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BU GAZETE l 

İ~tanbulun en çok satılan hakiki 
akşam gazetesidir 

1 
İIB.nlarını SON TELGRAF'a veren· 
ler en çok okunan bir vasıtadan 
hakkile istifade etmiş olurlar. ·--• 

s.,. 1 492 
ij.....:_ 

Yaz:ı işleri: Telefon 20827 
~tanbul Caialoğlu Nuruosmaniye No: 54 

En sen Telgrafları Ve Habeı leri Veren Akşam Gazetesi loare- ilan: Tel. 20827 
_ Telgrıı.f : İııt. Son Telgraf -

Pariste Avrupa 
için uğraşı ırken 

· bir harb pa 

sulhu un sağlamlaştırılması 
Uza Şarkta her dakika yeni 
am sı dan korkuluyor . 

Paris görüşmeleri iyi 
• 

netıce 
• 

verıyor 

lngiltere, harici' siyasette 
l='ransanın kendi yolundan 
~ürümesini temine çalışıvor 
f ransa \ 
ha&ave \ 
Almanya 
~reıarında bir uz-
8trna temin et
"'ek mümkün ola· 

bilecek mi? 
l'ı: !..onch:a 21 (Hususi) - Pariste 

anstz · lli>r rıcal1J.;ı yapılan temasların 
lCeler· h 

'l:aını. ı.. ~kında alfıkadar ma-
haıa ar buyuk bir ketuıni;yet mu.. 
liıak:~t etmektedirler. Fakat Ha • 
tice] . an Yaptığı temasların ne • 
l'rıaıı"rı hakkında ilk gelen malfı. 
llun "ı:1 Çernberlayn 'nın çok mem. 

're &0rtindüğü anlaşılmaktadır. 
İııgu:!şuh eden haberlere göre, 
laştırrn e ~vrup.a sulhunu sağlam· 
llıekt ~lı: ıçın iki gaye taldb et • 
&aııın edir. Bunlardan b;risi, Fran· 

' başlı:a devletlerle yaptığı 

"' -

Enternasyonal siyaset hakkında mühim kararlar ittihaz edenler: 
Fransız Başvekili llnlacliye, Hariciye Nazın Bone ve İngiliz 

Hariciye Nıızırı Lord Halifaks 

itilaflardan dolayı, harbe sürük. 
lenmemesini tem:n eylemek ve 
diğeri de Fransa ile İtalya ve Al. 
manyanın aralarını bulmaktır. 

Bu b>rinci şık hakkında bir 

kombinezon bulunabildiği zanne· 
dilmektedir. 

İkinci noktayıı gelince, Fran.sa
Almanya münas~batının düzel • 
mesi, Fransa - İtal,ya dostluğunun 
ihyasından daha kohy olacağı 

zannedilmektedir. 
Ortada mevcud bu kabil pürüz· 

(Devamı 6 nrı nyfamızda) 

Suriye Başvekilinin 
Bone ile görDşmesine 
ehemmiyet veriliyor 
Antakya 21 (Hususi) - Dün son 

dakikada bildirdiğim veçbilc tes· 
cil muameHltına 22 temmuz sa • 
babı başlanacak, 10 günde ikmal 
edilecektir. 

Tesçil evvela İskenderun ve ha_ 
valisinde yapılacaktır, Halk mem
nundur. Hazırlıklar bit irilmiştir. 

PARİS MÜZAKERELERİNİN 
EHEMMİYETİ 

Antalı;ya %1 (Husud) - l"ransıı, 

Hatay meselesine dair Türkiye 
cumhuriyetile yaptığı itilaflar ve 

Fransa • Suriye münasebatı hak. 

kında temaslardq bulunmak üzere 
Suriye Başvekilini Prise çağır • 
mıştll'. Başvekil Cemil Mardam 
bu daveti kabul etmiş olup bu ay 
başı Pariste bulunacaktır. 

Pariste Fransız Hariciye Nazı
rile Cemil Mard1m arasında ge
çecek müzakerelerden müsbet ne

tiı:t!ler beklenmektedir. Çünkü 
Bone, Suriyeye F'ransanın kat'i 
noktai nazarlarını bildirecektir. 

lt~ı'·" lkt.s'ld Ve· 
1 tarafından \ a f Yarın tescil işlerine lıaşlana<·ak olan İskendenmdan lıir manzara ,. 

.ıktısaav Ç.• . •~or • . , . . . - .. . ,····· ... . · 
8
•oah Ank ekıl L Ş~k i r Kt>sebir qu•' ı · oı· dl Fınlandıyada 

l'cı'§ Ve ist:;:da n Ş~hrim !z~ !frl . , 1 m pya ar Y a P } ) a C ak 
~onrta Vah ve • bazı 

We.·aını 6 ıncı aı.hiledeJ 1 · (Yazısı altıncı sahifemizde) 

Romada 
Müzakere 
Bitti 
iki devlet Ro~::
Berlin m~hverin .... 
Ahenkdar oh~rak 
·Anlaştılar 

Londra 21 (Husu~ ii - Macar 
devlet adamlarile Mussotini ara
sındaki müzakereler bitmiş gibi· 
dir. Mussolini, yakın b'ı atide Peş. 
teye iadei ziyarett8 bulunacağını 
Macar Başvekil'ne vadetmiştir. 

Mussolini ili! Başvek fl İmredi 
arasındaki müz1kereler neticesin
de orta Avrupa vaziyeti hakkında 
çok mühim kararlar verilm~tir. j[ızı] or du Moskovada yaptığı bir geçid resminde.~ 

~:~~a!~e~l~~:~::t~~nüz kat·ı Rus-Japon mu·· zakerelerı· 
Roma 21 (A.A.) - Kont Ciano, 

dün akşain İmred: ile dö Karıya 

şerefine bir ziyafet vermiştir. d k 
PORTEKİZ VE İTALYA ee e t 'tJ d 

ya~0i:~!\~~~~~ ~.;0;~~~ı:;ş~!:~- . . un ın 1 aa ugra 1 
Roma 

2~~~.;~~!itün akşam 1 Japon yada iki cereyan var: Ev-

Macar devlet adaır.larile temaslar 
yapan Mıısolini 

İtalyan ve Macar ı icali arasınd.ı 
yapılan görüşmelerden sonra neş 

(Denmı il ıncı sahiiedeı 

Çalışma 
Saatleri 

Aybaşından itibaren resmi da. 
re ve müesseselerde çalışma sa. 
ııtleri değiştirilrccktir. 

Yeni karara göre, memurlar 
sabahları saat 9 da vazifeye ge. 
lecekler, 12 ye kadar çalşacak. 
lar, 12 ile 13 arasında bir saat 
öğle tatili yapacaklar, saat 13 de 
tekrar vazifeye b:ı~lıyacaklar 

ve saat 16 da ~ıkncakl:ırdır. 
Kanun yaz miirldetincc daire 

ve müesseselerdeki 6 saatlik 
mesaiyi kabul etnıiş, fakat bu. 
nun tatbik tarzında vnlileri ser. 
best bırakmıştır 

Fasılasız 6 saat çalışmak su. 
rctilc şehrimizde bir aydanberi 
yapılan tecriihc iyi netice ver. 
memiş oldıığunılau im usuliin 
değiştirilmesi cihetine gidile • 
cektir. 

Yeni şekil de bir ay müddetle 
tatbik olunacaktır • . 

vela Çin işini bitirmek, derhal 
Ruslarla hesab görmek 

Maamafih herşey, Ruslara notayı götüren iki Japon murahhasının 
sağ ve salim avdetlerine bağlı bulunuyor. .. 

Londra 21 (Hususi) - Rusya iltı 
Japonya arasındakı gerginlik bü. 
tün vahametile devam etmekte • 
dir. Gelen haberlere göre, Japon· 
ya bir taraftan Rus askerlerinin 
Çangfufeng tepelerinı tahliye et. 
meleri hakkında siyasi teşebbüs· 
lerde bulunur ve Moskovaya no· 

Südetlerin şefi Henlayn 

Çekler 
Tahkimat mı 
Yapıyorlar? 

Lehler de muhtari
yet istiyorlar. 

Prag 21 (A.A.)- İçtimai mese. 
leler hakkında tcrlkikat icrasına 

memur olan nazıriar, işsizleri bir 
(Devamı 6 ıncı oa~edo) 

talar yağdırırken diğer taraftan 
da geniş ölçüde nazırlığa girişmiş 
bulunmaktadır. Maamafih Rusla. 
rın da sev külceyş bakımından bü
tün Mançuriye hakim vaziyette o
lan ve Japon demiryollarının bir 
yelpaze gibi etrafa yayıldığı mer
kez noktasına hakim bulunan bu 

tepeyi kolay kola•; bırakmıyncağı 
h!'1<kındaki tahınil!ler git!i.kçe 
kuvvet bulmaktad:r. 

Japon umumi efkiırındaki he -
yecan gün geçtikçe artmakta, Ja. 
pon askeri mehafüi Ruslarla biran 
evvel karşılaşmak ve püriızlü me· 

~evamı 6 mcı sahifemizde) 

iSPANYADA: 

Ihtilalcılarla hükumet
i ciler arasında m[za
kere mi 
yapılıyor·? 

Londra 21 (Hususi) - İspanyada 
hükfunetçilerle ihtilalciler ara • 
sında bir müzakere yapılmasına 

teşebbüs edildiği söyleniyor ise de 
bu haberi teyid edecek bir ma • 
lfunat mevcud değildir. 

Bu rivayetlerin Cumhurreisi A· 
jananın sulh lehindeki nutkundan 
çıktığL zannediliyor. 
İHTİLALCİLER İLERLİYOR 
Burgos 21 (A.A.) - Frankist 

kıtaatı , el Tormotorr~şva ile Mon. 
tajejo'yu işgal etmişlerdir. Barselon hükfuneti reisi Negrin 

Ada açıklarında l , 8 ölü 
. 

1

80 yaralı 
Bır kotra battı Yunanlstandakl zelzele 

nln zayiat blAnçosu 
(Yazısı altıncı sahifemizde) budur Devamı 6 da 
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Halkın parası halkın 
cebine yakışır .• 
Yazan: ETEM ızzET BENiCE -

D evlet kendi hazinesinin gelirinden fedakarhk yaptı, eğ
lence yerlerindeki verei ve resimleri indirdi. Maksad 
halka hizmet içindi.. Karşımıza kim çıksa, bize Devlet 

hazinesinin bu fedakı1rlığ=n hallı: yerine e&'lence yerlerini İş· 
letenlcrin kesesine faydalı olduğunu söylüyor. 

Belki, bu şikayetler içinde mübalagalı sayılabilecek olan 
kısımlar da vardır. Belediye kendi teşkilatı ile bu gibi yerler 
için yeni tarifeler tcsbit etmi~ bulunuyor. Bu tarüelerde eskiye 

före halkın lehinde bir eksiklik olduğu muhakkaktır. Faka"t, şi· 
ayet salıiplerindcn biri bakınız ne diyor: 
- Eskiden oturduğumuz bir gazinoda bir şişe rakıyı yüz ku

ruşa içiyorduk. Fakat, karın doyuracak kadar da meze getiri
yorlardı. Şimdi bir lira seksen kuruşa i~tir. Fakat, meze yüz
de ikiye inmiştir. Bir parçacık fasulye piyazı, iki kırmızı trup, 
bir parçacık ekmek getiriyor ve müşteriyi meze ısmarla•nıya 
mecbur ediyor. Bu şekilde eskiden yüz kuruşla çıktııi'ımız ga
zinodan şimdi yüz elli kıııuşla. çıkıyoruz. 

Yine bir şikayet sahibi şöyle diyor: 
- Bir şişe bira lıir sayfiye yerinde yüz kuruştur .. 
Eskiden 75 kuruşa mezesi ile beraberdi. 
Ve, hu ikayetler devam ediyor: 
- Bir kalıveyi yirmi kuruşa içiyoruz .• 

Plaja yirmi beş kuruş duhuliye veriyoruz. 
Bir çay komple seksen kuruş!. 
Bütün bu şikiıyetlerin sonu gelip şu manhğıt dayanıyor: 
- Ilükümet fedakirlık yapmıştır. Falqıt, halk bu fedakar· 

laktan hakkile istifade edememiştir. 
Görerek değil, fakat, dinliyereiı: bizim anladığımıza göre 

bazı eğlence yerleri salıil>leri Devletin fedakarlığını kendi mt'n· 
faatlerine uydurmanın çnresini diirüstlü&'ün bütün icaptan dı· 
pnda bulınıya başlanuşl.trdır. Belki, yaptıktan ş1<kil kanuni for· 
malitelere uygundur. Fakat, hakikatte yine buldukları müte· 

ferri uııuller yüzünden helk eskisinden farklı bir ödemiye 
tabi değildir. Hatta, yııkarıdn da işaret ettiğimiz bir misale göre 
ayni yerde bilakis eskiııindt'n daha pahalıya eğlenmek mecbu· 
riyetinde kalanl:ır vartfır. 

Hıılkın kt>sesine kalucıık bir farkı hükumet hiç bir zaman 
eğlence yeri salıibinin kazancına katmıy• tasavnır bile edemi
yeceğinc giirc yapılan işi yalnız dürüstlük ifadesinin de dışına 
çıkmakta bir ba~kasına aid hak ve parayı irtikap ve gasp etmek 
mahiyetini alıyor ki, bu hakikaten acı ve elim bir müşahededir. 

Etem İzzet BENİCE 

K0_Ç9K HABERLER _.._ ---
* Almanya ;Je yeni bir tıcaret ı 

muahedesi akdi için halen Berlin

de bulunmakta olan harciı e umu.' 
mi katibi Numan Ri!atın riyase • ' 

tındeki heyetimize yeni talımat. ı 

gönderllmıştır. • Diğer taraftan 

1 
Türk • Amerikan ticare~ müzake. 
releri de musai-i bir safhada yü -
rumektedir. * Yunanistanın Oropu havalı. 
sınde ve Atııkıach 10 sani~ e sü. 
ren bir zelzelç olmuştw-. 

20 ölu. 100 yaralı vardır. Bu miit
luş zelzele, Atinada da hissolun • 
muş ve bu tün h~ll< lıü ı ük bir pa
nığe tutulmuştw-. * Çin kıta. ı diın yenı muvai
fakıyetler kazanmışlar ve Li~ da. 
ğı civarında Japryn\arı 5 kilrımetre f 
gerıye çekilm~ğe m~cbur etmiş - 1 
lerdır. * Filıst.nde 15 gün içinde 77 

kşıı ölmüştür * Romanya Kralı M•jeste Ka
ro! 1.5 sen~d·r ıne:ıfi kaı -
deşi Prens Nikolayı validelerinin 

ölumü münasebE:tile kabul et -

m.ştir. Bu sur"tle ki dargın kar
deş tabut başında barışmışardır. 

* Tekirdağın E.;k• cam, ;na -

hallesinde oturan babası celeb 

durmuş oğlu Yu.uf ıle birlikte bir 

kaç gün evvel şehrimız~ gelmiş 

ve Sirkecide Uzunkoprü ot 1 ne 
inmiş olan Hilmi ismınde bir genç 

ortadan kaybolmuştur. 

Babası. Hilminin uzeri:ıde 300 

lira para olduğunu soy!emcktedir. 

* Şehrımızde zabıtanın aldığı 
sıkı tedbirler ;izerıne ış ·apamıyan 1 
hırs12ların İzmıre gittikler· tesbit 

olunmuştur İzmlr zabıtası, bu :ün 

İzm;r vil;iyeti !ıududu dahil '1e 

sokulmaması ıç;n alın.an tedbir • 

!eri tamamlamıştır * MaarLf Vekitı Saffet Arıkan 

üçüncü umumi müfrttı> Tahsin 

Üzerle birlıkte dün .Erzurumdan 
Trabzona varmL?tir 

Misafirler Zıganada vılayet hu. 

dudunda büyük merasımle karşı -

lanmış ve Trabwl'da Atatürk köş

küne misafir olunmu~laıdır. 
ile Kaşık adası arasında 

* İspanyada Fr~nko kuvvetleri 
4 günde 4.500 ?Sir almışlardır. 

ONU ~EH v - ---

~'30GDUM 
AŞK, HEYE.CAN ve İHTiRAS ROlvlANl 1 

Tefrika 
N. 51 

- Şımdıl'k bunu alınız da. ya. 
rın :.ş yoluna g:rerse r,ızi ist~di • 
ğ ız ~ekıl :le m~mnun cdeı im. 

A şe 
Şup ok, dcd., beyPfcndi 

c "9 •k bır Nkekt r. Onun yu. 
v k~rmag.ı muvaffak olur -
s ı z ~ma. rı kı sız! ihya <>deccit. 
t • 

S a' ı Hır ..m di<lcrın göste • 
r · ek sır•ttı Ayağına kadar gel • 

mı bir mtı P!'iyı _ ne de verse .. 
r.;dd"m ~ ·~~ğı şüphesızdı. 

- D ı runu7. ôyleyse, deJı, ıx~n 

Yozan: laken.:1er F. 
SERTELLi 

şu sınırli lun·ını gıd.p uyandıra. 

yım. 

Ve ayağa k'.ılkarak, Nacı Demi. 
reLn kulağı:n fısıldar gıbi ı fwe 
ettı: 

- Sak.n bm.ı kızmayın, beyım! 
Ben onun ~dını «Siniri. l13nım• 

koydum. Yallah' bu kadar sinirli 
şey görmed'm ömrümde ... 

Bu saatte yatakt~ yatılır mı 

hiç? . 
Gü,erek ~ ~irüdü. 
Koridordan geçti. 
Ayşe yavaşça mırıldandı: 

- İşiniz oldu demektir. Bunu 

Kredi itilafının 
Tatbik tarzı 

Bir müddettenberi şehrimizde 

Ucuzluk mütahassısı 
Tekrar memleketimize 
Gelecek 

bdi~ıdu~~ıa ?ıad·~·~gilNteiksorenindkre-ü :Londraya avdet eden 
aıresı. mu uru n n I " 

Tarabyada Etibank umum mü - 1 mutahaSSJS busefer; 
d~ü !ıh:mi Nafiz Pamirle gö - şark vilayetlerimizde 
t'Tllşmuştur. • 

Nikson, kend'sile gör;lşen ga • tetkıkler yapacak 
zetecilere demiştir ki: Hayatı ucuzlatmak için alınacak 
•- Malılm kredinın tatbik şekil- tedbirler etrafında bir rapor ver-

leri etrafında biran evvel faali - mek üzere İktisat Vekaleti tara.. 
yete geçilmesini temin için mem· fından İngiltereden celb olunan 
leketinize geldim. Aktolunan an· •Ucuzluk• mütehassıst; muhtelif 
!aşma mucibince, İngiltereden mü. yerlerde yaptığı tetkiklerini ikmal 
bayaa olunması icab eden madde- ederek raporunu İktisad Vekile. 
1eri Türk hükumeti bizzat tesbit tine vermiş ve Londraya avdet et-
ve intihab edecektir. miştir. 
Bizim Türkiyede!l satın almağı 
tercih ettiğimiz mahsullere ge • 
lince; bunlar en başta maden is. 
tihsaliitı gelme!< üzere, buğday, 
arpa ve diğer hububatla yaş mey
va ve sebzeden ibarettir. 

Memleketinize ikıncı defa geli· 
yorum. Muvaffak<yetleriniz bana 
heyecan veriyor. Harblerden ya • 
ralı çıkmış bir milletin bu kadar 
az zamanda gösterdiği hayatiyet, 
akıllara durgunluk verecek bir 
haldedir.• 

Ağır Cezada 
2 ağır 
Mahkumiyet 

Dün, 2 metres ve enişte 
katili hakkında karar 

verildi 
Dün Ağır Ceza mahkenıesi.'1de 

metresi Nimeti yaralamaktan suç. 
lu Şevketin muhakemesi ne• ıce. 
lenerek suçlu Şevket sekiz sene 
hapse mahküm olmuştur 
Yıne dün AğL" Ceza mahkeme

sinde eniştesini öldürmekten suç. 
lu Abdülvejıap 18 sene hapse 
mahküm olmu'} ise de bu cürür.L
de; suçlu Abdülvehabı tahrike 
sebebiyet verildiğinden cezası 

ağır hapse tahvil Eedilmek suretile 
6 seneye tenzil olunmuştur. 

Yeni ad:iye sarayının 
Yapı lması şimdilik 
Yi ;e g-i.y 1 kal~ı 

istJnbul adlivn sarayının yapı
lacağı urrıumi hapısane binasının 

yıkılması ıçın 18.000 liral.k yıkma 
tah.sisa•ı gelmc~tır. Yıkml işi mü. 

teahhide ihale Ad'lmıjtir Fakat 
diğer taraftan geçenlerde yaz -
dığımız gibi Eskı eserleri koruma 

encümeni aliıkador makamlara 

müracaatla şımdikı hapisane bi -
naları arasında tırih • kıymeti haiz 
Türk eserleri ve rne::l•ur Atmey -

danı sarayı bulıwduğunu, bun -
!arın yıkılması büyük bir hata 
teşkil edeceğini bild'rmiştir. 

Dahilıie ve Maarf Vekaletleri 
bu müracaati ehemmiye:lc karşı

lamış ve 1stan >:ıul viliiyetile Be -
!etliye riyasetine gönderdiği bir 

tezkerede İstanbul valisı Muhid

din Üstündağın başkanlığındı. Da

hiliye, Maarif, Müzeler, Tarih Ku. I 
rumu. Evkaf ve Adiye ;el diğer 

bazı devair mümessilJer·!"den rnü- / 

ben yapsa) dım. şüph~ uyandırır, 
işi bozardım. Fakat saraylının işi 

zaten budur. 011dan kimse şüphe. 
lenmez .. Hem onun çenesi de ctoğ. 
rusu benden ku\'vetlidir. 

* O ak~am, Naci Demirel, Ayşenın 
pansiyonundakı cS,nirh h3nım. 
ile dost olmuş•u. 

Saraylı bohçacı, aralarını bul -
muştu onların. • 

Sinirli Hanım nihayet salona 
g~lmışti. 

Hep biri iktc konuşuyorlardı. l 
A) şe ilk sözü aldı. 

Beyefendı eski aile dost.a • 
rımdandır. har.ınıcığım! Bugün 
bana gelm·ştı. Sizden bahseder • 
ken .. 

Saraylı hanım Ayşenın sözünü 
kesti. Besbelli kcnd.sı tamamlıya
caktı sözü .. 

- Evet. dedi, Len de çok eski. 
den tanırım onu. Vallahi bu za • 
manda bulunur erkeklerden de • 
ğildir. 

Aldğımz malümata göre müte. 

hassıs; bu günlerde tekrar meı:n.. 
leketimize gelecektir. 

Mumaileyhin; memleketimizin 

diğer bazı mıtakalo.rmda da tet-

kikat yapması icap ettiğinden, 

Bu sefer; henüz gitmediği vi!a. 

yetlerimize ve ezcümle Şark ha. 

valisinde seyahat ederek tetkik· 
!eri hakkında Iktısad 'I ekaleti.. 
ne mühim bir rapor verecektir. 

Mevlevi 
Türküleri 

Şehrimizden giden hey' 
et; Kenyada bunları 

plağa alıy0r 
Anadoluda halk türkülerini; 

tekke ilahilıeri ve nıefesler'.ni 

toplamak üzere koservatua= Mü. 
dürlüğünce seçildiğim yazdığımız 

konl \:yonlardan biri; nıevlevl 

nefeslerini plağa alm~k üzere 
Konyaya gitmiştir. 

Orada aliikadarları dinlemekte 
ve son sistem yeni, kuvvetli ma. 
kine ile bunları plağl zabtetmek. 
tedir. 

İincı komisyon da Ege mıntaka.. 
sına hareket etmiştir. 
Komisyonların seyah ~ı faaliyeti 

2 şer ay sürec<>ktir. 

Tuz 
Fiyatları daha 
llcuzlatılacak 
Bu ınünasebetle tet

ki;der yapıl,~yer 
İnhisarlar idaresmin tuz ve 

müskirat Müdürlüğü; son uman

larda istihlak m'ktarı çok artan 

•Tuz• fiatlarının ucuzlatılması 

etrafında tetkikler icra etmekte· 

dir 

Bu tetkiklerin gayesi; hilhassa 

ince •tuz• tozu Iiya~larının daha 

ucuzlatılmasıdır. 

Tetkıkat; pek yakında ikmal 

olunarak yapılacak tenzil.it mik

tarı teshil olunacaktır. 

rekkeb 16 kişilik sa!'ilıiyetli bir 

komisyon te9kilile meselenin ted. 

kikini emretmiştir. Bu komisyo. 

na şehrimizde bulunduğu takdir -

de şehircilik mütehassısı M. Prost 

da iştirak edecektir. 

