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Deniz yollarında notlar: 3 Türkiye -Suriye . SON · HABER·LER~, 
ı H O p A S E F E -R 1 münasebetine dair ~IYaya ve Balkanlara T b d k k} k 
ı~2'İlterenin yardımı Yazan: Doktor Nuri Bekir bir gazete yazısı ra ZOfi a ura ı 

&;ıJ alyada b b v d h . .. 

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

~ ~llün Pek f u sene . u,g ay ma - Musiki salonunda yine (Aksu) yor .. Şaşırıyorum .. Bır somnambul B t , afı 1 nci sayfada) •• •• d ı 
lliıı leörütınee?~ ~etı~eler verece- ile başbaşayım. Ortalık da çıt yok. gibi yerimden kalkıyorum; elele ( aş ar . yuzun en zarar arımız 
idayı .. sı ıtıbarıyl'.: ~.anada Çünkii hiç kim:;ıeler yok. Başımı veriyoruz; güverteye çıkıyoruz; Rastgele bir gazetenin neşnya-

~ak Uze~u1bayaasını mumkun kıl- dinliyorum; Aksuyu dinliyorum. Bi baştarafa, kumanda köprüsünün al- tında resmi Fransanm emellerini a- ------

Qıllıtıınt i11~·ktalyaya ve Avr~pada rine oturup karşımdakine de ayak- tına gidiyoruz .. Ön taraf yine sim- ramak doğru olmaz. Bu tek bir mu- Rençber sıkıntıda· Fındık mahsulü 
trı.tk Uzereıorara yardım temın et- !arımı uzattığım iki koltukta dinle- siyah .. Baştaki direğin tepesinde harririn fikri olabilir. Fakat bir ga- ' 

~.llıleketıeri~tn Avru~a ve Balkan niyorum .. Deniz diiz .. Vapurd~ hiç gözü eng~nlere bakan o ke~kin a~- zetenin etrafın~a e.fk~rıumumiy~- dökülüyor ffilSır Verimsiz kalmıştır. 
~ Londr e kred.~ler açıl?1ası bir hareket, gidiş, yürüyüş alame- pulun ışıgı tellerden burma demır nin, memleketın hıs~ıyatının bır ' 

ktadır. ada tcşebbusler vakı ol- ti yok. Elektrik ışıkları altında ta- halatın bir yerini gölgeliyor; ge - parçası daima toplanmış demek- Trabzon, 13 (A.A.) - Sıcak dık mahsulü de kuraktan yer yer 

\R!11ıiliı _ 1 , jvana yakın köşelerde iki vantilatö- mide yine farkedilmiy~n. p~k. çok tir. Onun ~çin'. yukarıki mu~alla bil- ve kurak olanca şiddetiyle devam dökülmoktedir. 938 fındık rekol
-~kere)e. ~l)an harp borçları rün geniş kıanatları, piyano üstiin- yavaş bir akış var .. Bellı kı bır lıma- hassa Surıyelılerce ehemmıyetle te- ediyor. İki aydır yağmur yağma- temiz 100 bin kantnr tahmin edil-
i. eskı nı rlı~ı yapmış olan İtalya- de Atatürk Un bronzdan başının, na giriyoruz: İleride sarı, kırmızı lakki edilmek ve üzerinde epeyce dıg~ ından müstahsil, rençber büyük . 
~·L a ıye vekili kont Volpi 1 

•• • .. • • • • 1 . d 1 k .. .. .. k "kt d mektedir. Fındıklarımızın satış ış-"faya 't . . 

1 

Alnı kaşları, enen ık ve necıp yu- zıyaların bırıbır erme o anan ı - duşunulme ı ıza e er. bir zorluk içindedir. Bu yıl mısır tar 
b ~er lngı .~ıştır: l zün~n keskin hatları parliyor .. Bu, vılcım telleri, kurulu gibi, durma - Fransanın Suriye de kalması fik- laları yarı yarıya ekil mis ekilen- )eriyle uğraşmak üzere şehrimizde 
!dllıi-.rdag~ ter:nın talyaya esas- ne tuhaf ve ne acaip gemi, hareketi dan döne, döne kıyıda durgun sula- rine Türkiyeyi celb için oradaki ler de verimsiz kalmıştı:. Bu se- bir fındık satış • . ~ooperatifi kuru
aı.~ İtalya redı açma~ı. ta?a~~uk hiç, hiç belli olmuyor.. BiJmiyen rm derinliğinde uzayorlar:: Kara~- Türk ekalliyetinin muhafazasın- ne dörtte bir derecesinde olan fın- !muştur. 
~' 85 ?nil bu sene ~çın ıh~ı) acı biri olsa kendini kıyıboyu bir yalı- lıkta daha koyulmuş, muteharrık dan bahsolunuyor ve Fransızlar çe-
~dtadan Yon buşellık bugdayı nın üst katında, salonundQ oturu - bir karanlık vakit, vakit denize at - kilecek olursa onların Araplaştırıl- •• " • • 
~ ltıtilteresatt" alacaktır. yor sanacak. Halbuki ben biliyo - tığı bir ipi çekiyor, sonra kuman - maları tehlikesi. muhak~ak olduğ.u Sukun IÇIOde 
~dıh ntUba talya~l.ara K.anad~ rum, biliyorum ki Hopay<ı gidiyo - da köprüsüne bağırıyor: söyle~iyo.r. Göriı!üy?r kı muharnr • • • 

bir Uşakta bir nümu. 
~ı.de buı Yaası ıçın kredı tek ruz ve yürüyoruz; su üstünde, ka- - Beş buçuk!.. Türkıye ıle adeta hır pazarlık mu- gun geçti 
k~lllterin~nmadan cvv~l ital~an. radenizdeyi.z. Tuhaf şey .. Geminin Biraz sonra yine atıyor; yine ba kaddimesi hazırlıyor. Biz Suriyede 
~'tında ın bu s~nekı vazıyetı yürüdiiğüne ben de :nanamıyorum ğırıyor: kalacağız, buna mukabil sizin Türk • • • 
it ~lfih e~~~:etkı.kler yap.mı~tır. duruyor muyuz, yürüyor muyuz, - Dört buçu~ !:.. . ekalliyetiı:in ~illi ~evcud~~·e:ini ispanyada bu belkı ılk 
tı.. ~.bu le . ya ıhsa~ edıl~ış - katiyen anlıynrnıyorum, 0 büyük ma Demir atmak ıçın emır verecek kurtaracagız dıyor. Eger Turkıye t siz Ündür 
~~den e redı me~elesı tanzı.~ e- kinelerin, çnr:klann, pervanelerin, süvariye kulaçları haber veriyor ... istila ve tecavüz emeJ!erine kendi- a eş g _ 
t\tl''ıı dos~;e~ İngıltere .t~gıh~: bu büyilk gemiyi yürüten kuvvetin Hep sessiz ve çok yavaş akıyoruz .. sini kaptıracak olursa pazarlığın Saragos, 13 _<A.A.) - Dun Te-
"~'-hasına u mu~h~desınm fıh- sesi nerede?. Şişman bir göğüste 1 Karanlıkta ~uda dönen o sarı, kır- burada kalmıyacağı, dairesinin ge- r~e~~en Akdenı~: ~ kadar uzanan 

~· geçmesmı talep ede - kalb sesini alabilmek için kulak bas mızı helezonlara daha yaklaşıyo - ni.şliyeceği tabiidir. Çünkü pazar- butun ~ephe~e .~aku.net .~a~ dene-
"-~'lle son .. ~ . tıran, etli bir bilek adalatı arasında ruz.. lıklar da ağız aramak kabil.inden cek şe.kılde hükum sürm~ştur. Ateş 
'Ueıer ııetfc:n~erde vakı ol~n te- kaybolmuş, nabzı arıyan l.ıir doktor Yine o ses: ilk teklifler daima daha cazıp şe- hattında bufonan ı:rankıst kıtaları 
~ 0tta A:v 

81 
olarak 1ngıltere- gibi dikkatle, çok dikkatle arıyo - - Üç buçuk!... killere girmeğe namz<>ldirler. cephede ba2l'l tal'rkımat yapmakla 

~~tlerine :~pa ve. Balkan mem - rum, dinliyorum ... Gemide o ihtizaz Kumanda köprüsünden gelen Şimdiki halde tamamen hususi 
1 
me~gul olm.uşlar~ır. Yüksek k~-

~ >llıııası ın ~nomık .yardımlarda var; ellerden geçen hafif elektrik bir poHs düdüğü ... Baş tayfanın: ve şahsi bir mahiyett~ gördüğümüz manda heyetı yenı kazanılan arazı-
l~\'llılan 1 ~ te.meldır. 1eç~~ler - cereyanlan gibi o durduğum kol - - Funda!.. ve resmi Fransız mahafilini muhtevi de teşkilat yapmaktadır. 
' kredi a mi ılyonluk ngbılız - tuk, karşıki koltuğa uzanan ayak- Sadası .. Ve hemen atılan demi- yatından dolayı mesul telakki etmedi Valans, 13 (A.A.) - Frankist 

' Ya n ~masının undan 1 . Et ft . . . . . . "" it . . 'Jk . . l A . t· 1 l . d.. k ~ zm Grao ııL llıJac k 1 1 • . larım raşe enıyor.. ra .a yıne o rın zıncırlerını uoşa an vınçın ı ğımız bu maka e vrupa sıyase ı- tayyare erı un a şam ansı 
•ı, h a an aşma ar serı;.ıı - . . . B k . 1 d 1 ·ı k h d • t k . 1 V l . nı bom Üt al kası k"l d ... . .. hafıf tıtreyış var.. u anca sessız- gır, gırları başlar baş amaz o ışa- nin nefret edı ece o gam ve za- mm a aRıy e a ans cıvarı -
t oı-. nı teş. 1 

e ecegı go- likte, bu sükuneti mutlaka da belli rısı siyah büyük abajurlar içindeki 1 lim bir safhasıdır. Milliyetçi Türk 1 bardıman etmişl~rdir. _. I~asarat 

ne köyü hazırlığı 

On köy daha nümune 
olacak 

Uşak, 13 (A.A.) - Uşak halk
evinin köycüler şubes!, bu yıl köY, 
kanununun tamamiyle tatbik edi
leceği bir numune köyü hazırlamak 
tadır. Nümune köyü için Bözkuş 
köyü seçilmiştir. 

Bu köyün nüfusu ve hayvanat 
sayımı ile köy teşkilatı tesbit edil
miye başlanmıştır. 

On köyde daha böylece tatbi
kat yapılacak ve bu köyler de diğer 
!erine nümune olacaktır. 

Vilayet, nilmune köylerinin ku 
rulma işine tahsisat ile yardımda 

bulunacaktır. l,~t01lıanh k 1 . . . B oluyor .. Daha derin dinliyorum. Ba l kuvvetli ampullar, iki yandaki iki cumhuriyeti başka milletlerde de miktarı henüz malum degıldır. 
e,k raının müşavırı · ·~· k ık · b" ·· b' d b" 1 ·-· ·ıı· t ·1·kı·ı A) l\I'll~ ~k ~· hususi bir ziyarette bu- şımı ı~ıyorum, u,; vedrıy~ru~j e- uyuk fanuslar ır ~n ıre bya_nı)1•or. hür~1et e~tıgı mı ıye \d'e bı~ ı · a 1 Barselon, 13. (A. . - ı ı 

~ "Zere L d 't . t' vet, bır ses var... apur a erın er- Baş taraf ve etraf zıyaya ogu u - hissıni ikı devlet arasın a ır pa- müdafaa nezaretı tarafından neı;ıre- A 1 ka c m hu rre·s·ı ıı d on raya gı mış ır. . . k k . . . . 1 ~ .. • merı u 1 
11 e\'Jet ad f .1• h'"k~ den gelen, ıçınden sıca an geçen yor ... Sahnesı bıtmış bır beyaz per- ı zarhga mevzu yapamaz. Turk ~ıya- dilen bir tebliğde ezcümle şöyle 
ııı h amı ngı ız u u - b' k lb' k 1 1 - , d k d 'b' . F k t ı· . . . ff k' ı· . ı teı.. arici"e 1. k~ ır a ın vumuşa canı ıgı \ar.. e arşısın a gı ıyım. s a e mı ı:etinın kıymetı ve muva a ıye ının denilmektedir· ·•ıa J ve ma ıye er anı w h d ' _ . - . . • · 

~ 8 etrnişt· l ·ıt .1 R Vapur canlı, hayatta, ta ta an tuttugum o yanımclakı kız nerede? sırrı kendı mıllı haklarının muha- "Ş k he ·ınde Artana mm-' a ır. ngı ere ı e o- . b. . d - .1 1 1 ~ .. ar cep ~ • ııı~ıı'"aııında, Türk_ fngiliz an demırden •. betondan ır b_ına . egı, (Arkası var ) f~zas~ ~le id<:al ve ahla~a hurmet , takasında cumhuriyetçiler Famela-
t a benze b" 1 kd. yaşıyan bır şey ... Duıdugu .}erde hı~lerını tevhıde rnuvaff,\k olma- ı K t k 

1 
• . 
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rakımlı eaı..1 • r ır an RRma a ı " . .. . d • · . , .. . yı as ro a e~ını ve 

~ti .,, rnuıak ı . . . .. yaşıyor, yurümuyor, hayır, hız u- lkt' f v k'I ' sındadıl'. Suriyeclekı rurk ekallıye- t . t'·d· t etmislerdir 
ot. arııakta old e~re crın zelmınını ruyoruz, gitmiyoruz ... Ayağa kal - ısa e 1 1 ve oaze. tinin milli haklarını miidafaa için epeyı ıs n ,\~ . " 

