
SA6LIK ~PONU· "'· 

Sayı: 442 En son Telgrafları ve Haberleri veren Akşam gazetesi Teıeron No. 20827 
lst. Nuruosmaniye caddesi. 

Bu kuponun yirrı.i tan.,siİıi topkyı,. 
idar"171ize getiren 01C'ı111ınıiq' ınnz SON 
TELGRAF•ın birinci sınıf mütelıa• .. s
lan tarafından m~ccan"" tııdaui "dile
ceklerdir. Kuponlar. lıer gün ıdarelıane
mizde değiftirilm.,kte«lr. --------------

HUKÜMET TEDBiRLER '1Al:.ACAK , 
ii.rk kanı akıtmak 

• • • 
Qzıyetını daha nazik 

suretile arttırılan mezcilim Hatay 
bir safhaya sokmuş bulunuyor 

Cuma sabahı Ankarada 
direktifler 

beklenen Başvekil Ulu Şeften yeni 
almış bulunmaktadır .............................................................................................. , 1 

KANLI HADiSELER ARTIYOR! Başvekil 
& · Seyahatini 
il hadiseler karşısında Hariciye Vekilinin Tehir etti 

"rleclisten istediği müsaade ve mehilin de 
Vaziyeti nezaket kesbediyor 

, ~l'lkara muhabirimiz vaziyett:ki vehameti tebarüz ettiriyor 
A ~ 1 {Hususi muhabirimiz.:·•, makineye verirken ı·ıı rülnıektedir. 
fı\bildiriyor)- Aldığımız hususi malumata nazaran, Ha- • Antakya ve bütün Hataydaki Fransız mezaliminden ve 
~ llll'ln muhtelif şehirlerinde ve İskenderwıda son kırk 1 çeşidli işkence hadiselerinden ş!-mdiye ~dar bahselmiyen ec
t~ttenberi cereyan eden hadiseler Türk ckserjyeti aley-ı ı nebi ajansları ve bu meyanda Ingiliz aıansı vekayiin şiddetli 

{_ taı0 ik ve işkence~·i tahammülsüz bir hale sokmu§tur. ve sür'atli artışı kar~ısında hadiseleri nakle ba~lamak mecbu-
~ :"'Ilı akıınıak liUJ:etile şiddeti arttırılan bu znlüm karşı-' riyetinde kalm;şlardır. 
~ llıtibab için yapılan tescilin sonunu beklemek hususunda . Hükumetimizin yeni tedbirlere tevessül etmesi beklene-
\ı~'l'e Vekili Dr. Aras'ın Meclisten istediği mellil ve mü- bilir. 
~Vaziyeti de nezaket kesbetmektedir. İ Buraya akseden mevsuk malômata göre tin Ulu Şefin 
~r~tısızıar, mütemadiyen haricden celbettikleri kıtaatı . nezdinde uzun müddet kalan Başvekil Celal Bayar yeni vazi

~ lıf se\'ktılcl'vs noktalarda tahşid ve yerli halkı tesliha . yet hakkında Atatüı k'e mufassal malômat wrmiş y,eni direk· 
~ etınektedi;l~r. Antakya sokaklarında barikadlar tesis tifle;: alını~tır 
~ ~tfi idare, keyfi katillerle her an halkı tedhi~e sürükliyen l Başvekil cuma sabahı burada beklenmektedir. 
~~hllıleke idaresinin bu vaziyeti karşısında dııh:ı fazla sabır, (Hatay hadişeleri hakkında aldığımız diğer 

arııınülün imkans1zlık celbettiği bariz bir surette gö -1 , haberleri 6 ıncı sayfamızda bulacaksınız. 

~9iltere ile Almanya arasında gizli 
bir itilaf mı yapılıyor ? 

• 

Celil Bayar bu ak
şam da şehrimizde 

kalacak 

Başvekil bugün Atatürk 
için getırilen yatı 

tetkik etti 

BU.On limanıın.wı celen Riyaseti Cumlr:ır yatı 

Riyaseticumhur 
yatı limanımızda 

Dün şehrimize geldiğini haber 
verdiğim.iz Başvekilimiz Celal Ba. 
yar, öğle yemeğinden sonra saraya 
giderek Cumhur Reisimiz tarafın -
dan kabul buyurulmuştur. 

Celal Bayar, akşam geç vakte ka- y t ç k d b. h 1 
dar sarayda kalmı~ ve akşam üzeri . a e mece e ır ey -
Tarabyaya doğru bir gezinti yapmış. 

::!~f:~, ::~~y~a~:~~'ıli!::?:ı~~s;~ et tarafından karşılandı 
sonra Riyaseticumhur için getirilen 
yatı Atatürk'ün :efakatinde olarak 
tedkik etmiştir. 

(Devamı 6 ın<ı sahifemizde) 

· Cumhur Riyautimi.z için satın Çekmece açıklan11a qe1<?1'ı·k o • ııcla 
alınan Savaroııa yatı, bu sabah demirlemi§lir. 

Marmaraya girmi§ ve yat öğleüstü (Denmı 6 ıncı sahilede) 

Bir eroinci Elektrik şirketinin de-
Da.ha yakalandı • t l • l 

Sabıkalı Hüse. vır ve es ım muame e-
yin oğlu Osma • 
nın Tophanede 
Salıpazar ı n d a 

Q gizlice Londraya gönderilmiş? ~~?&J,;fI"~ 
~r~nsa, su··detlerle Prag arasındakı· ~:n:u~~~a~z::~:~ 

sine busabah başlandı 
Sil8hdarağa fabrikası 

teslim ediliyor 
q ka içinde iki gram eroin vbeuısuunc1 u- Nafıa Vekaleti lstanbul elektrik umum· 

muş müsadere edilmiş 

llıüzakerelerden ümidvar değil mahkemeye verilmiştir. - müdürlüğü Temmuz1deişe ba~hyacak 
~le l 
ı~ (A.A.)- Strang, Başve. 
~ llıat ve zahat vermek üzere 

· ıı::v~~let dairesine gide • 
!ı..ıllıı teminata rağmen, sl-

ıllı. h'.1• Strangın memurlyeti
'.r ehemmiyet atfetmek -

·~ Uey!ılıı bilhaszıı Südetler 

1 
li( ~aJ.li . hususunda İngiliz 

· oı.ı~ talımat vermekle mu
g\ınu beyan eylemekte-

r 
' 
f 
~· 
. ft'. 

~}ıeh . " -~....._ 
... 

•'tlıiıı •f~'. Strang'ın iia edece- ...... ..__ 
~ tıı· ıııustemleke meselesi ve • ·"" '...__...._ .......... 
~ ıı, laaiı:ı hdası hakkında Al. -. ) 
~ıı/aııılacak müstakbel mü- '"=-• . ' ·"" .. 

.. Üç büyük romanı Son 
Telgraf yaz hediyesi ola
rak okuyucularına veriyor 

Bunlar: 
~qltıalAkadar olduğunu i!Ave ;r~- ';· ., ....... Etem İzzet Benice'ni11 
l~,11~r · lia ttA bu son iki me- _ -

l?ıı~1,118~'. Alman noktai nadrza_ ,. - ' 1 z T 1 R A B Çocuğu Elektı-ik şirketinin JıükCınıetc geç • 
.'I ot ır vesıkanın Lon a- - • ' mesini teıniıı eden Nafia Vekilimiz 

w.~~. ~U~u söylenmekte ise de - lskender Fahreddin in Ali Çetinkaya 
ı:"llıa eyırt edecek hiçbir ha- - v • . 

"'leıı,llı_•Ştır. . Onu Ben Bogdum Nafı? Vekaıe_ıı~ce -<aı .,, • 
ı1 ~tttı talebi karşısında . • • ,. Elektrık şırketının devir ve ıesd. 

ı a~"~•? Samı Karayel ın ıihıı muam:ıesine_ bu sabah erken. 
~t (~·A.)-.., Sıyasi m~ahid. Günden güne silihlnrını çoğalttnak ta olan Almanyanın Kiel tezgahların da yeni yaptırdığı gemilerden biri s ita A . v .. zdel ri den ı-e Sılalıdaragada11 bQflanmı.ş • 
'lı~ 0 ebusİiırdan ·und'un i- .. . . • .. . . . U R • ZIZ 8 90 e. .. tır. Nafıa Vekaleti Başmii.feW,ınm 
~ ~lduğu 14"Jıo fe Hen- Bu muşahıdler, . bu metalıbatın Umumı ~utalea, Ktınd ~ ~rag_- kezndedır. Adlı şah eserlerdır ve yaz aylarıda sıze en mu- rıyaşetıııde buluııan bir lıeyeı eı> • 
~llıi tlovıvari ~ ogresırule maddileştirilmesının Londra ve _Pa- ran_ıının Sudetlerın_ talebler'."m hiç Polonyalıl~r fena. muamele • • ~ 

1 
• ve/ti şırkeı mer/, c~ıııe ııyramı.~ , bu. 

~•lj~~ Olduğu 6 no?ta arasın. rıste Çekoslovak devletmın emnıye. bırısınden vazgcçmıyeceklerı ve son gornlemış .. • . kemmel zevk Ve fıkır arkadaşlıgı edecek,erdır, radan şırkel adına /ıeyete ı/tı/ıcıl; 
'ılırıtr eheı, kayde şa}'İl.n gor- ti ile telifı gayr.kabıı olduğu muta- terakki kaydedilmemiş olduğu mer_ Prag 1 (A.A.) - Hükumetın br - edenlerle bırlı/.iıe dogruca Sılcihcla r. 

• .. _..... • - .ıfl"l'" -· Jeasında bulunmaktadırlar. haftalardak buhrandanberi hiçbir (Devamı 6 mcı sahifenıbde) 1 (Dcvanıı G ıncı 5'•hileılt· 

. . .. .... ... t • 

• • • '"il& aı,.. • 

l .. .... :ı.. • -. . ·-



2 - S O N TEL G RAF - 1 Hezlr•n 1938 

1 Yeni basılaıı Tek tip 400,000 liraya 
Paralar El arabas1 Haydarpaşa. Üsküdar Orta Avrupa eıı~~ 

Aff d. fakat hiçb-.. Şimdiye kadar Talimatname bu geçit yerinde mu a Z· Avrupa .:ı~:~=çi~·:~:e;;~ e ıyoruz, "t 20, 971, 650 lirahk sabah tatbike •• 1 k teşkil eden Çekoslo~S~ d ~t('ı~ 
baclandı zam koprü yapı aca çziarmlegun~·inu'.·nsiu"~kinu·cnis;~~~.;.:~d·~ Un Ut m UY O r U Zil muhtelif cins para -c' y r JıY,; 

baslldı Tek tip el an.bası kullanılması çimlerin tamamlanması~. 1,pıı ~ 
mecburiyetini koyan talimatname Bu yıl için ayrılan 200 bin lira tah- nın on ikinci pazar giinU l<İıı: 1 

Tedavüle çıkarılan gümüş para - bu sabah mer'iye~ mevkiine konul-

1

. olan son bir eseri knlı~or ,ıt• 
!ar gittikçe çoğalmıştır. Gümüş pa - muştur. ButaJimatna.'Tleye göre, a- sı"satla yakında ı"nşaata başlanacak mayıs seçimlcrintlcn soıırscıkUi' 
raların basılmasından düne kadar b 1 b" .. k l k ı · t k k" · · b' t hlik Jn1aktan 

B . mili ı· b'" · d s] lıazmcdile .. .. ~ ra a ar ır orne o aca , llr e ışı nun wr e e o tfı 
ır gene e ~ ~ye~ın e a a . - tedavule çıkarılanların yekunu 20 tarafından sürülecek 50 kilodan . 1 ia edilebilir fit~ 

miyecek -ve .. daıma çıy hır madde hulınde ka- milyon lirayı bulmuştur Bu para f 1 ük "kl . ' k K "" .. Haydarp. sa g1rında Üsküdar -1 masrafları icin belediye bütçesin - ı . .
1 

· B }<ili çerıı ~· 

zaman 
yazan : ;;E;..;T..;;;E-.M..._ .... iz .. z-.E,_T.;.....-B_E_N_l_c_E -

lacak olan suç wısuru VATANA HIYANETtir. !ur muhtelif kanunlarla Malıye Ve- şa·zha y 
1
- tykuı·ıenmılydec~ · .b. opru, Kadıköy yoll~rının birleştiği büyük ! de bu yıl p,.;,a ayrılmış olduğundan b'Inkgı te.~e a~vleAv•"' bJ .ıo<~ 

- , ı ş ane, s ı a cat esı g ı ı ana . . . . . . ır aç gun evve , ('~"" • 
kiıletine verilen salahiyete istina dd 1 d b b 1 .· .1 . şımendıfer gcçıdının tadı! ve tan - ayrıca, Haydarpaşa geçıd yerınde. d .. 

1 
d""" b' uıukt• .. .. ll"likl . h t' h l d ı · - ca e er en u ara a ar gecırı mı - . . .. .. . a soy e ıgı ır n tl'I • _., 

H üldi.met yuze ı erı, eye ı ma su~a ar an ge~en erı, den bası lmış ,.., tedavüle çıkarıl _ kt" • zım olunm ısının kararlaştırıldı _ 1 kı kopru ıçın de tahsisat tefrik o _ . . .
1 

.
1 

• vruP'P r,r', 
d 1 h . " · 1 · 1 l aff t kl'f edi \ yece ır. • • seçımı vcsı esı e t> ·r , ,ı evlet a ey ın e SUl ış emış o an ann · mı e ı - mıştır Se t 1 1 , k .1 . gını yazmı•' ık. lunmasına imkan bulunamgmış _ hl'k . . h eıoıi<l• · .ııı~ 
yor. Proje.Büyı.ık Mlllet meclisindedir. Maliye Vekaletine verilen <ala kullyy:: sa ~ıtr • .. e;"';';{; ~' e~ın Nafıa Vekale!i buraya modern ve tır. diği ~e '.. eyıkı~a şri,te·b~'' 

Yüzellilikler on bC'l yıldır doğdukları memleketin dışında; hiyet 25 000 000 liradır Geri .kala~ dland ıgı ara a ar dşım 'fı .. ut a- muazzam bır köprü inşa olunmasını Binaenaleyh beledıye ancak önü. !ayni e got~e 
1 
rız ·stir· . (İ; 

k b. -b k l d b l 1 T"" k ' ' · yı ar an musı.P~n d ır. aııma na - d h af şöy e ne ıce ennu. · ··rııı .1.f ecnebi topra ta, ecne ı uyra a tın a u unuyor ar 'e.. ur 5 000 000 lira gümüş para da bu,.;;n . t t . 1 1 
d a a muv ık bulmustur. müzdeki yıldan itibaren bu iş için 

9 
rob• gıı "'.ı 

• . .. k .11 . • d al h' d · ' ' o- - meye rıaye e mıyen er ceza an ı.rı- B ksadl b .. . . .. •l mayıs pcrşe trıtıı" r devletının, Tur mı eünın avası ey ın e zaman z.ıman vazı- den itibaren bir sene zarfında te _ 1 kl dır u ma · a u yıl ıçın 200 bin her yıl butçeye 50 bın lira koya -
1 

ak h d d daki ı\ ~.ı-ı .~ 
fc almış hüviyetleri il' ~ijzlerinıizin önüne geliyorlar. Bunlar bu davüle çık(lrılacaktır. Diğer taraf _ aca ar · _ lira ~yrılınıştır. caktır. ov .. ya bu \ u:ı.eııeri ııl ~". 
memleketten Türk milletinin kurtuluş müead~lesine karşı ~ot tan eski nikt· ve bronz paraların tc. Tekmil köprü tam 400 bin lıraya Bu suretle tekmil köprü inşa mas. le~~ t a:;dık~ Ve dcrh di~ ~I 
dukları için atıldılar. Her biri kendi çapında hır Damııd Ferıdlik davülden kaldırılarak yerlerine ye Çalışma mal o lacaktır. Yalnız Nafıa Vekii _ rafının üçte birine belediye iştirak ınah'"~ınat· d . ahat ;5tc etP V 

· · · "hl 'I l · ı · ti · 'I - · İ . . UAume ın en ız 'b .J' yaptı. Yazılanle yapt_ıı~r, sıla an e yaptı ar, ~ı !nıye _er~ ı ~ nilerinin çıkarılmasına da ehemmi. letı . _stanbul beledıyesı_ h~dudları etmiş olacaktır. • man hükumeti bunu teıııı "'"'~ 
yıı,ptıJar, ıııüc~dele_'~r~ ı!e yaptılar, aldıkları \'a:tıfeıerle ıctımaı yetle çalışılmakta devam edilmek. dahılın.de bt'.lun_an -~e Uskudar ".e . Maamafi~ Nafıa Vekaleti, bele • tesi gün ÇekostovakY•n•:,~ıl"~ 
safları ve tasnıflerı ıçınde. y~pt~~r. . .•. . . . tedir. Eski nikel ve bronz paralar s tl • Kadıkoy_ g.ıbı ıkı ~ühim kaza mer_ diyenın ıştırakinı beklemeden yani larla meskfin ol~n nll~ ,ııııl> f 

K_lll'tulınU!j ~ncınJek>!tımu. ıçınde geçırdıg~ınız en çetın.ınkı- 940 senesi haziranına kadar tama_ aa erı kezının il~ısak yerını teşkıl -~den ?.u bu yıl içinde köprünün. inşasına kan ıklıklar çıktığı habe~ ~'; 
lab mticadele!erı kar~-ıM~da bile y~r yer, Su~ı~~e, Bulgarı:ı.tan- men tedavülden kalkmı~ buluna _ geçıd yerınde yapılacşk koprunun başlıyacaktır. Bu hususta ıcab eden kosl!vakya hükumeti, bıt i f 
da, Romanyada, Yunanıstanda, Hicazda, Filıstınde, Erdunde caktır. ınşa masrafına beledıyenın de iş.. hazırlıklara girişilmiş, yeni köp - L • u·h it aldı· w J 

h t ular • dıkl b yrakl o ... f" •ı• ı· k t · . .. b 1 .. .. a.ens a a ına d""' Jdf'. sağımızda_ v~-~o~uımızıla C4:P c _tut ".~ s:gın arı a • ~- Şimdiye kadar on kuruşluklardan egış ırı IYOı'" ıra e mesını zarurı. u m~ştur: . runun model, proje ve nizamname. Südet Almanı katledil '~pr' :, 
rm tara(gırlıgını yapuhr. ld<'rını:'" Ataturk e J.-urşun ntmak ıçın 801,650, beş kuruşluklardan 491,240 Bu maksadla beledıye butçesının 1 ıerı tamamen h8Zlrlanmıştır. Ç .__ 

1 
bund•" ~ .. ZJJI':. 

• • hazır) yanl •- • • d k' h 1 50 . . emucr ayn r(ı memlekete gırmek pbıılan ~ . ar, !"J\8 va.,,n ıçın e ı ve bir kuruşluklardan da 170,000 li. er yı şer bın !ıra konması ka. Bu köprü, çok mükemmel ve yeni terenin sulhu mubafaıl 
1 1 

•,; 

~azı isyaı_ılarda alemdarlık etmek ıçm hudud boylanıruza kadar ralık miktar piyasaya çıkarılmış ve 15 Hazirandan 15 EyfOle rarlaştırılmı§t.'.". .. .. .. . \ ~ir- şekilde olacak, vesaiti nakliye de ve Prag nezdinde ya~tı~ıı ı"'I, 
menler bıle oldu. her birinden o kadar miktar da te. kadar ~ dan 14 da Fakat Ataturk koprusu ınşaatı ıstıfadc edebilecektir. !eri izah etmiş vr seç•~~ ,u~ ''il 

Bütün bunlara rağmen Türk milleti bunları affediyor. Af- davülden kaldırılmıştır. k d 1 1 k gı" .... ma~• pazar g;intl. 8 ,iıııt'/,~ 
1 dan • a ar ça 191 sca ,.. ,_ k "' 

{etmek Türkün ırki ve milli seciyesinin şiarıdır. On ar :sag - Devlet memurlarının çalışma sa- Küstah ızı·raat kalk•nma kenin atlatılmış telak 'ıı A•,rıl. 
kalabilenler tekrar bu memleketin topraklanna yüz sürebildik- il il ı söylemiştir. Bu izahatt• 1

1 
tpıı"'' / 

ka · · b'l •• atlerini tesbit ~den yeni kanun lıl- 1 111 Jeri gün kalblerinde kalan son çırpınma ta tının vere ı ecegı Talebeler p • · h 1 lıyor ki Avrupa sul '' < · f 
hızla tepeden tırnağa kıpkırmızı olacaklar ve 'fürkiye güneşinin *Türk - Yunan dostluk anlaş - yihası hazırlanmıştır. iOJSSI azır anıyor düşüren kriz, 19 mnY".1•8t~;.ıit ~ 

d k bedi Yeni kanun MPclisin bu devresin-. 1 ,.. 4'. altında kızaran vatanda5 kütleleri arasında on1ar a anca e masının tasdiki hakkındaki kanun Yakalandı Cumhuriyet bayramında Anka _ kırk sekiz saat devall• tl•ri ~~ · • d · uhaf d k de çıkarılarak haziranın 15 inden iti. lı• ,.. hicablarının kı7ll!_b \'e meraretinı aıma m aza c ere ya- lıiyihası Büyük Millet Meclisine rada toplanacak olan bu··yu·· k zı"raat ternasyonal münS.SC . ,·r'ı"'~' • baren mer iyet mevkiine girecektir. , .. 
şıyabileceklerdir. sevko_lunmuştur. Yeni kanuna gört> 15 hazirandan 15 İzmirde Kültür lisesi müdürü Hay kongresi için hazırlanan raporun ta. 1914 yazının atmosf~rı ı eııl 

Onları affetmemizin biı psikolojik sebebi de yine İcaynağ nı ~ ~tıs_ad Vek~le_ti, ekonomı ;~ • eylaJo kadar mesai. sabah saat se _ dara bıçak ve tabancs.larla 3 küstah bolunması bitmiştir. Bunlar kon _ buhranın bazı ~afh• pr f 
bu noktadan alınakfadır. Çünl..ü, onların dilinden ve kalemlerin- lerı m_~du~ mu:ıvını İhsan şehrı -. kizde başlıyacak ve bilıifasıla ikiye \ talebenin hücum ederek 11 ln°i sı... grede murahhaslara tevzi olunacak. dır: ,cJtl<ri~ ~ 
den taşan istimdadnameler yıllardanberi Atatürk'tcn başlıyarak mız gumrukle~ınde bazı _ t~dkıkler. kadar devam ederek, ikide daireler rufı ikmal ettiklerine dair t•3dikna- tır. Ayrıca kongrede kabul edile - 1- Orta Avrupa nıc aP ed'J 
bütün devlet büyüklerimizin evrak dos,ralarııu la~ırmı~tır. de bulunmak uzere şehrımıze gel .. kapanacaktır. me vermPsini taıeb ettikle ı ini ve şı lakayd kalaca~·ını ~;ı ~ı 
Hepsi ag"•lıyor, hl'psi pisman, hepsi son nefesini 1'iirk lo~rağında miştir k t kl k cek olan bır proje esaslarına göre, giltere, Çekoslovak~1 .,., ,05 

· Senenin diğer aylarında küçük sonra aç ı artn1 yazmıştı . z· t V k -1 ı· 5 l"k b" ~ • ' 
ve aziz vatanın kolları arasmda vermek istiyor. Türk vatanından * Şampanyanın 100 kilosundan · ıraa e a e ınce sene ı ır karşı çok yahn bir • • 1 
ba•ka :sıg'ınabı'leceklen· tek va tanlan yoktur. Türk lokmasından lı memurların yemek yemek üzere e- Sabahaddin, Zek' ve Ahmed isim- ziraat kalkınma projesi tıı.tbik olu. tir. 111 ,111 .ı~ı':" ~ ~ a nmakta olan 500 liralık gıi.mrük ve gitmelerini temin için öğle tatil\ !erindeki bu üç serseri dün gece Bu- 1 nacaktır · • ,... 
baska kendilerine bir lokma ve bir sıcak .çorba sunarak tek kapı resminin 48 liraya tenzil olunması 1 5 1 k b k b 1 2- Fransa, sul_hu_ı'.,. , .•• ~ .ı! 

