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Yozı lşlerı: Telefon 20827 
. İstanbul J:ağaloğlu Nuruosnıaniye No: 54 

En sen Telgrafları Ve Haberleri Veren Akşam Gazetesi 

ı
r SAGLIK KUPONU 

Bu kuponun yirmi tanesini toplayıp 
idaremize getiren okuyuculanmız SON 
TELGRAF'ın birinci sınıf müteha.!.m. 

' 

lan tarafından meccanen tedavi edile • 
ceklerdir. Kuponlar, her gün idarehcııe. 
mizde deği§tirilmektedir. ___ ,_ 

laare - ilan: Tel. 20827 
Telgraf : İst. Son Telgraf __ -

,-................................................................................................... _. .................. .._ ... ml:ı: ... ıa::ı::ll .......... ;ı;;ımm:;ııı;:;;::;:J;cı~ 

MAKiN EYE VERiRKEN: 
Hükiiıİıetin Meclisten alacağı selahiyet fiili tedbirler ittihazı 

için de serbest bulurimıya şamil olacaktır .. 
Fransa ile aramızdaki muahedelerin mer'iyetten kaldırılması takdirinde 

cenub hududlarımızın yeniden tashih ve tadili de halledeceğimiz 
. es'eleler arasına girmiş bulunacağı gibi Suriyedeki Fransız mandasının 
itabında yeniden tedkikini istemekde komşuluk ve emniyet bakımında· 

haklarımız arasında yer almış olacaktır. 
t . Anlumı 23 {Hususi muhabirimiz, telefonla bildiriyor)- Hü kllmet Hatay davasında İstanbul içtimaını müteakıb başlamış olduğu siyasi icraat ve teşebbii~le rinin neticesini beklemektedir.Dün de bildirdiğim cibl Biivuk 
tl_illet Meclisinin tatiline kadar hükOmet siyasi sahada istediği k :ıf; neticeyi almak kuanndaılır. Eğer o vakte kndar istenilen neti.:e alınmazsa son dakikada öğrendiğime göre, hükUrnetin Meclhden alacafı aalAhlyet icabına 
~Öre flll tedbirler ittihazı için de ~erbest bulunrnıyu şamil olaca Jııır. 

Frıınsa ile kat'i münıısebata ve aramızda mü"akid muahedelerin feshine kadar gidebilecek olan bu tedbirler bizif cenub hudud umuzun yeniden tesbit ve tadili hususunda da metalib serdinde rel'.best bırakacak ve Türkiyenil 
fanı .emniye~ lcab .~ttireu ~U: ~ udud tashihi k~yf~yeti ~c:.hnlled eceğimiz mesel~!~r a~.ası~;ı ~ın iş b~una~ak ve hükiirnet Ulu ~e fin y~s~~ .~rekti~le~i dahilinde. vazi.yetin icab e~diği her tür lii tedbir ve hareketi satha safha 
lııtbik edecektir. HükUmetimizı n iki yıldanberı gosterdigı budu dsuz sulhseverligın husniiistimal edilmemış bulunmasından mut evellid butiin mes ulıyetler de b ıttabı buna sebebıyet verenlere raci olacaktır. Böyle bir takdird 
~011ışu]uk ve emniyet bakımından Suriyedeki Fransız mandasının yeniden tedkikini istemek de tabii haklarımız arasında elbette ki yeralmış olabilecektir. 

Londra Türk askerinin bu Filistin 
hafta sonunda Hataya Mısır 

Yugoslavya Af 18yihası 
Türkleri B " dl" " 

Gelecek sene bura· UgUn Q ıye encume-- ·-. . v. . 
gırecegını haber veriyor Yolu ya getirilecekler 

İskan Umum Müdürü Cevdet 
şehrimizden Ankaraya dönmüştür. 
Mumaileyh burada Yugoslav mu. 
rabhasları ile göçmenler için mü. 
zakerelerde bulunmuş ve bir mu. ' 
kavele projesi bazırlarunıştır. 

l.!Jaf takarrür ettiği takdirde Fransız Hari
:ge Nazırı itilafları imzalamak için 
tay gare ile Ankaraga gelecek 

Ha tayda 
~on vaziyet 
Nedir ?. 
il l.ondra 23 (Son '.t~f)
~ '~.Yda sükün ve asayişin ia· 
tıı"' ıı;ln Türk askerlerinin Ha· .J' rirmeleri hakkında An • 
t 

1 
Yllda cereyan eden milzake

I e 'rln bu hafta içinde müsbet 
~kilde hitama ermesi beklen· 
, ektedir. Ağlebi ihtimal Türk 
~kederi bu hafta sonunda Ha-

l'a girecklerdir. 
liATAY ANARŞİ İÇINDE 

ltıJ i\ııtakya 23 (Husust muhabiri • 
ı,. ~den) - Burada vaziyet biç de 
d ~değildir. Yolsuzluklar alabil • 
~ile devam etmekte olup Hatay 
dı bil anarşi içinde bulunmakta.. 

r. 

lieniiz askeri müzakerelerden 

t;-~a ' • • B ' 
1 

ıısız Hancn·e Na ı one· 
ıı~ i , ,< 

ıı.ı' hir netice elde edilnit!miş ise 
~kseri : menafii vaziyetin ya • 

' .. 

-

Hatayda çalışan komisyonu tanınıacbğımız kadar icabında 
kendisini de tanımıyacağunız Milletler Cemiyetinin bir toplantısı 

kında tavazzuh eyliyeceğinl, iki 
hükumet arasında her hususta 
fikir mutabakatı husule gelece • 
f:izti iddia ederek takbin görün -
~. 

YENİ İDARİ TEDBiRLER 
Antakya 23 (Husu~i muhabiri • 

mizden) - Antakyada idare amir 
ve memurları arasında yeniden 
mühim değişiklikler yapılmıştır. 

Bu arada Türk aleyhtarı olan 
müddeiumumi, noter, jandarma 
kumandanı ve Kusiyer nahiye 
müdürü değiştirilmiş, yerlerine 
trltuaf Wıılaa kimHICf ptiril • 
miştlr. 

Fransız delegesi Kole bir be • 
yanname neşrederek balkı siikfi • 
nete davet etmiştir. 

(Devamı 6 ncı sayfamızda) 

ispanyadaki ya
bancılar çekilecek 

Franko, bunların yerlerini yerli 
askerlerle dolduruyor 

Franklstler bütün cebhelerde 
1 1 e r 1 e y o r 1 a r Dtvamı 6 da 

Tedhişçiler tara· 
tından kesildi 
Kudüs 23 (A.A.)- Tedhişçi. 

!er, Filistin • Mısır demiryolu 
üzerinde bir köprüyü berhava ı 
etmişler ve münakalatı inkıtaa 
uğratmışlardır. ı 

Zenci 
Coe luiz 

Yugoslavyalti Türklerin mem. 
leketimize nakledilmelerine gele. 
cek seneden itibaren başlanacakl ·· 

lngi~iz Kraliçesi. 
Bok• ,ampiyo~'uQunu nin annesi öldü 

muhafeza edıyor 1 
Nevyork 23 (A.A.)- Dün gece l 

yapılan boks maçında Amerikalı I E u matemin Parla •er•• 
Zenci Coluiz, ilk ravundda Alman hatlnl geri bırakması 
Maks Şmeling'i mağliıb etmiştir. 1 muhtemel 

Almanlar 
Danzigde zulüm 
Yapıyorlar 
Varşova 23 (A.A.)- Yarı res. 

mi İskra ajansı, Polonyalı halkın 
Danzigdeki nazi memurları tara. 
fından zulüm görmekte oldutunu 
haber vermektedir. 

İŞARETLER: 

Biraz dikkat 
((Ordu büresu mümes

sillerimiz taarruza 
uğradılar !» 

Dün bir akşam refikimizdc bü. 
yllk harflede yapılmış bu serlev. 
hayı okuyunca herkes cibi biz • 
telaş ve tereddüde düştük. Ancak 
bu sabah anladık ki, ordu, Anlak. 
yadaki bir nahiyenin adı imiş ve 
oradaki tescil bürosuna ciden mü. 
mcssilierimiz taarruza uğramış. 
!ar. Askeri heyetimizin Antakya. 
da bulunduğu bir sırada birdenbi. 
re milli hassasiyetimize çarpan 
böyle bir başlığı biç şüphe yok ki 
o gazete bir kelime oyunu yapmak, 
halkı meraka düşürmek için yap. 
mamıştır. Buna emin olmakla be. 
raber bu kanaatimiz bizi böyle 
nazik davalarda daha fazla dik • 
katli bulunmak llizumuna işaret 
etmekten de alıkoymuyor. 

Londra 23 (A.A.)- Kraliçe El! • 
zabetin annesi Kontes dö Strat. 
mor, bu sabah Londrada sekte! 
kalbden vefat etmiştir. 

Kral ve Kraliçe, Kontesin son 
dakikalarında hazır bulunmuşlar. 
dır. 

Bu matemin Kral ve Kraliçenin 
Parise yapacakları ziyaret üzerin. 
de ne gibi bir tesiri olacağı hak.. 
kında henüz resmi bir tebliğ neş.. 
redilmemiştir. 

Çekoslovakyada 

Müzakereler 
ilerliyor 

Prag 23 (A.A.)- Nazırlar mec. 
lisi, dün muhtelif milliyetlerin 

(Devamı 6 mcı aahifembde) 

Romanyeda 

iki faşist trenden 
Atııyarak kaçtı 
Bükreş 23 (A.A.)- Eski demir 

muhafızları rüesasından Prens A. 

leksand Kantaküzen ile Kristesku 
kendilerini Bütsarese götürmekte 
olan trenden atlıyarak kaçm1flar. 
dır. Kendilerini bulmak için ya.. 
pılan araştırmalar boşa gitmiştir. 

ninde son şeklini alıyor 
Başvekil Celil Bayar encümende hü· 
kumetln noktainazarını anlatacak, 
ondan sonra affın kimlere şamil 

Olac:ağı anlatılacak Yazısı 6 ncıda 

İmalathaneyi 15 seme &izllce qleten Hakkı ile metresi Nimet 

Bir arsada oturup 
eroin içenleryakalan 
Kuruçeşmedede 15 
senedir lşllyen bir 
imalathane baslldı 

Tahtakalede Şekerciler meyda. 
nı sokağındaki arsada toplu biz 
halde eroin içtikleri haber alınan 
sabıkalılardan Kel Ce!Al, Şerif, 

Mehmed, Süleyman, Sal!lı, Yusuf, 
Ali, Abdullah ve M.ıuned Ali çev. 
rilıniş, Celalden para mukabilinde 
bir uaket eroin aldırılmış, ayni 
zamanda bulundukları yerde de 
içilip atılan eroin bulaşıklı b~ 
kağıdlar bulunarak suçlular ya.. 
kal anmıştır. 

• • 
Pangaltıda Cumhuriyet cadde. • 

sinde Baban apartımanının l !net 
dairesinde oturan Cemal oAiu İb. 
rahim Hakkının sık sık Kuruçet- '
meye gidişi ve Kireçhane ıoka. 
~da 14 numaralı ve Mısırlı Has. 
gülün evinin üst katında uzun 

(Devamı S mcı sahifemizde) 
Arsada yakalanan 9 erointiden 

bir grup 

1 
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En kestirme ve .. 

En çıkar yol .. 
Atatürk'ün yüksek başkanlığında 
t@planan kabine kendisi için kat'i 
gidiş yolunu tesbit etmiş ve ilk 
harekete geçmiştir. 

Yazan: ETEM ızzET BENiCE 

H atay davası iki uzun yılın çeşidi! müzakere aafhıolarından sonra 
~i.hayet istediğimiz ve beklecüğimis kat'i urbanın tayini yolu 
ıçınde bulunmaktadır. Atatürk'ün yüksek başkanlığı altında 

toplanan kabinenin Ank:ıraya gidişinin İstanbulda verilen kararların 
orada tatbikine geçilmesinden ibaret olacağını bir ııfl.n önceki yazı. 
mızda işaret etmiştik. 

Bu fili safha ve kat'i hareket o ı:fuıdenberi başlamış bulunuyor. 
Celal Bayar'ın Meclu Parti Grupandaki beyanatı ve Ajansın bu 

bakımdan yaptığı tebliğ son yılların en manalı ve hareketli hadise. 
!erinden biridir. 

Sayın B~şbakan bir taraltan Uluslar Kurumu Umumt KltibW>ıne 
G 

Hataydak.i efiya bitaraf heyet ile bütün alikalarııruzı kestiğimizi bil. 
dlrirken bir taraftan da Türkiye Büyük Millet Meclisine nihayet bu 
hafta sonuna kadar kat'i vaziyetin tecelli edeceğini ve bu neticeye 
ı:öre alınacak tedbirler için Meclisin salahiyet ve itimadına miiracaat 
edeceğini söylemiştir. 

Celil Bayar'ın Meclisin huzuruna çıkarken nasıl bir netice ve 
vaziyd üzerinde beyanatta bulunabileceğini ve ne gibi salahiyetler 
isteğinde olacağını şinıdiden kestirmek mümkün değildir. Bunu ha. 
dlsenin halta içindeki inklşaflan tayin edecektir. Ancak, kestirme ve 
kafi yolan içine ı:irmiş bulunduğumuz için gönül ister ki, bu miiddet 
içinde en normal şdtlile ve istediklerimizin tahakkulru ile neticelen. 
miş lıulansun. Fakat, bu böyle olmadığı takdirde Celal Bayar 
Ajansın tebliğinde de sarahatle işaret ve tebarüz ettirildiği gibi radi. 
kal bazı tedbirler için de Meclisten sallhiyet istiyeceiini gözönüne 
koymu~tnr. 

Bu tedbirler, •yapılacak hareketlere göre ... • cümleslle üade 
edildiği gibi Türkiye ile Fransa arasındaki ıner'l muahedeleri mer'i. 
yetlco kaldırmak üzere de tanih edilmiştir. 

Eğer, hükumetin kat'i teşebbüsleri ve Fransanın tarzı hareketi 
önümüzdeki günler içinde Ilatay davamın istediğimiz ve dilediğimiz 
şekilde tahakkuk ettirmek fırsatını vermezse mer'iyetten kaldırılacak 
muahedelerin en ba ında Türkiye • Fransa dostluk ve bitaraflık mu. 
alıcdesi ile 1921 ve 1923 muahedeleri gelir. Bu muahedeleri hüküm•üz 
ve mcCsuh snydığuruz vakit en başta yine cenub hududlarımmn tes. 
bili ve bunların İcab ettirdiği emniyetin tesisi gelir. Hiçbir znman 
cenub hududlanmızın emniyetsizliiine müsaade edemiyeceğimfa gibi 
yeni bir anlaşmaııın gerektiği vakitte de hududu yeni şartlarlıı çiz. 
mck, tahdid ve tcsbit etmek elbette ki bir z:mıreti kat'iye hükmiinil 
alır. Ve .. yine mevcud muahedeleri mer'iyetten kaldırmanın tc\"lid 
edeceği bütün icablar icab ettiği hareketler ve hamleler hnlindo 
yerine getirilir. 

Uüyük Millet ~Ieclisinin, Celil Bayar'a her şekilde istiyeceği sa. 
lahiyeti seve seve vo itimadla vereceğinden bir an bile şüphe rdi!e. 
mez. Nihayet, milll davamız ve borcumuz olan Hatay davasının be. 
hemehal ona mev'ud ve layık olan şekilde halledildiğini görmek ve 
istemek bütün bir millet birliği halinde en öz dileğimiz olmuştur. 

Ticaret odası 
M~clisinde verilen 
Kararlar 

Bundan evvel iki defa ekseriyet 
olmadığı için toplanarnıyan Tica.. 
ret odası meclisi nihıyet dün iç
tima etmiştir. Bu toplantıda ev • 
veli 937 bilançosuunda varidat 
fazlası olarak görülen 26 bin 561 

liranın yüzde 10 nun Oda sandığı. 
na ayrılması, geri kalan kısmının 

da mllli bir bankaya yatırılması 
uzun münakaşalardan sonra kabul 
olunmuştur. 

Bundan sonra menşe şehadet -
nameleri, maden işleri ve kireç. 

çilik hakkında karar verilmiştir. 

Etem İzzd BENİCE 

Hacıosman 
Bayırı cinayeti 

Yenole hlll bulunamedı 
clneretln karenlık nok· 
talarının aydınla,ılma• 

sına çalıtılıyor 
Hacıosman bayırında blşlayıp 

İpsalada biten esrarengiz hiidise

nin İpsalaya aid kısın: için Uzun.. 
köprü müddeiumumiliği için ha -

zrlanan tahkikat evrakı dün şeh
rmiz adliyesine gönderilmiştir. 

Müddeiumumt Hakkı Şükrü, bu 
evrak üzerinde çalışmaktadtır. Oi.. 
ğer taraftan katil Ali Rızanın eski 

karısı ve katilin İpsalada öldür

düğü Muhiddinin sevgilisi Yanola.. 

ONU.,SEH v 

AŞK, HEYECAN ve İHTİRAS ROMANI 

Tefrika 
N· 23 
Uzaktan geçen bir otomobile Me
liıhatle meçhul adamın bindiğini 
gören Naci Demirel yattığı yer -
den sürünerek kalktı .. Otomobi • 
!in numarasını zaptetmek iste • 
dı. Fakat, taksi veyahud hususi 
otomobil bir gölge içinde Şişli 
caddesine sapmış ve gözden kay. 
bolmuştu. 

Naci Demirele bu şiddetll yum
ruğu vuran ve onu bir hamlede 
yere seren bu kahraman kimdi? 

Polis hafiyesi • şakaklarınc ve 
gözlerini uğuşturarak, sürüne sli
rüne sokaktan caddeye çı!<tı. Et. 

Yazan: lakender f, 
SERTELLi 

rafına bakındL 

Cadde çok ıssızdı .. 
Yolda ne bir bekçi, ne de bir 

yolcu vardı. 

• 
Naci Demirel en çok ressam 

Gültekinden şüphelenmişti. İlk 
iş olarak düğün salonuna dönmek 
lazımdı .. Buna karar verdi.. 
Yavaş yavaş caddeden yürüdü .. 
B:r taksiye rastlıyarak atladı .. 
Düğün salonuna döndü. 
Dans, heyecan tavsamış gibiy. 

di. 
Akşamki kalabalıktan ve kay • 

Pazarlık 
Yasak 
Liyıha meclis ruz. 
namesine ahndı 
Maktu fiat üzerine satış mec -

buriyetine dair olan kanun lAyi.. 
hası Meclis encümenlerinden ge9 
miş ve Meclis ruznamesine alın -
mı.ştır. 

Bu layihaya göre perakende sa.. 
tışlarda pazarlık yasaktır. Her 
nevi mallara evsafını ve fiatını 
gösteren etiket koymak mecbu -
ridir. Belediyeler ve İktısad Ve. 
kfileti bu kanundaki hükümlerin 
yerine getirilmesine nezaret ede. 
ceklerdir. 

Mecburiyetlere riayet etmiyen
lerden 20 lira para cezası alınacak 
tekerrüründe sed kararı verile • 
cektir. 

ismet lnönü 
Şimdi nekahet devresi

ni geçirmektedir 
Malatya saylavı ve eski Başve

kil İsmet 1nönünün hastalığı ta _ 
mamile geçmiştir. 

Krizleri de atlatan İnönü şimdi 
nekahet devresine girmiş olup An. 
karada köşkünde doktorların tav
siyesi mucibince istirahat etmek. 
tedir. 

~ KOÇUK HABERLER rı 
* Dün Derincede, Türk ve Nor

veç bandıralı iki vapur çarpışmış. 
tır. Neticede Norveç vapuru mü
him surette has:ıra uğramıştır. 

* Mısır kabinesinde sünnileri 
kabineye almak üzere bazı tadilat 
icra olunmuştur. 

Bu meyanda Dahiliye Nazırı 
kabineden çekilmiştir. 

* İzmit rıhtımında bir erkek 
cesedi bulunmuştur. Mehmed oğ. 
lu Fuad ismindeki bu adamın İs.. 
tanbula gelirken her nesılsa tren
den düştüğü tahmin olunmakta _ 
dır. 

* İran Vellahdi, ağustos ayı 
içinde, Mısıra gıderek müstakbel 
zevcesi ve Mısır Kralı Farukun 
hemşiresi Prenses Fevziye ile res
men tanışacaktır. 

* Atinada bulunan Vali ve 
belediye reisi Muluddin Üstündağ 
önümüzdeki çarşambaya şehri • 
mize dönecektir. 

* Belediye, pis ekmek sandık
ları kullananları şiddetle cezalan. 
dıracaktır. 

* Filistin müflisi, geçen ilkteş
rin ayında memleketinden kaça _ 
rak iltica etmiş olduğu Beyrut 
şehrinde yine birdenbire kaybo. 
larak sırra kadem basmıştır. 

* Yeni ş~hir planı ile Kasımpa.. 
şadan Sütlüceye kadar uzanan bir 
yol açılması kararlaştırılmıştır. 

* Liselerde mezuniyet imti • 
hanları dün bitmiştir. 
Yarından itibaren de olgunluk 

imtihanları bnşlıyacaktır. 

nın izi de henüz bulunamamıştır. 

Bu kadının memleket haricine 

çıkmış olabileceği düşünülerek bu 
cihetten de tahkikat yapılmak • 
tadır. 

naşmadan eser yoktu. 
Belliydi ki, çiftlerin bir çoğu 

_ onlar gibi • çekilip gitmişti. 
Fakat o ne?! 
Gültekn hala dansediyordu. 

Hem de Ferda Hanımla .. 
- İşte bu tuhaf şey! 
Diye mırıldanarak bir kenara 

oturdu ve uzaktan ressam Gülte. 
kini tetkik etti. 

Acaba Meliıhati kaçıran ve ken. 
disine o dehşetli yumruğu vuran 
bir başkası mıydı? 

Naci Demirel düğün salonıı na 

döndüğü zaman saat dördü vu -
ruyordu. Neredeyse sabah olacak. 

Ressam .Gültekinin la\'rında 

şüphe edilecek bir değişiklik yok. 
tu. Ferda Hanımla neş'eli ııe~'eli 

konuşarak mütemadiyen dönü • 
yordu. 

Naci Demirelin avdetinden kim. 
se haberdar değildi. Zaten onun 

gittiğini de gardrobcudan baş • 
ka gören olmamıştı. 

Naci Demirel gittikçe derin • 

'Devlet demir 
Yollarında 
«Kadınlara mahsus 

vagen » 

[Teşviki sanayi kanu
nundan istifade eden 

müesseseler 
Genel direktör iza- Dün Maliye Vekaleti bu kabi 

Bir o:u:cu~eriyor yerler hakkında defterdarlığa 
;:~ınd:eş:ö: bir emir gönderdi 
dınlara mahsu.1 
vagon• ibare -
sini t~ıyan !ev. 
balar bulundu.. 
iundan bahse -
den bir mektub 
yazmış ve dü -
§Ündük! e r in l 
gazetcmi%de 
nakletıniştL .O.il Rızo 

Bu münase - Erem 
betle Devlet Demiryolları genel 
direktbrü Ali Rıza Eremden bir 
mektub aldık. Ali Rıza Eeremin 
bu mektubu okuyucumuza cevab 
teşkil ederken banliyö hattında
ki o levhaların ifade ettikleri hu. 
suşiyeti de izah eden güzel ve öğ. 
re tici bir hareket teşkil ediyor. 