"' ugu zanno unu - k 1 b d . . . 
1
• t a· 

{u kıyorum, apa ı cama a~ımı ayı- 1 t .
1 

z ld kt Suriyede ecnebı bır ı~ga ın ema ı-
~~e~anistan ile a ni ekilde mü- yar~k yü~sekten hafif ay ısığı altın 1 e c 1 er on ou a a sine mutavaı~tkar bir al~~ bile olam~-
.~ 'l.oer hazır)a Ykt ş Jd w daJd denıze bakıyorum: Yok, hare- vız. Lüzum hıssederse, Turk cumhurı-

~d·llra Cek mı a ka 
0

11 ugdu tve ket y-0k, deniL de öyle duruyor. Zonguldak, 13 (A.A.) - İktı~at ;·eti ırktaşlarının muahedelere müste 
b ıJe os ova ya e e e- d ? N d kT . Ş k' K l.ı" Z 1 . . . ~nç0kceği tahmin edilmektedir. Bir kaza mı oı1 udacaba .k .... e en i dvekı kır~ız .. ahır esc

1 
ır, t''dongu - nit haklarını usulü d~ıresıncleS hı~ayd·e 

~~ devı ti k . d duruyoruz? Sa on an çı ıyorum, a omuı· a\·zasııı< a e u seya- etmesini bilir. Türkıye ne urıye e 
l · Yardı-el ere va tın e ya- kapalı güverte kapısını açıp ba"ı- hati yapmak üzere bu sabah 7.30 ecnebi bir devletin verleşmesini hoş 
ıst'k ·•• arın Avrupanın u- .. • · ı · · ! · · · · · Ilı 1 tarın t • k mı ruzgara uzatıyorum, var, hare- ı da Aksu vapurıyle lımanımıza gel- görür, ne kendısıne Surıyeden teklıf 

t fi.ı..· ı emın yolunda ço f"f k" ··kı 1 d' B •. b ti r <l k" b" ·1 · ·•ıı} ola - k . ket var, ha ı opu er yayı 1yor. ı. u munase e e ıman a ı u -
1 
edilecek Arap topraklarını ı hak et-

Çekoslovakya - ltalya 
Roma, 13 (A.A.) - Diplomatik 

mahfiller, Çekoslovakva sefirinin 
dün Kont Ciano ile yaptığı mülakata 
hususi bir ehemmiyet atfetmekte-

dirler. Sefirin Kont · Cianoya Çe
koslovakya meselesi hakkında Prag 
kabinesinin noktai nazarını bildir-cagı anaatı var- . . 1 . b. t"' ·1 .. k .. ı d · · 

Hareketı bellı o mıyan ge111ş ır ne- un gemı er ve romor or er onan- me)'İ kabul eder. Bırkaç kılometre-
hir gibi yekpare sular. aşağı akıyor, 1 mış bulunuyo .. rd .. u. Şehir başt .. anba.şa· ı lik toprağın temin r.deceği maddi miş olması, ayni zamanda Avrupa-

'}' 
1 

nın bu ha~a!\ kısmı hakkmda İtal-• bu akışa bakarken lıır aksi cere - donatılmış buy. uk. bayram gunlerını menfaat ahlak ve idealden kaybe-
t"" t d ı b yanın fikrini ~ormu~ olması muhte-•dS e dünya yan gibi bizim de mukabil tarafa an ıra~ ~eşe ı ır manzara arzet-,deceğimiz hüyük ziyan ile telafi o- meldir. 

~ ktn . .., aktığımızı, yürüdüR:Umüzti hisse - mekte ıdı. Junamaz. Milletler araı-n politikada ======================== 
t 

1tı-ad rıyonlugu diyorum .. Tekrar koltuğuma oturu- Zonguldak· valisi, belediye rei- ı Türkün Re~i her tarafta büyük harp cak kim!\e için makül olabilir, ama 
ı,\'l'aİı 3 

(A.A.) - Tenis yorum; ayaklarımı uzatıyorum ... si, milli kömlir müesseseleri ve ban tenberi S'!mpati ile dinleniyorsa benim için vaziyet hiç değişmiş ol-
~ faınPiy:Yuncu ~ukulj:viç, Salon kapısı açı~~ .. Uz~ndığım : ka ~irek.töl'leri_ ve diğer mahalli me bunun sP.bebi bu ~esin yal~ı~ hak ve 

~ 11 taıiı> ıııu ~~dge ye li>,13, yerden alt kat ~alon:ı men çıfte merl murın bır motorle Aksu vapuruna adalet namına yukcıelmesıdır. 
t~e\, ta Relmıştır; Yugoslavya diven1erin başlıyan cilali parmaklık gelerek vekilimizi karşılamışlardır. Kendimize ait noktada biz his
ttı ıı. ~a~ınınış Amerikalı oyun Jarını kaollil ilk basamaklarını ve 1 İktısat Vekilimiz belediyeyi zi- ~iyatımızı ve duşi.incelerimizi işte 
A llıı•tir ova 4/6, 6/3, 9/7 ga- merdiven başındaki kamuranın par ' yaretten sonra Madençavuş tatbi - böyle açıkca söyledik. Fransız mu-

""ıt . . hyan siya~ kapısını gör~y~rum .. ~at mekteb!ni .ve .onun yanındaki ~ar:iri~in Suriye_~~n .~ıkmamak i
~~ tıka - f ngıltere Bu kapı bır ara aralanır gıbı olu - ıktı!';at vekaletı kımya laboraturn- çın ılcrıye "ürdügu ;lıger ~ebepler 
V .a ntü . b l yor .. Oluyor değil, işte aralandı.. rını ziyaret etmiştir. Bu ziyareti üzerinde ıızun uzun durmak iste
~1?ı~to nase et erı 'Mütereddit, korkak, ağır, ağır açıl- müteakip Sıhhiye Vekaleti nümune meyiz. Çi.inkü bunda doğrudan doğ-

t tııurııe8n: 13 (A.A.) - Mat - dı .. A ! ... Bu aralıktan koyu, yeşil ha~tahanesi ile amele birliği hasta- ruya alakadar değiliz. Biz olsa ol

maz. 

Suriyeli komşularımız bu türlü 
mütalaaları çok değersiz ve mana
sız bulsalar da herhalde dolayı~ile 

bunların bir kı)•meti mevcut oldu
ğunu teslim etmelidirler. Görülüyor 
ki Suriye epeyce zor bir mevkide-

--<>--

Harici siyasete dair 
bir nutuk söyleyecek 

Nevyork, 13 (A.A.) - Ruzvelte 

seyahatinde refakat eden zevattan 
alınan malOmata göre, reisicumhu-

run bu hafta sonunda büyük Okya
nus ı;ahillerine geldiği zaman hari-

ci siyaset ve bilhassa Amerikanın 

uzak şark siya eti hakkında mühim 

beyanatta bulunması kuvvetle muh
temeldir. Vaşingtondan hareket 

etmeden evvel Ruzvelt, birkaç ke

re IIull ile uzun mülakatlar yap-
mıştır. O zamandanberi de harici
ye nezaretinden mufa:;ısal raporlar 
almaktadır. 

Müthiş bir kaza 
Beş ceset ve 20 yaralı 

çıkarıldı 
Ahen, 13 (A.A.) - Hanaverden 

gelen ve içinde F'landr muharebe 
meydanlarını ziyaret etmek üzere 

Belçikaya gitmekte olan 25 seyyah 

bulunan bir otobiis fenerlerinin bo

zukluğu yüzünden ienç bir bisiklet 
tııe es11gılJeriyle yaptığı bir ı::açh, uzun, yeşil kirpikli, deniz ren hanesini gezmiş ve bütün müegge:ıe sa bu sözlel'i beynelmilel 5:iyasetin 

tltıllıUıak asında İngiltere ile ti- ginde mavi gözlü, donuk benizli bir lettclcki faaliyet nıevzulariyle ayrı ahlak telı'ikkisi bakımındnn düşük-
' ~dtad ereıerine girişildiğine yüz görünüyor!.. Yosmı rengi, şef- ayrı alakadar olmuştur. lüğü hakkında bir fikir edinmek i
ltıtrını ,1 an alnıan haberler hak faf, ince bir till içinde berrak, su Vekilimiz ve refakatindeki ze . çin sırf nazari ve felsefi bakımdan, 

rt)f!ı-i11eası sorulan Hull, bu gibi bir endamı var .. Uzattığı ba~i- vat bugün ı:;aat 11 c kndar istirahat tahlile değerli buluruz. Seni başka-
1dtıtun I>a:.a müzakerelerine l le iki tarafına bakındı .. Şimdi de edecek müteakiben rıhtım tesisatı sı boğacnğıırn ben boğayım! demek 

dir. Bu devreyi atlatmak için her 
şeyden evvel dahilde sıkı bir ittiha
da muhtaçtır. Sonra, kendisine çok 
samimiyetle, menfaat hislerinden 
tamamen uzak, bir tar·zda bağlı 0 _ çiyi ezdikten sonra devrilmiştir. O-

~miştir. bana bakıyor .. Başiyle beni çağırı- ziyaret edilecektir. belki p<'llçelerini boğaı>ma dolaya-

tan dostlarını vehim ve vesvese se\'- tobilsün enkazı altında beş ce:::etle 
kile rencide etmemek yine kendi- yirmi yaralı çıkarılmıştır. Yaralılar 
~inin menfaati iktızasındandır. arasında birkaç harp malülü var -

Hüseyin Cahid YALÇIN dır. 

~ le: - 1 asilane hisler, en nezih, temiz emel- tıkırtısında pencerelere koşa koşa ,, s A D o F 1 lerle dolu temiz bir odayn ... Acaba geçirdiği ve sonu boşa çıkmak 
bu hakikate karşı ~lail niçin kö . mlimkun olan bu uzun beklemenin 
tülük yapmakta israr gö~tcriyor, şiddetine artık dayanamadı. iliz -

'r~. MAHALLE KARILARI temizlikten yüz çeviriyordu? Bu ci- metçi kadını çağırdı. Rakı istedi. 

- Gidebilirsinizya ! Böyle gün- ı sahip olduğum zamanın bir dakika- • 
!erce haftalarla gelip beni görme - suıı acaba senin yanmdan başka 

dikten sonra ta~rada olma ile İs- yerlerde geçirmek istcrmiyim? Bu 
tanbu l<la bulunmanızın ne farkı hususta şüphemi ediyorsun? 

var?... D d kl k ·· J ~: li" heti pek eşelemek işine gelmedi. O Biraz !';Onra beyin önüne mezelerle 
, ~ ~Yin Rahmi GÜRPINAR No. 70 anda Şöhretin nerelerde gezip toz- donatılmış bir işret tepsisi çıkarıl-

~. ~tı de arn . ~ . . duğunu, akşam eve dönünce arala- dı. Üç dört kadeh yuvarladı. Va-
t~ tı kad nıa ahmak bır he-ı dantel, koı·dela parc:aları, kırlı ço- rında açılacak kavgayı düsünmeğe kitte ezana erdi. O esnada :\faile 
~Urııun .. ın~n delail hiyaneti raplar mendiller, yakası yırtılmış başladı. Kadın eve a\'det ederse yi- Şöhret hanımın geldiği müjdesi ve

~l"ı le~ saç~~Und~ cluruyor bu bir gecelik gömleği, bir tek ipek el- ne ala. Ya o gece gelmeyiverirse? .. rildi. Beyefendi sevgilisine karşı ne 
'l~ı ~·~.,ı .... tıJar nedir? Böyle diven. Yarı yerinden yırtık paçaları Şeyda beye yaptığım Maile de va- yolda asarı iğbirar yahut ruyı iltifat 
h al! tı b o~a 1 t k d · d t ı · J k ı 1 b · t ·· · cı1111 ete ııu •. ı?rn . evıre- an e a ı acın çamaşır arı, ır uy- parsa? Yaparsa yapar, buna ne ma göstereceğini henüz kararlastırma-
'' h<l~n.,... slenıp nereye git- lü yelpaze, bir dağınıklık, bir ka- ni var? böyie düşüııdükre zavallı ğa uğrasırken hanım yarı belinde 
~. ı.ı .-aı·lnk d ı·ı ı ., kl k k' 'f l S k" b' · " ~ 
.,.. ~ radıı bu e 1 o ur mu· rışı ı .. .1 .tarı e ge ~ez. an 1 ır delıkanlıya baygınlıklar geliyor - çarşaf, ah al, moru mor bir halde 
llq<. hret • luıımadıU-ım ak - kaç kışı ıçınde curcma teperek 0 - du. odadan içeri girdi. Maile münfeila-
'I ·~· aglar ı d" v d b hl t· ·ı ~t enıe • sız ar oşege ayı u a e ge ırmış er.. .. O gün akşamı etmek için da ki- ne bir nazarla: 
~~ <ı1fas1n Ke el süremez imiş... Bu karışıklığa meyusane bakıp kaları saya saya tarif edilmez elim - A siz burada mı"ınız beye-

~ltı:d~~u 
1

~ .şu. hali haııımın dururken l\Iail bir de zevcc!';i Saibe- saatler yaşadı. Nihayet saat on ol- fendi? Sizi ta!'\raya gitti dediler. 

