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iLK MUSBET NETICEYi ALDIK 
• 

Başvekil 29 Haziranda meclisten 
selô.hiyet ve itimad istiyecektir .. 
ijata f da bitaraf hey' etin kırdığı potları F ran
sa ile aramızda doğrudan doğruya hallede
~ k bir şekil bulunması mevzubahistir 

-~skeri müzakereler niçin ağırlaştı? 
• • • 

Başvekilin istiyeceği 
selô:hiyet ve itimad 

nkara 24 (Hususi muhabirimizden)- Türkiye Büyük Millet 
Meclisi ıalib bir ihtimale göre 29 haziran ÇB1'§amba günü yaz 

h· .tatiline başlıyacaktır. O gün Başv~kil .c?ıaı. ~a~~ ~~~!iste mü. 
•ın hır nutuk söyliyecek ve Hatay vazıyetini geçırdiği butün safha. 
Qrı ile anlatarak eıı son vaziyete göre ve Meclislıı tatil devre<ıine ge. 
~Cceğine nazaran takib olunacak hattı hareket üzerinde MecU.dcn 
. 'lirnad ve salahiyet istiyecektir. Dün de bildirdiğim gibi hükumetin 
~li~eceği salihiyetley arasında Hatay meselesinin arzedeceği her türlii 
1~alube göre hilkilmetin tamamile serbest ve fiili hareket edebilmesi 
v~ İcabına göre muahedeleri mer'iyetten kaldırması ve bunların İcab. 
~lııt lıvşılaması keyfiyeti de vardır. 

• • • 
ilk müsbet netice 

nkara 24 (Hususi muhabirimizden) - Uluslar Kurumu heyeti 
Bataydaki seçim faaliyetini tamamile durdurmuştur. Bu heye. 

t, tin şimdiye kadar kırdığı potların ve ~aziye ~id kütüklı:rın ~~ 
)esi için Fransa ile aramızda doğrudan dogruya hır hal şeklı tesbıti 

'--- (Devamı 6 ııcı sayfamızda) 

~akineye:_ 
~erirken 
li8tayda son bir 
şaheseri rezalet 

•• 

Avustııry~nm işgalini müteakıb tezahürat yapan Almanlar 

Çekoslovakya 
dilik yolunda 

ışleri şim· 
gidiyor 

İngiliz Hariciye nazırı, Avam Kamara· 
sında müzakereler neticesi bir itilaf 
husule gelmesl için sükOnet ve ih-

~ tiyatın muhafazası lazımdır, dedi. 

Prag 2.4 (A.A.)- Nazırlarla Sü. \ ~ette saat 17 de yenide.n ~lan -
det mümessilleri dün BaşvekA • (Devamı 6 ıneı aahileınızde) 

~~rolardan kapanmadan 
kontrol heg'eti büyük 

once 

ıskandal dalıa 
bir 

çıkardı 

Askeri müzakereler, secim 
faaliyetinin durdurulması 

4.ntakya 2.2 (A.A.) - Anadotıı 
~Q sının hususi muhabiri bı!di
lıcr, 
o . b -
~ "" Babılt~r~n seçnn urosıın. 

""····osıf t.adı.ıelcr uuku bul • 
~"ıtur. Büı·onun reisi ekal!iyeı ~ 
1-0~ıe1·iııe giderek köylüleri bazı
~1n1n. arzularına rrığr.?.en ôniL1ıe 
iıQtııı,§ ve nezareti altı1".da büro • 
lıı •oktuktan sonra l'.a pıları kapa
~Qk toptan Arab listesine kay •• 
~ _ll>ıeğe. başlamıştır. B1! arada 
"ı~'k. cemaati listesine ~uy_dedi! • 
~ k ıstiyenlerin cHanrıı mıl!etten. 
"• . Ilı sualini ısrarla tekrı:r etmış ve 

1ıı''el4 •Arabım amma Türk c~
~ <lııtıne yazılmak is:<yO''l:TJID dı. 
1 rııe,.e cmademki A1a'1:ı:ın, Arab 