• d 1 , saat yapı aca , una mu a il sa- ca bağlarında saklanuıkları yerde B · . t h kk k . · 5 İ 1 ı "' .ı~"' kalrıamı<.tır. Çalı~tıkları, para ve vazife aldıkları bütiin ev et- hakkında bir kanun layı"hası hazır. bahl k dah . 8 3 · u proıenın a a u u ıçın sc. ngiltı·( ile elbll 1~ ;.ek"" .
11
, 

' l arı ışın ' mesaı , O da baş. yakalanmışlar ve adliyeye teslim o. d' d '< ,ş ler Türk dostlu<!unda en ile~i merhalelere varmış bulunuyor ar. lanmış ve Büyük Millet Meclisine lı kt nede sarfolunmak ve memleketin h:ırb • ığı tak ır e · a
1
,,) 

" ul yaca •r. lunmuşlardır. el " Ve ... Herşeyin iistün 'e bu adamlar anlamışlardır ki, Türk s - verilmiştir. muhtelif yerlerinde muhtelif zırai ya yardım için Sovı ı1 
bundan gelerek Tiirk vatanı aleyhinde çalı mak eninde ve so- * Taksimde belediye tahakkuk * 11 hazirandan itibaren Yala _ - müesseseler vücude getirmek üze .. masa girmiştir. 

1 1.;çt•~ ~ ; 
nunda yaluız hüsran, :valnı7 Ledbahtlık ve iğrençlik getirir ve.. tatiblerinden Nurinin Harbiyede v_aya da araba vapurları işliyecck - Mali yıl başı re 8 milyon 877 bin 930 liralık tah. 3- Çekoslovakya '"o•hild\/ 
yeryüzünde en aşai\ılık su<; vatana hıyanet suçudur. geçen hafta bir gece yaralı olarak tır. sisat taleb olunacaktır. laeak bir taarruza v:ı.eri ıcd 'I 

Ancak bir noktayı gözöniinde tutmak lazımdır: 'fiirk milleti bulunduğunu yazmıştık. Nurinin Bu vapurlar, yalnız cumartesi ve T .T 

1 

ayaklanmıya kıır.ıı • d bi ~"' fi' 
yüzellilikleri affediyor, onlara tekrar memleketin kapılar~m ölümüne sebep olan Rahmi De -\pazartesi günleri icra olun~_cakhr... Ve maaş * Atinada bulunan tanhi canıiin mış ve yalnız kal!(ll ~,.t ,61" Jı 
açıyor. Fakat, !ıiçbir zaman bu asil jesti ile onların habasetini mirog"lu ismindeki şoför dün yaka. * Japon ordusu Çınde dorduncu Bugün mali yılbaşıdır. Bütün ma. mükemmel bir surette tamir olu - silahla m!;dafan edece~ ' 

'I · d f ·.. rakm t -•011/ kendi hafıza ve hatırasından sı mıyor. lanmıştır. e a magıub olmuştur. 21 bin mev. li müesseseler bugünden itibaren narak «Müslüman eserleri müzesi• amış ır. jıolı• ı\I 
Bir iki ı:azetede bu vesile ile gördüğümüz bazı cümlelerdir * M uf t . B 1 . cudlu bir Japon fırkası tamaınile yeni defter tutmıya başlıyacaklar _ haline konulmaSt kararlaştırılmış _ 4- Bu kriz içinde . 1,ı;B· ~ 

eli •• kad uh kkak k" d · da ar ayyarecı ve eyne mı.. · h ·ı · · · · ı ·· razı dikkate layıktır. 1 ı.· ı\lıı'.J ki, bizi ~hsan tatmin etme gı ar m a • ı, aıma 1 1 h f d .. p B" ım a edı mıştır. Çınlı er, mu tema - dır. Kasalardakı· mevcudların •adad tır d" ı ,
1 

Y• 
k kala k e ava e erasyonu reısı ren ı. . . • · ç k ı ky• " n• r 

Türk milletinin tasvibinden uza ca tır. b k d.. b h h . . d B" k dıyen ilerlemektcdırler. yanın e os ova ı.tn'' I' 
Bu cümlelerden bir tanesi şudur: es 0 

.
1 
u~ ~ a şe rımı,z en u - * Eminönünde yıkılacak olan ve devirleri yapılmakta ve Defter.. 1 1,~ 7 rı."ri · HH :<ı al kalliyctini himaye 110 ,

9
brr (/ 

t ··- Doktor Riza 'l'evfik, '!'.ürk fikir alemine ve edebiyatına reşe gı mış ır. ~ 20 dükkana belediyece kıvmet ko - darlıktan gönderilen bir heyet bu . Rebiülahır Mayıs olduğunu tanımakla lıC s~'''~ 1 
heı"vıikit için malolmuş bir ı>damdır. Yanlış bir g•)rtlşle bir aralık Pek.yakında tekrar şehrimize ge. nulmuş ve sahiblerine tebligat )a. işlere nezaret eemektedir. 

1 
! 2 19 tilafın bir harbe kadar ,ıı~ını' .J 

mf'llfl. nevı'c' en bir nolitikacılıg'a karışmasını, aradan 15-20 sene- lecektır. pılmıştır. Bunlardan yalnız binsi Dairelerin yeni kadroları düıı ye_ sine pek taraftar ,,tın• , ... f 
• Y,J l~o8,Ay 6, l..un 15~,Hızır 't.7 ,v lik'bir ı zan-ı;ın geçtıkten sonra tamamile unutmak mümkündür.• * Ziraat Vekaleti memurlarının konulan kıymetı kabul etmiş diğer. tiştirilememiş ve bu yüzden maaş mıştır. r;;ı 

1
;; 

Riza Tevfik 'fürk fikir alemine ve edebiyatına her v'ı:ıkit meslek tahsili kaydını bazı yerlerde !eri ifüaz etmiştir. Fakat "konulan hav3 leleri de gönderilememiştir. 1 Haziran& ÇarSJamba 5- Polonya ve l'tf~~~-c ı•''.,/ 
irin malolmus bir ad.ım olabilir. Fakat, Damad Feritl hükfıme- kaldıran yeni bir !iiyiha hazırlanmış kıymetlerin kanuni olduğu anlaşı .. Kadro ve havalelerin b ·· 1 ı içindeki vazivetteri •)'' ,i~ 
' fik S L d . .1 • I j 1 ugun ge - llüdce senesi iptidası mamakla beraber. bıı · Jeıv·~ tinin Maarif Nazırı Kizs Tev evr mu~ııe esını ue ımza ıyan ve dün Büyük Millet Meclisine ve. !arak dün ikinci defa bun ara noter mesi beklenınekted ; r. 1 .. eri••• r, 

Rirn Tevrik'dir. Bu Ri7a Tevfik'i o cümlenin muhıınirinin sara- rilmiştir. vasıtasile tebligat yapılmıştır. ı harb çıkmaması uz ,,ı·•Y' / 
hatle ifode etti• .. ~i gı'bi tamamile unutmak asla miımkiin olmıya- Vakı"ll sr Ez·~ı nefes almaları, Al 111

". d< ~ 
* Eskişehir lisesinde askeri ha.. ~ Vaı• ti •u 

1 
b d ı tıerın , r ı 

caktır. Tiirl, milleti Vahidettiui unutmadığı kadar, Damad Feridi ma çiy bir madde lıalinde kalacak olan suç unsuru Vatan tik o an u e•· e ı<ta•' 
.,_. k d hıy:metidir Z'rlık dersi muallimliği yapmakta, ••· ·'· ••· d. teMediklerini anlatı""ıo,·P~ı'.) 

unutmadığı kadar, Anzavur Ahmed Paşayı unutmawgı a ar ikf'n tal~bcden 3 çocuğun ölümüne ---
8

.. .. k çek•' ~"/. 
hi~l.ir yiizclliliği de ı•ııutmıyaraktır. Bu arlamlaı· m<-nfi neviden Cumhul'İyet hükumeti onların affını istemek içlıı Cumhuri- ve birinı· n de yaralarun·~na •ebep 1 Giirıeı 4 29 8 55 ozunh ilısifası,h ,,el• ı~·" ı l 
bir politikacılığa karışmış olan ar egı , ogru an ogrdıuya - ye " ec ısı ·anıı~ına <:ı ar en o nn u yane mı unu UŞ olan çok feci bir kazadan dolayı ~ a 11 12 4 38 rupada sulh taraftorlı•'' ı.;iP'" 1 d ~·ı d • d d • hı t ... 1 ı· · k k k nla b hı ı· · tın ~ ' O 1 manya i t" ı e · .pı•· "('!' 

t d asını · ılınlarının ortasına vurdurmuş insanlar r Ve olarak devil, onlara milli seci.vesindeki yüksekli:!i n· ırki vasıf- ... , .. .Ji '. 6 11 s 37 r · "' 
yane amg • · · .. " ·· 16 h hk. 1 ki' u. ~ • tinı· tebaru""z ettirll1'~ 11 • "'" 
her Türk vatandaşının evinde eğer Büyük Harbden stınraki mü- !arı arasındaki bağ"layıcı asaleti göstermek için çıkıyor. ay apse ma um 0 an eme 1 

1 ~4.a 19 34 
u J J kuvvetler, ekatliyeıler1e11;nı•d;/,'. /1 

c:-delemiz içinde ek.tilmiş bir vatan çocuğu var ise onun yarı Hakikat budur \·c .. dünün, bugünün milli hidisclerini yar.;.- binbaşı Şükrü Aytugun cezasını af_ .,
1 3

,, . e1c· 
1 

kt 1ııı •· ,1tl", 
d • h • · • •-L kl · k h '-'k tl dık 1 • b f d b' k ı· ih h 1 'ralJJ • "' 1 59 müsaad arı " .,. cıP' • gövdesi düşman kasatnrasında, yan göv e:sı vatan aınının uuı- run çocu anna verır en aıv a ere sa o ma~a mec uruz. e en ır anun ay ası azır a - ~ '" 

1 
•:-; 

rikinde asılı kalmıstır. • Muhakkak ki, ne tamamile unutan var, ne de ımutu'an. narak Büyük Millet Meclisine ve - ..,..... 2 18 6 44 ll Çekos~ovak_Yayı ~~ ~;;dr r;ııı',;J 
Bir aenc milletin bünyesinde asla hazmedilmiyecek ve dai- 1 Etem İ7.zet BENİCE rilmiştir . !er. Filhakika ~e_ç• 

1 
1ıorıil d' r'ı 

" !arının kuvvetını e t el r,1 
--. • • .-.-•. --.-- . " tir. Evvelki güne !<3dı:.ı,rD~ ,~ 

AŞK, 

Tefrika 
N. 1 

HEYECAN ve İHTİRAS ROMANI 
Yt:ızon: 

-1 

fslıı:ender Fahr. d Jln 
SERTELLi 

geçirdiği bir kazma ile, yattığı oda. - Işte Mansurun ya. ı koguş. I çırdigı bır kazma ile duvardakı bu kimse gelmemiştir. Mansur, hasta.. seçim neticelerine b~ ioiP 'J 
nın duvannı yıkmağa ~lamış. 4te onun yıkmak istediği duvar.. yazıyı yok etmek maksadile duvarı nenin esrarengiz tiplerindendi. O. Südetler Alman .-c)·l<~prd1r l· 

Bu hadise deliler arasında bi.iyi.i,k Gazeteciler, bu duvar .yıkılsa bile, yıkmağa başlamıştı. İlkönce biz de nun tekrar 1 fıyata karışmakla, ce .. seksen sekizini alıı1ı~ r<lırr. f 
bir heyecan uyandırml§tır. Kati! açılacak delik sokağa değil, bah - bunu görünce, onun kaçmağa ha - miyete faydalı olacağını ummuyo. mıntnkalarda aldJkl•"_' b1,11"~ f 
Mansur, duvarı kaçmak için yık - çeye baktığı için, buradan kaçnıa _ zırlandığına hükmetmiştik. Fakat, rum. İkinci bir sinir buhranı, ~~n- doksan dört nisbetiııı 01ı 1PY, 
madığını söylemiş ve duvarda ya. nın kabil olamıyacağı kanaat:ne biraz sonra kendisini yatakta hu - disini tekrar bir cinayete sevkede. bir mıntakada da yii~d'1g:ıJ 1~~ zı!ı olan bir cümleyi yok etmek varmışlardı. zur ve neş'e içinde uzanıruş bulun. bilir. ten asağı düşmeıniştır ,çiıo 1 ,1 için kazmaya sarıldığını söylemiş - Nöbetçi tabibi hadiseyi aydınlat.. ca şaşırdık. Mansur önüne gelene: _ Burada kaldığı müddetçe kinı... de ya~ılan parHinıcrıl•~~crr~ ,l 
tir!• mak istecli: •- Bir hakikati yıktım. Artık, seye saldırdı mı? ticesile mukayese e c ol' t 

• 1 ıll 1 . • k•ı"" 1 İstanbul halkını meraka düşüren _ Deliler her odanın. duvarın, ınsan ar y arca, asır arca ınan - H Kimse k bunun büyük bır 
1 

f • . . , - ayır. ye zararı yo ·tu. 
0 bu hadise henüz kapnmamıştı. sakin ve makul oldukları zaman dıkları bır yalanın peşınden >:os - Asab n t k' . . • k b !aşılır 

1 
ıı 'f ı 

- - kl • ı ı es ın ıçın sogu anyosu _ · ·ırıc •· ~' 

Timarhanede 
şuyn~Ju: 

Evlerde, yollarda büyük küçük birçok vecizeler, hatıralar yazar _ mıyaea ar.• na soktuğumuz zaman: •Ben deh Gerçi geçen seç•. -ii 11ır< ~ 
iki gardiyan konu. - Nereye gittiğini gördünüz mü herkes bundan bahsediyordu. Jar. Katıl Mansur buradaki veci _ Diyordu. O, saadetin varlığına değilim!• diye bağırırdı. Son duvar tirak eden diğer ~· j ,,11ıi~r "/i 

onun? Acaba :1\fansur Beyin yıkmak is.. zelerden birine fena halde tutul _ inanmıyordu. Bir ıdefiks o- hildısesine kadar, filiyat sahasın _ fa Henlein ile bı• c ı9351t l'ı llcr sabah onu yerinde bular. 
duk. Acaba nereye gitti? 

- Bahçeye çıkmıştır. 

- Hayır. Biz uyurken J!alkmış. tediği duvarda neler yazılıydı? muş. Bunu oda arkadaşlarından öğ .. nun kafasında y~rleşmışti. Ve da görülmüş bir deliliği yoktu. Ka. nacnaleyh Alnıanl~:ıir"Jf .rf f 
Bu sabah yüzünü göremedik hala.. Gazetelere iş çıkmıştı. rendim. Yalağının başına tesadüf garibdir ki, duvardaki vecize - fasında yerleşınic bir takım sabit fi_ , deki dört taraflı :·r.et ıP ,lı 

Gardiyanlar telaş ıçinde sağa so.. Bütün muhbirler Bakırköyline eden duvarda: 1 yi yıktığı gündenberi Mansu - kirler n ' .,
1 

. . . bir taraftan nazı, 1'~"~ ~i'./ la koşuşmağa başladılar. • .. 1 ve manasız manı erın esırı ı k at o 1 p• 4 
Bahçeyi aradılar .. Bulamadılar. d koşuyordu. f ' h . d. . 1 •Ha~aıta, sc•en ve sevilen rbun tahahvali~l e --~~lah~ t"yuz D~:an idi. Mütemidyen saadet, sevda, iha. , sosyfall bd~mo -~cadele y•~.ı~'.ııl ' 
_Kalem od Jsına gı' tmış" olmasın? - Mansur Bey o asında yok.. Katıl Mansurun ırar a ıscsı a.. insan mes'ud •ayılır. ır avvu goru muş ur. ıger net 1 t f d f 

1 
f 

1 1 
tara ı ır ıru k'~ 

11
,.. e 

• · · d k 1 d k . mevzu arı e ra ın a e se e C'.~ k r~k s)"\ ,1 • f. . _J _ Zannetmem .. Gidemez. Korı. Ve aradan çok geçmeden .. !\lan - deta unutulmus gibiydi. Birkaç sa. C . . . B oktor ar adaş arım a endisinde •·· ··r· d"" M A · !ar. Fa at-,. o ·&rl ~ı"ıı' 
d d d • · b t ·ı b k sur Beyin tımarhaneden kaçtığı an. tırla· · umlesı yazılı ımış. unu kendı. bu tahavvülü sezmişlerdi. yilinu:~ utr u. 

