar 
Yürk Hava Kurumunun varidatı 
kısa bir zamanda çok arttırumış 
olacaktır. 

Meyva ve se za 
Kabukf arını 
Sokaklara 
AtanJara para 
cezas var!. 

Yaz münasebeti!;, şehrimizde 

meyva ve sebzenin bollaştığı bu 

günlerde, sokaklara ve mfydan. 

lann muhtelif yerlerine bazı kim. 

seler tarafından çürük ve ezik 

meyvalann atılrlığı, karpuz, ar -

mud ve emsali meyvaların ka • 

buklarının gelişi güzel fırlatıldı. 
ğı görülmüştür. 

Belediye reisliğı "ün bu müna

sebetle tekmll şubelere bir emir 
göndermiştir. 

Bu emirde hem şehri pi•leten 
ve hem de sinek ve ernsah gibi 

hastalık doğuran hayvanları tev. 
lid eden bu hal ile kat'i surette 
mücadele olunması ve yerlere kar. 
puz, kavun ve emsali meyvaların 

kabuğunu atanlardan hemen para 
cezası alınması tebliğ olunmak • 
tadır. 

fazla değil mi? .N ıçin teşekkür e. 
deeeksiniz ve af dıleyeceksiniz? 

- Teşekkürü 1nloy3 kadar ba. 
na refakat etiğiniz, affı da sizi 
çok üzdüğüm için .. 

- Lüzum yok bunlara İlhan 
Hanım. Emin olunuz bunlar üze. 
rinde l>ir an durmuş değılim. 

Genç kızın gözleri canının sı • 
.kıldığını gösteren bir hayretle a. 
çıldı: 

- Yaaa_ demü hıç bunları dil. 
şünmediniz? Ben ise ..• 

Kmk bir sesle ilave etti: 
- Ben ise, üzerinde durarak 

meşgul olduğunuz>ı, sebeblerini 
tahlile çalıştığınızi sanmıştım 

Suad açılmak kararım vermişti: 
- Evet İlhan Hanım. üzer nde 

tahmin edcmiyec~ğiniz kadar de. 
vamlı ve ısrarla durdum. Lakin 
sizi muahaze ederek, benden af 
dilemenizi ·bekliyerek, i'tyerek 
değll. 

Gözleri parlamıştı İlhanın: 

Sömürge ve .. 
muharrir 1 

Avrupalı sömürgeci dünyanın 
dört bucağında gücünü geçirebil. 
eliği herşeyi ve herkesi istismar 
ediyor. Milyonlarca halk üzerle. 
rinde ya~adıkları arz parçaları • 
nın taşı toprağı ile beraber onla. 
rın esiridirler. 

Türkiye sömürıeci devlet d • 
ğildir. Sömürgefori de yoktur. 
Fakat, Türkiycde Avrupalı sö • 
mürgeyice taş çıkartan istismauı 
vardır. Onun bir adı da kitahcı • 
dır. Sömürdüğü hüviyetin henüz 
birinci veya ikinci olduğunda te. 
rcddüd ve tctettüt edilen adı da 
muharrirdir. Afrikalı zenci g\bö 
burnundan kan fışkırıncıya ka • 
dar çalışan ve en uzun ömür öl. 
çüsü elliyi geçmiyen bu biçare 
yalnız kitabcıyı zen~in etmek i. 
çin çalışır. Apar!ımaıı sahibi ki. 
~abcı, bankada kab·ırık hcsab sa .. 
lılbi kitabcı, Ank:n.ı cadt!esinin 
en n1ağrur adamı kitabcı hep o. 
nun <'srridir. 

Biı haşka ifade \'c ıavsi!i ile de 
kitalırı h;ihi kc,edar. muharrir 
h[ıl;'i sırt hamalıdır. Hem ıle bir 
"~liitJerin :sırık hanıaHarını an .. 
dıran hamal. Kitablarının yiikii 
altında ezilen nice nıuharrir ta .. 
nı;vorıız ki, kendileri ur, fakat ki. 
t.ah!arınuı satıcısı ve basıcısı p:ır_ 
ll'lakla gösterilen 'riirk, F.rmeni 
\·e yalınd da Yahudi zenc:inidir. 
K'~kc muktedir olabildi de 

siimiiriilen muharrir bu zengin 
lıilkatsizi ve kendisine: 

- Kahiliyet,iz ... 
Di)·('n kii!\tah gunrru yaratın .. 

cıya kadar eserindeki ideal tip. 
!eri Ankara cadde!j)nc vcrcbiley. 
di! 

BÜRJIAN CEVAD 

Bütün memleket 
Talebe ve genç. 
liQin iş ·ir3k ettiği 
Müsabaka 

--Maarif Müdürlüğünde 
kağıdların tedkikine 
dünde devam alundu 

Cumhuriyetin 15 inci yıldönü • 

mü münsobetile mektebhler a • 

rasında açılan cyaz müsabakası• 

na iştirak eden ıekm,J mekteb -

!erimizin müsabaka evrakının 

tedkikine dün de Maarif müdür. 
lüğünde de\'ar olunmuş ur. 

Şimdiye kad~r yapılan tedkik. 

!erde resmi \'e hususi mekteblerin 

evrakı tedkık olunmuştur. Dün de 

şehrimizdeki ecnebi mektebler 

talebesinin 15 yıllık inkıli\bımız 

safhalarını anı.tan mi.isabaka k5.
ğıdları gözden geç;rilmiştir. 

Bunlar da pek yakında Maarif 

Vekaletine gönderilecek ve bütün 
memleket taleb, VE gençliğinin 

iştirak eniği bu müsabakada ka. 

zananları Maariİ Vekaleti bizzat 
tesbit ve ilan edecektir. 

- Teşekkür ederim! 
Dedı. 

- Ne iyi ettiniz de geldiniz İl. 
han Hanını! 

- Fakat sizi uyandırdım 
- Hem Zki defa .. bir uykudan, 

bir de gafletten İlhan Hanım. 
- Ne gaileti bu SuadBey! 
- Gören gözlerle görmemek, İ-

şiten kulaklarla işflmemek, sap _ 
sağlam bir havassı hamse ile his. 
setmemek gafletinden. 

Hemen yanıbaşımda sizin gibi 
beni her cihetçe anlayan bir insan 
olduğunu ben hiSsetmeliydim. 
Halbukı siz uyandırdınız .. kendi 
kendinizi siz haber ediniz. Bilir 
mısiniz bu benim için ne büyük 
bir kazançtır? 

- İltifat ediyorsunuz Suad Bey 1 
- Eğer böyle bır hareket va:sa 

bunu siz yaptınız ve yapıyorsu • 
nuz İlhan Hanım. Canınızın sıkıl. 
<lığı an aklınıza benım gelmiş oL 
marn, sonra arkadaşlığımızın daha 
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İktısadi mes'eleler 
====================-=-

.. Havza mıntakası
nın ehemmiyeti 
Zonguldak da sanayi 

merkezi oluyor 
Dünkü yazımıı:da, Zonguldak 

havzasında kömür istibsala~ının 
artacağından bahsetmiştik. Havza 
hkkında son yapılan tedkiklerden 
bir hulds çıkarmak suretile bu 

roıntakanın ehemm,yeti hakkın. 

da tekrar okuyucularımıza bir fi. 
kir vermek istiyoruz. 

Zonguldak havzası 927 senesine 
kadar 750 bin ton kömür çıkaran 

çılml§tır. Bu fabrika, piyasada 
büyük bir rağbet gördüğü için, 
kısa bir zama nsonra ~esisatını ge. 
nişletmlştir. Bu suretle sömikok 
fabrikası, havzada kömür istihsa
liıtının artmasına sebebiyet ver. 
mişbr. 

• •• 
Zonguldak kömür havzasının .h. 
t;,yaclaruıdan biri de, elektrik san.. 

c = :es 

Mezar numaraları 
Şclıir İçindeki mezarlıkların ta. 

mir edildiğinden ve çarpık çur. 
puk mezar taşlarının bellerini 
doğrulttuklarından şüphe ~ok ki 
haberdanuuz. 

Köprülünün me.:anndan gayri 
hemen hemen şehir içindeki ıne. 
zarlar lıöylc bir mazhariyete ka. 
vuşmuş bulımuyorlar. İste .\tık. 
alipaşa eamiinin me-Larl:kları. İ~
te Beyazıd camii ittisalindcki nıe. 
zarlıklar, işte Gülhane parkı kar. 
§lSDldakİ kabristan. 

Elbette ki bu ölü mezarları, ta. 
rihin birci' canlı vesikas11..lırlar. 

Onlarla konuşmasını bik•nler • onların dilinden anlyanlar için 
mezar taşları bir tarih hocası ka. 
dar beliğ bir iCade~·e s:ılıilıdirlcr. 
Taşın sükünunu dile gclirc'l \'C 

lıer biri devirlerinin rruız halln .. 
de tahaccür cimi k:'l\ uklarilc 
y~~ıyanlar ara.'ı'ına karı an bu 
mezar taşl:ırının üzerine s.iyuh 
boya ile birer numara da kon .. 
muştur. 

Buolar, sanıyorunı kil "zar. 
lann tescil numar~' 'c! r. 
Falrnt hu numaralar. o kadar çır. 

kin rcl<amlarla k uı tur k; u. 
ZL-rlcrinde dcvrını f..._rctinı ~ar-

mış hattatların elin c 1 çıkmış ''· 
Jan süli.is \'C tilik ~ lar bu c_:ir .. 
kin rakamlara kaqı rih bir ı _ 
tihz:ı ile gülüın.scm~ktcdir. 
İnsan dilıjünül or ve acab:ı di. 

yor,. hu taşların ı.: .. erınc hu r~tl ;rn. 
ları ko)anlar daha ziyade itina 
gö tcrcmczler miydi". 
Yalnız §Urası muhakkak ki bu 

numaraları baştanba~a dı·ğistir. 

mck ve göze çirkin gclmiyecck 
~ek.ilde numaralamak l~1zrn1dır, 

hatta elzemdir. 
Estetik kaygılardan sarfınazar 

etsek bile yarü ağyara karsı, ec. 
nebilerin de pekala tanıdığı Jıu 

rakamları güzelleştirmemiz za • 
ruridir. HALK FİLOZOFU 

ve en basit lstihsal usullerinin tat.. 
bik edildiği bir kömür havzasıydı. 
Kömür is':ihsalatına Fransız ser. 
mayesi tarafından idare edilen 
Ereğli kömür şirketi hakimdi. Bu 
rişket, istihsalatı arttırm&k, daha 
modern tclı:nikle çalışmak için 
bu işlere yeniden sermaye yatıra. 
rak, fedakarlık yapmak"an çeki_ 
n;yordu. 

tralıydı. Ocaklara cereyan vermek ı 
ve ·bu sqrctle kömüriin maliyd fi. . 
atını daha ucuza maı etmek im- ı 

kanları hasıl olacaktır. ) 

Sömikok fabrikasının kuru'uşu, u•• · "f d k• 
kömür sarfi:>~~tının artmasına se. 1 n ! ve~sı e e l 

Havzaya İş Bankasının serma. 
yesi girdikten sonra, vaziyet ta • 
mamile değişmiş~ir. Az zman •on. 
ra Türk iş ocaklarında en mo • 
d~ usullerin tatbikine başlan • 
mış, bir iıki sene iç:nde memur ve 
ameleler için mahalleler kurul _ 
muştur. 

Ereğli şirketi, Etibank gibi Dev. 
Jet sermayesıne de geçtikten sonra 
Zonguldak kömü• ha\'Znsı tama. 
mile mUlileşmiştir 

Şimdı mili! sermayeni" tama -
mile hakim olduğu, ongulda!< kö. 
mür havzasında kömiır <s!ihsaHL 
tını, kend' ihtlyadarımıza göre 
tayin edeceğiz. Dün de yazdığımız 
gibi, Türkiyede sanayi•n dev a -
dımlarile inkışafı iizeriPe mc\'cud 
stıhsal5.tın ihtiyacım:za kafi gel -
miyeceği hesab edilmiştir. 
ZONGULDAK, S.\NAYİ MER-

KEZİ OLUYOR 

Zonguldak kömür havzasında, 
ya'.lnız kömürü arttırmaktan baş. 
ka. bu mıntakada yeniden fabri. 
klar kurulmuştur. 

Birinci beş senelik plana göre, 
onguldakta sömikok fabrikası a. 

fazla inkişafını bc-klemek lüzumu. 
nu duymdan kalkıp gelişinız .. 

Genç kız, Suad Sadi konuştuk.. 
ça, gi!Hkçe vücud:ünün yumuşa • 
dığını, başını bir dumanın istila 
etliğini, kalbinin tatlı hisler için. 
de sevincinden zıp zıp yerinde sıç· 
radığını hissediyordu. 
Aşk, karar bir anın işidir. Bir 

an .. başlaması da, bitmesi bir an. 
lıktır. İşte Suadle İlhan da bır an 
içinde anlaştılar. 

Suad, kendisinin de şaştığı bir 
cesaretle sandalyesini ona yaklaş. 
tırdı. Ellerini elleri içine aldı. 

İlhan hiç muhalefet gösterme. 
m!şti. 

Elele gelince ;ekdiğerlerinin 

hararetinden ikisi de titrediler 

- i.han .. bıliyor musun sabah. 
tanbcri ne düşıinüyorum. 

Genç kızın cevab vermesine 

meydan bıraknıadan sözünü yü. 
rü~tü: 

- Seni ... 

lbebıyet verdıgı ıııbı, yen. kurula_ Ecn e b 1 
cak elektrik san::raıı da kömür is. 
titısalatının artmasına st>bebiyet 
verecelktir. 

Karaıbük demir ve çelik falrri
kaları da, kömür ıstilısaliitını art. 
tıracaktır. 

Diğer taraftan Çatabğzı mev. 
künde ikinci kimya fabrikası da 
kurulacaktır. Bil.tün bu fabrika. 
larla Zonguldak havzasının sene. 
de 3 milyon tondan fazla kömür 
çıkarması lmmdır. 

Şimdiye kadar yapılan jeolojik 
tedkıklere göre Zonguldak havza. 
sının en zengin kôırür havzası oL 1 
duğu tahakkuk .tw' tir. Maden 
mühendislerinin fikrıne göre he. 
nüz Zonguldak tıa\'usı h c 13fs. 
m r edilmemiş hır mıntakadır Bu 
itıbarla havzada yapı!ack tcsıs::! 

sa esinde azami drırcccdc köınür 
istihsal etm.:k k 'Jıld . 

••• 
Zonguidakt:ı blr taraflan kômür 

artışı, diğer taraftan yeni fabrı -
kalann kuruluşu, bu mıntakanın 
manzarasını tamare'le değiştire. 

cektir. 
Kömür havzası Ankaraya ve 

Anadolunun diğer büyük şehırle_ 
rine de demiryoln ile bağlandığı 

~--: au:..! 
Söyledikleı:foin, yüzündeki te _ 

sirini görmek için gözlerini kal • 
dırmıştı Gözgöze geldiler. Genç 
kız, Suadin elim k:ı.ldırdı. Dudak
larına götürdü. 

- Sµad Bey, sizi yıllardanberi 
seviyorum. Sizı görmeden. tanı _ 
madan, nasıl bir ad~m olduğunuzu 

bile bilmeden, romanlarınızı o • 
kudukça bende kalan intıba şu o • 

luyordu. Bu muharrir muhakkak 
·benim sevebileceğim tipte bir a. 
damdır. Yanılmamışım meğer_ 

Evvela sizi çok kendini beğenmiş, 
mağrur bir adam addettiğimi sak
laı:nıyacağım. Bcı,de hasıl olan ilk 

mtıba bı>ydu. Fa!<at sonr.1 bunu o 
kadar çabuk sildiniz ki.. bele siz.n 
muharrir Suad Sadi olduğunı:.zu 

öğrencLkten sonr 0 sız n · h•ğ. 

landıgıı-u bilemezsin Bugün u
yuyamama se!Jeb bud ır Liıkın 

sanmayın ki, hayalıI"dc ya; t ı_ 

ğun insan olduğu~uz içın sevd -n 
sW.. (Dtvanu var) 

Profesörler 
Tatil münascbetılc Ünivcrs:, -

deki ecnelıı profes<.ır!crdcıı bazı -
]arının memleketlerin_ gitme!< •
zere mezuniyet istedıKle nı ~a. 

ber vermittik. Maa!if V c k :ıu 

talebleri tedkik etmektcdır 
Di~r taraftan Ünivcrsi umu. 

mi felsefe profesoni R,:. im.dh'ın 
3 scnehk mukavel, müddet b · 
mlştır Mumail:?yh Ame ık&:.!a 
Mişıgan uiıiversiteş l\lt hır \'a -
zi!c aldığından Madrif Vekalet le 
olan mukavelesi y n , l rr ve 
kendisi d..in Amer.k.ya dcğru 

şehr1Jl'-'2Jden ayrılıı .ştır 

için bu mıntak nın k : mc t 
kat daha artını tır. 
Çaıa·ağz•nda yapı' c,k 1 va 

sıla. ılc, Zonguldağın c-ı s.ı.n \'e e>ı 
biıyuk ihlıyaçlarında bır• de +e. 
mın edılm ş oluyor 
Havzanın eksik tara!lar:'ldan bı

ri de, liman mescles;ydı. B r:ız fır. 
tınalı havalarda bile büyük va • 
purların kömür almas1 mümkün 
değildi. ZtJnguldak lımanında kü. 
çük dalgakıran ve rıht•m ıhtlyaca 
kafi dcğilcli. Bu rıhtım üzerindeki 
otomatik kömür boşaltma vasıtas 
da ihtiyaca kafi deği!C:i. Ancak 
vapurlr.r nöbet unsulile bu vasıta. 
dan karıkadim usullerle kömür 
alma'ktadırlar. Kömür verme Vd

sıtalarının bruıit ve ıb'idai ol..:~ıı, 

masrafı arttırmakta icli. Çata:ğ. 

zında yapılacak liman vasıtasjle 

en modern kömür verme vas.ta_ 
!arından istifade etmek lmklinla. 
rı da temin edilmiş olacaktır. 