.Mailin gelmediği müddet içinde 

~''ı ltııl'le ıştıyak t!fsaneleri- nın tu\'alet odasındaki intizamı, ne- du. Şöhretten eseryok ... Artık zev- gaybubetiniz ·uzadığı için ben de-
t~ b• Zlddını . t d' f f · ... t' d' 0 ada 

tı.ı ır cı ıspa e ıyor. za e 1 goz onııne ge ır 1
• r cesini, çocuğunu anasını, babasını niz de bu söze inandım gitti. maşukasını azarlamak c::\.>yle dur -

~te llı.ı Şaka~<laJyeye oturdu. her şey yerli yerinde durur. Parı l hep unuttu. Konsolun üzerindeki Dedi. Şöhretin fırlattığı süzük, sun onun nazarında ken,disini hak-

yaşayışını değiştirerek yaya \'eya 
kira arabalariyle erkendPn sokağa 
çıkarak serbestçe açık ~açık tuva
letle ötede beride gezip tozarak 
böyle ezanlarda eve dönmek gibi 
e~ki kirli sanatına avdet derece:iln
de serkeşliklere cüretinden dolayı 
zavallı delikanlı Şöhtere darılmak, 

hiç olmazsa serzenişte bulunmak, 
ona da cesaret edemediği halde 
somurtarak kendisine kırılmış oldu
ğunu anlatmağı düşünürken şimdi 

karının bu cüretkarane infialleri 5-
nünde kendini suçlu gibi buiarak 

~ııı.ı daıdı ~gına koydu. Dü- parıl parlar. Bütün eşyadan birer • b" b k · d "'f .
1
. b 

1 
.. t k . . d d" k" 

~ 'lf!tı • '~e kad dü ü . t k k t ,.., . . k 1 saat on biri çaldı. Akşam yaklaşıp- ır a ·ış o sanıye e ;., aı ın sa rı ı gos erme ıçın e ı ·ı: 
· ,odaıı Cıkınak karb'J şl nse 

1

1smde • 
0

1 usut alşar.b:l·evbcesının un- ta Şöhret zuhu r etmeyince beyin ~ı- ve armını yakıverdi. Yerinden fır- - Şöhretçiğim halimi, ailem a-
~e· ın d • a ı o mu- an ıgı evan n ar ı e uruna ga - . . .. . i .. .. , .. . . . 

b~~ 1\'erı . agınıklığına bakb ki iffet ve sadakat kokusu veren ha kıntısı tahammülü n f evkine çıkı- ladı. Öpmek ıçın Şohretın etekle- rasında.kı. rnuşkul me,.kıımı bılmı-
>,llıııeı-eııin ~~las terliklerin bir fif, kibar kokulardır. Şüphesiz bu yordu. rine sarılarak: yor imiş gibi niçin beni meyus ede-

"~~i a .tırla~~llııe, öbtiril kapı- iki kadının gönülleri de bu tuvalet Sevda .h~stalığının da, diğer has- - Hayır güzelimi aldatmışlar. cck böyle serzenişlere kalkıyor.<ıun? 
~'ddeu rnış. Orada bura- odaları gibi olacak. Biri böyle çı - tahklar gıbı, akşama doğru nöbeti, Seni bırakıp da ben hiç tuşraya gi- Benim en tatlı zamanım .'lenin ya-

e koparılıp atılmış fıt çarşısına benzeyecek, diğeri en hümması artar. M ail, her araba 
1 
de bilir miyim ? nında geçirdiğim saatlerdir. Be n 

- .( u a arını ınrıp mus-

tehziyane) ettiğim şüpheler yalnız 

bu hususta olsa yine memnun ol!.. 

- (Şaşırarak) acaip !... Başka 

cihetlerden de mı şüphe ediyor:ıu -

nuz? 

- Beyefendi af ederciniz. Şim -

diye kadar eyiyi kötiiyil hiç bir şe-

yi tetkik etmenıi~im .... Beni dinle
yiniz sizdım bir şey soracağım? 

- (Titriyerek) buyurunuz .... 
- Siz benim neyim siniz? 
- (Kızarıp biraz düşünerek) 

sevgiliniz, aşığınız. Köleniz .... 
- (Hiddetle Yok .. Yok öyle 

ıöyl~nişte parlak hakikatte mü. 
nasebetsiz, belkide manasız tabir
lerle cariyenize bir nıünasebet, bir 
rabıta iddiasında bulunmayınız. Siz 
benim ııeyimsiniz? Açıkça, kabaca 
söyleyiniz. 

- (Derin derin düşiinüp önüne 
bakarak) ... 

- Daha var -



:ıayra: 4' 

Elıe Madam (Döbuva) nm müş- 1 
- :[\ferak etme kızım. Elbet 

terileri arasında fakir ve namuslu bir çare buluruz. Eğer ben yapmaz. 
kadınlar yoktu. Belli başlı müşteri- sam bile, pek usta bir operatör ta
leri zengin, eğlence düşkünü ka . nıyorum. Tehlikesiz sizi kurtanr. 
dınlar, me,hur kokotlar, analı~ bir Fakat biraz d-0.lgun ücret alır ... 
felaket sayan evli karlınlardan iba- - Bunun ehemmiyeti yok ... 
retti. İnce, uzun parmaklı elleri, - Beş bin frank epey bir ye -
doğurtmaktan başka her işe yarar- kundur. Verebilir misin kızım? .. 
dı. - Veririm. 

Bugün gelen genr kız, her za- - Öyle ise yarın parayı yanı-
nıanki müşterilerine benzemiyor - nıza alınız, bu saatte ban" geliniz. 
du. Mavi gözlü, ince ve nazik yüz- Yapılacak şeyi size söylerôm. 
lii, siyah saçlı bir kızdı bu ... Alnın- Genç kız, memnuniyet1e ebenin 
ela hislerini ifade eden çizgiler var- ellerini sıktı, ümit içinde ayrıldı. 
dı. Yüzilndeki hatlardan okunan * 
mana şu idi: Oraya kadar gelmek i- Doklor (Tisu) son derece asabi 
çin gururunu, iffetini kıracak de - haleti ruhiye içinde idi. Oda•ıncla 

recede azim göstermişti. Yaşı mı? hem geziniyor, hPm de klüpte kay. 
Henüz yirmisinde bile yoktu. bettiği yüz bin frangı diL~ünüyordu. 

Ebe, ilk muayenede, iyice iler- Esasen kazandığı bütün para kadın 
lemiş bir gebeliğin eserlerini gördü. la kumara gidiyordu. 
Genç kıza sordu: Kazancı fevkalade bir hayat 

- Doğum zamanına daha va- sürebilecek kadar çoktu. Fakat ka
kit var. Buraya gelişinizin sebebini dın ve bilhassa kumar, kendisini 
anlıyabilir miyim?.. mahvetmiş. Gırtlağına kadar borca 

Genç kız, heyecan ve tees,qür i- girmişti. Kızının tutumluluğu olma-
çinde anlattı: ısa muvazenesini çok kaybedecekti. 

- Ben evli değilim, hatta ni • (Tisu) evlendiktı;n pek az za-
~anlı da değilim.. Bugüne kadar man sonra karısı ölmüş. Bekar kal
halimi na'1! gizledim, bilmiyorum. mıştı. Kızını büyüttu, terbiye etti. 
Beni kurtarıııız. Daha fazla bek • Yalnız, evlendirecek cihaz parası 

liyemyieceğim, çünkü rezaletten t-Oplıyamadı. 

korkuyorum. Bu iyiliği yapmazsa - Bunun toplamak için, kumardan 
nız. bu ;,kanda! hem benim, hem vazgeçmek 18.zımgeliyordu. Fakat, 
de ailemin alnında ebediyyen bir l

1 
o, bunu yapamıyor, meşru kazan. 

kara leke olarak kabcaktır. cından başka, gayrimeşru olarak 
- Bunun en kolay çaresi haki- kazandıklarını da, yeşil masada 

kati annenize söylemektir. Anne • kaybediyordu. 
rıiz ile bir seyahat bahane eder, Pa- Onu gayrimeşru i~lere ebe Ma • 
ı-bten uzakla~ır, doğurup gelirsiniz. dam (Döbuva) alıştırdı. Onun vası-

- Anam yok. Kabahatimi ba- tasiyle meşh.ır bir aktrisin çocuğu
bama itiraf etmek ... Oooh .. İşte ya- nu dilşürdü ve çok para aldı. Pek 
pamıyacağım bir ~ey ... Ölümü ter- meşhur olan operatörlüğünden ge • 
cih ederim buna ... Babam bana çok len varidata artık mücrim bir sana
fazln ehemmiyet göstermiş namus- tın kazançlarını da ilave ediyor, 
lu ve müşfik bir adamdır ki... Çok p~ra hırsiyle minim'ni yavruları 
"erbP t bıraktı beni, onun için mah- boğazlıyordu. 

\'oldum. Odasında dolaşırken, hafifce 
- Ya çocuğunuzun babası? ..... kapı vuruldu; gelen (Döbuva) idi. 

Belki bu işe razi olmaz. Doktor sordu: 
- Eğer yaşasaydı evlenecektik. - Ne var? .. 

Bir deniz kazasında oldü. - Bir müşteri. 
- Ne zaman oldu bu kaza?... - Nasıl şey? 

- Dört ay evvel... - Bir aile kızı. 
Niçin daha evvel gelmedi • - Ne kadarlık .... 

ııiz? ... 
Bu ce"areti kendimde bula

madım. Biraz da felilketime inan • 
mak istemedim. Birtakım ilaçlar iç
tim. 

- Dört aylık. 5000 frank veri-
yor. 

- Alii.... Peşin mi?.., 
- Evet ... 

- Kızı yarın (Otöy) e getir. Ge-
- Vakit geçmiş, imkiinı yok! ... lir ameliyatı yaparım. 

Daha evvel gelseydiniz belki size * 
)'ardım ede bilirdim. 

• Doktor (Tisu) caniyane ame-
Zavallı kız aglamıya başladı. E- 1. ti t • (Ot·· ) d k. hu.ou"ı 

b . ıya arı yap ıgı oy e ı ., 
e kadının ellerıne •arıldı, ayakla - t · d .• · 

1 
apar mana gır ıgı zaman, kendi•i· 

rına kapandı; yalvardı. · k 1 b . • nı arşı ıyan e eye sordu: 
- Benı kurtarınız, eger isterse-

niz kurtarırsınız. Çok rica ederim. - Hast~ geldi mi? .. 
- Ş'mdiye kadar böyle bir şey . - Geldı: yatırdım. Çok cesur .. 

yapmadım. j İstırahat edıyor. 
- Zarar yok, benim için yapı-ı - Parayı alfün mı? ... 

nız, gençliğime 3 cıyınız. Ne kadar Madam (Dobuva) bır zarf u-
para isterseniz veririm. zattı. Doktor paraların içinden bin 

Madam (Döbuva) kızın para 1 frank ayırdı, ebe kadına verdi. 
cihetinden her tiirlU fedakarlığa - Adını, kim olduğunu söyledi 

Yazan : Andre Dolord 

mış bir mektup verdi. "Felaket o
lursa açınız!., dedi. 

Doktor omuzlarını 'ilkti. Ame-

Arada bir 
CEMRE 

Vapurda yüksek aeıle konuşu· 

yorladı. lllübahaseler cemrelere 
dairdi. Üçünün de yürüttüğü mu
talaa başka başka idi. Ben de sü
kUııetle bunları dinl:yordum. 

Bunlardan biriyle uzaktan bir 
ıöz &Jİnalıiım Ye muarefem vardL 
Lilırdıaım bana tevcih ederek aor· 
du: 

- Sizin mütalaanız?. 

= 
14 TEM~~ 

Şayanıdikkat bir istatistik 
VVVV'.,.,,..,...,._,..,._'Vv'VVVV'VV',,..,,.,,..,._,.,,._,.,,,..'VVVV'""""""'""'"'~ 

Yetimlerin, dulların ve 
mütekaitlerin sayısı 

Hazineden bu suretle maaş alanlar 
68,694 kişidir ve senede 

liyat odasına ge~ti. Cevap verdim: 

- Kl-0roformla uyut... BPn de - Aatai•, yukarı otuz aeneden 16.465.248 lira alıyor . ,., 
aletleri hazırlayım. fazladır. Ostad Ahmet Raaim mer· 1 , .. 

Doktor ameliyat maRa~una yak- hwnun, hansi mecmuada intifar et· 1937 yılı İ(İnJc hazineden tef.aut, nıülki olmak üzere 632, İspartacİ' J(lt" 

laştı. Genç kız, maAAnın üz.erinde tiiini bugün hatırlıyamadıiım bir dul ~e )lelÜn maaşl. alan_ a~kerı ve utl'1~i ı askeri, 140 mülki olma_k Uzere ~g6, 1~ 
his.,iz yatıyordu. Tamamiylc çıplak- yazısını okumuftum. Merhum ,öy- ı.kaut, dul. ve ~-~ıımluın •ayısını_ M.lı. ıa ll6 askeri, 50 mülkı ~lm•k •;ki ~· 
tı. Yalnız, kloroform ma"kesi yü _ le )·azmıştı : "Cemre hakkında iki ye Vrkaleıı tesbıı nıniıtir. Hazmeden Ka>tamomıda 857 askerı, 379 .,ı<"" 
zünü kapıyordu. kol vardır. Biri Çindeki ateşpereot- maaı alanların sayısı 68.694 kiı'dir. Bun mak iizeı·e 1236, Kayseride 50l tarcli"' 

Ameliyata ba~lad .. Fakat ame- !erin, tekrar yakılmak üzere, birer lora syda ı.372.104 lira. •enede 183 ınüllü olmak üzer< 684, J(rk ,,,il' 
liyat e~na"ında umulmıyaıı ihtilitt- hafta ara ile üç t.aııe ate*ı;e deniıı a- 116.465.248 lora maa• verilmektedir. Bun- de 219 askeri, 122 mıitl..i olın•ktJıi.;.. 
!ar oluyordu . Runun için gitgide tefini söndürmeleri ikincisi de ıe· !ardan 46.419 ki~i ~ki tekaüt kanununa 341, Kırsehirdc 255 askeri, 96 "'" .,ı.ı1• 
güçle~ti. Pamuklar, ]<anlı bezler, matla cemre denilPn iıc yıldızın, gore, 22.275 ki•i d• • keri •e mulki te· mak iızere 351, Kocaclind• 921 .ıır# 
sargılar. yerleri, etrafı lektıliyor, bir müddet sonra Şarktan tekrar kaut kanununa gorr nlaa'i almaktadlr. 372 mulki olmak uzere 1293, ~Llt 741• 
3.Jetler gidip geliyordu. tülU etmek üzere, birer hafta ara ile Tekaüde •rvkeJilen a'ikeri ve mul- 569 a.slcui, 172 mülki olmak _oı~ıoJ 

