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seanslarına lmşlamıştır 

------------------------...: • 

Hatay davamız, Tiir i 
zaf erile- neticelenmiş bulunuyor. 

asisinin tam l 

t azyık ve işkence altında intihabat için yapılan kayıd 
iikümsüz sayılacak ve yeniden tescil ve seçim yapılacaktı 
Başvekil öğle trenile Ankaradan geldi ve en son vaziyeti izah 

etmek üzere Ulu Şef Atatürk'e mül&ki oldu .. 

Arasında yeni bir pakt yapıl~yor 
ifATAYDA TEMiZLiK 

1 
BAŞLADI 

~şçiler, Garo'cular, milisler ve 

~dan ekserilet temini için Hataya 
~enler memleketten kovuluyorlar 
A llkara 11 (Hususi muhabirimiz telefonla bildiriyor)- Hatay -
~ daki Eti Türkleri, tarafından l\lillctle.r Cemiyeti nezdinde mü. 
~ :teaddid defalar yapılan şikayetler iizerine şimdiye kadar olan 
~~ hükümsüz sayılarak tam bir serbesti içinde yeniden kayıd ve 

_. lfine başlanması mukarrerdir. 
' lris sefirimiz Suad Davaz ile Fransa hükumeti arasında bu hu. 

Başvekilimiz Salıgün
kü Partiictimaındabu-

' lunmaküzerePazarte-. 
si Ankaraya dönecek 

1 

Celil Bayar, Hatay mes'elesile Türkiye· 
Fransa müzakereleri hakkında Büyük 

Önderden direktif alacak 
)'apılan müzakereler de miisbet şekilde ncticclenmi~ gibidir. 

\~~'ak bu kayıd Ye tescil muamelesi evvelce muhtl.if yerle .. rden Ba.şvek:U Celciı 
"'-. ~ Bayar dün Anka. 
~ sa Suriyeden Hatay ~'atandaşı olarak kayda gcçırlmek u~~re Tadan hareket e. 

l 
ı ~- dolusu Hataya ııetıriJen yabancılar tekrar yurcllarına gon den 19,50 trenine 

ten sonra yapılaraktır. bağlanan husust 
HATAYDA TEMİZLİK BAŞLADl vagonla a.ynlmt.§ 

ltalya Hariciye Nazın 
Kont C.iano 

ltalyada mühim 
Oeğişiklikl er 

Paristen gelen haberlere göre, 
Musolini İtalya kabinesinde ve 
faşist erk~ı arasında bazı deği • 
§iklikler yapmağa karar vermiş. 

(Devamı 6 ancı sahifemizde) 

ispanya hadiseleri üzerine __ ,:,_ __ ..;;... ________ ...;;..;;..;..~.;;_~ 

lngiliz kabinesi mühim 
bir toplantı yapacak 

Londra 11 (Son Telgraf)- Par
llmento kapandığı gündenberl 
beynelmilel vaziyette hasıl olan 
değişiklikler hakkında nazırların 

birbirlerile istişarede bulunmala. ' 
rını teminen İngiliz kabinesi fev. 
kala de bir içtima çağırlmıştır. 

Kabinenin bu toplanhsında bil
hassa İspanya meselesi müzakere 
edilecektir. 

Alakadar mehafıl bu toplantıya 
ehemmiyet vermektedir. 

Londra 11 (A.A.)- M:ım deniz. 
ciler birliği umumi katibı Spence 
matbuata aşa~ıdaki beyanatta bu. 
lunmuştur: 

·Birçok gemicilerden mürek • 
kcb bir grup birliğimize bir isti. 
da ile müracaat ederek İngiliz ti.. 

caret gemilerinin batırılmasına bir 
mukabele bilmisil olmak üzere İn 
giliı donanmasının hır Frankist 
limanını ve tercihan Kadiks'i bom 
bardıman etmesini !stemiştir.• 

Londra 10 (A.A.)- KasteUon ve 
:Alikantede tayyareler tayyare 
bombalarile hasara uğnyan İzador 

ve Torpelhaven İngiliz gemileri 
batmıştır. 

Şantanja kapılmamalı 

Paris 11 (A.A.)- Müfrit sağ ce
nahın organı olan Le Jour gazetesi 
fÖyle yazmaktadır: 

(Devamı 6 mcı sahifemizde) 

Fransız 
kabinesi 
Yine itimad 
Reyi aldı 

• 

Paris 11 (A.A.)- Parlfunento- · 
nun maliye encümeni sıfıra \'e 
sosyalistlerle komünistlerin l ~ 

( Devamı 6 ıncı sayfam ıda J 
~ 'ra 11 (Telt'foııla)- Buraya gelen haberlere göre Hatayda ve bugil.n saat 11 
~ 1 

bir temizlem<' hareketi başlamıştır. Tahrikçiler ve tedhişçi. 30 da Haydarpa. 
~ tlebaşılan artık duramıyarak birer ikişer Hatayı terketmekte. §aya muvasalat 
\;~~eni deleıe, evvelce delege Garo tarafından Taşnak ve Arab etmiştir 
\ larına verilen silahlan toplatmıştır. Milis teşkilah namı ve- B~vekili kar • 
~ll gibi eşkıya te~ckkülleri dağıtılmaktadır. §ılamak üzere 

~tdenberi Garonun naşiri efkirı olan İskenderunda EUiva ile Haydarpaşa isrcıs 
~•daki El'uruya gt.'!'.:.eteleri bilamüddet kapatılmıştır. Hatayda yonunu. kesif bir 
~ köylerde cinayetler işliyerek serbestçe gezen ~erirler keneli. kalabalık doldur. 

Prag, Henlayın mütaleba
""'~il hesab soruJma zamanının yaklaştığını anlıyarak firar eL mU§tU. 
"ltdirıer. B~vekfü kar • 
~ FRANSA İLE ANLAŞIYORUZ §tlatıuya gelen • 

~a 11 (Son Telgraf)- FranSll ile Hatay davamıza aid pür\i.z~ü :~:n:~~~~ 
~ halledilmiş oldnğundan on gündenberi burada devam eden 
t\ ~teler şimdi yepyeni bir safhaya dökillmüştiir. Bu yeni vazi- Dahiliye Vekili 

tote ınüzakereler şimdi iki memleket arasındaki nıünasebatı ve Parti... Gentd 
\.... Sekreteri Şü.krü 
~ (Devamı 6 ıncı sahifede) Kaya ile Harıciye 

Vekili Ril§dü. A. 
ras, Reisicumhur 
namına serya1Jer- ""' 

tını kabul ediyor ... ............................................. .. 
MOzakerelere bu hafta başlanıyor 

Çek komünistleri tahrik ediliyormuş 

\ 

Celdl Bayar 

~ yÜzÜ Örtülen Ö}Ü ~=ti=bı=· d=e=b=u=ıh=n=m=aJc=ta=i=dı=ıe=r·=======c0e=vanu==G=ın=c·=·=ah=if=e=de> 

es,. · · ı· · 1 Af 
Çek hükQmeti tayyara ile Viyanaya giden "Göbles" in 

emniyetini teahhüd etti 
Prag 10 A.A.)- Hükumet, Hen. 

lay'nin delegeleri tarafından Hod. 
Eaya 8 haziran tarihinde verilen 
muhtırayı SlideUerlc ıniizakere e. 
sası olarak kabule karar vermiş. 
tir. l\lilzabrelere önümüzdeki Jaaf 
ta başlanacak ve bu miizakercler
de bir taraftan Stidetlcrin pratik 
taleblerini bildiren muhtıra, eli • 
ter taraf tan da hiikfimet tarafın • 
dan vücude getirilen milliyetler 
statüsü mevzuu bahsedilecektir. 

arengız cınaye ın ıpucu 

elde edilmiştir. 
Polis ve jandarma dündenberi 

Hacıosman bayırında meydana 
ilkarılan esrarengiz cinayetin 
tahkikatile meşguldürler. • 

YÜZÜNE CEKETİ TERS 
ÇEVRİLEREK ÖRTÜLEN 
ESRARENGİZ ÖLÜ 

Hacıosm:ın bayırı cıvarında cio. 
laşan bekçi Hüseyin, meşhur bu
yük çınar ağacının 50 metre kadar 
sağında bir hendek jçindc, yüzüne 
ceketi ters çevrilerek örtülmüş bir 
adamın yatmakta olduğunu gör • 
miiştür. 

Hi.isqyin ilkevvel bu adamın u. 
yuyan bir sarhoş veya amele ol
masını muhtemel bulmuşsa da bi. 
lA.hara yanına yaklaşmış ve ba. 
şında kan lekesi bulunduğunu 

hayretle görünce hem"n kamkola 
koşmuştur. Burada hadiseyi jan • 

. (Devamı 6 ancı sahifemU.de) 
1 #ı?,•· • 1. 1 · • ~ :1J· \ :~· . 

Liyıhası 
Sahra parU gurupund•ı 

görUtUlocek 
Halk Partisi Meclis grupu 

önümüzdeki salı günü içtima 
edecek ve af ltiyihasının umu. 

ma teşmil edilmesi meselesini 
miizakere edecektir. 

Henüz kat'i bir karar veril • 
memi§ ise de affın siyasi mah. 

kumlardan başka matbuat suç
tularile diğer mahkilınlara da 
teşmil edilmesi muhakkak gi • 
bidir. 
Yalnız §ark ve Tunceli isya -

nile alakası olanlar aftan istis. 

na edileceklerdir. Af kanu -
nunun Mecliste müzakere edil

(Devamı 6 ancı ~ede) 

Berlin 11 (A.A.)- Gazetelerin 
biiyiik bir kısmı Çekoslovakyada
yııpılan komiinist propagandası • 
nm ii çbuçuk mil;\'OD Südetin akı. 
betini tehlikeye koyduğunu kay -

( D ev ımı 6 ıncı s a1 f dda ) 

Yakmda mühim müzakerelere sahne olacak olan Çckoslovakyanm 
merkezi Pragdan bir manzara 

Maarif Vekili Safvet Anltan 

BUGÜN ÇEKiLEN PiY ANGODA 
KAZANAN TALiHLiLERiN LiS-

0..:1-:'eı~~~~mize TESi 6 iNCi SaYFAMIZDADIR 
(Yuw altıncı sahifemizde) 

1'9-----------------------------------' 
Maarif Vekili . 
lzmire Gidiyor 



~-SON TELGRAF- J1 Haziran 1938 

!i555~t 
av a gelece 
ehlikeye karşı .. 

Muhakkak ki dünyanın en bahtsız 
İnsan nesli yirmi beş yıl önce ile 
yirmi beş yıl sonraya kadar elan 
iki nokta arasındaki mesafeye 
sıkışan nesildir. 

Yaza!J_: ETEM ızzET BENiCE 

M
~deniy~t il_erledik~e ya~aına güçleşiyor. Yeni yeni ortaya konan 
ınsan oldurme ,.a,ıtalanna baktıkça muhakkak, ya beş yüz 
yd önce dünyaya çıkmanuş olduğumuza, ya yiiz yıl sonra gel. 

rniyccek olduğumuza ııişmanlık duyuyoruz. 

Dün~ anın en bahlc;ız insan nesU yirmi be'! yıl C.\n('e ile yirmi beş 
yıl sonraya kadar olan iki nokta arasındaki mesafede sıkışan nesildir. 

Biiyük Harb, ıııilletlerarası davalarını yatıştıracağı ~·erde daha 
çok kız.ı~tırdı. l'ilen l:ugün dahi dünya yer yer muhı.rcbr haliuıledir. 
İspanyada bütün dünya en yeni ~ilahlarını tecrüb4! ~di~or. Japon -
Çin boğazlaşması bütün •·asfı ile tam bir harbdir. İtal~·a • Habeş 
harbi henüz bitti. İnsan tırnaklarının biribirinin gırtlairına a hlması 
\.'e mu1ıarcbenin bütiin ycr~-üzü milletlerine yaydma~ı için n1esafe en 
uzundan en kısaya dii:'jmÜştü~. 

Biiyiik harbin hangi ~·ılın hangi hafta veya gününde çıkacağı 

kestirilemez. l<'akat, çıkamğında ittifak var. Ve .. bıı seferki muhare. 
he muhakkak ki, beşeri inkıraza sürükliyecek bir boğuşma olacak 
ve .. en biiyük felaket insan başınaö gklerden gelerek. ı:iilün karşı 
koymalara rağmen Çin~e ve İspanyada a~ık şehirleri döğcn, sivil 
halkı bombalıyabilcn bugünkü insanlık yarın biitün ka) ıd!arı kırıp 

karşı kar ıya kaldığı nkit kimbillr ne kadar zalim olacak?. İhtimal 
ki, muharibler neticeyi en kısa yoldan almak ve millr.tleri imha et
nıck için cephelerden önce şehirlere saldıracaklar, halkı. gaza, yan
gına, mikroba, ate e ve ~·iiıcr kiloluk bombalara bo~acak, şehirlerde 
ta~ü,tüne taş lllrakınıy:ıcnklar. • 

Tarihin vah~et <lnirlui için Lile kaydetmediği bu lıcnharlık ih. 
tira•ıııın kar<ısında insan gelecekteki bu harbi görmeden hile dehşet 

ve fecaatini Jıissedchiliyor. Ancak, gökten gelt'cek hu faria 'c felaket 
kasırgasına karşı lıaıırlıklı bulunan devletlerle halk kiitlelcri için 
korku nisbeten azdır. 

Türkiye bu Jrn,usta en tedbirli davranan de•lefle,Jen biridir. 
Simdi de Cumhuriyet lliikiımetinin Büyiik Millet l\Jccliı iııe yeni hir 

J5yi11a te\·di etmiş hulunduğunu öğreniyoruz. Bu Jayiha.rn nazaran 

15 ~a~ından 60 J!ı~ına haclnr her vatanda5 hava tchlikciNin~ kar~ı 
açıl ıcnk. ö:>üd kurumlarına de,·ama mcrbur tutulacnk, ı:ltıniycaler .. 
den para eczası alınacaklır. 1 lemleketini seven, hayalını 'c' en, çoluk 

H çocuğunun lıcrhangi hir tehlike kar~ısında korı.ıımosını istiyen 
herkes bu kurslara de,·am etmek hevesini kendili~indcn glisterec~ği 

için lıiç kimsenin bu cezaya ~arpılacağını s:ınmıy•)ruz. Bilhassa le. 
hirli gazlara 'e lıavn tecavüzlerine kar~ı Ş<"hirleri •·e halkı korumak 
yolunda lıiik\ımctin ve ordunun ittihaz edeceği tedbirler ~aıııııda 

Jıalkm da bilgisini arttırmak ve onları daima tehlike k:ır~"ında ko. 

runabilecck bir vaziyetle bulundurmak için alınmakla olan bu h-d· 
birler meyanında btt tedbir daha olabilir. Bu tedbirde her vatandaşa, 
her hichi hava tehlikesi kar,,ısında alacağı şahsi tedbirlerin ne ola. 
bilete~ini anlatan bir ri~alenin verilmesi. 

Bu risaleyi Hant Kıırumu Genel Merkezi açık. lıerke•in derhal 
anlıvabilcccği bir dille yazdırmalı, en pratik ve hemen alınabilir ted. 
Jıirlcri içinde •a)malı •·e bir ücret mukabilinde olmahnın her va

tanda~ bir tane mutlaka ,·ermelidir. Halta. bu teni bir mecburiyet 
haline de sokulabilir. Niifus kağıdı her vatand11ş icin na>ıl bir ınec. 
buriyet iiade ederse bu risaleden herkeste bir ı:ane bulundurmak da 
böyle bir mecburiyet ç<"rçevesi içine alınabilir. ITatt:l, hu risalenin 

mııhtevisini bilnıiye ele her vatandaş mecbur edilebilir muayyen 
müddet içinde öğrenmedikleri sabit olanlar hakkında tıpkı kurslara 
devanı etıuemiş olanlar gibi para cezası konur, arada bir muhtelif 
\•asıtalarla ve şekillerle bu bakımdan vatandaşlar yoklanrn edilebi. 
lirler. Bu nevi tedbirler ve fikirler belki normal ş•rtlnr irinde garib 

gelir. Fakat, herhangi biı tehlike anında bilmemezli~ in ı:.lfabetine 
düşmektense vaktinde garibsenen işe alışmak herhalde daha faydalı 

ve anıeli olur. llcm, milletlerin umumi menfaat ve sa~lıklarını istih
daf eden tedbirlerde anormal sayılabilecek, garib•~necek hiçbir şekil 
olamaz. Herşey vatan için, herşey millet içın da,·ası içinde yaşıyan 
milletler için berşeyi ona göre ayar etmek bir mecburiyet ağırlığı 
getirse bile faydaları ı:örülüoee muhakkak ki en benimsenen esaslar 

lıükmiinde tutulur. 
Etem İzzet BENİCE 

ONUJ3ENv 

AŞK, HEYECAN ve İHTİRAS ROMA~/ 
Tcfri'•a 

N. "11 

-7-
PllliS hafıyesi Naci Demirel.. ve 

akl"ve mütehassısı Şmasi Aykut 
doktorun Cağaloğlundaki ateıye. 
sinde vavaş yavaş konuşuyorlar: 

- Benı biraz tenvir ediniz, dok
torcuğum~ Bu iş gittikçe muam • 
malaşıyor, garib bir çıkmaza va • 
rıyor Bana, tımarhanede Man • 
surun en çok kimlerden bahset • 
tığını. hangi isimler üzerinde 
fazla durduğunu söyler misiniz? 

- Ben l\lansurla çok meşgul 
olmuştum .. Bir akşam gardiyan 
koşarak geldi: cMansur Bey ya. 

yazan: lıskent:er F. 
SERTELLi 

rı uyur, yarı uyanık bir halde ya. 
tıyor ve kendi kendine konuşu • 
yor!• dedi. 
Yavaşça yattığı koğuşa gittim. 
- Cinnet buhranları mı geç; • 

riyordu? 
- Hayır ve şunu da il.ıl,·e ede. 

yim ki, Mansur bildiğiniz deli • 

lerden değildi. O sadece zaman 
zaman hatırladığı bir vak'anın 
heyecanı içinde yaşardı. İşte yL 

ne böyle heyecanlı dakika için • 
de kıvranıyordu. Kulak verdim .. 
Şunlrı söylüyordu: 

cİffet! Msum musun?.. Yoksa 

Şirkeii Hayriyenin M. Prost Kızı fay haftası 
Boğazda yaptıia- Karabükün planını .. ş e n ı i k ı e r i 
cağı yeni fe'sisat Yapmağa davet Dun. g~ce Begazıd ~e Yedikııle

de ıkı muhteşem toren yapıldı 
Edildi Kızılay Beyazıd nahiye kou ve Samatya merkezi 

tarafından tertlb olunan bu toplanttlarda yenide" 
Göksuda bir plaj te'sis 

0lunuy0r 
Altınkum plajının askeri mın.. 

taka dahiline girmesi münasebe. 
tile Şirketihayriyenin Boğaziçin. 
de yeni bir plaj tesis etmeği ka. 
r3rlaşlırdığını yazmıştık. Bu hu • 
susta yapılan tedkikler bitrnistir. 
Şirketihayriye idaresi Boğazi~inin 
yeni plajını Anadoluhisarında 
yaptıracaktır. 

Bursa· Yalova • lstanbul yüzlerce Uye temin elundu 

Bu nıaksadla Göksu kasrının 
Hisar tarafında bulunan sahili 
üzerinde bugünlerde inşaata baş. 
!anacaktır. Bu yeni pliiıın ikma. 
linden sonra Şırketihayriye ida
resi buraya sık sık vapur işlete • 
cck ve yıkanma, yemek ve va!)ur 
ücrelleri beraber olan komple 
biletleri buraya da tatbik ede • 
cektir. 

Süvarilerimize 
Yeni atlar 
Alınacak 

da Prostun planlla bir 
kUI halinde imar olunacak 

Sümer Bank umum müdürlüğii 
Belediyeye bir müracaat yapmış. 
tır. 

Bu mÜracaa,Ue Karabükte tesis 
edilecek olan büyük mahallenin 
planının mütehassıs Bay Prost'a 
yaptırılması için tavassut isten • 
mektedir. B. Brost bu maksadla 
yakında Karabüke gidecektir. 
Diğer taraftan Bursanın da 

müstakbel planı, mumaileyh ta • 
rafından yapı!Lcakl, Bu su•0 tle 
Marmaranı. turistı'- nrıktası O

lan İstanbul, Yalova, Bursa bir ' 
kül halinde beraberce ımar nJiJ. 
miş olacaktır. 

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

Çorlu 
Panayırı 
Açıldı 

Avrupadaki müsabakalarda par- /B·r hufta devam ede
lak neticeler kazanarak vatana dö- cek o' an panayıra şeh-
nen kahraman süvarilerimiz şe- b 
refine dün akşam SerJ..l Doryan 

sa!orlarında valimiz tarafından 

80 kışilik bir ziyafet verilmıştir. 

Çok samimi ve şer bır hava i-

çinde geçen bu ziyafetin ~nlarına 

dof.ru Muhidd r Ü"tlind !', bır nu. 

rimizden i ·ç :;,k 
esnaf gitti 

Her sene kurulmakta olan ç,ır. 
lu p&n~vırı evveJti giin açılmq • 
tır 

Kızılay haftası münasebetlle 
dün akşam Beyazıd ve Yedikule. 
de büyük merasim yapılmıştır. 
Kızılay Beyazıd nahiyesinin ça.. 

lışkan idare heyeti tarafından 
tertib olunan birinci toplantıya, 

nahiyenin Şehzadebaşındaki sa • 
!onunda tam saat 21 de başlan • 
mıştır. 

Muhitin hemen bütün genç ba. 
yanlarile, kadınların, erkeklerin 
iştirak ettiği bu samimi müsame. 
re gece saat 1 e kadar şen ve par. 
lak bir şekilde devam etmiştır. 

Evvela idare heyeti reisi Bay 
Kazım nutuk söyliyerek Kızıla • 
yın felnkelli günlerde vatandaş • 

lara ve memlekete yaptığı büyük 
yardımları tebarüz ettirmiştir. 

Bundan sonra muallim Bay Meh_ 
med bir söylev vermiştir. 

Alkışlarla karşılanan bu nutuk. 
!ardan sonra meddah Asım tara_ 
fından bazı monoloğlar söylenmiş 
ve bilahare güzide bir incesaz ta
kınu tarafından güzel havalar ça. 

lınmıştır. Geceyarısına doğru 

miktarı 300 e baliğ olan halka 
buzlu çilek şerbetleri ikram o • 
lunmuştur. 

Saat birde başta idare heyeti 
reisi Bay Kazım, ıdarc heyetin _ 

den Bay Tahir Üstün, N'Jri oldu. 
ğu halde tekmil üyeler gelirken 
olduğu gibi giderken de bütün 
m;,aiir.eri büyük bir nezakelle 

uğurlanuşlardı,r Ayni gece ikinci 
toplantı da Yedikulede cNarlı 

bahçe• de Samatya Kızılayı ta • 
rafından tertib olunmuştur. 

Yüzlerce halkın hazır bulundu
ğu bu büyük törene evvela Hilal 
kulübü tarafından çalınan İstik.. 
lal marşile başlanmış bunu Kı • 
zılay başkanı Bay Kenan Akte • 
rin hararetli ve Kızılayın tarih • 
çesini anlatan bir nutku takib et. 
miştir. 

Bay Kenan Akter ezcümle de. 
miştir ki: 

.•- Kızılay yaptığı ve yapaca.. 
ğı işıerde temiz duygulu halkı • 
mızın vekaletini ifa etmektedir. 
Soluk yüzlü veremli, boynu bü • 
kük öksüz, bedbaht yetime, ilAç 
bekliyen hastaya, yardım ist~yen 
ihtiyar nineye, muhtaç bir dul 
hemşıremize sizin verdiğiniz yar_ 
dım akçelerile koşuyor!.. Bu iş • 
lerı görmek için zevklerden, is • 
raflardan günde 10 para ayırmak, 
yalnız Samatyada bize 10 bin lira 
yardım parası toplatır!..• 

Coşkun alkışlarla karşılanan 

bu nutuktan sonra •Aksaray 
Gençler Birliğı• tarafından mu • 
vaffak bir temsil verilmiş, cŞark> 
ve •Ülkü• musiki kulübleri ta • 
rafından müntehab havalar ç:ı • 
lınMıştır. Bilahare sinemada ca • 
zib bir filim gösterilmiştir. Bu iki 
törende de yeniden yiizlerce üye 
temin olunmuştur. 

tuk söylemiş ve elınan net cenin 

b·'u;_., Türk sn -cuları .~:n bir ör. 

nek i!lıhtzına liivık oı luğunu an
latmışfır. 