Havzada yeniden yapılacak tc. 
sisatı gözönüne getirecek olursak, 
bu mın·:aka yakın şarkın en büyük 
sanayi merkezi haline gelecektir. 
En modern kömür ocakları, elek. 
lr·.k santralı, Karabü:c demir şeh. 
r•, Catalağzı limanı, kimva fabrL 
kası, yeni kurulacu aı:ıele m& • 
halleleri, mekteblcr, hastalı _'er, 
spor sahalah, sir.emalar ve bütün 
yen müesseseler Znngult'ak ko
m h \'z.ı.ının ,.,..ınzarasır ta. 
iT lm <C ocğiştirccııkt r 

Bu ı>Jrctle Zongulda'< "h vzası, 

Cümhuriyet devrmın en buvük 
es. cr•~dcn biriııı t k• edcrt"k.. 
t'ır. 
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-Yüz binlerce insan ! uıudaö 
AT d ""' kl b .1 . l Kayak spor 
ı ~ere e sıgınaca arını ı mıyor ar Klübünde 

HiKAYE ~ 
UN ÇUVALI 
Y azan: 

Y urdsuz kalan Yahudilerin istik- Güzel bir köşe .. Alfons Dode 
İnsan talihini mukadderatını 

'tayin edemıyor, calınyazısı. de
nilen şe)•I değiştiremiyor, olacağa 
mani olamıyor gibı geliyor bana. 
Bilmem siz ne dersiniz? .. hali dünyayı düşündürüyor .. 

Bilseniz! .. Kırk iki yıllık bU za. 
man i'çinde, ne kadar çok çalıştım, 
uğraş.tun, dişimden tırnağımdan 

artırdım, fakat bir türlü ... A m er .• k a 1 rı 1ar1 n te e b b .. .. bının zararına çalışacaklar diye ------------'- $ USU• endişe ediliyor. Bunu da İngiliz 
gazeteleri açıkça yazıyorlar. Fa. 

l·ıe toplanan konferans Ya kat ne olursa olsun bu meseleyi 
• etraflı bir surette düşünerek a. 

Babam! ... Elli dokuz senelik ':im
ründe, daha ziyade uğraşmış, çır. 
pınmış, didinmiş, fakat bir türlü ... 

- ıakadar memleketler arasında bir 

hu d i 1 ere yer bu 1 a b i c ek mi ? şe~=~i ~:~::1~~t~::a:a~:t;ı::~:i·n 
Dedem! .. O ikimizden çok fazla 

gayret göstermiş, fakat o da bir 
türlü ... 

Bulundukları memleketlerden 
çıkmak mecburiyetinde kalan 
yuz b:nlerce kişi başka memleket
lerde kendilerine sığınacak yer 
arıyorlar. Buna mecburi muhacir. 
lik demek lazım. Bu binlerce in • 
sanın vaziyeti ne olacak?. Bunlar 
nereye kabul edilecek? Fransada 
Evyanda buiu konuşmak üzere 
bır konferans toplandı. Amerikada 
efkarı umumiyenin bu meseleya 
gösterdiği alaka dolayısile Cum. 
hurreisi Ruzvelt k.onferansın top. 
!anmasının önüne geçti. 

· ·-
Bır zamandanberi Yahudilerin 

bazı memleketlerde uğradığı mu. 
amele Amerika efkarını şiddetle 
alakadar ettiği için bu kabil mül. 
tecilere yer bulmak meselesi et • 
raflı bir surette ve muhtelif mern. 
leketlerin iştirakile halledilmek 
istendi. Fakat bahis yalnız Al • 
manyadan, Avusturyadan ve or. 
ta ve şarki Avrupa memleketle • 
rinden çıkan Yahudilerin vaziye. 
ti değildir. Bir desiyasi fikirlerin. 
den dolay memleketlerinden ister 
istemez çıkmış olarak başka mem. 
leketlere sığınmak mecıburiyetin. 
de k3lanlar vardır. İşte evyan 
kon!eransı bu, hep bunları ko • 
nuşuyor. 

Filistin trenleri İngilizlerin kontrolu altında .• 

Yersiz, yurdsuz kalan Yahudi.. 

hususta mümkün olan her §eyi 
yapmak istediğini söylemiş ise de 
İngiliz müstemlekelerinin zaten 
kalabalk olduğu için dışarıdan 
muhacir kabul etmelerindeki müş. 
külatı ortaya koymuştur, 

Taymis gazetesi diyor ki: Hiç 
bir memleket Fransa derecesinde 
mültecileri iyi bir surette kabul 
etmiş değildir. AlmanyQdan çıkan 
100,000 Yahudi vardır. Bunlar 
muhtelif memleketlere yerleşti • 
rildi. Daha Almanyadan çıkmak 
istiyen 250,000 yahudi vardır. A. 

Su borusundan yapılan bir bomba ve .. İngilizlerin kontrol 

ettikleri bir tren 

vusturyadan çıkmak isti yen Ya. 
hudilerin miktarı 200 bin tahmi..'t 

cı.ddi karar . .ıhibi bir adam tavrile sevgilisinin ko

luna girdi, 
- . Yürüye! ım Ferhunde ... Gözlerini sil 
D ~i. İlk adını attı. 

••• 
- Ferhunde bana itimad et, seni çok seviyorum .. 
-- Ya o kadın? ... 

. 

ğildir, Dahili harb dolayısile İs • 
panyadan çkarak başka memle • 
ketlere iltica etmiş olan İspan • 
yollar da vardır. 

Böyle gelmiş olan ve daha da 
gelmeğe hazırlanan yabancılar a. 
rasında bir kısımları var ki bun. 
lan kabul etmek istemiyorlar. Hu. 
Jasa hangi cephesinden bakılsa 

bu mesele karışıktır. Nereye gi • 
deceğini şaşırmış, barınacak bir 
yer bulamıyan insan kütlelerine 
karşı kapı kapamak, onları ıztı • 

rablı feryadlarına karşı kulakla. 
rını tıkamak insani duygulara uy. 
mıyan hallerdendir. Diğer taraf • 
tan ise içeriye birçok yabancı da. 
ha sokmak da muva!ık görillmü. 
yor. Birçok yabancı gelince bun. 

!arı kabul eden memlekette iktt. 
sadi şartlar üzerinde tesirsiz kal • 
mıyor. Mesela İngiltereye k~ 
edilen birçok Avusturyalı Yehi • 

diler arasında pekçok hekim ve 
saire gibi meslek sahibleri vardır. 
Bunlar İngilterenin her tarafına 

yayılarak kendilerine iş güç te. 
min edince fiatları kırarak İngiliz 
hekim ve saire gibi meslek erba. 

Fcrhundenin bütün şüphesi, bütün kin ve gayzı 
htp o kadırtla. O kadın: Nimet ve ... dünkü tabak. 
küm, Jünkü ceberut, dünkü hiddet ve şiddett>r. 

Bütün bunlar Ferhundenin gözü önüne gelince: 
- Hayır Refik sen beni sevemezsin ... O, kadına 

bağlısın ... 

Edebi Roman 
No. 43 

[•emekte ısrar ediyor. İnanmıyor. Kendi kendine 
endi~e ediynr: 

-- Refik ya, hevesine d;kün bir enkekse? ... 
Ve ... alt tarafını kendiliğinden buluyor: 
O da her.den hevesini aldıktan sonra, 

inandırmıya çalışıyor. Mahallebicinin en geride, hu. 
susi denilebilecek bir yerinde oturuyorlar. Refik bu 
yainızlıktan, hususiyetten azami istifade ediyor. 
Söylüyor, söylüyor ... 

Sevilmek... Ferhundenin istediği de bu değil 
miydi? ... 

Bunun için geceyi kendine haram etmedi mi?. 
.. .......... .......................................... ....... Bunun için hDsta ile çekişmedi, doktorla kavga yap. 

Fukat, Refik bu endişeyi şiddetle reddroiyOt": madı mı?. Bunun için hastaneden çıkarılmadı mı?. 
Derhal e\'leneceğiz... Sevilmek ve sevmek... İkisi de tahakkuk ettikten 
Diyor. SJnra, izah~t veriyor. Nimeti, Nimetin bü. sonra, netice b•şka ne olur? ... Bu netice, tabii değil 

yazdığından anlaşılıyor ki İngil • 

tere hükumeti böylelikle İngilte. 

tereye iltica etmiş olanların malı. 

dud bir miktarı kabul edilerek 
şarki Afrikadaki müstemlekelere 
yerleştirilmeleri çarelerini ara • 
maktadır. 

Bıı mecburi muhacirlik siyasi 
mahiyettedir. Yani Yahudiler bıı. 
lundukları memlekette istenme. 
dikleri için dışarı çıkarak başka 

yere iltica ediyorlar diye mesele 
mevzuu bahsoluyor. Sonra iş yal. 
ruz Yahudilere de inhisar etmiı 
olmuyor. Siyasi sebeblerden do. 
layı memleketlerinde bannamı • 
yanlara gösterilecek yer mesele. 
si de kendini gösteriyor. 

Konferansta her memleketten 
gelen mülteciler meselesi konu. 
şulmakta ve ve bilhassa Avus • 
turya ve Almanyadan çkınış ve 
çıkacak olan Yahudilerin mukad. 
deratı tayin edilmektedir. İngil • 
tere yukarıda yazıldığı gibi şarki 
Afrikada yer göstermeği düşünü.. 
yor. 

İngiliz dominyonlarından Avus.. 
tralya ise yalnız İngil tereden ge. 
lecek olan İngiliz muhacirleri ka.. 
bul etmektedir. Bir miktar Ya • 
hudi ?.aten kabul edilmişti. Daha 
fazlasnı yapamıyacağını söylemiş.. 

tir. 

Gene İngiliz dominyonlarından 
Kanadaya gelince; oradaişsizlik 

meselesi var. İktısadi meseleler 
var. Bu vaziyet karşısında fazla 
miktarda yabanc kabul etmeğe 
müsaiddeğildir. 

Amerikaya gelince; onun bir 
teklifi var; Par iste daimi bir ko. 
mite bulunarak mülteciler mese. 

lesinin halli için Hızım olan para 
cihetinin teminini düşünsün, dL 
yor. Çünkü bu yabancları yerleş_, 

(Devamı 7 inci sahifemizM) 

Yazan: 

Bursa, 12 - Uludağ kayak kıl. 

\übünde,. kıymetli bir ressamın 
hazırladığı güzel köşe, ziyaretçi.. 

lerin 8'.1flka ve memnuniyetini u. 

yandırmaktadır. Bilhassa köşede. 

ki Atatürk büstü, takdirle karşı. 

!anmaktadır. Bu güzel köşe, UlJ!: 
dağa çıkan ziyaretçi ve sporcuar, 

uzun saatler hayranlıkla etrafında 

alıkoymaktadır. Resim, değerli res 

samın ·bir san'at sembolü olan bu 

\itiz ve verimi çalışmasını ve bıı 
güzel köşeyi göstermektedir. 

Yeşillikler 
güzel 

Hiç birimiz, hiç bir zaman, bizi 
barındıracak, kü:;ük bir evcağıza, 
bir kulübeciğe bib sahip olup, kira 
köşelerinden kurtulamadık. 

Acaba neden? .. 
Belki tanrı bize bunu layık gö

rmedi .. Şımdid~n sonra hiç de il. 
midim yok amma -ne yalan söy
liyeyim, liıf aramızda kalsın • ge. 
ne bu hayal •!• 
Peşinde koşmaktan usanmadım. 

Halimden şikayetçi miyim?! 
Yook!... Asla .. Bunada bin şükilr. 
Çünk.i, ıbeterın beterr varmış .. .. 

Bundan iki üç sene evveldi. Fa
ıtih semtinde bir evde kiracıydık. 
Mal sahJbi yetmişlik, yaşlıca bir 
adamcağız. Kendinden çok genç 
bir karısı, yirmisini aşkın çok §İŞ
man, çam yarması gi<b~ birde kızı 
vardı. 

Oturdılkları ahşap evin alt ka· 
tını kıiralamıştık. lierkesin gülü 
kendi<ne kıymetlidir, benimde-
o zamanlar - henüz onyedisine 

arasındaki 
• 

şehir .. 

BURSA 
!Deniz Bankın 

getirdiği yeni va, 
purlardan biri o. 
lan TRAK Mu. 

danyaya işliycli 

beri, bu sene Bur. 
sanın her yılki ka. 

balığını bir kaç 
misli daha arttır. 

mıştır. 

Altı saat içeri. 
sinde, bursaya gi. 
dip gelme kolay. 
lığı; bu tarihi ve 

·-
·. 

nak Mudanyada 

diyor: Daha ~onra, Ferhundeye dönüyor, samimi • 
yetle hitab ediyor: 

- Ah, hanımefendi. Siz Refiki benim kadar 
bilmezsiniz. Çocukluk arkadaşım. Beraber büyüdük, 
beraber okuduk, beraber askerlik yaptık. Şimdi de 
beraber ve bir matbaada çalışıyoruz. Allahın bu te. 
sadüfüne çok memnun olmalısnız.. Adeta, lütuf.. 
Diyeceğim. Yeryüzünde bundan daha iyi koca ola. 
maz. 

Etem izzet BENiCE 
et-tik gurur duyuyor, Ferhunde yabancılığın 

verdiği hicab ile kızarıyor, başını önüne eğiyor. Hii.. 
lii sinrlcrini toparlıyamıyor , hiila heyecandan kur. 
tulamıyor. Düşünüyor .. Düşünüyor .. 

Evet. Mantık budur. Fakat, toy bir kızın end L 
şesıne hak verelim. Genç kız, nerede yatacağını, 

nerede kalacağını, hatta •bir saat sonrasını düşün. 
miyebilir. Fakat, daima düşündüğü tek cevher onıın 
sahib olduğıı yegane hazine, yegane alınakhğı, yega. 
ne beraeti zimmet vesikasıdır. 

Akşam. Hava yeni karardı. Sofradalar. 
Genç ressam ikide bir sandalyasından kalkıyor, 

her vakitki itiyadile gözlüğünü gözünden çıkarı • 
yor, esmer yüzünde tebessüm dalgaları yayılıyor 

ve ruha yakın, emniyetveren sesile Refike söylüyor: 

Refık Necati ve Ferhunde Nadinin evinde mi. 
safırdirler. Geceyatısı. Refik yemekten sonra gide. 
cek, Ferhunde kalacak. Birkaç gece. Nikahları kıyı. 
lıncıya kadar. 

tün lııkiıyesini. matbaada niçin müşkül vaziyette midir? ... Ferhunde yapayalnız .Qlrıılasaydı, Refik ona: 
kali:!ığını anla~ıyor. - Bizim eve gidelim ... Hemen nikahımızı kıy. 

Simdı, Beyazıdda bir mahallebicide oturmakta. dıra!ım ... 
dırlar Tramyaya binmeden, yorulmadan, konuşa ko. Demezdi, beklerdi. Kızı evınden alır, kendı evine 
nu1a buraya kadar geldiler. Ferhunde eve gitmiye getirırdi Hastanede de kal;;a bu olabilirdi. Fakat, 
razı değil. şımdı başka türlü ne yapılabilir? Yoksa, Ferhunde 

- Monşer vallahi çok memnun oldum ... 
Sonra, yemek masasının etrafını çevreliyen ka. 

rısını, biribirinden daha güzel iki küçük çocuğunu 
gösteriyor: 

Mahallebici dükkanında bir saat, iki saat, üç 
saat boyuna konuştular, buna karar verdiler. Refi'.<, 
bütün zekiisnı, kudretini, taliikati, samimiyeti sar. 
fetti, Ferhundeyi kendi evinden daha emin bildiği 
ve emin tanıdığı Nadinin evinde birkaç gece misa. 
fir kalmaya ıkna etti. Hatta, isıersen Nadi de bizim 
düğünıimüz oluncıya kadar hiç evine gitmesin. O. 
nun karısı ve çocuklarile evde yalnız kal... 

Dedi. F'eıhunde bu tekliflerin içinde bocaladı, 

bocaladı, Jtendine yıı!bancı bir eve nasıl gideceğini 

düşündü taşındı, Refikin tenha ve kimsesiz evine 
gitmekle mııkayese etti, ·nihayet: Dir g~nç kız ... Hakkı var. Refik de samimiyetine sevışmcnin nt•tice ve manasını bilmiyor muydtı ?. 

- Refik, ne iyi ne iyi, senin de böyle mes'ud 
bir ailen, güzel güzel çocukların olacak ... 

Diyor. Sevincini bütün coşkunluğu ile ifade e. 

Nakleden: 
Göksel 

giren kızım Bedia ile şişman kız
cağız can ciğer ahbap olmuşlardı· 

Birkaç aylığı peşin veren kira
cı ci'nsınden değilizdir; onun ıçın 
buradada tı>biı mal sahibinin il· 
tifatına uğramadık. Hatta bazı ~y· 

!ar, ;ki üç aylık birikerek bir ara· 
ya geldiği ·bil~ olurdu. Sözü uzat· 
mıyalım, nikbinlik ruhuma i'şle

miştıir doğrusu. 

Ben muıtaassıp, artık çok az ka· 
lan, kökü oldukça kuruyan, köh· 
ne fikirli insanlardan değilımdif· 
Sakın, kendimi meth ediyorum 
sanmayın, emin olun sözüm saıni# 
midir. Bunun için, kızımın zamaıı 
icaplarına göre, bazen bazı taJıif 
haklarını hiç de naho'i karşılıunarıt 

Biraz boyanmak, biı'az süslen• 
mek gihi ... 

* Bir bahar sabahıydı. Ev sahibiJIİI 
ikızı bize misafirliğ~ gelmişti. Lôl 
arasında, ev sahıbi küçük hanım. 
ikızıma: 

- Bedia .. evlenmemiş bir kıZ3 

pudra allık yarşır mı? ... un çu· 
vıilı• gibi ıbu surat na?.. 

Tarzındaki, alayla karışık sinsi 
hücumuna kulak mısa!irl olduJfl· 
Odaya girdiğimde, bn adi hücU• 
mun keSlldiğini görmekle iktiil 
ettim. ne denr?!. Aııl~·ış, görill 
ve seviye farkı! ... 

* Yağmurlu bir bahar akşamı .. 

İşten biraz evvel geldim. Bıı gil~ 
maaş almıştım; kira vermek içiJI 
yemekten sonra mal sahibinin ıc.
tına çıktım. Gelen kahve bitmjŞt~ 
kalkmıya hazırlanıyordum ki yıı;a 
zat söze başladı: 

- Kadri beyi.. 
- Efendim .. Bir arzunıız ıt1U 

var!. .. 
Damdan düşer gibi hakimane bit 
sesle: 

- Evden çkmanız lcab ediyor!• 
Şaşkınlıkla sordum, hayretle 

mırıldandım: 

- Neden efendim .. Buna sebeb 
ne?!. Yoksa evi mi satıyorsunuz! 

- Hayır evi satmıyorum. Siı 
herşeyi hoş görürsünüz c ! , Be' 
ise aksine.. Bunun içli... 