1 
ansur vrupada tah .. nüfusu ara. ındıı !)u •c ~o ,;ıt", 

ar a o.aşan no e çı er ıra nıa~. · !erinden daha önce bu o;:!ada yat. s ı amam anuş, memlcketı\ıe dö. .. . 
1 

. . "ii•" .. , ı•· 
- Göğe uçmadı ya? Neredeyse !aşıldı. •- Aranıyor.. Şiddetli takibat! mış olan bir delikanlı yazmış - O halde şuurlu bir adam gibi, nünce liselerden birine tarih ve e mutte!ık erının ".1 ii~r•' • " ı . ı- k k 1 . ·- - (De,·aını • ( çıkar, gelir.. yapılmaktadır.• :\Iansur bu satırları her gün okur P anını urup açmış 0 acak. debıyat hocası olmuştu. Ben, ]:ırk ·vfe f~ 
Aradan iki saat geçti. Daha bir hafta önce İstanbul ga. Gibi yazılar çıkıyor, ve gaze'enin ve hiddetinden köprürmüş. Mes'u. Gazetecilerden biri doktora sor. yaşına kadar ağırbaşlılığını, itida _ A P'e l!..~ 11JI" 

fan ur Beyin koğuşundaki ya. zctelerinde şöyle bir haber ok<::; - 1 üst tarafı hn •meçhul cümle. ye r , . Jı ı'!ı h; ,·o t ~artları galiba du: !ini muhafaza ederek ya§ıyan böy- - · 'kler• İ'''.1:r•'' 
tagı halfı boş duruyordu. mU§tu: hasreci tl:~ ı du. bu vecizenin ifade etliği man;ı ile - Mansurun kimsesi var mıydı? le bir adamın karısını boğmasına •Ahre~~ı dcı· jiib:.1ııı1' 

Gard:vanlardan biri Mansur Be. • ... iki yıldanberi . tımarhanede 1 __ Tımarhaneye k~şan gazet~ilere ta· . ,., taban~ zıd olacak _ki.. Nihayet - Bılmiyoruz. Burada yattığı ihtimal vermiyorum. mız;a1:::ı~~: btıl~C'1 · 

vin ko "' arkadaşlarına sordu: yatan katıl Mansur, dun gece eline 1 nobetçı tabıbı şu ızahatı verdı: 1 geçen hafta ıçınde bır gun elıne ge. müddetçe kendisini görmeğe hiç (Devamı var) _:s:.:a:.:Y:.:,:; ___ _. 
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E:bsnaf muayenesine ARADA BiR Beden 
u sabah başlandı Haziran Terbiyesi 

Bu sene maden kömürü 
fazla istihsal edilecek ITIMAD [ f vezsn: ıvural Kayah1>n E ı·ı•• •• 

O
S{ anbulda Cemz·.l/eflerz"ne kagıd Hazir~ - - - ns 1 usu 

M ' / l Şüphesiz ki itimad. namusun 
'ne 70 b. I Mali seneba~ı. M"'eh s .. u t er. aaen erin iş etme tesisatı esas- layık olarak beklediği bir hak -

t Yan zn esna var •. ii:~aş~:~~CIİıatırlıyabiliriz? U. a SiS ogre m ,- l k"ld t k . d"l" ::v:a:::~:d:klıolaı-ııkitima-
ı Catet Od B )' h" ' . d k" f • Tabii mali sene hııtınmıza gelin- er yet' t' . r o • • 'ı ı şe l e a Vl 11e e l l yor 'tin· ası; a Kan şe ır _erın e ı esna ış- ce· hesab defterleri, kağıd yığın- • iŞ ırı iffiuSI iÇ n - «Zerdüşt» der ki «İÜmad asıl-

ı tedkik ederek mühim bir rap 3 r hazırladı la;, arasında, bııı-am huram ter- İ tk'k I Zonguldak kömür madenlerinin\ bir miktar daha artırılması temin dır», Getçi namus, karııısında da-
Şe Jiyen bir insan hemen gözlerimi- e 1 at yapı ıyor ıslahı için yapılan çalışmalardan olunacaktır. Mesela, 1941 senesinde ima itimadın elpençe divan dur-

) hriıniZdeki af , . . ... d 1 M rü V k'l . Ü . 't d b çok iyi neticeler elde edilmektedir. Zonguldak kömür madenlerinin duğuııu ister ve akıl ve mantık 
tııel•rı'n csn ın yıllık. .mua - . Bu tedkik n. eticesind. e oralarda _ zın onun e can an. ır. • • • aa e .. etı nıversı e e e- ı 1 !ah k.. .. . .h 1, 1100 000 t k'" .. .. d · · tibah d D -b ' e b f 1 8 b s at omur ısti sa atını artır • , , on omw· \ierecegı mu - aıına ış ı emre er. ogru-
ltlaıırııı u sabahtan ıtıbartn 

1 

ki esnaf cemıyetlerının tarzı idare ~e yorucu. aa ~y~ttır o. ın ?" den tdker~kiyesi enstitüsdü aç
8
mak üze. mak gayesile yapılmış. tesisat tak. hakkak görülmektedir. lukla itinıad daima cidal halin-

i~ ....... ştır. Bu münasebetle her ve her esnaf cemiyetlerine nasıl çeşıd hesab ışlerını berrak bır re te ı at yapmakta ır. on sene. . edil . . d b"' 1 ld b d ti 
ıı. ··•nıyet k k k 11 k ı d - ·ı 1 d k bl d f d 1 1 vıye mıştir. Maden kömürü istihsalatının art- e oy ece eze en e e e a a-""lları ha endi azasına ai.d cü_z -

1 
bağlandığı şekilleri ile diğer bu ka. hale ?yma e >ette o ay • e~ı.: er e me te er e ay a ı spor ar:ı . aktadırl 

~~e b ·Jazırlamış v_e sahıblerıne bil hususlar hakk. ında bir rapor • _Ha.zıranın hatırımız~ g~~rdıgı çok ehemmiyet verilmekte, bilhas. Esasınd.~ zengın olan ?ong~ld.ak ması, memleketin en mühim ihti - m ar. 
lltıyaıı "'i ınıştır. Cuzdanlarııu al. vücude getirilmiştır. ıkincı şey de y:ız mevsımıdır. sa beden terbiye hareketlerinde ~adenlerıı:ın bu ıslahatla ver~ı - yaçlanndan birinin daha kolaylık. Doğruluğun ve namusun bek-
~1llıiy \'e binaenaleyh muayeneye Kumlarda istakoz gibi yanmı- eski, yorucu usullerin terkedilme -ı nın :vvelkı senelere .. n~z:_ıran çogal. la görülmesini temin edecektir. Ma. lediği bu itimadı kancıklık ile 
kdien esnaf hakkında sıkı ceza Bu raporda, bizdeki esnaf teşek - ya çalışan insan süriisünden gece sinin faydaları görülmektedir. t~cagı muhakkak ~or~luyor. N.ıte. - den kömürü, mangal kömürüne her kalleşlikte bekler. Onlar da ha' -
"Yı arı t küllerine verilecek yeni şekil hak. kim Zo ld k k d te 'h edil kt d" An ak I · · 'b' •t• d kıı "·g· atbik olunacaktır. sakin denizde kü~iik biı- sandal Beden terbiyesinde genç vücud- . ng.u a . .omur m. a enının zaman rcı me e ır. c arı ıınış gı ı ı ıına ın r~ısmda 
"' er kında mllhim kayıdlar bulunmak. 1937 d t h ı kt 400 b'Jh k k" ·· t d ·k· ' ak d' I • tJ'k ~~:·: taraftan bir tedkike göre tadır. içinde sevgilisine ilanı aşk eden- !ere faydruı spor hareketleri mey _ . senesın c ıs ı sa mı arı 1 assa ışın omur e arı ı nu - ay ırer er, ıµrre ı yapar· 
~~eki bilCımum esnafın mik. !er, bir ağaç göl:;:esinde çilingir dana getirilmek suretile birçok ye. bm ton kadardı. susunda bazı müşküllere rastlan - lar. 
ılllııııı 100 bine yaklaştığı tesbıt Ayrıca tekmli esnafın kendi ce. sofrası kuranlar ve vaz mevsimi- nilikler yapılmış ve yapılmaktadır. İşletme tesisatında yapılan ısla - maktadır. İstihsalat arttıkça bu Fakat itimad, zeki bir hamle-
~'lı \lştur. miyetlerine muhakkak kayid olun. nin bütün hususiveHeri «Hazi- Bu suretle beden terbiyesi tam:ı _ hat sayesinde bu sene istihsallltın müşküller de ortadan kalkacak ve sile kendini bekliyenın gözlerin-
~iy ·~ ?unlardan ancak 30 bini maları ve aidatlarmı muntazaman ran• ismile birlikt~ bir anda göz- men teknik bir iş haline gelmiştiı'. geçen yıldan 200,000 ton fazlasile mangal kömürü hiç aranmamaya den, sözlerinden veyi\ bilmem 
lltt. e etıne kayıdlı bulunmakta _ vermelerinin nasıl ve negibi ted - )erimizin önünden sinema şeridi Vaziyet bu şekli alınca da beden 600,000 tonu bulacağı tahmin edil - başlıyacaktır. Ormanlarımızın mu - neresinden onun hakkı olup ol-

Cer; birlerle temin edileceği de bu ra - gecer. terbiyesi hareketlerini talebeye ım ilmekte~. Mc;'en işle_~_e _siyaseti - hafazası ve ayni zamanda kom5u madığını iyice kestirebilirse ne 
~~e kalan ve sayısı 70 bine porda ehemmiyetle tasrih olun - Fakat... Kendinizi bugünkü iyi, en faydalı bir tarzda yaptıracak nın barız faydaları gozonunde tu - memleketlerden mangal kömürü mutlu. Yoksa aksi takdirde bir 
do)~ esnaf cemiyetlerine kay- maktadır. yaşımızdan ayını• mekteb çağla- mütehassıslar yetiştirilmesi lüzumu tularak Zonguldak madeninde te - getirtilmesine lüzum kalmaması ba. hakka hakar~t etıni~. bir hileye 

l:aıı llıışlardır. Bu tedbirlere göre, her semtte, rımızdaki günlere bırakın. hasıl olmuştur. sisatın takviyesine ıslahata devam kurundan bu cihet de ehemmiyet - kurban gitmiş ola!:llktır. 
t~ ~ cemiyetleri miişterek bÜ _ muayyen dükkanlarda kontrollar Hatırlıyorsunuz dı>~il mi? Meydana getirilmesi düşünülerek\ edilecek ve istihaslatın her sene lidiı-. Yirminci asrın zekası, itimadı 
~lıdi e her cemiyet, her nekallar yapılmak suretilen bütün esnaftan Haziran deyince: eğer notları- bir tedkik mevzuu olarak ehemmi-ı bol keseden vemıe-.ı. Teenni ve 
a~e ~arının sayısını artırmak cemiyet cüzdanı aranacak ve tekmil mız fena ise içimizde acı bir bur- yetle ele alınan ebeden terbiyesi E b• k l} • İ B tefekkür ve ardında bir •acaba" 
)iııe •lıyette bulunmakta ise de patronlar maiyetlerinde çalışan - kulma hisseder, bu ayın gelişine enstitüsü• mütehassıs öğretmenler 1 ene 1 a a ıye u sene daima ha.zır ve nazır olmalıdır. 

Ceın· 
ııı~ları 1Yet!ere kayıdsız esnafın !arın cemiyet aidatlarını, haftalık kinle, nefretle boyun eğerdiniz. yetiştirmesi bakımından bu ihtiya. M kt b" Mahsul çok boJ menfi taraftan nıüsbete gitmek. 
'\ıı1ııı bu yüksek yekundan pek veya ücretlerinden kesmek üzere Notlarınız sınıf f!'eçmenize kllfi cı karWayacaktır. e e l İşte asrımızın dini. 

ı\ldı~ektedir. müstahdem hesabına kendileri ve- geliyorsa en büyük sevine içinde M ı· J • v J "İştibah, iştibalı işte töhmetim 
hıt licgıınız malumata göre bu eı. receklerdir. çırpınır, yeni sınıfımızı düşünür, 11 "ekteblerde ual ım erı e o gun ne zarar?• diyen Fikret yine der 
~ baıa•ret .odasının da ehemmiyet- Bütün patronlar, cemiyet cüzda. hayata doğru bir aılım daha at- LYl ı - - ki· 
"ıeı 11 dıkkatini celbetmiştir. Ti- nı göstcrmiyen garson, berber, çı. manın gururu sizi en mes'ud in- -/ ... Bu ders yllı başın• İlk arpa mahsulü gel· ~Şüphe bir nura doğru koş _ 
fllıirl~·ası; bu münasebetle Balkan rak ve saire gibi müstahdemlerle sanlar arasına kıırıştımııya kfili J QVe dü hangi hocalar di ve 6 kuruştan satıldı maktır. 
ı~;,..11ndeki esnaf işlernii tedkik herhangi bir esnafı işe alamıyacak- gelirdi. Ş b l 
~ !ardır. İşte bugün girdiğimiz haziran u e er zam görecekler? Memleketimizin muhtelif mın - Hakkı tenvir ulrul için haldır.» 
~ """=======================-e ayı 7 yaşından 20 "lls.ına kadar ' takalarından yeni mahsul tahmin.. HALK FİLOZOFU 
l ' - - Şehrimiz ecnebi ve ekalliyet meı<.. 
~ hŞaat p T f binlercegenckalbinmuhtelifhe- Ta'ebel :nln de·slerden teblerinde çalışan muallimlerin, !eri hakkında 1:ok şayanı memnu_ 
~ •• . elgr a yecanla atışına vesile olmakta- geri kalmanıaları için mümasil resmi mekteblerdeki mes.. niyet haberler gelmektedir. 

( l dır. erken açılacıtk lekdaşlarından daha az aylık aldık- Bu haberlere göre her tarafta 

~ eri• K Nasılki siz uzun seneleri bir • Maarif Vekiıleti ortamekteb ihti- Jarı nazarı dikkati celbetmiş ve bu 

Ong esi• denbı're gen'ye dogru" ç·· 'p bug-day, arpa ve dig'er hububat çok r ıgneyı yacı karşısında tedbirler almak Ji- muallimlerin de terfihi kararlaştı -
b mekteb ı;ağlanmı7.ı hatırladığı- zere tedkikata devam etmektedir. rılmıştı. Maarif Vekiıleti bu husus.. yelişmiştir. Mahsulün vaziyeti bu 

llıtı h Uldaki bilumum bina in - Atinada toplanan Balkanlar arası mız zaman duydui(wnuz heyeca- İlk tedbirler cümlesinden olarak taki kararını bütün ecnebi ve ekal. yıl istihsalin geçen seneden daha 
~ ) a~kında beledyece hazırla - posta - telgraf kongresinin iki gü. nın kıymetini bugiin belki R ~- ile bu sene yeniden birçok şubeler açı.. Jiyet mekteblerine tebliğ etmiştir. fazla ve olgun, bereketeli olacağını 

'ltıal!ııi talimatnamenin tatbik 0- ne kadar dağılacağı haber veriliyor. hissediyorsanız ) 938 h117irnnını lacağım yazmıştık. Talebelerin Fasılasız bir surette 3 yıl ayni göstermektedir. Bazı yerlerde yeni 
'i.,,~'.na bugünden itibaren baŞ- . k idrak eden gençliğin istikbalde derslerden geri kalmamaları için bu mekt-'-de ders veren ve bu vazifede ~,,'""ltt.adır, Kongreye iştıra eden posta • teL duyacağı acı dıı nyni olacaktır. "" mahsul bugünlerde alınacaktır. 

~ t;.ı af ··d·· J" ... ta · ı · şu bek ' n mümkün olduğu kadar muvaffak olduğuna dair mi,ifettiş 
• 1ınatname muncibinee ba- gr umum mu ur ugu pos ış erı Ne yazık ki haziran ayında Ege mıntakasında ise ilk arpa 

l ın. İb İ erken açılması kararlaştırılmıştır. raporu bulunan muallimlerin üc _ 
"'~·· -b~ aat mühendislerile mimar. dairesi reisi Bay rahim ile stan. hissedilen acının tamiri kabil ol-
b.:-ıı Bununla beraber muhtelif sebep. ı·etleri ders yılı başından itibaren 
"'lı Ilı <lşka Hiçbir kimse, bina in- bul posta ve telgraf b;ışmüdürü B. mıyan en büyük kayıbın tesiri- !er, ezcümle ikmal imtihanları ne_ arttırılacaktır. 
it..~.;'. Cs'uliyetini deruhde edemi- Yusuf şehrimize döndüt;ten sonra dir. Muhtelif netkder veren ve ticelerinin _ talebenin iyi hazırlan.. ~.-~ır thı b .. ı b ı b lan Vekiıletin emrinde, bu kabil mek.. 

o),, ' iyetleri belediyece tas.. bir rapor hazırlayıp umum müdür. ngun e aş ıyan yaz aş gı • ması için verilen mühlet dolayısile. 
~ •ilan kal k ffaki t • li • • teb idarelerinin yeni ders senesi •~et fal ar da anca inşaa- lüğe vereceklerdir. cınınl mudva } e S'lZ ge ugn • zaruri olarak geç alınması ilave şu-
~-~•lıa edebileceklerdir. yan ara ers oluşu birinci değil- belerin eylulden önce açılmasına bütçelerini hazırlarken zamlar için 
"'lf;ıa fen mektebi mezunları ile Atina kongresinde görüşülen dir. imkan bırakmamaktadır. Fakat ba- tahsisat ayrılması lüzumuna da işa. 
!!ı... ...... ~ Ve ean'at ve fen itibarile mevzular, Balkanlarda posta • tel - 1 1, ret olunmuştur. ı,'.'trı,, zarı yeni şube açı ması işinin ey •.ı-
~lt ı~ietJi olmıyan tadil veya graf işlerinde yapılan yenilikler et- Akay bilet Ü"rtltlerİ lü de geçtiği vaki olmaktadır. ____ ,..._ ___ _ 
~linin mes'uliyetini ala - rafındadır. Posta ve telgraf işlerin. u v İşte bütün bu cihetler gözönünde 

~ de mümkün olduğu kadar sürat ve Yüzde on Ucuzlıyacak tutularak y;ni şubelerin eyıuıun 
~ ~ş politikadan devam) halk için yeniden kolaylıkla mey. ortalrrına kadar açılmasına çaiışı -

.ı._-..;;::: - dana getirilmesine yardım eden Tarife k@misy@nu bu- lacaktır. 
lıı"-·""triyet ı · tm ı · b Bu hususta maarif müdürlüğü 
ltti~".l'ıı h·· . emın " e erı u kongre, bundan evvel de şehrimiz _ •• ! d t 1 
L '!'İt. l!Uylik kuvvet halinde belirt. gun er e 9p anıyer azami sür'at gösterecek hangi orta 

mahsulü ayın 26 ıncı günü idrak 
olunmuş ve Manisa borsasına me • 
rasimle getirilerek gene merasimle 

satılmıştır. 

Manisa viliıyetiırin Kepenkli kö-
yünde yetiştirilek yeni senenin bu 
ilk arpa mahsulü 6 çuvaldır ve mü
teahhid Tevfik Saatçi tarafından 6 
kuruştan satın alınmıştır. Bunu mü

teakıb getirilen ve ikinci o!arak ye_ 
tiştirilen arpa mahsulü de ayni gün.. 

de ayni borsada 4 kuruşa satılmış -
tır. 

"'ı ııı--- k de taplanmıştı. mekteblerde, nekadar şube açıl _ 

N1vyork sergisine 
iştirakimiz için yarım 
Milyon lira ayrıldı 

~Ilı), .. "UVVet bugünden Çe os- Şirketihayriye, Liman, Akay ve 
L ıçı11d 1 ·· Atina kongresinde Balkanlar a • ması lazım gelecegı'"ni ikmal imli _ --- • 

ı.. · "'U e ve entemasyona mu Haliç vapurları tarifelerini ve va. M )} k d büyük ve güzel bir paviyon kira _ 
va - lanmıştır . .._. 'l'de b" . k b rası posta telgraf işlerinde m'"ş hanları neticelerine göre en kısa !\ arımızı en ı \')ot . ır otorıte urmuş u- - u • pur navlun ücretlerini tedkik ve 

ı.ı, lobdt Lıderleri Henlcio Berline terek mesai mcvzuuna da temas e. tanzim etmek üzere tarife komis _ zamanda tesbit edip neticeyi Ve - purlarımızdan biriAme• 
~ tııı • ..,laya gider. Yabancı devlet dileceği tahmin olunmaktadır. yonu bu gu"nlerde şehrı·mı"zde top - kalcte bildirecektir. ı"k .. ya cro'•tur•• ecek 
~- ı ~, e te d ü · ı Bu suretle ilave şubeler vaktin • r " 6 ~ ·~ . mas c er. ~ mı yon- !anacaktır. 

t;,: ç,~ ~~ır nüfus namına söz söy. de açılmış olacak, talebeler de va • Nevyork beynelmilel sergisine 
lir,'~ 'iikGmetile müzakereye gi- I cra Ve.ıneleri Komisyonun toplantısında gözden kit geçirilmeden sınıflara tevzi edil. hükUınetimizin resmen iştirak et -
•' ~... eıı Çek hu"'k~ııneıı· de bu geçirilecek olan bilet ücretleri ara. mek suretile derslerden geri kalını. k d".. . t k B -. .... " meğe arar ver ıgını yazmış ı . u 
~.1tıib; Yeti taııımış ~c ekalliyet me- 6 g Ün kapah smda bilhassa Akay tarifesinde ten. yacaklardır. hususta hazırlıklara başlanma;ı ik. 
~ tiddtadikal şekilde halletmek Mali senenin başlaması münase - zilat yapılması lüzumuna işaret o - t=a=k=i=i=sk=e=l=el=e=r=i=ç=in=A=k=a=y=ı=n=b=i=lc=t=ü=c- tısad Vekiiletinden alakadarlara bil_ 
l1ıı.~hu1 :_,ıeşebbüse girişmiştir. Bu betile şehrimiz icra muhasebeleri lunması çok muhtemel görülmek • retleri, Şirketihayriyeue nazaran 

''<I "•Uvafr k ı t ' dirilmiştir. \ı lııtiıı n ° ursa, en ernas- devir ve kayid işleri için dünden tcdir. yüksek görülmektedir. 
~ ıı.,_ asebetlerdeki r.erginliğin b 6 ·· k A Şirketihayriye idaresi yaz müna. 
1 ı~ ;;" ve bunun da büyük dev- iti aren gun apanmıştır. ym Bu münasebetle, Akay biletlerin. 
( ta~~i:sında di~er sahalarda sııl- 6 ıncı pazartesi sabahına kadar vez- sebetile bilet ücretlerinde kendili - de asgari yüzde 10 nisbetinde bir 
"'lla,1 lı e edecek anlaşmalara ,·ol nelerinde tediyat ve tahsi13t ya _ ğindcn büyük tenzilat yapmış ol - tenzilat yapmağa imkan müsaid gö-

Cklenir. A. . ESMER pılmıyacaktır. duğundan, Köprüden ayni uzaklık. rülmektedir. 

~la:Lü ~ONLOM 
J~ YAZAN 

~lJSRET SAFA COŞKUN l 
~ - E D E B f R O M A N: 139 ---.......: 

lı;ı,b1 01duın. Şayed bir gün hatırına gelirsem, 
•ııı se . •]}· nınle konu~tu. ismimin send~ lıer.;en kaybolmak 

lı,ıne Uşüneyim!• üzere çizeceği intıba, yüzünü bu-
~eddü~den. hükmettim ki, sen ruşlurmak olacaktır. 
u.' ~tirrıı e~tın. Hayatını benimk Suad, bir kere daha soruyorum 
lliıltasi} ege, müşterek bır aşk sana ... 
~ ~İilııı:-aYni bir hayat denizin~ Beni sevmene, ben; hayatına ka-

lııııı k go razı olmıyacaktın! rıştırmana imkiin yok mu hiç!.. 
\ı~laçke ..... ,A B · d ih a SÖl·I re soy ıenııştım. - eni sevmıyor musun, yalan a 
~s et .cıncctinse bile zımnen olsa, bir kete: 
lıen 1• btnıştin. - .seni seviyorum'.• 

'' eJk· 'ı '<lığ.,, i 1 beijeıını.yorsun, belki De ... 
,tıı.. lıqk~eaı arkadaş ben deği- Bu ses. ömrümün sonuna kadar 
~ılq%ııı '. ben; sana çok çabuk- kulaklarımda çınlıyacak! .. 
~ d~iy ıçı!' ZRyıf iradeli bir kız Haydi göz!erıı"'l'. yumuyorum 

lıt, b~~~tın. Hele bu geceden KulağıMa eğil. 
lfaı1 ,1 en ııef • et cdeceı<sin'.. - •Seni seviyorum!.• 

1Yac ,.. 
a,..nı ummuyoruır, Diye fısılda'. 

- S.eni sevm:?ınek ~$liyoı um Ci
na! ... Sevdiğimi itiraf ettiğim :ın ... 

- Niçin, neden bu kader hn
dini scvmem~ğc 70clııycr~un. Ben 
her türlü fedakıirlı~ı yapmağa ra
zıyım demiştim sana ... 