Ord~ mü ettı~i O general Fah. 

rcaG. 1 i\ltav cı .. PJrtin n gô~ter_ 

di ı t veccü rdu ım ate k-

Bu sene paınyıra şclırim zden 
de birç• k snnf iştirak ctmış ve 
i k ıkı giin çok ka aba! < gcçnıış. 
lır. Hemen bütün Trakya köylü • 
leri, p~nJyıca gelerek alış '"•'riş 
yapm 11:tadırla·. 

PJna) .r ayın 15 .ncı guniıne 

kac.ar ılevar.' edecektır. 
Türk borç:arı para Ucuz fiyatla 

kur et 'e Avru eth b•ı nan 
eki!>miz ü;in 1ı ha ·,n 

tıl' alac k olan heyet'm,zın Pli _ 
deki pnranın B •ve' ilimfain cm-

rile !ıır m slıne ,b!a ol ,juğunu 

müjdelemiştir. 

Parti tarafınC::ar <üvaı· leıımize 

hcdıye olunan ıoııv lı ·a da dün 

kendilerine tevzi -ılunmuştur. 

ir pasaport 
Hadisesi 

El e11z suçlu 
He giiçf;i 

İzlT' rde Bucada Kii'tıir l •• esi 
müdur llavdarı ölümle tehdid ~

den üç t3lebenin mulı.ıkemeoine 

dün İzmırdc devam edılmişt:r. 
Ev,·elii mcktclı müdürü hadise. 

yi arlatmış ve sunra hliyük bir 
fera{:at göstererek suçlu talebeleri 
affettiğini söylemiştir. 

Buna rağmen talebeler müdü
rün kendilerine iftıra ~ttiğini, tch. 
didde bulunmadıklaı mı iddia et. 
mişlerse de hakim; affeden ve 

Osmanlı bankasının !stanhul davacı olmıyan mekteb müdürü-
merkeı.,nde mes'ul murahha,;lık nün yalancı ve iflirac• olamıya • 

vazifesini gören İspanyol tebaa- cağını hatırlatmı~tır. 
sından Daleciyo genç kızı OciPt'i Muhakeme ~ahidleı ın celbi için 
bakalorva imtihamnı vermek iı. talik olunmuştur. 

zere Atinaya göndermek istemiş. ı Edirnede bir edebi
se de İspanyanın İstanbul kon, yat gecesi yapıldı 
solosu Barselon hükumetinde., nl. Edirne lisesi talebeleri öğret • 
dığı emri ileri sürerek pasaportu metıleri Bay Ziyanın idaresi aL 
vize etmemiştir. tında Halkevi salonunda bir ede. 

Bunun üzerine Daleciyo Fran

ko'nun Ankara mümessiline mü

racaate mecbur kalmış ve İspan. 

ya hükumeti konsolosun:m vize 
etmediği bu pasaportu Frankonun 

Ankara mümessili Don Alvarezo 

Polenzia iki günde vize ederek 
kl7 Yunanistana gidebilmmiştir. 

bana ihanet mi ettin? Haydi, söy. 
le .. Beni şu vicdan azabındnr. 

kurtar!• 

Doktor bu sözlere dfrhal şu cüm. 
leyi ekledi: 

- O zaman Mansuruıı karısını 
kendı clile boğdu~una inanır gibi 
olmuştum. Fakat, bir başka ak. 
şam duyduklarım, bende bunun 
zıddı bir kanaat yaşattı. Mansur, 
masumdur! dedim. 

- Ne diyordu o akşam7 
- Yine öyle yatağına uzanmış, 

kendi kendine konuşuyordu: 

•Ben, seninle cvlendiğını günden 
beri, senden başka bir kadın yü
züne bakmadım, İllet! Fakat sen, 
Ömer bey bize geldiğı zaman ne. 
den birdenbire kalıbından çıka. 

rak değişiverd;n?• 

Naci Demirel atıldı: 

- Bu hadisede Ömer beyin de 

büyük rolü var, doktor! Şimdilik 
benim bütün ~üpheleriır. Ömer 
üzerinde toplanıyor. Bu adam, 

biyat gecesi yapmışlardır. Bu ge. 
cede eski zamanın halk şairlerin. 
den 20 inci asrın Yahya Kemal 
devrine kadar geçen şaırıerin 

şiirleri okunm~ ve eski zamanın 
kadın ve erkek kıyafetleri can • 
landırılmıştıı;. Bilhassa Nedim, 
Füzuli, ve Yunus Emreyi yaşa • 
t~n gençler çok alkışlanmışlardır. 

Mansurun timarhane<len kaçtığı 
gündenberi meydanda yoktur. Bu 
cihet de ayrıca şüphemi takviye 
ediyor! 
- Oh azizim, diinyada herkesten 
şüphe edebilirsin! Fakat Ömer 
bey okadar ciddi, namu~lu ve bil. 
hassa aile mefhumuna o kadar 
hiirmetkar bir adamdır ki.. Onu 
bir kere tanısanız, bu !~c onun a
dını karıştırmayı adeta günah sa
yarsınız! 

- Ne diyorsunuz, clokıor? De. 
mek ki Ömer bey çok namuslu, 
ciddi ve bilhassa aile mefhumuna 
çok hürmetkar bir adamdır, öyle 
mi? 
-Evet. Buna, kend nize inandı. 

ğınız kadar inanatılirsiniz! 
- Vallahi şu dakiklda kendi var. 
Jığıma da inanamıyorurr.. Müsaa. 
de edin de benim inanımı sizin ka. 
naatinize karıştırm:yalım. Çiinkü 
ben, hislerinin fevkil"!<!e yaşıyan 

bir adamım. 
- Ne o? Ömcrden şüphe edecek 

erine mal ile Seyyahat 
Ojenecek SahtekArlığl 

Maliye Vekili Fuad Ağnılı A • 
jans Ekonomik Financicr'in Tür
kiye servisi direktörüne beyanat. 
ta bulunarak Çuınhuriyct maliye. 
sinin 15 yıl içinde nail olduğu 

büyük inkişafı anlatmış ve ezcüm. 
le demiştir ki: 

•- Size mali vaziyetimiz ta • 
mamile müemmcndir. 

Harici olsun, dahili olsun, borç
larımızın servislerine aid tahsi • 
sat tamamile bütçeye konulmuş. 

tur. Fakat münakale müşkı11atı, 

harici borçlarımızın servislerinı 

döviz olarak tediye etmemize im. 

kan bırakmıyor. Binaenaleyh bu 
tediyatı yüzde yüz Türk lirasile 
V$ Türk malı ihracı suretile yap. 
mak niyetindeyiz. 

Bu münakalat müşkülatı, Tür. 

kiyenin mes'ul olmadığı sebeb • 
)erden ileri geldiğinden • silah • 
!anma yarışı _ mecliste de söyle. 
diğim gibi öyle zannediyorum ki 

Düyunu Umumiye hamillerile 
girişilen müzakerat bir anlayı~ 

havası içinde cereyan edecek ve 
memnuniyeti mucib bir neticeye 
varacaktır.> 

bir ipucu mu yakaladın yoksa?. 
- Hayır. Fakat, rndecc şunu 

söylıyebilirim ki, Ömer Bey İz • 
mire gitmemiştir. 

- Aman. nasıl olur, azizim? İz .. 
mirde onu görenler var .. 

- Yalan. 
- Yalan olduğunu kat'iyctle id 

dia edebiliyorsun demek?. 
- Evet. Onun bu saatte İstan

bıılda gizlendığ;ni iddia edebilL 
rim. 

- Sana yanlış malümat vermiş. 
ler ... Ömer Bey her zaman İzmire 
gider, gelir. 

- Her zaman gidebilir. Fakat, 
bu sefer gitmemiştir. Gözlerim be 
ni aldatmıyor. 

- Gözlerinden bahsediyorswi .. 
Demek onu gözlerinle gördün, öy. 
le mi? 

- Evet ... Gördüm. 

- Şu halde neden ~akalama • 
_.dın? 

- Nasıl yakalıyabilirim? He • 

<Tiyatro artistleri birliği> cMü. 
zisiyenler cemiyeti. namile le • 
şekkül eden iki kurumun yüzde 
70 tenzilatlı tren biletlerinden is. 
tifade için bazı kimselere artist 
vesikası verdikleri hakkında bır 

şüphe uyanmıştır. 

Nafıa Vekaleti artist ve işçilere 
trenlerimizde yapılan bu yüzde 70 

tenzilatın hakiki artist ve işçilera 
hasrini vilayetlere ehemmiyetle 
tebliğ etmiş olduğundan dün bu 
cemiyetler tarafından tasdik e • 

dilmek üzere vilayete verilen o. 
nar kişilik 2 grupun listesi • bura. 
da ismi bulunanların hakiki ar • 
tist olup olmadıklarının tahkiki 
için • polise havale edilince ismi 
yazılı olanlardan bir kısmı hemen 
hareket edeceklerini beyan ede. 

rek bu cemiyetlere verdiklri pa.. 
rayı geri istemeğe kalkışmışlar, 

listeleri hazırlıyanlar da, resmen 

teşekkül etmiş iki cemiyet olduk
larını ileri sürerek işin tahkikata 
sevkinden dolayı şikAyete başla • 
mışlardır. 

Mesele ehemmiyetle tahkik e • 
dilmektedir. 

nüz onun bu Iıadise ıle alılkasını 

gösteren bir vesika yok elimde. 
- Şu halde hangi esasa daya.. 

narak şüphe ediyorsun ondan?. 
- Ortadan kaybolması kafi de. 

ğil mi?! 
Doktor düşünmeı'(e başladı. 

Polis memurur.un sözlerine bir 
tiirlü inanmak istenıiyordu. 

- Bu olamaz azizim! Gözlerin 
seni aldatmış olabilir! Sen Ömer 
Beyi yakından tanır mısın? 

- Tanımazdım.. . Tanıttılar ... 
Onu dün gece Şişlide saklandığı 
evde uzaktan seyrettim ... Ve ka
rısı ile konuşmalarını dinledim. 

Doktor Şinasi birdenbire ayağa 
kalktı: 

-Tuhaf şey! Demek ki Ömer 
Bey beni de aldattı'!! 

- Ne o? Ömer Bey sizin de dos.. 
tunuz mu? 

- Evet. Çocukluk arkadaşım. 
dır. Çok kibar, nazik, sevimli ve 
düşmanını bile incitmez bir erkek. 

(Devamı va•l 

Ekalliyetler ~ıııı 
Yazan: A. Ş. ES . dill 

8,·nı Ayni asıldan gelen, .. olaJI 
konuşan, ayni harsın varts' ıY• 

. ' t pl•~·ıı, aynı gaye, etrafında o ·. k,;ar• 
nl ümitle yaşayan, yaıt• ııt bir 
millet adı verilen insaıııe;uk•ı!
araya toplanarak kendı. 

1 
re et· 

. in ı l 
deratlarıru kendilerın 0ı!Ji--

meleri bir hak olarak l'1ll
1
, •• d•' 

ünP •• 
tan sonra, dünya, o s 

8 
b8l" 

en çetini ile karşılaşın•.Y e'~ J. 
!adı. Fransız ihtilalinJeıı aıı'' ı• 
böyle bir hak taııın7eb' ı,· 
İnsanlar, hükümdarların ,-re · 
rıydı. Hükümdarların 
haklarına karşı milletler 

1 ı '• 

larını ileri süren Fran~ı: . 
Ç~k revalüsiyoner bir i, "' ııt• 
duğu için ilk hanıled 

1 
t' ~ 

di. Fransa aleyhine tcŞ :, P ıı
itlihad N apolyon u rılPG' >t ı-

' \~ 
Viyana kongresind' su p ~it 
lırken hakim ol~n pıen ~· 'fL
kümdarların r.'.eşru 1ıa~• pire•• 
Bundan sonra meirutı~e Jd'' ~ 
sipi ile mılletlcr•n ınıır.J re c P' 
!arına hakim olmaları p ıııı ı r 
uzun bir mücadeleye 6 1 ';~'1lı' \ot 

ile birincisi daiırıa Jrr • p ~; 
ikincisi kuvvct!enmişti. ~~01 ;n~'. 
sipin galebesi Italyn ve · P. 1 

1 tl ... '°1
' ~ 

gibi büyiik milli dede ,'
8 

.kıl(' 
kanlarda da bir f.ıkın: d3

·' geı:rıll 
milli devletleri meydan

3 ·ıııP~rı-
•nh 1 

" ve Habsburg ,.e ıJsır~ ,. !cii!l' • 
torluklarını zayıflattı h· 'e r · 
)arın haklarına )<arşı rn rıctl ,,. 
hakları prensipı on d,,kuZ~ı ııı ~ 

tık " rın ortasına kadar ar 1, buı"ıı · e--Ibesini temin etm.ş . ;p ıJ: 
crıs•P· J. 

Bundan sonra bu pr ti> ~· g 
li politika sahası da ta ıc 1 

·· h · ili rnL>e nun en e emmıvc t r 
!ini aldı. İtaly;nın A' 1 ~ 
karşı açtığı mulıarebcl ' bV' 
muharebeleri ve nih3) e~o~~ı i 
harp, bu' teşcbbüslerdrrı k'ın 
tur. Büyük harp ba.Şladı ~i 

. l;CP , ~ 
ra artık milletlerın ,!J11 

"k '11 k'' -kadderatlarına ha • • ~v · . .,,ı ~tl-
prensipi. Avrupa uın, 1 ,JJ!l 

h '~ 
kunun bir umdesi 8 : ·J1' 1 . . Sl" Vı ,e 
Bu sebbledır kı 1 ·' eşl"v ( 
gresinde müzakerelere ~q \'' . 

. . h' k' "ken 19 t er prensıpı a ım ı • i!le 11 
müzakerelerine de rn (1 \tı
kendi mukadderatıarır~ ı.ııı>' 

J "kin' o b~ 
olmaları prensipi ıa reSiııde ~· 
Fakat ne Viyana kon~e'Sl'v ~ • 
rinci prensip, ne de \' · (lii5"v ~ı 
gresinde ikinci prensıP J{er ;ı
yetle tatbik ~dilcn:ech· •e•le!· 
kon!ransta d:ı. galib de''' ,'.e ~e " 

·ıe 
ha çok intikam hisleri, d~'v !" 

menfaatlerini korum~c ,nvn • (,' 
!erile hareket ettiler. ~·)·i•~ ~ J-

k. b\l ~, 
cesi şu olmuştur ı, di ıııv ıı• 
içinde milletlerin ken ~·ır' :• 

• . 0ı3ca .ar 
deratlarına hakım .. 1 ·r• • r• "b• l • J< v 
kaddes bir umde gı · r" w . e 

ıı ·' ·r 
düğü halde har?ten "~u:ıı~r : 1ıJı 
çok insanlar mıUI hu ıli''el .~ır 
alınamamışlardır .• Ek"·rıln rn'ııl 

k .. ucsı ·• 
verilen bu insan u b;ıll• c''' 
rı elli, altmış miJyon~,r'''en _ıı~ 
maktadır. Gerçi bu, r•rıs>~,,61 
velki mikdarın ancak netice!, i 
ibarettir. Büyük harP ~~\ı. fi'\. 

polon ~ 
on dokuz milyon ·ıd bVİ~ııııı" 
buçuk milyon Çek, 1 

.• oıı ~ 
yon Slovılk, yedi rnıl~r'·•1;· !)' 
lav, beş milyon R_0~8ııdı·• ;,.# 
milyon kadar da fil' r '\ıı""' 
tenyalı, Danimarkalı, :ıı:ı.ııtıı cıı~' 

'b" kü .. k milletler .. ,.Je .• r" 
gı ı çu dlar o. ıırır 
!ardır. Fakat budu. reler 1' ~ıı' 

· ı· ki bazı kallı) bıl ı ' mış ır d• ., 
lırken bazı insaııı~r . ..,3 b' .ıa ' 

' da'"" r?" .~ 
milli hudud içinde Ç~ del" 

1 ıştıf· (111 _,,. 
kalliyet yarat< ın fakat ~,., 
vakya kurtarılınıŞ: ıet en ~ 
!arı çizilirken, bu .d~:e 8I',1;ı~ıı~ 
balık ekalliyeti ıçı J{• f" 
memleket olmuştur· afııstl.;,4' 
Polonyanın ekalliyet rı p.l~ı\l' 
de otuzdan faz)ad;r· d• 0~ )'/ 
Polonyalılar, PolonY

9 

1,os ~-
ı=torn3n sıl' ı· 

manlar vardır. fplf ,ı 
carlar ve AJmanJar.

1 
r ot19"'tı' 

la" 8 
' ı!Y / 1 

rnanlar ve Yugos bir <18 ııııll 
4
, 

rupa karmakarışık ııet )il 
dir. Gerçi hududla~8ca1' ıe ~el 
diğer milletten ay *il•'i· ;t " .. .. d~~ b ,~, 
çizmek mumkun dai1"8 ~I 't 
milli hudud içinde r.reıe;d r 
kalliyet kalacaktır. .8pı• AıJ5!P" 

01ızda ~ ev 1·1• 
nanistanla ara .. ade\e ııe• 
bi, ekalliyetler ını.ıbuıııl<a~ ıeJe) 
Bu da her yerde ın ıl ,)11 

(Devanı• 3 u-c 
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Otellerin vaziyeti 
tesbit ediliyor 

lstanbulda 173, lzmirde 56, Ev kadını 

15ubilay 
-Abidesi 

Hayat kadını r Etrafı bir orman ha· 
Bursada 43 otel var. 

ijiç ete) bu!unmıyan kazalarda derhrıl bir otel 
}tapılacak, hanlara da hayvan alınmıyacak 

Meını k ~ c etimıze seyyah akını 

~ n etmek ve hem de Anadolu. 
lıttrSQy~a~ edecek vatandaşların 
İt alıatınm korunması maksadL 
~teJ.lerin derhal ıslah olunma _ 
~ bab.Jiye Vekaletince bütün 
~le. YetJere bildirildiğini yazmış • 

lıu ın • 
~e .. unasebetle yapılan bir ted.. 
~l gere halen şehrimizde 193 o. 

Oldll' eund gu tesbit olunmuştur. 
ile an sonra en fazla otel 56 ta. 
dır.0~arak İzmlrde bulunmakta • 
d~ 

43 
Unlardan sonra uçüncillüğü 

ta otel ile Bursa almaktadır. 
da 

2 
~elı.!rde 31, Şarkikarahisar. 

~ 2~· Ada pazarında 27, Antalya. 
taıı,8• learsta 29, Muşta ıı, tspar_ 
ılıııd ' Ba!yekaraaydında 4, Ay • 
~a~ 11, Bandırmada 20,, Afyon. 
~ 

29 
lsarda 16, Orduda 23, Sinob. 

%d • Buldanda 5, Bigada 7, Bar. 
~;, a l2, Stlrüçte 4, Urfada 21, 
~~i1lne 10, Denizlide 23, Mer _ 
~Sk~ 21, Tar.usta 9, Maraşta 12, 
~ 

4 
ilde 16, Muğla da 12, Harran. 

lııy~ Çorumda 18, Salihlldo? 13, 
~ 

2 
bakırda 15, İçelde -i, Konya.. 

~ilec!kte 7, Geliboluda 3, 
it~ da 4, Malatyada 9, Sive. 
~Yaylakta 8, Burdurda 12, 
~ b c 7, Samsunda 8 otel mev. 
~ Ulunl!..aktadır. 

'~ oteli olan yerler de şun. 
• 

'(Dış politikadan devam) 

4• -it. :F' 
liıuaıı <ıkat Versay ve dığer sulh 
lq

1 
";d_el~rlle hududların pek ay. 

q~ SlZildıği de inl~r edilemzz. 
~ .~ bu hududlar harp içinde ile-

•l!r"] lıııı U en prensiplere daha uy _ 
~t- 0larak çizilmiş olsaydi, bu 
ı ~~ llıiraıım derdleri A vrup:ıyı 
~'ilhar çok me,ıgul etmezdi. 

'-~ıka A\Tfupanı~_bu~ 

4'iize 
Ôııhuliye 
Ocretleri 
1 
bliazirandan iti
~ · aren indirildi 
~~tiln ballcınızın müzelerdeki 
~:ııniz; yakından görüp ta -
~ ~elerini ve asarı atika c 
~ ~1~aret edebilmelerini temitı 
~~Uze duhuliye ücretlerinde 

1ı at yapılmıştır. 
~Unıl tatil. günlerinde askeri 
~ Ye 10 k~ yerine 5 kuruşa 
lğı~:ektedir. Cumartesi günleri 
~ eıı sonra ve pazar günleıi 
~ -ıtİllı akşama kadar duhuliye 
IJıiı:ıı 11 kurll§ olan asarı atikıı 
~ :eı~:ııe Türk ve islim eser -
~~ llıu~ 6 şar kuruşa topkaı-ı 
1.:n rııüzesi de diğer günler ~ 
ı..~ lken duhulivesi 25 kuru•a 
"llırilın . - ' 

, !Ştir. 
"~atı. 11-ıı ırıılerile beraber gele.:-?< 

~p halindeki talebelerden de 
~t 'llıa hiçbir müzede hiçbir ı.ic. 

Elmalıda 1, \Kaşta 1, Orhanı:a _ 
zide 1, Boğazliyanda 2, Gemlikte 
2, Muc!anyada 3, Seyldgazide 3, 
Viranşehirde 3 otel vardır. 

Diğer kazalarıır.ızda mevcud 
tek tük otellerin konfoı'.'u azdır 
ve bir kısmında ise hiç ot&! yok _ 
tur. 

l>ahıliye VekaJetinln emri O.ze. 
rine vilayetler mıntakalarında 

yeni ve modern oteller inşası lçın, 

icab eden ha1.ırlıklara başlamış • 

!ardır. Bu maksadla lazım gelen 

tahsisat bütçelerdeki bazı işlere 

tercihan temin olunacaktır. 

Mevcud otellerin de vaziye•leri 
konforlu odalarının miktarı ted _ 
kik edilerek her otelin noksanı 

hemen tamamlattırılacaktır. Ay _ 
rıca her kazadaki hanlarda da sı. 
kı temizlik ve i.ıitirahat imkan _ 
!arı gözetilecektir. 

Hayvanlarile hana gelen müş. 
terilerin hayvanları muhakkak 
hanlardan ayrı blr yerde muha _ 
faza olunacaktır. Yeni emre göre, 
hani.ıra kat'iyyen hayvan alın _ 

nuyacaktır. Pek yakıııda en kü. 
çük kazalarımıza bile varıııcya 

· kadar her tarafta muhakkak otel 

yapılmış olacaktır. Köylerde de 

misafirler için bir oda ayrılacak. 
tır. 

karşıla~tığı en elıemmiy<'tli iş bu 
ekalliyetler meselesidir. Sulhun 
akdindenberi daimı ehemmiyetli 
bir mesele olmaktan çıkmamakla 
beraber, Almanyada nazi rejim'
nin kuruluşundanberi çok h5.d b:r 
safhaya girmiştir. Nazi felsefesi. 
nin temeli, bütürı Almanların mil. 
li hududlar içine alınmasıdır V <> 

Almanyaya komşu olan on iki ka. 

dar Avrupa memleketinin hep . 
sinde de az çok Alman nüfusu 
mevcud olduğundan Alıranya ya
n Avrupadan alacaklı vaziyette_ 
dir Fihakrka alac~klarının hep. 
sini birden istemiyor. Bunları sı. 
raya koymuştur. Fakat bütün 
borçlular endişe içinde,!ir. Mülki 

tamamlığı ve istiklali Avrupa hu
kuku umumiycsinin an'anesi ha!L 
ni alan İsviçre bile. Pclonya ile 
Almanya arasındak: :nünasebet
Jer çok samimi iken, Almanyada.. 

ki Polonya ekalliyetleri Almanya 
hükumeti tarafından haklarında 

tatbik edilen muameleden şikayet 
ettiler. Alman hükümeti de kısa 
fakat kat'i bir ifade ile Polonya
daki Alman ekalliyetinin de ayni 

_muameleye tö.bi olduğunu kendi. 
!erine hatırlattı. Çekoslovakya _ 
daki Alman ekalliyeti etrafındaki 

ihtilaf, izaha lüzum göstermiye -
cek derecede gürültülü bir hal al-

mıştır, Fakat gı.irültıilü bir hal al. 
sm, sakin bir manzaraltı olsun, e ... 
kalliyet meselesi bugÜ'l Avrupa. 

nın en ehemnııyetli sulh bakı -
mından da en tehlikeli meselesi. 
dir. 