Köhne ve paslanmış değil; d•lı' 
serbest fikirli idim. Burası doğru 
idi. Fakat her şeyi hoş göremez
dim. Sözlerle yavaş yavaş eğle • 
niyordıım. Ayni hayretle tekr•r 
sordum: 

- Evet!. .. Devam ediniz, sııi 
dinliyorum ... 

Sesini biraz daha yükselterek: 
- Bunun için!. Korkuyorulfl!• 

Benim kız da istemediğim hare· 
kellere alışaoak diye ... 

Daha fazla söyletmedim. SöY• 
!emek, ima etmek istediği şey!c
ri zaten anlamıştım. Demek·" 
Kızım kızının terbiyesini bozaCS
ğının kanaatindeydi. ÇarnaçAr, i9' 
ter istemez evi boşaltarak ayrıl • 
mak lhımdı. Nitekim de öyle 
yaptık ... 

* KadıJ<öyün Yeldeğirme0 

tarafında bir eve taşın • 
dık. Kış oldukça iyi ve rah•1 

geçti. Biriktirebildiğim bir kaı; 
yüz lirayı kızımın düğünü içio 
sarf ettim. Artık .. Gene o eski h•· 
yal baştan kaybolmuştu. 

Meğer!!. Bizim ev sahibi de 
kızını hava teptili için Göztepeve 
getirmiş, orada bir ev kiralamıŞ· 

Cumartesi günü ilaç yaptırmak 
için eczaneye girdim. Eve dÖ • 
nüşte; Altıyol ağzınc!an geçerke0 

kime raslasam beğenirsiniz•!.·· 
Aaaaa!. .. Parmağım ağzımda 1<•1• 
dı ... 

Bizim eski ev sahibinin kızı; 
yanında değnek kadar ince, sıs!<• 
çıtkırıldım bir delikanlı . lf•""' 
tebdili, kuvvet ilaçları adam akı l• 
lı yaramış; Eskisind~n daha d°,~; 
gun, daha şişman olmuş tazec"" 

Bu iki tezat arasındR, gözleri f1l 
genç kızın çehresine takıldı. ~.~ 
se(er büsbütün apışıp kaldım. \ l l• 

zündeki boya, okkayla pudra )<ıZ; 
cağm vaktinden evvel Karn•"

8 

kıyafetine sokmuş. . 
Şimdi cUn çuvalı!• benzerli~I· 

ni, ben onun vüzünde bulrrttl ~ " . ) 
(Devamı 6 ncı s~yfanıızd• 
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Y A Z R E P O .R T A J L A R 1 : 4 lngilterede iki Frank icin müşterisini 
Binlerce lstanbullu salamu- Horoz 0··ldu··ren 'b · 
ra haline nasıl geliyor?.. Döğüşü ır 

IF n l'j=:\\ t ~ y A ::~::~~~:~fr:7ı~ğf:Eı;FFE~_ Tüyler Ürpertici cinayetler 
arabacı 

16 ~ rak, gittikçe çoğalma!Ctadır. Her 

:~:s ~ab:O:oz!~~:u::~;:;in~: ''l.ntı·kamımı aldım ya, karamı 
mütekabilciler kend·i aralarında T ~ 
gizli toplantılar yaparak 1849 dan 

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

Bu Ytlistanhulluları -;n=f az]a 
eğlendiren yerdir! 

beri yasak edilmiş olan horoz dö- k • d J "' •ı 
vüşünü heyecanla seyretmeğe ge- essenız umurum a uegı '· 
lirler. Bir hububat ambarının boş-

Yalnız paha.ılığın 
il il onuna geçmak ıazım 

luğu içinde güreş sahası kurulur, 

horozlardan her biri 2 -6 santim 
uzunluğunda çelikten mahmuz -
!arla mücehhezdırler. Tepelen ve 
tüyleri kesi lmiştir. Seyirciler dö
vüşten evvel bahse tutuşurlar. 

Horoz kavgası haşladı mı tasav -
vurun fevkinde bir heyecan da 
başlar. Bahsi mü tekabilde dönen 
paralar hazan birkaç bin isterlini 

F'lorya, 

Son iki .. 

Yazan: MURAT KAYAHAN 

Yi uç sene içinde Suadiye-
unutur -A.d,
1 

an, Bagaza top attıran, 
" arı t't ı:ı · ı reten yer. 
tnlerc İ 

den k • stanbullunun deniz;n_ 
la~ Çt sınadığı, kumundan ayrı_ 
··•adığ 

ğı bu ı, gazinolarında bıkmadı.. 
\'eler Yer her sene güzelliğine ıliL 
rın Ya Y•Pınaktadır. İstanbullula. 
llle'· hzı nasıl geçirdiklerini öğren. 

~ e\'e . 
F'ıoryıw:ı sıne kapıldım ve soluğu 

,., a aldım. 
'-'enç ·h . 

hesiz b· ı !ıyar, tecrübeli tecrü. 
&Örfi.1 

1~ çok meslekdaşım kendi 
-t erıne .. h··~ d ları F' gore uuu landırdr'k.. 

lııtı• !orya bana kalırsa Balkan. 
"en g·· 

g\ızeıı·k Uzel plajıdır. Ancak bu 
lııra bı • daha fazla tabii varlık.. 

F'ıo aglanıyor. 
ras, 'Yanın dünya türistleri a

llda 
labi! unutulmaz bir yer o _ 

ıııesi . . 
RÜ>.eıı, . >çın yalnız tabü 
h•r h klerın kafi gelmjyecegini 

ı:ı alde kabul etmeliyiz. 
•nırn ...... 

luların goruşume göre İstanbul. 
ta~b haklı olarak gösterdikleri 

•tten · . 
lu1u b ıstifade eden daha doğ-
•sııafıdunu istismar eden Florya 

ır. 

Yap1ırn • 
htti d ası lazım gelen işlerden 
C1Jzıu: tbun.un önüne g~çilerek u.. 

<rntn etmektir. 
••• 

l.tanı,uldan Floryaya nasıl 

Sab gidiliyor? 
d , ~ •h saat 6.30 da Eminöttün

Ra ,,'.,~nk~ra caddesinden sirkeci 

l•~n dog:u başlı yan akın ög". 
en 

de\'a'n s~ın ·~ saat 16 ya kadar 
S ed,yor. 

rkec• 
seı~-ı· , n r dJ toplanan insan 

" Yol" serıy ••rdon takıp ederek ek-
ttle b 

~tpı•k b "Yız ve açık elbiseli, 
ç'Pla> acakıı eski tabirle ba\dırı 
,.. .t kadın "u" .. . h . . .. 
-IJ~d 0 rusu ep<ının go. 

· e 25 
ltq,13 den b:ı.,layıp 2-00 kuruşa 

t Y"k luı. 1 u selPn siyah camlı göz. 
' er 11 an ' c •rinde bildig"imiz ve .. 
~e'e . . . rırnızin h 

zın ve ızmetçilerimi.. 
Pazarda .. 

l<ırb;ıı n oleLeri taşıdıkları 
•tın 

Ye P~ ınodern kılıca giren 
zu, 0 .~ Ç.anta ismini alm•kta mah. 
l ..,orunın. 
ar 'tabii b ıyen, çoğu bez çanta-
taıar:n .. u torba h.ızuntu5u çan_ 
l'ııay0 dıÇtndekileri biliyorsunuz· 

' enjz . b . ' 
Ye h P• ucu, havlu krcw 

a, ~1nın ' 
F .ı..d ınakyaj takımı. 

'"'' e 
sePelleren . torbalara, çant.lara, 
1 ttıı, ı, 

1
} uınurta, börek, dolma, 

dt. Ş;ın~i"'ls .g;bi yiyecek d')iar. 

~Yler 1 ~ ukarıda vazdığımız 
" •ıınıyor · ,, 1 • 

" pak , k 01\~•lj ;sk Y" !arda hazan yıiks~k 
kt'·lı.~ak; arp t ııler görülüyor. Bu 
ter"k nıo,\crn kadın sürüsüne 
u •t ed•·n k Yırı,k er ekler de eşlerine 

On1 mecburiyet inde. 
b arın da b . 
'ok b aşıarı açık grava• 

· acakt ' ' 
Yakın a beyaz veva beyaza 
z Paııtaı · 
ıs, ceket . on, bazısı ceketli ba. 
ll sız. 

a u saatte . 
lııda tek t'gezm.iye çıkanlar ara. 

Peti, ~e uk elınde yiyecek se. 
&r ınaver 
1 

Uplara ' gramofon taşıyan 
ar deved:astıanıyor. Fakat bun. 
Yılıyor. kulak kabilinden sa. 

\'ani · 
da. ıstatist'k 

•1 llı SÖ 1 ı meraklısı arka • 
~at .. y edig· . d ğ 

&unu 'Fi ı o ru ise hir pa. 
llıiş. l:lence bo';aya 20,00 kişi git_ 
nı "iv, u Z0,000 ki•inin 17 000 
d . Cek ' ' 
etn İstanı, •lelpeti tasımıy"n mo. 
~k:. · tı ulardır 

l 'r·y . er· L tle 'Fl 
'ne Yet' <»·yanın ilk tren 

ışen m ~ • 
o_.aya tabi vatan-

daşlar evli barklı kimseler, eğlen. 

ce meraklısı gençler ve.. verdiği 

paranın acısını sarraf titizliğile 

faizlendirmek istiyenlerdir. 

Sirkeci garında biriken insan 

seli burada cidden görülecek bir 

manzara arzediyor. Bir günün ye

di sekiz saatinj eğlence ile geçir. 

mek istiyen binlerce insanın çek. 
tiği azab zannederim ki orta çağın 

kızgın demirle göz çıkarma usu.. 

!ünden her halde farksızdr. Tren 

vaktinden bir saat evvel soluğu 

istasyonda alanlar biletlerini en 

az yarım saatlik tehlikeli ve kor-
(Dc, amı 7 inci de) 

bulur. 

Dil 
Kurumu 
Bürosu 

Yaz münasebelile şeh
rimizde çalışmağa 

başladı 
Her sene olduğu gibi ·bu yıl da 

Dil Kurumu bürosu yaz dolayısile 
şehrimi:ode çıll~malarına devam 
edecekttr. Bu münasebetle dün 

şehrimize na:ldolunan büro bu sa. 
bahtan itibaren Dolmabahçe sa • 
rayında çalışmalarına başlamış • 
tır. 

Karısını tehdid etmiş! ............................... 

Ayrılmak için de bir mil-
ıyon lngiliz lirasi istemiş 

GEN(-; KADININ YÜZÜNÜ 
USTURA- iLE KESECEK Ti? 

Londrann kibar tabakasına 

mensub bir ailenın mahkemeye 
düşen dedi kodusu son günlerde 
İngiliz gazetelerinin sütunlarını 

en ziyade dolduran uzun uzadı • 
ya yazılara mevzu teşkil etmek.. 
tedir. Kont Kurt Hayviç Revent. 
!ov kırk 'yaşını geçmiş bir asılza
dedir. Kırk iki yaşındadır. Eşi 

pl.ıı1 Kontes yirmi beş yaşında -
~'" Kont, genç karı3u . ı tehJid et 
miş olmakla maznun bulunarak 
:n'ı "kemeye getirilrt'.i~tır. Üç yaş
larıı>da bir oğulları vardır. Kont 
bur ı;. da anas.nda:ı kaçırarak bir 
daha getirmemek üzere İngiltere 
lı a r! .. ~ine çıkaracağ1~11 söylemiştir. 
Kadın hayatının t~hlıkede oldu
ğunu söyliyerek mahkemeye mü
r:ıcaat etmiştir . Hay~tı tehlikede 
değnse bile herhalde vücudünün 
çehresinin bazı yerlerine kocası. 
nın zarar! dokunacağından kork.. 
t;ığunu söylemektedir. 

Kontun vekili ~öy;,. demiştir: 

Bizim bu iddialara karşı ceva. 
hımız şudur: Kont tarafndan hiç 
bir tehdi.d yapılmış de~ildir. 
Kadın mahkemede kocasının 

biraz ilerisinde oturuyordu. 
Fakat mahkeme salonu bu de. 

dikodulu davayı dinlemek ıçm 

şiddetli bir merakla toplanan halk 
ile o kadar dolmuştu ki Kontes 
maiyetinde yedi sekiz kadın ol_ 
duğu halde mahkemeye girdiği 
zaman ona yer bulabilmek için 
ııawtecilerin oradan başka bir 
tarafa çekilmesi lazım gelmiştir. 

Mahkemede Kontesin vekili 
söze başlıyarak iddiayı şöyle an
latmıştır: 

- Karı koca arasında ihtiliifa 
sebeb olan maddelere temas et -
mekten çekinmek istiyorum. Bu-

rada asil mesele tehdidin yapil • 
mış olmasıdır. İkinci olarak da 
şunu düşünmek iktiza ediyor: 
Hakikaten bu tehdidlerin yapıL 
mış olduğuna ihti:nal verdırecek 
müsaid bir zemin var mıdır?. B'
zim istediğimiz şudur: Kont ka. 
rısı olan Kontese karşı şiddetli 

bir h~rekette bulunmasın. Karı 
koca arasındaki diğer meselelere 
karışmıyorum. Yalnız 2 haziran 
günü aralarındaki ihtilaf öyle bir 
hale gelmişti ki geçônmenin im
kanszlığını ikisi de anlamıştı. Söz 
ayrılmağa gelmiş, birbirlerinden 
nasıl ayrılacaklarını münakaşaya 

başlamışlardır. Bunun için her 
iki taraf da avuktlarma müracaat 
etmişlerdir. Avukatlardan biri 
gelmiş, kar kica ile görüşerek me
seleyi tedkik etmiştir. Fakat Kont 

o günlerj seyahate çıkarak uzak. 
!aşacaktı. Bu seyahat karı koca 
arasındaki ayrılığın ilk adımı O

lacaktı. Haziranın 11 inci günü 
yola çıkacağı anhşılan Kont 
9 ve 10 uncu günü avukata tele
fon etmiş, artık karısından ayrıL 
mak için acele etmediğini söyle.. 
miştir. Kontese yapılan tehdidler 
ise haziranın 18 ve 19 uncu gün_ 
!eri olmuştur. Fakat Kont haki
katen karısını tehdid eder mi, 
etmez mi?. Bunu anlamak için 
Kontu tanımak lazımdır: Kunt 
~on derece hiddetli, çırbuk heye_ 
cana kapılır bir adamdır. Öyle ki 
kendisini idare etmek imkansız 

olur. Dinlenecek olan şahidlerin 

ifadelerinden anlaşılacağı üzere 
Kont yalnız başkalarını tehdid 

Devamı 7 nci sayfada 

Temmuzun 15 inde Parıs tak -
silerine yeni bir saat konulacak 
ve lbu suretle müşterilerle şoför. 
!er arasındaki münakaşalara ni • 
hayet verilmiş olacaktır. 

Hakikaten esıki saatler yüzün • 
den münakaşa eksık olmuyor; ha
Jtaretler, küfürler, hazan da cına. 
yetler vukua geliyordu. 

Fakat, aşağıdaki satırlardan, bu 
giıl>i kavgaların eskiden de eksik 
almadığı anlaşılır. O akitlerde o
tom<ıl>i:l, şoför tabii ylktu. Araba 
ve arabacılar vardı. Bunlarla da 
kavga akıslk olmuyordu. 
Arabacı1arın yerinı şoförler tut. 

tu. Haı1bden evvel şoförlere haka
ret etmek istenildi: 

- Haydi, kotinyon sen de! ..• 
Denilir. Kolinyon, meşhur bir 

kaıti1 arabacının ısmidir 

Bu canavar, on kuruşluk bir fark/ 
için müşterisini öldürmekten çe _ 
kinmem~şt.i. 

O zamanlar, arabalardn taksı sa-
ati yaktu. Arabalara pazarlıkla 

binfürdi. 
Bir gece, yaşlı bir adam Opera 

meydanında eski bir arabaya bin. 
mişti. Arabacı, Büt Şamon'da a -

rab•yı durdurdu ve müşterisini 
aı:amçı ille tehdid ederek otuz frank 
vermesi.ni söyledi. Müşteri itiraz 
edince arabacı yakasından tuttu, 
yere attı; Kamçınıo sapile kafa • 
sına vurmağa başladı. 

Zavallı adamın bir gözü pat • 
bin müŞkillatla kalktı, kesesini fır. 
!attı ve kaçtı. 

Ara.bacı, bir gün sonra meşhur 
polis hafiyesi Klo<l tarafından ya
ıkalandı, sorguya çekildi: 

- Sarhoştum, ne yaptığımı bil. 
mi yorum. 

Cinayet mahkemesr mu maze-

re.ti kabul etmedi. Ve arabaccyı 
küreğ'e mahkum ettı. 

s. o. s... s. o. s ... 
"ÇELiK BiR Cİ GER ARANIYOR,, 

Fakat, bu taleb geç işitiliyor; 
çocuk ta ölüyor. 

Anadan doOma kör Lir kızın gözleri açıl· 
da. Etrafına bakarak: "Yarabbi ı insanlar 
ne çirkin teylermlş ı .. :· diye ağlamıya 
başladı. 

•Londradan bildirıliyor 

•Londra radyosu dün gece ha -
ber veriyordu: Bir kaç dakika içın 
proğrammızı keseceğiz. Dinleyıci 

!erimize mühim bir teblığde bulu. 
nacağız: S. O. S .. 

Ipsviç hastahanesinin bir Brag 
Pol cihazına, daha doğrusu •Çelik 
bir ciğer• e şiddetle ihtiyacı var. 
Böyle bir cihazı olanların veya 
bulunduğu yeri bilenlerin hemen 
telefonla Ispiç ha•ahanesi müdü
rüne haber vermeleri rica olunur. 
Bir hayat kurtarılmış olacaktır .. • 

Londra civarında bir amele e
vinde geçen faciayı bu suretle öğ. 
rendi. Dokuz yaşlarında, Rejinald 
Jil adlı bir çocuk birdenbire fol~~ 
uğramıştı. Zavallı yavrucak yata. 
ğının içinde müthiş ağrılarla kıv. 
ramp duruyordu. 

Çocuğu kurtarmak için bir •çe. 
lik ciğer• e ihtiyeç vardı. Bir has. 
ta arabası, şehrin bütün hastaha. 
nelerini dolaşıyor, bu cihazı hu!. 
mıya çalışıyordu. 

Halbuki koca İngilterede an. 
yarım düzüne •çelik ciğer• var. 

Bunun da beşi meşgul. Blri boş. 