Sen ne isterser. öyle olarak~ 
- Hiçbir şey ol'tlıyacak, hiçbir 

şey olmasına imk3n yok. 
- Neden? ... 
- Birkaç kere :zalı ettım. Tah-

min dedebilirsin! Bizi biribirimiz. 
den ayıran birçok &ebeblcr var. 
Ne yapalım Cina: Taliimız bi;yıe 
imiş. Bu temiz, fakat sonsuz &ev
giyi daima hatırlar, bu hatıranın 
ıztırab katışıklı tatlı ürpermcleri 
içinde oyalanırız. 
- Benim için bu mümkün de -
ğil.. 

- Sen iradesine hakim bir kız. 
sın. Unutmağa çalışırsın! .. 

İsyan etti: 
- Elimizde saadetin anahtarı 

varken bunu atıp da niçin ıstıra. 

bın kapısını zorluyoruz? 
- Öyle liizım geliyor!. 
Yataktan fırladı. Kendisini ku. 

cağıma attı. Şimdi dizlerim;n üs.. 
tünü ve göğsümü yan çıplak, a. 
!evler içinde bir vücud dolduru. 
yor. 

Kollarını, boynuma dolam!ştı. 

Bir damla yas dudaklarıma dam
ladı. Bu ılık damlanın tuzlu !ez_ 
zetini emiyorum. 

- Suad! Suad! .. Demek oluyor 
ki her şey bitti. Kafi cevabın bu. 

- Evet .. Seni aldatmak, haya. 
lin göklerinden hakikatin kaldı

rımına çarpmak istemem Cina!. 
- O halde, şimdi konuşabili -

riz. Suad seni görmeden yaşama
ma imkan yok. Etrafımda sana 
aid hatıtalar arıyacağım. Fakat 
bana bırakacağın en canlı hatıra ... 

Susmuştu. Başını göğsüme da -
yıyarak hıçkırıyordu. Dudakları... 

mı saçlarına dayadım. 

Ben de ağlıyorı.rıı. 

İştirak masrafı olmak üz:re 500 

bin lira tahsis olunmuştur. Malla -

rımız için bu muazzam sergide hü. 
kı'.imetimizin şerefilc mütenasib, 

Gözlerim, hücum eden su biri
kintilerine ancak bu kadar mu -
kavemet edebildiler. Sedleri yı -
kılınış bir bent gibi gözlerimi ka -
pıyan sular, ruhumda gürii • 
yen gök güriiltülerinin, kalbime 
düşen yıldırımların, şuurumun 

ortasında esen tayfunların karde
şi olarak boşandılar. 
Göğsümü tırmalıyordu: 

- Söylenmiyecek kadar iğrenç. 
Fakat makul bir arzu .. Bana bı
rakacağın en canlı hatıra .. 

Devam edemedi. Hıçkırıklar o. 
nu boğuyordu. 

Saçlarını okşadım: 

- Söyle Cina benden ne isti _ 
yorsun!. 

Birdenbire. başı dikle§ti, göz _ 
]erimin içine baktı. Ellerile ha -
şımı sıkı sıkı yakaladı. Islak göz. 
!erini seçiyordum. Vahşi bir pa. 
rıltı ile alevlenmişti. 

- Bu geceyi beraber geçırnıc _ 
mizi istiyorum Suad. Şurada sa. 

Sergide teşhir edilecek olan mal. 
!arımızı kendi vapurlarımızdan biri 
Amerikaya kadar götürüp getire _ 

cektir. Bu vapurun seyyar bir sergi 
haline konulması ve limanımızdan 
erken hareket ettirilerek bu vesile 
ile Nevyorka 
limanlarına 

muhtemeldir. 

kadar birçok dünya 
uğratılması da çok 

Nevyork sergisinde pavyonları -
mızı da, mutena ve çok zarif bir şe. 
kilde kendi san'atkar ve dekoratör. 
!erimiz buradan nevyorka giderek 
tanzim edecek ve süsliyeceklcrdir. 

baha ne kaldı. ki .. Gün ağarıncıya 
kadar senin kolların arasında kal
mak.. Şehveti ilk defa senin elin
den tatmak istiyorum. Hayatıma 
hnçbir zaman başka bir erkek 
girmiyecek. Kollarına kendimi 
bıraktığım ilk ve son erkek sen 
olacaksın! .. 

Sabaha kadar öp, sev beni Sll.-
ad.. Sana teslim oluyorum. Şi _ 
kannı yakalamış vahşi bir cana _ 
var gibi beni parçala, ez, kopar. 
Yalnız kolların arasında olayım 

bu benim için k.iifi.. Bu akşam 
genç kızlığımı aşkımın. hatırası 

olarak sana vermek istiyorum. 
Bunu ·kabul edeceksin! Sus, ba
şını sallama .. Hiçbir itiraz kabul 

etmem. Biliyorum, iğrenç. İğ _ 
rençliği, bile temiz bırakan çok 
feci bir haldeyim. 

Lakin gözümde hiç kimse \ie 

hiçbir şey yok. Yalnız seni ;ıörü. 
yorum. Yalnız seni işitiyorum, 

(Devamı var) 

Otobüs 
Bekleme 
Yerleri 
Halkın sıhhati ba
kımından çok lü· 
zumlu görülüyor 
Şehrimizin muhteli! semtlerine 

işliyen otobüslerin ve otobüs hat • 
larının adedinin gün geçtikçe art -
tığı nazarı itibare alınarak kış iç;n 
bazı tedbirler alınması lüzumlu go-
rülmüştür. 

Evve!A halkımızın otobüs bek • 
!erken yağmurdan, rüzgardan veya 
kardan müteessir olmamasını tc -
minen tramvaylarda. olduğu gibi 
otobüsler için de bekleme yerleri 
yapılması düşünülmektedir . 

Bekleme yerlerinin üstü kapa'ı 
olacak, halk sıhhati bakımından ço'.c 
istifade edecektir. 
İzmir belediyesi halkın sıhhati 

için çok lazım olan bu işi, evvel.ki 
gün halletmiş ve gümrük önünde 
yaptırdığı yeni otobüs bekleme ye. 
rinin resmi küşadı merasimle icra 
olunmuştur. 

Bunlardan 10 tane daha yaptı -
rılmasına da başlanmıştır. 

Emekli va Yedek Su· 
bayların yoklamaları 
Fatih kaymakamlığında!}: 

1 - Fatlıi As. Ş. de kayıdlı .?mek. 
li ve yedek subayların 938 mutad 
senelik yoklamaları 1/6/938 de baş. 
lıyacak ve 30/6/938 de hitam bula. 
caktır. . 

2 - 1076 sayılı yedek subayl:ır 

kanununun 10 maddesine tevfi • 
kan yoklamanın ya bizzat veya 

mektupla yaptırılması mecburi O

lup yaptırmıyanlar 50 lira para r• -
zasına mahkUın edileceklerdir. 

3 - Yoklamada aşağıda yazılı 

hususların şubeye bildirilmesi mec. 
buri olup bu malUmat not edilerek 
bildirilecektir. 

A) Açık ve tafsilatlı küny~ ve 
doğum tarihi-

B) Sicil ve kayıd numarası. 
C) Son rütbeye nasıb tarihi. 

D) Terhis veya tekaüd tarihi. 
H) En son ayrıldığı kıt'a. 
E) Hali hazır adresi. 

M) Şube yedek subay defterin • 
deki kayıd numarası. 

F) Memuriyet ve meşguliyeti. 
G) Lisan bilenlerin tercüme ve 

tekellüm derecesi. 

T) Tabiplerin ihtisasları. 
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BiR FACIANIN 
Muhakemesi 

Erkdnıharbler iş başındalHIKAYE. 

Karısından epeyce yaşlı 
olan bir koca •• 

ingiliz ordusu gelecek harbi rde 
göreceği işi şimdiden hesablıyor 

Gelincikler 

Genç karısının kendisini sevmediğini 
sanarak kendini fena yollara atar mı 

Erkanıharbiye müttefiklerin kuv
vetlerini ölçmekle meşgul.. 

Mahkemenin şahidi iğe . çağırdığı komşular 

Müddeiumumi iddiasınd? Kaser-
ley'in başından yaralan~rak öldü
rüldüğünü, fakat silahıa bulunama
dığını anlatarak tahl<ikatı uzun u
zadıya izah ile Çaplin'in niçin maz
nun olduğunu söylemiş ve demiştir 
ki: 

- Çünkü mahkeme görecektir ki 
bu kadın Çapliıı ıle tanıştıktan son
ra onunla münasebata girişmiştir. 

Kocası hastanede yatarken onların 
ikisi beraber yaşamışlardır. Kaser
ley'in mücadele ederek öldüğü de 
anlaşılmaktadır. Ölü adamın çehre

sinde bir takım bereler vardır .. Bun
ların bir silah ile yapılmış olduğu 

tahmin eclılmektedir. Başının ar -
kasmda da üç büyük yara vardı. Bu 

yaralar vurularak açılmıştır. Vu -
rulmağa sebeb Je adamın sersem e
dilmesi maksadHedir. Öylece taban
ca sıkılmadan evvel bu adam ser
sem edılmış, kendinden geçmişti. A- / 
damın boynundan bir J..urşun ge

çerek düvara seplanmıştır. Bu ya·ı 

hafiftir. Fakat bunu Kaserley'ın kcn 
di dile yapabı!eccgi ilıtimalıni b- 1 

- Söz ver, diyorum .. 
- İmkanı yok. 
- Söz ver, ısırırım!. 
- ...... 
- Söylemiyor musun?. Isırıyerum. 

dudakların da kanayacak!. 
Bükük bir boyun ve yalvarış: 
- Yapma Nur.et .. 
Daha sonra, bir çığlık: 
- Oof ... Koptu btllahi.. 
İmtidadı: 

- A .. y a .. y. Yopmasana Nimet .. 

Kolların gibi 

Cevab: İşaret parmağının ileriye uzanışı ve tehdid: 
- Yine söylemiyecek misin?. 
- ...... 
- Çabuk söyle ... 

Ayakların yerde tepinişi, gözlerin büyüyüp ateş

lenişi, on1uzların kavranışı, bütün bır vücudün sar
sılışı ve ayni sualin devamı. Fakat, daha hırçın: 

Dı l i n m: tutuldu?. Niçin söylen1iyorsun, söy
lesene?.Gözlerin y3lvarış ı, fCSin titrevi~ı ve biryal -
varış l< vhası: 

- Dıi ~ünnıeden nasıl söylıyeyim N " metc iğim? Ko
lay ~ey değil ki: 

- Isırıyorum .. 

Edebi Roman 
No.1 

- ...... 
- Haydi söyle .. Söyle, diyorum .;ana .. 
İmkansızlığın inadı: 
- Mümkün değil... 
- Ya!.. 

Dudakların asabi asabi uzanışı, boynun, yanakla -
rm, ağzın, rasgetirilen her yerin ısırılışı ve genç er
keğin ta7allürrıü: 

~ Yayrr.a ... Yap ... ma .. A!la!ıını seversen yapma ... 
Bırak diyorum Nimet ... O ... f!. 

Bu yalvarış karşısında kadının ifadesı: 
- Kah ... kah ... kah ... 

Hatta, bundan daha uzun bir !<:alıkaha .. 
- Ne oldu şimdi? Beyeniyor musun bu diş yara

larını• 

. G ururun daha şiddetle gösterişi: 
- Güleyim bari.. hah .. hah .. hah. 

Yazan : 
Etem izzet BENİCE 

- Çok fena .. Sokağa nasıl çıkacağım?. 
Müstehzi gülüşlerin ısrarı. Dudakların kıvrılışı, 

omuz silkiş ve ihmal: 
- Karım ısırdı dersin! 

- Sormıyanlara?. 

Bir gülüş ve bir nükte: 
-- Cevab vermezsin!. 
- Maşallah ... 
- Hah ... Hah ... Hah ..• 

- Amma tuhafsın!. Hem ısır, hem ue , 
- Karı kocalıkta bu da var ... 
- Değiliz ki. .. 

- Aşıkınım, karın da olacağım!.. 
- İnşallah .. . 

et .. 

Kısa bir dü~ünüş, Aynadan moractıları görüş, le -
essür: 

- Bari biraz kolonya, krem ver .. 

• • 
Yarın f~i 
Züleyhanın A ~.,. 

Yozan : sacldtJ 

-Al ... 
Ve .. Veda: 
- Allaha ısmarladık .. 
- Söylemeden gidiyorsun? .. 
- Düşüneceğim .. 
- Yarın bekliyeceğim. İyi düşün.. ~I, 

• . !Jit 0'.J 
Şehvet kuduzdur! Bir kadın ısırılabilı!· !Ji! fi'' 

koparılabilir. Bir gerdan morartılabilir:1 ir ,.e JJl'lı" 
uçu nar çiçeği gibi öbek öbek kızartılabı fB~st 1,. 
bir vüeud gül gibi kızıllaşarak açıl~b'.ll1";f3de;ııl 
!arın hepsi ancak bir erkek şehvetının 

Nimete bunun için hayret ederiz. 
11 

~·0' 
İsteksiz genç ne kadar ateşsiz. alevde 

kadar yangın!. 

* - Refik Bey ... 

- Refik Bey ... .., 
.. 15tl"'. 

- ····· · fııY ~ı 
Yine cevap vok. Muharrir bey d~tgırı;, ç3l•. ~ 

\re sarışın başı masanın üzerine kapan~~;yc tfl1
' i' 

harıl harıl yazıyor. Kimbilir. Ne?. Jlıl« "r.~~·e1 

sal mı, sivasi bir havadis mi, yoks:t b~r 
. .,~ ll 

mesı mı... . 15ıtc 
Gazetecılik bu: Her telden nai:"''' dıır9~ıı 

Yazı işleri odasının kapısına yaslanır r~~l B i 
1r .. var. • 

yapılı ressam bu dalgıtılığa hem gt .l\vc•""" 



~DEBiYAT ve TENKiT 

ARiB BiR 
ANTOLOJi çinıi 

~~"\Jusret safa COŞKUN M a t a 

Antolojiye hücum eden 
Nusret Safa Coşkun 

Yaşar Nabi 

~b 
': haylice meşhurdur. Bu- kitabda isimleri sayılanlar genç ' 

ıto.;~ anlatmak için müsaade- neslin ihtiyat kuvvetidir. Maça çı.. 
Lo"r elceği-. Adamcıg· ın bır" ı· k ln kını < • ., arı genç ta içinde birkaç da 

• ıern .. 
sagır hem de topal.. birinci takımdan alınmış oyuncu ,, 

'l'~bb· olmasına rağmen maalesef sıfıra 
ılı gör· 1

• d_emış .. Ne olur, be- karşı beşyüzle mağhlb olmığa mah
~.ı,,';:'1 &o~sün, benim de ku- kumdur. 
&,01 • benım de ay ağ• m tut.. Binaenaleyh Bay Yaşar Nabi, 

<ırı · · 
lıı~4'h .ışıt~.n bir Bekt.ışi de- genç olmak sıfatile kendisinin de 

Zı mustehzi gülümse - içinde dahil bulunduğu bir akipi 
~a b bizi temsil etmek için meydanın or _ 

\.~~'ki a~ hazret.. Ce~abıhak tasına çıkaramaz. Bana belki, bizim 
''}a " crıni tamamlıyacağına boy le bir ıddiamız yok, diyecek _ 

·~n· b ı 1 aştan bir ir-san ya- !er. 

t-lab· · >..;y l ınuı •genç neslın en 
o~u: erı. (1) isimli •Antolo
. . Uktar. sonra ben de Bek 

Yaşar Nabi kitabın ön sözünün 
son sahifesindeki gayet ustaca yap
tığı bir tevili ileri sürmeğe kalka _ 
cak: 

ın· ' 
rıı~· taklid ettim. Yani, •Esasen bu eser ilmi mana -

Ha ri 
Kurşuna 
Dizildi 
Şanghay (Güzellik Kraliçesi) Lei 

- Lai, cidden güzel ve cazibeli bir 
kızdı. Henüz yirmi beş yaşlarınd .t 
bulunuyordu. Şanghayın lüks bar
larının en sevimli aartistlerinden 
idi. Geçenlerde, Çin ordusu umumi 
karargahının bulunduğu Han_ Keo
da, seher vakti kurşuna dizilerek i
dam olundu. 

Bildiklerini söylemeğe rıza göste
rirse affolunacağı vadedilmişti. Fa_ 
kat, Şarklı Mata _ Hari, esrarını f~ş 
etmeyi kat'iyen reddetti. hüme razı 
oldu. Ve kendisini kurşuna dizecek 
askerlerin karşısında itidalini mu _ 
halaza etti, hatta titremedi bile .. 

Güzel Çinli, bir hafta evvel Han _ 
(Devamı yedinci sahifemizde) 

Çin Mataharisi tam bir Avrupa 
kadını makyajile 

Jki defa ölen adamın kanı 
tahlil ediliyor 

iki def 
Ölen 
Adam 

a 

Kimdir? 
Bosnada, Mastar şehrinde Bele _ 

diye memurlarından Hamsa Jüstiş 
geçenlerde vefat etmiştir. 

Bu adamın ölümü birçok ded:ko_ 
duyu mucib olmuştur. Çünkü ayni 

ı adam, 1912 de de ölmüstü. 
, (Devamı yedinci !oll!ııfcmızde) 
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İki buçuk milyonun 
--

Varisleri cıktı! 
' 

1000 Altınları bulan ame-
5 ene leler çalışırlarken 

S o n r a Şampanya içiyorlar .. 
Dünya 
Ne olacak? 
Amerika filimlerinden Hanrl Ole

riş, işini ve gücünü bırakmış, 1,000 
sene sonra diınyanın hali ne olaca. 
ğını araştırmış. 

Amerikalı filime göre: 
1,000 sene sonra kömür madenle

rinde kömür kalmıyacak, petrol ku
yuları kuruyacak. Bunların yerine 
dalgalardan, rüzgarlardan ve bil

hassa güneşin hararetinden istifa
de olunacak. 

Evler, taştan ve betondan değil, 

billurdan yapılacak. Mesken buh -
ram kalmıyacak. Çünkü billfil ev -

!er az zamanda yapılacak, 

mal olacak. 
ucuza 

Bütün hayvanlar, ehli ve vahşt, 

(Devamı yediııcl solıifemizde' Albnları bulan ameleler şampa 
nya içiyorlar. Altta Boizanger 

Dünkü sayımızda, Paris Beledi
yesine aid harap bir evi yıkan ame
lelerin duvarlar arasında 2,50ll,OOO 
frank bulduklarını yazmıştık. 
Altın torpalarının içinde bulunan 

bir vasiyetnamede bunların, 15 inci 
Lüi'nin epıirahuru ]'tivel'e ald ol _ 
duğu ve kızına terkettiği anlaşıl _ 
mıştL 

Son gelen Paris gazeteleri, varis
lerin bulunduğunu hazer veriyor ve 
Klod Nivel'in varislerinin isimleri

! ni yazıyor. 
· Nive :!'in kızı, 1810 da vefat et _ 
miş ve servetini amca zadelerinden 
dördüne bırakmıştır: 

1830 da Fransadan hicret etmi.fler 
dir. 

1810 DA DA MİRAS 
ARANIYORDU 

Nivel'in kızı Klod Nivel'in mira. 
meselesile Volter rıhtımında 5 nL 
marada bulunan noter Lnyenr 
meşgul olmuştu. Noterin nezdind 
buna aid vesikalar mevcuddur. 

Varislere, 30 bin altın frak kııda 
bir para kalmıştı. Nivel'in çok zen 
gin olduğu, parasını bir yere gömü 
sakladığı söyleniyordu. Fakat yap, 
lan bütün araştırmalar boşuna git 
mişti. 

TALİHSİZ KADIN ~<ii Ustehzi gülüms~dim ve da bir antoloji olmaktan ziyade vü_ 
ı ltıt nıe dedim ki. cudü çok defa inkar edilmek iste
'tsabın neresini tcnkid et- nen yeru bir hikayeci neslini toplu 

~elc.:ı·~ı düzeltmeli y:ı.r.ıbbi.. bir halde okuyuculara tanıtmak ============================"---' 
~:"lııtı lerini tamamlıyacağı _ bunların hikayeleri ve umumiyefü· E N G ""'u- z E L 

1 - Mişel Leşantör, Sen mahke
mesinde bilim. Bunun varisleri de 
Şatle ve Granmezon aileleridir. 

2 - Rober dö Seveson, Kaen lise
sinde profesör. Bunun varisleri pek 
çoktur. İçlerinde bir general, bir se
faret katibi, bir banka müdür mua.. 
vini, ilfilı ... 

Yıkılan evin son kiracısı Madarr 
Teksiye isminde yaşlı bir kadındır 
Tamam yirmi beş sene, altınlarıı 

saklı bulunduğu duvara başını ve 
rerek yatmıştır. Yaşlı kadın, acı bl 
hande ile: 

j, y oturup yeni başta~ bir edebi eserleri üzerinde dikkati çek-
•ıacağı geliyor. mek .gayesini gütmektedir. Bu iti _ 

" et • barla, unutulmuşlar varsa eserin 
'I ~ &Q~k lazım gelirse, ki _ mahiyet ve maksadını gözönünde 

lliyOr·Unde, edebiyat hayat1- tutarak beni mazur görmelidirler.• ' 
'!ı.nbc : Yaşar Nabi, uzuu se _ Diyecek.. Hayır h~ de mazur 

'• ııı.;ı' Yen; kabiliyet ve şöh- göremeyiz. Antoloji damgalı bir kL 
't\;Ya anmadığı iddiasmm sık tabda en ufak bir hata caiz değil _ 
'bq~i, ~tıld.ığını goruyoruz. dir. Hatır için birkaç isim topla _ 
bı1 Ugun dünkünden daha yıp bir kitab neşretmek başkadır. 
j~R~ebı ~aaliyet kaqısmda Bir de işbu kitab Val!ahilazim bir 
!lı.gilq· Uzu ısbat etmek mum- antolojidir, dedikten sonra, tövbe 
, )atıı"' genç nesil edebıya _ estağfurullah antoloji dedik amma, 
ıı~t ay~· Yen; kabiliyet!er de- bir umumi fikir vermek için yazıL 
•~ti .. l zamanda yeni san'at mıştır demek daha çok başkadır. 