Genel direktörün bu mektubu
nu okuduktan ve levhalar hak.kın.. 
daki izahatı öğrendikten sonra 
Devlet Demiryollarının hareke -
tindeki isabeti tasvib etmek ve 
tamamıle yerinde alınmış bir ted. 
bh· olarak tebarüz ettirmek bizim 
için de ifası zaruri bir vazife o. 
luyor. 

Genel direktörün bu mektubu
nu aynen neşrediyoruz: 

«Muhterem gazetenizin 18/5/ 
938 tarihli nüshasının (Soruyoruz) 
cKa<lınlara mahsus vagon• baş • 
lığı altındaki yazıyı dıkkatli tet
kik ettik. cKadınlarn mahsus• ta. 
belasının banliyö hatlarından kal. 
dırılmaması idarenin gözünden 
kaçan bir nokta olarak gösteril -
mekte ve bu tabelanın ka !dırı! • 
ması d0ğru olacağı il~ri sürül -
mektedir. 

Bu, idarenin gözünden kaçmış 
bir nokta değil, halkın bir dileği 
olarak tatbik edilmekte olan bir 
mccburıyetlir. 

Daha şirket zamanındl h~lkın 
mütevali müracaatları üzerıne 

konmuş olln bir usuldür. Bu gü. 
ne kadar da bu usulür. sakatlığı. 
na dair herhangi bir şikayet de 
olmamıştır . . Bli3kis kadınlara 

mahsus kompartıman ve araba 
adedinin kifayetsizliğinden şik.l

yet edilmiştir. 
Mektebe giden kızların velileri 

tarafından istenen ve erkeksiz 
kompaı tıman veya arabadıı otu • 
rarak çocuklarını serbestçe em -
zirmek imkarunı bulmak istiyen 
kadınlarımız tarafından taleb o. 
lunan bir şeklin devamından zi. 
yade bozulmasının şikiifc' mev
zuu olmasını beklcmeği dal-ıa 

doğru buluruz. 

Binaenaleyh bu ustı lün kaldı -
rılmasında ne gibi içtimai bir fay
da düşünüldüğünü anlıyamadı -
ğımızı arzeder, ayni sahifenin ay. 
ni sütununda keyfiyetin tavzihi
ni rica ederiz.• 

* Elektrik şirketinin devir ve 
tesellüm muamelesi ay nihayetine 
kadar ikmal edilmiş olacaktır. 

* Üstleri açık bazı kayıtlar taş. 
la doldurulacaklardır. 

!eşen bir sersemlik ve şaıkınlık 

içinde bocalıyor .. Adeta uğradı
ğı tecavüzü düşündükçe kendi 
kendinden utanıyordu. 

Herhangi bir kadını Naci De. 
mire! gibi tanınmış merd ve ce. 
sur bir zabıta memurunun ko. 
]undan almak ... Oh, bu hakarete 
Naci Demirel taharnmiil edemez
di. 

Salonda fazla oturmadı. 
Çıktı... 

Otelin karşısındaki pa~tacıya 

girdi. Burada sabahçılar sıcak süt 
içiyorlardı. Naci Demirel de bir 
sıcak ~üt ısmarladı. Ve bekledi. 

Sabah oluncıya kadar .. Düğün 

salonu boşalıncıya kadar bekledi. 

Herk s birer ikişer döniiyordu. 

- Ya Gültekin .. Ferda Hanım?. 

Onlar nerde kalmışlardı? 

İkisi de meydanda yoktu 
Naci Demirelın şüpheleri gittik. 

çe artıyordu. 
Gece Melıihati kulundan alıp 

Muayyen mecburiyetleri ifa 
kında para cezası 

etmiyenler hak
alınacak 

Vergi ve resimler muafiyeti. 
tinden faidelenen sanayi müesse. 
selerin bu vergi ve resimlerin ta
hakkuk tarzına aid olmak üzere 
muayyen muameleleri yapmadık. 

ları taktirde yalnız ceza vererek 
vergi ve resimler muafiyetinden 
mahrum edilmemeleri kararlaştı.. 
rılmıştır. 

Maliye Vekaleti bu husuta; dün 
defterdarlığa bir tebliğ gönder
miştir. Bu tebliğe göre •Teşviki 
Sanayi kanunun• dan istifade e. 
den müesseseler; diğer mükellef. 

!er gibi; kazanç nrgisi kanunu 
mucibince işe başlama, işi bırak. 

ma hadiselerini zamanında altıka. 

Gayri 
Mübadillerin 
Dilekleri 
Ankaraya bir hey'et 

gönderdiler 
Gayrimübadil işlerinin tasfi -

yesi için verllen kararın bütün 

gayrımübadilleri sevindirdiğini, 

yalnız tasfiye tedbirlerinin gay -

rimübadiller tarafından talmin e. 
dlci mahiyette bulunmadığını gay
rikafi görüldüğünü yazmıştık. 

Şehrintizdeki gayrimübadıller, 

bu husustaki dileklerini Maliye 
Vekaletine bildirmek üzere dün 

gayrimübadiller cemiyeti umumi 
katibi Şehabı Ankaraya murahhas 
göndermişlerd i r. 

Şehab, hükümet nezdinde te • 

şebbüs olunan yüzde 10 ve yüzde 

5 nisbetlerinin arttırılmasını bil. 
hassa rica edPcektır. 
uoJaıaı unııepv l!lllll"l e:m\v 

Küstah 
Mütecav ~zler 

Nuruosmaniyede oturan Kemal 
isminde bir genç, bir terzi yanın.. 
da çalışan sevgilisı Hermine ile 
evvelki gece Yenikapı açıkların
da bir sandal gezintisine çıkmış. 
tır. 

Fakat bu sırada diğer ı •ir san. 
dalla kendiLrini takib eden Naz
mi ve Süleyman isminde iki ser. 

serin.in tecavüzüne maruz kal. -
mışlardır. Bunlar zorla kızı kendi 
sandallarına alarak Hayırsızada 

açıklarına kaçırmışlar ve kıza te. 

cavüz etmeğe teşebbilı etmişler. 
dır. Genç kız yolda kendini 4 de
fa denize atarak kurtulmak iste _ 

mişse de dördünde de kendisini 
S<.'ldala çekmi•lerdir. 

B·;ylec~ sabaha kadar açıklarda 

ı;ötüren o meçhul adam kim o. 
labilirdi? 

• 
-9-

Ressam Gültekin sabaha karşı 
evine döndü. 

Meliıbati düğün salonunda gö • 
remeyince: 

-Benden önce gitmiş olma -
lıdır .. 

Hulyasile apartıman kapısını 

açtı .. 
Öksürdü. 
- Melahat .. Uyudun mu? 
Diye seslendi. 
Cevab alamayınca bütün oda -

]arı dolaştı. 

- Tuhaf şey! .. Hiıliı gelmemiş-. 
Evet. . Melahat hala gelmemişti. 
Gü:tekin soyundu.. Pijamasını 

giydi. 
O, ne zaman eve dönse Mela • 

bati evde bulurdu. 

Kendı kendine: 

- Acaba bu gece tanıştığı Kam-

dar Maliye şubelerine bildir ecek
lerdir. 

Beyanname ye tabi olanlar da; 
defter tutacaklar; vaktinde be. 
yanname vereceklerdir. 

Bu mecburiyetleri yerine getir
meyenlerin verigilerine misil ve 
yüzde zamları yapılacak ve tah. 
kikattan sonra ruhsatname ibraz 
edenlerin asıl vergileri silinecek, 
misil ve % zamları cezalı olarak 
tahsil edilecektir. 

Bina ve arazi vergileri kanun
larındaki mecburiyetlere riayet 

olunmadığı takdirde ·ıergilerin 

asılları terkin olunacak fakat % 
zamları alınacaktır. 

Böyle de 
Sevgi 
Olur mu?. 

Beyazıdda bakırcılık yapan Bür
haneddin isminde bir genci Zey. 
neb isminde bir kadın delice sev
miştir. Fakat Bürhancddin bir 
müddet sonra kadınla bozuştu • 
ğundan Zeyneb, dün sabah sevgL 
!isinin dükkanına gelın.:ş ve he
men büyük körüğü, ~onra da Bür. 
hancddinin üst ve başını yırtmış
tır. 

Mütecaviz kadın hemen yaka.. 
lanmış ve cürmü meşhud mahke. 
mesine verilmiştir. Ancak genç 
kadın burada da rahat durmamış 
ve mahkemede sıra 'Jeklerlerken 
birdenbire Bürhaneddinin üzeri
ne atılarak: 

- Ben seni boğmıyayım da kimi 
boğayım? 

Di ve var kuvvetile boğazını 

sıkmağa başlamıştır. Ancak üç po. 
!is memuru genç adamı bu gözü 
dönmüş adamın elinden zorla kur
tarabilmişlerdir. 

Mahkeme heyeti, neticede sev. 
diği erkeğin peşini bırakmıyan ve 
onu boğmak istiyen Zeynebi 1 ay 
4 gün hapis ile 930 kuruş para ce. 
zasına mahküm etmiştir. 

Genç kadın hemen tevkii olun
muştur. 

--<>--

* Kınalıada ve Burgazadaya da 
elektrik tesisatı yapılması karar. 
laştırılmıştır. 

* Elektrik şirketinin satın aL 
ma mukavelesi dün Büyük Mil. 
Jet Meclisinde tasdik olurunll§tur. 

dolaşmışlar ve şafakla beraber 
kızı sa.hile çıkarırlarken yakalan -
mışlardır. 

Müddeiumumilik iki küstah mü.. 
tecavizi 7 inci sorgu hakimliğine 

vermiş Hennineyi muayeneye 
göndermiştir. 

ran Beyle bir yere mi gitti? 
Diyerek yatağına girdl. 
Uyudu .. 

Ressam Gültekin gözlerini aç -
tığı zaman sokak kapısının zili 
çalıyordu. 

Gültekin gözlerini uğuşturarak 
kapıya koştu. Gözgözü görmü • 
yordu. 

Gültekin kapıyı açınca: 
- Vay, Selim.. Sen misin? 
Diyerek esnemeğe başladı. 

Otuz yaşhrında, uzunca boy. 
lu ve geniş omuzlu şen bir erkek 
olan Selim: 

- Yahu. uykudan mı kalktın 
yine? 

Diyerek içeri girmişti. 
Selim, Gültekinin kumar arka.. 

daşıydı. 

- Yine geceyi uykusuz geçir • 
mişsin! Eyi bir voli vurdunmu ba
ri? 

Gültekin dudağını bükerek: 
(Devamı var) 

lngiltere, ltaıya "~ 
İspanya mese~es 

Yazan: Ahmed Şükrü ES'ıES 
dakl 

İngiltere ile İtalya arasın d"I . e ... 
itllılfname 16 nisanda ırozA f.zl• 
diğine göre, aradan iki aydaıı 'af:· 
zaman geçmiştir. Fakat bun• r öl 
mc-ı, 16 nisan itil3fnan1eı;;İ )ıcııret 
mer'i değildir. Çünk•i iıı•'lt~ i· 
itilôfnarnenin meriyete i, '". t °"' 
. İ 1 . . !i~ıJ•SY çm spanya mese esının .

1 
tii'· 

nıın:.ı şıırt olarak ileri siiraıı ş _J·. 
· ı·k"de ""

1 

ispanya mesel~i na.t•I 1 1 srib 
lir? Bu nokta itill\fnarnede ta pU~ 
edilmemekle beraber !il<ida•Y:şıl· 
§t' ~ekilde olacağı zımnen -~ol .0;0 
maktadır: İtalyan göoü!lülerı dı· 

. . vnr 
ı e Alman teknisyenlcrınıo · JJU 
milo l'ı enko zafer kazanac•~tal· 
zafer tahakkuk edor et'.'.'~~lliil• • 
ya t'erhal İspanyadan gonU Jel<tl 
rini ı?eti çekecek ve bu nıc~ bıJ
üzerinde bir nüfuz iddiasın 9 

lunıruy.ıcak. ~ttJ 
Filhakika itllılfname 16 şı~ htııl 

imzalandığı zaman, h~."'.. 5~''.~rdıl
de muhakkak gibi gor~oil)•til>f· 
Hatta İtalya, İngiltere ile ~ran• 
nameyi imza ettikte~ ~onrn uıııV· 
sa ile de anlaşmak ıçın '!' 0v• 

,sp• . 
reye başladığı zanıRn, ·. 0 .., 

meselesine artık ba!ledilınıŞ 1,ıı. etr11 ' zarile bakılmasında ısra! serf 
Fakat Franko ümid .edıleP biltUP 
neticeyi elde cdemeyınce, 1,ı . ·k·me' hesablar altüst oldu. Hil u etttO 
terin gösterdikleri mukavc~ 1 ad• 
dolayı İtalya İspanyayı mes "rrso 
detnİiye başladı ve İtalya il• ~er • 
sa arasındaki münasebetler . ıi~I 

t İs d girıŞ • 
ginlcştL talya panY8 8 eıict• 
teşebbilsü muvaffakiyetle 0 ,tah• 
lendirmek için AlmlnynY" ·b tn• 
ziyade yaklaştL Binaen:ıl•~ dilt' 
giliz • İtnlyan itilafı da sııY"l<•ıdı. 
mek tehlikesi kar1ısınd3 • j<i• 

• •0 111 ' 
Böyle bir vaziyet MusoJını 

1 
,.0 ill 

ne elvermediği gibi, Çember a. 

de işine elvermez. b•r· 

Bu sebebledlr ki ge~e~ ~:;,,,·• 
layn ve ı:erek Musolını, · e•i
meselesini İspanya harbind•

0
bbjj§ 

vel likide etmek için bir tc_ş' fil• 
k · ]crdıt· .. 

yapmıya arar vemuş bil•'· 
hakika bu, iki şekilde yapıla ·ı , 

.. ü!llı • 
1 İngiltere, İtalyan gorı r el• 

. . . k"l l . de ısra .~ 
rın ın gen çe ı me erın ... ~ ·san .. . 
mekten vazgeçerek 16 n•. e rJ~ 
kavelesinl mer'i addetrıııY 
olur. pıeı-

2- İtalya, harb nihayet!~"~,. 
den evvel gönillliilerini. g'.""' ,.,er'l• 
rek 16 nisan mukavelesıniD cogell 
yete girmesine mani olaJ1 
ortadan kaldırır. 111d" 

Dün gelen ajans telgr&~'r ,ııt• 
her iki şekilden de b~Jıs•d: ~eti 
olduğu gibi üçilncü bır ~ 811,-.
sürülmektedir: Bu d• ttsP""' 
gönüllülerini, bUsbütUn ~ 
topraklarından de'11 •. har!n. ııı"' 
sinden geri çekm.,.ldir. B •' 
kabil, Fransa da, Pirene b;.ı~ 
nu hiildlmetçi kuvvetler• 

0
bv' 

olan harb malzemesine Jll 

surette kapatacak. şe~il • 
Üzerinde durulan bu ıı;..;ı;,ıı 

den hangisinin kabul ~rıııt'' 
henüz malftm olmamakla Jll' 1" 
her üç şekilde de Frank""~' 
ferine artık bitti .=~-~ 
bakılmakta olduğu mub k~lı"'. 
Filhakika bu netice ço ıı•t o~ 
olup bitti sayılınaktadır. ~il~· 
hal zafer ne zaman elde ,ı,,cl' 
Franko önce Valansiy•Y1 1' f' 
Sonra Madride karşı ta~,,,.,, 
çecek. Onu da ele geçl(.ve ,JI' 
radır ki Katalonyayı tas ı. fi •1'.:. 

etiC•· il' 
cek. Yavaş yavaş ~ı~ n tı,ll'ııl' ıofl' 
edinciye kadar İngiliz - .,_, " , ...... , •. 
lılfı mer'i olmıyacağına çıVb' 
takım komplikasiyonl•r .Jıl iP~ 
İtalya ile Fransa arasınd. bil ~ 

eSl •e'' nasebetlerin ırerglnlcŞtrl ıI<i ",,/• 
rışıklıklardan biridir. ıııı ti•' •:p. 

d ki .. asebe ı 
Jet arasın a mun t J(ıı" tı-
gin kaldıkça, İngiliz - ~bıı''I Jı' 
lafının manası olmaz. V .ıefl•1il"' 
panya meselesi büyllk .

11 
dılı ~ 

arasındaki milnasebctleT'0ıı11ı1'. 
noktasıdır. Bu düiürD :.~·~ 
çözülmesi için İspanYa .,,.el<". ıı 
nin tasfiyesi, İspanya rrı ıııatb':ı~ 
tasfiyesi için de İspaD;" ff'~,ıl 
nihayetlenmesi lilzı~ ~sll ,., ; 
neticesi çok uzadı~ defi J • 
harekat nihayetlenme' ·•1 J .,,. çr .A' 
de meselenin ta,.tlyeıö• ,,. 

0 vf• 
(Devamı 6 ncı s · 



Kara avcılığı 
Memleketimizde ökse ve tuzakla kuş av

lanma unın yasak edilmesi hakkında biv 
k!!DUD tekiifi yapıldı 

Turizm mıntaka-1 
sına hangi yerler 
Dahil etlildi ? 

Kendi kendimizi 
aldatmak 

~Yni teklifte: av köp3klerinden gümrük resmi 
Ve · 1 b f" t Her vlUlıyet, seyyah celbi 

vergı a ınmaması, arut ve s2çma ıya - hakkında ay sonuna 

Matbuat kanunu intiharların 

yazılmaswı yasak etıuqtir. Bu gö. 
reneği durdurmak, benimsememi. 
ye fırsat vermemek için alınmış 
bir tedbirdir. 

farının daha ucuzlatılması da isteniyor kadar bir rapor 
h'lzırhyacak 

Bir zamanlar gazetelerde oku. 
daldan intihar hadiselerinin mn. 
hayycleleri üzeriııde yapbğı te • 
sirle kendilerini öldürmiye kal • ~ ltara avcılığı kanununda yazı.. I 

ltıı hiıtiln hayvanların; yalnız tiı
~ kle avlanmaları ve diğer avcı.. 
11._ _aid bazı hususlar hakkında 
~1\ik Millet Meclisine yeni bir 

1111 teklifi verilmqtir. 

~ara avcılığı• yine ek oluak 
letj lanan bu teltli(te av tüfek.. 
~M • tesbit olunmakta ve memle. 
~ hariçten getirilecek kıy. 
len cins av köpeklerinden 25 
\o,e ınüddetle Vi! av flşeklerile 
ı. llı~ımn her :zaman; her tür. 
d 'fergıden ve gümrük resmin
~~ ınuat tutulması istenmekte.. 

.\Yııi kanunla; cbaruh ve ~Ç-

ma> fiyatlarının ucuzlatılması; 

askeri fabrikalar~ malolduğu fi.. 

yat üzerine yalnı.ı nakil masraL 

ları ilave olunmak suretile sa
tılması da istenmektedir. 

Yine ayni kanuna göre 
memleketimizin her tarafında tü.. 

fek ve icabında tuzaktan g~yri 
ve iskelelerle avcılık yapılamıya. 
caktır. 

Ancak; ctuzak•; biç bir kuş 

için kullanılmıyacaktır. 

Ökse ile de olsa kuş avlamak 
yasakbr. Bu hükümlerin aksine 

hareket edenlerden 25 liraya ka. 
dar para cer.ası alınacaktır. 

Balkanlılar arasında muhtaç çocuklara 
y a r dım tesanüdü 

t,Şrinevvelde Belgrad'da bir "Balkan 
çocuk esirgeme kurumları 

kongresi" toplanıyor 

~9ngreye iştirak edecek olan hükumetimiz; gele
~~k h>plantının fstanbulda yapılmasını isteyecek 

Turizm faaliyetimizin inkişafı 
kıştıldaruıı söyliyealere bile ras. 

için lazım gelen tedbirleri almak lanırdL 

üzere İktisad Vekaletinde bir tu. Bu yasak en faydalı yasaklardan 
rizm bürosu kurıılduğunu yaz- lıiri olmuştur. Memlekette son 
mıştık. ıiört beş yıl içinde en çok dört beş 

Bu büroya ilk 5 senelik bir fa. intihar vak'asına raslanmış, ga • 
zeteye geçmek, roman ınevzua ol. 

aliyet programı çizdirilmesi ta. mak, günlük bir aşk tefrikası lıa. 
savvur olunmuşsa da şimdilik bu- linde yazılmak sevdasma düşenler 
nun 3 sene esasından tanzimi mu. kalmamıştır. 

va!ık görülmüştür. Ancak, bazı ehid.iseler var ki, 

cİlk 3 senelik turizm planı•; cazetcci buııu yazmağa mecbur • 
dur. Ynınazsa vak'a tamamlan • 

§imdilik İstanbul - Bursa - Koca. mn, lılclisenin içyüzü okuyucuya 
eli - Trakya ve İzmir ve binter- meçJıuJ kalır; havadis yanm olur. 
landı ile Karadenlı: sahili ve An.. Gazeteci bunun da hilesini keş. 
bnı ınıntakalarını ihtiva edecek- fetmlş bulunuyor. Belki okuyucu. 
tir. yu nldatamıyor aınına, keneli ken. 

ılisini aldatıp teselli buluyor. Bu 
Turizm bürosu bu mıntakalar. meslek hilesi intihan, kaza, ba. 

daki bütün Vilayetlere birer ta. line getinniştir. 
mim göndermiştir. Bu tamimde; Uir de bakıyorsunuz ki, katilin 
o muhitteki eğlence yerleri, sıh- elindeki tabanca ansızm at~ alı. 
bi tesisatı, yemiş mevsimleri, el yor, kendisi de ölüyor. yabud da 

koşarken düşüyor, elindeki kama 
ve ev sanatları, mutbah husnsL 

boğaz damarını kesmiş oluyor. 
yelleri ve sairenin bildirilmesi is- Daha başka türlü de görülüyor. 
tenmektedir. Mesela, pencerede, güvertede, de. 
Ayrıca; umumiyetle turizm pla- niz kıyısında başı dünüyor, mü. 

nı hakkında vilayetlerin ne dü. vazene bulamıyor, d~üyor ve .. 
ölüyor! 

Ilı ~ınleket çocuklarının t kmil 
tı.ı11Yaçlarile alakadar olan • ço. 

şündüklerinin birer raporla ay Bu edebiyat ve bu meslek hilesi 
vaziyette görmelerinin teminine sonuna kadar bı·ı~·?·ı · · t uuı mesı qs en. insana tuhaf geliyor değil mi?. 

it esirgeme kurumu•; Cenev-
11"'ieki cBeynelmilelçocuk esir. 
.,~ kuruma• ile temasa devam 
·""ektedir. 
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~Za&ndan bulunduğumuz bu 
~ınun, son mühım ıçtiınab.
\ da memleketimizi Cenevre 
O!ısoıoswnuz temsil etrniştır. 
l)". bit 1~r taraftan bu Beyne1milel 

tti liğın del!ıletlle •Balkan çocuk 
ıaı:ıne kurumlan konuşma top. 
it .ası takarrür ederek bu kon. 
~~ 2 ci lçtimaının cBelgrad» 
\ıı-ı llıde toplanması da kararlaş. 

lııı~tır. 
l'ıı 'BillJcan çocuk esirgeme ku. 
~ llılaı,, meyanınd.ı mümtaz bir 
\ Vlı:ı almış olan çocuk esirgeme 
t~uz da bu top1antıya işti. 