Fakat tamire muhtaç. Tamir et. 
mek, sonra hastanın bulunduğu 

yere götürmek için çok zaman lil

zım. Arada 100 kilemetroluk bir 

mesafe var. Yüzl('rce kişınin koş
ması, aramas boşa çıkm"dı. Cihaz 
bulundu. 

Bulundu ama, hastahaneye gc. 
ttrilmeden cın dakıka evvel, zaval. 
lı yavrucak da gözlerini hayata 
karşı kapadı. 

••• 
Loııdra. bir başka fac iaya daha 

sahne olmuştur: Gözleri açılan 

22 yaşında bır kız sevinecek yerde 
ağlamıya başlan11~tır. 

Anadan doğma kör olan bu kı
zın gözlerine amelıyat yapılmış 

ve mucize kabilinden gözleri açıl
dı. 

Genç kız, etrafındakilere hay. 
retle bakarak ağlamağa başladı. 

Sebep? Pek sade ... Meğer bu 
kız, bütün erkekleri, kadınları gü
zel çehreli ve neşeli sanıyormuş. 
Gözleri açılıp ta ekserisinin çir. 
kin ve neşesiz olduğunu görünce 
inkisarı hayale uğramış ... 

İlk solroğa çıktığı zaman da ara. 
baların, otomobillerin arasından 
geçmekte müşkülat çekmiş. uz"k
taki şeyleri yanı başında gibi gö. 
rüyormuş. 

Gözleri yavaş yavaş mesafeyi, 
renkleri tayine başlamış. Bir gün 

kendisini hayvanat bahçesine gö. 
türmüşler. Kafeslerdeki hayvan. 
!arı fil gibi büyük görüyormuş ... 

Efkarı umumiyo. bu ağır ceza_ 
nın csaıtıoş ve ahlaksız arabacı
lara bir dersi fbreh olacağını zan 
nedyiordu. 

Halbuki •bu zan yanll§tı. Ara . 
.bacı Jak Kolinyon, bir öğle üzeri 
Konkocdiya meydanında duru _ 
yordu. Bu otuz senelik bir ara -
!bacı idi. Yanındaki bir arkada • 
şına: 

- Araıbacilık bir san'at değil 

Artık bu arabacılık da insanı ge
çindirmiyor. Ne yapmalı bilmem .. 

Diye derdini yanıyordu. Tam 
lbu sırada yanında bir kadın ve 
bir kız çrıcuk bulunan redıngotlu 
bir adam kendi~:nı çağırdı. 

- Bulonya ormanı kapısına ka
dar götürebilir misiniz? .. 

- Hay hay, bininiz!.. 
Aralba yavaş yavaş gidiyordu. 

Fakat feci dramın ilk perdesi baş 
lamıştı. Arabacı kendi kendine 
düşünüyordu: 

- İŞie, lsti . ;eccğim parayı ve. 
recek taşralı 1.engin bir aile ... 
Ormanın kapısı önünde durdu. 

' KollrıYQn müşteriden, otuz beş 
da'kilkalıık blr yol iç;n 5 frank il; -

tedl. Bu istediği para bir saatl'k 
bir kurs için id .. Hakkı ancak 2 

. frank 50 san~im ka.dar tutuyordu. 
Müşteııi itiraz otti : 

- Tarife mudbince hakkın, 

bahşişle beraber 3 franktır. 
Dedi. Bu adam, Duc mualh'mll' 

mektebi müdüril Mösyö Jur idi 
Sergiyi ziyare~ için a<1esile be_ 

raber Parse gelmişti. 
Paris. araba tartfelerinı de pek 

güzel biliyordu. Kolinyon, 3 fran
gı rt•ddettı! 

Bir saate yakm yol aldım. 

Yirmı dakika dınleıımek h"kkım
dır. Jl<'t halde 5 frank \0 erPcelt -
siniz. 

M09.\ ö Juy, bu inadcJ arabacı 

ile rniinaknşa elmt:·nıek için !l fran 
gc w rdi. Kollnynn paravt aldı. U

zal<la ~ tp giden müstcrinin arkıı • 
sından bağırdı: 

- · Dur biraz .. Yanlı9 hesab et
tiın. Hakkım heş frank değildir . 
Size iki su borçluvunı . Alınız onu. 

- Lüzum yok. Numaranı aldım 
Bu akşam belediy~ reisine yaza. 
cağım. 

Kolinyon bırcok kereler malı -
kıim olmuş bir serseri rdı. Şup -
hesiz yine işinden olacaktı. 

- Bana bak mihyö, böyl<> e -
hemmiyctsiz b ir şe,· ıçın şikayet 

edeyin1, demey1n\~. Alını7. farkını 
vereyim ... 

Mösyö Juj sulha yanaşacaktı, 

fakat karısı bırakmadı. 
- Olmaz, bu iıerifi beledıye re. 

isine mutlaka şikayet edcl .. k. ter· 
biyesini verdireceksin! .. 

Dedi. Ve kolundan çekti. U -
zaldaştılar. Ormana ırrdiler, kay
boldular. 

Ayni ge.-e, Mösvö Juj, Paris 
belediye reisine bir mektu.b yaza_ 
rak arıibacıyı şkayet ettı. 

Kolinyon, eyllılün 22 sinde be-
1ediyeye çağırıldı: 

- Aldığın fazla parayı götür veı 

J)cvamı 7 nci sayfada 
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(Birinci sahifeden devam) 
bir otabüs'e ayrıldığı m:ıliıccsa ı!a 
genç Bulgar kadını ile çocukla -
rının şeh!rdcn hiçbir vasıta ıle 

çıkmamı~ oldukları hemen bütün 
şoförler n dinlenmeleri ve polıs 
kayiıdlerin!D tedkild ile anlaşıl _ 
tnl§tı. Faklt gerek resmi kayd • 
lanı ve gerek muhtelif şabidle -
rin i/adeleri:ı'.! göre Malaıyada 
tıuunm= ıeab eden bu kadın ve 
çocu.karırun oturdukarı ev bomboş
tu! .. Evde yapıa naraştırmaar ıse 
en küçük bir iz ermemişti. 

4te ııiıh.<ıyr.t yine 10 uncu cıda 
bu l'Vde yapıan son bil' arama ~~ı 
hakikati bütün çıplaklığile mey • 
dana çıkarmıştır. 

ın 

faciası da Malatyada açılan 3 yeni 
mezarla kapanmış; ebediyen ör. 
tülmüştür. 

ÇOCUKLARNI NİÇİN 
ÖLDÜRDÜ? 

Ali Rizanın çocuklarını öldür -
mesi sebebi is.. ~öyle izah edil -
mektedir: 

- Ali Riza insanlık tarihinde 
eşi görülıniyen bir soğukkanlılık.. 
la cin3yetinin planını tasarlamış_ 
tır Annelerini öldürdük!en sonra 
çocı.ıklan kimseye bırakamazdı,_ 

Çocukların hlidiseyi polise haber 
vermesi ısuhtemel olduğu gibi 
bunları beraberinde de taşıya • 
mazdı, Çünkü p!.inını tamamla -
mak ve tahakkuk ett'rmek onun 

• içlıı bırinci şartlL 

256000 
Vatandaşımız altı 
aya kadar buraya 

getirtiliyor 
Yugoslavyadaki göçmen vatan.. 

daşlarımzın memleketimize gel. 
melerini temin etmek üzere hü. 
kfunetimizle Yugoslavya hükü -
meli arasında 1 aydanberi cere. 
yan etmekte olan müzakereler 
mucibı memnuniyet bir şekilde 
bitmiştir. 

Bu münasebetle Yugoslav mu.. 
rahhesları dün akşamki ekspres.. 
le memleketlerine hareket etmiş.. 
!erdir, 

Nakil işlerine 6 aya kadar baş. 
!anacaktır. 

Memleketimize gelecek o'•'! 
muhacirlerin sayısı 256 bindir. 

ltalya Çemberlayn, 
Fransanın arasını 
bulabilecek mi ? 

ile 

(ıiirind sahifeden devam) 
tığını söylemektedirler. 
İSPANYADA HARB VAZİYETİ 

Londra 13 Son Telgraf)- Fran 
ko, İspanya harbine kat'i bir ne. 
tice vermek zaruretinde olduğu_ 
nu anlamıştır. Esasen İngiliz • 
İtalyan itiliıfının bir an önce 
mer'iyet mevkiine girmesi için 
Musolini de bunu arzu etmektedir. 

Franko, harbi kat'i neticeye mü.. 
essir olabilecek bir şekle sokmak 
için her ne pahasına olursa olsun 
Valansiyayı elde etmeğe karar 
vermiştir. 

Fakat Valansiya düştüğü tak _ 
dirde Madridin de teslim olması 
iktiza edeceğini ve binnctice ken 
dilerinin artık müsbct ne ice a_ 
lamıyacağını düşünen hükiımet_ 

çiler Valansıyayı şıddetle ve e _ 

hemmiyetle müdafaaya karar ver 
mişlerdk 

Hükümetçiler bu şehrin dış ta. 
raflarında müteaddid müdafaa 
hatları tesis etmişler, takviye kı. 
taatı getirmişler, mühim miktar. 
da malzeme sevketmişler ve bu
ranın müdafaasına da Madrid 
kumandanı General Miyahay'i 

memur etmişlerdir Bu itibarla 
bugün şehre 40 kilometre yakın

laşmış olmalarına rağmen Fran
kistlerin Valansiyayı ı.eptetıne -
!erine pek ihtimal verilınemek • 
tedır, 

Barselon 13 (A,A.)- şark cep

hesinde, Artana mıntakasında 

Cumhtıriyetçiler Famela'yı, Kast 
ro kalesini ve 608 rakımlı tepeyi 

ıstirdad etmişlerdir. 

===============================~-==== ·~=--===~ı 
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Yu.an: M. Sarr.i KARAyf;i. 

Mehmed Ali se11, kazıkçı kimdir 
bi!rniyorsun 

Kavas oğlundan daha küçük yapı ı 
Fakat cevher:i ve hızh bir pehlivan:1'11f 

- Efendimiz, Mchined Ali Pa. 
şa kullarınız iradelerinize intizar
da bultıntırlar. 

Ali Paşa, derin bir nefes aldı. 
Muhakkak yakayı kıırtaracaktı. 

Çünkü; Mehmed Ali Paşa Pa
d.i§ahm damadı ve en yakın dos
tu idL 

Mehmed Ali Paşa; evvelce A. 
zabkapısmda Lüleci Sofu Baba
nın yakışıklı bir çırağı iken da. 
madı padişahi olmuştu. 

h, sr' Sultan Aziz; siyasetten ıç 

d uo1 
lamıyor, ~onanm<1":ııa, or us 

güveniyordu. 
Ali Paşa gitt'k.ten sonra; Stıl ' 

tan Aziz Mehmcd Aii Pa~a) a 

- Mehmed Ali, bu herıl y•~ 
man bir kulumuzduı\ ~'aka\ 

horozdan, ne gürl'~ten ve ııe dl 

d ..... t ıfel~ koçtan ve ogı.ıs en ar a 

o bitmez tükcnnıcz ::."! Ket 1nr tT 
hammül edilm<!7, 

,ıt 
Mehmed Ali ?nşa k.v.n 

10 defa :::.- her tarafını arıyan 
:ııaf:ııta ve adlr1e bu defa da bod· 
rumun kazılm:ısmı di.ışünmüş v" 
bodruma vurulan il1< kazmalardal" 
ııonra Yanola il~ çocuklarının ce
sedleri etleri dokü '.mfq, dağılmış 
bir halde bulunmuştur. 

Bu vaı.tyct!cn an!:ışı)dığına gö
re Katil Ali Rıza, kansı Yan<ıla -
run İpsal:ıda metroloJı memuru 
muhiddiıı ile uzun zamandır se -
vişmesine ma-ı olamama -
nın verdiği b r hırs ve dntikam 
ile ve y<ne muh•dc! nık-ı Yınolaya 

Çocukların sağ ka'ması ıse pla
nını yarıda bırakacaktı. Bunun !.. 
çindir ki, Ali Rıza şuur ve his.. 
leri:ıı tamam.ile kaybetmiş olarak 
hedefine vasıl olmak fkrl sabiti 
ile insanlık çerçevesinin dışına 

çıkmış ve herşeyi gözüne aldır
mış bulunuyordu•. 

Gayri 
Mübadillerin işi 
Maliyeye geç.i 

Mütekaid 
Dul ve 
Yetimler 

(Birinci sahifeden devam) 
tekaüd, dul ve yeijnıfer: tesbıt ct
m.şt.r Buna göre hazineden ma. 
aş alanların sayısı 68,694 ki.Ş1dir, 

Bunlara ayda 1.372.104 lira, sene. 
de 16.465.248 lira maaş verılmekte 
dıc Bunlardan 46.429 1<iş. eski 
tekaüd kanununa göre, 22.275 ki
şi de askeri ve mülki teırn•id ka. 
nununa göre TOaaş almaktqıjır 

Filistinde karışıklıklar 
git ikçe artıyor 

Sofu Baba koç meraklıs. bir 
adamdı. Sakız ci::si koçl.ırı bes... 
!er ve dögüştürürdü, Sulta_n Aziz 
de, küçuktc'lberi k"IÇ ve horos 
döğüşüne r.:ı_raklı olduğund.ın e. 
fendiliği zamanında bu gibi a -
damlarla münasebette bulunur -
du. Bu scbcble Sofu Babanın gc.nç 
ve yakışıklı çırai:,'1nı da bir gün 
Velirfend çayır nda koç döğüş.. 

türürken LÖrerek yanına aJroıştı. 
On beş, on :ıltı yaşında bulunan 
bu çocuk derece derece yüksele
rek plllja, rihayet d.ıırad \"e sad
razam oldu. Sultan Aziz.:- en ya
k~ uendeıer1 ndcn ıdt Onun~a lfı
übal · konuşur yemek yer, gece 
gündüz beraber bııluntır ve çok 
meraklı olduğu ·dama• oynunu 
oynardı. 

ni tasd>k etmış'.ı. 

Suttan Az'1z; dıink i \"e k ·ııı:~ 
yorgunluılclarını ul'• ll: ı;;tu l ti 
le, Mısır ID"S""lC~ unu gu""\..r~3~ 
garketmiştı. İsmail Pa,:ı~ın 

mağlü!ıiyoti ye,-;ııdn •· r,pıt 

" 

. ..,utıS 

Mektub geldiği bir günün ak
ca~,nda l:'tikaınırı ve kırılan. 

çiğnenen namusll!'un acısını kan. 
la almağa karar vermıştir. 

SİCİMLE BOÔUYOR 
Karısı ve çocukları yattıktan 

ıonra çok ince bır sicimle evveııı 
karısını ve sonra da çocuklarını 
uyurken boğmuş, sonra da çok 
büyük b!r soğukkanlılıkla henüz 
daha 15.bi olan kendi öz yavrula. 
.rının cesedlerin! ve aldıttan karı, 
sının ölüsünü bodruma gömmüş. 
tür' 

Ali Riza: bu kanlı cinayet ~ 
cesmm sabahnda oradan kalkan 
bir trenle •Malatya• dan .-yrıl

mış ve böylece ilk masum kuz • 
banlarını, gömdüğü çukurun bir 
aynlni İpsaldda da açmak; karı
lllllll Aşıkı Muhiddin! öldürerek 
kana susıyan intikamını yatıştır
mak üz.ere evvelA !.tanbula gl~ 
mi.ştlr 

Tesadü! İstanbulda bedbaht tv 
fi:ır Ömer LQtfiyi katilin kar§lSl
na çıkarınca da herke~in bildiğ; 
gibi onu - sırf arabasına sahih 
olarak !psalaya gitmek üzere • 
Derbend yolunda bir kıırııunla 

IHdurırllş ve bu 4 üncü c.!nayetı. 
n..n azabıle hiç ezılmeden ve kort 
madan muttasıl kana ve inUka. 
ma doğru yol alarak lkıbe\ İp • 
sa:3da 5 ine! vak'asını da yapıruş; 
ıc~ra bı.:nları kanı ve canı ile !).. 

de .şt .rt. 
Katıl Ali Rızanın genç kansı 

Yan olayı ne kadar sevdiğini ve 
bu çılgl:' muhabbet n!sbetinde 
intıka..,,:nın da ne derece büyük 
olduğunu ve karısının Cışığa karşı 
ne ncsbctte ağır b!r kin taşıdığım 
§U mute,-,-nlm hfidlse fiçıkça jlÖS. 

termektedir: 
Malaty.ıdaıd evfn bodrumunda 

\l cesedlerln bulıınduğu ı;ukur

dırı biraz ileride ayrı bir çukur 
içinde hır demet mektub da bu. 
lunmu§tur, 

Bundan anlaşıldı~a ıöre, .)IJ 

Rıza karısı ile Muhiddinin günah. 
k!lr aşklarının en küçük bir izini. 
en ulak bir emaresini bile imha 
~tmek !stlyerek mektublan da 
gommüştür 1, 

Bu SUJ'etle insanlık tarih!nın bu 

en korkunç ve tüyler ürpertici 

Takdiri kıymet kemlsyo
nu muamelAtı maliyeye 

devri tesllm ediyor 
Gayrimülbadil lşlerınin tn~fi • 

yesi hakkında kabul olunan ye:ıl 
kanundan sonra artık takdiri kıy
met komisyonunun vazifesi ni • 
hayet .bulmuştur. 

Bu komi.syııu, muameleleri ile 
dcısyalannı Malıye Vekiılet! t::ı. 

rafından gönderilen bir heyete 
teslim ve devretmej:e başl:ımıs • 
tır. 

Esasen 29 haz•ran 938 tarihin • 
deıtberl takdiri kıymet de ya;:nl -
mamakta v~ gayrımenkul emva
lin satışları da durdurulmuş bu
lunmaktadır'. 

Teslim heyeti takdtri kıymet 
komi.syonıından evrakı devır ve 
teslim alır almaz, gayrimübadil 
işlerinin ta;fiyes:ne başlıyacarl: -
tır. Gayrlmübad;IJerden komis -
yona a d işl~ri oianlar bundan son
ra Maliye Vekilet.r.c müracaat e
deceklerdir. 

Vekalet, tısfiye i;nin şeklini 
karıırlaştımıq olup tesellüm mu. 
amelesi biter bitmez yakında, tas
viye işleroine başlanacaktır. 

lngiliz 
Kralı 
iyileşiyor 

Londra 13 (A.A.)- Kralın sıh

hi vaziyet. ıyile~mekte devam et
mektedir. 

HiKAYE 

UN ÇUVALI 
(4 lin<ü <ahifemizden devam) 

tum. Fakat haklıl•dım, bu gö -

rülen hır hakikatti. 

