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İstanbul Caialoğlu Nuruosmaniye No: 54 
En s@n Telgrafları Ve Haberleri Veren Akşam Gazeteşi 

SAÖLıK KUPONU 
Bu kuponun yirmi tanesini toplayıp 

idaTemize getiren o kıı.yucu.ıarımız SON 
TELGRAF'ın birinci sıntf mütehassıs. 

ı 
ları tarafından meccanen tedavi edile • 
ceklerdir. Kuponlar, her gii.n idare1ıcme. ı 
mizde değiştirilmektedir. 

l oar~ - llôn : Te l. 2 0 827 
Tel2raf : İst. Son Telgraf 

Fransızlar Halayda i müsavi mi ar a S~· 
_, askerlerini geri ekmeğe aş ar 

Ha_tay yirmi yıllık hasretini f evkaldde tezahüratla dindir_ıyor 
orgeneral Asım Gündüz bugün 12 -de Ankaraya geldi 

' • < A nkara 4 (Hususi muhabirimizden, telefonla)- Antakyada Türk. 
. Fransız Mkeri Hilfıfmı imzalıyan Orgeneral Asını Gtindüz An- lf / k A 

karaya muvasalat ettl i stasyonda sıcak bir sevgi ile karşılandı. il. r Q Y Q er Q n l i 
Heyet azasından albay f'evzi .Mengüş ordu mümessili olarak Antak- LJarbz"ye reı"sz• i 
yada kalnııştır. Kendisi orada Türk kıtaatının tevziine nezaret edecek fl 1 l 

ve Fransız k umanda heyeti ile Türk kumanda heyetinin rabıtasını B ı · 1 
idare edecektir. er ı n e l ı 

llata3·daki Tiirk kıtaatı ile Fransız kıtaatırun milsari miktarda d 
olması takarrür etmiş bulunması hasebile F:ransu.lar 2500 den fazla Çağırı/ 1 l 
miktarda olan askerlerini Uataydan çekmlye başlamışlar ve ilk milf. 

rezeler dünden itibaren Hatayı terke başlamışlardır. Hatayda kalan- Bu müstacel da ve . i 

lar daha ziyade Ttmu:.lu Fransız askerleri olacaklardır, Hatayda Türk . fift hUSUSİ bir ına .. ı 
ve Fransız askerlerinin tevzi edilecekleri mahaller de tesbit edilnllj 
bulunmaktadır . İtiltı.f mucibince Hataya giren ilk Türk kıt'ası 100 ki. nası var mı ?. 
şilik bir ihzar kıt'ası olmaktadır. P aris 4 (Son Telgraf) -- İtal- ; 

AS iM GÜNDÜZ'ÜN BEYANATI yan crkanıharbiye reisı Berlin_ ' 
Askeri itilafın imzası mtinasebetlle beyanatta bulunan Orgeneral den vuku bulan müstacel da- 1 

Asım Gündüz aöyle .iemi~tif1 vE>t üzerine dün akşam Roma - · 
• - Bu büyük eser yalnız ve ancak Büyük Atatürk'ün eseridir. dan hareket etıni~tir. Bu da,·L'- l 

Yirmi bir günJUk blı mü7.akereı safhası içinde muhtelif şekiller ar.. Hataylı genç kız Orgeneral Asım Gündüzü ikram ve izaz ediyor te ehemmiyet verilmekte ve j 
.. d ... miizakere :ih•y•t :·:b ;·:;yi ~., .. ;,,:·· • \Vekil I er m em I eke- ~u:;;~1~f ~:~~:!~:1:: . 
Hatay sevınç ıçınde t• t dk.k d kler :~::~:ı:~:;arei:ir~a:~::~~:- t 1 e 1 e ece l'eisi Von Brantiç rtarafından VU- 1 

. Ç a l k ~ n ı Y O r ku ibulan d avet üzerine dün ak_ l 
, sam Berline gitmiştir. General r 

lske d 4 (H ~ B "t " 1 J k •ıt b g l k Berlin civarındaki muhtelif as-
rimizd:n~:n Bütün us;:!a;~=~ ' - :~ ~ ·-~ 'f;M"/'''] u un v e ı -~' u a g ve e ece ~,!.le!.!:~~-~~~~~.~c~:!~::_J 
askeri ve gerek siyesi ltilM mü. ·a, {. ' ' ' ag memleketi do/as. acaklar 
n asebetile sevinç içinde çalka .. ' f!j . 
lanmaktadır. Bu sevinçte TUrk · il"' • ..,....b'•'-
askerine yirmi yıllık bu hasr e • 
tin bütün azamet ifadesi vardır. 
Geceli ve gündüzlü şenlik devam 
ediyor, 100 kişilik ihzar kıt'asın
dan sonra Hatayın muhtelif yer. 
lcrine tevzi edilecek olan Tiirk 
kıtaatı için aktedilen itilafta: 

cTürk askerinin Hataya ~are
keti muahedenin imza edildiği 
günün dönüm saatini beş Wıkika 
geçe olacaktır.> ,,.-

D l eniyordu. Balkın meserret \ 
çılgınlığını tarü ve tanlıe lm.. , · 
kan yoktur. 
FRANSA_ TÜRKİYE DOSTLUK ;ı 

MUAHEDESİ ~ 

l 

Hataydan ayrılmadan bir gün önce 

Maarifvekili bu sabah Bitlis'e vardı 
Büyük Millet Meclisinin tnti • 

linden iıfüfade ederek mcıb'usla • 
rımız gibi Vekilledmizin de m em
leket içinde ve muhtelif mıntaka

larda tedlök seyahatleri ,yapacak
larını ya:zımış.tık. 

Maarif Vekili Saffet Arıkanın 

Van yoluna hareket etmesile baş
lıyan bu tedkilk gezilerinin birin • 1 

cisini Nafıa Veıkilimiz Bay AH ı 

Çetinkayanın seyahati takllb ede
cektir. 

Bay Ali Çetinkaya seya • ı 

hatine bu ay içinde başlııya -
caktır. Kend isi evvela Ankara -
dan şehrimize gelecek, buradan 
evvela İzmire gidecektir. 
İzmirden Aydına geçerek Cel

(Devam1 6 ınc1 sahifemizde) Nafıa Vekili Ali Çetinkaya 

Maliye Vekiii 
Busabah geldi 

Maliye Vekili Bay Fuad Ağralı 
bu sabahki ekspresle Ankaradan 
~ehrimize gelmiştir. 

Maliye Vekilimiz, Haydarpaşa 
istasyonunda İstmbul Defterdarı, 
tahakkuk ve tahsil mf.idürleri ile 
maliye erkanı tara:ından karşı -
lanmıştır. 

Otelciler 
için mekteb 
Açılı_qor 

Yeki lerin fev al
toplantısı 

A a e 
Başvekilin bu ak -
şam Ankaraya - • 
mesı ihtimali • 
----- ·------------------------------------1 :·· 

'f oplantı Istanbulda yapıldığı .. 
takdirde içtimaa Ulu Onderin 

riyaset etmesi muhtemel 
Dün şehrimiı.c gelen ve A tatürk 

tarafından Savarona yatında ka -
bul olunan Başvekilimiz Celfil Ba. 
yar ge<?e saaıt 20 dJ Moda deniz 
kulübüne teşrif etmişlerdir. 

Başvekilimiz, ':mrada 1 saat ka
dar kahmşlar. sonra ayrılmışlar _ 
dır. 

Celal Bayarla, dün şehrımıze ı, 
len 1\tilli Müdaha Vekilimiz G~
neral Kazım Özalp ve İstanbulda 
bulunmaıkta olan diğer Vekilleri. 
ı:nizin ·bu akşam Ankaı aya dön -
rnPlcri muhtemeldir. 

Vekiller yarın Ankarada Celil 
Rayarın reisliğinde fevkalôde o
lar:ık toplanacaklardır. 

Başvekilimizle Vek'llerimizin 
bu akşam Ankaraya avdetlcri te
ahhur ettiği takdirde Vekiller he
yetinin iÇtimaı şehrimzde yıapı -

(Devamı 6 ıncı sahifemizde) 
Celfıl Bayar İstanbulda 

Belediye ve .. 
Şoförler.._ 

Ankara 4 (Hususi muhabiri • 
mizden)- Fransa • Türkiye ara. 
sında aktedilecek olan dostluk 
muahedesi esası da halledilmiş 
ve bu huswıta Ankarada ceI'~yan 
eden müzakere bitmiş bulunmak 
tadır. Müzakere dün akşam saat 

(Devamı G ni'ı sayfamızda) 

Asını Gündüz müzakerelere tahsis ========================= 
edilen binadan çıkıyor 

.,,,,..............,,.,,..~.----.... ~-~_......_-~-·-·· • • •• 

Yeni açılacak ateller
den 2 sene vergi 0Jın .. 
mıyacak 

Memlekette 269 

Yeni arabaların taksiye çıkarıl
masına mii sadeedilemiyecek mi? 

Otel olduğu tesbit Belediye şoförlerin talebine 15 temmuz· 
Edildi da yapılacak otomobil ve otobüslerin 

ı.Junların 4 dü Kadıköy ve Üs
~üdar, lri Boğaziçi, 7 si lstan
t,ul ve Be yoğlunda olacak ~82J:1 

.Turizm faaliyetini canlandırmak es·ınden sonra cevab Verecek 
lçın esaslı surette harekete geçen m uayen 

İstanbul adlige sarayının yapıl-
. . k l Yazısı 

ması gıne gerıge a ıgor s ıncıda 

hükOmeımmız muhtelif bakımlar _ 
dan yeni tedlbirler alıncık.tadır. Bu 
ara, iktısad, gümrük, inhisarlar ve 
Dahiliye V ekfil.etleri uhdelerine 
düşen cihetler üzerinde meşgul 

olmaktadırlar. 

Ezcümle, Dahiliye Vekaleti ta
rafından m"1llleketteki bütün o_ 
tellerin en kısa bir zamanda ıslahı 

ve her şehirde muhakkak bir kon
forlu otel bulunmas. hakkında 

(Devamı 6 mel sahifede) 

Gözleri dönen tabancah 8şık 
Kızkardeşini tanımadığı bir Heııcin kolunda 
gören kardeşin müdahalesi bu cinayete gol açtı .• 

( Yazısı 8 ıncı •aylada ) 

Şehrimizde işleyen bütün oto
m obil ve ot()büsLer bu ayın 1~ in

den itiliaren muayen.e ve kontroL 

dan geçirileceklerdir. İlk evvela, 
otomobiller, biıahare de otobüS

ler birer ·birer gözden geçirile -
ceklerdir. Bu kontı·ollar netice _ 

sinde «300> e y:ıkın otom0bi1in iş
lemelerine müsaade olunmıy.::ıca-

ğı anlaçı1maktadır. Çünkü bun _ 

lar kırılır fa'kat dağılmaz cam tak
mamışlardır. 

Buna mulooıbil şehrimizde oto -

(Devamı 6 ancı s~fesle) 
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~-SON TELGRAF- 4 Temmuz 1938 

Dağ ve orman kenarlarındaki t&b~t cen· 
netlerimizden de istifadeye geçiliyor 4000 

Senelik 
Define 

Mesken bedelleri Hayat ucuzluğu ve kumaş sanayii 
lsviçrede olduğu gibi Anadolunun müsaid 

yerlerinde "dağ sanatoıyoJ1ları,, yapıiacak 
D .. . Yunanistandan 3 

unyada eşa. bulunmaz hır sa- kişi memleketimize 

Ve Dahiliye 
Vekaletinin bir 
Emri naforgom geri olan '•Abarl,, gü- geldi. Fakat ... 

l •• - f b ld ••h ' Mudanyanın Me3'udiye köyü -une is an u an fenezzu civarında 4000 senelik bir defineyi Vekalet kat'i emir 

j l • f . "b d ., . çıkarmak üzere Yunanistandan se er erı ertı. e l ıgor bir heyet gelmişti~. verdi 
Dahiliye Vekaleti, muallimlerin 

birikmiş mesken bedellerinin mu
hak!kak bu yıl çind~ tamamlie ve
rilmesini, bunun için bütçede İcab 
eden değişikliklerin ic~asını alil _ 
kadarlara >bildirmiştir. Bıı emir 
üzerine belediyenin 938 bü·tçesile 
yapacağı üılerden birısinin 939 yı
lına bırakılarak ondan açılacak 
tahsisatla muallimlerin mesken 
bedellerinin verilmesı kararlaştı. 
nim ıştır. 

Boluyu Mudurnudan ayıran dağ 
sırtının en yük~k kısmında Jıu • 
lunan meşhur A?ad gölünün An· 
kara ve !starı.bulun bir mesiresi 
ve aıyrıca bir sana,!oryom mınta • 
kası haline getirilmesi için çalı _ 
şılınaıktadır. 

Amerikada Rok!ellcr müessese
sinin Türkiye mümessili Abadı 
ziyaretinde burası için kısaca: 

•- Abad dünyada bir e~i daha 
olmıyan bir sanatoryonı yeridir!• 

Diyerek bu mevkıin yeryüzün_ 
deki ehemıniyc>'ini anlatmıştır. 

1434 metre irtifada, hax '.ki or _ 
mania çevrili ve kı~:n donan, ya
zın temiz bir güneş nlmakta pırıl 
pırıl ~an3n bu gölün ayrıca •kır 
sporu>, ()rman sporu•, cdağ sporu», 
•kayak>, «,yüzme», cye~ken• ve 
•patinaj• için de fevkalade elve _ 
rişli olduğu tesbit olunmuştur. 

Boludan ancak 32 kilometre u. 
za'klıktaki bu mevkiln Ankara -
İstanbul telakisinin ortasında ol. 
ması turis~ik ehemmiyetini, bir 
kat daha arttırmaktadır. 
Köroğlunun vat:ını ve dünya _ 

nın cenneti olan Abadı bütün hal-, 

kımıza tanıtmak üzere memleket 
içine yapılacak toplu seyahatler _ 
den ilkinin buraya teı'tib olun _ 
ması düşünülmektedir. 

Yine, Sabanc:ı - lfaydarpaşa, 

Adapazarı - Haydarpa~:ı tenezzüh 
trenlerinden istifade edilerek ve 
Adapazarından sonra Adapazarı • 
Düzce - Bolu ynlil~ otobüslerle 
çok ucuz bir ücretle pazar gün _ 
!eri götürülmelerı ve orada güzel 
ve temiz ta'biatin k(\Vnund:ı Abad 
ormanlarında geçırilecek şen bir 
tatil günü gecesı!ld~n sOT'!a ert '5i 
sabah yine ayni vasıtalarla İstan. 
bula döndürülmesi esrsı üzerin -
den pazarlara m3hsus yeni bir te. 
nezzüh seferi yapılması dı arzu 
edilmektedir. 
Diğer taraftan :neınlekctımizde 

bu kabil güzel ve A'.tciğer hasta _ 
lı'klarının tedavisinde de ıstifade 
olun~ilecek dağ mıntakaları bi -
rer birer tcsbit olunmaktadır. 

Turistleri buralara çekmek için 
ileride bu kabil yerlerde modern 
gazino ve oteller ve ayrıca İsviç. 
rede olduğu gibi modern dağ sa. 
nırtary<ımları da yapılacaktır. 

Memleketimiz de oturan ecnebiler 
Sahi b o:dukları gayri menkulleri 1 ay içinde 

Emniyet müdürlüğüne bildirecekler 

M3vcud ikamet tezkereleri mUddctleri bitinceye 
kad r muteber sarılacalc: ve deği,tirllmlyecekler 

Büyük M;Jlet Meclisınln son lunan ga,·rimenkulleri beyanna.. 
me ile emniyet makamlarına bil _ 
dirmcğe mecbur •utulmuşlardır. 

Bu kanunun neşrinden evvel 
alınmış olan hükfunetçe muteber 
sayılan ikamet tezkerelerinin müd
detleri bitınciye kadar değiştiril. 
mesi ve yenileştirilnıesı lazım de. 
ğildir. 

Yalnız 1 eylül 937 tarihındc ika
met tetkeresi almak suretile Tür_ 

Hükumetten müsa~de abn Pan
galos ve arkada,1.arının heyeti ne. 
kadar uğr~mışlaı sl da birşey 
bulamadan geri dönmüşlerdir. 
Maamafih, Bu civard3 30-40 sene: 
evvel de böyle bir defin~ arandığı 
bunun 4000 senelik l:ıir define ol
duğu ancak yerinın kaybolduğu 
söylenmektedir. 

4000 s1>nclk bu definede 2 mil _ 
yon lira kıymetli eşya sakl!dır. 

-----0-----

Gü~ciiiü~~n Sab~h:arı dükk8n-
Inkışafı ıçın 
Büyük çalışmalar ların muayyen 
Tr~ky~da bütün yabani Saatlerde 
gullerın aşılanmasına 

Trakyadagg:~~~~;üıı inhlşafı Açılması İŞİ 
için hararetle çatışılmaktadır. Bü. 
tün yabani güller, iyi cinslerle a
şılanmaktadır. 

Buhususta tetkiklere 
başlandı 

Dükkanların ııkşamları kapa _ 
nırken olduğu gibi, sahahlaı ı açı
lırken de, muayyen saatlere dik· 
kat olunması hakkında esnaf ara-

Ezcümle Çorlu köylerinde gül 
fidanlıklarına dikilen y<ıbani güL 
!eri aşılamak için Trakya umumi 
müfettişi general Kazım Dırik ta_ 
rafın.dan bu kere gör.derilen gül li 
kalemleri muhitte büyük bır se- sında başlıyan cereyan kuvvetlen. 
vinç uyandırrn~trr. 1 mektedir 

Gülün kıymetini takdir eden ı Bu hususta bazı e~r.af, cemiyet 
köylü halkımız .;:ele:ı aşı kalem - !erine müracaat ederek dilekte 
!eri gül !idanıı ·ı olan hor köyde bulundukları gıb:, alakad;ırlarca 

dikecektir. 1 da icab eden ilk tedkiklcre baş _ 
Şirndıye kadar yalnıl Çorlu köv- lanm~tır. 

!erine 16,000 •ab?ni gıil fidanı 1 
dikilmiştir Bu fidanl~r çeşid 

renkte aşı yapınal< için aynca 
Tekirdağ vilayetı !•rafından gön
derilen aşı kalemleri d~ köylere 
dağıtılacaktır. Çok yakın bir za_ 
man içerisinde Trakyada koyleri.. 
mizin her biri g;il bahçelerile süs
lenecek ve gül oükttleri de köy. 
lümüze kazanç temin edecektir. 

Bu tNl.kikler nihayetinde varı. 
lacak olan neticeye göre, kat'i bir 
karar verılC'Cektir. 

Diğer taraftan İzmirdeki esnaf 
ve ezcümle bakkallar, sütçül~r, 

terziler. kolonyacılar. apkkabı-

cılar cemiyetleri azaları dün bu 

mesele hakkında görüşmek üzere 

umumi bir toplantı yapmışlardır. 

toplantısında kabul e:lilen ya _ 
hancıların Türkiyede ikamet ve 
seyahatler! hakl:mdakı kanun ya.

1 
kında mevkii tatbıka konulacak _ 
tır. Ecnc'biler hakkında yeni ve 
mühim esasları ihtiva eden bu ka-1 
nuna göre memleketimizdeki ec. 
nebiler 14 saatten fazla süren ve 
bulundukları vilayet hududunun 
haricindeki seyahatle.-inl, muhak. 
kak polise bildireceklerdir. 

Ecnebiler mcm eketimizc ancak 
kanunun kcndiler•ne nıenetmediği' 

Ank2radan gelen Piyasada 
~;y;:;ın%a:ı~~ ':!~~~~~z~:;ı:~: Eiektrık müh2njisleri Mahlut yağlar 

işleri yap3bileceklerdır. 

Turkiyede serbC'st olarak veya 
me:ıur müstahdem ve işçi sıfatile 
çalışacak ecnebiler, keyfiyeti 3 
gün zarfında ikaı:r>et ettikleri ye_ il 
rin polis veya jandarma kartı - U 

240 liradan az olan renebilere ye. Ü · • ,. . • ç ~ { 
nidcn verilecek ikame: ıezkereıe- O ıo U ıEr o ga ı yor 
rinden _ mütekab!liyet şartile - f b k 1 D h... V k ~ J • b 
4 te ı nisbetinde harç alınacaktır. ,Si 1 ahtarağ 1 a ri ası a ılı ye e a etı; e. 

- seneye kadar büyü!- lediyenin esaslı tedb'.r 
~ tülm'iiş 0b cak a:nıasın bi dirdi l' .., ı~· 

r .,,\ •i' HABERLE { 
koluna bizzat veya bilvasıta ha_ !""'======== * Çekoslovakya ~üdetleri, aşı

====' Elektrik idaresinde yeni bazı İstanbul wasuıııdJ mahlut 
ber ver~~g-e ve .'kamet tezkere _ ,._ rı taleblerden vazgeçmfş1erdir. AL 
!erine kaydettirmeğe mecburdur. manye.nın bu işte gevşeklik gös _ 

!ar. !ermesi Fransız gazeteleri tara -
Yanlarındaki ecnebi tebaalı bi -

risini çalıştıranlar. keyfiyeti bir fından onun şimdi!:k Macaristan 
beyanname ile polis ve jandarma.. ve Danzigle moşgul bulunması 
Ya bı.ld' kl b b şeklinde tefsir olunmakladır. 

ırece er ve u eyanna. 
mede, ecnebilerin hukuki vazi _ * İnhisar idarelerine aid kaçak
yetini aldtkl3"' maaş ve ücreti bil- çılıık vak'aları 9enedcn seneye a -
direceklerdir. zalmaktadır. 

Bu yen ikanun mevkii meriyete 936 senesinde 27 bin 150 vak'a 
girdiği tarihde memleketimizde kaydedildiği hald~ 937 yılında 
ikamet etmekte olan ecnebiler bir 19 bin 295 vak'a tesbit olunmuş _ 
ay içinde mülkiyetleri altında bu.. tur. 

o.vır ~EN ~== ~ u .,.._, v --

.G 
AŞK, HE 'YECAN ve 

Tefrika 
N.34 

Naci Dcmırel: 
- Bıitün yolları .keselill" ... 
Ded.. Her yola ikişer memur 

gönderildi. Ve digcr kumarbazlar 
- J alc de dahil olduğu halde -
Taksim karakoluna sevkedildikr. 

Taharri b:ışmenıuru ile Nacı 

Demirci hizmetçivi takibe koyul
mu~!~rdı. 

Memurlardan birinin ayağına 

viranclikte bir k•d 1 bluzü, biraz 
leride de bir örti! takıldı. 

Nacı dem re!: 

- İşte, bunlar dı gcisteriyor ki, 
ressam gültek n Ironın kıı·afetile 

0 G DUM 
İ.-!TİRAS ROMANI 

Yeızon: laken .er F. 
SERTELLi 

ka,'tııış ve yolda derhal sırtında. 
kileri atmıştır. Dedi. 

Sokak sokak, adım adım Gül -
tekini aradılar .. Bulamadılar. 

Kurnaz tilki yakayı ele verme. 
den bir alay memurun gözü ö _ 
nünden nasıl da sıvışıp gitmişti? 

* Taksim karakolund' Jale ıle Se. 
Hm - yakayı ele verince _ çabuk 
kurtulmak ümidi\.> İ§İn doğrusu. 
nu söylediler. 

Selim belki eski arkndaşı olan 
Gültekin hakkında fazla bir şey 
söylemiyecekti. Fakat, Jale Bül _ 

tedkikler yupılmaktaclır. İlk evve- yağların gündengüne çoğaldığı 
la Silahtarağa fal:ırikasının tevsii nazarı dikkati celbPtmiştir. 

ve şebekenin ıslahı kararlaştırıl _ Bu münasebet!·? D~hiliy~ VekıL 
mıştır. Nafıa müh~ndislcri bu hu. Jetinden belediyeye bir emir gön-
suslarda mahall!nde J'aptıkları dcrilmiştir. Bu ,•mird~. halkın sıh. 
tedkıkleri ikmal eder~k Ankın - bati aı·eyhine olan muhtelit yağ 
ya dönmüşlerdir. ,, saı:ışlarının esaslı b'r mücadele ile 
Fabrikanın genişletilmesi için kat'i surette önlenmesi cildiril -

hazırlanan proje yakında Nafıa 

Vekaletine veril.ıcektir. Bundan 
sonra A vrupaya y~ni kazanlar ıs
marlanacııktlır. Bir seneye kadar 
da, yeni kazanlar gelmiş ve yer_ 

' !erine konulmu'J olacaktır. 

bül gibi her şeyi :ıçıl:ça söyle) i - ı 
vermişti. Nasıl olsa tevkifhane -
ye gidecekti .• OrtJd• bir suç var
dı: Bir kumpany• halinde - hile 
ile _ kumar oynıya:ak soyguncu
luk yapmışlardı. 