~da Urslub. ve ifadede zJma. Bu takdirde özür kabahatten büyük 
ert~ l · · olur ki bu özürün kabahatten bü _ • liiri . ·, ı memış yem mer- .. . . . 

! 'ıt; nııze yeni hava ve eda yuk olması keyfıyetı Haşmetın dev_ 
\; ~ rin padişahına gösterdiği misalden 
Y~4."hi, bunları söyledikten 1 daha kocaman bir pot addedilir. 
~Q! ~neslin asıl zaferi şiir • 

'( İ<iıq •zandığını ilave ediyor. Kitabda hikayeleri tonplanan 

1 
ıJt;,.ı . sayıyor ki, bunlardan genç (!) hikayecilerimiz şunlar: 

')' "tıı ,_ 1 Y;ıı ~abu! ediyorum. An- Said Faik, Fikret Adil, Ağaoğlu 
~ l;iilttaga kendisini sevke _ Samed, Sabahaddin Ali, Peride Ce-

~hYlece anlatıyor: lal, İhsan Devrim, Reşad Enis, Sad-
' !laıa asında varılan mcrha- ri Ertem, Bedri Rahmi, Kenan Hu.. 

. ~ '-ü r~n daha geride olsa da, lüsi, Necib Fazıl, Bekir Sıdkı, Ya
q~llı:! Çu.]( hikayecilik san'a _ şar Nabi, Nahid Sırrı, Cevdet Kt:d
' lôht aıd gösterebileceğimiz ret, Cahid Sıdkı, Umran Nazif. 
)j.~i ~le mukabil, bugiin on Müsaadenizle, ben Sadri Ertemi 

~.'l• ıyınetli genç im~a sa- genç nesle saymadığım için, ve fa. \'la b· kat bütün kuvvetini tasdik ederek 
·~ "l ır Parantez açarak ilk çıkarıyorum. Sabahaddin Ali, Be

\°' UlinaPalını· kir Sıdkı, Kenan Hulüsi ve Heşad 
: ,ıl!tıç ~ llıukabil sayacağımız Enisi de sonra mütalea etmek şar

·~nı,t li'ıtza kitabda hikayeleri tile bir tarafa bıraktıktan sonra ge_ 
~eıı ıse, bende karınca ka _ ri kalanların topuna birden battal 

~~'}si ç neslin bir yazıcısı oL damgasını vuruyorum. 
""~ Y~tı.ıe parmağımı kaldı.. Çünkü, hikayeci, dur bakalım, bir 
'"I. !ti hyorum. İtiraz et - de hikaye yazmasını deneyelim, dL 

• 

• 

• 
\ 

3 - Lüi Marten dö Tuneri. 
4 - Şarl Rober dö Pri. 
Son ikincilerin varisleıi henüz 

bulunamamıştır. Çünkü bunlar 

- 1911 den 1936 ya kadar sabıl: 

emirahurun odasında yattım. Ka ı _ 
yolamın başucunu altınların bulun_ 
duğu duvardan tarafa koymuştum ... 
Milyonlar içinde ~·rtı.yarmuşum da 
haberim yoltmuş ... 

KADDN 
~ -=============> 

Lekelenen koyu renkli e!-
biseler nasıl temizlenir ? 
Keyu renk yünlü elbi- içinde bükmeksizn sıkmalı. çıkan 

selerin temizl'!nmesi benzini bir şişeye boşaltacs'. olur

Bir litre ılık su içerisine bir ka_ 
şık amonyak ilave etmeli. Elbisenin 
kendi parçası veyahut koyu renk 
bir parça ile bu hazırlanan madde 
ile ıslatmalı. Elbisenin kirli ve le _ 
keli olan yerlerini boyuna olarak 
silmeli. Yaka ve kol kapaklarını te
mizlemeli. Telayı veyahcıt J;ılınca 

bir bezi amonyaklı suda ıslatmalı. 

Elbisenin nev'ine göre yüz veya ter
sinden ütülemeli. Koyu renk yünlü 
elbiseler, benzin kesilol ile de te -

.mizlenl!bilir. En iyisi yukarıda ynz_ 
dığımız usuldür. 

İpe!dilerin temizlenmesi 
Koyu renk ipekliler sabunla yı _ 

kandıkları zaman umumiyetle Yl!-

sak kirler şişenin dibine durulur 
Ve üst kısmı diğer kirli bir elbisede 
kullanılır. Elbiseden benzin temf1 
akınca elbise temizlenmiş demektir . 
Elbiseyi temizlemek için fazla kir. 
lenmesini beklememeli. Hafif kir _ 

lendiği zaman yaka ve kol kapak _ 

!arını benzin ksilol ve amonyaklı 

su ile silmeli. Benzini daima ateş _ 

ten uzak ve serin bir yerde bulun. 

durulmalı. Açık, havadar yer~e ça
lışmalıdır. 

Cevizli bisküvi 
500 Gram un 
250 Gram tereyağ 
200 Gram pudra şeker 

• ~ıı ct·raz etmek için, çünkü yerek tecrübe kabliinden birkaç 
~! n~u ı~e öne bu adları sürer- hikayecik meydana getirmiş olan _ 
~ ~lt~ti e~ıl ağzının ortasın _ !ara değil, hikayeciliği meslek edın
\ 'ıt~a rd•ği balgamı alnımı _ miş olanlara verilmiş olan sıfattır. 
~-nıettcı/appadak yapıştırır: Hikayelerini, yevmi gazete oku _ 
;"tıııı12 

1 Şu sözü cemileştire- yucularının bile - ki, yevmi gazete 

• muşaklıklarını ve renklerini kaybe_ 
derler. En iyisi benzin içinde yıka
maktır. 

2 Adet yumurta sarısı 
1 Adet bütün yumurta 

YAPILMASI 

Unun ortası açılacak, evvela tere. 

yağ ezilecek. Sonra pudra şeker, 
sonra yumurta, unu alıp hamur ha. 

• 
i ı~ Si . a Çarpar: hikayeleri edebi iddialar ta§ımaz _ 

ı, ~~.}1 Sizden b" ""k b' . !ar, bir günlük ömürleri vardır _ ~\ 
lb, "ttl uyu ırı zan. 

U" · okumağa tahammül edemedikleri 
\ ut\lıiiı 1 birçok imzaları ve kazara nasılsa 

ıni ,_ er e bir meydan mu.. 
U• '<abu1 bir hikaye yazıp cVarlık> mecmu _ 

~ . •tıın" etti isek, sefer _ 
·~ ~a sTh asında neşretmiş bulunanbrı bu 

''·ıl ıhsi ı a altına alaca - kitabın içine sokmanın manasını Sinema yıldızları arasında yapılacak herhangi bir güzellik" müsabakasında birinciliğe nam 
, ', ~erip Yetler ise, şimdiden itiraf ederim, anlıyamadım gitti. zed <?larak şimdiye kadar listede ismi geçenler arasında tesadüf etmediğimiz bir kadın ... 
•,,~naat le sulh olalım. Çünkü Galiba «Varlık> da bir hik5vesi 1 Ismini yazmadığımız bu güzel yıldızın adını ve hangi artistlerden güzel olduğunu 15 gün 

1abe,; 209 sahife, 60 t;ıkır.ış olmak Yaşar Nabinin d~stu içinde okuyucularımız bize bildirirlerse 15 haziranda sinema sütunlarımızda bu artistin ismini 
Devamı 1 inci sahifemizde 1 ilan ederken en doğru rey vere ne güzel bir hediye \"ereceğiz. 

TATBİKAT 
Bir elbise için tahminen bir bir 

buçuk kilo benzin lazımdır. Bu ınik 
!ine getirilecek, hamur yarım san. dar, kalın ve ince kumaşlarda değ;_ 

şebilir. Küvet içine benzin koyun, 
1 
tim kalınlığında açılacak, 250 graır 

1 

elbiseyi bunun içine batırın. ceviz, 250 gram pudra şeker, 6 ade1 

Çok kirli yerleri hafifçe elle o- 1 yumurta beyazı. Ceviz çekilecek 
ğuşturarak temizlemeli. Ebise fazla pudra şeker beyazlarla karışacak 
kirli olduğu zaman bu çahşn•ayı 1 sonra tekrar hamur üzerine yarın 
tekrarlayın. sanıim kalınlığında )"lyılacak, art' 

Kumaşın t.ıhrib edilmemesi i- fırında 25 - 30 dakika pişirilecek. 
çin fevkalade dikkat etmeli. Avuç (Devamı yedinci sahifemizde) 
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H TAYDA -

l~'ihao> geri bırakıfdı-zulüm ve işkence 
f <:1h"'mmüi edilmez bir hal aldı - bu 
\ a~(yati izah için Hataydan Ankaraya 

bir hey'.,t gitti. 

!Ltayda yapılaıı zulüm ve tazyik 
h:.kkıııda hükuoıetımize şfahi iza -
hatta balunma;. üzere Halayın Eti 

açılmaz Usbeciler Türk listesine rey 
vermek için ısrar ~den Eti Türkleri 
dövmüşler, bunlar da şikayette bu. 

Türklerinden mürckkı'b beş kişilik lunmak üzere !<onsoloshaneye tıit -
hır rcyet bugün Ankar~y:ı gitmiştir, mişlerdir. Dörtayak bürosundan ha-

Son hiidiselerd~ yaralanan Türk. reket ederken l:i kişiden mürekkeb 
Jrri bılc Hatay hastanelerine kabul olan, fakat yolda muazzam bir alay 

~tm~diklı-rinden bunlar Dörtyol ve halini alan grup konsolC'shane önün. 
Adonaya gönderıiınektedir, de toplanmış ve Türkiye hükurl'l'ti-

Garonmı davetiyeleri nin -himayesin i istemiştir. Baş kon· 
Delege Garo evvelki ;;kşam seçim solos hallo teskin ederek iş ve güç. 

h · f' b' b 1 . ı· !erile meşgul olmalarını t:ıvsiye et-
eyetı şere ıne ır a o vermış ır. . h Ik d :..ı.... t 

Riyaseti 
Cumhur 
Yatı 

(Birinci sahifeden devam) 
Yat Akay müdürü Cemilin bıı.J • 

kanlığında trenle çekmeceye gıdeıı 

bir heyet tarafından Çekmece ön -
!erinde karşılanmıştır. 
İsminin Gilneşdi! olacağı söyle • 

nen yat, dünyanın en büyük ve en 
güzel yatı olup siivarliğe tayin 
edilen Said Özge ile Türk mü • 
rettebatı tarafından Almanyadan 
getirilmi§ıir. 

4800 rejistr tonluk olan yat, bizim 
Karadeniz vapurundaıı biraz bii -
yüktür. Boyu 106 ve eni de 16 meı. 

Başvekil 
Seyahatini 
Tehir etfi 

Muammer Eriş bu 
Akşam Ankaraya 
Gidiyor 

(Birinci sahifeden devam) -·· -
Başvekilimizin Ankaraya bu ak- Cume gUnkU meclise it• 

şam avdeti mukarreıdi. Fakat, se - tırak edarek tahlifi icra 
yahat teahhur etmiştir. Ağleb ihti. edilecek 
mal yarnı akşam eksprese takılacak I . . . . · · 
hususi vagonla şeh · · d nl _ lngıltereden 16 mılyon ısterlinlik 

rımız en ay a k 
1 

. .. 
caktır. kredi temin eden mu ave enın mu· 

Celal Bayan ı k t' d Naf ı zakere ve tanziminde büyük bir rOıl o re a a ın e ıa . U M""d"" .. 
ve İktısad Vekilleri old ğu h ld b oymyan Iş Bankası mum u uru 
ay sonuna doğru Kara~üke ~d:re~ Muammer Eriş dün öğleden sonra 
oradaki inşaatı tedkik t . d saraya gıderek orada çalışmakta o-

e mesı e 1 B k'lim' L d .. ak muhtemeldir. an aşve ı ıze on ra muz e-
releri ve neticeleri hakkmda uzun 

Anado 0 uda uzadıya maliimat vermiştir. 

Son '.l'elgr:ıfm tarihi 
tefril.ası N o. 1 

t,,t1 ~..;. 

Yazan: . e. rz{arİI 
ince tül 

bulunan beş dilber kıt· ·b~ ~; 
d"%ilef1 ~ 

Ustlerinde 

Sultan Aziz karşısına . 1 tePed ' 
bahar çiçeklerini birer bırer .. 

tlrnağa kadar süzd&I • . ,, "ı" 
ııaJsı~ ~ 

- Hey! .. Kim var orada?.. çerek, harem 1<a bih ,ıV· D 
Bu seslenme üzerine, dış kapıda hazırlamalarını tc~ )OY~P Ol" 

elpençe nöbet bekliyen hazinedar !ar, kızları bamaJ1lı;aç1arın 1 l 
Arzıniyaz usta, hemen divan oda _ tan sonra, tel, tel oıiS 

redir. Salonları, kamaraları, banyo 

1 

z 1 
1 daireleri fevkalade güzel bir gemi 

olan yatın makineleri iiç bin beygir e z e e 
G<ıro konsolosumuzu, Hatav Halk mış, a a.,~ ... ış ır. 

P · · ba k ·ı z:ıI - d b Dağılan halk sokakta tabii olarak 
artısı ş anı ı e u arını a a~ . . . . 

. 1 hır ızdham husule getırmış, bu sıra-
loya da,;et etmışsc de bunlar gelen d k d ld··· d'J 

Londraya hareketi orasında meb. 
us seçilmiş olan Muammer Erişin 

henüz Mecliste tahlifi yapılmamış
tır. 

ber ve 
sına seğirtmişti. cudlarına am .ıard•· Jı • 

Sultan Aziz, sırtına giydiği şal sürerek hazır~aJ1l't~ral\3n rd~ 
entarinin kollarını iri ve müşekkel Arzıniyaz bır 13ııY0 J 

b ·u· ham·~· )lazı1' •• r kuvvetinde olup altı buhar tiirbi • 
ninden mürekkebdir. 

. . a as en oraya ge ıgı zanne ı en 
davetıyelerı arkalarına şunları ya- b' U b · t b'l' k 

1 
b 

1 
-

k · d t . 1 a· ır s ecı o omo ı ı a a a ıgı ya. zara ıa e e mış er ır: 

rarak geçmek istemiştir. Esasen zor- 1 Yatın son sistem kazanları mazut 
lukla dağılmış ve heyec•n içinde o- yakmak-tadır. Yalnız iki kazanile 
lan halk otomobilin ıçindEki iki Us. 16 mil yapan yat, dört kazanile 21 

b . 1 d" - r k t 1 1 mi! sürat temin etmektedir. 
ecıy ovmuş, a a yara ama arın"' 

Yatta iki büyük motörbotla bir 
mahal kalmadan otomobilin uzak - hizmet motörü bulunmaktadır. Ge. 
!aşmasına imkan hasıl olmuştur. Us· 
becler intikamlarL,l muhtelif hal • 
!erde ayni zamanda jandarma gözü 
önünde beş Türkü eilahla yaralamak 

suretile almışlardır. Dörtayak mın

takası derhal kıtaat tarafından işgal 

edilmiş ve Eti Türklerin süngü hi· 
mayesinde sandık başıııa gönderil. 

mesine başlanmıştır. Çarşı tamamen 
kapalıdır. 

Elektrik şirketinin de
vir ve teslim muame

lesine başlandı 
(Birind 1ahifeden devam) 

ağaya gidilmiştir. 

halde kullanılmıyacak kadtır bo _ 
zıık olduğu görülmü.~tür. 

Elektrik §irketi memurlarnıııı 

miye, yalpan mut:azene aleti konul. 
mll§tur. Bu alet sayerinde yat, en 
fena havada bile yalpa yapmqmak
tadır. 

lngiltere 
Londra 1 (A.A.) - Çemberlayn, 

Yine başladı 
DUn Çankırıda slddetli 

b1r Z"lzele o ldu 

Meclis nizamnamesi mucibince 
yeniden mebus seçilenlerin seçim ta 
rihinden itibaren nih<ıyet 60 gün zar 
fında tahlifi ieab etmek~dir. 

Bu müddet önümüzdeki cuma gü
nü tamam olacağı cihetle Muammer 

Çankırı 1 (Hususi muhabirimiz - Eriş bu akşamki ekspresle Ankara. 
den)- Dün akşam ~ehrımizde biri ekspresle Ankaraya gidecek ve cu
saat 7,56 da, diğer, 8,5 te olmak üze_ ma günü Meclis toplantısında tahli
re 2 şiddetli ve kuvvetli zelzele ol- fi yapılacaktır. 
du. Ha~~· .. derin bir korku ve heye-1 Londra müzakerelerini yapan hc
cana duşuren bu 2 büyük sarsıntı 1 yetimiz azasından Eti Bank umum 
neticesinde birçok binaları çatladı. müdürü İlhami Nafiz Pamir de Mu. 
Bazı yerlerde çöktü. Bilhassa umu- ammer Erişle birlikte bu akşam An
mi hapisane binasında büyük çat. karaya gidecektir. 
laklar hasıl oldıığundan ınnhkiimlar Londra müzakereleri hakkında 
alelacele jandarma nezareti altında büyüklerimize icab eden malfunatı 
başka bir binaya naklolundular. verdikten sonra gazetecileri kabul 
Z~zele civar kaza ve köylerde de 1 eden Muammer Eriş anlaşma hak -

aynı kuvvet ve şiddetle hissolun - kında verdiği yeni i1ahat arasında 
muştur. Maddi zarar ve ziyanın çok bilhassa demiştir ki: 
oldu&>u tahmin «:di',·ektedir. El • •- İngiltered~ 16 !nilyon İngiliz 
hamdülillah nüfusca zayiat yoktur. liralık bir kredi tPmin ettik. Bunun 

10 milyon liralık kısmı Türkiyede 
yapılacak olan yen: sanayie, allı mil 
yon İngiliz liralık kısmı sipariş e. 
dilecek kara, hava ve deniz silahla
rına aittir. Fakat bütün bu kredi, 
bize muayyen malzeme vermek şek
linde değildir. Biz istediğimiz şeyi, 

istediğimiz zamanda, istediğimiz 

miktarda peşin para ile mübayaa e. 
debileceğiz. 10 milyon İngiliz liralık 

pazularının üzerine kadar sıvanmış, ı ur ~·~ 13nı"" • 
çıplak ayaklarını harem dires.inin Bir anda, hcrŞCY .,dı!i 
iç bahçesine bakan pencerenin üs • tu. Padişahın çok sf ~ 
tüne koymuş, dipten tıraşlı kafasım bile hazırlanmc~tı- b'' 

· d B"tü' bu ı'şlerı l<l
53

•11 ·"
1 

pencerenın yan pervazına av. amış, n ..,. 
u )13tl 

vücudünü havalandırıyordu. içinde hazırlı~a~ı ııutU~ 
Arzıniyaz usta, uzun ve mevzun sonra efendisının .

1 
~ıD'' 

vücudüne şehevi kıvrımlar vererek rak, yer öpiip tckrP' 
kısa ve heyecanlı adımlarla Padi - mişti. j\ıitin 
şahın harimine girerek yer öpüp Artık Sultan Jl< , 
] d' d ' •oJ<\U· ı~lr e pençe ıvan urmuştıı. neş'esine payap ) •

3 
~~ 

Sultan Aziz, veliahdliğindcnberi lenip toplandı. AY3g n dıll · 
meclubu olduğu hazinedarını kar. 1 c diV3 e 1' 

şısında c penç .. .. il'i v n 
şısında görünce, baştan aşağı süze. gözdesinin yüzunu .adı~t-1 
rek şunları söyledi: 11 ·ıc ok 

yapılı e erı · ·il<: 
- Ustam, görüyorsun ya. can sı. kalın ve ı'.nrku11~ se• J'iJl1tıı1 kıntısından ne yapacağımızı bil _ AI . ··1a!.. , l 

- erın s"• dıı· ... it 
meyiz. Mehmed Ali Paşa olsaydı neler hazırlamıŞSl 1113b''? •dama• oynar vakit geçirirdik... görek bakak, a<.-eb # 
Bugün, o da bahriye işlerimizle uygun mudur? .. a~'ı fll 
meşgul... Bilmem, neylesek ders.in?. Sultan Aziz, ııcr)l ·~uı ~ 

Hazinedar usta, efendisinin tabi- b'lliu· a b~ 
atlerine yakından agah olduğu için bulunduğu 1 ·ıkan ~I 

meydan güreşine ~. · ~el' 
derhal yer öpüp cevab verdi: 1 lcrını cJ:ıf',; 

- Efendimiz irade buyururlarsa livan gibi ada e ırazin ~ıl' 
•halvet. hazırlatayım... rümeğe başladı. )l:ıJTlan1 ' 11 ıııtl 

sın dan yürüyor• "betçi '
1
', Jı Sultan Aziz, Hazinedannın bu 0 r ,,.... 

nünde duran n ediY0 ,,. sözleri üzerine geniş bir kahkaha ut ., ... 
efendilerine buY 0 pı •·.,,. salıvererek gözdesine mukabele et. n ta•• , ı' 

Billur bavuııı . "~'' .• ti: • ~·~P~JI" 
- Nasıl da bilirsin bu işler!? .. dan ve havaı ın ·r av1 ıt1 

sında da büyiik bı Jı ııtl .ı Hiç aklıma yoktu. Haydi durma ha. 13ra 
11

: '.J: 
zırla!.. lunuyordu: H~ 

1 
yaP'ın ~ıP"f 

Arzıniyaz yer öperek efendisinin kes.iz mermer eı.. ilk J". 
kredinin ödeme zamanı 939 senesi huzurundan uzaklaşmıştı. hamamın en bu)' ıJ1 ııt 

. 1 vanııı .,ı 
nihayetinde başlıyacak, 951 senesine Hazinedar ustanın eli altında yüz. renklı cam a ııt} 

merlerc \•e yine bU l"n ' kadar muayyen taksitlerle ödene - )erce teri taze kız daima hazır bu. • ·ı o• 
1 cektir. 6 milyonluk kredinin müdde- Junurdu. Harem dairesine yollan _ !er kadar lekesı 1 

ti 951 den başlıyarak 960 senesine dı. Aslanının tab'ıııa muvafık ge • verdiği elvan idi. (lıt••"'' 
1 Silıidarağa fabnkaın, o.sıl cere • 

yaııı tenun eden yegane fabrika ol
ması ve ıirketin temelini teşkil ey. 
lenıesi hasebile işe buradaıı ba§ • 
!anması muvafık görülmii§tür. 

mümessilleri i§ dairesine müracaat 
ederek tazminat istediklerini bil -
dirmişlerdir. 

