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lst. Nuruosmaniyc caddes~ 
l 

lan tarafından meccanen tedavi edile • 
ceklerıfir. Kuponlar, her gün wtarehane. 
mizde deği§tirilmekted!r. 

lngiliz Başve ili, Franko kuvvetlerine 
koymamaya karar verdi 

karşı 

'l' ayyare akınlarına karşı hava karakolları tesisi hakkında 
ki teklifi de İngiltere kabul etmiyor 

Niyon konferansının 
'-------~~~~~~~~~~~~~~~ 

toplantısı şimdilik tehir ediliyor. 

H©ıt©ıy 
" - 1 uava·mızın son safhası 

ıllgün gelen Hariciye 
ehilimiz Büyük Şefe 
izahat verdi 

11'-tayda mühim idari değitikllkler 
Plldı memurlyetlere e/e 75 nisbe· 

tinde Türkler t•yln edildi 

sıovakJların muhtari

'l'ilrk ve hür Hataym merkezi Antakyaya bir bakış 

tıı~ticiye Vekili l'e\iik Bilftü Aras, bu sabah ekspresle §Chrimh:e 
'l'' V~IJ, meb'uslar ve diler zevat tarafından kar§ılanmıştır. 

\~1- 'lfik Rüştü Aras Perapalasta bir müddet istlıahat eyledikten 
. il ~~~ilk Şefe mülaki olmUJlur. 
~ı._1 ~" Aras Hatay meselesinin son safhası hakkında Atatürke 
_ ,rnıiştlr. (DevllDll 6 mc• sahifemizde) 

HilkOınetçi İspanya sahillerini tehdit eden Frankiııt donanmadan bir köşe 

İtalyanlara göre vaziyet 
............................... -

ingiliz ve Fransız faşist aleyhdar
ları Avrupa sulhunu yeniden boz
mak için seferber edilmişlerdir. 
Londra 9 (A.A.)- İngiliz diplo

masi mehafili, İngiltere hüldlme. 
tinin İspanyadaki sivil ahalinin 

bombardıman edilmelerine bir ni. 
hayet vermek maksadile Niyon 

deniz karakolları sisteminde bir 
hava karakolu sistemi ihdas etmek 
tasavvurunda olduğuna dair ola. 
rak gatczelerdc inti~ar etmiş olan 
haberlerin asılsız olduğunu beyan 

etmektedir. 
Londra 10 (A.A.)- Tali ademi 

müdahale komitesinin toplantısı, 
talimat alabilmeleri içir. gelecek 

(Devamı 6 mcı sahifede ı 

Büyük Şefin kahra
manlara selam ve 

iltifatları 

Yet istemekte inat et
t'ttemelerine calışılıyor Üç eroin 
~ "" ' Suçlusu 

Dün yakalanan beyaz zehirciler: . 
Sağdan sıra ile Osman, Subhi 

ve Kadri 

.Süvari/erimiz şerefine müle
addid ziyafetler hazırlanıyor 

.•· 

lidetlerle yapılan Tutuldu 
,. llliizakereler gizli 

tutuluyor 
Dün şehrimizin muhtelif yer -

!erinde yeniden üç eroin suçlusu 
yakalanmıştır. Bunlardan birin -
elsi Dolabderıtde olmuftur. 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

• 

in önünün 
Sıhhati 
Düzeliyor 

lnönU lstanbula gelecek 
Safra kesesi iltihabından ra -

hatsız bulunduğunu. haber verdL 
ğimiz eski Başvekil İsmet İnönü.. 
nü muayene ve koİısoltasyon için 
Fransadan celbolunan Profesör 
Fizenje dün sabah Ankaraya var. 
mış ve derhal İsmet İnönilnün sıh 
hatile alAkadar olmuştur. 

I Meclis 18 Haziranda 
kapanlLyor 

Af layıhası da ogün 
müzakere edilecek 

Ankara 10 (Hususi muhabirimiz telefonla bildiriyor)- Evvelce 
haber ..-erdiğim ı;:ibi, Büyük Millet Meclisi bu ayın 18 inci günü son 
toplantısını yaparak o gün yaz tatiline karar verecektir. 

Hükumetce Cumhuriyetin 15 inci yıldönümii münasebetile ha. 
zırlanmış olan ve encümenlerde tedkik edilmek!<> hu! unan af layi. 
hası da l\Jeclisin son günkü toplantısında görüşül~rektir. 

Mahkômları sefaletten kurtarmak 
Ankara 10 (Hususi muhabirimizden telefonla)- Adliye Veki. 

Jeti; her nasılsa bir kabahat işliyerek cezaevine cllişmii~ olan fakir 
mahkumların ailelerinin sefalctien kurtarılmaları i~in leni ve güzel 
bir karar vermiştir. 

Bu karara göre; bir &andık teşkil olunacaktır. Kizanınamcsi 

hakkında teclkiklere başlanan bu sandıktan fakir mahkfünların aile • 
!erine yardım olunacaktır. 

MecJ.sin bugünkü toplantısı 
Anakra 10 (Hususi muhabirimizden telefonla) -· Biıyük Millef 

Meclisi; bugün saat 14 de toplandı. Ruznamede bulunan maddelerin ve 
bu meyanda mühendis ve mimarlar hakkındaki ı..anun iaiibası ile 
oyun aletlerinden helcdiyeler ve köy heyetlerince. alınacak ıe•im-hak 
kındaki layihanın tedkik ve müzakeresine başlandı. 

Kr~di mukavelesi meclisde 
Ankara 10 (Hnsus1 muhabirimizden telefonla)- Lıgil!ere hü.· 

kumetlnden akdettiğimiz 10 milyon liralık kredi ve G milyon Jirahk 
teslihat kredisi anla~nıalan ile yeni klering anlaşmalarının tasdiki 
hakkındaki kanun layihaları bugünlerde Büyük l\1illet Meclisine_ 
verilecektir. 

IFü O ü ~tü ifil <dl e 
lhtiıaı genişliyor .. 

ihtilal çeteleri yeniden bir 
çok yerlere baskın yaptılar. 

En geniş harekat şimali 
Filis,inde olmaktadır 
Kudüs 10 (Son: ' 

Telgraf) •• Filistin. 
de isran ve ihtilll 
haı:_eketleri geniş _ 
!emektedir. BUhas 
sa şimali Fillstin
de lhtilAI çete!•.rl 
İngiliz karakolla -
rına ve Yahudi 
mil esse sele rl ne, 
askeri ve mülki t& 
şekküllere bask 
!ar yapm&kta, tren 
Jeri ha ti ardan çı • 
karmaktadırlar. İn 
gilizler Fllistine 
çok asker ve tay -
yare getirmiş ol -
makla beraber çe. 
teler bliyük harb. 
de LAvrens'in ken 
dllerine Osmanıl 
kuvvetlerine karşı 

' 

• 

Doktorlarımızla yapılan müş • 
terek bir konsoltasyon sonunda 
İsmet İnönünün günd~n güne iyi. 

' leşmekte olduğu neticesine varıl.. 
mıştır. 

öğrettikleri usuller 
Ellerinde l\lusolini altın kupasını tutan kahramanlar dahilinde şimdi İn 

dün böyle karşolandılar g'll !erle mücadele ~ıııstlndekl lhtııı!ll relslerlnden Şeyn 

(Deva1111 1 uıcı uhifeııııisıl•). (Yazısı altuıcı aahifemizd•) ~:vamı 6 dat::şmer erKSnı nerbiye reisi ile terober 
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Yerli Mallarımıza Hileli ve Dinamit yüklü 
-' l:>[l:N. Suikasd Karışık zeytinyağ ~irmotör 

-·-
yandı 

Hatay hududunda 2 yumurta ihracat evi Satanlar Istanbul li"!:anından 

Tu .. rk Ordu--SU J. müdd;~~~~miliği Hapsedilecek çıkan motor nasıl 
kaçak 
.11andı: 

Fransız gazeteleri had günlerde IIafuy hududunda 
asker tahşid ettiğimizi haber verirlerken bunda 
şaşılacak hiçbir şey olmadığını pekala takdir etme
li, Türk ordusunun Hatayda bir tek Türkün bur· 
nunun kanamasına bugün de yarın da asla müsa
de etmiyeceğini kabul eyll!1llekte tereddüd göster
memelidirler. 

yaza rı...;__E_T_E_M __ rz.....,.z .. E._T __ B_E_N __ lc__,E 

H atay davamız hükumetimizin gösterdiği iradeli ve yüksek poli. 
lika tedbirleri içinde bir hafta önceki had ve tehlikeli safhasını 
geçirmiş bulunuyor. 

Antakyada ve bütün Sancakta yeni değişiklikler oluyor. İlk bam.. 
lede ve bu değişiklikler arasında emniyet ve inzıbatı teııi5 etmek için 
yeni kumandanın örfi idare ilan ettiği, gazeteleri susmıya, hükı1meti 
asla tenkid ctmemiye davet eylediği görülmekle beraber neticeyi hiL 
diselerin inkişafı ile beraber beklemek icab ediyor. 

Celiil Bayann Parti grupundaki izahat ve beyanatı da Paristeld 
gi;rüşmelerden ve kararlardan S-Onra bizi nikbin bir netice almak hu. 
susunda ümide bağlıyor. 

Bunun içindir ki, Hatay davası fiil hareketleri ve müdahaleleri 
celbedebilecek şartlan şimdilik kaybetmişlir .. diyoruz. Neticeyi ve 
miistakbel hattı hareketimizi yine Fransanın Halayda bundan böyle 
takib edece;li idare tarzı ve Jıadiselerin inkişaf şekli tayin edecektir: 

Fransız gazetelerinin lıu hafta içinde elimize geçen lıütün sayıla. 
rında da Hatay daYasın(l aid neşriyat ve fikirler vardır. Son had vazi
yetin ve hükumetimizin aldığı ciddi tedbirlerin bütün Fransız matbua. 
tında ve Eiy•ısi ınehafilinde derin bir ınakes bulduğu ve günün en mü. 
binı meselesi halinde mütalea edildiği bu vesile ile de tebarüz etmiı 
bulunuyor. 

Paris gazetelerinde muhtelif fikirler ve mütalealar neşredilmif 
olmakla berabcı;: bütün görüş farklarına raJ:men umumi kanaat ve 
hüküm bir noktada birle~mcktedir. Bu görüş birliği Hatay davasında 
olan açık lıakkımız ve dürüst hareketimizdir. 

Türk milleti, 'l'ürk matbuatı, Türk devleti hakkın kendisine hah. 
şettiği ölçü merhaleleri dı~ında hiçbir aykırılığa saı:ınıaını~, tamamile 
hakkın bak olduğu nisbetteki müdafaasını yapmış, .ı~,·asını gütmüş.. 
tür. Ve .. bu davayı mutlaka milli iradenin istediği en iyi ~artlar içinde 
ve mcvcud itil5flarm lıiikiimleri içinde tamamile başarmak da en başta 
gelen milli vazife ve borcumuzdur. 

Davanın bu lıusnsiyctini nihayet takdir etmiş olmaktır ki, Fransız 
matbuatını hakkın, mantığın emrettiği yolda yürümiyc nıccbur etmiş 
n Türk • Fransız dostluğunun değerindeki büyük kı~·metin kendil&
rince de bir kere daha anlaşılmasına fırsat vermi5lir. Ancak, yine 
kendi ifadelerinden ,.e kendi kaynaklarının verdikleri ha.berlerden 
öğrendiğimize ~öre llataydaki nziyetin her an vehamet muhafaza 
eUiği ye kanlıhadiselerin ortaya çıktığı günlerde Türk ordusu 
Türkiye • Antakya hududu üzerinde tahşidat yapmıştır. Bu haberin 
ne dereceye kadar doğru olduğunu bilmiyoruz. Biz hiçbir zaman hiç 
bir mana ve ,·asılla tccavüzi bir politika yolunda yürilmediğimiz ve 
Hatayı da bütün Türklüğüne rağmen asla ilhak tasaV'.•nrunda olma. 
dığımız için böyle bir kuvvetin hududdaki normal kn~vetler dışında 
bir lmsusiyet ifade edip e(mediğini de araştıracak değiliz. Fransı2 

gazetelerinin kaydeıti~'İ ve Atıadolu Ajansının da Türk matbuatına 
naklettiği bu haber üzerinde Fransız gazetelerfoin hiçbir hayret ve 
telii~ eseri kaydetmelerine mahal olmamak gerektir. 

Fransız gazeteleri Hatay hududunda asker tahşid ettiğimizi haber 
verirlerken biiyle bir hareketimiz vaki ise bunda g:ıribsenecek hiçbir 
taraf olmadığını pekiila takdir etmeli, Türk ordusunun Halayda bir 
tek Türkün burnunun kanamasına bugün de yarın da asla razı oltnt. 
yacağını kabul e~·lemekte bir an tereddüd göstermemelidirler. 

Haziranın ilk günlerinde Hatayda cereyan eden kanlı vckayiin te. 
madisi takdirinde hiçbir ıahşid hareketi dahi mevzuu bah.,olmaksızın 
Türk ordusunun otomatikman vazifesini görmesi kadar tabii ne 

olabilirdi? 
Nihayet, Fransa ve Fransız matbuatı Antakyadaki 'Iürkle Adana. 

daki Türk arasında hiçbir ayırd ve hwıusiyet olmadığını idrak etmi. 
yecek kadar basit •·e dar bir görüş çerçevesi içinde olmamak vaziye
tindedirler. Kardeşin kardeşini keslirken gördüğü vakit elini kolunu 
bağlayıp durduğu hiçhir zaman ve hiçbir yerde göriilmemiştir ki, 

Halayda görülebilseydi! 
Herhalde hiçbir ihtilitlı ve hummalı hzdiseye mahal kalmadan 

Hatay davasının Paristeki kat'i teminlerle sallh yoim>" cirmi~ bulun.. 
duğuna ve Fransız hükumetinin işin ehemmiyet ve ciddiyetini kav. 
ramış bulunduiuna memnunuz. Maamafih, bunu söylerken de kısa 
mazi fasılabrmm iuki.arlan içinde bala kat'i bir hükme ve nikbinliğe 
varmış olarak kendimizi gösteremiyor, şimdilik sa.iece: 

_ Hadiseler bu müsaid seyri takib etmekte devam ettiği takdirde 

'OHUJ3EH v .. 

.. BOGDUH 
~ŞK, HEYECAN ve 
Tefrika 

N. 10 
_Kendinden şiiphen yoksa mey ı 

dana çık! Evine gel! Böyle sak. 
!anmakla insan kendini tehlike. 

den koruyabilir mı? 

- Fakat, Ferda ... ! Sen Akıllı 

bir kadınsın! Benim bir müddet 
burada saklanmama benden fazla 
sen taraftar değil myidin? 

- Evet. Baslangıçta öyle idi 
ama: Şimdi fikrimi değiştirdim. 
Bana, senın kendi yuv&n bu ev
den daha emın gibı geliyor. B~
rada ben seni hiç bir zaman em. 
niyet altında görmüyorum. 

- Hayır, Ferda' Bu, çocukça 

i:-iTIRAS ROMANI 
ve zan: isken~ er F. 

SERTELLi 
bir hükümdür. Evimde beni herkes 
tanır. Bilhassa o. Bır gece küt di
ye kalkıp gelırse, beni o delinin 
elinden kim kurtarabilir? 

- Şu halde bir müddet daha 
burada kalmak fikrındesin, öyle. 
m? 

-Evet. Ve buna sen de muva. 
fakat etmelisin, Ferda! Saadeti
her zaman nasıl paylaşıyorsak, 

felaket karşıS1nda da müşterek 

tedbir almalıyız. 3ıralı. beni o 

menhus herifin izinı buluncıya ka 
dar burada kalayım! 

Ferad susuyordu. 

Yeril. mallarımıza sı11' kast e. · Geçen hafta İstanbul limanın - limanından tezkeresini almadan Iktısad VekAleti, zeytinyağla • 
derek harı'ç pı'yasalard•. onların dan hareket eden yüklü bir mo - gizlice çıkm1 •tır. 

0 rını kalite itibarile bir tasnife ta. · -,, 
itibarını düşürmeğe teşebbüs e. tcirün Bartın civarında •Tarlaağ. Felaket, Bartın Boğazı ön:er;n. 

bi tutmag· a ve ambalaı'ları üze - zı• açıklarınd b! t" .. ' d p den müessese ve firmalara kar- a r mo orun aıev. e, ayos burnu açıklarında baş. 
şı açılan mücadeleye şıddetle de. rine asid derecelerinin işaret e - !er arasında tutuşarak yandığını lamı~tır. Makineyi kızdırmak ıçin 
vam olunmaktadır: İktisat Vek:a. dilerek satılmalarına karar ver - yazmıştık. Bu husustaki facia tah.. kullanılan tazyikli mazot lamba. 
Jeti; ihracatçılardan sitandardi- miştir. Bu maksad!a 16 haziranda kikatına ehemmiyetle devam 0 - sı kazaen patlamış, etrafı tutu~-
zasyon hükümlerine riayet eL Ankarada İktısad Vekaletinde i)ir lunmaktadır. turmuş, fakat, bütün gayretlere 

h k. Yanan motör, Sadıkzadelere a. rag"men atP• söndüru"lemem;•tir: miyenleri ma kemeye verece toplantı yapılacaktır. -,. ---. 
id ve Sürmeneli Mev!(ld kaptanın Hatta bu sıra.da makinistin elleri 

tir. Memleketimizin muhtelif is - idaresinde 160 tonluk bir tekne. 
Aldıgımız malümata göre bu tihsal taka! mm arındaki zeytinyağ.. dir: İstanbuldan, İnhisar idaresı. 

cümleden olmak üzere şehrimiz-
de bir Türk müessesesile bir li. cılar, bu toplantıya davet olun _ ne aid, fıçılar içinde, mühim mik. 

muşlardır. darda dinamti lokumu yilkliye _ 
mitet şirketin yumurta ihracat 
nizamnamsine muhalif hareket İçtimada bir zeytinyağ nizam. rek Trabzona gitmek üzere yola 

ettikleri ve iri yumurta yerine namesi hazırlanacak, ihracatta bu çıkmıştır. Fakat, Denixyolları ka. 
sandıklara küçük yumurta koy. nizamnameye tıör.e icra oluna _ nununa göre muhtelif eşya ala -

dukıarı tesbı·t olunmuştur. kt B U maması Jazımgelirken 60 ton ka. ca ır. u sure e zeytinyağları. İs 

yanm4tır. Makine dairesi tama. 
men alevler içinde kalıp kaporta 
da tutuşunca, ateşi söndürmek 
imkaoı kalmadığını gören mü -
rettebat, hemen küçük sandalı 

indirmişler ve içine atlamışlar -
dır. Hatta içeride kalan kaptanın 
oğlu da en sonra kurtarılabilmiş. 
tir. Yapılan tetkiklerde bu hiyle dar da demir alm4 ve tanbul 

mızın, pamuk yağ, susam yağı ve ==============================/ 
anlaşılmış ve bir zabıt varakasi. 

saire gibi yağlarla kar4tıraral.t 
le tesb!t olunm;ıştıu 

Ticaret Odası yumurta ha. satılması tamamile önlenmiş ôla. 

kem heyeti de meseleye vaziyet caktır. 
etmiştir. Cinsini gösteren etiketsiz ka. 

Neticede evrak Müddeiumumi. rışık zeytinyağ satanlar ve ihraç 

!iğe teslim olunmuştur. edenler hakkında hapis cezası t;ıt. 
Müddeiumumilik makamı hiy. bik olunacaktır. 

le yapan yumurtacıları mahke. 
meye verecektir. 

~ KOÇUK HABERLER "Dalıilige 
!6c==='=====·~ Vekilimiz:n 

* Macar elçisi dün peşteden • 

şehrimize gelmiş ve akşam An_ Ege s,dyahatı 
k;µaya hareket etmiştir. ~ 

* Çekoslovakya başkonsolosu 

Gregor dün iki aylık mezuniyetle 
memleketine gitmiştir. 

* Dün Adanada 9 kişi sütten 
zehirlenmiştir. Zehirlenenler; 
memleket hastanesine kaldırıl _ 
mışlardır. 

*Zabıtai belediye ve seyrüse
fer memurlarının umumi veya be. 
lediye bütçesinden maaş alacak _ 
!arı hakkında bir karar mevcud ol 
madığından bu memurlar daha 
haziran maaşlarını alamamışlar ve 
belediye reisliğine müracaat et _ 
mişlerdir. 

* Belediye ve meb'us intiha _ 
batında kullanılmak üzere Be _ 
yoğlu kazasında toplanan aile si. 
cilleri tamamile tasnif olunmuş _ 
tur. 

Halen bu faaliyete Beşiktaş ka
zasında devam olunmak tadır. 

* Gece çalışan 17.18 yaş ara. 
sındaki kız ve erkek çocuklarla 
her yaştaki kadın ışçilerin 17 ha. 
zirandan itibare.1 dalıa bir sene 
müddetle gece işlerinde çalışma. 
!arına izin verılm.ştir. 

* Para ve esham tahvilat, ha
zine bonosu, müessis hisse senecJ_ 
!eri halindeki depozitolaıı ve ema 
netleri kabul için Ankarada ve di
ğer bazı şehirlerde bir •depozito 
ve emanet sandığı• kurulması 

hakkında yeni bir kanun layihası 
hazırlanarak Büyük Millet Mec -
!isine verilmiştir. * Galatasaray futbolcuları dün 
maç yapmak üzere Yugoslavyaya 
hareket etmişlerdir. 

Bay Şükrü Kaya İzmir, 
Aydın ve Muğlaya 

gidecek 
17 haziranda mesaisini bitire _ 

cek olan Büyük Millet Meclisi, Jü. 
zumlu hissedip de faaliyet müdde. 

tini temdid etmezse 17 haziran _ 

dan sonra Dahiliye Vekili ve Par. 

ti umumi katibi Bay Şükrü Ka. 
ya İzmire gidecektir. 

Dahiliye Vekilimiz, İzmirde 1, 
2 gün kaldıktan sonra Aydın ve 

Muğlaya da geçerek orada da ted_ 
kiklerde bulunacaktır. 

Merhıım 
Tahirin bir 
Kızı oldu 

Maslak yolunda feci bir oto. 
mobil kazası sonunda vefat eden 

•Tan• refikimizin yazı işleri mü. 

dürü merhum Tabirin dün Haseki 

hastanesinde bir kızı doğmuştur. 
Hayata göz açmadan babasını 

kaybeden yetim yavruya Tahirin 
arzusu veçhile •Ceyliın• ismi ve. 
rilmiştir. 

* Her üç ayda bir tarife komis
yonu tarafından teslıit olunan e. 
lektrik kilovat ücretleri; elektrik 
şirketinin satın alınması münase. 
betile badema . hükumetçe tesbit 
olunacaktır. 

bir anlaşmıya varmak ümidir,in beslenmesine imkan hasıl olacağı ka. 
naatini muhafaza Lodiyoruz .. 