Komiser: 
- Sen Katinenin evine ne za -

man geldin? 
Diye sorunca, Jalenin foy ası 

büsbütün meydan;, çıkmıştı. 
- Ben, dedi, ıki s 'nedenberı o. 

nun yanındayım. 
- Kocandan seni ayırtan o kal

tak değil mlydi? 
- Hayır. Ben k~ndi rızamla 

ayrılmıştım. 

Komiser hiddetl•rdi: 
- Haydı, •aklama' Bc!l hep -

sini bilivorum. flltta davanızda 

bile bulunmuştum. Namu•lu bir 
kocan vardı. Katinaya uyarak yu_ lı 
vanı yıktın! Şimdi de hilekar ku.. 
m~rbazların el:nde o.vunrak gibi 
dolaşıyorsun, dei(il mi? I 

Jale aiılamağa ?aşladı: 

me'ktedir. 

Ayrıca yine ayni tezk~rede bu 
işin ehemmiyetle t~dkik :ılunma
sı ve alınması icab eden tedbırle. 
rin mufassal bir raporla bıldiriL 
mesi istemnektedfr. 

- Vallahi benlm suçum yok, 
komiser bey! Şu Sel;m denilen a
dam yok mu? İjte ben; kandıran 
tehdid eden ve oraya götüren o. 
dur .• 

- Sen Sehmi ılk defa tanımı • 
yordun ya 1 Onunne bayağı ·e h;_ 
Jekar bir kumarbaz olduğunu es
kidenberi bılirdtn'. Guıtck n:n e -
v:ne de bilerek gıttin elbette' . 

Bu sırada Nacı Demirel tetaıla 
komiserin odasın& girdi: 

- Bulamadık ~u ~eytan herifi. 
Gözümüzün önünden na~ıl sı.vışıp 
gitti de farkına varamadık .. 

Komi!ICr gülerek ba~nı salladı: 
- Tilkinin _ nckadar kurnaz o. 

!ursa olsun - dönüp dola~ıp gele _ 
leceği yer, yine kürk~ü dükkanı. 
dır. i\1erak etmeyin! Ben onu ya. 
rın ak •ma kadar huıdururıım. 

- Nasıl buldurursun' 
- Merkezin sivı! rrıPmurları o- ı 

nun girip çıktı~ı .>n gızli yerleri 
bilir. Hatta belki d~ bu gece - bi. 
raz sonr.'.l _ ele geç:r 1riz. 

Köylüler için 3 • 4 liraya -
yapılacak lngil!ere imparator· 

halk ve 
elbiseler ucuz 

_____ lugunun sırları 
Daha fabrikadan çıkmadan satıl.ı;;n kuma,ıarı• 

mızın Yunanlstana ihracına da ba,ıanıyor 

Sanayümizdcıki büyük inkişaf, 
kumaş fabrikalarımızda da büyük 
bir nisbette görülmektedir. Ez 
cümle Nazilli dokuma fabrikasın._ 
da şimdiye kadar haliycte geç -
memış olan makinelerın tlmamı 
faaliyete geçmiştir Fa!Jrika, Ey 
lı'.ıl ayından itibaren azami sayısı
nı kullanacak v<? istihsalat arta _ 
caktır. Nazilli fabrikasının ~imdi. 
ye kadar imal e',~ıği kumaşlar, 

daha fabrikadan çıkmadan satıL 
makta \'e ihtiyacı karşılamamak
tadır. Bu fabrikanın ince desenli 
imalatı yalnız yurrt içinde değil, 

yurd dı.:;ında da beğenilmektedir. 
Pek yakında Yunanistana Na.. 

zilli fabrikası mamuliitı basmalar. 
dan ihracat yapılacaktır. 
Diğer taraftan hayatm ucuzla. 

tılması ınevtfıu etrafındl muhte. 
lif cebhelerden !edkiklere girişen 

ve bir yandan d~ ameli tedbir a
lan hükumetimiz, kumaş sanuyl
inin de, ayni mevzu~ idhai olun. 
masını kararlaştırmıştır. 

Bu maksadla yüıı ve battaniye
lerde, bu kere yapılan yeni tenzi. 
!attan sonra, bilhass:. kadınlara 

mahsus elbiselik ve entarilik gibi 
muhtelif kumaşlar!\ erkeklere ıı

id elbise, palto kuma~larını da, 
sür'atle ucuzlatmayı muvAfık gör. 
müştür. 

Bu meyanda köyiü ve h?lk için 
azami 3 _ 4 liraya mal olabilecek 
yazlık keten ve kışlık şayak elbi. 
seler de imal olunarak muhtelif 
şehirlerimizde sat!p çı':.ırılacak. 
tır Bu yeni elbi;eler tertib üze • 
rinden yapılacaktır. 

Köy kooperatifler! vasıtasHe 

köylülerimiz. bun!an kolayca sa
tın alabileceklerdir 

Şehrimiz müzelerinden 50 bin ton 
200 parça Nadide eş1a Buğday 
Edirnede tc'ıis olu:ıan Şehrimizden Yunanis· 
yeni müzeye gönderi-di tana gönderilmeğe 

General Kazım Diriğin direkti- b3şlandı 
file Edirnede Sinan eserlerinden 
Darulkurada tesis edilmiş olan 
Edirne Etnografya müzesi günden 
güne zen.ginlenmektedir. 

Ahiren İstanbul müzelerinden 
nadide 200 parçadan fazla eşya da 
bu müzeye gönderilmiştir. 

Bu eşyalar Edirne eski eserler 
sevenler kurumu tarafından yap
tırılıp müzeye hedye edilen vit.. 
rinlcre yerleştirilmiştir. Müze vi. 
Jaytler içnde bir eşi olmıyan ve 
her gün Edirneden gelip geçen 
yerli ve ecnebi Turistlerin merak 
ve dikkatini ı,ıcken büyük bir var
lık olmuştur. 

Trakyanın muhtelif yerlerinden 
ve İstanbuldan yeni alınan kıy. 

metli ve antika eşyalarla valori 
artmaktadır. Son olarak alınan 

300 senelik Edirnekari dolap ta gc. 
tirilmiş ve müzeye konmuştur. 

Maktu fiyat 
Kontrolüne 

Bu yll Yunanistand~ huğday 

mahsulünün az olacağı anlaşıl -
maktadır. 

Bunun için Yunan hükümeti, 
memleketimizden 50 bin ton buğ
day satın alrnağı kararlaştırn:ıştır. 
Bu hususta A !inada çıkan Proiya 

gazetesi şu ta!silfıtı vermektedir: 
Bu yıl !buğday mahsulümüz ih

tiyacımızın 4_5 kısmına yc-tişe -
cektir. Hükumet 'l';irkiy~den 50 
bin ton buğday !tha!ıne müsaade 
etmiş olup, bundan bir kısmı İs
tanbuldan gelmiştir. Türk huğda. 
yırım cinsi iyı, öğütnıcy'" elverişli 
olduğu gibi fiatı r!a uygundur. Bu 
sebebden daha fazla Ti:ırk buğ•la
yı almak arzusu vardır. Bu saye
de Türkiye piyaEaLırına Yunan 
mamulatı ve emle~ ı sc·tker.mek 
te kolaylaşmış olur. Her b.ıkım _ 
dan elverişlı olan Türk lui;dayı 
iki mcmleket ansındakı ekono _ 
ınlk münasebetlerin de artmasına 
yardım edecektir. 

* Baltık devletler;ne mali ve 

Haz l r l ık iktısadi yardım :çin lngiltcrc hıi -
kimıeti bir heyet teşkil etmiştir. 

Yeni ı e ?kilat ne za. * Bersagbur siml. yeni bır tor. 
pido muhribi dün İtalynda Ma -

ma:ı fa.,liyete geçece't reşal Bono'nun huzurile denize in 

1 eylülden itibaren pazarlık u- dirilmiştir. 

sulu tedricen memleketimizin her:""===="'====-"'-"'-""-===-=-==-= 
tarafında kaldırılacaktır. S:ı:ılan cude getirılmektedir. Her dükkan._ 

cının sattığı malı etiket koyup 
bütün her şqye maktu fiat koyma 

koymadığı her zaman için kontrol 
!'lecburiyetinin iL!t evvela hangi eden kalkbden bu işi yapacak ge-
şehirlerimizde tatbik olunacağı niş bir teşkilata ihtiyaç görül _ 
önümüzdeki ay içinde Vekiller mektedir. 
heyeti kararile tes?it ve ilan olu.. Halbuki belediyenin 938 bütçe. 
nacaktır. sine bu maksadla fazla tahsisat 

Pazarlığın ilk evvela Ankara konmuş değ.ildir. Onun için kon. 
ve sonra İstanbu 1.d;;. kaldırılacağı trol işi hazirana kadar belediye 
anl~ılmaktadır. zabıtası tarafından yapılacaktır. 

Bu münasebetle Belediye ik!ı _ Haziranda 938 bütçesine konula _ 
sad müdürlüğü ~imdiden hazırlık- cak tahsisatla da ,'·eni bir kon _ 
lara ge9JT1iştir. trol teşkilatı vücude getirilecek

Bu hususta bir talimatname VÜ-

Komiser kunıart>azların zaptını 

yazdı .. ve ertesı sabah erkenden 
müdiriyete göndcrilrrek üzere 
muv<>kkaten merkezin kotesine 
attı. 

Komiser, Nacı Demirele: 
- Şimdi bir m~mur çağıraca. 

ğım, dedı, bu adam G;.ıltekini o 
kadar iyı tanır kı .. En yakın dost.. 
ları bile onu bu !tadar tanımazlar. 

Zili çaldı.. ve kapıdan ı;<irunen 
bir pollı;e· 

- Bana Kamil Eirndiyı gôn -
derin! 
Dıye seslen.dl. 
Biraz sonra ortl boylu, kırk 

yaşlarında, etin~ dolgun bir sivil 
memur içeri girdi. 

Komis r Naci D?mırcl ile Kamil 
Efendiyi tanıştırd.ktan sonra, GüL 
tekinin apartımgnı nasıl basıldı _ 
ğını ve Gültekinin nasıl ka~tığını 
anlattı. 

ı<amil Ef?ndi kR~:a:ını kaldı _ 
rarak: 

tir. 

- Beyim, dedi, müdıriyetteıı 

doğruca oraya g;decl'ğinize Taksi
me de uğram14 olsaydınız, kulu _ 
nuz size Gültekin hakkında çok 
faydalı malumat ve:ebilirdim. O, 
cıva gibi kolay kolay ele avuca 
sığar bir adam değ;Jdir. Şimdi o.. 
nu ınu arıyorsunuz? 

Naci Demirel: 
- Evet azizim, cedı, bu gece 

onu ele geçirirs2k çok iyi olur. 
- Kumar oynarlınl7. ı.ıı? 

- Evet. hem de iki yüz lira kay 
bettim. 

- Birşey değil. Bir hafta önce 
bir koyun taciri onun e\inde ta. 
marn yedi yüz lir:ı kaybetmiş. 

- Neden o 29man yakalamadı. 
nız bu hilekarı? 

- Yaka!ıyamadık. Çünkü, ko. 

yun taciri biraz sonra kaybettiği 
para Y ı - korkudan mı neden bil. 
miyorum _ in' · · e~ti. 
Naci Demirel komısere döndü: 

.(Uevanıı var) 

Yazan: Ahmed Şükrü F.SMEI' 
Her devlet askeri lıazırlıklaruıa 

aid malümatı büyük bir kıskanç· 
lıkla giz.li tutar. Bu, bilhassa ı\l. 
manya ve İtalya gibi otoriter deV• 
letlcr hak.kında doğrudur. Gerçi 
Musolini hazan rakiblerini kor • 
kutmak için İtalyanın askeri kuV• 
vetinden bahseder. Bitler de Al· 
manyanın her ihtimale karsı ha· 
zırlıklı olduğunu söyler. Fakat bll 
sözler bir takım jcneralitelcrderı 
ibarettir. 

Alınanyanın kaç t~yyarcsi var
dır? İtalya Akdcnizde hangi ad~~ 
ları, kaçar pusluk toplarla tahkifll 
etmiştir? Bunlar her iki devlet ta· 
rafından da barb eararı teli\kki C• 

dilmektcdir. Hatla İtalya ile Al· 
manya, birkaç senedenberi, askeri 
almanaklarına bava kuvvetleri 
hakkında hiçb;r rakam ka:vdct • 
ınemektedirler. 

Diğer taraftan demokrat mcnı
leketlerin hükumetleri, deniz, Jıa
va ve kara kuv,·etleri hakkınd• 

istatistikler neşrettikleri gibi, bıl 

memleketlerin askeri lıaurlıklarl 
etrafında parlamentolarda serbest 
müzakereler yapılmaktadır. f,11 

müzakerelerin en dikkate layık o
lanı, geçenlerde İngiliz avam k•· 
maruında yapılmıştı. Hükılmetirı 
hava silahları proı:rnmıru tatbık 
yolundaki ihmali tcnkid edilirkcııı 
İngilterenin Almanyadaıı pek geri 
olduğu, dört sene sonra da dah• 
geri olacağı bazı muhali! meb'o,;.. 
lı&r tarafından iddia edilmiş ve bıJ 
vesile ile birçok rakamlar da ilrri 
atılmıştı. İngiltere hava silahforl 
hakkında bu yolda açık miizakrrt 
yapılmasının önüne geçmiyen Jıii 
kümet, bu defa parlllmen to ıiza 

sından biri hakkında tedbir alını· 
ya karar vermiştir. İngiltercd• 
parliimento azalarının masuniy t 
!eri gibi, nazik ve İngiltere i' ~ 
çok ehemntlyetli sayılan bir ı •• 
selenin çıkmasına sebcb o'•n ~~ • 
dise şudur: 

Mebuslardan Sandys, a'ke•i 11'' 

zırlık proırrruııının tatbiki hJkl..ıtı• 
da hükumetten istizahta bulun • 
mnk niyetinde olduğunu hıı•u'J 
suretle harbiye vekiline söylem''' 
ve iddiasını rakamlarla te~·id ti• 

mek için de harbiye nazırına bıl 
rakaınları ihlh>a eden bir ve ile• 
vermiş. Mebus Sand~·s. i tiuh1 

yapmak için harbiye nazınnın er• 
vabını beklcrkrn, adliye nanrın• 
dan kendisini görmek iizrre. bit 
davet alnıı~. Nazınn ynına ı:il1i'·İ 
zaman Sandys'den. rakamların 

kendisine kimin tarafrnd~n \·crı1'" 
diğini söylemesi taleb edi'm'ş. Y,d 
malı'.lmatı vermediği takdirde ,1,,. 
Jeti resmi l"ırlarını fa~ctmek ciir • 
mündcn iki sene hapse mahkı\1'' 
olabileceği kendisine bildirilmi<. 
Sandys cevab vermek için mühlrl 
istiyerek meseleyi :l\'am kama<'' 
sında bahis mevzun ctmi~tir. }fa 

dise, Avam kamnra~n auunnı1' 

masuniyetleri meselesine temr1
' 

ettiği cihetle, mebuslar mHzalre1'~ 
esnasında büyük hassasivet f!·:c

tttmişlcrdir. Fakat neticede A • 
vam Kamarası reisi, meseleyi co1' 
ciddi trlakki ettiğini beyan ettll<• 
ten sonra masuniyetler komis~.,.. 
nuna havale etmiştir. 

Bu komisyon meseleyi tedki' 
etmek ü.zere iken, lıadise ile i 1 

heyet daha alılkadar olmıya b~··· 

lamıştır. Bunların biri, e:rarın 

nasıl ifşa edildiğini tedkik etme~ 
için hususi bir hükumet komi< • 
yonudur. Hükumetin iddiası şu· 

dur: Malumat ınehnsun eline ı:•' 
tiğine güre, mutlaka buna mutuıll 
olan biri tarafından verlmi~tlt• 
Hükllmet te!rii ma uniyrt m.-t'" 
!esile alakadar değildir. FakB1 

bu esrarın na~ıl ilse edildi"ini !l" 

ra tmp me,·dana çıkarmak iın!''' 
ratorluj[u" J.ayati menfaati i1<tl • 
zasıdır. Hükllmet bu konılsyoıı0 

ie$kil ederken. ihtivat zabiti oln~ 
mebus Sand:vs. ünifonna•ını ıriyC• 
rek. divanı harb huzuruna çıknto11 

için bir davet ılaha alını lır 
E&rarcnııiz bir poli• romanı nı•• 

hivetin; alan bu hRdi'41 ile buıtii
dort ayn h•y•t m• ıru1 olnıaltJI ' 
dır: 

' 1 - Par13mentonun te!!rii ros ' 
suniyetler komiSYonu. 

(Devamı 6 ıncı sahifr • 1 



Küçük bir sigaranın sebeb Tekmil gazel ve 
old~ığu bügük yangın/ 

Koca bir harmanda binlerce liralık Şarkı!arı~ı~ 
mahsul ve traat makineleri yandı Tedkık edılıyor 

Yunanistan h!.lkOmatl 
gazel okunmasını fld· Slrdent.ıre kızıl alevlerln arasında kalan ltçller 

canlarını zor kurtardılar bu ara faciaya 
sebeb olan amele de kaçtı ı. 

Evvelki gün dii<katsızlik yü -
~den atılan b:r sıgara, koskoca 
bir hannaıun yanmasına v~ bu 
suretle .binlerce lira luymetinde 
mahsul ile mode:n ziraat makine. 
lerinin mahvolmasın. sebOOiyet 
vermiştir. Bu hiıdioe evvelki gün 
saat 5 sularında Torbalının Üçpı. 
nar (Try.anda) çıftliğinde zuhur 
etmiştir. 

Bu çiftlikte mwtecir bulunan 
Bay MıUıata aid 000 çuval mik -
darında ve ayrıca mühim mikdar. 
da da yığın halind<! bulunan yulaf 
harmanı, 200 çuval ınikdarında 
buğday harmanı ve otlarla, har. 
manların lskalinde çalışan bin _ 
!erce lira kıymclinde harman ma.. 
kincleri ve diğer malzeme tutuş. 
m ve kısa bir uman içinde yan. 
mıştır. 

Yangın, harmand:ı sap çekmek.. 
te olan ameleden Cem~! oğlu Meh. 
medin dikkatsizlik neticesi ola -
rak attığı yanık sigaranın yulaf 
harmanına düşmesi ve harmanı 

tutuşturmasile çıkmıştır. 

Bu suretle çıkan ateş bütün yu. 
laf harmanını sardığı gibi buğday 
harmanına da sira)·et etmiş, iıar. 
man makinC6i de tutuşarak yan. 
mıştır. 

O sıralarda makine üzerinde ve 
harmanda bulunanlar, birdenbire 
tutuşan ve dört drafı saran kızıl 
alevlerden kaçara:. canlarını zor 
kurtarmı;ılardır. 

Biraz sonra da köylüler ve 
jandarmalar yangı" mahalline ye. 
tişere<k derhal söndürme ameli -
yesine başlamışladır. Yangını, .ka. 
za neticesi olarak ç1karan Meh -
med, vaziyeti görüne~ korkmuş, 
telaş gostermlş v~ kaçmıştır. 

Kendisi aranmaktadtr 
Yanan mahsullerle harman ma.. 

kinesi ve sair aletlerın tamamı sL 
gortalıdır. Mahalli jandarma ko -
mutanlığının hadise yerinde yap. 
tığı tahkikat sonunda, yangında 
kasd <?feri tesbit edilmediği, ka. 
zadan ibaret olduğu anlaşılmıştır. 

detle yasak etti 
Memlekotimizd>.lc ga>.el Vo? em

sali şarkıların hepsi tedkik olurı. 

makıtadır. Bunlar, gerek güfte TC 

gerek beste itibar!le gençlik ve 

halkımız fu>crine yaptıkları te -

sirlere göre bir tasnife tabi tutu
lacaldardır. 

Diğer taraftan Yunanistan hü -

kfımeti, tekmil Yunan şehirlerin

de gazel okunmasını ve bazı şar

kılarla dansları sureti kat'iyede 

yasaık otmiştir. 

Bu hususta son posta ile gelen 

Yunan gazeteleri, şu mütaleada 

bulunmaktadırlar: 

cBasın ve tur iznı müsteşarlığı, 

gazel ve emsali şarkılarla buna 

benzer dansları sureli kafiyede 

y~k etnUştir. Atatürkün idama 

mahkUm ettiği bu musikiyi çok -

tan ortadan kaldınnalıydık, Es
rarkeş şarkılarını sahneye kadar 

sürüklemt1kte ııe miina vardır? 

Müsteşarbk şayanı tebriktir.> 

Yeni / Elektriksiz köy kalmıyacak ! --Mekteblerimizin 
inşaatı Yeni den bazı şehir ve ka. 
Ne alemde? sabalarımız elektrig" e 
4 yeni mekteb binası 
Teşrinievvelde hazır!. k a V U Ş fu 

Şehrimizde yen de.ı yapılmaİ{ _ 
olan mektı:blerin inşaatına devam 
01~~l<taJır. Aksaroyda yaptı- Tefenıde de yeni santralın merasimi yapıldı 
rı m ..... ;.ı olan ilkmekteb biı:ası _ 
nın çatı kısmı da tamamlanruıştır. 

A!.nca K ragtimrük, Niµn~ı, 
Ü'slrndar ortamekteblerinın tnşa.. 
atı da devam etmektedır. 

Bu mektebler, yeni ders yılma 
kadar yetiştirilec~klerdir. 

Yerlimallarımız
da ucuz satış 
Başladı 

Halk için birer şikayet 
ve dilek kutusu da 

yapıldı 
Hükumetin ucuzluk siyasetine 

!ştirak etmek ü:tı:ı e evvelki gün
denberi yerli mallar pazarların
da ucuzluk başlamlJjtır. Bu ucuz. 
!uğun n sbeti şudur: Huır elbise 
ve kadın, erkek kumaşlannda % 
15 - 20, kunduralarda ~ 10, erkek 
\'Qeuklar için kunduralarda <1,.15 -
20, tuhafiye ve pamuklu eşyalar. 

la saraciye t;"Şitlerinde ve diger 
muhtelif mamulatta yüzde 10 - 20 
muhtelif mamulatt:ı yüzde 10.20 

Diğer taraftan yerli mallar pa
zarları müdürleri, ha1kımızın şi

kayet ve herhangi arzuları için 
her mağazasına bir •Şikayet kıı. 
\usu. da koymuştur. 

Memleketimizi'l en hücra ma. 
hallerine kadar elektriğin götü. 
rülmesi ve bütün şehir ve kasa _ 
balarınıızla köylerimızın en kısa 

bir zamanda elektrik ışıi;ından is
tıfadelendirilmesi için faaliyetle 
çalışılmaktadır. 

Bu çalJJjma neticesi olarak prog. 

raınları hazırlanan yeni ve buyük 

elektrik santralları ikmal edilin. 

ceye kadar müteaddid yerlerin e. 

lektrik işleri de bitmiş olacaktır. 

~ONILCM 
r~ YAZAN 
~SRET _SAFA COŞKUN l 
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- Medeniyetin manasını başka 
turlü anladıkça evet .• 

Dikkat ediyor mu ·un, ucu hu. 
su ıyetinc dokuı: .. n bır sual sor
d;ığum için nezaket', , buna hak. 
kım olmadığını yuzünme vurmuş. 
tu. Ke disınde insanlığa karşı ga. 
rıh h . kin ve n fret u ·andıran 
s bebl . i de iza~a yar.Jşm,yurdu. 

B r kere dah~ bu adJmı'l t.aş -
.ı - • mu·mmR de1u olduğunu 

anlı orum. Aynlı i<en bizı ç ft -
l - P davet etti. 

Mek•ubumd n, l:>u adam } k -
kın1J kafı d re" ele hislerime bir 
nd takacağını tahmin ederek da -

ha fazla uzayan s~yfaları ona tah. 
sis etmek istemiyorum. GeleLm 

sana yavrucuğum .• nasılsın? Da. 
\'an ne ıilemde .. 

Bıtir Allahını seversen şunu da 
bir an evvel gel.. 

Yazdan adamakıllı istifade et.. 

III 
Son mektub ve meydana 

çıkan hakikat 1 .. 
Vılôyettel,:i mensucat fob. 
rikasının ,.,zt§ töre. i. Da. 
lo. ı·e •. kw 1 saçlı artist 

Can m kardeşım Semra; 
O kadar şaşkııf ve ne yaptığını 

bi1mez lblr hald~y ım ki sorma •. 
Yalnız akıl ettlğ;m sana bu mek. 
tubu yazmaktır. 