AŞ. ESMER ~ıya~aktır, 

~bE Lüı::z ~ONlLtrJM 
I~ YA Z AN '"'\ 
~US R ET _SAFA COŞKUN 1 
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~l.sa bir ırüddet daha gecik. sızler de rahmetli pederiniz kadar ,·k, hem de bana bu akşam yaşasanız Dünyasına doydu, müs. 
''<ıtı lıtıaı,. ihtiyacını hisseden ru. terih kapadı gözlerıni ... 
~ ~ birıken ıztırabı gözyaşlar:. İhtiyar kahya, taze bir kedere 
~lı Vıl etmek imka,ııını w.-e. ağlar gibı kaybettiği efendisinin 
~d · Ruhumun gizli bir köşe - arkasından öldüğü günün omuz. 
~ek; üzüntü ve mihnetlerin !arını saran ıztırabla yanıyordu. 
~iltı~tduğu bir barajdan gözlerim Babama yürekten bağlı olan bu 
~ıle içimin cehenneminde saf ve temiz adamı babam kadar 
~ daınıaıarı dışarı atııcaktım. seviyorum. 

do ~ •hrııud ağa kuşağının arasıo. - Sizi hiç dilinden düşürmezdi 
l!iı;~Çlkardığ büyük yazma men. beyim. sizinle ütihar ederdi. Ga. 
... rll:: giizlerlne götürürken cevab zetede yazılarınızı, resimlerinizi 

gösterir. Suad bana çe~ti klhya 
derdi. O iyi ve yüksek bir insan 
oluyor! Amma Sami... 

it, b;; ll Yııt' efendim, ne yapacak
.\iJll!ıYle Yaslı !Aflar dinleyip de .. 

\ij,l~r tize ve Sami Beye uzun il
~ersin. Emri ılôhL Keşke 

Nedense beyim, Sami Beye kar. 
şı bir kırgınlığı vardi. Onun, aka-

. İskoçyalılar A'."'am Meclisine line getirilecek 
hır muhtıra vermı~ler: kadınların }v . • • • 
iş hayatında ev kadmlığını ve ana Ienemende Kubılay abıdesi • 
şefkatini kaybetıikleriui söyliye. nin bulunduğu Ayyıldız tepesi 
rek evlerine dönmelerini ve bu bahar mevsiminin başlangıcında 

kısmen ağaçlandırılmıştır. Abide 
civarnda dikilen (2000) çam ta _ 
mamen tutmuştur. Kaza beledi. 
yesi, bu fidanları her gün mun _ 
tazaman sulattırmktadır Sonba.. 
harda abidenin bulunduğu tepe. 
ye yine mühim miktarda ağaç fi. 
danı dikilecek, bu suretle abide. 
nin civarı güzel bir orman hali. 
ne getirilecektir, 

dileğiıı uluslar ara•ında tamimbi 
istemişler 

İskoçyada yirmi ~·ıl içinde ka • 
dınların hayat bran~ları içinde 
muhtelif hizmet alnıı~ olmaları 

belki cemiyet icinde bir tahrib 
yapmış olabilir. Fa~at, l;u hiç bir 
zaman başka milletlerin bünye • 
sinde de ayni tc,iriıı hasıl olabile
ceği hakkında bir delil ve hüküm 
ifade etmez. 

Türk kadını da çalışıyor. Onun 
çalışmış olmasınd.m dolayı hiçbir 
§ikayetimiz yok. Çalışmak ihtiya. 
cında olduğu kadar ın~ınleket de 
onun çalışmaı.ına ınnhtaç olduğu 
için çalışıyor. Tarlasından başlL 

yarak en çetin hayat ve meslek 
branşlarına kadar ~alı.~an ve mu.. 
vaffak olan k>ıdınlıı;-ımızın bu 
mütebariz hususiyetinden en bü. 
yük öğünç lı.is.•esi inkılabındır. 

Ancal<, •ev kadını _ lıayat kadı. 
ru• mevzuu dünyanın her memle .. 
ketinde olduğu kadar bizde de 
münakaşa edilen fikirler arasın

dadır. Muhakkak ki, kadın he"iey. 
den önce menı1ckc~iu, sonra kaca. 
sının, çocuğunun. yani yuvasının 
ve kendisinindir. Hu itibarla ka. 

dın herşeyin ba,mda J...adındır. E. 
5as bu olduğuna g;;re çalı~nıak 

ikinci merlıaleye ini~·or. Fakat, 
yukarıda da i~:ıret ettiğimiz gibi 
her bakımdan onun çalı~ma'iına 
muhtacız. O halde dava bir değil, 
ikidir. Ve .. bunun tek hal çaresi 
de iki vasfı tek hüviJet ve şahsi. 
yeıte birle~tirnıektcdir. Yani, Jıem 

ev kadım, hem hayat kadını! 

Erkek te tıpkılıpkısına böyle 
değil midir?. Çalışan erkek evinin 
erkeği, karısının kocası, çocuğu -
nun babasıdı r. lliçlıir zaman bir 
erkek: 

- Ben çalışıyorum ... 

DİJC erkekl iğınin bu i cablarını 

benimscmemezlik etmemiş ve da. 
ima iki vasıf ve iki hüviyetinin 
gıırurunu kendi nchinde taş ımış. 

tır. İdeal kadın da odur. Ve .. bu
nun en canlı misali de Türk kö. 
yündedir. Tarlasının kadını h içbir 
zaman evinin kadını olmayı u • 
nutmuş değildir. 

Köyden şehre doğru biitün bu 
örneklerle çıkabiliriz. 

BÜiıH >\N CEVAD 

Edirne lisesi 
Ayrılık 
MüsamerEsi 

Edirnede lise: i bitirecek olan 
talebeler, Halkcvinde evvelki ge. 
ce bir veda müsameresi vermiş _ 

!erdir. Yüzlerce davetli önünde 
büyük bir muvaffakiyetle tem -
si!lerini başaran gençler saatlerce 
alkışlanmışlardır. 

Müfetti~i umumi General Kii.. 
zım Dirik bu gençleri taltif ve tak 
dir etmiş. bilahare misafirler zen_ 

gin bir büfede izaz ve ikram olun. 
muşlardır 

beysine benziyeceğinden şüphe e. 
diyorum, diye kaygılanırdı. 

Sami Bey de iyi çocuktur, sizin 
ailenizden fena insan çıkmaz be. 
yim ... Lakin tatillerde buraya gel_ 
memesi canını sıkardı rahmetli • 
nin! .. Haydi siz işinizin başından 
ayrılamıyorsunuz. Ya Sami Bey ... 

İhtiyarlık işte.. buna alınırdı. 
Bazı ahbablar da sağ olsunlar ku. 
!ağma bazı şeyler üfümıüşler. 

Sordum: 
- Ne gibi? .. 
- El ağzı bu beyim .. torba de. 

ğil ki büzesin!.. Dedikodu yapmış

lar .. Sami Bey için biraz yaramaz.. 
ca demişler ... 

- Nasıl yaramazta?. 
- Gençlik beyim .. gençlik sai. 

kası .. hani kızlara pek fazla dalı. 
yormuş da ... 

- Ben yok muyum İstanbulda. 
Niçin babam bu endişesini bana 
yazmadı ? .. 

- YazacaktL Fakat sonra alı • 

Kara 5Ularımızda 
izinsiz lıahk 
Avlıyaniar 

İzmirden bu sabah aldığımız 
n1allımata nazaran, Çc~me civa_ 
rında kara sulerım11a sokularak 
balık avlamağa teşebbüs ettikleri 
görülen bir grup yakalanmıştır-

11 Yunanlı balıkçıdan ibaret 
bulunan bu şahıslar, 6 sandal için. 
de, Çeşmenin Korekc burnu ~i _ 
malinde Kavak limaııı içinde ba. 
lık tutmakta iken yakalanmış _ 
!ardır. Sandalları ve balıkları 

müsadere olunan 11 Yunanlı ba. 
lıkçı 41 numaralı gümrük muha. 
faza motörü taJ"afından Çeşnı~ye 
getırilerek adliyeye teslim olun. 
muşlardır. 

Ayoporaskevi ismindeki san _ 
dnlda bulunan kaptanla diğer ba. 
zı tavfalar Sakıza knçmağa mu _ 
vaffak olmuşlardır 

• 
J<:minönünd< n Sultanahmedde 

Etmeydanına ve Divanyolu ba -
şına çıkacak yeni yolların tesbi ti 
münasebetile buralarda yapıla _ 
cak i'timlakler de birer birer ay. 
rılmaktadır-

Bu saha üzerinde birinci yo!, 
Eminönü meydanından sonra dör. 
düncü Vakıf hanının arkasından 
geçerek Sirkecide Demirkapıya 

doğru uzaacak ve Demirkapıyı 
geçtikten sonra cKale duvarla _ 
ru ııı biraz yiyecektir. Bıı suretle 
Müzenin önüne çıkacak olan yol, 
paI'kın ağaçları arasından geçe _ 
cektir. 

Bu caddenin nisbetG!_l az mas -
rafla açılması için, yaya kaldırım. 

ları portikli olacaktır. Yani, üstü 
açık yaya kaldırımları yerine üs. 
tü binalarla kaplı ve direkli, düz 
kemerli yaya kaldırımları tesis 
olunacaktır. 

Bu yolun deniz cıhctine ka.a • 
cak kısmı, Sirkeciye kadar mu _ 
vakkat mahiyette olarak •Saray. 
burnu, Liman sahasıa olarak gy. 

nır>.ııız diye çekindı. O orada o. 
nun babası sayılır. Kardeşinln 

her türlü harekatile alakadardır .. 

dedi. 

Saıninin bıraz ta\;kınca gençlik 
tezahürlerinin babama kadar ak. 
setmiş olması canımı sıkmıştı. Ne 
manasız insanlar vardır ki bu ÜC

ra köşede, ömrünün son senelreri. 
ni huzuru kalble geçirmek istiyen 
bir adamı, çekildiği kabuk içinde 
bile bulup üzecek vesileler bulu. 
yorliırdı. 

Babam çok ciddi ve dürüst bir 
adamdı. Çocuklarını da öyle göı·

mek isterdi. Bize iyi bil' terbiye 
vermi§ti. Bu aşının Samide tut -
mamış olması ona, ihtiyarlığın da 
tesirile haklı bir azab vcrır, bir ü. 
züntü vesilesi teşkil edebilirdi. 

Geç vakte kadar babamı konuş. 

tuk. Nasıl öldüğünü, son sözlerini. 

ruhunu aldığı gibi tertemiz sahi. 
bine iade etti~ ene kadar ıeçir. 

3-SON 'f EL G RAF - ~ ~ llu.iran 1931! 

Vapur seferleri inti- ı 
zam oltına alınıyor 

Yolcu ve yük vapurları iskele ve 
limanlarda muay gen saaatte 

kalkacaklar 
DUn bUtUn ticaret odala:rına bir tamim gönde!'I· 

terek zamanınd• vapura getlrilmiye11 tUccar mal· 
larının a'.ınmadan geminin hareketi bildirildi 

Vapurlarımızın iskele ve liman. 
larımızdan 'cyrüsefer prognynrıa 
göre, muayyen vakit•e kalkmalar. 
na İktısad Vekaletince büyük: e. 
hemmiyet verilmekted;r. 

Bu inti7arnın tE:mıı·i için, Deniz 
Ticaret müdcirlüğıindcn bütün 

Deniz Ticaret Müdürlüklerinden 

Liman RcislikierinE dün kat'i e. 
mir verilmiştir. 

Ayrıca denizyollarmm merbut 
bulunduğu Umum Miidı.irlük de, 
Ticaret ve Sanayi Odalarına <lün 

bL tamim gondermiştir. Bu ta _ 

min1d~, biıtun vaput .i2..!"ımızın, li
manlardan muayye"l zaman1:ırcia 

kalkamamalarının, tuccar tarafın. 
dan yükletılmek ve scvkolunmak 

istenilen malların tam ıama•unda 

hazırlanarak gcmı bordasm4 ya. 
tırlmamasmdan ileri ııel iğı bıL 

dirilmektcdiı. 

Yine tamımd" hadem:ı bütün ge
milerin, ugradıklan her liman ve 

iskeleden, cllc--ındckı m~zbut va. 
kii ve harek t tarıfe muc·lıınc~ 

hareket edecekleri ılave ol"'l -

rılacaktır. Bugünkü cSirkec. ga.. 
rı• nın da mühim bir kısmı yıkı. 
lacak ve burada yalnız cBanlıyö. 
trenleri i<;in bir yer tefrik oluna. 
caktır . 
Ayrıca Demirkapıdan ve yuka. 

rıki yeni birinci yoldan ayrılarak 
Sultanahmcd parkı önüne çıkmak 
üzere de yeni bir yol açılacaktır. 

Bu yolun güzergaru şudur· 

Demirkapı, şimdiki Defterdar. 
lık binası (Esk. Hariciye N czare. 
ti). Morgun arkası • Yercbalan • 
Sultanahmed parkı. 

Bu münasebetle şimdiki Def -
terdarlık ve Hariciye Nezareti bi
nası ile Emniyet Müdürlüğünün 
geçen sene işgal ettiği bina yıkı. 
lacaktır. O vakit, Babıalinin bu 
tramvay caddesine bakan büyük 
kapsının ve duvarların da kaldı. 
rlması lazmgelecektir. 

Bu suretle hem Sultanahıned 
camii ve hem de asar atika müze. 
si meydana çıkarılacak ve bu 
yerler, Em nönünder. bakılınca 

görülecektir 

diğı bütün safhaları birer birt>r 
anlattırdım. 

Kahya gittikten sonra başımı 

ellerim arasınl aldım. 

Niçin acı şeyler duymak \'e dü. 
şünmek istiyorum' 

Buraya herşeydcn vt herkesten 
uzaklaşmak arzusile gelmed.m 
mi?. 

Beni buraya, yıllard:ınberi sem
tine uğramadığım, bu tenha köşe. 
ye kadar fırlatıp atr.n sebebleri, 
bir daha aklıma getirmiyeceğime 
kendi kendime söz verdiğim hal. 
de, birer defa daha bir filim sür
atile kafamın içinden neden geçL 
riyorum? 

Uçları şakaklarınla takılı olan 
bobinin, kafamda dönen şeritin 

sebeblerin ikinci safhasını gös -
tereceğini biliyorum. 

Cina'lllll odama geldiği gece, ar
tık İtalyadan kaçmak kararını ver 
miş bulunuyordum. 

makta ve bu yüzden ileride her. 
hangi bir sınltı ve şıkiıy~tıere 
meydan verilm!'mek üzere tüccar. 
!arın yükletmek istedikleri maL 
!arı, vapurlann limana muvasalet 
etmesini müteakıb, gemi bord:?. 
smda bulundurmaları clıemmı -
yetlc tebliğ olunmaktadır. 

Harf 
inkı abı 

AnKarada dÇllacak 
bir sergide tebarüz 

et ir ilec::ek 
938 senesi sonlarında Ank.ırada 

bir harf inkılabı sc•g açılm..:ıı 

kararluşlırı mıştır. Maarif Veka. 
leti sergiye aıd haz:rlıklı.rla şinı. 
a;de'l me, ~..ı olırağ~ b şfa~ıştır 
Bu malı.sad'a lıast ılr sı karar _ 
l~t·rılan pc; ta pu !arı da yakın _ 
do pari ol nacaktı •. 

* Şirkctihayriyenin üç aylık 
ve çok ucuz olan abotıman kart • 
!arı, bugünden ıtibarcn ,atı~a ~!

karılmıştır * Vali Vl bdedıyc reisi M.ı -
hiddin Üstündağın Atina seyahati 
temmuzun 14 üne tehir olunmuş. 
tur. * Haliç şırk.,tmiıı l sfiycs.r.e 
karar verilmİ!jtir Belediye bu şir. 
ketin kendiisne devrini istemiştir. 

Çılgın arzusı, bu ka'."•rımı tesri 
etti. 

Böyle lazımd., 
Üç gün sonra Ali.ha ısmarladık 

bile demeden vopura atladım. Bu 
hareketimin Cina'yı nasıl sar>a • 
cağını, ne karirr ı.izccellini bilm. 
yor d«gildim. 

Kalamıyacaii'nı •çın gitmem, 
gitmem lazım olduğu is·ın görün
memem icab ediyordu. 

Geride kırık bir hayatla insi • 
camsız bir 'ürü hatıra bırakmış -
tım. Beni günün her saatinde arı
yan, fakat bulamıyan Nataşa daha 
silik kalıyordu 

Vapur Napoliden ayrılırken , 

hattll daha uzun müddet gözle -
rim yalnız ağhyan iki göz gördü: 

Bu gözler Cina'ya aiddl. 
Zavallı, bedbaht kızım ben.m .. 

Sevecek başka insan, gönlünü kap 
dıracak başka bir erkek yok mu 
idi? 

(Deumı nr) 

Yah di urnu 

Mem'eketirriz jen 
Harice Gid ~ n ler 

Son bir ayda 
kişi s e y a hate 

10 0 0 
ç ı !< ll 

1 
' 
1 
' 

' i 

Son bır &y ,ç.nd• tren o1ilc A\'. 
rııpa,·a gıdenl!'rın "dedı 732 ve 
baliğ olmu ·tur A \ n muddPt zar. 
fında A,~rupadaıı drmiryrı: 1 

cll59• kişı g<"mistır 
~femlekHinıizden h·ıı .c·C' Sr) a. 

hat edenlerin sayı. ı yaz mun:ı • 
S(·betilc son b'linlerd, artnıı tır 

Vapur yolile de 330 " yakın scy_ 
ya" memlek(tımızd<>n harıe<> '•-
mi~tir. Bunl"nr <;oğu Att 1a w 
Romanyaya seyahat <'tınPkt~d r 
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Şehir meselel'!_!j Sil8hlanma yarışı _HIKA 
Ucuz ve sağlam Ve iktisadi mücadele şiddetlendi O DO LA: D !di 1 

ayakkabı giyebiliriz! Bir harb olursa zaferin hangi !.?.~~u~r~ saf~:KU!;l . 
Ham madde t_,mini hususunda yapllan devlet tarafından kazanılacağlnl 

kolayhklar bazı eşyalardeki kestı·rmek kolay •• 
pahahhğı kaldıracaktır 1 

Ancak mali kuvvetin bi·linmesi bu 
Bundan bir iki ay ev -

ve!, İktısad Vekaleti lh • 
racat işleri i~ir. yeni bir karar
name çıkarmıştı. Bu kararname
ye göre, bakır, ham deri, kauçuk, 
jüt, jüt mensucatı, çuval, pamuk 
ipliği kebrako (dericilikte kulla
nılan bir maddedirf kobra takas 
suretile ithal edılecektir. Bu mal-

Ham deri, bakır, pamuk ipliği, 
jüt, jüt mensucatı, kauçuk, keb
rato, kobra gibi maddeler, yalnız 
Filistin ve Mısırdan ithal edildi.. 
ği takdi,rde, takasa tabi tutulnu -
yacaktır. Demek oluyor ki takas 
yalnı• iki memle.keti al3kadar et.. 
memektedir. 

hükmün verilmesine yardım eder. 

ların ekserisi müstemleke eşyası.. 
dır. Bu nevi eşya da Hindistan, 
Filistin, Suriye gibi memleketler
den ithal edilir. 
Diğer taraftan Türkiye - Ame -

rika ticaret münasebetleri klering 
veyahud takas muamelesine tabi 
değildi. Doğrudan doğruya serbest 
döviz ödemek suretile ithalat ya_ 
pılırdı. 

Kararanamedeki bir maddeye 
göre, bu da değiştirilmiştir. Ka -
rarnamenin tatbik edildiği gün -
denberi Amerikadan bakır, ham 
deri, kauçuk ve yukarıda ismıni 
yazdığımız maddeleri getirmek 
için takas şek1llerinden istifade 
edilmektedir. Fakat bu gibi mad. 
delerin takasa tiıöi tutulmasınd2n 
şikayetler artmşıtı. Başta <:lerı 

fabrikatörleri takas usulü yüzün_ 
den masraflarının artacağını ileri 
sürmüşlerdi. Çünkü bir malı ta -
kas suretile getirmek daha pahalı
ya mal olmaktadır. Aş;;ğı yu -
karı deri için yüzde otuz yüzde 
kırk kadar takas masrafı verilmek 
tedir. Bittabi bu mnsraf, maliyet 
fiatına zam olacaktır. Esas itiba
rile deri pahalıdır. Bilhassa si -
!ah yarışı yüzünden, deri askeri 
sanayide çok kullanılmaktadır. 

Fabrikatörlerimiz, bu yü·lden 
dışarıdan aldıkları ham deriye 
daha çok para vermektedirle.:. 
Bır de buna takas masrafını Hav·~ 
edersek, ayağımıza giydiğim:z e
yal<kabıların daha ziyade pahı ı
ya satılacaktı. Hükumetimiz bu
nu düşündüğü için, son defa la. 
rak takas kararnamesinde yeııi

den tadilat yapmıştır. Fakat bu 
tadilat dün bazı gazeteler tarafın
dan yanlış anlaşılmıştır. Sabah 
gazetelerinden biri, takasın umu
miyet itibarile kalktığını ileri sür_ 
rnW;tür. Halbuki bu haber doğru 
değildir. Meselenin aslı şudur: 

Pamuk ipliği Filistinden fazla 

miktarda ithal edilmektedir. Bu 
itibarla pamuk ipliği işleyen fab
rikaların takas masrafı verme _ 
den, daha ucuz şerait altında Fi.. 
listinden pamuk ipliği ithal ede_ 
ceklerdir. 
Diğer taraftan ham deri de Mı_ 

sır ve Filistinden de ithal edil _ 
mekteydi. Karranamede yapılan 
son tadilata göre, deri fabrikaları 
Mısırdan ham deri almak için, 
takas masraflarından kurtulmuş 
olacaklardır. Bu suretle ayakkabı 
ve d~ri marnu!atının pahalılaş _ 
masına hiçbir sebeb kalmıyacak _ 
tır. 

H. A. 

Tarihten evvel de in
san kampları da varmış! 

Ukranya'd~ Novgorod - Se -
verski mıntaka"ında, bundan 
15.000 illi 2-0 bin sene tı·veline aid 
10 tane tarihten eı•ve:ki insan kam 
pı keşfedilmiştir. Burada ça':rnak 
taşından ve kenıikt~n yapılmış 

30.000 kadar alet ile bu aletlerin 
imal olunduğu atllyeler enkazı bu 
lunmuştur. Bu!unan e!jya arasın
da, mamut, rinoseros, isatis ve sa
ire gibi cümudiyeler denine aid 
hayvanların kemikleri de vardır. 

Sovyetler Birliğinin alakadar 
makamları ve ilmi müesseseleri, 
halen listesi yapılmakta ve tanzim 
edilmekte olan bu eşya üzerinde 
tedkiklere başlamıştır. 

AmerJkah şairin 
ölömü 

Amerikan gazetelerinde okun_ 
duğuna göre Amerikanın Masa _ 
çosen hükumeti dahilinde bir cL 
nayet olmuş ve Amerıkanın ta -
nınmış şairlerinden Okonel ölü o. 
larak bulunmuştur. Zavallı şairin 

Daha ne oldu?. Bilmiyorum. Ağzımdan köpüklii 
sular, burnumdan kan boşandı. 

Kendimi kaybetmışim!..• 
Nasıl?. Hadise a1 mı feci?. Refik Necatinin Fer-

hundeyi dinlerken ikidebir: 
- Müthiş! 

- Cinayet .. 
- Tuh!. 

Her yerde •ilahlanrna yarışı 
var. Avrupa matbuatında görülen 
yazıların mühim bir kısmı hep bu 
rnevzua aittir. Öyle ki iktısadi sa
hada da sarfedilen gayretler dö
nüp dolaşarak harb hazırlığı si
yasetine dayanmaktadır. Dunun 
türlü turlü misalleri görülüyor. 
Avrupanın vaziyeti karışıktır. Da 
ha doğrusu bütür. diınya mernle -
ketleri birbirlerile gittikçe artan 
münasebetleri dolayısile birbiri _ 
nin halinden müteessirdir. Yine 
bütün memleketlerin iştirakile 
iktısadi bir konferans toplamak 
sözleri dönrneğe ba~lamıştır. Fa _ 
kat daha rivayet halinde. Bunun 
muvaffak olması için de rnevaddı 
iptidaiyesl az veya hiç olnuyan 
yerlere zenginlerin yardım etmesi 
lazım geliyor. Fakat bugünkü ba.. 
his o değildir. 