Sinirli hanım gülümsedi: 
- Evlenmek istiyor galiba?! .. 
Saraylı:· 

- Nasıl bildıniz iki gözüm, de. 
di, hakikaten insan sarrafısınız' 

Naci Demirel iç;n içln gülüyor, 
fakat, bu sahnenin ne kadar gü • 
!üne olduğunu sezdirmemeğe çalı 
şarak ciddiye'ıni muhafaza etli • 
yordu. 

- Evet, hanımefend ... diye ce. 
vab verdi. Hiç evlenmedim de. 
Böyle bir niyetim var. 

Şübhesiz ir.tihab etmişsıniz
dir evleneceğiniz kızı'~ .. 

Aman efendim, bize bu yaş. 
tan sonra kız varır mı• Hem ben. 
deniz otuz beşini geçkin bir erke
ğim. Yaşıma g(;re bir haııım ara. 
mak ve onunla evlel'mek yaraşır 
bana. 

Ay<e söze lıarıştı 
- Yavrum, o ancak sizin gibi 

bir hanımla evlenebilir. 
Sin:rıı kadm birdenllire kaşla. 

rını çattı. 

HükOmete borçlu olanlar 
Hazineden emlak ve arazi alanlar borçlarını 

nasıl ödeyecekler 

Bu hususta alakadarlara tebliğ 
olunan kararlar çok mülıimdir 

Hazineden taksitle gayrimenkul 
mal satın alanlann bu borçları • 
nın nasıl tahsil olunacağı hakkın
daki son mukarrerat al.ikadarlara 
tebliğ olunmuştur. Bu çok mühim 
kran aynen yazıyoruz: 

25/3/931 tarihine kadar hazine
nin gayrimenkullerin satış be • 
delleri aşağıda gösterilen şartlar 
dairesinde tahsil olunur. 

a) Müşterinin borcu, bu kanu • 
nun neşri tarihine kadar mal be
deline mahsuben yaınlan tahsi!At, 
satış bedelinden incliri!dikten son. 
ra faizsiz olarak kalan mebUğdan 
ibarettir. Ancak bu tarih~ kadar 
tahsil edilen faizlec geri veril -
miyeceği gibi mal bed~ll'den de 
düşülmez. 

b) Müşterinin kalan borcu bu 
kanunun neşri tarihinden '!ibaren 
her sene bir taksit itibarle on beş 
ser.ede tahsil olunacaktır Her 
taksit vadesi bir eylül tarihidir. 
Bu tarihe kadar ödenroıyen tak -
sitler tahsili emval kanunu hü • 
kümleri dairesinde tahsil olunur. 
Ancak müşterinin başkaca malı 

bulunmıyarak ipotekli malının 

Haı:inece satılan gayrimenkul • 
lerden müşterilerine teslım edil • 
miş olanların tesçil tadhiııe kadar 
işlemiş ve işliyecek vergilen de 
müşteriler tarafındau ödenir. An
cak hazine bu maı:ardaki intifa • 
!arından dolayı kendilerinden bir 
şey istiyemez. 

Vadesi hulül etmiyen taksitlere 
mahsuben yapılacak tediyat, ne 
miktarda olursa olsun, vadeden 
evvel verildiği hkdirde senelik 
yüzde altı nisbetinde iskontaya ta
bi.dir. 

Hazin.ece satılmış olan gayri -
menkul malları taksitleri için ka.. 
bul edilecek devlet tahvilleri h..ı

susi kanunlarındaki hükümlere 
tabidir. 

Beynelmilel 
Nevyork 
Sergisinde 
Türkiye pavyonu 

satılmasına mecburiyet hasıl o - Sergiye girenin ilk kar
Iursa bütün borç muacceliye\ kes-
beder. şısına pavyanumuz 

Bu kadar ki, ipotekli malın kat'i çıkıy0r 
ihalesine kadar müşteri tarafın • 
dan taksit bedelile beraber mas -
raflar tediye olunursa kabul etli • 
lerek eski hal avdet eder. 

Bu mallardan şimdiye ka:iar 
tescil edilmiyen g3yrin'.enkull er 
hakkında şu suretle muamele ya. 
pılır. 

Gayrimenkulün teferruğu içi:ı 

icab eden muamelenin tekemmül 
ettiği ve tebliğ tarihinden itibaren 
üç ay zarfında ferağını alarak Ha
zine namına ipotek yapması aJakalı 
tapu idaresi tanfından müşteriye 
tahriren tebliğ olunur. Müşteri 

bu müddet zarfında ferağı alarak 
ipotek yaptırmağ~ m~~burdur. · 
Müşteri tarafından bu vecibe -

nın miadında ifa edilmemesi ha. 
linde bütün borç muarc~l;yct kes
beder. Satın aldığı m~I peşin para 
ile müşteri hesabına bazınece sa
tılarak bedeli borca ma hsub ed;. 
dilir 

B'rinci ve >kinci maddelerde 
yazılı sebeblerin tahakkukuna bi
naen bütün borç muaccelıyet kes
bettiği takdirde sat:ian gayrimen. 
kul bedelinin oorçton fazlasi bi
rinci müşteriye iade, noksanı tah
sili emval kanunu dairesinde tah.. 
sil olunur. 

18/6/936 tarihine kıdar art .ır -
ma ile satılmış olan her nevi ı.razi 
ile arsalardan :Oorçlu olan m;işte
rilcrden borcunun ~ üzde yirmisini 
ted,ye etmiş vaz,yette olanlar ve. 
ya tediyatını bu miktarn ibliığ e
decekler - aldıkları mal tapuya 
bağlanmış olsun veya olmasın _ 
verdikleri paradan dolayı hazineyi 
ibra etmek ve hiçbir talebde bu
lunmamak şartile bu malları 938 
mali yılı nihayetin'? kadar geri 
verdıkleri takdird~ borçlarmın ba 
kiyesi kendilerinden aranır.az. 

Saraylı ,Ayşenin kırdığı potu 
tamire çalıştı. 

- Yani sizin yaşın12da demekle 
sizin gibi güzel, olgun bir hnnım
cıkla evlenmek fa'.eı:liğini söylü. 
yor! .. 

1939 Nevyork sergısinde pavi.. 
yonumuzun vaziyet. hakkında şu 
yeni tafsilat alınmıştır· 

Mezkür sergide Türkiye çok iyi 
bir mevki işgal etmektedir. Ser. 
giye girenin karşısına çıkacak o. 
lan ilk paviyon Türk paviyonudur. 

Sergideki Türkiye paviyonu 20 
metre eninde ve 30 metre uzunlu. 
ğundadır. Sergi komisyonu tara. 
fından, paviyonun dahili tertibatı 
için bir müsabaka açılmıştır. Ka.. 
zanan san'atkarıarım!~ Amerika
ya gidecek ve projelet i:1in tatbi. 
kine nezaret edecektir. 

Paviyonumuz biri zemin ı<a.tı 

olmak üzere iki kat:ıı. Zemin ka. 
tında inkılô.bımızı gösterecek e • 
serler teşhir olunacaktır, yukarı 

katta da memleketimizin, tabi, 
tarihi ve sanat 0 üzelliklerini gös. 
teren resim ve fot,.ğ,-aflar bl.llu • 

nacaktır. Pavıyoıuımuzun asıl 

maksadı TürkiyP "<? seyyah celeb. 
etmektir. 

Bütün 
Hususi inşaat 
Kontrol 
Ediliııor 
Şehrimizde yapı'~cak olan tek

mil inşaat ıçın BeledıyeaP. te~ck. 

kül eden hususi bir komiSl'Ondan 
müsaade alınm•&ı 

yazmıştık. 

icab ettiğini 

Bu maksadla B~led;yede Reis 
muavini Bay Ekrem Sevencanın 

reisliğinde toulanan ko'tlisyon bu 
kabil müracaatleri tedkik etmek. 
tedir. 

Ezcümle komisyonun e•ıvelki 

günkü toplantısında 10 hususi bı
nanın inşası için istenen müsaade 
etrafında görüşülmü$tür Yapıl. 
masına .ı.Zin verilen evlerin o sa • 
kaktaki binalarlq ayni ahenkte 
olması şart konulmaktadır 

21 Temmuz 
Çekoslovakyadan gelecek h• • 

berlerin az çok heyecanlı o!ıtıl" 
sını beklemeli. Daha doğrqşu ptk 
heyecanlı haberler gelmesini ıa
bil görmek ikfüa ed.iyO<". BtıJI"° 
da sebebleri vardır: 

21 mayısta başgöııteren ha4l ' 
ıeler birkaç gün. A vrnpayı eııdl
§Cli bırakmıştL Orta A vnıpll,ı, 
Çekoslovakyadaki Almanlar yll
~den tekrar umumi bir hs .. 
çıkacak diye ortaya knra hahet ~ 
ler yayılmamış değildi. fak 
vüzuh ve kat'iyet ile da vr~oıi" 
rak karışıklık istidadı gös!e~ 
meselenin sirayet dair<'si t•tıdl 
edllmiş oldu ve sulh yohmdA "'. 
zakerelerle işin bır net;reyc "'' 
)anacağı üruidleri kendini gösteı 
di. Bu vüzuh ve kat'iyet FraıısJ 
nıu Çekoslovakya ile olan ittil• 
kına sadık kaldığını hiç miıplı•" 
bir cihet bı.rakmıyarak anlotıııııl' 
ve onu takib •derck A HUP'1cll 
Fransayı karışmai:'a mochur ede' 
bir harb çıkaı·sa İngiltere • 
nin de buna seyirri l,,alanııY•; 
ğını Londranın da vaktinde 
dirm.iş olmasıdır. nu vüıııh ." 
kat'iyet bir kere politika aJe11ıi'" 
de görüldükten sonra sulhu ~ 
hala için bütün Jıü,uüruyet _., 
çabşmak em.elinde oldukllll'r 
söyliyenler de bu mnksatlu gaf• 
ret göstermeğe hatlamışl:ırdd· a 

İşte 21 mayıs buhranının il 
böyle alındığı heııüı unutıılııı'° 
mıştır. 

Acaba 21 temmuzda yine Q" 
koslovakya meselesinin ~e~ 
hararetlenmesi için sayılı bır ~ ti 
mü olacak? Çekosfovnk) a dc~lt 
yalnız kendi idaresindeki Al~; 
!ar değil, diğer ekalliyt>tlerı , 
tatmin edecek surette bir ka"~ 
ll'ıyikası hazırlamaktı> idi. !><>" . 

ııı~· 
nyd:ıuberi hep alilkadarlarl• "r!O 
zakereler cereyan ediycır, tııtlU 
türlü metinler hazırlanıyordu. 

1 
çok ekalliyetleri topla~nı~ 01~ 
Çekoslovakya Je•.lcti bilh1

•', 

Çeklerin üstün bir vaziyet "'11 ~ 
hafaza edrrck diJ:er milli~ eti;~ 
idare etmesi esasın• ılayanı)Q~ 1 ., • 1,11 ı 
Fakat bu harbden sonralo ,_. 
neticesi idi. Ondan sonra ~e .. 

" . ilı # 

seneler Avrupada öyle dcgı· çe• 
lildcr vücude getirdi ki erge( il" 
koslovakya Almanlarnın cıı>< ~ 
rini nazarı dikkate almak liı~01 
geldi'. Meselenin ~imdiye k• ... 

"tı•" ı:-eçirdiği saOıaları tekrara ııı 
101

, 

olmadan denebilir ki bu Y~ :~ 
bir ekalliyetin '''rlık er•'.

1
" , 

başkalaştırmak, genişletmek •:01 

teınekten ibaret değildir. f'' ~
bahsin o tarafı bırakılarak bL''~f 
resmi sahada sö~ len en m•'w 
Alman ekalliyetiniı• se~be"b;ı 
inkişafını temindir. Lakın 4/' 
devletin kendi ıdaresi altın ~;ı 
ekalliyetlerden yolnız birine t , 

·'e takım imtiyazlar vererek dıl ... ~ 
!erinden ayırdetmeyi kabul el r
yeceği besbelli idi. Oııun içi::,ı. 
ni hazırlanan lilyiha bütün ~r 

liyetler hukuku için yapılJ11ı..,,; 
Bu muhtelif milliyetlerin ~ «iO 
kendilerini idare ctmeterı _,,;' 
geniş bir ademi merkeziyet ' 

kabul edilmiştir. ··lıİ-" 
Fakat dikkat edilen "'~ ~!1 

nokta devletin varl.ğı ve bır ıı 
bozulmamasıdır. İ.•te bugiiJI• ,P 
temmuzda Prag hıikUıneti~i04#' 
Jamentoya getiriıı 'ereceği bıl"' 
evvel yazılmış olan layih3 
göre hazırlanmı~ lıulnnııYor ~ıııl 

Fakat söyleme;:e hacet Y
0 ,;~ 

ki layihnnın ııarliıınentoY• ~.-P' 
mesi, münakaşası ı\lııuınlat' ~i 1 

·ı;;tt• 
nun etmemiştir. Onların 1 ~il 
şey Çekoslovakyada ıniihi01 ıl' 

1 ,.,. 
mevcudiyet teşkil eden A 11 ~er' 
la Prag hiikllmctinin ntil.t~:lt • 
ederek varılacak neticr.,er• ,.,~ı 

- Benim yaş:m otuza yaklaştı. 
kendisi daha genç bir kadınla pek 
iila evlenebilirl<>r. Hem ben evli 
bir kadınım. Ştibresiz beni misal 
olarak gösteriyorsunuz, dc,ğil mi? 

ı - 1eıı _ _ ·~ _ _ bike geçmesi bah,.ı par arı .. et·'' 

İş dairesi reisi b•ıgün kadar gitmeme,iılir. çarık" ...,.,;I• 

Bu suretle ayni s,1kakta bir kü
çükk, bir büyük v~ muhtelif tarzı 

mimaride bina ;nşa edilmes: anar. 
şisı de önlenmiş olmaktadır 

Naci Demirel derhal. 
- Şübhe yok hanımefendi, de. 

di, sizin endamınızı ·pek beğen -
dim de. Ayşe teyzeye sizin boyu. 
nuzu, renginizı, hatta sesinizin 
tatlılığını, saçınızın reng•ni örnek 
olarak göstermek istedim. 

- Benlm sesımi ve saç,mı daha 
önceden görmüş gibı konuşuyor
sunuz? 

- Apartıman• girerken gör • 
müştüm Bir ~ün sizi.. 

Fak&! ben buraya geldiğim 
günden beri 3vkağa çıkmadım. 

(Devamı var) 

da diğer ekalliyetlerin nıii 11;,.ıı" 
S ya h ~ te çı 1 ~ h !erile hiikfınıet ara• mda ;;iııJj 

İş idaresi reisı Enı,; Behiç bugünl _____ ı_o_e_v_•n_,_•_6_'"-r_·_';./' 
Tarı vapurile Sam un:; harekl·t 1 

~m~r 1 
Oradan Trabzona g"çec~k ve 1 

Hopaya da uğradıktı:. 1 sonra Mur
gul, Kuvarshaı1 madenlcrır.e de 
gidecektir. 

Mumaileyh, İj sigorta.ı:rı ka • 

nununun meclisin önümüzdeki iç-

tLma devresin<i~ müz::ıkere 

nacağını söylemıştlr 
ulu - I 

Sağlık Kuponu 1 

w'' Bu kııpnnıLn yi•ml . ,~ 0-
etır- \ı 

toplayıp idaremize g ıu~ 
kuyuC'Ularımız SON Ti> .5 ,lıl' • ] O> ı 
F'm birinci sınıf muıe 1,a~ 
n tarafından meccaııeıı 1 c' 

. , lar• 1' 
ediZeceklerdır. Kupoıı ğiŞ" · 
gün idarehanenı.i"'ıl1 de 
mektedir. / 



Pehlivanlarımız 
Pazar J!ÜnÜ Bulgarlarla 

karşılaşıyorlar 
Halen Şehrırnı· . 

e b z-

Plaj ücreti erinde 
Yapılacak 
Tenzilat 

ulunan Bul 
Peh!i gar 
nın vanlariJe ta -
la l?ıış Pehlivan_ 

11ınız arasında 
Pa4r gün·· 
lar u maç -
n.. J"apılacaktır 

Yeni ve ucuz tarifeler 
ay başına kadar ha· 

zırlanacak 

un bu .. . 
d· SU tunlar-
• !lehli vıinıarı _ 

ıııııın h 
itti azmede • 

Yecekler; asıl -
: bir islladın ef -

ı unıu . nün ınıye ö _ 
lıın de te~ibi lii

llıı, geıdigını yaz
la/ Ve Pehlivan • 

ııııızın B 1 
larıa .. u gar. 
rı · gtireşıne!e -
nır, ı·· 

bah UZUmundan 
~etmiştik. 

bes• of~oneı ser_ 
l • . gureş maç -a. 1h.n 

·~ orga · Yon nızas • 
lan 1;?u. !lzerine a_ 
ı. "'mınön.. H 1 ~ev;b u a-
llıiy. u İ§in ehem T. Dağlı Hüseyin galibiyet yolunda 

etını ·· .. • 
hattaıtı ~ozonun tutarak bu tehir edilmek mecburiyeti karşı-
!~ h l!Üreşleri bı..) ük bir titiz.. sında kalmıştır. 
n· azırlıyacaktır. Sanırız. Fakat iki pehlvanımızın arasın. 

lere~lı Mehmedin de bu güreş- daki bu mühim maç muhakkak 
diJııı~t~raki .kat'i surelt~ temine- surette gelecek baftalaıda Eminö· 
'l lftır. nü Halkevi kontrolu altında ya • 

r~~anc_ı toprı.ı.klarda Türk gü - pılacaktır. .. - . . 
hiha ' _'I'iirk kuvve ini dünyaya Bulgar gur~çılerıle yapıl~c~ 
ıı kkin lanı.tan pehlivanlarımı _ olan bu karşılaşmaların netıcesi 
)' n Paıar günü Taksim stadında hakkında eski ve kıymetli güreş 
ı:;1laca1t olan Y.arplaşl'1alarda da hakemlerinden bir zat muba•-riri-
tır ere .kavıışacakları mıiliakkak • mize demiştir ki: 

«- Bizim çocuklar her zaman 
ve her yerde Balgarıarı yenec~k 
kuvvettedirler. Hatt-ı. Tekirdağlı 

Ali, Kara Ali, Mülayim ve Di _ 
narlı gibi yüksek pehlivanlarımı
za hu güreşlerde sıra bile gel • 
mez.> 

Dün · · 
liin 181mlerini n~dıaı,nıı bü -

!leh!" • 
4rşıl ıvanJarımıı Bularlarla 
hassa ~ak arzusundadırlar. Bil
Yi,,. · Dağlı, Kara All, Mültı _ 

"
1 Ve D· 

larıa ınarlı Mehmed Bulgar -
lltalı; ~~akkak surette karşılaş -
tehir çın aralarındaki güreşleri 

p etmişlerdir. 

aaat~~r iÜnü Taksim stadında 
reşıe . da Yapııacak obn bı.: gü_ 
lı!f rın asılsız bir telakkiye kat'i 
;vab olacaktır. 
~ ra .ı\Ji - Tekirdağlı Hüseyin 
~ası tabü olarak bu hafta 

Diğer taraftan uzun miıddet 
bu işle uğraşmış olan salahiyettar 
eski bir güreşçi de: 

•- Bulgarlar boş değil hele 
kendilerine sorarsanız çekinme -
den galib geleceklerini söyliye -
bilirler. Fakat bizimkiler ne de 
olsa onlardan fazladır. Pazar günü 
M meydanı neticeyı verecek.• 

Bir muvaff akiyet 
Bir ayda MerinGs 

ltııırı 

fabrikası 1 milyGn 710 
bin kilemetre iplik yaptı 

'•br~ ~e dahli plyosalardan bUyUk slparltler alan 
ka .. ınUtehassıs işçi. de yetittlrmağe batlad 

A.tatürk" ı 
5 ay un uğur!u elile bundan zari verim kudretlerine yak!a~ıl-
fabr~VVe! açılan Bursa •Merinos• mıştı. 
da bü a~.ı haric ve dat.il piyasalar- Haziran ayında fabrika elli yedi 
llııştır'. Uk bir r•ğbetle ka. ılaş - ton iplik yapmıştır ki bu mikdar 

i'abı;k . vasati otuz meh ik numara olarak 
İınalatı 

1 
anın şınıd ye kadar olan kabul edilirse bır milyon 710 bin 

ler;. amamen müşteri sıpariş. kilometredir. Bunün için fabrika-
~•e a·d b 

ilci elti 1 olup bazı kısımlarında da yüzde 55 i k3ciın v~ yüzde 45 i 
bu Ple çalışma'< ınecburıyeti erkek olmak üzare 1300 işçi çalış. 

e hasıı 1 . 
den .. 0 muştur. işçilerin gün- maktadır. Endüstriye! Avrupa 

lı ibi ~ne bu yenı işte ibtısas sa • memleketlerinde üzerinde daima 
girnı malan ve iş aşkının yoluna ehemmiyetle durulan ve fabri -

dını3~1 dolayısi!e imalatın ran • 1 kasyonun iş elem.;nını teşkil eden 
ı tedrı·~. ··k l · . · 

cııh 'ç" yu se mış ış ı -
ı zııyi , 

lcı; zamaıola• en az derece. 
ne İndi · 

. -. rılerek makine le'; n na-

işçi ve mütehassıs ışçiyi yetiştir-

mekte, bilhassa iş esnasında işçi
ye makinenin ve işin b<itün ince-

~ONlbCM 
YAZAN °"\ 
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ahçeni · 1 gostermemc k çlıı 
ne kaç n kuytu dığer bir köşesi
daıı.s e~a • ıstedi. Orada bir çift 
Yapışın Yo.du. Adeta birbirlerine 
lı. llu 

1

1ş gıbiyd.It>r' Dıkkatle bak-
ın n ar sal d i ıle İlh on illl uzak:aş:ın Sa-

._ 3',n. l.-ıd~ 

._ ıı ' sevıyorum l:hanı 
!) en d~ sen S ı •· 
Urdı. amı... 

rıız dah ıar. Delıkanlı kollar,nı bL 
4 ~ sıkmış d d • tııı alın , ve u .ıklarım ag. 
~U.a' 1 •I gc~; KIZıl' 

nı " nnı k Ujç«:.,1 aJ?ar'ış ve Kudcır. 
d.oğr4 kca dtşarı ' • am - d~n.ze 

nıuşt.ı 
._ l! va 
\re.. · · Hav .ı.. Boı;ulac ğım! 

Sonra .• 

Trenin kanepesıne biraz daha 
; aslandı. Artık düşünemıyordu. 

Hergün dlı§Jndüğıin'1 göziıniın Ö

nunden b'ra:ı. ayrılmıyan bu man. 
z.raları aı-tık: kaybetmişti. Başını 

gerıyc bıraktı. Camda bir hayal 
görmüştü. Dışan;ı karanlık oldu. 
ğu için pe.1cere önündekiler seçi
!.iyordu. kar~ts~nc!a blrı otüruyor
da. 

Bu yiMıı ü~, yirmi dört yaşla
rında sevım'i bir genç kızdı. 

Gözleri aç·ldı . B:rdenbiıe sürat. 
le doğrul :ilı. Yüzılndeki hatlar ge. 
niş:emiş, gôzieri garip bir pa'ıltı 
ile aydın'anmıştı: 

- Semra'. N~ arı) orsun sen t>u. 

rada .. Ben sem ( .. .... ) da bırak -

Şehrimizdeki dairelerde ve ban. 
kalar gibi müesseselerde yaz me· 
sai saatlerinin tatbikine başlanı!. 
dığı zamandaberi; mesire yer. 
!erine ve plajlara giden halkın çok 
arttığı görülmüşttir. 

Buna sebep; yeni mesai şek1i 

ile saat 14 de tatil imkanını bu
lanların ekseri1a ailelerini de al3-
rak sıcaktan serinlemek üzere ıne. 
sire yerlerine ve plıijlara koşma
larıdır. 

Bu sebeple; pliıjlarrın ve nıesı
re yerlerinin müşterileri çok art.. 
mıştır. 

Fakat buna ragmen pWij Üc· 
retleri; bala eski ~ekildedir. 

Eskiden müşterisizlikten şUci. 

yet eden plaj sahiplerinin bu id
diaları artık mevzuubahs olannya
cağından; plaj ücretlerini indır. 
meği kararlaştıran belediye; bu 
tetkiklerini çok ılerletmiştir 

Tetkikler; ay sonuna kadar ik.. 
mal olunacaktır. 

Yeni tenzilli plaj ücretleri ve 
tarifeleri de; o vakit belli ola~ak
tır. 