Diyoruz ve .. Hataydaki fili ve tatbiki hareketlerle Pııri.steki kat'l 
teminlerin biribirini taınamle tutmasını bekliyoruz. 

Ömer suçlu bir insa~avrile ka
rısına sordu: 

- Benim burada klilışımdan 

sana bir zarar gelebilır mi? 
- Hayır .. 
- O halde beni hiç düşünme, 

Ferdacığım! 

O, nasıl olsa, bugün yarın ya. 
kayı ele verecektir. Ben cie o za
man hayatımdan emin olarak .İz. 
mirden gelmi~ gibi- Evime döne. 
rim. 

- Bu kadından emin misin? 
- Mannikten mi? 
- Evet.. 
- Onu kafi derecede tatmin 

ettiğimi sanıyarum. Ufak bir 
şey sezecek olursam, derhal yeri
mi değiştiririm. Parayı veren, dü. 
düğü çalar. 

- Mademki ısrar ediyorsun .. 
beş on gün daha bckliyelim. Fa. 
kat, ben Mar.suruıı kolay ko. 
!ay meydana çıkacağını, ya. 
kayı ele vereceğinı sanmıyorum. 
İyi ki aklıma geldi. Senden biı 

Etem İzzet BENİCE 

şey öğrenmek isterim: Mansu. 
run anasına gitserr,, yahut bir 
tesadüfle kendisinden oğlunu 

sorsam.. Sen ne dersin bu fik. 
rime? 

Ömer Bey gözlerini açtı: 

- Kat'iyyen taraftar değilim .. 
Senin Bebeğe adım attığını göriır. 
lerse, büsbütün şüpheye düşer _ 
!er. 

- Kim şüpheye düşecek? 
- Polisler:. 
- Bu işin, polislerle ne alakası 

var? 
- O herif polise de imzasız 

mektublar göndermiş olabilir. 
Hayır, Ferda, hayır .. Sen evde O

tur ve sakın Boğaziçine inme! 
- Bu mesele üzerinde seninle 

konuşurken, rengin sapsarı olu -
yor, Ömer! Bunu senden her ge_ 
ce soruyorum.. İnkar ediyorsan! 
Ne olur? Bana hakikati söyle. 
Herşey mazrye karışmış. İffet 
mezarda yatıyor şimdi. Onu kıs. 
kanacak kadar budala bir kadın 

Tekirdağlı lzmirde Kara Ali iJe 
karşılaşıyor ••. 

Tekirdağlı, bütün dünya pehlivanlarını toy öl
çüşmeğe davet ediyor ve " son bJharda 

Londraya g;deceğim ,, diyor 
Kara Ali pelilivanın kendisine 

meydan okuması üzerine Türki. 
ye serbest güreş şampiyonumuz 
Tekirdağlı Hüseyin İzmire giL 
miştir. 

Bu Pazar günü Kara Ali ile 
güreşecektir. 

Serbest güre~ şampiyonumuzı 
İzmirde kendisile görüşen gaze. 
teciiere şunları söylemiştir: 

- • Ben galebemden emin ol
duğum için •Benim• diyen her 
pehlivanla dalına güreşe hazır 

Zirai satış 
Ve kredi 
Kooperatifleri 

Bütün muamelatı 
puldan muaf 

Tarım satış ve kredi koopera. 
liflerinin ve birliklerinın ödünç 
alma ve verme işlerile sair bütün 
muameleleri için yapılacak se. 
net ve vesikaların damga resmin.. 
den muaf tutulduj;u hakkında 

dün Maliye Vekaletinden Vila
yete bir emir ı;onderilmiştir. 

* Hükumet hesab•na yabancı 
memleketlerde tahsilde bulunan 
talebelere 938 yılında verilecek 
tahsisat miktarı Vekiller Heyetin
ce kabul olunmuştur. 

* Devlet hava yolları umum 
müdürlüğü vekA!etinde bulunan 
eski İstanbul hava kurumu reisi 
Hasan Fehmi, bu vazifeye asale. 
ten tayin olunmuştur. 
*İnhisarlar idaresi memurları. 

na ikramiye tevziatına dün ba~
lanmıştır. 

olmadığımı sen de ıyı bilirsin! 
Haydi, bana bu gece hakikati iti. 
raf et, Ömer! İffetle aranda ... 

Ömer Bey yumruklarını sıka • 
rak yerinden fırladı. 

- Ey .. Yeter artık. Ben de u _ 
sandım her gece senin bu nokta. 
da ısrar edişinden. Hele şu a:;na. 
ya l:ıir bak! İffet, senin yanında 
nekadar sönük, nekadar cılız ka. 
lırdı! .. 

- Gönül, gönül, güzele çirkine 
bakmaz Ömer! Belki şeytana u. 
yarak onu yolundan çevirmişsin. 
dir! Yahud o sana boyun iğmz _ 
diği için, hiddetini yenemiycrek 
onu boğmuşsundur! Bana haki _ 
kati söyle .. Vallahi seni affede _ 
ccğim. O zaman gözümde büyiı _ 
yeceksin! 

- Ha·yır .. Hayır .. Ferda!. Ben 
bu cinayeti işlemedim. Onu bo _ 
ğan Mansurdur. Mahkemede de 
cürmünü itiraf etmiştir .. Cürüm 
meydanda dururken, bunu bana 
sorman kadar gülünç birşey ta _ 

1 
olduğumu İzmire gelmekle bir 
defa daha ispat etmiş bulunuyo. 
rum. Benim ıçın anlaşmalara 

girmek. berabere kalmak ihtima. 
li yoktur. Hatb Parı;te, Meşhur 
Fransız şampiyonu Deglanla be. 
rabere kalmak için bana teklif 
edilen parayı reddetmem, benim 
spor hakkındaki düşüncelerimi 

pek güzel meydana koyuyor. 

Pazar günü yapılacak güreş

lerde raklbim olan Kara Ali ile 
kozumuzu payla~acağız. 

Edirne 
Turizm şehri 

oluyor 
Edirne Belediyesi; birçok ta. 

rihi ve kıymetli eser!erile dolu o. 
lan bu güzel şehri bir turizim 
bölgesi haline getirmeğe · karar 
vermiştir. 

Bu itibarla şehrin bütün ana 
caddeleri, asfalta çevrilmeğe ve 
ilk olarak da Kaleiçile Emniyet 
Müdürlüğü arasındaki büyük 
caddenin tamirile asfalt yapıl

masına başlanmıştır. 

* Egede bu seneki mahsul re. 
koltesinin çok üstün ve mükem -
mel olacağı anlaşılmaktadır. 

* İlk mekteb muall!mlerinİn 
mesken bedelllri için henüz bir 
karşılık bulunamaınıştır. Tahsisat 
aranmaktadır. 

* Dün akşam saat 20 yi 20 ge. 
çe Denizlide devamlı bir zelzele 
olmuştur. Hiçbir hasar kayda -
lunmamıştır: 

* Hakimler kanununun bir 
maddesi değiştirilecektir. Bu mad 
deye göre; doktora dıploması a -
!anlar; 1 sene namzetlik devresi 
geçireceklerdir. 

savvur edilemez. Haydi, bıraka _ 
lım bu bahsi. Kalk, bana bir kon. 
yak ver! 

• • 
Pencere kapandı .. 
Karı koca yatağa girdiler.: 
Ve elektriği söndürdüler. 

Naci Demirel de şaşkın, müte _ 
reddid arsadan uzaklaştı. 

Bütün bu konuşmalardan son • 
ra, polis hafiyesi yolda giderken, 
kendi kendine şu kararı vermişti: 

- Ömer Beyin korkusu, hiç de 
yersiz ve manasız bir korku değil. 
İhtiyatı seven her akıllı adam, 
böyle bir tehlike karşısında bun. 
dan başka bir ~ey yapamaz. Öıne. 
ri sorguya çekseydim, bundan 
fazla birşey söyletemezdim. Her 
halde ilkönce yapılacak iş, Man. 
surun izini bulmaktır. Hakikati, 
ondan başka bir kimseden öğren. 
mek mümkün değil.. 

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

................................... ' ... 
(Devamı var) 

6 si 
Royan kongr 

ve DatadiY8 

h ··kAmetl u u ıs>Jsa 
Yazan: A. ş. · .,ı. 

: • J<oPgı' 
Sosyalist partisının j~i ,y 

geçen gün Royan'da açıldı. dal•· 
kadar evvel iş başına gcç~P fr••· 
diye'nin dik ı h ük ümetı. . . • ra a 

1
. !11,s: 

sa da b gün kuvvet 1 
: • , u en ti61ı:ı ... 

parti olan sosyalist J'ar ıatıı-
.. amalı . 1 ikti'd··d• • ınus asıy e - ~· 

nabildiği için bu kongre .ı:ıı ~ı:ııı· 
relerinin neticesine biiyül< r 

miyet atledilmektedir. 11ııı11 
Malı1mdur ki Dalad>" ııı: 

hükumetile ayan meclisi ·~~u'"' 
da Çtlı:an fütiliıf üıcriUC ~ ,: 01• 
istifasiyle iktidara gcınııı i:' ıt• 
)adiye, kabinesini 1,urııcı:t te i~ · 

J "I üııı• nıan, sosyalistine ıu ' bil P'" 
tiraki teklif ettF•i iınld• . a;o•· 

~ ·tı" 
ti teklifi kabul etnıemıj . yıl· 

bİllrS'· enaleyh Daladiye, l<u 0ril • 

dikal . . le bat• , • ruz ra partısı) 1ıir• . d c " 
cenah partillrine ıstına •"''' 
rek meclisten ve a)'iıııdaP 
selfiltiyetler almıştır. . bil ,,' 

Daladiye hükunıctııı• ,., 
h . 1 · ıanı•nt• 1 ~·· ıyet erı veren par ti 

• j' J • it iıofl• 18 J• yan mec ıs crı a ı til 1111.ı. 
· 1 )' Bu tn P" rarmı vcrmış er' ı. J:ı 

d 
. ba~ıfl J• 

etı geçen hafluoın · k'"' 
hayetlenmiş \le nıec:is tc 1 Jııı"'. a( •ı 
çılnuştır. Meclis açılır 

1 
.,1 ~· 

harici politika üzcrind' ''. 
,, taJı111ı 

münakaşa yapılar&~' .;~:J1 

. l'ı ,. ~ .. 
!iyordu. Fakat Royan ' ' ~lı)~I 
kongresi de içtimaların• . i•~J· 
• . . .. ı· ., ·ı ctr·' ri' 
gı ıçın harıcı po ıtıl\.· cof' 
müzakere bu konı:redcn biil'ıJ. 

naJadh" _ı.11 
ya bırakılmıştır. ., ; .• oJll ·& 
meti, radikal parfö e d~. _,,,,,ı; 
berabe,r iktidnr. anr• ~ıı~• ı-

1
. . . .. aha"iJc LııJııı• par ısının musam · . ,. r ·ıtcı•ll ıll 

za edebilir. Sosya ıs 
1 

ıikii•0 . 1. 

nistlerlc birl"')erck 
1 

pal•d'' 
i J'I s"'' karşı vaziyet a.~"'.~ 8 ı\<8tıı ıi'ı 

hükumetini düşuı·ur. . k~Jllı )ıil' 
yalistlerin Da!adi> • bUa11ııil t· 

d'r • ., ııı 
karşı vaziyetleri ne 1 

• Jal•'' , 
Royan müzakereleri ""1ıiikıiJI". 

d. • ,.ı 
Bu bakımdan Dala 1~ d• 1 

it yaıı 
tinin mukadderatı . " bitir· bit• 
yün edceği iddia edile 01~ıı f"' 

Partinin müfrit ~I ,·e d~ ~-
.. • bük' .. ,.(in ı( ,ıııı' 

zumresı, uru k:id ,,. 
litikasını şiddetle ten 'ki •Y 

1 
ıt 

1 uıı 1 ı.ı· 
tedir. Bunlar, B UJl1 . 0 aı·• 1.,. 

1 uk d rol oY . ;,ı ' 
ve ' s ~tun ~ r kor>'•"··<"'''' 
affetmenuşlerdır. 'c . d~~ıı ,.,,. 

lı "k"nıelı r • 
le birleşerek u ti ,ııııır•",ııi~ 
ğe taraftardırlar. Bil 

1
, ı.jb -1• 

J ,ır ,l 
tinin hükumet~ J<ar~ ıJI' b<·,~ı 'k•' .,, bu müsamaha roltı ·d-r ) ııl 

ikt• ... ' "f 
mektldir. •Ya . . b•~'''~ıı" 
da muhalefet• d•.\ c , 0ıı I' 

"nİ" . .Jc' Sonra radikal par•• µd ı ;;I 
)erdeki hareketini 1!; seri"' ... ,. 
!ar. Malı1mdur ki 19' .

3
/i'l 'i1 

1 so .. ' ıı· evvel radika ve · · 0ıı · bİ ' 
' . rİ111 1fı leri arasında bıı· sc, · ~· p 

bhtSI ' 
yapılmıştı. Halk ~· i ırılıil ·~,. 
nezonwıun lenıelıı•. ali•' ' 1ı' 
bu itiliıfa göre, rııd•~'"'"bel' 
yalistler seçimlerde .,,.!' 
rüyeceklerdir. . k•'''b' 11f"' 

Gerçi halk ceblı«~.,.,c1i b t~' 
nunun iktidarda yrıı uyo1: Jlı' 
• . ··nı1c·· .,5riirıll' r('"' ut 
ıçıo mu un " ıttı s . Ji:iv-1 
kat bu kombineı0" •• ~ı' ',/ 
aid olan anlrujoıa~"a 1;.,. il',/' 
sadık kal11111k isl 1;'~'ı.al :et. ./ı 

ika1 t . JJ ,,ır bl' JI 
rad par 1 so arş• J' 
S-OSyalist namzede k J1lıcd 0,ı• v 

zed çıkarmış ve bU n• 1<•11 l' 
il• ·ıv'' ,.§' 

zümrelerin ya:rd•~ bi;,b'' e ~·~ 
tır. Halk cebhcsiıı• d'k3Jl'11~; ~· 
tadan kaldırarak rs 

1 
91< ı' ~~ 

l "'"' ' ·t'' .~ yalistlerin arasın ~9ı•) ,,~ 
. ·ı btl ... ı•· netıce vercbı en ·1<a'rl J"1 l 

yan kongresinde şı · ,ı;;t ılİ' 
olacaktır. Huliı•• soslbUk~ıJ' ,i" 

d'Ye ;ı ı/ sinin gerek Dala ı .811J1• ~ 
.. • t'n d•) 1i · ,ı" 

gerek hukunıe 1 •. ,ıır ~ı 

k 1 . . d n <ik•l -•~ ·~'I' a partısın e > ol•- ~"' ~ 
Fakat başta 5Juı~. rr•1• '

1 

d· ı ,ııJ11 ,,,. "' 
partinin mute 1 6~ 11 , .ııl' . 

d Jof· Jıl' t• 
mete taraf dar ır ' frl' 1, ',-

iktidar ya ınuhal< tılil' 111 
' · 0rlıtt· ,iı1 • .. ' 

nu kabul etm•Y · d·,·t1 ~" • 
pal• '· ı ı1' ı · 

yor ki iktidar. ,ııı 1 • ~ 
• .. t'iİJICH . 11-"1 ~ 

tırmış gibı go 1, 11;ı'JI' f''o 
1
,. 

dclesinin tekrar t is•· J~ . 
mcktir Muhnlcfc, ~'' ~r~,i',, 

b Ud ~c ,,, •' anarşiye \'C c ı·kr~• · ti . f 
.. teh 1 •Jllt a' 

rnpa sulhiinU : ı iif.11 . o ~ 
d. ).ı 1 .ı,lt ı·l~ 

Bu scblık ır 1 ·ıı r• . '-'J · t• •1 ıır ;r 
sı iki aydanberJ . ııı:ır'_ 1111 
~ f:1t•1 jıl' J'' setin de1~arnın:l .. J>ll "' 1111 

.. ·· " dUll ·ft1 
bu göru~unu cı 5;ıJ1ı 

(Devamı 6 ın 
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~ni okullar açılacak! 
feni orta okulların Şehremini, Yeni 

kapı, Unkapanı ve Şişli de 
açı:ması kararlaştırıldı 

Affın fazileti 
Yüzellilikler için ha,.rlanan af, 

layihasının on beşinci cumhuriyet 
yılı şereCine matbuat suçlu ve 
mahkumları ile diğer malıkfımla
ra da tC'jmili cereyanı milletin u.. 
mumi arzusu Jıaliuc- inkıliih et • 
mektedir. Gazetelerin neşriyatı, 

Ankaradaki akMer, halk arasın-. 
daki sempatik tezahürler böyle . 
bir teşmilin cumhuriyet hükume
ti ve meclisi için hakikaten büyük 
bir şefkat eseri !Pşkil edereğini t.,_. 
barüz ettirmektedir, 

9:.7 de kıdem görmüş alan ilkmekteb mual-
1ınlerinin zamları için büdceye tahsisat 

kendu. Bunlar hem en verilecek 

Maarif mudürünün 
1 936 da k·-' .. .. a· 

beyanatı 
erin _ .... em gormuş gretnıen.. 

~i llıuteraklm zamları geçen ay 
doıııYe .. olu~muş, yalnız 937 de kı
la}ı,. &ormuş olanların zamları ise 
'Q~ s~ı ~okluğundan verilmemiş 
nı b·· dıgımız malfunata göre :ve
~n Udceye bu hususta tahsisat 

ııırn t 137 k uş ur. Zam almamış olan 
il\ ,1 ıdemlileri bu tahsisattan 
"er k dır a im zamlarını alacaklar _ 

il 
bır u hususta kendisile görüşen 
liir .rııuharririmize Kültür Direk
~,,11 llay Tevfik Kut şu izahatı 

rıı~tir. 

ı<ıı ~vı:t, yeni büdceye bunun 1-
lasd k lısısa t koyduk. Ve büdce 
'ıı.ırııı ten gelir gelmez belki de 
.,,, en bu ay için.de tevziata bo•-
'•<a. -
ıı·. gız.. 

lııı ıger taraftan Küllü Baka. 
0

1 

toı,~1 ilkok:ılları bitirmış olon 
• adedimn fazlalığı dolayı • ' 

Yt>ni ders yılı ihtiyacını göz Dün bir muharririmiıe izahat veren 
• kn alarak şehrimizde dört or- lUaarif müdiirü Te,fik Kut 
~a lllıın yeni baştan açılmasına 
l!ıı~ r ~ermiş ve karar dün şehrL 
· 11\~Ultur Direktörlüğüne bildir-
~ti'.· 

bıı h ar;f Müdürü Bay Tevfik Kut 
<liın ~~ustak! Vekaletin kararını 
l!ıişıır :r muharririmize izah et • 

•\>en; 
ortaokullarımız talebe 

kesafeti çok olan •Şehrem ;nı., 
•Yenikapı>, •Unkapanı• ve •Şişli• 
de açılacaktır. Yeni okullar için 

münas>b birer bina aranmasıııa ve 
diğer hazırlıklara başlanmıştır 

Yeni ders yılında bunlarda 
muhakkak tellrisata başlanılacak
tır .. 

~~rso~arın_yüzde o.!1 . _mes' elesi 

~tanbul garsonları tayyare camiye .. 
lıne şayanı dikkat müracaaı yaptılar 
~-~ qllde 4000 lira kadar tutan yüzde onlar ta
i\ııten kendilerine verildiği 

yüzde üçü ile tayyare 
takdirde hunun 
alacaklar 

();q, 
~ ~, SOniarın % 10 u meselesi ye-
~ hararetli bir safhaya dahil 

llftur () . 
ltıı ~Sonlar, 7o 10 ların yüzde üç. 

11ıı:ediye kadar mühim bir kıs.. 
l\q ,;0kanta sah>blerinin alması. 
~ 11• ay Yare cemiyeti> nezdinde 
•· ıtal ~~~ etmişler ve oraya şayanı 

at b· 
~td ır müracaıı.tte bulunm~-

1r: 

~~ 
~e llıüracaatte, garsorıların 
'.~ onlarının kendilerine ve _ 

'''"ı" 
lıı rıı· ı teının olunduğu takdirde 
~ 1~darın yüzde 3 ünü •Tay _ 

' ~~llıiyeti• ne seve seve terk 
~~le · . . . . . C rını bıldırmışlerdır. 

ar"' ı n ar, bu paralarla Tayya-

re alınmasını arzu etmekterur. 

Bu şayanı dikkat müracaat e
hemmiyetle karşılanmıştır. 

Yapılan vasati bir hesaba göre 

İstanbul içinde garsonların bil _ 

hassa bu mevsimde 30 _ 40 bin li-

ra arasında bir satış yaptıkları 

tahmin olunmaktadır. Bu takdir

de her gün 1000 liradan fazla bir 

para Tayyare cemiyetine kalacak 
demektir. 

Diğer taraftan garsorılar, •İş 

bürosu İstanbul amirliği• ne ıle 
müracaat etınişlerrur. 

İş bürosu. patronları da dirıle-
miş ve neticede mesele, Ankara_ 

da İş Dairesi Umum Reisliğine in
tikal etmiştir. 

lamba gözlerini dah, kırpmıyor. 

Bir kilisenin ölü sükiineti ııçn.. 
de yapılan mırıltılı bir ayini ru -
haniye benziyen, böceklerin çı.. 

kardıkları fısı tılardan, yaygara _ 

!ardan başka en küçük bir ses ;_ 
şitmiyorum. 

Her zamanki gibi yapyalnızım. 
Nefes olarak işittiğim, yalnız 

kendi nefes alışlarım. Benden 
başka iki insan daha var. 

Emekdar çiftlik kahyasile ka-
rısı ... 

Kö~kün içinde üç kışıyiz. 

Çok uzakta, kulübe azmanı bir 
evcikte de bırkaç rencber ailesj 
oturuyorlar. 

Dün gazetelerde çıkan bir ista
tistiğe göre 'l'ürkiye bapisanele _ 
rinde 31,000 malıkOnı vardır. Bun 
larm pek azı kadın ,.e çocukur 

On beşinci yılın ınahkfımlar ve 
mahkfımi)·ct yolundakiler için ge_ 
tireccği af nimeti anlaşılıyor ki, 
memleketin çalışan kuvvetleri a
rasına hiç olmazsa sapasağlam 

30,000 insan katarak \'e .. bunların 
hepsi de hiç şüııhe yok ki hapisa
nede çiirümekle hl\yattaki haz ve 
ferahlığın tövbekiırlığını taıuami_ 

le tatmış bulunacaklar. Ancak: 

- Daha beş yıl iince umumi af 
yapıldı! 

Diyecekleri tatmin etmek için 
bu affın ellinci yıla kadar son ol
duğunu temin ef nıck ,.e ltapisteki 
izbelerinden tekrar !,'ilneşc çıka

cak olanlara da: 

- Bir kere daha )'aptığmızı ya
parsanız cezanız !iç misli olarak. .. 