'~ ı t ~ 1 ncaksınw cevabır.ı vererek. 
ı'''>la Arab kartı vem.iştir. De. 
~Uenin köylere giderek 11ııtuk.lar 
h !ıleınesi münteltible•·i bizzat cel
~tllıesi ve ki!ometrelerı•e yollar. 
•n~ Yaya geldikleri J•nMe kapının 
~ ""de saatlerce aç s1·7~,~ bekli

Eğlence yerlerinde 
ucuzluk nasıl temin 

edilecek? 
Darülaceze, belediye, damga resimleri 
0/0 28 den yüzde ona indiriliyor. Mü
essese sahibleri de meşrubat ve me'ku-

e,. '.l'iirklere •gici"ı!ı-iz;'bütü:n e -
(Devamı 6 mcı •iıhifcde) . '\ 

Hataydaki yeni Fransız delegesr I 
Albay Kole 

lit fiyatlarını indirecekler. 
(Yazısı 2 inci sahifemizde) 

,, LJ.• b. 
rııc ır 

' 
mızın 

teminat Ha~ay dava
hal ledi lme si kadar 

müessir ·olamaz,, 
Hatay bir mes'ele, bir ihtilaf idi. Mes'uliyeti -
bizim olmıyan ~alar ve kası~lar yüzünden 
buhran haline geldi. Onu bir facia olmaktan 
menetmek lazımdır. 

Ankara 24 (Hususi muhabirimizden) - Ulus 
Başmuharriri Falih Rıfkı Atay •Ağır bir suçlan. 
nıa· serlevhası altında yazdığı başmakalede na. 
tay davamızdan bahsederken bilhassa şu cümleleri 
kaydetmektedir. Ehemmiyetine mebni aynen ve. 
riyorum: 

ran haline ı:eldi. Ollu bir facia olmaktan menet. 
mek lazımdır . 

Sözüıpüzü bitirmeden ıunu da ilave edelim ki 
Türkiye hükôınetlnln Hataydaki komisyonla alii. 
kasnı kesmesinin manası, Bavaa'lll izah notu ile 
hafifletilecek bir§e:f deiiJ.dir. Alaka kesilmek de. 
mek, onun bütün müdahalelerinin sebeb oldu:U 
haksızlıkları şimdiden ve cihan karşısında red. 
ddmek, onun yeni haksızlıklar yapmasına artık 
müsamaha etmiyeceğimizi ilan etmek, ve Milletle 
Cemiyetine, bu komisyonun kendi davalarına hı. 
yanet etmekte olduğunu hatırlatmak demektir. 

•Hiçbir teminat, Hatay ıJavaıruzın halledilmesi 
kadar mües>ir olamaz. Burada şunu da işaret et. 
meliyiz ki bu hal meselesinde, sür'at ve kat'ilik 
diğer amillerin başına geçmiştir: Her türlü aykırı 
unsurları hemen tasfiye ederek, hakiki ve piıriiz. 
süz bir anlaşmıya varmalıyız. 

Hatay bir mesele, bir ihtilaf idi. Mes'uliyeti 
bizim olmıyan hatalar ve kasidler yüzünden buh. 1 

Bahis mevzuu nazari münakaşalar değil, vak'alar 
ve hadiselerdir.• 

Çalışma 
Saatleri 

!Mısırda milli birlik ka
binesi kuruluyor 

Ay başından itiba
ren değiştirilecek 

Yaz mevsiminde da'relerin er· 
ken tatil edilmesi hakkında mev. 
zuu basolan karar, dünkü Vekil
ler Heyeti içtiınaından sonra kesbi 
kat'iyyen etmiştir. 

Bu karara göre, dairelerde yaz 
mesai saati, sabah saat 8 de baş. 
lıyacak ve öğleden sonra 14 e ka. 
dar bila fasıla devam edecektir. 

Bu mesai şekli, 15 eyl(ıle kadar 
devam edecektir. 
Kararın tatbikına 1 temmuz • 

dan itibaren her taraft~ başlan • 
ması çok muhtemeldir. 