Ameliyata haşlıyah )-' İrmi da • 1 grup etmeleridir. '' ki memurlarımızdan rL.~crı\ı .daha ziya- Malatyada 340 askeri, 266 ınül1'.~6 -~· 
kika olduğu halde, hala mii•bet biri Cemre den il l'n lı ıı U<; y ıldızın de İstanbul, Bu.,•a Ankara, Ko~y•, Ba· üure 606, Marait• 265 a•keri, 11 ,..ır.•'' 
netice elde edilemen1isli. ~Iadam hangileri oldugunu bilmiyorum. Lıkesir ve Ka.ftan1onu \.'İl;1yetlrrindr onu·- ki oln1_ak _üzere 441, Manisa.da 6l;. de 91 
(Döbuva) ınütemacliye

0

n klorofor . , Fakat ben de merak ile, bu yazının mayı t<"cih etmektedir. 306 mulkı olmak ıizere 920, "'1ar ~" ,.ıııi' 
mun n~ticelerini inrel!vor. kı z ın na. I inti ::oarı ~ıralarınd.a , cemrenin ne Ol· Miıtrkaitlerimi.nn "" ı;ok bulunduğu a kerl, 116 mülki olmak üzere 201 ' vııt' 
hızlarını yoklıyordu. . duğunu, ilim ve irfaniyle yüksek ta· ~ehirlerimizden İstanbul birinci, An.kara' lada 340 askeri, 199 n1ülki ohJl'~ı~i ,,1-

Bu fHrada doktorun yüzü ~ap -1 nınmış. bir zate ıormuftum. Gözlü· ilinci, 12mir iı1,·ü11rlı, Bur~a dOrduncU, 539 Niğdede 361 askeri, 216 ırı&J ıP 
'.'!arı oldu. Bir küfür ~avurdu: • ğünün üzerinden bir müddet teceı· Kon}·a besincı. r:n a7 bulunduğu şehir· nla~ uzere 577, Ordud.a 243 a~ı,..erı 1,,)l' 

- T~ ilnet ol~un ... Gı~a'.\o·ı de,dim. ıüale yüzüme baktı. Sualimin sa.. lerimi7dcn de H:ıkk;ıri b!rinci, Bingôl 1 mulki olmak üztte 359, Rizede ~,,,,. 
Ebe kadın acı acı haykırdı: mimiyetinden emin olduktan ıonra ikinci, Mu-, ü(uncu. Agrı dördUncU, ri . 88 mülkı olmak üzere ı76t S 6d 

lir h ld k ' bana sordu: 1 :o.,tff .t 
- 1 a vo ll . Tunceli hesırıcı gtlmrkr .. dır. da 417 askeri, l5 nli.ilki olınak V: 01,,,... 

n· ·· 't k 1 ı O - Sen fizik okudun mu? 1 ı•·ı · - nır ll(lll ·a c ı .. ını yapa f..tanbulda 18601 3'km. 9845 mu· S h d 492 sk • 354 ınü • ,;Jl1 

- Evet, okudum. mıı·t·kaı·ı, dul -·ey an a . a erı, k .. 128 oı ...-yım... lct olnlaı uı .. rr 28,448 "" uzrre M6 Sınopta 379 as uı, . 1~ 
- Nafile, kalb durdu, nabızlar - Kaç türlü cisim vardır? · k d A k d 2506 · .. 1 

.. a•k"'' ~ 
\!t:: )'4."Ull) }3~an1a · t;ı ır . ' n ara a olmak uzere 507, Snrtte 4~ s-'' r 

atmıyor.... , - Uç. a~keri, 1244 mülkı olm.ık uzere 3750, mülki olmak üzere 1745, 51' .. ast• .. 
1
p 

Filhakika kalb durmu~tu. Hiç ı - Nedir onlar? !zmirde 1968 as~r ri, 1272 mülki olmak 93,. ~ 
b . • h ' b' b I keri, 394 miilki olmak üzer __ • ·i olfll~ 
ır ma~aı, ıç ır ~ırınga, u güze - Sulp, mayi, hava. uzere 3240- Bursada 18H a.keri, 770 tk J-
.. d dağında 283 askeri, 161 mu "" "' 

vucu e can, hayat veremedi. Di - 1 _ Bunlardan hangı'sı' o"nc-. h mülkı olmak üzere '6?4 Konyada 1081 k • 2"" .• 
'' a- - - ' ' zere 444, Tokatta 435 as erı, 2 JO"' 

riltemedi bu körp e vücudü. 1raretten mütces~ir olur? a!>keri. 441 mülki ohnak tizcre 1492 mü- dıı 7 (r 
ki oln1alc üzere 635, Trabzon .. c: tfr 

Doktor, kuvvei akl iyesini mu - _ Önce hava, sonra mayi, da- tekait dul \'e ycıin1 bulnuınaktadır. k .. c 6:Jt JI 

h f 1 1 · b. keri, 336 mülki olına uzer _ iJ1'' 
a aza.va ça ışıyor, as..~ >ı ıı· ürper. ha sonra da sulp. H3kkaride 3 askeri., 9 ntülki olmak olJJl'~ 

· · 1 k' · t• · · 1 · da 194 askeri. 105 mülki ~e !Çllll .. e ~a~ 1 tına.;e llllll. JZ ~r~- , _ ftte müncccimba,ının takvi- üzere 15, B;n~Olde 16 a!ı-kt:ri, 30 mülki ~ 
nı sılmege. u.gı~a~a'.ı .bıı canı gıhı, minde gördüğün cemrei u !ii beha- olmak iızerc ~6. l\1u,.ıa 23 askeri, 80 299, "lk' 135 •'.,; 
kanlı elleıını yıkıyoıdu. va. crmrei sanfy r be::b, L'emrri s ali ınülki olntak i.iterc- 103, Ağrıda 61 as~ I :anda askeri 72' mu 

1 

29
2 fY~.-A 

Madam (Döbuva); kızın yüzun l•e brhilk. bıı demektır. keri 48 mulki olmak üzere 109, Tunce· uzere 207• Yozgatta ;;zet< . J-
deki ma, keyi kaldırmada'!, vücu - F'lh lı'nd<• J .. 58 .ıs' ·r 'ı, 58 ntu··ıki olmak ü- 95 mülki olmak ~ ,ııt~' ·' 

ı akika fizik kanunlarına ta- .. ...... 239 P r 
dünü beyaz bir çar,,·bfla örtÜ"Or, Zonguldakta 107 askeri, rl'' 

J mamen uyan bu tarif, cemrenin en ..:ere 116 nıuıeka'.t, dtıl ve >·etim ya!'a ·'iki ' 
bir taraftan da doktora '0Tll"Ordu: mak üzere 756 askeri ve ınu 

" doğru bir tarifidir. ınal..tadır. d / 
- Ne yapalım, kızın ölümüne dul ve yetim var ır. ~ 

Rind Askeri ve Mülki mütekailer ~ ne selıep gösterelim... ~ 

1 

Diğer vilayederin1i'zde yaş:ıyan mül- • 
- Bilmem ... Ne vapmalı, na - ki ve asleri mtııekaiıleri yazıyoruz: 1 Sel felaketi ,,ı fi' 

musum mahvoldu. Şimdi mahkeme- Tayyare ile devrialem Alyond• 456 askeri, 145 mülki ol- Erzincanın Çimin naL'.y••~ı:id,j; 
!ere mi gideceğim'!. 1 Nevyorlı., l:~ ( A.A.) - Omsk- mak Ü<ere 601, Anı•syada 214 askeri, lihıinden Kcleriç, Kelerıç, '. ı;I<" 

- Anası, baba .<ı elbet ~ıkiiyet l claıı hareket ettikten ;onra Uughes 15" mülki olmak uzere 371, Antal}ada Kalalar köylerinde 19 kişi öld•· O;ı:' 
d ki nıc· ,.. 

e ece er. müsait bir hava bıılma:ı.sa cerıuba 338 a>keri, 259 mulki olmak ı.izere 589, den 16 sıııın cesedi bulunWuŞ luP.,._. 
- Tabii edecekler ... Acaba a- doğru Şita . Sil.ııryıı i•tikametinde Balıkeı.irde 893 asi.eri, 426 mdki ol- 3 cesedin aranpıasına devanı 0

.,0J< 
. . k" ter tıı' n~sı: baba~ı kim'! .. Mektubu ı·cr ... uçacaktır. Tayyareci hava şeraiti mak ü,er• Bl9. Bıle.:ıkıe 255 askerı 90 tadır. Keleriç ve Kalalar 0 Y 10 ı 

Gıdı11 onları bulayım, para nre -'hakkında kendi<ırıe malumat veren müllı olmal uLcr< 345, Bitliste 29 aske-
1 
ev, Piskidağ köyün.•• de 14 ••bi~ ,r 

yim. Belki rezalet m~l'Claııa çıkma- : sovyet telsiz telgraf ıstusyonlarıyle ri, 9~ mullr.ı :>lmak uLcre123. Boluda jda kalmııttr. Evlenle buluıı•n. ,~ r' 
sın diye razı olurlar. d · t h 1. d d 539 a•Lerı, 221 roülli olmak üzere 760, 

1 
yayı •eller aötürm;;•tür. J(el."'',1101 ~ . 1 aımı cmas a ın e ir. • ~ dd ~ 

Mektubu açtı satırlar bır alev 
1 

Nevyork, 1 ~ (AA) _ lhıghe~ BurJurda 142 askerı, 64 mülki olmak kidağ köy mektepleri selin 11
, ~ 

gibi yüzünü yaktı: . t 22 4- t ,. h O iıtere 206, Çankırıd. 373 a>keri, l30 mül yanamıyarak yıkılmısttr. E••°', . .- ., " . . ı •aa . ., t vreerıwa· . m•k'dan ı r 
Babamın ynııınd:t mııhcup bır Yakat,ki'ye uçmak la'<ıvvurunda _ kı olmak üzere 503, Çaıı•kkalede 642 as- çoğu da yıkılmak tehlikesi •rıJ(ıııl•f , 

vaziyete clü~memek i~in örümü ter- dır. keri, 295 n1ülki olmak Uzerc 1482, Çoruh boşalttırılmı,ur. Erzincandan tıP'_,~, 
cih eltim. Kendisine ~öyleyiniz, be. • ca 31 asl..eri, 81 n1ülli olınalc üzere 162, yeri Çimine ıevkedilmiş, jand• .,,~ 
ni affetsin. Kabahatli olmaktan zj. Türk · Iran hududu Çorumda 481 askeri, 138 mülki olraak mandan• ile ~ilayet erkanınd~•• .' 1 
yade talihsizim! ., j Trabzon. ı:ı (A.A.) _ Şehrımız. üzer< 639, Denizlide 421 askeri 169 ınül· kep bir heyet de vak'a mah biti"'/ 

Lüiz Tisu 1 de toplanan Türk - İran hudut ki olmak uzere 590, Diyarbakırda 263 tir. Hayvan ve mal ziyanını°, ı<'b''' f 

Doktor acı acı havkırrlı: kc•'11İsyonu müzakerelerine devam askeri, 265 mülki olmak üzere528, Edir· vam olunmaktadır. Sel bıit"'1 ~·"'; 
_ Lüiz ! ) etmektı•dir. nede 419 askeri, 222 mülki olmak ü.ıe· çe ve diğer yttleri tamam~ d'~i t>I 

C re 641, El:ızığd.:a 317 askeri 230 mülki mô• v• her taraf sellerin ge:tır 1 

esedin üzerine atıldı, çarşafı . . · ~~ ~ ~ 
açtı, kloroforn1 maskesini çıkar- z1nı çagırıyor, c11ıayetlerini yük.~ek olınak üzere 547, Erzinciılnda 331 askeri, 1 kumlarla dolmuştur. 
dı, ~ t tı, kızının öliim ve acı içinde se~leT s~yaruk af i~t.iyor~u . 116 n1lill..i otmal üzere 447, Erzurum· • I' 

• . .. .. .. . Yeıdeıı kanlı bır ıırnter yaka- da 510 askeri, 220 mülki olmak üzcrel Telefon makineleri .~JI 
•ogumu~ yuz_unu gordti. Yırtıcı hıç- !adı, kalbine "oktu n;,. ·kan f"kır- 730, Eskişehird< 529 a>keri' 163 mülki 1 Telefon müdürlüğü koııuş~la~ı<"',f 
kırıklar bogazında düğümlendi. dı, (Tisu) d ı>riıı clerın inledi ~öz- olmak üzere 692, Antepte 378 askeri' lenilen kısımları ayrı ayrı ik• el'~ 
,;açlarını yolarak inledi: leı·ı· kaı>aıımı"a ba 1 1 k' · k 530 G .. ·· h -•"' ,J .; ~ acı, ve ızına 152 mülki olm:! · üzere • umuş a· 

1 
müukkep olan telefonları t• .... ~' 

- Lü'z, Lliiz, kızım, yavrum! sarılarak, lıir ağaç gibi yere nkıl· nede 128 askeri, 92 mulki olmak üzere 1 dırmağı karar vermiş ıclefonlorh ~'/ 
hazır olduğunu anlayınca, yumu- mi? .. 
şar gibi oldu. Yumuşak bir sesle: Doktor başını ameliyat ma"a dı. · 220, Gıresunda 215 .. keri, 185 mülki dır. Bu barakaların alt kısıınfar• r.ı ,,. 