Demek ;yerinde olur. 

İcabında mürteşileri, ırz düş • 
manlartnı, hırsızlık, dolandırıcılık, 

soygunculuğu itiyad haline getir. 
miş mahkum ve su~luları dışında 

bırakabilecek olan bu sonuncu af 
muhakkak ki. lıükfımetin ve Bü. 
yük Millet Meclisinin vatanda~la
ra en biiyük lütfu ve vatandaşlar 
için de en büyük nimet olacaktır. 

Bürluuı Cevad 

Yirmi altı 
Binicimiz 
Üsküdardan Pol@nez 
köyüne kadar seri bir 
yürüyüş yapacaklar 
Sipahi Ocağı azaları Polonez

köyüne bir atlı gezinti tertib et. 
mjşJerdir. 

Araba vapurile buradan Üskii.. 
dara geçilecek ve bu cumartt?si 
günü Polonez köyü etrafında 40 
pazar günü de 60 kilometre atla 
yürüyüş yapılacaktır. 

Pazartesi sabahı erkenden de 
laakal 15 kilometre süratie ve se
ri bir yüiilyüşle Üsküdara inıle. 
rek oradan yine araba vapuril" 
İstanbula geçilecektir. 

Bu geziye sekizi kadın olmak 
üzere 26 atlı iştirak edecektir. 

Edirnede güreş 
müsabakaları 

Edirne Halkevi spor kolu Te _ 
kirdağ, Kırklareli güreşçilerini 

davet ederek kendi güreşçileri ;ı_ 

rasında bir müsabaka tertib et
miştir. Bu müsabakada 56 kilo 

arasında yapılan güreşte Edirne 
orta okul 2 inci sınıf talebesin _ 
den Bay Aziz kazanmıştır. 

Akşam yemekten sonra bir la
nesi bağlamasile yanık manıler 

çaldı, söyledi. Çocuklar koşmaca 
oynadılar. 

Bu pek kısa süren canlılığı mü
teakıb ses sada kesildi. İri çoban 
köpeği birkaç defa ha\•layıp ku _ 
lü besine girdi-
Baıbamın sadık hendesi ihtiyar 

kahya kaç gündür anlatmıya, ka
fama sokmıya çalıştığı çifilik iş _ 
!eri hakkında izahat vermek için 
odama geldi. 

Lafı işten değil, içten açtım. 
- Mahmud ağa. dedim, bana 

babamın ölümünü anlat! .. 
Belki de bu gece hep Allahı dü_ 

şünmemin her tarafta her za _ 
mankinden daha bariz onu hisset
memin sebebi bu ölüm etrafın _ 
da dönüp dola ıan konuşmanın te-
:siri. .. 

Mahmud ağa, babamın adı ge_ 
çerken ağlamıya başlıyor. 

( ...... ) a ayak bastığım gün kof. 
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Yeni kazanç 
Vergisi 
Tadilatı 

Bir haftaya kadar şeh
rimize tebliği 
bekleniy@r 

Kazanç vergisinde yeni yapılan 
tadilatın; bir haftaya kadar Ma
liye dairesine tebliğ edilmesine 
intizar olunmaktadır. 

Bu tadilat, 938 yılı kazanç ver. 
gisine de şamil olacaktır. 
Diğer taraftan yeni mali sene. 

nin başlamış bulunması nıünase
betile bütün Maliye şubelerinde 
kayıtlar yenilenmiştir. 

Tahakkuk memurları her 
semtteki esnafın yoklamasına 

peyderpey başlamaktadırlar. 

Boğaziçinda 

1 Belediye sarayı 
Önümüzdeki yıl Sul

tanahmed'de inşa 
edilecek 

lstanbulun (Devlet mahallesi) haline ifrağ 
edilecek olan 

(Vilayet 
ayni mahallede büyük bir 
binası) da yapılacak 

İstanbulun hükumet daireleri. 
nin •Sultanahmed• mıntakasında 
toplanmasının kararlaştırıldığını 

yazmıştık. Sultanahmedde •Bele_ 
diye sarayn vücude getirilmesi 
kat'iyetie kararlaştırılmıştır. 

•Adliye sarayn ile şimdiki •ts.. 
tanbul Sanayi mektebi• nin :ıra. 
sında ve Adliye sarayının hizasın. I 
da inşa olunacaktır. 

Taze mey va ve 

Bu yeni binanın proje ve plan.. 
ları, pek yakında hazırlanacaktır. 
İnşaata, önümüzdeki yıl başlan • 
ması için, lazımgelen tahsisat a
ranmaktadır. 

İleride ve •İmar planı• nın tat
biki sıralarında, burada bir de, 
içinde vilayetin bütün dairelPrıni 
ihtiva etmek üzere bir • VilAyet 
saray1> inşa olunacaktır. 

sebze ihracatı 

Bir Kız .san'at Almanyaya ısmarlanan buz kasalı 
mektebı açılıyor vagonlardan 20 tane Sirkeciye geldi 

Meşhur olma
sın diye 

Günlük gazetelerdeki fıkra 
muharrirleri birbirlerine ce -
vah vermek zaruretinde kııl • 
dıklan zaman hazan garib bir 
kaygı ile gülüne olmaktan ken· 
dilerini kurtaramamaktadır • 
lar. Eğer ayni kariler tarafın· 
dan okunuyorlarsıı aralarında 
münakaşa mevzuu olan mesele· 
de bu zatın kimden bahsettiği
ni anlıyorlar. Fakat o fıkra 
muharriri bir dev aynasının 
yardımile kendini ötekinden 
yüksek gördüğü için küçüklük 
olmasın diye fıkrasına onwı is· 
mini geçirmiyor. Mesela blı 
san'at bahsinde "bunu böyle 
iddia edenlere kar.ıın diye söy
liyeccklerini Jôtlen ve tenezü· 
len söylüyor da meslek arka • 
daşının •meşhur olmasın,, diye 
ismini zikredeııüyor. 

Fıkra muharrirlerinin bir 
hastalığıdır hu. İşte ~imdi ben 
de birisinden bahsediyerwn ve 
meşhur olmasın .. diye ismini 
yazmıyorum. 

Fakat siz kimden bahsettiği
mi çoktan anladınız anıma o 
kendisiµi anlamamazlıktan ge
lecektir. 

HALK l•'İLOZOFU 

Bu yıl, Anadoluda da 
yeni •an'at ırekteblerl 

to'sla edllecek 
San'at mekteblerıne ve bfilıu_ 

sus •Akşam Kız San'at mekteb _ 
leri• ile Kız san'at enstitülerine 
karşı gösterilen alaka gittikçe bü_ 
yümekte ve bu mekteblerin ta'c
be adedi de şehrimizde de birkaç 
misli artmı~ bulunmaktadır 

A g sonunda da iç şehirlerimize 
de taze halık, ve sebze ı;:::B=ir-==im=iz=in=d=e=rd==i--==-=-=ı 

gönderilecek Hepimizin derdi 

Genç kızlarımızı mükemmel bir 
•Ev hanının olarak yetiştiren ve 
onların hal ve istikballerine aid 
bilgi ve noksanlarım tamamlıyan 
•Kız San'at mekteblcri• nin sayı.. 
sı, bu rağbet münasebetile, İstan_ 
bulda da çoğaltılacaktır. 

Bu cümleden otmak üzere, Bo
ğaziçinde oturan ve •Üsküdar kız 
San'at. mektebi• ne kadar i1er 
gün gidip geleıniyen genç kızla
rımızla genç aile kadırılarının bu 
ihtiyacını temin maksadile bu yıi, 
Boğaziçinde bir (Akşam Kız San.. 
at mektebi• açılacaktır. 

Yaş sebze ve mcyvalarımızın 
uzun zaman bozulmadan iç §ehir
lerimize sevk ve satışlarını temnı 
maksadile Devlet Demiryolları 

tarafından raflı ve !rigosifik te -
sisatlı vagonlar sipariş olundu _ 
ğunu yazmıştı. 

Bu vagonlann ilk partisini teş
kil eden 20 tanesi Sirkeci garına 
gelmiştir. Yeni vagonlarımızın 

her birinde buz kasaları v ardu. 
İzabe edılmiş seri katarlara bağ
lanabilecek evsafı haiz uzun din. 
gil mesafelidirler. 

Ayni evsafta bulunan vagon -

!ardan 12 tanesi de bu ay sonun
da şehrimize gelmiş olacaktır. 

ilk buğday ve kuru bak-
la merasimle satıldı 

Kilosu 10 kuruşa satılan 400 kilo buğ· 
dayı y4'tiştiren çiftçimize para 

mükifatl verilecek 

Memleketimizde yeni yılın ilk 
buğday mahsulü evvelki gün Ege 
mıntakasında idrak olunmuştur. 

Bu mahsul; Manisa vilayetinin 
Nuriye köyünden Salih Erten is.. 
minde çalışkan bir rençberimiz 
tarafından 400 kilo miktarında 
Manisa Borsasına gtirilmiştir. 

Kalabalık bir da\"etli huzurun
da buğday merasimle satışa kona
rak tüccardan Mehmed Ali Yağcı, 
Galip Tosun, Ahmed Erol tarafla
rından on kuruş fiatle satın aJın_ 

mıştır. Kendisin ayrıca para mü
kafatı da verilecektir. 
Buğday mahsulü davullarlabay_ 

raklarla süslenmiş arabada şehir 

ke gelir gelmez ilk defa onun O

dasına girmiştim· Babamın yağlı 

boya resmi duvarda asılı duru -
yordu. 

Bembeyaz sakalı, nurani yüzü 
ile ihtiyarlığına rağmen ve resim 
olduğu halde, hala canlı ve par lak 
duran gözlerile karşılaşır karşı _ 
aşmaz odada mabede giren bir 
müminin huşuile irkilmiştim. A
ğır ağır duvara yaklaştım. 

Mahmud ağa ile karısı birkaç 
adım gerimde, el bağlamış nefes 
almaktan çekinerek bekliyorlar
dı. 

Hiç bir şey söy lemecjen bak -
tım, baktım. Beni Allahın vekale
tile yara1ıan adamı annemle ôki -
sinin yokluklarını daha şiddetle 

ve yanyana ,getirip birleştirerek 
ıçin yanarak seyrettim. 

Hiç olmazsa biri sağ olsaydı di
yordum. 

Dizlerine, göğsüne her çeşit ha
) at rüzfiirının sersemleştirdiği 

dolaşılarak alıcıların mağazaları· 

na nakledilmiş ve yeni sene malı.. 
sulünün bereketli olması hakkın
da temennilerde bulunulmuştur. 
Diğer taraitan senenin ilk kuru

tulmuş •bakla mahsulü• de; yine 
evvelki gün Menemenden İzmfr 
Borsasına getirilmiştir. 

Menemenin Sasallı köyünden 
Bay Mustafa Çalık tarafından ye
tiştirilerek kurutulan bu ilk malı.. 
su!; 3 çuvaldır. 

Kilosu 7,5 kuruştan merasimle 
satılmıştır. 

Bu gayretli çıftçıyi; Izmir Bor
sası İdare heyeti; para ınükfıfatile 
taltif edecektir. 

başımı dayayacak bir insana ne 
kadar muhtacdım. 

Annem sağ olsaydı onun §d -
katli göğsünde, bütün dcrdlerımi 
unutur ve avuturdum. Saçlarımda 
dolaşan eli, yüzümde gezinen ılık 
nefesi, kayalaşan ıztırabımı erit
meye yeter de artar bile ... 
Dudaklarımda hala öldüğü ge

ce son defa öptüğüm buru~uk yü
zünün soğumuş temasını duyuyo
rum. 
Babamı bir telgr'f parça;ıııın 

içinde ölmüş buldum. 
Dudaklarım, anneminki gibi 

ondan da bir temas arıyor. 
Resmin önünde başımı eğdim. 

secdeye kapanan bir müslümanın 
vecdile ürperdim. Gözlerim her 
zamanki taş kalbliliklerini gös -
termediler. Yavaş yavaş fakat do
ya doya ağladım. 

Beni gözyşlarımla başbaşayken 
kendime getiren biri ince dığeri 
kalın iki hıçkırık olmuştu. 

Yeni vagonlarla şehrimizdcu 

Anadolunun iç kasabalarına taze 
balık, taze sebze ve meyva sev -
kolunacağı gibi, oralardan da ke_ 
silmiş et getirilecektir. 
Ayrıca yaş sebze ve meyvala _ 

rımız da bu vagonlarla hariç pL 
yasalara gönderilecektir. 

bilhassa taze üzüm, incir, kavun, 
karpuz gibi mahsullerimizden de 
bu yaz mevsiminde mühim mik_ 
tarda Almanya ve İngiltereyc 
yollanacaktır. 

Haseki ha•taneslne 
teşekkUr 

Refikası vakHsiz bir doğum ya
pan gazeteci ~rkadaşlaruruzdan 

Bay Bülend Erim, Haseki hasta_ 
nesinde eşine karşı gösterilen ih

timam ve tedaviye teşekkür et
mekte ve bilhassa mezkür hasta_ 
nenin nisaiye mütehassısı profe _ 
sör Bay Tevfik Rlmzi ve asis _ 
tanlan Bay Tarık, Sedad, İsmail, 
Saib ve Mchmed Ali ile kabil~ 

Meliha Nüket ve başhemşire Ba. 
yan Şerife, hemşire Bayan Şa _ 
ruye Perihana ve hastasına derin 
bir alaka gösteren başhekim Bay 

Nazmi \'e hizmetlerini esirge -
miyen Bay Ricai Faik, Hüseyin 

Aral ve Tayyıb Yusufa sonsuz 
minnet ve şükranlarını gazetemiz 

vasıtasile arz ve ibliiğ etmekte • 
dir. 

SUmerklUb ••h••••· 
dakl maçlar 

12/6/38 pazar günü Sümer ve 
Eminönü Yıldız spor kulübleri A 

\'e B takımları karşılacaklardır. 

A takımları saat 17 de, B takım
ları saat 15,15 te. 

Mahmud ağa ile karısı da ağlı_ 
;ı:orlardı: 

- Onlar yattıkça Allah size ö. 
mür versin beyim! 

Mahmud ağanın yiiz\lne, ihli _ 
yarın manasını bir ömür boyunca 
çözemiyeceği bir bakışla bakmış_ 
hm. Yaşamakta zevk bulmıyan 
bir insanın, kaybettiği kimselerin 
ömürlerim hayatına eklenmcs'nı 
temenni etmesinden daha gülünç 
ne olabilir? .. 

Bu akşama gelinceye kadar bir 
daha babamın lafını ağzımıza ai_ 
mamıştık. 

Fakat Mahmud ağa, hırçın bir 
titizlikle çiftlik hesabları için kar
şıma geçince: 

- Mahmud ağa .. bana bab"mın 
ölümünü anlat. 

Demekten kendimi alamadım. 
Hem bu vebal altında kalma _ 

mak için onun bir!ürlü tatmin oL 
mıyan hesab verme arzusunu hiç 

(De,·amı , ·ar) 

Susuz kalan bir ı 
ailenin acı şikayeti 

Şehremıninde Denizabdal 
mahallesinde 19/21 numarada 
oturan Bay Zeki ailesı Mw:aL 
fer isminde gene bir bayan, dün 
matbaamıza gelerek çok mü • 
teessir bir ifade ile şu şikayeL 
te bulundu: 

-.Benim derdim, yaz mevsi • t 

minin bu sıcak günlerinde e. 
vimizin en mühim bir suyu , 
tedarikte çektiğimiz müşkulat. 
tan ileri geliyor. f 

Sokağımızda çeşme yoktur. 
Ancak 3 sokak ilerimizde bir 
çeşme var. Bu çeşmenin ba • 
şında ekseri zamanlarda 
bir zat bulunarak saka • 
!ara nezaret etmekterur. 20 
senedenberi sokağımızda ve ' 
evimizin karşısında oturan bu 
zatla aramız biraz açıktır. Her 
hangi sakaya bize su getirm~

sini söyledikçe getirmedi. •Kıf. 
tan kunturat yapmadığınız 

için size su vermeyiz ... • şek • 
lifıde garib bir cevabla bu ta. 
lebimizi reddederek bize su 
vermiyorlar. Bu yüzden çolt 
müşkül bir vaziyete düştük. , 
Evimizde bir damla su vok 
tur. Gerek el yıkamak, gere; 
ev işleri için su bulamamak 
fecaati karşısında ne yapaca • 
ğımı şaşırdım ... Evimiz Kerbc
laya döndü. 

Saka ile kıştan konturai 
yapmak ne demek? .. Böyle bir 
mecburiyet beleruye talimat • 
namesinde var mıdır? Mahalle 
sakaları o mahallenin bir ferdi 
olan bize su ıetirmeğe mecbur 
değil midir. Paralarını peşin 
vermeğe razıyım. Yeter ki su
suz kalmıyalıin. 

Bu şikayeti alakadarların na_ 
zarı dikkatine koyuyorum. 
Muhterem Eyüb kaymakamı • 
nın bizim söz geçiremediğimiz 
sakalara emir vererek bu gü _ 
lünç iddia yüzünden gerek be_ 
nim ve gerek benim gibi di
ğer herhangi bir komşumu'! 
yaz gününde susuz kalmak 
tehlikesinden kurtaı:ılmamızı 
rica ederim.> 

Son Telgraf - Muhterem 
kariimi.z Bayan Muzafferin Şİ
kıiyeti çok haklıdır. Sakalara 
nezaret eden ve ismi bizde 
mahfuz bulunan zatın ıahsl 
iğ biran yüzünden bir evin .!'I. 

suz bırakılması doğru değil • 
dir. Sakalarla evvelden kuıı • 
turat yapılması hakkında bir 
mecburiyet olmadığından muh. 
terem Fatih kaymakamınm ı;e 
ya. Şehremini NaJıiye müdürü. 
nüıı bu ı:atand"§ ailesinin .-u:a. 
yeti ile a14kadar olacağını kuı·. 
ı:et!e üm;d eduiz. 
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CASUS 
Kurşuna 
Dizilmeden 
ı 

evvel.. 

' • Avrupanın can damarı: 

Avusturya Hududu 
Çekoslovakya mes'elesinin 

1 Oniversitenin 
Kalabalık sınıfla
rında şubeler 
Açılacak 

HIKAY~ 1 
• 

65 inci sayfa 
Yazan: FİLE 
-··------·- ıJttl 

vin etrafını dolaştL Bahçeye ç 
ve kitabı aradı. ·ıinci-

- Hastan nasıl? 
- Hep öyle. Ayni sahife üzerin-

Nasıl 
Yaşadı? 

nazik yeri tahkim 

ı 

en 
ediliyor: İlk şube;. yeni ders yı

lında Hukuk 1 inci sı
nıfda te'sis edilecek 

Son senelerde Üniversiteye 
kaydolanların sayısı mil temadi _ 
yen çoğalmaktadır. Bllhassa Hu

kuk fakültesine karşı gösterilen 
rağbet miıtı•sebetilo bu fakülte _ 

de talebe s, ) ısının çokluğu, Ma. 
arif Vekaletinin nazarıdikkatlni 
celbetmiştir. 

de. Dün yine kriz geldi. Hep ağla. 
dı. Hiç konuşmuyor 

- Tuhaf şey. Bu kitabı okuma. 
ğa başlarken böyle değildi değil 
mi? 

- Ne söylüyorsun? Dünyada o. 
nun kadar zeki adam az tanıdım. 

- Peki bu iş hakkında ne dü -
şünüyorsunuz? 

Kitab kendisine tekrar verı 
ye kadar sükıln bulmadı .. 

Doktorlar sadece: . 01 
d ·p geı;ıY 

- Sinir buhranı... eyı beri 
!ar. Karısı şaşkın. O zaınandall 

Umumi harbin meşht casus -
!arına dair şimc!Jye kac r İngiliz 
gazetelerinde çıkan ;vezilardan 
mühim bir kısmını •Son Telgraf. 
hulasa ediyordu. Bugün de bir 
casusun hayatından bahsediliyor, 
Fakat bu casus artık manastıra 
kapanmış, bir rahib olmuştur. 

İngiliz gazetelerinin bahsettiği 
bir casus macerası Umumi harb _ 
denberi işitilegelen garabetlerden 
birini teşkil ediyor. Bundan tam 
yirmi sene evvel, yani Umumi har 
bin son senesinde idama mahküm 
edilen bir casus kadın, o zaman 
'mrşuna dizilmiyerek kalmış ve 
yırmi senedenberi bulunduğu ha.. 
pisanedln geçen gün çıkarak bir 
manastıra gitmiştir. Siyahlar için.. 
de sararmış bir çehre, aksaçlar ... 
İşte casus kadınır. yirmi sene ev
velki gencliğ inden bugün kalan 
budur. 

j 

Bu hal, her ders yılı baş!angı. 
cında tekerrür ettiğinden Maarif 

Vekaleti (Yeni ders senesi için şiın.. 

diden tedbir almayı düşünmüştür. 

-Hiç! 

Ayrıldılar. Hemen hemen bilıni. 
yen kalmamıştı. Ona herkes enişte. 
sinden bahsediyor. Diyebilirim ki 
on un hastalığı He meşgul olmıyan 
yok. 

adeta evin matemi var. iniJl 
Beş köşeli yıldız kütüplı~ne5rfe. 

geneler serisinden Davaroglu il
cib İsmail müstear isınile .ıger ııe
tese idim· adlı kitabının aJtııııŞa!Jlll 
şinci sahifesini beraber okUY 
şimdi: 

Sahife: 65 ııı ell 

Kadın hapisanenın karanlığın.. 

dan yaz güncş:ne ç:karJdığı za _ 
man gözleri kamaşmış, etrafında.. 
kı insan gürültüsü içinde şaşırml§ 
tır Adı Mari Dokre olan bu kadın 
dunyayı büsbütün başka görü _ 
ynrdu. Yirmi sene evvelki İngil
te"c başka, şirrtdiki başka idL O 
zaman yirmi iki yaşında idi. Fran 
..ada Almanlara karşı harbeden İn 
giliz askerleri o zaman bu gene ka 
dmın ismini çok iyi öğrenmişler_ 
di. 1918 de Marı Dokre tevkif edi.. 
terek Fransız ve İngiliz divanı 
harbinde casus diye muhakeme e.. 
dilmiştir. Marinin böyle muhake
me edilmesine sebeb kendisinin o 
zaman Almanlara bir takım esran 
askeriyeyi hal:>Ir verdiği töhmeti 
altında kalması idi. Alınanlara kar 
şı ·harbeden İngiliz ve Fransız or_ 
dularının esrarını Almanlara bil
ditiyor diye tutulmu~. neticede 
idama mahkum edilmişti. Mari 
kurşuna dizlecekt. rakat o zaman 
1118 nesesi teşrinievvlli gelmişti. 