C it mes'elesl hakkında 

Gözlerim peşini kaybederken 
düşünıiyQrdum; terbıyesl, a'ı1iıkı 

bozulmasın diye evin! terketti • 

ğimız kızcağız bu muydu?'. 

ltalyanın 

Fikri 
Soruldu 

Roma 13 (A.A.)- Diplomatik 
wıHelkr Çekoslovakya sefiri -
n'n clün Kent Ciano ile yaptığı 

mülakat.ı hu•usl bir t'hemmlvet 
atfetmektedirler. Sefirin Kant 1 

Ci o'va Çek •'ıwakya mcsclest \ 

h•kkında Prag kabines!'lln nıık. 
ta' n aT l h1\d\..r'rılş olması~ ayn\ 

:ı: ~~nda vnıı:>•nın bu hassoq 
lrısmı b ı-•unda İhlvan•~ fikrini ı 
~ rırı~ r'-- 0 mıı"t("Tlle]d!r, 

Bcı ani değişmenin sebebini bul 

mıya çalıştım, muvaffak olama -
dım, içimden: 

Belki. •• •Un çuvalı'• aydın. 

lanmış, hakiki çehresinin eşiydi. 

Diyebıldim. 

ZAYİ VE İTİBARDA,' DÜŞl'tlÜŞ 
NÜFUS CÜZDA ·ı 

iranın İstanbııl Ccneral Kon. O

losluğu tarafından Avişalem Deh. 

pur namına ,erilen 22 mnyıs 1932 

tarihine m!isadif 1 Khordad 1311 

,emsi tarihli ve 1289 sayılı nüfus 
riizdanımı zayi ettiğimden ahaı ı 
kn e yedinde görülecek olursa 

kanuni takibat i<ra lulınaraktır. 

Askeri ve mülki tekaJd ta~u

nuna göre baglanan aylıklardan 

on senelikleri ve ikr:ımıyelcri b'r 
den verılcrek haz:::ı.e ile alakala
rı kesilenlerin sayısı 2376 kışidir, 

En ax ve en tok mütekaid 
bulunan vilayetlerimiz 

Tesbit edilen Jısteye göre teka
üde sevkedilen askeri ve mıilkt 
memurlarımızdan ekserisi daha 
ziyade İstanbul. Bursa. Ankara, 

Konva. Balıkesir ve Kastamonu 
vilayetlerinde oturmavı ternh eL 
mektedir 

.Mütekaidlerimiz!,. en çok bu -
lunduıtu şehirleriwızden İstanbul 
birinci. Ankara ikinci. lzmir Ü

çüncü, Bursa dördü~cü, Konya 
beşinci, eC'l az bulı..nduğu şehlde

rimizden de Hakkari bırincı. Bin
göl ikinci. Muş üçüncu, Ağrı dör

düncü, Tunceli beşinci ııelmekte. 

da 
ist:ınbulda 18603 askeri, 9845 

mülki olmak üzere 28,448 müte

kaid, dul ve yetim yaşamaktadır. 
An karada 2506 askerf. 1244 müL 

ki olmak üzere 3750 1zmirde 19ô8 

askeri, 1272 mülki olmak üzere 
3240. Bursada 1845 askeri, 770 
mülki olmti üzere 2624. Konyada 
1081 askeri. 441 mülki olmak üze
re 1492 Mütekaid, dul ve yetım 
bulunmaktadır. 

Hakkaride 3 askeri, 9 mLilki oL 
mak üzere 15, BiNıölde 16 askeri 
30 mülki olmak üzere 46, Mu~ta 
23 askeri. 80 mülki olmak üzere 

103, Ağrıda 61 asker!, 48 mülki 
olmak üzere 109, Tunce!..nde de 

58 askeri, 58 mülki olmak üzere 
116 mütekaid, dul ve yetim ya -
şamaktadır, 

Hey' etimiz 
Zonguldakta 

(Birinci sahifede• devam) 

Dünkü sayımızda da haber ver 

diğimlz veçlıile İktısad Vekili 

Şakir Kesebir'in başkanlığında 
bir heyet Zonguldak kömür hav

zasının üç yıllık kalkınma proğ. 
ramı hakkında mahallinde ted _ 
kikler yapmak üzere dun akşam 

saat 18 de Aksuvapurfle Zongul. 
dağa hareket eylemiştir. 

Heyet İktsad Vekaleti den.z ve 
hava müsteşarı Sadullah Güney, 

Sanayi Umum müdüru R<'§ad, 
Başm~avir Fonden Pojş, komiser 
Fahreddın, Eti Bank umum mü

dürü İlhami Nafiz Pam:r, Eti 

Bank idare meclis! reisi Hamid, 

Eti Bank umum müdur muavini 

Bedri, Sümer Bank adına Adnan, 
Zonguldak meb'ı..ru Ragıb, Af -
yon meb'usu Naşid Uluğ, Vekillet 

kalemi mahsus mildürti Fettah 

ve gazetecilerden ml.irekkeptır 

Beyrut 13 (Soa letgraf) - Fi
listinde vaz yet çok karı~tk ve 
nazik olup gergt'1lik gittik''-' art. 
maktadır. 

MMT ·~ketin hl'l" taraf ~da t lhiş 

hareketi mevc1Jrldur. lngü.zkr 1 

mütemadiyf'n takviy~ kıtaatı ge -
tirmekte<lir. Buna rağmen hır 

taraftan Yahudı!cr diğer tarnftan 
Ara.blar Fili•~ ain parçalanma • 
ması ıçin durm.d.uı calışm:.kta -
dırlar. 

~==:;========================~ 

Suriye itilafl 
Tasdik 
Etmiyecek mi 

(Birinci sahifeden devaın) 

protesto etmi}e karar vcrmİ!-jltr. 

Bu maksadla bir de miting hazır. 
!anmaktadır 

EYLCLE TEHİR EDİLE. 
M(ZAKERELER 

llalcb 13 (Son Te!gra()- Tür
kiye ile Fransa arasında Suriye_ 
ye aid meseleleri de halletmek 
üzere Ankarada toplanruı konfe. 
ransın eyllıle tehir edilmesi mü. 
nasebetilc neştiyatta buluoan A. 
rab gazeteleri Suriycnin noktai 
nazarı ve lıakları tamamen kabul 
edilmedikçe eyllıl toplantısında 

rniisbet bir netice alınacağı hak. 
kında uıiilereddid göriinmckte • 
dirler. 

Müfritler Türk d .;tJu*1tnun 
Suriye için ne biiyük kıymet ifa. 
de ettiğini idrak etmekten adeta 
mahrum vaziyette lıulunmakta ve 
hayala! pe•indc koşmaktadırlar. 

VATA. "İLER KONGRESi 
BUGÜ. TOPI.ANIYOR 

Bc)TUt 13 (Son Telgraf) Su. 
riye Başv kili Cem! Mard"mın 
davetiJe vatani fırkası bugü'1 fev. 
kalade b,r kongre aktes:cektir. 
Bu kongrede partinin son Tür
kiye ..Fransa anlaşmas karŞlsın_ 
d3 alacağı vaziyet ile hüküınetin 
iktidar mevkiini mııhaiaza edip 
etm yeceği meselesi tedkik oluna. 
caktır. 

bir yılda ne 
Fayda temin 
Ediidi 

( 2 ine. sayfadan devam) 
edilmek <uretile yurütülmesi ve 
iş verenler ile işçilerin bu amme 
lıizamına alıştırılması gözönünde 
tutulmuştıır. 

Önümüzdeki sene irin neler 
düşünülüyor 

Yine bu yıl, Büyük lVl.11.?t M~. 
lis:nce çıkarılması mühletleri u.. 
zatılmış olan nizamnamelerin ış 

dairesı genel merkezinde hazır. 

lanmış olan projeleri üzerinde fi
liyat bakımından daha mü;;bct 
etüdler yapılması ve nizamname
lerın tatbikatında güçlükler veya 
iktısadi hayatta bazı sarsıntılar 

ile karşılaşmamasının temini mu 
karrerdir, 

Çalışma 
.Saatleri 

(Birinri sahifeden devam) 
mıırlan~ h'1'!.cn evlerine gidip 
öğle yem<!ği yemelcri1!e mani 
olmaktadır, 

Bu vazıwt. kc:rf"..andc ba.zı 

ınemu1'1ar '!Jfl i~ sautind!l' yenu~k 
yemekte veya!ıııtl geç ı•akte 

kadar aç ka.! 1.'l rııh.atsız uI1n~k

tadırlar. B!ı ;ıiba~ıa nybıı.,<t11. •• 
dan itibaren çalışm.ı swtl•rı • 
nin değl tiıil!lesi nı.ukarrer -
dir. Yeı1! ~ı.>k!hı na.ıo.l. alacayı 

hakkında k:ıt"i kJrar verilme • 
mi§ ise de lıı?T haldt' öğle ıistü 
bir saatlik r11:i!i:1 kabul edi1nı.e .. 
.si ve 9 - 12, 13. 1ô ııın v•ız. 
mesai ><lllıi olarak kabul eJi! -
mesi ço/, Nu'ıtenwldir, 

Vatııni partisinin belkı kurulu_ 
şundanberi en mühim içtimala
nndan birini teşkil roecck olan 
bu toplantı ruznamesinde Hatay 
meselesinden maada Elcezire me- !--------------
selesi ekalliyetler da,·ası gibi di- rını kesmelerini tercih eylemek. 

1 
• tedir. ğer ban mühim meseleler de var 

d Kongre, bu üç şıktan birini 
ır. 

Bu üç husus hakkında kat'i blr tercih edecektir. 
karar verildıltten sonra hüküme- Kongre çalışmasını bugün ne-
tin vaziyeti mevzuu bahsolacak- ticelendirebildiği takdirde vazi -
tır yet bu akşam tavazzuh etmiş ola-

Bu hususta Vataniler üçe ay. caktır. 
nlmış bulunmaktadır. Bunlar - Umumiyetle zan ve tahmin e. 
dan bir :zümre yine Cemil Mar • dildiğine göre Cemil Mardam yi-
rlamın iktidar mevkiinde kalma. ne iktidar mevkiipl muhafaza e. 
sını, diğer bir zümre kendi par. decektir 
tilerinin tktldarı muhafaza eyle. İNTİHAR HAZIRLJGI 
mesini, fak.t Başvekalete başka. Antakya 12 (A.A.) - Fransız 
sının getir'. mesıni istemektedir. delegasyonu ve mahalli hükumet, 
üçüncu ve kuvvetli bir zümre de kayıd muamelesine devam edil-
Suriyenin vahdetine halel geti~ mesi için \cab eden hazırlık ted_ 
rıldığ' i ve Fransa !le Türkiye - kikatına başlamıştır. 
nin Suryeyi vasisiz bir çocuk te- Bu hususta iki hükümet arasın 
Jakki eylediklerin. ileri sürerek da pek yakında temaslara başla. 
Suriyenin şere! ve haysiyetini nacağı öğrenilmiştir. 
kurtarmak için yegane çarenin Bu suretle seçim işlerine on beş 
Vntaniler!n muahlefet me~iine gün zarf;oıda yeniden başlanab!.. 
geçmeleri ve hükümetle alôkala- lecPği üm!d edilmekted!r. 

Padiş2h M~hnıed Ali Paşanın 
yanına gelmek istediğini anladı • 
ğındon hemen hcz;nedarına, 

- Tam ~ırası çııbuk! .. 
Diyerek emir vcrdi. 
Paşa gelmi;;ti. Aı, Paşı., gitme

ğe hazırlanmı§ bir tavırla ayakta 
duruyordu. 

Sultan Aıjz, Ali Paşanın sıkıl
dığını anladı. Sadrıazama hıtaben: 

- Lalam! Bir tüdü şöyle ser
best olamazsın'"' Bak Mehmed A
liye! .. Anl141ldı ışlcrın çok"' Hay
di git işlelrini yap' Ben de şu 
.Mehmed Ali IJ.e biı dama oynı
yayım,"' Amma, yarın ç&ğlıyan 

köşküne gel, iyi bir güreş olacak,'" 

Ali Paşa yer öpüp kaçar gibi 
huzurdan uz.~klaştı, Zavalıı adam 
Padişahın bu çocukçl hareketleri 
karşısında deli divane olacaktı. 
Girid ihtilal ateşi içinde dı. Bos. 
na Hers""~ a, aklanın ştı. K >radağ 
da ayaklanmak ÜZL"c bulunuyor
du. Ruslar durmac! 'n Balkanları 
gorükleyor, Tiirl< rlfvlet!ni orta _ 
dan yok etmek iç" n en son kuv -
veotlerile çalışıvor'ardı. 

hazint·sinden sJroyı t mnv · · 
yine mılyonbcc·ı ..ıra ako<'a!;l' 

Padişah coşkun bır l'.) ' ' !çirdi 

Mehmed Alı Pa,,ıy.ı sc. c'ı, 
- ı • 

- AU, Makarnac: ıle KırkP 

narda gür<'şen ka..ıkc KJra l)e' 

kir İstan!ıula ge!Mi . h~ r ' .,ıl 
mı? 

- Hayır efendimız 

- Amma yaptın ha 1 
•• ll r h";" 

var geleli, S.ıya ocd;, ndad;f ~; 
rın Makarnacı ile gilrc,t·~cc ğ 
Ne olacak dersin? . 

Ef d . , k k h • ,.r.D' - en ımız, pnz1 çı · · ~ıl' 

hiç bir malılmatım yok. N :-'lıl !~ 
küm vereceğ<mi b ıer.uyorııın· • 

kamacı kulunm Kırk be )"llŞ;ır 
dadır. Bu adam ac2,b.1 ka, Y~ 

.,,,. 
da? .. 

- Kazıkçı da ayru yaşta. ,~ 

- Makarnacı çok kuv,·ctlı ~ 
~mdiye kadar sırtı yerı· gclr<lc r 
bir pehlivan'". Kazık~ı nasıl 
nooilir bu odamı'. Hem de tloıJI' 
mamış bir adam. 

'D' 
Sultan Aziz, Melımed Al: 1 ııç' 

şanın bu sözlerı iizerın~ J{~ıı 

hakkında iı.ahat vc•rml'ğe b~i' 
!adı: 

ıDc\'amı ~ _,_ __ 
ZAYi 

~~ 
Trabzon Erzurum otel~ıil'. ~ 

doktörlük yapmak l.izere TUi ~ 
şubesinden aldığım 31 nurTl3 

1,. 
vesikamı zaycttım, Ye isırıı 

cağımdan hiikmü oktur. . ~ 
Hüseyin -~ğlu _"'ia~ 

Mu 1ıa:n .. 
rT'~n k:rı"ı 

Yeni halde 53 N. lı yPzıhane (3 senedir) 240 
Şehzadebaşında trc mvay caddesi sokağında Damat 

4fl° 
İbrahimpa.5a sebili (939 mayıs sonuna kadar) 60 f 

Yukarıda semti, senelik muhammen kiralarile kira müddetıer\. 
zılı olan mahaller ayrı ayrı kiraya verilmek üzere açık arttırll'n)'~ıt1" 
nulmuş ise de belli ihale günü.'lde giren bulunmadığından srl,f' 

19/7 /938 salı gününe uzatılmıştır. şartnameleri Levazım MüdürW ~et' 
de görülebilir. İstekliler hizalarında gösterilen ilk teminat makbtıZ ,lı' 

"ıııe mel<tubile berab~r yukarıd:l< yazılı günde saat 11 de Daimi Encu 

bulunmalıdırlar. (4408) 
• •• 

Senelik 
Mu ham• 

men kira..,ı 

Süleymaniyede Samanviransanl mahallesinde 

Dökmecilerde Süleymaniye sani medresesi (de

po olarak) 

Şehremininde büyüksaray m(ydanı sokağında 36 

metre murabbaı ar.a 

240 

15 

Eyüpde Büyük cami mahalli ve sokağında Ebussu•Jt 

Efendi mektebi 36 
ııı-!1 

Yukanda semti, seııelik muhammen kiraları yazılı ole~ ııı~ ~ 
· · • rtC 939 senesi mayıs tonuna kadar ayrı ayrı kıraya verılmek ıız 6 .. ıı-

arttırmıya konulmu~ıur. Şartnameleri Levazım müdüılüğfuldC ~ J 
bilir. İstekliler hizalarında gö~terilen ilk teminat makbuz veya ıııl'ıı' 

bile beraber 26/7/938 salı gfoıü saat 11 de Daimi Encümende bıl 
l lıdırlar. (4430) 

-

[ 
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Yazan: Yaôız Yüz binlerce YAZ EP1QRT Jl RI: 4 
;::::;;:;;;;;;;;~~~~ lns~? !u sahifeden .ıeum> . _______ l ___ O _______ Y __ _ 

~ ercüme, ve iktibas 
ıııkkı mahfuzdur : 

Vesika, r~sim, malftmat Ye not verenler: Eski Osmımlı donanması erlt&. 
nından miralay Remzi, İskele ve limanlar umum kumandanı albllJ' 

Şükrü Pala, komodor başki.tı"bl İhsan, batan gem! kaptanlan, 
eski armatiirlu. Ve buı:-üne b dar eizli kalan ve.•ikalar 

He 
ti 

namusum hem şöhre
.ki paral olacak 

Ne yapalım Allah yardımcımız olsun 
Ye:elelerde bulunan gem.Jcrin, 
Sis' nli ve motorlerın bu işe tah.. 

tne de beni memur ettiler. 

b ~anları dolaştım. Mottirleri 
~ dunı. l:Iepsi y~la çıktılar. Şimdi 
cakı;. de Y~nlini bu .işte kull~ 
~ ıtı. •• Gemı kirasını hemen o.. 
ltac eceğim.. Yarın .sabah yola çı.. 
.1ı;- ~· Bandırma . is''elesindeki 
t;;~. İtı:ltti ıtlacak, İ:slanbul.a gö. 
·-"Oekaİfl! 

l!tf'liiu,~ı bey en k.ırkulu. ihtimal 
La lfında. koftu.~tıığ rı.u.f\ farkında 
""1e değildi. 