Plajlarda yapılan tenzılatla be
raber; buralardaki içkili lokan. 
ta ve gazinoların yeni tarifeler; de 
o vakte kadar hazırlanmış olacak
tır. 

------<>------

Floryaya 
Vapur 
işletilecek mi ? 

Aldığımız malumata göre, bu 
sıcaklar yaz gilnlerinde halkı

mızın .FJorya., Küçükçekmece 
ve havalisine ve buradaki plaj
lara karşı giısterdiğı büyük rağ
bet ve Yeşilkby trenlerindeki iz

dihamı gören ·Akay• idaresı , 

mevsim münasebetile; komşu sa
hillerden ·Florya• .ya vapur •e -
ferleri tesis olunmas için, hazır. 

Jıklara başlnmıştır 

Esasen · Akay• ın pek eskıden 
koyulmuş ol•n faaliyet sahasın. 

da Yeşilköy ve civarına vapur i ş

letmesi de bulunmaktadır . 

Fakat şimdiye kadar; b•,na 
lüzum görülmemiştir 

Şimdilik tes;, edılecek o.en 

yene ·Florya seferleri> için; adi 

günlerde yalnız sabah ve ak§am 
olmak üzere ~vapur tahrik olu
nacaktır. 

Seferler; Cumartesi v~ bil. 

hassa pazar günleri ihtiyaç nis· 

betinde yapılacok, bunun için hu. 

susi bir \lr!le hnırlanacaktır. 

likleri gösterilmekte, ayrıca açı

lan kurslarla bunların tek5mül 

etmesine emek sarfcd'mekteıllı. 

Fabrikaya, barıc ve dahi'. piya. 

salardan büyük siparişler ~apıl

maktadır. 
• 

madım :nı? .. 
Karşısındaki genç kız bu lafla. 

rın kime söyle ld'ği.1i gör:n-:k ıçin 
etrafına bakındı. Kendisinden baş
ka yakında kımse yoklu. Garib ta
vırlı, gözleri korkunç bakan a -
dam bunları kendisine söyiüyor • 
du: 

- Semra .. Yavrum ne arıyor • 
su nburada. 

Niçin !(Pıdin. niçin bıraktın ko. 
canı! 

Genç kız afallamıştı: 
- Benz~:tıniz efendim galiba 

dedi .. Benim adım Semra değil 
evLi de de~Him! 

O söylenilenleri duymuyordu. 
Gözlerı sabit bir noktada, öne 

doğru eğilmiş konuşuyordu: 

- Fena yaptın kızım .. Naci çok 
iyi bir çocuktur. Senin için çıldı.. 
rıyordu. Bir kadın dürüst ve na
muslu olmalıdır . Bundan sonra 

anlıyor musun? Her şeyi unu -
tacak, ma~iye siyah bir perde çe-
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Şehir meseleleri Sarhoş bir 
K asab keskin 
Satırını kaptığı 
Gibi 

-- ... 4-....... -c ... .., ___ --
<Jlludi mes'elesi 
Tokatlıyan ot~line müşteri git. 

miyormuş. Halbuki bu otelin müş
terileri , daha doğrusu para hıra. 

kanları Müsev j Tıniş. Otel. boş 

o ncu yerlim 
lar sergisi 

-
"Seni kıyma gibi doğ-

aç ıl ıyor 
~ tt • k 

rıyac<ıgım.. oıyere • 
bir adamı,1 üstüne 

atıldı 

kalınca, Cumhuriyet refikinıizi 
adeta bir telaştır. alınış. Bunu ya. 
h udilcrin muhtemel bir boykotu. 
na atfediyor. 

Bu boykota sebcb de olsa olsa: 
- Otelin sahibi Al man tebaası . 

dır. Pazar günleri otele Alman 
bayrağı çeki~·or. 

ergide neler var? Evvelki gece sa1~ 2.l sula~nda 
Çeşme kazasında mfü·ssıf bır ~r. 

hoşluk hadisesi olnıuctur: Çcs • 

Yahudiler A1nlan dü~manıdır. 
Bımun için , oray.ı gitmiyorlar. 

Diyor ve.. Türkiyede de artık 

dü~ünülecek bir yahudilik mcse· 
lesinin belirmekte olduğunu ima 
ediyor. 

Bu hakikat bö.ı-le midir, <le~il 
midir?. Bi1innte"I!. ,\n<"ak bir oıeJ 
müşteri bulamamış.. diye bunu 
Türkiyede yaşıyaıı ve Türk teba. 
ası olan yahudiler in boykotuna 
atfetmek ve uzwı ıızun bir pole
tik müdafaa ve Jchdarlık yapmak 
da insana hakikaten garip ve n1a .. 
nalı görünüyor. 

Eğer, bu ncşri~·atm gerçekten 
bir hususiyeti yoksa bu hareket 
tarzına türk~cde: 

- Pire için yorgan yakmak!. 
derler. 

BÜRHAN CEVAD 

Entresan bir 

10 uncu yerli mallar sergisi ya
rm saat dörtte ncılıyor. Başvekili. 
miz Celfil Bayar, Yalovada bu -
lunduğu takdirde, serginin küşad 
resmini İktısad Vekili Şakir Kese
bir yapacaktır. 

Sergide neler var? Bu suale ce
vab vermek için ynrm açlacak olan 
serg• yerinde bir gcz;nt: yaptık. 
Gördüklerimızi aşağıya yazıyo • 
r uz; 
Kapıdan içeri girildiği zaır.an, 

sağda ilk rastgeldiğimz pavyon, 
m dli seasürans müessesesine aid 
paviyondur. Bu pHviyonda •igor

ta mefhu":u öğr~nilmckted~r. Bir 1 

cemıyet içınde s:Jortarun !uzumu, 
sigortanın t.ehlikolerc kar~ı kotu. 
yucu cebhesi .... Bütün bunları a. 
çık bir surette halka izah e:mek 
için bu paviyon kurulmuştur. 

Bundan sonn ikinci büyük pa-

muhakeme ------------ ______ , 
2 ayağı t ahtadan olan ve 2 deynekle 

bir adam; gece vakti 

.. .. 
yuruyen 

Genç bir kadının evine taar: u z edere";< kapı yı 

ta ,ıa kırdığından do l a yı dün muhakeme va 
tevk if olundu 

Ortaköyde P.ıstabane karşısın • 
da daktiloluk eden ve yine Or. 
taköyde Karabaş sokağında l nu
maralı Vartuhinın evinde kiracı 
oturan ve sarhoşluk hadiselerine 
sık sık ismi karı>;an Hnyri dün ak. 
şam dahi bermutad kafayı du • 
manladıktan sonra ayn; bancd<? 
oturan kiracısı (i.vsi) nin oda ka
pısına gelerek kbpıyı laşla kırmak 
suretile taarruz ettiğiııden dolayı 
dün cürmümeşhL'd mahkemesine 
verilmiştir. 

Hadise şöt"le oimuştur: 
Suçlu Hayrı 4;; yaşlarında ve 

yine sarhoşluk yüziinden VA tra!T'
vay kazası netlc~si olarak iki a -
yağını kaybe'miş, iki ayağı tahta
dan ve iki değnekle yüriıyen bir 
adamdır. 

Takriben iki ay evveline gelin. 
ceve kadar Zebra isminde bir ka.. 
dınla metres olarak oturmakta i
ken aralarındakı g.'çimsizlik ve 
Hayrinin sarhoşluğu yüzünden, 
Zehra memleket:ne g derek Hay. 
riyi terketmiştir. Diin akşam Hay 

ri kafayı duman'.&dıktacı sonra e
ve gelerek üst kattaki odasına 

çıkmış ve gece yarısı aklına hük
mederek alt kattaki od,1da kiracı 
Lusinin kapısını çaJ.,ak açmasını 

ihtar etmiş. Lüsi kapıyı açmavın
ca ağız dolusu küfürlerle kapıyı 

tekmelemeğe ve nihayet sofada 

bulduğu bir t.~!1 oda kapısını kır
mağa başlamıştır. Bu sırada Lüsi 

ise pencereyi açarak feryada baş

lınış ve gelen polis he- ikisini de 
karakola götürmü~tür. Had'se o. 

kecek, istikbalin aydınlık dekor
lu beyaz perdesinı açacaksın. 

"Gene k• z, karşıflndakı adamın 

deli olduğundan asıa şübhe etme

diği için çantasını alarak yerinden 
fırladı. Karşı ve geri kanepelerde 
oturanlar da ayağa kalkmışlardı. 

Şapkası gözlerinin üstüne ınik 
yolcu kendi kendisint• konuşma
sına devam ediyordu; 

- Semra onu bırakmamalı i -
din .. sevgin benimki kıC:dr büyük 
olmasın!.. 

Hatırlıyor musun , bana ne de
miştin? Siz bütün erkekler böyle
siniz, çok sevdiğinizi söyler, ça _ 

buk unutursunuz. Hep ayni laflar 
bunlar .. halbuki görüyor musun 
seni bala se\·iyorunı. Gözümde tü

tüyorsµn Semra .. Allah öyle isti
yor Sen Allabı b:li ·orsun değil 

m.? On· bilmiyenimiz yok ... O, 

öyle istiyor. Onun ısteğ. olacak'. 
Dürüst bir insan, yuvanın kadını 

radan da mahkemeyQ intikal et • 
miştir. 

Mahkemede evvela Lilsi 
sını anlattı. Sonr• Hayri 
cevab verdi: 

dava
.öyle 

- ·Metresim ZPhra iki ay evvel 
akrabalarını l(O! Üjl avdet etmek 
üzere köyüne gitti Yalnızdım. 

Ev sahib. beni ~"den çıkarma:. 
bahanesile böyle iftira ediyor. E.. 
saS€n iki ayaktan mahrumum. A
yakta duracak r.alim yok. Ancak 
değneklerle geziyocurn. Hiç benim 
böyle bir iş yapacağımın imk.'.!lı 
olur mu? .. Bunun üzerin" 51'hid
lerin dinlenmesine geçi!al. 

Evvela bekçi Adü Ş'mşekten bu 
•husustaki malumatı soruldu ,.e 
doğru söyliyeceğine dair yemin 

ettirildi. Bekci Ad:J va!<'ayı şöy

lece anlattı: 

- .cGece yan;ı idi. Ca'."1 kurta. 
ran yok mu? Polis, bekçi.. diye 
bir feryad işittim. S•s;n ge1'liği 
tarafa koştum. Ba kadır.m pen -

cereden ben görüne" ıekrar ha -
ğırmas1 ve istimdadı üz•rıne dü
dük çalarak işaret verdim; ı;olls
ler geldiler. Yul<arı çıktık. Lüsi
nin oda kapısının bır kan1dın,n 

aynasının kırılmış olduğunu gör
diiır Lakin sö JPdiğl sözleri 'şit

medim. Ancak .:ı sırada e\· s~hibi 
ile diğer kiracı bir kad!n dahı or. 

ta katta duuyorlardı. gördüm .. 
Bundan sonra diğer ~ahid kira

cı Leyla çağırıldı. Doğru söyleye
ceğine dair y~min ettiktetl .<:ot:ra, 
o da hadiseyi şöyle aPl~tt!: 

f; , .. rıı: "':ıhifc·m izd('l 

olacaksın! .. 
Bana: 
- Sen bedbaht olacakS1n! .. 
Dedi. 

Öyle oldu, öyle olması lazımdı, 
öyle olacak 1 •• Hangi Adem oğ~u 
benim çektiğim ıztırabı çektL 
Hangi insan bc!l;m kadar çetin bir 
çile doldurdu. Ha. sorarım snna 
Semra .. Alla böyle istiyor. Onun 
dediği olacak! .. 

İlhan ;yi mi? Sami üzmüyor O

nu ya! .. 
Yolcuların ayağa kalkıp bir ta • 

rafa bakmaları ve telaşları diğer 
vagonların nazarı dikkatin: celb
ett Kondüktörler koşuştular Va. 
gon bır insan kalabalığı ile dol -
muş taşmıştı. Genç kız her gelene 
ayrı ayrı tekrar ediyordu: 

- Birde"lbire kon.ışm~ğa baş
adı. Bana bitab etti Birine ben -
zet•i zannet•Lm Söy«diği kimse
nin bl'n omadığı CC\"abım \"erdim. 
Yine korı:şmağa devam etti. 

viyon İnhisarlar Umum Müdür • menin Musalla m"h.ıJlesinrle otu-
lüğüne aiddir. Ş:mdiye kadar İn. ran 22 yaşlarındd kasap Osııı:ın, 
hisarlar idaresi bu derecede gü- fena halde sarho~ olarak H k' ı 
zel bi paviyon yapr:ıamışlı. Pav- Özdamarın sahild<'ki kah' 0 n 
yonun ön cebhu, bir (A) harfi gitmiş. eskidenb 1 mr' cu:ı b"r 
şeklindedir. dargınlıktan dohyı elir.aeı< ı . 

Bunu takib rden paviyonlar gt- çakla kahveci Hakkı 01.rl ·-. 
da sanayiine ayrı:nuşlı~. D~ğir - taarruz etmiştir. 
menler. çikolatac :ar hep bir sı - Kahvede bulurıan!ar, muba1<1< < 
raya dizilmişlerdir. bir hiidıscyi önleL1ek uz,.r muta-

Karşı tarafta demire muteallık arrızın üzerine gıtmışlcr ve t- ç-. 
sanayi yer almıştır. Bunun yam· ğını elınde nalmışLırdır B .ra-
başında da çimento fabrikaları da kasap Osman:'."! eH kend bıç•-
müşterek bir "Qa\"iyon yapmışlar- ğile hafifçe yaral:i.nı~tır 
dır Fakat gıda saı.ayiine tahsis Osman oradan ayrılara' ~~h . 
edilen paviyonlaı- pek fakirdir, vehane civarınct ık ka•aphnneye 
İnsan bu pavİ\·on <ırı gi"ırdük '.cn uğramış, oradan t :n.:" et ıg "-'-
sonra: yük ve keskin. h nill bil -ı·ıı·ş bir 

- Türkiyede gıda sanayii ne satırla tekrar kah\'"')'C gdmi; v, · 
kadar azmış .. rliyc:·. _ •Sen knm.ı g'!)ı duğrıyaca-
Eğer Türk•yedo gıda sanayii bıı ğım! .. • diye i'a~ırıp çai;ırı - \'C 

kadar olsaydı hq:uniz ya aç ka - araya girenkre rsğnı. 11 ::-t.;:.;ı!et 
lırdık, yahut tiı~arıılan yiyecek çıkanııştır. 
eşyası alırdık. Çok ~ükür ki gıda Hakk Özdama:, ,k · ı;c, d· fa ta. 
sanay:i, sergide gördüt_ıi.ırnüz pa_ arruza uğrayın.:a, n'-·i ini n1ücta _ 
viyonlardan ıbar~t değildir. Bdli faa iç•n mütecaviz •1 uzerine ik; 
k '. bu fabr ka'.c- da su:' dıkikada su bardağı savurmuştur Sırçalar 
batır içi.n sergiye iştirak ctmiskr. kasabı sol şak.ağır.den yarnlamı. 

Sergi binaç•nır. iı;ınde, en güzel ikisi de yakalanmıştır. 
paviyon'ar Süır.erbc.nk, i ş Banka- 1 ;:::::;:=:;::;::;::;::::=::::=::::=::::=:::;:::=:~ 1 
sına aid paviyvnbrdır. Faka: SiL 
merbank pav;ycmu da pek küçük
fl . t~snn. b"· n1:ıdan ibaret olan 
bu pavyona '5ird·ği z&man, kendi 
kend ne sorm·nr. 

- Koskoca Sümerbank ••nayii 
bu"l baret mıdır; 

1!aamafih, bu odad1, Sümer _ 
barkın muazzam fabrikala~ını 

temsil etmek için bü· ük bir zah
met sarfedilmi tir 

İş Bankası pav:) onu dekora• _ 
yon itibarile çok iyidir. E;ibank 
paviyonu da bun.1 rekab< t edecek 
derecede iyi tanzim edilmiştir. 

Deri sanayiin<? 2.;d pavyon çok 
güzeldir. 

Bütün bunhrdan baska sergide 
üzerinde durulacak başka pavi -
yon yok gibidir. Çünkiı !!':'rgiye 
iştirak eden firmalar geçen sene_ 
ye nisbetle daha azdır. Mcıamsfıh 
sergi daha açılrnenuştı. Halt. in _ 
şaat devam Pdi' ordu. Bızi gezdi
ren bir sergi memuru: 

- Burasını bO" zannetmeyiniz. 
Yarın dolacak. Bütür. odalar boş 
kalmıyacak .. diyo.-dıı. 

Bahçede de küçük boşluklar 

göze çarpıyordu. Sergi memuru: 
- Burası dol.ıyor. Şuraya ba _ 

kır sanayii bir pavlyon yapacak. 
şurası konserve fabrikalarına a'·
rılmıştır. İnşaatı veni başladık.· 

Hasılı segi nıernuru. hiltün. iza
hatı verdikten so:ora ded; kic 

-- Sergimiz, diğ,,r senelere na
zaran dekorasyım it!barile daha 
iyidir. He rsen_ modern sergicL 
lik tekniğine yakla.,~oruz Simdi
ye kadar açıla nsergiler belk" da_ 
ha kalabalıktı. Fokat bunlara ser_ 
gi d<"mekten ziyade. gefo;;güzel 
eşya teşhir eden b"r şehi~ demek 

daha doğru olurd~ _ . _ == j 
Korkt•ım, kalktım. Bakınız Jıa13 
kar. ımcla bir insan varmış gibi 
konuşuyor. 

Kondoktörerdeıı bir tanesi o -
muzundan sarstı: 

- Beyefendı, beyefendi.. 
Bu dürtülüşü duymamış!ı. Bir 

daha sarstılar. Yin. aldırmadı. 

Söyleniyordu c 
- Deli gönül.. deli gö!lliim' Kal. 

bimin dört gözüne giren dört ka_ 
dın" Semra yalnız sen .. yalnız sen. 

Tren Bakır'.<Öy is:asyonıında 

durmuştu. İstasyo!" pı.tisine haber 
verdier. 

Polis vagona gh·di. Kendi ken_ 
d 1sine konuşan bu zararsız deliyi 
tartakadı: 

- Benimle J;Pl bakalım!. . 

Başını k~ldırdı. Surltı küflen_ 
mişti. Gözler vah<i bir parıltı i
çindeycL 

- Si7!nle mi geleyim'. 

- Ent.. to;ınrlan bakalım'. .. 
(Deı:amı var) 

Birımizin derdi 
Hepimizin derdi 

250 kuru,a bir la t a oz • 
U!O kuru,a 4 dil im 
k arpuz nasıl yenir ? 
Adalar Kaym,ıknmı Bay Şe•·. 

ketin nazan diklıfttine: 
Büyükadad3 oturan, her sö

züne itimad olunan maruf bir 
kariimiz dün matbaamı:ı:a ge • 
lerek bize acı acı şu şikayette 

bulundu: 

•Hayatı ucuzlatmaôc yolun -
da Belediycnh :aptığı büyük 
çalışmaları gazeteııizdo? ve lf.l
zetelerde herkes g;bı ben de 
okuyorum. Bu meyand ı il-k'li 
lokantalarda tarifelerin ı~nzil 
olunduğunu da gördiım. Fil -
hakika bu cumaı teı;ı akşam ı 

Büyükada nhtımındaki bü,·i\k 
içkili lokantay3 maaile gitt ği 
zaman gazinontm her ta'r fına 
büyük harfleri~ (b;r şi~c rakı 

meze ile 60 kuru~) ve (Lır ş.~e 
bira meze ile 50 kuru<) yafta
larının yapıştınrdığını da mu
şahede ederek halk lehine y:•
pılan bu bü\ ük tPnzil..ı.tı sevin· 
dim. Fakat bu sf'..-;ocin1 nr: ~,-a_ 

zık pek a.:ı. >Ürdiı! ... Çünkü 
hesab sonuı1d~ bize gt. tirll['n 
listede bir tcic ıst~koı ıçin bız
den 250 kuru~ \'e d<i" dilim 
karpuz• mukab de 120 !<•.ruş 

takb olundn>rı ı dehj, le gör 
düm~ ... 

Bu ne perh;l bu ne l[ıhna 
turşusu! .. Ve hu nı" ihti!.c;ırıhr '' 

Küçücük bi.r istakeı? yavru • 
suna 250 kuru1 wrnıeK nıa -
navlarda ems<ı1inin 5 · IU ku 
ruşa satıldığı c!ört diim karpu
zu 120 kuruş~ m.,k,ir.e ınjır -
mt'k hangi nı;rasyedınin harcı 
dır? ... 

Kapıya ve gazinonu'l her ta
rafına yapı tıolıın o mahud 
levhalar bir çal!{lsı bile olmıy 
buraya müşt-'ri çekmek çin ya 
pılmış bir düzen ınid·r~. 

Adalar belediyes;nin n.uan 
dikkatine bu feci hakikatler i 
koyuyor ve Adalara giden bal
kı 20 kuruşa 4 dilim k:ırpıır, 

250 kuruşa bir i~takoz : emek. 
ten kurtarıruıs•nı bilhas 
ediyorum.• 

Son Telgraf Yukarıdakı fia 
!ar dünyanın h'çbir gazinosund 

hatta ?.fontekar oda bile görfıl 
m« tir. Büyükad.> gibı b.r lu· 
rist yerinde '>u pahalılık olur 
sa oraya barıd<::ı değ: d hil
d~n bıle herkes n~ıl 1( del-i r 
Adalar kaymakamı V( h 1 ı' 

reısi Bay Şevketin bıı hıı•ust 
naZarı dikka~:rıi celh<'"d_riz.. 
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Edison'un sağ kolu Eski ile yeni arasında.ki fark Hl.KAYE -Samüel lnsul 
Pariste yeralb şimen

döf erlerinin istasy0-
nunda. kalb s0ktesin· 

Harb gemileri eskiden kaça ma 
olurdu, şimdi kaça çıkıyor? 

!Dünyanın en· 
Garib facilar 

Geçenlerde İngilterede hali 
vakti iyi, fakat yaşlı bir adamın 
ölüsü bulunarak bu adamır. genç 
karısı ile ahba!ı olan genç bir ada. 
mın muhakeme edildiğini cSon 
Telgraf> tafsiliıtile yazmıştı. 

LEYLA 
• 

Yaızan: BEDi GONDOZ 
den öldü 

D~1n1ö~ d~vD~rrü 
Ona sisli, rutubetli bir gecede 

Beyoğlunun sabaha kadar açık 

pastahanelerinden birinde r~st· 

gelmiştim. 

Geçen gün Pariste, yeraltı şi • 
mendiferlerinin Ti.ıileri ista•yo
nunda beyaz saçlı bir ihtiyarın 
yerde yattığı ve ruuayene netice. 
sinde kalbinden muztarib olduğu 
görüldü.Marmotar. hastahanesine 
kadılrıldı, fakat az sonra kendine 
gelmeden öldü. Üzerindeki kağıt· 
!ardan bunun meşhur Samuel İn. 
sül olduğu an 1 aşıldı. 

Devletlerin kasalarını boşaltıyor 

Kadın, bu muhakeme görülür • 
ken gebe idi. Yenı gelen İngiliz 
gazeteleri bu dedikoduyu tazeli. 
yerek kadının, geçen gün bir er
kek çocuk dünyaya getirdiğini ya
zıyorlar. Kadının aşıkı Çaplen, on 
iki seneye m3hküm edilmıştir. 

Mahkemede söy !enen sözlerden. 
edilen itiraflardan anlaşıldığı iL 
zere şimdi doğan gürbüz çocuğun 
babası on ıki senelik mahkumiye. 
tini çekmeğe başlamış olan Çap
lin'dir. 

Kadınlara karşı cüret ve cesa
retim sıfırdır. 

Bu kadının mağmum gülüşü 

parlak gözleri, mat teni beni ye
rimden sarstığı halde en küçilk bir 
harekette bile bulunamadım. Za. 
ten ömrümde sokakta, bir gazino
da veya barda, pastacıda yenı ta. 
nıdığım bir kadmın bile d avetini 
kabul ettiJ!iın.i ha tırlamıyorum. 

Samuel İnsul, 1859 da İng;ıtere
de doğmuştur. Bir noter yanında 
kiıtıb olarak çalıştı ve boş vakit
lerınde tahsilini ikmal etti. Ve 
pek genç yaşta Amerikaya · gitti. 
Zekası, sayi sayesinde meşhur a. 
1.m Ed<sonun mesai arkadaşı ol. 
du. Büyük bir s~rve: kazandı. E
d ison ölünce İnsü!, servetini büs. 
bütün arttırdı. Umumi harbde 
dünyanın ba~lı~a zengınleri ara. 
sına karıştı. 