O zaman İngilizlerle Fransızlar -bir • 
!·rafta, Almanlar diğer tarafta o 
ındar şiddetli harekata girişmiş _ 
!erdi ki bu heyecan arasında Ma
ri mahpus bu:unduğu yerde unu.. 
tutmuş kalmıştır. Kurşuna dizi -
lecek olan yirmi iki yaşındaki 

gene casus kadın unutulmuştu. 
Hayatını bu sur!tle kurtarffil§ 

oldu. Bir ay sonra, yani 1918 teş.. 
rinisani arasında ise artık Umumi 
harb İngilizlerin, Fra!lsızların le
hine neticelenmş, Almanya mağ _ 
lılb olmuştur. Iki taraf arasında 
mütareke yapıldı ve kurşuna di.. 
zilmesi unutulan Mari de zaferin 
neş'esi içinde daha unutulmuş ol. 
du. Fakat nihayet onun hakkında 
bir karar vermek lazım geliyordu. 
Artık kurşuna dizilmiyecektl. Ö
lüm cezasını ölünciye kadar hap
se tahvil ettiler. Bu suretle hapse 
girmiş oldu. Vakit geçtikçe Mari 
Dokrenin ıztırabı artıyordu. Ca _ 
susluk ederek birçok ~damların 

hayatına kıymı;; olduğunu düşü

nerek vicdan azabı çekıneğe baŞ
laınış, büyük pişmanlık içinde kal 
mıştı. Bunun üzerine zihnini, fik.. 
rini din ile meşgul etmeğe baş _ 
lamış, aradığı teselliyi dinde bu~ 
lacağını düşünerek hapisanede bü 
tün mahkumlara karşı bir örnek 
teşkil edecek surelte ahlakını dü.. 
zeltmiştir. Harkese karşı iyilik et.. 
mek istiyordu. 

Onun bu hali ~trafındakilerin 
hürmet ve muhabbetini celbedi _ 
yordu. Mari pek az konuşuyor, lü
zum olmazsa hiç ID.kırdı etmiyor_ 
du. Birç~k zamanını hapisanede. 
ki hü r . .c sınde ibadetle geçiriyor
du. 

İngiliz gazetelerinin yazdığına 
göre nihayet .Marinin bu hali ha
pisanlnin papası tarafından naza.. 
rı dikkate alınmı5, Mariyi ve dL 
ğer mahkı'.ıınları görmeğ~ gelen ra 
hibeler onun bu halini anlatarak 
Lizım gelenlerin merhamet duy _ 

(Devamı 1 inci sahifemizde) 

ÇeK ordusunun yeni tip sahra topları ve motosf1<fetll bir hudud neferi Talebenin fazlalığı münasebe

tile, Hukuk fakültesi dershanele_ 
rinde yer bulmakta müşkülat çe. 

kildiği gibi profesörler de bütün 
talebeyi tamamile tanıınıya im _ 
kan bulamamaktadırlar. 

. Yeni gelen İngiliz gazetelerinde 

1 
Çekoslovakyaya dair şayanı dik. 
kat malılınat vardır. Cekoslovak
yadaki Almanlara dair. mi? Hayır .. 
Cereyan eden miizakerelere dair 
mi?. O da değil. Meselenin bu saf. 
balarından her gün bahsedilmek. 
tedir. Çekoslovakyaya gönderilen 
İngiliz muhabirlerinin asıl ehem.. 
miyet verdikleri nokta Çekoslo -
vak olrdusunun nasıl hazırlandı_ 
ğı, kısmen yapılan seferberliğin 
neticeleridir. 

tine karşı sulh içinde iyi geçin -
mekten başka bir maksadı ola _ 
ınazdı. İki taraf da birbirinden 
böyleci emin bulunuyordu. Lakin 
Almanya Avustutyay ı aldıktan 

sonra hududun bu kısmı Çekoslo. 
vakya erkanıharbiycs;ni düşün _ 
dürmeğe başlamıştır. Bu erkanı -
harbiye o zamana kadar Alranya, 
Lehistan ve Macaristan hududla.. 
rının muhafazasına dikkat edi -
yordu. Şimdi A vustıırya hududu 

da hesaba katılmak mecburiyeti 
başgöstermiştir. İşte bunun için -
dir ki Çekllr şimdi hududun bu.. 

tarafında azami tedbirler almakla 
meşgul bulunuyorlar. Onun için 
bu tedbirler karşısında hududun 

bu kısmı müdafaasız kalmıştır 
denemez. Bilakis askeri kıtaat 

vazifeleri başındadır. Hududun bı 
kısmı zaten tabii olarak dağlarla 
çizilmiştir. Bu dağlar tabii surette 
bir mania teşkil ediyor. Çekosıo. 
vak askeri bu dağların ormanla
rında saklanmıştır. Çekoslovak 
topçuluğunda atın kıymeti hala 
vardır. Arazinin ıcabı olarak at. 

tan çok istifade edilıyor. Yoksa or. 
dunun vesaiti yenidir, makineli -
dir. Ancak icab eden yerleri sahra 
topçuluğu attan da istifade edi _ 
yor. Ordunun vesaitini ylnileştir. 
mele, makineden azami istJ.fade et 
mek için çok paralar sarfedilmiş-

(Devaını 7 inci de) 

Bu vaziyetin ortadan kaldırıL 
ması için, yeni ders yılı başlangı.. 

cında kadro vaziyeti uygun gel
diği takdirde, evve!A Hukuk fa _ 
kültesi birinci sınıfı, 2 şubeye ay_ 
rılacaktır. 

Profesör kadrosu ile beraber 
büdceye taalluk eden şube tesi _ 
sinden bu tecrübe ile iyi netice 

alındığı takdirde, biliıhara ayni 

tedbir, diğer fakültelerin kalaba

lık sınıflarına da tatbik olunacak. 
tır. 

Esrarlı bir ölüm 

Mesela •Deyli Ekspres• in mu.. 
habiri İngilterede bıraktığı oku.. 
yucularına şöyle yazıyor: ·Siz in
gilterede öyle sanırsınız ki şu Al. 
man - Çekoslonk buhranı artık 
bitmiş, gitmiştir değil rııi? Hal bu. 
ki Alman hududuna dilcilen göz
ler bir an bile nöbeti gevşetmiyor. 
!ar. Hiçbir tabur geri çekilmeden 
yalnız müstesna olarak pek az ba.. 
zı ihtiyatlar koyuverildi ki gidip 
tarla işlerile meşgul olsunlar di
ye. Yoksa seferber haline getirilen 
ordu kütlesi on ki gündenberi bu
lunduğu vaziyette bekliyor. Her 
yerde siperler kazıyorlar, manialar 
dikiliyor. Hem de neticeden nik.. 
bin olanlar bile Çekoslovakyadaki 
Almanların vaziyeti etrafında dö. 
nen müzakerelerin bu yaz mev _ 

simi geçmeden bitebileceğine ih
timal vermiyorlar. Miizakereler 
bitmek için en aşağı şu ya;;; mev
simi nihayete ermeli diyorlar. Gö. 
rülüyor ki netice öyle bir iki ay-

İngiliz zabıtasının altı aydır halle
demediği bu hadisenin faili kim ? 

da elde edileceğe benzemiyor. 

Müstakil Avu't rya devleti or
tadan kalkmadaı ·evvel Çekoslo
vakya ile Avusturya arasında bu. 
lunan hudud ~imdi artık Avustur
ya ile Almanya birleştikten sonra 
en hassas bir nokta olmuştur. 

En hassas ve en tehlikeli, kor_ 
kulu bir yer. Niçin? 

Evvelce müstakil Avusturya 
devleti varken Çekoslovakya er _ 
kgnıharbiyesi bu hududun bir teh.. 
likesi olmadığını görüyor, onun i
çin orada azami surette dikkatli 
ve tedbirli olmağa lüzum hisset -
miyordu. Çünkiı artık tarihe ka.. 
rışmış olan Avusturya cumhuri... 
yetinin Çekoslovakya cumhuriye. 

. 
Londra gazetelerinde okunduğuna göre İngilte

rede Norfolkta elli altı yaşlarında zengin bir çiftçi. 
ölii olarak bulunmuştur. Şimdiye kadar yapılan tah
kikat çiltçinin en tehlikeli zehirlerden biri ile zehir-
lendiği anlaşılnuş ise de bunu ne suretll yediği, 

kim taraimdan yedirildiği heoliz meydana çıkma., 
mı~tır. Midesi için her vakit bir takım maden su.. 

!arı ve saire için zengin çiftçinin bıı zlhri de böyle 
bir ilaç arasında ylmiş olduğunu yapılan muayene
lerden anlaşılmıştır. 

Vak'anm üzerinden altı ay geçmi§tir. İngiliz 
tazetelerinin verdiği yeni malumata göre Loodra

lao Norfolka giderek .gizlice tahkikat yapmakta 
olan sivil polis müfettişleri de Loııdraya dönerek 
şimdiye kadar bir iz bulamadıklarını söylemişler
dir. Çiftçiye zehir vermeyi ve onu öldürmekte kim... 
)erin menfaati olup olmadığı araştırılmış ise de bu 

hususta hiçbir şüphe kuvvetlenmemiştir. Pek teh
likeli olduğu nisbette de satılması son derece ya _ 
sak olan zehirin kim tarafından satıldığı Vt' kimin 

&ldığı araştırılmaktadır. Yine buna dair hiçbir ipucu 
bulunamamıştır. İngilterenin en ileri gelen sivil po. 
lislerinden birkaçı daha tayin eılilerck bu esraren. 
gi~ vak'anın hakikati meydana ~ıkıırılaraktır. Ze
lıiri çiftçinin kendi tedarik ederek almış olup ol. 

. Kaçalım baba ... 
Diye haykırdık. 

başladılar. Kadınız .. 
pabiliriz? .. 

Annem :ve çocuklar ağlaşmıya 
Sonra, çocuklar. Başka ne ya. 

Herkes kendi canının telaşına düştü. Ben, he
men koştum, bahçeye indim. 

J. ' 

lngilterenln en meşhur polis narıye
ıerf esrorenglz ölümün sebeblerinl 

aramokla meşgul 

madığı da bu zehri kimin sattığı meydana çıktık. 

tan sonra anlaşılacağı tahmin edilmektedir. 

Yazan: 

Doktorluk bir hasta değil. Yani 
tıbbın ona söyliyeceği sözü yok. Ha 
zım cihazı yerinde, nabız sağlam. 

Tansiyon mükemmel. İyi, hoş am_ 
ma nedir bu hal?. 

Düşünün bir insan ki, okumaktan 
hoşlanır. Amma öyle delicesine bir 
okumak merakı değil. Şöyle hafif 
mevzulu romanımsı, n1asalımsı, hi
kayemsi şeyler... Buna edebiyat 
merakı diyebiliriz. 

Necdetin eniştesi yaldızlı kitab 
kablarile, tezhiblerlc uğraşmış, ha. 
yatını ince bir san'at aşkına har _ 
camış bir adamdır. i.\feselii talik ya-
zıya bayılır. Bir taraftan gülüstaıı. 

okur, öte taraftar. edebi herhangi 
bir eser eline geçse, büyük bir müş 
külpesenllik göstermeden okur. 

Son okuduğu kitabın adı •Eğer 
istese idim•. 

Bu, gene bir romancıııın ilk ese
ridir. 

Bu kitabın müellifi olan gencin 
gazetelerde birkaç hikayesi çıktı. 

Fakat bu •Eğer istese idım• adlı e
seri kitab olarak bastırmağa mu _ 
vaffak olduğu ilk kitabıdır. 

İşte Necdetin eniştesini bu gayri 
tabii hale sokan bu ismi, cismi işi.. 
tilmemiş gene muharririn •Eğer is
tese idim• adlı kitabının 65 inci sa.. 
hifesi oldu. 

Yağmurlu bir akşamdı. Çok şi.ın.. 
şek çakmış ve güneş batacağına ya.. 
kın dinen yağmura karşı bir neb
zecik gülümsiyen gıineş, gökle yeri 

biribirine bağlıyanşanjanlı bir kor. 
dela gibi göklere baştanbaşa gayet 
net bir alaimüssem~ germişti. Deniz 

illihı için kurulmuş renkli bir köp
rü gibi uzanmış bu ışıklı şeride 

gözleri dalmış, bir parmağını elin.. 
deki kitabın 65 inci sahifesinin a
rasına sıkıştırmış, kaskatı kesil -
mişti. Ne sorulduysa cevabsız kaL 
dı. O günden sonra her gün kitabı 
alıyor,65 inci sahifesini açıyor ve 
tekrar tekrar o sahifeyi okuyor. 

Onunla en çok uğraşan Necdet ol 
du. Hiçbir şey söyletemediler. Yal
nız aradan birkaç gün geçmişti. 

Doktorun mütemadt istintaklan 
karşısında uzun uzun baktıktan 

sonra hıçkıra hıçkıra ağladı ve: 
- Okuduğumu anlamıyorum. 

Beni kurtarınız! dedi. 
Kitabı sakladılar. Uyuyamadı 

bütün gece bir somnambül gibi e. 

d .. nysn •Ve dudaklarında U daJlıı-
güzel tebessümü ile arkasın 
zun zaman bakkaldı. d·ye sO' 

- Ne zaman dönecek? ı 

ruyorlardı. ütada 
Ce vab bile vermeden \i 9cı 

ve birden akreb ısırınıŞ gı u·yeP ··rs 
bir buruşukla yanakları P0 1ııç1<ıf• 
yüzünü ellerile kapıyarak şaııııf 
dı. Beş dakikada beş asır ~: :tıı"" 
kadar alabora olınuş bır Y~, 
nılınıyacak şeydir bu. BeŞ. rıı J<l • 
da bir insanın ihtiyarladıgı 
me söylesem gülerler ııan,a~iY" 

Necın, cdönmiyecek, dO~B J<IY 
cek• diye dişlerinin ar~5'_11 500sııf 
ru bir çiroz geveler gıbı 1<eıedf. 
bir ıztırabın itiraflarını (c: gibi 

ır torv9 - ..ı 
Sonra kendıni b ce>""' 

bostana giden dereye attı· par>' ' 
değirmenin kanadlarında 

.~-landı. . • . . inde P 
Ve akşamın sessiz!ıgı ıç •• [<tıı1' 

·ır,.. 

tılaşmış bir ~utaııı bag l>~ [<ali 
gök kana boyandL Q!IU dedj)ı:f• 
renkli bulutlar boğdU rıığıPd.~ 
Şimdi Ilıcanın köy ıneıa ıııt ~~ 

d tıı ve ·~ ı 
ağlıyan gene bir a a 1<ab'' 
fidanının altında ıaıe ıılşl'• · ı 
üstünde çöreklenmiş yıl~feıııi'J• 

dlı . ,.bı 
(Devamı ye ıc• . . .... 

-YARIN• 
Dol abda oynanan d i 

Kome 
Yazorı' ""~ 

Nusret S afa cot 

,c
·r tJ 

d. :ı;:ını • 
için iki canavar kollarına girmişler ı.. ·~ 

lnd·. :~ e ı. . re"' 
- Mihal, hele bir tadına bak. Be!edıye 1 

koynunda yatmağa benziyor mu? ... Görsünr· 1<aP ;1 . şaıc:ı eı-. .. ' 
Işte, bu sahne her tarafından şakır 1<JIV 

kan, yaralı babamı titretti. Homurdandı, rıdııJI t"' 
delirdi. Fkat, iplerini koparamadı... BoyııU 

, puklara kadar yılan gibi dolanmış?... 
1 

fakat ııs;: 
Ben de boyuna boğazımı sıkıyordu°'.· ö!dareb11 

maklarımda kuvvet yoktu, ki kendıını 

Saman yığınlarının arasına dalıp gözden kay. 
boluvermişim! Ötekiler ne yaptılar?. Bilmiyorum. 
Yalnız, bir iki dakika sonra evin içinde çatırdılar 

koptu, silahlar patladı: 
-Ay ... 

Edebi Roman 
No.10 Etem izzet BENiCE yim... old0 

- Vuruldum ... 
- Öldürün be .. Öedürün be!.. 
Diye rumca bağrışmalar işittim ve... nihayet 

babamın yüzünden kanlar aka aka bahçeye getiril
diğini, dut ağacına bağlandığını, annemin ve kar -
deşlerimin de karşısına dizildiğini gördüm. Keşke 
kör olaydım da görmeyeydim. Keşke sağır olaydım 

da işitmeyeydiın. Keşke öleydim de bu hatırayı sak_ 
Iamıyaydım! 

Mihal boyuna bağırıyordu: 
- Bu üç arkadaşın cesedi böyle soğuyacak mı?. 

Kesin kellesini herifin! 
- Vurun yahu .. 
Anlaşılan çetenin reisi olacak. Uzun boylu. Ka.. 

rabıyıklı iri, siyah, karanlık gözlü, geniş vücudlü, 
ızbandud gibi bir herif: 

- Dur bire Mihal. Şimdi istediğinden alası ola. 
cak. Göreceksin, beğeneceksin ... 

Dedi. Kasaturasını havada birkaç defa çevirdi, 
salladı .. Dut ağacına yanaştı. İlkevvel babamın dilini 
kesti. Sonra kulaklarını kopardı, burnunun ucunu 
uçurdu, dirseklere kadar el ve kol derilerini soydu. 
Bir iki defa da kasaturayı kaba etlerine sokup çı. 
kardı ve: 

- Sen böyle kal bakalım ... 
Dedi, çocuklara ve anneme döndü. Çığlık, vavey_ 

la, istimdad bütün mahalleyi yerinden oynatıyordu. 
Muhakkak ki, deli olacaktım. Nefesim tıkandı tı _ 
kandı, boğazımda bir düğüm oldu. Babama bakamı. 
yordum. O: 

-Gık ... 
Bile demeden son nefesinin çıkmasını 

Vücudünü gere gere kasılrrı sinirlerini 
yerinden oynatmak istiyordu. 

Bu vatan davası, vatan fedailiği! 

bekliyor .. 
koparmak 

İşkencenin, muzaffer yoluna çıkarılan büyük da. 
vada adı bile anılmaz. Fakat, facia bu kadar değil. 
Dahası var! Çam yarması vücudlü, pa! .. bıyıklı, gözü 
kanlı haydud, Uiha!a bağırdı: 

- Mihal karıyı ortaya çek ... 
- ...... 
Mihal, aç bir kurd gibi annemin üzerine atıldı, 

kolundan tutunca ortalık yere fırlatıverdi ... 
Annem annem .. Zavallı annem. İki gözü ikı çeş. 

me, feryad ediyordu. Kim dinler? .. Haydud yürekleri 
kerpiçten! 

Aman yarabbi bu ne feci manzaradır?. Hele 
kardeşlerim, nefesleri tükendi de boğula boğula 

yerlere serildiler ve mosmor kesildiler. 
Hııydud reis yine emir verdi: 
- Bodos karıyı soy ... 
,Annem çırçılpak soyuldu. Yere yuvarlanmaması 

Haydudun birkaç dakika sonra: ul< 
- İstavri... Sen, de bak karnında çoC ·p 

? ~· mu.D~mesile sahne büsbütün değişti ve tsı;;ı9~· 
elindeki koca saldırmanın annemin karnına i bir 0 ' 

ması ile göbeğinden kasıklarına kadar inınes 
d k d "!d'I b3' u; arın eşı ı. fıO'' d · 

Sonra getirdiler, dut ağacının öbür ta: ı;Iil :; 
bamın arkasına onu da sardılar. Anenın. ıııedid b 1 
risi kadın sadece inliyordu. Babamda da k ıcuY"c 
barhara. Ne söylesin, ne yapsın?. Dıl Y0 

' ., 
• JcD< 

yok, kudret yok! doğru. ar.. 
Daha sonra, Mihal saman yığınlar.'.nad. e. O~'dJ· 

maya başladı. Korktum .. Görüldüm ınu? •Y c;öt~r ıl' 
mem~im. Bir kucak saman, kuru ot. aldl·;ğdı, ıu1~, 
Annemle babamın ayaklarının dibıııe Y ·ıd su~ 
turdu. Alevler yükseldi. İki kardeşimi de 

1 

nün ucuna taktılar, ateşe tuttular! 



\ 

tıyatrocuların cemiyet işi hissei 
Şayialı bir mal davasına döndü 
fi,. kaç kişi ( Tiyatro San' at karları Birliği) 
6~rmuşlar, faaliyette bulunuyorlar 1 Halbuki 
0gle bir teşekkülden tiyatrocular, haber-

dar olmadıklarını söylüyorlar. 
.., ~ 

Şehir Tiyatrasu dışında kalanların teşkil etmeleri lazımgelen bu 
tenıiyetde, Naşit, Ertuğrul Sadi, Halk Opereti, Dümbüllü, Ce-
llıal Sahir, Şevki, Cevdet gibi tiyatra hey' etleri dahil bulunmazsa 
.., böyle bir cemiyetin ne faydası 0lur ? 

~ l'iıısret Safa Coşkun Subhi 
~,~~' io;;;:m Hocanın karısı do _ 

1
• uş. Evde başka kimse 

e~ i~~ Hocanın ebeye yar. 
tıı; esı ıcab etmiş. 
, ' hır· · • 'ir . ıncı çocugu alınış, bu.. 
~ • 1kincisi takib etmiş. Hoca, 
~ .bi~ti diye ayrılacağı sıra. 
. ~ uçuncü daha dünyaya ge. 

ııııı.0ca püf demiş, mumu son. 
A.. • Bağrışmışlar: 
~3ttıan hoca ne yapıyorsun? 
li cevab vermiş: 
~ : Yapacağım.. Işığı gören 
. huyor. 
t A..tları hisse son zamanlarda 

11' nadoluyu ve gerek İstan. 
~ ltırge istilası gibi türedi 
· ı/~n adeta kapladığını gör. 

10~ lı. san'atkarlarının hima.. 
tııı ~!\da başlıyan cereyanın 
ıt)&oren ben aktorum, aktrL 

· ~, ~ Ortaya çıktı. Meslek şe. 
\ li aysiyeti ve istismara uğ. 
"lıııı ~atro zevki namına, Nas.. 

t.iıı rjOc.ayı taklid ederek mu.. 
lt ıyıp, bu işi önleyecek bir 

8~nırkln, ilk akla gelen 
.~ Yet kurmak fikri idi-
11,b ttıeslekten olınıyan, özür. 
~.~•tinden büyük asılları, 

ı ven 
~al rsiz bir takım kimse. 

~ltııı tiyatro zevkini baL 
~ tliı;·lllıı. önüne geçmek, bu 
~iy ıplin altına alınak, hem 
\3~çlarını, derdlerim kar _ 

Yazan: Nusret Safa COŞKUN 

Samyeli ile konuşuyor 

yundan menetmeğe kalkışması, 

para alması haklı olarak bir infia. 
lı mucib olmuş, ihhyaçlara tam 
manasile tekabül eden hakiki bir 
cemiyet kurulması için teşebbüs. 
ler başlamıştı. 

(Son Telgraf) bu teşebbüslerin 
başındakileri yakından tanıdığı 

• ve işin ciddiyetine emin olduğ.ı 
için bir havadis olarak bu haberi 
neşretmişti. 