Almanyada halk otomobilleri 
diye ve İngiliz gazetelerinin yaz -
dığına göre 50 İngiliz lirnsma el
de edilebilecek surette arabalar 
yapılmağa karar verildiği ve bu_ 
nun için yapılacak fabrikanın te
melatma merasimine Her Hitlcrln 
iştirak ettiği yazılmıştı. Brunsvik 
deki bu merasim~ aid resim yeni 
gelen Avrupa gazetelerinden alı

narak konrnlliitur. 
Almanya otomobil ihrac ede -

cektir. Buna mukabil İngilterede 
Alman otomobillerinin İngiltere
ye kolayca girmesin!n öniine geç
mek üzere miin• olecak tedbirler 
alınmasını isliyenler vardır. Gö -
riilüyor ki iktısadi mücadele her 
safhada kendir.i gösteriyor. Acaba 
ikt.isadi tahdidi te,lihat olabilecek 

.? 
mı .. 

Harbe sebeb olacak amiller dü
şünülürken jktısadi sebeblerin 
gözC.nünden uzak tutulmuyor. Söz 
yine harbe mi geldi? 

Harb Iakırdm dil€ kolaydır. He
le bir harb olursa filim taraf şu 
kadar günde filan tarafı mağlıib 
edip bitirecek gibı kehanetler ise 
daha kolaydır. Fdkat işin asıl cıd
di tarafları ile meşgul olmak her_ 

başı ezilmiştir. Şairin cebinde bir 
tebrik kartı çıkmıştır. Bu kartın 
üzerinde kurşun kalemile yazıl _ 
mış bir beyit vardır. Her halde 
güzel bir kadının doğum gününiı 
tebrik için yazılmış bir beyit. ? ı
kat bu kartın üzerindeki sözleri 
şairin yazdığı şüphelidir. Çünkü 
kartta Salli diye bir imza göze 
çarpmaktadır. 

Amerikan zabıtası bu Salli'nin 
kim olduğunu aramoktadır. 

- Alçaklık ... 
Diye tee~şürünü dışarıya vurması, kendini boğul_ 

maktan kurtarması, Furhandenin sözlerini kesmesi 
hakkı değil mi? .. Bunlar, gözlerimizde daima dıri. 

lecek ve bizi zayıf bulunmıya, vahdetsizliğe dü<ınan 
edecek felaketeng:z vahşet sahneleridir. 

Edebi Roman 
No.11 

Gazi Mustafa Kemal Türkiyesinin ilk hamuru, 
bu vatan ~ehid!erinin kanı ile yuğuruldu; fecirle be
raber yer yüzünde kıyamet engiz bir velvele kopa
ran rnüebbed yirmi altı ağustos bu vatan şehidlerL 
nin kini ile hızını aldı ... Ve rnüebbed otuz ağustosun 
kan rengindeki tulıiu bu vatan şehidlerinin kanı ile 
rengıni buldu! .. 

Fakat, hikaye daha bitmedi. Facianın sonu var, 
Ferhundenin İstanbula nasıl geldiği var, niçin kendıni 
oldürmek istedıği var! Anlatıyor: 

•- Gözlelrirni açtığım zaman yine gece oluyor
du. Şaşkındım. Buz gibi ter döküyor, tirtir titriyor
dum. Kafamın içi bomboştu. Sanki, beynim boşaL 
rnış da kafatasını tamtakır kalmış gibi. 

Samanların arasından bşımı usulccık çıkrdım. 

Baktım: Bahçede kimsecikler yok. Dut ağacı d:< 
babam, annem, kardeşlerimle beraber yanmıŞ•. Kül 
yığınlarından, dümanı tüten kemık külçelerinden, 
burnu yakan, ciğerleri kavuran yanık kokusu~dan 
başka ne birşey görülüyor, ne birşey duyuluyordu. 
Yalnız uzaklaşan uğultular, top gürültüleri, bomba, 
tüfek sesleri var. Yeri iyice dinledim. Evin iç;nden 
de çıt çıkmıyor. Dernek boş. Karar verdım. İçeriye 
gittim. Avluda göl göl olmuş kan pıhtıları var. Ba
bamın vurduğu Rumların kanı olacak! Kapı kırık 

ve aralık. Merdivenlerde de Hantal hantal ayakların 
kan ve çamur karışık kalıpları görünüyor. Anlaşılan 
çok inip çıkmışlar! Parmaklarımın ucuna basa b•sa 
yukarıya çıktım. Odalar karmakarışık. Dolab kapak
ları kırılmış, konsollar parçalanmış, bohçalar açıl _ 
rnış saçılmış, ne var ne yok hepsi darına dağınık 

edilmiş!. Demek, beğendikleri eşyayı, halıları, kilim
leri, gözlerin<> kestirdikleri her şeyi alıp görtürmüş-

kesin işine gelmediği için bahsin 
o faslı pek te konuşulmaz. Alman
ya Çekoslovakya ya taarruz ede -
cek mi? Çekoslovakya kendisini 
ne kadar müdafaa edecek? Gıbi 
sualler kaç haftadır sık sık so -
ruşturuluyor. Almanyada harb i
şini pek kolay zannederek Avru
pada harb çıkması ıhtimallerinı 

de tatlı tatlı düşünenler olsa ge_ 
rek. Alrnanyanın tanınmış askeri 
muharrirlerinden olan General 
Fon Meç Adelsblat mecmuasında 
yazdığı bir makale ile bu noktaya 
nazarı dikkati celbetmektedir. 
•Son Telgraf• Avrupanın ileri ge
len matbuatında rnilletlerarası 

rnünasebatına dair görülen yazı_ 
!arı vesile düştükçe hulasa etmek
tedir. Alman Generalinin şayanı 
dikkat fikirlerini de bugün bu 
sütunlarda anlatmak az faydalı 
değildir. General şöyle diyor : 

Alman efk&rı umumiyesinin şu
nu takdir etmest ve şu dersi alma

sı lazımdır ki harb denilen şey öy
le bir hesab meselesi halleder gibi 
değildir. Harb demek netl~:;i 

şüpheli olan, malum olmıyan bir 
sergüzeşt demektir. Meçhul, kıı

ranlık bir meçhul.. Galib gelece -
ğini iddia etmek için bir tarafın 
kimbilir kendisini ne kadar be -
ğenıniş olması Iimrn geliri. Bil
hassa çabucak elde edilecek bir 
galibiyet ile neticeye varılacağını 
kestirip söylemek ha'Kikaten cesa.. 
ret ister!. Evet... insanın itimad 
etmesi lazım. Fakat bu işte yalnız 
kendiııe itimad kafi gelmez. Buna 
ilave edilecek başka birşey daha 
vardır. Harbde hadisat pek nadir 
olarak insanın tahmin ettiği gibi 
çıkar. Pek nadir olarok ıstediği gi 
bi zuhur eder!. İşte bu noktayı da 
gayet açık olarak gözönünde bu.. 
lundurmak iktiza ediyor. Bugün
kü İspanya ve Uzak Şark vukuatı 
bunu pek iyi gösteriyor. İspanya 
olsun, Çin olsun sebat dersi ver. 
rnektedir. Sebat ki hiç yanılmaz. 
Onun için Uzak Şark ve İspanya 
harblerinin neticeler;::; beklemek 
icab ediyor. B uiki mühim harbin 
nasıl biteceğim görmek Jazım. Ha.. 

(Devamı 7 inci sahüeınizde) 
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Evleneli on sene oluyor. Bu O

nun 360 la darbından çıkan 3ô00 
giin içinde bir kere bile karınım 
di.ı:i dibinden ayrılmış değilim. 

Başı önünde bir adamımdır ben.. 
Gürültüden, kalabalıktan hazzet.. 
mern. Maceradan, heyecandan 
zevk almam. Yüzüme baks3lar 
kızarırım. Dehşetli utangacım. L 
ki kelimeyi bir araya getirip söy
leyemem bir kadın karşısında .. 
Her gün sabahleyin ayni yoldan 
işime gider, çıkar çıkmaz ayni 
yoldan tekrar evime dönerim. Gö
zü bağlı bir dolab beygiri gibi dö
nüp dolaştığım dört metre kare ~ 
Iik bir sahadır. Karımdan rnern -
nunum, Allah için iyi ·kadındır. 
Bir kusuru var: Çocuk istemiyor. 
Sebebi malürn .. Gevşer, çirkinle -
şirim korkusu .. 

Bana kalsaydı, şimdiye kadar 
tarik bedelinden kurtulurdum. 
Yani hiç olmazsa beş tane olurdu. 
Karımı sevdiğim için her arzu-

swıa: 

- Peki! 
derim. 
Zinhar kılıbıklığıma hükmet -

meyin! .. 
Karım iyi kadındır, deı;lim. Tu.. 

tumludur. İktısadı sever. İdareyi, 
profesör Sıddık Samiden iyi bi -
lir. Har vuru harman savurmaz. 

Senede beş kat elbise iki manto 
iki yazlık turvakar yapar. Hafta
da iki çorab i'ki ayda beş pabuç 
alır. 

Almanyada milyonlarra otomobil yaparak fabrikanın teınelatma 
merasimi 

Beni de unutmaz. Dört sene -
den sonra, yakası pek yağlandı; 
giyilecek hali kalmadı artık, diye 
paltomu ters yüz ettirdi. Yeni -
sini alamayız. Bütçemiz sarsılır, 

dedi. Şapkamı beş senedir başım.. 
da taşırım. Emektardır. Kundura_ 
!arım pençe üstüne pençe vuruL 
maktan şarn baklavası gibi kat 

Yazan: 
Etem izzet BENiCE 

ler. İhtimal. biraz sonra bıraktıklarını da alıp gC.tü
ecekler! 

Üçüncü kata çıkamadım. Cesaretim kırıldı. Ya, 
yttkarıda biri varsa, uyuyorsa, uyandırırsam? 

Aklıma geldi, hemen babamın odasına gittim. 
Yaşlar gözlerimden leblebi gibi tanelenip yüzüme 
yuvarlanıyordu. Bitkinlikten başımı tutam!yordum. 
Elbise dolabında bir tek eski pantalon ve ceketten 
b~şka hiçbir şey bırakmamışlar! Razı idim. Çarşa -
buk giyiniverdim. Ya, saçlar ne olacak?. Kolay. Bir 
makas ve gayret!. 

Artık genç bir erkekten ne farkım vardı?. Tek_ 
rar, samanlığa indim. Bekledim .. İyice, gece olsun!. 

Bir saat mi iki saat mi •sonra, karanlık sokak
lardan, duvar diplerinden tutuna tutuna yürümeğe 
bşladırn. Türk mahallelerinde evler ve sokaklar 
ıpıssızdı. Caddelerde birçok çocuk, kadın, erkek lil
şeleri üstüste serilmişti. Kaçan kurtulmuş, kaçamı-

yanı öldürmüşler! Bir köşeyi dönerken ayağım ta.. 
şa takıldı, düştüm. Yere kapanınışım. Yorgurıluk ve 
sızılar. Fakat, elim yumuşak bir pakete, bir kıiğıd 
demetine takıldı. Bir de bakayım ki birkaç yüz li
ralık bir demet!. Müthiş sevindim. Kimbilir, hangi 
Türkün aşırılan ve düşürülen liraları?. 

Artık, daha hızla yürüyordum... Bir iki saat 
sonra, kasaba, yanık ve hara.b köyüm büsbütün göz.. 
!erimden silindi ... 

Bu yol ve bu para Ferhundeyi gürılerden sonra, 
bin meşakkat ve bin mihnetle İstanbula çıkarrnıştL 

İstanbul!. 
O günün bu adı ve sembolü üzerinde durmak 

lazımdır. O İstanbul, Damad Feridin avucunda da.. 
rnarları kasılan İstanbuldu. 

V ahideddinin düşmana peşkeş çektiği İstan _ 
buldu! 

As İstanbul, 
Mihnetzede İ~tanbuldu! 
Bedbaht kız, toy kız, güzel kız .. Bu mütefessih 

mütareke beldesine çıkar çıkmaz Hilaliahmerin ka
pısına düştü: 

- Buyurun aşhaneye ... 
Dediler. Muhacirin rnüdiriyetine gitti: 
- İşte, cami avlusu. Sen de otur ... 
Dediler. Bu iki idarenin biribirinden üstün ana 

ve babalığını unutacak Türk yoktur. Onlar da olma_ 
sa bir Ferhundenin değil rnaktel rnaktel süründü _ 
rüldüğüne şahid olacaktık. Fakat, gençlik. bönlük, 

kat oldu. aııl• ' 
Çorablanm yamadan •Ydl· 1'Y 

rımı nasır tarlasına çevjl' IJell 
benıer···e o• ravatlarım uçkura M" srifl.ıg 

memnunum amma.. u 
lüzum var?.. 5eııe• 

Allah sizi inandırsın, 011 e~iriP 
dir lbir defa bile kafa~' d~ğiliıl'
başka bir kadına ba~~.'.ş dışırı
Karırn çok güzel. Gozuın eler<'• 
da kalmıyor. O sık sık gezın ııeo 
sinemalara gider. Hakk1d.~İerif11· 
her şeyin doğrusunu so el< bir 
işini bitirdikten sonra gezınd,;i<iiıfl 

d"!l ,. 
kadının hakkıdır. İşten ° )liÇ ;~· 
zaman evde bulamazsaın ~;l• 

B·ı· k' varıın ,, ratırn asılmaz. ı a ıs , ın il•' 
mış işler varsa tamaıniarı ·5;1er 

. d geıır. ·>! !aşık, yemek elım en et!'• 
.. .. .. .. K avdet il•' supururum. arım dur 

vakit umumiyetle yor,~.~ r: 
ni şöyle bir üstünköru ope ığ'"'°' 

- Çok sıkıldım da koC3c 0ı'1'' 
Şöyle bir filancalara k,dar 

dırn. Der.. 11 ı8rır1'· 
Uzandığını halinde a ·ya aU• 

Yorgun ve bitkindir. EJ<scrıtb01ıi 11 
fu ,·ı 

al, rnorumor gelir eve.. a ııeıı~ 
güreşin kadınlar arasırıd es•'''' 

.. d'.. . bılfil . , 
taarnmurn etme ıgını geiıll 

maçtan geliyor, derim. O. ıeriflô 
ceye kadar, yarım kala1'.. 'tııc P· 

bitirmişsem pencereniıı 011 gaıe ' 
. . yakar. ,:!1 tururum. Bır sıgara ı:rıŞuıı 

temi okurum. Karşıki k0
_,

8 
aÇ1~ 

b. e''ow ~e çapkın karısı kom ın " jŞ3' 
. .. .. d n baııa "" pencerenın onun e ın ı 

edinciye kadar kıınıldaına çık'r· 
rimden .. Kadın beni baş.tan r. ııen 

.. "kUYo ,·e 
mağa niyet etmiş gozıı 

11
cer• 

namuslu adamım, o P'.'.
11

duru1
• 

b • u so J<ef• çıktı mı ben çu uğUJil 
1 

çc 
gazetemi kapar, lahaV ~rn· 
perdeyi indirir, uzaklaşı~ ill ge ' 
Karıma ihanet etmek 1~ir ;çıffl 

beb yok. Komşum va~ı~ın 5uıı0; 
sudur. Fakat bu bir 1 ~ si. ııe 
genzime kaçması end~ a geq 
daima ihtiyatlı bulunmag 

keder. !Ji• 
- II - vliYi!· 

Kocamla on senedir edik· ıı,; 
ribirimizi severek evl~!l (iıni! ' 
bam öllünce mali vazıye !< ıı 'ı 

ıoı olma b'' ıı nalaştı. Ben genç · dall ·r 
. . . ba•tll 1•1 

nasebetıle ailenın • erel<eıı rıJı• 
evvel kaldırılması g a ve 

"kt" İlk 'stiyen adam · J<O yu um. ı . diki 1 
ler beni.. Bu adam şı: ıa şeY ı 
camdır. Allahım ne bu ~r J<ıl'111 , 
görseniz. His namın~ iş ul'~11 • 
yok. Erkek elbisesı gıy:ııııa b· 

gaç bir kenar mahalle J<ızar11',t 
ziyor. Yüzüne baksanız bil' ;ı , 

Evlendiğimiz gün tamdaf1 d0 

tereddüd içinde utan•1

1
11 

zif'I ~ 
t He e ı'"' vağımı açamamış ı. baıı ıı' 

cesini hiç hatır!a1ınaYıll. p.ğ'f.1 
. ·yoru•· On senedir geçını , 

vur lokmasını al· 110 y
3P

1 
, 

· d'rscıı. diğı Başına sopa ın 1 Evıeıı 1,8 ıı 
yorsun yahu, demez. baş111· 11 ~ .. .. derı a 
mizin ertesi gunun atırP' ,.,. 
bir sinir bütün haY 11 asıl • 

' la 
bullak etti Bu adarn .. d 

. J<9" 
şanırdı yarabbi! madaf1. f11u$ 

Saatlerce konuş dugu 
k otlll' 1 karşıya esniyere ,#~ 

olurdu. 
1 

,..ıJfe 
DevaDll 1 iıı• 

• 



~rarengizcinayetı Bu ô.det kalkacak mı ? 
d0ktGr eski sevgilisini himaye etmek 

istiyen adamı vurdu l Hiçbir kanunun menedemediği 
örs üzerinde izdi v a ç . • 

•l<ıend a 
3 

o, Viktor Hııgo bul ~ 
l numarada icrayı san -

tı 1oktor Kandolli vak'ayı 
1, 

lıııı sc neler, Suzan Russo ad. 
'a \'e genç bir kızla mün3 _ 
~ bulunmuştu . Kendisini 

J 
.r llıuhabbetle seviyordu. 

< g· 
!ııı 1 ~nç kız biraz hoppa, bi. 
t dı . Sevgilisini aldatıyor, 
c ediyordu. 
<tor b 
, . 

1 unun farkına vardı. 

•!' ·rıın bir başkasile kendini 
. n&ırıa kanaat getirdi ve ra. 

1 ~ktnı olduğunu anlamak 
C' ıha yet bir gün kadına: 

"'ııııt ~diğin adamın yanına .. 
\'o · ı evinden kovdu. 

~· bu hareketten çok mü
oldu. Ascıbıleşti, hiddet • 

~•k·ı· 
1 a a, dedi. Zaten senden 
11ıq~dıyordum . .. 
ıı,, ' Yıne evden ayrılmadı. 
"ııı:l!e birkaç gün geçti. A • 

nr.' Yeniden bir kavga çık. 
'!, a" barışır gibi oldular. Ni. 
~ Yrılrnıya karar verdi!~<. 
'!ııı:lli, genç kadmdan nef • 
~l kle beraber eski met:-e _ 

. njerı.ne bakmakta devam e. 
ıı soyledi. 
llıalel Russo'nun birk,•~ 
erıı"k ' d "' i vardı. Bunların '.d::. 
• 0ktor bakıyordu. 
'•ev ·1· l · ' ı·k · · S gı ıne ge sın .. .. ı . ;ı. 

~e uıan, ccki dostuna tele -
;k kendisini bekleme •"ıi, 

alarını almak için ge' e: ~-
t." ~lect; 
'Ilı!' . . 

1511\i görmek istemi r ı 
• cevaben• 
~n . 
ltl ahtan kapıcıya bırakırım. 

t.v,~''ni alabilirsin ... 
~ htııı verdi. Telefonun u -
~.1'.dde\lj bir ses: 
, · ~>ın sen. . Ben hırsız gi. 

l.ıaı,gıternem .. 
,1'

1nda münakaşa başladı. 
er · a ıne hakaret etmiye baş. 

(ı,,, h 
~.. ıddetle : 

Jı.ıl 'le sevgıline gelsin! .. 
~ llu defa bir erkek cevab 

~irııd 
t.ı ı geliyorum .. . 
~· telefonu kapadı ve bek. 

lın dakika geçti. Yeniden 
~ Çaldı 
ıea 
n erlerim, dikkat et ... Çok 

~.~ bır adamdır Bir faciay~ 
Vernıc 

t:ı . 
:.,,d~ bır taksi, doktorun 

'1ı i~1 ~ıııın önünde durdu. Bir 
· b ılı , Eli cebinde idi. Şüp. 

lJ" ı-ovelver tutuyordu 
~ık 11 1.erine atıldı : 
,. ~r elıııi cebinden ... 

·' ağırdı. Ondan sonra ne 
. 1.1 

1" l'<;hul... Malum olan 
~ nın rovelverini ateş ederek 
1t,11 karnından yaraladığtdır. 
~f Yerden kalkarak birkaç 

b1, ''Uıııuş ve sokaktan ge -
~ tak,iyi durdurarak içine 
"!,,~,' &•imiştir. 

"'' ·ı 'l'•ks·' adesine devamla: 
'lv •. 'Ye binmezden evvel 

''ın· 
tı.. ın 1 Yandaki fabrikanın 
.·"'<•- e fırlattı attı. 
t "\ltu. 1 

' • la, n l'Ovelvl'rlnden çıkan 
'lr 

1
dan •biri, şoförü de ha • ,, a 

~ ıa rnıştır. Bunu pansıman 
~e ~arken bir otomobil geL 

~ l\ıt;~,dtnazel Suzan: 
~. ~ · lea tıl! • 

b, 0
ktorun üzerine atılm!Jj-

~İ<ır 
lıın,8 kendisini teskin ve bl. 

ı ~ ~aı,•karakola müracaat e • 
! f;, ... "Yı anlatmıştır ... 

·cıa ·ı 1 e biten bir sevda da. 

sebebi 

Usulü kaldırılırsa demircinin 
hali ne olacak? 

•Huzuru il~hide ve şu örsün 
üzerinde her ikiniz\ birleştiriyo

rum. Dünyada ve ahrette mes'ud 
olunuz ... • 

Vaktile İskoçyada, Gretna _ 
Green demircisi, evlenmek isti • 
yen kadın ve erkeklerin akidle • 
rint bu suretle icra ediyordu. Ve 
el'an da•ediyor. 

Nişanlılar, meşhur demircı dük. 
kanında tekrar olunan bu etim _ 
leyi müteakıb meşru zevç ve wv
ce oluyorlardı. 

1848 de neşrolunan bir kanun 
gizli izdivaçları menediyordu. 
1857 de ayrıca bir kanunla, izdL 
vaç edeceklerin en azı üç hafta 
İskoçyada ikametleri şart konul
du. 

Fakat bu kanunlara rağmeıı 

halk eski adetini bırakmadı. Ve 
demirci: 

- Akdimizi ıcra ediniz!. .. 
Diye müracaat eden çiftleri 

birleştirmekte kusur etmedi. 
Gretna _ Green demircisi, ayni 

zamanda kasabanın sulh hakimi. 
'i r İskoçyanın bu köyünde sulh 

'<ı mliğ! ve evlenme memurl11-

Çocuk facıası!. . 
Haftada bir gün eve gelen baba çn .. 
cuğunu bulamayınca ç:ldırıynrdu. 

Şımarık, yalancı ve hırsız çocuk 
İçtimai yaralara temas eden bir 

vak'a. Çocuğunu tcrlıiye etmek is 
terken ellerini yakarak yaralan -
masına sebeb olan bir babanın 
halinden bahsedilmişti. İngiliz ga 
zetelerinin yeni verdiği maluma.. 
ta göre bu adam artık halkın bL 
ri.kerek kendi aleyhinde nümayiş 
yapmasından, kendini tehdid et. 
mesinden bıkarak ister istemez e
vini bırakmış, başka bir yere git. 
mcğe mecbur kalmıştır. Parak is.. 

mindeki bu tayyareci şimdi vazL 
fesinden de çıkarılacağını söyliye
rek istikbalinin mahvolduğunu 

söylüyordu. Yeni gelen İngiliz ga
zetelerinde okunduğuna göre tay. 
yareci oradan oarayı dolaşarak ga 
zetelere işin hakikatini anlatmağa 
ve erkan umumiye karşısında ken 
disinin evladına kıyan bir baba ol. 
mak gibi çirkin vaziyetten kur -
tulmağa çalışıyor ve diyor ki: 

- Ben mahkemede Ii'ızım gelen 

şeyleri söyledim. Fakat icab ettiği 
gibi hazırlanmamıştım. Bazı şey • 
!er vardı ki bunları mahkemede 

çocuğa sormam lazımdı. Halbuki 
ben buna dayanamadım. Mahkc -

mede avukat da tutamadım. Pa -
ram yoktu. Birçok şey söyledim. 