Yukarıdaki resmimiz, bu kerre 

elektrik işleri yoluna giren Ye bol 

ışığa kav~an mes'ud kasabaları. 

mızdan cTefenn!> elektrık san _ 

tralının açılma merasiminde alın. 
mıştır. 

Mahalli erkan, e~f ve hükii. 

met memurlarını ve Belediye 

bandosunu bu nur ve ziya ocağı. 
nın kapısı önünde göstermekte _ 

dir. 

Sebebini seni daha fazla meraklan 
dırmamak için, küçük dilini yu. 
tacak derecede hayret<! düşurecek 
olmasına rağmen hemen söyliye.. 
yim. 

Semra, .KöşkHt çiftl.k> sahibi 
kim imiş biliyor mu un? imkanı 
yok tahmın edemezsin! 

Bu esrarengiz, 'ıerkesten kaç:ın. 
yapyalnız adam, esasen hakiki 
hü,iyctini sakladığım zannettiğ,_ 
mı hırkaç kerel"r san~ yazdığım 
adam, meğerse meşhur muharrir 
Suad Sadi değil mi imiş' 
Duyduğum zarr.Jo kul2klarıma 

inanamadım. Eller hır tesadüf yar. 
dım etmescydı kinı bil r daha ne 
kadar, belki de hiçbir zc""1n o 
nun h kiki hü\'i) et ni anlay ımı. 
yacak!ık. 

Bu mcst''enin na 1 me,dana 
çıktığını sJna uzun uzun anlata
yım. Bılıyorum, bu ada .n karşı 

sende de merak bJslı dı. Her nıek. 
lllhunda sıkı sıkı o;-dan ba'ıs .t -

HaHI "Paşa" 
Yara,: ELiF NACİ 

Çok zaman oluyor. 
Bilmem hangi sergideki bil -

mem hangi eserinden bahseder -
ken bir muharrir ond •Dniil Bey• 
demişti. Birkaç gün soııra kcn -
disine •Tan• ın merdivenlerinde 
raslamışhm. 

- •Devirler geçli, rütbeler tas
fiye edildi. Bana dokunmaılılar. 
Onu yazana sorunuz bakalım, 

rütbemi paşalıktan beylii(e indir. 
ınek hakkını nereden olıru5?• de. 
di, 

O zaman kendisine ~öyle SÖY

iemiştim: 

- •BeyJiğinizin de. pa~alı~ı -
nmn da üstündeki şalısiyetinizle 

sizi herkes •Ressam Halil• diye 
tanır, yalnız bu şere{ size yeter.• 

O, bu sözlerden h061aıımış. hat. 
ta şahsiyetini tanımaksızın. eser· 
}erini anlamaksızın tcnlrid eden 
mnharrire karşı olan kızgmlığını 
bile unutuve~ti. 

Sonra bahsi deci tirerek yeni 
yapmakta olduf:u bir resmindrn, 
heyecanlarından bah•efti idt de 
bana sekseni ge(mis olnn bu mes. 
lekda~ bir resul gibi göriimlü idi. 

Şimdi onun Ankarada yalnız 

kendi eserlerinden mürekkeb, 
baslı ba_ ına l>ir srrı?İ açtı::-ını gö ... 
rüyoruz ve takdirlerimize J.arı. 
şan hayretten kendimiri alan11 -
yorur. 

General Ressam Halilin sergisi 
bugün, geçenlerde yine Ankarnda 
açılıp kapanan ser~nin yanmda 
sa'at kıymeti itibori1e ne olıırsa 

ol~un manası itibarile hi~bir id. 
dianm ulaşıımıyacaf:ı kadar biiyük 
ve beliıi' bir ifade taşıyor 

Bu lıareket, hayatmı mütemadi 
bir çalışmı:va hasretmis ve eserle. 
rinin en yenilerini bir araya top. 

lıyarak ferdi bir sergi vücude ge. 
tirmiş olan ihtiyar ressam tara. 
fından, paletinde 'bo~·aları knrıı

muş geııç meslekda~lanna karşı 

verilmiş büyük bir ibret dersi ol. 
muştur. 

Boğarm sularında ezeli biı· a .. 
Jıcngin csrannı aramak1n sa(la. 
rını ağartan General Halil'in sa -

nat eserlerinin kar~ısında ağzı bir 
karış açık knlon değil tembel res. 
sam, ouu •e!>kidir• diye Lcğenmi
ycn değil züppe rntinekl id, hepi. 
miz onun terebentin kokan elini 

hürmetle öpmeliyiz. O el ki, im. 
gün titriyc titriye haHl fır~asına 

dayanıyor ve mesleğinin çornk. 
Jannı kulaklarından yakalı~·arak 

intibaha çağırı~·or. 
• ELiF N.\Cİ 

*Güzel san'a<tlaı· akademisinde 
ayın 15 iıııde bir mimarlık k.ırsu 
açılacaktır. 2 kısımdan ibaret olan 
.ı:ıu kurstan birinc;sına mimarlar 
ve mimar namzediNi iştirak ede· 

cektr. İkinci kurs1 da güzel san. 
atlar akademisi mimarlık şube -
sine girmek istiyen lise mezun • 
ları devam edeceklerdir. 

*Gazi köprüstinün grlecek se
ne Cumhuriyet bayramında açıL 
masına kat'i sure\tc ÇJlı~ılacaktır. 

* Harf inkıJ,abmın 10 uncu yıl 
dönümü munaS"betıle A•ıkarada 
açılacak büyiık .>erg için Başvc -

kiılette bir komisyon tc;kil olun. 
m~ur. 

memı rica ediyor 'T~ derin bir a. 
lüka gösteriyorsun'. 

İki türlü hayret içindeyim 
Semra ... 

Birincısi onun \a anh,mış ol -
mamız. d3ha Suad Sadi oldui;unu 
öğrenmeden ev\'el ona kendisini 
sevdiğimi ihsas ettirdim. İnanır 
mısın .. aramızda bir de kısklnç. 
!ık ka\•gası geçti. Kat'iyen hükm 
ettim kı o da beni seviyor. Fakat 
bunu kendi kendi,-;' ve bana iti. 
ıaf etmekten çck'nıyor. Orıa ya. 
va< yavaş açıldığım zam n şld -
dctle muk.ı,·emPte maruz kalaca. 
ğımı sanmıştıın. Vakıiı birderıbire 

mukabe~c ctmcd' bu dnkık ·' a 
kadar da sevdiğiri sdylemış d ğlL 
dır. Lakin aramızda geçen kıs -
kançlı'lt h5dise i b!rıa karşı ~lan 
hıs'~r·r t cna"!en açı"•n v.ırmuş 

bulı..nu "·or 

tk:ncı ha)T tım. k r ı.nda Su. 
ad Sadı c'Jrak buJ.ısumdır-. 

Suad Sad•)ı gı) b n ne k d r 
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Şehir meseleleri 
10 uncu Yerli mallar sergisi hazırlıkları 

Bu seneki Galatasaray 
yerli mallar sergisi muha 
feşem bir eser olacak 

Turizm i leri 

Her fabrik• ,.son 
hususr eşya 

yer:ı mallar 
çıkarmağa 

•ergisı. 

çalışıyor 

için 

Tı:ırmn işlerinin esaslı hir s11-
tttlc kdkik ve tanzimi içın ~alı. 
şılmağa başlundığıııı ga,..ı .. Jcrde 
okuduk. i<tanbul _ l..ondra asfalt 
Y'-lunun inş.ı. ına ha'}1anma. ı, \»İ. 

liiyetlerc yapılan to imlı-r. "Y· 
yab <elbi ve gele<eklcrin istira. 
bati meselesi üzerinllt' dü .. H11n1c

ler bize fU kanaati verdi ki artık 
ııeyya'1ar herhangi bir ga ·rimıis. 
lim tu<ümanın ç trefil dilinden 
menıleketi ö!renmj ec<'kll"r ,.e 
ideal br seyahat programile ·ur
dumıızu ha~tnn basa dola hile. 
cekle•. 

Sanayi Birliği tarafından, Gala. 
tasaray lisesi binasında açılac:;k 
sergi hazırlıklarına devam edil _ 
mektedir. Evvelce de yazdı~ımız 
gibi, sergi bu ayın 22 sinde açıla. 
caktır. Başvekilimiz Celal Bayar, 
o günlerde İstanbulda bulunduğu 
takdirde sergin in küşad re. mıni 
yapacaktır. 

Bu seneki sergide neler \lar? 
Bu seneki sergiye daha ziy~de 

sanayi erbabı iştirak etmektedir. 
Şimdiye kadar yerlerini tutan mü 
essc•eler şunlardır: Sümer B.nk, 
İş Bankası, Eti Bank, Deniz Bank, 
İnhisarlar İdaresi ... 

Bunlardan Sümer Bank, be~ ş<'
nelik endüstri planların halh :a. 
nıtrnak için, şimdiden hazıılıkla _ 
ra başlamlJjtır. Bu seneki sergide 
Sümer Bank paviyonunu gezen
ler, devletin iktısadi ~ahadaki 

muva!IakiycUcrini canlı tablo ha 
linde göreceklerdir. 

kurumlarına aid bir paviyon bu. 
lunmaktadır. Bu paviyon da An.. 
kara Orman Çiftliğine ald nü -
muneler teşhir edilecektir 

Lünapark eğlenceleri 
Bu seneki sergide bır de 

Lünnpark kurulacaktır. Bük
reşte bulunan bir Lüna -
park sahibi sergi için İstanbula 
eşyasını nakledecekt!r. LÜnll1'ark. 
da görülmemiş eğlenceler olacak
tır. 

Sergide neler olacak~ 
Bu scnckı sergi .ç·n, her fab -

rika eşya yapmaktadır Bir çorap 
fabrikası, şimd;Vt' kadar yaptığı 

çorap tiplcrındcn en dayanıklı o. 
lan tipi sergiye ayırmıştır. 10 tın
cu sergi çorabı, 10 uncu sergi çi· 
kolataları diyC' her fabrika sergi 
için eşya yapmak için çalışmak'a
dl7. 

l'rgi son sera:i olu)'or? 

B11na ~evinn1en1eh. 

müdiir? Fakat bu progr~mda 

Siileymaniyenin arkasındaki (Si. 
nan caddesinin) feci halinden ,.e 
Ayasofyanın arkn•ındaki ~irkin 

dükkanların kaldınlm.-ı isinden 
bah!!Cdildiğini görmüyoruz 
Ulndağdaki otelin konforu J{o. 

n1 Sinan 'ın fsminr. kar' ı k(}('a .. 
nıan bir h:ıkaretten ha k3 mana. 
sı ohnıyan bıı cndMnin nrl<inli
gini örtebifir mi dİ\ic du nnüyo. 
nn. Bilmem yanlı. mı dü iinii. 
orm~. 

IlALK J<1:.ozOFU 

Münir 
Nureddin 'in 
Konseri 

iş Bankası da kendi fabrikaları
nı hal!ı:a tanıtmak için, en modern 
teşhir usullerinden istifade ede. 
cektir. 

l O uncu Yer!i Mallar Sergisi 
son sergidir. Bundan sonra bu 1-
slın altında başka bir sergi açıL 
mıyacaktır. 

ilk yaz k0ns ri büyük 
bir san'at hadisesi .Jdu 

Eti Bank pavlyonu, mad~cilik 1 

paviyonudur. Burada Etı Bank 
tarafından işletikn kömür, bakır 
madenleri ve bu madenlerın iş -
lenme tarzları. Ham ve yarı m~ · 

mu!, tam mamul hale gelen nümu 
neleri teşhir edilt'cektir. Bu surrt.. 
le Eti Bank paviyonu, halka ma
denciliği tanıtan, bir i.ültür hiz.. 
meti ifa eden bir paviyon olacak

tır. 
İnhisarlar idaresi d , sergi ıçin 

sigaralar, likörler yapmaktadır. 
Bu seneki sergide devlet ziraat 

Sanayi Birliği idare heye i aza
sından bir zat diyor ki: 

- Artık• Yerli mallar• divc <er. 
gi açmak içın bir scheb kalmamış.. 
tır. Çünkü yerl. ma'ı çoğalmı tır 
Halk yerli mallarını tanıyor. Yer. 
li mallarının tanımodı.~ı bir de -
virde, bu isim altında bir sergi 
açmak b!r ihtiyaçtı. Seneler geç. 
tikçe bu ihtiyaca lüzum kalma.. 
mıştır. Gel cek seneki scrgiyj, 
sergi sarayında açacağımızı ümld 
ediyoruz.. 

H. A. 

Mehtab 
Gezintileri 

/ Yeni ihracat 
Kontrolü 
Kursları açılacak ---

Önümüzdeki 
baş1ıy0r 

hafta 

Boğaziçi ve Ma!'IDllrada cıneh -
tab tenezzüh seferler.• niıı } apıL 
amsına önümüzd,.k< hafta b· a -
nacaktır. Temmuzun 11 ır.ci ge • 
cesi Akayın bir vapuru 13uyuka -
dadan kalkarnl< tekmil aJalara 
uğrıyacak ve sonr.ı Bostancıya ge. 
leceiktir. 

Bostancıdan An1dolu şakası yol. 
cularının alınmasını müteakıh 

Marmaraya açılarak gcccyarısınn 
kadar co:;kun mchtab altında do. 

!aşacaktır Saat 2·1 ten sonra ve 
evvela Bo~1ancıy.ı uğranm aküze. 
re dedönUş yapılacaktır 

Mclılruj seferleri b•rkaç gece de· 
vam edecektir. Aynı seferler, Bo. 

ğaziçirnk de yapılacaktır. Progra-I 
mı henüz hazırlanmamıştır. 

sevdiğimi bilirsin! Adeta bu mu. 
harrirc perestiş edcrım. Eserlerini 
okuyarak sevdii:,'im adamı, sı vdi. 
ği.m erkek olarak karşımda bu • 
!unca hayretimle- sevincimin gc. 
nişliğıne ôlçü bulamadım. Dü.ün 
ki, bu bombaşkl tıptekı adamın 

Suad Sadi olacağına nası: lht·mal 
verebilirdırn? 

Bize emeğe gcld!ği akşam ken. 
di kendisinin es~ leriru ve ed b! 
şah,iyetinı baltal:unamış mı idi? 

Böyle gari.b tczahurler gösteren 
bir insanı bambaşkl tahay lil et
tiğim Suad SadJ olarak kar ımda 
bulunca bu kadar §lşrnnkt~ haklı 
olmaz mıvım?. 
Şundi onu bir kat daha sevıyo. 

rum. İlk defa bende hasıl ettiği 
antipatiyi tamam n sild~ Nefret. 
le başlıyan bu alüka, en ileri bır 
sevgide karar kılmak üzere ... 

Bak sana hepsini haştJn a!jağı 

anlatayım Semracık .. 

Buğday nizamnamesi 
bugün ikmal alunuyar. 

İhracat ma.!arımııın tıpic:-e ay. 
rılması işı Ue mesgul olan komis
yon, evvekı gun Ticar Odasın. 

da toplanmıştır. ı 
İctimada buğday h.ı.kkındaki 

görii§meler devam olunmuştur. 
Bu görüşmeler, bugm1kiı ictimada 
kat'i surette nihayctlcndirfü cek
t~r. 

Diğer taraita:ı tipler.a ayrılması 
ıea,b eden muhtelif ihracat mad
delerinın adedi gittikçe c;oğalmak. 
tadır Bu scbebk•, yeniden lise ve 
Ticaret mektebi r.ı••:::unlan &ra -
sından kontrol m murları alına
catktır. 

Bu namzedler ve her madde L 
çin de ayrı ayrı kurslar açılacak. 
tır. 

menı;uc&t fabri!<asıııın açılış tö -
reni münasebctıl~ g~cc, Ankara. 
dan gelen Vekillorc>, !stanbul mat.. 
buat mümessillerine ve davetlile
re bir balo verilecekti. BabPm da 
hem gündiizkü nı0rasım ve hem 
de baloya da\'ct'i idi. 

Llıkin uç gün evvelden bır t f_ 
t esnasında kendısirı üsı.itt ";:i 
için hastalandı. Gündüzkü mera. 1 
sım ne ise amma ba~oya muhak - , 
kak gitmek ısı: c.:ium. Daoomın 
mütaass b hır adaır ol:hığu ma -
!um. Kims ile gondermez. Bu, 
kaybolan fırsata yanıyo dum. Vi. 
llıyellek. balonun çok ı;ıizcl oJa. 
cağını, İstanbuldırı v ryctc he -
yetleri ve ly i bir caz petı ıldiğini 
duyuycr, bu büt:rn hE \•eslen;) or. 
dum. 

Bu üzu tınnlin farkına 'aran 
annem, babama s" :rm ... o d .: 

- Eğer Suad B •y giaec ks be
raber gitsin'cr. Yoksa başka k :n. 

San'ırtkiır Mun r Nureddm ılk 

yaz. konserini cu martesı gunü ak
şamı bü-yükderc Beyaz Parkta ver. 
di. 

Bu yıl genişlct;len Beyaz park 
daha erken saat!Prde dolmıya b&Ş. 
lamış ve konsc:r s~atine bir saat 
kala ne boş masa ne de bo iskem. 
le kalmamıştı. 

Münir Nureddhin konserinde 
diıılcyiciler san'nt.kiırlann bu yıl 
için hazırladığı yenı şarkıları bü
yük bir hayranlıkla dmlcmişlcrdır. 

Anadolu ıarkılıırı bılhassa ~ok 

bej:,oenilmlş ve uznn uzun nlkış _ 
lanmı•tır. 

Konserin bu kad fazla rajjbet 
gormesinde üstadın b\.tLik san'atı 
ve Beyaz Parkın çd< güzel bir 
gazino almasına rağır n pek faz. 
la ucuz olmaSJ sebcb te<kil et -
mcktedir. 

ôğrcndığiıniz? rorc i6 temmuz 
cumartesi akşamı Be az Parkta 
Ü stad Münir N ured(!. 'l ikinci kon
serini ver< cek ve I; u konsc'ı'i ş lı. 

riınızc yeni gelen İspanı ol rtıst. 
!erinin numar:ılar• v muh•e em 
bir kır balosu takıb edecektir, 

Galata ... 'iirkeci 
Ve iımirde 
Gişeler açılıyo 

Memleketimı7..:? haıı dtn gelen 
ecnebilerin berıı.berlcrlnd ' getirr
ceklcri paralarını Tıirk parasilc 
kolaylıkla d ğiştirebilmcler ... i te. 
mın etmek iızer. ı::ümlıuriy t 
Merkez Bankası, m mlek tı:; :z n 
muhtelif mıntakal!ı~ıııd.ı eni ve 
müteaddıd Şanj • gi derı çına •ı 

kararla.şbrmıştıc. 

Bu gişeler, şımdil :C G•lJta, s·r
keci ve İzmird~ açılnraktır 

Cumhuriyet Merkez Bankası bu 
g~clcrc ikişer mem111• tayin ede
ecktir. Yeni gişelcr•r. zçılma l ı, 
bugünlerde ikmal olunacaktır. 

;~~7 hi~rı 

Cema1iyeleveı 

G 

lhl <ınl 

Ha:r.iran 

21 
Yıl l!l~Arl. ÜJ1!8:'>,Hım 

4 Temmuz ı Pazarte•I 

Vakiti ar Va11tl ... 
Güneş 

Ôl!le 12 18 
!~indi 16 19 
Akşam 19 41 lJ JJ 

Yalsı 21 4 ı uı 

lııu·.k 2 \) 6 32 
Vilayette, inşaat. bilen biıyilk sc ile gôndermcm (Dcı•amı var)''-------------==---
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Çeker hazırlanıyorlar .. Pullar kralı 
Alıcı bulamadı. HiKAYE 

Askerlik müddeti üç seneye 
cıkarılınca kuvvetli ordu 

•Pullar Kralı., Moris adasına 
aid bir puldur. 

Bu pul geçenlerde Berlinde 
müzayedeye çıkarılmışfu. Dün _ 
yanın en ktymetli puludur. Ve az 
mevcudu vardır. Buna sebeb, tabı 
olunduğu zaman üzerindeki ya
ztlardan birinin yanlış olduğu an. 
laşılmış ve tabına nihayet veril _ 
mi§ tir. Tedavüle ancak birkaç ta
nesi çıkmtştır. 

KONTURAT 
Yazan : Halil Bedi Fırat 

' 
kurmak kabil olacak mı ? 

300,000 kişilik ordu! . ._ 
Arta arfa Avrupanın sulh kuvvetini 

d a i m a kor u ya b i 1 i r m i ?. 
Ekalliyetler meselesi Avrupanın 

bir türlü halledilemiyen mesele _ 
lerindendir. Umumi Harpten son
r~ galiblerle mağlublar arasında 

topraklar dağılırken milyonlarca 
nüfusun bir devletin tabiiyetin • 
den çıkarak ötekine geçtiği gö -
rüldü. 

değil, Almanya için de vardır. Al
manyadaki Lehler namına bir he.. 
yet Almanya Dahiliye Nazm Dr. 
Firiki ziyaret ederek Lehlilerin is.. 
tediklerini söylemi§tir. Mülakat 
uzun sürmüştür. Noticede bir teb
liğ neşredilerek Almanyadaki Leh 
li azlığın idaresi etrafında görü -
şül.düğü bildirilmi§tir. Lakin da
ha ziyade birşey söylenmiyor. AL 
manyadaki Lehliler için müsaid 
bir politika takib edileceği anla -
şılmakla beraber bunun ne ola
cağına dair harice kat'i malumat 
verilmemiştir. 

İki Çek komutanı 

Berlinde bulunan pulun sahibi 
25,000 mark istemi§. Fakat mü.5 _ 
teri bulamamtş. •Pullar kral!> 
Londrada mezada konulacaktır. 

Soja 
Yeni bir sebze 
Alimlerin söylediğine bakılırsa 

gelecek devirlerde yenilecek ~eb_ 
ze ancak budur. Soja ... 

Bu yen! sebze, 17 inci yüz yıl
da patates, nasıl dünyaya yayıL 
dıysa Soja da öyle yayıl•cak, u

mumi gtdayt teşkil edecektir. 
Soja, Mançukoda yetişmekte 

dir. Bazı yerlerde •Çin bezelya
S1', bazı yerlerde de •yağh fa_ 
sulye• denilir. 

Besleme hassast çok yüksektir. 

Bir hbre Soja iki lıbre ete ve 
bir libre una faiktir. 

Japonlar bununla Sho-You de
dikleri salçayı yaparlar. Alman
lar umumi harbdcn sonra pek 
çok Soja yemiye başlamışlardır. 

Kıvrak kadın anlamamış gibi 
tatlı bir gülüşle oouıı yüzüne bak
tı.. Fevzi Cemil yalvarır bir sesle 
ilave etti: 

- Bu gece odamzı kiralamak 
istiyorum. Beni her halde sokak. 
ta bırakmazsınız dedl Kabul et.. 
tiğinizi pencereye asacağınız ka
ğtdla anlıyacağım Feride ... 

Genç kadın gözlerinin içine 
kadar ktzarmtştı.. Bir hayal 
gibi Fevzi Oemilin kollarından 

sartlarak köşke girdi.. Ayın on 
dördü idi.. 

Ilık, durgun ve sevgi dolu bir 
gece ... Fevzi Cernıl bahçeye dön
dü. Feridenin odasına yakın bir 
çam ağacının altına oturdu .. Saat 
on biri geçiyordu .. Ümidsizlik bağ_ 
rını neştıerliyordu. Güzel dulun 
odası hala karanlıktı.. 

Birkaç sigara içti.. Saate bak.. 
tı. On iki ... 

ÜmtdJeri boş• çtkmıştı .. Onu 
hakikaten seviyordu .. Bir sigara 
daha yaktı. Kederli, köşke dönü
yordu. Tam o "rada Fcridenin O

dasındaki elektrik bir lilhza yan_ 
nıış ve Fevzi Cemıl pencerede bir 
beyaz kôğtd görmüştü .. 