Serveti ar•t1 1 
... c ı kibleri'ı düş ... 

manian da ~rtıyordu. Nihayet, 
vergi kaçakçılığı ile itham olun. 
du. Amerikadan kaçmak mecburi. 
yet inde kaldı. 

1932 de h ' Ieli iflas, ve vergi ka· 
çakçılığı ile itham ve tevkif olun. 
du. Mahkemeye verildi. 500,000 
dolar nakdi kef~ ıetle serbest bı... 

rakıldı. 

Samuel, kefalet akçasından vaz
geçtı. Amerikadan kaçtı . 

Avukatlarının tavsiyesi üzeri:.. 
ne Yunanistan« gitti. Yunanistan. 
da üç ay oturdu. Amerika Sefiri· 
n.n talebi üzerine tevkif olundu. 
Bilahara memleketi terketmek 
şartile sabest bırakıldı. 

Bunun üzerine İstanbula geldi. 
Tevkif ve muhakem~ olundu. Ni.. 
havet Amerih hüklimetine teslim 
edildi. Yeniden muhakemesi ya. 
pıldı. Ve kısa bir hapis cezasına 
çarpıldı. 

Samüel cezasını b itirdıkten ~on

r a Londraya geldi. Bt.iyük bir 
mali müessesenin başına geçti. 
Son zamanl a r.ı mühim bir iş için 
Parise gelmişti. 

Balkan 
Talebe 
Birliği ---
Merkezi lstanbulda ol• 
mak Uz ere bir kurum 

kuruluyor 
Balkan memleketleri arasındaki 

gençlik t~maslarınır. sık sık tak
viye olunması ve birbirlerUe olan 
a.iikalarıııın arttırılması kararlaş. 

tırılmıştır. 

Bu cüm'~den olmlk üzere mer
kczı İstaniıuld a olmak üzere BaL 
kan Ün: \•ers itelilerı arasında bir 
•Talebe ilırliğ i • kuı ulacaktır. Bir. 
lik, Balkan talebeleri arasında zi. 
yaretler, k itap taatiıtn ve konfe
ranslar zur r?ttle kü l ürcl münase
betler'n tesıs ve inkişafına hizmet 
edecektir. 

İngiliz Maliye Nazırı Sir Con 
Simon Av&m Kamarasında geçen 
gün söylediği nutuk ile dünya 
matbuatının nazarı dikkatini ken 
dine celbetmiş oldu. İngiliz Ma • 
liye Nazırı İngilterenin en mü • 
him hukuk adamlarından bir dip
lomattır. Az söyler, heyecansız 
lakırdı eder, fakat mantığının 

kuvveti sozlerinin tesiri ile daı... 

ma parlô.mento hayatında birinci 
sınıf bir hatibdir. 

Sir Con Simon yeni sene büt
çesinde 1,1)00.000,000 İngiliz lira. 
sına çıkan silahlanma masrafını 
izah ederek bu parayı parlamen
tonun kabul etmesini müdafaa e
derken tahdidi teslihat bahsine 
temas etmişt:r. Heyecanna daima 
haklın olduğu söylenen Sir Con 
Simon tahdidi teslihat bahsinde 
hararetli bir Fsan kullanmış, miL 
letleri böyle alabil!'.:iğine ağırla -
şan silahlanma masrafından ko
rumak için bu yarışa bir durgun. 
uk gelmesi lazım olduğunu söy. 
lem~tir. Bir milyar İngiliz lirası!. 

Bu rakami söylemek dile ko • 
!aydır. Fakat sılalılanmak için İn 
giltere yeniden bu masrafı kabul 
etmektedir. İngiliz Maliye Nazırı 
silahlanma yarışını durd!.Irmak 
için İngilterenın şimdiye kadar 
bir misal olduğunu, fakat başka. 

Sözünü dilinden düşürmedi; •Şekispır• in: 
- Kadn dalga gibi hain dir ... 
Dediğini daima hatırladı. Fakat, ne Ferhunde nln 

iri yeşil ve toy bakışlı gözlerinden hiç bir şey seze. 

b ildi; ne de : 

lan sııahları oırakmayınca İngil. 
terenin de yeniden silahlanmıya 
başladığını söylemiştir. Onun için 
İngiltere de diğer memleketler 
gibi bu silahlanın ~ yükünü sır • 
tında taşıyacaktır. Sir Con Simon 
bundan sonra bu hal karşısı 'lda 
ne duyduğunu :;öyliyerek ir.sa -
niyetin böyle kendi kaynaklarını 
böyle silô.hlanmıya hasretmesi 
karşısında istikbalde ve gelecek 
nesillerin çok müşkül bir mevkide 
kalacakları:u ilave etmiştir. 

İngiliz matbuatının yazdığına 

göre Maliye Nazırının sözleri par
lamento meha!ilinde olduğu ka
dar daha ba~ka yerlerde de mü. 
hlın bir tesir vücude getirmiştir. 
Mesela Londrada Almanlarla İn.. 

, 
... 

- Evet, senin için matbaya bir mektup bırakdım 

Diyebilecek Kazımı bulabildi. Ve ... nihayet ken. 
d ini inandı ki bu mektub olsa olsa bir arkad•şın 
muzibliğidir. Ferhunde temizdir, •adıktır. İlk ve sorı 
aşkı Refikdir. Ve.. yine bu itikaddır ki onu 
çılgın bir mürid gibi, sanem yapılı Ferhun • 

de nin aşk mihrabında secdeye vardırdı, bağladı, kul 
köle ~ttı. ama, ne kadar? ... Fazla değil. iki, iki buçuk 
ay. Yine bir gündü. Bir öğle üzeri. Refikin evden çı. 
kocağı saat. Genç erkek, bir koca dolııuniulhl• karı
sının gözlerinden öptü, pardesü ve bastonunu aldı, 
evden çktı Bahçeyi yürüyecek, sokağa çıkacak! Fa. 

kat J:apıyı açar açmaz bu küçük kızla karşılaştı. Se. 
lı: iz on yaşında b ir kız. Fakir mahalle kızlarını andı
rıyor Saçların örük örük, ayakları takunyalı, arkası 
dallı ba•madan entarili, başı yemenili. Refik sordu: 

Edebi Roman 
No.51 

- Ne var kızım?. 
Kız kıpkırmızı oldu, b ir san iye şaşırdı, belli ki ve. 

rececl cevabı düşünüyordu. 

- - Bir şey yok amcabey .. 
Dedi. Bir sey var olduğunu Refik anlamaz mı? .. 

Tekoar etti: 
-- Söyle ;öyle ne var? .. . 

Sonra· gözl•!i kızın yumuk duran avcu içwe ta. 
' 

kıldı ve bir zarf avcunun avuc kenarından dışarıya 
sarktığını gördü. Küçük şeytan yine: 

-- Bir şey yok efendim. Ferhunde hanım teyzemi 
göreregim ... 

Cevabını verdi, kapıdan geçmek için Refiğin bı.. 

raktığı aralıktan süzüldü. Refik Kızın elinden tuttu: 

- Ferhundeyi ne yapacaksın7 .. Ona söyleyecek. 
lertnt bana söyl~ ... 

D~di, küçüğü tekrar kapıdan dışarı çekdı, avcq. 
nun içine sakıadığı mektubu: 

·- Ver onu bana .. . 

Diye aldı. Refik'in ani asabıyet:, sertLği, ses;nın 

tokluğu kızı birdenbire ürkütmüş olacak ki Refik ml'k 
tulıu avcunun içinden çeker çe)<nıez oda takunyaları. 

nı elıne alınca valın ayak koşmaya başladı ve biran 
sonra gözden kayboldu. Refik, kızın kaçtığının far. 
kına ya vardı, ya varmadı; •Ferhunde hanım efen. 

gilizler arasında müzakereler ol· 
maktadır. Bu müzakerelerin ga. 
yesi iki taraf arasında bir tir.aret 
mualı(!desi akdetmektir. Deyli 
Ekspres gazetes; Maliye N azrının 
sözleri Londrada müzakeı·eleri 

idare eden Almanların üzerinde 
de intıba yap~ığını söylüyor. 

Alman ha' a kuvvetlerinin İn. 
gilizlerin zannettiği kadar ehem
miyetli olmadğını söyliyen bu 
Londralı gazete Almanların İngi. 
]izlerle bir ticaret muahedesı ak. 
dini pek çok ıstediklerini il~ve e
diyor. Huliisa İngiliz devlet ad~. 
mı bu vesiie ile de söyliiyor ki 
İngiltere diğer memleketler gibi 
silahlanma yarışından geri kala. 
cak değildir. Nkğer ki milletler 
arasında bir an)a~mıya varılsın 

da bu yarış d •. r stın!. 
Maliye Nazın böyle milyarlar

ca İngiliz liralarının nerelere ""· 
fedidiğini de anlatmak için şöyle 
b ir mukay~se yürütüyor: Harp • 
ten evvel, 1912 de 14,000 İngiliz 
lirası verilernk bir muh.rib alına
b;J irdi. Şimdi bunun 4 mislini ver 
mek Jô.zım. Cünkü bugün bır 

muhrib daha pek çok yeni vesai~ 
ve makinel~rle miicehhez bulun. 
maktadır. 

5,500 tonluk o" harb g~misi 

912 de 400.000 İngiliz lirasına Mal 
olurdu. Bugün küçük bir kruva. 
zör için bunun 4 misli para ver
mek liizımdır. 25,000 tonluk bir 
harb gemisi bugün 8,000,000 ln. 
giliz lirasına mal olmaktadır Hal 
buki 911 de İngilizlerin yaptığı 
böyle bir gemi 2,3ŞO,OOO İngil:, li. 
rasına çıkmış~ır 

İngiliz Maliye Nazırı bundan 
sonra İngilterenin mali vaz'yeti 
iyi olduğunu cöy!emiş, sonra be
yanatına devamla demiştir ki: 

- Küçük bir çocuk iken Jul 
Vern'in meraklı, hayali roman • 
!arını okur, zevk alırdık. Dünyayı 
dolaşmak için bu romanlarda ha. 
yali şeyler mümkün görülürdu. 
Seksen günde devri3lem s~yahati 
hikaye edilirdi. Halbuki dün ce
sur bir AmPrikalı nyni devriUem 
seyahatini 91 saatte yapmıştır! .. 
Eğer böyle gider de saatt2 1,000 

Yazan: 

Hapishane müdürü mahkuma, 
bunu haber vermiş, Çaplin de ba. 
ba olduğunu bu suretle öğrenmiş. 

Çaplinin bir kardeşi avrdır. 

Bundan birkaç hafta evvel bir 
köşk satın abrak gebe kadım o • 
raya yerleştirmiş bulunuyordu. 
Gerek Çapli'lin, gerek kadının 

ümidi, kim bilir on iki sene sonra 
kim bilir, l'ıe!ki de bir af dolayısıle 
daha evvel • mahkum kurtulunca 
biribirlerine varmaktır. Kadın, 

bugün otuz s~kiz yaşındadır. Çap. 
linin kardeşi, çocuğun doğduğu
nu hapishaırn müdürüne telefon_ 
la bildirmi.şti. O da bunu mahkfı_ 
ma müjdelemiştir. Meraklı gaze
teciler, giderek Çaplinin kardeşini 
bulmuşlar, görüşmüşlerdir. Bu a. 
dam, karde~inin dünyaya gelen 
çocuğu için şöyle dıyor: 

- Çok güzel bir çocuk. O da, 
anası da çok iyidir. Benim karım 
da beraberdir. 

İhtiyar Kaserley, 23 Martta e • 
vinde ölü olarak bulunmuştu. 

Çaplinin bu vak'ada kasdı ve ter
tibi olmadığı görülmüş ise de a. 
damla mücadele ed~rek onu yara. 
Iadığı ve hunun neticesinde ihti
yarın öldüğü anlaşılarak on iki 
sene ağır haps~ mahkum edılmiş.. 
tir. Kaserleyin karısı da 5şıkına 
yardım etti <Hye muhakeme edıL 
miş ve on bir gün hapse mahkı1m 
edi.l.m.iş ise <"e bu müddeti, gebe 
olduğu için tevkifhane hastahane
sinde geçirmiştı. Ölen kocasından 
kadına miras kalmıştır. 
~--~-~-...,.......,.......,...._...,.... ...... ~ ı 

mil uçan bir ma~ine icad edi'irse 
hattıüstüvayı dolaşmak öyle ça. 
buk mümkün olacaktır ki bu tay. 
yare daha k~lkmadan yerinP va
rabilecektir!. Zaman mefhumu 
onun için kalmıy•cak demektir. 
şte bunun gibi b:zim silahlanmak 
için evvelce sarfettiğimiz pa,·a ile 
şimdiki arasında do. böyle bir te. 
zad vardır. Bundan elli sene evvel 
bu parlamentonun memleketin 
müdafaası için 35,000,000 İngiliz 
lirası kabul ediyordu. Bugür, ben 
avam kamara"r"' birik!niŞ 1 mil
yar İngiliz liralık bir bütçe ge. 
tirmekle iftihar duyuyor değilim. 

Maliye Nazırının kabul ettiği 

bütçe kabul edil ,niştir. Yeni sene 
bütçesindeki l ,000,000,000 İngiliz 
liralık silahlanma masrafını ka • 
patmak için kazanç vergisine ve 
çay üzerinden alınan resimlere 
zam yapılmıştır. 

Fakat o gece yanımda Beyoğlu

nun maruf çapkınlarından birı~i 

vardı : Selah K un. 

• 

Tanıdığım insanlar içinde ve 
kadın düşkünleri arasında onun ka 
dar ihtisaslısına rastgelmemiştim. 
Genç bir kadının huzuru onu deli 
etmiye kil(; gelirdi. Hemen göz· 
leri parlar, beyazla sarı arası diş. 
leri görünür ve derhal sezerdim ki 1 
bütün vücudu ateş içinde yanyor . 
Pastacıda bir masaya oturur o

turmaz benim de hoşuma giden 
kadını, kendine mahsus göz hap
sine almıştı. Giilüyor, kadına 

işaret yapmak içın desiseler arı· 

yordu: 
- Selah, kadını rahat bırak , 

belli ki bu ak~am karnını doyu
racak bir adam arıyor. 

Dedim. O aldırmadı ve kadının 
gelmesi için işaret etti. 

Kumral saçlı, parlak gözlü ve 
mat renkli kadır. bir iki gevrek 
istedi. Çay içmek için başını iğdi. 
ği zaman gözleri şapkasının al
tında kayboluyo:du. 

Fakat onun yerine iki kızıl du. 
dak görüyorduk. İkimiz de onun 
gençliği ve sıcak bakışları önünde 
hayran gibiydik. Biz bir şey söy
lemiyorduk. O da çayını bitirin. 
ciye kadar susmuştu. Boş iskem
leye Iakaydane atılan çantası mu
hakkak ki boştu ve bekliyordu. 

Arada bir camır, öbür tarafına 
geçen çiftlere sinemaya, barlara 
koşan gençlere- manasız gözlerle 
bakarak Seli\h: 

- Ne güzel k•zsın ! .. 

-Ya! .. 
- İsmin? 

Ve ... yürümiye başladı. Yürürken daha yeni bir 
fikir aklına geldi: 

• - Kız nerede?. Bu mekubu getiren kız?. 
Etrafına bakındı. Bir iki sokağa girdi. çıktı. Yok 

yok'. Buna daha çok miltesir oldu: 
- Niçin kaçırdım? .. . O, şimdi elimde olsaydı, bu 

melun her ifi hemen bulurdum ..• 

Etem izzet BENiCE 

F nka t, nafii~!. Yarını beklemek lazım. Amma, na. 
sıl bekliyecek? Beklemiyecek . Çıldıracak! O zam m 
Kazımı hatırladı: 

- Ah Kazım, hakkın varmış. Sen benim en can. 

dan dostummuşsun, ben kadrini bilemedim ... ~iye• diye zarfı yırttı, mektubu okudu. Yine şaşırdı , 

delı>di, ne yapncağını kestiremdi! Bu sefer karısının 
hiyane\ini bizut kendi elile yakalayordu. Hiyanet 
H iyanet!. Bunun ötesi yolu. 

Karısının aşıkı mektupta diyor ki: •Ferhundecığim. 
Yarın saat kaçta ve nerede buluşacağımızı tabii b ili. 
yo"un. Bunu tekrar etmek için değil, hat ırlatmış 

olmak içın mektubu yazıyorum. Buseler ... • 
Hemen eve koçmak, Ferhundeyi gırtlağından y1ka. 

lamak. saçlarnı avuçlarının içine dolamak, yerlede 
sü: ük :emek, tekınelemek, 

- Kim bu aşığın? . Söyle bana n için hiyanet edı. 
yor~un? neyin eksik? . . 

lJemek istedı. Sonra, yeni bir fikir galip geldi: 

- Şımdi uegil... Şimdı değil. Bu dakikada hiç 

bir şey söylemez. Onu yaruı aşıkile beraber yakala. 

ınalı, ikı;ini de boğmalıv1'n. Alçai<: karı'. ... 

Dedi, yoluna devam etti. Bir mecnun gibi yü • 

rüyor, sağını, solunu, önün ü, ardını görmeden yürü. 

yor; yorul~adan, nereye gittiğin\, ne yaptığını bil. 
rneden yürüyor . Şuursuz ve kararsız! 

Kimbilir, ne kadar zaman sonra, acı bir yangın 
borusunun kulaklarını parçalıyacak gibi ötmesi ile 

kendini toparladı, nerede olduğunu hissetti. Ta •Ka. 
raköy• e gelmiş. Beyoğlu itfaiyesi yangına gidiyor. 

Ve yine o zaman hissetti ki, dehşetli yorulmuş. Bay. 
gm! Ne bacaklarında, ne vücudü.nde, ne dimağında 
kudret var. Perişan ... Takatsiz! 

İlk rasgeldiği tramvaya atladı, yine beyhuş ve 

uyku hastalığına tutulmuş beyinsiz bir adam ha • 

yaleti gibi matbaadan içeriye girdi. Kışla ve matbaa. 
(Devamı vıır) 

- Leyla... 
Ve çayını biti~ince oira~ • ..n· 

lanmış gibi iskemlenin üstünde 
doğruldu; gözleri biraz daha par. 
!adı ve bize ilk defa gülerek baktı. 
Sonra benim sualime cevab vere
rek: 

- İzmirliyim. Babam çoktan 
ölmüş. Annemi hiç tanımıyorum ; 

beni teyzem büyiittü; geçen yıla 

kadar İzmirde bir Evde çalışıyor. 
dum. Onlarla beraber İstanbula 
geldik. Sonra ... 

Sözünü bitiremedi; içinde giz· 

lemıye çaııştığı bir yara vardı 0-

nun. 
Bütün hayatını anlatmıştı bize. 

Ben Selli.hın şehvetle dolu gözle
rinin yanında hassas bir adam gi.. 
bi büzülüp kalmamak için lakayd 
görünmiye çalışıyor sigara içiyor. 
dum. Selah ihtirasla LeyJanın el
lerini tuttu: 

- Şu kızıl dudakların çok hll. 
şuma gidiyor, ateşli bir kıza ben. 
ziyorsun! 

Leyla güler gibi cevap verdi: 
- Bilmem! 
Onun bu bilmem deyişinde bir 

sıkıntı, bu gecenin sonunu düşü.. 
nen bir endişe vardı. Ben rahat. 
sız olmuştum. Fakat Selahın u. 
murunda değildi. 

- Galiba kumral saçların ve 
parlak gözün de beni çekiyor. Mu. 
hakkak sen çok ateşli bir kızsın ; 

öyle değil mi? 

diye ayni suali tekrar etti ve: 

- Her gece buralarda dolaşır
mısın? diye sordu. 

- Hayır, arasıra. 

Gözlerinde ve bütün yüzünde 
bu sualin ve cevabın ona ne kadar 
acı verdiğini okumuştum. 

- Haydi Selô.h kalkalım! De. 
dim. Elimden tut•u. beni yerime 
mıhlıyarak: 

Otur daha! ded\. 

Vakit geçirmek ve bu kızla bır 
çay, iki gevrek mukabilinde eğ. 
lenmek istiyordu. Leyla, benim 
kalkmak istediğimin verdiği ü
züntü ile: 

- Sıkıldınız galiba? 
dedi. 
- Hayır, biz sizi sıkıyoruz. 
- Bilakis .. 
Cevabını verirken zorla gülme. 

ğe çalışıyordu. SPllıh onun bu ka. 
darcık gülümsemesinden istifade
ye kalktı ve yanağını sıkarak: 

- Tatlı şeysin vallahi. 
dedi. Leyla hic cPvab vermedi. 

Sesi çıkmıyordu. Belli ki bizde hiç 
bir ümidi kalmamıştı. Ve Seıa. 
hın fırsattan istfiade etmek şu b ir 
iki saatini hoşça. geçirmek istiyen 
bir çapkın olduğu'lu anlamıştı. 

Sel5h rahat durmuyordu. 
- Biraz yaklaşsana! 
dedi ve kadının sükutuna kar~ı 

o iskemlesini biraz daha ilerlet. 
mekle mukabele etti. Artık sab
rım kalmamıştı. 

- Haydi, yeter ~rtık Selah de. 
dim. Ben gidiyorum. 

LeylU da kalktı ve üçümüz bir. 
den sokağa çıktık. Kalabalık gi
dip gelenler, gülüp bağıranlar, 
arasında bir kaç adım attık; ayrıl
mak üzere durduğumuz zaman 
Leyla, Seliıha: 

(Devamı 7 inci •ahifcnıizM) 
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Mühim bir mes'ele ! Çıplak Erkek 
Heykelleri 

--~ ............................................................ .. --
Evli bir kadının erkek arka

? 
fngiliz genç kızlarını 

isyan ettirmiş ! .. 
Günde beş bomba! 

daşı ola bilir • 
• 

mı 

Binlerce 
yıldız 

hayranı 
G. Rogers 

olan; sarışın 
ne diyor? 

1 kıİ1ngilterede. dBirmıd·ikngilam bşehri 
z arı, iki mey ana · en ırer 

çıplak erkek heykeline karşı ısyan 
etmiş bulunuyorlar .. 

Bu heykeller, şehrın kurulduğu 
tarihin yıldönümıi münasebetile 
dikilmiştir ve Birmingamı temsil 
etmektedir. 4 metre boyundaki bu 
heykelde tamamile çıplak bir genç 

Filistin tedhişçilerini sila~<ı
landıran zengin kim~ 

cFilistin tedhişinin önünü al • 
mak, hiç olmazsa dairei tahribini 
tahdid etmek için iki senedenber 
sarfolunan emekler boşa gttl. Bu 
müthiş yara yeniden nükset\!. 

iSTiKLAL FEDAiSi MiL YONER 
/azan: Bedi G ONDOZ erkek, şehrin mabedi üzerinde 

;yükselmekte ve bir eh ile şehri 
gösterirken, diğer elinde bır kal-

_._ .. __ ··----
p ARASINI BU iŞ iÇiN 

Evli hır kadının 
!rkek arkadaşı ola.. 
bilır mi? 

Bu sual mevsimi 

ve modası geçmi.. 

iYen ve.. bir çok 

llı~selelerin dal 

budak salmasına 
llı~ydan veren mü. 

hın bır sosyete 
l§idir. 

Şimdiye kadar 

Vaki olan bir çok 

f~i ve müthiş ci. 

nayetıerin sehebi 

hatırınızdadır: Kıs 
kançlık ! 

• 

Kıskançlığın bu 

kadar ileri gittiği 
bir zamanda aşkın 

M ü h im mes'e leye enteresa n 
c e vab vttr e n G lnger Rogers 

b ir 

katmerli krizantemler gibi zen. 
ginginleştiği muhitlerde evli bir 
kadının erkek arkadaşlara s'l.hıb 
olması her kocayı çileden çıkar. 
lllıya kafi gelmez mi? 

Fakat bazı fikirler bize kanaa. 
timizi değiştirtecek kadar kav -
Vetli oluyor. 

Bu iddialara göre evli bir ka.. 
dının erkek ark:ıci&Şl olabilkmiş. 

Bu mühim mesele ile en fazla 
alakadar olan Amerikalı gazetı>. 
Ciler bın!erce aşık, yüzJerCE! hay. 
ranı olan Cinger R.ı>gers'in fik. 

rini almayı münasib görmüşler. 

Holivudun iki di rhem bir çe. 
kirdek yıldızı kendisine sorulan 
bu suale o kadar enteresan bi~ 
cevab vermiştir ki anketi yapan 

muharrir bile hayretini gizliye. 
memek aczine düşmüştür. 