Fakat söylenmes; 13.zım olan mü - [ 

him noktalar giizüMden kaçıyor. 
du. Oğlum DeıUs di.inyaya geldiği 
zaman ben on dokuz yışında idim. 
Küçük yaşta evlenmiştim. Bir :ı:er 
de katiblik ederek haftada 22 şL 
!in kazanabiliyordum. Biı de an. 
neme bakıyordum . Karımı seve
rek almıştım. Yinede çok seviyo
rum. Bence dünyada ondan daha 
kıymetlı bir kadın yoktu. Fakat 
ke§ke evlenmeseydim! ... 
Oğlumu kaynanam ile baldızla. 

rım alarak büyütmüşlerdir. Ben 
her gün işime gidiyordum. Sene • 
!er geçiyordu. Düşunrllim ki daha 
kırk sene bu katihliğe devam et
sem ederdim. Dal1d gencdim. Tay. 
yareci olmağa heves ettim. Buna 
merakım vardı. K3rdeşlerim de 
bu işe girmişlerdi. Artık benim de 
bir evim vardı. Fakat ancak haf. 
tadan haftaya gelebiliyordum. Çün 
kü tayyare karargahındaki vazi -
femden her vakit ayrılamazdım. 
Oğlum yine kaynanamın evinde 
idl. Fakat artık benim mezun ol
duğum zamanlar mutlaka eve gel 
mesini istiyordum. Göreceğim ge. 
Iiyordu. Uzun zamandanberi ço. 
cuğumdan ayrı yaş ıyordum. So • 
kakla raslasam birb:rimizi tanı -
mıyacaktıkı. Artık bu hale bir ni. 
hayet vermek lazımdı. Çocuğu -
mun şımarık olduğunu anlıyor -
dum. Nıhayet evde b irbirimizi bul 
duğumuz zaman ona okı.maı< is
tediğini sorardım. Öğrenmek me. 
rakı vardı. Bundan ba;ka onun 
tertibli, temiz alışması için de ken 
disine bazı şeyler öğretiyordum. 
Fakat ben evden ayrıldıktan son
ra bunların hiçbiri kalmıyordu. 
Çocuk mektebe de başlamıştı. Ak
şamları artık mektcbden çıkar 
çıkmaz eve dönnıesiııi lenbih edi
yordum. Halbuki buna cikkat et. 
miyordu. Eve geliyordu. Fakat 
durmadan çıkıp gidiyor. yine an
ne annesinin evine koşuyordu. O. 
rada geç vakte kadar kalıyor, ya
tacağı zaman eve geliyordu'. 

işte vak'a da böyle oldu: İzinli 
geleceğim bir akşam mutad saaL 
ten iki saat evvel eve döndüm. Fa 
kat ne karım, ne de oğlum vardı. 
Tekrar sokağa çıklı:n . Bir saat 
sonra eve döndüğüm zaman kar1-

ğu bu aileye münhasırdır. Hakim, , 
bu vazıfesınden başka demırci _ 
lik de yapar. Zamanımızdaki Is _ 
koçyalılar çok an'aneperesttirler. 
Eski adetlere çok riayet ederler . 

Hükumet, eski an•an eleri kal _ 
dırmak istediği zaman ıtiraz et • 
mezler. Fakat yine bildiklerinden 
şaşmazlar. 

İşte bu sebeble, örs ÜJ'erinde 
izdivaç usulü, kanunlara rağmen 
hala devam etmektedır. 

Yalnız, Gretna _ Green'de en 
azı üç hafta oturmak Iazımdır. 

Kasaba ahalisi, nişanlılara karşı 

çok müsaid davranır, teshilat gös. 
terir. İngilterenin en yüksek aıle. 
!erinden birçokları nikahlarının 

akdi için bu kasabaya gelirler ve 
demirciye müracaat ederler. 

Asil aileye mensub kızların kü. 
çük yaşta nişanlanmaları adettir. 
Bunlardan birisi 12 yaşında iken 
ailesi tarafından bir delikanlıya 

nişanlanmıştı. 

Halbuki kız bir başkasile Je • 
vişiyordu. Dostları, dcwnirciye 
müracaati tavsiye etmişlerdi. Sev. 
gilisi ile beraber kasabaya gitti. 
Fakat üç hafta beklemek lazımdı. 

Ailesı haber alınca mani olmaıc 
için ellerinden geleni yaptılar. 
Hükumete müracaat ett!ler. Za • 
bıta memurları sevdalıları arıyor, 

fakat bir türlü bulamıyordu. Kn • 
saba halkı, kendilerini ayrı ayrı 

evlerde saklıyordu. Zabıta: 

- Evlerinizi otel olarak kulla. 
nıyorsunuz. Ceza vereceksiniz ... 

Diye halkı korkutmak istedi, 
halk da şu cevabı verdi: 

- Bizim, dostlarımızı misafir 
etmek hakkımız yok mu? .. Keıı • 
dilerinl para veya bir menfaat 
mukabili misafir etmiyoruz ... 
Cevabını verdler. Nihayet on 

beş gün tamam oldu. Demirciye 
müracaat ettiler. Bütün kasaba 
halkı da kendilerine refakat e _ 
diyordu. 

Zabıta demircinin nikfıh kıyma. 
sına mani olmak istedi. Demirci: 

- Ben, bana müracaat eden • 
!erin akdini icra ederim. Beni, 
bundan kimse menedemez ... 

Dedi. Nişanlılar dükkana gir • 
diler. Kapının önünde büyük bir 
kalabalık vardı. Bunların arasın. 

dan gayet kibar bir adam ayrıldı. 

On U.erlnde ntxaıl kıy1lıyor 

mı buldum. Çocuğu sorduğum za. 
man yatağında uyumakta olduğu
nu söyledi. Gittim, baktım. Ço -
cuk soyunmadan yatağa girmiş, 

perişan bir halde yatıyordu. Ken

disile konuştum. Benim evvelce 
eve geldiğim zaman kendisinin 
yatmakta olduğunu, benim geldL 

ğimi duyduğunu söyledi. Fakat bu 
yalandı. Çünkü ben ilk eve gel
diğim zaman çocuğumun yatağ1-
na bakmış, onu boş bulmuştum. 

Artık buna büsbütün canım sı.. 
kıldı. Çünkü çocuğun yalana da 
alıştığını görüyordum. Karımın 
bir altın saati vardı. O da ortadaıı 
kaybolmuştu. Karıma sorduğum 

zaman: 
- Ont.1; s~n a!EJadın mı! ~edi, 

yor-duİnf. 
Bunu oğluma sordum. Nihayet 

itiraf etti ki annesinin altın saati-

ni o alm!Jjtır ve bunu küçük bir 
kıza hediye olarak göttir!ip ver _ 
miştir. 

- Git dedim, bunu annene söy. 
le ... Ona da ne yaptığını anlatı. 

Gitti, geldi. 

Ben ocağın bulunduğu yere ya.. 
kın oturuyordum. O ela benim diz 
!erimin dibine geldi, oturdu. Ona 
yalanın, hırsızlığın ne kadar fena 
şeyler olduğuna dair bazı şeyler 
anlatmağa başlamıştım. Bu sıra
da ocak sönmeğe yüz tutmuştu. 
Kenarda blr takım kömürler var_ 
dı. Simsiyah kömürleri alarak o
cağa atmasını söyledim. Elinin ya 
nacağını söyliyerek almadı. Ben 
ısrar ettim. Çünkü bunlar kapka. 
ra kömürdü. Ateş değildi. 

Buraya kadar söyledikleri din
lenerek gazetey~ geı;en tayyare
ciye gazete mu.l...ırrirl şunu soru
yor: 
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Amerikada casusl 
1m11111mzıı1::mı ................................... .. 

Harb planl2rını çalanlar hırsız 
Mua mel esi görecek! 

Amerıka gazetelerinde okundu
ğuna göre Amerika Bahriye Ne _ 
zaretinin yeni inşaat programında 
ki muhriblerden birinın p!Anlan 
çalınmıştır. Amerikadaki caswı 

teşkilatının yeni bir faaliyetin! 
gösteren bu hAdlse üzerine tevkL 
fat yapılmış. Mlnezote tezgahında 
başlanmış olan bu muhribin plA. 
nını çalan casus yakalanmıştır. Fa 
kat bunun hakiki hüviyeti hak -
kında blrşey sliylenmedlğlne göre 
hangi memleket hesabına çalıştı. 

ğı gazetelere geçmemiştir. 
Yalnız verilen malıimsta göre 

Lozenz ve Firisk isminde iki Al
man kaptanı da bu tahkikatta şa.. 
hid diye dinlenmiştir. Bunlar 500 
İngiliz lirası kefalete raptedilerek 
bırakılmışlar ve Almanyaya dön.. 
müşlerdir. Tahkikatı yapan m!iıL 
deiumumi demiştir ki: 
Almanyalı kaptan lar Avrupa 

vapurile Almanyaya dönmek üze. 
re N evyorktan hareket eVıı!şler -
dir. Kefalet akçesi alınarak hıra.. 
kılmışlardır. Bununla beraber ifa_ 
delerine müracaat lazım olduğu 

zaman kendileri çağırılırsa tekrar 
vapurla dönüp geleceklertnl söy
lemişlerdir. Buna eminim. 

Llkin bundan sonra cuwı tah
kikatı daha sıkı bir şekle kona -
caktır. Amerika b!iktlmetl tahkl. 
katta şahid olara:k malumatına mü 
racaat edileceklertn kefalete bağ. 
Ianmıyarak hiçbir yere gitmesine 
müsaade etmiyecektir. Eğer böy
le bir şahid kaçacak olursa Amo -
rikadaki emlakine vaz'ıyed edile
cektir. Bundan başka casusluk cür 
mü şimdiye kadar daima ırlyasl 
bir cürüm sayılmakta ise de bun. 
dan böyle plan ve saire hırsızlığı 
diğer hukuku umumiye cürüm
leri gibi muhakeme edilerek p!An 
çalan casuslar h~kkında hırsız gi. 
bi muamele edilecektir. 
Diğer taraftan Amerikadakl ya.. 

Deli.kanlının yanına geldi: 
- Arşlbald, dedi. Bir daha ri

ca ediyorum. Vu geç bu izdivaç. 
tan ... 

Bu, deli.kanlının babası idi· Fa.. 
kat, daha ziyade söyliyemedl Ka.. 
saba hnlkl işi anladı. Ve kendisini 
yavaş yavaş iterek d!lkk.lndan U

zaklaştırdı. 
Bu sırada demirci bir ellne İneli, 

diğer eline de çekici aldı. Nişanlı
lara: 
- Hayatlarınızı blrleştirme.k İL 

tiyor musunuzi~. 
Diye sordu. Ve ceveb cevabını 

alınca İncilden kısa bir dua oku.. 
du. Ve çeglcl örse vurdu. Çıkan 
seda dışarıya kadar oksettt 
Merasim bitrniştl. Kan ve koca 
olmuşlardı. Artık hl9 bir kanım, 
hiç bir kuvvet onları blrib!rinden 
ayıramazdı, yaşlı adam dilkAndaıı 
içeri girdi: 
Örsün yanına doğru ytirüdil, eli

ni oğluna uzattı. \'e: 
- Beni, gelinime presante eti... 

dedi. 
İngiliz parlementosu bu usulü 

kaldırmak için yeni bir kanun da
ha hazırlıyor. Buna muvaffak 
olabilecek mi? ... 
İskoçyalılara bakılırsa hayır!... 

- Fakat böyle ısrar etmekle O

na karşı sert bir muamele ettiği
niz! farketmedinlz mi?. 

- Ben çocuğu itmedim, ona do. 
kunmadun. Buna benzer blrşey 
yapmadım. Yalnız kömürler! ala.. 
rak ocağa atmasını söylemekle 
kaldım. Hepsi bundan ıbarettir. 

Fakat iddia ve dava şudur: Bu 
çocuğun !ki eli de yanmıştır. Ço.. 
cuk hastaneye götürülmilştilr. Ba 
bası mahkemeye sevkedilmlş, 

cSon Telgraf. ın evvel glln ver. 
dlğl tafsilattan anlaşıldığı üzere 
para cezasına mahkOm edilmiş -
tir. Babanın başka bir cezayı lcah 
ettirecek derecede ağır bir kaba. 
hati görülmemi,tır. Fakat çocu. 
ğunu yakan baba diye tayyareci 
aleyhine halkın, konu komşunun 
yapmadığı kalmamıştır. Bunun alt 
tarafını yarınkı cSon Telgraf• ya.. 
zacaktır. 

bancı casuslara karp faaliyette v• 
mücadelede bulunan Amerikan te; 
Id.IJ.tı da millılro bir meselenin tah 
k1ld ile meşgul olmaktadır. Ame.. 
rikada bir fabrikada yapılmakta 
olan yeni &istem bir tayyarenin 
p!Anlan da çalınmıştır. Amerikan 
gizli teşldlAtı bu hırsızlığı yapan
ları bulmak için uğ:ırışyor. 

Şimdiye kadar, yapılan araştır_ 
malar netıceııinde Verendr Guden 
berıı ismınde bir Almanın lfadesL 
ne müracaat etmek !bun gelmif 

ve kendisi ıahld sı!atlle dinlenme. 
ğe çağırılmış ise de A!manyaya 
kaçmıştır. Bundan başka Doktor 
Glribel isminde bir Alman da da
ha evvel Amerlkadaiı Almanyaya 
gitnılştir. 

Bütün kahvelerde 
kaö ıd ambalajlı 
Şeker kullanılacak 
Alpullu fabrikasında 

yapılacak Cillan bu şe· 
kerler; çayla beraber 

verilecek 
Kahvehanelerimlzda m!lJterf 

ler. çayla birlikte verilen kesme 

§ek.erlerin açıkta gl)tü.rilldlllft ve 

bu gekerlerln kondu~ JdlçClk şe. 

kerliklere çayına ıeker atan her. 

kesin parmaklarile temas etttğı 

allkadarların nazarı dikkatine 

çarp!111ftır. Bu bal umumun sıb -
batinin korunması bakımından 

zararlı görülmüş, hastalıklı bir 

milşterlden bu suretle sağlam bir 

adama mikrop ııeçeblleceğl dü -

şünülerek tedbir alınması muva. 

fık görülmüştür. 

Bu maksadla Tüikiye şeker 

fabrikaları umum mildürliliiine 

müracaat olunmuş ve çayla bera. 

ber kahvelerde verilmek üzere 

üçer veya dörder şekerli k&ğıd 

amba!Ajlar temin edilip edilcmt. 

yeceğl sorulmuştur-

Gelen cevabda Alpullu şeker 

fabrikasında istenilen şekilde kA. 

ğıd aınbalnjlı şeker paketleri ya. 

pılacak tesisat bulunduğu, ancak 

bu nevi şekerın kilo b~ına l O ku. 

ruş fazlaya mal olacağı bildiri! -

mlştir. 

U murot sıhhatin korun.ması 

noktasından bu şekerlerden getir. 

tilerek bunların biltün kahveler -

de çayla beraber yalnız bunların 

verilmesinin teınlD.l düşünillmek. 

tedir. 
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Baş Vekilimiz Af 
şehrimizde Layihası 

(Birinci sahifeden devam) 
ilkönce Vaii ve Belediye reis'i 
Muhiddin Ü.rtii.ndağ tarajından 
karşılanml{, kendtsine beyanı he .. 
şamedi edilm4tir. Mii.teabben fs .. 
tanbul kumandanı Gene-cal Ha .. 
lis ve deniz komutanı, diğer mii.l .. 
ki ve ıµken nlesa Başvekili se .. 
lamlam1flardır. 

Başvekil istasyonda kendısini 

kaTşılıyan bütün zevatın ellenni 
ayn ayn sıkmış ve iltıfatta bu .. 
lunmU§tur. 

Haydarpaşadan uğurlanan Baş .. 
Vekil doğruca ıaraya ~İl ve 
Ulu Şef Atatürke mii.ldki olmuş .. 
tur. 
Aldığımız hu.!U.ti malumata na.. 

ıaran Celdl Bayar Hatay vaziye .. 

ti ve Fransa ile Türkiye arasında 
cereyan eden Parı.rtckl müzake .. 
rat münasebetile Atatürkc en son 
vaziyetleri arzedecek ve kendi .. 
Zerinden direktıf alacaklardır . .•• 

Başvekıliıı pazartesi gii.ııii. ak .. 
şamı Ankaraya avdeti ve salı gıi_ 
nii. toplanacak olan Parti grupmı .. 
da bulunması ihtimali kuı,vctlt .. 
dır. 

Başvekil Partide ağlebl ilıtirna! 
Hatay va?iyetiniıı son safhasını 
ve Paris müzakereleri ile affın u .. 
muma teşmili hususundaki nok • 
tai ııazannı izah edecek ve Mec .. 
!is tatil edilmeden öııce çıkacak 

kanunlar ve alınacak kararlar ii... 
zerinde Parti ile hükumet ara • 
sında fikir teati.~ yapılacaktır. 

( Birinci sayfadan devam ) 
mesi yakınlaştıkça memleke • 
tin birçok taraflarındaki ceza 
evlerinden Meclise mektubla 
ve telgraf arzuhalleri!e affın 
umuma şamil olması yolunda. 
ki istirhamlar çoğalmaktadır. 

Birçok vilayetlerden gelen bu 
af istirhamlan, af kanunu la .. 
yihasını müzakere etmekte o .. 
lan adliye encümenine havale 
edilmektedir. 

Bundan başka avukat Saffet 
Nezihi ve Fuad Ömer imzasile 
Büyük l\fi!let Meclisi Tiyase .. 
tine bir arzuhal verilerek son 
defa 15 sene ağır hapse mah • 
kum edilen şair Nazım Hik . 
metin affedilmesi rica edilmiş. 

tir. istidada şairin mahkfı • 
miyetine sebeb olan esbab u .. 
zun uzadıya izah ve t'aziyeti 

Prag, Henlaynın mu- tahliledilmektedir. 

talibatını kabul etti lngiliz kabinesi
(Birinci 11yfadan devam) 

iletmektedirler. 
Berliner Bürsenzaytııng, Çek 

hükumetinin komünistleri açıkça 
teşvik ettiğini y:u.nı:ıktadır. 

•Göblcs• Viyanaya ardiyor 
l'raı: 11 (AA.)- Buı:ün Viya. 

naya artınek üzcro tayylll'e ile Çe. 
koslovakyıqJm üstünden u~aeak 
olan Göbbels'in emniyetini temin 

hususunda AlmanJanın yaptığı ta 
leb hükumetçe kabul edilmiştir. 

Leh - Çek miinascbatı 
Varşova 10 (A.A.) ~ Bu sene, 

hiçbir Polonya heyeti sokollarm 
Pragda toplanacak yıllık kongre. 

sine iştirak etmiyecek, yalnız Vo .. 
livi Çeklerinin bir h,.y<>tı Praga 
gidecektir. 

Ceketi ters giydirilen ölü 
(Birinci sahifeden c!evam) 

darına karalrol kumandanı İbra • 
hlın onbaşıya anlatmıştır, 

Hemen vak'a mahalline gidil • 
mi§ ve hendek içinde yatmakta o
lan adamın; sol kulağı üzerinden 
bir tabanca kurşunıle vurulmuş 

olduğu anlaşılmı§tır. 

ClNAYET BAŞKA BİR YERDE 
1ş~!41.ı;;: ... 

Hadiseden Sarıyer jandarma Jru 
mandam yüzbaşı Salime ve zabıta 
ile müddelımıumillğe de malfunat 
verilmiştir. 

Mahallinde yapılan ilk tahkikat 
c:lnayetin başka bir mahalde ika 
olunduğunu v~ ağlebi ihtimal bir 
otomobille cesedin buraya getirL 
lerek atıldığını göstermiştir. Çün
kü ne cesedin bulunduğu yerde ve 
ne de civarda tek bir kan lekesi 
görülememiştir. 

615 KURUŞ PARA VE 2 ŞİLlNI.. 
Öğleden sonra da rnüddeiumu .. 

m1 muavinlerinden Hakkı Şükrü 
ile tabibiadil Enver :i<:aran, Sarı .. 
yer jandarma kumandanı Salim 
özaıp, komiser Hüsnü Gürsan 
vak'a yerine giderek tahkikatı de
rlnleştirmışlerdir. 

Ceset, HacıosrnanbayıIUnda ga
zinodan sonraki birınci vİnljın sol 
tara!ında gönllmü~tür. 

Cesedin üzerinde 615 kuruş Türk 
parası ile iki şilin bulwunuştur 

EJ.lıisesinde ne hüviyet cüıdani, 
ne de ufak b;r k&ğıd parçası bı!e 
bulunamamıştır. 

Doktor tarafından yapılan mu
ayenede bu adaınm başına çok ya. 
kından sılaılan bir kurşunla öldiı
rüldilğü tesbit edilmiştir. 
Kurşun adamın •ol sakağından 
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sıkılmış, başının sağ tarafından 

çıkmıştır. Kurşunun girdiği taraf. 
ta barut izlerı oldu~und~n kurşu. 
nun hemen şakağa dayanarak sı· 
kıldığı anlaşılmıştıı. 

34.35 yaşında kadar c.lwı bu a
dam uzunca boylu, esmer, balık e .. 
tindedir. 

MORGDA PARwL\K !ZİLE 
YAPILAN TEŞHİS' •. 

Cesed dün akşam geç vakit mor 
ga kaldırılmıştır. Orada cesedi mu 
ayene eden 6 ırıcı şube memurları 
simayı yabancı gormenıişlerdir. 

Bunun üzerine maktulü,., parmak 
izi alınmıştır. 

Parmak izlerı, mudiriyetteki 
parmak izi dosyalaıile karşılaştı .. 
nlınca esrarengiz ölünün hü,·ıyctl 
meydana çıkmıştır: 

Bu; Kasımpaşada Fııın sokagın .. 
da 15 numarad<! oturan Trablus
garblı Musa oğlu Ömer Lfıtfi is.. 
minde bir sabıbJıdır. 

KATİLİN İZİ ÜZERİNDE! .. 
Emniyet ikinci şube cinayet ıoo.. 

sası memurları: cesedin hüviyeti 
anlaşıldıktan sonra dün bütün ge
ce tahkikatla ve bazı yerlerde a. 
raştırmalarla meşgul olmu~lardır. 

Bu suretle mühim bir ipucu el .. 
de edilmiştir. Katilin yakalanması 
basit bir mesele haline girmiştir. 

* Saıhil kasabalarımız arasın .. 
da deniz tenezzüh postaları tesisi 

için belediyelerle temasa geçil .. 
mi§tir. * Devlet Demiryolları Zonguı.. 
dak hattı için satın aldığı otoma. 
tik kömur vagonlarından bir ta .. 
nesi gelmiştir. Yakında 30 tane 
daha gelecektir 

QOHAlv:34 

nin toplantısı 
( 1 inci sayfadan clevam ) 

Fransız ve İngiliz ticaret gemi.. 
lerinin bombardımanları netice ~ 
sinde ölenler ve yaralananlar var 
dır. Bu bombnrdımanl<.r İngilt~re 
ve Fransa gibi büyük devletlerin 
.meşru gururları hakkL"da bir en
dişe tevlid etmektedir. 

Sosyalistlerin organı olhn P .. 
pulaire gazetesı ŞLyle yr.zıyor: 

·Totaliter devletler gemi tor .. 
pilleme ve Fransız topraklarını 

bombardıman etme h5.diselerini 
çoğaltmakla Fransayı korkutmak 
ve Pirene hududuna~ ıür'atle bey 
nelmilel bir kontrol ıcsis rttirmek 
gayesini güdüyorlar Daladier'nin 
bu şantaıa sonuna kadar mukave
met edeceğini ümid ediyoruz,, 

Maarif Vekili 
lzmire gidiyor 

Maarif Vekilı Safvet Arıkan, 
Orta Anadoludaki zelzele mınta .. 
kasında yıkılan ma~rif müessese
lerini tedkik etmek ve yeni tedris 
yılından önce icab eden tedbirleri 
almak üzere dün Kırşehre gitm'ş .. 
tir. 

Vekil Orta Anad0ludaki tedkik .. 
!erine bugün de devam edecek, 
yarın İzmire hareket eyliyecektir. 

Safvet Arıkan birkaç gün de İz. 
mirde kalacak ve İzmir Maarü 
müdüründen İzmir maarüi hak .. 
kında izahat alacak, Izmir mek .. 
teblerini gezecek, ondan sonra ev
velce de yazdığımız gibi İzmirden 
doğruca şehrimize gelecektir. 

Vekil şehrimizde bir müddet ka 
lacak, muhtelif kült:ir müessese .. 
!eri hakkında tedkiklerde buluna .. 
caktır 

* Diyarbakırdaki Gölcük mın. 
takasının imarı için yapılan ted .. 
kikler çok ilerlemiştir. Gölün et.. 
rafındaki çamların arasına güzel 
evler yapılacaktır. 