İşte mesela Avusturya impara
• ırluğu taksim edilerek ~koslo -
vakya devleti vücude getirilirken 
imparatorluğun tebaası olan Al _ 
manların bir kısmı -3,500,000 kişL 
< ığruca yeni devletin, Çekoslo -
' ıkyanın tebaası oldu. Bugün de 
Avrupayı meşgul eden Almanlar 
bunlar olduğu gibi, Avrupada di
ğer ekalliyetlerin yüzünden çıka.. 
rak devam eden meseleler de var
dır. Çekoslovakya Almanları için 
mahalli idare, muhtariyet vesaire 
verilmesi esas itibarile kararlaştı
rılmıştır. Bunun için lazun olan 
şeklin tayin edılmesi konuşulu -
yor. 21 mayısta Çekoslovakya me
selesi baş göstermiş, Avrupayı çok 
düşündüren bir mesele olmuş, he
le birkaç gün sulhun tehlikeye gir
mesinden çok endişe edilmiştir. 

Haftalard.anberi cereyan eden ha-

Berlin ile Varşovanın münase -
batı iyi olduğundan her vakit 
bahscdilegelmiştir. Varşova hükü 
meti Orta Avrupada müessir ıi -

makla beraber bitaraf bir politika 
takib ederek münasebetleri~i i~.1-
re etmek istemektedir. Lakin Al- 1 
manyadaki Lehli ekalliyetle" bah

si kurcalandıktan sonra iki tara. j 
fın mi.inasebatın1 bir ba~kalık ge
lecek mi, gelmiyecek mi? Bunu 

meselenin takib edeceği bundan 
sonraki safhalar gösterecektir. 
Orta Avrupa işlerinin etrafınd" 

lar, Slovakların muhtariyet iste. 
dikleri bahsi rıkmtştı. Bu çok şa
yanı dikkat ,. Ju. l''akat Slovak 
köylüleri muhtarıyet hareketıne 
karşı dayanmışlar, devleti kuv _ 
vetlendirmeğe hizmet etmişlerdir. 
Prag hükumeti Hcnlayn ile ko _ 
nuşmaktadır. Yeni gelen Avrupa 
gazetelerinin verdiği malümata 
göre müzakereler devam ediyor. 
Artık Çekoslovaky•nm s' fer'berlL 
ğinden vazgeçildiği gibi silah ~!tı
na çağmlmış olan iht:yatlar da 
evlerine, tarlalarma, işleri başma 
iade edilmiş oldu. 

Fakat sanayicilerin bakkallara 
rekabet edecekleri, Sojayi yük.. 
sek fiatla kendilerine hasredecek. 
!eri muhakkaktır. Çünkü bu fa
sulyeden lineleum, sint-m -> "i lmi 
vapıhyor ve ucuza malolu~ " . Ec
zacılar da, şeker hastalığı müp
teHilarma mahsus bir nevi ek _ 
mek yapmaktadırlar. 
Meşhur Ford, geçenlerde bir 

gazete muhabirine: •yakm bir a
tide otomobilleriır'İ Sojadan ya. 
paca~tm .... demişti. 

Scvmçten az daha aklını oy _ 
natacaktı. lhzla merdivenleri çık
tı. Btrkaç dakib sonra ka -
pının önündeydi.. Onu bir iki de
fa fiskeledi. Kapı açtldı. Gözleri_ 
ne inanamtyordu. S3nki bir hayal 
alemindeydi.. 

Genç kadın bu gece fevkalade r 
güzeldi .. Ono ç;lgm bir arzuyu zap
tedemi yerek bokıyordu. 

Omuz başlarile, güğsiinün doL 
gun kısmını örtemiyen pembe 
ipe'kli tuvaleltinin ftlizi garnitürü 
mermer gibi beyaz ve cazib vü
cudüne iştiha verici "" hakikaten 
baş döndürücü ~ir güzellik veri. 
yordu. 

Genç adam bu bir içim su glbi 
halefinin şaheserini bir an evvel 
kolları arasına almak için çırpı
nıyorou .. Elini söndi.irmek için 
elektrik düğmesıne uzatıyordu ki 
Feride kolunu tuttu: 

Açtı. Okudu. 
Fevzi: 
«Benimle izdivac etmek ıçin ıs.. 

rar ediyorsun .. Olabilir. Fakat gü
zelsin. Üstelik servetin de var. Bir 
genç kızla evlenebilirsin. Ben kim
sesiz bir dulum. Senin hayatın bir 
çok maceralarla doludur. Günün 
'lıirinde beni de pek çabıık unuta.. 
bilirsin .. Sevgine inanmıyor de _ 
ğilim. 

Çekoslovak)•ada geçen haftaların heyecanlı günlerinde 

Çekl~rin tezahüratı 

Çekoslovakya matbuatında, si _ 
yasi fırkalar arasında münakaşa
lar başlamışhr. Alman ekalliyeti _ 
nin alacağı idare şekli ne olacağı 
meselesi bütün Çekleri, Slov•klan 
ve diğer ekalliyetleri de meşgul 

etmektedtr. Herahlde devletin is

tiklali ile aykm olacak herhangi 
bir şekhn kabulü mümkün gö _ 
rülmediği gibi verilecek hakkın 

yalnız Almanlara münhasır kal _ 
mamak, diğer eka!Hvetlerce de is
tifade edilmek keyfiyeh vardır. 

İşte bu mevzu etrafıncl:ı Çekoslo. 
vakyadaki siyasi mehafil, matbu_ 
at, efkarı umumiye şiddetli bir 
alaka göstermektedir. Alakadar _ 
!arla müzakereler netice1enmeden 
daha bu hususta kat'i birşey sÖj
lenmiyor. Ortaya çıbn riva~tler 
ise muhteliftir. Çiftçi ftrkasının 

gazetesi ola.ıı Ven kof ı:azetesi ma
nalı bir yazt ynarak ıt•vor ki: Ar
hk herşeyin deği~ıne? clduğunu 

dıse'er malum. Çekoslovakyadaki 
Al an ekalliyeti mevzuu bahso. 
lutken diğer yerlerdeki ekalliyet. 
.~r ne yaptyor? Şimdi bu cihet 

kendini göstermi~tıc ~Iüzmin olan 
bu meselelerin vakit vakit mey -
dana çıkarak ortahğı megul et
me, önüne geçilemiyecek şeyler. 
d,ndir. Şimdi yine ekalliyetlerden 
bahsediliyor Yeni gelen Anupa 

gazetelerinin verdiği malümat şa. 

yanı dikkattir. Çünkü ekalliyet 
meselesi yalnız Çeko ı'ovakya için 

söylenecek şeyler arasnda bundan 
sonra ekalliyetler meselesi yine 
birinciliği almış olacak görünü -
yor. Çekoslovakya meselesi artık 
eski gerginliğini kaybetm:ştir. 
İntihabat gürültüleri arttk bıtti 

ve ehemmiyetli denece\<, yi.irekler 
oynatacak yeni hadiseler çıkma -

dt. Henlayn'in arkasında bütün 
Çekoslovakyadaki Alrnanlann bir 

leşmiş olduğu söylenirken bir 
taraftan da Çekoslovakya devleti. 
ni teşkil eden diğer mühim unsur (Dl•\·?mı 7 ·"ri ·•hifcmi7.flf') 

Bu, onun narast. Odayt çınlatıyor. Çabuk sar
ho~ oldu. Refi!< de içiyor. Üstüste. Dolu dizgin. Çar
çabuk kendinden geçiverecek'\ Belli. Fakat, rakı 
bittı. Rakı 's1er Rakt!. Yeni bir şi§e .. 

- Tahir Ağa rakt getir ... 
- Emrederler ... 
Nimetin ;arhoşluğu tuhaf. Delişmen kadın gev-

şedı. Kendim koyuverdi. 
Pürneş1 e! 

Bı,ti. Rakt ister. Rakı!. Yeni bir şişe .. 
- Tahir Ağa rakt getir. 
- - Emrederler .. 

JILmet:n sarhoşluğu tuhaf. Deli§ınen kadın gev-
şed. Krndini i-oyuverdı. 

Pür neş'e: 
- Y r.~a Refik .. 

D~tkçe, gt nç muharririn iri, tüysi.iz, sarışın ba
şına kolunu bir kement gibi ahyor; dudaklarını çe
kiy<'r, dudaklarına getiriyordu. Refik'de itiraz yok
tu. Belki de memnundu! .. Rakı bu. Gözler bu -
!ut andtkra pir<' deve görünür; en çirkin en güzel 

.olur .. Kafa ispirtonun htzile çark edip hattrat say
faları .üratle seyrini değiştirdtkçe Nimet güzel görün_ 
meğe, dekolte hali ile bir genç ktz kadar ho~ ve cana 
yakı.n geımiy~ başlamtşdt. 

- 'ımet btr kadeh daha 

Edebi Roman 
No.34 

- Cek .. 
- Aferin Nimet, gözüme girmeğe başladm ... 
-Ya?. 
- Evet. Böle olmah. İçkisiz keyf on para etmez .. 

Fazlası fazla '.di. Nimeti hem şımartıyor, hem deli 
ediyordu'. Hrşarı kadın, Refiğin zorudan gözleri d6-
nünce birden bire yerinden kallı. Soyundu. Bu te
peden lU'naga soyunmak, ÇlSÇtplak, anadan doğma 
kalmaktt! 

Bu halmdf. Nimeti düşününüz: Salkun salkım 
etleri, iri kemikleri, kos kocaman vücüdün, tablalı 

suratın, ~:çek bozuğu yüzün, kat kat gerdanın. yal
nız güzel siyah gözlerin manz:..:;ası! Fak.lt, Refik .. ser 
hoş l'eiik, içlı Refik, kendinı mukaddeıatın ceıya
nına kaptp koyveren Refik din\N mi ya?. 

Anlaştlan bu yeni sebzeyi ta _ 
nımak bizlere nasib olmıyacak ... 

eraber ölelim 
Jaııdarman ın iddiaları 

kabul edilebilir mi ? 

- Af buyurunuz .. Bu bir alış_ 
kanlıkttır. Odabnmızt kunturat. 
stz kiraya veremeyiz dedi.. 

Ve bir zarf uzatlt. . Genç adam 
bir lilhza durakladı. Sonra onu 
süratle açtı. 1çiııden çıkan bir ka
ğıdı okudu .. 

cBayan Feridcden bir senelik 
kiraya karşıl>k yüz yirmı lirayı 
aldtğıma dair 3enedtmd!r.• 

Bir Iahza düşündü. S'lnra için
den: 

Beğu1an kadını n katili nas ıl cezalandırılmalı? 

- Adam sen de. Niye söz bir 
Allah bir. Cebden para çıkmıyor 
ya dedi.. Ve kağıdı imzaladı ... 

Aradan günler geçli. Bazı er _ 
kekleri bir bezmi vuslat ihhras _ 
!arını unutturacak kadar değiş -
t!rir .. Yine bazt kadınlar bir zifaf
la erkekleri kendilerine müebbe.. 
den bağlarla. 

F ransl.da, Burj civarında, 

Berri kanalında Ali Leş 
adlı bir kadının cesedi bu. 

lunmuştur. 

Bu kadın, kocJsuıdan aynldık
ta nsonra 37 yaşbrınd.ı Leon Jiro 
adlı bir jand3rma ile ya§tyordu. 

Bu jandarma geçen terde kırk 

gün hapse mahküm olmuştu. Ktş
laya geldiği vakit elbisesini'I ıs

lak ve çamurlu olduğu görülmüş 
ve sorguya çekilmiştir. 

Lcon ifadesinde . Bir gece ev
vel dostu ile beraber bulunduk. 
!arını. kadının ümidsiz bir halde 
kendisine: ·Beraber ölelım!• de
diğini söyledikten sonra ilave et. 
miştir: 

Ve beni suva ioğcu itti, ar. 
• 

Yazan: 

kanıdan kendisi de atıldı. Ben 
yüzerek çıktım. 

- Dostunuzu kurtarmıya 
şe<bbi.is etmediniz mi? 

- Hayır! .. 

te -

Jandarma, bir gün sonra yeni
den sorguya çek;:miştir. Hükü _ 
met tabibi, feLhi meyil ameliya_ 
tında kadının cebren sııya daldı
rı!dığına dair bazı emmareler 
görmüştür. Katil jandarma tev
kif olunmuştur. 

Halk, katılin nastl cczalandm
lacağım merakla heklemektedir. 

Üç yüz seksen imıa taştyan bir 

mektubda hilkimden, katilin mu.. 

hakkak idama mahkürıı edilmesi 
istenmektedir. 

Fevzi Cemilin bu son macerası 
ikinci dereceye bağlanmıştı. Ar _ 
tık onu iyiden iyiye seviyordu ... 
Bir genç ktz alsa belki bu kadar 
mes'ud olaınıyacaktı .. 

Günlerce düşündü. Nıhayet Fe
ride ile evlenmeğe karar verdi. 
Fakat genç dul izdivac teklifini 
bir iki defa reddetmişti.. Fevzi 
Cemil ısrar ediyordu. 

Nihayet bir akş3mdı. Genç a -
dam odasına girdiğı zaman masa
sının üzerinde bir zarf buldu .. 

Feri.denin yaztsını tanımıştı. .. 

- · Ayol kendin söyledin! 
- Ne zaman? .. 
- Bugün ... 
- Maamafih, ben onu düşünmüyorum. Büsbü • 

tiin başka. Hem, onunla hiçbir aliikam yok kl ... 
- Uydur bakalım ... 
- Sahi söylüyorum. Akşam da anlattım ya ..• 
- Ne düşünüyorsun öyle ise ... 

Ete m iz zet BENiCE 

Sarhoşluk sır tutmaz. Ketum olmak için sarhoş 
olmamak liızımdır. Taş çatlasa söyletir: 

- Gazetede küçük bir mesele oldu da .. . 
- Ni?:' ... 

Fakat birden Refiğin zihn'.nde yeni hareketler 
belircii. Ferhunde gözlerinin önünde birdenbire di
rildi; tahrir müdürü ile kavgası hatırası da canlandı! 

- Hiç canım ... Ehemmiyetsiz ... Tahrir heyet! 
müdürü 'le biraz atışttk ... 

- Nıçin? ... ' - Acaba ~·erhunde şımdi ne yaptyor?. Ban~ ne 
diyor beni düşünüyor mu? diye daldı. Bir saniye ... 
iki S<illıye .. Üç saniye .. Nimet bu dalgınlıgın yine he
men farkına vardı? 

-- Ne oldu Refik?,. 
Sonra, }{cfığin alın saçlarından tutu, başmı çek-

di. 
- Kaldır şu başını. Düşünme ... 
- Oi canımı yaktın Nimet!. 
-· 'Ne "!dun yine? ... 
- Bir şey olduğum yok. Sana öyle gellyor. 
- Ferhunde Hanımı di.işünüyorum ... Deme de, 

- Sen in tçin ... 
- Benim için mi?. 

- Evet. 

insan ne kadar sarhoş olursa olsun, eğer sızma
mışsa, k~ndine aid bir bahis oldu mu hemen gidışa
tındaki coskunlıığu kaçıverir ve aktl saniyede der
lenip toplanıverir! 

- E, niye duruyorsun söylesene ... 
- Değınez~ 

- Hayır . • Hayır ... Söyle. 

- Yctrrıez nıi artık?. Enfes ... Oh .. Oh .. şöyle yanıma gel şekt·;m ... çocuk bndtr bakalım ... 
- Sekizde sana yetişmek için yazılarımı bitir

dim. Çıkıyordum. Fikret Bey yeni bir yazı verdi. 
Vaktim olmadığını söyledim. Kızdı. Ben ona söy
lendim, o da bana söylendi. 

- y, mez .• 
f" • rt evle olsun .. Ver. 

D.~ or, l\ımet bu üryan halinde huriler kad;ır güzel, 
nıP,ek1er kaa ı nurani göri.Jyordu. Ve tanı c.;erh.).;!uf 

s~rhoduğun laübaliliği ile, fakat, ciddi: 
-- Sı·n Fcrhundenin ismıni nereden biliyorsun?. 

Fakat beni dıişünmen lıizım. 
Eğer muhakkak evlenmek istiyor
san mektuba ilişik kağtdı ımzalar 
şu adrese gönderirsm. Ben birkaç 
gün için İzmlte gidiyorum. Selam
lar .. 

•Feride• 
Mektubu bir kenara koydu. İli

şik kağıdı okudu .. 
•Bayan Feride ile evlendiğim 

takdirde Suadiyedekl köşkümü 
ona bağşılıyorum .. • 
Kağtdı birkaç defa okudu. Evır_ 

di, çevirdi" Sonra kendisini yor _ 
gun bir halde kol tuğa salıverdi. 
Gece saıbalıa kadur uyumadı. 
Düşündü. Dü~ündıi. Ferideye 

yavaş yavaş hak veriyordu .. Dul 
kad,ın doğru söylüyordu. Macera
ları çaktu. Fakat onu hakikaten 
ciddiyetle sevdiğini nastl inandı
rabilirdi ... Bu asırda hakiki aşk 
var mıydt? Kırk günlük gelinler 
bile çok sevdiklerinin ufak bir 
parastzlıklarını görseler kaçtyor _ 
!ardı .. Para-yı ararken nice nice 
kızlar ve kadınlar hakiki servet _ 
!erini kaybediyorlardı .. 

Saat ikiyi geçiyordu. Uykusuz.. 
luk onu dehşetlı hırpalıyordu. Ilir 
sigara daha yaktt. Ortalığı dinledL 
Ses yok. 

Çok sevdiği kadın vuvasından 
uzaklaşmıştı .. Biraz daha düşün -
dü. Sonra elektrik lambasınt sön_ 
dürürken şezl-0nga uzandı: 

- Adam sen de. Köşkü bnğtş _ 
lamakla cebden plra çıkmtyor ya. 
Yine söz bir Allah bir .. dedi .... 

Bir hafta sonra nikahlandılar .. 
Gürültüsüz bir düğün yapacak _ 
!ardı. En yakın eş ve dostlarını 
akşam yemeğine çağırdtlar.: 

Eğlendiler .. G~ceyarısı köşk de
rin bir sessizliğe kavuşmuştu. Ka
rısı Fevzi Cemil Beyi haztrladtğı 
odalarına götürdü .. Annesini yok
lamak bahanesile onu yalntz btra
karak aşağtya indi .. 

Genç adam od:ıyn girince masa
nın üzerinde duran bir zarf gti _ 
züne ilişti .. Onu açtt. Bir ınektub 
ve bir de köşkü bağtşladtğına da
ir kağıd çıktı Satırları bir yudum. 
da içer gibi okudu: 

Fevziciğim .. 

Seni ben de Çclk seviyordum. 
Fakat vaktile verilmiş bir sözüm 

(Devamı 7 inci 'ahifemizde) 
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ıtıaceranın kahra- Kadın kıyafeiinde yaşıyan erkek Kaca maloluyor 
ne yap acak? "Babam ve anam beni kız J(ibi büyüttüler. Kız--.-'-------·--

Karı koca kavgalarında şimdiye kadar 
bunun gibisi görülmemişti 

mektebinde kızlar arasında okudum.,, Büyük hartin masrafı dünyayı 

İngilterede cereyan eden bir mu
hakemenin taf:silatını •So:l Tel • 
grai• hulasa ediyordu. Muhake -
menin artık neticelenmesi üzeri.. 
ne İngiliz gazetelerinde bunun et
rafında yeniden şayanı dikkat ma
lumat vardır: Zengi!"l bir tüccarın 
karısı olan kırk üç yaşlarındaki 
Ojeni Brenç yirmi altı yaşlarında 
bir delikanlı ile sevişmiş ve ara. 
larındaki münasebat üç sene sür. 
müştür. 

Fakat bir gün ayrılık zamanı 

gelmiş, delikanlı genç bir kızla ta
nışmış, artık kadın: bırakmanın 
çaresini aramıştır. İşte bunun Ü

zerine kadın şimdiye' kadar aşı. 

ğına verdiği paralardan bahisle a. 
ş.ğının macerası başka bir renk 
a.mıştır. 

Yeni sevdiği genç kıza mektup
lar yazmağa başlam,ış, nihayet bır 
gün kendisine posta ile bir kutu 
çikolata gelmiştir. Çikolataları ye 

ı d;kten sonra fenalaşan Ojeni Brag 
bu kutuyu kendisine aşığının an. 
nesi tarafından yollandığını iddia 

1 etmiş, çikolatalar muayene edi. 
lince içinde permanganat dö po -
tas bulunduğu anlaşılmıştır. Deli
kanlının annesi bu idd;ayı reddet. 
m:ştir. Bunu isbat edtcek ortada 
bir delil de yoktur. Diğer taraftan 
salahiyettar hekim ve kimyager -

• ler de mahkemeye verdikleri ra.. 
porda o çikolatalarn içindeki per
manganatın insan öldürecek gibi 
müessir bir zehir olmadığını bil • 
rlirmişlerdir. 

Artık muhakem~ neticelen:llİŞ -
Hr Delikanlının annesinin mes'ul 
olmadığına hükmedilmiştir. İddi. 
asını kaybeden Ojeni Breg de 
mahkemeden çıkarak kocasile bir
likte ev;ne gitmiştir. 

Bu karı kocanın ne vaziyette ol. 
duklarını merak edeı1 bir İngiliz 
gazetecisi de giderek kendilerini 
bulmuş, zengin tüccarın rahat e. 
vinde onlarla konuşmuştur. Kadın 
şöyle diyor: 

- Artık geçti. Bu yüzden ben 
gerek ailemin, gere!< kocamın ü. 
zülmesine sebeb oldum. 

Lakin kocası sözünü keserek şu 
'u söylemi§tir: 

- Bunu düşünerek müteessir 
olma!. .. 
Kadın sözüne devamla macera

sının nasıl başladığını şöyle anlat
mıştır: 

- Norman çok iyi dansed~rdi. 
Ben de kendisini iyi dansedıyor 
diye sevmiştim. Benim kocam ise 
çok iyi bir erkektir. Artık bu ma
cera bitti. 

Bundan sonra kocası da şunu 

rivlemiştir: 
- Karım bana bunu ayhrca ev. 

ve\ anlatmıstı. Ben kendisini af

fettim 
Karı kocanın bir d~ küçük kız 

çocukları vardır Gazeteci ze~gin 
tüccara bundan sonrası içh ne 
dü~ündüğünü sormuş o da· 

- İstikbal için daha birş~y dü
şünmüyorum dcmi~tir, faka'~ r.:ıu

hakka k olan birşey varsa o da ka. 
rımdan ayrılmak n'yetinde olma
dığımdır. 

Kadın da istikbal için şunları 
söylemiştir: 

- Ben bu maceradan sonra yer. 
de sürüklenir gibi yürliyecek de. 

ğilim. Bilakis alnım açık olarak 
gezeceğım ... 

Kadın bir zamanlar o kadar ç<'k 

sevdiği Normandan crtık bahset. 

Y11z Report. j l a rıl\ 
Boğaziçinde, Adalarda, 

Floryada, Mecidiye kövün

cc ve .. Beyoğlunda, nihayet 

bilmediğimiz yerlerde yaz 

nasıl geçiyor ... 

YARIN 
Bu serinin ilk yazısı: 
Büyükderr inci midir? 

Yazan: Murat Ka}ahan 

memekte, bunuu geçmiş bir macıı
ra olduğunu söylemekle kalmak.. 
tadır. Fakat mahkemede söylemiş 
olduğu sözleri dinleyiciler arasın. 
da kocası da duymakta idi. Kadın 
herşeyi anlatmış, l"lormana yaz -
dığı mektuplar da okunmuştll!'. 

Fakat bir zamanlar cok sevilerek 
sonra bırakılan bir kadının hidde
ti ve ıztırabı ile N orm:ına neler 
söylediği de mahkemede anlaşııı .. 
yordu. Delikanlıya: 

"Ölünceye kadar kadın kıyafe
tinde gezmek istiyorum 

- Sen kocamın müsaades:ni su. 
iistimal ediyorsun. Giydiğin P<İbe. 
seleri ben yaptırdım. Sana otomo
bil aldım diyerek onu son dereceye 
kadar tahkir etmekten kenaını :ı.. 

lamamıştır. Şimdiye kadar de!'. -
kanlıya 800 İngiliz lirası verdiği • 
nı, bu parayı geri almak için böy
le söy!iyerek Normandan hiç oL 
mazsa paraları iade edecef(ine da. 
ir sağlam bir vad almak istediğini 
söyliyen Ojeni Breg eski aşığının 
mali vaziyetini de onun yeni se. 
vişmeğe başladığı k:za yazdığı 

mektupta şöyle anlatıyordu: 

•Haftad:ı l İngiliz lırasiJe 15 şi
lin kazanan Norman sizi gczd·re. 
cek, eğlendırecek kada:· p3raya 
malik değildir. Haftada kazandı • 
ğının 10 şilinini annes;ne vermek. 
tedir. Onun için benden aldığı pa 
ralarla sizi gezdirmektedir. 