Ö ~~c~ktlr. . 
'da llijınüzdeki Te~rınevvelde akt 
~k o4n Belgrad kongresine 
~.b~ şekilde iştirak etmemiz 
,. ilnıdiden hazırlık yapılma. 

~anılml§tır. 
lııt~ınıız malUm.ata göre hiıkiı.. 
~ rrı:z; bu gongrede bir teklif 

Clktır. Bu teklifle cBalkan 
::: esirgeme kurumları kon. 
t\\ • uiıı 940 sene5ind e yapıla. 

"ısıı 01-n toplantısının Bükreşte 
i _ 'nınası ve 942 de aktedilecek 
f.; ıs.1r.ongrenin de memleketimiz
l'!Lolınaanı tercih ettiğimiz bildi 
~kf ll ır. 
~ llUretle ~ek olan 4 sene 
~llda; memleketimizde cçocuk 
~l~' mevzuuna aid müesse'etin çoğalblmasına ve bu su
lıı bu kabil yerleri; Balltanlı 
\ıt~aslann daha mü<;aid bir 

Şghrimiz balıkçıları 
Kışlık bir faaliyet 
Programı hazırladılar 
Balık mevsimi geçtiği halde ~h 

rımi:odeki balık akını el'an devam 
etmı:-ktedir. 

Kışın başlı.Yan palamut akını 

ve kısmen de torik balıklan lıiıla 
ehemmiyetli denılecek kadar bol 
bulunmakta, mevsimsizliğe rağ • 
men her tar.Uta avlanmaktadır. 
Balıklarımız ihrac işleri kışın 

fevkaJOO,, rakamlar nazarile ba. 
kılacak dereceye yükı>elmiş, has
saten bu mahsulün başlıca müşte. 
rilerini komşu Elen tüccarlarile, 
İtalyan firmaları teşlııil etmiştir. 

Maamafih balık ihraç işlerinin 
tam randunan vermemiş olduğu 

iddiaları karşısında da bu kabil 
deniz mahsulfıtının tutma ve sevk 
etme işlerindeki. sistemsizlik yü _ 
zünden geri kaldığı anlaşılmış bu. 
lunınakta, balıkçılık mütehassıs.. 

!arının bu yıl yalnız ihrac edile • 
oek balıkların tutulma ve sevk'!! _ 
dilme işlerine fazla ehemmiyet 
vermeleri istenmektedir. 

Palamut ve torik akınlarının 

devamlı oluşu yüzünden bu sene
ki mahsul mevııiıninde uskumru, 
lüfeı: ve benzeri balıkların bu sü. 
ruler tarafından yutulmalar yü. 
zünden az olll§U memleketimizde 
çok sevilen ve fazlaca istihlô.k e. 
dilen Ç'irorun da az olmasını intaç 
etmiştir. 

bELü ~ONILOM 
YAZAN 

NUSRET SAFA COŞKUN l 
- E O E B T R O M A N : 161 ---~ 

' ltaYrettır bu cevab Bedri !'leyi 
r ır.- ' 
~ -~alaınıştı· sarardı . Yoksa za -
alhb ' · · · a u gezintiyi kendısını ar -

:ıııa almak için, benim tarafım
!.aaıı ttrtib edilmiş bir oyun mu 
nııl'diyordu. 
l':ğl?? Öyle itıe gülerim doğrusu. 

, Çıft\iğin büyük kapısından i -
•~tı • •--"" lq gırdiğimiz zaman e~"' ça. 
"' birkaç rençber gördıik Bed 
., ~- . b" lt -, bir alagın başında irı ır 

h l>ekle güreşen küçük bir çocu. 
lordu: 

..._ 'neyefendi evde mi?. 
ı~~uk, hepimize hayretle bak
~'&!I E<ıııra elile köşkü gösterdi: 

tıe»ah orada işte ••• 
•l..ı · .. ,. baıki.lı:at ü -

zeldı. Etrafı kuşatan ağaçların 

gölgesinde loşca bir göninüşü 

vardı. Büyük kapının antresinde 
Tlti hasır koltukla bir hasır masa 
duruyordu. tasanın üzerinde a. 
çık kalmış fransızca bir kitab bu. 
!unu yordu. 
Kbşkte ses, seda yoktu . Bom • 

boş hissini veren bir sessizlik 1. 
çindeydi. 

İç kapı açıık olmakla beraber 
görünürde kimseler yoktu. 

Tomris çıngırağın ipini çekti. 
Biz Saniha ile koltuklara çökü. 

vermiştik. 

Bedri bey açık duran yan pen. 
cerelerden birinci kattaki odalara 
bakıyordu. 

Telefon şebek.esi genişletiliyor 
Burgaz, Kınah ve Heybeli aboneleri 

Büyükadadan ayrı~arak Heybelide 
yapılan yeni bir santrala bağlandı 

Tahtakaledeki İstanbul 
santralı büyüyecek 

Yaz münasebetli? sayfiye yer. 
}erinde telefon muhavereleri çok 
artmıştır. Telefon Müdürlüğü, bu 
münasebetle Büyukada, Erenköy, 
Trabya, Büyükdere ve Kandilli 

gibi merkezlere i!Aveten birer 
muhabere memuresi daha ver • 
mlştir. 

Ayrıca tekmil Adaların telefon 
muhaveresini temin eden •Büyük 
ada• satralının da ihtiyaca kafi 

olmadığı anlaşıldığından •Heybeli 
ada• telefon santara!ı da faalirete 
geç;rilmiştir. Heybeli, Burgaz ve 
Kmalıadada bulunan tekmil te.. 
lefon abont>leri de, bu yeni santra. 
la bağlanmışlardır. 

Bu suretleBüyükada santralı, 

yalnız Büyükadadaki telefon a • 

bonelerine münh9sır bırakılmış • 
br. Heybeli merkezini aram~k i
çin (58) numarası tahsis olun • 
muştur. 

Diğer taraftan Beyoğlu semtin. 
deki abonelerin mikdarı da gün. 
den güne artbğından yeni Şi li 

Çıngırağın sesi evın ıçınde akıs.. 
!er bırakmıştı. 

Bir müddet daha bekledjk. Ne
den sonra bir ayak sesi duyduk. 
Yüreğim çarpmağa başlamıştı. 

Acaba gelen o muydu? .. 
Ne manasız bir heyecan! .. 
Ne oluyordu sanki.. 
Ayak sesleri gittikçe yakbşı. 

yordu. 
Biraz sonra ihtiyarı sevimli yü. 

zile karşımızda bulduk. 
Hayretle hepimızin yüzüne ay. 

n ayrı baktı. Bu gelişe ve kalaba. 
lığa bir mana verememişe benzi. 
yordu. 

Tomris: 
- Beyefendiyi görmek istiyo

ruz! 
Dedi. 
İhtiyar, ellerini eski konak.ar • 

daki kahyalar gibı önünde ka \'llŞ

turmuştu. Hafifce gülümsed i. 

- İmkanı yok efendim'. 
Biribirimizin yüzüne baktık. 

santralının bir an evvel inşasına 
çalı~ılmakladır. 

Beyoğlu cihetindeki hatların 

kalabalıklığı yüzünden ekser za
manlarda, Mesela İstanbul tara. 
tındaki bir abone, Beyoğlu sem. 
tindeki diğer bir abonenin numa.. 
rasıru aramak için kadranını çe. 
virdiği zaman, hat kolaylıkla açı
lamamaktadır. 

.lltrada cMeşgul> işareti de çık. 
uadığından bu suretle muhatabı. 
nı bulamıya.n aboneler, aradıkları 
numaranın bozuk olduğunu zan. 
nederek telefonlarım kapatmak.. 
tadırlar. Bu bal, daha ziyade i~ 
saatlerinde vaki olmakta ve te -
kerrür etmektedir. 

İşte yeni Şişli santralı bu küçük 
arızayı da ortadan kaldıracaktır. 
Diğer taraftan İstanbul cihetin. 

deki telefon santralı da büyültü. 
lecektir. 

Bu maksadla Tahtakaledeki 
santral yanındaki arsalann satın 
alınına ve istimlak muameleleri. 
ne geçilmiş bulunmaktadır. 

Bı" Saniha ile oturduğumuz koL 
tuklardan doğrulmuştuk · 

- Niçin? .. 
Ellerini açtı, başını omuzları a.. 

rasına kıstırarak dudaklarını bük. 
tü: : 

- Misafır kabul etmiyorlar! .• 
Saniha atıldı. 

- Sebe-b!.. 
- Bilir miyim?. Bana öyle emir 

verdi. 
Bedri bey IAfa karışmıştı. 
- Falıat kendisini görmemiz ili. 

zım! 

İhtiyar başını iki tarafa sallı. 
yordu: 

- Benim elımde değil ki beye. 
fendi_ Reydi ben teşrıfinizi haber 
vereyim .. Lakin hiç zannetrniyo. 
rum kabul edeceğini.. Kimseyle 
konuşmuyor efendim. Bendenize 
de kafi olarak kendisini rahatsız 
etmemcmı söyledi. Fakat misafir. 
!erimize kapımız daima açktır. 

Uzaklan geldiniz, yorulmuşsu. 

3-SON TELGRA F- 2 Hazinm H "\~ 

Şehir Meseleleri 
" . g ence ver e na- Yanmı ·arı ı- n1ba 

sıl ucuzl r? 
Vesaiti nakliye 

tenzilat 
fiatlarında da 

yapmak lazım 
Hükfunet eğlence yerlerinden 

alınan istihlak resmini indirmek 
için Kamulaya bir layiha vermiş

ti. Bu hadiseden bahsederken, eğ. 
lence yerler~in bugünkü haya.. 

tımızda bir ihtlyac teşkil ettiğini 
ve bu itibarla bu gibi yerlerin u

cuzlamasının hayat pahalılığı ile 
yapılan mücadeleyle aliikadar bir 

hareket diye kabul etmi~tik. Fa. 
kat bu eğlence yerlerine giderek 
mevcud nakil vasıtalarını pahalı 

olup olmadığını da tekrar tedkik 
etmek Jazundır. Vapur tarifeleri 
tramvay, tren tarifelerinı daha 
ziyade ucuzlaştırmak imkanları 
var mıdır? 

Tramvay için böyle bir imk~n 
mevcuddur. Çünkü hükumet, e. 
lektriğin beher kilovatından alı
nan 2 kuruş istihlak resmini kal • 
dırını~tır. Tramvay gibi yüz 

hlnlerce kilovat elektrik sarfeden 
bir müessese için, kilovat başında 
2 kuruş istihliık resminin kaldı • 
rılması, büyük bir yekun tcşıdl 

eder. Bu masrafın azalmasile, ida. 

re masrafı da azalmış oluyor. Hal
buki tarifeler masraflar üzerine 
istinad etmektedir. Masraflar arL 
tığı zaman, tarifeler otomatik bir 
şekilde artmaktadır. Fakat nzal 
dığı zaman, neden tarifelerde de 
tenzilat yapılamıyor? Bu bir su. 

Radyo 
Makineleri 
Ucuzluyor 

Ankarada Etime:;uı ' la inşa edil. 
mekte olan «Balkanların en bü
yük radyo istasyonu> Temmuzun 
22 inci günü tamam olmuş olac:ık. 
tır. 

Yeni istayon Temmuzun 23 nde 
Nafıa Vekfiletince tesellüm alı. 

nacaktır ve kuvvetli bir ihtimale 
göre ayni ~am resmiküşadı ya. 
pılacaktır. 

Bu münasebetle ~hrim.zden bir 
çok maruf sanatkar ve sazendeler 
Ankara radyosuna gideceklerdir. 

Yenl radyo istasyonu; pek kısa 
fasılalarla günün 24 saatinde de 
muhtelif ve mütenevvi neşriyat 
yapacaktır. 

Diğer taraflan bu muuzam ve 
çok kuvvetli radyo ist.uyonumuz
dan herkesin istifad>? edebilmesi. 
nl temin için cradyo makineleri> 
ucuzlablacaktır. 

Nafıa vekfıletl; «radyo makine. 
}erin• den halen alınmakta olan 
gümrük resminin pek mühim 
miktarda ve süratle '1ldirilmesi bu 
ucuzluğu temin edecektir. 

Bu maksatla alikadar daireler; 
§imdiden radyo makinelerinde 

yapılacak ucuzluk nisbetı hak.. 
kında tetkiklere başlamışlardır. 

Bu meselenin bir kanunla; önü
müzdeki ay hallediltt('ği muh3k
kak görülmektedir. 

nusdur. Buyurun bir kahvemizi 
için'·· 

Eliyle içerisini gösteriyordu. 
- Ne yapacağız!_ 
Der gibi biribirimizin yüzüne 

bakyorduk. Tomris ba§ile işaret 

etti: 
- Gidelim mi?. 
Saniha Bedri beye bakıyordu. 
Ben içerisini görmeği anu edi-

yordum. İçeri kadar girdikten 
sonra her halde bu derece kabalık 
etmez, yanımıza gelirdi. 

Onun için ayağa kalktım . 
- Biraz dinlenelim bari.. Efen.. 

di ile bileti kendine göndeririz. 

alılir. 

VAPUR TARİFELERİ 
Vapur tarifelerini de yeniden 

tedkik etmek u:ab eder. Vakıa se. 
nede bir defa İktısad Vekfiletinin 
tarife komisyonu, şehrimizde va
pur müesseselerinin tarifelerini 
tanzim etmektedir. Fakat bu ta. 
rüe tanzimi senede bir defa vaki 
olmaktadır. Halbuki bir s~ne i . 

çinde tarifede tahavvülü icab eL 
tirecek birçok hadiS<!ler olabilir. 
Kömür ucuzlıyabilir. Amele iic -
retleri düşebilir, bu gibi hadise • 
Jeri gözönünde tutarak, tarifeleri 
altı ayda bir defa teshil etmek 
daha faydalı olur. 

Vapur idarelerı, cumartesi ve 
pazar günleri için, tenziliıtlı tari.. 
!eler tatbik etmelidir. Vakıa De. 
nizbank, Akay idaresi bunu yap
maktadır. Fakat bu da . yalnız 

Köprüden p:ızar günleri 9,50 de 
kalkan bir vapura inhisar temek.. 
tedir. Tenzilatlı tarifelerin cu • 
martesi günü ile, pazar günü öğ. 
leden sonra muayyen bir mesafe
de tatbik edilmesi halk için daha 
faydalı olmaz mı? 

Bundan başka beş kişilik aile. 
!er için ayrıca tenziliitlı bir tarife 
olmalıdır. Beş kl§ilik bir ailenin, 
Büyükadaya kadar vapur masra. 
fı yapması 186 buçuk kuruş eder, 
Bu para, beş kişilik bir aile için 
fazla bir paradır. Yalnız bu ka • 
dar parayı vapur biletine veren 
bir ailenin, kır gazinosundaki en 
aşağı masrafını da ilave edersek 
dört beş liray ı tuta!. Halbuki dört 
beş lira beş kişilik aile için, bir. 
kaç günlük yiyecek m:ısrafıdır. 

Gezme masrafları bizde pahalı 
o1duğu için, birçok kirnseler, gez.. 
me masrafını lü.lı:s ve israf mas • 
rafı diye telô..kki eder. Mernleke. 
timizde yüksek nakliye tarifeleri 
devnm ettJı:çe gezme masrafını, 
lüks masraf diye telakki etmek 
pek te yanlış değildir. 

BANLİYÖ HATLARI UCUZDUR 
Banliyö hatlarından Sirkeci -

Florya hattı en ucu~ bir hattır. 
Bu hat ecnebi kumpanyasının L 
daresinde iken, Florya:a gitmek 
bir nevi israf yapmaktan başka 

bir şey değildi. Bu yüzden Sirke. 
ci, Çekmece arasında işliyen va. 
gon !arın da çoğu boştu. 
Şimdl bu vagonların dolu ola

rak işlediğini görüyoruz. Çunkü 
bu hat üzerinde tenzilat yapıl • 
mışbr . 

Boğaziçine işliyen vapurların 

da tarifelerini, ucuzdur diye kay. 
dedemeyiz. Köprü ile Üsküdar a. 
rasındaki mesafe pek kıs:ı oldu
ğu halde bilet masrah gidiş geliş 
23 kuruştur. 

Netice olarak şu fikri rleri SÜ.. 

rüyoruz: Semtlerimizdeki mev -
cud nakliye tarifeleri belkı pek 
pahalı değildir, bunu iddia etmi. 
yoruz. Burada iddia ettiğimiz fi
kir, tarifelerin senede bir defa 
değil, altı ayda bir tedkil< edil • 
mesidir. 

- Buyurun!.. 

Burası alt katta olmasına rağ
men denizi çok güzel gören bir ça. 
lışma odası idi. Pencere önü;ıde 
geniş bir masa duruyordu. Üze. 
rinde istanbulda çıkan bil tün ga.. 
zeteler ve mecmualar vardı. 

Duvarda ceviz çerçeveli bir por. 
tire a5ılıydı. Nurani yüzlü, bem
beyaz sakallı bir adam.. Bir kaç 
geniş koltuk, sandalye ve signra 
sehpası odanın mobilyesini !eş.. 
kil ediyordu. 

Biz odayı bir kiracı teces usu 
ve alıcı gözile gözden geçirirken ih 

tiyar, pancurları biraz daha açtı. 

Bu sütunlarda Firımiğadal.i 

Türkgürii cadde~ind c bir t kelek. 
trik lnmb ının bıılıınn ıdı •ından 

ve hu yüzden o eh ar h lkının sık 
11k vaki olan ik fı yc!IM'iııe sii l tı. 

ntımn mnk~ ~: apmı!oi olduf!ı ıtn ırin 

dü'J yine a~·ni derd ile bir mu a. 
caat k~ında kaldınL 

Yine bir 13mba me'><."lc inden ..-1. 

kayet eden kariim ile karşıla< ını. 

Bu zat Tarlabn,ında Karnaval 
sokağında oturoyonnu' Ch arın 
müteaddid mtiracaatkri üzPı ine 
belediye oraya nihayet bir ıaml•a 
koymuş, koynın amma bu defo da 
işe bakın ki lamba var. fakat ~a.,. 
mıyormus ika~·et "8hihi d":.nr 
ki: 

- Ger~i biz mürn~aalimizde sa ... 
dece •bir lamba• istemiştik. 'lıınn 
•yanar lamba• şeklinde tasrih et. 
menıiştik. Fakat yanıruyan lanı • 
bayı biz ne yapalım? Varlıi:"ı ile 
yok1ui,'11 milsa\•i değil mi? dedi 
Şu halde Tarlaba ındaki Kanıa. 

val sokağmın bu. yanmıyan l~m
basına biraz ışık temenni eder • 
ken Türkgücü caddcfilne konacak 
lıimbanm da •yanar• cin inden ol. 
masmı teyid ve tekid etmek mtt. 
burlyetinde kaldık. 

HALK FİT,OZOFU 

Memurlara 
A id tahkikat 
Evrakı 

Ve mezuniyet tarebferl 
hakkında her ay Dahiliye 

YekAletlne malOmat 
verlfecek 

Memurlar muhakcmat kanunu 
hükümlerine göre eksikleri biti
rilen tnhkikat e\Takının bir hafta 
içinde; Vilayetler ld:ıre hey llc 
rince karara bağlanması ve vuku 
bulacak mezuniyet talepler ne 15 
gün içinde cevap verilmesi Dahi
liye Vekaletinden Vilayetlere bıL 

dlrilmiştir. 

Dahiliye Vekaleti; bu kerre, 
bu kabil işlerin yapılıp yapılma
dığını; devamlı olarak bilmek Ü

zere İstanbul ve diğer Vıiayct. 
!erden her ay; memurlar mu'lıako
mat işlerine ait birer ccdvel ha. 
zırlanarak gönderilmesini iste. 
miştlr. 

Bu cedveller; bir an evvel yol
lanacaktır. Bu suretl~ mezuniyet 
taleplerinin zamanınd1 fsaf edi. 
lip edilmediği anlaŞtlacak ve hiç 
bir memura aid tahkikat evrakı 
sürüncemede kalmamış olacaktır. • 

Büyük bir 
Yunan opereti 
Geliyor ---
D@st memleketin 38 

genç san 'takarını 
şehrimizde seyre

debileceğiz 
Aldığnnız malfunata göre önu. 

müzdeki hafta içind·! şehrimize 

büyük bir •Yunan Operet Heye 
ti• gelecektir. 

Bu heyet, 38 genç artistten mü 
rekkeptir. 
Ayrıca grupun mükemmel bir 

Balet heyeti de vardır. 
Bayan Olimfiya Kantiyoniti ile 

Bay Filipidisin idaresinde bulu. 
nan dost memleket sanntkiırları 
Beyoğlunda •ıe Buyiikadada mu. 
tcaddit temsiller vereceklerdir 

1~~7 11ı~rl 

Rebiülahır 

24 

1nl :ı ı· 

H 1 rir:t:ı 

10 
YJ 1~.i8,Ay6, ü•nl71.Hwr7° 

23 Haziran ı ı: ertembe 

\'aklll ır \ ~ 1 •• r tı:ıl 

Yürüdük. Gen~. salonunu:u bır 
yere gjrmiştik. Ortada, üzerinde 
saksı ile çiçek ve bir heykel bulu.. 
nan masa bulunuyordu. 

perdeleri çektı. Odaya taze bir ~l: ı ı------ ' · 1. 

İki tarafta oda kapıları, tam 
cephede yukarı kata çıkan merdL 
ven gö~üküyordu. 

İhtiyar sağ taraftaki odanın l<a
pısını açtı. 

dolmu9tu. . 

Sordum: 
- Bu kimin resmi? .. 
- Rahmetli Beyin . &,,·efmdL 

nın pederleri.. 

- Beyefendinin ısmi m>dir'.' 
(Devamı var} 

Güneş 

Öğle 
! ,indi 

Al<~am 
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Y aşıyan hatıralar .. Harb korkusu ... HIKAY! 
==:=:::==:::::::=:::::::::--

Elli yll evvel Japonyada batan 
rul" efradından Yine asılsız cıktı! BENİ AFFET 

Ve.. bugün hayatta bulunan ' Yazan: Celal M ETE 

Alnı et Erkişe, 75 ua:ında. Çekoslovak Almanları yü-
Bir Ja~on askeri mektub oonderdı zünden A vrupada umumi 

çıklanndaki fener civarında elli 
seneden evvel felakete uğrıya -
rak can veren askerlerintz hatıra- harb çıkamaz! 

Ameliyatnahenin düz ve geniş 
koridorlarında asabi adımlarla do. 
!aşan genç bir erkek? .. Zaman za. 
man ameliyat odasının kapısı ö -
nüne gelerek yalvaran vaziyet -
ler alıyor, içeri girecekmiş gibi 
kapıya yaklaşıp uzaklaşıyordu. 

Hiç yorulmadan bıkmadan korL 
doru uzun müddet dolaştı. 

Ertuğrul faciasından bahset -
mlye lüzum yok. Bunu büyük ve 
küçük hep biliriz. Bildiğimiz bir 
§"Y varsa o da bu kazadan kurtu. 
!anlardan üçünün el'an hayatta 
olduğudur. 

sına bir anıt dikilmiş, mubarek 
§ad içiıı bir bayram yapılmıştır. 

Ben de bu anıtı ziyaret edip hür. 
metleriıni sunmak istiyorum. 