Hayır ... Yalnız balmumlan- •ına vuruyor, haykıra haykıra kı- Çeviren: Mi:nir Süleyman Çapan olmak üzere 40-0, İçclde 417 askeri, 21< 1 cihazlariyle dcğiştirmeğe başlafl1ot' 

YESiL KUMLU ADA 
YAZAN: T. Vallerey Tefrika No. 24 

- Beni bir sorgu hilkimi gibi dim. 
sorguya çekmeğe liizum yok, dedi, Bildiğiniz gibi gerek Avrupada, 
tayyaremin nasıl işlediğini size kı- gerekse Amerikada kulanılan bu 
saca anlatırım, olur biler. günkü tayyareler havalanmak için 

Benim genç kızla teati ettiğim mutlaka zeminde bir müdet ilerle
ehemmıyetsiz cümleleri işitmeyip o yip sürat iktisap etmek mecburiye
acaip tayyareyi tetkikle meşgul bu- tındedirler. Yani bir tayyare bu
lunan profe<ör Jakobsonla mösyö lunduğu mevkiden havalanıp iste
P•ospe;o bu aralık yanımıza gelip diği noktaya bir kuş konar gibi ko-
bize iltihak ettiler. namaz. Sonra havada uçarken 

İtalyan yanıma gelince sordu: tayyarenin sürati azalırsa tayyare 
- Bu tayyareyi siz icat etmiş- dilşmeğe başlar değil mi? Za.manı-

einiz öyle mi matmazel? mızın herhangi bir tayyaresinde bu 
- Evet mösyö, ancak derhal i- mahzurlar mevcuttur. Halbuki lı

liive edeyim ki illetin heyeti umu
miyesini icat eden ben değilim. Çün 
kü ben başkaları tarafından mey
dana atılmış bazı prensiplere, na. 
zariyelere kendi buluşlarımı da ka
,tarak bu tayyareyi meydana getir-

panyol mühendisi "Dö la Cierva,, 
bundan birkaç sene evvel ufki tay. 
yare kanatları yerine bir mihver ü
zerinde dönen kanatlar kullanmayı 
düşilndil ki bu da dört kanatlı ufkt 
bir pervaneden başka bir şey değil 

- -· ./ 
di. Bu mühendı>in tayyare,;i bir- j ü,t üvaneleri harehlL get.rirler ... bir sukJt ihtimali yoktur. !termometre, barometre ve i~;,l 
kaçb'l':'etre me<afe dahilind e havala ı İşte ancak bu sayededir ki Jakob- Ben de ~u suali sormaktan ken- de tabanca var ki bu siliihl·sltr' 1

1
. 

~a 1 ırordu :e iste~iği noktaya da 1 son tayyare'i havada ı.ı.bit bir mev- dimi alamadım: reye hücum edecek iri kU'>' 8~i~ 
ı~ı)~ordu.k Zıra ufkı perv&ne saye- kide kalabilir. Tayyarcmin kuvvei - Tayyarenin altında flottörler !anılmak için yapılmış a~ 
sın e su utun surati az a lıyor ve muharrikesi elektriktir. Cere •an var ki bu sayede denizin sahtında k ti' ı ı d' 
zarar vermiyecek bir hale gelmiş ojşimdiye kadar imal edilmi>' ola~ a- uvve ı rove ver er ır. ııili'' 
luvord 1 t J k 

0 
t ., yüzebiliyor demektir. Liikir diger _ Peki ama siz yalnıı .a• 

· u. ~ e a o son ayyuresi kümülıitörlerclen çok hafif akümiila kara tayyarelerinde olduğu g.bi ·e' 
~spanyol mühendi~iniıı buluşundan törlerde teksif edilmiştir. Bu akü- neden tekcrlerler yok. bu kadar müteferrik aııı.t .' • j 
ılh.am. almak suretıylc meydana gel mülatörleri babamın bı·r do•tu ı'cat B tı nasıl •kullanabileceksiıı•ııı· .!ıl • - una neden lüzum zörüyor- ~ 
mıştır. etmi•tir ve bu zatın ". ırrını ı'f'şaya nıza biris.ini almak ihtiyacı , , sunuz? (Jakobson tayyaresi) bu-

An. cak J.akopson tayyaresinin kendimi mezun .•aym·,ıdıg-ımdan bıı 1 d • maz mı? , h ti b " un ugu mevkiden şakuli bır suret- tlı~ I 
~susı~e ~rı undan. iba_ret değil- hususta size fazla izahal veremiye- te havaya yükselmek kabiliyetinde ·- Tabii ben hem 18" ııı' 

dır. Şımdıye kadar hıç hır t~yyare cegım. Ancak şu kadarını söyliye- olduğu için zeminde yol almıya de pilotluk vazifesini ayni ış 
uçarken fezanın muayyen bır nok- bilirim ki akümüliıtörlcrdeki elek- muhtaç deg'ildir ki tekerlok ko'. mak · • · 
tasında sabit k 1 d B gciremem degil ıni? t(~/ 
'.. a amıyor u. azı trik (Panama) kanalından (Ha- suretiyle tayyareye fazla ve !Jzum- ' · 
bocek_~er varcl.ır, k'. bunla•m kanat. vay) adalarına kadar uçmı)·a kifa- suz bir ağ:ırltk ilave etmiş olayım. - Şu halde rasıtıııı~ı ııst_,1 
!arı gozle gorunemıyecek bir süralle yet edecek mı'ktarda·'ıı· Ş mi?.. Yoksa profesör nı ?··· u . ayet "Neptıtne., nün güvertesine ]< 
çı_r~ınmak •uretiyle .• havada sabit Burada mösyö Prospero söze biraz hızlı inecek olurs~m aletin alt yahatinize refakat edece b~ 
gıbı dururlar. Tabu bu kadar sür- karışarak •ordu: kısmındaki kuvvetli yaylar sukutun Bu suale kızı yerine 1J3 
a. tle çırp.ınabilecek sun'i kanatlar _ şa"et, dedi, fırtına vu"zu"nden ımal edılemez. ' , şiddetini hiçe indirecek kadar sağ- vap verdi: ..... 0 ,,b 

Ben bunlın pervanelerin izden biri~i kırılacak lamdırlar. - Maatteessüf nıos} 0 d6ı1 .ı 
çaresini ba~ka d r • f' 

türlü buldum ve meseleyi büyük veya kopacak olur<a? ... Hayret ve takdirimden kendimi rasıtlık edebilecek ka 11 
1 ~tii1 

ufarak iki pervane daha ilave - Tayyare bir ıJaraşütten daha tutamıyarak: kuvvetli değil. Malfıın ll··· 

etmek suretiyle hallettim. Bu iki hafif ve yavaş bir surette yavaş ya- - Tebrik ederim, dedim, her rasıtlığa manidir. ,r 
muavin pervaneleri istediğim •ürat vaş yere iner. Jakobson tayyaresi şeyi düşünmüşsünüz... Birdenbir~ ani bir k3r 
le döndürebilirim ve bu devirden üç ufki pervane ile iki müteharrik - Evet, her ihtimali nazarı dik- dim ve: 

1 
J 

husule gelen hava cereyanı tay ya . . üstüvane ayni zamanda kırılıp kop- kate a!dım. Tay;•arede telsiz is- - Şu halde matnıaze' ·ııı· 
renin göğ~esinin i.ki tarafında bulu-ı tüğü zamandır ki zemine düşüp tasyc~u. ıcüçük lir •eıeskop, fotoğ- gönüllü r::ısıtlığa ben tsli~' ",ıl 
nan ve mıhverlerı etrafında dönen parçalanabilir. Aksi takdirde ani raf aletleri, irtika nıq iri, pusla, (Devaf1l 

---.. ,. - ~ 
~--
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ö;ı! ~~;:ı7: ~2~:: ;ı~:::-;::ıc mu- ( Verdı· ) f ı· lmı· çevrı· lı· yor 
d 

111tisi, 12.60 Havadis, 18.05 Plikla Türk 
e 1 muaikisi, 18.80 Muhtelif plik ne~lyatı, , 

enız macera arı u.a_:k~~·ne~lyatı: 18.30 Hafif müzik: ' 
Tepebaşı Belediye bahçesinden naklen, 

V 19.15 Spor muhasebeleri: E~ef Şefik, 
f anında ı•kı• kadın bulundug"" U halde 19.65 Boıım haberleri, 20.00 Saat ayan: 

h 
Grenviç rasathanesinden naklen Settar 

U d k •• •• •• k k •ı Körkümcil ve arkadaışları tarafından Türk cesur a am UÇUCU te nesi e musikisi (Huseyni, Suzidil, Hisar puselilc, 
Şehnaz buselik, Nahavent), 20.45 Han. 

Ok 1 a tı raporu, 20.48 Ömer Rıza Doğrul tarafm· 
f yanus arJ ş ~ dan arabca söylev, 21.000 Saat ayan: Or-

da ngilizlerin şöhretli yazıcıların- bu suretle peksimeti suda ıslatıp kestra : Soldan .. ia: 
ıııan Italph Stock ayni zamanda papara haline getirdikten sonra 1 - R

1
oshini: WLailhfelm ITdelll · 

1 
ı - Uzun Mehmedin sehri. 

rur b" ' . . 2 - .tC ar: am ea va s. . 
(47) ır denizcidir de. Bu zatin yutmak mecburıyetınde kalmıştı. 8 _ Paduk: Parafraz. 2 _ Uzuv, çok iyi. kapı. 
llıiııd ka?em boyunda ve (Dev) is- "Dev,, Kanarya adalarından 21.30 Semahat Özdcns?5. ve arkadaış - 8 - Fransızca bir kelime biz-
)or : .bır teknesi vardır. Görülü - kalkıp Atlas Okyanusunu geçerek ları tarafından Türk musıkısi (Uşşak ve daki manası (dalga geçmek). Kes-
llıen kı ısıninin "Dev,. olmasına rağ-' "Darbados,, adasına varmak için halk türküsü), 22.1? Ko~ser: Novotniden kin bıçak. 
ıı· . İngiliz yazı ı ının kotrası mi- tamam "32,, giin yol aldı. Ve bu bir naklen: r.ı. Kemal ıdar: ınde or~cstra: 4 - M.:-.4';..-.erverlik. Tutula -1 1lııni 'k . C S l ı - Orkestra: VerJmente lıbe vals: ...,.__.._."' 
•aııd cı hır şeydir; alelftde bir 

1 
aylık seyahat esnasında seyyah a - F 1 L' k cak taraf. 

alda . - k ·1 . d o ın e Af n ~aha irice ~ir teknedir. , rımız ar~ sıra ruzgar esı me~ın en 2 _ Şarlu: Tenor Bakeas. 6 - Sonuna (k) gelirse gözil -
~ eselenın buraya kadar olan başka bır rahatsızlık ve tehlıke ile s - Orkestra: Solvck lit: Grit. Gaby Morıay ve GabrieJ Uabrio verdi filminde a~ık, edat. 
deı~ında bir garabet, bir fevka13.- karşılaşmadılar. Seyahatin bu kıs- ' - Orkestra : Macar rığan parralan. Gabi Morlay ile Bahriye! Gab- Gabriyo bu rolde çok muvaffak ol- 6 - Notada bir ~es. 
deıı1· Yoktur. Şöhretli bir yazıcının mında İngiliz yazıcısının doğum 6 - Bariton Yunka _ . 7 - Başka yerde. keder. 

1ıe nıer k 1 bT . a·- ıd- ümü teknede bfiyük bir neşe 6 - Orkestra: Screnad do Tosellı. nyonun ba., rolleri aldıkları (Ver- muştur. 
tketıe a 1 0 a 1 ır \e ıger mem Y1 on . . . . . 7 - Orkestra : Bulgar potpurriai. di) ismindeki filmin çevrilmesine Adolf Menjo Pariate 8 - İlave, Jnzılcık. 
~lınadır muharrirleri parasız kişiler ve şetaret ıçınde tesıt .edildı. Kadı~ 22.50 Son haberler ve ertesi günün başlanmıştır. Verdinin hayatını can Mc.şhur sinema artistlerinden 9 - Edat. Uslu. 
)e)ken ~la:ından, bunların içinde lar yalnız b~ :seyahatin meşe~katı- programı, 28.00 Saat ayarı: SON. !andırmak ve eserlerini bir arada Adolf Menjo Parisc dönmüştür. 10 - Fazla 'listüne düşmek, pıs-
da il ~ı bır tekneye sahip olanları ne taha.mmül etmekle kalmı) orlar Ankara Radyosu toplamak maksadiyle hazırlanan Fransada ye:ıııi bir film çevirmek lik. 

~ e Çoktur. bu seyahatten hayatlarının en bü- için mukavele imza etmeğe Avru -
l'ı.1• nleseJenin gar•tbetı·, fevkala·de- yük zevk ve neşe.sini toplıyorlardı. 1 ~. Temmuz. 

1938 
Perte:Ube proiramı filmin ilk sah.neleri Romada cere- Yu'kardan •t•iıya: 

1 - Alolh adam. " < - Oğle nettrlyatı: 12.80 Karışık plak neış- · paya geldiği söylenen Adolf .Men -
~eYirne~ede .biliyor musunuz? Söyli- "Barbados,, dan kalktıktan son riyatı, 12.so Plakla Türk musiki.,i, 13.16 yan etmektedır. jo gazetecilere (İki ay kadar Parls 
deını· · İngıliz yazıcısı bu "47" ka- ra Panama kanalının Atlas Okya- Ajans haberleri. Sinema münekkitleri filmin şim te kalacağım) demiştir. 
~t ık teknesiyle büyük bir seya - nusu cihetinde kain "Kolon,, a ge - ~k~m ne,riyatı.: 18.30 .K.a~ışık _rlAk diye kadar çevrilen kısımlarını çok 

2 - Su yolu. Sonuna (ma) ince 
iş. Edat. 

tıı~Yal>nıış, iki Okyanus aşmış, İn- !indi ve vakit kaybedilmeden "Pa- n.et1nyatı, ı.9.15 Turk ınusıkıeı CSal~hat- beğenmektedirler. 
( l'edek· "D 

1
. d kanah eçildi tin), 20.00 Saat. ayarı ve arnpçn neışrıyat, 

ilka 1 evon,, ımanın an nama., g · 20.16 Radvofonik teınsil: Gönül Acısı Ga:briyo bu filmde <Balzak) ro-
llıaı1· tak "Niyozelandiya,, mn şi- Panama kanalını geçmek her a- (Genrler Brubu', 21.00Konferanı: (Şa . 

ne d' bil ilk b" ... 1 Jünü almıştır. Tip itibariyle mak -d,t . tişen "Tonga,, adasına ka- malör d-enizci için Y ır mese- kir nazıınl. 21.16 StOdyo Salon orkestra. 
t ıı'--· · k 1 · y"jla kendini Balzaka benzeten ~'d •mıştir. Hem de yanında ar - leclir. Hele romörkörlerın te ne erı sı?. 
~'d aş Ve gemici olarak yalnız iki çekmek için aldıkları para zavallı ı - Lehar Paganni. 