Sarışın yıldız bakınız ne di. 
yor: 

- Kadınların erkek arkada~ e. 
dinmelerine makul sebeb bulu. 

namaz. Hem kaskançlık erkekte 

babadan evlada geçen en sağhm 

Yılan hikayesi ! 
Dedikodunun 

K0n t küçük ç0c1ığu 

Zengin karısı ı' ~ mahkemeye 
du)en Danima•kah kontun dedi. 
kodusu artık cl1vaıııo1 bitrnesile nı
lıayeıe erecek zannediliyordu. 
Londra gazete 1 er:nı bır zamandır 
llıeşgul eden bu muhakemenin 
taf,iliıtını •Snı• Telgraf• huiiısa 
•divordu. Danimarkalı kont, ka
rısının şikayet, üzerine mahke -
llıcye gelmi~t Karısını tehdıd et
tiğı, genç kad:r.ın yütünü ustura 
llc kP,crek wvehut k<'zzab döke
rek yakmaK ,;n·elile tehdid etliği 
iler; sürülmu~, bir de karı kl'Ca a. 
tasına gircr1 bir centilmenden 
bahsedi lmisti. Eu tafsilatı tekrara 
I"' . 
uzum olmanıakia bcrabH şunu 

Söylemek !iızım ki muhakemenın 
Son celscsınd, kar. koca arasında 
artık dav> ko'•nadığı, çünkü kon. 
~un böyle bınakım tehdidlerde 
k Ulıınmadığı. he·· iki tarafın avu-
atları taraf Pıda:ı söylenmiş ve 

kontun mes'ıılivetj sabit olmıya. 
~•k kendisı !:,er-art dmişti. Lakin 
<>nctranın ki~ar fılemini ve gaze_ 

~lerini çok Me,gu; eden bu dedi-
~oct ' b Unun daha arkası alınmamışa 
cıı>!:;or. Karısınd~n 1.000,000 ln 

gı1;7. l" ' b · ırası ahıa:- s>rtıle cr.u o -
Şaıac,,· "'! . k t tk h" .. gı '.lov erıen on un e rar 
ııı0Y 1<>_ bir p~zarl:ğa gırişıp giriş -
k edıgi mcsel~si değil. fakat şimdi 
ç "ndi Çocuğunu kurtarmak için 
\~re ~'.•dığı anla~ılmaktadır. Kon. 

0 n kuçuc\ik bir og"lu vardır. Bu 
~O"'t .. C•: 1

1 ,g~ lngilte'"e haricine götüre-

a .g, S•Jyleniyonlu. Halbuki çocuk 
nn · 
l<"•l koııles'n yanındadır. 

ile '>nt, Londcad1 kalarak kontes 
bir bu Çocuğ1 ıbir anlaşmak için 
ara Çare aramol..tadı~. Karı knca 
tar:;nd~ki pa"a mesel~leri için iki 
an· ın av•ıka\!arı vasıtasile hir 
ı, 0 '"Ştna h'<ıl olma.ını da bekliven 
· nt k -
y , arısınd:ın tekrar para is:L. 
ec('k rn·., 

1ra · 1 · B•.ınu merak eden Lon. 
bi!~ ı~zet~il~r• kon: ile değilse 1 
illa 0 "'un •·akın dostlarlle te - 1 

ı; ect •• k . 
"ıt·ctı • ıı: rnlamıya çalışmış.

1 r. 13~rların dediğine göre, 

biteceği yok! .. 
kurtarmıya ça : ışıy0r 

kont böyle bir şey düşünrrernCK
tedir. Kontun hemşerilerindrn ve 
yakın dostlarından birJ g:azl'teci -
!ere şöyle demişl>.r: 

- Kontun i•t~diği yalnız oğlu. 

dur . Bunu is~iyor, bunu almak i. 
çin uğraşıyor, çare arıyor. Evladı. 

nı çok seven bir baba sıfatile bunu 
istiyor. Bir de evladın ı almak is. 
temcsi şundand:" Kont , Danimar. 
kada çok malı mülkü olan bir a. 
sılzadedir. Bu aUenir. birkaç ev -
Jadı kalmıştır. Ailenin adın ı k ur. 
tarmak, onu devam ettirmek için 
kon tun bu oğ~u ileride bir mirascı 
olacaktır. İşte kont, bunu da dü
şünüyor. Bir de çocuğun annesi 
olan zengin kontesin servetinin 
mühim bir ktsmınt oğluna verdi. 
ğine dair de ortada rivayetler dö. 
nüyor. Halbuki şimdiye kadar 
kontesin böyle bir şey verdiği gö 
rülmedi. Geçen sene kont, karısı. 
nın emlaki üzerinde hiç bir hakkı 
olm~dığtnı alenen sbyliyerek her 
türlü iddiabrda" vazgeçmiştir. 

Kont, son defa mahkemede kabul 
etti ki bir dah1 gidip karısını gör. 
miyecek, on•ınlı mektublaşmıya
cak Bunu mahkemed~ taahhüd 
etmt>k şartile kontes de davasın. 
dan va1~eçmiş oldu. Kont, burıa 
dair yemin verdi. Fakat bu mcse. 

Devanu 1 inci salıifenuıd~ 

' 

bir mirastır. Eski ıamanda, kan.
sının komşusu ile aşkdaşlık etti. 
ğini haber alan bir koca karısını 
uzun saçlarından tutup eve sü • 
rükler, dayak atar, günlerce ha. 
pis ederdi. 

kan tutmaktadır. Kalkanda da şeh. 1 

rin bereketli nüfusunu temsil e
den bir ana ve çocuk vardır. 

< · tkar bir heykeltıraşın eseri 1 

cİngi!iz orduları ilk evvel Fey. 
salın eski arkadaşlarından Fevzi 
Elkavakdağinin sili\hlı çetelerile 
karşılaşmıştı. Bunlar, Hind tabur
ları tarafından dağıtıldı. Reısleri 

de kaçtı. tngnlizler, arasıra bu çe. 
tenin ba!<iyyesi ile musademe e. 
diyorlardı. 

ORTAYA KOYMUŞ 
- ·-----

• ' 

' 

Bugün de erkekte kıskançlık 

ve bu haset mevcuttur; yalnız 

bugünün erkeği hislerine maske 
takmasını bilir, duygusunu izhar 
etmiyecek kadar kurnazdır. 

olan JU heykellerden biri bir fab-ı 
rikanın önündedir. Bu fabrikada 
ise birçok genç kıı çalışmaktadır. 
Heykel açılır açılmaz, fabrika mü. 
dürünün kan 'll!ynine sıçrıyor. ·Bunların sayısı ıhtimal bin ka

dardır. Fazla değil. Fakat mem • 
Jeketine, bütün bir ordudan daha 
çok zarar verıyoriar. Ekinleri ya. 
kıyarlar, muhacirlere taarruz edi. 
yarlar, bomba atıyorlar, kervan. 
ları soyuyorlar. 

Mesela, arkadaşı ile flört yap. 
tığınızı sezdiği halde sezmemeğe 
hatta gözlerile giirse lıile görme. 
mezliğe gelir. Fakat kocanız sizi 
her kucaklayışında k•fasında 

şimşekli bir istifham vardır: • ı\.. 
caba karım benden başkasını ku • 
cakladı mı?• 

Birçok kadınlar erkek arkadaş 
edinmeyi bir iht1yaç gib; öne 
sürerek manevi güzellikt~n. pla. 
tonik hislerden dem vururlar. L 
nanınız ki bütün bunlar masal -

- Bu ne rezaleti diye bağın -
yor. 

Fabrikadaki diğer memurlar ve 
kadın işçiler de lıe~·kel: görür gör
mez bir tuhaf o!uvorlar. Bilhassa 
erkek işçilerle ka.dınlar birbirle. 1 
rinin yüzüne b ~' knıağa utanıyor

lar. Halbuki, işlerı icabı, sabahtan 
akşama kadar vüzlerinı bu he_v -
kelin bulunduğu tarafa çrvi•.· mek 
mecburiyetindedirler. 

•Yalnız Yahudilere hücum et. 
rnekle kalmı:.'orlar. Kendıler;ne 

yardım etmek istemiyen arablar. 
la meskün köylerine de korku ve 
dehşet "alıyorlar. 

dan ibarettir. 

Bunun üzerine, fabrik2dakı '" 
tün kızlar bir olup müdüre şik:l -
yet ediyorlar. T\.lüdür de belediye
ye baş vuruyor. 

Hükümn\e sadık kalılıkları i -
~ın ıki kürel:lerinln ortasına yer. 
leştirilen bir hançerle c!dürülen 
şeyhlerin saytsı pek çoktur. 

KudUııUn ıunuml manzaru 
Erkek ve kadın arasında dost. 

luk tesis eden ne mane,•i güzel. 
lik, ne de pltıtoni'< hislerin !>ay. 

Ertesi gün, heyke!lerir, çıplak. 
(Devaını 6 ınt'ı s.ı.hifemizde) 

·Acaba silahları, bombaları ne
rede nbuluyoriar? Yakın şarkta 

silah kaaakçı lığı pek güç ve telı.. 

likelidir. Buna rağmen tedhişçi • 
ra~ı~dı~ y~nız cins~cl farkı - l=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

dan ileri gelen ca2ibedil'. Hem 
niçin ıtiraf etmiyeceksiniz, p!a. 
tonik hislerimize hitab ed~n bic 
erkek arkadaş bulduğunuz vaki 

y~Odlo~Oo 
midir? 

öDtüım 
Bayanlar açık olunuz!. Akşam. 

!ayın liıkaydam• sizi yatak oda. 
nızda bırakarak yazı m3sasına 

oturan kocanıza karşı içinizde hir 
kin vardır. Onun bu soğuklu/!unu 
asla affetmezsıııiz. nten bu so
ğukluk değil mıdir ki sizde bir 
erkeği arkada~ edinmek ihtiya. 

...... .: .. m:: .. n:::ıııı:m1m ........................... 11111 •• 

kanı 
• 
ıçen İnsan • 

canı •• 
cını doğurur. 

Doğrusunu söylemek lazım ge. 
lirse kadının erk 0 k arkadaş edın. 
mek ıhtiyacını doğuran kocadır 

Dığer bir copheden erkekler 
kadınlar kadar üslu değıllerdir, 

bir kadının evine kJrşı olan bag
lılığı erkegınkınden daha fazla
dır. Fakat n1adPn-ıki kocanıza it; _ 
mad etm.yorsunuz, erkek orka. 
daşınıza nasıl it,itl'ıad edeceksıl"'ız. 

Dünyaya 
y am/ar 

dehşet 
nasıl 

yam
yaşamışlar ? 
veren bu 

O da erkek dc,g;i mı?• 
Meselcnın asıl <.:.Hl -ı.ıcı nokt;:ı_ 

sı şudur: 

Evlı bir kadın erkek arkldaş 

ed.nmek ihtiyac ~t ~için duyar? 1 

İşlerinm ç•ıklugundan başını 
kaşımıya vakıt bulamıyan bır 

erk.'k tabıatile karısmı ihm1l e
der, onun ne tuvaıctilc>, ne •fı'lı 1 l

cesıle meşgul olu!' 
Fakat öyle bir eı·keği de yola 

getirrnl"lc. -~,-ufunun içine .dınak 

kadının elindedir. 
Hem ort..ıd..ı ı;·.,1C'uklar varken, 

kadının kocasıııda.ı başka hır aı. 

kadaş aramağa kalkışması ma. 
nasızdır. 

Herkes bilir kı c\"lilik hayalı 

bir çok feragat ve fedakiırltklar. 
la kaimdir. 

Evlilik hayatı şekere ihtiyacı 

olmıyan bir meyva gibi lezzeti 
kendinde taşıyan bırşey olmalı. 

dır. 

(Dünkü saymııdan dc\'am) 

- Ilayır- Ne ::ıydası var·~ ... Ga
zetelere aksedi'cck ve şüphesiz 

yeni plaka da çalnacak Biraz 
geçtikten sonra numarayı yerine 
koyacağım. Ünııd ederim ki tunu 
da aşırmıyac·,klu ... 

Cin.yelten sonra merakı. ı<öş. 

kü görmiye 5elcn;erin hepsi b;rcr 
hatır, alıp gittiler: 
Kapının çıngtr;"t~ düğmesi 1 
Çıngırağın kordonu, 
Kapının analıt3,·1 ve kilidi. 
Bahçeurkı bLtün sandalyeler 

kırıldı, parçalan götı.iruldü. 

Za\ allı kö~k fıOh 'bi sözüne i U 
suretle nıhayot \'erdi: 

Hepsi bu kadar degıl. Bu 
tahı •P edicilerin doha cüretkarları 
köşkün arka tarafındaki duvardan 
atlayıp gıriyolar, hağın çubukları. 

nı kırıyorlat\ çiçek!eri eziyorlar. 
Kiraz ağaçlarında bir tane k"az 
bırakmadılar Bu 'ene ne Ülzinin 
kirazlarından, eriklerinden bir t'l
ne tatmadık ... 

Korkak bağcılara gelince bun. 

!ar, duvarlara sarılan sarmaşık

ların yapraklarını koparmakla 
başladılar. Nihay~t, yalnız kuru 
dalları kaldı. Size garip bir şey 
anlatayım: Pantekot yortusu gıi. 

nü. bitişik köşkte oturanlar, genç 

bir kızın çantasını sarmaşık yap
rakları doldurduğunu hayretle 
görmüşler. Merak dmişler ve ya. 
nına yaklaşarak sormuşlar: 

Cennet pasaportu ' • 
Cenabi 
gitmek 

Amerikalılar cennete 
pasaport almışlar!. • 

ıcın 
t 

• 

Cenubi Afri ka hükumeti, son zamanlarda bazı 
zenci kabilesi reisleriuin kanun lar111 tatbikinde ınüş .. 
k iliit cıkard ılc ların ı görmüş. Sebebini araştırmış. Ve 
şa~ an ; hayret bir neticeye varmış: Sorguya çekilen 

Zencilerin hcıncn hepsi şu cevabı \'crmi~ler: •Bize 
bir ~e,v ynvanınısınız_ Bizim cennete gitmek için eli. 

ıuizdc pasapol"tumuz \'ar ... • 

Hiikfunct. Zl•ncilcrin bu sözlerinden ne demek 
iskıJ;ı,Jcriııi anlıyamamış, tahkikHtıııı derinlcştiı·miş. 

Nihayet mesel~yi anlamış. Bazı kurn az d olandırıcıl ar 

l\1;si~·oucr kı;"-'Lic t ine girmişler, ve ~af eh aJiye, ccn· 

nete gitmek içın muntazam ve vizeli pasaportlar sat. 

mısl~r. PasapC'rt başına da bir İngiliz lirası al mı~lar. 
Ka-bile reislerinden bir çokları. cennette iyi bir yer 
temini için doha fazla vernıi~lerdir. 

1 lliikfımetin elde ettiği pasaportların iki binden 

ı dalın <ek olduğ'una bakılırsa dolaııdırıcı!arın hayli 
ı pul'a Il:uzandıl\lar ı anlaşılır. 

Bu yaprakları, beslediğiniz 
tavşan yavrusuna vermek içın mi 
topluyorsunuz? 

- Hayır! ... Pariste bir posta şu
besınde memureyiın. Arkadaşları. 
ma, bugün buraya geleceğimi .<öy
ledim. Hepsi, Vülzi köşku~den 
bır hatıra getir'nemi rica ett'ler. 
Onun içın topluyorum ... 

•Cinayet evleri• nin bu suretle 
tahribi yeni bir şey değildi. Eğer 
Vaydman ve şer;kJeri cinayetle. 
rini bundan 150 sene evvel yap
mış olsalardı' Viıızi köşkünün 

şimdi yerinde yoller eserdi; ne bir 
taşı, ne de bir kıremidi kalırdı. 

Hepsi, amatörler tarafından alı. 
nır, götürülürdü. Kimse de birşey 
diyemezdi. 

Orta çağda, canilere sahne olan 
bu gibi evler, hükumet kanrile 
yıkılırdı, ya da yakılırdı. 

Adalet, yalnız canilerin şahıs

larını cezalandırmakla iktifo el. 
mez; evlerini ve barklarını dJ yı
kardı. 1618 de. Pariste, kücük 
çocuklarını öldürerek etlerini kıv. 
ma yapan ve böreklerin içine ko. 
yarak halka yed'ren bir böroJ..çı( 
idam edildi. Sonra evi, fırını da ı 

(Devamı 7 inci de) 

ler dalına son sistem tüfeklerlP 
müseUAh ... Bunları tedarik ıçin 

parayı veren kun? .. 
cİki senedenberl silahlara veri

len paranın yekiınu pek büyüktür 
Mühimmata aJrfolunan da başka. 
Rivayete göre, bu parayı bir A -
merikalı bir zengin veriyormuş._ 

BANYO KRALININ OGLU 
•Evet, parayı veren cBanyo kra 

lı• nın oğlu, Şar: Kran adlı bir 
milyoner Amerikalıdır. 

cBu milyoner, vaki olan taleb
leri hiç cenbsız bırakmıyor; her 
defasında ~Aıı komite• emrine bir 
çek gönderiyormuş. 

cŞarl Kran, çok hararetli bir 
•istiklal tarafdarı• dir. Her neredr 
olursa bir millet yabancı bir mil. 
!eti memleketinden tardctrnek 
istedi mi hcm~n yardım eder. 
Trablusgarb muharebesinde Şeyh 
Silnus!ye muavenet etmiş; müca. 
deleni.o sonuna kadar şeyhe para, 
silah ve mühimmat göndermı,ti. 
•Habeş harbinde, Necaşıyı nak

den yardım etti. Fakat en ziyade 
Arab millicilerine karşı sempati 
göstermekte, Arab ittihadı içir. 
her fedakarlığı yapmıya hazır bu
lunduğunu söylemektedir. 

cKran ailesi uzun müddet fir. 
malarını tanıttıımakla meşgul ol
muşlardır. Şikago sergisinde, ba
ba Kran'dan, y3kın şarktaki A -
merikan ınel<tr·bleri ne yardımda 

bulunması r;ca edildi. Zenkin A. 
merikalı, Beyrut Amerikan Ü'li
versitesi için mühim bır mebliı{: 
teberru etti. Şühlıes~ o zaman, 
Kran'ların ~ervl'.'tiı,i,ı buraya sarf 
olunacağını aklına gei;rmedi. 

•Kran'ın oğhı Şaı !, Umumi har. 
bin sonunda otuz yaşında kadar 
idi. Diplomatlığa hazırlanıyordu. 

Ailesi. hayırseverl!kle şöhret buL 
muştu. Sulh muahedeleri müza
kere olundu~u <ırlarda muhtelif 
komisyonlarla yakın şarkın bir. 
çok yerlerini dolaştı. 

Bir hadi5e'len sonra komisyon. 
daki vazife>!ni terketti. Hazer de
nizi civarı ahalisini kırıp geçıren 
açlık ve sefaletin önüı ü almak 
çarelerini tedkik~ gitti. Kalmuk. 
!ara pek çok y1rdm etti. Ve •yi 

bir"hatıra bıraktı. 

FEYSALIN BANGF;Ri 
cAz sonra. Arab dünyasına 

karşı derin bir muhabbet duydu. 
Suriye intihaba ,ı komisyonunda 
bulundu. 

•O sırada, bugünkü tahirkatı i. 
dare edenleri~ tanıştı, ahbab oldu 

«Kral Fcys~ta mali yard1!11da 
bulundu. Müfr;tJerın lideri dok
tor Şehbenderle, FeV7.ı el Ka\•ak. 
dagi 'le göriis•ıi. 

HARB D!\. V ASI İÇİN KIZTNI 
MİRASTAN MAHRUM ETIİ! 
Macera bir sene sürdü. Feysa. 
(Devamı 7 inci sayİamızda) 
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Halk san' atkô.rları arasında 

" Türk Tiyatro Birliği ,, namile te
şekkül eden kurum iddialara 

Paris müzakerele
ri iyi net·ce verdi 

Enteresan bir 
Muhakeme 

ceva ver· yor 
Şehrimizde ~alışan halk s:ın'at

karları arasında • mıye • mese
lesi yüzünden bir ihtilat çıktığını 
yazmış ve Naşid, ve Diinbüllü İs
mail, Cevdet ve saire gıbi arti.t
lcr başta olmak uz'!re birçok halk 
san'atkarlarının •Turk tiyat~o bir
liği• naınile teşekkü. eden ve 
merkezi Beyoğ und bulunan ye
ni bir teşekkülü tanımadıklarını 
iddia ettiklerini b.Jdirmiştik. 

Bu münaseb·!lle dün mezkılr 
birlik riyasetinden bir mektub al
dık. 

İçinde bulunan V<! neşri kanu
nen mümkün ı>lmıyan bazı sa -
tırlarını tay eooek bu mektubu 
aşağıya dercediyoruz: 

Biıtün artistlere bı:a kayd ve 
şart kapılarını açan birlığımiz ge
rek alakadar ve resmi makamlar
dan ve gerekse ts.:ınbı:I ve taşra
daki birçok alakalı.lardan bertürlü 
muzaheret gormektedır. 

Bundan evvel ş"ındiki halk 
san'alkarlarının kurduğu ,·e ya
şatamadıkları cemiyet ü. esi ol -
maklığım sıfatile o cemiyetin faa
liyeti nedir• Ne yapmıştır soru
yorum. 

Mademki cemiyetin başında ta
nınmı§ halk san'atkarları olma -
sını iddia buyuruyorlar. Kurduk
ları cemiyeti ne için çok kısa bir 
zamanda kapattılar• 

Sonra bir de birlığimizin başın
da tanınmış san'atkarl:ırın olma
dığı iddia edıliyor. Bu iddia hep
sinden gülünçtür. Çünkü böyle bir 
iddiayı kabul edP.bi'mek için me
sela, en iyi ve ağır yuk taşıyanın 
meselii hamallar cem'yelıne ve 
en iyi sürücülük yapanın da yine 
meseHi arabacılu cemiyeti reisi 
olması 18.zım gelirdi. Böyle bir id.. 
dia kanuni olm•dtğı gibi akla ve 

(Birinci sahifeden devam) 
!er halledildikten sonra eskiden 
düşünülen ve Avrupa işlerinin 

dört büyük devlet tarafınd&n ida
re edilmesi fikrine rücu edilecek. 
tir. 

Halifaksın (e,ttiyeti ve 
resmi tebliğ 

Paris 21 (Hususi)- İngiliz Ha
riciye Nazırı Lord Halifaks bu -
rada hiç durmaılan s!yasi temas
larına devam et!Tektedir. 

Lord Halifaks Daladiye, Bone, 
şutan, Heryo, Blum, Saro Flan
den ve ayan reisi Janone gibi 
Fransanın bütün ön safta gelen 
siyesi ricalile ayrı ayrı ve uzun 

uzadıya konuştuğu gibi Başvekil 
ve Hariciye Nazırı Dafadiye ve 
Bone ile ayrıca resmi mah;yette 
görüşmektedir. 

İngiliz Hariciye Nazırile Fran
sa devlet adamları arasındaki te-
maslar sona erm:ş sayılabilir. 

Dün Pariste bu temaslar hak -
kında bir tebli.lt neşredilmiştir. 

Tebliğde bilhass:.. • Enternas -
yona! vaziyetin heyeti umumiye
si ve iki memleketı alakadar eden 

meselelerin tedk'k. edild'ği, ba -

rıştırıcı gayretlere devam husu

sundaki azimlerini bir kere daha 

teyid eylediklerı ve vaktile Da

ladiye ve Bon~n•n Londra ziya
retinde tesbit e<ıilen esaslarda iki 

tarafın goruş b:rliğini muhafaza 
eyledikleri zikredılmektedir. 

Kral 5erefine dün yapılan 
me ~l\:;i;ıı 

Paris 21 (Hususi)- Dün akşam 
Kral ve Krali~~ şerefine mükel -
'ei bir ziyafet ve:ilın:; bu ziya
feti bir resmi '<•'>•ıl 'takıL etmiş
tir. İngiliz Kralı hır aralık ziya_ 
fette davetli ola•ak bulunan ve 
mubtelü parti'.er~ mensub olan 
Fransanm bütün tanınmış diplo
matlarile görüşmüştür. 

Kral dün zıya!etten önce meç
hul asker abidesin~ merasimle çe
lenk koymuş, belediye dairesini 
ziyaret eylemış, şHcfine verilen 
gardenpartide bulunmu~, Luvre 
mil2esindeki resim serginı gez -
miştir. 

GARB DEYLETLI:lÜ 
YAKINLANMASI 

Berlin 21 (f>..A) - Veid<man 
dün Londradan Berlıne dönmüş
tür. Mumaileyh h 0 nüz Bitlere 
Londraya yaptığı mülakatın neti
cesini arzetmwı4tr. 