* Akay idaresi tarafından Ya .. 
!ovaya işletilmesi kararlaştırılan 

araba vapuru seferlerine bugün 
saat 12 den itibaren başlanmıştır. 
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- Bir ölu ıçı.. nekadar duy. 
gusuz konuşuyorsunuz! .. Sizi ar. 
tık dinleyemeyeceğim .. 

Beni r.ahat bırakın! 
-Peyman! 
- Öldü diyorum size! 
-Aydın!! 

- Sizı tanımıyorumben.. çıkın 

dışarı! 
Erkek artık kudurmuştu· 
- Sizden alacağım var!. onu 

vermezseniz bir adım atmam .• 
Dünya buraya toplansa, hepsini 
boğarım, ğine çıkmam! 

- Alacağanız nedir? 
- Çocuğum! 
- Alçak! 

Kapı şiddetle açılarak yusuf 
içeri girmişti. Aydının elini ijpç .. 
rek devam etti: 

- Bana izin verinız .. Bu alçak 
sefilin haddini bildireyim! 

Yusufun ensesine soğuk bir şey 
dokunarak irkildi. Sermedin 
elinde parlayan silah Aydının 

gözlerinde çakmaklandL. Bu adam 
onu bir zaman barlarda soğuk kal. 
dırunlarda süründüren bu adam 
yine kirli elile onun yücelmiş 

temiz adını çamurlara atacak, ha. 
yatını, ümidlerini mahvedip bi .. 
tirecekti. Aydın haykıramadı, 

fakat bir haykırıştan daha kuv .. 
vetli bir hareket yaptı ... Aşk ve 

kin, bu, karşısında titriyen ada. 
mm gözlerini dümanlaın!§ ona 
kan döktürecekti!. Yine aşk ve 
kin o temiz gencin Yusufun yü .. 
reğinde de birdenbire şablıuınuş, 
onun gözlerini kızıla boyaınıştL 

Aydın beyaz elini, birbirini diş .. 
lemek istiyen bir canavar gibi 
birbirine dikilen iki çift kızıl gö .. 
zün arasına gerdi. Yalvarmağa 
eğilemiyordu. Haykırmaktan, ha .. 
!ini etrafa duyurmaktan çekini • 
yordu. Bir put gibi dona ka!IYllŞ
tı... Birbirini didiklemek, birbi • 
rinin üzerine saldırmak için kızıl .. 
!aşan erkek gözleri, şimdi çekin. 
meden "'"larında potlaşan kadı. 

Hatayda temizlik 
(Birinci sahifeden devam) 

tanzim etmeğe matuf bulunmaktadır. 
Bu m.~akerelerin neticesinde ikizli ve üçüzlü birrcr pakt yapı. 

lacaktır. Ikızli pakt Türkiye • Fransa ve üçüzlüsü ise TiiPkiye .. 
Fransa .. Suriye urasında olacaktır. 

Gelen haberlere göre bu husustaki müzakereler kısa bir zaman- SON TELGRAF'm Yazan: M. 
da itilôfla neticelenebilecek bir safhadadır. Tarihi tefrikası No. 10 

Bütün Fransız malbııatı bu yeni vaziyetten memnuu görünmekte H t" f 1 J 
ve an'anevi Türk. FranMz dostluğunun ihyasını alkı~lanıaktadırlar. arare ım azıa aştı, 

ALİ KOl\IİSER DEGİŞİYOR h" d" b • et er 
Suriyedeld Fransız t.li komiseri Kont dö l\lıırtcl son vaziyet kar. Jn 1 şer etı yaptJrJV e~' ij~kı 

şısı~~a vazifesinden çekilmek lüzumunu hissetmiş ve hükumetçe 5 1 1 I< 
az1ını beklemeden istira eylemiştir. u t~n. Azizi şimdiye kadar ~öY .8 erı ,f 

ı::::=:v=e=n=i =ko=m=i=.c=r=y=aı=u=nd=a=t=ay=·i=n=e=dil=ee=e=k=tir=.::=;===:========== dıf!I kaybetmiş olarak gorırııY çird~\~ 
ı· Arzınıyaz epeyce şaşkınlıl< ge q 

Bu gün kazanan 
talihliler 

45000 
Lira ikramiye 

kazanan 

32255 
12000 

Lira ikramiye 
kazanan 

211 9 
150 

Lira iKrami e 
kazanan 

5444 
200 LİRA KAZA~ANLAR 

34510 3492 37492 2212e 11410 
10556 4487 62Rg3 J 829 7578 
1287 4 34093 5596 

100 LİRA KAZANANLAR 

692 13432 153R8 2~192 11476 
39385 9621 31926 

29292 28967 1980 6960 31383 
24202 21670 34977 

50 LİRA KA.ZANANLAR 

36843 2706 661 513 31990 
35749 2454 29476 17624 14625 
39460 3054 16206 12081 39997 
15299 31885 38085 
29269 985 3~975 5206 19677 
9566 22834 14764 3435 4144 

28310 5677 37847 30607 28896 

Fransız 
Kabinesi 

( Birinci sayfadan devam ) 
müstenkü reyine karşı 24 rey ile 
radikal .. sosyalistlerin hükiımete 
itimad beyan eden takrirlni kabul 
etıni§tir. 

Daladier, encümen azasına hi • 
tab ederek demiştir ki: 

cGöz1erini bize çevirmiş olan 
Avrupaya bir demagoji nümunesi 
olursanız, size karşı bir müttefik 
ve dost sıfatile hareket edeceğime 
söz veremem. 

Bizim herşeyden evvel kuvvetli 
bir orduya ve sağlam bir maliyeye 

ihtiyacımız vardır. Avrupanın 

halihazırdaki vaziyetini unutma
manız lazımdır" 

na çevrildiler .. Baktılar .. Uzun u. 
zun, sessiz sessiz, bakıştılar. Ara .. 
larında potlaşan bu kadın, önün. 
de kanlı kurban verilecek, ayak .. 
ları kana bulaştırılacak bir ihti .. 
ras mabudesi değildi. O, gönül 
saygısı değer yüce ümidli, temiz 
alınlı bir genç _kızdı. Biribirinin 

kanına susayan iki kinli erkek ar
tık başlarını eğmişler, kan dök .. 
mek istiyen silahlarını ceblerine 

indirmişlerdi- İki canavar gibi 
içeri giren, iki kuzu gibi dışarı 
çıktılar. 

••• 
Aydın, opera holünün kapısın. 

dan otomobile atladı.. Sırtındaki 

kalın kürk titremesini gideremi .. 
yor, onu bir. türlü ısıtamıyordu .. 
Araba homurdana homurdana yü .. 
rümeğe başlarlten bu homurtu • 
lara, yakınlarda pa tlıyan bir si .. 
l.Ahın korkunç gümlemesi karıştı .• 

••• 
İki gün sonra, Aydın, gaz2te .. 

. 
8300 5009 18067 26503 
5249 10947 25883 34672 22000 
4275 23775 21278 19696 39845 

22332 4516 

39 LİRA KA:l"'NANLAR 

11911 24380 23280 26135 606 
8060 32628 38058 29201 2105 

30412 25151 20000 17994 16944 
26147 35207 32506 17320 17869 
12924 20757 22177 
10877 28873 36018 25504 24719 
3986 10422 19153 17998 32961 
1222 6154 20333 18426 5867 

19816 25152 32170 30668 20764 
13042 39161 21672 181 33364 
36091 26784 29319 37345 19982 
26989 26517 11363 15198 

Snu 55 ;le biten bUtün nunıa .. 
ralar 20 şn ıira amorti alırlar 

-

Muammer Eriş 
Şehrimizde 

İş Bankası ümum Müdürü ve 
Ankara nıeb'usu l\!uıımmer Eriş 

de bu sabah Başvekilimizk bir .. 
likte şehrimize ıcJmiştir. 

ita/yada 
Değişiklikler 

(Birinci sahifeden devam) 
tir. Bu arada Hariciye Nazırı Kont 
Ciano'nun f"§ist parti.ti umumi ıra 
tipliğine ve haricıye nezaretine de 
Londra sefiri Grandı tayin olu.. 
nacaktır. 

Bu deği§ikliğin İngiliz .. İtalyan 
münaoobatını daha >Yİ bir safhaya 
sokmak için yapıldıSı ilAve olun .. 
maktadır. 

Şehr im izde 
Sütten zehirlenenler 
Çoğalıyor 

Fatihte Maltaçarşısındıı Şekerci 
hanında oturan Süleyman, Mü .. 
yesser ve Müyesserin 3 çocuğu, 
içtikleri sütten zehirlenmişlerdir. 

Zehirlenenler Cerrahpaşa bas • 
tanesine naklolunmuşlardır. 
Şehrimizde son 15 gün içinde 

ikinci defa vukua gelen bu ha 
dise üzerine ehemmiyetle talıki. 
kata başlanmışhr. 

Bu beş kişilik ailenin içtikleri 

zehirli sütü, seyyar tütçü Şaban.. 

dan aldıkları anlaşılmıştır. Şaban 
tutulmuştur. 

lerde kısa bir havadis okudu: 

Dün gece Tepebaşında Mezar .. 
lık sokağında patlıyan silah se .. 
sine koşuşan polisler, sokağın ağ_ 
zında beyni patlamış ve soğuma. 
ğa yüz tutmuş bir cesed bulmuş ... 
!ardır. Üzerinde yalnız hüviyetıne 
aid bazı kağıdlar bulunan mün • 

tehirin esbak valilerden Mehmed 
Nazmi Paşanın oğlu Sermed Bey 
olduğu anlaşılmışsa da intiharın 
sebebi evinde yapılan araştırm;ı .. 
lardan da açığa çıkarılamamıştır. 

Son zamanlarda içkiye düşen ve 
işini gücünü yüzüstü bırakan bu 

gencin şidde.tli bir alkol buhra .. 
nına kurban olduğu anlaşılıyor ... 

Aydın gazeteyi bıraktı ve göz. 
!erinde titreyen yaşları göster .. 

meden yine doktor Zehranın 

lekesiz beyaz dizlerine başını da .. 
yadı. 

NEZlHE MUHlDDlN 

- Bitti -

. uııl' If-1' • 
Sultan Aziz irade etti: 1 

- Ustam! Şu avizeleri yaksın!.( 
Bir parça daha rahatlasak bura. 
da... Sonra, hararetim fazlalaş'"ı. 
Bir demirhindi şerbeti de yaptı • 
rıver .. 

lan tavrı almıştı Il ıııı ra:Jı' 
her Gürcü kızının da ~n~ıd"' 
yormuş olduğu goruluY ıre 1 • ~ 

Gürcü kızı da, ~ir Jll:zı~. ıııı : . 
miş boyunda, genıŞ oı1l ve , r 
zun ve balık etinde, ıncc sıl<' f"' 

Arzıniyaz, hemen yer öpüp çık. 
tı. Kalfalarına demirhindi şer .. 
beti yapılmasını emretmekle be .. 
raber, elinde ~amdan yakma me .. 
~alesi olduğu halde tekrar billı'.ır 

rin belli, dolgun kalçalı• pi ~· f• 
zl

.. su 
cudlu, gergin yu " 
deli bir dilberdi. tıJll'' 

Hava sıcaktı. Fak.al. de bU 
soğuk mermerleri, ıçıll ıJil' ~ 
nanlara bir parça şcrı şıı•ı 
yordu. Billüı havuzun _,, 
. .-.nıV"" 
ınsıın ,.. ~rpC 

reced 
M 0 uerect ' 

'll r 

Ca11 ,, lQ 

havuza döndü. Mahrem kapıyı 

vurdu. Fakat içerden gel diyen 
yoktu. Tekrar, tekrar vurdu. Yi .. 
ne efendisi gel diye mukabelede 
bulunmamıştı. Eski kurd •aşır .. 
madı. Derhal işi anladı. Elindeki 
meşa!eyi söndürüp bir köşeye da. 
yandıktan sonra keskin kulakla. 
rmı kapıya verdi. !çerden derin 
ve kısık sesler geliyordu. 

\'ıı'clı 
yorgt. ki bıraz e ti> e<> 

tarafından karnıakaflŞ çııı:ı& 
saçlarını zorla targyıP 8 

" ~·r. 
Yor 

Düşündü. Daha içcrden tıkalı 

iki dakika bile olmamıştı. Demek 
efendisi Gürcü kızile başbaşa kal .. 
mağı karanlıklara bile tercih e .. 
diyordu. 

Akşam oldu, gün battı. Hava 
karardı. Ezani saat yarımı buldu. 
Daha hala; Arzıniyaz köşede sön. 
dürülmüş şamdan mcş:ılesi ile 
kapıda bekliyordu. Bir daha da 
çağırılmadıkça kapıyı vuramaz .. 
dı. 

Sultan Azizi, şimdiye kadar 
böyle kendini kaybetmiş olarak 
görmiyen Arzın!yaz, başka dü .. 
şüncelerin tesirile müteellim ol. 
mağa başladı. 

Görülüyordu ki efendis! Gürcü 
kızına şimdiye kadar kimseye 
yapmadığını yap~yordu. Ve yine 
ilk ağızda görülüyordu ki Sultan 
Aziz, bu kızdan kolay kolay ay • 
rılmıyacaktı. Öyle hale gelmişti 
ki, gece ile gündüzü bile tefrik.. 
ten bihaber olmuştu. Ya bu kız 
yetiştirmesi olduğu halde bir giln 
gelir de kendisini kıskanır ve 
çeşmidilden daha garazkar bir 
vaziyet alırsa nice olurdu hali!. 
Arzıniyaz bu düşüncelerle ka. 

fasını !Yorarken, Sultan Azizin el 
şakırtısı işitildi. 

Hemen meşaleyi yakıp karanlık 

lışıyordu. ., g 
Sultan Azi.Zin yor~ ~·· 

daha hiilii Dilsadın iıZ' ,· 0\~ • . illi 
Bir yandan nargıJeS ~ı 

d a~ı·
tıyor, bir yandan " ~' 
linin saç taraınıısı r1l ~en ıııtıl1"'. , 

Arzıniyaz bir yaıı d8 ııc!ll 
d r > 

yakıyor, bir ya ıl .ı l 
medcn efendisilc .D ' 
ediyordu. ill ys 

Yüz mumluk n,1zcn bitı!' 
ması öyle kolırY kol3Y efend 
Maamafih bazincdat• -rü<0 

, .. go .. Lo 

nin sabırsızlandıgınl 'kAt'ıııt' 
Biran eV\-el tekrar, şı 1~ı8l' 
tüne atılmak ve on~n nt~çt1 

jrı r ' 
saçlarını tekrar ıstedlğl ı 
karmakarışık etınek ııeJU 
rından ve gözlerinden sesle 

d rına b~ 
Bir aralık hazine a cı şc5 

- Ustam! Ne bıl~e eıP· t 
Hazinedar muk9ııeizil1• ;. 
- Ferfan efeııdUl1 Jllıııtl 

buyurulursa birkat , 

kaldı efendiıııiZ··· ı1,, yerdt 
Sultan Aziz; oldUı;~ ~ gibi 

raını d DuruJaC8 
yor u. 

değildi. rı Jllerd'J 
Mat gıı" zel, havuıud3 ~ı~ 

• 51.l ' ·~· nine yarı gövdesı s1' il ıfl 
yukarısı dışarıda ol~utrılııı ,ı )" 
le bir poz vererek 0 vaıiY' 

k" bU rını tarıyordu ı, Jıib p-
şısında iradesinC ı;ıı eı iP ı' 
bile tahammül edell1 · i 
bilirdi. (V"''"" 

havuza gidi. 
Padişah, yine ayni sedirde fa. l======'"".".~t;-

kat terlemişti. Y eni nesr lY.!!.- j( ~ 
Arzıniyaz, içeri girip şamdan • Hıç1<ır• tr>P' tli ,o .ıJı 

!arı yakmağa başladığı zaman, Genç ve ıoyıne ık• ı .. 
Sultan Aziz hazinedarın&, yor .. me Nadirin cHıçkı~diııııifıı.,, 
gun bir boğa sadasını andıran bir kitab halinde peşr .,,,ıetiJl r/· 

s1 "zel e. •il' 
se c: senelerin en gu kıl~b • 5ı1 ) 

- Ustam! Ortalık kararmış da olan bu roman i.n rdP 
niçin haber vermezsln!.. bütün kütüphanele 

Hazinedar, yer öpüp tab'ı şaha- sahlmaktadır. 

neye layık bir surette cevab ver
di: 

- İrade efendimizindir! 
Hazinedar, Padişahın bu gibi 

inceliklerine vakıf olduğundan 

clrade efendimizindir. diye, efen .. 
d.isine her dilediğini 'Yllpmak fer .. 
manı dahilinde demek istemişti. 

Hazinedar, meşale ile teker, te .. 
ker fanos içindeki mumları yal< .. 
mağa başladı. Bu iş öyle kolay, 
kolay biter neviden değildi. Hiç 
olmazsa en aşağı on beş dakik~ 
sürerdL 
Arzıniyaz mumları yakıyor, bir 

yandan da havuzıın kenarında u .. 
zun saçlarını tarayan yorgun ve 
oldukça hırpalanmış mat güze .. 
!ini gözünün kuyruğile kontrol 
ediyordu. 

Sultan Aziz, haşin bir müsa .. 
raadan galib çıkmış bir gladyatö .. 
re benziyor, zavallı Dilşad, her 
tarafı zedelenmiş, yaralanmış bir 
kumru gibi idi. 

Padişah, yüz otuz beş okkalık 
dev cüsse bir adamdı. Geniş o .. 
muzlu, kalın pazulu, iri elli, boğa 
enseli bir pehlivandı. Öyle, kolay 
kalak yorgun düşebilecek bir 
şahsiyet değildi. 

Zaten; iki aydır idman ve gü -
reş üzerinde olduğundan demır 

kafeste hap.edilmiş yırtıcı bir as .. 

••• ~·\f 

~ J(~ ııı" 
LOKJ>IA• ··a (1-!l • .ti 

k·ın ı 111'' 
Lokman He 1 e,.ıDeıe o(ıJI 

çıktı. (Gen~Jere, ,ı\latil';~.,ıı'~ 
si!) (Ulu Onder ) lı . .t 

, ı! 1 .. ·~ t 
timize teberru laf 'fiİrJ: '-tıJll" 
ihtila molmak) •. ( (J.P"·...-ıı~ 
muzafferiyetlerıl' ·ı<ll'' \"'jı 

. .. .. dleri) esas .rtıo'·"' 
mın ogu • k Jll"'. ,... 
mak için) (l{iİI' a~01 d 

' (Sig3ra (.ıl 
saklamalı?), 0ğl:ıl' ıJc" 
lidir) (Bavanlıır; 1ı'l• ( •' ''.·kıı 11 .o,,ı 
mak istersınız, orıil~' ~ 
aleminde neı.:r gi. 11~ l .,, 
ipek mi sun ı rıı 11s.9 ' ıı 1 rı (AyakkabıJarıın• 51çaıı a 

t 1. ) (Fındtl< gıb' e me ı • r· .. ,) ... 
g- alır ve öldürii ıı. ·rd" v va 
met! makalelPT u,ıııı .ı 

00 
JtUr . jlf' 

senelig· i (1 ) ı\O· 
. ., 01ıı av 

Hekim, Dl\·an, rW• .:.:.:=:;;_- ;--::-;;,, rf1'lıı cıJ 
Üsküdar fcı'a . ,ıı.ıl' .• 

dola) 1 ~.,, 
Bir borçton d t ~o ~ 

8 a ' . ~7 
tışı mukarrer 1, gıır pJ' 

6/933 f~ . ~ 
keçinin 21/ JIU ~o 1v 

Ü kü. d da pud•' " af ~ s ar ,.ı~ ..., 
·.,,de ~ v· 

caddesi üz rı liPıcrı 1~o dal1 ıa b" 
sa tılacağın . ,.8tl' ~P 

de 1
' "

1 

atıc nıaha!lın 1Jiıll ı 
. "·aaııerı 

mura ınur,.L 

Şi~ 
~, 

~a 
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Yarışı 
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OÖLAPLAJ OTELi KİRAYA VERİLiYOR 
Adalar Malmüdürlüğünden : 

~· oynanan komedi! 
·,~ (4 üncü sahifemizden devam) Semti Mahallesi Sokağı Cinsi Oda No. Her oda

nın mü ham 
men icar 
Lira K. 

------.. (4 ün<il sahifeden devam) 
_'\_ } Oooh .. Kadın ruhunu anlama • 

ritada göze bile görünmiyen ufa. 
cık bir parça toprağı ele geçirmek 

Vesika, nsim, malQmat ve not verenler: Eski Osmanlı donanması erkA
nından miralay Remzi, İskele ve limanlar umum kumandanı albay 

Şükrü Pala, komodor başkiltibi İhsan, batan gemi kaptanları, 
eski armatörler. Vıı bugüne kadar ı::izli kalan vesikalar 

mış, kadını sevmeSıni bilmemek, 
kadınla meşgul olmamak .. bilir 
misiniz bunun neticesi nedir? .. 

için bugün sel gibı insM kam ak-

tığını gözönünden kaçırmamak la. Büyükada Yalı Altınordu 
zımdır. 

Bende de öyle oldu. Ruhumun Sel gibi insan konı ı.kıyor ve 
muhtac olduğu heyecanı, gönlü _ haftalarca süren muharebeler o. 
mün beklediği taşkın arzuyu luyor. Nasıl gölge denilen şey ay. 
dışarda karşılamağa hariç piya _ dınlıkla beraber ise harbin zafer 

Dölaplaj 

oteli 

2 ili 10 

11 na 16 

17 ııa 21 

22, 26, 27, 31 

30 00 

40 00 

35 00 

10 00 

15 00 sadan eve aşk ithaline mecour oL ümidlerile beraber olan bir takım 
dwn. Kocam duysa bu ithalata bozgunlukları vardır. General. 
mümaneat eder. Gümrüğe 01.ısak Fon Meç makalesinin alt tarafına 
kaymağa kalkardı. Fakat gözii - devamla şu netic•yi çıkarmakta -

ara şişeden çıkan 
23, 25, 28, 30 

24, 29 35 00 

Yukarıda yazılı odalar mevsimlik kiraya verilecektir. İsteklilerin 

20/6/938 pazartesi günü saat 14 de Adalar Malmüdürlüğünde Satış Ko-

g• (• t.ıılt 
liııı . lılar! 

;il" ~ı~ Sabile dönmezseniz der
ı batırırım. 

· n İnı:iliz tahtelbalıiri• :1 okuma.mı bitırince ka.. 
ılö <r tnünakaşa çıktı. Tayfa.. 
"ll l!eJiın diye ısrar ediyorlar, 

teis· <: • 
'a ~ıın bunu şimdi atmadı. 
·~ llıbilir ne zamandan kaL .... 

Or tn" 'j !i d ş·' unakaşa ı er yor u: 
t;1llıdi atmışlardır reis! 
t!: biliyorsun?. 
. aksana balıkçılar diye baş. 

:.fer Hasan reis de biraz 

1~ U. .. Diğer kayıklarda Ha.. 
löe Yüksek sesle bağırıyor. 

I; 1 
"ar Hasan reis? 

e olduı 
·:lar. Ş

0

ışeden çıkan k.'iğıdı 
. , a onlarda da münakaşa 
'l!ı>r-· 1· . . .. ış ı. 

·<? hol avdan ayrılmak is. 
J t!ar; tayfalar da aldıkları 

. 4ıııcktubundan şiddetle ür. 
tdı .. 