1llla. İngiliz yazıcısının seyahat bütçe- 2 - Paul Llncke İm Walzerrausch. 
ı 
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47 k • . . 1. d ) · t• S d S - Hartmann Der Gölter Triumph. Bir Türk sanatkarı 
~ktı . " adem uzunluğunda bir sını bır hay ı ze e emış ı. onra a h 
.ı e •le k l k b" "k kil "k h m==arc=e=.================= Pariste prodüktör a sosyatenin 11•ıı b ve beraberinde iki kadın - ana ı gcçece uyu , çu er 
Urıe a.,ka kimse bulunmamak şar- teknede F.:'Utlaka bir kılavuz bulun Toprak ofı·sı· operatör şefi olarak on beş sene -

.4.tı · · d denberi Pariste çalışan ve birçok •nı. as Okyanusu ile Buyük Ok-~1ası mecburıyeti var ı. 
' .. su a 'D "h et k ı · filmler çeviTen Muin Asım şehrimi-'~de Şınak, daimi tehlikeler ar- ' ev,, nı ay ana ı geçıp (Ba•tamfı ı nci sayfada) 

n b ki 'G ı ı.· ı ·k d ı t " ze gelmiştir. Bugün Ankaraya gide-llıit ' .e enilmiyen hadiselerle, ' a apagos,, uır eşı a a arınc an Heyetinin karariyle dış piya~alar-
~"'1 edılmedik tehlikelerle karşı birisi olan "Chatam,, adasına vardı- dan ithalat yapılacaktır. Cihan buğ cektir. 

ııra, gelinen bir maceradır ğı zaman bizim muharririn de aşa- . . . . . ~ Muin Asım, Pariste birçok bil -
• ~•y "St . w k b kalmamı!';tı day ıstıhsal hareketJerrnı takıp \'e ' viik firmalarda fotoğ1·af şefliği ya -

-

ili.' .... k ock,, yanına kız karde- Bgı ylu arıı· .eşd pa. rası 1 d ·ı .. , . tetkı' k d k . . . · ı 1 , • k 1 ı · . t t 11" '" e ece neşrJyata gırı:~ı ece<, para <ene mı anı mış, e ıye ya-la ,, ız kardeşinin ahbabı olan u ıava ının emz su arı t n~ anın 
"" lfa.b ı ı k ı d B" " k d · ofis, hububatın muhafaza, temizle-
"! aı c ,, isminde biı- genç kı- en şaşı aca su arı ır. uyu erın-

•• ~ış ve Yola koyulmuştur. liklcre kadar şeffaflıklarını mu - me, i!açlandırma ve ayırma işleri 
L uev d ı k ı k ile mallar üzerinde varant muame-~dı " de İngiliz yazıcısı ile iki haf a za e en su ar m ercan aya ı -
11, 11dan b 1 ~ k b ı ki l ı · lesi yapabilmek üzere ofise devre-"O;p-} aşka kimseler yoktu. arı, rengar<!n a ı arı a e acaıp 
t e Uıu b l ·1 h k "k t - - ı - dilecek veyahut da yeniden kurula-a fa n ir seyahatte aylıklı bir yosun an 1 e a t a en goru mege 
• ~ltı nı.n, hatta bir Miço çocuğun değer manza ral a r ibd:ı eder. Bütün cak silo ve müştemilatı ile am -
~~:! büyüktür. Lakin isminin a- bu güzellikler arasında gizli akın - barlarda işJeııeccktir. 

kın büyük ve meşhur filmin fotoğ
raf senıisini yapmıştır. Bizde emsa
li hemen olmıyan bir sanat şubesin 
de bbyle senele rce çalıştıktan ve 
t am b ir ihtisas l\'e şohret sahibi ol
dtıktan sonr a memleketine dönü -
yor. Umarız ki n{emleket ona layık 
olduğu me\'kii vererek istifade e
der. 

Daniyel Duyonun Filmi s - Baştaki harf sonuna gelirse 
Genç Fransız yıldızı Daniyel üç kelimesi meşhur bir sanayi mın

Daryonun Holivudda Duglas Fer- takası. Başkan. 
banks ile çevirdiii ilk film tamam- 4 - Ayni hece iki defa tekrar-
lanmıştır. lanıraa hayvan ağ&J. 

Muin Aıım Pariıte bir film 
hazırlarken (Saidaki) 

6 - Başka başka yerlerde. 
6 - Xöpek havlaması. Edat. 
7 - Vapurda .buhar kuvveti. 
8 - Asık surat. Temiz. 
9 - Şarkta bir vilayet. 
1 O - Konuşan hayvan. 

Düakü BilmecelÖn balli 

1 2 3 4 s 6 1 8 9 10 

~. ı ?imasına rağmen ·'Dev,. o tılar, h:ıvalann birdenbire ve hiç ü- Ofisin idare meclisi Zıraat Ban 
dııııa I' !lıınirnini bir tekne idi ki ka- mit edilmedik bir anda bozll\·erme- kasından, Maliye Vekaletinden, in · 
h·r / r~hat.sız olmadan yabancı si gibi t~hlikeler de vardır. Onun i- hisarlardan, lktısat Yekfı.letinclen ===============::==================================================== 
'l'~egin teknede yatıp kalma - çindir ki büyük güzelliklerle büyük bire r mlimessille ofis umum mticlü- s p R 

''l> arınmasına imkan yoktu. tehlikelerin kucak kucağa verdik- rünclcn mtlrc~k:p oıa.caktır. . o 
llıa ev,, in d l .. .. d leri bu adalara İspan\•ollar .. "Bil - Umum mudur harıç olarak reıs ""'""'""'""'"""~""'AA.""'~~..AA./'J'o~ 
... «::an su cpo arı uç yuz a- ~ 1 d ·r ·ad ti ·k· 
"e\~ a. kadar tatlı su alıyordu. yülü adalar., ismini \'ermi ş lerdir. ve aza arın .~ın vazı " mu e . ı ı S ) 
hit tı.ın (13) b , . k t · d Seyahatin bu ku~mmda minimi- yıldır. Bu muddetten sonra yemden U Sp0l arı 

~e es gır uvve ın e t . 1 k or· . ı· 1 
tilj Yardım tö - d ı nicik "Dev,, in yardımcı motorü de ayın yapınca tır. , ~ ış ıga mev- Bugüne kadar yapılmıyan su şporla. 
tıı.ı hııcısı cı md o rul vardı.ldn - bozulmuş ve tekne yalnız. '-"elkenle- zuuna giren muhtelif işler için mu- l'.138 • b f "d 

'Ilı su epo arım 0 ur- .; . . , 
1
_ . . ' k· I· . t ' n ııen~st programı u s~ ~r yeru en 

' · ot~rUnu · 1 b" h ı · ·d· ri ile hareket etmek mccburıretınde ay~ en a ame.tıi fan •1 ar, ım ıyaz hazırlanmıötır. "" >il'llı. ış er ır a e getiı ı h t ı · "ht" b tJ 
.,.~ 1 tltı d b · t k il ı kalmıc:tı. ru sa name en, ı ıra era arı ve Bu vesile ile ağustosta yapılacak olan ' b· sene en erı e a t o - :.- . .. d 1 1 b'l k b 
'-~ ır Dan· le k d "Chatam., adası "Ekvntor., cum saır musaa e er a a 1 ece ve un- büyük deniz bayramı ve festival müsab8-&ti ' nnar a aptanın an d · d · 
\lh.... kaptanı k d ı · ld kt huriyetine aiddır. "De\•,, bu adaya }arı evır e edecektır. lcalart da nazarı itibara alınmışrır, ) ··~ bi ı ers erı a ı an Of' · b k k d" · ı · ti t 
fıf~ r Sabah Ik 1 · · t geldı·;;..; zaman Ek ·ato· lu bı'r deli ısın an a re 1 ış. e.rı < ı- llBu müsabakalar irin aöag· ıda isimle · .. c;ıı.... ye en erını açı ve e.• \i •• - t v k- ı f · d" kt"fl · d · "' 

'• 11.ıı kanlı yazıcıya müracaat ederek ken sn e a e ının ıre 1 erı aıre - ri yazılı arkadaılar aeçilmittir: 
\ be" · 1 sinde Türkiye Ziraat Bankasiyle o- h 

~ıı~a ı'lk•• ngilteredetı kalktıktan disinin aşçı olarak kotraya kabul l Baş altem: Ahmet Fetgeri A,eni, 
lacaktır. htiyaç gorüldiığu vakit .._ ııhd 'lllerhale olmak iizere İs _ edilmesini istirham etmişti. Hen\iz hakem Rıza Sueri, Şazi Tezcan, Nedim 

.. ı..~ a ''V· ı· '·I k - d k 1 bu muamele diğer Bankalarla da Olbatur, Ziya Kaptan, Hüsamettin Gü-~- "tı. b. • ıgo,, ımanınn uğrıya- çocul\ u çagın an çı mamış o an 1 •• 
" •Jtın yapılabilecel\ıtır. ı 1 \~rel'anı ~nıini tekne dalgalan ve bu delikanlının arzusunu ' 1Stock.. -~ _ reli, Ali Rıza Süzerer, smail Da yancı, 
h. l'fe>!in:rıyıe meşhu-: "Biskaya,, yerine getirdi. Bu suretle büyük var<lıla1'. Bu adada, muharrir lngiJ. Nuri Bosut, Harun, Naci, Mühendis Hü 
t""' Clt en ınuvaffakiyPtle geçti Okyanusu geç.meğe hazırlanan Dev tereden getirmiş olduğu bazı tica- &amettin, yüzbatı Sıtkı Eryar. Bekir Ma
te~ ha8a'dırasını 'kaybetti; ufak te- artık mutbak işleriyle meşgul ola- ri eşyayı yerlilere karla sattı. Gö- cur, Suat, Ahmrt, Behçet. 
~· da ;a ~ğradı. Bu hasarlar "Vi- cak,miçoluk edecek bir tayfa çıra - rülüyor ki "Stock., yalnız şöhretli Program fUdur: 
hı.. ~\elta~ı~ edildikten sonra dev ğına da sahip olmuş bulunuyordu. bir yazıcı cesaretli bir denizci de- 16 Temmuzda yüune tqvik Beşiktat· 
>~ebtb ' lkı kadından ibaret mü- "Dev,, "Chatam., adasından ğil , ayni zamanda işten anlar bir ta; 17 Temmuzda yelken tqvik Modada 
01~1111 tuile "Kanarya,, adalarının kalktıktan sonra l~~iliz yazıcısı ile bezirga~dır da.. 23 Temmuzda yüzme ~çme Modada, 

Fransız Başvekilinin nutku 
(Ba.,tarafı 1 Jt.ci sayfada) metodlar takip edilerek bir Fran · 

. . aız - lngiliz - Alman işbirliği husu 
eden bu davetrn Berlınde nasıl kar- 1 etirilmesi için yapı1~n da\'et 

1 - kt' d l - 1 e g şı ana~agını .. va ın en evve .soy e - tamamiyle yerindedir. " 
mek bıze duşmez. Bu davetin Ber- Ordre gazetesinde Pert.inax, di-
lindeki akislerini ihtiyatla bekliyo- .t..· 

. • d _ yor ıa.ı: 
ruz. Daladıyenın nutkunun ogura "Bizde yapılacak en ufak bir 
bileceği Umitler biz~ sulhün birin- zaaf hareketi Berlinde meşum te -
ci şartı kuvvet oldugunu unuttur - ıebbüslere yol açabilir. Bu tehli -
mamhdır. " lenin -Onüne geçmek için Daladiye, 

Ovr gazetesi 'öyle yazıyor: Fransamn 1925 de giriştiği taah -
"l\Hıtekab~l bir anla~may~ yer hütleri yerine getireceğini bilhassa 

bırakmıyan bır tonla başka bır yer kuvvetli bir lisanla anlatmıştır. ,. 
de söylenen sözlerin ferdasında ya-
pılan bu beyanata hususi bir ehem- ==== ============ 
miyet atfetmemeğe imkan yoktur.. Kraliçe Macıi 
Biz timdiki hatde neticeyi bekliyo - Berlin, 13 (A.A.) _ Halihazır-
ruz. Çilnkü doğru veya yanlış olsun da Dresden .,enrinde bir sanator
"Havad~ bir yenilik,, olduğu inti- yomda buh.man .Romanya :v.aiide 
baı bakı kalacaktır.. .. kraliçesi Mari'nin sıhhi v.a..ziyeti .iyi-

Bopuler gazetesı yazıyor: Jeşmekte ve etrafındakilerin endişe 
"21 mayısta Almanyayı :fiddet- si zail olmaktadr. Romanya sefa

li bir harekette bulunmaktan me - rethanesine ,gelen haberlere göre 
neden sebeplerin mahiyeti ne olur- kraliçe perşembe günü Bill<reşe d6a 
sa olsun bu memleketin bu şekil.de mek tıasavvurundadır. 
bir tarzı barek~t ittihaz etmesinden 

'"Stac ttu. arkadaşlarının talıhı yaver olmak- Bu ışler de becerildikten sonra 24 Temmuzda kürek tqvik Beyit-O.; 
la> ~tiııı }· artı'k \"azifesinin ehem- ta devam etti Vı\' muntazaman ~sen kaptan "Kook,, un "Vahşiier ada - 30 Temmuzda yüzme seçme Modada; 31 
>ot~ ~len a~amış bir silvari sıfa - cenubu °'arkı riltgiirlan snyesınde ısı,, Hikabını taktığı "Ninue,, adası- Temmuzda yelken teşvik Modada; 7 A· 
> • ıı.ti:ın rotasiyJe meşgul olu- "Markiz,, adalar grupunun bir ta- , na, oradan da "Tonga,. adasına va- iuatoıta ltürdt . u~vik Yenikaptda· 14 
-::~u. ''}(dan kafasını kaldırmı _ n~si ola~ "Nukuhiva,. ya bir aydan' rıldı. . Ağu5toıta Deniz bayrama Modada; 20 
"~ll anarya,. arlalarına var _ bıraz milddet zarfında vasıl oldu. ı "Tonga., adasına gelince yerlı A" 1 - . Modada· 21 memnun olmalı ve bunun devam 1 .. )iz k ah 
°"~&ı.:\'\ıel önünden geçecekleri "Dev,, "Nukuhiva,, adasının limanı bir zengin "Dev i ~atın almak iste- .a.!u

1

1°
1 y~zme pm~yona 'L.L.J-d : 21 etmesini temenni etmeliyiz. Bu ae- DgJ r. 