Jilemantin ınüşlerilere hizmet ederken ..• 

Fakat artık muhakeme yukarı. 
da söylendiği gibi delikanliııın an. 
nesinin beraati ile neticelendikten 
sonra bu maceranın artık ded;ko. 
du tarafı da kapanmış, karı koca 
yine kendi hayatlarına dönmüş -
!er demektir. 

Fransada, Beş~re kasabasında, 
1903 de bir çiftçinin karısı Ma • 
dam Mari Dubua bir erkek ço -
cuk doğuruyo~. 

Kadın; çocuğun erkek olduğu. 
nu görünce derin bir ye'se düşü . 
yor. Çünkü kendisi de kocası da 
bir kız çocuğu i~tiyorlardı. Can. 
ları sıkılıyor. Fa~at, ne yapsın

lar. Çocuğu öldürecek değiller a .. 

İki gün sonr~. Mös"ö Lüi Dıı.. 
bua çocuğu kucağın~ alıyor, Be. 

Güzel Prensesin 
Aşk hikayesi 
Çocuğunun babasından 1,fl00,000 

tazminat 1 s\iyor ve .. 
A g da 1 O ,O O O _f r a n k da 

tahsisül alncak mış!. 

Prenses Madia - ~roac.av, \..rran
dük Nikola'nın ya\•erinin kızı ve 
çok asil bir kadındır 

Prenses, birkaç S"ne evvel meş. 

hur Şinayder top fabrikası sahi -
binin yeğeni Mösyö Lüi dö Bran
tese tesadüf etti. Aralarında şid. 
detli bır sevda başladı. Mösyö 
Brantes bekar ve serbestti. Hal -
buki Prenses evli ve iki çocuk a
·nası bulunuyordu. F'akat aşkı ga
lebe etti, kocasından boşandı. 

Brantes, de Prensesin yüzünden 
ailesi ile bozuştu. İki sevdalı pek 
tatlı bir hayat geçiriyorlardı. Se. 
yahate çıktılar. Çini. Mısırı, Sah. 
rayı dolaştılar. Çok mes'ud idi • 
!er. Bu saadet tamam üç sene sür 
dü. 

Fakat günün bırincle delikan _ 
lının ailesi hükumete müracaat 
etti.Kendisini Hindiç;niye gön _ 
dertti. Arkasınrlan Prenses de 
gitti. Ve bir kız ~ocuk doğurdu: 
Nadeja ... 

AYRILIK 

Bırkaç ay sonra Brantes, zenı;in 

bir İrlandalı Lordun kızile evlen. 
di. Fakat geçinemediler, az sonra 
ayrıldılar. 

Prenses Serbato\· sevgilisinin 
hatasını affetme~~ hazır. Sahre -
diyor. Bir gün onun yine kendisine 
döneceği ümidini besliyor. 

Geç'nmek için mankeni k yapı
yor. Bir aralık mücevherlerini 
hatta imparatoriç0 Aleksandrın 
hediyesi olan bir boroşu bile em. 
niyet sandığına rehin edıyor. Kı. 
zı büyüyor. dört y·ışına giriyor. 

Lüi Brantes çoruğu t3nıyor, 

ve anasına ayda 1 ,200 frank tah
sisat vermeği kabul ediyor. Pren. 
sesin ümidi yerinde: 

- Bir gün banı gelecek' ... 
Fakat seneler ~eçiyor, gelmiyor. 

DAVA 

Ar'tık ümidini kesen prenses 
mahkemeye mürncaatle sevdiği, 
hala da sevmekte bulunduğu a _ 

damdan 1 milyon tazminat ve ;:;. 
da 10,000 frank tahsisat istiyor. 
Bakalım mahkeme neye karar 
verecek? .. 

Bir yüzme 
Havuzu 
Kazandık 
Burada gece müsaba

ka yapılabil ecek 
Büyükderede B~yaz Park ga. 

zinosu yanında çok güzel yüzme 
havuzu ve atlama kulesi yapılmış
tır. 

Uzunluğu 25 ~enişl;ği 12,5 met. 
metre olan bu ha\·uz 1938 Berlin 

lediye dairesıne gidiyor, gülüın
siyerek: 

- Bır kızun dünyaya geldi. A. 
nası ve ben kendisıne Klemantin 
ismini verdik. 

Dıyor. Belediye memuru defte. 
re kaydediyor, ve bır nüfus cüz. 
danı veriyor. 

Aradan otuz beş sene geçiyor. 
Kimse işin farkına varmıyor. 

Klemantin tıpkı bir kız çocuk gi. 
bi büyütülüyor, giydiriliyor. Kız 
mektebine devam ediyor, okuyor. 
Sonra bir çiftlikte hizmetçilik, 
on beş sene bir kahvede kadın 

garsonluğu yapıvor. Herkes ken. 
disine c:madmazeJ.l diye hitab e_ 
diyor. O da, halınden memnun. 
Geçinip gidiyor. 

Asker kaçakları!ldan birçokla. 
rının kadın kıyafotine girip sak. 
!andıkları çok görülmüştür. La. 
kin bunlar, er ve geç yakayı ele 
vermişlerdir. Böyle otuz beş se. 
ne belli etmeden kadın kisvesı 

altında yaşamıya muvaffak olan. 
lar, yok denilecek dHecede azdır. 

Klemantinin kadınlığı daha bir 
çok zamanlar m~ydana çıkmıya • 
cal<tı. Bir tesadüf neticesi anla • 
şıldı. 4 üncü daire komiseri otel. 
!erde bir araştırma yapl\·ordu. 
Erkek - kadının bulunduğu otel 
birdenbire basıldı. Klemantinin 
odasına girildi. Kôğıtları tedkik 
edildi. Hepsi muntazam ve urnlü 
dairesinde idi. Yalnız halinde te. 
Jiıı; ve yüzündeki tüyler komise. 
rin dikkat nazcırını çekti. Kara. 
kola götürdüler, doktora muaye
ne ettirdiler. erkek olduğu mey. 
dana çıktı. Sorguya çekildi. Ve 
serbest bırakıldı. 

KLEMANTİ'.\' lTRAFi 
Vak'ayı haber alan Paris gaze. 

tecileri, erkek - k3d•nın p<'şine 

düştüler. Bunlardan biri bulun -
duğu yeri öğrend;. Kendisini gör. 
mek istedi. 

Otelci pencerenin önünde otu. 
ruyordu. Gazetecıy! görünce: 

- Madmazel K!emantin gaze. 
tecilerle kat'iyen görüşmek iste
miyor. Mazur görünüz. 

Dedi. Mıthabir hemen cevab 
verdi: 

_ Affedersini2, ben gazeteci 
değilim. Sigorta memuruyum. 
Bir prim işi için kendisin görme. 
ğe geldim. 

- O halde yuka~ı çıkınız. 6 ncı 
katta. 21 numaralı oda ... 

olimpiyadı için yapılan beyne! -
milel havu~un aynıdır. 

Atlama kulesinin havuzu ayrı 
olduğu için ayni zamanda atlama 
ve yüzme müsabakaları yapıla _ 
bilecektir. 

Havuzun etrafında yapılan elek. 
trik tesisatı sayesinde gece bu ha. 
vuzda müsabaka yapmak imkanı 
vardır. 

Sıhhi duş ve soyunma odaları 

tam konforu ihtiva etmektedir. 

Merdivenleri tırmandım. Oda 
kapı.sına vurdum. İçeriden bir ba.. 
riton sesi: 

- Kimdir o? .. 
Diye sordu. Az sonra kapı açıldı. 
Esmer, orta boylu bir kadın kar. 
şısında bulunuyorum: 

- Erkeklerden niçin bu kadar 
çekiniyorsunu! Siz de bir erkek 
değil misiniz? .. 

Dedim. Güldü: 
- Evet, erkek idim. Fakat, fo

yam meydana çıktı. Ingi!tere Kra. 
lının yüzünden ... 

Acayib! İngilterP Kralının bu 
meselede dahli ne? Hayretle yü. 
züne bakıyordum. 

Klemantin, ban.ı bir sandalye 
gösterdi. Kendi de yatağın kena_ 
rına oturdu. 

- Evet, dedi. İnı;ilterr• Kralı -
nın yüzünden... Bıliyorsunuz a, 
Kral yakında Parisi ziyarete ge. 
lecek. Bu münasebetle zabıta bü. 
tün otelleri, evl"!'I araştırıyor. 

Şüpheli adamlar var mı, yok mu 
öğrenmek istiyor. Geçen sabah 
birdenbire bizim ouele de geldi. 
ler. Odama girdiler. Ben her sa
bah traş olurum. O sabah henüz 
olmamıştım. Komiser, vüzümdeki 
kılları görünce şüphelendi. Bu su. 
retle erkekliğim meydana çıktı. 

- Bunu biliyorum. Fakat öğ. 
renmek istediğim şey, bu kadar 
sene kadın kıyafetinde ve kadın 
gibi yaşamanız sebebi nedir' .. 

- Alışkanlık ... Babam ve anam 
beni kız gilbi büyiittüler. Kız 

mektebine verdiler. Kı21 ar arasın
da okudum. Kızlara mahsus hiz
metleri öğrendim. \•"diyebilirim 
ki size, biraz da kızla~tım ... 

On altı yaşındı yetim ve kim. 
sesiz kaldım. Bir ~Jftçi ailesi beni 
yanına aldı. Üç sene çiftlikte hiz. 
met ettim. Ben bir şev söyleme. 
dim. onlar da bir şey anlamadılar. 

On dokuz yaşına gelince bir a
vıkat ailesinin yınına, orta hiz. 
metçiliğe girdim. Bunlar da kız 

olmadığımı anlamadılar. Esasen 
ben de erkek olduğumu çoktan 
unutmuş, erkek tavırlarını kay. 

Klcınantin 

betmiştım. Bütün görenler beni 
haıldkaten kız zannediyorlardı. 

Bu yüzden başım& çok şeyler 
geldi. Bir gün yeraltı şimendiferi. 
n.e binmiştim. Ayakta duruyor -
dum. İriyarı bir herif arkama geç. 
ti. Tesallfıta başladı. Yerin dibine 
geçtim. Ve ilk ısl.asyonda indım. 
Ya sinemada başım~ gelenleri bil. 
seniz ... Elektrikler söndü mü ya. 
nımda bulunanlar ellerile. dizle
rie rahat vermemeğe haşıyorlar. 
dı. Yerimi değiştirmek mecburi. 
yetinde kalıyordum. 

Bunlar bir şey jegil. Fakat gü. 
nün birinde Artıır adlı birisi ba
na gönül vermez mi? Bundan ya. 
kamı kurtarınca.'a kadar birhayli 
zahmet çektim. 

Bu, gaz kump:rnyasında ç•lışı. 
yordu. Hizmet ettiği nılokantanın 
da en iyi müşterilerinden idi. Bir. 
çdk defalar izdivac t·•klifınde bu
lundu. Kırbul dmedm. Nihayet, 
kendini öldür~ceqini söyleyince 
dayanamadım. Kendisini odama 

kaç sene fakir yaşattı? 
Dört senede bin ·ı ' mı yar ..• 

YazQn :_Fu9d Saml!J 
Umum harbden altı sene ev - ı 

ve!, 1908 de, Alman erkıinıharbi
ye reisi General Blum, bir mu. 
hareıbenin kaça mal olacağını tah. 
mine memur edilmişti. 

General Blum, hesablarını bir 
senelik haııb üzerine ıstinad et -
tirmiş ve Almanyanın seferber 
edeceği 4,750,000 neferin techızatı 
da dahil olduğu halde ır.asarifınin 
7,5 milyar olacağını farz ve tah • 
min etmişti. • 

General Blum, bu paraya ayrı. 
ca sınai hayatın durmasından ile. 
ri gelecek zayiatı gösteren 1Q mil. 
yarı da ilave etmak lilzımgeldiği. 
ni söylüyordu. 

HaDbe girişen her dev Jet için 

bu gibi masrafları e.,.ıı>lden istld- ı 
ıaı edilmesi pek tabiidir. O zaman 
mevcud olan ittifak muahedeleri. 
ne binaen Alman Generali, harbe 
daihl olacak devletlerin b~ş dev
letten ibaret olacağını tahmin e. 
diyordu. 

Binaenaleyh, bir senelik Avrıı.. 
pa harbi, onun fikrine göre 87.90 
milyar franga mal olacaktı. 

Harb başladı, ve dört sene sür
diL General Blumun hesabına na. 
zaran bu haı'lı 200 milyara mal 
olmak icab ederdi. Halbuki mil. 
yarlar muharebesine diğer dev. 
Jetler de iştirak etti. 

Fakat, bütün masraf neticede 
.beş devlet üzerin~ yüklendı. Fran
sa, İngiLtere, İtalya, Almanya, A. 
vusturya ... 

Zahiri ~'Okluğuna rağmen, Al
man Generalinin hesabı çok az ve 
hakikate çok uzaktır. 

• •• 
Harbin iptida~ından itibaren 

içtimaiyatçılar, istatistıkçiler, bu 
büyük haı'bin Napoleonun zama. 

çağırdım. Hakikali anlattun. Za
vallı o kadar müteessir oldu ki 
Pariste duramadı, bir başka yere 
gitti. 

- Ya Arturun yerinde bir ka. 
dm olsaydı? .. 

- Ona da ayni suretle muka • 
bele ederoim. Bu sözümü isbat 
edeceğim: Uzun müddet bir ti -
yatroda gardrop memurluğu yap. 
tım. Bütün oyuncu kızların elbi. 
selerini ben verirdim. Hepsi ö -
nümde çırçıplak soyunurlar, giyi
nirlerdi. İçlerinde çok güzelleri 
vardı. Hiç birine karşı bir şey his.. . 
setmedim desem yalan söylemiş 
olmam. 

Klemantini muayene eden dok. 
tor, tam erkek olduğunu söyle • 
miı;tir. 

Klemantin, ayrılırken elimi 
sıktı, şu sözleri söyledi. 

- Erkekliğim meydana çıktı. 

Fakat ben ölüncey" kadar kadın 
kıyafetinde yaşamayı tercih edi
yorum. 

Zabıta, Klemadınin hüsnü ha. 
!ini nazarıdikbt~ alarak kadın 

elbisesini muhahz:ı etmesine mü. 
saadc etmiştir. 

nından.beri vaki olan harblerin 
masrafından daha yüksek bir ye
kun tutacağını, beşeriyete daha 
pahalıya mal olacağını söylüyor. 
!ardı. 

19 uncu yüz yılın başlangıcın. 
daki muharebelerin tekmil mas.. 
raflarını hulasa ve yekıin etmeğe 
çalışalım. Yeni ve son istatistik -
lere nazaran umumi hubln müt. 
tefik milletlere mal olduğu bin 
beş milyara yaklaşmak mümkün 
değildir. 

Napoleon muharebelerinin, 
Fransaya yirmi milyarlık masrafı 
mucib olduğu umumiyetle kabul 
edilmektedir. 

Bu paraya diğer memleke\ler 

masarilf olarak da 5~ milyar ilA.. 
ve edilecek olur<~ Nap,,leon mu. 
harebelerinin Avrupaya 75 mil -
yara mal olduğu ;ıörüliır. 

Yunanistan istikliıl: için yapıl•n 
muharebeler Yunanistana 3 miL 
yara ve buna yardım eden Avru. 
pa milletlerine d~ 6 milyara mal 
oldu. 
Kırun muharebelerınde, muha. 

ribler 12 milyarlık bir masrafa 
girdi. 

1859 daki İtalya muharebesi, 
pek çabuk neticdenmesi sayesin
de 3 milyardan biraz fazla mas.. 
rafla kapandı. 

Meksika muharebesinde Fran. 
sa, beyhude yere 500 milyon sarf 
etti. 

Suriye seferlerinde Fransanın 

masarifi 125 milyondur. Şilezvig 
muharebesi Prusya, Avusturya 
ve Danimarkaya ~15 milyona mal 
oldu. Prusyanın Avusturyaya 176~ 
da harb ilan ed;şi iki devlete 1 
milyar 220 milyon ma'1·afa pat • 
ladı. 

Paragüa'dakl muharebe için 
Brezilya hükumeti 4 milyar mas
raf etti. 

1861 de, Birleşik Amerika hü -
kfımetinin istiklal muharC"beleri 
sarfiyatı iki taraf i.;in, o zaman 
pek büyük görünen 27 milyarlık 
bir yekuna baliğ oldu 

1873 de Maliye Nazırı Matyo 
Boci tarafından tertib olunan bir 
bilançoya nazaran 1C70 • 71 mu. 
harebesi, Fransay., 12 milyarlık 

bir yük yüklettiği anlaşıHı Bu. 
na, kaybedilen ,ilayctler arazisi. 
nin kıymeti olan 3 milyar da ila. 
ve edilince Frans.ının o zamanki 
masrafı 15 milvar olur 

1877 de Türkiye • Rusya muha. 
rebesi tahminen 6 b;lyarlık bir 
masrafı mucib oldcı. Rusya • Ja. 
ponya muharebes: 6 milyarı Rus. 
yaya aid olmak lizere 12 milyar. 
dır 

Balkanlar muharC'bcs:nin mas. 
rafı ağaşı yukarı 5 ~uöyar tahmi11 
olunuvor 

Milyarlarla h"~ab oiunan bu 
muharebeler ya!"ltnda, birk:lç yiiz 
milyon masrafı murib olan ınüs. 
temleke muharebelp•önın tafaila. 

Devamı 7 inci sahifeınızd• 
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• Şehrimizde 
Açılan yeni 

Orta mektebler 

lstanbul ''Adliye sara- Otelciler İçin Vekillerin 

• • Mekteb açılacak Fevkalade 

Türk - Mıs;r a{~etler~nin 
dünkü karşılaşması çok 

heyecanh o~du 

Maarif Veki1leti orLamcktcb ve 
liseler çağına gel 'n genelerin sa 
yısının her yıl gittikçe arttığını 

görerek bu hususta yeni kararlar 
verm~tir. 

vı,, nın ınşası gecıkecek (Birinci sahifeden devam) T ı 
• ' bütün viliıyE"llcre gönderild1ğinı ap an tısı 

İstanbulun •Devlet mahallesi• 
haliııi alacak olan Sultanahır.ette 
adlıye, belediye ve vilayet saray. 
!arı namile evvela 3 yeni ve mu. 
azzam bina yapılacağı rnallımdur. 

rasının bir kitab müzesi haltnde 
muhafaza olunacağını bildirmiş -
tir. 

Bu sebeble hapisanenin bu kıs.. 
mı yıktırılmıyacaktır 

Mısırlı sporcular ancak 7 mü
sabakaya g:rdiler, yeniden 

Türkiye ve Mısır rekorları kırıldı 

An ad ol uda llkuyan ortume k 
teb gençlerinin mekteblerinden 
mezun olduktan sonra ekseriya 
muhitlerinde lis~ bulunmaması 

dole.yısile lstanbula v~ya başka 
vilıiyetlerc gide,ek fazla masraf ve 
emek ihtiyar etmemeleri için ev 
ve la her vilayette muhakkak bir 
lise açılması kararlaştınlmıştır 
5 sene iÇErisinde bütün vilayet 
!erimizde, birer lise binası yap 
tırılacak ve yeni liseler faaliyete 
geçmiş olacaktır. 

Bu binalardan 1 incisini teşkil 
eden adliye sarayının yapılacağı 
umınni hapisane binasının yıkıl
masına geçilmi§tir. 

Yalnız aldığımız malümata gö. 
re yeni adliye sarayı projesinde 
mühim bir tadilat yapılması ka. 
rarlaştırıhnı tır. 

Bu tadilata seboo; umumi ha
pisane binasının yanında bulunan 
diğer bir binadır. 

Yeni İstanbul adliye sarayı 
şimdiki planda ayl"ll111ış olan ye
rinden 10 metre geriye çekilecek. 
tir. Bu vaziyet ise; yeniden bazı 
istimlakler yapılmasını icab et.. 
mektedir. Binnetice adliye sara
yının inşası gecikecektir. 
Diğer taraftan şehircilik niüte. 

ha951Sı M. Prost İstanbula aid na. 
zım planı çiz~ ken, bu 3 yeni ve 
muazzam binanın da yerlerini ay
rı ayrı tesbit etmi§tir. Şimdiki va. 
ziyete göre adliye sarayı ile bera. 
ber belediye ve vilayet sarayla -
nnın da geriye çekilmesi lazım 

gelmektedir. 

Mmr • Yunan - Türk atletleri 
arasındaki müsabakalara bugün 
Kadı:köyünde Fenerbahçe stadın. 
da devam edilmiştir. Stadyom, at· 
letizm müsabakalannda görülnıı. 
yen müthi{ı bir kalabalıkla dol • 
muştu. Şeref baldkonur..d• Mısır 
elçisinin Mısır ve Irak sefarrti er
'kAnı yer almııılardı. 

trltizam baıkımından kusursuz 
bir mükemmeliyet lç;ndc cereyan 
eden müsabakal:ırda alınan tek. 
nik neticeler şunhrdır: 

200 metre - Altı atlet iştirak 
<>d~du. Mısırlı Andryadl 22,4/10 
birinci, Mısırlı Ubeyd ikinci, Türk 
Melmıed üçüncü. 

1500 metre - Üç allet iştirak 
etti. Türle Receb 4,11 1/10 birinci, 
Mısırlı Ali YUıSuf i!<incı, Türk Ke. 
mal üçüncü. 

400 metre manialı - Ü"ç atlet 
i{ıtirak etti. Mısırlı Müsküres 57 
yeni Mısır rekoru, birinci. Mısırlı 
Holvani ikinci, Türk Faik üçüncü. 

Bu koşuda Faik çok güzel bir 
~u yaptı ve nihayete kadar baş. 
taki mevkiini muhafaza o:ti. Fa
kat son maniada ayağı takıhrak 
d~tüğü için üçüncülüğe düştü. 

4Xl00 baı)'raık - Mısır takımı 1 
44 birinci. Türk tlkımı ikinci. ' 

Diı.ic - Beş kişı ~tliak etti. 1 
Türk Arot 37,55 birinci Tü.rk Yu. 

suf ikinci, Tüıık Yavru üçüncü. 
Yüksek - Dört atlet i~tirak et.. 

ti. Genç atletimiz Türk Jerfi, Yu
nanlıların Balkan şampiyon ve 
rekardmeni olan Pantazis'ı mağ. 
lı'.'ıb ederek, 1,83 !le birinci oldu 
Yunanlı atlet ikinci geldi. 

Oirid - Üç atkı! i!;tirak etti 
Mısırlı Saiyyeıt 56,97 birinci, Türk 
Rasim ikinci. Türk Şerıf üçüncü 

Üç adım - Yedi atlet girdi. 
Türk Yavru 13,38 ile birinci geldi 
ve Mısır rekorunu eg3le etti. Türk 
Üçtek ikinci, Mısırlı Seyvan üçün. 
cü oldu. 

10,000 metre - Üç atlet iştirak 
etti. Mısır ve Türk ~ekordmcnleri 
de bu arada idi. Heyecanlı bir ko

şudan soma Mısırlı Abusbah 34,l 
4/10 birinci, Türk artan ikinci ol. 
dular 

Gülle - Beş at!et iştirak etti. 
Türk Ateş tlırahiır. 13,40 birinci, 
Tünk Arot ikinci, Türk Şerif üçün. 
cü oldular. 

Balk.an bayrak yarışı - Türk 
ve Mısır atletleri iştirak ettiler. 
Güzel bir koşudan sonra Mısır ta. 
lamı 3,23,2/10 birincı, Türk takımı 
ikinci geldi. 

Müsalbakalardan sonra müka • 
!atlar Mısır elçisi Bay HaJı,kı Ce
zayirli bizzat dağltmıştır. 

Bu işe başlangıç olmak üzere 
Maraş ve Çankırıda iki yeni mo 
dern ve büyük Fsenin temeli pek 
:Yakında atılacaktır. Ayrıca, müte
addid şehir ve k3sabalarınıızda da 
birçok ortamelctebler açılacaktır. 

Bundan maada yem kararlar a. 
rasında İstan'i:ıulu alakadar eden 
mühim cihetle rde vardır: 
İstanbul kız liselerinin IL'e çağına 
gelmiş genç kızlarımızın h~psini 
istiab edemediği anl.ışılmış ve e. 
sasen civar vilayetlerden ve Ana
dolunun muhtelif yerlerinden de 
her yıl birçok genç kızın gönderil 
diği İstanbul kız liselerine, bir ye 
nisinin süratle ilavesi zaruri gb
rülm~ür. 

Bu münawbetle, ÇAr§Smbadaki 
kız ortamektebi bir kız lisesi ha. 
lioo ifrağ olunacaktır. 