Ingiliz gazeteleri iktısadi sebebleri ileri sürerek 
Vakit vakit içeriden derin fı -

sıltılar kulaklarına aksedcrken 
o bunlardan bir ilham alacakmış 
gibi kapıya biraz daha sokulmak 
mana çıkarmağa uğraşıyordu. 

Bu, Japonyada dikilen cErtuğ. 
rul şehidleri abidesi• münasebe
tlle yapılan araştırmada meyda • 
na çıkmıştır. 

cİstanbulda iken Türkiye impa. 
ratoru hazretleri tarafından tah _ 
llslye nişanı bana verildi. Bunu 
şimdi taşıyorum. Mektubumu bu. 
rada kesmeme müsaade veriniz 
efendim. 

harb çıkamıyacağını yazıyorlar 
Böyle dakıikalar saatler, geçti, 

heyecandan renkten renge gl -
rerken birden bire ameliyathane
nin kapısı açıldı .. 

Bu vatandaşların biri İstanbul. 
da, ikisi de Bartında bulunmak • 
tadır. 

Japon gazetelerinde bunu oku. 
yan yaşlı bir apon Japon askeri 
Bartında bulunan Ahmed İrkişe 
bir mektub yazmış ve iki de fo
tograf göndermiştir. 

Fotograflardan biri kendisinin, 
biri de kazazedeleri İstanbula ge. 
tirdikleri zaman çektirdikleri bir 
gruptur. 

ihtiyar Japon askerinin gön _ 
derdiği mektubuntercü mesini 
aynen yazıyoruz: 

cBay İrklşe 
10 şubat 1938 

Efendim, 
cSize bir şey söylemek istiyo. 

rum: Vaktile, muhteremm emle. 
ketinizden çok uzakta bulunan 
Japonyayı teşrik buyurmuş oldu
ğunuzu Osaka Maylniçi gazete _ 
sinde okudum. 

cl889 senesih aziraru memleke. 
timize gelmiş olan krovazörünüz 
Ertuğrulun mürettebatından si -
ze, Bay İrkişe hasret duyuyorum. 

•Ben de 1889 senesinde Hiyeyl 
adındaki Japon harb gemimiz eL 
nJ ından idim. O zaman, Ertuğ
rul mürettebatını gemimiz H!ye. 
yi ve Kongo ile İstanbula kadar 
göndermiştik. 

cŞimdi yetmiş beş yaşındayım. 

İstanbulda bulunduğum müddet 
zarfında sizler tarafından göste _ 
r ilmiş olan dostluğu ara sıra ha.. 
tır!ayıp seviniyorum. İstanbulda 
otururken benim dörtar kadaşım 
ve iki Türk asker ile beraber bir 
fotoğrafçıya gittik. Bu iki Türk 
askerlerınden birınin Bay İrkiş, 
yani siz olduğunuzu tahmin ede _ 
rim Bu h5.dise, bundan elli sene -
den evvelki eski zamanda vuku 
bulmuş olduğundan, pek iyi ha. 
tırlayamıyorum. Neol ursa ol • 
sun, şmidı bu mektubum ile bire. 
likte size göndermekte olduğum 
fotografı görüyorsunuz. Ben yeL 
mişyaş ında iken aldığım başka 

bir fotomu da size takdim ede -
rim. 

Yokiçi Nonaka 
Not: Size gönderdiğim fotonun 

arka sırasında oturanlardan en 
sağ tarafında ayakta duran kısa 
boylu adam benim.. 

İhti,yar Yokiçi Nonakanın bah
settiği solmuş grup fotografidekl 

Yukarıda Ahmed ETkiş, aşağıda 
Ahmed .Erkişe mektub gönderen 

Yokiçi Nonaka 

Türk askerinin Ahmed Erki.? ol
madığı, kartonun arkasındaki 

türkçe şu satırlardan anlaşılıyor: 

cDersaadette Nşriyatı Amire a. 
sakiri şanahei bahriyede Yeniçeş. 

meli Besim Bey ve Üsküdarlı Ali 
Rıza Mahmud efendiler ile dört 
nefer Japonya ile resimleri ter _ 
sim olunmuştur·• 

Yaz geldi. Zaten bu sene Avru. 
pada umumt bir harbe yol aça _ 
cak bir kavga çıkacak diye keha. 
net savuranlar kışın geçmesini 
beklemeden harbi ilan etmişlerdi! 
Halbuki kış geçti, bahar da geldi, 
geçti. Fakat harb olmam•ştır. MuL 
laka hartı olacak diye iddia eden. 
!er şimdi önümüzdeki ayları kor. 
kulu görüyorlar. İşte Avrupada 
böyle iddialara saplanmış bazı 

kimseler vardır. Vakit vakit bun. 
!arın iddiaları ortalığa bir bedbin. 
lik havası yaymaktadır. Avrupada 
umumi bir harb olursa buna İn -
gilterenin ister istemez karışacağı 
düşünülerek İngilterede Avruea 
hıidiselerine karşı üzüntü, merak 
ve endişe gösterilmektedir. İngL 
!iz gazeteleri ıçin de bu merak ve 
üzüntü pek tabiidir ki sık sık bah.. 
sedilen bir mevzu olmaktadır. 

Çünkü dkuyucularının merak ve 
endişesini yatıştırmak istiyorlar. 
Yeni gelen İngiliz matiıuatında 
bugünlerde yine bu mevzuun ta
zelendiği görülüyor. Harb olacak 
olacak mı? .. Türlü türlü endişeye 
düşen İngilizlerin bu endişeleri 
beyhude olduğunu yazan gazetele. 
ri istinad ettikleri birtakım se _ 
bebler olmak !azımgelir değil mi? 
Harb olacak sözü nasıl İngilizleri 
düşündürmekle kalmıyan şir şey 

ise hayır, harb olmıyacak diyen. 
!erin bunu kuvvetlendirecek de
liller getirmek te yalnız İngiliz.. 
!erin değil, her tarafın alaka ile 
dinleyeceği bir keyfiyettir. H:ırb 
olacak diye ortalığa bedbinli!c 
yayanlar iki noktayı gözönüne a. 
lıyorlar: 1 - Bütün milletler sL 
Jahlanıyor. 

Fakat şimdiye kadar her mem. 
leket, her devirde müdafaası için 
lazım olan çareleri toplamaktan 
geri kalmamıya çalışmıştır. Onun 
için zamanımızda silahlanma ya. 
rışı hakikaten alınış yürümüş :se 
de yalnız silahlanmak har.be yol 
açacak gibi görülmeme'ktedir. 

2 - Birtakım milletler son de. 
rece haristir. Daima büyümek, 
büyük büyük yerler ele geçirmek 
istiyorlar. 

Lakin her millet, az çok haris 
değil midir? Her millet kendl 

Avrupanm en meşıul diplomatı 
Çekoslovakya Hariciye Nazırı 

B. Korofta 

mevkiini kuvvetlendirmek, etra
fa yaılınak, büyük büyük t.oprak. 
!ara !ara malik olmak istemez mi? 
Dünya kuruldu kurulalı böyle _ 
dir. 

Şu halde ne alabildiğine silah. 
!anma yarışı, ne de milletler ara. 
sındaki ihtiraslar Avrupayı ya _ 
kında bir harbe sürükliyecek gi. 
bl değildir. 

•Deyli Ekspres• gazetesi şunu i
leri sürmektedir: İspanyada, Çin.. 
de muharebe oluyor diye mi? İn-

giltere de bzir harbe sürüklene. 
cek? .. 
Hayır .. emniyet ile şu kehlneti 

ileri sürmek kabildir: Ne şimdi, 

ne de önümüzdeki yakın bir za -
man zarfında Avrupara bir ılıarb 
çıkabilir! .. Harbi kim yapacak? .. 
İtalya mı 1.. İtalya, Habeşiııtanda 
meşguldür. Habeşlstanın inkişafı 

için kendisinin servet membala. 
rına müracaat edecek, belki de 
bu da kafi gelımiyere<k daha faz.. 
lası lazım olacaktır. İtalyanın ha
rici ticaret muvazenesi geçen sene 
58,000,000 İngiliz lirası açıktı. Bu 
sene açık daha artacaktır. Fakat 
İtalyanlar barice altın verebilir. 
!erse bunu düzeltebilirler. I,.ikln 
altın mevcudü 25,000,QOO İngiliz 
lirası veya daha aşağı tahmin e
dilmektedir. Senenin mahsulü de 
iyi o1mamıştır. Onun için İtalya 
harioden buğday getjrtmeğe mec. 
bur olacaktır. 3,000,000 ton buğ. 
day getirteceği tahmin ediliyor. 
Bunun için de 15,000,000 İngiliz 
lirası vermesi lı\Z1mgelecektlr. 

Halbuki mahsul iyi değil iken, 
haricden buğday alınacak !1cen 
harb edilmez değil mi? 

Almanyaya gelince; İngiliz ga
zetesi Almanya harb çıkaracak 

(Devamı G ncı sayfamızda) 

Dünyadan bıkan genç 
·-·- -- -

Genç ve güzel 
Her şeyden 

bir kız 

nefret ediyor 

1 ngiliz gazetelerinde okunduğuna göre İngilterede Sureyde 
Cıntiya isminde bir kız kendisini muayene eden hekimleri, sinir mü.. 
tehassıslarını şaşırtmış, doktorlar bu kızın vaziyeti karşısında ne 

İçeriden beyaz gömleğinin üze. 
rinde taze ve kızıl kan lekeleri do
laşan genç bir doktor çıktı, evet 
genç bir doktor, bu her halde onu 
ameliyat yapan doktordu ... Hızlı 
adımlarla adeta koşuyordu kori -
dorda. Eımn de yürümek istedi 
fakat hayır, dizlerinin kesikliği 
bir adım bile atmasına mani ol -
muştu. Düşecektı. o km! kan le
keleri onun asabı üzerinde çok 
büyük bir tesir bırakmıştı. Ya dl. 
yordu ya ... yutkunuyor kelimenin 
sonunu tamamlıyamıyor ve ta -
marnlamak istemiyordu. 
Şimdi dakikalar ona aylar haL 

ta yıllar kadar uzun gelmişti. O 
böyle f..ci manzaralara kafasının 
içinde resmi geçid yaptırırken 

yine o kapı, o meş'um kapı yavaş 

Londra Yıld ızı 

cSizin fotonuzu da bana gön _ 
derecek olursanız çok memnun 
olacağım. Gazetemizde neşredilen 
güzel yüriinüz karşımd:ıdır. Elli 
sene geçtikten sonra tekrar sizi 
görebilmekle bahtiyarım, bu, saa. 
det olduğuna eminim. 

Bununla beraber, Yokiçi Nona
kanın da dediği gibi, ene olursa 
olsun•, elli yıl önce, bir facia ve. 

silesiyle görüşmüş olan dünya -
nın birer ucundaki iki ihtiyar as. 
kerin mektub!aşması çok rikkatli 
olsa gerek. 

evvelki hafta Bartına geldi. Hal -
kevi, mektubunu alması için Ah

med Erkişe haber saldı. Elbette o 

da cevab verecektir. Bunu da O

kuyucularımıza bildirmekte kusur 
etmeyiz. 

yapacaklarını tayin edememişlerdir. Bunlara göre kız kaç scnedenberi 
hastadır. Genç kız güzel piyano çalan bir artisttir. Fakat son senel~r 
de kıza bir halgelmiştir. Artık bu dünyadan nefret ediyor, kim _ 
seyle konuşmuyor, kendi kendine başka bir hayat sürmek istiyor. 
Şimdiye kadar bir kaç defa evinden kaçmış, yaya yürüyerek kırlarda 
gezmiş, fakat bangın, aç, susuz bir halde bulunarak tekrar evine getiril.. 
miştir. Son günlerde gene evinden kaçmıştı. Polis sekiz dokuz gün 
aradıktan sonra kızı tekrar bulabilmiştir. Kızın kırk yaşlarında bir 
dul anası vardır. Kadıncağız kendisile görüşen gazetecilere şunları 

söylemiştir: 1 _ Kızım şimdiye kadar bir kaç defa kaçmış, bulunmuş. 
tur. Böyle eve getirildiği zaman bana şöyle diyordu: Ben artık bu ha. 
yattan bıktım. Yalnız sefahat ve zenginlikten ibaret olan bu hayattan 1------. ..... ---.... ==,....,.,lkaçmak istiyorum. Kızım iyi tahsil görmüştür. Fakat artık kimse ile 

Londra sahnesinin büyük bır 
şöhret kazanan bu yıldm Gert
rud Niesen son hafta temsil edL 
len bir piyeste çok muvaffakiyet 
kazanmıştır. Musiki ile beraber 
oynan bu piyeste genç artist, se. 
', _;" güze iliği ile de çok alkış -
ı .ı. ,nış tır. Londra matbuatı Nie. 
sen'den çok takdirle bahsediyor
lar. Anlatıldığına göre genç artist 
daha sahne hayatının başlangı -
cında bulunmaktadır. Böyle oldu. 
ğu halde kazandığı muvaffakıyet, 
bundan sonrası için kendisinin 
büyük bir artist olacağını tahmin 
ettirmektedir. cOşima köyünde Kaşinozaki a. 

Bu mektub, Japonyadan çıkalı 

aylar olmuş, Amerika yoluyla 
Türkiyeye ulaşnuş ve Ankaradan 

Uzun bir oda. Uzun ve tahta bir masa. Tahrir he. 
yeti. Tahrir heyetinin masası. Sıra sıra başlar. On, 
on beş baş. İki taraflı, kimi otoruyor, !Wni okuyor, 
kim; söyleniyor. Muhbirler ve muharrirler. Henüz 
yazı yazma vakti değil. Öğle, İstihbar heyeti şefinden 
işlerini alıp gidecekler. Yazıyı akşam yazıacaklar. 
lar. 
Öğrenecekler, bilecekler, görecekler öyle yazacak -

lar. 
Refik de burada iş defterini önüne açmış istihbar 

şefi ile münakaşa ediyor: 
- Monşer. Günahtır bana. Sabahattin sen bak 

Allah aşkına. Biri Saınatyada. Biri Cağaloğlunda. 
Öburü ti, Taksimde. Sonra da vilayet, deiterdarlık, 
nafıa nPZareti, polis haberlerL İnsan otomobil olsa 
yine bu kadar işe yetişemez. Haydi kuzum azalt şu 
işleri bari?. 

Sobahaddinin söze karışışı: 
- NC'<'meddin, hakikaten Refik'e çok iş vermişsin. 

Çocu~ kaldırır amma ... 
Necmeddin Beyin gözlüğUnü iyice yerleştırıp 

Refık'in arkasını okşayışı: 

- O, arslandır... Arslan! .•• 
R~fik'in itirazı: 

- Aman monşer ... Arslanlık bu ıııe ben kedi 
olınağa razıyım ... 

- A ... Kardeşim bugün herkesin işi çok. Dak.. 
s.ona, Eilan~te ... Sonra, MiUıatta, Cemal de ne ka. 
d•r i' •· • r~ ... Çocuklar seksen yere koşacaklar. HaL 

Edebi Roman 
No. 23 

buki, rıolar bır koşarsa sen üç koşmalısın. Birinci 
sınıf nıuhbit' ve muharrir olmak: kohy değil.. 

öt~ki muharrirlerin takışılı: 
- Şu, Refik gazetenin gözbebeğidir vesselam!. 
- Hah ... Hay ... 
Şen, gene, fıkırdak, geveze ve işi gücü gazete. 

de paskallık ve okuyucuları güldürmek olan Orha. 
nın sesi: 

-- Şu bizim, patron, iyi süvaridir .. . Oedık ya ..• 
Sal>ahaddının ilavesi: 
- Refik de iyi bir binek değil mi?. 
Gıılüşmeler ... 
- Yalnız, o mu ya?. 
- Hah... hah... hah ... 
Refik tam gülüşmelerden, arkadaş ıatifesindcn 

geçıd bulup da Necmeddinin münakaşaya tekrar 
koyulacağı sırada hademe haber verdi: 

- Refık Bey ... Sizi bir hanım arıyor ... 

görüşmez olmuştur. Şimdiye kadar Kızımın bir erkek çocukla bile 
bir ahbap olduğunu bilmiyorum. Kendisini sinir hekimleri muayene 
etti. Hekimler kızımın hayata karışarak ahbab edinmesini, herkesle 
konuşmasını tavsiye ediyorlar. Fakat o bunu istemiyor. Evden kaçar. 
ken yanında hemen hiç para yoktu. Elbiselsi de üzerindekinden iba. 
retti.o 

Yazan: 
Etem izzet BENiCE 

Refik'in kırmızı 
oldu: 

yüzll birdenbire bembeyaz 

- Hangi kadın o? ... 
Hademe ~eytani bir bakışla, basit bir insanın 

imalı bakJ.şile ve çok şey bilirmiş de söylemek iste. 
mezmiş gibi kelimeleri ağzının içinde eveliye ge. 
velıye cevab verdi : 

- Şey ... Şey efendim hani, şu hanım. 
Dedi. Bu saniyede muharrirlerin hep birden sil.. 

kutu. Dikkat. Refik'de heyec~n: 
- Şey, şey ne?. Kim?. 
- İhh ... şey efendim ... Taze kadın. Hani, gaze_ 

teye !ı'Smini bastınızdı?. 
P.efik'in yüzü tekrar kızardı: 
·- Nimet değil, çok şükür ... 
Buna memnun. Fakat, öteki de fena. Muharrir. 

leri.nı 

... Ya! ... 

Fil.in deyişlerin, fiskosları manalı, hemen ce
vab vermek !azım. Ne yapacak?. Kızı bu odaya mı 
alsı>ı ?. Olmaz. Çekiniyor. Ferhunde bu kalabalık 

içine, yabancı ve iştihası bol gene bakışlar arasına 

çıkarılamaz. Haydi, çıkarsın!. Kendinin konuşma -
sına vakit k•lmaz ki. Hepsi kızcağızın başına üşü. 
şür kımi: 

- Niçin ıntihar ettinlzdi?. 
Djye eskı hikayeleri tazeler, 

marlarını boşaltır, kimi: 
- Lil olsun ... 

gazetecilik da -

Di.ve Refık'le alay etmeğe kalkar, ukalalık ya. 
par! :Hi~birisinin dünya umurunda değil ki... Nere. 
den Refik'in bu kızı içden sevdiğini, hususıiyetini 

ilerletmesi için kaçırılacak saniyesi olmadığını bL 
lecekler?. Hem, en büyük korku: Dedikodu. Bunlar 
aklı kabına dar gelen insanlar. Durur durur da iç
lerinden biri: 

-- Maşallah Refik Beyimize!. .. 
Deyıverir! Dedi mi? ... Bitti! Titiz, dürüstlükte 

kıskanc, ihtiyatkar, dile düşmekten korkan ve ha. 

yatın manevi üzüntülerini gözünde herkesten çok 
büyüten Refikde hoşafın suyu kesilir. İyisi mi, yal. 
nızlık. Yalnız bir oda. Derhal kararını verdi ve söy. 
Jedi: 

- Peki. Mevlud Beyin misafir odasına alınız 

geliyorwn ..• 
(Devamı var) 

-yavıış açıldL Emin n~fes d:ıa: : 
yordu, almayordu değil 50ıısııJ 

· ve mıyordu sükut? .. Derın . j)ıti . 
bir sükut.. İki hemşire b~ti yor. 
marnla bir hasta arabasını ',_rgı . 
!ar. İçinde yüzü bembeya~cud·" 
!arla sarılı cansız bir ı:; • 
Söylemiyor, görmüyor ve.İ~rden 
min bin heyecanla hemşıre t SO
hastayı sormak istiyor ~ak•Aııs"' 
ramıyor, söz söylemek iınk ğtışıııı 
Yürüyorlar , küçük bir k~ı lı"' 
önündeler şimdi ... Koğuşt kaldı
talar başlarını birer birer uıy• 
raralı: yeni gelen bu zav• 
acı.yan gözlerle bakıyor!~... bit 

Hasta yatakta şimdi, kıınse "~ · or ,,.... 
şey sornuya cesaret edeı:nlY. · 
sözü sarışın hemşire sordU· İlldeJI 

- Nasılsınız Bu sene der ıııd• 
ama çok derinden rüya iç 
bir ses cevab veriyor. 

- İyiytim... 
1 - Bir yeriniz acıyor ınu ' 

Tekrar soruyor hasta bakıcı . 
- Bir yeriniz acıyoruınT .. J<1I 
Yine siiküt derin bir }<ot ,ı 

ııer ke 
almıştır Etninle beraber !# d,_ 
Emin, ne olur diyor sorun geıı· 
ha sorun, harkese bu yabancı 
ce bakmakta. .. uyot 
Hemşire eliyle üzerini ort 

hastanın ona: sııı. 

- Fakat bırakınız, konuşııı• 
heyecanlanmasın, diyor. se• 

Herkeste yine bir ürnid ve 

vinç.. ,,ıtıl" 
Koğuşun saati derinden. alil
Koğuşun saati derin derı~ur• • 

yı vurdu, Emin, daha faza J{eııdl 
mıyacak. Çok üzülüyordu. rdu; 

. . di\'0 
kendıne, 1uç olmazsa.. · ·ı•r'f• 

d. ·eb• · 
bari bir ~.eçmiş olsu~ ıy ıışş~• 
dim. O gun kendısınden k Ki' 
kimsenin gelmediğine de .. ç~eı11e· 
zıyor ve kimseye bir şey so) şr~ 

baS den ayaklarının ucuna .. rilt· 
odayı terkediyor. Sokakt~ ~u söY• 
ken bazı kere kendi kendın .

1 
u• 

lenivor ve bu hallerden dola) bit 
' d·ııe tanmış gibi, bazı da keli '. 'il I· 

çeki düzen veriyordu. Berııll· plt 
. d b' b' d" .. ve bili ,, çın e ın ır uşunce 1.,,. 

heyecan çarpışırken evine ~e ~ 
"Wll · O gece uykusuzdur, bu jçill-

atleri hep korkunç kabuslar bir 
. lci • n oııu. de geçıyor. mı zama b"' 

kuru iskeletin elinde görüyor. bl • 
zı ölmüş ruhlarla onu ya!Jıl~r ~e 
rakmak istemiyerek çırpırıı) b' • 

.. e• •• _.ı ağlıyordu. Nihayet gun » · k!V 
hın erken saatinde taze "e 

••• . ti ere~ 
aleminden kurtulmak ıs yit,.. 
yataktan fırladı. Bir an evve ııl,_ 
taheneye gitmek için s~bıt5 

myordu. .. . sab•' 
Birden kapı acı acı ottü. bO 

eıerı 
hın bu erken saatinde g 0ıııı•· 
misafirden de hiç memnun ıco· 
dıg-mı ima eder bir vaziyette "eli· 

d. ler> 
!ağın! kapıya vermiş 111 . J3C • 
hizmetçi koşarak içeri gird'· 

0 
bil 

yefendi .. diyor; sözün sorı0Çurık~ 
türlü tamamlıyamıyordu. kl'l''ıtı
merdivenleri koşa koşa çı ~ d" E ,,,aıı. , 

Emin sapsarı oluyor. ) . ıııctÇ 1 

yor fena haber galiba ... gız 
' · rdU· efendim, nişanlınız, dıyo thv . . cıe 

Emin, yıkılmamak ıçııı 

bir okltuğa çöktü ve: 

- Eece .. dedi. 
- Nişanlınız? .. 
- Ne oldu? .. 
- Nişanlınız geldi ... 
- Nişanlım mı? .. 
- Evet ... 
- Ne .. re .. de? .. 
- Salonda... tı- /.' 
Ne söyliyeceğini şaşırm'~erılY 

caba rüya mı görüyordu. 
1 1şra~ 

venleri dörder dörder at~a. ll• 
salona girdiği zaman oııU 
fetle karşılaştı: .. ııa~ 

. dU' dUll • 
- Sen .. sen .. dıyor • "'" 

tahanede ameliyat olmadıll yııurı' 
İffet gülerek Eminin ])O 

ltl 
sarıldı: y•" 

- Hayır, dedi.. dokto~a dC hi\ 

G .. ıerıııı ·•i· 
teşhis koymuşlar. oz .. ieıt•• .. saz • bir şey yok. Onun ıçın eıcıııe 
miz saatte hastahaneye J d•~l• · 
dim. Beni affet, dedi ve 

11 

rını uzattı. cı ıç•~ 
. barı 

Sıcak bir buse. bır Y8.ııgerteı1' 
çektiği yersiz ıztıraıbı ı;o 

jıe kafi gelmişti. 
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aestapo karargdhı 

Delilerin sayısı A merika 

:Birkaç sene için Holivudu mu yoksa •• 
olan Metronolıde oı 30 f J Nevyorku m_u tercih r 0 ar mış.. e d e r ı z ? 

mektubları --

otelinde mahpus! 
Emrazı akliye mütehasınsları, 

son senelerde delilerin arttıf{-.nı 
söylemektedirler. 