Ilı .\Yiarca siperlerde kalmış, dÜ§-
1~nla döğiişmüş, kurşuna, gül • 
bn·e, bombaya göğüs gernı~. Allah 
g"~ ne kanlı süngü hfrcaml.annda 
~~.göğse çarpışmış bi• adam 
hat hıç ış~i!Il s:ıyılmıyan b"' seya. 
t~~ benı nekadar ürküttüğünün 

ıt farkında bile oiatT1ırzdı. 
-!ii.ıt.aşı sözüne ara verir ver. 

atıldım.: 

~Y-U.ib&Jl bey, dedim: Beni 
ce;.;_ tutan bu ~e.. G l.iemiye • 
-~';}'elkenlim yüa: alacak hal. 
~u! Müsaid hava beklivorum 
Rlr ··· İyi, pupasına bir ;üz • 

• bulursam hen"en y3la çıka -
~· Ne motorümıien hayır var 
~ anı.banndan ..• Teknem bur. 
·' döndü. 
Sö 

ltrct Zleriın subaya kaşlaruu çat. 
ı...._ ı.. Bırdenbire sert bı.r tavll' ta. 
'Zllın y·· b 
rlt1-ctı: uz ~ emroder gibı li!k. 

~: Gideceksın! İşte o kadar ... 
ııu ~ÜYorsun bu yük ıçi.n sade o. 

Yle de parasını verelim. 
ı.;. /\ilah ömürler 'Vı'T'Sin beye. 
~l dı., İş parada def:'l. Geminin 
z:ııkacak hail yQk .. 

boıı, ıt Y1!Tinden !dadı. Tecs ters 
\t~özleri'.e beni "iyecek gibi 
ra d' tırnaga kadar süzdü. Son. 

ışle · <lı: rının. arasından mırıldan. 

-'{ ltak azıklar ol3un sana• .. Kor • 
lerin~erif! Bak öteki geml sahih· 
iç;n en olsun biraz sıkıl! Senin 
11\~~k ?ll<'l'd, çok cesur bır ge. 
:tauıı r dedilerdi. Meğer nekadar 

y- nıı~ar bunu söylyenler! .. 
ıııe ;;:aşının l>u sözleri sin.irleri
balı.ir hıuı_uyıırdu ... Fakat, tahteL 
<lama 

1 
ıkayeleri aklıma geldikçe 

tıpkı r arımdakı kan uyuşuyor, 
bir s~ln.lerle mücadeley; andıran 
tııiy, h&azeşte 1tılmağa, hem ge-
1),ıağ~ hem ~"n.dımi tehlikeye koy-

Yüab lr turlü rau olamıyordum. 
S aşı bir dakik· ~" "nd" Oııta .. . . :.ı u.wŞU U, 

b,.ktı. ~<>zl_erımın ıçinc dik dik 

İ ozune devam etti: 
- st l<ıy 1 b ersen geceden yola çık! 

taht ı... oyunu takib et! Ma!Um >a 
l e,oahirl · 
arı y er gece~eri bulunduk..-

'! ne ~~ kalırlar. Yurümezer._ 
~ak bılırsin! Amma muhak-

Yarın sab h 
llıış olacak :ı a kodar yola çık. 
l3udır • ~arın akş3ına d0ğru 
iilıp İ ~ada '>eki iyen kömürleri 

s..,ırbul rl -Ilı ı>l a ogru harekete geç-
ı;: acaksın! 

b trafıonı d 
ahı· « otu•.ııı'ar· tahtel-

r Mıl'k · ' lıır "a . ı <'Sınde' uzak rahat Zil\' • • • 
l~Jı· k:e e "ıuluntluklan ~ın 
l d r<'C<'·•h' 1 . . ar Ya b ~ ... "• ':!"StırPmı,·or _ 
lar n cok kork·' bulduk _ 

·· ''•hurt ~ k ~" JııkJ . ı Nk m11 v ~rs;'Z , · rı ., l:ı 
"·)rları, n ıyık altından gil~ 

1 n ı Ç •esiz ıoır··şt m ... 
Iı ık Lı h""n1 ~tihret ~ ik.ı. 
deu !J'J o caktı. Bı n n ·apa m 
•ı~ , G r erin ~ 
'!t 'L ~ ,-.,ı) "'t;J '1i1i h:t~ 

k r o lı b 'i\ \iiz'ı ıva 
''rtııbıd d 

ot 

,..._ rn· 
''Ok' 

'
17 J3ı be"' c ~ 

D "1.' ·"'" • \' . 
m 

lıtnC' mız 

be\ l:ıa ı. ge 
t0pladım. 

iVe 

işi 

onlara anlattım. Çocukl:ır bu işi 

pek o kadar umurlamadılar. 
Ben işı enınc boyuna hesabla • 

dım. Gece yola çıkmak daha fay
dalı göründü bana.. Dun akşam 
yola çıkacaktım .. Tam demir a _ 
lırken btr haber geldi: 

- İngiliz tahtelbahrı yine !ki 
gemi batırmış, Erdek kıyılarında 

biz.kaç tahtelbahir bekliyormuş ..• 
~ükümet oraya iıarb gemileri gön-

deriyor .. Bulundu\darı yerden bu 
su yılanlarını ürkütecek, yaka -
lıyalbilirse cezasını verecek! 

Dediler ... Mecburen dün gece 
yola çıkamadık. Bu sabahı bek -
ledim. Erkenden haber aradım. 
Sordum. Blrşey öğrenemedim. Ar. 
tık söz de vermiştım ... Ya Allah 
dedim. Demir aldırdım ..• Son bir 
defa dahA Lap~kiyi kendi. güver
temde seyrettı1cteıı. sonra: 

Karısını tehdid etmiş! 
(5 ind nhifeden devam) 

etmekle kalmamış, kendisini. de 
ö1düreceğini söylemiştir. Bazı 

zaman gözyaşları döker, ıığldrdL 

Bazı zamanlarda da kansından 

ayrılmağa razı olmak içın ondan 
mühim miktarda pan isterd .. Fa. 
kat her iki surette de son derece 
ifrata vanrd. Kont tabanea taşı. 
mak için polisten mii>aade almış.. 
tı. Sonra bu müsaade kendisinden 
geri alındı. Lakin muhakkak olan 
birşey varsa o da Kontun tal:ıan.. 
ca taşıdığıdır. Kont tabanca kuL 
!anmakta usta olduğunu da söy. 
!emiştir. Hatta cebınden çıkar • 
maksızın tabancayı ist!!diği gibi 
çe\"İrerek başkasını vurabilece • 
ğini de söylerdi. Bunların Joğra 
olup olmadığını bilmıyorum. Ken 
disini Fransadaki sinır heki.mle -
rine tedavi ettırmek için oraya 
gitmişti. Sonra avukatım da ora.. 
ya çağırdı. Orada kendisine artık 
karısı ile ayrılmak liium geldığı. 
ni söyliyerek: 

- Karım benden korku:;or. 
Artık benim tekrar onun yanına 
gitmem imkansızdır; demiş ve 
bundan sonra kibar tabak•dan 
bir adamın ısmini söylemiştır. Bu 
adamın kim olduğu mahkemeye 
bildırilmiştir. Fakat ben burada 
onu söylıyecek de.~ilinı. Kont 
Fransaya çağırdığı avukatına 

şunları da söylemiştir: 
- Bu işte benim namusum 

mevzuu bahis oluyor. Ben hı;nL 
tereye dönerek o adam la düello 
!!deceğim. Eğer düe!lo etmek ka. 
nun nazannda yasak ise ben bu 
adamla düello edemer.sem o za. 
zaman kendimi vuracağım. Fa -
kat karımın çehresini ~e berbad 
etmeden bıra.km ıyaeıığım. 

Kont avukatına bu sözleri söy
ledikten sonra ağlamağa başl a -
mıştır. O gün bütün gün avuka. 
tından ayrılmamış, birlikte ye.. 
mek yemi§, birlıkte golf oyna -
mı~, şunW.n bundan bahsetmiş, 

Fakat vakil vakit pan mevzuuna 
geleı-ek kansından ayrılmak için 
ondan mühim miktarda para aL 
manın çaresinı konu.,•rııu~tur. Son 
ra da unları söylemiştir: 

- Evet ... Ben kendımi \'Uraca. 
ğım. Herkes benim öldüğümü du. 
yunca buna karımın sebeb olrlu.. 
ğunu ı;ö_vlıyecektir. 

Avukat de\•risı sabah erkenden 
Fransadan hareketle İngiltereye 
dönnıü · ve Kontun "e halde oL 
duırunu alakadarlara söylem~ ve 
denı.ştir kı: 

- Kontu ağlar bırJktım. Hare.. 
kiıtı makul değildir. Bu takdir. 
de ise karısından a·ırılmasından 

başka hır çare yokt,ır. 
Fakat Kont avukata bildiriyor 

ki J;endısi karısında1 avnlmak 
ıvet fo olmadığı gibi İngiltere. 

y clı.ınerek yegane s~n·eti demek 
ol ın küçük oğlunıı alıp gideceği. 
ni bildıriyordıı 

Kont bu \'az:yetinrle herakiHın. 
dan mes'ul değildir. Bunu s;nir \ 

hekimll!t"i de böylece tasdik eder. 
Kont kendisine malık olmıyarak 
kararsızlık içinde idi. Onun için 
kansını tehciid etmış olabildiği gibi 
bu t'Elhdidlerini de yapabilir bir 
halde bulunuyordu. Bundan dola. 
Y1 -asıl mühim olan cihet Kontun 
karısına bir zararı dokunmasına 

mani olmaktır. Çocuğun kaçırıl. 
masına mani olmak üzere icab e. 
den mahkeme karan alınmıştır. 

Kontes tarafından tutulan avu
katın sözleri dinlendikten sonra 
mahkeme başkalaruıın ifadelerini 
dınlem~e başlamıştır. 

Kont aleyhine isııad edilen teh. 
dıd cürmü şu maddelerde topla. 
nıyor: 

1- İngilız lubar tabakasına 

mensub bir adamı vurub öldüre. 
ceğıni söylemış; 

2- Karısının yüzünü berbad 
ederek ondan sonra da kendıni 

vuracağını söylem l§; 

3- Karısıle geçırmış olduğu üç 
dört senelık cehennem hayatını 

duyurarak bunun bütun tafsıliı. 

tını gazetelere vereceğini söyle • 
mı~ 4- Üç yaşındakı oğlunu lıır 
daha İngiltereye gelmemek üze. 
re harice kaçıracağını söylemış; 

5- Karısı ayrılmak ıçin ona 
tam 50,000 İngilız lirası tcklıf et. 
miş olduğu halde Kont bu parayı 
az görerek bunu kendısine b" 
hakaret diye karşılı_vacağını söy. 
lemış; 

6- Kontun kansından aynl • 
mak için kendisine tam 1,000,000 
İngiliz lirası verilmesıni söylemış ! 

Bu muhakeme ıkı ta raf avukQt. 
!arının mahkernerlo> b.rbirlerile 
nasıl hararetli !:ııı· ustalık mücade
lesine giriştıklerıu• göslermesi iti
banle şayanı dikt<at olaca ktır . Fa

kat asıl şayanı dıkkat olan cihet 
İngiliz kibar tabakasına mensub 
aıleler arasında vakıt vakit görü
ler bu gibi maceraların nasıl te -

l iıkki farklarile cereyan ettığidir. 
Jlluhakemeııın ııetıcesi nereye va
racağı şimdıden kestıriemiyor . Fa
kat hakikaten bu kon~. pek zen
gın olan karısının ayrılmak içın 

teklif ettiği elli hın Hrayı kabul 
etmiyerek bir milyon !ıra mı iste
dıği cihetı çok ;u götürür bır me. 
sele olacağa benziyor. 

Mahkemede ka:iı'1ın mektubları 
da meydana çıkacaktır. Kontun 
avukatı da karşı tarafh mücadele
ye hazır bir halde beklemekıe _ 
dir. Karısının kocasına yazdığı bu 
mektı.ıblarda onunla artık yaşama

sı imkanı olmadığı yazılarak bir 
daha kendisini gbrmeğc teşebbüs 
etmemesini söylediği de anlaşıla. 
caktır. Muhake:nenon bundan son
ra alacağı safhalar ifadeleri din -
lenecek şahidlerin verecekleri ma
lümat, avukatar nrasındaki müca_ 

dele ve nihave~ k•mt ile kontesin 
vaziyetleri etrafıııda Londra ga
zetelerinde görüte~ lafsil.itın hu
lasa edilm<'sine; aı"!n da devam e
di1eeektir. 

tinnek, bk yerden bir fett gö -
türmek büyük büyill< paralar is. 
tiyen bir iştir 

Cenubi Amerikada Arjantin hü. 
kümetinin fikri de şöyledir: 

- Biz muhacir kabul ederiz. 
Fakat gelecekleri tecrübe görmü~, 
ziraati iyi bilir adamlar olmasını 
isteriz. Hıılisa birer meslek •a -
hibi olsun. 

Bclçikarun fikri ise bu hususta 
herhangi bir taahhüde girişme • 
mektir. Çünkü, diyor, şimdiden 
bir taahhüde girişirsek sonra ne 
olacağını bilemeyiz. 

Yahudi meselesi pürüz! ü bir 
mesele olmakta dev:ım ediyor. 
Hele bu işler konuşulurken Filis.. 
tindeki vaziyetin de gitgide sar. 
pa sarması çok şayanı dikkattir. 
Yirmi senedcnberi Filistinde Ya. 
hudilere bir yurd tesis etmek için 
uğraşıldığı halde netice göz önün. 
dedir. 

Pariste çıkan (Tan) gazetesi bu 
münasebetle şu satrları yazıyor: 
Fiaistin tecrübesi öyle feci man. 
zara arzediyor ki buna karşı İn. 
gilterenin hüsnü niyeti kafi geL 
memektedir. Yahudilerin uzak 
müstemlelelkelere yerleştirilmesi 

projesine gelince, şimdiye kadar 
.bu mevzuu Madagaskardan ve di. 
ğer yerlerden bahsedilmiştir. Fa. 
kat ıbu yerden de her suretle öyle 
bir takım müşkülata uğramaktadır 
ki bugünkü vaıiyette bunun bir 
hakikat olması için her suretle 
hiçbir ihtimal görülmemektedir. 

Parisli gazeten in işaret ettiği 

Madagaskar bahsi yeni değildir. 
Evvelce •Son Telgraf• ın bu sü. 
tunlarında. izahat vererek :1.fada • 
gaskare Yahudi muhacirleri gö • 
tünnek fikrinin n!' olduğu yazıL 
rnıştı. Fakat daha o zaman Avu!>.. 
turya malüm şekilde Almanya ile 
birleşmemiştL Halbukı müsakil 
Avusturyanın ortadan kalkma
sı, birçok Yahudinin harice çık -
tal!bikat sahasında nereye v:ıra • 
cak?. Elbette zaır.anla o da anla
şılır değil mi? 

1,üyler Ürpertici 
Cinayetler 

(5 inci s:ıhifedcn devam) 
ve kencfüı:nden özür dile. Eğer 2-! 
saate kadar Mösyö J'ujdan, şi.k:ii. • 
_ etinden vaz g..çt\ğme d:ıir im -
zalı bıir kağıd ge-tirnıezsen v<.'si • 
kanı ı]a{!a.k, ar:obacılıktan mene
deceğiz. 

Kol.nyon, belcd·y~ daıresınden 
çıktıktan sonra bir silahçı dükkii.. 
nına girdı. İki :abancı satın aldı. 

E'•ine giUı. Karısına: 
- Aınerikaya gıd'yorum. Allaha 

ısmarladı demeye ge!dtm. 

Dedi. Ve ertesı gı.inü meyhane 
meyh'1ne dola~tı, kafayı 2-t eylul 
1855 de, evindeki eski püskü eş
yaları sattı, anahtarı kapıcıya tes. 
!im ederken: 

- Allaha ısmarladık, dedi. Va
purla uzaklara gıditonım. Artık 
beni göremiyeceksıniz. 

Sırtında mavi blr 1:-lüz, ceblerin. j 
de ıki dolu tabanca ile Mösyö 
J uj'un misafir olduğu eve gıtti. 

İki defa ~ili çald ı . Mösyö Juj'un 
kızı koştu, açtı. Bu sırada profesör 
salonda bulunuyordu. Arabacı 

içeri girdi ve bir söz söylemeden 
üzerine ateş otti. Zavallı adam 
cansız yere yuvarlandı. Karısı ü
zerine atıldı: 

- Vah! Kocacığım: .. 
Kolmyon ikınci tabancayı da 

·bahtsız kadının üzerine boşalttı: 
- İntikamımı a1dım .. 
Diyerek tabancaları da yere at. 

tı, Salondan çıktı. :!lferdivenın ~·a-

rısını indi. Şaşkınlığı geçen ev sa. 
hi.bi Madam Vensan bağırmaya 

başladı: 

- Katil var' Tutunuz ... Mavi 
:bülzlü ... 

Alt kattaki uşaklar koştular. 

Kolinyon merdınnin ortasında: 
- Telaş etmeyin, de<L. Katil 

benim! .. İntikamımı almıya gel
dim. 

KOLİNYON'UN İDAMI 
Ka~l'l arabacı '.rnrakola götı.irül-

dü, sonra mahkemey~ verildL 
Hakim: 

- İşlcdığin cin•yete nadim de
ğil mis'n?.,. 

- Hayır! Çünkü ıntikamı'llı al. 

(5 inci sahüeınizden devam) 
kunç bir mücadeleden sonra el
de ed~iliyorlar, 

Biletini alabilenler ya büyük 
ikramiyeyi kazanmış bahtiyar ve 
yahutta kanlı bir mücadelenin ga. 
libin gururu ile etrafındakileri ite 
kaka önce yaklaşmak içın can at. 
tığı, ter döktüğü bilet gişesinden 
uzaklaşmıya çal~ıyor. 

Bu ara kulağa çeşit çeşit haykı.. 
nşlar geliyor: 

-Ah kolum ... 
- Kale biraz önünde bak. 
- Yahu insaf biraz dikkat edin .. 
- Ah.. to bodimi. 
- Monşer az daha gözümü çı.. 

karcaktın. 

Dilden düşmeyen bir .>oz bura. 
da hiç kullanılmıyor. 

-Pardon. 
Her yerde itibar gören bu sö. 

zün kıymeti burada sıfırdan aşağı 
düşmüş. 

Biletini eldıktan sonra kalabıı
lığı yarıp feraha çıkın herkes da. 
rin bir: 

-Ohhh .. 
Çekip, büyük bir gururla eşinin, 

arkadaşmn yanına gidiyor. 
Bunda tabii gişenin kabahati 

var diyemeyiz. Nihayet memur 
vazifesini fazlasile ve azami suret. 
te yapmakta, bir makine sür'atile 
çalışmaktadır. 

Bilet alma faslındJn sonra trene 
•binmek de bir alem Trene ilk gi. 
renler arkadaşlarına haykırıyor. 

lar: 
- Huuu ... Huu .. Ekni elate ape-

do. 
- Raaaşeellll. 