''ot uzaktaki kayıklardan 

1 
bir kaynaşma oldu. Tay _ 

, il hıri uzakta bir noktaya 
itı!ıı gözüne suda pırıldıyan 
'!Jı . -bıı ıs:ıbet e'tigini haykır • 
. l!un il.zerine tehdidin ya -
~ zanneden kayık sürat... 
'"d" -ogru kıirek çalınaga, 

can atmağa koşmuştu. 
:. kayıklar da bu hareketin 

~.Jılclbahir geliyor! 
~ıı. k • 

·,ıla açan kayıga uymuş -
1 r da süratle sahile doğru 
ıı, Çekıııeğe başlamışlardı. 
~~k preskopun başından 
llıJ •yı tamamen seyrediyor -
~ 'sınin böyle kolayca iste. 
b ltj Yaptıg· mı görünce bil -
•r lı 
~ az duydu: 

~~ilin muvaffak olacağım! 
t atile bu ilk işi, balıkçıları 
, ~ kaçırmayı muvaffaki -

'., ır hayırlı başlangıç say -

İıt~ 
"llı1r lren saati yaklaşıyor, talı.. 
~de büyük bir hazırlık gö. 
ı 1Yordu '•t . 
\llıe ha.kan Helbrock trene 
\'tq laat kaldığını görünce bu 