Geçenlerde Pariste aktolunan 
pislkolojj kongresindl!, Nortves.. 
tern Vniversitesi muallimlerinden 
profesör Eberhear, Birleşik Ame
rıka hastahanelerinde hastaların 
% 61 nin del! olduğunu söylemiş

Yeni dünyanın meşhurları 
nasıl yaşıyorlar ? 

, ski Başvekil nasıl yaşıyor 
srarengiz muhafızlar arasındaki 

adam kimdir ,? 

Kan ile paranın kardeş olduğu yer .. 

\>; 
\ı ty~na muhabirimizden: On 
aeı gun evvel. Sabah saat üç. 
I ~eder. köşkü zulmet içinde. 
ıe'ga nazır üç kapının önünde 
~ nöbetçi, süngüleri tüfekle
•rı Ucunda takılı, nöbet bekli
ıııı:~· Birdenbire fenerleri ka -

gı delen kocaman bir otomo. 
görünüyor, soldaki kapının 
~nde duruyor. Dört kişi iniyor. 
~tçiye •Parola• yı söylüyor • 

•t.~ sonra kapı yavaşça açılı • 
. b· arnı biraz şişkin, kısa boy. 
s;'.r adamın gölgesı görülüyor. 
/ah gömlek!ı dört kişi kendi
:toınobile sokuyorlar ve der. 

'it areket ediyorlar. Beş dakika 

'ıd a otomobil Tuna nehri kena-
•ki büyük Metropol otelinin 

e~de duruyor. 

ltlı~Yillt kapı açılıyor. Esrarengiz 
\~ıziar, köşkten aldıkları a. 

1 
ı otomobilden indiriyorlar, 
~ SOltuyorlar. İkinci kata çı _ 
Qrı • , ar. Sofada üç kapı var. Iç. 
~~den biri, ortadaki kapıyı a-
1;· Adam içer; gir'yor. Dört 

• 

Şuşningin karısı 
~ biri kapının önünde kJlı-

~oca m az söyJemjş, Vatandaşlerı
~ın üçte biri, hayal şartlarından 

muztaribt ir ••• n 

krs. Rozvelt'in bayanafı 
'lıı'tleşik Amerika cumhur baş. üçte birinin fena gjyindiğini, fena 
~ıtı zevcesi Parisli meslek. yediğini, fena yerlerde yaşadığı-
b tıınızdan birini kabul etmiş nı• söylemişti. Biz Fransızlar, A-
lt•zı mühim beyanatta bulun. ıneri.Jc&!ıların refah içinde yaşa? 
·~· Bunu aynen naklediyor: 
~ . nsör beni, yüksek bir bina

~iı hrınj beşinci veya otuzuncu 
~~na çıkardı. Sofada bir çok bi.. 
~ Var. Bunlardan birinin ka. 

ı~ 11\ yanında madeni bir levha 
·'tind 
~ e: 
~1tııocratic State Committec 
~tında da: • 
,,/s Franklen Rozvel yazılı ... 
,; ı girdim. Masanın önünde yazı 
~tı bir kadın yüzünü çevirdj. 
~h kasında sade bir rop vardı. 
\ tesi makyajlı değildi. Üzerin
'ltdelırıes filiın yoktu. Yazılıane-
;te Çalışan mÜtevazı katiplere, 
• ıl 1 ,1 ·

0 ara benziyordu. Fakat bu, 
k ;Şik Amerika cumhur Başkmı 

•Uzveltin karısı idi. Elini uın t-

ı.., ~njur, dedi. Bir Fransı< ga
,~. 

t ile teşerrüf ettiğime mem-
~ ~tıı. 
:rıı vaktinde geldiniz. Saat üçe 

'"~e~ var. Üçü on geçeye kadar 
• $ahiliriz 
'\Ilı . . .. 
ı erıkan vari bir kabul d~ğil 
~~· F'akat burada vaktin kıyme
~ r. 
•daın Ruzvelt: 

0

'ı1; Cörüyorsunuz a, dedi. Siyast 
• Yer '"ıtn tın burada geçiyor. Bu, ko-
l ~ l'llensup bulunduğu demok.. 
~il~rtisinin prensiplerine aykırı 
•I~ tr. Umumi ve harici siyaset 

t,nda sös söz söyliyecek mev-
~ ~l f\fi- • ı . 
ı~ ·,t ırn. E~asen kocam da bu-
~a~•ftar değildir. 
'n 1 llı Ruzvelt gülümsedi ve 
. ~ devam etti: 

'ııtn eınokrat partisile olan me
let) haricinde bilhassa içtimai 
., e llıeşgulüm. 
<-eve· b· tniz, geçenlerde irad et-

tr nutukta ·Amerikalılar 

1 

1 

ı 

... 

\ .,, 

1 

. 1 

l 
dıkları zannındayız. Bu beyanata 
ne dersiniz? ... 

- Ne mi derjm? ... Zevcimin az 
söylediğini. .. Vatandaşlarımın üç_ 
te birinden fazlası ihtiyaç ve zaru
ret içinde yaşam ı ktadır. Bunla_ 
rın vaziyetlerini ılüzeltmeğe gay
ret ediyoruz. 

- Biliyorum. Bilhassa Zenci
lerin içtimai vaziyetlerile de çok 
meşgul olduğunuzu işittim. 

- Bu cidderı mühim ve halli 
müşkül bir meseledir. Ben, her 
fırsatta Zencilere karşı sempatfrnl 
izhardan çekinmtyorum Geçen_ 
!erde, Zenci kadınların kongresi
ne bile riyaset ettim. Her halde 
yakın bir atide Zencilerin vaziyet_ 
!eri, hakları tesbjt olunacık. Renk 
meselesi ortadan kalkacaktır. Orı_ 
!ar da, her Amerikalı vatandaşın 
hiz olduğu hulruka sahip olacak'· 
!ardır ... • 

yor, diğerleri yavaşça çekilip gl.. 
diyorlar. 

Bu odaya kapatılan, gaybube • 
tile ailesin!, yakınlarını, vatan -
daşlarını hatta dünya efk8..rı umu
miyesini endişeye düşüren sabık 

Avusrurya Başvekili Şuşnig'dir. 

Ve on beş gündenberi cMetropol• 
otelinin avluya bakan bir odasın
da bulunuyor. 

Hareketinden evvel cBelveder• 
den bir yük arabasının çıktığı gö. 
rülmüştü. Eşyaların taşındığına 

hükmolundu. Halbuki bu, Başve. 
kile aid evrak idi. Naziler, tedkik 
için alıp götiirmüşlerd'. 

Doktor Şuşnig, yanına bir şey 
almadan çıkmıştır. Ne fotoğraf 
makinesin!, ne oğlunun ve karı. 
sının fotoğrafını almasına müsa
ade olunmuştur. 
Şimdi, yanında banyo buiunan 

bo şbir odada oturuyor. Arasıra, 
kollarında dosyalar bulunan na. 
ziler, otele giriyorlar. İkinci kat. 
taki odaya giriyorlar, saatlerce 
kalıyorlar. Başvekili '!sticvab edi 

Şuşning 

yarlar. 
Doktor Şuşnig, ailesi ile, dost

ları ile kat'iyen muhaberede bu
lunamıyor. 

SABIK BAŞVEKİLİN İZD1V ACI 
Nazi hükCımetinin, kendisin! 

söyletmeğe çalıştığı zannolunu • 
yor. Bililhara mahkemeye verile
ceği şayiası da deveran etmekte. 
dir. 

Millet, Başvekilin vaziyetinden 
haberdar değildir. Bilhassa izdi _ 
vacı meselesi halkı işgal etmek -
tedir. 

Bu hususta okuyucı.:Iarımızı bL 
raz tenvir etmek isteriz: 

Mösyö Fon Şuşnig, katolik kL 
lisesi kanunları dahilinde evlen
miştir. Bu kanunlara göre: cEv
Ienmek istiyen bir çift, kilisede a
yinin icrasına imkan bulamazsa, 
dini merasimi bilah~ra yaptırmak 
üzere iki şahid huzurunda hayat_ 
!arını birleştirebilirler ... • 

İşte, Viyananın naz'ler tarafın_ 
dan işgalinden bir ay sonra bu su. 
retle evlenen Mösyti Şuşnig, nazi 
hükumetinden, bir katolik k'1ise
sinde düğün merasiminin icrasına 
müsaade istemişti. 

Bu müsaade verilmedi. Ve sa -
bık Başvekile cMedeni bir nikah• 
akdi teklifinde bulunuldu. O da 
bunu reddetti. 

MADAM VERA ŞUŞNİG 
O da Viyanada bulunuyor. Ve 

kayınbiraderi Artur Fon Şuşnigin 
yanında oturuyor. Gayet müte _ 
vazı bir hayat geçirlyor. Bazan 
sokağa çıktığı, yemek için öteberi 
aldığı görülüyor. Kocasının nere
de bulunduğunu bil mi vor. Öğı·en_ 
mek hususundaki teşebbüsleri 

bosa gidiyor. 

Mamad Şuşııing zaruret içinde 
bulunmaktadır. Hatta şimdiki a. 
partıınanı, pahalı olduğu l9İJ1 de
ğiştirmek arzusundadır. 

Mösyö Şuşnig'in er veya geç 
serbest bırakılacağı zannolunu • 
yor. Rivayete göre, sabık Il«şve. 
kilin 12 yaşında bulunan oğlu M. 
Hitlere bir mektub yazmış ve ba. 
basının serbest bırakılmasını rL 
ca etmiştir. Mösyö Hitler, çocu~a 
cevab vermiştir. Fakat ne yazdı
ğı maliım değildir. 

Yeni memurin 
Kanunu 
Projesi 

Mevcut cMemur! kanunu.nun 
ihtiyaca tekabül etmediği görül
düğünden yeni bir cyeni memur. 
!ar kanunu• projesi hazırlanmış
tır. 

Bu yeni proje; Dahiliye Veka
leti hukuk müşavirliğinin reisliği 
altın tali bir komisyon tarafından 
tadil olunarak müsteşarlar komls
yonuna verilmiştir. 
Baş Vekfilet Müst~şarı bay Ke

mal Gede! eçein reisliğinde topla
nan müsteşarlar komisyonu da 
dünkü içtimaında projenin yenL 
den tetkikine başlamıştır. 

•• 

tir. 

Fransada, yalnız Sen ayalet! 
hastahanelerinde 20,000 vardır. 

Ron eyaletinde 1924 senesinde 
1,700 deli vardı. Geçen sene bu 
2,700 " çıkmıştır. 

Doktor Harding'in yaptığı bir 
hesaba göre dünyada mevcut de_ 
!ilerin sayısı, son senelerde % 30 
artmıştır. Doktor Hardiııg: 
•Eğer bu terekk! devam ederse 

günün birinde hepimizin akıl has_ 
tahanesine gireceğimize ne şüp_ 
he ... • 

Diyor. 

Şahin ve 
Rize 
Vapurları 

Deniz ticaret müdürlü
ğü iki vapurun anka

zını çıkartıyer 
Limanların ıslahı için hazırla • 

nan programda Amasra limanı _ 
nının tanzimine de büyük bir e. 
hemmiyet verildiğini yazmıştık. 

Bu işle şehrimiz deniz ticaret 
müdürlüğü meşgul olmaktadır. 

Deniz ticaret müdürlüğü A • 
masra limanının hemen teI11izlen
mesin! kararlaştırmıştır. 

Bu iş için evvela bu limanda 
batmış olan Şahin ve Rize vapur
ları çıkarılacaktır. 

Bu iki vapururun çıkarılma ve 
Amasra limanının temizlenmesi 
işine 7 temmuzdan itibaren baş
lanılacaktır. 

Umidsiz karı 
• 

Nevyork, 9 haziran 1938 

cMae Vest'in önünde, Va1t 
Disney'ln cKar - beyaz ve yed! 
cüce• filminden bahsolunuyordu. 

cMae Vest, bu filmin temin et
tiği kazanca karşı !>ayidsiz ve 
düşünür gibi duruyordu. Sordu • 
!ar: 

- On milyon dolar, ihtimal yir
mi milyon dolar sizi müteessir t<t. 
mez mi? ... 

Mae Vest cevab verdi: 
- Hayır!. .. 
- Hayır mı? ... O halde sizi mü-

teessir etmek için nekadar lazım? .. 
- Kar - beyaz prenses rolünü 

ben yapmış olsaydım. Kazanç iki 
misli olurdu. İşte düşündüğüm 
bu ... 

MADLEN KAROL BİR EŞ 
BULDU 

cKolombiya üniversitesı tala -
heleri aralarında bir anket aç _ 
mışlardı: cHali bir adada bir ka
dınla yalnız yaşamak mecburiye
tinde kalmış olsanız, bu kadının 
kim olmasını arzu edersiniz? .. • 

• Bu ankette, en çok reyi Mad
Ien Karol kazanmıştır. 

cBir başka anket daha: Holi • 
vudun meşhur yıldızlarından il -
çüne: cHali bir adada bir erkek.. 
le yalnız yaşamak mecburiyetin
de kalmış olsanız, bu erkeğin kim 
olmasını arzu edersiniz? ... > 

<Birincisi cevab verdi: Rober 
Teylor ... 

cİkincisi şunu intihab etti: 
Bernar Şav. 

•Üçüncüsü, yani Madlen Karol 
bir isim vermedi: , 

- Hali bir adada bir erkekle 
yalnız yaşamak mecburiyetinde 

koca 
Çocuğunu yaktı diye itham 

edilen genç adam .. --
Para cezasını hapis yatmak 

sure ti 1 e ödiyecek .. 
İngiliz gazeteleri geçenlerde ya. 

zıyordu: Genç bir tayyareci, ya
lancı ve hırsız olan yedi ya1la -
rındaki çocuğunu terbiye etmek 
isterken onun ocakta ellerini yak
mış olmakla i~ham ediliyordu. 
Fakat bu cürüm sabit olmamış, 
yalnız çocuğa fena muamele eden 
genç ada.mı mahkeme 25 İngiliz 
lirasına mahkum ediyordu. cSon 
Telgraf• bundan etraflı surette 
bahsetmiş ve facianın gerek ço -
cuk için, gerek babası için elim 
neticeleri anlatılmıştı. Her taraf. 
ta, çocuğunu ateşte yakan bir ba
ba olarak itham edilen tayyareci 
halk tarafından şiddetli bir hu
sum et görerek artık evinde otu. 
ramaz olmuş, işinden gücünden 
de olmuştu. Yeni gelen İngiliz / 
gazetelerin.in anlattığına göre 
Parrak ismindeki genç tayyare -
cının akıbeti geçen gün Avam 
Kamarasında da mevzubahs ol -
muştur. Hava Nazırı, çocuğuna 

fena muamele eden tayyarecinin 
artık hizmetine nihayet verildi
ğini söylemiş ve demiştir ki: 

- Parrak için Jazınıgelen ve _ 
sika verilecektir. Hava kuvvetle
ri hizmetine nihayet verilmekle 
beraber işsizlere yardım tertibin. 
den kendisi bir para a!abi!ecekti. 

Fakat bunu işitince Parrak gay
riihtiyari: 

- Ah, demiştir, demek ki hap
se gidiyorum. Çünkü mahkı'.ım oL 

Mes'ut o ı r hotıro yen i ev len alk lerı gOn 

duğum 25 İngiliz lirasını verecek 
halde değilim. Hapse gireceğimi 
:!eğil, çocuğumla karımı düşünü

yorum. Elleri yanan oğlum hala 
hastahanededir. Karım da on beş 
aylık kızımla beraber gitti, kız 

kardeşinin yanında oturuyor, kız 

yamı sattım. Fakat 25 lirayı elde 
edemedim. Kimseden de borç bu
lamadım. Demek ki hapis:lıaneye 

gitmekten başka yol kalanıyor. 

Oradan çıktıktan sonra ne ola _ 
cak? Ben evvelce muhasiblik, ka_ 
tiblik ediy<>rdum. Fakat yaşım 

gençti. Senelerce katiblik etsem 
hep öyle kalacağunı düşündüm. 

Bu doğr.u değildi. Tayyareci ol _ 
dwn. Muvaffak oldum. Fakat 
şimdi artık tekrar hava kuvvetle· 
rinde çalışmak imkanı kapandı. 

belki bir yerde yine muhasebe 
işleri bulurum. Fakat hapishane
den çıkmış diye bana kimse ;ş ver_ 
mezse? .. • 

Parrakın genç karını, Londra_ 
dan uzakta~ .Jıemşiresinin yanın. 
dadır. Orada da kendisini gören 

bir gazeteciye kadın şöyle demiş
tir: 

•- Kocamın yanına gideceğim. 

Birlikte düşüneceğiz. İstikıbal için 
bir çare arayacağız. • 

kalmış olsam bu adamın bir llv
ta olmasını isterdim ... • 
dedi. 

Garib bir •Tim•, Birleşik A • 
merikanın Paris sefiri M. Vilyaın 
Bülit'in, Şantil!'de güzel bir yaz.. 
lık köşkü vardır. Halta tatillerini 
burada geçirir. 

cSefir, büyük bir tenis :ımatö_ 
rildür. Hususi tenis yerir.de ga • 
yet mühim maçlar tertib eder. 

•Eski Fransız ·başvekili Mösyö 
Şotemp de tenis meraklısı ve se
firin samimi dostlarındandır. tl 
Bület: 

- Şotamp ve Borata karşı ben 
ve mösyö :Sue arasında bir mü _ 
sabaka tertib etmek istiyorum. 
Fakat işlerimiz o kadar çok ki bir 
türlü muvaffak olamıyorum. 

demiştir. 

GİYOM!N BERBERİ 
•Kırk senedenberi Nevyorkta 

ikamet eden berber, her sene yıl. 
başında eski efendisi Kayzer'I teb. 
r!k ve uzun ömürler temenni e • 
der. 

•Cevııb olarak sabık İmparator 
da imzalı bir fotografını gönde -
rir. 

cBi berberin ismi Plyatro dö 
Paskal'dır. Kırk sene evvel, Kay. 
zerin, İtalya Kralı birinci Hom • 
bert'i ziyareti esnasında, dükka • 
nına girdiğini görmüştü. 

Paskal'ın küçük bir berber 
dükkanı vardı. Şaşırdı, kaldı. Fa. 
kat vazifesini yaptı. Kayzerin ken 
disine 50 liret bahşiş verdiğin! 

görünce sevincinden düşüp bayı
lacaktı. 

Paskal, bugün bile eskı hüküm 
darın hayranıdır. Kendisindeı 

bahsederken: 
- Size bir tıraş için 50 liret 

bahşiş veren bir adamın hayatın.. 
da ufak tefek hatalar yapması za. 
ruridlr. Fakat, bundan fenalığına 
hükmetmek doğru olmaz. 

Der ... 
M. KENEDİ, MORGANTAW'ın 

YERİNE GEÇECEK Mİ? 
<Amerikanın Londra sefiri M. 

Kenedi Vaş!ngtona geliyor. Ora
da, cumhur başkanı M. Rozvcl t'le 
görüşecek. M. Kenedl'nln tekrar 
Londraya döneceği biraz şüphe!!. 
Çünkü Amerikanın iktısadi ve 
mali vaziyet! bozuk. Morgantaw'ı 
ikinci bir krize karşı koyamıya _ 
cağından balıolunuyor. M. Ke _ 
nedi, Amerikanın en muktedir r! 
calinden biridir. Muhalifler ken.. 
disini takdir ederler. 

•Bu sebeble, M. Kenedi'nln 
Maliye Nezaretine getirileceği söy 
!eniyor. 

cBundan memnun olmıyacak 

birisi var: O da, dokuz çocuğu ile 
henüz Londraya yerleşen Madam 
Kenedi'dir . 
NORMAN DEVİS LONDRADA 

cM. Kenedi, İngiliz _ Amerikan 
ticaret anlaşması milzakerelerirıl 
yarıda bırakarak hareket ettl M. 
Ruzvelt bu iti!Afın bir an evvel 
akdi arzusundadır. 

•Amerika salibi ahmeri• reisi 
olan N orman Devis Londrada bu. 
lunmaktadır. Müzakerata onun 
devam edeceği zannolunuyor ... • 

Su işleri 
için ta7ıvil 
Çıkar ılı yor ' '· 

Muhtelif su işleri için; su!ına 
izin verilen 31 milyon liradan 
şimdiye kadar sarfolunmayan kıs
mının 938 mali yılı başından iti. 
haren Ziraat Bankası tarafından 
açılacak kredi ile temin olunması 
hakkındaki kanun layihası Büyük 
Millet Meclısinden çıkmaktadır. 

Bu projeye göre; Ziraat Banka
sı su işleri için; tahvil çıkaracak_ 
tır. Bu tahvillerin bir sene içinde 
çıkacağı wnum yekunu 7 milyon 
lirayı geçmiyecektir. 
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HATAY 
(1 inci sayfadan devam) 

Vali de halkı vergi vermeğe ça
ğırmıştır. 

HER ŞEYE RAÔMEN TünK 
LİSTESİNE YAZ ILIYORLAR 
Antakya 23 (Hususi muhabiri -

mizden) - Türk listesine yazıl -
mak istiyen bazı kimselerin ev -
lcri basılmakta intthab l:iırolarına 
gelenler, Türk listelerine yazıl -
mamaları için tchdid edilmekte
dirler. 

Bundan başka ekseriyeti temin 

etmek hulyasından vaz g~yen 
mandacılar blr deh tesçil ettir -
dikleri Arablan birkaç defa yaz
mıya teşebbüs eylemektedirler. 

Maamafih her §eye rağmen Halk 
Türk listesine yazılmak için bir
birlerile yarış etmektedirler. Bu 
arada Ordu nahiyesinin Kışlak 

köyilnden 120 yaşında bir ihti -
yar, kendisine mensub olduğu ce.. 
ınaat ııorul unca: 

c- Ben Atatürkün cemaatin -
denim.> diye cevab vermiştir. 