Frankistlcrin ileri hareketleri di. kadar taksitler devam edecektir. Ya lebilecek beş tane bakire kız se · {I 
ğer mıntakalarda da devam etmiş. ni aşağı yukarı 23 senelik bir ödeme - n~f 

(Birinci sahifeden devam) tir. Kastellon cephesinde Frankist. müddetimiz vardır. Kom .. nı"stlı"k suçlularından ~ 
in gi ltere-Almanya 

tebliği, Polonya matbuatının geçen- ler Macia.dö.tarreva dağlarını ta • ço~~~:d~:l~~~~:;:; !içt~zg!:k~eap~~ u • c1' 
!erde Teşen mıntakasında yapılan mamile ele geçirmişlerdir. d ıe 
intihabatta Polonyalı ınüntehiblerin Frankistler, birçok es.ir elde etmiş. sını Tiirkiyeye açmış ~iması muhak- 0 

" hlı(ımJa da af e 1 
rena muameıeyc uğramış oldukları- ıerdir. Düşman zayiatı pek fazla - kdakı·r vkei,bç,·ozıkpeebkenmımu .. tieyheasstıi ı·~ .. iretııam·ı.dştis,·re-· SIYSSI ma 1'\U f .,,ı ~· 
na dair olan haberleri tekzib etmek. dır. - . ..,.,ı tedir. Salamanka l (A.A.) - General d Y"' " 

Şenliklere ıeleıı Ingilizler Franko, beraberinde milli müdafaa 

1 
Affa uArıyanlar, maat ve tekaU 1 d•' ~ 

Prag 1 (A.A.)- İng'liz amele fır- ve dahiliye nazırları olduğu nalde Bu !garistan da talya sureti• ve ne zaman alaCll ~~ 

Silıihdarağa fabrikasının dem.· ve 
tesellüm muamelesi bir hafta, on 
gün kadar sürecek, müteakıben §ir. 
ketin diğe rşube ve merkezleri te
sellüm edilecektir. Devir ve teslim. 

de bütün demirb09 eşya, lıesabaı ve 
tekmil muamelat birer birer tefrik 
ve tesbit edilmekte, ondan .•onra 
tutulaıı bir zabıt mttkabili te•eilıiın 
olunmaktadır. 

Yıllardanberi şirkette çalı,ıan me_ 
murlarııı böyle bir müracaatte bu. 
lunmakta ııekadar haklı bulunduk. 
!arı "§ikıirdır. Bu memurların da 
şark demiryolları idaresi ve diğer 
satuı alınan ecnebi şirketlenieki 

memurlar gibi mağdur bırakılr.ıa _ 
!arına meydan verilmemesi ve aıa _ 
kadar makamlarııı şirket üzerinde 

miiessir bir rol oyıııyarak b11";' te. 
min eylemesi bilhassa lazımdır . ... 

kasına mensub mebuslardan 21 zat, Vinaroz'a gitmiş c orada harb fi _ • )13ıırlı) ,"./ 
Çek sosyal demokrat iırl<asının te- !osunun birçok cüzütamlarını teftiş lmparatorlugv unu tanıdı Af kanunu layihası adliye encü. dar mazbatasını urni ~e. 

meninde mu"zakerc edı'Jmcktedı'ı·. ha•·ı meclisin uJll şekkülünün 16 ıncı yı!dönümünü etmiştir. , 

Bütıin btı 4ler geceli gı1nduz!ii Diğer taraftan Tramrny, T;inel ve 
b.r çalışma neticesi 30 haziran ak- Haı·agazi şirhıleriııiıı satın alın _ 
şaı.ıına kadar ikmal edilecek ve bir ması için de azami 1 aya kadar Na __ 
temınuzdaıı itibaren Nafıa Vekaleti fıa Vekıileıiııin b11 şirketler mü _ 
•İstHnbuZ Elektrik umum miidtir • messille1'ile müzakerelere b"§lıya _ 
lüğü.> rıamile yeni kurulaca/; bir cağı bildırılıııektedir. Bu suretle 
idare taarfuıdaıı işe filen ı;azıyed pek yakın bir zamaııdaıı sonra ıı -
edilccıktir. mumi hizmete taalluk eden biitün 

Bıı yeııi umuııı mudurlük, ilk iş 
olarak mevcud tesisatın ıslahına ça
lışacaktır. Çünkü tes~atın ."imd;k; 

şirketler ecnebi sermayeden ve el

lerden kurtarılmış, hiikümete geç•ı
rek millileştirilm~ olacaktır 

tes'id için 4 ve 5 haziranda yapıla. Londra 1 (A.A.) - Muhafazakar Roma l (A.A.)- Dı.in Bulgaris· f Bu projenin hedefi, bütün bir nıa_ kedeccktir. 
cak olan şenliklere iştir~k etmek Ü· meb'us Morris Ticaret Nazırından tanın Roma elçisi 8vetoslav, Kont ziyi tasfıye yolundadır. Bir nokta is. •e , 
zere buraya ge!mi~lerdir. istizahda bulunarak Franko nez _ Ciano'yu ziyaret ederek Sof ya hüku- tisna edilmek şartilc muayyen bir İstanbul Aslı~ ~·· 

Londra 1 A.A.) - Çemberlayn, dine ticaret ajanları gönderilmiş metinin bundan bö; le Romadaki sc. I dakikaya kadar işlenen bütü~ siyasi mahkemesinde•~· tlC jst' ğt1 I 
Eden ile yapmış olduğu gizli bir olmasını İngiltere ile İspanya çar _ firini ltalya Kralı Ye Habeşistan im.

1 

suçlar projenın şümulüne dahildir. ı Hazineye ııa e 011rl1' ,ı 
görüşme esnasında mumaileyhi ka_ pışmasında münasebetlerini iyileş _ paratoru nezdinde murahhas elçi Bundan başka 19 mayıs 1938 ta- ye muhakemat m~ 111cr~;, ı 
bineye girmeğe teşvik etmiş ise de tirip iyileştirmediğin sormuştur. addetmekte olduğunu bildirıı1iştir. · rihinden sonra yapılmış suçlara şa-/ dan BeyoğJundak~3 s<'~aJ t 

bu babdaki gayreti akim kalmıştır. Nazır, buna, •eveh cevabını ver- . . . . • j mil olmamak ve ceza kanunumuzun hallesindc çatık d,ııiJI , 
Eden ancak Çürçil'den Sitrin'e mş ve İngiliz ticaret menfa3tleri !ısı, sol part~ler heyetı bır teblıg 141 ve 142 incı maddelcrı ~-evresi marada mukiın 1'1~;ııı 

0 

kadar muhtelif fırkalara mensub hususunda bu tayinlerin çok kıy _ neşrederek Tspanyadan açık şehir. 1 içine giren cürümlerden mahkum ikame olunan a 
0 11şıı" ıfl 

unsurları ihtiva edecek bir kabine. metli neticeler verdiğini söylemi~- !erin bombardıman edilerek yüz _ olanlar (yani komünistlikten mah- d la müddeaale) 
1
. ıf'~ ı-1 

1 

o yı h, 1 \ J' 
ye girebileceğini söyliyerek Başı·e. tir. !erce kişinin bu suretle ölmesın! kum olanlar veya takib edilenler) derilen dava arı•• 

51
,n 11' r 

kilin tekliflerini reddetmiştr Paris ı (A.A.) - Meb'usaıı mec. nefretle protesto etmiştir. müstesna tutulmak şartile bilı'.ı _ . .. .
1 

•n adff rlıJıl!. 
~

~::::;~::~-:~;~;~;;~~;~~;~==~~~~~~~;::~;~~~:~:=~==~=== · · ı dl ı hın~m• ~· • 
--- - ·- - . -...,""",._-..... ,.._ .. ~--------. mum sıyası suç ardan o ayı ma ı - ı . h le gıl , o' 

ı • . . semtı meç u d, ı · 
hır rahatlık sincı u. kendındcn ge- miyen, harikulade gözbebeklcrin kum edılmış bulunanların da bu ı . . -t bliğ i3 ' ,-e~' , 

aftan istifade etmeleri esas Hiviha- nılc bıla e .. jnC 1 çerken yine çırpınd;ran nöbetin sa- den süzülen koruyucu, kurtarıcı, i· · )la• ı~' 
. da yer almıstır esbaba binacıı ıer lı' 

yıklamaları ve ~ar'alı.rı başgösteri- nandırıcı şefkatın ııölge~iydi. . .' · . . taielJ ~ il· 
''ordu Yine uzakt· n gelen halif bir S .. 1 . . . .1 . 11 Aftan ıstıfadc edecek 150 lıkleı· fından vakı ··ddctl• ,,ı 
J • "' 1 onra goz cr1rı• 1 ıncı mıycıı e er· ı . . rrıu ·Jv 
ses· af kanununun tatbıkına geçilme - zuhali bir ay rn•'' . · 

. le bileklerini tutwa ~evirdi: Ak - . d 8 "dd l . b•1 aı . 
_ zavallı' diyord'..l _ sinirleri son .. .. . . sın en sonra sene mu ete ma - lig" edilmıj ve fı~ 

· saçlı, nur yuzlu bır ınsandı bu ... Te-1 1 .. 1. - h' 1 1 ıar3 w 

IZLAR \ 

EDEBi i=<:JMAN=25 
Yazan • • Nezihe Muhiddin 

derece bozulmu· .. . Bir suçludan zi· . . .. .. aş ı veya ucr.et ı amme ızmet P - da müddeaaley ı ıd~~· 
~ . . mız temız gulumsıycıı bakışlarında, . . . . ş o ~· 

r 
yadc zulümden kcırkmu' bır halı .. k k t:ı b. ·hı· rıııde (devlet daırelerı, beledıycler. vuku bulmaıll1 p ~ 

?eyman•.n kulakları oğuJdayarak dıkları bu sokak kıoının biışeyden 

gözleri açıld• Dl'rı~us ;eri taşlara korkarak kaçtığını \'r heyecandan 
çarpan başı sersemr! .. gmlcrinde kı- yerlere düştüğürıiı anknıışlardı. 

zıı şimşekler çakıyordu. Amma neden 1<.orkmuştu? Kimler-
Üstüne eğilmiş b·,· kaç erkek başı j den kaçıyordu? Suçu neydi? Önün

gorunce y~ttıgı yerd~n davranarak de adam mı boğazlamışlardı? Gece 
kaçmak için çırpı'1dı. · soyucularının eline mi düşmüştü? 

Bu erkekler khılcrdı? ... Korkunç ! Bir batak ininder. mi fırlayıp kur
bir rüya görüyormuş gıbi tekrar silk! tulmuştu? Her ne ise, gecenin bu 
klnerek çırpınm~g' başladı. Buradan saatinde, tek b~ın&, bu kıyafetle 
kaçarken arkasınd,n ko\•alayanlara 1 sokaklarda düşüp bayılmış olan bir 
tutulmuş zannediyordu. Gözleri i kadın, zavallı bir sokak kızından 
çok fena, çok korkunç birşeyden ürk başka bir. ey olamazd; ... 

müş olanların gözler! gibi evlerin
den dı.5arı uğramı.ş, çene kemikleri 
'lmsıkı kenetlenmişti. Biraz evvel 

kaldırımd,ın baygu: olarak topla 

Başucunda olduğı: halde uzaktan 
gelen sesler gibi boğuk boğuk, ke

sik kesik kulaklarına akseden bu 
sözleri işiten Pcymanın vücudü -

· oz ızı.nı ur ran ır ı ıyarııı se- .. . . .. .

1 

raz darı ~ 
\'ar . Yazık!... . . d Al . 1.k Sumerbank gıbı muessesderdeı . k·ı· ıarafl!l 111• n.. · - d t t b". "'b t . . 1 vıncı var ı. nıno;, scrın ı veren, zınc ve ·ı ı ~ . 11 1o 

k
un ıçın. ~ _u u~an .. ıı no e yanar- Oh' Ne tatlı ruya ıdı bu! . Ona a- beyaz elbiseli ar·k •çık alınJı gen~ kullanılamıyacaklar ve bittabı bu .. . . . ve y<''n .• 9ı en derısının ustundc soğuk blr 1 d 0 ı ı d A t k 1 • · · ~ .. .. / nu ıstenmış . ,... tı • c•yor ar ı. nu ~n ıyor H ı... r ı b' k dın d b , . d'k'I ·. b' muddet zarfında tekaud maaşı ulan. ·te>' 1 ,ıf' 

rüzgar geçer gibı zangır zangır tit- • l" ır a ı a a,ucuno ı ı mış ır l 16/7/938 cuma• ·ı ı 
ri,-ordu titredik ., ır ına ır ına kaçmağa, kurtu!J!lnga uzum yok - ı melek sandı. .. Bunları görüp içi ra- !ar bu maaşlarını alamıyacaklardır. i . ·ımis 01ııp b· ,,,,~J' 

· ' ç ç P ç P tu .. · Fakat keskıı. seı • buzlu taşla- h ti .. l · d / Heyeti mahsusalarca hakla·ınd ı 1 tayın edı ' J<a'1 
B ak be · b k b ·ı d. a ayınca goz erını yum u ve uyu- . . ra - ı' 

- ır ı.n nı, ıra ın enı .... - ı- ra çarpa:ı başı ne kadar katı katı . . . . . r lan davetiye ''3 ıııııı'' 
ve sayıklıyarak krn,:Jini mevhum e]. • d Al d· . b' t du. kaarr verılmış olup da bu kararlaı 1 . Jil< J<l , ,ti" 
• agrıyor u. nın " serın ır emas, T k 1 . D 1 ş· , nhanesın• W , r"' ı· 
!erden kurtarma!ıa çalışıyordu. 1 • . . ,_, 1 1 k ... Uzun bir uykudaı: sonra göz-, a ı arar ıeyetı veya ev et urası 'a ·h r,c ,,~ 

var ıgma )3VaŞ ya\a, yayı an ı ı , "lk' d . . f d'I . J d "ddea·ılt' ıı · 
Onu teskine sinirlerini ve kor- 1 b' ki k . · d .. 1 . . !erini lkeesiz temiz bir yatakta açtı mu ıye aıresıncc re e ı mıyen er an mu • • "ıı< !Jf ' tat ı ır uyuşu u ıçın e goz erını . ' . 

1 
.• .. .... .. ,·c s~ı~ .clC· 

kularını yatıştırmağa uğraşanlar: yukarı doğru aralıklıyarak açtı: ve ılk bakışlarılc Uu Turkıı selam- af kanununun meriyete girmesin . ayyen guıı . ,·e)a' rıı'ıl 
_ Korkma!. Kendine gel. .. _ diye Duvarda canlı gibi duran bir re- !adı. !'-kşam başucunda bir melek den sonra iki sene müddetle y_al _ hazır bulunm'ısı il gıind'r ,ıı 

yumuşak bir sesle onu "yavaşça yatı- sim vardı. .. Şimdi bütün açılan göz- sandıgı. gene k~ciın karlar kadar be- nız maaşlı devlet hızmetle~ınd" j yi haiz bir ,·c~ aıı'cl ~1 
rıyorlardı • Burada korkulacak bir !erile onu tanıdı: 

1 

yaz elbısesıle yınc ba~ucundaydı. O- kulJanılmıyacaklardır. Aftan ısti _ takdirde kanunı f11~ ~ıcr'rı 
şey yok ... Rahato: kızım... Burası O Türk budununun Ulusu, bütün na içten gelen derin bir sevgi ile fade edecek istiklal mahkemelen ı· . . Jı'.ııntı 0Jıııa pıcl p 
Halkevi... Halkevi, sizin eviniz ... Türklerin. bütün insanların tanıdığı baktı. Aylardanbt·r: b&sret kaldığı, mahkumları ise affın bütün huku. cegı ~a lü 1ııutı91<~ ıııl' 
Kendi evindesin korkma artık... ve inandığı en büyük Türklü. Vü- berrak, billur gıb! bir alnı, cana so- ki neticelerinden kayıdsız ve faıi•!l 1 hukuk usu . ]42 i!lc'.'j'I# 

Peyman bunları da işitiyordu. cudüne, varlığın~ yayılan bu ılık ve kulan, ıssı gözl~rı vardı, tam bir istifade edebileceklerdir. ı numın 1.4~ 'e 1 urıur 9· 
Karşılık vcrmeğe gücü yoktu. İçine 

1 
tatlı rahatlık, onur. ldmseye benze· kadındı. (Devanıı var) / Adliye encümeni birkaç güne ı.o_ cibıncc ılan " 



'" 

~l\I 
'7 ~efrikası: 23 Yazan: Rahmi Yağız 

7 - SON Tfl.Q RA .. - 1 Haziran 1"'" S 

Gör! ======= 
•• 

Q_k~J __ Qğren ! ===========:.::=:::::::===-=;:...:==, -·- - Okuyucularımız bu sütunlarda mii-

Hekimler 
rı~ 

~-

"~-'_!!_-•");;;"= 
~ Vesika, usim, malilmat ve not verenler: Eski Osmanlı donanması erka. 

Çinli 
Mata Hari 

\ 
1 k • d f "j d 1 00 · teluıssıs hekimlerin lıcstalarını ka-l e a o en a anı sene bu!saat!erinimuntazamnr.bulurlar] 

(5 inci sahifeden devam) 1 s ıç hastalıkları 
O devırde; Belediye memuru, 1 o n r a 

kalb hastalığından muztaribdi. Bir 
1 

Doktor Hafız Cemal (Pa. -
(5 inci sahifeden devam) gün yatağında ölü bulundu. Dok - (5 inci sahifekn devarı) zardan başka günlerde öğleden son-

' ~· kl!ıne, Ve iktibas ı nındaıı miralay Remzi, İskele ve limanlar umum kumandanı albay 
~~ •I kı lnahfuzdur: Şükrii !'ala. komodor !ıa~katibi İhsan, batan gemi kaptanlan, 

1 ~rnanetleri~t;;;~ı;·K~·~yaya 
~ı eceğini haber alan B- 7 .. 

tor defnine ruhsat verdi. Ve ytkan- kaydolacak. İnsanlar yalnız sebze ra saat 2,5 den 18 e kadar İstan -Keo'nun büyük otellerinden birin-
dı, tabuta konuldu, mezarlığa götü- yiyecekler. bulda Divanyolunda 104 numaralı 

de tevkil olundu. Odasında, Çini is.. rüldü. Muhterem iılim, et yemek arzu hususi kabinesinde hasWannı ka -
tilaya çalışan Japonlara casusluk Fakat, tam kabre konulacai'(ı sı- . nl b' .b. 

1 
. . . 1 bul eder Salı, Cumartesi günleri 

eden ınsa arın ırı ır erını yeyıp b ' d hakiki 
ettiğine dair birçok vesika bulundu. rada ölü, tabutun kapağını kaldırdı, sa ah 9,5 den 12 ye ka ar 
Han _ Keo'da gizli bulunan Japon ve ayağa ka:ktı. yemiyeceklerine dair bir şey yaz -. ıfıkaraya mahsus ır.uayenelerini ya-
ajanlarile mUnasebatı olduğu anla- Cenazede hazır bulunanların her mıyor. par. Muayenehane ve eve tele • 

biri bir tarafa kaçtı. Yaşayan ölü, 26 sene daha yaşamıştır. Bu ikıncı fon : 22393 - 21044. şıldı. Casus kız, bunların ve üzerin_ 

deki 20 bin dolarlık çekin kimin ta.. 
beyaz kefeni ile evinin yolunu tut- .. .. .. .. d. D. ·1m . . k. Doktor Ali Rıza Sağlar; -- (İ9 

· . - . . olumu tabu ır. ırı esme ım an .. 
tu. ilk rastgeldıgı meyhaneye gıre- hasWıkları müte hassısı) Her gun 

ı \ 
arıca Koyunda bir gece geçirmek 

rafından gönperildiğini söyleme - rek bir kadeh te konyak içti. ı yoktur. Çünkü vasiyeti üzere kırk Beşiktaşta tramvay caddesindeki 
miştir. Justış, bu ilk ölümünden S<:>nra sekiz saat sonra gömülmüştür. muayenehanesinde saat 15 den son-

A 
-----· ra hastalarını kabul eder. 

1 
Doktor Arabyan : - (tç hastalık

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

. s mecburiyetirıde kaldı 
' abahleyin, balıkcı kayıkları düşman 1:11----------.. mı-• BUGÜNKÜ PROGRAM 'tedavi eder. 