,... . ,, ~-.ua oa yuı:me tampıyona ,,._. a, L A ) 
ıı il .. '' &dasında tahmin ettiği olan "Taı - O - floe,, koyunda funda di ve hatırı sayılır bir para teklif .a.;;. _, .. . Modada· 21 beple Çekoslovakya meselesinin onrda, 13 (A. . -
~il •e tn-- d · d' h · d · · d' .,u .. oı yuzme f81Dp.ıyona ' "Ad"ll d 1 b. __..,. 1.."-t • ...: • ·ı ~ ı.. ıtı;ık ···~atede bordalayınca emır e ınce mu amr enızın ı- etti. Bu karlı teklif karşısında be - _ .. z • 1 k R.-:..... ı ne ~e evam ı,, ır sur=."e mnn 'V&ZJY•a• 1yı eşme:l\ı.e 

Kralın 

devam 
'4\te '4 e.... l b" d b" k · · ._._.d l ·· dü •uıtos 7uzme •at.ava upasa ___...., h il d'l · · te · lh - t kt d" ~ l'di<>ı • • 11nıe bir deniz kurdu o- ın e ırço ırı hıı.ıı ye er gor .. zirganlığı, denizciliğine galebe e-

28 
A- 1t·· dt . Ye a e ı mesını mınen su cuyane e me e ır_ 

~~~ H " " h ~L·b 1.. ,~. ~~ ~p~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ >,,:~ •ırta Yanındaki kadmlara istrıç __ d,up
1 
ed~OllH'Al un .ak: ıncı1 .vedre1n den yazı.cı tekneyi sattı ise de çar- nibpeda, 28 .Apatoe yüzme faırinl Be-

''lıt act.1 az daha koca "Kanar- ı ye er ı. emen ı ı yer ı a - çabuk pışman oldu. Lakin i.şişten bek _ Sal ıık 14 Eylid kürek aaabve-
t. acıeir •rını bulamıyordu. Çünkü gıca müracaat edildi. Lakin dalgıç- geçmiş, tekne elden çıkmıştı. 

8 
k ac ' Mod _.J_ 

'1 az. a d · .. met ey oz - a .,..._.. 
~ h._ " an sonra tesadüf etti- lar kopek balığı korkusundan bir Şurası muhakkaktır ki lngilte -
~it... •ceını ıüvariye yolunu şa- tUrlü dalıp istridye çıkarmıya razı reden iki kadın yolcu ile kalkıp i- Beykozlulann maçı 
.,~ {le oııu Rldatm1'tJ. Ne ise güç olmadılar. "'Stock,, deniz altındaki ki Okyanus geçmek ve kazasız, be- Boğazın en aiti ve kuvvetli klüp-
~~ ':•tya) adalan bulundu istridyelerin kıymetli muhtevaları- llsız menzili maksudR erişmek her lerinden olan ve keneli aahalarmda _.. 

~U be,, unda demir edildi. na veda etmek mecburiyetinde kal- kula nasip olan muvaffakiyetlerden ıizce çalifan Beykozlular hiç bir pazarı 
fıtı d4eı k l<anarya adal-annda bir dı. değildir. boı geçirmemektedirler. Geçen hafta 11-
l't ~ ''St~dı lakin bu müddet zar- "Dev,, "Nukuhiva,, dan kalktık Size birkaç satırla hulasa etti- tanbulıpor talumile karıdaşan Beykozlu-
ı~. lean11)' le,, ile kadın arkadaşla- tan sonra doğru "Tahiti,, adasının ğim bu cesurane seyahati "Stock,, lar bu hafta da en kuvvetli talumlardan 

O a 8ıtınası,, na tutuldu - yolunu tuttu. Bizim yazıcı ile ka - (seyahat hatıraları) unvanı altında biri olan Süteymaniye ve Topltapı takım 
~l' 1lra1ııc dm arkadaşları "Tahiti,, n1n cen- k~lın bir cilt halinde neşretmşi ve larile kendi sahalarında hususi aıüaaba-
~a~ p l(anarya adalarında her netten bir nümune olan füsunlu sa- kıtap pek çok satılarak bir hayli ka yapacaklardır. 

Rekor kırma müsabakaları 

Lik maçlan Han Kurumu metlfaatına tfiret 

1 

Tiirk HaYa Kanımu 1Eyüp 1Jçe-
Ösaümüzddü futbol mevaiminde Fe- • d 

. . . . lmıda • am en: 
~erbahc~.ıc_ maçlarma ~ •• lf Kurumumuz menfa:atine 21.'1.'38 
tırak edec:qı aoylaunekteclir. 4..ıuihlne rastltyan pazar gilntı 'Eyüp 

Kongreye c:la•et ortakul bahçesinde yağlı güreşler 
Bakrrkiy Barutpcünden: tertip edoilmiştir. Başa mr ta'Y, bii -
Barutgücünün ikinci yıl kongre- yük ortaya bir tosun, l<ilçfik ortaya 

si 16 - 7 - 938 cumartesi günü saat bir koç, ve desteye üç :.ıdet ku2u 
(14) de Bakırköy halkevi salonun- milkifat 'konulmuştur. Heyecanlı 
da yapılacak ve yeni idare heyeti bir apor günü yaşamak istiyenleriıı 
seçilecektir. Güçlülerin mezkur gün bu güreşe gelmelerini rica ve tavsi-
ve tıaatta salonda bulunmaları. ye ecleriz. 

DAVET Maliye 'tahsil şubesi 
it~ at et ahasına idi. Stock fazla bilinde dolaşırken Ekvatorlu genç para daha kazanmıştır. Doğrusunu 
~l'l>e~tıimll'ıenıek için konserve et aşçı yamağı kendilerinden ayrıldı. kalın bir cilt halinde neşretmiş ve 
t,~t \1e ~~ten başka bir şey yiye- Çünkil çocuk "Tahiti,, de kendine müteşebbis adama bu kazancı çok 
fı~"S~~aın edemiyordu. İşin bir iş bulmuştu. görmemek iktıza eder. Zira bu rnu
~itı . iqı, 1 '' ın hemşiresinin dişsiz "Dev,. in yolculan "Tahiti,, nin vaffakıyete layık ve azimkar bir 
~. d~~tler· :tfrar kız Allahın ver- ka11ısında bulunan "Moorea,, ada- yazıcı ve denizci olduğunu ispat et

Bu pazar günü ıaat on altı buçukta Vefa idman Yurdu Batkanh - Hüdavendiğar caddninde, Reş:ıdiye 

otdi ile Şahin Pap oteli arasında yapı
lan yeni tipte\i Mn1iye şubesi binası 

tefrit edi11Rif, ilci gündm txri, Hoca Pa· 
ıa Maliye ıubai ycni binada çahşmağa 
ba~aına 

"' ele 
1 

a:ybettikten sonra tak- sım da ziyaret etmeyi ihmal etme- miştir. 
1•..ıtrmak istememiş ve diler sonra 0 Palmerston,, adasına A. Cemalettin Saraçoğlu 

Kadıköy •tadında atletizm ajanlığı tara· ğından: 
f ından tertip edilen rekor kırma müaa- 17 - 7 - 938 önümüzdeki pazar 
bakaları yapılacaktır. Bu müsabakalara gilnil sabah saat on.da senelik umu
Kocaeli, Ankara, ve İstanbul t.akımlen mt kıongreye yurdumuzda kayıtlı U-
iştirak edecektir. 3elerin j'elmeleri r.ica olunur. 
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Sa .. ta : « 14 TEMMUZ t93'#' 

Gümrük Muhafaza Komutanlığı lstanbul 
Satınalma Komisyonundan: 

E'.fyanın 
cinai 

Tasınlanan 
RADYOLİN, RADYOLİN! 

Miktarı tutarı ilk teminat Eksiltmenin 
Lira Kr. Lira Kr. Tarihi günü saati 

Yangın söndürme 
makinesi 50 tane 900 00 68 00 25 • 7 - 938 pazartesi 10 
Bizarba marka 
otomatik terazi 10 ,, 1890 00 142 00 

" " " 11 
ı. - Yukarda yazılı eşyanın gösterilen gün ve saatlerinde açık 

eksiltmeleri yapılacaktır. 
2. - Evsafları komisyondadır. Görülebilir. 
3. - İsteklilerin gün ve saatin de ilk teminat makbuzları ve kanu

ni vesikalariyle birlikte Galata es ki ithaliit Gümrüğü binasındaki ko-
mi,yona gelmeleri. ( 4293) 

İzmir iskan Müdürlüğünden: 
1 - Çeşme kazasının Uzunku yu nahiye merkezinde 2ı: l\fene -

men kazası merkezinde 14, Çan darlı nahiye merkezinde 118, Kuşadası 
kazasının Davutlar köyünde 29 tek kargir göçmen evinin inşaatının ka
palı zarfla yapılan eksiltınesinde bedeller haddi 18.yık ıı:orülmcdiğinden , 
12 • 7 • 938 tarihinden itibaren on beş ıı:ün müddetle pazarlığa ko
nulmuştur. 

2 - Bu evlerden beherinin muhammen keşif bedeli 524 lira 26 
kuruştur. . 

3 - ihale 28 - 7 • 938 ırünü sa at onda İzmir iskan dairesinde mü
teşekk.il komisyon tarafından yapılacaktır. 

4 - Bu husustaki şartname, k eşifname Tesair evrak her ıı:ün is
kan dairesinde görülebilir. 

5 - isteklilerin % 7.5 nisbe tinde muvakkat teminata ait vesa-
ikle iskan dairesine müracaatları. (4419) 

Zührevi ve cilt haatalıkları 

Sabah - Öğle her yemekten sonr 

Mutlaka RADYOLİNLE 
dişlerinizi Türk Antrasiti Hayrı Omer 

En Dayanıklı yanan ideal 

kömürüdür. 

Türk Antrasiti 
Izgaralı her sobada ve ocakta 

yllllıın en ucuz kömllrdUr. 

Türk Antrasiti 
En kuvvetli, en temiz en 

surekll kömUrdUr. 

Türk Antrasiti 
Kışa Bırakma Yazdan Al 

Satış Merkezi: 
Galata Yolcu Salonu karşısında 

Tahir han,5 inci kat. Tel: 44911\ 

ÇEKLER 

Lonılrn 

Nev·yorlr 
Parls 
Milııno 

Cenevre 
Amst~rd 

Beri in 
BrUksel 
Ali na 
sor ya 
Praı: 
:\ladrid 
Varşova 

Buılapeşt• 

Bllkre9 
Belgrııd 

Yokohama 
Stokholm 
Moskova 
Viyana 

Kapanıı 

6.20 
125.9125 

3.475 
6.6225 

28.755 
69.21 
60.M 
21.285 

1.135 
1.53 
~.355 

6.89 
23.62 
24.80 
0.9325 
2.8575 

36.195 
31.966 
23.6725 

Ôfleden •onra Beyoj-lu Aj-acaıal 
çarşısında No. 33 Telcfon:413S8 fırçalayınız 

Çünkü: "RADYOLIN,, hem hamızdan iridir. ne geçer. 

Satılık arsa Hem aiızdaki hamızlan izale eder. Çünkü: " RADYOLIN,. di~ aralarını temizli. 
yerek çürümelerine mani olur. 

Suad.iyede, Asfaltta, pllljın karşısın

da büyük bir arsa satılıktır. 

Çünkü: "RADYOLIN,, mineleri hiç çizmeden 
temizliyen ve dişlere revnak veren yegıine diş ma
cunudur. 

Çünkü: " RAP YOLIN,, salya ve ifrazatı temi:t 
liyerek di~ etlerinin bozulmasının önüne geçer. 

Beyoğlunda Tarlabaşında Basmatu· 
lurnba sokağında 2 numaralı evde ma
dam Serposa müracaat edilmesi. 

Çünkü: "RADYOLIN,. ağızdaki milyon !arca 
mikrobu imha ederek muhtemel hastalıkların önü-

Çünkü: " RADYOLIN,, dişleri ve ağzı bir gül 
koncası kadar latif ve zarif olarak muhafaza eder. 

Dr. Hafız Cemal 
(LOKMAN HEKİM) 
Dahiliye Mütehassısı 

Pazardan başka günlerde öğleden 

sonra saat (2.5 tan 6 ya) kadar İs-

tanbul Divanyolunda (104 numa-
ralı hususi kabinesinde hastalarını 

kabul eder. Salı, cumartesi günleri 
sabah c9.5 - 12• hakiki fıkaraya 

mahsustur. Muayenehane ,.e ev tele
fon: 22398 - 21044. 

Kiralık kapalı yüzme 
havuzu ve Gazino 

Ankarada Çocuk Sarayı Caddesinde yeni yapılan Çocuk Esirge
me Kurumuna ait sinema binasının altındaki 25 metre uzunluğunda, 

9 metre genişliğinde ve 170 illl 3.6 metre derinliğindeki kapalı 

yüzme havuzu "Pisin,, ile etrafındaki gazino ve müştemilatı açık 

arttırma ile kiraya verilecektir. 1 halesi 25 Temmuz 938 pazartesi 
gilnü saat 10.6 "On buçukta,, Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Mer
kezinde yapılacaktır. Şartnamesini görmek istiyenlerin Kurum Hesap 
işleri Direktörlüğüne müracaat etmeleri. (4406) 

Gümrük muhafaza genel komutanlığı lstanbul 
satınalma komisyonundan: 

1 - Gümrük muhafaza örgüdündeki kara vasıtaları için şartna

mesi mucibince Ill adet motörsıklet lbtiği ile 20 tane 5X30, 20 tane 
600X20 ve 44 tane 6X32 eb'adında iç ve dış kamyon lastiğinin 

16-7-938 cumartesi gtinü saat 11 de kapalı zarfla eksi ltmesi yapılacak
tır. 

2 - Tasınlanan tutarı 9420 lira ve ilk teminatı 707 liradır. 

3 - Şartname ve evsafı komisyondadır. Görülebilir. 
4 - İsteklilerin o gün eksiltme saatinden bir saat evveline ka-

·~~~~~~~-~~---~ 
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üncü hukukl lfj•İ-SM--ET_S_A_N_T_O_N~İN-B~İS-K~O~. V~i'f~İ 
Galata Lacivert han 6 No. lı ya- dUşnr 

zıhaneyi kanun! ikametgah ittihaz Çocukların vıı bUyUkJerin bağırsaklarınd a yaşıyan solucanları 
eden Alman tebaasından Helene mek için en birinci devadır, 

Kunze vekili avukat Talat tarafın- Ecza neler d e kut usu 20 kuruştur. Ç"' 
dan Beyoğlu Ayazpaşa Udağacı ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
sokak 41 No. lı Fatma Münir Paşa 

apartmanında sakin Doktor Şerel 

Müley aleyhine 937 /1095 No. ile 
açtığı bo~anma davasının icra kılı

nan muhakemesi neticesinde: dava 
cının şahitleri 923 senesi haziranın
da Şarel Muleyin Helene tecavüz e 

derken gördüklerine ve bunlardan 

bir kısmı müddeialeyhin elinde bi
ça.k ve bir kısmıı da bıçağı yerde 
gördüklerine ve müddeialeyhin mor 
fin kullandığına ve saireye şeha

det etmekte ise de ibraz edilen A
vusturya kanununun 66 inci mad
desinde gösterilen şekil ve surette 

şehadet mevcut olmamasına ve 63 
üncil madde ahkamı ise hadiseye 
veçhi taalluku anlaşılamamasına 
mebni davayı va.kıanın reddine da
ir 24 - 1 • 938 tarihinde verilen hük 
mü havi 938/626 sayılı iliim müd

deialeyh vekilini istifasına ve asil 

müdeialeyhin ikametgahında meç-

İstanbul Defterdarlığından i~·· 
· · b"I M"ll" E ı·k · ve satıŞ ıı· Mesai saatlerinin değışmesı ha se ı e ı ı m a ıcP.r . )'şpı 

leleri badema aynı günü!' saat 15 şinde tleğil saat onbirındc 
caktır . Taliplerin bu saatten evvel müracaatları iliin olunur. 

(4443) / 