Orta Anadoluda 

Yıkılan 
Köyler 
Kışlan Önce 
Yapılacak 

(Yazısı altuıcı sahifemizde) 

15 kanun 
Liiyıhası 

Meclisin bugünkü iç
tim aında müzakere 

edilecek 
Ankara 24 (Hususi muhabiri • 

miz telefonla bildiriyor) - Mec
lis bugün saat 15 te toplanacak ve 
15 kanun 18.yihasını müzakere e • 
decektir. Bu arada bılhassa avu
katlık toprak mahsulleri ofisi, 
adliye harç tarifesi kanu -
nuna ek noter harç tarıfesi, 

hava subaylarına verilecek zam
lar ve tazminler ile perakende a. 
Iış verişlerde pazarlığı yasak eden 
kanun layihaları mevcuddur. Bu 
layihaların bugün birinci ınüza -

-kereleri yapılacaktır. 
(Devamı 6 ıncı .ahifede) 

Yalnız Nah as paşa'nın 
Vefdcileri muhalefette kalıyorlar 

Kahire 24 (Son Telgraf) - Mı. 

sırda son yapılan seçim netice~ 
de hiçbir fırka tek başına iktıd 
mevk:iini elde bulunduracak d> 
recede ekseriyet temin edeme • 
mişti. Bu vaziyet kar§ısında il 
başında bulunan büki.ımetlerin, 

hükıimete iştirak etmiyen parti
lerin birleşmesile iktidar mev • ' 
kiini kaybeylemesi her an vukuu 
melhuz bir ilıadisedir. Böyle ol • 
masa bile bu hal bükfunetin de • 
vamlı ve esaslı büyük işlere giri§. 
mesine mani olmaktadır. 

Bu maksadla Başvekil Mahmud 
Paşa muhtelif parti mümessille • 
rinin ;ştirakile bir milli birlik ka. 
binesi kurmaya karar vermişti . 
Mahmud Paşa uzun müddet bu 

lDevamı 6 ıncı sıJıifede) Başvekil Mahmud Paşa 

Frankistlerin hava bombardımanile tahrib eyledikleri bir şehir 

Gaye, harbi Avru
paya sirayet ettir-

k . . ' meme ımış ... 
Çemberlayn, yine itimad reyi aldı 

(Yazısı altıncı sahifemizde) 



, _SON T EL G il A l!' - 24 Haziran 1938 

ı K ı TA s LA R ARA s 'N o A ı Kahraman binicl-
M u r A R EKE . lerimize Partimi-

ve .• HALUK NiHAD . ..k ani 
Geçen yıl, Şair Ha!Uk NJıad. Nihad nasıl anlatıyor. ZI n ŞU r 

gökten inecekmiş gibi ümidsiz Ônlerinde iki yol, biri dıizgün biri ---
bir ümidıe bekıediğiınD ilk milli dik, Süvari ekibimiz için 
epopeyi, •Çanakkale• yi vermişti. Biri taze bir iman, öteki uırıidsiz. d l murassa m·a alyan ar Şüphe yok ki, Çanakkale ele !ık .. 
fevkalade muvaffak bir eser de- Bekir Bey geri döndü, l•crqı ç;:z gi- hazırlanıyer 

bi ktn'U ğildi. Lakin özlediğimiz, bekledi.. 
Simiii azgm atını Seli-!!t, g~nqe Avrupanın muhtelif ~ehirlerin -

doğru... de muvaffakiyetli müsabakalar 

Eser çok hareketlidir; baştan yaptıktan ve şerelli binicilik -
aıtaiı dinamik sahnelerle doludur. ler aldıktan sonra memleketimi • 

Tedavülden 
Kaldırılacak 
Uf ak paralar 

Birbiri üstüne işlenen cinayetler 
metresini bıçakla doğrı

öldüren bir adam ! 
Genç 

yarak 
Bu kanlı hadisenin failini arı yan Tire zabıtası 

Bunların ı•rlne ıentlerl şehir y0lunda bir cesedle karşılaştı l 
tıazırlanıyor 

Evvelkı gün, Tiren.in Şark cihe · 
tinde, Tirenin iki kilometre me • 
safesindeki Tire Ödemix )Olu ü
zerinde br cesede raslanmıştır. 

bulunmamıştır. Cürüm aleti olan 
tabancada elde edilmiştir: Katil, 
adliyeye verilmiştir. 