İyi haber alan Alman mahfil -
!eri bu seyahate hiçbir istisnai 
ehemmiyet atfetm€mekte fakat 
bu seyahatin İngiltere ve Fran -
sada •garb devletlerı arasındaki 
müzakerelerin yenilenmesinin bir 
tezahürü• mahiyetinde olarak tef
sir edildiğini alaka ile kaydetmek

tedir. 

Adalar açıkların- Çekler 

•Kıymetli gazetenizin bıtaraf -
lığına ve memleket severliğine 

emin olduğumuz lçln bu gönder • 
diğimız mektubu-:ı deı cini bita -
raflığınızın bir del;li olarak bek.. 
lcriz. Cumhuriyet hükUmeti bu.. 
tün meslek sahihlerinin birer le
şelı:küle bağlı olmasını ve bu 
sure le bütün mesleklerin terakki 
ve inklşafı iınk'anlarını temin ey
Jediği clheUe bizde şimdiye kadar 
bakımsız kalan ve memleketin ter
biye, ahak ve kütüründe pek mü
him rolleri bulunan ve devlet kad
rosu haricinde yaşıyan Türk ar -
t:stlerini bir aray!l toplıyarak bun
ların terakki ve halisi çarelerini 
aramak ve artist namı altında ça
lışan kalabalık bir takım naliyık 
kimseleri m !ek d~ında bırakR -
rak ve ceıniye le.ı: kanununun u
mumi hükümleri dahilinde ,.e 
mevzuata uygun olarak bu birl:ği 
ıneJ'dana getirdik. Nlzamnames'ni 
tasdik ettirerek baliyete geçtik. 
Mevcud teşekküller çlnde gerek 
faaliyeti ve ger~ muamelltınm 
kanuna uygunluğu ve dıirüsU;ığü 
noktasından birliğimizin en çok 
muvaffak olanlar ara.unda görüL 
mektedir. Bu birlik aayesinde ar
tistler başıbozuk olmak'an kur • 
tulmuş kendilerine b'r meslek 
varlığı temin edilmiştir. Bu birlik 
saye · nde mesleğin terakki ve ln
ld§afı çarelerini aramak, Cumhu
rıyet hükUmetinin yüksek yar -
drm ve alaka.unı temin etmek im
kanları basıl olmuştur. 

' mantığa da uygu.ı değildir. Cemi
yetin başında bitaraf çahş.ıcak ve 
her şe,yden evvel cemiyetçiliğin ne 
demek olduğunu ve idaresini bi
lenlerden olması lazımdır. Şunu 
da ilave edeyim ki bu kadar telô.. 
şın manasını an1amıyonım. Bir -

~!~~zt:;~~:~~e;ii~ad~~ria;:ği~~~; da bir kotra yandı Tahkimat mı ı 
Bugün mevcud varidat ile kira be
delini ve zaruri masraflarımızı 

karşılamakla birliğimiz~ dahil q.. 
!anların düşkünlerini koruyabili
yoruz. Birliğe gelen arkadaşların 
oturdukları mefruşat ve mütevazı 
eşyalar bile benim şahsi malım -
dır. Bu uğurda ötedenberi şah -
san büyük ve maddi fedaktırlık -
lara katlanmış bulunuyoruz. O 
halde bu telfışa mahal nedir? .. 

Biz mutlaka lıir\iğin başmda bu
lunmağa talih değiliz. Bu işi de 
arkadaşlarımızın ısrarı üzerine 
kabul etmişizdir. Kendi sahamız_ 
da elimiz kalem tu•ar ve bilhassa 
kanuni formalitelere vakıf ve 
mesleğin muhakkak terakki ve 
taalisine azmetmiı mütevazı kim-
5elerdeniz ... 

Rusya-Japonya müzake
releri inkıtaa uğradı 

(Bilinci sahifeden devanı) ı 
· leleri halletme!< arzusunu iz.bar 

etmektedir. 
• ıaamafih diğer kuvvetli bir 

zumre peşin Çin işinin neticelen
dirilınesıni ve sıınra Rusya ile 
hesab görülmes;n; tercih etmek

tedirler. 
Fakat Sovyet!H Çankufeng 

statükosunun idaresine mütema
nl olmadığından So\•yet ve Japon 
kı.ımandanları arasınd3 yapilan 
müzakereler hiçbir netice ver • 

ıneınışt" . 
Bu ıtibarla n?iyı.t daha vahim 

bır el<ıl almıştı:. Bilhassa Japan-

Mançuko notasını Sovyet ımman
danlığına tebliğe memur olan iki 
Japon murahhasının avdeti bek
lenmektedir. Bu iki murahhas bir 
tecavüze uğrarlarsa Japon askeri 
makamatının Çankufeng dağının 
istirdadı için icab eden tedbirlere 
tevessül edeceği muhakkak sayıl
maktadır. 

Asker nereden nnldedilmiş? 
Tokyo 21 (A.A.)- Geçen'erde 

vukua gelmiş olan hadiseye en 
yakın Sovyet sa!ı'Jlerine VladL 
vostok'dan bir takım Sovyet ge
milerile asker nakledilmiş oldu
ğu gönilmüştür. 

Otobüs 
işindeki 
Yolsuzluk 

Devlet ŞOrası 6 kiti hak• 
kında lüzumu muhake• 

me kararı verdi 

IRomada 
Müzakere 
Bitti 

Şüra:ı ı Devlet mülkiye daires', 
otobus işlerind~kı volsuzluklar 
hakkında müfe•tış.cr tarafından 
) apılan tahkikdt f0 zlekesin•n ted
kiltini ikmal et:Pı ti r. 

Şlırayı Devle~ mü.kiye dairesl 
s ıstımal, vaz!f~) ı ıh mal ve key
fı hareket suçlar le Vali ve Bele
diye reısı '.\1ııhu:lc! n Üstündağ ile 
Be ed.\e re s mu::ıv Di Ekrem Se- • 
vencan, fen ışlerı müdüni mühen
d Hu u cmn yet 6 ıncı şube mu
du FaJı: \e Be d.ye nuhasebe-
s var da' kı>ır. ır.udu•u Neşet 
hakkında lüz.-m ı muhakeme ka-

rar ... ver~ ~t . 

(Birinci uhifedeıı d11Vam) 

red; en bir tebliğcıe bilhas,a ŞÖY

ie del' lmektedır: 

İtalya ile Macaristanın Roma -

Berlin mihverinin gayelerı ile a

henktar olarak takib etmekte ol

dukları sıyasettn mülhem bu -

lıınduklan •ulh Ye adalet hedef

le• , beynelm Jel sahada dah~ ge

niş. daha tesırli bır teşr.ki mesai 

iç -ı hakıki bır esas t~k.l etmek

tedir. Bu teşriki mesai kapıs;, ni

zam ve su..hu sa~ mi surette is.. 

tiye, !-er mil:.te çıktır. 

Büyükada ve Heybeliada açık
larile Sedef adası arasında dün 
akşam bir kotranın battığı adalar 
zabıtasına haber vuilmiştir. Bu 
ihbarı yapan Miço isminde bi -
ridir. 

Miço kendi k.,l:asile gezerken 
diğer bir kotranın batmak üzere 
olduğunu gördügünü, hernekada; 
hemen imdada ~~tu ise de yeti.. 
şinciye kadar acı feryadlar ara -
sında kotranın karanlık sularda 
kaybolduğunu iddia etm~tir. 

Bunun üzerine vak'a hemen her 
tarafa bildirilerek gaib kotra a
ranmağa başlanm1'j ve gece geç 
vakte kadar yapı!ım tahkikat ne
ticesinde şu netiüye varılmıştır: 
Fenerbahçed~ utı.ran İz<>ni is

minde bir İtalyan dün refakatin
de 3 genç kadın ve 5 - 6 ya~ların
da bir çocuk olduğu halde saat 
11 de bir kotra ile Fenerbahçe is
kelesinden ayrılmıştır. 

Dün gece geç vakte kadaı ne 
İzomiden nede kotrasından h!çbır 
haber alınamamıştır 
Açık denizlerde ve civar sahil

lerde yapılan ara~tırmalar d:. bo
şa çıkmıştır. 

Şu vaziyete göre batan kotra
nın bu olması iht•mali çok kuv
vetlidir. Maamafih ne İzoninin, 
ne de yanındaki kadınların henüz 
bir arayıcısı çıkrr.amıştır. 

Bu da kazazedelerin Fenerbah
çede oturmayıp i.:oniye liıaletta
yin bir yerden m >Safir geldikleri 
ve onları misafir.ikte zanneder. 
ailelerinin henüz faciadan haber
dar olmadıklarına atfedilmekte -
dir. Tahkikata de\·am edilmek -

tedir. 

Yerli mallar 
Sergisi 

(Birinci sahifeden 4nam) 
meb'uslarla iktısadi meha!il er
kanı tarafından karşılanmıştır. 

Şakir Kesebir )·arın Galatasaray 
10 uncu yerli mallar sergisinin 
Başvekilimiz nam.na açılma me
rasimini yapacaktır. 

Dahiliye Vttkill An· 
karaya gitti 

Dahiliye Vekili ve Parti genel 
sekreteri Şükrü Kaya dün aksam-
ki hususi vagonla şehrimizden 
Ankaraya hareket etmiştir. 

Zührevi ve cild hastalıkları 

Dr. Hayri Ömer 
Öğleden sonra Beyoğlu Ağacami 

karşısında No. 133 Telefon: 43595. 

Yapıyorla 
(Birinci sahifeden devam) 

araya getirecek i~ kampları ihda
sını derpiş etmişlecd.r. Bu i~siz -
!er, istihkamlar inş~sında istıh -
dam edilecektir. 

Siyasi miiliıkatlar 
Londra 21 (Hu,:ı i)- Çek. me

selesinin yenı bir l:adiseye mey_ 
dan bıraklmada'1 Jıallıııe Ç3lNI -

maktadır. 

İngilterenin Bı•ı lın · se!irı dün 
Alman Hariciye mı;oteşarı il~ gö
rüşmüş, Hodza da Cckoslovakya
nın Berlin sefirin: kabul etmıştir. 
Diğer taraftan Leh ekallıyelle

rinin de Almanlar gibi muhtari. 
yet ist~mekte ısca! eylemeğe b"Ş
lamaları Yaziyetı ~ır kat daha zor 
laştırmıştır. 

Maamafh Çe1<lcrin feYkRlade 
mahiyette hazı.-Jık 

doğru değildir. 

vapt• klar. 

Hodzanın temisları 

Prağ 21 (A.A.)- Dtin öğlrden 
sonra Hodza Macar muhalefe~Inin 
mümessillerinı J.abul etmıstır. 

Mülakat millıyetler mesele.;i ü -
zerinde cereyan t!miştir. Basve .. 
kil bugün Polon~·alı ekallivetin 
:rr Plprı 

Olimp· ~ ~.ır 
Finlandiyada 

Brüksel 21 (A.A.)- Bey>.elmi
lel olimpiyat kom'tesı rei>i Kont 
Bayye-Latur Finlandiyanın 1940 
olimpiyat oyunlarını Japonya ye
rine Helsingforsda tertib etmeyi 
Finlandiyanın ka bu ı etmış oldu
ğundan malumat almıştır. Olim
piyat oyunları tertib edecek olan 
Finlandiyalılar, an'anevl atletizm 
ve yüzücülük müs,.bakalarını ter 
tib edeceklerdir. Çimen üzerinde 
hokey ve bisiklet müsabakaları 

yapılınıyacaktır. 

(Dış politikadan devam) -··- ---·~ ----
olacak, bu uzlaşm:ı Alman eknlli
yetinin ho~una git.,.,i)ecek ~ekil
de kendini gö terrcektir; diyor -
)ar. Şimdiden tahmin edilebifü ki 
meselenin hararetle münaka~a e. 
dileceği günler ı:elcrektir. Aliı -

kadar memleketlerin matbuatı a. 
rasında heyecanlı uesriyala giri. 
şileceğini tahmin etırıek de 70r 

değildir. Fakat ı:ö~önündcn uzak. 
laştırılmı~·acak olan nokta 5udur: 
İş çoktanberi müzakere devre<in~ 
girnıi~tir. :\>Iüzakcre ile neticeye 
\•arn1ak imkinları daima vardır. 

AHMED RAUF 

(3 üncü srıyfaı.' 

- cSıcak+an t- .. J :Il &ğ ,.!.)"\."'~dı.t, 
uyuyamıyord>ım. Saat 12 suiarın
da Hayrinin (kail.ak) diye bağıra
rak Liısinin oda kapısın. taşla lm
makta olduğunu, cbu akşam ne 
olursa olsun, bir ş~yfor olacak!..> 
diyerek taarruz ettiğini gördüm. 
Biaz sonra da Liısinin pencereden 
bağırması üzerine yetişer. pulisler 
ve bekçilerin geldiğini gören Hay
ri odasına çekildi• dedi. 
Diğer şahid ev sahih: Vartuhi 

dahi hadiseyi aynen anlatarak şa
hadet ettiler. Suçlu Hayr", bunla
rın yalancı şahid olduklarını ve 
kabul etmed<ğini söyled>. 

Bundan sonra :llfüddeiumumi 
ceza istiyen mütal~asını Lildirdi 
ve sonra heyeti h.lk'm~ bir ~ey_ 
rek saat süren mü1.ak.::= reakabinde 
Hayriyi 2 ay,~ gün hapsı· ve 3 lira 

cezaya mahklım •ılen karat ını O

kuyarak onu deıhal tevkif etti. 

Amerikalı 
Terbiyecilerin 
Tedkikleri 
Hey'et bu ak.,am il n• 

:cara •a gidı or 
İçtimai değişi!dığ;n mevzuu hak. 

kında dünya memlcketlercnde ted
kikat yapan ve dün şehrimize gel
diklerini yazdığımız Amerikalı 
terbıyecilcrden profesör Vatson 
ve eşı ile :anındaki 26 talebesi 
dtin şehrimizin muhtelif yerlerini 
gezmışler '"" ge~c saat 21 de Be
yoğlu Halke\'İnn gidertk ev reısi 
Ekrem Tur tarafından karşılan -
mışlardır 

Ekrem Tur, '.<end krin.? Beyoğ
lu Halkevinin fa3Jiyetın~ daır re
simler üzerinde izahet verm'ştir. 

Amerikalı misafirler. bu sabah 
da Halkevinde bazı Türk münev
verlerile tem•s etmş·ıcr ve içti -
mai. iktısadi '.<alk nm~mıza dair 
izahat almışlardır. 

Bu arada ış kanur·urnuz Ye tat
bikatı hakkında da k~ndikrine 
i2ahat vcrilmış ;,_ 
Öğleden sonra da Ünıversıte na

mına bir ziyaf~t \°'-'rilC'cektir. 
Profesör Vatsonla G arlo:ada'jı 

inkılilbımızı hakkilı: kavra1nak 
üzere bu akşam A'lkaraya hare -
ket edeceklerdf 

Bura a, İtalya\", tedkikkn son
ra gelmiş olan Ar.ıedkalı terbiye
ciler' buradan nu~ya v~ .'1.lman -
yaya gideceklerd!r. 

18 
80 

ölü 
yaralı 

Atina 21 (A.A.) - Atina aıansı 
dünk~ ze.ı.rlenın 18 kişinin ölü
müne ,.e 80 kış.nın yaralanır.ası
na sebebiyet ver,nış oldusunu 
haber vermekted'.r 

BUGÜNH;ü PROGRAM 

Akşam neşrıyatı: 

18,30 Hafif müzik: Tepebaşı be
lediye bahçesinden naklen. 19,15 
Spor musahabelerı: Eşref Şefik 

tarafından. 19,53 Borsa habt:rleri. 
20 Saat ayar: Grer.viç rasathane_ 
sinden naklen Sadi Hosses ve ar
kadaşları tarafından Türk musi
kisı (Şehnaz Tahirbuselik). 20,40 
Hava raporu. 20,43 Ömer Riza 
Doğrul tarafından arabca söylev. 
21 Saat ayarı: Orkestra: 

1- Mayyar: Drag0n dö Vil'.ar. 
2- Rahmaninof: Noktürün. 

3- Straus: Nüvi dö bal. 
21,30 Semahat Özdenses ve 

arkadaşları tarafından Türk mU
sikisi (Suzinak, R st, Mahur). 

22,10 Konser: Novotnid~n nalden, 
Viyoloni.>t Kemal Akel idaresin -
de orkestra: 

1- Ork<:'stra: Lahte kavaleri, 
üver!Ur suppe. 

2- Orkestra: F.itorna - Sere -
nade: B. Karozyc. 

3- ŞMrkı: Tenör Bakea;;. 
4- Orkestra: Er nasyonal Ro

men. 
5- Şr.rkı: Bariton Yıınka. 
6- Orkestra: Le Milyon d'Ar

löken. Drigo. 
7- Orkestra: Kordon Zeybeğı. 
22.50 Son haberle: ve ertesi gü

nı..n programı. 23 S8at ayarı: S0n. 

• 

SON TELGRAF'm Yazan: M. Sami KARAYEL 
Tarihi tefrikam No. 39 

Dur be.. er meydanı burası ..• 
ne göğüsler durursun beni .. 

Diye söylenerek kazana d0ğru yürümüştü ... 

- Dur be gözüm. biz de ecük 
anlayaz bu işi... Sö:; le ağana, on 
beş gün yedırdıği azığı haram et
meyiz ona!.. 

Diyerek yağ kazanının başına 
ge}ip elile halkı açarak kazanın ö
nüne giN•;eği zamar. bu sefer de 
cazgır karşısında hi~ tanımadığı 
alelecaib bir pehlivan görünce; 
hemen göğ\ıslerr>'Ş ve· 

- Hey! .. Pehlivar. geç kaldın. 
şimdiye :<ada. neden çıkmaclın 
mey da rıa Başpehfa anlar güre -
şecek ~i mdı ... 

Bekir ceva'> vermiş: 
- Dur be agayni. .. Er me)danı 

burası... N ~ f!Öğüs!er durursun 
beni.. 

Diye s'J_;-Jenen·k kazana doğru 
yürümüş .. 

GürüllüyJ. .şilen Makarnacı ile 
Arnavud oğlu dı·:rr pehlivanlar!<. 
beraber dönüp baktıklorı zaman 
tanımadıkları bir pchlivanm yan. 
!arına ~eldiğıni görmüşler .. Diğer 
pehlivanl.ır maccrl n b'lmedikle
rinden aldırış etmemişler .. Fakat 
Makarna·cı ile Arnavud oğlu Sı -
vaslının soy.ınU•l baş güre~e gel -
<Lklerini görünce birbirler·nc ba
kınarak gülümsemişler ... Arna _ 
nıd oğlu dayanamıyarak Makar
nacının l;ııl ığına şunları fısılda

mış: 

- Ülen susa,c agızıt .. Gördün 
mü Sıva~lı~·ı. .. 

Ka\•as oğlu da 
- Ülen nesırıı goreceğim bu kı

zanın .. Bıra< rn fıkaracağızı be! .. 
dem•ş. 

- Diğ~r pehlıvanlar aldırma -
rnışlar bil· .. Namı nişanı olmıyan 
böyle bir adamı:1 nesinden korka
caklar değ"] mı? Be Mehmed Alı. .. 

Sultan \<iz devam edi)ordu: 
- Cazgır , Be!<.rııı bu hareketi 

karşısınd1 söylı:rcck biqey bu.. 
lan1ayıp "r nıe danın.ı girmesine 
rnüsaadt" ~tm.s, seyirciler, kaza_ 
nın başına ge' ~n bu yabancı pchli
\'anı birbirlerin~ sormağa başla_ 

mışlar, hiç k:msccikler l>'1ememiş, 
Yalnız Arif Ağı bu adamın deli
liğine liihaYle çeker dururmuş ... 

Cazgır kızarnk Bekiri Makar -
nacıya eş yapr:u~. d 'ğ~rlerlni de 
eşledikt~n sonra pehlivanların 
menkibe'erinı saymağa başlamış: 

- Buna de,Jer 111alcarnacı, kün
desinden, çapraznu..n hele sarma 
sından korkrr.alı . 

Sıra e}i olan Bekire gelince; is
mini bilmc·dijji bu adama adını 

sormuş: 

- İsmtn ne? 
- Bekr ... 

- Nerelisin? 

- Sıvas·ı. 

Cazgır. Bekir için de şöyle ba
ğırmış: 

- Buna da Sıvaslı Bekir der -
ler ... 
Kavasoğlu ehhcmmiyetsizce şöy

lece bir y3ğlanıp meydana yürü
müş ... 

Bekir, dikhtli ve itinalı bir yağ
lanma ameliycs'nd._, bulunduktan 
sonra, ~ey lan gibi parmaklarının 
ucunda çevik ve kıvrak bir yü-

~-;ıplak erkek 
Heykelleri 

(5 inci sahifeden devam) 
lığına karşı itiraz, yalnız. fabrika
da değil.şehrin her tarafında işitil
miye başlıyor. 

Birmingam ötedenberi İngilte -
renin en muhafazakar ve ahlaka 
riayet eden bir şehri olarak ta -
rıınmıştır. 

Bu hususta !ı 0nüz hük(ımct fik
rini söylemiş değildir. Çok büyük 
masraflarla yapilan heykellerin 

yıkıması da doğru bulunmuyor. 
Bununla beraber heykellerin, bir 
~i gün, şehrin bayramı münase

betile orada kalması, fakat sonra 
bir müzeye kaldırılması dii~ünü
lüyor. 

rüyüş yaparilk hasmı Kavas•.•ğ -
lıınıın karşısına dikilmiş ... 

Yüz zurna, yü' davul baş peh
Hvanlık 1 ıa >asını yanık, yanık çal
mağa başlamışla:, Makarncı adi 
ve eheımnlyetsr< bir iki çırpınıp 
pişrev yaptıktan sonra hasmını 

beklemeğe koyulmuştur. Bekir 
evvelce ustası Arab oğlundan öğ
rendiği huzur pişrevini büyük b1r 
çeviklikle parmll<l~rının ucıında 
yapmağa b11h 11ı. Halk, Btkire 

önceden ehemmiyet vermemış İ

ken bu ~slaltkl: pişrevini görünce 
hayretlere düşmi•ş 1 er. Hatta. Kat

rancı bile durduğu yerılt>n hasmı
nı heyecala seyre dalmış, hcıiılla~
malar oldu:-t?n sonra, güreş olan
ca hızile başlamış ... 

Arif Ağa; bnccdrn Bt'klre, mec
zub bir adam sıfatile bakarken, 
pişrevden ve güreşe g<ıişinden bu 
adamın ıukikatcn bir başµehlivan 
ayarında o!dtığunu görerek heye
canlanmış . 

Bekir, Makan)acmı•ı vurd.tğu 

bir iki clensey" aynı ~ ddctlc ınu· 
kabele d~rek hatta, b•rioinde de 
Katrancıyı dızlemiş, ;şte bu sefer 
Arif Ağanın da seyircilerin de, 

Makarnacı-ıın da giizleri faitası 

gibj açılıp ·ş alaydan çıkarak cid
diyete girmi.~ .. 

Bir aralık; Aliço, kendisine eş 
düşen Katrancıyı bırak.ırak Bc
k;rle Kavasoğlunuı. ç:ırpışınaları

na bakablm4 ... 

Beş dakika geçmeden Makarn<l

cı, Bekire sıkı bir çapraz topiıya
rak meydanda toz l<op:ırm~ğa ba~
latmış ... ·-~ yendi, ha \"cnilecek 
heyecanı ort"ılığı kapladığı b'r 
zamanda Bekic, ani bir horeket!e 

çaprazdan sıyr!·~p hasmının ön:ine 

b;r manca olablleceı< ~ekilı:le olur

muş ve Kavasoğlıı bu ınııkabi' O

yun tekniği kar~ısında koca göv

desinin hızinı kesemiyerek Beki
rc takılıp olanca kuvvet ve hmle 
Sıvaslının üzcl'inden uçarak glıç 

bal ile yüzüs:ti hasmının önüne 

kurbanlık koyu'> gibl düşe!'ilmiş .. 
Bekir, bir saat yayı gib haıPkete 

geEp Kanscığlunun üzerine çul
lanarak kcmanlye alıp kazıklıya
cağı sırada, :Makarnacı İz -
zeti nefsine ağır gelen bu hacale•
ten biı-an evvel kurtulnıa:: için 

çırpınmış ve ağır gövdesile has -

mının oy:ı,mn'1 b.:ızara1': nasılsa 

ilk defa ola••'< elinden kurtulmuş. 

1 

Bekirin bu hareketını gör0 nler, 
hayretten hayrete düşmüşler ve 

hiç tanımadık'nn bu adamın bclil. 

bir pehlivan olduğun:: hükmet _ 
mişler. 