Bu huı;usta hazırlıklara başlan. 
mıŞtır. Yeru kız lisemiz; teşrini -
evvelde tedrisata haşlıyacaktır. 
D:ğer taraftan şehrimizde yeni 

yapılacak olan ortamckteblerin sa 
yısının 12 ye iblağı da buyeni ka. 
rarlar cürnllsindt>ndir. 

Yeni İstanbul ortamekteb\eri
run 4 ü Kadıköy ve Üsküdar, bir 
tanesi Boğaziçinde, 7 si de İstan. 
bul ve Beyoğlu semtinde oloıcak • 
tır. 

Maarif Vekaleti hapillane bina. 
sı ile beraber yık.ılma·k istenilen 

•Kanuni Sultan Süleyman• ın 

vezirlerinden İbrahimpaşa köş _ 
künün yıkılmamasını, ileride bu-

Gözleri dönen - tabancalı aşık -Kendisini yatışhrmıya uğraşan 
masum bir genci ağırca yaraladı 
Dün akşım, L1ingada muhı\ı he. leyeceği halde kabadayılanmış ve: 

yecana veren bir cınayet hadisesi - Ağabey isi de olsan benim 
olmuştur: kolumdan kız :ılamazsın ..• Çek ba. 

Büyük Langada Musal!a cadde- kalım arabanı! .. 
sinde 26 numaralı evde oturan Diye Mihala saldırmıştır. 
Hayiık 5 - 6 aydanberi tanışmakta Mihal, aile namusunu bakire 
olduğu Hüsn~ye '.smindt! genç bir kızk.ardcşinin ;ffct!ni dıişuncrek 
kızla .gezmeğe çıkmış ve Küçük - bittab1 büyle bir teklife razı ol-
Iangadaki Hiristonun bahçesine mamış ve Halile şiddetle muha _ 
g~mişlerd.ir. lefet etmiştir. 
BAHÇE SAFAS!NDAN SONRA Bunun üzerine Halil hemen ta. 

CEFA'.. bancasına davranmıştır. 
İki gene sevgili 1 saat sonra bah- Halilin elinı arka cebine attığı. 

çeden çı'k:racakları zııman Hdyik nı göre Hayik ise selameh firarda 
birdenberi genç kızın kolundan bulmuş olacak ki hemen kaçmağa 

Fransızlar Hataydaki fazla 
askerlerini çekiyorlar 

Bu ortamekteblere yal~ .. z er -
kek talebe kabul edilecektir. 

Yeni ortamekteblerden dört ta. 
nesinin temel atma merasimi ey. 
lwden evvel icra edilecektir Bu 
işlerle uğraşmak üzere maari( mii
dürlüğünde bir komisyon te~kil 
olunmııştur. 

fırlamış ve karşıda genç bir de. başlamıştır. 

liıkanlının kolunda gelmekte ol • YOK YERE YANMA BUNA 
duğunu gördüğü kızkarcleşi Mar- DENİR!. .. 
yanına yanına ko;;muştur. Halil Hayikin arkasından birkaç 

Hemşiresiı1in böy!a tanımadığı kurşun savurmuşsa da isab~t etti-
bir adamla kolkola ve serbestçe rememiştir. İşte bu sırada bahçe _ 

(Birinci sahifeden devam) ı 
on yedide Tevfik Rfuıtü Aras ile 
Fransız büylik elçisi arasında An
karııcla itmam edilmiş ve şu teb. 
liğ neşredilmiştir: 

Ankara 3 (A.,A.)- Tebliğ: San
cağın dahili ve harici emniyeti 
hakkında 29 mayıs 1937 tarihli 
Sancağın ı:arantisi muahedesin
den mütevelUd erkılıııharliiye an. 
!aşmaları, bugün 3 temmuz l 93S 
sabah saat 8 de Antakyyada im 
zalaom..ıştır. 
Diğer taraftan, Türkiye ile 

Fransa arasındaki dostluk mua • 
hedesl ve ayni zamanda 1926 ta. 
rihli iyi komşuluk muakevelena
mesinin tooıdidi hakkındaki müş. 
terek beyanname üz.erine Anka. 
:rada Tiltkiye Hariciye \Tekili ek
selans doktor Arasla Fron'IBDm 
Ankara bü} lik elçhıi ekselans 1. 
Ponsot arasında devam etmekle 
olan müzakereler, buailn 3 tem.. 
muz 1938 saat 17 de nihaJete er. 
mistir. 

MAREŞALi.: TELGRAfl 
Payll! 3 (A.A.)- Anadolu A

jansının hususi muhabiri" hildiri. 
yor. 

Genelkurmay Başkanı Mare .• al 
Fevzi Çakmak Orı:oner~ı A'1m 
Gündüze aş ~dald teJırafı eek • 
m~tir: 

Ü~ haftadanberi geceli gündü~ 
lii devam eden çetin müradelc -
ni•le haşarılan bu muva(fa"iyet. 
ten doln)"I te~ekkür eder, başla 
•İz olduiunuz halde heyetimizi 
l~skil eden arkadaşlarımızın ııöz. 
)Prindf'n fipt"rİm. 

BO. 'E":'.111:-1 • 'UTK\1 
Par" :ı (A.A.)- Anadolu AJ~n

sıııın husu i muhabiri hildiriyor: 
1 u"İİn Dovilde harici ticaret 

n1ti aviı·lerinin zi~·afrtinıc riya~et 

eden Jlonc, iraJ ettiği 1 
nnlukta 

ezcün1le unın miiınkerelcrden 
sonra Tiirkiye ile Sancak işil'dr 

anla mıya ,.e bir dostluk mualıe. 
de i ahline varılmasından dolayı 
fe,·ka13tle ~C'\"İn-: ,.e mrnınuni~·e-.. 
tini ifaıl<ı etmiştir 

AVRUPADA AKİSLER 
Pari< 3 (A.A.)- Anadolu Ajaıı-

sının hu'1USI muhabiri bildiriyor: 
Akşam gazeteleri bu sabah An. 

takyada askeri anlaşmaların im
zasnı memnuniyetle haber veri. 
yorlar. İtilif, Ankarada dostluk 
muahedesinin parafesinl müt~n • 
kıp mer'iyete girecektir. Antak~a 
telgraOarmda, Türk ahalide nya
nan şevk ve heyecandan, Ata • 
tiirkiln resimleri ile süslü taklar 
kunıldıığundao, diğer unsurların 

haberi slikı'.lnetle karşıladıtından 

bahsedilmektedir. Bazı muhalif 
ailelerin i !erini ta•fiye edip mal 
]arını al:ırak Hatayı terkeyledik • 
!erinden bahsedilmektedir. 

Londra haberleri, Ti.irk - Fran. 
sız anla masmm fngilt~rede fev. 
kalade iyi karşılandığı ve Bonnc. 
nin hararetle tebrik edildiği mer
kezindedir. 
Anlaşmanın Cenevre mehafi • 

!inde de en iyi lnti6aları tevlid 
ettijtinl bildiriyor. 

Belediye ve Şoförler 
(Birinci aalılfeıfon devam) 

mobil sayısı azalmıyacaklır. Çün. 
kü piyasaya "°n zamanlarda ye • 
niden 450 taksi çıkarılmıştır. Is
tanbulda ~leyen taksilerin adedi 
1,000 i bulm~ur. Bu vaziyet şeh. 
rimizdekı şoförleri .-endişeye dü • 
şütmüştür. 

Otomobil sahibleri pıyasada ~
leyen taksiler çoğaldıkça işin azal. 
dığını teri sürerek tak~ilerin tah. 
didıni arzu etmektedir. 

Bu hususta şoförler cemiyeti de 
Beledı1yeye müracaat etmiştir. 

Ct'miyet, bundan sonra piya -
sa::;a yeni taksi çıknrılmasını iste. 
rooktedir. 

Belediye bu müracaatı tedkik 
etmek üzere fen heyetine havale 
etmiştir. Şoförlere son cevab an • 
cak bu muayenelerden sonra va
rılacak neticeve gör,. vrrileccktir. 
Diğer taraftan. •plaka• ucretle. 

rinln benzinin litresine yapılacak 
bir zamla alınması hakkında şo _ 
förler tarafından yapılan ve bele· 
diyece de esas itibarile makul gö.. 
rülen sureti hal de fen hı?ıyetlnce 
henüz tedkik olunmaktadır. 

Maarif müdür muavini İzzetin 
reisliğinde bulunan bu komisyon; 
yeru mektebler ~trafında faaliye. 
1e geçmiştir. 

gezmesine fena halrlc kızan Hayık nin sahibi Hiris!onun oğlu J\lliıal 
hemen kızkard~ini Hal:! ismin - bahçesinden dışarı fırlamış ve: 
deki bu adamın kolundan ayırmış - Ne yapıyorsun yahu?. 
ve ona: Böyle akşam akşam silah atılır, 

- Haydi eve dön! .. Yok.>a ka • b h it · ? u a yenır .... 
r:ışmam! .. demiştir. Diye Halile çıkışmıştır. 

LÜZUMSUZ BİP. El. d İstanbu! üçüncü icra memurlu _ ın en kaçırdığı şikarının ye. 
ğıııı.dan: KABADAYILIK~. rine karş1S1na bir başkasının çık. 

Kolundaki genç sevgilınin böy- t - ·· H ı·ı d 
Mahcuz ve paraya çevrilmesine ıgını goren a ı e: 

le birdenbire, ağabeysi tarafından A ı b 
karar verilen tamamına on beş bin - sı sen ana ne cesaretle ka 

alınmasına kızan Halil kızı baştan ? d' k h lira kıymet lakd r olunan Dfmirtaş rışıyorsun. ıyere emen nam -
çıkardığı iQin Mihalden özür di • ı M"h ı 

mahallesinin Şekerci ve Şeyh Da. uyu ı a ın üzerine çevirmiştir. 
vud hanı sokağında 36 kütük 281 ile delliiliye resmi borçluya ;;jd 0 j: İşin silaha dönmesi üzerine Mi. 
ada bir parsel eski 1..2-3.4 yeni mak üzere satış bedelinden istifa hal da az evvel Haykin yaptığı gi

, 1..3 numaralarla murakkam ve ya- 've 20 senelik vakıf taviz bedeli a. bi kaçmayı tecrübe etmek istemiş. 
rını masura suyu cari olan kag r lıcıya aittir. se de Halilin kurşunları arkasın -
hanın 1344 hisse it±l>arile 18 payı l\lczkCır gayri menkul dan yeti§miştir. Birbiri arkasına 6 
açık arttırmaya konmuş olup 5/8/ ev.arı umumiycsi kurşun sıkan Halil bunlardan 1 l 
938 tarihine müsadif cuma günü sa. Mezkür gayri menkule Şeyh Da. ile Mihalı sırtından, 2 incisi ile de 
at ondan 12 ye kadar dairemide vud sokağındaki 3 numaralı met _ bacağından yaralamıştır. 
birinci açık arttırması icra ve art- halden girilir. Han kapısı ve met. Silah seslerine bir çok halk bı
tı?"a bedeli mezkur ııayri menku. ı hal demir kapılı üç oda mevcut _ rikmi§. pollliler de hemen vak'a ye 
!un tamamına takdir edilen kıy - tur. Bu üçoda ve avlu üzerindeki rine koşmuşlardır. Komiser Niya. 
mete nazaran satılığa ;ıkarılan his- camekanlı kahve ile birlikte zem'n zi derhal icab eden tedbirleri al. 
seye isabet edm kıymeti'l ~: 75 ini katında 15 oda ve ayrıca kapıeıya nwı ve Halili kısa bir zamanda Y~
bulduğu takdirde alıcısı uhı!Psine ait camekanlı oo;ı vardır. Hanın kalamıyu muvaffak olmuştur. 
ihalesi yapılacağı aksı halde son vasatında zemini kapak taşı döşeli' Yok yere hadiseye k~an ve 
arttıranın taahhüdü b•ki };almak üstü açık bir avlu mevcuttur BuJ Cerrahpaşa hastanesine kaldırılan 

· Mihalın yara! k • d üzere arttırma on lıcş gün mud _ avluda mermer bir havuz mevcut arı 90 agır ır. 
detJe temdit edilerek 20/8/938 ta. Ol~p odaların b~zıları sokağa dP ·ı Japon 
rihine müsadif cumartesi gü:ıü ay· mır kapısı ve bır mahzen mevcut. 
ni saatte dairemizde yapılacak i. tur /1 m t 
kinci açık arttırmasında mahcuz Birincı katta: 17 ve ikinci katta pera oru 

ve satılığa çıkarılmış olan mezk(ır 18 oda vardır. Bu handa m~~c.~t bir'Sarayda tasarruf 
gayri menkul hissesi en fazla art. mescıt evkaf tarafından mühurlen. 
tıran uhdesine ihale 0Jun3caktır. miş.tir. Her .katta üçerden dokuz 11fan etti f 
Sat~ peşin para iledir. Arttırmaya hela olup bınanın dış beden du - • 
girmek istiyenler mukadder kıy _ varları kargir ve dahil aksamı ah. Tokyo 4 (A.A.)- Prens Konoye 
metten satışı mukarrer hisseye ısa. şap ve her katta odaların önünde ve maliye nazırı tarafından impa. 
bet eden klymetin 3 ye.:li buçuğu üstü kapılı cam açık koridor mev. ratorluğun iktısadi vaziyeti hak _ 
nisbetinde pey akçesi veva ulusal cuttur. Alt katta elektrik vardır. kında verilen malümattan şiddet
bir bankanın teminat m"ektubunu MESAHASI: 732.50 metro mu • le müteessir olan imparator, bir 
vermeleri iktiza eder. Hakları tapu rabbaıdır . misal teşkil etmek üzere ı;aray 
sicillerile sabit olmıyan ipote'kli a. HUDUDU: Bir tarafı Deveoğlu ~.asrana~ında tasarruf yapılması 
la<:aklılar diğer alakadarların ve' yokuşu bir tarafı Şekerd soks~ı ıçın tedbırler almağa karar ver _ 
irtifak hakkı sahihlerinin bu hak. I bir tarafı yol ve arkası 2 _ 3 ve 5,' 7 miştir. 
!.arını ve hususile faiz ve masarlfe numaralı parsel mahaller ile mah. İmparatorun masasında ecnebi 
dair vukubulaca'k iddialarının !lan duttur. memleketlerden ithal edilen içki. 
tarihinden itibaren 20 gün z:ırfın. Daha fnzla malümat almak isti- lerin yerine meşrubat olarak milli 
da e\Takı müsbitelerile birlikti' d.ı-ı yenler 6/7 /938 tarihind•n itibaren Sake kullanılacak, Mmr tütünleri 
!remize bildirmeleri icab eder. Ak.' dairemizde açık asılı bulundu ruh. yerme sarayda Formos adasında 
si surette hakları tapu s!cillerl!e cak arttırma şartnamesine \·e 9371 y~tiştiri!en tütünler içilecektir. 
sabit olmıyanlar satış bedelinin 1026 numaralı dosyasına müracaat. Nıyabet sarny nazırı tarafından 
payJaşma.~ından hariç kalırbr. Mez ıa icap eden maı'.llmat ve izahatı al- verilen talimat mucibince saray • 
kı'.lr gayri menkulün nefsinden d·J. mış Ye öğreruni~ olş.cakları llfuı d~n veya saraya verilecek olan he 
ğan bilcümle verii .mükellefiyeti olunur, dıyeler bundan sonra kıymctll ma 

denden olmıyacaktır 

haber verdiğimiz <mir üzerine h:r 
vilayette belediye r~isler v~ ma
halli kaymak.ımlann iştirakile bi.. 
rer komısyon teşkil olunarak cm. 
rin yerine getirilmes1 içn çallŞ -
malaca geçilmiştir. 
Diğer taraftan İkt19ad Vekale -

tinde teşkil edilmiş olan turizm 
bürosu da otelcilik işlerinin ıslahı 
etrafında ehemmiyetle meşgul o. 
lumnaktadır. 

Turizm bürosu bu !•.ususta İstan
bul otelciler cemiyetinin de na • 
zarı dikkatini celbetmiştir. 

Bu hususta yapılan tetkiklere 
göre mem]ek.,.im:zde ete! dene • 
bileceık yalmz 269 müess,-ı;enin bu
lunduğunu diğerlerinin tamamile 
ıslaha muhtaç oldıığtt anla:ılmış. 
tır. 

Nüfusu 18 milyonl yaklaşan 

memleketimize bi rde baricden ge. 
lecek misafirler rle ilav~ e;!.ılin<:e 
bu yekunun ıh!ivaca ne kadar 
gayrikafi geleceği ilk nazarda an
laşılmaktadır. 

Bu noksanın biran evvel gide • 
rilmesi için mevcud oteller süraL 
le ısl:ıh olunaca:< ve yen.iden bir 
çok oteller açılacaktır. Otelciliği 

teşvik için bu ~<abi! yeni açıla • 
cak müesseselerir. 2 yıl vergiden 
muaf ~utulmnsı muvafık görül • 
m~ir. 

Ayrıca yerli müşterilerın ve ec. 
nebilerin istirahatini karşılaya -
bilmek iç''l garsonların ve otelci
lerin bu işin erbah1 olması da za. 
ruri bulunmuştur. 

Bu maksadla IJir •otelcilik rnek
te!l:ıi• açılması etrafında esaslı ted. 
kiklere b8'Şlanmı tır. Yalnız hu 
yeni mektebin yalnız otelcilere de. 
ğil garsonlara da teşmil olunması 
ve her iki cemiyetin birleşerek 

«garsonlar ve ct.dciler mektebi> 
nıin biran evvel kurulması arzu 
olunmaktadır. 

Ayrıca trende>ı ve vapurdan çı
kan yolcuların belediyenin kon _ 
trolu altında bulunacak yeni bir 
teşkilat taraCından otellere sev _ 
kolunmasının da teminine çalı 
şılacaktır. 

Veki ilerimizin 
Tetkik seyahatları 

(Birinci sahifeden devam) 
lad gölüııün kurutulması amclL 
yesini ve diğer nafıa işlerin! ma
hallinde tedkik edecek o1an Na. 

(Birin<i sahifeden devanı) 
lacak.tır. 

Bu halde içtiı!"aa mu ili.der A. 
tatürkün riyaset b'1yurmnldrı ve 
Erkanıharbiyd Umul':' ye Re si • 
miz Mareşal Fc,·zi Çakmağın da 
toplaımııya iştirak etmesı çok 
muhtemeldir. 

Celal Bayar'ın 
teşekkürü 

:lstanıbut 4 (A.A.) - Kaootaım 
yıldönümü müna>;<.<betile ~-ekilen 
telgraflara Başvekilimiz ta.rafın _ 
dan aşağıdaki cevabla makab~le 
OOilmişt.ir: 

cKabotajın yıl.dönümü mtina _ 
sebetile üıhar olunan derin du} 
gulara mulıaıbbetle teşekkür ede. 
rim.» 

Başvekil 

Celal Bayr.r 

Avusturgada 
Yeni ve şiddetli 
Tedbirler 

Avusturyada yenı şiddetli ted _ 
birler alınmakt.ıd•r. Avustury 
umumi valisi Scys İnkuart t 
kararname neşrederek; haliha _ 
zırda hususi müesseselerin bJ 
§illda bulunan bütün komi 

.serlerin 1 ağusrosta işten \l'
çileceklerini ve 15 ağustostan ev 
vel faal!ıYetleri hakkır.dn izruı 
vereceklerini bildirmiştir. 

Sııiisti.ınaller görü ;(·n komıseı 
!ere karşı yeni radikal tcdi:ıirler 
alınmıştır. 

Ayrıca dün sa'IJahtanber. eks 
risi Viyanalı olm Ll:·ere 12 k 
k;;dar k(omiser tahaşşüt kamp 
gönderilmişlerdir. 

(Dış politikadan devam 

2-- Adliye v ~kalcti 
~ Hw.usi hükumd komis.', 

mı. 

4- Divanı harı.. 

lUcsclc ~udur: Bir mcbu •• k. -
nımi manada askeıi sır t\:'~ ıl cl!cD 
maICmıatı eld ettiği zaman hun.ı 
nasıl muttali oldııı;unu So\ lrm , 
mecbur mudur? 

Avam kanıarasının imli~ azları • 
na karşı mebuslar ötedcnberi bu. 
yük bir hassi) et göstcrdıklcri.ı -
den, hadise bu muhitte d•riıı he. · 

fıa Vekilimiz Ege seyahatini A. Y"""° uyandımıı,tır. Bir a;ırdan 
danaya kadar temdid edecektir. beri, parlamento İngilf. si) a:.• Jıa. · 

Bay Ali Çetinkaya: Adanadan yatında taınıııııilc h:ikim vo çuk 
Sivas - Erzurum hattı inşaat ma. imtiyazlı bir vaıi)"ettedir. Bu ha-
halline de gidecektir. kimiyeti temin etmek için parlii. 

Bu ara Dahiliye Vekilimiz Şük- mento ırcçmi~ asırlaı·da kral. kra. 
rü Kaya da Karadeniz vilayetle. im )akınları ,.c Lordlar kamarası 
rine ve oradan da şark ha,-:ılisine ile mücadele etmiş n bun'arı bi· 
gidecektir. rer birer maf:liıb ctıni~ir. Avam 

İktısad Vekilimiz Şakir Kese - kamara ının imtiyaıı w .ıılahi. 
birin tedkik seyahati de Trakyada yeti bahis m•·,·zuıı olan lıer me-
yapılacaktır. sele daima kamaraıım lehine hal-

Ziraat Vekilimiz Orta Anadolu. JPdildiğine bakılacak olu"'a, mc. 
da, Sıhhat ve İctimai Muavenet sele bu drCa da ayni sckilde n~ti. 
Bakanı da İzmir ve Ege mmtaka. relenmelidir. 
sında tedkikler yapacaktır. Fakat hiıi"" herhalde İngiltere 
Maarif vplrilile 1 İnci iç politikasının tck:mliil tarihi ba

umum mÜfettİşİn İşti- kıınından entere•andır. Ye Hltlin 

k 
• h dünya kamoyu tarafında~ )"nkm 

ra ettiğı eyet alaka ile takib edilmektedir. 
Vana S!'idiy0r .\ s E<;,tr.R 

Siird 4 (Son Telgraf) -- Maarif SultanahmC'd sulh 3 ünc•ı hukuk 
Vekilimiz Saffe! Arıkan ve birine; ahk · d ··r . . . ö · m emesın en: 
uml11TI mu ettış Aoıdm zmen, 
General Galip Deniz, Yüksek Ted- ~ Davacı _avu~_aı.. l\!<!n c; Sanıh ts-
risat um m ··d · ·· C d 'lk 1 rafından f.5. kuçuk pa.za:da Anado-u mu Jru eva , ı . .. r. 
tedrisat umum ·· d.. .. 1·" .1 'lu hanınrla 7Jraat o:kıı kc:-mu uru ... maı . .. ı: 

Hakk', hususi kabrn müdlirü Ni. caretıle m(~gul .Mazlum ogul!laf 
had Ermen, Güzel ,an'atlnr Aka. dan Osmon alcı hınc :lB/1162 O 

demısi muallimlerinden n-imar dosyasi!e açılan 200 !ıra alac~k c 
Arif Hikmet ile diğer ze\'at bu • vasının ~apılmakta olan muhkC 
gün Diyar'bakırdan şehrimize gel. 1 &ınde müddeileyh n ikJmE:tgal'lll' 
diler. , meçhul olmasına bt"!acıı Jancn . 

Ma.ari.f ~ekil~:z ve umum mÜ- ı pılan kblıgata ragmen maltkeııı 
fettışımız ıle rernkatındekl zevat, g 1 · ld - d l sl e memış o ugun aıı gc en 3 
meras'.rnle karşılaoıdılar. Bütün 1 . · d t dkik . ıncı ceza osyası:ı.L'"l e ~, 

geçtikleri yollard~ halk tarafından ehli vukufa haval<ı cdilc:lığ,'ldcn 
alkış:ındılar. Gece ~ercflerine miı- . . 
kellef bir ziyafet tertib olundu. h1.>le muamrlcli gı . .ııı kararı 

Saffet Arııkan ve refakatindeki ! tebliğine ve tnuhakemenin 19/7 • 
heyet bu saıbah erkenden ve Bit. ! tarihine .mıısaclif salı günü saat ıC 
lis yolilc Vnna hareket ettiler. 1 talikina ma>ıkemcc~ karaı· veri 

~itlis .. 4 (Son Telgraf) - Sabah.