'•~ 1 ~·· \.ı haddini buldu. 
ı .agı ışi bir defa daha de • 
ltııçi.rı ikinciyi çağırdı: 
~ Zır nuyız? 
~aıııilınen kaptan! 

~~~un üstüne çıkmışız gibi 
~ .•t yapalım! 

~ t~Ustüne kaptan! 
~;ıırı verdikten sonra işe 
~ 

~~başına! 
"iıılar lidasını verdi. Derhal 
~~ g' top başına koşma vazi. 
~t•Çtiler. Geceden top esa. 
'illa antre edilmişti. Torpil 

rııı 
·ı ~ a bakanlar da kovan 
~~ 0ltuştular. Bir saniye gi. 
. ~ tı 111ürettebat faaliyet gös. 

İl ~inandaki işi son bir de. 
~ tamam yapacaklarını 
~ lllarına gösterdiler! 

aıı 
~ b sonra Helbrock tekrar 
bfr ll§ına geçt.j gözlerini a. 
b, 8

1
•atine çevirerek bekle. 

'·ı. i adı ''<t .. 
'\~an bir siyah düman gö _ 

\;~~ı· l!elbrock'un yüreğı ağ. 
ı. Lt gibi oldu 
•1a1 . • 
tı •mır verdi: 
~tılq 
~ 1 er işlesin! Çıkıyoruz! 
it lıki!er işledi; tren sahih 

~? da\'si_yavaş yavaş döner • 
~'\t e agır ağır suyun üze -

1
' ltelbrock açılan dış ka. 

kağıdı duyunca ... 
münakaşalar 
portadan yukarı, açıkta duruyor: 

- Top başına! 
Kumandaıtile beraber B 7 nin 

küçük topunun başına koşuşan 
iki gedikli sahil boyunca ilerle _ 
yen hedefe, emanetleri götüren 
katara topu dirise ettiler. Şimen
diferin üzerinde adamların telılş.. 

la koşııştukların görüyor, katar 
ağırlıyor, durmak gerı kaçmak is.. 
tiyordu. Bu sırada madeni bir 
patlama duyuldu. Tahtelbahrin 
topundan çıkan ilk mermi trenin 
üzerinden aştı, ileriye düştü, bir 
tarlada inlilak etti. 

Bunu ikinci, üçüncü 
takib etti... 

mermiler 

Katar biraz ileride durdu. A _ 
çılan vagon kapılarından yPrlere 
atlıyan askerler, katarın muhafız 
taburu, tabur kumandanının kıı. 
mandasile kırlara yayıldı. Ağır 

makinelitüfeklcr indirildi. B 7 bo. 
yuna ateş ediyor, mermiler öteye 
beriye düşüyor, trene bır lılrül 

'isabt't etmıyordu ... flu sırada sa. 
hilden, taburun bulunduğu yer _ 
den ateş başladı . Tren de sürat. 
le gerisingeri yola koyuldu. Tah. 
telbahir, bu ateş karşısında son 
bir mermi daha savurdu. Fakat 
bu seferki mermi, taburun arazı_ 
ye dağılan e(radının arasınd~ in. 
fil5k etti. Dört kişi yaralandı. .. 
B 7 suya dalmağa, yavaş yavaş 

bulunduğu yerde alçalmağa, bat. 
mağa başladı ... Biraz sonra da 
gözden kyboldu ... 

İzzet Bey, tabur kum ındanile 

başlamıştı 
beraber katardan inmiş, onunla 
bulunduğu yerde alçalmağa, bat. 

(Devamı var) 

BUGÜNKÜ PROGRAM 

Akşam neşriyatı: 

18,30 Pltıkla dans musikisi. 19,15 
Konferans: ün;versite namına: 
Doçent Münir Sarpyener (Çocuk
larda kemik ve oynak yerlerinin 
tüberkülozu). 19,55 Borsa hai:ıer. 

teri. 20 Necmeddin Riza ve arka
daşları tarafından Tlırk musikisi 
ve halk şarkıları. 20,45 Hava ra.. 

poru. 20,48 Ömer mza tarafından 
arabca söylev. 21 Belına ve arka. 

daşları tarafından Türk musikisi 
ve halk şarkıları (Saat ayarı). 

21.45 Orhstra: 
1- Balfe' Bonemiyeıı. 

2- Bize: Karmen fantezi. 
3- Translatör: Vaize: taroyme-

ray. 
l- Severak: Buvat a müzik. 
22,15 Ajans hah rlcri. 22,30 Plak 

la sololar open ve operet parça. 
ları. 22,50 Son lıabn JE'f ve ertesi 
günün progra'Tlı. 23 Son. 

YARl:'liKİ PROGRAM 

Öğ-1<" neşriyatı 
12,30 Plakla Tllrk musikisi. 12,50 

Havadis. 13,5 Plakla Türk musı -
kisi. 13,30 Muhtelif plak neşriyatı. 
14 Son. 

nün önünde yapmadığım kalma. dır: 

sa, ağzını açmazdı. Açması için Çok defa tekrar ettik. Yine de misyonuna müracaatları. .3334. 
görmesi lilzımdı. Kocamsa. gbrcn söyliyelim: Şunun sık sık söylen. 
görmesi lazımdı. Kocamsa, gören diğini işitiyoruz: Harbi çabuk bL \============================== 

ÜSKÜDAR İCRA MEMURLUGUNDAN: gözlerile göremiyen bir adamdı. tirerek zafere erışmek içın hamle 
Şimdi karşıki evde oturan Ha- etmek, atılmak kafidir diyorlar. Adapazarı Türk tıc&ret Bankasına ol.an borcuna mııkabil, Erenkö. 

yati Beyle pencereden işaretlesı - Hiç sliphesiz bu hamleyi atmak, yünde Bostancı mahallesinde Bağdad caddesinde kain eskı 57 yeni 361 
yoruz. Onun da kocamın ayni ileri atılmak !1ızım birşeydir. Biz numaralı köşkde oturan Hacı Tosun oğlu Ali Kenanın nıezkur Bank~ya 
hissiz, hamhalat bir karısı var. Almanlar böyle hamle göstermeği birinci derecede ipotek irae eylediği ve tamamına 2050 brn (yalnız ki 
Adamın haklı olarak gözü dışarı. bilıriz. Bır gün tazım olursa bunu bin elli) kıymet takdir olunan Erenköy Bostancı mahalte;;nde Bağdad 
da. Yakışıklı bir erkek doğrusu.. gösteririz. Fakat eğer bu hamle caddesinde kain eski 57 yeni 361/4 numara ile mura~kam ve şark:.n 
Geniş omuzları, iri bir gövdesi denilen şey yalnız bir takım bul. Çatalçeşnıe tariki, şimalcn sahibi senet tarlası; garl·~n sahibi senet 
var. Hele yürüyüşüne bayılıyo - yalara istinad ediyor, kolay bir köşkü ve bahçesi, cenubcn yeni küşad olunan tarik ile m&hdud 1279 
rum. Kocam bir kaplumbağa gibi takım arzulara gıivcniyorsa pek metre murabbaı ve 86 ~antfmetre murabbaından ibaret 0lııp iç nde bir 
yürüyor, o ise bir geyik çevikliği çabuk kırılır, gider. Harb hamle. büyük kuyu ve elektrik ile ışler motörünü ve bahçe ve evıne su tesi. 
ile .. İlk fırsatta da Hayatı ile bu. sinin müessir olabilmesi için düş. satını muhtevi ve muhtelif cinsden meyva ağaçları mevc~tl bi: tarların 
luşacağım. Hayret, şimdiki halde mana karşı ıyic~ yerleşmış, sabit tamamı yine, 
yalnız işaretleşmekle iktifa cdi - olmuş bir üstünlük ıazınıdır. Bu Tamamına (1450) bin dört yüz elli lira kıymet takJ'f tdilen Eren-
yor. Kimbilir, belki de görülmek. olmadığı takdirde hamle denilen köy Bostancı mahallesinde Bağdad caddesinde eski 57 yrn 361/6 nu. 
ten ve karısmdan çekiniyor. şey bir bardak gibi kırılır. Ondan mara ile murakkam şarkan sahibi senet köşkü ve bahçesi, gorben Züh. 

\==c====';';===~(D=e=v=a=m=ı=v=a=r)== sonra artık faydasız, r.eticesiz bir tüpaşa veresesi tarlası, ccnuben yeni küşad olunan tarik ile mahdud 
İstanbul Üçünci.i İrra Memurlu - iş başlamış olur. Uarb bu hale ge. (1122) bin yüz yirmi iki metre murabbaı ve (84) seksen döi't santimetre 

ğundan: lince kırılan parçaları toplamak murabbaından ibaret olup iki tarafı duvar ve üzerlerl tel ile muhat 
İpotek cihetinden paraya çc,·riL ümidi bile insanda l:almı;z olur.> ltamamile üzüm bağı ve içınde birkaç muhtelif cinsdcn meyva ağacı 

mesine karar verilen ve tamamına İşte G<!neral Fon Meç kendi va- 'bulunan tarlanın tamamı ve yine, tamamına (1300) bin üç yüz Pra 
(6570) lira kıymet lakdır cılu!lan A. tandaşlarını ilecide b;r harb olur. kıymet takdir olunan Erenköy Bo.stancı mahallesinde lhğtlad cadde. 
lacahamamda Çelebioğlu Alaeddın sa bunun kolay Ql•cığı, Almanya sinde kıiin eski 57, yenı 361/7 numara ıle murakkam ş:ırkan Çatalçe me 
mahallesinde Sabuncu !-anı cadde. içın zaferle neticelenc.:ğ; etrafın. tarik., şiına.en Şevketpap tarlası, garben ve cenLben sar Ji senet tar
sinde eski 69, 71 yeni G~ 71 kapı da gösterilen iimidlere. söylenen !asile mahtlud (1279) bııı !ki yüz yetmış dokuz metre mu"al:',uı ve (86) 
No.lu bir tara(! Eftihiyosun dıikka- sözlere karşı böylece u!·anık ve ilı 3ekscr altı sant.metre r:-.ır~bbaından ibaret Ye iki tar.ı.f• dLıva~ ''" uzeri 
nı öbür tarafı Lcblebic' h~nı durnrı ti yatlı bulunmağa davet ediyor de tel ile muhat ve derununda hın metre murabbaı 'Tlal :ıl'i bağı ve b:r 
öbür tarafı Alaca hamam o~:.ınlu ~u mekt.r Generalin iş~rct ettiği İs- kuyu ve muhtelif cins w ne\iden ağaç bulunan bir t.:ır :mın tam mı 
tarafı rabii tariki am ile mahıluJ panya ddhili harbi ite Çin_ Japon açık arttırma ile satılmasına karar \•erilmiştir. 
Bczirhane gediğinden münkalıu bir Jıar'ıi herhalde yerindr ileri sürü.. 1- İşbu gayri menkullerin arttırma şartnamesi (15 Haziran 938) 
dükkanın 120 hisse itibarile 61 his. len iki misal olsa gerek. tarihinde Çarşamba guPünden ıtibaren 938/762 T. sayılı dosya ılr Üs-
sesi açık arttırmaya konulmuş olup Uzak Şarkta Çinliler Japonlara küdar İcra Dairesinin muayyen numarasında herkesin g3rrb;lm~ iç_ı 
13/7/938 tarihine ınüsadif ı;..~şanıba karşı mukavemet gcisterıyorlar. açıktır. ilanda yazılı ol.ınlardan fazla malumat alnıak '<'i erler işbu 
günü saat 10 dan 12 ye kadır dıre - İsparyada da cumhuriyctçıler Ge. ışartnameyi 938/762 ı!e ınemuriyetimize müracaat etme' d .. 
mizde birinci çık arttırması :cra kı. neral Frankoya karşı dııyanıyor- 2- Gayri menkul (13 Temmuz 93R) tarihinde Çar amba gunü • at 
lınacağı Ye arttırma lıede!i ın_zkur l:ır. Çın _ Japon harbi geçen yaz 14 de Üsküdarda İhsarıiyetle Şerefbey Çeşmesi sokağ•,da 16 nur. ıralı 
gayrimenkule takdir ed:l n kıymet- başlerken Japonkrın ümidi bunu ıadlıye binasında Üskildar İcra memurluğu odasında üç defa bağırıl
ten satılığa çıkarılan hisseye mıısib bir Jd ayda istedikleri gibı bitır. 'Hıktan s0nra en çok arttırk~a ilıale cdilır. Ancak arttmra bedeli mıı
kıymetin '; 75 ini bulduğu surette mc'<t Halbuki? . 'bammcn kıymetın ~;, 75 L"İ bulmaz veya satış istıyenın alacağına ruç
cn çok arttıranın uhdesine ihale O- İspanyada da artık Cumhuri _ 'ham olan diğer alacaklılar bulunursa bedeli bunların o ga,;ıi merkul 
lunacaktır. Aksi halde son arttıra. yetçilerin büsbütün r.ıağ!Ub edil- ,ile temin edilmiş alacaklarının mecmu undan fazlaya çıkr:-.ızsa en çok 
nın teahhüdü baki kalmak üzere mcsi birkaç haflslık iş sayılıyor. ,arttıranın taahhütlü baki kalmak üzere arttırma 15 g.ln daha l md't 

==============================\arttırma l5 gün müddetle temdid Jbuk' ıedilcrek (28 Temmuz 938) tarihinde Perş_embe günü saat H de Üskü. 

t " 1 k 2 / /938 du. Ha ı? ... L A N J 0 
unara 

8 7 
tarihine müsa - ---------------.-_..,. darda İhsaniye Şerefbcy Çeşmesi sokağında 16 numaralı "dliye bina-SATIŞ 

Üsküdar icra Menıurluğundan : 
Sabiha tarafından \1 akıf Paralar İdaresinden 22144 ıkraz numara-

sile borç alınan paraya mukabil birinci derecede ipotek gösterilmiş olup 

borcun ödenmemesinden dolayı satılmasına karar verilen ve tamamına 

ehli vukuf tarafından 500 lira kıymet takdir edilmış olan Bostancıda 

dif perşembe günü ayni saatte dai. İstanbul üçüncü icra memurlu _ :sında :cra memurluğu odasında yapılacak arttırmada lıcdeh satış ıstL 
remizde yapılacak olan ikinci açık ğundan: 'yenin alacağına rüçhanı olan diğer alacaklıların bu gayri menkul ile 
arttırmasında dahi yukarıda yazılı ı d f ı k k l k Paraya çevrilmesine karar veri. temin edilmiş alacakları mecmuun an az aya çı ma . şartı e en ço 
bedel elde edilemediği takdirde sa. 

len ve tamamına yeminli ehlivukuf .arttırana ihale icra kılınacaktır. 
tış 2280 No. Ju kanun ahkamına tev. 
fikan geri bırakılacaktır. Satış pe _ tarafından 4480 lira kıymet takdir 3- Arttırma bedelı peşindir. Arttırmıya iştirak iç.n yukarıda ya

olunnn Beyoğlunda Hüseyinağa ma. zılı kıymetin "'n 7,5 nisbetinde pey akçesi veya milli bir b3nkar.ın t.:'şin para !iledir. Arttırmaya girmek 
hallesinde Akarca sokağında eski minat !"'cktubu tevdi edıkcektir. istiyenler mukadder kıymetten sa. 

b ve yeni 2 kapı No. suna kayıtlı ve 4- Gayri menkul kentlisine ilıale olunan kimseye derhal veya w. Cesriderbend mevkiinde 9:l/57 numaralı şarkan Abülkadir ile Seniye . !ılığa çıkarılan hisseye isa et eden 
bir tarafı müteveffa Dikranın 4 sa.. 'rilcn mühlet içinde parayı vermezse ihale kararı fesholunarak kendi. kıymetin ~~7,5 nisbetindc pey ak. köşk ve bahçesi, garben Avadis tarlası, şimalen Behıye ve Abdülkadir 

tarlası, cenuben yeni açılan ,;ol ile çevrili bir bab hanenin evsaf ve 

mesalıası aşağıda yazıtıdır: 

Zeıııin kat: Zemini karesiman 

bir oda, merdiven altı ve sarnıçtır. 

bır sahanlık, bir sofa, ı:usulhaneli 

yılı hanesi ve bir tarafı yine müte. 'sinden evvel en yüksek tekli.ide bulunan kimseye arzetmı;: olduğu te-çası veya ulusal bir bankanın temi. j 
nat mektubunu vermeleri lazımdır. veffanın 1 No. lu hanesi trafeynı delle almağa razı olursa ona razı olmazsa v~ya bulunmazsa hemen 15 
Hakları tapu sicillerile sobit olmı.. tarik.iiı.m. ile ma.hdud bir evin 4 his-ıgün müddetle arttırmaya çı~arılıp .e~ çok arttırana ihale edilir İki .ihale 
yan ipotekli alacaklılarla diğer alaka se ıtıbarile 3 hıssesı açık arttırma. arasındaki fark ve geçen gunler ıçın % 5 ten hesab olunacak faız '-e 
darların ve irtifak hakkı sahibleri. ya konmuş olup 13/7/38 tarihine diğer masraflar ayrıca hükme hacet kalmaksızın meır.uriyetimizce alı. 

müsadif çarşamba günü saat 10 dan cıdan tahsil olunur. 

12 ye kadar dairemizde birinci açık 5- İpotek sahibi alacaklılarla diğer alacaklıların ve ırtifak hakkı 
rnı ilanın tarihinde nitibaren 20 gün arttırması icra ve arttırma bedeli sahihlerinin gayri menkul üzerindeki haklarının hususu ile faiz ve mas. 
zarfında evrakı müsbitelcrile bir _ mezkur gayrimenkule takdir edilen rafa dahil olan iddialarına gayri menkul üzerindeki haklarının ilan ta. 
Jikle dairemize bildirmeleri iktiza kıymetten satışa konan hissei mu.. 

1rilıinden itibaren 20 gün içide evrakı müsbtelerle birlikte mcmuriye
eder. Aksi takkdirde hakları tapıı sib kıymetinin % 75 ini bulmak su. ltimize bildirmeleri icab eder. Aksi halde hakları tapu s;c'llerile sabit 
sicillerile sabit olmıyanlar satış be. relile en çok_ arttıranın uhdesine olmadıkça satış bedeJn;n paylaşmasından hariç kalırlar. 

nin bu hakların ve hususile faız ve 
Birinci kat: Bır sofa üzerıne birinde yükü olan üç oda ve haladır. masarifc dair vukubulacak iddiala. 

Binanın iki yan kaplaması ve içinin badadi sıvaları esaslı tamire 

muhtaçtır. 

Mesahası: Tamamı 459 metre murabbaı olup bunun 55,5 metre mu.. 

rabbaı bina geri kalanı bahçedir. 

Yukarıda hudud, evsaf ve mesahası yazılı gayri menkulün tamamı 

açık arttırmıya konmuş olup 27/7/938 tarihine raslıyan Çarşamba günü 

saat 14 tlen 16 ya kadar Osküdarda İhsaniyedeki dairemizde açık arttır. 

ma ile satılacaktır. Arttırma bedeli muhammen kıymetin ~· 75 ini but. 

duğu takdirde gayri menkul en çok arUtıranın üzerine ihale edilecek, 

aksi takdirde en son arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere arttırma 

on beş gün müddetle temdit edilerek 11/8/938 tarihıne raslıyan Per

şembe günü saat 14 den 16 ya kadar yine dairemizde ikincı açık art. 

tırması yapılacak ve bu ikinci arttırmada gayri menkul en çok arttıra. 

nın üzerine ihale edilecektır. 

Satış peşindır. Talihlerin arttırmıya girmezden evvel muhammen 

kıymetin % 7,5 u n'sbetinden pey akçesi vermeleri veya milli bir ban • 

kanın teminat mektubunu ibraz etmeleri 15zımdı:. 

delinin paylaşmasmdan haric ka - ihale olunacagı aksı halde son art. 6-- Alıcı arttırma bedeli haricinde olarak ihale karar pullarını, 
tıranın taahhüdü baki kalmak ü. ' • · kul.. f ind d 

ırar. .. .. tapu ferağ harcını vermegc mecburdur. Gayrı men un ne s en o. 
M k • . nk 1.. f zere arttırma 15 gun muddetle tem. . • . .. bo ı ·tt· ez ur gayrıme u un evsa ı u.. . . . .. ğan müterakim vergıler ve dellfilıye rusumu rç uya 21 ır. 

mumiyesi: dıd olarak 28/7/38 tarihıne tesadııf 7- Gösterilen günde arttırmıya iştirak edenler arttır~a şartna.. 
Mezkıir gayrimenkul ön taran eden perşembe günü ayni saatta mesini okwnuş, lüzumlu maliımatı almış ve bunları tamamen kabul et. 

dükkan ve arka tarafı ardiye olarak dairemizde yapılacak olan ikinci 
açık arttırmasında dahi yukarıd~ miş ad ve itibar olunur. 

kullanılmaktadır. Ardiye kısmında 
kolanlar üzerine potrel arası volto Yazılı bedel elde edilmediği surette Yukarıda gösterilen gayri menkul işbu ilan ve gösterilen şartname 

d satış 2280 No. lu kanun ahldınına dairesinde satılacağı ilan olunur. döşemeli bir asma kat var ır. Bina. 
nın çatısı ise harab vaziyettedir. tevfikan geri bırakılacaktır. =============================== 
Ardiye kısmının üzerinde penceresi Arttırmıya girmek istiyenle: mu.. delinden istifa ve 20 senelik taviz Z ;\ Y 1 
olup her iki kısmın zemini çimento kadder kıymetten satılığa çıkarılan bedelile tapu harçları alıcıya a!d - ZAYİ - Üsküdar Paşakapısı or. 

tamektebinden 934 senesinde aldı. 
şap döşemelidir. Ardıye kısmında hisseye isabet eyliyen kıymetin '.'!> dir. 
bir bodrum ve el tulumbası olan bir 7,5 ğu nisbetinde pey akçesi veya Mezkıir gayri menkulün evsafı ğım ortamektep şahadetnamesini 
kuyu mevcuddur. ulusal bir bankanın teminat mek _ 

umum.iyesi: kaybettim. Yenisini alacağımdan 
Mesahası: He\'eti umumiyesi tubunu vermeleri lilzımdır. Satış 

Birıkmiş vergilerle belc:dıyeye aid tenviriye, !anzifiye ve delliilıye 256.50 metre murabbaıdır. peşin para iledir. Hakları tapu si. Zemin kat: - Mermer taşlık, sar_ eskisinin hükümsüz olduğunu il1ın 

,. k" '~' . nıç, Tiryeste taşlı mutfak, ha .... , o- .:uerım. 
resimleri ve vakıf carcsi satış bedelinden tenzıl edilır. 20 senelik taviz Mezkıir gayrimenkulde elektrik cillerile sabit olmıyan ipoteklı a -

bedeli müşteriye aittir. tesisatı vardır. Mezkıir gayrimen _ lacaklı\arla diğer alakadarların ve 
k ]' f · d d - b'I .. 1 irtifak hakkı sahihlerinin bu hak -

2004 numaralı icra ve flıis kanununun 126 ıncı maddesınin 4 üncü! u un ne sın en ogan ı cum e !arı ve hususile faiz ve masarife da. 
.. . . . . _ • vergi mükellefiyeti borçluya aid ol. 

fıkrasınca bu gayrimenkul uzerıde ıpoteklı alacaklılar ıle dıger alaka- k .. t b d 1. d t ·ı ir vakİ olacak iddialarını iliı.n tari. ' ma uzere sa ış e e ın en enzı 
daram ve irtifak hakkı sahihlerinin bu haklarını ve hususile faiz ve nlunur. 20 senelik vakıf tavız bedeli hinden itibaren 20 gün zarfında 
masrafa dair olan iddialarını, bu ilanın neşri tarihinden ıtbaren 20 gün ile dellaliye resmı alıcıya aiddir. Da- evrakı müsbitelerile birlikle daire. 

içinde evrakı müsbitelerile bildirmeleri icab eder. Aksi halde hakları 1 
ha fazla ma!Umat almak isti yenler mize bildirmeleri iktıza eder. Aksi 

tapu sicillile sabit olmadıkça satış bedelinin payl,aşmasından hariç ka. 20/6/938 tarihinden itibaren daire., takdirde hakları tapu sicillcrile sa. 
· d k e uılı buhındurulacak bit olmıyanlar satış bedelinin pay. ıacakları ve daha fazla malumat almak istiycnlerin 27 /6/938 tarihin. mız e açı v ~ . 

9 
/? 

6 arttırma şartnam .. sıne ve 37 ~6 7 !aşmasından hariç kalırlar. 
den itibaren herkesin görebilmesi için açık bulundurulacak olan arttır. No. lu dosyasına müracaat ve icab Mezkıir gayri menkulün nefsin. 

ma şartnamesile 938/1645 numaralı dosyasına müracaatları ilan olunur. eden malUmat ve izahatı almış ve den doğan bilcümle vergi mükelte. 
(3463) öğrenmiş olacakları ilan olunur. fi.yeti ile tellfill)'11 resmi satış be. 

mürlük, bir oda. Çapa Dervişpaşa sokak 2/1 

Birinci kat: _ Bir sofa üze:inde numarada Şehsüvar Hakkı 

iki oda. 
İkinci kat: - Merdiven başında 

camekan, bir sofa, iki oda, bir hala. 
Üçüncü kat: - Bir sofa, üç oda, 

bir haliı.. 
Dördüncü kat: - Merdiven ba -

şında iki oda, b!r hala, çini bir ta. 

ras. 
Mezkür bina kagir içi ahşaptır. 

Elektrık ve su tesisatı mevcutldu:. 
Umumi mesahası: - 56 metro 

murabbaındadır. 

Daha fazla maluma talmak isti -
yenlerin 13/6/38 tarihinden itiba -
ren dairemizin muayyen mahaliin.. 

de asılı bulundurulacak olan art -
tırma şartnamesine ve 935/299 sa -

tışa müstenid dosyasına müracaath 
icab eden bütün malümat ve ;ıaha. 

tı almış ve öğrenmiş olacakları ili\n 
olunur. 



f-SON TELGRAF- 11 Hamım 1938 

Hastahk,ölüm ve pislik getlrenfarelerl SATILIK HANE 1 Mafsal Ağrtl~rı 

ile öldürünüz 

Tabletl~ri. Her eczanede arayınız. 
(Posta i'utuııu 1255 rformobin) Galata is tan bu'. 

Devlet Demiryolları ve Limanları 
işletme U. idaresi IUinları 

Doktor Hafıı Ccnıal : - (Pa -
zardan başka günlerde öğleden son- ı 
ra saat 2,5 den 18 e kadar İstan -
bulda Di vanyolundn 104 numaralı 
hususi kabinesinde hastalarını ka -
bul eder. Salı, Cumartesi günleri 
sabah 9,5 den 12 ye kadar hakiki 
fıkaraya mahsus ır.uayenelerini ya- 9 uncu İşletme l>irekıiirliiğündcn: 

Ayaspaşada, Çifte Va,· sokağında 
5 numaralı nezareti kamileyi, kalo. 
rifer ve sıcak su ve bütün konforu 
havi altı oda, iki sofa, taşlık, lüks 
hamam, alaturka ve alafranga mut.. 
fak, çamaşırhane, kuyu, sarnıç, 
bahçeyi havi hane 6000 liraya satı. 

l 
lıktır. Karşısında Hamidiye Ç"'ime. 
sine müracaat. 

Kadıköyünde dükkan aranıyor 

Al tıyol ağzında Hasan deposu şu. 
besi yapılmak üzere bir dükkan a. 
ranıyor. 

İstanbul asliye beşinci hukuk 
par. Muayenehane ve eve tele - Edirney tertib edilen tenezzüh katarlarının ikincisi 11 Haziran mahkemesinden: 

fon : 22393 - 210-l4. 1938 cumartesi günü saat 23,20 de İstanbuldan kalkarak 12 Haziran İstanbul Vakıflar Başmüdürlügu··· 
Doktor Ali Rl7a Sağlar; -· (İç 1938 pazar günü saat 8,39 da Edirneye varacak ve ayni gün oradan 

hastalıkları müte hassısı) Her gün saat 15,35 de kalkarak İsıanbula saat 23,15 de dönecektir. 
tarafından avukat Mustafa Zeki a. 
leyhine ikame edilen 617 liranın Beşiktaşta tramvay caddesindeki Biletler 10 Haziran 1938 tarihinden itibaren gişelerde satılmıya baş. fit' 

m eh . d 15 d m .. aa f.aiz v.e masarifi muhakeme ve •• • l"t ~, 
uayen anesın e saat en son- !anacaktır. (3385) ucretı vekalet tahsili hakkındaki Çak mudhış an~ tt• 

ra hastalarını kabul eder. Sirkeciden Edirneyc gidip - gelme ücretler! : b t 
D kto A b (t h tal k davadan dolayı müddeialeyhe gön.. çı"rtı"r Fakat l 1 ,jıı 0 r ra yan : - ç as 1 - 1 inci mevki : 606 kuruş d 1 • P 

,__ Ü h eri en dava arzuhali, kendisinın f fN f111ıl 
...,., m te assısı) Edirnekapıda Va- 2 nci mevki: 438 kuruş gösterilen Sultanahmedde, Yere _ kaşe GR P a ;ı-..,er. 
iz Kamereddin sokağındaki mua- 3 üncü mevki : 283 kuruş b llbw 
Ye h . d h .. h tal atan c.ad.de_sinde. H_amit Bey Ap. buhtu""n ş"ıddetine r .~· ne anesm e er gun as arını Fazla tafsı·1a· t ı'çı·n ı"stasvonlara müracaat olunması rica o1unur. b Ç 

., nınm ırıncı daıresınden bir sene ., ıJll 
tedavi eder. 9. İŞLETME MÜDÜRÜ t• grıS 

- evvel çıkıp Anadoluda bir semti r@ma ızma a ı, 
Doktor Kamereddin:- (İç hasta----------------·-------------- • ..ıCI' 

ıııı-••-••m;:;ııı;ı:m1:11ı::ı:ı:mmı::::111ı::::1ııım••mı-ıı:m:ııı:ıımıııl\ meçhule gittiği ve elyevm nerede bucak sı"ndırw lıkları mütehassıs) - Cağaloğlun -
olduğunu bilen bulunmadığı beya. • • 

da Halkevi karşısınrlaki muayene - H E Y B E L i A D A nile bila tebliğ iade kılındıgı· mü. kabıldır• 
hanesinde Cumartesi ve Pazardan l 
maada her gün saat 2 den sonr~ Pla"' 

1
. haşir şerhinden anlaşılmış ve seb. Çünkü hususi bir tertiblc d İP' 

hastalarını kabul eder. ve Gazinosu Açıldı .keden taleb veçhile bu arzuhalin GRİPİN kaşeleri en ırıuaJllll 
R bir ay müddetle ilanen tebliğine ları kısa zamanda geçirir. ~ 

entge!!. '!n gUzel, en sıhhi ve en ekonom:k plij ve gazino tahkikat hakimliğince karar veril. • 

Doktor İrfan Kayra (ı\0ntken ve müzik ve dans.Nefis yemekler ve bLızlu meşrubat miş ve işbu arzuhal sureti mah - G R • p J 
iç has~~":ı mütehassısı) -1 Tabldot 3 kap 50 kuruş. kemı_: divanhanl!sine talik kılınmış ) f 
Her gun ogleden sonra saa! oldugundan müddeaaleyh bu müd. ıiŞİ'.• 1 , 

15 "<ien 19 a kadar belediyel::===========================::;J det zarfında mezkur dava arzuha _ Hmr gibi imdadınıza Y:cr· ~ 
Blnbirdirek Nuri Conker sokak 8-1 ı 1 !ine cevab vermedlği takdirde hak. larınızı, acılarınızı defe ·ıı.r·_~,, 
10 numarada Arslaner apartıma _ nhisarlar U. Müdürlüğünden: kında muamelei kanuniye yapıla. da günde 3 kaşe alınabı ı?"'.ııı 
nında hastalarını kabul eder. cağı malCım olmak üzere keyfiyet dikkat. Taklidlerindell bil _,. 

Macun n bufday şeklinde olup büyük ve küçük her nevi fareleri Sinir hastalık:arı 1_ İdaremizin mülga Müstakil Müdürlüğüne bağlı :F'ethiyedeki de- H. I. M. K. nın 141 _ve 142 _ inci Ve GRİPİN yerine b~~lt/ 
11çanları derhal oldürür. Tesiri kat'idir. Fareler kokmaz. - . posunda şartname ve proıesı mucibince yaptırılacak tamirat maddeleri mucibince ilan olunur. verirlerse şiddetle red/ _ 

Buğday nevilerini serpmelldir. Macun olanlarını yağlı hi.r ekmeğe ve Doktor Kem_~! Osman : - (S:nir ile duvar, iskele ve bekçı evınin inşaatı pazarlık surQtile eksiltmeye ~ 
herhangi bir eıdaya sürerek farelerin bulunduğu yerlere koymalıdır. hastalıkları mutehassısı) - Caga - N"h BU AKŞAM~ 

1 O 
!oğlunda Kapalıfırında Mescit kar- konmuştur. ) ayet 

M B "' d lI - Keşif bedeli c2674. lira c 66• kuruş ve muvakkat teminatı ı acun ve ug ay şısında paıardan başka her gün 

Do"rt 

25 
ı'kı· bu"yu"k 

30 
saat 2 den sonra hastalarını kabul •200• lira •60• kuruştur. Memleketin rn lüks müessesesi haline konulan 

1 
kuru~lur. eder. Il[ - Eksiltme 15/6/938 tarihi ne rastlayan çarşamba günü saat p A N o R A M A B A H ç E s 

misli bir arada Göz hastalıkları ~~P~~a:~ı:~aşta levazım v~ mübay aat şubesindeki alım .komisyon~nda 
:;iiiiiiİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİiiiiiİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİiiiİİİİİİİİİİİİİİİİİ' Doktor Şükrü Ertan: - (Göz has IV - Şartname ve proıeler cl4 •kuruş bedel mukabılınde İnh,sar- Ş k . ' tk• B 

TOPANE TERAzi. LER-( talıkları mütehassısı) - Cağaloğ _ lar levazım ve mübayaat şubesile Muğla müstakil müıiürlüğünaeıı ar ın e.şsız ses san al arı ayan E 
!unda Nuruosmaniye cad:i<>sınde ve Fethiye memurluğundan alına bilir- s A F y 
Osman Şerafettin apartımanında 5 V - İste~lerin ~aazrlık için tayin edilen gün ve saatle ~;.7,5 gü: 

...1-. numarada. Telefon : ~2555 venme paralarile birlıkte yukarıda adı geçen koınısyona gelmelerı 

ô Lı Ku •ak, B0ğaz, Hurun ilan oıunur. ••• .3113. 

~rM{q 
ile dillerde dolaşan en güzel şarkıların bestekarı 'llJ 

TANBURI SELAHADDiN PINA~ 

Op"'~ 
Alameti farika 

Türkiyenin en hirinci terazi fabrikasının mamulatıdır. 

Doktor Mehmed Ali Oyo - Kulak 1-- İdaremizin Sivas Başmüdürlük binasında şartname ve projesi 
burun, boğaz mutahassıs doçent mucibince yaptırılacak kalörifer tesisatı işi açık eksiltm;yc konmuş -

Fatih Tramvay durağı 75 numaralı tur. 
1 muayenehanesinde hergün saat 16 II~ Keşif bedeli 6000 lira 50 kuruş ve muvakkat teminatı 450 li-
dan sonra hastalarını kabul eder. radır. 

Z h III- Eksiltme 17/VI/938 tarihine rastlıyan Cuma giinü saat 15 de 
Ci'diye, Ü tt!vİye_ Kabataşda Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda 

1 
h · · fi d · k ffaki · · t~ ;ştir· "' sa nesını şere er ırme muva yetınl temın e "": k9,ıı•· 

Aşağıda; Bayan SAFİYE'ye refakat edecek güzıde ~an at 
isimlerine de göz gezdirirseniz ,, 

PANORAMA BAHÇESİNiN başardıgı 
BÜYÜK MUVAFFAKIYETE 

Taklidlerinden sakınınız. Her yerde arayınız. Doktor Feyıi Ahmed : - Deniz yapılacaktır. 
Toptan satış yeri: Tahtakale No. 66-68 hastahanesi cild ve emrazı zührevi- IV- Şartname ve projeler 30 kuruş bedel mukabiEndc İnhisarlar 

Hiç tereddUd•Uz inanırsınız. Y 
•ıım:m•••mi ye mütehassısı, muayenehanesi An- Levazım ve Mübayaat Şubesile Sivas Başmüdürlüğünde'! alınabilir. KEMANI NECATi TOKY" ~6~ 

Kemençeci : ALEKO 1 Piyanist : YORGO ve FEYZi ARs;:sA~ 
SATIŞ 

- " kara caddesi Cağaloğlu yokuşu. Pa- V - İsteklilerin kendilerınden aranılan kanuni vesaik ve % 7,5 } L A N } zardan başka her gün 15 den sonra .rUvcnme paralarile birlikte yukarıda adı geçen Komisyona gelmeleri Klarnet : ŞEREF CÜNllÜŞ: CEMAL v~ DRAMALI 
hastalarını kabul eder.Teiefon:23899 ilan olunur. •3156· 

Üsküdar icra Memurluğund!ıan: o· ••• 
Neyzen : NiHAD Okuyucu: YAŞAR, HAMiD 

Okuyucu • MAHMURE ŞENSr&, AFIT~fJ 
Bayanlar • ve Blq SEN 

__!!. I- Şartnamesi ınudbince 5000 kilo tartma kabiliyetin:ie 2 aded 
Muhiddin Kuddusi tarafmdan Vakıf Paralar idaresinden 20429 Diş doktoru Übeyt Ölçer: _ Edir baskül pazarlıkla satın slınacaktır. 

ikraz numarasile borç alınan paraya mukabil birinci derecede ipotek nekapı Karagümrük tramvay du _ U-- Muhammen l;c~eb 2900 lira ve muvakkat teminatı 217.ool'lı•m•••••••••••••••••••••••.•."":~d,n 
gösterilmiş olup borcun ödenmemesinden dolayı satılmasına karar ve. rağı No. 95 her gün hastalarını ka· liradır. Kadıköy birinci sulh hukuk ha_ Adapazar icra haki~1.ıg~.,ııı 
rilen ve tamamına yeminli üç ehli vukuf tarafındrm 210 lira kıymet bul eder. Cumartesi günleri saat IH- Pazarlık 23/VJ/938 t~ihine rastlıy~n P~rşembe gü~ü saat kimliğinden: Sahancada oturan olu d'': 

kd . edilmi' 1 "sk .. d d H H h 11 · d p ı· 14 den 15 e kadar da Yalov daki 11 de Kaba\aşta Levllzım ve Mubayaat Şubesındekı Alım komısyonun. Seyit veresesinden kızı sua ta ır ş o an u u ar a ace esna ma a esın e aşa ımanı 1 a İstanbulda Fatihde Sinanağa ma. 
. . muayenehanesinde bulunur da yapılacaktır. F h tt• b uzdal1 

caddesinde eski 89 yeni 100 numaralı bir tarafı Saidpaşa vereselerının · IV Şartı:ıameler parasız olarak her gün sözıl geçen şubeden hailesi Güllübahçe sokağında 20 nu- a re ıne orcun ·ye>l ,fi' 
bağ ve bahçesi, bir tarafı ikrazen Musa beye ferağ olunan mahal, bir Cpera tör alınabilir.' maralı evde sakin iken elyevm ika.. tebliğ olunan haciz dave.1~11 ~ ı 

rine vaki olan şikayetin' .k tarafı 'binbaşı Hasan bey orman ve bahçesi ve bir tarafı Paşalimanı cad. Dr. CM'ER TAYYAR KANKAT V- Eksiltmiye i~tır~k et":'ek i~tiy~n firmala.~ı~. fiatsız v~ mufas- metgiıhı meçhul muameliit memu. 
1118

r• ,J 
desi ile çevrili içinde elyevm ahır olarak kullanılan 90 metre murabbaı . sal tekliflerini ve buna aı.J resımlerı munakasa gununde:ı 3 gun evve. ru ölü Fehmi karısı Ayşe ve diğer fv:at:a·stekdaknikuintuennus~b :01 ~c8i1(J# d 1 . Operatör - Umumı_ cerrahi, sinir lı·r.~ kadar İnhisarlar Umum Müdürlüğü Tuz Fen Şubesi Müdürlüğüne :ıf". .... genişliğinde önü demir kepenkli ve üstü vamsız emir çer\'eve i ikı to. • h. ·· ·~ karısı Rasimeye f 

ve dimag cerra ısı mııtehassısı ve vern•elerı ve tekhfleriııin kabulünü mutazammın ve;ika almaları lrL · desi mucibince iki tara rı'e 
naz kemeri olan ve sathı maili üzerinde hüdayı nabid funda, ergov::n (Kadın doğ-.ım mütehassısı) zıın~ır. Mahkemenin 938/231 sayılı dos. duruşma yapılacağırıda!l . e ~ , 
gibi ağaçları muhtevi bulunan 423 metre murabbaı genişliğinde mu- Adres: Beyoğlu Parmakkapı, Ru- Vl -· İste)dilerin pnzarlık için tayin edilen gün "e saatte % 7,5 yasile Milli Müdafaa Vekaletine kanunun 18 inci maddC~~J~ 
kaddema arsa elyevm bir ahır ve arsadan ibaret g~yri menkulün tama. meli han No. ı. Muayerıehane Tele- güvrnme paraiarile biıl:kte yukarıda adı geçen ko!Ilisyona gelmeleri izafeten İstanbul defterdarlığı mu. basit muhakemeye tabı ııe 
mı açık arttırmaya konmuş olup 27 /7/938 tarihine raslıyan Çarşamba 1 

fon: 44086 ilan olunur. .3374. hakemat müdürlüğü tarafından ko- dan hukuku usulü ırıulı•11ıı 
Ü 1 ---------------1 ••• O uncı 

arttırma ile satılacaktır. Arttırma bedelı muhammen kıymetin % 75 ini .,...,.... ~l!oı;!l";'l"'7J~E::"'"""Z~oı;: 
günü saat 14 den 16 ya kadar sküdarda hsaniyedeki dairemizde açık canız Fehmi tarafından hilafı ka _ kanununun 509 ve 51 ad 

ı _ 1938 İzmir Fuarında şartname ve projesi mucibince yaptırı- e J11 1 
nun sarfiyat ve saireden do!ayı !erine tevfikan iddia ,. bılııı ı lacak İnhisarlar paviyonu inşaatı kapalı zarf usul ile eksiltmeye kon- alı 

1 
ıJ' bulduğu takdirde gayri menkul en çok arttıranın üzerine ıhale edilecek, 

aksi takdirde en •on arltırarun taahhüdıi baki kalmak iı eı e arttırma 

on beş gün müddetle temdid edilerek 11 /8/938 tarıhine ra,lıyan Per. 

şembe günü saat 14 den 16 ya kadar yine daıremızde ikinci açık arttır. 

ması yapılacak ve bu ikinci arttırmada da arttırma bedelı muhmmen 

kıymetin '}'<. 75 ini bulmazsa borç 2280 numaralı kanun hükümlerine 

göre beş müsavi taksitte ödenmek üzere te~il edilecektır. 
Satış peşindir Talihlerin arttırmaya girmezden evvel muhammen 

kıymetin % 7,5 u nisbetinde pey akçesi \'ermeleri veya mılli bir ban

kanın teminat mektubunu ibraz etmeleri 15zımdır. 

Birikmiş vergilerle belediyeye aid tenviriye, tanzifiye ve delliıli. 

ye resimleri ve vakıf icaresi satış bedelinden tenzil edilır. 20 senelik 

tav:Z bedeli müşterıye aittir. 

Çolıpno kvdrelimiı oıolıy<1rı 

elımı.ı:den hııtbir lerniı ı\ çtltmıyor ve 
hert•Y bizde hobiı.lik, o(ırı doOuruyo,. 

lıte burada 

VALIDOL imdadomoza yetiıirl 

Onu bır kere tocrübe edıroız Kendiniz.de yeni 
bir c;ol•ıma ıevk111in uyorıdığ•tıı çıOre<eksrniı 

VALIOOl darnlo, ıob~ef ve hop 
holınde her eczanede b1.1lunur. 

sebebiyet verilen hazine zararı olan isbat eder ibraz olunac ıı1ı ıtf 
muştur. sikalarla birlikte gclrne ıcJllle 

n __ Keşif bedeli 13568 lira 50 kuruş ve muvakkat teminatı 1018 184 lira bir kuruşun basbclverase, sunda yazılan daveııye ı ~ıı 

liradır. sizden tahsilı talebıne dair yenile. nızın meçhul olduğuııd•llere 
Ill _ Eksiltme 16/VI/938 tarihine raslıyan perşembe günü saat diği dava üzerine ikamctgfıhınızın !iğ iade olunmuş ve bU k 

111
1 

ıı de Kabataşta Levazım ve Mübayaat şubesindeki alım komisyonun- çh ı· t• b 2n .. ..dd ıın~., 
me u ıye ıne ınaen .. gun mu et tebligat ifasına icra 

11 
16 

da yapılacaktır. • le tebligat icrasına karar verılmiş karar verilmiş olduğund• J' 15' 
lV-- Sartname ve pr ıjeler 68 kuruş bedel mukabilinde İnhisarlar JO u 

levazım ~e mübayaat şubesile İzmir ve Ankara Başroiıdürlüklerin. olduğundan mahkemenize bakılmak perşembe günü saat dıSıııV 
den alınabilir. 

V - Eksiltmeye 
ikıni ihale gününden 
lıiğü İnşaat Şubesine 
almaları lazımdır. 

iştirak etmek istiyenlerin fenni evrak ve vesa-
3 gün evveline kadar İnhisarlar Umum Müdür
ibraz ederek ayrıca münakasaya iştirak vesikası 

için tayin kılınan 24 haziran 938 vücud etmeniz ve etırıe t ı· 
tkik3 ~· cuma günü saat 10 da Kadıköy bi- dirde gıyabınızda_ te, ıt'P 

rinci sulh hukuk mahkemesinde rafaa icra olunacagı ,e g ,-er 
t bl'" d'l k . . kar•' • bizzat veya tarafınızdan musaddak e ıg e ı me sızın JllıJl 
ği davetiye tebliği rnaka11.~ ,.ı• .. 

bir vekil göndermek suretile hazır b • ııo/ 
olmak üzere ilanen ıe ,S 

bulunmadığınız takdirde hasım ve. 
VI - Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile 5 nci madde

de yazılı eksiltmeye iştirak vesikasını \'e % 7,5 güvenme parası veya 
2004 numaralı icra ve iflas kanununun 126 ıncı maddesinin 4 üncü rr. mektubunu ihtiva edecek kapalı zarfların' eksiltme günü en geç saat 

fıkrasınca, bu gayri menkul üzerinde ipotekli alacaklılar ile diğer allı. '1 10 a kadar yukarıda adı geçen ~lım komisyonu Başkanlığına makbuz 
kilinin talebile hakkınızda gıyab 1---------

ve masrafa dair olan iddialarını, bu ilanın neşri tarihinden itibaren 20 

kararı ittihaz olunacağı tebliğ ma _ 

kamına kaim olmak üzere ilan olu. 

gün içinde evrakı mılsbitelerle bildirmeleri icab eder. Aksi halde hak. S,\TILIK KURD KÖPEGİ 

kadaranın ve irtifak lıakk; sahibi erinin bu haklarını ve hususile faiz _ _:_:~~~~~~~~§~!.!'!··;.! ~m:L~ık~a~b~i~li~n:d:e_,~·e:r~il::m~e:s::i~l:iı:z::ım::d:ı::r.:.. :--:--:----::------·_:3:.:2:.:0.:.0·-

Deniz Bank Akay işletmesi ======== 
nur. 938/231 

]arı tapu sicillerile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşmasından hariç Sekiz aylık gayet iyi cins bir kurd 

kalacakları ve daha fazla malfunat alme.k istiyenlerin 27 /6/938 tarihin- köpeği satılıktır. Alman istiyenle. 

Sahip ue neşriyatı idare edr.; 
Müdürlüğünden : Bil§ muharriri 

Kadını ar 

den itibaren herkesin görebilmesi içm açık bulundurulacak olan arttır. rin Cağaloğlunda Cumhuriyat maL Evvelce ilan edildiği veçhlle Ara~a vapuru ll~H~_zir~dan itibaren 
·ı 938/1562 al d ·· ti ·1· ı . baası civarında Arkadaş hanı kar İstanbul - Yalova arasında Cumartesı ve Pazartesı gunlerı sefer yapa. 

ETEM İZZET BENie:; ... 
ma şartnamesı e numar ı osyasına muracaa arı ı an o unur. -

(3464) /•ısında 2 numaralı eve müracatleri. caktır. · •3468• SON TELGRAF MATBAASI 