İKİNCİ CİNAYET 
ğim.iz eserdi. Billıassa. idarl değe. 
rinde olduğu kadar edebi kıymeti 

hakkın.da henüz tam bir fikir sa
hibi olmadığımız şairi bize tanıt. 

ması itibarile •Çanakkale• iki de
cMütareke., hem parça parça, 

hem de kül halinde güzeldir. E. 
sasesı, bi:zce muvaf!.lkıyeti de ba.. 
radadır. 

Bronz 5 kuruşluklarla 100 para. 
!ıklar ve nikel 1 kuruşluklar bu se
ne başından itıbaren mevkii teda -
vülden kaldırılacaktır. Bu tarihe 
henüz 6 ay olmasına rağmen mal 
sandıkları ve \"Cznelerinin pek muz
tar kalmadıkça tekrar bu paraları 
sürüme sevketmemeleri alakadar -

ze dönmüş olan kahraman binici. lara bildirilmiştir. 
!erimize birer hatıra olmak üzere 1 klnunusani 939 dan itibaren 
Cumhuriyet Halk Partisi ta.rafın • ta..mamen tedavülden kaldırılacak 

Tire zabıtasının, hadise anında 
mahallinde yaptığı tahkikatta, bu 
cesedin yankesicilikten dört em.. 
niyeti umumiye nezaretinde bu. 
lundurulan Milasın Burgaz ma
hallesinden Caba Mustafa oğlu 
Ahmede aid olduğu anlaşılmıştır. 

Yukanda izahatı verilen cin'l
yetin tahkikatı devam ederken 
Tirede ikinci bir cinayet daha ol
muştur. Tirenin gal'bına düşen ve 
Tire merkezine üç saat mesafede 
bulunan Alacalı köyünde, Kadir 
oğlu Alinin hizmetkirı Mehmet 
oğlu Yaşarın beraber yaşadığı bir 
kapatması vardır. 35 yaşlarında 
olan Bn. Ayşe son zamanlarda sık 
sık, erkeği Ya.şarla kavga ediyor 
ve aralarında ağı.r sözler geçiyor
du. 

fa kıymeilidir. 
Bize, .çanakkale• ile iktifa et. 

miyt><:eğini evvelden müjdeliyen 
şair, sözünde durdu. Şimd eli • 

mizde cMütareke. bulWlmaltta
dır. Sanırım ki, ·Milli edebiyat> 
fikrine hücum edenler bu kitabla. 

muhası.mla.rma bir mütareke tek. 

lifi mecburiyetinde hlacaklar • 
dır. 

Milli ve milliyet~! edebiyatın 

§imdiye kadar yazılanlar içinde 
en muvaffakı değil, muhakkak 

ki, en samimisi, en içlisi sayabi
leceğimiz cMütareke• kara gün -
ler!n ıztırabını o derece canlı çL 

zlyor ki, yeni nesil, görmediği acı 

günleri, bu bedbaht ~ağı yaşamış 
olanlar kadar kuvvetli hissedebi
lir. Şair, şiir yazıyorum diye ede. 

bl h~yecanı, milH heyecana tercih 
etmemiş. Duyduğu ve duyurmak 
istediği gibi ya:ıımış. 

cl\tütareke• de öyle parlak tas.. 
vlrler, derin manalı mısrA!ar, ke

lime oyunları bulamazsınız. LA. 
kin şairin kalemi bir objektif oL 

maş. b r fotoğraf sadakatile, ya

şadığımız o kara günleri evvela 
kendi kafasında tesbit etmiş, son. 

ra bu.'lu kelimelere tahvil ederek 

sayfalara dökmüş. Her sayfa, Mü

tarekeyi gösteren fotoğraf, biirun 

kitab, bu fotoğraflardan milteşek. 
kil canlı bir albfımdiir. 