Yeliniz. Ama çabuk. 
Yaşlıca bir bayan 
- Gözü çıkasıca nl' kırıtıyorsun 

bak elii.lemin gözü dört açılmış. 

Gerdeğe girecek değilsin hadi yü. 
rü .. 

Evlenme çağındaki genç kıza 
bu sözler iksir gibi tesir ediyor. 

Yüzünden kan f~kırıyormuş gi. 
bi kızarması hiddetini ölçmeye 
kafi .. 

Ayni yerde artist vari giyinmiş 
bir delikanlı başka zamanlarda 
hatta trende hiç değilse kaşı gözü 
ile kompleman yapacağı genç kız. 
ları çiğnercesine trene binmiye 
çalışıyor. 

Saçında bir ıki tel siyah kalmış 
50 yi geçkin b\r bay etrafındaki. 
!ere söyleniyor: 

- Aceleye lüzum yok ben bine. 
yim. Biraz sonra da siz binersiniz. 
Koca trene sen fazla gelecek de. 
ğilsin ya .. 

Cevapların bini bir para: 
- Kımılda bakalım efendi anı.. 

ca. 
- Konferansı başka zaman ve. 

rirsin yürü de yol açılsın bakalım. 
İhtiyar hiddetlenerek: · 
- Yürümezsem ne olur? 
Bir taraftan çoluğa çocuğa ııes. 

!eniyor: 
- Kız ne alık alık bakınıyor. 

suın tut oğlanın elini. Hanım se. 
pelin biri sende ya .. 
Diğer taraftan da ayni manza. 

ra .. Akordiyonlu, kiteralı gençler 
çalgılarını peccerelerd!'n arkadaş.. 
!arına uzatıp muhtemel tehlikenin 
önüne geçiyorlar. Nitekim bn ted.. 
biri ihmal eden bir genç kitarın 
iki parça olmasna mani olamadı. 

••• 
Trende sazlı kompartimanlar, 

cazlı köşeler eksik değil. 
Şirketi Hayriye vapurlara ra:L 

yo koydu. Sanki trenlerde müzik 
yok mu? ... 

Hem de öylesi var ki bir tarafta 
san kordela söylenirken öte taraf. 
ta ayrılık tangosunun nağmeleri 
etrafı çınlatıyor, bir komparti. 
manda •ta malya.-.• ile başlıyan 
rumca şarkılar kasab havasına ka. 
dar uzuyor 

Biliyor musunuz? Florya sey. 
yahatinde kendini yataklı \•agon. 
da dünya seyahatine çıkmış sa. 
nan ,·e. ayakta uyuyuşu rahat bir 
yatak uykusundan farksız olanlar 
bile \'ar. 

dım .. Ne isterseniz yapınız .•• 
- Demek iki frank için bir a

dam öldürdürı. Nadim de olmuyor. 
sun .. 
Kolınyon idama mahküm oldu. 

Ve kafası kiyotinle kesild. 

Muhavereler fasıla verilmeden 
devam ediyor. İki genç bayan 
konuşuyorlar: 

- Belkis istasyondaki esmer ço. 
etik tıpkı Rober Taylora bem:iyor. 
du değil mi? 
Arka~ı dudaktıüküyor: 

- Yok c.arum. Asıl tramvayda 
bize yer veren genç çok janti ve 
yakışıklı idi. 

Saçları bıryantindcn 1;a1amura 
haline girmiş, artistik bıyiklı genç 
arkadaşının kulağına fısıldıyor: 

- Bak §U karşıdakıne. 

Danycl Dariyö kafir 
Bacaklarına bilhassa dikkat et. 
Yaşlıca bir bayan yanında otu. 

ran cenç kızları tepeden tırllitğa 

kadar görı.icü gözü ıle süzdukten 
sonra efendisine dert yanıyor: 

- Ayol efendi. Allah, yazdı ise 
bozsun. Eğer bizım oğlan böyle 
bir şırfıntı •le evlenmek isterse 
vallahi yumurcağın gözünü pat
latırım. 

Hiıi dünya ne hale gelmıj .. 
••• 

Öğle ve öğleden sonraki trenler. 
le Floryaya gidenler ekseriyetle 
çiftlerdir. 

Denizi kumu ganı Floryırya gi. 
dinceye kadar biribirlerıne aşk. 

larıru aı:ılatan bu aşıklar süriısü.. 

nün bulunduğu kompartımanlar 

ekseriyetle gürültüsüzdür Onlar 
biribirlerini seyretmekle doymak 
bilmiyen gözlerini isy:an ettirın. 
ceye kadar biribirlerinı seyreder. 
ler ve .. Yolculuğun uzun olmasını 
istiyenler de ekseriyetle erkekler. 
dır. 

Fi orya da 
Trenler Florya istasyonuna ge. 

lince yolculuktan bıkırnlar, bir 
an evvel Floryaya ayale <basmalc 
istiyenler kendilerini ot çuvalı gi. 
bi trenden aşağı bırakıyorlar. 

İnsan seli burada bır kaç tarafa 
ayrılıyor .. Fakat en fazlası plaja 
hücum ediyor. 

Deniz hali görülecek şey. Vak.. 
tile hünkar suyundaki kuçük ha. 
vuza bir sürü karpuz atılırdı. Mü. 

99k deli.kanllar ıçin gezmenin çok 
pahalıya malolmasına sebeb olu. 
yordu. 

Floryada dalıni ve hakiki ne~e 
var. 

Belki en iyi, neşeli yaz burada 
geçiyor. Her halde tahminin fev. 
kinde yaz eğlencesi yapan İstan. 
bul mevsimın geçmesini istemiyi!. 
cektir. 

Floryadan İstanbula dönüş 
Sanki cehennemden uzaklaşa. 

caklar 

İstasyona gelinciye kador zorla 
denızden ayrılan, sofrasını toplı.. 

yanlar şimdi bır an evvel trene 
bınmck için can atyorlar. 

Bıribırlerini çiğneyere:k vagon. 
!arı dolduranlardan bir ~okları 

arkadaşlarını kaybedince feryad 
ba~lıyor... Mideler isyan ediyor. 

Sevine sevine gidılen yerden 
kaçmak istiyorlar. 

Konserve gibi üst üste yığılan. 
!ar arasında bir çokları trenin ha.. 
reketile büyük bir şehir zaptetmiş 
ordu kumandanı gibı evinç edl. 
yarlar. 

Floryaya gelışle olduğu gibi ar. 
kıl:ır gazeller başlıyor. 

Bu eğlence Floryadan kurtulu~ 
sanki. 
Sirkecıde gene mucadele başlı. 

yor. Sağlam çıkanlar endilıırinl 

bahtiyar addedebilırlcr. 
Tramvaylar bu azalma garını. 

tilrlüğu yapmakta hiç bir zaman 
gecıkmezler. 

lstanbul e!!lencyor fakat ıztırap 
çekmeden değil. 

bll'al KA.1:' AHAN 

DAVET 
Vefa ldmany•;rdıı Umımıi kıi -

tibliğınden: 

İdare heyeti :nt habı için telıır 
eililen kongremiz l7 T mmuz •
zar günü s~ah saat 10 da Şehza. 

debaşında Letafot apıırtımanında 
tekrar yapılacağından sayın "ye. 
]erin teşrifleri bilhassa rica olu. 
nur. 

temadyen akan suyun yaptığı ce. ı l A D y o J 
reyan karpuz ve kavunları müte. 
madiyen hareket ettirirdi. 

1
._ ____________ __. 

İşte F!oryada da yüzen bınlerce BUGt.ı:NKü PROGRAM 
insanın b.a~ı insana Hünkar su. Akşam neşriyatı: 

yundaki havuzu hatırlatıyor. Saat 18,30 Konferans: Eminönü 
Kumda cilveleşenler, güneş Halkevi namına: Sami Karayel 

banyo•u yapıyormuş gıbi güneşin (FaUıiten bugüne kadar İstanbuL 
altında istakozu yaya bırakacak da spor). 19,15 Nihal Asım ve ar. 
kadar kızaranlar, ı:leııizde muha. 

kadaşları tarafından Tür kmusi. 
rebe edenler başlı başına bir alem. llii (Uşşak, hüzzam ve halk şAr. 
Ağaç altında kurulan kır sofra. kılan). 19,55 Borsa h:ıberlerı. '20 

!arı, gazinolardaki ıçkili masalar Saat ayarı: Grenviç rasadhane _ 
bir kaç türlü eğleniyor . sinden naklen. Şehir bandosu: Ce. 

Hazin hazin sarkı öyleyip m'iL. mal Dölener idaresınd<'. ı - Dıh.. 
temadiyen kadeh boşaltanlar az tre und Baver, overtur, Suppe. 
değil. Hele ispirtonun coşturduğu ale b 'k 2 - B ejips'yen, sü,•it ı. 2, 3, 
ır aç delikanl gramofonun nez.. 4. Luijini. 3 _ La palama, Sere. 

leli sesinde buldukları zevkle öy. nad. 4 _ Viner Bonbon, \'als, 
le bır çiftetelli, kasab ha\'ası, har. Straı.ım;. 5 _ Graf zeplin, Mar:;, 
mandalı oynuyorlar .k .· onlardaki Tayge. 20,45 Hava raporu. 20,43 
neş'e belki eşsizdi. Ömer Rıza Doğrul tarafından a -
Danı; edenlerin, salıncakta saL rabca söyle. 21 Saat ayarı. Bedrı. 

!ananların şarkı söyliyenlerin bu ye Tüzün: Şan, Stüdyo orke5trası 
kadar bol bulunduğu yer .azdır. refakatile. 21,30 Tahsin Karakuş 

Denizden (oyun bahçesi denilen ve arkadaşları 'tarafından TUrk 
ve .. bir ihtiyarın: musikisi (Sultani yegah faslı ) . 

- Amanın • dostlar .. İşte zeba. 22,10 Müzik ve var>l·ete: T<'peba. 
nilerin dünyaya gönd' er;,.. ı·-·~-. B led h ... ·~ şı e iye ba sesinden n aklen. 
ları baştan çıkarmıya çalıştıkları 22,50 Son .haberler \'e ertesi gii _ 
şeytanlar. Töbe töbe estağfurullah. nün programı. 23 Saat ayarı. Son. 

Dedikten sonra elinden tuttuğu YARINKİ PXOGltAl\I 
Çocugu· n gözlerini elile '·apattı· . 

"' 12,30 Plii.kla Türk musikisi. 12,50 
- Töbe de oğlum. Çarpılırsın. Havadis. 13,5 Plakla Türk musi -

sonra. diyerek koşarcasına uzak.. kisi. 13,30 Muhtelif plak neşriyatı. 
laştığı yere mayo ile gelenler 14 Son. 
Floryanın tam manasile tadını çı. ·ı -------------
kanyorlar desek yalancılık etmiş 
oluruz. 

Ademle Havvıının cennetten 
koğuluşu sanki bizlere bu işin mu. 
afiyetini şiringa etmlş ~ibi •arı 

çıplak dolaşmak tehlikesiz adde. 
diliyor. 

(Oyun bahçesine) .neşe bahçesi 
gibi başka isim takmak daha i~•i 
olur 

Şık mayosu ile iftihar ettiği mü. 
temadiyen dolaşmasından anlaşı

lan bir bayan her halde bir haftl 
için yirmiden fazla fzdi\"3Ç tekli. 
fi ile karŞ>lanmıştır 

Hele esmer güzeli .. O salıncak. 
ta iken belki yüz erkek gözü ken. 
disini takip ediyordu. Vücudunun 
her tarafı sanki kemıks.zıniş gıbi 
hareket ediyor ve .. b;,ı harekR bir 

EGE 
Tiyatresu 

Nuri Genç 
Ve 

A RKADAŞLARI 
13 temmuz çarşamba akş1mı T1ıe.. 

sim A ltıntepe bahçesınde: 
KA~ 

14 tcmlt!uz pcrş<mmc aıt,amı Bu. 
1 y.c1.dere t.yatro ~nda. 
1 GÖ:-O'"ÜL BACI PAXSİYO~L' 

15 temmuz c rna sksa:nı Yen _,e. 
h..r A le b·ı.hçcs ndc. 

KİX \'AUASI - BESİ. Cİ MADD& 
1 • 



Böbreklerden idrar torbasına kadar yollardaki hastalıkların 
mikroplarını kiikiinden temizlemek için (HELl\lOBLÖ) kullanınız 

Hekimler 
===== 

DOKTOR 
A. RIZA SAGLAR 

Dahiliye miitehassısı 
•• [Okuyucularımız bu sütunlarda Hastalarını her gün saat 15 den 

kabul saatlerini muntaz~man bulur. vay durak (121) No. da kabul ve H E L M O B L O 
mütehassıs hekimledn hastalarını sonra Beyoğlu Parmakkapı tram. 

!ar.] tedavi eder. 
İç hasta !ıkla rı _;,İst.;.;;,;a;.n~b-u;.l;.d~o.:..·rcı-ü-n-c-ü-I-. c_r_a_M-em_u_r-lu-. 1 

Böbreklerin çalı~mak kudretini artırır, kadın, erkek idrar zorluklarını, 

-

e 

eski ve yeni Belsoğııkluğunu, mesane iltihabı, bel ağrısını, sık sık idrar 
bozmak, \·e bozarken yanmak hallerini giderir. Bol idrar temin eder. 

Sıhhat Vekaletirni~in resmi ruhsatını haiz bulunan IIELl\10BLÖ ... 
her eczanede bulunur. 

DİKKAT:; Hf.Ll\IOBLÖ, idrarınızı temizliyerck mavileştirir. 

11\llDIMllMDA 
CAN V<UQTAQ.IU. 

A T/d· • , 

ğundan: 
Doktor Hafız Cemal (Lok. Kara·bet Sıvacıyanın uhdei tasar. 

man Hekim ). - Pazardan rufunda olup Ali Hadi Faik'a bi • 
başka günlerde öğleden sonra saat ı rincı derecede ipotekli borcundan 
2,5 dan 18 e kadar İstanbulda Divan. I dolayı dairemizce paraya çevrilme. 
yolunda 104 numaralı hususi kabi • !erine karar verilen Mahmudpaşa. 
nesınde hastalarını kabul eder. Salı, da Hobyar mahallesind~ Yeşildirek. 
Cumartesi günleri sabah 9,5 dan 12 t H h ·1 f h e oca anı namı e maru anın 

ye kadar hakiki fıkaraya mahsus kiırgir üst katında (2 kapı 45 persel) 
muayenelerini yapar, Muayenehane No. lı 42 me<tre murabbalı ve 1ama. 
ve eve telefon: 22393 -- 21044. 

Doktor Ali Riza Sağlar;- İç has. 
talıkları mütehassısı). Her gün Be. 
yoğlunda Parmakkapıda tramvay 
durağında 121 numaralı Tevfik Bey 
apartımanındaki muayenehanesinde 
saat 15 den sonra hastalarını kabul 
eder. 

Doktor Arabyan:- (İç hastalıkla. 
n mütehassısı). Edirnekapıda Vaiz 
Kamereddin sokağındak: muayene. 
hanesinde her gün hastalarını tedavi 
eder. 

Doktor Kamereddin:- (İç hasta. 
lıkları mütehassısı). Cağaloğlunda 

Halkevi karşısındaki muayenehane
sinde Cumartesi ve Pazardan maada 
her gün saat 2 den sonra hastalarını 
kabul eder. 

Doktor İrfan Kayra: - (Röntken) 
Hergün öğleden sonra saat 15 den 
19 a kadar Beledıye Binbırdirek 

Nuri Conker sokak 8.10 numarada 
Arslaner apartunanında hastalarını 
kabul eder. 

Sinir hastalıkları N . ·-~ ı----------

mı 700 lira kıymeti muhammeneli 
bir odanın 24 de 9 hissesile • ayni 
hanın zemin alt katında (10 kapı 21 
parsel) No. lı 43 metre murabbaın. 
da ve tamamı 1720 lira kıymeti mu
hammeneli mahzenin 48 de 21 his.. 
sesi. Ve yine ayni hanın zemin alt 
katında (11 kapı 25 parsel) No. lı 

39 metre murabbalı ve tamamı 1560 
lira kıymeti muhamrnene!i mahze. 
nin keza 4a de 21 hissesinin işbu 3 
parça gayrimenkuldeki gösterilen 
borçlu Karabete aid hisseleri 11yrı 
ayrı tasarruf senedlerine bağlı ol -
maları hasebile ayrı ayrı şartname. 
ler ile açık al'ttırm~ya konulmuş o. 
lup 13/7 /938 tarihinden itibaren 
şartnameleri dairemizde herkesin 
görebileceği mahalle talik edilerek 
22 Ağustos 938 tarihine müsadif pa. 
zartesi günü saat 10 dan 12 ye kadar 
dairemiı.de birinci açık arttırma ile 
satılacaklardır. Ve en çok arttıran. 
ların Üzerlerinde bırakılacaktır. Şu 
kadar ki yapılacak olan bu birinci 
açı!k arttırmada verilen bedeller sa. 
tılan hisselere musib muhammen 
kıymetlerinin %75 ini bulmadıkları 
takdirde en çok arttıranların taah. 
hüdleri baki kalmak şartile arttır. 

malar 15 gün daha temdid edilerek 
tam 15 inci gününe rastlayan 6 Ey. 
101 1938 tarihine müsadif salı günü 
yine saat 10 dan 12 ye kadar daire. 
mizde ikinci ar·ttırma ile satılacak
lar ve en çok arttıranlarının üzerle. 
rinde bı,rakılacaklardır. 

s~ 
1 

• -. - -.. • 

Doktor Kemal Osman: - (Sinir 
hastalıkları mütehassısı) - Cağa. 

!oğlunda Kapalıfırında Mescit kar. 

şısında pazardan başka her gün 
saat 2 den sonra hastalarını kabul 
eder. 

Göz hastalıkları 
Doktor Şükrü Ertan: - (Göz has 

talıkları mütehassıs:) - Cağa!oğ • 
!unda Nuruosmaniye caddesinde 
Osman Şerafettin apartımanında 5 
nur.ıarada. Telefon: 22555 

Kulak, B0ğaz1 Burun 

Arttırmalara iştirak için satılan 

hisselere muslb muhammen kıy • 
metlerinin %7 buçuk nisbetinde pey 
akçası veya bu mikdarlar üzerinden 
milli 'hlr ibankanın temina'. mektu • 
bunu vermeleri Uızımdır. İhale farL 
hine kadar birikmiş bulunan vergi. 
lerle Belediye rüsumu, vakıf icare. 