1 

olduğundan tarihı ıiiindan it!baf 
lcyın Sıırrlden h nkct eden Ma- be~ gü'l •f•"kia !t nz edcc jiı ye' 
arif Ve'kilimiz s~at il de burada 

1 

ve ,·aktı mczkürdd ma'ıkeı:-cd 1 
bcklenmcktrdir zat vo ~ bilYeka' hazır bu' 

ZAYİ madığt takdirde gıvrıb!'ıı muhct.j 
Üniversite tıb fakültesinden al. meye devam ve kara" Vl'ri'('('Çğı 11 

mış olduğum hUv1yet cilzdmunt nen teb!iğ c>lı.ınur. 
zayeltim. 1 

1883 İh::an Dc~r•mac> 
938/l'G2 
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rwı ı-ı;:;-~.....,,~-..... ~ ..... .,........,,.,_ ..... _. 
ııır Tercüme, ve iktibas 
A~ Hakkı mahfuzdur: 

Yazan : Rahmi 

Vesika, resim, HU1lilm•t ve not Yerenler: Eski Osmanlı donanması erkA
nmdan miralay Remzi, İskele ve limanlar umum kumandanı albay 

Şükrii Pala, komodor başkatibi İhsan, batan gemi kaptanlan, 
eski arnuıtörler. Ve bugüne kadar ırizli kalan vesikalar 

''Türkler büsbütün başka 
aradılışta insanlardır .. her 
iiletden daha cesurdurlar,, 

~ onra; bunu söyliyen süvarinin souk yüzüı1de Sihir
;: ya çöllerirıin; kutub1arın buzku ışıklarını andıran 
~ bir ışıidayış parladı 

Fakat, etrafa korku 
salmak, tahtelbahirleri oldukların
dan daha korkunç bir silah şek _ 
!inde etrafa yaymak, bu propa -
gandayı gel~tirnıek ouretile Mar
rnaradaki korkuyu artırmak pren
sipine hizmet eden Helbrock fela-
ketzedelerin yardımına koşan 
•Kemikler> lilere de bir oyun 
yapmak arzusunu duyuyor, biraz 
evvel tencere ve slhan kapakla -
rile kendilerini dalırağa mecbuı; 
eden Türk jandarmalarının inti -
kamını , hemşerilerine yardıma 
k~an .. köylülerden almak istiyor
du. Gozleri peres:tobda ôletin ade-
9e>tnden görünen sandal akınında 
dolaşırken mangaya seslendi: 

- Kim var orada?. 
.. Ara postası yerinde duran Mon_ 
opark atıldı: 
- Emret kapiten! 
- İkinci nerede• 
- Mangada kapikn~ 
- Ne yapıyor? 
- Yaralılarla meşgul! 
Helbrock can sıkıntısı ne de _ 

vam etti! 

-:- Ne bitmez yara imiş bu! ... 
~ sahan kapağı n~s ilç boş şişe 
urettebatı yerlere sermeğe kafi 

gelecekti az daha! 
...... 

Mongöpark b 
• T una cevab verme ... 

dı .. \i eremezdi de .. S0ğukkanlı sü-
varileri kanı k· d • .. . . ' a ar soguk yuzile 
~ıçbır zaman bu kadar hadid bu 
t ar hırslı görünmemişti g~mL 
l .. 

yaptanlarının huyunu pek iyi 
ııl n Mongöpar'< onun için Hel
lrock'un kendi kendine gibi bu 

le · · · .. nışını cevabsız bırakmıştı. 
uvari bir dakika sustuktan 

u Ü d"'k ' n u ten sonra Nrongöparka 
retti· 

- Çabuk bana ik:ncıyi çağır! 
- Ba~üstüne kapiten, . 
Tayfanın fırlayışından çok geç

i en ikinci hızlı adımlarla HeL 
rock'un yanım geldi ... Hafif bir 
bessümle aydınlanan yüzünde 
lr .istihzanın manası görülüyor, 
nı tesirle kü<:ük gözlerinin içi 
lüyordu ... 

Helbroclt'u selamlıyan ikinci 
andanının yanında durdu: 

~n 1 l s R"m::ın ı ; 53 - -

- Beni istem;şsiniz kapiten! 
- Evet... Daldığımızdanberi 

meydanda yoksunuz da:. 
- Şüphesiz beni görcceğini1: 

geldiği için aratmadınız! 
En yakin madununun bu tertib 

konuşmasına illi defa rastlıyan 
süvarinin gözleri hayretten açıldı. 
İkin<>i devam etti. 

- Mangadaydın1 .. Atılan bakır 
ka:blar York Hardla iki neferin 
kafalarını yarmış; onları pensı -
man yapıyorlar Bnşlarındaydım ... 

- Ala... Şu iş çok tuhafıma 
gitti teğmen! 

- Hangisi .. Kabkacakla kovala
ruşımız mı? 

- Evet! Hele yaralanan müret
tebata ne dersiniz? 

İkincinin yüzünda yeniden gü_ 
lücük izleri belırdi... Kahkaha -
tarla gülmemek için kendini zer 
tutan İngiliz bal-ıriyelisi güçlükle 
cevab verdi: 

- Orasını sarmayın kapiten .. . 
aklıma geldikçe hiı!a gülüyo:um .. . 
Yalnız anlarnadıı!ım bir nokta var. 

- Hangi işte... Hangi nokta? .. 
- Şu tuhaf çarpışmadaki şiş<> 

atma noktası: 
- Evet devam et! Anlamadığın 

noktalar nereler? 
- Biz mo!örlerin yanına çık -

tığımız zaman jondarmalar ora -
daydı değil mi? 

- Evet! 
- Ellerinde silahları da vardı. 
- Evet... 

- Niçin bize silahla karşı koy-
madılar da York Hard'ın ellerin-
den silahı almasına 

ettiler. 

- Evet ... 

müsamaha 

- Sonradan, her iş bittikten 
motörler yanyana bağlanarak a -
teşe verildikten sonra kara taş -
!ar gibi bizi hemen, tencere, şişe 

yağmuruna tuttular? Bunu bir 
türlü anlıyamıyorum. Bun _ 

!ar ya pek cesurdurlar ki son ha
hareketleri bunu isbat edirnr. Ya

hud da çok korkaktırlar, ilk hare

ketlerinde oldu/'(u gibi silahlarını 

teslim edişleri de bunu anlatıyor. 
Siz bunu neye hanılediyorsunuz? 

Helbrock bilgiç bir adam tav -

1f7ff;5t 
1 Prcu m e eaen ı-.~tlf':e H at'b 

- Çünkü bütün bu mesele İ
için herkesi şaşırtan ve herşeyi 
karıştıran bırşey var. İster mis;_ 
n.z sizinle şu işiıi bir tarihcesinı 

yapalım. Esasen yalnız vak'a'. an 
taded ed ec~k olursak hiç de kısa 
stlrt!> yecek ... 

•Bundan üç ay evvel İngiliz 
Tllrk Petrolyom kumpanyası 
k nrli< ı aleyhine bir darbe hazır_ 
1 nmaktadır. Bunun hakkında 
h~çb''.. tafoiliıt yok. Yalnız şöyle 
b ı r şuphe var ki Sovyet Rusya 

bu s:n arkasındadır. Bu iş gizli 
ycpılmakta olan ve pek amansı~ 
bulunan petrol muharobesınin bir 
s ... rhasıdır. 

Sovyet Rusyada bu tehdidin e
sasını öğrenmek üzere ajan1arı .. 
mıza emirler verildi 
Adamlarımızdan emin olma -

mıza ve onların da servisimizin 
en iyi memurları bulunmalarına 
rağmen bu sırrı ortaya çıkarma

mağa imkan hasıl olmadı. Bize 
artık öyle geliyordu ki verilmiş 
olan malümat yanlıştır ve adeta 
işten vazgeçilmek üzere bulunu· 
luyordu. Fakat bu sıralarda Pa
riste izahı çok müşkül olan bazı 
tezahürat oldu. Bu haberler ge_ 
lince tabii ortada birşey var ka
naati çok kuvvet buldu. 

•Bu işlerin içinde bir takım 
halı satıcılarının şüpheli roller 

rile başını salladı. Bu sefer tebes.. 
süm etmek sırası ona gelmişti... 

Süvarinin soğuk yüzünde Siber
ya çöllerinin, K•ıtublarır.. buzlu 
ışıklarını andırln bir ışıldayış par
lamış., bir dakikada sönmüştü. 

Henüz bu tebessümün tesiri 
kaçmadan, kaybolmuş Helbrock 
söze girişti: 

- Dostum; Türkler büsbütiın 
başka yaradıl1~t" ınsanlardır. Dün.. 
yanın hiçbir milletme benzemez.. 
!er. Cesurdurbt'. ... Hayatları göz
lerini bumaktan sakınMaz hare ... 
ketlerle yapıla!'! hamleler içinde 
gizli değildir. Her zaman ve her 
şeyin önünde bu hailerini muha
faza ederler ... 

Zekidirler: 

Zekalarını ycknasak ışlerin akı
şında kullanmazlar. Bir işle sap
lanıp onun teferrüatile uğraşmaz.. 
!ar ... Her şeyd~ ve her işte zeka
larının ince t'.!zalıürieri görünür. 
Yalnız bu hassa!arnıı o kadar gü_ 
zel maskelem~ği bilirler ki ... Bir 
çok yerlerde ~n iptidai vaziyette 
karşılaştıkları zeki geçinenlerle 
inceden inceye alay ederler. 

Başarıcıdırbr; 

Yalnız bu h3s>al3•ı bir irade -
nin altında inkişaf eder. İşte bu 
üçüncil saydığım h~ssalarının te
zahürünü de biraz evvelki hare -
kctlerinde p,österdiler.. Senin 
cür'et cesaret rnan falan diye hv
sif ettiğin bu hareket sade şu 
noktanın, başar.cı kudretin bir 
ortaya çıksın, kendini gösteriş 

sahnesini tcşk;l eder. 
'Devamı var) 

HİÇ DANS BİLMEYEN 
ÜZÜLMESİN! .. 

Paris dans akademisinden me
zun, Paris Syndicat national Tür
kiye Delegesi. 

Dans profesörü Kemal ~ayer. 

Talebelerini en kısa bir zaman 
içinde ve çok mükemmel 
rette yetiştirmekle rekor 
mıştır. 

Adrese dikkat: 

bir SU

kazan-

Beyoğlu _ İstiklal caddesi • Yor-

dan Lokantası sır&sı No. 69 

oynamakta olduğu görüldü. Halı
ları altında saklanan bu namus -
kar esnaf casus veya istihbarat 
ajanı gibi birşey olduklarını pek 
sak lıyamıyorlnrdı. 

Bazıları ellerimize düştüler ve 
nihayet gayet kıymetli malumat 
elde ettik. 

Bütün bu faaliyetin başlamak 
üzere olan bir petrol muharebe
sinin ilk işaretleri olduğunu gör
dük. Harb petrolün en ~ok bulun
duğu yerde, Irakta geçecekti. .. 

Bunun üzerine bizim servisimiz 
işi ortaya çıkarmak için size mü
racaat etti. 

O zaman siz çok isabetli birşey 
yaptınız ... Bu defa bizim namı -
mıza çalışan, halıcılardan mü -
rekkeb bir şebeke kurdunuz. On
ların sayesinde malı'.lmatımız bi
raz daha genişledi. 

• Başlangıçta işler mükemmel 
gidiyordu. Fakat birden Gre\·elle 
faciası oldu. 

•Fransız polisi sizin adamları _ 
nızdan birinin niçin kendi vatan
daşlarından birini öldürdüğünü 

(4 iincü sahifenıizden devam) 
vardı.. İlk kocam paralarımı ye
di:lcten sonra beni terkctrn.Ujti Ben 
de o günden sonra bana servet 
bağışlamıyacnk hiçbir erkekle bir 
leşmcmeğe karar vermiştim. Sen 
sözümü yerine getiren ilk talih -
sin .. Verm~ olduğun senedi iade 
ediyorum. Artık onun hükmü yok.. 
tur. Senin hakiki sevgin en büyük 
servetimdir. 

Karın: Feride .. 
Son satırları bir hıçkırık takib 

etti. Saadetin en büyüğü onu az 
daha çıldırtacaktı .. D~li gibi oda
dan dışarı çıktı. Karısını nasıl bir 
sevinçle kucaklamak için çırpı -
nıyordu. Fakat köşkte derin bir 
sessizlik vardı .. O nereye gitmiş

ti. Mecnun gibi bahçeye fırladı 

Tam o sırada kapının zili üstüste 
çalındı.. Genç adam kapıyı açınca 
karısı Feride ile karşılaştı. Sürp -
rizi neden sonra anlamıştı. Onu 
kucakladı. İlk defa pey verilen 
yere gelm~lerdi. Genç kadın aş
kın en tatlı sesile g~crniı> saade -
tini besteler gibi seslendi: 

- Kiralık odalarınız varmış. 

Görebilir miyiz.. 

Ay ince bir buluta giriyordu ... 
Fevzi Cemil gözlerinde titreşen 

saadet damlacıklarını onun kum
ral saçlarile silerken genç ve gü
zel karısını göğsüne çekti: 

- Bağrım ebedi yuvan, gönlüm 
sana pey, ömrüm de aşkımızın 

silinmez konturatı olsun dedi. 

- BiTTİ ·-
HALiL BE.'Dl FIRAT 

Çekler 
Hazırlanıyorlar •. 

(4 üncü sahifeden devam) 1 

kabul etmek, inanmak devri geç
miştir. Devletin yeniden teşkili 

!azım geliyor. Bunun için de zih
niyeti değiştirmek icab etmekte
dir. Buna karşı milli ve sosyalist 
bir gazete olan Çeke Solorn ga_ 
zetesi değişiklik kabul etmiyor. 
Çekoslovakya devl<tinin 921 de 
yap \ğı teşkilatı esasiye kanunu 
vardır. Bu gazete ve onun fırkası 
asla değişiklik istemiyor. Fakat 
Çekoslovakya gazetelerinin bu 

münakaşaları bir tarafa bırakılır 
da Avrupalı muhabirlerin aldık -

lan ma 1 ümat gözden geçirilirse 
o zaman şuna varılıyor: Çekoslo -
vakya hükumeti yeni yapacağt i
dari ve siyasi teşkilat ile memle. 
ketle edemi merkeziyete doğru gi
dcktir. Ondan sonra da muhtelif 
ekalliyetlerin devlet idaresine iŞ
tirakleri temin edilmek üzere bir 

nisbet tayin edilecek, on~ara dev- ı' 
Jet memuriyet1

,0 ri verilccoktir. Fa_ 
kat bunlar acaba Henlayn'in Sü • 
det Almanlarını tabnin edebilecek ı 
gibi midir? Henlayn tam mana;ıle 
bir muhtariyet istemektedir. Sü -
det Almanları yine Çekoslovakya 
devleti içinde, fakat idare husu
sunda tamamile ayrı, bildikleri 
gibi hareket etmek istiyorlar. Bu
nun için Almanların bir halk mec_ 
lisi de olsun diyorlar: Volstag. 

Bunun manası ise orada Alman_ 
!arın kendi millet meclisi olsun 

bir türlü meydana çıkaramadı. 

Bunu ancak biz biliyoruz. 

- Benim en iyi adamlarımdan 
biri olan Abdul-Nesim birdenbi
re benim ona anlattığım şeyler_ 

den daha başka şeylerin mevcut 
olduğunu anladı. Açıkgöz bir a

dam olduğu için bu sırrı öğrenir 
öğrenmez benden para sızdırmak, 
şantaj yapmak, yahud bize il-ıa_ 

net etmek tarafına gitti. Kendi 
adamlarımızdan birini ona gön_ 
derdim. Bu adam, hasımlarm'1 _ 

zın bir adamı gibi kendisini ona 
tanıtmıştı. O zaman bhmin mde 
yanılmadığımı gördüm. 

Abdul-Mesim hemen sırrı ona 
bildirdi 

Bunun üzerine bizim adamımız 
hiddetle kendisinin hakiki hüvi _ 

yetini belli etmek ihtiyatsızlığın -
da bulunmuş... Bunun üzerine 
korkudan ve hiddetten kudurmuş 

bir hale gelen Abdu: -Mcsin he -
men bizim adamımızı öldürmüş. 

Ben bu karşılaşmanın neticesi 

ne olabilir diye endişe ettiğim için 

9 ir harb 
(5 inci sahifeden dev2m) 

tından sarfınazar cdıyoruz. 

Hulasa, zikrettiğimiz yüz yılda 
vukua gelen başlıca muharebele
rin masraiları yckur. edilir ve Ce
nubi Afrika, fünd, Çin, Cczair, 
Tonkin, Fas, ilah. seferleri de 30 
milyar farı.olunursa, yüz seneden 
biraz fazla bir miiddet içinde bü
tiln dünya ha~b masrafları yekiı.. 
nunun 400 milyarı geçmediği gö
rülür 
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1 İstanbul Vakıfla r Direktörlüğü 1.an!arı =ı 
Cinsi 

Sadeyağı 

Pirinç 

Sadeyağı 

Mık- Muhaır.- ilk 
darı men teminat 
Kilo bedeli 

Kuru7 Lira Kr. 

4800 95 342 00 

17500 25 328 13 

700 95 49 88 

ihale 
Günü 

16/7 /938 cumartesi saat 11 de. 

(Hastane için). 

16/7 /938 cumartesi saat 11 de. 
(Hastane için). 

16/7/938 cumartesi saat 11 de 

(İmaret için). 
Bu kadar mütavazı bir rakam 

önünde eslfıfımızı takdir ve tak.. Gureba hastanesi ile Laleli fıkara imaretine liizumu olan yu'<arıdıı 
dis etmeliyiz. cins ve miktarı yazılı yiyecekler ayrı a)>Tı açık eksiltmiye konulmuştur. 

••• 
1
1haleleri yukarıda yazılı gün ve saatte İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğü 

1914 senesinin nihayetile 1915 in binasında toplanan komisyonda yapılacaktır. Şartnameleri her gün Le-
başlangıcında istatistikciler; u.. vazını Kaleminde görülebilir. (4085) 
mumi harbin, geçen yüz yılın 
harblerinden daha z!yadeye mal 
olacağını ileri sürdüklerı zaman 
hakikatten ne kadar uzakblar. 
cDaha pahalı• ke!imesinin ne e
hemmiyeti olur!. yüz defa daha 
pahalı demeleri lazımdı 

Dört senede nesli hazır, geçen 
neslin yüz sened~ sar!ctmediğinin. ı 

:yilz mislini sarfetti 

Bin milyar!. Bı. nkamı hyin e
denler, sulh konferansında bulu
nan murahhı:slardır 

Herhalde bu rakamlat ancak U

mumi ma:>rafı gö~t~riyor. Ya fe ... 
Jaketler. zararlar? Bunları ne 
tasvir edilebilir? Şüphesiz, para 
ile !ıesab edilemiyen aile matem
leri, göz yaşları .. Ölen bir kimse, 
mahvolmuş bir sermaye değil mi
dir?. Son muharebede ise 7 ,miL 
yon adam öldü. 

1870-71 muharebesinden sonra 
Fredrik Passi ediyor ki: 

cÖlen bir nefer, yirmi otuz se
nelik bir sayin, bir mahstılün 
mahvü hedmi demekti~ Bir ne -
ferin vdatı, ailesi için elim bir 
hayaldr. Ve yalnız ölenler tadad 
edilir Lak.in bu seier yorgunluk_ 
!arına, yaralarına hastalıklan, ça_ 
Jışamamazlığı da il.ive etmeli. 
Ham ylizünden, harbden on s~ne 
sonra ölenler bile bulunur. Hangi 
istatistikci bu zayiatı takdir ve 
tahmin edecek?. 

Bu zayiatın takdir ve tahmıni 
mümkün olmuş olsaydı, bın beş 
milyar masrafa daha birkaç yüz 
bin mi1ynr i15.vesi l:\7.1mge1irdi? 

Bundan böyle muharebeler, ga.. 
libe de, mağluba da felaket geti-
recektir 

demektir. Daha müzakereler olu

yor, ergeç bir neticeye varılacağı 
ümidi besleniyor. 

Fakat bütün bu msselclerin dik
kat edilecek tarafı Prag milzake
relerinin ne gün biteceğinde ol -
masa gerek, Asıl ehemmiyetli 
nokta Prag hükümeti ile Südet Al 
manian arasında her hususta an

laşma hasıl olduktan sonra her iki 
taraf da rahat edebilecek m'dir? 
Sualinin cevabıdır. Bugün bu me
sele, yarın diğer bir iş, öbür gün 
başka bir hiıdise çıkmıy;;cak mı? 

Çekoslovakya hükümeti askerlik 
müddetini üç seneye ve sulh za_ 
manındaki ordusunu tam 300,000 
kişiye çıkarmayı düşünüyor diye 
ortaya çıkan rivayetler üzerine 
Alman matbuatının işe son derece 
ehemmiyet verdikleri yeni neşri
yattan anlaşılıyor. Bu bahsin her 
gün canlı bir tarafı olacak ... 

yakına bır gincü koymuştum ... 
Bunun üzerine bir vasıtasını bu .. 
lup Abdul - Mesin'e bir haber 
gönderdim ve kendisine dedim ki 
eğer konuşacak olursa, onu ölüm
den hiçbir şey kurtaramaz. Fakat 
susacak olursa ona hürriyetini 
iade etmek için elimden geleni 
yapacağım. 

cSon dakikalara kadar bize ina
nıyordu ... Fakat ağır ceza mahke
mesi karşısında eitgide kuvvetini 
ve cesaretini kaybetti. Nihayet 
günün birinde onun bizim hasım
larımıza yolladığı bir notu ele ge_ 
çirdim. Artık benim için onun işi 
bitmişti. 

Demindenberi genç kızdan göz
lerini ayırınıyan genç adam: 

- Onu kendi höceresinde öl -
dürmek daha ihtiyatlı olmaz mıy_ 
dı? 

Muriel Smith başını salladı: 

- Muvaffakiyetsiz birkaç tec
rübe yapıldı. Sonra başka çare 

kalmadığını anlıyarak mümkünü 
tatbik ettik. 

lstanbul Erkek Öğretmen Okulu Satın 
Alma Komisyon Başkanhğından : 

Okulumuz içm alınacak yıllık yiyecek ve yakacağa dair il.in bu-

günkü Tan razetesindı,dlr. (3837) 

Türk Hava Kurumu 
25. ci Tertip 

Büyük Piyangosu 
3. üncü keşide 11- Temmuz - 938 dedir. 

Büyük ikramiye 50.000 l irad ır. 
Bundan başka: 15.000, 12.000, 
10.000 Liralık ikramiyelerle 
(10.000 ve 20.000 ) liraI1k iki 
adet mükafat vardır. 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin 
eden bu piyang0ya iştirak etmek sure· 
tile siz de taliinizi deneyiniz. 

Nafıa Vekaletinden: 
Eksiltmiye konulan iş. 

1- Tokatta Kaz ovasının sulanması için yapılacak gömcnek Re-

gülfıtörü ile sulama kanalı inşaat VQ sınai ima!atı, keşif bedel . 

(1 225 000) liradır. 

2- Eksiltme 7/7/938 tarihine rastlıyan perşembe günü saat 15 de 

! Nafıa Veki1leti Sular Umum Müdürlüğü su eksiltme komisyonu oda.. 

sında kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

ı :>-- istekliler Eksiltme şartnamesi, Mukavele projesi, Bayındırlık 
1 işleri genel ~artnamesi, Fenni şartname ve projeler •50• lira mukabl· 

linde Sular Umum Müdürlüğünden alabilirler. 