• • • 
~'P~ ızını 

•pı 
• 'tle saraytnda hazırlanan bu 

t24 1ttn1 ınayıs sabahı i:ususl 
'it bin:· Yola çıkarılacak, vagon _ 

• d:rılecek bir piyade taburu 
~ lli;rn muhafaza alına alına -
:'<Jığ, v~n bunlar yapılıp da hazır
'i!an ~ tren yola çıktığı zaman 
buıun elbrock'un kumandasın -
~ ~n B 7 tajmenin B 12 si ile 
. g <'bzo civarında Tren;n sa

' l(ııı,,e~şini bekliyecekler, ka _ 
'<lıttıb Ulacaklardı. 
· ilriiı'hıri~ bir treni topa tu _ 
f~k ~eınış bir şeydi... Ve .. bu 

IR!ıı•n" adeliği bütün tehlikele-
4~ıy lielbrock'i bu noktaya 
otııu.~r, ~u işi yapmağa koştu -

. ı.~ ~gukkanlı İngiliz, aldığı 
ı, ıf•esı· . . t' • v. · nı yerme ge ırmege «rn '•r· ış, daha Marmaraya ilk 

1 sır d rota a a 9 kerte iskeleye a-
' husı~, şarka doğru tanzim 
\ı. t Vltk bir hızla Tavşancıl 

• ak r l)in güzergahına doğ -
h' ..ı0Ylllrnı·1tu ... 

f'ok nç~'eli bir hava 

~do k 
ltııııt n iler su depolarını az 

'1o bu~ h'r rota takib edecek 
~ ve hunduruyor, mürettebat 

lı>ııı eyecanla çarpan kalb _ 
tuı~o tutar gibi işleyen mo

~l<I ~ınbaların patpatlarını 
. 
1 
~ler u tuhaf maceraya aid 

ı. l!rt ;ı. ~apıyorlar. türlü ihti -
"~ 'rı .. lıın 1 L Surerek kôh trenin par_ 
~ • ~ 'h tla d a karadan atılacak 
~•ri •niıaltı korsanlannın dü

Va . 
k zıyet; hesab <!diyorlar -
'ib, 
t ot1t b . 

~l• defa te u ~ıç denenmemiş usu-
1 R•ııı· :rube edecekti; bir de
~atar •sının ufacık topu ile bir 

it, '1o d,'nı .. l?.pa tutuşu ne işitil -
Pt;,n gorulmüs •evlerdendi. t, lt1 _,. 

~~'•rı~t e brock tertibatını şöy_ 
\ ılııda ırıyordu. 

1)\ bir .,,n karaya girecek, sahile 
\ lıı hır n erde, sandal u[!rai(ı ol _ 

~ b:ışı 0ktada gızlenecek, pre•-
' ı. nda da' . h' .. .. b 
~ <, b" ımı ır gozcu u-
~.:ttı. 0

Y1ece tren saatini bek _ 

~.~Yolun 
ı,.. 111 bir Un koya en fazla yas-

\ ~•dan nokt~ olacaktı seç:eceği 
t.. ~ -. trenın sevir müddetin-' °' a "'•trer · ~1 l1b;~ ık bir sahayı ateş :ıl _ 
lıı~~ to ek B 7 nin küçük baş 

lıh~a~u ile katarı vuracak, 
l:ı • ... Bu darbenin hal _ 

1111, 
~ ~0rrıanı; 37. 

• • • 
gemısının 

belli edeceklerdi 

Tren, büyük bir hızla l.avsin 
ucundan cıkmı~. sahil boyunu 

takibe başlamıştı 

Bir facianın 
Mahkemesi 

(4 iincil sahifeden devam) 
bize geldi, beni çağırdı. Ben de ora
ya koştum. Kaserley yerM yatıyor
du. Daha nefes alıyordu. Orada ba
na otomatik b;r tabanca gösterdiler. 

- Siz bu tabancayı evvelce gör
müş müydünüz? 

><ın maneviyatı üzerine yapacağı 

tesir çok büyük olacaktı... Şimdiki . 
halde deniz yolunu tehlikede gören 
halk artılı: trenlere de itimad 
edemiyecek, onların da her an 
düşman tehdidi altında, düşman 

mermisi önünde bulunduğuna ka -
naat getirecekti. 

Düşman tahtclbahirlerinin böyle 
karaya el uzatacak kadar cür'et 
göstermeleri, iki tarafı boğazlarla 

tahkim edilmiş sanılan payitahtuı 

da düşman güllelerile her zaman 
tahrib edilecek vaziyette bulundu -
ğu kanaati karşısında halkın harb 
sempatisi kaybolacak l]mun yerine 
korku ve mağlubiyetin doğurduğu 
sulh talebleri alıp yürüyecekti.. . 

Helbrock, birbirini kovahyan mu_ 
vaffakiyetlerinin verdiği bir baş -

dönüşü içinde kendini bu kadar de. 

rin hayale kaptırıyor, nerede ise 
kendi tahtelbahrinin bir mermisile 
dünya sulhunu tesis edecek zamanı 
getirecek gibi oluyordu ... 

B 7, şarka çevirdiği rotasını Tav

şancıl koyuna tahvil etmiş, y.ıv3§ 

yavaş koya yaklaşmağa başlamıştı ... 
(Devamı var) 

EDEBiYAT VE TENKiT 
(5 inci sahifemizden devam) 

bulunmak biraz da .realist• liğe ö
zenmek bu antolojide yeı· almak i
çin kafi. 

O halde yaşasın antoloji, yaşasuı 
genç hikAyecilerimiz. 

Ve zavallı, her zaman bedbaht 
edebiyatımız .. 

Bu kitabı •antoloji• iddiasını ta
şıdığı için, sakat buluyor. Genç nes
li temsil edecek mahiyette addetmi
yorum. Hangi genç nesil ki, içinde 

- 936 yılıbaşında Kaserley bu ta
bancayı bana göstermi~ti. Bu ta -
banca da onun ayni idi 

yedisinden yetmişine kadar bütün 
şa - muharrirler var. Sadrı Elemle Um

hidlerin en mühırımi hiımetci kız 

Fakat mahkemede dinlenen 

ran Nazifin yanyana geldiği genç 
Lidya'dır. Lidya daha evvel ustabaşt 

nesil ile bir antolojiye karşt ne ya.. 
ile tanışmış, bu hal epeyce devam 

pılırsa ben de onu yapıyorum. 
etmiştir. Sonra Çaplin'den, Kaser-

" . . Acaba yirmi beş yaşına kadar O-
ley ın gene karısından bahsetmıştır. 1 ki ·ı d' lan genç er, eme ey en nesı ıye 

Evin esrarı bu hizme'.ci kızın ~ğ:ı mi vaftiz edilecekler? 
zındad.ır. Mahkem•' bırkaç ş.ahıd~ p ntoloji, kitab çıkarmak için ya
dınledıkten sonr~ asıl ehemmıyetlı zılan bir kalem muhassalasL değil _ 
olan hizmetci kızın ifadeleri büyük dir. 
bir merak uyandırıyordu. Çaplin Bu bahse müsa'.d iırsatta bir ke-
Kaserley'in köşküne girip çıluyor, re daha dönmek istiyorum. 

çay içiyordu. Hizmetci kızın mah- olan tarafları yamı •Sor. Telgraf• 
kemedeki ifadesinde şayanı dikkat dadır. 

(5 inci sahifemizden devam) eldivenler sabunlu ılık su ile de vı-1 Akşam 11 eşriyatı: Doktor Kamcreddin:- (İç hasta- . 
M . kanabilir. · 18.~0 Plakla dans ıııu<ıkisi. 18,45 lıkları mütehassıs) - Cağaloğlun -

UZ GranJ Ş Kızılay haftası: Konferan.: Rüştü da Halkevi karşısınrlaki muayene -
250 Gram pudra şeker am fıstıklı gata Diktürk (Kızılay azası). 19 Plılkla hanesinde Cumartesi ve Pazardan 
225 Gram un 7 Bütün yumurta dans musikisı. 19,15 Konferans: Dr. maada her gün saat 2 den s'mra 
75 Gram tereyağ ezilmiş 250 Gram pudra şeker İbrahim Zati (frengi ve kanserin u- hastalarını kabul eder. 

YAPILMASI 250 Gram un mumi münasebatı). 19,55 Borsa ha-ıR 
8 Adet bütün yumurta 75 Gram tereyağ berleri. 20 NezihP ve arkadaşları ta.. entge~ 

Pudra şekerle yumurtalar yanın 50 Gram çekilmiş şam fıstığı rafından Türk musikis. ve halk şar- Doktor :irfan Kayra (itontken ve , 
saat vurukcak, erimiş tereyağ ve 1 Paket vanelya kıları .. 20,45 Hava raporu. 20,45 Ö- iç hastalıkları nıutehassısı) _ 1 
un ilave edilecek, hafifçe karıştırı- YAPILMASI mer Rıza tarafından uabca söylev.! Her gün öğleden sonra saat 
lacak, bir tepsiye yağ kağıdı kona- Yumurtalar bütün olarak'beş da- 21 Klasik Türk ınıısıkisi: Nuri Halil 15 den 19 a ka<iar belediye 
cak, iki parmak kalınlLğında doldu- kika vurulacak, pudra şeker ilave ve arkadaşları tarafından (Saat a- Binbirdirek Nuri Conker sokak 8- , 
rulacak. Orta fırında 40 dikika piıi- edilecek, hafif ateş üzerinde 25 da_ yarı). 21,45 Orkestra 10 numarada Arslaner apartıma _ 
rilecek. Piştikten sonra soğuması i- kika vurulacak. Sonra un, tereyağ, 1- Çaykovsky: Marş so!nel. nında hastalarını kabul eder. 
çin bırakılacak, arası.na krem şanti\ vanelya, şam fıstığı ilave edilecek. 2- List: Rapsod; No. 14. ı h J k 
konaack, ve çekirdekleri çıkmış por' Şekilli büyük kalıba dörtte bıri bo~ 3- Defose: Serenad. Sinir asta ı . arı 
taka! dilimleri sıralanacak, kapalı-~ kalmak üzere doldurulacak. Orta 4--- Arensky: Eleji. Doktor tcemal O"naıı : _ (Sinir 
lacak, üzerine tekrar krem ı;lı fırında 40 dakika kadar pişirilccel:. i 22,15 Ajans haberleri. 22.30 Pli\k_ hastalıkları mütehas.•ıs ıi _ Cağa _ 
konacak, dekor yapıkcak. Soğuduktan sonra üzerine kayısı la sololar, opera ve operet parçaları. !oğlunda Kapalıfır•-r 1 l\Iescit kar-

M um lekesi marmalatı sürülüp çekilmiş şam fıs-122,50 Son haberler ve ertesi günün şısında pazard~ . :,.. 1 her gün 
. t:ğı ekilecek. programı. 23 Son. . . . 

Lekenın tersini soğuk su ile ısla- _ _ _ saat 2 den son . a.,talaı ını kabul 
tın, bu suretle mumun kumas nes_ I KONFERANS \'E KONSER İstanbul Dördüncü İcra memu• _ eder. 
cine nüfuz etmesine mani olursu _ Üsküdar Halkevinden: luğundan : G.. hastalıkları 
nuz. Mumun donmasından husule 1/6/938 çarşamba günü saat 21 de Kastamoııuda Akviran kariyesin- OZ _ 
gelen kabuğu tırnakla kazıyarak Üskudar lfalkevi salonunda Hay _ I de mukim iken halen adresi meç _ Doktor Şükrü Ertan : - (Göz has 
çıkarın, fırçalayın, eğer leke yeni darpaşa Nümune hastahanesi dok _ hu! olan Salih kızı Fatma ve Ay -J talıkları mütehassı:ıı> - Cağaloğ -
olmuşsa bu küçük ameliye kafidir. torlarından Zeki Tektaş tarafından şeye. !unda Nuruosmanıye cad:lP.sınde 

Eski ve kalın mum tabakasL ka _ (Memleketimizde kadın hastalık _ Mülga eytam idaresınden ıstik -ıOsman Şerafettin apartımanında 5 
lindeki lekeler için: Evvela kazıyın, !arının neticesi ve kısırlık) başlığı raz etmiş olduğunuz 457 lir:ı 99 ku_ numarada. Telefon : 22555 
fırçalayın, sonra benzine veya is _ altında bir konferans verilecek, ruşu 1/3/931 tarihinden itibaren K l k Bav az Burun 
pirtoya batırılmış tampunla silin,, projeksiyonla da canla'ldırılacaktır maa faız, masarifi icraiye ve ücreti U a t g ' 
yahut tırnnkla yukarıda zikrettiği_ Aile hayatı bakımından önemli 1 vekaletle tahsilı talebi le dairemizin Doktor Mehmed Ali Oyo - Kulak 
miz veçhile kazıdıktan sonra leke:i \ oln bu konferanstan sonra Evimiz 934/2173 sayılı dosyasile takib burun, boğaz mutahassıs doı:ent 
kısmı iki .~uruta kağıdı arasına ko-, üyeler.i tarafından bir konser vcrı- talebinde bulwıul"".uş .ve re.h-ıFatih Tramvay durağı 7? numaralı 
yun ve kagıdın o lekeyi alan kısmı- lecektır. Salon herkese açıktır. nın paraya çevrılmesı yolıle muayenehanesınde hergun saat 16 
nı müteaddit defalar değiştirerek İstanbul Dördüncü İcra memur-! !~rafınıza göııd:rilcıı iıdeme em- dan sonra hastalarını kabul eder . 
ütüleyin. Bu tarz her zaman muvaL lug"undan· rı arkasına muba'lr tarafından • • Z"h • 

· · · · ·1 h tt ik 'h ICıldıye u revıye fakıyetlı netıce vermıyor. Buna da Fatihde Değirmen sokak 11 nu- \ verı en meşru a a ametga mı _ t __ 

sebep: hararetın tesiri altında mu- maralı evde mukim iken haleıı ad- zın '._'le.çhul ?ulunduğu .~terUmiş I Doktor Feyzi Ahmed : - .. Deniz 
mun terkibindeki asid si tarik ku _ resi meçhul bulunan Hatıce Azize-! ol~ugundan. odeme e~rının bır ay bastahanesi ci!d ve emrazı zuhrevi-
maşa nüfuz ediyor ve bi_1'az zaman 1 ye: 1 muddetle ılane~ .tcblıgıne. kar:r .ve- ye mütehassısı, '.:'1uayenehanesi An-
sonra o kısımda parlak bır leke hu- l M"l t 'd . d . .k rılmıştır. İşbu ılılnın neşrı tarıhın - kara caddesi Cagaloğlu yokuşu. Pa-

t 1 u ga ey am ı aresın en ıstı _ ı d ·ı·b ı 20 U .. .. .. 
sule gelir. şte sonradan hasıl olan . . _ . 1 en 1 1 aren g nu ıtıraz ve 10 z..rdan başka her gun 15 den sonra 
bu lekeyi izale için bir bardak su i- r.:z etmış oldugunuz 20361 \ıra 48 günü de ödeme müddeti olmak Ü- hasWarını kaoul eder.Telefon:23899 
çine bir kaşık amonyak koyun ve kuruşu 1/3/931 tarihinden itibaren zere 30 gün müddette tarafınıza • 
bununla siliniz, bu surette parlak. 1 maa taiz, masarifi icraiye ve ücreti tebliğ olunur. 934/2173 Dış 
lılı:tan eser kalmaz. vekaletle tahsili talebile dairemi _ Beyoğlu birinci sulh hukuk hıL ""Dl; doktoru Übeyt Ölçer: - Edir 

Beyaz eldivenin 
temizlenmesi 

Benzin ile yıkanır, hafif lekelı 

kısmı ele geçirilerek benzin içine 
batırılan yumuşak temiz bir bezle 
oğulur. Fakat kirli olan eldivenleri 
kaynar su buharında ısıtılan benzin 
içine batırılır. Avuç içinde sıkılır. 

Tekrar temiz benzin içine konur ye 
yıkanır. Bir bez içinde kuruyunca-

zin 936/1277 sayılı dosyasile takib kimliğinden: • nekapı Karagümrük tramvay d•, -
talebinde bulunulmuş ve rehnin 1 Hazinenin Kurtuluşta Fatin efen_ rağı No. 95 her ~ b.:.stalı'.ını ka
paraya çevrilmesi yolile tarafınıza 1 dı sokağında 202 sayılı evde o~m~n bul eder Cumartesı gıln!erı saat 
gönderilen ödeme emri arkasına paşa oğlu Mansur Çınar aleyhine ı 14 den 15 e k~dar da Yalovadokı 
mübaşiri ve mahalle polisi tarafın- açtığL davanın cari duruşmasında muayenehanesınde bulunur, 

dan verilen meşruhatk ikametga_ müddeı vekili vesaik vermiş ve Operatör 
hınızın meçhul bulunduğu göstc - mahkemece bundan bahisle müd _ - . 

·ı · ld - d öd' · · Dr ı,AFER TA\':YAIL KANKAT rı mış o ugun an eme emrının deaaleyhe on beş gün müddetle · .. _ . . 
bir ay müddetle ilanen tebliğine 1 ... Operatör - ümuını ceırahl, sınır . . . . . . ··· I gıyab kararının teblıgıne karar ve_ ve dımağ cerrahis< ıniifehassıst ve 
karar verılmıstır. Işbu ılan t~blıgı rilmiş olduğundan muhakeme gu"nü d . . .· ı h . ) 
t ·h· d 't'b 20 .. .. . . (Kadın oğaııı .n.ı e as>ısı 

ya kadar oğulur arı ın en ı ı aren gunu ıtıraz olan 16/6/38 saat 10 da mahkemeye -ı p · k R · .. .. .. .. . . • Adres: Beyog u armaK apı, u-
Beyaz eldivenlere Talk veyahut 1 ve 10 .. gunu de o.dem~. mudd?tı ol - bızzat :eya bılvekale gelmeniz mu- meli han No. l. Jllluayer.cııaae Tele

Manyezi sürmeli. Liivabl eldiven _ mak uzcre 30 gun muddetle tnra - amelclı gıyab kararı makamına ka_ fon: l-4086 
!er de ayni usulde temizlenir. Bu fınıza tebligan ilan olunur. 936/1277 im olmak üzere ilıln olunur 93S/490 -1,..s-ta-n""b-u""ı"""'Dö"'"""r""d"'ü-n-cu'"· -İ:."c_r_a_m-~-m-u-:r=-_ 

·----- ---· luğundan: 

- Evet Mösyiı bir Mis Smith'im kendi sigarasını yakmasını bekledi. kız da kendisini divanın üzerine at- çok memnunum. Pangaltıda Şehid muhtarbe~ ma-
dedi. Bu birkaç dakika içinde kaqısın-

- Sizi rahat;ız ettiğim için çok daki kadını yukardan aşağıya süz -
müteessirim . Matmazel sizi de~il. I ":üştü. Uzun boylu idi. Fevkalade 
Kahyanız Mis Doria Gamhton'u gor- guzel, parlak saçla:ı .. vardı. Yumı 
mek istiyordum. beş yaşlarında gorunuyordu. Spor_ 

Gene kız dudaklarını biiıerek: cu manen ve maddeten sıhhatli bir 

mıştı. - Onun hal harekatında şüpheli hallesinde Sakızlı Uhannes ·pa: t ıma 
Polis müfettişi genç kızın pre9tiş hiçbir şey görmediniz mi 0 nında ve Beyoğlunda Aslan soka _ 

edilecek kadar ince ve güzel bal - - Hiçbir/zaman. ğında 89 numaralı hanede mul<im _ 
dırlarını, ayak bileklerinin süzgün_ - Gayrı muntazam surette orta- ler iken halen adresleri meçhu; ulan 
lüğünü farketti. dan kaybolduğu olmuyor mu? Niko Abraham ve!,dı Hacalambidi 

Her kelimesini ayrı ayrı tartarak: Genç kız kahkahalarla güldü. varisleri Olimp'ya ve Yorg;ye mü!_ 

Tercüme eaen '. Hatice 

- Kahyam değil, ~izmetcimden I İngiliz kızı olduğu yüzünden 
bahsediyorsunuz dedi. Fakat çok okunuyordu. Mavi re~kte çok sade 
müteessifim. Adanaya gittı. bir elbise giyiyordu. lnce altın bir 

Polis müfetti~i kendini mağlub bileziği vardı. Bu altın bilezik onuıı 
it:, ~ı ı 1:e Yukarı çıkarken men- Fakat son sözü bitirir bitirmez mütevazı giyinişinin yegiıne ziyne-•tfl addetmiyordu. 

- Matmazel dedi. Size ne za - . - .Siz: şunu itiraf etmek isterim ı ga. eyta~ idaresinden. ist~kraz et -
mandanberi oda hizmetçinizi tanı- kı mosyo ben orla hızmetçimin mü- mış oldugunuz 9962 lıra 16 kı.rusu 
dığınızı sormak isterdim. rebbiycsi değilim. Bu rolleri altüs'. 1/3/931 tarihinden itibaren maa fa_ 

Genç kızın gözleri hayretle doL etmek olurdu. O vazifesini yapıyor. ı· iz, masarifi icraiyc ve ücretı vekii-
du. 1 Bana çok bağlıdır. Apartıman dı _ Jetle talısilı tal~b'1e da •miıin 934/ 

,~i düw~rı~n. h.ıngi ismi ifade gene !az bir kere: _ Matmazel dedi, acaba sizden ti idi. Sigarasını bir~aç ~e.fes çe~-
"' Atıs t.ı }oıau· - Oooo diye bağırdı. birkaç dakika beni dinlemenizi rica tıkte~ s~nra polıs mufettışıne dog-

lı~ 0,, Utıel Smıth de kını o- Yanıldığını anlamıştı. Ziyaretçi _ edebilir miyim. Sizıııle bir dakika ru dondu: . . .. 
, ftı " ,unua re>' .. ~ d' ? " k . . _. . . . . . d h h t k . ti ı - Bır kokteyl veya bır vıskı ıs-"' '-ora LU •. e ır. ıo sa nın kar~ısında na soylıyecegını bıl· oda hızm~tcın·z en a sc me ıs -

~Si;; nter. d ? ter misiniz? 
1 b1 ~ l'<leıı 

01
' 

0 mu ur· .. .. mez bir vaziyette duruyordu. yorum'. .. . 
~ıı ~bir t' ktı:. Kapının onun- Onu bu şaşkınlıktan polis müfet- iiıçbır şey soylem:yen genç kız Polis müfettişi yeniden başını 

ıcı· abla u · d b · · E k .. kt .. d salladı. Genç kız teessüf ifade eden . ~ıL ı. z1.11. " cerın e u ısım tış' i kurtardı. İg"ilerek: ı geri çekildi. le trigı ya - ı, .on en 
' ,a)d \ bir sesle: •• ~ 'J k . ' · 1 ·ı· '1 . 1 s· 'th ·ı t "f yurüyerok onu rr.oJern bir uslu , la 

~ "~ a ''- . - " ıs ., urıe ımı ı c eşerru .. . . . d K Ya k dedı' Fakat anlıyorum 
~~d nl!ıi'eı· "" 1 !)ekledi. Sonra i- d' d doşenmış genış bır odaya al ı. e- - zı · · 

lı.:'lı. ., ı ay k e ıyorum zannın avını. d k .. d k ' b' · Her halde acele bı' r ı' şı·nı·z vardır "": "'a a scslE'ri ve sarkı • nar a i masanın uzerın e ı ır sı- · 
bir 

8 
Pı .birdenbire a ıldı' ve 1 Loşlukta olduğu için gene kızın gara kutusunu ona doğru uzatarak Bana birşey söylemek istiyordunuz 

1 ı\L e• ın ·1· ç ı .. .. .. .. · rd F k t · d "'l ·• ~1~ •ı, <zi . gı ızc~ olarnk: yuzunu goremıyo u. a a sesın bir sigara ikram etti. egı mı. 