~~~~~~~------
Düşkünler Evi Müdürlüğünden ·oeıet 

• • • • J" k d Ü t "] k sütPı · ~ ) Düşkunıerevı Kreşınc 35 ıraya .. a ar c~e ve.rı ece · (44• 
lazımdır. Pazardan başka günler muracaat cdılm~ 

Ege T iyatrosu 

temsilleri 
Nurettin Gcnçdur 

ve arkadaflar ı 

14 Temmuz Perşembe 
akşamı 

Büyükdcre t iyatrosunda 

Gönülbağı p a nsiyonunda 
15 temmuz Cuma akşamı 

Yeniıchir Aile bahçesinde 

Ki n yarası - Peşinci madd e 

Doktor Şükrii f aııl 
İlkel 

1 
ıııır' 

Doğum v e Kadın Haat• 1 

Mütehauıaı d ,i d e. 
Sirkeci: Muradiye es 

No: 35 il",,. 
Pazardan maada her g talJ' 
bahtan akşama kadar b•' 
rını kabul eder. 

215
03 

Telefon: 

bul bulunmasına mebni hukuk usu- ~iş olduğundan tarih; ilandan itiba Y ENi NEŞRiYAT 
ıu mahkemeleri kanununun 141in-'ren16 gün zarfında müdeialeyh Şa- A sker . v~ı·ıt• 

dar 2490 sayılı kanunun 32 inci maddesi hükmüne göre hazırlıyacak- ci ·maddesine tevfikan ilanen tebli- rel M üleyin Temyizi dnva edebilece 4 cü sayısı çıktı. Abid'"·ık'L Jl-Sa hibi : A. Cema lettin Saraçoğlu k Alb y hk Esat BU 
!arı teklif mektuplarını Galata eski ithalat gümrüğündeki komisyona ği tensip kılınmış ve bir sureti de ği tebliğ ma.kamına kaim olma ü- ay ase e ve ... rdır· 

Netriya t müdürü: Macit Çetin 
1 

(90
2

1) ş. Ça\·darlının vazıları \" _7~ 
!!!~=;;~ı:~-~~~:'~~~-~~~~-·~·~~~~r~~~l~~~··!"""'!"""'!"""'!"""'!"""'"!!!!!"""'!"""'!"""'!"""'!"""'!"""'!"""'!"""'!"""'!!!'!'!"""'!"""'!"""'~(~4~0~0~4~)~!"""'!"""'~~~a~h~k~e~m~e~d~iv~a~n~h~a~n~e~s~in~e~t~a~li~k~e~d~il~-~z~e~r~e~il~a~n~o~u~n~u~r~.!"""'!"""'!"""'~~.;.,;~~~~~~~~~,~~~~~~ aaı ıg ı yer: at aaı uzzıya ··~de 

ı . ı·ct· D.. k ı n öııo ,,.e• Herman daha lafını bitirmemiş- de bir kaç defa adliy~ye uğruyor, ıt ı ır. un apı arını f~·· ettiğim paralara ortak olmağı iyi 
bilirsin, diye mukabele etti. 

OLUM ÇEMBERİ 
Vakit akşamdı. Daha fazla ko

nuşmadılar. Hududu geçmiş olan 
eşyaları almak için kaçakçıyı bul • 
mak üzere yola çıktılar. Bu işler 

tanzim edildikten sonra eşyalar sa
tılığa çıkarıldı. Kendileri de bütün 
pürüzleri ayıklayıncaya kadar ge
çecek günlerde kalacakları bir kö
şe bularak, yorgun bir l!alde yatak
larına girdiler. 

Y aza n : Edgar Monte 

farkında olmamıştır. Zabita şimdi 
bu katil hır~ız hakkında tamamiyle 
tenvir edilmiş bulunmaktadır. Ta • 
harriyata mani olmamak için fazla 
izahattan şimdilik sarfınazar edi • 
yoruz.Kısa bir zamanda faillerin 
ele geçeceği muhakkaktır.,. 

Jan bunları okur okumaz bir 
feryat kopardı: 

- Ah Ilerman, beni ele verdin. 
Zehir diye bana bayıltıcı ilaç getir
din. Alacağın olsun, ben sana ya
pacağımı bilirim. 

Tren Brüksele gelince, Jan tre
nin aksi istikametinden yere atla
dı. Artık ihtiyatkar hareket etmek 
lazımdı. Arka sokaklardan geçerek 
evvelce tayin edilen yere gitti. Her
mania buluşarak, birlikte Londraya 
lı: açacaklardı. Hcrmanh karşılaş -

Tefrika No. 24 

tıkları zaman sakin bir çehre takın
dı. Yalnız: 

- Herman, ne yaptın? Benim 
dediklerimi yapmamakla her za • 
man fena bir iş yapmış oluyorsun. 
Bak gazeteler neler yazıyor. 41eri
mizin bir çoğu bozulmuş oldu. 

Dedi. Ilerman: 
- Ne yapayım, Jan. Zehir bul

ması zannettiğin kadar kolay de -
ğil. Ben bir doktorum. Eczaneler 
kolay kolay her reçeteyi yapmıyor
lar. Hem zaten sana lazım olan 
Kölenle, kahyanın, işini görünciye 
kadar, sessiz kalmaları değil miy-

Ü<; gün sonra her iş tamam ol
muştu. Paraları ceplerine yerleş

tirdikten sonra tekrar yola çıkıldı. 

İsko nehri yoliyle Roterdam'a gi
dilecekti. Vapurun kenarında, par
maklıklara dayanmışlar, bundan 
sonra yapacakları i~leri hesaplı • 
yorlardı. Jan hem Hermanla konu
şuyor, hem de onun ihtiyatsızlığı 

yüzünden başına açılan işleri dü • 
şünüyordu. Birdenbire Hermana: 

- Hava ne kadar sıcak. Şimdi 

di? ne güzel şu nehirde yüzülür dedi. 

Jan dişleri arasından: I - Muhakkak: Fakat benim i
- Doğru, doğru, sen sakın ken 1 çin değil, Daha suyun üzerinde du

dini sıkıntıya sok ma .. . Yalnız, be - ramam; ilk adımda nehrin dibini 
nim hayatımı ortaya koyarak elde bulurum. 

ti. Sahte Viledyo, demir gibi kol- tahkikat ve takibatın ne netice al- taş:ığ~~e7i~lerk~n iç~ri:ı~;:. ;iittiJll" 
lariyle birdenbire onu yakaladığı <lığını öğreniyordu. sese .,,ır a ım onu~m , 
gibi (- Alçak sen beni mahvet- Bir gtin yine, tahkikatın aldığı Genç kadın : . eJeC1 r 
tin. Ben de seni yaşatmıyacağırn. netice hakkında mıntaka komiseri - Sizi adliyeye te<lınıııııııı c r 

· • · B · b · k ııam• :,•o diyerek.) Suya fırlattı. Fakat Her- ile görüşilyordu. Bır memur ge- gım. enı uraya a . • d·· 
' . . b. .. .. t·cksınıj<ı man can havliyle Janın kollarına sa- / !erek, pansıyoncu Madam E. nın zasını ır gun gore 

rılmıştı. O da muvazenesini kaybet- kendisiyle görüşmek istediğini ha- du. ,_,. 
ti. İkisi birden suya yuvarlandılar. ber verdi. Komiser derhal kadını Adam: . ıeq d1 

1
• 

Jan mütemadiyen He.rmanı tekme- kabul etti. llladam E. mütereddit - Ben dükün emirlerın,'rdi· ~oı 
liyor, elinden kurtulnıağa çalışıyor- adımlarla odaya girdi ve gösterilen rı çıkamam. Diye cevaP \' 
du. Suyun dibinde idiler. Nehrin i;;kemleye oturarak şunlaı an-ı' ra se•ler k":5ildi. . . unıU tefli e' 

akıntısı da kendilerini sürüklüyor- !attı. Ben daıma pans•.l on. ın etfll 
du. Jan da ya va'} yavaş kuv- "-Ben Mazaren •okağında 53 1 ve namuslu olarak muh815 .,5ıi!e 
vetten kesi l diğini his~ediyordu. Son oumaralı pansiyonun sahibiyim.iği isterim. Bunun için bu "1 (11'1 

bir gayretle Herma!lln boğazına Bundan bir müddet evvel pansiyo- garip buldum. Size haber . , 
parmaklarını geçirdi. İntikamı alın-' numun bir dairesini Şovalye İspirin iyi faydalı saydım.,, ı Gı"'.;, 
mıştı. Ayaklarını yere vurarak su- ~ol ~sminde bi~ zata kir.aladım. Da-ı Kadın bunlar: an_latı;~e~e5;!1'~j1 
yun üzerine fırladı. Arka üstü ya- j ırenın tutuldugundan bır kaç gun j boval baştan aşagı dıkk d~n ~· 
tarak dinlenmeğe başladı. Muhak- >oııra pan.<iyona uzun boyl:.ı bir zat- ti. Komisere fırs:ıt bırakrıı~,i)'oııC . 
kak bir ölümden daha ku•·tulmustu.

1 

ıa bir kadın geldi. Daireyi tutan sürü sual yağdırdı. paı ıı; ıı 0 i· 
:. ' zat ne_ genç kadın_ p~nsiyond~ kal- nun tarifine göre bu rıı_a~~. ı;o:pi 

dı. Dıger adam gıtt' ve o gunden- şesten başka kımse Jegı crl'c 
beri gözüknıedi. Ru kadar zaman ser, kimseye birşey söyiePlöı•J~'r 

Zabita hümmalı bir faaliyetle geçtiği hıı 1 clc karlının bir defa bile söyliyerek Pansiyoncuyu . ıı,,,ç ~~-
- Polisin isimsiz Yardımc ııı -

. 1 8 b!f• (rı· kürek mnhkômunu ıu·ıyordu. Bu e~- sokağa cıktığ"ını gi;rmed~!n. Pan."Iİ- dıkten sonra. yan arın ,·e 
1 

nada,Griboval de bir ılakikasını boş yoııda kalan adam bazı !'!.ünler dı- mur daha alarak Komiser n<İYaP 
geçirmeden mütemadiyen bu işin şarıya çıkıyor; ellerinde paketlerle bo-val derhal mezkür J)a . 
peşinden koşuyor, hı"~~yden evvel biraz sonı·a dönüyor. Adam evdeki koştu l ar. _ J)alaa ,,,.ı / 
Düşc.,i bulmıya çalışıyı.rdu. Giiıı- -"' !;'.<t·n kapılHr claim:ı dı~iınlan ki-