Sultan Azi~ burad:. bir parça 

nefeslendid:te,-ı sonra, sözlennc 
şunları ilaw ed:yordu: 

Arif Ağa di,·or ki: 

- Aliçoyıı, Suloyu dtişiırıırken 
başımıza bir d~ Bekir çıkmıştı. 

Hem öy.e bir çıkı~ ki hep;miz a
lay etmiş ik bu adamla .. 

Mehmcd AL Paş~ dııdak<armı 

ısırarak !:ord1J: 

(Devamı var) 

1~!>7 Hı.:rf 

1 

!J)I ~J :ıl 

'Cemaziyeleveı Tem:nuz 

23 8 
Y.ı 19::18,Ay"i, Guo202,rlııır 71 : 

' 

,,21 Temmuza Perşembe · -
1 • 

' -
' 

1 

\'akitler v .. ti Eza Dl 

sa. d. si. d. -
Güneş .ı 45 9 08 

Ôgle 12 20 4 43 

l.indi 16 18 8 41 
' Akşam 19 36 1J J.I 

' Yatsı 21 30 l 54 

lm•:k 2 37 7 Ol 
. ~ 

ı 

1 

ı 

' 
1 



Yazan: Altın 
Ölüm 

yaldızlı 
evleri .• 

1~\inıe, \'e ikt 1 Vesika, r~slm, malOmat ve not Yerenler: Eski Osmanlı donanması erk&. 
l\kı nı h 1 as DJDdan miralay Rem:d, İskele ve limanlar umum kumanda.Dl albaJ" 

a fuzdur: Şükrü Pala, komodor başkitibl İhsan, batan gemi kaptanları, 

; llgiliz tahİelb .. ~.hi~i;d; 'kü
r u ı an harb meclisi 

(5 inci sahifeden devam) 
yakıldı. 

. l?.57 de, 15 inci Lüi'yi hançerle 
öldurmeğe teşebbüs eden Dam
yen'nin evi de yıkıldı. 

Vülzi, yıkılmadı, yakılmadı. Bah. 
çesinde kuşlar ötüşüyor; ağaçJa. 
rında meyvalar yetişiyor. Şimdiki 
kanun, taşları cezalandırmıyor. 
Misali işte, Sen Klu deki Vülzi 
köşkü ... 

Vaktile, yıkılan ve yakılan ıci· 
nayet evleri•nin yerin-e bir taş sü.. 
tun dikilirdi. 

Bu sütunlara da: cMeş'um sü
tun• ismi verilirdL 

iki fedai çıkarmağa 
Bunu tatbike 

karar verdi. 
geçti 

İhtilal; bu sütunları ortadan 
kaldırdı. ccinayet evleri•nin yı

kılması adetine de nihayet verdi. 
1950 de, içintizde sağ kalacak

lardan birisi, Moclgaskar sokağın
da 9 numaralı evin önünden ge
çerken, bu evin, l933 de birföiri 
üstüne üç cinayete sahne olduğu
nu acaba hatırlıyabililir mi? .. 

• bilir 
" bı.t k kapiten: 

on110 
" Q.~ -yl'Qa uzun ·· t ""Vali, i sure • 
on~tnaı le iklncinin b&ş. 
btr ou." arını, gönül ferah. 

ı:. na.e P . 
bit Sür·· egı Peşine sıra· 

Pısıııa u işi anı~larını o. 
bll'ı:ıkt\rurulan iltl parmak 

il\ trdı. 
d tn Vuruı 
~let edi rnası yeni bir ha-
~~t bu Yor gibl geldi süva. 
~tı. hab11r nasıl b. . . 

acabaı ır ışı 
garib bir :. · Relbrock içine 

,, ~~ildi· urperti ile irki .. 
~eı.ı . 
ly, h 
ı~~ çark... · . . 
"IQ!, k yl gırdı, suvati. 

" ht0c~ liOr~rşısınd:\ durdu: 
liaYtola' u: 

"· "· Yeni bir şey mi 

ı:,~kçı 
ıı.vet • ce\l'a !.> verd;. . .., ıta"·t •. .. ,~1 ("len: 
lda~; ... 
. ~ "a~ 
1 t> .. ~ gı bitt• ~a&dan b ı ... Yatak -
~akoın kaı aşka elimizde bir 
aber s" !l:ladı ... 
" uvaruı-ratkÇı.,, ın canını sık-
llıı ~ ~ CA\> b 

rı _ konu tu. a vermeden 
1 'n!flılnı i : 

' 

: n rnevJt... . 
ıı unı tayın et _ 

, ~İlııt. 
ilet Uıte k . 
e~ı orac·'-ı apıten 

4 il •11; !l .. 
ı ~·ıd ' Uzerinde bazı 

• lrla d ,ranıar!ll göründüğii 
j 'Ot O.u n:ı l:ı <lda h asay1 doiiru vü-

ll' ::ı.zı Al t'> • 

d~ ?tıeŞgu· a ~t1erı karıştır. 
' ~ an keı:ı.di 1 

oldu sonra ko-
~ Çatkcıy nt heklıyen süvari 
. ~değ n ~ Seslendi: 

\, iZ! ~ıı rnu şimal şarki-
taı:ı.ı . 
ıı «1zlı ~ 
cı ıe1tt ussa? ... 

laları ar def 
ı~ karts .•. ter say falarını. 

"t rrıı.ı .• cıı: 
' tl'a~aın .llıesafedeviz 

a tar1 ·· - • 
aı~ınc1a bi ~grendikten son. 
lıt l!rı ÖJ,.} esab kurnn bazı 

SUzı ~uvl-' • k Uka. • Y" vuran Helbruck 
n.ı enc1ı11... .. uz buruşturdu 

111· • soyı ' 
ıe enır gibı m1 -

'tııı ' 
<ıtı· .. :r.:~ 
t k b Y Uzun hır \'Ol 
ııa ır . . .. 

l) ~ı:ta d.. mesafe! Sonra 
il.!\a orıau. 

} Çarı 3 saatlik , 
~ itÇt ka 

1 
~olumuz var. 

~ asıı, 3 ş arını çattı: 
il, h· saatlik: . 

~lı ır saat mı dediniz! .. 
'l.._ k a11 {şlıv soı~ra makineler 
• tureı •.• erıuyeceklerdir 
~t~ va . 
~&!~'rııı! r .. Yol almak için 

ış bizi 
,, ~ rn feragatimızle 

ı, it 
"'> l'?' •• 

<' l'lı;s1 .._..,._ 

izalesi kabil birşey olsaydı dediği. 
niz doğruydu .. yapardık .... KendL 
mizden istenecek her şeyi, her 
fedakarığı, deniz harbi icabarını 
hayatımıza da mal olsa derhal 
yapmaktan çekinmezdik. Fakat 
kapiten düşünün ki yağsız kalan 
makinedir ... Aç insan dermanı tü
keninciye, düşüp kalıncıya kadar 
çalışabilir. Amma makine öyle 
değildir. Biz, yine emrinize göre 
yola devam edeceğz. Makineler 
de çalışmaktan gel\i kalrruyacak. 
lar. 

Yalnız size söylediğim gibi bir 
saat sonra yataklardaki yağlar bi
tecek, birkaç dakikada yağsız çalı 
şan makinenin bütün yatakları, 
bilhassa anamili ile şaft yatakları 
yanacaklar, Ondn sonr motör, işe 
yramaz hale gelecektir.Ve tabil, 
bu felü:etten sonra B 7 bulundu • 
ğu yerden bir adım atmak, biraz 
ilerlemek iktidarından mahrum 
kalacaktır. Çarkçıbaşı susmu~tu ... 
İkinci, biraz evvel gittiği masası. 
nın başında, ayakta düşünceye 

dalmış, Helbruck da başını eğmiş, 
ellerini göğsüne kavuşturmuş, ~şi 
eni.ne boyuna hesaba dalmıştı. 

Ne akla gelmez bir işti bu? Tam 
her malzemenin bollukla bulun. 
duğu üsse yakla§ıldığı sırada onun 
yanıbaşında denecek bir uzaklıkta 
hareketten kalmak! .. Sofra ile a
rasında birkaç metre mesafe bu
lunan, takatsizlikten sofrava uza. 
namıyan, bu yüzden açlıktan ö -
len bir zavallının haline düşmüş
iü şimd1? .. 

Helbruck'un aklına hiçbir çare 
gelmiyordu. Süvari uzun uzun dü 
şiindükten sonra hiç se~ çıkarma
dan yanında bekliyen başçarkçı
nın yüzüne baktı, mırıldandı: 

- Peki... Ne yapalım şimdi? 
Ba~ç~rk~ı çaresizlik ifade c•den 

bir kol açışile cevab verdi: 
- Bilmem ki.. Vakumun yerini 

tutacak hiç bir şeyimiz yok'. 
Helbruck birden bir ümide ka

pıldı : 

- Vakumun yerini n<ı gibı bir 
madde tutabilir? 

- Kalın yağlar.. madeni bir 
yağ ... 

- G€mide bunun tedariki im. 
kanı var mı? 

- Bu şart içinde hayır ... 

- Mesela .. kilerden istifade e -
demez miyiz? .. 

- Ne gibi? .. 

ktrıırı b Tercüme eaen: Hattce 
lıunı u kadar k 

lı.t ka er !Jek aranlık o} ni ip uçları elde etmiş bulunuyor. 

f f 
tası. azdır. Gok tan: d 

". hatıf u. 
1'<ltıııa Yagcın , Kendisine tevdi edilen basit ci. 

l aha~ ) agınur yol-
lfıtırun 'ına çevirmişt . 
av<ı e ıtıd 
~ tıııı ter e, yağışında 

r gırıde tam b 
lJ. .r sı. 

l \; 1.t 
1\, tı 

h \ "Pı:k geç ol marna. 
n ı>tnuru 

l 
la tır n tesıri cad-

rrıı~tl. 
/\eh· 
c lı- , 815tien genış 

b 
1·ken h 

"c:lı avadan sa. 
ıı etttı 

ekte oldu 
tın ..,

1 
u e raren. 

'"' eri .. uzerınde ye-

nayet meselesi muavinlı1e verdiği 
direktifler sayesinde bir iki saat 
içinde halledilmiş; katilin bil' şa. 

hıs değil, halen faaliyette bulu _ 
nan bir şebeke tarafından ,yapıl. 
dığını tamamile ~cydana çıkar
mıstı. 

Fransa polisinin bir hafta uğra
şıp hiç bir netıcc alamadığı bu ci
nayet işinin ke!'ldısi tarafından 
bu kadar kısa bir zamanda mey
dana çıkarılması §Öhretini bir 
parça daha kabartmıştı. 

Bastien üzerinde durduğu ve .. 

- Mürettebatın kumanyasın • 
dan? .. 

- Zeyitn yağı bulunur mu? 
Helbruclc lahavle der gibi b~ını 

!.ki yana salladı: 
- Kumanya kilerinde zeytin 

yağı ne gezer! .. 
- Eğer zeytin yağL olsaydı ona 

biraz içyağı, sabun, mum gibi yağ
lı kalın maddele: karıştırır, bunu 
az mesafe içi.n kullanabilirdik .. 

(Uevam.ı var) 

Yılan hikayesi 
(5 inci sahifeuı.izden devam) 

lede kotun şeref ve haysiyeU 
mevzubahs olmaktadır. Böyle ol
duğu halde kendi evinde karısının 
yanına gidemcmckted;r. Mahke _ 
metle mesele kapannuş oldu. 
Yoksa kontun vekili, kontese bir. 
çok sqaller soral'ak karı kocanın 
hususi hayatı ortaya çıkacaktı. 

Kont, vekiılini bundan alıkoydu. 
Kont, Almanyadı sübaylık etmiş 
bir Danimarkalı asılzadedir. Kon
tes de milyonlara malik bir ka _ 
dındır. Böyle bir kadının kocası, 
kendi hususi hayatlarına dair bü. 
tün safhaların mahkemede ortaya 
çıkmasına razı olamazdı.» 

Her halde göru1iıyor ki, kontun, 
çocuğunu almak için karısı ile a
rasında bir anlaşma olup olmıya. 
cağı meselesi.dir. İngiliz gazetele_ 
rini bundan sonr.ı az meşgul et -
miyecektir. Koııtu.n, bu mesele 
halledilmeden Londradan ayrıl _ 
mıyacağı anlaşılmaktadır. EvveL 
ce yazıldığı gihi kontesin mahke
mede ıııkumın mektubunda kadın , 
artık bir daha kenr'lisini görmeğe 
teşebbüs etrP.emesini kocasına ,.a_ 
zıyordu. Muhakf'rr:e de bu aş;tla 

Kıskanç bir kocanın karısın•, 
sonra da kendini öldürmesi... 

Buna benzer daha bir çok ev
lerin de unutulacağı muhakkak 
değil mi? ... 
Vakıa mal sahibi sesini çıkar

maz. Fakat kiracıların ekserisi, 
pılıyı pırtıyı toplayınca kaçar. 

- Bütün gece kanlar içinde yü
züyorum sandım ... 

Der. Pariste bir çok katlı ev!cr 
vardır 1914 de, .Tan Jores'in öldü. 
rüldüğü ev, Cumhur Başkanı Pol 
Dumer'in katili Gurgulof'un evi, 
1894-1895 e kadar anarşistlerin di 
namitle berhava ettikleri evler, 
ilah ... 
Duvarların dili olsaydı ... 
cKatil evler•, sırlarını büyük 

bir kıskançlıkla saklar. Eğer bun
ların dilleri olsaydı, işittiklerini 

söyliyebilseydiler, ne acı hakikat
lere şahit olurduk. 

Landronun İki Köşkü 
cKatil evlen in en meşhuru 

Landro'nun altı kadını öldürdüğü 
cGambe köşkü• dür. Landro, ce
scdl eri ne yttpıyordu? Gömüyor, 
yoksa yakıyor :nu idi? ... 

- Köşkün ilerisindeki bir me
zarlğa götürüp defnediyordu ... 

Diyenler de oldu. 
Fakat, hakikat bir türlü anlaşı. 

lamadı. 

Kongreye Davet 

16/7 /938 cumartesi günü akdi mu
karrer olan kongreye iştirak eden 
üyelerin ekseriyeti teşkil edememe. 
lerinden yıllık kongremizin 23/7/938 
cumartesi günü saat on altıda B:ı. 
kırköy halk evi salonunda toplana-

bitmiş oldu. 

-İstanbul Beşinci 
. _,cağını arz ve bütün üyelerin gelme. 
icra Memurlu. sini rica ederiz. 

gundan: 
Eski Salı pazarı Necati bev cad· kısmına ve yahut alacaklının t3 ki. 

desi (489) No. da Çelik Hasa~a: bat icrası hakkında bir itirazınız 
Elisabetin kir:ı hedelinden. siz. varsa bu müddet içinde istida ile 

den alacağı olan 36 liranın maa veya şifahen icra dairesine bildir. 
masraf tahsili hakkında açtığı icrai meniz ve bildermediğiniz takdir-
takip üzerine n2mınıza 938/3471 de yine bu müddet zarfında 74 üncü 

nu.mara tahtında edeme emri gön- madde mucibince mal beyannda bu
derilmiş ise de :kametgtihmızm lunmanız lazımdır. Beyanda bulun
belli olmamasından dolayı öd<?me mazsanız hapisle tazyik olunacağı. 
emrinin on beş gün müddetle ila. nız ve hakikate muhalif be and 
nen teb.liği_ne_ icra hakimliğince ka- bulunduğunuz takdirde cezaiandı~ 
rar verılmıştır. ~ .. .. . . .. rılacagınız ve borçu odemez ve iti. 

Bu muddet ıçınde borcu edeme. raz etmezseniz hakkınızda cebri ic
niz ve borcun Lımamına veya bir ra yapılacağı ilan olunur. 

bir türlü ele geç;remediği İngiliz 
gizli teşkilatını kapana düşürmek 
üzere öyle bir plan hazırlamştı ki 
kendi bile hayret etmek mecburi
yetinde kaldı. 

Artık onların bıı tuzaktan kur. 
tulmalarına imkan yoktu. Sigara 
külünden küçük bir tepe haline 

giren taplayı değiştirmiye gelen 
hademesine: 

- Bana M. mordanı çağır. 

Emrini verdikten sonra bir si
gara daha yaktı. 

Müfettiş muav1ni içeriye girdi. 
ği zaman mutad hilafına Achille 
Bastien'i neşeli buldu. 

- Beni emretmışsiniz. 
- Evet Mordan sana yeni planı 

anlatayım. Bu sefer de kurtulur
larsa imifa cdecP~ım. Şimdi kapa
nın etrafında dolaşıyorlar .. 

Mordan. amirinin sözlerini dik_ 
katle dinliyor ve yakın muvaffa. 
kıyetin gururunu hissediyordu. 
Achille Bastien planının en mü
kemmel yerini anlatırken telefo. 
nun zili çalmıya başladı. 

Bu saatte kim olabilirdi. Fazla 

düşünmeden telPfonu açtı: 
- Allo.. Allo .. 
- Mösyö Achille Bastien siz 
. .. ? 

mısınız ... 
- Evet. Kiminle konuşuyorum? 
- Üsdad; bendeniz Sen .mm ta-

kası polis amirı Moris Blancher. 

- Bir şey mi var? 

Müfettişin bu suali muhatabı
nın titriyen sesini büsbütün heye_ 
canlandırdı. Ağlar gibi bir sesle 
ce\rab verdi: 

- Evet Üsdad. Müthiş bir facia 
ile karşı karşıya bulunuyoruz. 

Üç cinayet ve üç ölü var. 

- Hadisenin mahiyetini öğren
diniz mi? 

- Henüz hiç bir şey yapmadık. 
Daha doğrusu yapamadık üsdad. 

- Niçin? 
- Birinci cinaye:ti haber alr al. 

maz vaka mahalline gittim. Yol
lar derhel kapaıtlmıştı. Henüz ci
nayetin nerede olduğunu öğrenl
meğe vakit bulmadan sürekli si. 
lah sesleri işittik. Seslerin geldiği 
tarafa memurlar göndermiye ha
zırlanıyorduk ki koşa koşa bir a. 

Filistin 
(5 inci sahifeden devam) 

lın mağlubiyeti Şarl Kranın mil
llcllerinin ümidlerini\ cesareterL 
ni kırmadı . 

cBir kaç sene sonra Fransızlara 
karşı isyan e.:\en Dürzülere paraca 
yardım etti. Prens Lı1tfullehı SU
r.i.(ye tahtına oturtmıya çalıştı. 

drakta, memleket istiklaline 
kavuşuncaya kadar millicilere 
yardıma karar verdi, 

«Mısırda, t ngi.lizlerle miıcadele 
eden Vefd r>artisine muavenette 
bulundu, bulunuyor. 

cFilistinde de 1929, 1939 karı -
şıklıkları çıka'"mak için lazım ge
~en parayı te~iu etti. 

«Sırf arablara karşı bes!ediği 

muhabbet yüzünden müdhiş bir 
Fransız ve İngiliz düşmanı kesil
di. Yarın bunların yerine bi.;r baş
ka devlet geçse, hıç şübhesiz, ona 
da düşman olur. 

cŞarl Kran, ya şayanıtakdir bir 
idealisttir. ya bir hasta _ vey~ut 
ta sinsi, kurnaz bir iş adamı ... 

c:Bir idealisttir. Çünkü Arab 
külütürünü vükseltmek için hiç 
bir şeyi ihmal etmemiştir: Mek. 
teblere mecc:ıni talebeler yerleş
tirmiş, mektebler açmış, Ameri
kadaki Suriye muhacirlerint> var. 
dımlarda bulunmuştur. • 

cBir hastarhr. Çünkü tedhişin 
işe yaramadığını, yalnız birçok 
masumların ölümüne sebeb oldu
ğunu düşünemiyor. Bu suretle 
meselenin hallolunacağını zanne. 
diıyor. 

Kurnaz bir iş adamıdır. Eğer, 

Ali komiteJ?-in, Filistin işinde mu. 
vaffa kolursa kendisine mali iş _ 
lerde yardım edeceği vadinde bu
lunduğu doğru ise ... 

c:Ne olursa olsun, Şarl Kran, 
bütün servetiııi bu uğurda sarfa 
karar vermiş, hatta biricik kızını 
bile mirasından mahrum etmiştir. 
•Eğer kararında sebat etmiş oL 

saydı Arab grevi on günde niha~ 
yet bulacaktı. Halbuki bir sene 
sürdü. Çünkü revzi el Kavakdagi 
Amerikalı milyoneri kararından 

vazgeçirm :!;>ti 
Irakta, Suriycde ve Filistinde 

rok sevilen bu askerin vücudi.i , 
Şarl Krana emniyet ve itimad 
vermektedir.> 

EGE 
Tiyatresu 

Nuri Genç 
Ve 

ARKADAŞLARI 
21 temmuz perşembe akşamı 

Büyükdere aile bah\esinde 

FERMANLI DELİ HAZRETLERİ 

22 temmuz c_uma akşamı: 
Yenişehir aile bahçesinde 

TAŞ PARÇASI 

••• 

SAHiR 
OPERETi 

Pendik, 1\fal epe, Yakacık bah. 
çelerinde (DAKTİLO) opereti 

Bir iki güne kadar (Aşk resmi
geçidi) Gala mfü:amere ile başlı. 
yor. İlk temsıl Be~iktaşta. 

dam geldi. Kan ter içinde kalan' 
iyi giyinmiş olan bu adam 500 
metre ötede ormanlığın sık ağaç.. 
lı yerinde bir adamın balta ile 
dört parça edildiğini söyledi. 

- Şimdi ne yapmak istiyorsu
nuz? 

- Aman üstaa sizden başka bu 
işi halledecek kh'l'\se yok. Hepimiz 
şaşırmış bir vaziyetteyiz. 

- Yollar kapatldı mı? 
- Hadisenin cereyan ettiği or. 

man mara altındadır. 

- Şimdi geliyorum. 

Müfettiş telefonu kapamadan 
evvel son emrinı verdi: 

- Beş dakikaya kadar çembe. 
rin yavaş yava~ küçültülmesini 
temin ediniz. Ben gelinciye kadar 
yaplacak başka hiç bir iş yoktur. 

- Başüstüne. 

Achille Bastien hiddetle telefo
nu kapadı. 

Muavini Mordana: 
- Yine kuru gürültü. Kimbilir 

ne ehemmiyetsiz bir cinayettir. 
Katilin bir iki füsit tedbiri onları 
şaşırtmış. 
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HiKAYE 

LEYLA 
(4 ilnctl sahifeden devam) l 

- E; gelmiye<.'ek misın benim.. 
le?. diye sordu. Bu bir sualden 
ziyade bir rica ıdi. Selah artık 
pastacıdaki adam değildı. Kara
mı çoktan vermiş, sert, ciddi bir 
erkekti. 

Bu sefer o cevab vermiyor; baş. 
kalarilc meşgul görünüyordu. 

Leyli tekrar etti: 
- Gelmiyecek ınisin? 
Burada Bursa sokağında oturu. 

yorum. 
Selah cevab verdi: 
- Hayır ... Saat 11 de istersen 

gene pastacıda buluşuruz şimdi 

eve gideceğim. 
Ve .. Bizi selamlıyarak ayrıldı, 

tramvaya atlayın<.'a Leyla bana 
döndü: 

- Ya sen? 
Onda bambaşka bir zavallılık 

vardı. Ağzı dümdüz bir hat, du
daksız bir çizgi ~aline gelmişti. 

Parlak gözleri, gözlerimden 
cevab almak, onları yola getirmek 
istiyor gibi idi. 

- Ben mi? dedim. Bilmem. 
- Sizde mi gitmek istiyorsu. 

nuz? 

Zabıtai belediyej 
Memurları ara
sında tensikat 
Ne zaman ve ne 

şekilde vapdacak? 
Emniyet Müdürlüğü; zabıtai 

belediye memurlarının mesais!. 
ni esaslı şekille halletmek hu
susunda bıızı yeni kararlar ver. 
miştir: 

Aldığımız mıı.tımata göre, bu 
maksadla yakında zabıtai belet 

diye memuı lan arasın.da bir 
cTensikat• yapılacaktr. 

Halen .250,. kişiyi bulan bu 
memtr kadrosundan çıkarılacak 

olanların yerlerine; -vaziyetle-

ri iyice tedkik olunduktan son. 
ra- bu işe elverifli olan zabıta 
amir ve mem•Jrları getirilecek. 
tir. 

Emniyet müdürlüğü hazırandan 
itibaren belediyeden alınarak po. 
lis kadrosuna verilmiş olan beledi
ye zabı:a memurluklarını polis. 
kadrosundan seçecek olan bu me
murlar la takvive etmeg·i kararlas. . ~ 

tırırken bunları ic~p eden beledL 
malumatın öğretilmesi iç·in bır 
kurs açılmasını kabul etmşitir. 