~d( zırn ne kadar da geç kal- güzelliği ve tatıılığıpek hoşuna gitti. Polis müfettişi sigarayı kabul et- Polis müfettişi g(fıç kızın göster-
i Kuvvetli bir İngiliz teliiffuzile : metli. Fakat konuşm:ık için oııun diği iskemleye oturmuştu. Genç 

- Benim oda hizmetçimden mi şında yatar. Buradan çıktıktan son_ 2172 sayılı dosyasile takib talebin_ 
bahsedıyorsunuz? .. Niçin bunu so - ra ne yapar ben ne bileyim?. de bulunulmus ''P rel:nin paraya çev 
ruyorsunuz? - Şüphesiz öyle hakkınız var. rilmesi yolile \'ır;ıfınıza ı;.mderilen 

- Size şimdi bunu izah ederim - Fakat ben size birşey sorma:t ödeme emri arkasına m'1haşiri ve 
matmazel. Yalnız siz bana söyle - isterdim mösyö. Bütün bu sulleriıı mohallc polisi tarafından \'erilen 
yiniz. Uzun zamandanberi mi? sebebini öğrenebilir miyim? Her me~ruhatta ikamctgahınızııı m,•çlı"l 

Genç kız bir dakika düşündü. halde bunları sormakta bir maksa- buluntiuğu gösterilmiş o'd•.ıgun _ 
- Zannediyorum ki üç sene ka- dınız var. dan ödeme emrinin bir ~y r:ıü ldet

dar oldu. Onu Sidney'de tanıdım. - Maatteessüf evet matmazel. le ilanPn tPbliğ'ne kar3r verilmi< -
Babamın ölümünden sonra orayd Size son bir sual daha soracağım. tir. İşbu ilanın neşri tarihinde'! ııL 
yerleştim. Kıvenslond'da tanıdım. Siz oda hizmetçinize daima şi,mdı_ barcn 20 gün itiraz ,·e on ı;iin dP 
İçinde birçok sürüler bulunan bir ki ismi olan Dona Gambton ismı ödeme müddeti olmak üzere :ıo gtin 
çıftliğim vardı. O zamandanberi altında mı tanıdınız? müddetle tarafınıza il~n nlırnur. 
benden hıç ayrılmadt. Kendisinden ı (Devamı var) 9::4/2172 



... 

. ' 

90 ve 7 5 derece halis limon çlçeklerl Hasan ve ·Nesrin Kolonya - ve losyonlarında tenzilat 
• Açık Kolonya ve losyonları ~~::; 200 

1/4 Tırtıllı Hasan 110 - 1/2 210 -1 litre 250 - 1/4 düz ~işe Nesrin 50 - 1/3 90 - 1/2 110 - 1 litre 210 kuruşa. Hasan deposu ve 3ubelerile bilumum tuhafiye ve bakkaliye mağazalarında. ~ 
·":">~ • • • : .., • 

Böbreklerden idra r torbasın a kadar yollardaki has talıkların 

mikroplarını kökiinden temizlemek için ( HELillOBLÖ) kullan ınız 

HEl,MOBLÖ 
Biibrcklerin çalı~mak kudret ini artırll' , kadm, erkek idrar zorluklarını, 

eski vt~ yeni Bclsoğuklutunu , nıesane iltihabı , bel ağr ısını , s tk sık idrar 
bozmak, \ e bozarken yanmak haller ini giderir. Bol idrar temi n eder. 

S ıhlınl Vckaletimizi n resmi ruhsatını ha iz bulunan llEL1110BLÖ ... 
h c.• r eczanede bulunur. 

llİKKAT : Ill:.LMOBLÖ, idrarınızı temizliyerek mavileştirir. -

. Sirkeci t lmendUfer istasyonu ı- rg 

AiLE BAHÇESi AÇILDI Tabah,öğle ve akşam her ryemekten 5011 

Tabldot : yemek 40 kuruştur r 1 dişleri niçin temizlemek ıazımdır? , 

Akşam sassız içki fiyatlarımız ehven olmak_l•_.,çu•• nku•• unutmayınız lıı: beraber servislerimiz mUkemmeldlr. ... ~ 

lst. Üçüncü Mıntaka 
Kadastro Müdürlüğünden 

Bakımsızlıktan çürüyen dişle-
• • rin difteri, bademcik, kızamık, 

Fatıh kazası ç~vresincıe Samatya nahiyesinde İneb.'y mahallesinin enflonza ve hatta zatürrieye yol 

kadastrosu yapılacaktır. Bu mahalle ç~vresinde mülkü olanlar 2 ha- açtıkları, iltihab yapan diş et
Jerile köklerin de ınidr humması, 

ziran 938 tarihinden itibaren beş gün zarfında Sultanahmedde tapu 
apandisit, nf vresteni, sıtma ve 

daire&inin üst katında 3 üncü mıntaka kadastro müdürlüğüne gelerek romatizma yaptığı fennen anla-

-- beyannamelerini alm&Jarı, doldurduktan sonra bu beş güııün bilimin- 1ılmıştır. Temiz ağız ve sağlam 

den nilıayet bir ay zarfında geri vermeleri, bu mahdlıtde mevcud dişler umumi vücud sağlığının 

emlakin 10 temmuz 938 tarihinde tahdidine başlanacağından mülk sa- en birinci şartı olmu5tur. Bina -

hiblerinin tahdid sırasında ayrıca mallarının başlarınd• bizzat veya enaleyh dişlerinizi her gün kabil 
olduğu kadar fazla - Jaakal 3 de

vekillerinin bulunmaları, aksi takdirde mevcud vesikalar ve ehli vu- fa _ (Radyoliıı) diş macunilc fır-

f . (../'AT, 

kufun tayin ve tasdikile tahdid ve tahririn yapılacağı ilan eiuııur. (2319) ;abyarak sıhhatinızi garan ti ede. 
- - ------ ··---·---- bilirsiniz ve etmelisiniz. Bu su-

inhisarlar U. Müdürlüğüııden: 

' 

retle mikrobları imha ederek 
dişlerinizi korumuş olursunuz. 

--~--~~~·-~~~~~~~~~~~~~~~~.....: 
I - 1938 İzmir Fuarında şartname ve projesi mucibince yaptırı-

lacak İnhisarlar paviyonu inşaatı kapalı zarf usulile eksiltmeye kon
muştu r. 

II - Keşif bedeli 13568 lira 50 kuruş ve muvakkat teminatı 1018 
liradır. 

m - E ksiltme 16/ VI/938 t arihine raslıyan perşemıııiı gUnü saat 
11 de Kabataşta Levazım ve Mübayaat şubesindeki alım komlfyonun
da yapılacaktır. 

IV- Şartname ıİe projeler 68 kuruş bedel mukabilinde İnhisarlar 
levazım ve ınübayaat şubesile İzmir ve Ankara Başmüdürlüklerin. 
den alınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin fenni evrak ve ve;;a
ikini ilıale gününden 3 gün ~"Yeline kadar İnhisarlar Umum Müdür
hiğü İnşaat Şubesine ibraz ederek ayrıca münakasaya iştirak vesikası 
almaları lazımdır. 

VI - Mühürlü teklıf mektubunu kanuni vesaik ile 5 nci madde
de yazılı eksiltmeye iştirak vesikasını ve \'ic 7,5 güvenme parası veya 
mektubunu ihtiva edecek kapalı zarflarını eksiltme günü en geç saat 
10 a kadar yukarıda adı geçen alım komisyonu Başkanlığına makbuz 
mukabilinde verilmesi lazımdır. •3200• 

' .... :::::·::::::...=:::. ... ...::::::::;:;:: ... _.::::::;;.::;...:::.::::; ··-- Devlet Demiryolları ve Limanları 
işletme U. idaresi ilanları 

Muhammne bedeli ; 140 lira o)an 60 ton çimento ile muhammen bede
li 500 lira olan 100 torba Siman fandü ayrı ayrı açık eksiltme usulile 
13/6/938 Pazartesi günü saat 15.30 da Sirkecide 9 İşletme binosında ko
misyon tarafından satın alınac&ktır. 

Bu işlere girmek fatiyen ledn her biri için ayrı ayıı '17,5 nisbe
t inde muvakkat teminat mektuplarile ve nizami vesikaiarile komisyo
na mürac.,atları Hizımrlır. Şartnameler parasız olarak komisyondan 

Bütün tehlikelere karşı sıhhatinizi ker~:~ 
Sabah, öğle ve akşam her yernel< 

son r a d işlerin iz i fırçalayuut• 

F atih yangın yerinde Aşıkpaşa 

Hacı Feyzibaba sokağında 21 inci 

santimetre yüzlü arsa. 

mahallesinin 

adada 2,45 

73,36 

Fatih yangın yerinde Kadıçeşmesi caddesi so-

kağında 27inci adada 64 santim yüzlü arsa 11,20 

Fatih yangın yerinde Hasanhalife mahallesinin 

Balipaşa caddesi sokağında 131 inci adada arsa 53,44 
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1 \. de ı · 
Yukardasemt!, sahası ve bir metresinin muhammen b< 1 rııv" · yonu . 

bulunan arsalar f,yrı ayrı satılmak üzere açık artırnııya. ·. Jııi''l'. 
Şartnameleri levazım müdürlüğünde görülebilir. İsteldılc\1 &/g:ı: · 

ı Kadıköy birinci sulh hukuk hiL da gösterilen ilk teminat makbuz veya mektubile beraber • . 
. · kimliğinden: (292!11 

verilmektedir. •3122• 

Saaıler birbir:ni ıo' ıp ed•yor ve h610 scıbohleyın 
ıoze bir kuvvel!e kolkobilmel.: ic;in bize l6zım 
olan ,6kin bir uykuya bir türlü kcıvu\omıyon.ız... 

ma günü saat 14 de encümende bulunmalıdırlar. (B.l · 
Kadıköyünde Yeldeğırmenind~ ••• ,, 

Karakol sokağında (80) numaralı h e 3rSI' hı:> 
Kadıköy belediye şul:-esı smırları içinde tarla, ha ç · t! 

evde oturmakta iken halen ikamet. cıon 
gahı meçhul b l 1· t b 

1 
k mahallerde bir çok kuyuların ağızları açık bırakıJnıa>ın•' 0ıııı' u unan s an u me ~. ~ ıt '1 

tubi kalemi katibliğinden mütc _ vaziyette olup bu yüzden kaza vukuuu melhuz bulunduı; oğııl'~ 
kaid Galibe mahkemenin 937/4511 tır. Tebligat için ~ahibleri çok aranmış olduğu halde bır ç ol 

·r j sayılı a.osyas.i:e. İstanbul muhake. rede bulunduklar: meçhul kaldığı gibi ikametgahı nı'.ıJu fli; . ' 
ı ~at mudurlugu tarafı?dan aley - da yapılan tebligata rağmen tehlikeyi izale etmemışleru·• · iC S'' 

hınızde açılıp yenıledıgı 8/11/937 . · 1anı b ·'" 

İstanbul Vakıflar Direktörlüğü İlanları 
lıte burodo 

VALIDOL i mdod ı m ızo ye t işi r! 
t 

'h 
3 

· fında salıiblerı tarafından bu kuyuların ağızlarını sag ııclt" 

1. arı ve 735 numaralı avans ilmü. ıJe ~ 

haberı.le al ld • d . h kapattırılarak tehlikenin önüne geçilmesi aksi takdır ı·"f{lc 
ı mış rı ugunuz cvır ar. . . _ . . c bi•''' 

Semti ve mahallesi 

Ç emberlitaş 

• 
Kadırga Bost•n Aı • 
Çelebi oğlu Alaeddın 
Çarşıda 

• 
Çelebi oğlu Aliieddin 

• • 
• • 
• • 
• • 
• • 
• • 

• • 
• • 
• • 
• • 
• • 
• • 

Mahmudiye St't üzerinde 

• • 
Mehmet paşa 
Yenican11 avlusu 
Sahaflard;ı 

Hacı ~!emiş 

)t enıcanli av]usu 

• • 
• • 
• • 
• • 

• 

. ı inci katında 

• • • 
Mercanda İmam Ali hanı üst k atında 

Kadirga Bost;;.n Alı 
• Ayni Hayat mescidı üst 

Şdızadebaşı 

Ta\'şantaşı 

Çarşamba 

Çelebi oğlu Alacddııı 

Kumkapı 

Yenikapıda 

Fener Abdi Suba<ı 

Kadırga limanı 

katında 

Kırkçeşme 

Daltaban yokuşu 
Koğacıdedc caddes; 

Yenicami avlusu 

Odun iskelesinde 

Taşçılarda 

Muha mmen Onu bir k:~• ıecıUbe ediniz. Zaronız ve 
iinirleri ıeıkin edici olan bu il6c;; uyku,uzluQa 
koqı umu!mcıı. bir dev6dır. 

j cirah avansından (30) liranın ınaa toprak ıle doldurulma suretılc kapatılacagı sahıp!erınc 
a y lığı masarif ve faiz ve ücreti vekalet re tebliğ olunur. •B• ·3142• ı· 

Nosu Cinsi Lira Kr. VALIDOL: domlo, tablet ve hap tahsili talebi davasından dolayı ika_ ••• c·ı·111crli ' 

J Hane 
7 • 

23 • 
8-134 Dukkan 
7 • 

0

13 w 9-11 dükkiın (2) 
94-49 dükkanın nısıf 

hıssesı 

(Jd3 

9 • 
11 • 
28 • 
34 • 
29 ve 30 • (2) 
23 • 
3 ve 4 odalarır. üçte bir 

hissesi 
29 

148 
2-2 

Oda 
• ve sofa 

Burma]! mescit 
Mekteb mahalli 

30 00 
29 25 
3 50 

10 00 
3 50 
2 00 

3 
!8 ;,o 
30 00 
30 00 
16 00 
15 00 

30 00 
30 00 

'·-· -,. 

~ .. 
hoı.nde h" monede bulun"'. metgiıhınızın meçhuliyotine binarn Senelik muhammen kirası 500 lira olan Floryada, ' . ,;ıcrt 

''·:,;. 20 gün müddetle dava arzuhalinin ğaçlı gazino 23~ senesi şubat sonuna kadar kiraya ,·eril!Tle~ ff ' 

· '• ilanen tebligat icrasına karar veril. artırmıya konulmuştur. ŞartnamEsi levazım müdürlüğün ~·el'' 
l. ,;'. miş olduğundan muhakemenize ba. b · , };.tub , 0 

lıııiil~:lıiliıiilll ilır. Istekli olanlar 37 lira 50 kuruşluk ilk teminat nı·· • v 
kılmak için tayin kılınan 24/6/93il c 

buzu ile 8/6/938 çarşamba günü saat 14 de daımi encu!Tl tarihine müsadif cuma günü saat 
İstanbul Dördüncü İcra memur. 10 da Kadıköy birinci sulh hukuk malıdırlar. (B) (9058) Jıtık 

luğundan: mahkemesinde bizzat veya tarafı _ ' I .Be,y,_o,ğlu birinci stılh '·' ·' 
Si•Jı:ıYrr.nnive~:c 113(" J{j, 3~Pddi'1 nızdan musadd~k bir \·ekf\lctnan1c k d , 

1 . ., 
1 

ım,ıg1n en: 1 vcı .. 
mahaltesnidc Mchmcdpaşa yoku _ ile bir \'ekıl göndermek suretile Beyogl """'' ·ı Hazine muhai<em•~;:, ar:,:. 
şunda 21 numaralı hanede Süley _ hazır bulunmadığınız taJ..tlirde ha - BAKER MAGAZALAlllNDA Ayazpaşa İstanb.ul P •akt1'9.:

0 
1, 

maniye camiışerıf kayyumlarından sım vekilinin talebile hakkınızda ı 26 No. lu dairesıııdc ç }J,ıY' 
0 

ı 
olup halen adresi meçhul bulunan gıyab kararı ittihaz olunacağı teb. Yeni bir 66 No da manıfatur~~ı d8,.ao1~ ,ır Mehmed Şerafeddine: !iğ makamına kaim olmak üzere KADIN ŞAPKALARI cimer aleyhine aç tı !( 8 ,,.ıcY tı pıt 

M 1 d · d · t'k ilan olunur. 937/ 4:;4 ><üdde , ü ga eytam i aresın _!n ı s ı - dairesı açılmıştır . duruşmasında: ' " . etille ·o•' 
raz etmiş olduğunuz 122 lira 20 ku . İstanbul asliye beşinci hukuk PARİSİN metgahının meçhulıY. 11 f{lıı, 

2 44 ruşu 1/3/931 taihinden itibaen maa mahkemesinden: mahkemece on beŞ gu ~ar'' 
faiz. masarifi icra iye ve iicrEti vekfı. Umum gümrükler müdürlüğüne. En güzel modelleri. ilanen tebligat icrasıJ1~3~rf{le ~ ~ ~ 2 50 

3 00 Jetle tahsili talebile dairemizin izafeten İstanbul maliye muhake .1 ı miş olduğundan ırıu da t11•
11 

6 00 934/2250 sayılı dos\'asile takib tale. mat müdürlüğü tarafından İbrahim I . k 1 hk d' 1 olan 23/6/938 saat ıo ~aıc 8~., 
6 00 1 

· [ E K 1 t· K davetıye vara a arı ma eme ı . biı,·c rı'' 
bıııde bulunulmuş ve rehnin paraya tem ema et ın ve asımpaşada h . t ı·k k 1 ld • ye bizzat "eyu . 1 ol• 

141 143 A b k .. d S . . ı van anesıne a L ı ınmış o ugu . w k3 1rı 
- rsa ve ara a çevrilmesi yolile tarafınıza goııde. Aynalıçeşme e urun cadd~sınde h 1 b .. d d h' 1 teblıg makamına g64 

oda 2 00 rilen ödeme emri arkasına müba _ 165 numaralı hanede mukim güm _ a de u m~ayyke·nı dgun .. c da 
1 

ge_- ilan olunur. 938/ 11~;ı11 

127-19 Dükkan cnündc ' .. l d T' 1 . memı< ve bır ve ı e gon crmemış sta 
şiri ve mahalle po!is tarafından ve- ruk memur arın an o u smaıl olduğ~ndan hakkında cereyan et - Zührevi ve cild ~: ti 

camek.in 8 00 rileıı meşruhatta ikametgiıhınızın Hakkı varisi ve oğlu Necmi İsmail , 
1 

h k . b • Qftle' 
Kantar kulübe>ı - me hu! bulundu·u österilmi ol - .aleyhine ikame olunan bin doksan '."eı<te o an mu. a. emenın .gıya en H yrı ,~~ 

nin bulunduğu r.rsa 2 00 ç g g ş iki lira alacak davasından dolayı ıcrasına karar ıttıhaz. edılmı~ v.e Dr. a ·O~ııı 1\4jj'.,, 
Dükkôn arsası 1 50 duğundan. _ödeme ~~nrinin bir ay icra kılınan tahkıkat sırasında müd. I tahkıkat 2/7 /938 tarıhıne musadıf Öğleden sonra :Be> eıefon ;ı' 

depo 60 00 1 muddetle ılane~ .teblıgıne. kar~r .ve. deaaleyhlerden Necmi İsmailin 'ı cumartesi saat 10 a talik kılııımı~ karşısında No. 133 '!'~ol' 
Seneliği rılmışlır İşbu ıla~:n .. neşrı tarıhın - ikametgahının meçhullüğü hasebile olduğundan bu günde gelmedıği . aı• ;d~rt 

9 

. 82-30 
312-340 

Tcrkosda Tcrkos golü sazları 100 00 ı den ıtıbaren 20 gunu ıtıraz ve lıt hakkında ilanen tebligat icrasına veya bir vekil göndermediği tak - ·Sahip ve nc;'1'ıY1ıart•'' ·jC;,, ~ 
Yukarıda yı>zılı nıahalleı: 939 sen esı Mayıs sonuna kadar !<ıraya \'eril mek uzere açı!< arttırmaya çıkarıl- gtinü de ödeme müddeti olmak ü . ve tahkikatın 2.1/5./9~8 tarihine mü.

1 dırde bir daha mahkeme~e k~bul ~·r;;~'I .ııı::.'1\,~;J m ıştır. Isteklıler 7/Ho.ziran/938 Sal ı günü saa t on beşe kadı;r pey ,pa ra Jarile beraber Çcmberlıtaşta İslan- zere 30 g~n müddetle tarafınıza tsadıf cumartesı .gu~u saat 10 a ta . j edil_miy~c~ği maluı:nu olmak u.zcrej f!'IEJ\- f Jltı\'f.8 
bul Vakıflar BaşmudJrlüğunde Vakıf Akarla r Kalenııne gelmeleri. ··-~ _, . (3135J , . f tehligan ı lan ol unur . 934/ 2250 f lık ına karar verı lmış ve ~u baptak i 1 ilan olunur . 937/2134 · • SON TELGR~ 

. . . 
• \ . ' 