BONE TAYYARE İLE 
ANKARAYA GELECEK 

Paris 23 (Son Telgraf) - Fran. 
11% Hariciye Nazırı Bone, dün ga

zetecileri kabul ederek, Hatay 
meselesi lıakkıııda bilhassa dedi 

ki: 
c- Fransa ile Türkiye arasın.. 

da cereyan etmekte olan müzake
reler müsaid bir şekilde inkişaf 
eyleınktedir. İki memleket arasın_ 
da bir dostluk anlaşması, ve ay -
rıca Suriyenin de lştirakile üç 
taraflı bir anlaşma akted:lccektir. 
Yakında tayyare ile Ankaraya 

giderek bu anlaşmaları imzalı -
yacağım. 

Hatayda 1ki tarafın erkAnıhar

biyeleri. arasında cereyan etmek _ 

te olan Türk ve Fransız teşriki 

mesaisi müzakereleri henüz bit -

memlştir.> 

KARARLARIMIZI RESMEN 
BİLDlRDİK 

Milletler Cemiyetindeki dele -
gemiz Nccmeddin Sadak, dün ce
miyet umumi k!tibtru ziyaret e
derek, Hataydaki komisyonun va
ziyeti hakkında hükumetimizin 
noktai nazarını bildirmişt!r. 
Diğer taraftan Paris sefirimiz 

Suad Davaz da Hariciye Nazın 

Bone'yi ziyaret eyleml~ ve Ha -
taydaki Milletler Cemiyeti ko -
micyonununun gösterdiği taraf -
girlikten şikAyette bulunmuş ve 
Türkiyenin bu komisyonla iş bir
liği yapaınıyacağından Fransayı 

resınen haberdar etmiştir. 

HARİCİYE VEKtLtMtZIN 
BEYANATI 

Büyük Millet Meclisinin dünkü 
toplant:ıı.ında Efganistanla müıı
akid teşriki mesai ve muhadenet 
muahedcnamesinin temdidi hak -
kındalti protokolün tasdikine dalr 
kanun liyihası müzakere edilmlş
tir. Bu münasebetle Hariciye Ve

kili Rü§tü Aras söz alınış ve ha -
rici aiyasetimizin Asyaya aid ana 
hatları hakkında meclis :ıza.,ını 

tenvir ey !emiştir. 
Rüfdü Aras Efgan büln'.lmetile 

arammlaki dostluk ve münase -
betlerin bir tarlhçe&ini yaptıktan 
ıonra Türk _ İran dostlu~ından 

bahsetmiş ve her iki devletle ya
pılan muahedelerde Akidlerden bi.. 
risi diğer bir devletle harbe gir -

diği takdirde diğer 5.kidin müşa
vere neticesi ya beraber yürü -
mcsi veya bitaraf kalması için 
kayidler bulunduğunu anlatmış -
tır. 

Saada!,ad misakının el.emmi -
yeti üzerinde duran RG~dü Aras, 
!rakın müttefiki olması itlbarıle 

İngilterenin ve Rusya ile aramız_ 
daki muahede icabı yapacağımız 
ittifaklarda evvelden haber 
vermek mecburiyetinde bu -
lunmamız hasebile Sovyetlerin 
evvelden muvafakati alınarak ak
tedilmiş olan bu paktın dünyanın 
mühim bir kısmında sulha hadim 
olduğunu İranla Mısır arasında 
teessüs etmeğe başlıyan sıhriyet 
hasebile bu paktın ilerde daha zi
yade inkişaf göstereceğini söy -
!emiştir. 

SURİYENİN VAZlYETİ VE 
TüRKiYE 

Müteakıben Suriye ile olan mü
nasebatımıza nakli kelam eden 
Rüşdü Aras bu mesele hakkında 
bilhassa demlştir ki: 

c- Milletimizin her vakit hak.. 
kında bir kardeş muhabbeti taşı
dığı Suriyenin de yakın bir gün
de istikliline kavuştuğunu gör -
mekle bahtiyar olmak isteriz. A
rab alemine karşı yüreklerjmiz _ 
deki samimi muhabbet ve saygıyı 
yeni Türkiyenin Mısırla, Irakla, 
Hicazla ve Yemenle idamesine iti
na ettiği münasebetleri en beliğ 
ırurette ifade etmektedir. 
Sevdiğimiz Surive halkı hak -

kında bundan başka türlü ve da
ha az duygu taşımak için hiçbir 
sebcb yoktur. Ancak samimi bir 
dostluğun idamesi yalnız bir ta
raflı olarak uzun uzadıya temin 
edilemez. Suriye halkının vatan
perver ekseriyetinin bizim duygu
larımıza tam bir karşılıkla bize 
Jı:arşı kardeşlik hisleri besledikle
rinde şüphemiz yoktur. 
Şu kadar var ki hükumetler 

milletlerinin hakiki temayüllerini 
gösteren yollarda yürüdükçc-dir ki 
karşılıklı ve arzu ettikleri müna.. 
sebetlerin inkişaflarına hizmet e
debJlirler. Bir tarafta velev tah -
rik ve iğfalle olsun diğer tarafın 
aleyhine füzuli nümayişler yapıl
dıkça ve hükumetler bunlarn mil
said oldukça diğer tarafın iyi duy_ 
guları nekadar samimi olursa. ol
sun ve nekadar kuvvetli bulunıır

sa bulunsun nihayet bir giin ren 
cide olması insani bir neticedir. 
Türkiye - Suriye kardeşlik mü -

nasebetlerini böyle akıbetten ko.. 
rumayı istiyoruz. Ve biz daima 
dostluk için çalıştık ve çalışıyo -
ruz. İ§in bu cihet.ni olduğu gibi 
söylememiş olsaydım bütün ala • 
kadarlara karşı olduğu kadarken.. 

dimıze karşı da samimiyetimizde 
kusur etmiş olurdum.> 

Çekoslovakyada 
(1 inci sayfadan devam) 

atatüsü hakkındaki mesaisine de
vam etmiştir. 

Bu mesai hayli ilerlemıştir. Çün 

kil Hodza bugün Südetlerle nazır

ları karşı lı:arııya getirecek olan 

bir içtima tertib etmiştir. 
tık defa olarak Henlaynin mu -

uhhasları hükumet lı::oalisvonıı.. 

nun erkanı ile karşı karşıya gele
ceklerdir. 

Tercüme eoen: H atice 

Achillc B:ıstıen aiın aşağı yu -
kari bu saatlerde hpısından içeri 
gircliii e\·in antresine bir baktı. 
Sonra dalı:ın eözlcıini karşı kal
dırıma çevirdi. 

Bir tahta kılıç takınmış \"e ka
ğıttan bır şapka g"ymiş bir sokak 

90CUğu askerl adımlarla yürüye
rek ve şarkı söyJ:yerek talim ya

pıyordu. Duvar. bayrak resimleri 

yapmıştı ve üstüne bir takım şey
ler yaznı..ştı. 

Achille Bastıcn buna en ufak 
bır ehemmıyN .tfetmE"dı. hatta 

kom lserliğe girdı " ıaman tama -
mile unutmuştu. 

- Tam vaktiuc!c geldiniz. Şim
di memurumuz telefon etti, ara
bayı zahmetsizce takib etmiş. O
tomobil kadını şark garına götür
müş. 

Achillc Bastıen memnunane 
gülümsedi. Hadisat onun keşifle_ 
rioi noktası noktasına teyıd edi.. 
yordu. 

Müfettişin çıkmakta olduğunu 

gören katib: 
-- Memurumuz istasyonda ka • 

dını ııozetlemekle meşguldür. 

Af 
Layıhası 

Ankara 23 (Hususi muhabiri -
miz telefonla bildiriyor) - Adli
ye encümeni af liıyilıası üzerinde
ki tedklklerini bitirmiştir. Encü
men bugünkü toplantısında bu 
layihayı son defa gözden geçire -
rek meclis umumi heycün,. sev -
kedecektir. • 

Af meselesi hakkında hüküme
tin noktai nazarını tasrih ve izah 
etmek üzere Başvekil Cel.iil Ba
yar encümenin bugünkü içtima -
ında bulunacaktır. 

Encümen af layihasını yalnız 

150 likler, heyeti mahsusa kara -
rile mahkum olanlar ve istik.iM 
mahkemeleri mahkumlarına aid 
olmak üzere hazırlamıştır. Fakat 
Uyiha, Başvekilin vereceği iza -
hattan sonra en son §eklini ala -
cağı için yeni aftan kimlerin ve 
ne sııretle istifade edebileceği hak_ 
kında bugüne kadarki neşriyat 

tahminden ibaret kalmaktadır. 
Bugüne kadar Meclise gelen vl' 

üç bini geçen husust af arzuhal -
!erinin de lnsmen nazarı dikkate 
alınması mevzuu bahistir. Bu ara
da affın matbuat suçlularına teş.. 
mili, fakat ceza ve ağırceza mah
kemeleri kararlarile mahkı'.ım e
dilmiş cerh, katil, sirkat gibi cera.
bni adiye suçlularının aftan istis
na edilmeleri ibtlmııli çok kuv ~ 
vetlidir. 

Harb korku~u ••. 
Yine asılsız 
Çıktı! 

Arsada eroin 
içenler yakalandı 

ı ISirinci sahifeden devam} 
müddet kalışı inhisar istihbar me. 
murlarını epeydir şüphelendiri .. 
yordu. Dün akşam evl basmağa 

karar veren memurlar ikındiclen 

sonra evi gözetlemiye başlamış -
!ardır. Bu gözetleyiş esnasında hır 
ara İsmail Hakkı elinde bir kawı .. 
ile dışarı çıkmış ve etrafına ba -
kındıktan bOnra tekrar içeri gir _ 
miştir. Bunu gören memıll-la.· cı.ı 
hemen arkasından bahçaya atla
mışlar ve İsmail Hakkıyı elinde 
kazına ile yakalamışlardır. İsma
il hiç zorluk çektirmeden suçunu 
itiraf etmiş ve eroin imaline malı.. 
mus aıat ve edevatn üst katta oL 
duğunu söylemiştir. 

Bunun üzerine üst kata çıkan 
polisler bütün teferruatı haiz mo
deri bir fabrika ile karşılşamışlar
dır. Arama esnasında mezkiir falı
rikada bazmorfin, esrar, banzol 
asid Anidrit, Şarbon Animal ve 
saire gibi bir çok uyuşturucu mad.. 
delerle 2 kilo kadar eroin bulu _ 
narak müsadere edilmiş ve İsınail 
Hakkı ile beraher bulunan eşya da 
polis müdiriyctine teslim edilmiş.. 
tir. Bundan sonra Pangaltıda Ba
ban apartımanında İsmail Hakb 
ile beraber oturan ve metresi ol
duğu söylenen Veysel kızı Nimet 
de yakalanmıştır. 
İsmail Hakkı müdiriyettedir. 

Herşeyi gayet soğukkanlılıkla it! .. 
raf etmiştir. Hatta vak'a ile al8.. 
kadar bile görünmeyip gülm"kte.. 
dir. 
Yalnız metresi Nimetin bu ~te 

birbir dahli olmadığını söylemek.. 
teclir. Df!er suç ortakları taklb e
dilmektedir. 

Galatasara vlıların 
bir ricası 

ispanyadan 
Yabancılar 
~;ekilecek 

Londra 23 (Son Telgr;ıf)- A.. 
demi müdahale komitesi yarın 

toplanacak, İspanyada her iki ta
raftaki gönüllülerin tamamile geri 
çekilmesi meselesini halledecektir. 

Franko, kuvvetleri arasından çe 
kilecek yabancıların yerini dol -
durmak ve muhariblik hakkını 
aldıktan sonra harbi kısa bir za_ 
manda lehinde neticelendirmek 
için Fa.<dan külliyetli miktarda 
asker getirtmeğe başlamıştır. 

Bir haftadan beri devam eden bu 
sevkiyat neticesi bugün Franko -
nun elindeki yerli kuvvetler ço -
ğalmıştır 

Harb vaziyeti 
Frankistler bütün cephelerde 

şiddetli taarruzlarına devam et _ 
mekte olup her tarafta mahsüs 
derecede ilerlemektedirler. 

Siyasi tahavvülü sosyalistler 
kabul etmiyorlar 

Paris 23 (A.A.)- Pirene günı -
rük memurlarına daha müteyak_ 
kız ve daha sert davranmaları için 
verilmiş olan emirlere Popüler 
gazetesinde telmih eden Leon 
Blum, ezcümle şöyle demektedir: 

-------------:~fz 
1 inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
~·~~~-~~~~~~~~_:.---;:-:~~~b 

1- Niilnune ve şartnamesi mucibillce 10000 metre Aıııcr 
pazarlıkla satın alınacaktır. . ü 53aı il 

II- Pazarlık 7 /Vll/938 tarihine rastlıyan Perşembe ~ oıııııı.ıı l 
Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alını KOJIJiSl' 
pılacaktır. şubeden 

III- Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen 

nabilir. .. . He % 7~ jJll • 
iV- İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gun ve ~aa )Jlleıerı ~ttct 

,... ·syo11" ııe k venme paralarile birlikte yukarıda adı geçen ,,.omı - 1\ 
olunur. .a638· ., 

... . Jolll"P r 
I - Nümune ve şartnamesi mucibince 15.000 kilo kaiJJI 1'I 

zarlıkla satın alınacaktır. 1 ı• de ~ 
ll - Pazarlık 5/7 /938 tarih.ine rııstlıyan Salı günü_ saa;ıuııd' J°' 

batajta Levazım ve Miibayaat şubesindeki Alım KomıS)-O 
lacaktır. şuııe<JeP 

III - Şartnameler parasız olarak her giin sözü g~en ~ 
bil . ~d l na ır. . . . :ıatlC-,. e 

IV -- İsteklilerın pazarlık ıçın tayın edilen gfın ve h "5),00unl 
venme paralarile birlik-le yukarıda adı geçen Alım ]{on (S636) Jlh 
meleri ilan olunur. ~ ••ı 

• •• li' 
Sö ik k e .10• ton 

I- Şartnamesi mucibince c928• ton m o v 11 ıı 

rin 'kömürü pazarlıkla satın alınacaktır. . p(ı 5asl ı" a 
Il - Pazarlık 6/VII/938 tarihine rastlıyan Çarşamba g~oııund' 1 · 

Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım l(onı l:tif 
ee!eP 

~~~~ c~ u 
rn - Şartnameler par•El2 olarak her gün sözü geçe 'lı 80 

bil . .~ na ır. 8tte · C . 
JV _ İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve 53 .eırıırJefl ~d 

venme paralarıle birlikte yukarıda adı geçen Komısyora t (3(130 ~; 

~oo~l~u~n~u~r·~===================================="."'.:;;; " ., . 619~, f"ilin 
müddeabih 37 ]iranın raıı ,-e ııl'I laci 
binden itibaren '7o 5 t tıl1-~ 
ücreti vekaletle birlik esr ~et J ~br 
27 /5/938 tarilıin~e kf nci pı:ıd e 
olduğundan ~un 43 deli jlliJıııi'~r 
mucibince taribı tc~~l:da~8 eD : ıleı, 
8 gün zarfında t:ınY~_zı J;,sııı I:llJ! ~nv 
diği takdirde hukınunııJBS35' ıt, ıu y 

Sultanamhmed Birinci Sulh Hu
kuk Hakimliğinden: 

Hazine namına İstanbul Maliye 
muhakemat Müdürlüğü tarafından 
Eyübde İslambcy mahallesinde Me
lek'in evinde oturan eski jandarma 
neferlerinden Şevket ve Şükrü a -
leyhine açılan otuz beş lira altmış 
kuruş tazminat davasının yapılan 
duruşmasında müddeıye 35 lira 60 
kuruşun :t 5 faiz ve yüzde on ücreti 
vekaletle birlikte her iki müddei 
aleyhden tahsiline 23/5/938 tarihin.. 
de Şükrünün gıyabında karar veriL 
miş olduğundan usulün 437 nci 
maddes' mucibince tarihi tebliğden 

yet edeceği hüküın h • iiıcrt teı-d 
makamına kaim oıınak (g3S ~il. 
olunur. . s""1 ı, \ı, ,_,,.,,, 

Sultanamhmed Ba~· 
kuk HAkimliğinden: ıı1ıııl frl . 

Hazine namına ~~ 1,ttıfl" 
Muhakemat Müdürluj';Ü j(1ll' 111!:' 

(4 üncü şabifeden devam) 
diye İngilizlerin korkmasına bir 
sebeb olmadığı fikrindedir. Bu -
nun için de vaziyeti şöyle hul1ısa 
ediyor: Almanya geçen senekin
den üç misli fazla olarak haric _ 
den buğday almaktadır! .. Londra.. 
lı gazetenin muharriri bunu na
zarı dikkate koyduktan ronra 
söylenen nutukların ve sairenin 
Almanyanın kuvvetli olduğunu 
isbat edemiy~ceğini, halbuki AL 
min askerinjn öyle mukcmmel 
techizata malik olmadığını yazı
yor. Avıısturyaya girmiş olan 
Alman kıtaatının hali de bunu 
gösterdiğini söylüyor da diyor ki: 
•Tayyareleri eski biçimdi Tank.. 
ları da mükemmel değildi. A vus
turyalılar üzerinde bunlar tesir
siz kalmadı. Lakin ecnebi devlet. 
lerin _ Amerika ve Lehistan da 
dahil olduğu halde - talim ve ter
biye görmüş oradaki müşahidlerl 
üzerinde büyük bir tesir yapma_ 

mıştır. 

Yurdumuz 5 haziran 938 paz:ır 
günü yapmış olduğu pilav toplan
tısını bizden sonra geleceklerin 
hayalinde canlandırmak maksa _ 
dile bu seneden itibaren her sene 
için bir albüm tan:zim ve t .. rkibi
ne karar vermiştir. 

•Fransa hükı'.ımetinin hukuki 
değilse de fiU vaziyetinde vukua 
ge1ınişolan bu tebeddül, sosyalist 
frkası tarafından kabul edilemez. 
Çünkü büyük bir tehlike arzet _ 
mektedir. İspanya işlerinin hayali 
ve muvakkat bir surette hıılli İn
gntere ile İtalya arasındaki bun
dan daha az hayali ve bundan da
ha az muvakkat olmıyan misak, 
hayal inkisarı ve kin tesirile her 
zamandan daha ziyade k~ılr O

lan beynelmilel vaziyet .. Eğer t_ 
talya ile samimi ve d-:v:unlı bir 
m..ıkarenet tesis edilmek isteni _ 
yorsa bir takım imzalar almak, 
bahhüdler elde etmek değil, icraat 
gıirrr.ek Jazımdır. 

l•"""===-====::1111---•\ itibaren sekiz gün zarfında temyizi 
(Dış politikada11 devam) dava edilmediği takdirde hükmün 

İstanbul Üniversitesi r.u ıJı Jlıl' 
tesinde 4107 sayıda. kli~~y~1 

Osman Sabri oğlu Anıl 18,a~ 6-' 

Şimdi Çekoslovakyadaki Südet 
Almanların Almanya ile birleş.. 

mek iddiaları yüzünden harlıin ÇI

kacağı «iylenebilir. Fakat yine bu 
kehanet tekrar edilebilir ki; Sü
det Almanlar Çeklerle anlaşacak
lardır. Çekoslovakya devleti için
de bir muhtariyet tarzını kabul 

edeceklerdir. Niçin? Çünkü bu 
Almanlar, Çekoslovakyanın için_ 
de kaldıkça Her Hitlerin Çelros.. 
lovakyaya karşı olan sjyasetine 
manyaya karşı müsaid bir ıriya_ 

set takib etmesi için Çekoslovak_ 
ya hükt'.ımeti üzerinde tesir ede
ceklerdir. 

İşte İngiliz gazetesinin çıkardı.. 

Bu fübarla gerek pilav günü 
resim çıkaran Galatasaraylı ar -
kadaşlardan ve gerekse gazeteci 
ziyaretçilerimizden, çıkardıkları 

fotograflardan birer kopyayı yurd 
merkezin~ göndermelerini rica 
ederiz. 

Sult~rıahmed Üçüncü Sulh Hu -
kuk Haklınliğinden: 

Hazine namına İstanbul Maliye 

Muhakemat Müdürlüğü tarafından 
Mustafa Sabri aleyhine açılan 13 Ji_ 

ra 70 kuruşun tahsili davasının cari 
duruşmasında müddeialeyhe tebli

ğat yapılamadığından ilinen teblL 

ğat icrasına karar veri!mi:; ve mu

hakeme 13/7 /938 tarihine müsadif 

çarşamba günü saat 10 a bırakılmış 

olduğundan mezkur gün ve saatte 

mahkemede hazır bulunması lüzu

mu ilanen tebliğ olunur. (935/1246) 

ğı netice budur ve şunu da ilave 

ediyor ki: Maişet seviyesi daral
mış, aralarında birçok ta işı;iz bU

lunan bu Almanların birleşmesi 

Almanya için kilrlı.olmıyacaktır. 
Demek Jı:i mesele, büyük bir ik
tısad meselesidir!-

Polis müfettişi 

Taksiye döndü ve 
nuna hareket etti. 

teşekkür etti-memurunu aradı. Orada nöbet 
şark istasyo _ bekler gibi duruyordu. 

Artık zihninde bir rahatlık his.. 
sediyordu. Herşey tahmini üzere 
geçmekte idi ve muvaffakiyetten 
emin olmaktan tabii ne olabilirdi? 

Otomobil kalaba:ık yerlerde 
durdukça ve istasyona gitmekte 
geciktikçe sinirleniyordu. 

Fakat tam garın cephesi karşı.. 
dan belirince gönlüne bir ferah
lık çöktü. 

Ne yapmak istediğini kendisi de 
pek kestiremiyordu. Tıpkı av ko.. 
1m.su al.mı"§ bir av köpeki gibi ga_ 
rib bir his baleti itinde idi. İşin 
esrarengizliği onu bağlamış bulu.. 
nuyordu. 

Ne yapacağını baştan kestire _ 
miyordu. Fakat bu esrarın künhü
ne vakıf olmadan bu işi bırakma.. 
mağa karar vermişti. Harekatını 
elbette Mdisatın seyrine uydu
racaktı. 

İstasyona gelir gelmez taharri 

Taharri memuru olur da hemen 
tanınmaz olur mu? D1ha yüzünü 
görmeden onu tanıdı. ve hemen 
yanına gitti. 

Kadın nerede?.. Niçin onu 
takib etmediniz? 

Taharri memuru ona baktı: 
- Anlamadığını birşey oldu de

di. Bir çeyrektir otomobil buraya 
geldi. Fakat iç1ndcn inen yok. 

- Otomobilden inen olmadı mı? 
- Hayır bay müfettiş kimse in-

medi ve yanılmadığıma emi -
nim. Onu gözden kaybetmedim. 

Achille Bastien'nin yüzü asıldı. 
- Bu da ne demek?. Bir baka.. 

lım dedi. 
Sanki eşyaları varmı§ gibi bir 

'.hamalın peşbıe takılarak kaldırı

ma çıktı ve otomobilin önünden 
geçerek içine baktı. 

Otomobil boştu. 
Tekrar döndü. Tekrar balı:tı. 

(Devamı var) 

maktadır. Ancak m ·elenin tasfi.. 
ye edilcbilmc•İ için ya İn~iHere
n in, yahud da İtalyanın 16 nisan 
vaziyetinden bir adım geri atma_ 
!arı l:izun geliyor. Buadımıhangi
sinin atacai,'l birkaç gün içinde 
belli olacaktır. 

A. Ş. ESMER 

Bartın 

Boğazındaki 
facia 
Dinamit yüklü mGtÖr 

kime ait 
Geçenlerde dinamit yüklü bir 

motorun cBartın• boğazı civarın.. 
da ansızın tutuşarak yandığını ve 
içindeki kaptan ve taüaların müş
kilatla kurtadrıldığını Jazmıştık. 

Bu kerre; Sadıkzade ~en o_ 
ğullarını teşkil eden (Bay Fehmi 
Sadık oğlu, Rıza Sadık oğlu ve 
merhum Sadık zade Ruşen ve 
Mustafa varisleri Hatice Ruşen, 
Akif tarnt, Şadan Sadık oğlu) im
zalarile aldığımız bir mektupta 
her hangi bir iltibasa mahal kal
mamak üzere işbu motörün ken.. 
dilerine hiç bir taalluku bulunrmı.. 
dığı, kiracı ve nakliyeci sıfatile 
dahi böyle bir motörle alikadar 
olmadıklarını bildrimektedirer. . 

Milli 
Emlô.ktan 

kesbi kat'iyet edeceği hüküm hulii.. 
sası tebliği makamına kaim olmak 
üzere ilan olunur. (938/45) 

Sultanahmed Üçüncü Sulh Hu -
kuk Hakimliğinden: 

Hazine namına istanbul Maliye 
Muhakemat Müdürlüğü tarafından 

Şehzadebaşı Kalcnderhane mahal
lesinde Kovacılarda 198 numaralı 
hanede enkazcı Abdurrahman aley

hine açı lan 68 lira 75 kuruşun talı -
sili davasının ilanen yapılan tcbli
ğat üzerine cari duruşmasında meb

lağı müddeabib 68 lira 75 kuruşun 
dava tarihinden itiba.ren %5 faiz ve 

% 10 ücreti vekaletle tahsiline 22/4 
/938 tarllıinde karar verilmiş oldu-

ğundan tarihi ilfınden itibaren sekiz 
gün zarfında temyizi dava edilme

diği takdirde hükmün kesbi kat'i -
yet edeceği usulün 437 ne! madde

sine tevfikan hüküm hulasası teb
liği makamına kaim olmak üzere 
ilin olunur. (933/1146) 

çılan 35 lira 61 kuruş 8 

1 0 ıt.I 
1pı. .,,, 

sın da müddeialey he ) · 1' f 
tebliğat üzerine mabkrıtlc .,.e 

ııcıtl"
miş olduğundan muha ııııa 
bında devamla Düzce ı.ıa ıe'l< 
ğüne yazılan tezkerenl~dM 1 

ve bundan bahisle rıı 1eı' ç. 
ıııe • 

20 gün müddetle mtı~ ~ır· 
b!i~ine ..,.,g ~ 

kararının ilanen te " 11.,.,-,,,. . . ııı ~ 
rılınış ve muhakeme•undşıı _.ı~· 
14 e bırak·'.mış old# . ıı P'. ~i 
ilandan itibaren beş ~~de ~f"rı~ 11 
itiraz edilmediği takd•I b k-' 

. . gıY~ -•~ •' da karar verilecegı oııv-... 
tebliği makamına J<alfll (9:Pı ~"' "it 
re ilin olunur. . s~11' ta 

· cı 
Sultanruntımed. Birıfl . ,4 ~/ 

kuk H•1-·m1·-· den: ~ı r ""ı ıgın bUl 
Hazine namına 1~ !Df~f ~ Ilı 

Muh:ıkemat Müdiirluiı" cd ~ • b 
Üsküdarda KaracaahrY'fliİstf &t 
sokak 48 No. da oturaıı ı3 lif.' ~ 

ı]aıl J~ ı. 
lu Hasan aleyhine aç pıl~~ 

1 
~ qtı' 

K. alacak davasınıll ya y~P' ,,.1~ '(, 

masında: müddeialc)-ııc .• h~e e ~r 
Sultanamhmed Birine! Sulh Hu- !inen tebligat üzeriJ!e ?e~~,+ 

kuk Hakimliğinden: - dall J1I ..cıD" 
. b 1 Mal" gelmemi şolduğUJJ . • ıv· .d 

Hazine namına Istan u ıye la zo gtl" ııP- 1ı:~ 
Muhakemat Müdürlüğü tarafından gıyabında devam 1ıb ııf "~ 

le ilinen muameleli f!1 .,e ~ · ılı. 
Şehzade başında Emin Nureddin tebligın". e karar yeriJPııŞ ~ır'~ı1 b 
mahallesinde 29 numaralı polis 14 c v ı "il 

Mehmed'in hanesinde oturan emek.. 

li jandarma Yüzba§ısı Faik aleyhi
ne açılan 51 lira 68 kuruş alacak 

davasının muhakemesinde müddei. 
aleyhin adresi bulunamadığından 

ilanen yapılan tebliğat üzerine 

keme ıın /938 saat b1;ğdel'ı<llı ' 
olduğundan tarihi te t1tsS ~ti' 
ren beş gün zar!ında 1 ı·e gı1:,, 
diği takdirde mubakePı~eetP b 
da devamla karar. ver ):SiJ11. ~.~) ~i 
kararı tebliği yerille (93' v"' "' 
üzere ilan olunur. . ~dı~ 

mahkemeye gelmediğınden gıya - ed :Birincı ;,-
1 

hında devamla müddei vekili vesa- Sultanamhm )#" ~ 

Borcu olanlara ik ibraz edeceğinden bahisle mua - kuk Hfıkimliğindell~ııınb~~ıı.ıl~ 
meleli gıyab kararının ilanen tebli.. Hazine namına _ .. ğii ıs ~ 

M •• •d f ğine ve muhakemenin 8/7/938 saat Muhakemat Müdtu10 ;ırts~~ı ef! 
U'} e . ... Sultanahmedde can2lt ~ııJll" ,ı"l,ıı' 

14 e bırakılmasına karar verilmiş d ı •· • ., 
B b l "d • halle ve sokağın a .ııiPe _.n• ~ U GrÇ arın O enmesı olduğundan tarihi ilandan itibaren aM ti" Y • < 
müddeti·, 15 yıl daha 8 gün zarfında itiraz edilmediği t:ık- de oturan Zı'.ılfikaT cır:ıl1 o6J..J' 

90 lira 61 kunlŞ b 3
' da ti' ~" , 

b) dirde mahkemeye gıyabında de - vellid alacak davasıJl stfoat!' 
uza l yer vamla karar verileceğı gıyab Jı:ararı . . bulun fil"" 

Milli emlfıkten borcu olanların tebliği makamına kaim olmak üze_ leyb m adresı Ji'at ;ııti!JJ~ııl' 
borçları ve bu taksitlerin tecili re ilan olunur. (938/557) ilanen yapılan teb fağı fil 11".;ıt k 
hakkındaki kanunda yeniden bazı 1-------------- duruşmasında ıneb ;1/9-;S ~;d ~t 

Sultanamhmed Birinci Sulh Hu- 90 lira 61 kur"•un _ı. 9 11· '.rıP' ~ tadilat yapılması kararla§tırılmış ... re I" od 
tır. kuk Hiikimliğinden: % 5 faiz % 10 uc 61gsS por 

Bu maksatla bir kanun prcjesi 
hazırlanmıştır. 

Bu liiyihaya göre emrnk :aksit
leri tediyesi projenin neşri tari
hinden itibaren yenid<>n 15 sene 
daha uzatılacaktır. 

Ayrıca; eski borçların tediyesi 
hsusunda da bu kabil borçlulara 
yeni kolaylıklar gösterilecektir. 

Hazine namına İstanbul Maliye le birlikte tahsiline S/ 0Ji).J" ıf'~ tı 
• . ,! ıt 

Muhakemat Müdürlüğü tarafından de karar ~er~l.ıJ\!sdJer11tı'eO~ '. 
Topkapı Fatma Sultan mahallesin- uıu··n 437 ıncı J'"" us rıv•· ,., . 
de Şeyhulislam sokağında tramvay cibince tarihi teb 

1
;zi el# sJıi ~ 

şirketi kontrollarından Mehmed E- 8 gün zarfında tcJtlY ıııilll ~e 1eıı' 
min aleyhine açılan, ciheti kefalet_ mediği takdirde ~uk bul~el" ~ ~ 
ten 37 lira alacak davasının müddei i"yet edeceği hükuıll ~ ilğ,5 

1 h il • 1 t bl" - t ·· makamın• kaiın olıtl ( a ey e ancn yapı an e ıga uze- ~ • 
rine cari durUSD>A<Tlda: Meblağı olunur. 



fz tefrikası: 45 

,ri ijetcüme, ve ikti as 
~ı mahfuzdur: 

şpP' b 

Yesika, nsim, maldmat ve not verenler: Eski Osmanlı donanması erkl· 
ıundan miralay Remzi, İskele ve limanlar umum kumandanı albay 

Şülall Pala, komodor ba~kltibi İhsan, batan gemi kaptanları, 
eski armatörler. Ve buıüne kadar ~li kalan vesikalar 

mukim Kostantin Ekmekçioğlu ve
kili Avukat Celal Ensarioğlu tara .. 
iından Beyoğlu Yogurthane sokak 
19 No. da mukim Dimitri Ekmekçi
oğlu aleyhine 936/1658 No. ile açtı
ğı gaibllk davasının icra kılınan 
muhakemesi neticesinde: mumai • 
leyhin sekiz sene evvel tegayyüb e. 
derek hayat ve mematının meçhul 
bulunduğu ve mumaileyhin avakibi 
ahvali hakkında malumatları olan
ların mahkemeyi haberdar etmele
ri hakkında yapılan ilan atın seme-

-
SAHiR 

OPERETi 
Bu gece Beylerbeyi Aile bahçe. 

sinde Martelli • Daktilo 
Cuma günü akşamı Suadiye şey 

Yolda Rampa 
Cumartesi Şehr~minı inşirah 

bahçesinde Rampa 
Sahir Caz konseri, numaralar 

Mevsimin en son eseri 
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Tarihi tefrikası No. 20 

--. . 
Yazan: M. Sami KARA YEL 

Sultan Aziz havuz dairesine girince 

ıe1"Q • 7 mükemmel bir 
yakalamıştı: 

av resiz kaldığı anll§tldığından Kanu. --------------ı 

Mat güzeli sedir üzerinde serilmiş uyuyor gö
rünce yorgun koUarını güçlükle kaldırıb 

kalçasına koydu ye •.• 
) J' 

~5~elbrock aheste aheste ilerligen içi insan dolu 
,~. 1tıotörü görünce evvela hagecana kapıldı, 

sonra lıagal .kurmağa başladı. 
~ llin hain süvarisi gözlerini 
tıften ayırmıyor, hem ta -

q du tamam yapmak hem de 
,~ SOnra meydana getireceği 
ri ~ ll'ıanznrayı hayalen yaşamak 
f) \ıı lııden kendini mahrum bı -
~~1Yor, gittikçe yaklaşan, iki 

1 bir telaki ile her sanive 
!lti~e sokulan av ve avcı ye.ni 
acıanın eşiğinde bulunuyor -

lıeıbrock, aradaki mesafe 6 go_ :e inincyie kadar gözlerıni 
deti!ten ayırmadan tarassudu. 
~ 11atn. etti: 
oıı,,oy vaziyetindeki gemi bir 
11 l'akınlaşmıyor, dümanı ay_ 
derde ve a)ni şekilde yükseli -
u. 

.\rıık; avının tam müessir ateş 
~esine girdiğini gören Hel -

' dudaklannda şeytanca his. 
ınanal~tığı bir tebessümle 
en emir verdi: 
'l'orpido tiyublarını hazırla. 

Helbrock bunu görünce yine 
kendi kendine söylendi: 

- Ne tuhaf, muhaceret şekli
ni gösteren bir manzara var bun.. 
larda! 
Kumandanının harek~tını ala _ 

ka ile takib eden ve preskopun 
yam'b~ında duran :ikinci merak. 
la sordu 

- Muhaceret dediniz kapitenl 
- Gel, bir de sen bak ... Motör-

ler istif gibi adam dolu, bu kala
balıkta muhacereti andıran bir 
hal var ..• 

Gayrimenkul 

İkinci de merak dolu gözlerini 
objektife yanaştırdı; baktı ... Son
ra tekrar preskopu süvariye bıra
kırken cevab verdi: 

- Evet! ... Muhacirlere benzi -
yorlar. 

- Acaba ne oldu? 
Bu sorguyu yaparken Hel -

brock'un gözlerinde iımid dolu bir 
ışık uçuştu... ve.. kendi tahmi -
nini, gözlerinde uçuşan bu ümid 
şimşeğinin mahiyetin şöyle iz.ah 
etti: 

(Devamı var) 

Satış ilanı 
lstanbul Emniyet Sandığı 

Direktörlüğünden : 
Bayım Cemilenin Sandığımızdan 20713 hesap numarasile aldığı 

,(300) lira borcundan dolayı birinci derecede ipotek edip vadesinde 

borcunu ödemediğinden hakkında yapılan takip üzerine 3202 No. Ju 

nu Medeninin 32 nci maddesi mu -
cibince mumaileyh Dimitri Ekmek.. 
çioğlunun gaibliğine dair 18/5/938 
tarihinde verilen hükmü havi 938/ 
565 sayılı ilam müddeialeyh Dimit
rinin ikametgahının meçhul bulun. 
roasına mebni hukuk usulii muha. 
kemeleri kanununun 141 foci mad. 

desine tevfikan tebliği tensib kılın. 
mış ve bir sureti mahkeme divan -
hanesine talik edilmiş olduğundan 
tarihi ilandan itibaren (15) gün zar. 
fında müddeialeyh Dimitri Ekmek
çioğlunun temyizi dava edebileceği 
tebliğ makamına kaim olmak üzere 
ilan olunur. 

• .. ' .... . • . ... - ~ c "· " • 1' ....... .. • ...... . t ~ ""' • ~ ·,,, • 

.i~~~~~~~l}i, ':~~~~d~~~i. :;···1i.~~~iJ 
İstanbul şehrinde: 

1. - Asfalt beton, bitüm Leton, katranlı ve katran ıbeton ve 
çimento betonu ile yapılmış olan yollarda atideki evsafı haiz 
olmıyan hayvanla çekilen arabaların seyrise!eri yasaktır. 

2. - Her arabanın, doğrudan doğruya tesir eden bir !fireni b.tı

lunacaktır. Arabalarda takozlu frenden başka bir vasıta ile te
kerlekleri tevkife mahsus tertibat bulunması yasaktır. 

3. - Arabaların tekerlekleri bariz bir surette yalpa yapmaması J5_ 
zımdır. 

4. - Yukarıda mevzu'bahs edilen yollarda tekerleği kırılan bir ara
banın tekerleği tamir edilmedıkçe Yeyahut bu talimatname
deki şartları haiz diğer bir araba üzerine alınmadıkça olduğu 
yerden hareketi memnudur. ---5. - Ara.baların tekerleklerinin bandajları (taban demirleri) te-
kerleğin her noktasında en az bes santimetre genişliğinde ola
caktır. Bu bandajlar üzerinde çıkıntı halinde çivi başı Ycya 
kabarcık. bulunmıyacaktır. 

• 6. - Arabalar yaylı olacak ve tekerleklerin kutru 75 santimetreden 
aşağı olmıyacaktır. 

Bu talimatname l eyllıl 938 tarihinden itibaren tatbik edilecektır. 
Muhalif hareket edenler 1608 sayılı kanun ahkamına göre cezalan-

dırılacaktır. (B) (3787) 

** ~ kanunun 46 ıncı maddesinin matu!u 40 ıncı maddesine göre satılması Beher metre murabbama 4 lira bedel tahmin edilen Şehzadebaşında 
t anda yerine getirilen bu e. icabeden Beyoğlunda eski Knmerhatun (kadastro teshiti mucibince yeni muhtgsep kara~öz yangın yerinde baba Hasan alemi mahallesinin JI:>ş 
' tiyublarm başında duran k ) h 11 . . k. El . . Çak k k ğınd k. . 8 k kadem medrese sokağında 10 ve 11 No. lu arsalar arasında 3 metre 30 tt çu ur ıma a csının es ı enı yenı ma so a a es l ve yenı a_ 
l ebatı harekete sevketti; iki ~ santim yüzlü, 20 metre. 30 santimetre murabbaı sahalı arsa satılmak 
lnermı' konanların ı'çı·ne yer- pi S80 ada 25 parsel No.lı kargir bir evin tamamı bir buçuk ay müddetle .. k tl k 1 t ~ t . 1 ,. .... d .. ı·· Y ·• • . . .. uzere açı ar ırmaya ·onu muş ur. -sar namcsı cv~un mu ur ugun-
hunlara yol ve hız verecek açık artırmaya konmuştur. Satış tapu sıcil kaydına gore yapılmaktadır. de görülebilir. İstekliler 6 lira 9 kuruşluk ilk teminat makbuz vt.ya 

1 
ınaniveld, mermiler kadar Arttırmaya girmek istiyen 75 lira pey akçası verecektir. Milli banka_ mektubile beraber 8/7 /938 Cuma günü saat 14 de Daimi Encümende 
kovan neferlerinin ellerinde larımızdan birinin teminat mektubu da kabul olunur. Birikmiş ver- bulunmalıdırlar. (B. 3830) 

emrini yerine getirmek için gilerle çöp ve fener resimleri ve vakıf icaresi ve taviz bedeli ve tella
ıi~ırılıyordu. 
~b liye rüsumu barçluya aittir. Arttırma şartnamesi 25/6/938 tarihinden 

l'ock son bir defa daha. mo. 
e baktı... itibaren tetkik etmek istiyenlere Sandık hukuk işleri servisinde açık 

Slarında fersudeleşmiş birer bulundurulacaktır. Tapu sicil kaydi ve sair lüzumlu izahatta şartna
~~ taş~yan ib~ os:na~lı· tek_ mede ve t:ıkip dosyasında vardır. 
~ h gafıl ve hıç bir 1 tımale Arttırınava girmiş olanlar, bunları tetkik ederek satılığa çıkarı_ 
lh_ aztrlıklı olmıyan bir ahenk.. 1 . -k 1 h kk d h - · d · ib ı B' 
~e h ste 1 al 

0 1 an gayrımen u a ın a er şeyi oğrenmış a ve ıtı ar o unur. ı-

~ 
a e yo ıy r ar, 

anın sakin sularında en rinci arttırma 12/8/938 tarihine müsadif Cuma günü Cağaloğlunda 

\i~ hızlarile en kısa yolu al _ kain sandığımıııda saat 14 ten 16 ya kadar yapılacaktır. Mu:vakkat 

** Toptaşı caddesinde 395 No. lu ahşap hanenin çıkması harap ve 
maili inhidam olması cihetile hissedarlardan birinin Nevşehirde ot.. 