Gu kurs~..a memurlarına bele _ 
diye erkanı, belediye müfettişleri 
adliye ve maliye mensubları ta -
rafından konferanslar. ameli ders. 
ler verilecektir. 

Ayrıca bu kur.;a belediye zabıta 
kadrosunda kalacak. olanlar da 
iştirak ettirilmelt snretile istifa _ 
deleri ~emın olunacaktır. 

Diğer taraftan belediye zabıta • 

sında bulunanların da polis vazi. 

fesini görebilecek bir seviyeye 

gelmeleri ·için ayrı tedbirler alı • 
nacaktır. 

Bu suretle vazife ve faaliyet 

- Belki mühimdir. 
- Zannetmiyorum. 

Achille Bastien yalnız şapkasnı 
aldı. Havanın yağmurlu olduğunu 

bilmiyordu. 

Muavinine sordu: 

- Beraber gidelim. 

- Hay hay, nasıl emrederseniz. 

Achİlle sokak kapısının önüne 
çıktığı zaman karşılaştığı yağmur 
canını sıktı. 

Şoföre: 

- Son sür'atle Sen rnıntakası 
ormanına ... 

Emrini verdi. 

On dakika sonra müfettiş tele_ 
fonla bildirilen vaka mahalline 
geldi. 

- Mordan etrafa dıkkat et. Ka
tilin kaçabileceği yeri belki hadise 
mahalline gitmeden kestirebiliriz. 

Acille Bastien ile muavini oto
mobilden iner inmez sür'atle or
mana daldılar. Henüz iki yüz met
re kadar gitmişlerdi ki Mordan 
müfettişe sık ağaçlı bır yer gös. 
ter erek: 

Cevap veremedim; gözlerim 
gözlerine takıldı. Karşıya geçtik 
Yolda ona: 

- İşte sizi saat 11 de bekliye-
cek ya!... · 

dediğim zam:an başını salladı: 

-Laf! ... 

dedi. Koluma gırmiş bana daha 
fazla sokulmuştu. Öyle bir hazin 
hali vardı ki: 

- Açım! Demek istiyor; fakat 
bu kelime dudaklarına takılıyor. 
du. Hiç bir gayf'ı;i, hiç bir ümidı, 
hiç bir hayatı olmyan, mağlup bir 
kadın hali vardı onda. 

Onu kaybolanlar listesinin aatı
lık kadınlar hanesinde çok ucuz 
bir fiyatta yazmıştı şans. 

Bir lokantada baş başa yemek 
yedik. Çıkarken pasajın karanlık 
köşesinde garsonun getirdiği iki 
lirayı on.a verirken sevincınden 

hayretler içinde kalmış bir türlü 
inanamıyordu. Minnetle gözleri 
parladı ve dudaklarını uzattı. 
· Bir teşekkürü reddetmemek ve 

onu büsbütün meyüs bırakmamak 
için bu dudaklan öphim. 

BEDiGi.tNDUZ 

Otomobil tenezıilhünde 
hissedilen sevinç, sabah· 
lan yeni ve cazip ufuk· 
lan görmekten miltevellid 
sevinç , .. 
Kendinizi güzel ve cazip 
göstermek sevinci ... 
COTY PIJDRASI, o ka· 
dar ince, o derece yapış· 
lcan ve yeni renkleri o ka· 
dar saf ve nazikdır ki 
güzellikleri tabii ve taze 

g-österır. 

COTY PUDRASI 

Gençlığın pudrasıdır 

COTY 
MEŞHUR fRANSIZ MlRKASI 

-

mevzuları hala yekdiğerinden ayni 

olan bel-:diy~ polislerı ve alelu -
mum polisier de icabında birbir. 
lerinin faaliyet sahalarında kulla_ 
nıacaklardır. 

- Oradan kaçmaları ihtimaıt 
kuvvetlid.ir dedı. 

Achille hiç konuşmuyordu. Yal. 

nıı Mardanın gösterdiği yere dik

katle bakıyor, aklından bu yerin 
kaçılabilmiye müsait olup olmadı. 
ğını düşünüyordu. 

İyice ormanlığa gırdikleri sıra
da birdenbire patlıyan tabancanın 

kurşunları Achille Bastien mua

vınının kollarma yuvarladı. 

Mordan şaşırmıştı. Achille Basti

yene isabet eden kurşunlar kendi
sini ölümden kurtarmasına mey. 
dan bırakmıyaca!ctı 

Çamurlu topraklar üzerinde a. 
yak sesleri korkunç sesler çıka

ran sivahlı kadm bir yarasa gibi 

Achılle Bastıenln onünden geçi. 
yordu. 

Müfettışın so..,uını~ rı başlıyan 

vi.icudü muavinınin kollarındıın 

sıyrılırken, son hıı eneriı ile ba
ğırdı: 

- lşte. Onun gôlge~ı!. 

Son 
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ANNE L--E R 

11\llDIMlllJ>ADA Biliniz ki çocuk yalnız mez;ıe için 

ağlamaz. Çok iyi bilirsiniz ki : Ço

cuğu hırçınlatan sebcblerrlen biri -

si de apış aralarının ter ve saireden 

pişerek, kızararak cocuğu rahatsız 

etmesidir. Bu itibarla güııde iki deCAN KUQTAGllll. 

• ---
SOLUCANLI ÇOCUKLAR 
Gıdalarını Solucanlara Verirler. Bunun için en birinci deva 

iSMET SANTONIN BISK:OVITiDlR 
Solucanları düşürür, çocuğu cılızlıktan kurtarır Eczıneied 

kutusu 20 kuruşiuç-. __________________ ..;.._....;..,~-----------------------

~hisarlar U. MüdürlüğÜnden: 
' l - İdaremirin Paşalimanı Bakımevinde şartnamesi mucibince 
yapılacak pencere tamiri i§i açık eksiltmeye konmuştur. 
/ II - Keşif bedeli 2598 lira 94 kuruş muvakkat teminatı 195 lira-
dır. . 

ili - Eksntme 27/VIİ/938 tarihine raslıyan çarşamba günü saat 
).3 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat şubesindeki Alım komisyonun
'da yapılacaktır. 

IV - Şartnameler 7 kllnlf bedel mukabilinde her gün sözü geçen 
gubeden alınabilir. 

V - İst~klilerin kanunen kendilerinden ara,, lan vesika ve % 7,5 
güvenme paralarile birUkte eksiltme için tayin edilen gün ve saatte 
yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. (4382) 

••• 
1 - NümUJl€si mudbince 3000 adet Süpürge açık eksiltme usulile 

.atın alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli beheri 12 kuruştan 360 lira ve muvakkat 
:teminatı 27 liradır. 

3 - Eksiltme 28/7 /938 tarihine raıstlıyan perşembe günü saat l O 
.da kabataşta Levazım ve Mubayaat şubesindeki alım komisyon~da 
?apılacaktır. 

4 - Nümuneler lıer gün sözü geçen şubede ı:,ö. ülebilir. 
5 - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte % 'l,5 gü

venme paralarile birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilan 
olunur. (4379) 

şar .. tını ve nebatat ıur· 
fclerıoı ôldüreo tozdur . 

Pompalı kaplar d .. n.ınuoda 
eablıt Ve daima lıullanılmata 

Kendine Beyhude yere 
eziyet ediyor. 

fa çocuğu, 

PERTEV .~'?~ 
ÇOCUK PUDRASI 

ne pudralayıruz. Ne idi tuvalet lstan bul GümrükJerİ 
pudraları ve ne de çok itin~ ile ha- d 
zırlanmış µahalı pudralar Baş Mu .. du··rıu··g"" u··rı 

p E R T E V İhale günü 5/8/938 mezat kaime No. sı 1791 Jdlı 
biJa No. kanuni safi sikleti 1529 kilo a·ğırlığındıı 134 

ÇO UK PUDRASI kuruş değerinde topraktan boyalı döşemelik tuğla M~ 
yerini tutamaz. Bu pudı·a bilhas - ve 142 No. KS 43 :N 1 ıa L 56 KD ağaç saplı ~ 

sa yavrulımn cildlerı ve ifraz.ıttı n:.ı- fırçası MKN 2122 bila M ve N KS 1000 K 101 LD es~ 
zarı itibara zılmarak yapılmıştır. zincir gemi jçin MKN 2317 LKDC 965 M ve N J{S 24 

G Gl L 26 KD ipliği boyalı fasoneli pamuk mensucat 

N E V R O Z N İstanbul Üçüncü İcra Mcmurlu • _
1 İ ğundan: 61 JB muhtelif M ve N KS 60 K 145 LD paslı gra111o.ı 

ihale günü 8/8/9a8 !\~KN 6590 ET I M ve N KS 7~ 1{ 6f'lc 
L 80 KD bemir jilet biçağı MKN 69 AHB 1728/2 .rJ ~ 
1459 L 49 KD dc'lliı makinalı ustura için yed k bıÇ 
603 HMP 8160/l, 5 M ve N KS 190 K 454 L 30 J{V 
ampulü MKN 1792 89 marka 56 adet 125 lira 20 ı-urılŞ ı 
de dolu gramofon plağı MKN 2060 MC markalı KS 30 

varken ıstırab 
çekilir mi? 

Baş, diş ağrılQrı 

ve üşütmekten mütevellit 
bütün af:rı, sızı, sınc !arla 

nezleye, romati.ı:may.1 karşı 

Para)a çevrilmesine karar verilen 
ve tamamına ycmmli ehlivukuf ta

rafından 4480 li"a kıymet takdir O

lunan Beyoğlunda Hüseyınağa ma
hallesinde Akarca s0kağıı:>da cskı 

ve yeni 2 kapı No.sın:ı kayıtlı ve b'r 
tarafı müteveffa D kranın 4 sayıl· 

hanesi ve bir tarnfı yine mtite\'effa G 202 L 35 KD örme pamuk fanila kolu sade ihale giiJI 

nın 1 No. hanesı iarafeyni tarikı 938 MKN 1724 AM 16968/l,7 M \'e N KS 213 K 94 lı N E V R Q Z İ N amile mahdut bir evin 4 hisse itih-ı. kimlatör MKN 1796 SKF 443 M ve N KS 130 K 500 ~ 
rile 3 hissesi açık arltırmay:ı kon • !fıstık çocuk donu J\lKN 105 AR 121 M ve N KS 18 
muş olup 1/9/933 tarihine müsad .! KD topu boyalı pamuk mensucat MKN 104 RNO 68" 
perşembe günü saat 10 elan 12 ye N KS 14 K 36 L 81 KD topu boyalı pamuk rnensLJC 
ı---.dar dairemizde bırinci açık arttır_ 1836 DRV l9 M ve N 106 K 500 G 299 L 90 KD cilah P 

ması icra ve arttırma bedeli mezkur vo1a oaşlığı ihale günü 12/8/938 MKN 969 EKS 87 /8e M \ 

kaşelerini alı ıız. 

İcabında günde 3 kaşe alına
bilir. İsmine dikkat. Takliolc-

rinden sakınınız. 
ve Nevrozı:l ye. ıne b şkn bir 

marka verenleri şiçkletlc 

reddediniz. 

yrimenkule takd r Edilen kıymE'L 68 \ 
1016 K 393 L 40 KD adi nğaç yer basamağı MK.N 5 ten satışa konan hlss •ı musib k!y -

r"tinin yüzde 75 .ni bulmak suretı_ 0/3 M ve N KS 522 K 155 L 36 KD porselen izalatör -.... en çok arttıranın uhdesine ih~l.. 1134 AS marka GS 629 K 80 L 48 KD buzlu pecere c 
Fatih İkinci Sulh Hukuk Hakim- olunacağı aksi holde son art-tıranın 1794 ML 4182 M ve N KS 154 K 157 LD kasarlı pııfll 

liğinden: taahhüdii baki kalmak uzere arttır- sucat ihale günti 15/8/938 MKN 1193 ML 4180 M ve N KS ıs11' 
/ 

1 

İstanbul Asliye Mahkemesi Birin. Karagünmrükt.? Karabaş mahalle. ma 15 gün müdd.,t!c temdid oluna. KD kasarlı pamuk mensucat MKN 10050 JMS 
··ıı ci Ticaraet Mahkemesinden: sinde kömürcü Bahsdır sol.ak No rak 16/0/938 tarh r.e tesadfü edcı~ 28/45 M ve N KS :i57 K 728 L 66 KD yaprak tütil 

İstanbul hazinei maliye muha- 16 Hanın 7 No. lu odasında mukim cuma günü ayni saatte dairemizdf' JMS FT 85/87 M ve N KS 68 K 
115 

L 
60 

KD yııP 
kemat müdürlüğü tarafından Oskan seyyar esnaf Flik.: yapılacak olan ikinci açık aı ttırma- 'ıu ıki kalem eşya aktarmıva MKN 569 CA muhtelif }\{ 
Sorakyan aleyhine muhake - Rebii tarafında aleyhinize ikame sında dahi yu~arıd.ı yazılı bedel v ·ı 

381 K 219 L 24 KD cam lamba kapuzu mevadı saire l memizin 141/936 numara dosyasilE: olunan adresi yukarıda yazılı orln- elde cdilmediğ surette satış 2280 
0 çtığı alacak dava"ının 27 /9/937 ta- nın tahliyesi hakkındaki davanı N'o. ıu kanun ahkf.:rrunn tevfikan tep ihaJ("! gfrnü 17 /8/938 MKN 666 İMF 927 den 3 :rJlY 

rihinde kabili terrıyiz olmak üzere duruşması günü ol..ın 18/7 /38 giını.. geri bırakılacaktır. Arttırmaya gir- KS 435 K 153 L 75 KD sade cam lamba kulpu 
sadır olan gıyabı hiikmü havi 9/5/ı saat 10 ce!ı::esine gelmeniz için gön- mek istiyenler mukadder kıymetten DCV 92 M ve N KS 405 K 182 L 40 KD demir }lll 

938 tarih ve 72 sayılı ilfım oturduriu 1 derilen davetıye zahrına mınt ·, sa.ılığa .,;ıkarılan hıs.rcye isabet ey- MKN 726 TCMV marka GS 350 K GB L 18 KD adi 
yeri belli olmıyan Oskan Sor .... kyan mübaşiri tarafından verilen meşı · leven kıymetin yüzd:? 7,5 ğu nisbe- MKN 1939 RH 458 .M ve N KS 50 K 700 G 478 L 52 ~V' 
veresesine tebliğ olunamadığından atta gösterilen adreste ikamet etme t• d k ıusal bı· b 

11 
ı •:e 

ın e pey a çsı veya u r a - ;;ucat ıhale günü 19/8/938 MKN 668 DP 4072/12,2 }.·ı .:IJ işl"' ilamın tebliğile aleyhi:ıize yük diğiniz ve ikametg&hınız meçhul o:_ k IJY 
kanın teminat nıe tubunu verme - 241 K 178 L 81 KD sade demir toplu iğne MKN 962 sek vazifeli mahkemeye müracaat dugu bildirilmek!" duruşmanın bı- 1 1• d S....> ·ı d" C) 
eri azım ır. '"'' 1 ~peşm para 1 e ır. N KS G21 K 30 L 13 KD ateş tug~lası MKN 2006 ( ... ~ etmek için kendilerine bir ay müh- rakıldığı 12/8/938 cuma giinü saat 10 Hakları tapu sicillerile sabit olmı - fi>' , 

Jet verilmiş ve ılfım sureti dalıi da mahkemede bulunmanız için 15 yan ipotekli al"c.,klılıırla diger alfı- N KS 81 K 500 G 154 L 60 KD pamuk mensucat d 
mahkeme divanhanesine talik edil- gün müddetle ilanen tebligat icra- kadarlarm ve irtifak hakkı sahible- FOR - MRA 1/6 M ve N KS 198 K 156 L 92 J{V #ı 
miş olduğu hukuk usul muhakeme- sına karar verilmiş olduğundan teb_ rinin bu haklarını ve husıısile faiz tu ~çacağı ihale giinü 22/8/938 MKN 79 RK 3122 KS IIK 77 ı.,O _Jf 
]eri kanununun sureti 141-142 inci ligat makamına kaim olmak üzere f d · k " 1 k ·da· .rJ". 

ve masari e aır va .ı o aca . ı ıa- RADYO FİŞİ MKN 78 J\K 3122 KS 35 K 245 LD RADYO ~·-:.A 
maddeleri mucibince ilan olunur. ilan olunur. }arını ilfın tarihinden itibaren 20 t 14'· 

824 MDC 1732 KS 13 K 28 L 29 KD pamuk mensııc:a ._ok 
gün zarfında ~v:akı müsbtelerile P"'-. 

TOrk Hava K 
25. ci Tertip 

Büyük Piyangosu 
4. üncü keşide 11- ~ğ·1stos · 933 d9 Jir. 

Büyük ikramıye 50.0 O liia·lır . 
Bundan başka: 15.000, 12.0ü), 
10.000 Liralık ikramiyelere 
(10.000 ve 20.000) rraiık iki 
adet mükafat vardır. 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin 
eden bu piyangGya iştirak etmek sure· 
tile siz de taliinizi deneyiniz. 

birlikte dairemize bildırm~leri ikti- bila M \'e N KS 37 K 550 G 566 LD pamuklu 1 

za eder. Aksi takdırde hakları tapu MKN 115:i biln M ve N KS 115 K 94 L 98 1{0 ..,., 

sicillerile sabit oimıyanlar satış be- kalem ucu sade :hale günü 24/8/938 1820 EJ 451 ?vt ~ 
delinin paylaşmasından hariç kalır- 30 K 210 LD alıcı radyo ve aksam MKN 1819 wS M ;1 
!ar. 73 K 511 LD ALICI RADYO VE AKSAMI MK~ ,JJ 

Mezkur gayrimenkulün nefsinden (MJ) 395113 M ve N KS 7o K 93 L 24 KD kabartrtl 
doğan bilcümle vergi miike11efiyeti 1\1 ve 
ile de!lfıliyc resmi satış bedelinden sandık kulpu (paslı) .MKN 9456 PK (MJ) 3951/l u) 
istifa ve 20 senellk taviz bedeli ile 164 K 37 LD Adi Demir sandık kulpu MKN 2445 13 il 
tapu borçları alıcıya aiddir. N KS 16 K 200 G 75 L 12 KD Pamuk şerit ihnle giltl 

Mezkur gauimenkulün evsafı u- MKN 1821 Elekt ran 907 M ve N KS 3 11' 
~e 

mumiyesi: a!ıcı radyo ve aksamı l\1KN 9455 PkMJ 3951/2 :M 9~ Zemin katı: Mermer taşlık, sar- 37 K 32 LD Kabartmalı demir sandık ağzı :rvıKN 
nıç. Tiryeste taşlı mutfak, hela, kö- 8211, 3 M ve N KS 177 K 76 LD adi demir kilit ılı 
mürlük, bir oda. 213 µ J 

29/8/938 MKN 2446 Bila M ve N KS 172 K ..ti ,. 
Birinci kat: Bır sofa üzerinde iki 5 P 

Alimünyum çubuk MKN .9689 BR 4389 ~ ve N K ~ 

oda. 88 KD Elektrik Kondansatörü MKN 9531 CH 405 :r.-f İkinci kat: Merdiven başınd:ı ca- 11sıJ mekan. bir sof:ı, iki oda, hela. 9 K 580 G 47 KD Merserize fasone}i pamuk me 1' 
Üçüncü kat: B:r sofa, üç ocia, bir gönü 31/8/938 MKN 10065 MM 4 M ve N KS 15 ıeıJ 

helS. 150 L 27 KD Rado ve akııamı fenni1~.si MK1'I 785 ınuh rJ 
Dördüncü kat: Merdiven başında ve No ıu KS 76 K 67 L 66 KD sade cam abajor 

iki oda, bir heltı, çini bir tarasa. Bila m ve N KS 41 K 800 G 481 L 30 KD ynn 
• • •• 11ıe Mezkur bina kargir, içi ahşaptır. 1549 sayılı kanun mucibince ve başlaqnda yazılı gLI 

Elektrik ve su tertibatı mevcuddur. ae 
saat 12 de 2490 sayılı kanun hükümleri dairesin Jıe Umumi mesahası: 50 metre mu -

haurdır Ayrıca. "tıo alıoacalt ak· v k . d rabbaıdır. Reşadiye cad. Giimrük satış salonunda açık artırJJ'19 
0
e 

Nl'lll yoktur Haşarat lçıP öldürücü. Na f 1 a e a" I~ etı· n en.. Daha fazla mnlıimat almak .isli- caktır. İsteklilerden maliye unvan tezkeresile mnlıJ1 ıı' sebze ve oebatlar ıçıo ıara .. ısdır Zchırlt ıet 

deQ'ıldır Pratılı ve rııucasırdır yenlerin 30/7/938 tarihinden itiba- betinde %7,5 pey akçesi makbuzu aranır şartnaJJ'lC yııltl 
U111~m• ·~Sil " lrespıD l11aao 1 C:ı•ııa llOJ•OOI Hu. vu·· ksek Mu··hendis ve Fen Memurlarına ren dairemizin muayyen y<>rinde a- dairede görülebilir. Pey akçeleri her gün alınır. ı.n.J t 

---~----------ı ı sılı bulunduru!acak olan arttırma ,.,.v 
-------------- günlerinde pey akç;elerini tam saat 11 c 1' b EmlaA k Eytam Bankasınd· an·. Yüksek Mühendis ve fen mekteplerinden mezun olupta kanunen şartnamesine ve 935/299 satışa müs_ 'l 

t "d d ·· ti · b ye yatırılabileceği ve bu santten sonra katiyen pe ııl'' mükellef bulundukları mecburi hizmetlerini bitirmeden evvel her enı osyasımı muracaa a ıca e- d 
11 Esas Yeri Nev'i Mukadder Mesahası Depo. h" den bütiin maliımat ve izahatı almış meyeceği ve peşin para ile mal almak istiyenler c ıı ıı 

N k . . ne suretle olursa olsun vazıfelerini terketm.ş olanlarla bu ızmct1eriııi ve o .. i'ırenmı·ş olac"akları ı·1rın olunur. "b"l . t . tlarını 
o. ·ıymetı ZHO ,., tt keresi aranmayacağı ve bu gı ı erın cmına ve 
------------------------- yapmak için şimdiye kadar rniıracaat etememiş veya bu husustaki da4 . t o}arak yatırmalrı .ı 

DOK'I R sinde malın değerini temına CJ C. 27 Beyoğlu Meşrutı- Apartıman TL: 5.500.- 2i5,55 M. 1.100. vcte icabet etmemiş ynhut vekaletçe istenilen tazminatı vermemiş 'O .. 
1 
ıindC 

h il · M il f A. RIZA SA;r..LAR sonra malını c;ekmel~ri ve açık artırma gun e ti yet ma ı:ı es o a ,veva ıkamtgfıhlnrı meçhul kalmış olan yüksek mtihendıs ve en me_ • \.J h'scele 
A K d J müteferrik eşya satışları da vardır bunların 1 -yazma o aman murları 3467 sayılı kanunun muvakkat maddesi hükmüne tevfikan (4659) 
sokak eski 43 Mü. 8 · Dahiliye mütehassısı ıonu kapısında müfredatile asılıdır TL 23219 ı / Agw ustos/938 den itıbare'l üç py içinde yani teşrin evvel 93 gayesıne 
yeni 138 No. --- ırl 

. . kadar nafıa vekfıletınc müracaatla kanuni mükellefiyetlerini ifa et- Hastalarını he: gün saat 15 den idare eden BaşmuJıarr Mevkii ve e\'iafı vı.ıkarıda yazılı apartıman peşın para ıle satıla- • 
1 

k h .. k. 
1 

rl hak- Sahip ve neşriyatı 
• meleri lüzumu aksi takdırde mezkur 3467 sayı 1 anun u um e sonra Beyoğlu Parmakkapı tram. caktır. 1 . · 4 ·· ·· r: · ve ETEM İZZET BENİCE .~ . . .. _ . . . larında tatbık roıleceğinden alakadarların bılhassa uncu, .> mcı P' 

Ihale 2~/Temmuz/938 ~azartesı .gu~.uf saat oknda~ır. İ~tekldıletrm bik:L 6 ıncı maddelerdeki mtieyyidder i.ızerine nazarı dikkatleri ce!bolunur. vay durak (121) No. da kabul ve BASILDitI YER; SON TELGRAt, l\~'fıJ 
d irilen gün \!e saatlP depozıto a.kçesı, nu us tez eresı ve uç a e ves a ı , 

2452
) (

4509
) tedavi eder. 

fotoğrafı ile şubemıze gelmeleri. ( 