Bunun üzerine etekleri tutuşan 
birlikçiler geçen gün bana sekr~ -
terleri bayanı göndererek bu ha.. 
vadisin mahiyetini sordurdular. 
Böyle bir cemiyet mevcudken bir 
ikincisine ne lüzum olduğunu, 

sanki müteşebbis ben imişim g•. 
bi, izahını istediler. 
Dün sabah, Darülbedayiin ve Ra 

şit Riza tiyatrosunun sabık süflörü 
Subhi Samyeline rasladım. Subhi 
Samyeli uzun yıllar kulis arka -
sından, ve süflör kutusunun toz!u 
deliğinden ti:yatromuza hizmet 
etmiş bir arkadaştır. Şimdi h~lk 
san'atkarı N aşidin yanındadır. 

- Yahu iki gözüm dedim ... 
Sizin cemiyet hissei şayialı bır 

mala döndü. Bir türlü mübarek 
nesneY'i taksim edemiyorlar. Sen 
ne dersin bu işe .. İşin içinde sa -
yılırsın. Sevabına biraz bizi ay -
dınlatıver. 

reste kalamaz. Gerek sanat ve mes 
!eklerinin inkişafı yolundaki za. 
ruretle, gerekse yürüdükleri sanl. 
at yolunda karşılaşacakları meza. 
him ve müşkülat onları muhak -
kak bir cemiyet halinde yaşa _ 
mağa mecbur eder. Meşrutiyet 

zamanlarında mübhem ve silik 
bir şekilde başlıyan bu csan'at ve 
esnaf cemiyetlendirilmesi» ha _ 
reketi Cumhuriyet devrinde en 
modern ve kat'i şeklini almış ve 
her cihetten müsbet neticeler el. 
de edilmiştir; bu, mutlak bir ha. 
kikattir. 

Bundan haylice evvel zanne _ 
dersem - ki ben o zaman burad1 
yoktum - Ertuğrul Muhsin ve Şe. 
hir tiyatrosundaki kıymetli ar _ 
kadaşlar, kendi teşekkül çerç~ _ 

(Devamı 6 mcı ...ıillede ı 
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Bir bar artisti lre!ldisini 

sahneye hazırlıyor 

Cinayetleri! 

Yaptırıyor 

Fen adamlarının 
son tedkiklerine 
göre en büyük 
mücrim güneş! 
Nis'de bir kongre 

toplanıyor 
Yeni bir ilim doğdu: KozmobL 

yoloji, yahud güneşin, arz ve biL 
hassa insanların harekatı üzerin. 
deki nüfuz ve tesirlerinin tedkild 
ilmi. .. 

Kozmobiyolojlnin Astroloji ile 
karabeti bulunan bir ilim olduğu
nu söylemeğe lüzum olmasa gerek. 

Kozmobiyoloj inin bal•ası olan 
Doktor Moris For, uzun seneler -
denberi (Nis) de oturur. İlmi ted.. 
kikatla uğraşır. Enstitü azasından 
Darsonval, Paris rasatanesi sabık 
müdürü Delandr, tıb akademisi a.. 
zasından A. Lümiyer gibi zamanı
mızın bilyük alimleri, Mor!s Forin 
tedkikatile yakından vlfikadar oL 
maktadırlar. 

Parisli meslekdaşlarımızdan biri, 
Doktor Forla görüşmüş, enstitüsü.. 
nü ziyarlt etmiş, başlıca aletlerini 
görmüştür. 

Kocaman bir dürbün !arzediniz. 
Nihayetinde siyah bir kutu, kutu.. 
nun arkasında buzlu bir cam var. 
güneşin Jekelerı bu cama aksedi
yor . 

Doktor For, Parisli arkada~ı -
mıza: 

- Bu lekelerden üçü, 13, 15 ve 
17 mayısa tesadüf ediyor. Diğer. 
leri de daha sonraki günlere .. 

- Bu lekelerden ne anlıyorsu.. 
nuz?. 

- Bugünlerde vi.ıkua gelecek 

bazı kazalar ... Fakat, mahiyetle
rini anlamak kabil cıeğil ..• 

- Güneş lekelerinin kozalarda 
tesiri var mı? 

Doktor For muhabire bu sual 
üzerinde de fikirlerini şu suretle 
anlatmıştır: 

- 1926 senesindenberl, güneş.. 
teki lekelerin sayısı arttı ve cesa. 
meti büyüdü. Gayritabii birçok 

hadiseler zuhuruna delalet eder. 
MeseHi, intiharların artmasında 

bunların pek çok tesiri vardır. 

·Cinayetler üzerinde de öyle. 
Sebebsiz yere yapılan cinayetleri 
düşününüz. Hiç yoktan, sarhoşluk 
yüzünden öldürülenlerin sayısı 

arttıkça artıyor ... • 
Doktor For, nazariyatını delfıil 

ile isbata çalışıyor. Kahvesin! ısıt. 
matlığı için 24 ya~daki karısını 
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İnsan sonu gelmiyen bir istihalenin ifade· 
sidir .. derler. Bir ihtirasımız tükenir, ölüm 
haşlar. Hayata yalnız maddeci gi)zü ile bak -
mıyanlar için tabiiyet ve meı;siın de sonsuz 
bir ihtiras meş'alesidir. İçimizde ve dışımızda 

bu alevin taze yangınını buluruz. l;ukandaki 
resim bunun ne güzel ifadesidir. Genç kadın 
ü1üm mevsiminin başlangıcında en güzel kol· 
n·yi ve en iri iki inci tanesini tabiııtin kadın 
l;:ıılar tatlı meyvasında buluyor. 

Vo~ga altında 
Petrol 
Borusu 

Astrakanda Volga nehrinin iki 
sahili arasında petrol nakliyatı i.. 
çin sualtı ferşiyatına başlanmış -
tır. Ekonomi bakımından büyük e
hemmiyeti olan bu borunun ilk İ
ki parçası muvaffakiyelle Volga 
nehrinin dibine yerleştirilmiştir. 

Bu yerleştirilen boruların her bi. 
rinin uzunluğu 1.300 metredir. 

Hlil.OİVLIDDA 
Ve /(Jzc.../V Y • VA1ANI 

-------------
DA..NVEL... DP...RYÖ 

-7-

~irı. hır cemiyete sahib ol -
~l\ıl teJebbüsler yapılmağa 
~ ,~ıgı bir sırada (Türk ti. 
~i Qtkarları) birliği adında 
~Yet teşekkül ettiğini işit.. 
~ ııı .kendine kurulup, he -

.... ~ıesı de kendi kendine mey. 
·"il~ ~ ~u cemiyetin reisi oL 
~ b Ylıyen bir 7"\ beni ga. 

Meslek tesanüdünü artırmak, 

bütün bu meslek mensublarını bir 
araya toplamak için cemiyetin ku. 
rulmasına ötederrberi canla baş -
la çalışan Suplıi Sam yeli meğer. 
se tıka basa doluymuş. Bu sualirr 

------ KADDN 
t;~1du. Gayeleı .1i anlattı. 

·~\Q lrosu dışında kalan bü.. 
'larlerın başta değerli san. 

:\ ı1'' olduğu halde cemi • 
~~et oı~uklarını söyledi. Mu. 

clt diledim. Tebrik ett;m. 
~b cemiyete olan ihtiyaç.. 

'bır aruz ettirmeğe çalıştım. 
~t Ba:!dalyasız nazıra ben. 

ıl\~~rı. gazeteye bir de res -
~t lllt. 
~et rjSoııradan, bu cemiy~te, 

~~rı.· eıııek doğru değil, çün
:ilır. ~ forınalite tamamlan -
.. bııılııı~ndi kendiı_ne teş.ekkül 
~~dı· Ugunu, kım~enın ha. 

·lrıı _!!1n• h··tta kongr~ bL 
qe 0.ge •c.~um gormediğinl 
"" . grendıı.. ';\ '"'ı11· ... 
· ••~· ı Yakından tanıdığım 
ltrı. hatkarları böyle bir ce. 
~aıı, aberirniz yok, diyor -
~~ii~~i. böyle bir cemiye. 

'!.~ bir u 1Çin ilk şart bu a. 
1 
1 l'ıp araya toplamak ve bir 
'~li\·ll'aktı. . 

, 'ı Q;flı cemiyetin ötekine 
,ı, ~ıst vesikası vermeğe 

azı san•atkarları o _ 

.. 

San'atkrcr Naşid Özcan 

içinde birikenlerin tıpasını aç~ıa. 
ğa vesile oldu: 

c- Derdimi deştin bayım, de -
di. Sana anlatayım bu hikayeyi; 

bu son terakki asırlarında insan. 
lar nasıl münierid yaşıyamazlar. 
sa hiçbir meslek ve san'at saliki 
de kendi san'at ve meslekdaşla -
rile temas mecburiyetinden va • 

Fondan il 
pantlispanya 

12 aded yumurta 
500 gram kristalize şeker 
500 gram un 

45 gram tereyağ 
100 gram çekilmiş badem biraz 
limon kabuğu rendesi yarım li -
mon suyu. 

Y APILl\IASI 

Yumurtalar beş dakika vuru -
rulacak şeker ilave edilecek 25 
dakika daha vurulacak, sonra, 

erimiş tereyağ, un, badem, limon 
kabuğu rendesi ve limon suyu ila .. 
ve edilecek hafifçe karıştırılacak 

bir tepsiye yağ kağıdı konacak 
iki parmak kalınlığında hamur 
yapılacak orta fırında hiç açma -
dan 35 _ 40 dakika pişirilecek fı.. 

rından çıkınca üzerine ızgara gibi 

tel konacak sonra o kısımlardan 

kesilerek taksim edilecek üzerine 

Bademli 
rulo 

100 gram 
badem 

kavrulmuş çekilmiş 

18 aded yumurta 
100 gram pudra şeker 
100 gram un 
50 gram tereyağ 
Yarım limon kabuğu rendesi. 

YAPILMASI 
Yumurtalar pudra şekerle be. 

raber 25 dakika kadar vuruhcak 
evveıa erimiş tereyağ ilave edile. 

cek sonra badem, unla limon ka. 
buğu rendesi hafifçe karıştırıla -

ı, yağ kağıdı üzerine birer san.. 
llm kalınlığında yayılacak orta 
fırında 20.25 dakika pişirilecek. 

Fırından çıktıktan sonra diğer bir 
yağ kağıdına sarılarak soğuması 

için bırakılacak. 

kaysı marmaladı daha üzerine bir 
kabda erimiş çikolata biraz vije. 
talin karıştırılarak sürülecek. 

içinin yağlı 
kremi 

4 ıyumurtıi beyazı 

150 gram tereyağ 

300 gram kristalize şeker 

1 paket vanilya 

YAPILMASI 

Şekerin üzerini geçiniye kadar 
su konur. Hiç karıştırmadan kay. 

natılır. 

Koyulaşmağa başlayınca soğuk 

suya damlatılır. Eğer yumuşak 

bir halde donuyorsa sıkı kar ha _ 

!ine getirilen yumurta beyazı sı. 

cak olarak ilave edilir. Süratle 

karıştırılır. Soğuktan sonra diğer 

kabda tereyağ ezilir. Yumurta a. 

kile şeker yavaş yavaş karıştırılır. 

Ayni zamanda vanilya ilave etli. 

lir. Bu krem yapılan bademli ro. 
lanın r;ısına konur. 

Munju'nun konuşması pek tat. 

lı. İnsan dinlcmed~n us.nm,yor. 

Öyle şeyler anlatıyor ki... 

Manju, bidayette pek çok sıkın. 

tı çektiğini inkar etmiyor. Haki

katen sayi sayesinde yeniden yıl. 

dız olmaya muvaffak olmuştur. 

Bu müstesna br şeydir. Çiinki 

Holivud'da bir yıldız nazardan 

düşlü mü bir daha dirilmesine 
imkan yoktur. 

Fakat Manju, şöhrctinı servetini 

muhafaza etmıştir. Ve çok da zen. 

gindir. Bana da çok yardımı 

dokundu. Tecrübelerinden tavsl., 
( Devamı 7 inci SlyfadJ ) 
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ltalyanlara göre 
vaziyet 

(Birinci sahifeden devam) 
iı&ftaya bırakılmı§tır. 

Salamanka 10 (A.A.) - Fran • 
<lstler Kastellon cephesinde iler. 
'emeğe devam etmektedirla-. Ce. 
reras kasabası kuvvetlerimiz ta. 
rafından işgal edilmi§tir. 

Londra 10 (A.A.)- Bazı poliü. 
'tacılar hükUınetin İspanyada bu. 
"anan İn&"iliz ticaret gemilerinin 
nüdalaasında gösterdiği betaatten 
Jolayı memnıınlyeCsizlık göster -
'llektedirler. Lord Halifaks şimdi 
Hampshire'de bıılunan ve büyük 
hir ihtimalle balta sonunda LoncL 
raya dönecek olan Çemberlay ile 
ıvam kamarasında yapacağı be • 
yanatı ha:r.ırlamak için tı>mas ha. 
inde bıılıınmaktadll'. 
İyi haber alan mahfellerde söy

'endiğine göre Başvekil Frankist. 
eri herhangi bir şekilde mutazar. 
cır edecek olan bir tedbir ittiha:& 
.ıdilmesine muaıızcbr. 

Süvarilerimiz 
Viyena, Londra, Nis, Roma ve 

Varşovada büyük muvaffakiyet.. 
ler kazanarak dün akşam şehrim!.. 
ze döndüklerini yazdığımız kah
raıTIQil binicilerimiz, dün geceyi 
evlerinde istirahatle geçirmiş -
terdir. 

Galata rıhtımında 10 binlerce 
'<4i tarafından çılgınca karşıla • 
Dllll süvarilerlm!z, memleket top. 
rağına ayak basar basmaz evvela 1 

istikbal heyetinden İstanbal ku.. 
ınandanı Gi!neral Halis Bıyıktay 
kendilerine doğru llerllyerek A
tatiiı'kün selam ve iltifatlarını ;u 
cümlelerle i!ade etmiştir: 

Bu malıfeller İngiliz siyasetinin 
İtalya ile dostluk ve İngiliz • İtal
yan itilılfının tasdiki esaslarına da 
yandığını ilave eylemektedirler 
Bundan anlaşıldığıııa göre İngil. 
tere İspanyada bulıınan ecnebi 
gönüllülerin geri ahnması için uğ. 
raşacaktır. 

Roma 10 (A.A.)- Gazeteler, İn· 
&"liz ticaret gemilerinin İspanya. 
da uğradıkları zararlar dolayısile 
İngiliz siyasetinin değişmiyeceği 
ümidini izhar etmektedirler. İn • 
&"liz efkirı umumiyesinde görü • 
len infial, İngiliz - İlalyan itila • 
fının tatbikine mlinl olmağa ma • 
tuf faşist düşmanlarının çevirdiği 
bir manevra addedilml'ktedir. 

Giornaa d'İtalia diyor ki: 
•İngiliz ve }'ransız faşist aleyh. 

tarları A vnıpa sulbunu yeniden 

bozmak için seferber edilmişler • 
dir . 

Japonlar 
Hertarafda 
Asker toplayorlar 

Cenevre 10 (A.A) - Daimi Çin 
murahhası Hoo, Milletler Cemi • 
yeti uınumt k1\tibi Avenol'a bir 
nota vermiştir. Notada Japon se. 
ferberlik kanununun cemiyet mu. 
kavelenamesinin hiliıfına olarak 
manda altında bulunan Marşa] ve 
Karolina adalarında da tatbik e. 
dildiği bildirilmektedir. 

lnönünün 
Sılılıatı 

(Birinci ıahileden devam) 

Maruf Fransız profesörü mem
leketine avdet etmek üzere bu 
sabah Ankarndan şehrimize dön. 
müştür. Mumaileyh şu izahatı 

vermiştir: 

- General İsmet İnönünün sıh. 
hatinde endişeyi mucib hiçbir nok. 

ta yoktur. 

Şimdiye kadar yapılan tedavi 
çok yerindedir. 

Ayni tedaviye devam suretile 
Generalin pek yakında tamamile 
iyileşeceği muhakkaktır. Bunaı 
kat'iyetll eminim. 

Ankara 10 (Hususi muhabiri • 
mizden telefonla)- Eski Başvekil 

İsmet İnönünün hastalığı neka • 
bet devresine girmiştir. 

İsmet İnönü burada 15 günlük 
bir istirahat devresinden sonra İs
tanbula giderek IIeybeliadada din 
lenecektir. 

Profesör Fisenjenle beraber İn. 
önünü tedavi eden Dr. General 
Tevfik Sağlam ve Operatör Mim 
Kemal de dün akşam Istanbula ha 
reket etrni§lerdir. 

---<r-----
3 eroinci daha r_ 

Yakalandı 
(Birinci sayfadsn Devam) 

Geceleyin şüphzll vaziyette do. 
laştığı görülen Kadri polisler ta. 
rafındna çevrilmi§, üstü arandık. 
tan sonra yeleği cebinde iki par
ça esrar bulunarak müsadere e. 
dilmiştir. 

İkinci suçlu Galatada yakalan. 
IDJştır. Galatada Mustafa oğlu 

Zülfü, eroin sattığı haber alına -
rak Piç Mehmed He Zülfüden bir 
paket eroin aldırılarak müsadere 
edilmiştir. Kendisi Malatyalı olan 

'(Dış politikadan devam)" 

çıkan çok l!hemmiyetli bir nutuk 
n., izah etıniştir. Sosyalist partisi 
lideri, hükUınetin İspanyaya kar •. 
şı takib ettiği karı~oıazlık siyase. 
tini müdalan ederek, bundan baş. 
ka bir yolun mutlaka harp de _ 
mek olacağını söylemiştir. Bu • 
nunla beraber, Illum'ıın bazı söz. 
!erinde iki ay evvelki sukutunun. 
acısını hili yürc;'.:ri.nde taşıdığı se .. 
zilmektedir. Bu iğbirarın hedefi, 
tahmin edileceği gibi, Ayan mec •. 
!isidir. Blum, kendisini iktidardan 
düşüren bu merlis için diyor ki: 

- Radikal partisi, umumi se •. 
çim ile vücud bulan parlamento 
ile mahdud seçim ile meydana g.,. 
len ayan meclisi arasındaki ih _ 
ü!Mın, günün en vahim mesele. 
!erinden biri olduğunu anlama • 
lıdll'. 

Kongrenin neticesi bu dakika •. 
ya kadar malilm olmamakla be. 
raber, hükilmete karşı miisama •. 
hada devama karar . verileceği 
söylenebilir. Buna bişhca sebeb, 

harici vaziyetin tehlikeli olması. 
dll'. Halk cebhesi anlaşmasının, 

şu ve bu parti ihtlHüının üstünde 
gelen düşünce bu~ı·r. Eğer Al -

manyanın İtalya ile birliği yapa •. 
rak Fransa üzerine yaptıkları taz. 
yik olmasa, partiler biribirile bo. 
ğuşmıyo başhyacaktır. Bunun i. 

çindir kJ Blum ve sosyallst parti. 
si, 1936 senesinde yapılan sos ya •. 
list reformlar bahasına bile olsa, 

radikalleri iktidardan diişürnıcğe 
cesaret edemiyorlar. Blum, nut. 
kunda bunu söylemiş \'C daha L. 
!eri giderek demiştir ki: 

- Bir harp çıkarsa sosyalist 
partisi milli birlik hiikumetine 
lştirfık edecektir. Ve komünstler 
de buna, hayır demiyeceklerdir. 

Blum'ıın bu sözleri, Daladiyc'yi 

iktidarda tutan :lmillerin en sa •. 
mimi izahıdır. 

Kazanç 
Kanununda 
Tadilat 

Ankara 10 (Hususi muhabiri • 
nıizden telefonla)- füızanc ka -
nunıınun bazı maddelerinin tadil 
olıınması hakkındaki yeni kanun 
13yilıası; Büyük Millet Meclisi 
bütçe encümenine verilmi~tir. Bu. 
günlerde encünıendcn çıkacak ve 
Meclis heyeti umumiyes!!Jde mü. 
:ıakeresine ba~lanacaktır. 

Filistin de 
(Birinci sahifeden devam) 

ettikleri için muNelif noktalardan 

ve ansızın yapılan baskınlara kar. 
şı toplu askeri kuvvetlerin mu -
vaffa'kıiyeti az olmaktadır. Dün 
Haviti'de, Poşpina'da ve Biran'öa 
baskınlar yapılmış ve çetelerin 
patlattıkları bombalar buralarda 
bir hayliJıasarı mucib olmuştur. 

Tedhişçiler halkı tazyik etmek 
ve maham idareyi müşkül vaziye. 
te düşürmek için ekinleri de yak. 

• fnaktadırlar. Paşpina'daki bütün 
rekolte yakılm:!§ gibidir. 

Cenab Şahabeddi· 
nin kızı gözünden 

sakatlandı 
Bakırköyünde oturan mer -

hum Şair Cenab Şehabcddinin kı. 
zı Şivezat , Bakırköyünde biı sa. 
kaktan geçerken ::.:azaen gözüne 
bir saçma isabetil ı> s~kat kalmış. 

tır . 

Kazazede bayan, evinde tüfekle 
oynıyan mekteb taleblsi 15 yaşın
da Ahmed aleyhine mahkemeye 
müracaat etmiştir. 

* Memnu mıntakalarda istim. 
Jak olunan mallara aid b(dellerin 
sureti tesviyesine aid yeni bir e. 

lçkl fiyatları 
Ucuzlatılıyor 
TUtiinlerln de harmanı 

dUzeltllec:ek 
İnhisarlar idaresi şarab, likör ve 

vermut fiatlarını indirmeği ka • 
rarlaştırm~tır. Bu meyanda mem. 
leketinıizde imal olunmıyan şam. 
panya gibi bazı içkilerin gümrük 
resimleri de tenzil olunacaktır. 
Ayrıca yakında piyasaya yeni 

harmanlı ve ucuz sigaralar da çı. 
karılacaktır, 

İnhisarlar urn11J11 müdürü Mit.. 
hat Yenel tenzilat işi etrafında 

Vekfiletje temaslarda bıılunnıak 

üzere dün akşam Ankaraya ha • 
reket etmiştir. 

T .. p .. k.Jl KöylJ 
Hırakllmıyacak 

Her köylü ailesine muayyen 
nisbette bir t<Jprak temini i~in 
hazırlanan toprak kanunu yakın. 
da Büyük millet Meclisine sev • 
kedilecektir. Muhtelif vilAyetler. 
de hazineye aid topraklar tesblt 
olunmaktadır. Bunlar hakkında 
acele bir istatistik hazırlanarlik 

Maliye Vekaletine gönderilmesi 
a!iikadarlara bildirilmiştir. 

Ticaret muahed e
terinin uzutılması 

s~lihiyeti 

c- Arkadaşlar! Büyük Reis!. 
~urun, başarılarından mem • 
'lun oldukları sizlere selAmını 
müjdelemekle bahtiyarım. 