4-- Eksiltmeye girebilmek isteklilerin ·50 500• liralık muvakkat 

teminat vermesi ve ,400, bin liralık Nafıa su işlerini v"ya buna nıua_ 

dil Nafıa ıRlerıni taahhüd edip muvaffakiyetlc bitirdiğine ve bu kabil 

J ~afıa işlerinı ba~a',makta fonni kabiliy~ti olduğuna dli.: NJfıa_ Vekale
tinden alınmış muteahhıtlık vesıkası ıbraz etmesı. İs,eklılcrın tcklıf 

mektublarını ikinci maddede yazılı saatten bir saat evveline kadar 

Sular Umum Müdürlüğüne makbuz mukabilinde verınel~ri lazımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edildez. •3657 • 

DOKTOR 

A. RIZA SAGLAR 
Dahiliye mütehassısı 

Hastalarını her gün saat 15 den 
sonra Beyoğlu Parmakkapı tram
vay durak (121) No. da kabul ve 
tedavi eder. 

sız polisinin tecessüsilnü fena hal
de uyandırdı. Hele bunu takib e-

, TIVATROL!AR :~ 

EGE 
Tiyatresu 

Nuri Genç 
Ve 

ARKADAŞLARI 
4 temmuz pazartesi günü akşamı 

den ağır ceza mahkemesi reisinin y eşilköy istasyon bahçesinde 
intiharı ... Büsbütün heyecanlı bir Sönen ccak 

şey oldu. 5 temmuz salı günü akşamı 
Genç kız güldü: Üsküdar Beyleroğlu bahçesinde 
- Bu Fransızlar bizi daima hay- Hakimin htikmü 

rete düşürdüler. Daria bu ciddi hiı- - - ----

kimin metresi olmak için hiçbir l R A o y o 1 
güçlük çekmedi. Kim tahmin ede-
bilir ki aldandığını anladığı da - ----.--. _.,...._.,...._.,...._, 
kika.da intihar etmiş olsun. BUGÜNKÜ PROGRAM 

_ Onu nasıl tanımıştı. 18,30 Plakla dans musikisi. 19,15 
- Adliyede .. Ona kendisinden Bayan Nine: ÇocW<lara masal. 

bazı nasihatler almak için git - 19,55 Borsa haberler. 20 Grenvıç 
mişt.i. Ona muhayyel hayatını an- rasatanesinden naklcr. saat ayarı. 
!attı. Onun merhametini celbetti. Rıfat ve arkadaşları· 1-Iıcazkar, 
Doria fevkalade iyi anlar. Kürdili. 20,45 Hava raporu. 20.48 

_Fakat size :ıunu söyliyeyim ki Ömer Riza Doğrul tarafın:l?r a. 
metod bir parça melo dramatikti rabca söylev. 21 S. A. ürke.;'ra: 
ve eğer siz olmasaydınız. Doria 1- Straus: Zigoynorl•ar n 
muhakkak Fransız polisinin eline 2- Meyerber: Dan' dpz,•ınhr 
düşmüş olurdu. 3- Arditi. il bacyo. 

- Madunlarımın gaflarını tas. 21.30 Fasıl s' • he:e:i. !!Jrar::n 
hih etmek için daima hazır bir va- ve arkadaşları llic;ız fo;lı n . ı ~ 
ziyette olduğum için korku ;·ok _ Tepebaşı beledıye ba•~e-ın' ~a. 

tur d;vebiliriın. Hem zaten polisin kil· Müzik w ,·arycte. ?" 0,0 • n 
eline uşse de Doria susardı. haberler ve ertesi .ı:ür 11' pr ğra· 

- Fakat bu yaptığınız şey Fran· (Devamı var) mı. 23 Saat ayarı· Son. 
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HASAN 
Çil, Sivilce, 

c i L LOSYONU ÇIKTI 
Ergenlik Lekeleri Kat'iyen izale eder. Şişesi 50 kuruştur. HASAN DEPOSU 

f inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
Yapılacağı ilan edilmi~ olan eksiltmelerin, msai saatlerinin 

değişmesi lıasabiyle, tatile tesadüf ettiği görüldüğünden bu sa
atler aşağıki §ekli dahilinde tadil olunmuştur. 

l~lUJIMllB>A,l»A 
REFiK BAŞARAN'ın 

A KoLüMBıv A 
İsteklilerin; evvl.ki ilfınlarda yazılı saatleri nazarı itibare 

almıyarak bu tashihli saatler dahilinde eksiltmelere iştirak 
CAN KUQTAQIQ.\ PIAklarında arayın rz. 

ı--------
etmeleri lüzumu ilan olunur. .4093,, 

Saat 14 yerine saat 10 da 
• 13 • • 11 de 
• 16 • • 13 • 

••• 
I - ldaremizln Sivas Başmüdü rlüğüne bağ'Jı her gün tuzlasında 

ıartnıune ve projesi mucibince yap! ırılacak c5098• lira c47• kuruş keşif 
bedelli idare binasl.le c6ll7• lira c41 • kurwı keşif bedelli iki memur evi
nin l~aatı kapalı zarf usulile eksilt meye konmuştur. 

II - Heyeti umunüy~inln keşif bedeli cl1215• lira c88• kuruş 
ve muvakJı:at teminatı c841.19, lira dır. 

III - Eksiltme 5/7 /'iJ33 tarihin e rasUıya.n salı .günü saat 15 de Si
vas Başmüdürlüğünde müteşekkil komisyonda yapılacaktır. 

IV - Şartname ve projeler c56 • kuruş bedel mukabilinde İnhisar
lar Umum Müdürlüğü tuz fen şube ıırile Ankara ve Sivas Başmüdürlük
lerinden alınacaktır. 

V - İırteklilerln eksiltmeye gt rebilmeleri için diplomalı mühen
dis veya fen memuru veya mimar olmaları, olmadığı takdirde ayni 
evsafı ba1z mütehassısı i~aatın son una kadar dalın! olarak iş başında 

bulunduracakları ve bu gibi cl0.00 O• liralı.le inşaat yapmış oldukları

na dair Nafıa Vekfiletinden musad dak mütealıhid vesikası ibraz etme
leri icab ettiği gibi şartnamenin 4 üncü madd~inde yazılı bllumum ev
safı haiz olmaları 18.zımdır. 

VI - Mühilrlü teklif mektubunu, kanun! vesaik ve ~·Vi,5 teminat 

parası veya mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarfların eksiltme 

günü en geç saat H e kadar m üncü maddede adı geçen komisyon 

Başkanlığına makbuz mukabilinde verilmiş alınası lazımdır. •4006• 
••• 

1 - İdaremizin T•kirdağ Şarap Fabrikası için şartnamesi mucibin.. 
ce "500,, ton Rekompoze maden kömürli pazarlıkla satın ~lınacakhr. 

II - Pazarlık 6/VJI/938 tarihine rastJıyan Perşembe günü saat "15,, 
de Kabataşta LevaZ'lm ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda 
yapılacaktır. 

III - Şartnameler paraıız olarak her gün 5ÖZÜ geçen Şubeden alı
nabilir. 

B 
A 
N 
K 
A 
5 

. - <. ,·· ".,. •. -~'!""~-.-:, •. . ;\ ı;.k~.!-Vt4i~·f·' 

ı~t~nb·uı .~~ ;: Beıediyes1.:~ -:; ıa;fiları 
' - - .. 

. - . . ~ ·- ',, 

Karaağaç pay mahallinde l N. ot deposu 

Karaağaç pay mahallinde 2 N. ot deposu 

Karaağaç pay ır.ahallinde :ı N. ot deposu 

Karaağaç pay mahallinde 4 N. ot deposu 

Karaağaç pay mahallinde 5 N. ot deposu 

Senelik 
Mu ham. 

men kirası 

300 

370 

421 

371 

300 

llk 
Jenı• 

~ 
22,50 
27,75 

31,58 

2•.ıı:l 
22.50 

Yukarıda semti, senelik muhammen kiraları yazılı olan mahafl 

ıayn a.yrı kıraya ve~il'."ck. ~ZHl' a.?ı~ arttırın.aya konulmuo:tur Şartn• 
.melen Levazım Mudurlu:;unde gorulebilir. Istekliler hizalarına• g 
terilen ilk teminat makbuz -.ey" mektubile beraber 13/7 /93~ çar, <nlİI 

günü saat 11 de Daımi Encümende bul~nmalıdırlar. i 401.3) 

••• 
Mu ham- llk 

men kirası temi· 

Floryada 6 N. lı dükkan (ŞubaL 939 sonuna kadar) 

(!aryada 7 N. lı dükkan (Şubat 939 sonuna kadar) 

Yenıhalde 53 N. yazıhane 3 srn~dir. 

!Şehzadebaşında tramvay 

mat Ibrahimpaşa sebili 

kadar) 

caddc·sınde sokağında da

(fı3!1 S<'nesi mayıs sonuna 

Yenihalde deniz cihetınin ikir.ci katta 72 N. lı oda 

100 

150 

240 

60 

nal!,. 

7 50 

lJ,25 

51.00 

4,~0 

!3 sencı:Jir. 240 54.00 

1 . Yukarıda .>emti, muhammen kiraları yazılı olan mahaller ayrı a'/~ 

IV - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 gü
venme paralariyle birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri iliin 
olunur. "3778,, 

1 . , kıraya verilmek üzere açık arttırmaya konulmuştur. Şartnameleri v· 
l vazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler hizalarında göşt<:rilı n .:J 
teminat makbuz veya mektubilc beraber 5/7/938 Salı günü sa.ıt 1 t dt 

••• 
I - Şartname ve numunesi mucibince ·150.000· metr~ düz beyaz 

kanaviçe pazarlıkla satın alınacaktır. 
II - Pazarlık 5/VJI/938 tarlhine rastlıyan Salı gı.iniı saat 13,30 da 

Kabataşta Lt'vazım ve Mubaynat Şubeelndeki Alım Komısyonun:la 

t 
F . . ~ ... W. 

Devlet DemiryollQrı ve Limanları 
işletme U. idare si ilanları 

yapı!acaktır. Muhammen bedeli 85.000 !ıra olan 1 No. lı liste muhteviyatı ile 
lH -- Şartnamder parasııı olarak her gıin sözü geçen Şubeden 140.000 :ıra olan 2 No. lı liste muhteviyatı 3 Urıcü grup Lokomotıf ye-

ıılınabilir, . ldeklcri 1118/1938 Perşembe günü saat 15,30 dan ıtıbaren ayrı nyıı ka-
IV - Isteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7.5 palı zarf ıısulü ile Ankarada İdare binasında satın alınacaktır. 

gıivenme paralarile birlikte yukarıda adı ı:eçen komisyor.a gelmderı Bu ı~e girmek istiy~nlerin 1 No. 1ı liste muhteviyatı için 5500 ·,·e 
ilan olunur. (3673) 2 No. 1ı ı:sk muhteviyatı için de 8250 liralık muvakkat teminat ile ka-

••• 1nunun tayin ettiği vesikaları ve Nafıa müteahhıdlik vesikası ve tek_ 
I- Nümune ve şartnamesi mucibince 10000 metre Amerikan bezi liflerini ayni giın saat 14.30 a kadar Komısyon Reıslıgıne vcrmelerı 

-.. ~ 
Daimi Endiıııende bulunmalıdırlar. (B) (3746) 

• Hekimler. Beher .metre murnbbaına 5 lira ::;met biçilen Beş ikta t« !:»~a'lp•~ 
===== m"hallesının Ortabahçe sobğında 2 metre yüzlü 33 metre rourabbı' 

[Okuyucularımız bu sütunlarda sahalı çıkmaz yol .atılmak üzere açık arttırmaya konulmuştur. artrı ıı
mütehassıs Jıck.imlcriu hastalarını mesi Le\'a7lm Müdürliığünde görülebilir. İstekliler 12 lira 33 kmu( J> 
kabul saatlerini muntazaman lııılur. ilk teminat makbuz Ycya mcktııbile beraber 5/7/938 Salı gür.it sanı 11 
lar.] ·de Daimi Encümende bulıınm«lıdırlar. (3749) 

İç hastalıkları 1 ••• 
Doktor Hafız Cemal:- (Pazardan / İlfaiyeye lüzumu olan 3000 metre hortum kapalı zarfla eksillm:ye 

pazarlıkla satın alınacaktır. jli'ızımdır. 

II- Pazarlık 7/VII/938 tadhine rastlıyan Perşembe günü ~aat 14 de Şartnameler 425 kuruşa Ankara 
Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisvonunda ya_'tılmaktadır. (3808) 

başka gunlerde öğleden sonra saat konulmuştur. Beher metresine 170 kuruş bedel tahmin edilmışt.r E~· 

2,5 dan 18 e kadar lst.ınbulda Divan- lsiltme 13/7/938 Çarşamba ı;<imi saat 11 de Daimi Enciımende yapı!B' 
ve Haydarpa~a veznelerıııde sa- yolunda l04 numaralı hususi kabı - caktır. Şartnamesı Levazım Müdürlüğunde gorülebıl.r İsteklılcr ~490 

1 

nesınde hastalarını !:abu! eder. Salı, , . . 

pılacaktır. • 1 ' ••• C t 
. . 

1 
. b h 

9 5 
d 

12 
N. 1: kanunda yazılı nsıka ve 382 !ıra 50 kuruşluk ilk teminat m kbuı 

umar esı gun erı sa a 1 an 

IH - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen Şubeden alı-1 Muhammen bedeli 16.000 lira olan 10 aded Llvaj tesisat: malzemesi ye kadar hakiki fıkaraya mahsus veya mcktubıle beraber tekl.f mektuplarını havi kapalı zarfların. yıı-

nabılır. 1218/lqJH C:un.a günü >«at 15.30 ~a kapalı zarf usulü i.\e Anırnrada idaıe muayenelerini yapar. Muaymehane karıda yazılı günde saat 10 a kadar Daimi Encümene vermelidırlH B~ 

IV- İsteklilerin pazarlık için tayln edilen gün ve rnotte ;. 7,5 gü_ binası~da satın &!ınarakıır. ,.e eve telefon. 22393 - 21044. saatten sonra verilecei< zarffar kabul olunmaz. (4012) (B) 

venme paralarile birlikte yukarıda adı geçen Komisyon:: ge:meleri ilan Bu işe girmek ıstıyı nltrin 1200 liralık muvakkat ~em;rn,t ile ıtanu- Doktor Ali Riza Sa~lnr .- İç h;ıs_ ••• 
olunur. ·3638• ,nun tayin etliğı \·e~ikalan ve Nafıa müteahhidlik ve•ikası ve tcklillt·-

• • • rinı ayni gıın saat l~.30 a kadar komisyon reisliğine vP.rınc:eri Jazımt!ır. 
talıkları mütehassısıı. Her gün Be- İtfaiye amir ve efradına ~·~ptırılacak 434 çift çift çızme açık eksili• 

I- Şartnamesi mucibince pazarlıkla satın alınacak •600· ton çav_ Şartnameler parasız c•ıarak An.karada Malzeme -Dair<s.ndcn, Hay-
yoğlunda Parmakk&pıda tramvay miye lconulmuştur. Bir çift çizmeye 11 lira bedel tahmin edilmi§tir. 
duragında 121 numaralı Tevfik Bey iç· . .. .1 . L M .. d .. 1 .. ·- d - .. 1 b·ı·r 

dar sapının eksiltmesi teklif edilen şartlar kabul edilmediğinden 10 gün darp~şada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılacaktır. (38:J9) 
temdit edilmiştir. · ı ••• 

dak
. • 

1 
. d ızmenın numunesı e şartnnn1c'sı evazım u ur ugun e goru e ı ı · 

apartımanın ı muayene ıanesın e 
saat 15 den sonra hastalarını kabul İsteklilerin 2490 No. 1ı kanunda yazılı vesika ve 358 lira 5 kuruşluk JI~ 

11- Pazarlık 8/VII/938 tarihine rastlıyan Cuma günü saat 11 de Onuncu İşletme ll!udürlüğür.den: 
Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda ya- 1 İdaremiz ıhııyacı i~in müb~yaa edilecek 5000 m3 çam tomruk ka-
pılacaktır. palı zarf usulile ek>iltmeyc konmuştur. 

eder. · l teminat makbuz veya mektubile beraber 5/7 /1938 Salı günü saat 11 dt 

Doktor Arabyan:- (İç hastalıkla- Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B) (3744) 

rı mütehassısı). Edirnekapıda VaizJ v 

III- Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alı- l - Muhammen bedel tomrukların beher metre mikabı 14 liradan 
na bilir. • 70000• !iradır. , 

Kamereddin sokağındak: muayuıe_ K u lak , B0gaz, B urun 

hanesinde her gün h"talarını tedavi I Doktor Mchmed Ali Oya- Kulak 
2 - Muvakkat ıcn:ıı.at 4750 liradır. 

TV- İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte 'G 7,5 Pder h d t 3 -- Çam tomrnklı.rı Kars Orman müdürlüğünce oltuııun koro~lu · burun, boğaz müte assısı oçen 
f;Üvenrne paralarile bırlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ormanlarından Devlet Demiryol]arı İdaresı için tahsis edilecek mak. Doktor Kamcreddio:- (İç hasta. Fatih tramvay durağı 75 numaralı 
ilan olunur. ·:~:ı. ;talardan tedarik eclılecc!<tır lıkJarı mütehassısı) . Caf!aloğlunda muayenehanesinde her gün saat 16

1 
1 I

.d . . Ç lt 
1 1 1 

.. 
1 

k . . . 
1 

ı 4 - Teslım veri Sorıkamı~ta İdareye aid hızar fabrikasıdır. Halkevi karşısındaki muayenehane. dan sonra hastalarını kabul eder. 
- aremızın ama ı uz asına ge ırı ece ıçme suyu ıçın şar na. D h ~ t . ... . 1• " lrn k' . . , 1 b · · .ı . · d 

mc' J!"ucibiııce 14000 metre tulıinde ve 100 M/M kutrunda font boru. 5 -. a a mu.a'" .. ı ma umQt a a ıstıyen er u ış~ aı .. şartna_ sın e.Cumarte.>i ve Pnardan maada Cildİy" Züht<!Vİye 1' 

ı ~ mü r .... atı uıtt:ıın ~ vaz uswu a ..... ıru pazarı ~ A• ırı a in•- ' İ ı h d D ız • dan ve llaydaıpaşa Bırwei ~l~tnıt, Ankara D"'1l~t D~ıı.ıryollurı ıııer. kabul e(\er Doktor }'eyzi A ni~ ' - .. en. 'ı 

Beyoğluııd" 

BAK.ER MAl:oAZALARINDA 

Yen~ bJr 

KADIN ŞAPKALARI 

dairesı açılMıstır. 

PARİSİN 

En guLel modelleri. 

.
1 

f -~ 
1
,_ . d ılı h ··-' L--

1 
kl t 

1 
·mf!en 1'.rzurumdn İd are veznesınden Sarıkamış, Kars ıstJsyor.ların_ her gun saat 2 den sonra h~stalnrını ' -- 1 

caktır. l · d ""O k k b'l' d l bil. l h . . . kez vezn0sın en ,.) uru~ mu & ı ın e a a ır er. R t hastahanesi cild ve emrazı zu revı-11 - Satın alınac;;k boru ve malzemenın muhammen bedelı Sıf . ~· . 1 . . .. 1 hh'tl·k .k 1 .b lt 0n ge_n •••••••••mm••"' 
! 1 

6 -· .. :1, r erın un1n"":'ı1 mu ea ı ı vcsı a arını ı :·azı ~nr ır. ye mu"tehassısı, muayenehanesi An-
zm•r ·25000· lira ve muvakkat teminatı <1875• lıradır. 

h 1 C 
• . 7- İhale 11/7 /938 günü saat 15 de Erzurumda Göl başındaki Doktor İrfan Kayra:- (Röntgen kara caddesı' Caaa.Joğ\•· yokuşu. Pa-l!! - Eksıltme 9/7/938 tari ine rast ıvan umartesi gunu saat 11 . . .. . . • . . .. h ~ 

.. •. d k' Al K . d Işletme bınasnda mıı:t>-••!<kıl 1'omısyonda yaplacagnd•n taL;>!erın ta- ve ıç hastalıkları mutehassısı). Her Satıl ık Kurt Köp~ği 
de K. bata,ta Levazım Ye Mubavaat şubesın e ı ım omısyonun a • · . 31 J? · ·· ·· - - • ' · rihı mezlcurda 2490 seyı.ı arttırma ve eksıltme kanununun . \'e - rı gun ogleden sonra saat fa aerı 19 a 
yapılacaktır. ~ L maddelerı mucıbince ıe:tlı! mektuplarını ve icabeden d:ğer vesaiki kadar Belediye Binbırdirek Nuri 

IV - Şartname ve listeler parasız olarak her gı.in evazım ve - . . • d ('38'6) 
ı _ .. . .. ·' b·ı· vaktınde Işletme komı~yoo Başkalıgına tevdı etmelerı lazım ır. · - Conker sokak 8-10 numarada Asr. 

Mubayaa! şubes;yle 1mn Başmudu~lugunden alına ı ır. 
\' - Eksiltmeye ,.t,rak etmek istiyen firmaların fıatsız teklifleri- o]unur. . •4075 1 laner apartımanında hastalarını ka_ 

n bu ı~t a.d katalok!a:-ılc birlikte münakasa gününden üç gün ev,_..e_ ••• bul eder. 

ı .. e kadar ln'ıısarlar l"m· m Müdürlı.igü Tuz Fen şubesine vermeleri l - idaremizin Muğla müstakil Müdı.irlüğüne bağlı Fethiyedeki Sinir hastalıkları 
Ye tek.ıfler.nın kabulu~ı.i ll"Utazammın yesika almaları lazımdır. Bu Barut deposunda şartname ve Projesi mucibince yaptrrılacak tamirat --------· 
vr ıkayı ha.z olmıyan'ar eksilim.ye; tırak edemezler. ile duvar, iskele ve bekçi evinin inşaatı 15/7/938 tarihinde ihale edL Doktor Ke~I O..mao: - (Si~ir 

VI - isteklilerin cksıltme için tayin edilen gün ve saatte İnhi- 1 Jmediğinden yeniden pazarlık usulile eksiltmeye konmuştur. 1 ha.stalıkları mutehassısı) - . Caga_ 

sarlar Tuz Fen şube"1nde a:acakları vesik.a ve "'o 7,5 güv~nme~ parala.j 2 __ Keş:! bedeli 2674 lira 66 kuruş ve muvakkat teminatı 200 loglunda Kapalıfırın~a Mescıt k~_r-

zardan başka her gün 15 den sonra , 
hastalarını kabul eder. Telef. 23899 Meraklıların Aksaray T·ışkJS 

1 

Selçuksultan sokak 8 numaraJ 
O peratör: her gün saat beşten sonra mliracJ· 

Dr. CAFERTAYYAlt KA 'KAT ratleri. 

Operatör _ Umu_ m. ·ı c .. err~hi, sinır I . . Kaciın ar ıçın 
ve dimağ cerrahısı mutehassısı ve \ 

(Kadın doğum mütehassısı) .,.,.-;ııı--... 
Adres: Beyoğlu Parmakkapı, Ru

meli han No. 1. Muayenehane Tele-
ı 0 b'rl kte yukarıda adı geçen komısyona gelmelerı ılan olu- liradır şısında pazardan başkn her gun 

• . . t 2 d · h t l k b ı fon: 44086 
n• r ( 4045 3 - Eksiltme 18/7 /938 tarı hine rastlıyan pazartesi giınii saat 10 saa en sonra as a arını a u D. 

••• da Kabataşta Levazım ve Mubayaa! şubesinde alım komisyonunda eder. _!! . . . ~~~~~'!'~~~~~~~ 
ı Karaağaç barut d~posunda mevcud 2000 - 2250kilo kadar hurJ• yapılacaktır. Göz hastalıkları Diş doktoru Übcyı Ölçer:- Edır- _;;;_ - ~ 

çınko pazarlıkla sat,Jacaktır. \ 4 _ Şartname ve projeler 14 kuruş bedel mukabilinde inhisarlar nekapı Karagümrük tramvay du - Sahip ve neşrıyatı idare edr"• 
13 

Doktor Şükrü Ertan: - (Göz hşs k 
2- Pazarlık 1~/7/938 tarihine rast!ıyan cuma güniı saat de Ka- levazım ve mubayaa! şubesile Muğla MüstakU müdürlüğünden ve , talıkları mütehassıs:) _ Cağaloğ _ rağı No. 95 her gün hastalarını a_ 

b~tasta le,·azım ve mübayaat rnbesi satış k.omis.y~~unda yapılacaktır. j:Fethıye memu_riuğundan alın.abilır. . . .. . "' .. !unda Nuruosmaniyc caddesinde bul eder. Curnartest günleri ~aat 
;t_. Sat.laca~ mallar mahallınde. her .gun g~rulebıl~r. . . . 5 - İsteklılerı~ pazarlık ıçın tayın edılen gun._ve saatta '" 7,~ .gu- 14 ten 15 e kadar da Yalovadaki 
4- lsteklilerın paıarlık ı<;ın tayın edılen gun ve saatte ~ 15 tem•- venme paralarile bırllkte yukarıda adı geçen komısyona gelmelerı ılan Osman Şerafettin •partımanında 5 . d bulunur. j 

· .. ti u· 1 
1 

- · · (4008) numarada. Telefon: 22555 muayenehanesın e 
nat parolarila..bırlikte. yukarıda adı geçen komısyona muracaa arı 8.!l o unur: • 

B~ muharrıri 

ETEl\1 İZZET BENic:; ... 

SON TELGRAF l\lATBAASl 

. "" · ... ., 