Eyüp Iera Memurluğundan: s· k . İ A"I b h . d 
Fatma ve Hamit Musarun ıayian Ir eCI stasyan 1 e a çeSJil e 

mutasarrıf oldukları Eyüp Hacı ULUSAL MUZIK : Her aktam saat 18,S da 
Hüsrev mahallesi arka sokağında J icrayı ahıank etmektedir. 

Doktor l\lehmed Ali Oya- "Kulak leri, dellfıliye ve tahsiliye rüsumları 
burun, boğaz mütehassısı doçent borçlusuna ve yalnız 20 senelik va. 
Fatih tramvay durağı 75 numaralı kıf taviz bedelJeri müşterilerine a. 
muayenehanesinde her ırün saat 16 iddir. 2004 No .lu İcra ve İflas ka • 

1 

darı sonra hastalarını kabul eder. nununun 126 ncı maddesine tevfi ~ 

C• d• Z'"h • kan ipotek saMbi rrlacaklılarla di. 
ıl ıye, u re!2'...:. ğer a!iikadarlarının ve irtifak hakin 

'kain olup kapısından girlldikte 

'Uialk ·bir sofa üzerinde Jki oda ve - İçki Meze ile Glup gayet ehvendir. 
bir aralı.k mutfak ve hela ve ufak 1

----·---··-·-----·· ··---------

bağçı-si ve merdivenden çıkıldıkta 
• , • ~ ' /. ·'"- •• • • " " •. _,., .. ıllJ .. .,, ... ui-.., , ~ 

• .; ~ • • .. •• ' . ' \ ... . ,; ":T .. 

Doktor Feyzi Ahnıed· - Deniz saMblerinin bu haklarını ve husu .. 
hastahanesi cild ve emrazı zührevi. sile faiz ve masarife dair olan iddia .. 

ye mütehassısı, muayenehanesi An. 
kara caddesi Cağaloğlı.. yokuşu. Pa. 
zardan başka her gün 15 den sonra 

yine bir sofa üzerinde bir odadan hastalarını kabul eder. Telef. 23899 
~>baret ve elektirik tesisatını havi 

ıstanbul ;. :tseıediyesi/ ,· uanıar:ı, 
• ,. . .. . , . . • .- . .. • p ~ ....... :- . - ._.. • · ..• ' ~ 

]arını 20 gün içinde evrak! müsbi. 
telerile bildil'meleri lazımdır. Aksi 
halde hakları tapu sicillerile sabit 
olmadıkça satış bedellerinin pay • 
]aşmasından haric kalacakları ci • 
helle !iikadarların işbu maddei ka .. 
nuniycye ria,yet etmeleri ve daha 
ziyade malumat almak istiyenlerin 
934/269 No. su ile memuriyetimizc 
müracaat ederek satış gününden 
önce istedikleri malümatı alınış bu. 
lunmaları lazungeleceği hin ounur. 

muhtacı tamir eski 5/4 ve yeni Operatör: 
Kilosu Beher kilosunu~ Cinsi 

25/27 No. lu ahşap hanen.in şuyuun Muhammen bedeli Dr. CAFER TAYYAR KANKAT 
lzaletri için açık artırmadan çıkarıl. ----------- --------------------\Operatör - Umumı cerrahi, sinır 
mıştır. 12035 20 Kuruş Kuru Üzüm ve dimağ cerrahisi mütehassısı ve 

.. • "' # ~ • İt . .. • .(• • / t • ,~ .... 

Kıymeti mulıammenesi (300) lira 1825 50 • • Kayısı (Kadın doğum mütehassısı) 
dır. Şartnamesi 1/8/38 günden iti. 600 20 • • Zerdali ı Adres: Beyoğlu Parmakkapı, Ru. 
baren Divanhaneye asılarak 16/8/ 5.0 30 • • Vişne meli han No. 1. Muayenehane Tele. 
938 tarihine müsadif salı günü saat Beledıye ve müesseseler ine lüzumu olan yukarıda cinsi yazılı kuru fon: 44086 (8887) 

10 dan 12 ye kadar satılacaktır. meyva açık eksiltmiye konulmuştur. Liste ile şartnamesi Levazım Mü_ Diş 

Artırmaya girm2k için isteyen_ 1dürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 No. lı kanunda yazılı vesika ve 
30 1 Diş doktoru Obeyt Ölçer:- Edir. lerin muhammen kıymetinin %7, 259 lira teminat makbuz veya mektll'bile beraber 15/7/1938 Cuma günü 

_Diş doktoru diyor ~ 
<İyi bir diş macununda, diş etlerine filli' 

tesirleri olmıyan antiseptik bir madde b~ 
rr.alı, tsıl dişleri temizleyici madde, ını~ 
s.yırmıyacak şekilde hazırlanmış olmalı. 

de hazım olmadıktan başka ağızdaki hafll11 

da temizlemek üzere kalevi maddeler ibt 
etmeli ve nihayet koku ve lezzeti nefi? °' 
lıdır.• 

İşte Radyo1in budur 
Sabah, öğle ve akşam yemeklerinden se11r1 

İstanbul üçüncü İcra Memurlu • 
ğundan: 

Mahcuz paraya çevrilmesine ka. 
rar verilen ve tamamın~ üç .yüz elli 
füa ~ıymet takdir olunan Edirne • 
kapıda Neslişah sultan mahallesin
de çıkmaz Çalılık sokağında eski 9.9 
mükerrer 21, 23, yem 21 • 2/1 • 23 
numaralarla murakkam ve kayden 
mukaddema bir halen üç ev olarak 
yazılı ve mahallen yapılan vaziyete 
göre harap ve ahşap maabahçe üç 
barakadan ibaret olduğu anlaşılan 

gayrimenkulat açık arttırmaya kon. 
muş olup 18/8/938 'tarihine müsadif 
perşemhe günü saat 10 dan 12 ye 
kadar dairemi2ıde birinci açık art -
tırması icra ve arttırma bedeli mu. 
'kadder kıymetin %75 ini bulduğu 

surette alıcısı uhdesine ihalesi .ya • 
pılacağı aksi halde son arttırarun 

taahüdü 'baki kalmak üzere arttır. 

ma 15 gün müddetle ~emdid oluna. • 
rak 2/9/938 tarihine müsadif cuma 

DEVREDİECEK İHTİRA B~ 
·Azeotropik taktir ile alıd 

!ardan suyu çıkarmağa ın.~ 
usul ve ameJiye• hakkındak1 

ra için alınmış olan 23 J\~ 
1932 tarih ve 1477 numaralı 
beratının ihtiva ettiği hukU~ 
kerre başkasına devir veYf 

mevkii fiile konmak için icar• 
leceği teklif edilmekte oıına~1~ 
hususta fazla malümat edlJI ~ 
istiyenlerin Galatada; AsJaJl 
5 nci kat 1 • 3 numaralara fil 
caat eylemeleri ilan olunur. 

SERvo ırJ 
ADEMi/iKTiO.J 

ve BELGEVŞEK.LİGI~ 
~_eslrll bır· ı. ' ~·.·"-~"•,ı 

165 kuruş · s eoı· ı.P 
~ . . . ..,· .... ! ·~ :r . , 
' ·_ Eczanesi, An' fllltı 

günü ayni saatte dairemizde yapı _ ı-------------'l'i 
Jacak ikinci açık arttırmasında mez.. İstanbul ASiiye birinci ' 
kür gayrimenkulfıt en çok arttıra _ mahkemesinden: ~ 
nın üstünde bırakılacaktır. Satış Ömer Kaya ve oğlu Ahıned 
pe~in para iledir. Arttırmaya gir • şirketi tarafından Şişlide p.rı9 

mek istiyenlcr takdir olunan kıy • apartunarunda 4 numarada ( 
metin yüzde yedi buçuğu nisbetin. sahihi Zihni aleyhine açılan ve 
de pey aıkçası veya ulusal bir ban - 314 numaraya kayıtlı bulunaP' 
kanın teminat mektubunu vermcle. cak davasında müddei ,.e~ 
ri lazımdır. Ha!kları tapu sicillerile 24191936 tarihli mukavele ınıtC 
sabit olmıyan ipotekli alacaklılarla t 
diğer alakadarların ve irtifak hakkı ce müek'ldline satılan 60 ton ° ~· 
sahihlerinin bu haklarını ve husu. kındaki bu mukavelenin 
sile faiz ve masarife dair olan iddia. namına mukavele akdine sa!V 
!~mı ilan tarihinden itibaren yirmi 

1 

dar katib~. Ahmed tarafırı~an t~ 
gun zarfında crak. musbıtelerıle edilmed;gınden ve mezkur fil 
birlikle dairemize bildirmeleri ikti. vele altındaki imzanın nıilP' 
za eder. Aksi takdirde hakları tapu olan Ahmede aid bulunrrı3~ 
sicillerile sabit olmıyanlar satış be. d . ) tekl. f 1 d'.. 1·n dl' 

aır ı ey e ·~ı yeın 
delinin yaplaşmasından hariç kalır- . . . • t~ 
1 ycsı muddeıaleyhe ıbnen f 
ar. • f H"d dildiği halde gelmediği gibi 

HUDUDU: Sag tara ı ı ayet ar. rrıii 
sası sol tarafı Bekir hanesi arkası mesinin makul bir seb<>be ıP 
Hürmüs hanesi, cephesi Çalı sokağı olduğunu ıbildirmemi, olm35 pı' 
ile ma,hduddur. re yeminden kaçınmı5 ve ye 

EVSAFI UMUMİYESİ. Harap deceği vakıaların sabit oırrıııı ~ 
tahta perdelerle bölünmüş iki arsa- masına ve işbu kararın li· 
dan ibaret ve kapısı üzerinde 21 nu. K. nun 337 nci maddesı ınıı':, 
mara olan ve dahilinde ilki yer odası 8 gün içinde arzuhJl ile ye:ı11 

ru havi harap ıbir baraka ve bahçe • 9ı> 

nisbetinde pey akçası veya milli lsaat 11 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. nekapı Karagümrük tramvay du -
bir bankanın teminat mektubunu (İ) (4088) rağı No. 95 her gün hastalarını ka. 
tevdi etmeleri mecburidir. ••• bul eder. Cumartes: günleri saat 

1 - Aliş kızı Saadet; Fatih Su!. 
tanselim Müftü Ali mahallesi Hüse. 
yin Remzi sakak (28J numaralı ha. 
nede mukime; 

2 - Kefeli Zehra Said; Pangaltı. 
da Poyraz sokak (19) numaralı ha. 
nede sakine; 

ceg· ini beyan ve 10110/9:1'! P .,. nin nihayetinde üstü açık ve keza 
harap ,bir helii kulübesı ve .ıttisalin. saa't 14 de mahkemey, gelil' ~, 
de 23 kapı numaralı arsanın içinde yapabileceğinin ve aksi ta 

. b "k· d b" d · '' cP Bir!kmı~ vergı ve t~nvlrlyt ve 1 Keşı1bedeli6354 Ura 38 kurut olan Kadıköy 11 inci mektebinin tamiri 14 ten ıı; e kadar da Yalovadaki 
1 k k ·ıt k l f k 1 muayenehanesinde bulunur. Fatih Sulh !ldnci Hukuk KAki.m.. 

liğindcn: tanzifiyeden ibaret olan rüsumu 1 aç.ı .. e •. " me~.e .. onu.muştur. Keşi evra i e şartnamesi Levazım mü. 
Belediye ve vakıf icaresi borçları durlugunde gorulebılır. İstekliler 2490 No. lu kanunda yazılı vesika. 
hissedarlara ve rüsumu dellıHiye dan başka en az 5 bin liraiık hu işe benzer iş yaptığına ve eksiltmeden 

ve 20 sent'lık Evkaf tavizi bedeli bir hafta evveline kadar Nafıa Müdürlüğünden alacakları fen ehliyet 
müşteriye aiddir. Birincı arttırma. . . 
d k . °" 7• . b 1 ü t · ı veS>kasıle 476 ı!ra 58 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile a ıymelın ı• ~ nı u ursa m ş erı 

li .. d b k 1 Ak . kdird beraber 22/7 /938 cuma günü saat 11 de Daimi Encümende bulunmalı. 
stun e ıra ı ır, sı ta e en. d 1 İ 42

86 son arttıranın taahhüdü ,yerinde 

1 

ır ar. ( ) 

Kalmak üzere arttırma 15 gün uza. B w 1 Vakıflar o· kt .. r· w .. ırA 1 :-ı 

İstanbul Asliye mahkemesi ikin. 

ci Ticaret dairesinden: 

İstanbul Belediye Reisliği tara _ 

fından Hurşid ve Durmuş aleyh!e. 

rine 1/11 No. lu dükkanın kira bor. 

Posta ve Telgraf Umum Müdür. 
lüğünü temsilen vekili avukat Bür. 
hancddin Tahsin tarafından Saade
tin taahhüdünü ed• etmediğinden 
dolayı borçlu bulunduğu (125) lira. 
nın asil ve kefilinden Faiz; masarfi 
muhakeme ve ücreti vekaletle tah. 

cundan dolayı alacağı olan 333) li. sili için her ikiniz aleyhine ikame 
ra 45) kuruşu vermemiş oldukların.. edilen alacak davasının 27 /6/938 pa. tılarak 1/9/938 tarihıne rastlıyan eyag u ıre or ugu an arı 1 

ı dan icra tazminatı olan (33) liranın zartesi saat on duruşmasında hazır 
perşembe günü aynı saatte yapı a. Cinsi Miktarı kilo lik pey 
rak ihalei kat'iyesı ıcra edilecektir. Lira Kr. ilavesile cem'an (356) lira .40) ku. bulunmaklığınız için çıkarılan dwe 

İpotek s1hföi alacaklılar ile dığer ------ ruşun faizile birlikte ~ehsiline mü. tiyeler zahrına mıntakı mübaşiri • 
alaclk ar,rı ve irtıfak hakkı Slhıb • Birincı nevi burma dağlıç et 1800 _ 2000 70.50 tedair açılan davanın tahkikatı sı. n1n verdiği ı;ıeşruhata göre gösteri. 
er ın gayr menku! üzeriı·deki hak. Sürp Agop hastahanesıne alınacak yukarıda yazılı elin mübayaası d ""dde"ale•·hl rden Kad" len ikametgahlardan çıkarak semti 

rasın a: mu 1 
" ~ <r- ~meçhule gittiğiniz bildirilmiş oldu .. 

larır. ve hususile fıiz ve masrafla. açık eksiltmeye konulmuştur. d V f k' b. d . 
ga a e a ortame ,e ın e • aşçı ğu görülmekle bermucibi karar (7 

ra d .r dd,alannı m'ı~bıt evıaklarL 1 İhalesi 28/7/938 günü saat 12,30 da yapılacağından isteklilerin Durmuşun ikametgahının meçhuli.; Eylül 38) çarşambo güniı saat onda 
le biri ktc <20) gün "·ı~de daireye mu··du.'rlu"g·u··mu··ze mu··racaatları. (4396) ı' F 'th S Ih 'k' · H k k hk 

-

____ ;;.. ______ ._ _____________ ....;. _____ 

1

yetine binaen ilanen tebliğat :cra_ a u ıı ıncı u u ma eme. 
m ırac1atl rı. Aks. takd rde hakları sinde her i!oiniz isbatı vücud etmek. 

D • b k Ak 1 1 t • d sına ve tahkikatın 20/9/938 ~arihi. tapu sic Jlerılc Sobi• o!n•adıkça pay. eniz an ay Ş 0 mesın en : Jğiniz için davetiye tcb!ığ makamı. 
ne müsadif salı günü saat 14 e hıra. na kaim olmak üzere H. u. M. K. 
kılmış olmakla tebliğ makamına nun (141) inci maddesine tevfikan 

la,. ~d~n hariç kalacakları ve daho Temmuzun 14 perşembe, 15 cuma, 16 cumartesi, 17 pazar akşamları 
fazla malumat isliyenlerin dairemi. Büyükadadan saat 21,50 ve 24,00 de Heybeliden 22,05 ve 24,15 te Bos. 
zin 38/1014 No. lı dosyasına mü<ı- tancıya ve Bostancıdan 21.45 ve 24,00 te Heybeli ve Büyükadaya ilave 
~aatları iliın olunur. 1 scferlerı yapılacaktır. 

kaim olma·k üzer~ ilan olunur. on beş gün müddetle ilan olunur. 
(8990) 1 38/581 

yıne arap ı ı yer o ası ve ır e mezkur kararın kat'ıle~erc" Jt' 
yanında he!A kulübesi v• ayni anıa 1 re esas hakkında hükıiın ver• 
içinde barakanın arkasında bir met. . t .h. ,.1 udd<'' 

•• ..... • ..1 •• • nın asrı l surewı ı.: m 
re yukseklıgınde bır bo,rum uzerı. , "c· · ·ı· t bl .. i •kara• ne iki oda bir sundurma ve bunun yırıe ı anen e ıg ne • , 
karşısında köhne bir hela mevcud. olduğundan keyfiyet tebl 1

'- • 

dur. geçmek üzere ilan olunur,:/.' 

SAHASI: Mezkur gtyrimenkula. ~I 
tın heye'ti umurniycsi 200 metre mu Satı !ık Kurt Köpeıı 
rabbaından >baret olup bundan 92 'J'3iı· 
metre murabbaı üç baraka ve baki. Meraklıların Aksaray ,rı.ı' 

yesine ise yani lOR metre murabba.. Selçuksultan sokak 8 nuıP~ 
mı bahçe ihtiva eylemektedir. her gün saat beşten son: ,/ 
Mezkur gayrimenkulfitın nefsinden atlerı. ~-

] !-----------: 111:1 
doğan birikmiş bilcüm ~ vergi mü. ıı~ Zührevi n h;ısta 
kellefiyetile dell1liye resmi satış .. ef 
,~:~~;i~a~~~ ~:~::~ ~;~7;~-a~~;i:~~~~ Dr. Hayri ?~ıc 
ha fazla malumat almak istiyenler Öğleden sonra Beyogltı ~-43~ 
18/7/938 tarihinden itibaren daire. d N 133 T 1 foıı karşısın a o_ c e ~ 
mizin muayyen m•hall nd~ asılı bu .. 1 _ _ . /' 
]undurulacak arttırma şartnamesi • Sahip ve ııeşriyaıı idare e 
ne ve 37 /1894 numaralı dosyasına Baş muhamrı 

müracaatle icab eden malı'.ımat ve ETEM İZZET nr-'llc::,:; 
izahatı almış ve öğrenmiş olacakları \. 

SON TELGRAF MAT'". ilan olunur. 