duğu ve adresinin meçhul bulunduğu anlaşılan Mustafaya tebligat 
icrası mümkün olmadığından ilan tarihinden itibaren 15 gün zarfında 
izalei mahzur edilmesi aksi takdirde yapı ve yollar kaununun 44 ncü 
maddesine tevfıkan Belediyece mahzuru giderileceği tebligat maka-
mına kaim olmak üzere ilan olunur. (B. 3628) ·--- ..... ....._.. 

Bey©ğlu Vakıflar Direktörliiğü İlanlar~ 

Arabm aklına halel gelecekti. 
ve ağzına geleni söylüyordu: 
Çeşmidil durmadan sinirleniyor 

- Benim gençliğıme yazık de
ğil mi? Bırakın, azad edin beni. .. 
Ben, şehre çıkıp herkes gibi bir 
yuva kurmak isterim. Amma sa
ray değil de bir yer odacığı içinde 
olacakmış, olsun. Nihayet, gön • 
lüm şad olur ya yeter! .. 

Anber nğa, bütün kurnazlıkla -
nnı ve talfıkathı ele aldığı halde 
Çeşmidili bir türltl yatıştıramı • 
yordu. O, köpürmüş muttasıl söy_ 
l~1;yor, üstüne gaımek istıyen A.. 
ralJı ellerile iti? reddediyordu. 

• 
Eiılfır havız ulemı devam edi -

yordu. Sultan ·\:dz eski gözdesile 
nı•Jnem kapı dairesinde saatlerce 
ka:dıktan sonra hazinedarının gi
yrnrnesine müsaade ederek billür 
bav.ıza avdet ~tmişti. Fakat; bu 
döu~ünde öyl~ bir hal vardı ki; 
altı saatlik bir başpehlivanlık gü. 
rC':'mden çıkm ~ pehlivanlara ben. 
z.iyordu. Yüzü sararmış, yürüyü. 
şünde sallantılar vücude gelmiş, 
omuzlan düşmüş, gergın göğsü 

pörsümüştü. Epeyce bir zaman. 
danberi efendisinr..ı hasret olan 
hazinedar onu bir yamyam gibI 
iki saat içinde yiyip bitirmişti, 
mat güzele haşit'etlQ pehlivanı -

nın tortusunu bırakmıştı. 
Horozlar öF:yor, sabah ol:nağa • 

başlamıştı. Sultan Az·z havuz da. 
iresinc girdiğ! zaman bir an için 
unuttuğu mat gUzelı sedir üze _ 
rinde serilmh uyuyor görünce; 
yorgun kollarını güçlükle kaldı • 
np kalçasına koyarak yenemedi
ği hırsının fiild~n ziyade lafızda 
kalan ihtirasU~ mırıldandı: 

- Hakikate.1 güzel bir kızca -
ğız! Şu yatışa bak hele?.. Amma 
takat kaldı mı bbiel •. Çekilip yat. 
sak iyice olur ... Sabah da olmuş 
zaten!.. Dilşadı da berabercE' gö. 
türmek uykumuza vesile olur ga_ 
liba! .. 

Sultan Aziz; Dilşadı uyandır _ 
madı. İri ellerıle muhterisane bir 
surette saçlarını hafifçe okşadık-

tan sonra sedirine çekilip oturdu. 
Arzıniyaz, içeri girdiği zam.an 

ilk işi mat güzelin ne halde bu • 
lunduğunu tedkik etmek olmll§tu. 

Gürcü güzelinin biperva Padi.. 
şahı beklemeğe lüzum görmeden 
sercserpe uyuyakalmasına ve SuL 
tan Azizin de içeri girdikten son
ra, bu hale gazablanmamasına, 

hatta kendisine bile bu uygun .. 
suzluğu ortada!! yok etmek ira
delerini verıniyerek nargile ve 
demirhindi şerbeti istemesine doğ
rusu sinirlenmişti. Padşah, gün _ 
den güne ta.biatlerini değiştiriyor, 
zatı ~ahanelerine muvafık düşmi
yecek halata bile bile meydan 
veriyordu. 

Arzıniyaz, arzuyu şahaneyi ye. 
rine getirmek üzere mahrem kapı 
dairesine geldi. sırtında gül oldu. 
ğu halde; dış kapının tokmağını 
çevirerek araladı. Kapıda sadık 

bendeler! olan kalfaları sanki hu. 
zurdamış g1.bi ayakta el pençe di
van durmuş nöbet bekliyorlardL 

Kalfalar; hazinedarlarını gö -
rünce sevindiler. 
Hazinedarları şu emri vermişti: 

(Devamı \'ar) 

1 RADYOl 
BUGÜNKÜ PROGRAM 

Ak§am neşriyatı: 
Saat 18,30 Plakla dans musiki

si. 19,15 Spor müsahabeleri. 19,55 
Borsa haberleri. 20 Saat ayarı: 
Granviç rasadhanesinden naklen. 
20,02 Sadi Hoşses ve arkadaşları 
tarafından Türk musikisi ve halk 
şarkıları. 20,45 Hava raporu. 20,48 
Ömer Rıza tarafından Aı abca 
söylev. 21 Semahat Özdenses ve 
arkadaşları tarafından Türk mu
sikisi ve halk şarkıları. 21,45 Qr _ 
kestra: 1 - Bellini: Norma fan _ 
tezi. 2 - Siede: Flittervohen 3 -
Çaykovsky: Sivit Urlk. 22,\J A _ 
jans haberleri. 22,30 Plakla solo
lar, opera ve operet parçaları. 

22,50 Son haberler ve ertesi gü -
nün programL 23 Son. 

il Çabalıyan bir seyir yapı - ihale yapılabilmesi için teklif edilecek bedelin tercihan almamsı ica_ 

~il'~~~ . . beden gayrimenkul mükellefiyeti ile sandık alacağını tamamen geçmiş 
nın ardısıra ılerle-ven hu 1 tt Aks' 4 k . d t ta~ı..;ı..··d ·· b k' ,,_ ı k 

U~e to ido ancak ac~ba do v _ o ması şar ır. ı · ~a tır e son ar tırmanın cı,ımu u a ı :ıı.a ma 

Muhammen metre 
kıyıneti ınurab-

Cinsi Teknik Okulu Direktörlüğünden: 
Kilo ilk Cinsi 

tlt1.ıYdu? ~orpido atmak sure: şartile 2/9/938 tarihine müsadif Cuma günü aynı saat ve aynı mahalde 
bllnları batırmağa kalkışmak son arttırması yapılacaktır. Bu arttırmada gayrimenkul en çok art_ 

lilt(fü~, hem masraflı hem de tıranın üstünde bırakılacaktır. haütarı tapu sicillerile sabit olmıyan 
~ e]ı bir İ§ olacaktı. alakadarlar ve irtüak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz 
~L~ tnotör için bir torpido at_ 
~ b ve rnasarife dair iddiL:larını ilan tarihinden itibaren 20 gün içinde ev-

Lira bıu ilze-

40700 

rind,..n 

214,50 
104 
21 

455,tro 

Büyük bina 
Büyük bınanı ı y:mındaki k~:ik hane. 

Garaj 
Bahçe 

h llnlan isabet ettirmek ay. 
t · rakı mus" bı'telerile beraber dairemize bildirmeleri lazımdır. Bu suretle ı Be orrlund" Sıraservilerde Kat:b Mustafa Çelebi mahallesinin tş, bir de dört aehşetli in- - y b .. i 

doğuracağı tehlike, bil _ haklarını bildirmemiş olanlarla haklan tapu sicillerile sabit olmıyan- Beyoğlu caddesıle Hocazade ve Billurcu çıkmazı sokaklanndan 119, 
a geriden gelen konvoy mev- lar satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Daha fazla malfunat 119/1 l, 119/2, 8/1 ve 88 nu_:n~~a~jlı ve her türlü tadilata v: ~laveye_ el-
en bu ı"c:e cu··r•et etmek bir al k · t• 1 . 371231 d · ·ı S d ğ huk k · 1 · verişli bulunan 15 odalı komurluk, mutfak, çama ık, kalorıfer daıre. 

v ma ıs ıyen erın osya numarası e an ı ımız u ış erı .. . • . . . • . . b eu d hi t' d !erile banyo dairelerini ve muştçmılatı saıreyı havı knrgır hane ıle u ~. avet ma yem e sayı. serv·ısı'ne mu-racaat etmelerı· ıu-zumu ı·ıa·n olunur 
~" • hanenin cümle kapısının sağ ve sol ci:he1terinde maa müştemilat dörder 
il Jtısacık muhakemeyi yaptJk- ••• cxlalı iki ev ile vine bu haneye aid bulunan garaj binası ve bahçenin 
~nta ilk dü~üncesinden, bi • D t K KAT tamamı satılmak üzere 11/6/938 den itibaren 20 gün müddetle kapalı 
kararından vazgeçti... .. zarf usulile müzayedeye konulmuştur. ll Emniyet Sandığı: Sandıktan alınan gayrimenkulü ıpotek goster. 

t Unlara torpido atmnk değ- 2 _ ihalei kat'iyesi 1/7 /938 cuma günü saat 13 de Beyoğlu vakıf-
il l' h mek istiyenlere tahmin edilen kıymetin yarısına kadar ikraz yaparak b areket olmıyacak!.. lar direktörlüğü ihale komisyonu huzurile yapılacaktır. 

~U l'e d usulüne göre kolaylık göstermektedir. (3821) -
~ söylendi ve yeni en şu 3 _ İsteklilerın muhammen kıymeti üzerinden % 7,5 teminat 
J' ll't Verdi: ü t li makbuzlarile veya banka mektublarını 2490 No. lı kanunun tar a ı 

~ 1ı1a muhafız Türk destro - Emlak ve Eytam Bankasından : daırE"sinde hazırlıyacakları teklif mektublarile beraber ihale saatinden 
e doğru gidip onu batırdık. bir saat evveline kadar ihale komisyonuna vermeleri lazımdır. 

Sonra dönmek, bu dört gafil Esas No. Yeri Nev'i Eski veya Depozitosu 
l''' el# ll Yanyana bağlayıp ateşe muhammen T. L. 
~ k! kirası 

dan sonra: 
l\oı pid! 
l'' 

l'l 1ni tekrarladı; yeni alaban-

C. 17/3 Galatada, Kılıçali .Paşa &lepo 216,-
Mab. Çöpli:k iskelesi so. 
kağı No. 4 

Apartıma- .180,-

~ a sefineyi dümana, ilerde 

en ve destroyere aid oldu - c. 31/3 Fındıklıda Perizat Hatun 
~ dlal edilen gemi silobetine 

Yola koydu. Motörlerin ya. 
r n geçerken preskopun ob -
~ne rastlıyan hayal Hel -
• u dikkatli dıkkatli bakma -

ıı b 11ketti. 
r' r~ rnotörde ambarından gü-

malıallcsi Tulumba soka- nm birinci kah 
.ğında 37 No. lı 

A. 254/1 Galatadn l\.emankeş ma- Manokyan 1000,-
hallesindc Ualilpaşa so • 

.kağUlda No. 21 
hanının zemin 

katı 

33,-

27 

150,-

D ille kadar hıncahınç adam Yukarıda adresleri yazılı gayrimenkuller bir ila üç sP.ne müddetle 
lC du .. Bezler, eski püskü ya_ ve açık arttırma usulile kiraya verilecektir. İhale 2~/6/fl38 Cumartesi 

r Üzerine serilmiş kadın er- günü saat ondadır. 
efıl bir kütle yüzustü atıl -

S?.luk çocuk; hulasıı sefil in. 
S&tülerne istila edilmişti ... 

İsteklilerin bildirilen gün ve saat depozito akçesi ve nufus teske. 
relerile birlikte şubemize gelmeleri. (737) 

4 - Binayi görmek her zaman kabil olduğu gibi şartnameyi de 

görmek ve malfunat almak isti)-enlerin Beyoğlu vakıflar müdürlüğü 
akarat ve mahlıilat şubesine müracaatları. (3458) 

lstanbul Gümrükler Baş 
Müdürlüğünd.,n ı 

İstanbul Gümrükleri için 16 lira aylıkla ve musabaka imtihanı ile 
namzet memur alınacaktır. Musabaka imtihanına girebilmek için ara
nan şartlar şunlardır: 

A. -- Memurin kanununun 4 ncü maddesindeki şartları haiz bu. 
lumak, B - Askerliğini yapmış veya tecil edilmiş bulunmak, C - 30 
yaşını geçmiş olmamak, D - En az lise tahsilini ikmal etmiş bulun

mak. Bu vasıfları haiz olan isteklilerin 25/6/938 gününe kadar müra
caat etmeleri ve sicil servisinden verilecek liste mucibince belgelerini 

9/7 /938 akşamına kadar tnmamen hazırlamış olmaları lazımdır. Bel
gelerini bu tarih~ kadar hazırlamamış olan istekliler imtihana gire -
miyeceklerdlr. 

Musabaka imtihanı 
placaktır. 

11/7 /938 günü saat 14 de Ba~müdürlükte ya. 
(360D 

Ekmek 
Dağlıç eti. 

Kuzu eti 
Sade yağı 

Sabun 
Zeytin 

Kuru soğan 

Patates 

Toz §eker 
· Mercimek 

Nohut 

Pirinç 

Kuru fasulya 

Tavuk eti 

Rindi eti 

31 kalem sebze 

22000 adet 

2900 demet 
26300 kilo 

Küo 

45000 

15000 
2000 

5000 
1000 
1000 

6000 

5000 

7000 

500 

600 

3000 

2000 

tahmin teminatı 
bedeli L. Kr. 

Kr. 

10 

47 

47 

100 
33 

33 

' 7• 

27 
17 
14 

25 

17 

• 

337 50 

599 2, 
375 

333 68 

1000 53 
500 ~ 58 13 

2757 lira 206 78 

Eksiltme 
11ati 

10 

10.30 

10.45 

11 

11.30 

11.45 

Yıldızda bulunan okulun mayıs 939 sonuna kadar ihtiyacı olan 

yukarıda cins ve miktarlarHe tahmin bedelleri ve ilk temınatları ya_ 

zılı maddelerden et, sade yağı kapalı zarf ve diğerleri açık ~ksiltmeye 

konmuştur. 

Eksiltme 29/6/938 çarşamba günü yanlarında yazılı saatlerde Gü. 
müşsuyunda Yüksek Mühendis mektebi muhasebeciliğinde toplanacak 

olan komisyonda yapılacaktır. İsteklilerin şartnameyi görmek ve ilk 

teminatlarını yatırmak üzere eksiltmeden bir gün evveline kadar 

okulumuza ve eksillme günü cari sene ticaret odası belgesi, ilk temi.. 

nat makbuzile komisyonda bulunmalarL 

Teklif mektubları 2490 sayılı kanunun tarifatı dairesmde ve ek

siltmeden bir saat evveline kadar kabul edilir. Postaun vaki olacak 

gecikmeler kabul edilmez, mektublar makbuz mukabili komisyon 

başkanlığına verilir. (3497) 
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Hastalık 
•• 

Olüm 

FARELERi FAR 

ve pislik 
geti ren 

HASA 
fare zehiri 

ile öldürünüz. Macun ve buğday şeklinde olup büyük ve küçük her 
nevi fareleri, sıçan lan derhal öldürür. Tesiri kat'idir. Fareler k0km11z. 
Buğday nevilerini serpmelidir. Macun olanlarını yağlı bir ekmeğe 
ve her hanği bir gıdaya sürerek farelerin bulunduğu yerlere keymalıdır 

Macun ve 
buğday 

Beyoğlu 

10 büyük 25 kuruştur 

Vakıflar Direktörlüğü ilanları 
KIRALIK EMLAK 

Mahallesi Soka~ Numarası Cinsi Aylık kira ·• 

Tophanede İlyas çelebi ve caddesi 
Kasıınpaşada Gazi Hasan paşa 

• • 

.. 
Galata Yemenici münhedim Yenicami 

Beyoğlu Kamer hatun 

Kasımpaşa Gazi Hasan paşa 

Beyoğlu Pangaltı 

• • 
Beşiktaş Dikilitaş 

Mekteb 
Kayık iskelesi 

avlusundaki odalardan 
tarafındaki oda 

Kızılcık 

Kayık iskelesi 

hala 

16 
8 

41 

19 

289 

Lıra 

Ev 13 00 
Dükkan 03 50 
Arsa 12 50 

Oda 02 50 
Apartıman bi -
rinci dair~ 
metre murab_ 
baı arsa 

08 00 

13 20 
Çayır 89 Kagir ev 12 oo 

Frenk kilı,esi yeni Satircı 21 Kagir ev 14 00 
Camialtı 4 Dükkan 02 00 
Tati' 24 KSgir ev 09 00 

ı-..r · 

Kasımpaşa Camilkeblr 
Yukarıda yazılı vakıl 

mıştır. 

mallar 81/5/938 sonuna kadar kiraya veril mek üzere açık arttırmaya çıkarıl-

İhalesi 28/6/938 salı günü saat 
rat şubesine gelmeleri. (3692) 

14,30 da yapılacaktır. İsteklilerin Beyoğlu Vakıflar müdürlüğü aka_ 

• 

n 
~lMl ~ 
Op p.~ 

Alemetı feı r lko 

Türkiyenin en birinci terazi fabrikasının mamuliitıdır. 

Taklidlerinden ııakının~ Her yerde arayınız. 
Toptan satış yeri: Tahtakale No. G6-68 -

lstanbul Vakıflar Direktörlüğü I an .arı =ı 
Muhammen 

kıyme ti 

Lira Kuruş 

4500 00 

250 00 

Pey plrası 

Lira Kuruş 

331 60 

18 73 

Fatıhte eslc1 Dülg~ı·zadc yem Kfr_ 
mastı mahallesinde Nalban.t Demir 
sokağında bermucibi senet eski 15, 
15/1, 15/2, 17. 19. yeni 1~. 15/J, 17, 
19, 21, ve No. taı 17. 19. 21, 23. 25 
No !arla murakkam ve bir sakaf 
tahtında beşer odalı iki ev ile ev_ 
lerin altında bir d'ükkan bir depo 
ve bır garajın tamamı. 

Beşiktaş İcra Memurluğundan: c 1 L Yervantın Sotiri zimmetindeki a
lacağından dolayı tahtı hacze alı

nan Arnavutköyünde eski Çarşı 

yeni Satış meydanı eski 19/19 mü
kerrer 35/21 yeni 13/14/lô kapı sa
yılı Yedikule haricinde kain salha
nei miri 10 adet: ganem salhanele
rir<ı!en dördüncü salhaneve merbut 

Üzerinde yapılan en son tecrübelerin 

Kendine beyhude yere 
eziyet ediyor. 

NEVROZiN 
V!lr kan ı z lırab 

çek l llr mi ? 
sa,, dit ağrıları 
ve üşütmekten mütevellld 
bütün ağrı, sızı, sancılarla 

nezleye, romatizmaya karşı 

NEVROZiN 

1 bir adet kasab gediğinin °5/120 his
sesi ve bervechi mülkiyyet muame
leci şerbethanesi gediğinin 4.-0/120 
akçesi ve 21 numaralı muayyen ma_ 
hallinde müsrekar berber gediğinin 
rubu hissesi ve rubu ansülüs hissesi 
ve Hoca Sinan vakfından 406 arşın 
icareli bir bab menzil ve tahtında 
bir bab şerbethane ve bir bab ber
ber dükkanı ve ir bab kasab dükk5.. 
nının 4/12 hissesi ve 35 numaralı 
105 arşın icareli 40/120 hissesi 48 
metre murabbaı bahçesi olan Fran_ 
cala sokağında 16 numaralarla mu_ 
rakkam halen lokanta olarak isti -
malolunan alı§ap zemini beton ça-
tısı yerli kiremitle mestur ve yalnız 
lokanta 75 metre murabbaı üzerine 

TOKALON 
KREMi 

mebni muhtacı tamir olan işbu gay_ tehassısı tarafından 
rimerıkulün açık arttırmaya çıka - 17 ila 72 yaşları nda 
rılmış olup 23/6/938 tarihinde şart- . . 

ile tecrübelerini yap. 
mak için bir cild mü-

namesi divanhaneye talik edilerek 107 kadın ıntıhap 
28/7 /938 tarihine müsadıf perşem- edilmiştir. 

be günü saat on dörtten on altıya İ t neticeleri 
kadar dairemizde satılacaktır. ş e 

Muhammen kıymetin tamamı 800 
liradır. Arttırmaya iştirak için yüz.. 1 ., 
de yedi buçuk teminat akçası alı _ .D .!! 
nır. Yormi senelik taviz bedeli müş- 'ti ~ 

kaşelerini alınız. terisine aiddlr. Arttırma bedeli mu- ~ >-
lca bında gUnde 3 kat• hammen kıymetin yüzde yetmiş be_ Si h be le 17 17 alınablllr.lamlne dıkka şini bulduğu takdirde ihalesi yapı.. Y• n r 

Taklldlerlnden ıacaktır. Açık maaameler19 18 
Aksi halde en çok arttıranın ta _ Buruşukluklar 22 19 

s11kınınız . 
ahhüdü baki kalmak üzere arttır_ Gevfek c:lld t4 12 

ve Nevrozin yerine başka bir ma on beş gün daha temdit edilerek Yağlı clld 18 18 
marka verenleri şiddetle 12/8/938 ta ·h· ·· dil 

rı ıne musa cuma Kuru cild 17 16 
.. ••••re• d•de•dini· ·- ·z •. ----- günü ayni saatte en çok arttırana - -

ihale edilecektir. 107 100 
Sultanahmed Üçüncü Sulh Hu

kuk Hakimliğinden: 
2004 numaralı İcra kanununun -·------------' 

Her sabah daha genç 
görünmeğe çalışınız 1 

Şayan ı hayret 
semerelerini 

görünüz. 

-da* 
HC1"hangi bir kremi ku11?11111~nıı 
eııvel bu basit tecrübetJı yap 

kell cildi ' 
cevheri vardır. Siz uyur ıderlt 
Dizi besler, buruşuklukları g '{b 

. kıla!· ve taze, nermın ve genç . (Y'i• 
RIN SABAH, beyaz renJ<tek.ı aa• 
lilZ) Tokalan kremini sürürıUZ· be· 

di ·ci ve 
yet besleyici, kuvvetlen rı ı·tlfı . er 
yazlatıcıdır. Siyah benlerı eı;ıııct 

Hazine namına İstanbul Maliye 
Muhakemat Müdürlüğü tarafından 

Ayşe ve Beyoğlunda Firuzağa ma.. 
hallesinde Soğancı çıkmazında En

ver Bey apartırnanında Mustafa Pa.. 
şa kerimesi Ayşe Behir~ aleyhine 
maaştan fazla mehuz 119 lira 57 

kuruşun tahsiline dair açılan dava
sının ilanen yapılan tcblığat üzeri

ne cari muhakemesinde 119 lira 57 
kuruşun beyanname tarihinden itL 
haren %5 faiz ve %10 ücreti veka

letle birlikte tahsiline 10/11/937 ta
rihinde karar verilmiş olduğundan 
tarihi tebliğden itibaren usulün 

437 ncı maddesine tevfikan 8 gün 
zarfında temyizi dava edilmediği 

takdirde hükmün kesbi kat'iyet e
deceği hüküm hulasası tebliği ma.. 

126 ncı maddesine tevfikan ipotek 
sahibi alacaklılar ile diğer alaka _ 
darların ve irtilak hakkı sahihleri
nin dahi gayrimenkul üzerindeki 
haklarını ve hususile faiz ve masa
rile dair olan iddialarını evrakı 

müsbitelcrile yirmi gün içinde İcra 
dairesine bildirmeleri lazımdır. Ak
si halde hakları tapu sicilleri)e sabit 
olmadıkça satış bedelinin paylaş _ 
masından hariç kalırlar. İşbu mad
dei kanuniye ahkamına göre hare_ 
ket eylemek ve daha fazla maltımat 
almak istiyenlerin de 937 /945 dosya 

açık mesaıneleri sıkıştırır. Erı giiıtl• 
ve sert bir cildi beyazlatarak pud
leştirir ve :yumuşatir. Bilh85531ıırı~· 
ra dçin ideal bir esastır. 50 yaŞ ·esiP. 
daki kadınlar, bu basit usul ~ay eb~l· 
de §imdi 30 yaşlarında g>.ru;~ u~· 
yorlar. Yukarıki resimle~,. c~ullııl'' 
suru olan Tokalan ]<reınını )<i ](3• 

BU AKŞAM YATMAZDAN EV- madan ve kullandıktan sorır3 ı:ı~· 
VEL yüzünüze pembe renglndekıi dınların bakikt fotoğraflarıdır:li )<•' 

Tokalan kremini sürünüz. Terki - ka hiç bir müstahzar ile ıcab~aiJI'' 
binde, genç hayvanların cild hü - yas olıruyan Tokalon 1<renıi 
ceyrelerinden istihsal edilen Biocel mütehayyir neticeler verir~ 

numarasile memuriyetimize müra_ 
caatları ilan olunur. 

Tarifeler gişelerde sab lm ak t a ı r. 

Gayrimeıtkul 

• •• Edırnekapı cıvarında eski Keçeci 
p:rı \'e yenı Hatice Sultan mahalle
sjnı •. eski Tekke ve ycnı N.yazı Mı
sırlı sokağında t>$kı 32 yeni on No lı 

ve dört oda bır sofa ve bir mutfak.. 
tan ıbaret ahşab bahçelı evın ta _ 
rnımı. 

İslanbul 4 üncü icra Memurlu _ lı•••••••E1E1••••11111mım:ı:ı•••••••••ıl D İKKAT ı;st ı• 
. ı·· ;pote1': g ,,~ 

1000 OQ 75 00 Samatyada Ağahamamı caddesin _ 
de Hatuniye namı diğer Hacce Fat_ 
ma vakfından 918. 44 metre mu -
rabbaındaki arsanın tamamı. 

ğundan açık arttırma ile satışa aid 

menkul il:in: 

Bir borçtan dolayı m1hcuzun sa-
Daktilo aranıyor 

!ışına karar verılen 2003 numaralı Belcıliye merkez muhasebesinde münhal bulunan daktiloluk için 

otomobil 5/7/938 salı saat 12 den 1_ 24/6/938 Cuma günü saat 14 de imtihan yapılacaktır. İyi daktilo bilen 

tibaren açık arttırma :ıe bedeli pe_ taliplerin bir istıda ile imtihana girmek üzere müracaat etmeleri ilan 

şin alınmak şartile Beş.ktaş tram_ olunur. (3787) 

vay caddesinde (Süreyya) apartı-1=========================="" 
Yukarıda yazılı emldk satılmak üzere 15 gün müddetle açık art- mannın önünde satış yapılacağın _ 

tırmaya çıkarılmıştır. İhalesi 30/6/938 perşembe günü saat 10 d'a icra dan müşterilerın 0 gün gösterilen. 

edileceğinden istekl!lerin Çcmberlitaşta Vakıflar R~i\dürlüfünde saatte hazır bulunmaları ilan olu-

Sahip ve neşriyatı idare eden Başmuharriri 

ETEM İZZET BENİCE 

mahlulat kalemine müracaatları. (3564) nur. (8542) 1 BASILDIGI YER; SON TELGRAF MATBAASI 

Emniyet Sandığı: Sandıktan alınan gayrımenku u · .3ps 
. k d jkraz ) O) mek istiyenlere tahmin edilen kıymetın yarısına a ar (3s2 ./ 

usulüne göre kolaylık göstermektedır. • ::;;;;;, 

Fatih Kaymakamlığından: ır d" 1 
333 doğumlu ve bu doğumlularla Kadınlar lçlfl 

muameleye tabi kısa hizmetli ve 1 

(orta) ehliyetnamelilerin 1 Tem -

muz 938 gününde bulunmak üzere 

Yedek Sübay okuluna sevkedile -

ceklerinden 26 ve 28 Haziran 938 
gü nlerinde Şubede bulunmaları i
lln olunur. 