Balk an/a.,.da 
Müştereb 
Olçü 
Sistemi 

A. Ş. ESMER 

Zülfü isticvabında eroini sabıka. !=========================================== 
lılardan Kayserili Osmandan al • 

Ankara 10 (Hususi muhabimiz. 
den telefonla)- Ticaret muahe -
deleri akdi için hüklımet., verilen 
salahiyetin 2 sene daha uzatılma. 
sı hakkında yeni bir kanım !iyi. 
hası hazırlanmı~ ve Büyük MiL 
Jet Meclisine verilmiştir. sas kabul olunmuçtur. 

Bu büyük iltifat, sizlere yarın. 
·d başarılar için de !Azım gelen 
·ruvveti verecektir.• 

Kahraman süvarilerim!z §ere • 
' ine, Parti, Sipahi Ocağı ve diğer 
nüesseseler tarafından zlyafetler 
-erllecekiir. 
Parti Genel Sekreterliği, eki -

pimiz azasına verilmek üzere ba. 
.ı kıymetli hediyeler hazırlamak.. 
•adır. 

Slovakların 
Muhtariyeti 

Prag 10 (A.A.)- Hodza, Südet 
neb'uslarından Kundt, Peters ve 
;oclıe ile görüşmüştür. Bu mürn. 
.at esnasında geçen çarşamba 

Cundt tarafından başvekile veri. 
·en muhtıra hakkında görüşül • 
nüştür. Salahiyettar mahfiller 
nüzalı:ereler hakkında büyük bir 
.etumiyet muhafaza etmektedir
·er. 

Prag 10 (A.A.)- Südet gazete. 
·eri çocukları Çek mekteblerine 
tevam eden Almanların isim ve 
dreslerini gösteren uzur. listeler 
ıeşretmektedirler. 

Prag 10 (A.A.)- Amerika Slo. 
,aJı: heyeti reisi Helko, cümhuri • 
ıetin düşmanları ile bir blok teş
;JI etmek suretile ?ittsburg itilafı 
çin mücadele edilemiyeceğini Slo 
ıak popülist partisine anlatmak 
çin Hlinka nezdinde teşebbüste 
>ulunacağınt Hodzaya vadetmiş -
..ir. 
PEŞTEDE NAZİ NÜMA YİŞt 
Budapeşte 10 (A.A) - Dün ak. 

~am Budapeşte meydanında tak. 
riben 30 nazi ile 30 amele kavga 
•tmişlerdir. Polis müdahale ede. 
·ek kavga edenleri sopalarla da -
P,tmıştır. İkisi ağır olmak üzere 
; kişi yaralanm~tır. 

DAVl!T 
Üsküdar ilk okul çocuklarına 

·rardım birliğinden: 

C. H. partisinin himayesinde 
oulunan birliğimizin kongresi 10/ 
ö/933 cuma günü saat 17 de Ü• _ 
·rudar Halkevi salonunda yapıla. 
caktır. Üyelerin gelmeleri. 

iTiZAR 

ÖlçU esaslarımız bUtUn 
Balkanlarda kullanılacak 

Geçenlerde şehrimizde topla • 
nan Balkan iktısad konseyinde 
görü.5'ilen meseleler arasında öl. 

çüler hakkında verilen kararı 

tatbikına yakında başlanılacaktır. 

Bu karara göre, Balkan devlet. 

!eri arasında badema müşterek 

bir ölçü sistemi kullanılacaktır. 

Bu suretle diğer balkan hükfı • 
metleri de memleketimizde halen 

cari olan ôlçıi esaslarını kabul ve 

kullanmağa başlıyacaklardır. 

dığını söylemiş, Osman da yaka
lanarak mahkemeye verilmiştir. 

Üçüncüsü de şöyle olmuştur: 
Kasımpaşada eroin •atıcısı Ke -

nandan eroin alınırken Kenan ya. 

kalaruruş, yapılan araştırmada 4 

paket eroin bulunarak müsadere 

edilmiştir. 

Kenan eroini L&L Mustafadan 
aldığını söylemiş, bunun üzerine 
Kenan Mustafaya gönderilmiş, 

Mustafa Kenana 7 paket eroin ve. 
rirken cürmünıeşhud yapılmıştır. 

- Anadoluhisarında Göksu ça.. 

yırında hayvanlar için yapılmış o.. 
lan su yalağına dün 1,5 )IJŞındaki 

Fatma isminde bir hıiçük kız dü. 
şerek doğul:nuştur. 

İstanbul Beşinci İcra Memurlu - icab eder. 
ğundan : Müterakim vergi, tanzifat, tenvi. 

Avram Mayorkssın Kanberdeıı riye ve vakıf borçları borçluya a _ 
borç aldığı paraya mukabil ipotek iddir. Arttırma şartnamesi 10/6/938 
gösterdiği Hasköyde Haltcıoğlunda tarihine müsadif cuma günü dai _ 
Abdüsselıim mahallesinde Cezayirli rede mahalli mahsusuna talik celi _ 
oğlu sokağında eski 4 mükerrer ye. lecektir. Birinci artttırmast 11/7/938 
ni 111 numaralı hanenin tamamına tarihine müsadif pazartesi günü da. 
ehfü·ukuf tarafından 1103 lira kıy. iremizde saat 14 den 16 ya kadar 
met takdir edilmiş olan mezkur ha. icra edilecek birinci arttırmada be. 
nenin satışı karar altına alının~ oL del kıymeti muhammenenin ~i 75 L 
duğundan e\·safı aşağıda yaztlnuş. ni bulduğu takdirde üstte bırakılır. 
tır. Aksi takdirde son arttıranın taah _ 

Bina: Ahşap ve muhtacı tamrt O- hüdü baki kalmak üzere arttırma 
lup arkada etrafı duvarlı içinde ku. on beş gün daha temdid edilerek 
yu olan bir bahçeyi muhtevidir. 26/7 /938tarihine müsadif salı günü 
Zemin katı: Altında bodrumu olan saat 14 den 16 ya kadar dairede ya. 
işbu katta zemini malta döşemeli ptlacak ikinci arttırma neticesinde 
bir taşlık, içiçe iki oda bir mutfak, 
bir hela bir dolap vardır. 

Birinci kat: Birisi sofadan Jyrıl. 
mış iki oda bır hela bir dolap. 

İkincı kat: Bır sofa iki oda olup 
odanın birisi şahnişlidir. 

Üst kat: Çatı arasıdcr. Bunun ze. 
min ve birincı · katlar pencereleri 
demir parmaklıklıdır. 

Hududu: Serkisten metruk em -
vali metrukeye aid hane arsası ve 
sol tarafı dere karşısı sokağı, arka 
tarafı Aranik hanesi önü Ceza~·ır!i 

oğlu sokağı ile mahduddur. 
Sahası: 133 metre murabbaı olup 

bundan 69 metre murabbaı bina, 
kalanı bahçedir. 

en çok arttıranın üstünde bırakıla. 
caktır. 2004 numaralı icra ve iflils 
kanununun 126 nci maddesine tev. 
fikan hakları tapu sicillerile sabit 
olmı~·an ipotekli alaeaklıara diğer 
alakadaranın ve irtifak hakkı sahih 
]erinin bu haklarını ve hususi]~ fa_ 

iz \"e masarife dair olan iddia:arını 
ilan tarıhinden itibaren 20 gün zar_ 
fında evrakı müsbitelerile birhkte 
dairemize bildirmeleri lizımdır. 

Ak9i takdirde hakları tapu sicille. 
rile sabit olmıyanlar satış bedelinin 
paylaşmasından hariç kalırlar. Mü. 
terakim vergi, tenviriye, tanzifiye. 
den ibaret olan Belediye rüsumu ve 
vekıf icareı;i bedeli müzayededen Yukarıda evsaf ve hudud ve sa -

hası yazılan gayrimenkulün tama. 
mı açık arttırmaya vazedilmiştir. 

Mündericatımızın çokluğun- Arttırma peşindir. Arttırmaya iş. 
dan dolayı bugün Sultan Aziz 

tenzil olunur. 20 senelik taviz be _ 
deli müşteriye aiddir. Daha fazla 
mallımat almak istiyenler 938/852 

tirak edecek müşterilerin kıymeti 
ve Onun gölgesi adlı tefrika • 

muhamınenenin ~< 7,5 nisbetinde 
!arımızı koyamadık. 

özür dileriz. pey akçası veya milli bir bankanın --==------------ teminat mektubunu hamil olmsları 

numaralı dosyada mevcud evrak ve 
mahallen !)aciz ve takdiri kıymet 
raporunu görüp anlayacakları ilin 
olunur. (8322) 

ihtilöflı bir mesele: 
l1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

(5 ınci sahifeden devam) l panyasının şu kadar borcu ,·or _ lert vesika vermekte imişler .• 

mensublarını da büyük bir teva. ı Aradan uzun zamanlar geçti, raşanları bıraktılar da yemden 
velerinden hariç kalan bu me~Jc!;; mış da> ... ilah. 

1 

Bunlar şimdiye kadar bu işle uğ. 

ve aı·kadaşlık hissile Alayköşkü~ bu fecaatin önüne geçmek ve ha. artist mi yetiştirmeğe kalktılar? 
de bir araya toplıyarak bir cgiı. şı boş dolaşanlar elinde kirlenen Heves ve istidadı olanlar için Şe. 
zel san'atlar birliği• kurmu~lar bu san'at ismini temizlemek yo - hir tiyatrosu amatör kısmile E • 
ve tiyatroculukla iştigal eden t~- lunda bir himmet eseri belirdi. .. 

minönü ve diğer Halkevlerinin 
miz ve lekesız arkadaşlara hüvı. Naşid , Fahri ve birkaç arkadaşı tiyatro şubeleri daima açıktır ve 
Yellerini bildirir birer de ve~ık·ı 1stanbulda çalışan belli başlı Iir. b 1 • u mes ege lazım olduğu kadar 
verilmişti. Pek az zaman yaşıya. ma sahibi direktör komikler Şe. kültürlü arkadaş yetiştirebHir. 
bilen bu teşekkül maalesef bugiın bir tiyatrosu haricinde kalan ve 
yoktur. Ondan sonra başı boş ka. kendi tuttukları yolda çall§anları Naşide gelince, bir buçuk ay 

evvel her ne scbeble ise Na•ide lan bu san'at şubesi yine başsız toplıyarak bir cemiyet teşkli et _ • 
de müracaat etmişler ve bana an. ve ayaksız uzun bir zaman daha tiler. Kongrelerini akdile bir ida. 

Ö latd1ğına göre vaki olan müracaat sendeledi durdu. re heyeti de seçtiler. mrü üç beş 
- Peki bundan sonra başka ce. ayı geçmiym bu cemiyet de ya. üzerine bu adamcağız gönderdik. 

miyet vücude getirilmedi mi? şamıyarak rahmeti rahmana in _ !eri mümessile aynen şunları söy. 
- Anlatayım; bu teşekkül or. tikal etti. Vebal: idar(• heyetinin !emiş •Ben böyle bir teşekkü!e 

tadan kalktıktan bir müddet son. boynuna ... Son zamanlarda üç beş daima taraftarım ve hatta ken -
ra hangi bakımdan olduğu kes - kişinin senelerdenberi azadeser dim dahi vaktile bir teşebbüste 
tirilemiyen sebeblerle tiyatrocu. dolaşan bu tuluat san'atkarı ka. bulundum ve çok uğraştım, maa. 
lukta ekmek uman kunduracı çc. filesinin rehberlıiğini yapmak, on. !esef arkadaşların gayretsizliği 
kicini, ter7'i makasını , kolacı ütli. !arı bir araya toplamak, derdleri. yüzünden baka bulamadı. Sizleri 
sünü bırakarak bu işe girişti ve ni dinlemek ve devlet teşkiliıtile tebrik ederim. Fakat bu İ§ yalnız 
kırkından sonra saz çalmağa sa _ en yükseği bir kapıcı maaşile ge. benimle bitmez. Cemiyet tekmil 
vaştı , ve binnihaye İstanbuldaıı çinen bu zavallı kafilenin terfihi arkadaşları davet etsin, arzu et.. 
iç vatanın kaza ve nahiyelerine esbabının temini için temas et _ tiğiniz gün tiyatroyu verelim, 
hatta köylerine kadar bir tiyat- mek üzere bir cemiyet teşkil et- hem biz sizleri tanırız. Hem de 
rocu akını ba§ladı ... Bu akın do. tiklerini duydum .. Allah saylaıını nizamnameyi bir deha gözden ge. 
layısile iç vatanda boy boy Valan.. meşkur etsin. Bu zavallılar için çirelim•.. Aradan bu kadar :ı.a.. 
tinolar, Ramon Novarolar, Jon yapılacak en ufak bir himmetin man geçtiği halde neye bu 
Jilbcrtler, Klark Gableler tiire. bin bir hayrat yapmaktan daha zahmeti ihtiyar buyurup da Dan. 
d!, Gretagarbolar, Sara Benarlar, sevablı loduğuna ezelden kaniim.. dırya pasajındaki dört metro ka. 
Jan Gravfortlar boy gezdirdi. Şe. Çünkü geçindirdikleri aile nü!u. relik biricik odalarından çıkıp ti. 
birler, kasabalar kapılarını açtı. suda nazarı dikkate alınırsa Tür. yatroya teşrif buyurmadılar? Bu 
!ar. oteller, hanlar doldu boşaldı. kiye hududlan dahilirule bu yüz.. onların tanımadığı ve yıllarca bu 
En son iş olarak hancı lokantacı den geçinen ve ekmek yiyen ye. yolda çalıştıkları halde onları da 
mahkemelerde alacağını aradı. di sekiz bin kişi var. tanımıyan esiri arkadaşlara niçin 
Malive ve belediye şubeleri bol _ _ Son zamanda teşekkül eden kendilerini tanıtmıyor ve onları 
bol tahrirat yazdı . Polis vilayet _ tanıtmak istemiyorlar? Arkada,;_ 

cemiyet için Siz ve arkadaşlarınız 
ten vila.,,ete kazadan kazaya tez. !ara \•esika aldırmak için polisle. 

, neler dfuıünüyorsunuz?. 
kereler yazarak tahkikat ve tald. re müracaat edeceklerine gelsin. 

- Ki111scnin böyle bir cemi - ı k d 1 ı J bat yaptL Fakat yine oynıyan aç er ar a aş arı top asın ar. Şaya. 
gezdi. Oynatanlar pişman oldcı. .. yetten haberi yok bayım .. Tanı - nı tebrik icraatlarını göstersin _ 
Pek acı bir mi$al ile isbat ede _ mıyoruz böyle bir cemiyet filan.. ler. Hepiniz de tevkire şayan 
yim: Meşrutiy etin bidayetindenberi himmetinizi takdis ,.e tebrik e. 

Halk san'atkiırı Naşidin çalıştı- Şehir tiyatrosu da dahil olduğu delim.• 
ğı Turan tiyatrosu sahibi Rasim halde belli başlı heı; tiyatro te - Suphi Samyelinin söyledikle • 
Day yirmi seneyi mütecaviz lıir şekkülünde çalıştığım ve mün - rini aynen buraya geçiriyorum. 
zamanlık arkadaşımdır; ve ııünü- tesiblerini de tanıdığım halde Gönül arzu ediyor ki, her türlü 

mün dörtte üçü orada geçer. De. şimdiye kadar isimlerini bile duy. himayeden uzak olan meşakkat 
faatla şahid oldum. Her zaman madığım bu cemiyetin idare he. ve mahrumiyetle çalışan tiyatro 
mu .. teaddı"d defalar polis gelir va yeti azalarile müessislerine so _ 

,- san'atkarlarımız biran evvel be. 
bir ("'·uncu!) sorar: cSizde bu ruyorum: Bu cemiyeti teşkilden kl b 

VJ nimsiyece eri ir cemiyete ma. 
isimde bir oyuncu var rot?• Se - gayeniz nedir? .. Biraz evvel an _ 

lik olsunlar. Bunu yalnız onlar 
bebini sorarız: cevab verir: cA. !attığım sebebler gaye ise yürü. 
nadoluda falan yerdeki maliye düğünüz yol bu gayeye büsbütün için değil, yer yer istismare uğra. 
şubesinden soruyorlar, vergiden aykırıcl>r. Anadolunun bazı şehir. yan tiyatro zevkimiz ve tiyatro 
borcu varmış .. • yahud cfalan şe. lerin<lL ' kabara ve barlarda ic. adına yapılan fena propagan ia 
birdeki otelci veya ahçıya kum. rayı san'at etmek üzere giden _ içinde lüzumlu buluyoruz. 

~ H a ta~,.,,, . 
(Bil'Jnd ıahifed<P 

Hatayda tıaziyet norrııala 
ru gitmektedir· Mahal!." 
len haberler, Fransızlarııı 
metimizin ciddi teşebbiisl~ ,ı,.. 
şısında Türk • Fransız a.osrf't# 
nıın icabları dahilinde h~ · 
geçtiklerini, süktlnetin ıee ,·ıı
tiğini bildirmektedirler. B~,,. ııJl' 
leden olarak Hatayda miih'ıt,ın 
ri değişiklikler yapı!ıııll• ~· 
umumt valiliğine doktor~ • 
rahman, Antakya ka!lfl' ~ 
ğına Süreyya, Antak!IG !ıl'. 
reisliğine Vedi Münir. J{~. 
Kınkhan kaymakamlıgıflll.d 
Vedi Karamut, Nahiye ın~ıerf 
ğü.ne H8mi tayin edıl1'11f.~ 
Ayrıca hükumet dair,el~~ 
yüzde 75 nisbeti11de rurk 
yeTleştirilmiştir. 

Bu hareket Hatayd~·ı 
Türkler tarafından dcgl · · 
unsurlar tarafından da baıfl 

· z bU' sevıııç e karşılanmış re 
ğişikliği kutlulamal. ji;cr• '> 
kevinde yapılan toplaııf1!1" 

·· ·ııe · s h. · nerek6I mumessı rı, up t 

deşi Raif tıe Mustafa J{ıısef' 
rak etmi§lerdir. . I! 

YEN! VALİ NE vrı0 
,,,,ı; 

Vali Abdurrahman ..At0•~. • 

zetesine beyanatında, •!11 tı'' 
lerimizden hiçbirşey feda 

1,,#,'. 
sizin bunların tatbikat sa~ 
tahakkukuna çalı~ak. 1~ ıtfl' · · 
tıaliliği kabul ettiği11i, soY 
tir. ti 

Valiyi tıazifesi başıııda ,oııa 
eden kumandan Kale. 0 

ıuk lunan memurlara bir nu . 
yerek e::cümle demiştir ~~· ;ıl' 

«-Her yerde memlekt;~· 
riyet tın.ruru idare tder. 1ı,ıı · 
yetler buna tabi olurlar. ,..ıı 

~er 
Fransız dostluğunun • ~! ~· 
lıalelden tıikayesi için biile<1' '' 
raatı yapacağız. Bütiiıı "' ,ı 

keı• rıf 
lann bu zihniyetle hare 10(1< 

isterim. Aksine hareket d<' • 
derhal cezalandınlacakl0z' lı' 

PARIS SEFiRJMl 
TEMASLARI 

P . f" • . s _,, pafll' ans se ırımız u""' ,.ııı 

de Fransız Hariciye rJoZ' alı 
yaret ederek Hatay i§İ .~ıif· 
temaslarına deva11• etj~ 

l)lf4ii;{•l'>1ı11' 
1 Şehııtde~ 

Tlflı~sV 
TIYAf~ ,,; 
Bu gec~ dl 

20,3v ıl 
·d . 

Halk san'atlulıı ]'lal' 

. arkadaşları ·pcı c~ 
Iki oyun birden: 13,rı e ~~ 

Aşkın ölümü dram 1 pet~i 'r 
oyun: Sonsuz sevgi kO!Jl ·eıı il' 1 
de. Dans, solo, doet, vaı1 ıli l~ 
calar 100 her yer 20 patB 

••• 
- SA~I~ 1 

.. oPER!1, 
- .1erlı"· 

10 Haziran cuma Be) .# 
bahçesinde. . şefıl"' , 

11 Haziran cumartesı 

İnşirah bahçesinde. .I 
SATILIK~ sO~{ 

Ayaspaşada, Çilte 11_8" ~d· ıl_ 
5 numaralı nezareti kB!Jl ~r 

b" tiill rifer ve sıcak su ve u ~ı~· 
havi altı oda, iki sofs, 

18 P~ 
hamam, alaturka ve aJsfrB "'.~ 

]<uV 11 ' Y 
fak, çamaşırhane, · Jir.ı" ,/ 
bahçeyi havi hane 6000dil"t f' 
lıktır. Karşısında Haf11' 

sine müracaat. . ~ 

Kadıköyünde dükkan ot~ 
Altıyol ağzında Hasa:" ıl~~ 

besi yapılmak üzere bit / 
ranıyor. ,r. 
--· ?J11Li' 

İs tan bu J 5 ci icra f11' 
dan: ~ 

ın"' _. Envere borçlu Gtı .,~,. .. ,e,. 
cuz 220 düzüne şi~e rıııı i~ ' 

. ·rilfll ıt 
satılmasına karar '• ,9 j • 
• d . ık ·ttırfll' 1 gun an ılk aç aı 0e~ ,_l) 
938 salı günü saat ıı v1' 
kadar Galata Banger F

0 ,ı~t • 

çivi marka mürekkcb i''\ı1 
si önünde yapılacaktır· .,/'~ 

r< IJll' 1 
men kıymetin '• ıJ .;1 

takdirde lkınci arttır~~t ~f 
938 cumartesi ayni '

39 ~ 1·t· 
·ı. ııJtl de yapılacağı ı an 



,,, 
Yazan : Yağız 

Vesika, r~sim, malfunat ve not verenler: Eski Osmanlı donanması erkl· 
uetciiıne ve iktibas nından miralay Remzi, İskele ve limanlar umum kumandanı albay 
'lıtkkı ' hf d . Şükrü Pala, komodor başkatibi İhsan, batan gemi kaptanlan, 

~ahk;ıi~r, Ş~dı·;~hii; di>n-
~ez iseniz sizi batıracağım 
0Yu baştanbaşa tarayan kayıklardan Hasan reisin 
alanıanası denizde yüzen siyah bir şişe gördü •.• 

~itd 
ıııua:ııbire preskopun bll§ından 

ı· lielbrock yanında esas 
~inde duran topçu gediklisi 

, ll rt) e seslendi: 
'ana bak Herbert! Kama • 
Seıı ingilizce • türkçe Iugatı 
l~e .Yorkbart bir boş şişe, 
~ Şışesi getir bana! 
~ellıici bir anda fır !adılar; 
~ Ye sonra Helbrock'un iı; • 

lıl.ı~~ Yanı.na getirildi Kapiten 
~altı ISkem!eye çökerek lugatin 
lııitd· ~rını karıştırmağa, eline 
't, ~ğj kağıda bir şeyler yaz -
~-~ aşladı. 
li \t. Yavaş HelbruLk'un elin.. 
~ gıda bir ressam itinasile 
"'!t Şelı:ı!lerden türkçe keli • 

l'o ~ ta~ataslak, bir ilk mek • 
\;;j Uısunun elinden çıkma 
h::~e benziyen iğri büğrü ve 
a~ atıa cümleler sıralandı. Bir 
·~ saat uğraştıktan sonra 
~t k meydana getirdiği eseri 

'. '!{,"':.haz dolu bir gözle say. 
·~Sltta şu cümleler vardı: 
Ş;lııd· Sllar? 
\:; 

1 sa1ı11o dönmezseniz sizi 
batıracağım! 

. lııtııı İngiliz talılclbııhiri• 
.o~. a da tarihi atılan kô.ğıd 
u~cı:·un ellerile dürüldü, bil
~ i!§eye kondu. Sonra ağzı. 
~lldı; yine topçu gediklisl 

le Verıten şişe kumanda -

lıerbert, bu §işeyi torpito ko.. 
e dışarı salıver! t 

1 

birlikte suya atılmak üzere 

~'.~ayetleri 
~ lırıeş mi 
ttptırıyor 

gediklinin elinde torpito kovanı -
nm yolunu tuttu ... 

Balıkçılar büyük bir neş'e için.. 
de ağ serpiyorlar; açık denizden 
koya dolan çeşidli nefis balıkları 
topluyorlar; şövala (1) ve sepet.. 
!ere yığıyorlar, her ağ çeki§te a. 
lamanaların ambarları büyük ve 
pırıltılı bir balık yığınile dolu -
yordu. 

Koyu baştan başa tarıyan ka • 
yıklardan Hasan reisin alamanası 
iyiden iyiye koyun öbür ucuna 
vardığı sıralarda ba~ta deniz dö_ 
ğen Derinceli Mustafa denizde yü 

zen siyah bir şişe gördü. Boğazı 

yaldızlı bir şişe suyun yüzünde 
yüzüyor, koydaki hafif akıntı ile 
alamanaya yaklaşıyordu. 

Gene balıkcı, içinin bir içki ile 
dolu olduğunu zannettiği pşeyi 
görünce bunu arkadaşlarile pay_ 
!aşmamak için yalnız başına su

dan çıkarmağa yeltendi .. Bir ara, 
kayığın ucuna doğru gelen ağ par. 

çasını almak, yırtılmaktan kur -
tarmak ister gibi yaptı; iğildi, ya_ 
vaşça şişeyi sudan aldı; fakat koy-

(1) Şövala: Balıkçılurın halik 
istif ettiği kenarsız ve toparlak 
bir nevi sepetlere denir. R. ~ 

Holivudda 
(5 inci sahüellen devam) 

yelerinden çok istifade ettim. 
Burada her şey ağır yapılıyor. 

Hanri, yukarda söy !ediğim gibi 
altı senaryoyu rcd etti. Bir ara
lık konturatoyu fesh etmeye, Av
rupaya dönmeye bile karar. 
verdi. 

Nihayet filime başladık. Fakat 

nuna sokmağa vakit kalmadan içi 
nin boş olduğunu görünce sukutu 
hayale uğradığına kızdı. Kantarlı 
bir küfürle beraber çıkardığı şi
şeyi tekrar suya bıraktı ve hay • 
kırdı: 

- Kayığın başında aynalı bir 
şişe var. 

- Çıkar bakalım sudan! 
Mustafa tekrar küpeşteye yas. 

landı, şişeyi aldı. Kayıktaki 6 ha· 
lıkçı Mustafaııın yanına üşüştü • 
!er. Hasan reis şişeyi aldı ve ba. 
ğırdı: 

- Bu, boş be ... İçinde sade bir 
kağıd var. 

Balıkçılar bu .kıiğıdı çok merak 
ettiler; Hasan reis şişeyi kırdı, L. 
çindeıı kağıdı çıkardı açtı, bu, nıa.. 
vi mürekkeble iri iri yazılmış türk 
ce kelimelerdi. Hasan reis okumak 
bilmiyordu. Kağıdı elinde evirdi, 
çevirdi, sonra tayfalara seslendi: 

- İçinizde şunu sökütürecek 
kimse var mı? 

- Var reis! 
Reise cevab veren yeni tayfa. 

!ardan asker kaçağı Cemaldi. 
Hasan reis, hiç inanmadığı hal. 

de Cemale kıiğıdı uzattı; tayfa k8. 
ğıtı heceler gibi okudu: 

(Devamı var) 

sekiz ay 
kat ben : •an•mı, 'i<ardeşlerimi 
göreceğim geldi. Onların yanına 
gideceğim .. .> diye reddettim. 

Sahne vazıı buna ne cevap ver
se beğenirsiniz : 

- Madem ki kendilerini gör. 
mek istiyorsunuz, ondan kolay 
ne var. Hepsim buraya getiririz. 
Masraflarını da Şirket verir. Siz 
hiç merak etmeyiniz. 
Artık doğruyu söylemek lazım 

gelmişti: 

- Fakat, Fransayı, memleke
timizde görmek istıyorum ... 

Dedim, buna karşı: 

, ttıı, (l'leşinci sahifeden devam) 
~ rc

1 
35 Yaşında bir adamı gös

·~, •c "e kendi kendisine soru. 
1ıo.lı-ııı aba bir gün gelecek, güneş, 
.~d tııahkemesinde şahidler 

11 ~İııe ada görecek miyiz?. 
~!tl bıı zatın kanaatine göre ci. 

1 ~ılı, ~de olduğu kadar kazalar. 

o kadar ağır hareket ediyorlar ki 
insanın canı sıkılıyor . .hmerikalı
lar acelecidir. •Vakit nakittir• 

derler ne yanlış bir fikir ... Buna 
hiç inanmayınız. Avrupada üç 
haftada yapılan bir iş, Amerika
da altı haftada ancak bitiyor. 

Fakat çok nazik edamlar ... Mi. 
safir severliklerine diyecek yok. 
Bir dafa halka kendinizi sevdir

meye muvaffak oldunuz mu, ar. 
tık hiç korkmayın. Dolarlar yağ· 

mur gibi akar. Film şirketlerinin 

tekliflerinden baş alamazsınız. İş. 
te ben de, nasılsıı. hoşlarına giL 

tim. Filimlerimi beğendiler. AI.. 
kışladılar. Birçok şirketler, çok 
karlı tekliflerde bulundular. Fa-

- Fransayı mı? ... Bu sırada o· 
raya gitmek doğru değil. Çünkü 
harp çıkmak ihtimali var ... 

ı. ~ iihıeşın tesiri vardır. Geçen 
~~ a~tıstostan 26 son kanuna 
,:ıııt, ~lltıeşteki lekeler çoğal
\ ~tı tııilddet zarfında da bir 
~- ar olmuş, birçok adamlar 
•. \it 
•ııı . • 
)~ toplanacak olan kongrede 
~ ihııe aid birçok yenilik -

k olunacaktır. 

' EDEB i QO M AN:33 

Gülerek cevap verdim: 

- Harp mi çıkacak? O halde 
daha çabuk gitmem lazım. Çün_ 
kü kaçak addolunurum. Zira or _ 
duda vazifem var. Hasta bakı. 

cıyım ... 
Buna karşı daha ziyade ısrar 

edemediler. 
- BİTTİ -

IZLAQ 
ı ~ _ Yazan • • Nezihe Muhidd in 
~ ltiıçü.k toprak hırslarından ten atayktaydı, bir adım atarak 
·~· s~n'atin . engin mavi durdu. Sermed, bükülen dizlerile 

.. 't.e ~ukselmışti. bir günahkar gibi içeri girrr.iştl 
~ ,1h,0lısteki kabinesinde so • Yt:zıi s0lgun, Judakları titriyor. 
"Ilı~ •seıerın, gıyinerek dışarı du : 
''ll~ı" hazırlanırken kapısını - Peyman Hanımefendi . diye •r. 
, Cir· mırıldandı -
·ı~'4ıııniz!.. - Yanlış gelnıiş.:iniz ... 

1.. ~•tıı arı kapıdan, önce bü~ü~, - Affedersiniz .. Bayan Aydın. 
·a~ . beyaz bir buket gırdı, diyecektim. Benı lütfen biraz 
~4 ~Çeklerin p.1rıak gölgesin. dinler misiniz? 
· eıı; U\ıiıı solan erkek yüzü, - Siz artist Aydını tanımazsı-
,ı.~'lııı ildi! nız ki.. sizi niçin dinliyeyim? .. 

ltork bağıracaktı. Kendini tut. - Biliyorum Peyman' .. Hayır 
il ~la aıı bağırırdı, ve korkan Aydın Hanımefendı .. siz hır ar • 

lldı, Zaten ayaktaydı. Za- tistsiniz, yüksek bir kadınııınız! 

Aydın, karşısında titriyen er
keğin sözünü ke~ti. İçinde ne bir 
kıvanç, ne de bir öc vardı. İçin
den geldiği gibi scylüyordu: 

- Ve bana çiç.?k getirdiniz de
ğil mi? • diye onun sözünü la -

mamladı fakat ben, çiçek bu • 
ketlerile beraber a~k sözleri kabul 

eden bir artist değ:lim ki .. 
Bu sefer çılgınlığı bir ateş gibi 

başına vuran erkek, onun sözünü 
kesti: 

- Beni affet artık! .. Kusurla. 
rımı unut Peyman! .. Bırak seni 

bu gece, yalnız bu gece isminle ça. 
ğırayım.. görüyorsun Peyıı.ancı· 

C ASU S ! 
( 4 üncü sahifeden devam) 

gularını uyandırmı;;lardil'. Niha • 
yet artık Marinin ~imdiye kadar 
mahpus kalması kAfi bir ceza gö. 
rüllrek affı cihetine gidilmesi için 
teşebbüslere geçilmiştir . Fakat 
Mari bundan haberdar olunca: 

- Ben, demiştir, artık bir daha 
hayata avdet etmek istemem. E. 
ğer hapisaneden çıkarilirsam mut_ 
laka bir manastıra kapanmak is
terim. 

Bunun üzlrine hapisaneden çı. 
karılması kolaylaşmış, nihayet ge
çen gün çıkarılmıştır. Saçları a. 
ğarmış, çehresi sararmış, zayıf bir 
Js:adındı. Gözleri etrafa bakarken 
bir yabancılık ile bakıyor, etrafın
daki herşeyi değişmiş buluyordıL 
Bununla beraber onu hapisaneden 
manastıra kadar götürenlerin 
şimdi kırk üç yaşında olan bu ka. 
dının daha öyle zannedildiği gibi. 
ibtiyarlamadığını, hatta yaşına 

nisbetle daha gene olduğunu söy. 
Iüyorlar. 

İşte bir casus kadının hayatının 
ufacık taribL .• 

Hi K AY E 

65 inci sayfa 
(4 üncü sahifemizden devam) 

yiat meleklerinin avdetini bekli -
yorlar.• 

İşte 65 inci sahife. 

Bu eserle Necdetin eniştesi a
rasında ne gibi bir münasebet O

labilirdi? Bu halledilemiyen gü. 
nun meselesi oldu. 

Fakat onun ilk karısından dün
yaya gelen kızının adının Necla 
olduğunu bilen kimse olmadı. 

Baştanbaşa kızının hayatını ya -
zan bu taze eserin C5 inci sahife. 
sinde bir değirmenin kolları ara. 
sında can verdiğini okuduktan 
sonra aklının müvazenesini kay
bettiğinin kimse farkı.na varama_ 
dı. Kitabını muharririnden başka. 
Çünkü Necla, Necib İsmailin ka. 
rısı idi. 

Bir gene kadının ölümü ve bir 
babanın çıldırmasile neticelen bu 
hadise ne ile I1eticelendi bilir mi
siniz? 

Kitab muharririnin meşhur ol· 
masile. 

FİLE 

BUGÜNKÜ PROGRAM 

Akşam neşriyatı: 

18,30 Pliikla dans musikisi. 19,15 
Konferans: Çocuk terbiyesi: Ali 
Karni Akyüz. 19,55 Borsa haber -

leri. 20 Muzaffer İlkar ve arka • 
daşları tarafından Türk musikisi 

ve halk şarkıları. 20,45 Hava ra· 
poru. 20,48 Ömer Riza tarafından 

araba söylev. 21 Müzeyyen ve ar. 
kadaşları tarafından Türk musiki

si ve halk şarkıları (Saat ayarı). 
21,45 Orkestra : 
1- Çaykovsky: Pik-dam fan -

tezi. 
2- Stravus: Grose Viyen vals. 

3- Borodin: O kuvan. 
4-- Betoven: Müniet. 
22,15 Ajans haberleri. 22,30 

Plakla sololar, opera ve operet 

parçaları. 23,50 Son haberler ve 

ertesi günün programı. 23 Son. 

ğım, başım eği!rni~, aylardanberi 
bir gölge gibi :zinde dolaşıyorum. 
Ne kadar katı yüreğın varmış .. 
bir kere bile başıııı çevirip bak • 

madın Peyman .. bir zamanlar sen 
beni ne kadar sevmiştin .. 
Aydın sapsarıydı: 

- Belki o zaman ... 
- Şimdi işte ayaklarına kapa. 

nıyorum. Ben sffet Peyman .. yi
ne beraber yaşayaiım .. 

- Peyman öldü .. Peyman din
leyin o genç kız adı yle, duygula. 
riyle beraber öldü .. 

- şimdi onun yerine Aydın 
yaşayacak .. 

- Ben kimsenin yerini ala
m;ım! .. Peyman yaşadığı zaman 
niçin onu aramadınız? 

- İzini kayıp etmiştim. Kay_ 
bolup gitmişti o .. 

Genç artisin kalbinde yine bir da
mar kopmuştu, içi sızlayarak göz. 
lerıni yumdu: 

{Devamı var) 

7- SON T E L GRAF- 1 ') Haziran 1938 

Avrupanın 
Can damarı; 

Askeri Müza Müdürlüğünden : 
Yeni kanuna göre hazıran başından itibaren genel tatil günlerinde 

(4 üncil sahifeden devam) Askeri Müze giriş biletleri •5• kuruştur. .3355. 
tir. 936 ve 937 seneleri müdafaa is --
tikrazlarile elde edilen paralar bu 
uğurda sarfolunmuştur. 

Çekoslovakyanın sulh zamanın. 
daki ordusu 180,000 kişilik bir 
kuvvet teşkil etmektedir. Fakat 
askerlik hizmeti l'/ yaşından 60 
yaşına kadardır. Onun için icabın. 
da orduya çağırılabilir. Herkes te 
askerlik vazifesini bilmektedir. 
Seferberlik ""1u mu, herkesin der· 
hal kıt'asına iltihakı ile seferber. 
lik az zaman içinde tamamlanmış 
olacak. 

1939 New York sergisi 
Dekorasyon Müsabakası 

1 - 1939 Nevyork dünya sergisinde inşa edilmiş olan Türkiye 
pavyonu dahili dekorasyonu için bir müsabaka açılmıştır. 

2 - Müsabakı;ya girecek resimler İktısad Vekaletinin tayin ede
ceği bir jüri heyetince tedkik edilecektir. 

3 - Müsabakaya girecek resimlerin nihayet 15/7/938 tarihine ka

dar Ankarada İktısad Vekaletinde Nevyork dünya sergisı Türkiye 

komiserliğine makbuz mukabilinde tevdi edilmiş olması şarttır. 

Askerlik sulh zamanında he!' 
gene için iki senedir. Fakat bu iki 
sene zarfında asker;n sık sık iyi 
talim ve terbiye gbrmtsi temin e. 
dilmektedir. 

4 - Müsabakayı kazanan san'atkara 1000 lira mükafat verilecektir. 

5 - Müsabakaya girip de kazanmıyan san'atkarlara aid eserlerden 

istifade edilP:ı kısımlar için verilecek bedel jüri heyetince ayrıca tak· 
dir edilecektir. 

Bir de Çekoslovakya kindi si -
!ahlarını kendisi yapacak kadar 
fabrikaya malik olduğu söylen • 
mektedir. Fazla olarak silah ve 
mühimmat fabrikaları daha da 
arttırılmaktadır. İleride bir harb 
olursa düşmanın havadan yapaca. 
ğı taarruzlarl.ı Iabrikalrı tahrib 
etmek istiyeceği yüzde yüz görül
mektedir. Onun için şimdiye ka. 
dar Çekoslovakyanın silah ve mü.. 
himmatını hazırlıyan cesim fab • 
rikalar yine bir taraft'ID faaliylt
lerine devam etmekle beraber 
memleketin başka yerlerinde de 
böyle fabrikalar t!sis €dillniştir. 
Bunlar daha mahfuz yerlerde ku. 
rulmuştur. 

6 - Müsabakaya gönderilecek resimlerin evsafı, mevzuu ve saire 

hakkındaki şartname, Türk pavyonu pUnile maktaları ve bu hususta 
lazım gelen izahat Ankarada İktısad Vekfıleti dahilmde sergi komiser_ 

Çekoslovakyada dolaşan İngiliz 
gazetecisi en şayanı hayret olarak 
şunu buluyor: Çekoslovakyanın 

en sakin yeri en tehlikeli görülen 
Avusturya hududu imiş. 

TASHİH- Gazetemizin 2 haziran 

liğinden alınabilir. cl720• •3341> 

İstanbul 3 üncü İcra Memurlu -
ğundan: 

İpotek cihetinden paraya çevril _ 
mesine karar verilen ve yeminli 
ehlivukuf tarafından tamamına 
2400 lira kıymet takdir olunan L'n. 
kapanında Haraççı , Kara Mehmed 
mahallesinde Bostan hamamı soka
ğında 38, 40,42, kapı ve 51 parsel 
numaraları ile mukayyed ve şar _ 
kan Bostan Hamamı sakağı ve 7 
parsel sayılı evin bahçesi, şimalen 
Bostan Hamamı sokağı ve 50, 48 
parsel numaralı yerler ve tariki has 
cenu.ben 33, ıi;-9, 10, 8, 7 parsel nu
m:1alı evler ile mahdut bahçeli e. 
vln 60 hisse itibarile 51 hissesi açık 
arttırmaya konmuş olup 15/7 /938 
tarihine müsadif cuma günü saat 10 
dan lZ ye kadar dairlmizde birinci a. 
çık arttırması icra ve artırma bedeli 

938 Perşembe günkü nüshasının son mezkılr gayrimenkule takdir ~eıı 
sahifesinde neşredilen Beyoğlu ü. kıymetten satılığa çıkarılan hisse. 
çüncü hukuk mahkemesinden ser· y e musib kıymetin '/c-75 ini bulmak 
levhalı ve (8085) numaralı ilanın suretile en çok arttıran uhdesine 
20 nci satırında muhalcemenin hıra. ihalesi yapılacağı. Aksi halde son 
kıldığı 29/6/938 tarihinin sehven arttıranın taahhüdü baki kalmak Ü-

20/6/938 şeklinde yazılmış olmakla zere arttırma 15 gün müddetle tem
tashihi keyfiyet oluııur. did olunarak 30/7/938 tarihine te _ 

İstanbul beşıııci icra memurlu • 
ğundan: 

sadüf eden cumartesi günü ayni 
saatte dairemizde yapılacak oian i
kinci çık artırmasında yukrıd ya. 
z.ılı bedel elde edilemediği surette 
satış 2280 numaralı kanunun ahk3... 
mına tevfikan geri bırakılacaktır. 
Arttırmaya girmek istiyenler 

mukadder kıymetinden sabşa konan 
hisseye musib kıymetin % yedi bu. 
çuğu nisbetinde pey akçası veya u. 
!usa! bir bankanın teminat mektu. 
bunu vermeleri lazımdır. Hakları 
tapu sicillerile sabit olmıyan ipo _ 
tekli alacaklılarla diğer alakadarla. 

Adilden borç aldıkları paraya 
mukabil Hatice Nebahat, Sadberk, 
Servet ve Nailin ipotek göstermiş 

oldukları Eskialipaşada Hoca Üveyis 
mahallesinin Doğramacıçeşme so

kağında eski 25, yeni 20 N o. lı mu
kaddema hane iken elyevm 172,28 
metre murabbaındaki ::.rsanın çapı
na göre 114 ncü adada ve 2933 ha
rita No. lı mahalde ve beş metre yüz 
ve 172,28 metre murabbaında satıhlı 
bulunan arsanın tamamına •258• li. 

rın ve irtifak hakkı sahihlerinin bu ra ehlivukuf tarafından kıymet tak.. 
haklarını ve hususile faiz ve masa. dir !dilmiş olan işbu arsa açık arL 
rife dair vaki olacak iddialarını i -

tırmıya vazedilmiı:tir. ı· t ih' d 'tib 20 .. . ... . an ar ın en ı aren _ gun zar-
Arttırma pe;ındır. Arttırmıya ış. . d k .. b't 1 · ı b' l'kt .. . . . tın a evra ı mus ı e erı e ır 1 e 

tirak edecek muşterıleruı kıymetı 
muhamminenin % 7,5 nisbetinde dairemize bildirmeleri iktiza eder. 

e akçesi veya milli bir bankanın ! Aksi halde hakları tapu sicillerile 
ie!inat mektubunu hamil olmaları sabit olmıyanlar satış bedelinin 
icab eder. Müterakim vergi, tanzifat, paylaşmasından haric kalırlar. Mez. 
t · · e ve vakıf borçları bor~luya kılr gayrimenkulün nefsinden do -
a~~~;~ırrttırma şartnamesi 13/6/938 ğan bilc~e vergi mükellefiyeti 
t 'hine müsacfü Pazartesi günü da. borçluya aıd olmak üzere satış be -
arı l'k di delinden istifa ve 20 senelik vakıf 

irede mahalli mahsusuna ta ı e -
lecektir. Birincı arttırması 11/7 /938 
tarihine müsadif Pazartesi günü da
iremizde saat 14 den 16 ya kadar ic
ra edilecek birinci arttırmada be
del, kıymeti muhamminenin % 75 

şini bulduğu takdirde üste bırakılır. 
Aksi takdirde son arttıranın taah.. 
hüdü baki kalmak üzere arttırma 

on beş gün daha temdid edilerek 

26/7 /938 tarihine müsadif Salı günü 
saat 14 ten 16 ya kadar dairede ya
pılacak ikinci arttırma neticesinde 
en çok arttıranın üstüne bırakıla • 
caktır. 2004 No. lı icra ve iflas ka-

nununun 126 ncı maddesine tevfi_ 
kan hakları tapu sicillerile sabit ol

mıyan ipotekli alacaklarla diğer a
!fıkadaranın ve irtifak hakkı sahih
lerinin bu haklarını ve hususile fa. 
iz ve masarife dair ol:n iddialarını 
ilan tarihinden itibaren 20 gün zar-

taviz bedeli ile dellaliye resmi ve 
tapu harçları alıcıya aiddir. Sat•.ş 
peşin para iledir. 

Mezkur gayrimenkulün evsafı u. 
mumiyesi: 

40 numaralı gı>yrimenkulün ev _ 
safı: 

ZEMİN KAT: 
Zemini kırık malta döşeli ve ara. 

sı tahtaperde ile .bölünmüş bir avlu 
üzerinde bir camlı dolaplı olan bir 
oda ile bir merdiven altı aralığı ve 
bahçeye çıkılır kapı mevcuddur. 

BAHÇE: 
Etrafı kısmen kargir duvar ile 

tahdid edilmiştir. İki kuyusu ile 
on meyva ağacı vardır. 
uuuuuuuuuuuu uuuu oydRc 
BİRİNCİ KAT: 
Bir sofa üzerinde bir yük dolabı. 

nı havi üç oda bir hela mevcddur. 
İKİNCİ KAT: 

fında evrakı müsbitelerile birlikte Arası tahtaperde ile ayrılmı~ bi:-
sofa üzerinde dört oda bir hela. dairemize bildi!mcleri laz•mdır. Ak_ 

38 numaralı gayrimenkulün ev -
si takdirde hakları tapu sicillerile safı : 
sabit olmıyanlar satış bedelinin ZEMİN KAT : 

paylaşmasından hdriç kalırlar. Fe- Zemini kırmızı çini bir avlu üze. 
ner,kazanç, liman harcı, dell.81iye rinde iki oda bir hela ile zemini yL 
müzayededen tenzil olunur. Daha ne kırmızı kırık çini ve udi ocaklı 
fazla malumat almak istiyenlerin bir mutfak ve bahçeye açılan kapı. 
938/1995 No. lı dosyada mevcud ev. sı vardır. 
rak ve mahallen haciz ve takdiri1 42 numaralı gayrimenkulün evsafı: 
kıymet raporunu görüp anlıyacak·ı ZEMİN KATI: 
!arı ilan olunur. (8312) Zemini kırık m&lta döşeli bir taş. 

İstanbul Beşinci İcra Memurlu • 
ğundan: 

Fatma Handanın Mustafa Kemal 
zimmetimle alacağı olan meblağ • 
dan dolayı haczedilip tamamına eh. 
li vukuf tarafından 1155 lira kıy • 
met takdir edilmiş olan Mahmutpa
şa mahallesinin Nuruosmaniye so. 
kağında 99 kütük 298 ada 3 parsel 
eski 64 yeni 104 No. lu hanenin açık 
arttırma ile satışına karar \'.erilmiş. 
tir. Evsafı aşağıda yazılmıştır. Şöy. 
le ki: 

Zemin katı: İçinde ocağı bulunan 
zemin katta bir oda zemini çimento 
taşlık bir hela arkada bir aralık. 

Birinci kat: Bir sofa bir oda. 
İkinci kat: Bir oda. 

Sahası: 34 buçuk metre murabb~ 
olup dört buçuk metre murabba 
mahalli aralık üst tarafı. binadır. 

Yukarıda evsaf \'e sahası ve ka • 
dastrosu gösterilen gayrimenkul a. 
çık arttırmaya vazedilmiştir. 

Arttırma paşindir, arttırmaya iş. 

tirak edecek müşterilerin kıymeti 
muhammenesinin ~b7,5 nisbctlnde 
pey akçası veya milli bir bankanın 
teminat mektubunu hamil olmaları 

icab eder. Müterakim vergi, tanzL 
fat, tenviriye ve vakıf borçları borç 
!uya aiddir. Arttırma şartn,ınesl 

13/6/938 taihine müsadif paazrtesl 
günü dairede mahalli mahsusuna 
talik edilecektir. Birinci arttırması 

13/7 /938 tarihine müsadif çarşamba 
günü dairemizde saat 14 den 16 ya 
kadar icra edilecek, birinci arttırma 
bedel kıymeti muhamrnenenin % 
75 ini bulduğu takdirde üstte hıra:. 

kılır. Aksi takdirde son arttıranın 
taahhüdü baki kalmak üzere arttır. 
ma 15 gün daha temdid edilerek 
28/7 /38 tarihine müsadif perşemba ' 
günü saat 14 den 16 ya kadar dai • 

rede :yapılacak ikinci arttırma ne • 
ticesinde en çok arttıranın üstünde 
bırakılacaktır. 2004 sayılı icra ve if. • 
!as kanununun 126 nci maddesine 1 

tevfikan hakları tapu slçillerile sa • . 
bit olmıyan ipotekli alacaklılarla 

diğer alakadaranın ve irtifak hakkı 
sahihlerinin bu haklarını ve husu. 
sile faiz ve masarife dair olan iddi. 
aiarının illin tarihinden itibaren 20 
gün azrfında evrakı müsbitelerile 

birlikte dairemize bildirmeleri lıi -
zımdır. Aksi takdirde tapu sicili!! • 
rile sabit olrnıyanlar satış bedelinin 
paylaşmasından hariç kalırlar. Mü.. 
terakim vergi, tenviriye ve tanzifi. 

yeden ibaret olan Belediye rüsum ve 
vakıf icaresi bedeli müzayededen 
tenzil olunur. Daha· fazla malümı:.t 
almak istiyenlerin 37/1728 No. lu 
dosyada mevcud evrak ve mahailen 1 
haciz ve takdiri ktymet raporunu 
görüp anlayacakları ilan olunur. 

!ık üzerinde biri yük dolaplı diğeri 
bal:çeye kapısı bulunan iki oda. 

BİRİNCİ KAT: 

Arası tahta bölme ile bölünmüş 
bir sofa üzerinde iki oda bir hela. 
Mezkılr gayrimenkuller ahşab ve 

tamir! muhtaç b,r halde olmalarına 
ve mecmuu müşterek çatı ve böL 
meyi havidir. Umum mesahası 573 
metre murabbaı olup bundan 157 
metre murabbaının binalar ve müte. 
bakisini bahçe teşkil etmektedir. 
Daha fazla ma!Cımat almok istiyenle 
rin 18/6/938 trihindcn itibaren daı. 
remizde herkesin görebilmesi için 
açık ve asılı bulundurulacak olan 

arttırma şartnamesine ve 38/477 sa. 
yılı dosyasına mürecaatla icab c . 
den malümat ve izahatı alınış \'I 

öğrenmiş olacakları ilan olunur. 
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Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü 
KIRALIK EMLAK 

• 

ilanları 

Mahallesi 

Tpohane Ekmekçibaşı 
Galata Yenicami 

Büyükdere 

Sokağı No. su Cinsi Aylık kirası 

Beşiktaş Yenimahalle 

Galata Yeıticami 

Beyoğlu Kuloğlu 

Nişantaş Muradiye 

Kasımpaşa Emintami 

Şişli Feriköy ikinc1 kısım 

Pangaltı r.eriköy 

Beyoğlu Hüseyinağ:ı 

Beyoğlu Hüseyinağa 

'Beyoğlu Hüseyinağa 

Ortaköy 

Ortaköy 

'Beyoğlu KAtlb Mustafa Çelebi 

Beyoğlu Katib Mustafa Çelebi 

Boğazkesen 128,126 

Mehmed Ali Paşa han üst kat 53 
Çayır başı 15 
Ihlamur caddesi 16,14 

Mehmed Ali Paşa han alt kat 39 

Ağahamam a üncü Vakıf han 
9 uncu daire 

Galib Dede 

Samancı 

Kağıthane caddesi 

Ayazma ve Akasya 

Arabacı 

Misk 

Misk 

Büyük Ayazma 
Taşçı 

Büyük Parmakkapı 

Telgraf 

35,41 
45 

12/62 

41/14 

14 

7 

3/84 

6 

20 

13,19 

Dükkan 21.00 
Oda 10.00 
Dükkan 04.00 
Ev 25.00 
Oda 05.00 
Daire 25.00 

Dükkan 03.00 
Dükkan 03.00 
İki odalı dükkan 1/4 03.00 
hisse 

Ev 02.00 
Ev 20.00 
Dükkan 25.00 
Dükkıin 25.00 

• 02.00 

• 09.00 
Katib Mustafa Çelebi 03.00 
müezzin odası 

Ev 
• Hüseyinağa Yenişehir 

22.00 
Ev 07.00 5 

Tophane Ekmekçibaşı Boğazkesen 132 Dükkan 05.00 
Sütlüce Mahmudağa Karaağaç 22 Ev 07.00 
Galata Yenicami halfı cihetindeki iki odadan kapı cihetindeki oda 

03.00 
Yenicami han dahili 21 

!l..u ~Q'Q~ vmer Avni Dolmabahçe 

Kabataş Ömer Avni Dolmabahçe 

Kabataş Ömer Avni Dolmabahçe 

Kabataş Ömer Avni Dolmabahçe 
Galata Şahkulu 

Dükkan 27.50 

Tramvay caddesi 
Kulekapı 

Beşiktaş Sinan Pş. Vapur iskelesi 

' 

Jll~/ZÜ3 

199/207 

197/205 

193 

24 

• 05.00 

• 08.00 

• 06.00 
Karakol mahalli 08.75 
Apartıman 4 üncü kat 14.00 
Baraka. Çatal, kaşık 02.00 
fabrikasının deniz tara

fından bitişik. 
Yukarıda yazılı vakıf mallar 31 /5/939 günü sonuna kadar kiraya verilmek üzere açık arttırmıya çıka. 

rılmıştır. 

İhalesi 13/6/933 Pazartesi gün Ü saat 14,30 da yapılacaktır İsteklilerin Beyoğlu Vakıflar Müdürlüğü 
(3317) akarat şubesine gelmeleri. 

ZAYİ 

Tophanede Karabaş mahallesin -

de LUleci sokağında eski 7 yeni 6 

numaralı üstünde odaları olan dük. 

kanın 120/30 hissesini Vasi! kızı 

ALnadan metruken gayri müba -

diller komisyonundan satın aldım. 

taviz bedelini 11/9/936 tarihinde 

Beyoğlu evkaf direktörlüğüne ya. 

tırdım. Makbuzu yedimdedir. Yal. 

nız Beyoğlu tapu sicil muhafızlı -

ğına yaz.ılan (V akfiyeti kaldırılmış. 

tır) teskeresi diğer vesaiklmle bir. 

Iikte zayi olduğundan yenisini a. 

Iacağımdan eskisinin hükmü olma. 

dığı ilan olunur. 

Hasan Fehmi Özsüt. 

Denizbank Akay İşletmesi Müdürlüğünden 
ISTANBUL • YALOVA 
Arasında araba vapuru seferleri 

ll/Hazıran/938 tarihinden Ağustos/938 nihlyetine kadar 

Yalnız Cumartesı ve Pazartesı günleri 
Cumartesi Günleri Pazartcsı Günleri 

D. S. D. S. 
Üsküdardan K 12 00 6 30 
Kaba taştan • 12 30 7 00 
Yalovadan v 15 30 10 00 

Yalovadan K 16 00 11 00 
Kaba taştan • 19 30 14 30 

Üsküdara v. 20 00 15 00 

Bu seferlerde Büyükadaya nakledile<:ek araba ve hayvan bulunursa 

o gün vapur ıtdif ve geli!ite. Biiyükadaya da uğrıyacaktır. •3235• 

Doktor Hafız Cemal (Pa - .._ ~-"""' 
zardan başka günlerde öğleden son
ra saat 2,5 den 18 e kadar lstan -
bulda Divanyolunda 104 numaralı 
hususi kabinesinde hastalarını ka • 
bul eder. Salı, Cumartesi günleri 
sabah 9,5 den 12 ye kadar hakiki 
fıkaraya mahsus rm;ayenelerini ya
par. Muayenehane ve eve tele • 
fon : 22393 - 210H. 

Doktor Ali Rıza Sağlar; -· 
hastalıkları müte hassısı) Her gün 
Beşiktaşta tramvay caddesindeki 
muayenehanesinde saat 15 den son
ra hastalarını kabul eder. 

Doktor Arabyan : - (İç hastalık

ları mütehassısı) Edirnekapıda Va
iz Kamereddin sokağındaki mua
yenehanesinde her gün hastalarını 

tedavi eder. 
Doktor Kamereddin:- (İç hasta

lıkları mütehassıs) - Cağaloğlun -
da Halkevi karşısınrlaki muayene • 
hanesinde Cumartesi ve Pazardan 
maada her gün saat 2 
hastalarını kabul eder. 

Rentge~ 

den s0nr• 

Doktor İrfan Kayra (ıiuntken ve 
iç hastalıkları mütehassısı) -
Her gün öğleden sonra saa! 
15 den 19 a kadar belediye 
Binbirdirek Nuri Conker sokak 8-
10 numarada Arslaner apartıma -
nında hastalarını kabul eder. 

Sinir hastalıkları 

? 
acımıyor musunuz· 

Bir te!f kaşe 

NEVROZiN 
Alacak yerde bO 

, ·,ıstıraba katlall 
mak ne demek ' 
sa, ağrısı 
Diş ağrısı 

Kırıkhk 

Nezle, adale 
Ağrıları 

Bütün bunlar er. 
seri ve en kat 1 

şekilde 

Ka~elerile ı;eçer. İcabında günde 3 kaşe almabiJir. 
İsmine dikkat. TakJitlerinden sakınınız. ~ 

o Nm.,,. yorino hojka ™ka "'"'~ '"""~ 

j İnhisarlar U. Müdürlüğünd~ 
Doktor Kemal Osman: - (Sinir .._____ sl<"" 

hastalıkları mütehassısı) - Cağa - I - İdaremizin Gaziantep Baş müdürlüğüne bağlı AkÇ ~oı" 
!oğlunda Kapalıfırında Mescit kar- şartname ve projesi mucibince yap tırılacak idare binası inşnatı 
şısında pazardan başka her gün zarf usulile eksiltmeye konmuştur. Jlliıılç 
saedaert .2 den sonra hastalarını kabul / ble ' II - Keşif bedeli 10606 lira 81 kurll§ ve muvakkat ıe 

I')'~ 795,51 liradır. . d}ı 
Göz hastalık!~ ~~~·~,.'/~~Af A 17Jj III - Eksiltme 13/Vl/933 tarı hine rastlayan paazrtesi gii~:P~,,ıı 

Doktor Şükrü Ertan : - (Göz has "1 W°:~~ v~ 15 de Kabataşta levazun ve mübay aat §ubesindeki alını IcorniSY 
talıkları mütehassısı) - Cağaloğ _ '/ • J )' yapılacaktır. I ~pi' 
lunda Nuruosmaniye cad:l<ısind5e ı.-f1/\.','[~t~ ,/") IV - Şartname ve projeler 53 kuruş bedel mukabiliııde 

1
; jplı" 

Osman Şerafettin apartırnanında ~ j.,_'r,, '~..A ~ (1',A~ !ar levazım ve mübayaat şubesile Gaziantep, Urfa ve AJ<çak3 

numarada. Telefon : 22555 // ffi . ..,.\..q ;,~~;.~J ~... sar idarelerinden alınabilir. rt# • 
Ku'ak, Beğaz, Hurun <ı /{,,, '(:r-'t', ~ ~ '{', V - Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin fenni evrak "eası ~· 

~~(f"ı.~V.~/', kini İnhisarlar inşaat şubesine ibraz ederek ayrıca vesika alıTl 
~",? ~~/"~f'"l'~Sz_~(· zımd.;; _Mühürlü tekdif mektubunu kanuni vesaik ile inŞ3~1.;':;;. 

Doktor l\lehmed Ali Oyo - Kulak 
burun, boğaz mutahassıs do~ent 

Fatih Tramvay durağı 75 numaralı ıy,; ' sinden alınacak ehliyet vesikasını ve %7,5 güvenme parası ve!.ıt 11., 
muayenehanesinde hergün saat 16 ·- b 'h · d k ı k ı fi ih ı · ·· geÇ ,.. ''",. tu unu ı tıva e ece o an apa ı z ar arın · a e gıinu en ~ab"' ~ 
dan sonra hastalarını kabul eder. ı-----..... ------: kadar yukarıda adı geç~n komisyon başkanlığına makbuz nıll attı bııJ 
Cildiyf', Zühr~viye EN GÜZEL 1 verilmiş olması ve posta ile gönderilecek mektupların da bU ~r ~ı 

Doktor Feyzi AhmZ..: Deniz Hıfzıssıhha noktai ~~z~- misyonda bulundurulması 18zımdır. Postada olacak gecikııı:;ııS• 
hastahanesi cild ve emrazı zührevi- rından .her. hususta ıyı ı- edilmez. ••• ~ ıÇ) 
ye mütehassısı, muayenehanesi An- mal edilmış ÇO~~ A- kiife 
kara caddesi Cağaloğlu yokuşu. Pa- RABALARI, en ıyı şera- J 1-- Kabataş levazım ambarında mevcut 122 adet tahta 6' 

arttırma ile satılacaktır. 
1 

)l zardan başka her gün 15 den sonra it ve en cuz fiatlarla yal- . . .. a 
5
aa ,ı~ 

hastalarını kabul eder.Telefon:23899 nız, 2- Açık arttırma 24/6/938 tarihine rastlıyan cuma gun 1ıf Kabataşta levazım ve mübayaat §ubesi satış komisyonuııd3 Diş Baker Magw azalarında ı~· 
caktır. ,,ıeb' J 

-nı; doktoru l)beyt Ölçer : - Edir satılmukt&dır 3- Satılacak mallar Kabataştaki ambarımızda her gun g •e 5" -r . öt"' ı• 

nekapı Karagümrük tramvay du - __ 4- İsteklilerin arttırmıya iştirak için tayin edilen gÜil ~a ,,,~ 
rağl No. 95 her gün hastalarını ka- I S<. 15 teminat paralarile birlikte yukarıda adı geçen koıııisY0 
bul eder. Cumartesi günleri saat caatları ilan olunur. (3426) 

~~· 1 14 den 15 e kadar da Yalovadaki laf 
muayenehanesinde bulunur. BAKER MAl;A7.A.LARINDA Devlet Demiryolları ve Liman 

•• Yeni bir l~lletme U. idaresi llinları Operat~ ·f ııri~o ıı>' 
Dr. CAFER TAYYAR KANKAT KADIN ŞAPKALARI Muhammen bedeli 40387 lira olan 18 kalem muhtelı .. j)e /> 

dairesı açılmıştır. verenler 19/7/1938 Salı giinü saat 15,30 da kapalı zarf ıısulU Operatör - Umumi cerrahi, sinir . r 
ve dimağ cerrahisi mütehassısı ve 1 PAR İSİN 

1 
rada İdare binasında satın alınacaktır. 1ıe ' 

(Kadın doğum mıitehassısı) En güzel modelleri. Bu işe girm~k istiyenlerin 3029 liralık muvakkat ıeınj.rl•t ,-e 1'Y 

Adres: Beyoğlu Parmakkapı, Ru- im•••••••••- nunun tayin cttiyi vesikaları ve Nafia müteahhidlik ves!l<a51,erıııe1 . 
meli han No. 1. Muayenehane Tele- - liflerini ayni gün saat 14.30 a kadar komisyon reislığine ~ ! 

44086 . lfızımdır. ..dt 
fon: Fatih Sulh !kinci Hukuk hakim. zne]erl" 

SATILIK KURD KÖPEGİ liğinden: Şartnameler 202 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa ve 

tılmaktadır. (3309) Sekiz aylık gayet iyi cins bir kurd Yedi.kulede Sucukeu sokak 27 No. 
> ••• köpeği satılıktır. Almak istlyen - d G d h k Jı' 

a oturan ör es sorgu a imi 9 uncu İşletme Müdürlüg"ünden: ı''.d !erin Cağaloğlu Cumhuriyet mat. .r,r~lı 
1
,.,-

h k Ramise: e ~ , baası civarında arkadaş anı ar. Alpullu _ Kırklareli arasında işliyen 106 num~ralı. v f!aıitııl' ..a~• 
şısında 2 numaralı eve müracatları. Hazinenin alyhinize mahkeme. Alpullu arasında işliyen 105 numaralı otoray servıslerı 15 

19
38 ~·~ 

Adapazarı Sulh Hukuk Hakimli. mizin 38/116 esas numaralı evrakla tarihinden itibaren :ağvedilecektir. İstanbuldan 14 Hazırail ııf-'' 
ğinden: şapka avansından aldığınız paradan kalkan 6 numaralı katarla, Edirneden yine ayni taribde 5 ııuJ!l , 
Adapazarının Yorgalar mahalle. bakiye ·26· lira ,3, kuruşun % 5 tarların otoray irtibatı bulunmıyacaktır. (3420) !lıCPCJIL 

sinden Ahmed luzı Zehra Aydın ta- faiz ve % 10 ücretı vekaletle birlikte 9. İŞLET;\IF. • 
rafından müddeialeyh kocası SülQy. tahsili davasının ilanen yapılan teb-
man Şevket aleyhine açt:ğı nafaka 

1
. - h b d ı h 
ıgata ragmen a er ar o up ma _ 

davasının icra kılınan muhakeme. 
sinde müddeialevlı Süleyman Şev. kemeye gelmediğinizden gıyabınız. 
ketin ikametgah; mechul olduğun- da icra kılanan muhakemede müt. ,,r, , 
dan hukuku usul muhakemeleri K. tehaz karar dairesinde istiktab ya- Beher tonuna 13n lira bedel tahmin edilen Çifte Havuz; ı;ıııil 1:1 
141 ve 142 ci r.ıaddelerine tevfikan pılmak üzere duruşm~ııın bırak1l. bostanı yolunda hullanılmak üzere lüzumu olan 21 ton bıtu bili!· j., 

Adapazarı gazetesi vasıtasile tebli. dığı 4/7/38 pazartesi saat 11 de pazarlığa konulmuştur. Evrakı Encümen kaleminde gcirule !<il~\ I' 
gat yapıldığı haltle davete icabet et. mahkemeye geliniz. Gelmediğiniz tiler 2490 No. lu kanunda yazılı vesika ve 204 lira 75 kuruş!.~ 

5
aa1 l 

mediğinden dolayı hakkında gıyap . tcsi günU 
.1 . b h t "d takdirde istiktabdan kaçınmış ad. nat makbuz veyamektubıle beraber 13/6/938 pazar kararı verı mış u usus a mu a. .. , .. . .. İ ,3399. 

faasını bildirmek üzere 24/6/938 cu- dile davaya deva!!'la huırnm verıle. Daimi Encumende bulunmalıdırlar. • • . 

ma günü saat onda Adapazarı sulh ceğinden tebliğ makamına kaim ol. . . - . d Başmuharrir1 
· - · . . . Sahip ve neşrıyatı ıdare e en hukuk mahmesine gdmedıgı tak - mak üzere işbu istıktab davetıyesı 

dirde muhakeme.s!"in g~yaben de. bermucibi karar on beş gün müddeL ETEM İZZET BENİCE fA'l'lJ~SI 
v:ı.m edeceği tebhg ve ılan olunur. le ilan olunur. (938/UU) BASJLDTGJ YER; SON TELGRAF !\ 
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