M~zuu, şairin yardımle şöyle 

hulasa edebiliriz: 

c Yüksek tahsilini ilvrupada 
yapmaktayken büyük harbin pat. 
lama.n üzerine askerlik hizmetini 
ycıpırıak için lstanbula g~len Se
lim, ihtiyat zabiti olduktan sonTa 
cepheye gitmiştir. C~ede kah. 
ramaıı.cıı cföı,-ii.rhikten sonra San

kırm~ harı,iade Raulra niT diq.. 
miı tıe s·birycıyo ıinU!ınıiJtiir. 

Uzı.: harp l(lllannı orada bir gar. 
nizoıula g~çiTen Selim, Ru ihfi.. 

lıilı iizmu biTkaç arJcadafile gar. 
nizond4'1'1 kaçm'§ ve Şırrk &lemini 
de !JÖrerek i.itarekede İıt'lnbıı!a 
döıımiqtir. lstmı!nd f zci bir hal
dedir. Meml.?lceti dİif'l'an kııpla.. 

mi§. Ailesi mahoolm!IXtur. Bu n.. 
roda, eıki biT baba dost•ı o;an &
kir Beye rastlam'ltır. Bekir Beye 
göre artık her ümid mCllıvolnrnştur 
.Mı>mleketin kurtulaca§ma ıııan • 

mak güçtür, halbuki Selim blis -
bütılR ayn kanaattedir. lr.anıyor 
ki, bir gün bu memleket kurtula.. 
cak, i.rtikldliııe katnt§acakt11'.• . 

Bakınız iki düşünüşü Hal~lı: 

Haluk ihadı tebrik ederiz. 
·~a.nakkale> bir bru;;langıçtı. HU. 
mi Ziyanın dediği gibi ·~tüt~re. 
.ke• şair için bir •Araf• oldu. Fa.. 
kat Çan.akka!eden mütarekeye 
kadar geçen zaman boyımca ken. 

disini bir hayli renklenmiş ve gö. 
7Ü' zaviyesi gexzjlemiş bulduk. 
Eminiz ki, •Kurtuluş• destanı ile 
en mükemmel, en muvaffak ese
rim vermiş olacaktır. 

dan kıymetli madalyonlar veril • 

mesi kara.rla.ştırılmıştır. 

Bu madalyonlar gayet san'atkii. 

olan bu paralar, 940 senesinin ılk 
gününe kadar yalnız mal sa::ıdık • 
ları veznelerinde değcştiril<>bile -
ceklerdir. 

rane bir şekilde hazırlanmakta • Diğer tartftan halen piyasada 
dır. Her madalyonun bir yüzünde tedavül etıniyen %5 ve 50 kuruşluk 
(Nis • Roma - Varşova) ibarelen paraların mal şubelcrınde değişti. 
malı.kük bulunacaktır. Diğer ci • riJımesine de 939 senesi 1 inci günü

betinde ise namına verildiği binici 

subaylarımızın isimleri yazılı ola

caktır. 

ne kadar devam olunacaktır . 

Tedavülden kaldırılacak olan b:.ı 
ufak paralarımızın yerir.c miktarı 
kafi ufaklık para darbolunacaktır. 

Sinema ve tiyatrolarda ucuzluk 
nasıl temin olunacak ? 

Cezalandırılan 
Tüccarlar 
Yüksek fiatla mal sa-

tan'.ar tecziye elund.ılar 

25 yaşlarında bir delikanlı o. 
lan Ahmet, hadise günü Tirede 
bulunuyordu .. Anlaşılan, Tıreden 
ayrılmak üzere Tire Ödemiş yo
lu üzerinde gidiyordu. Arkasında 
ve kafasında ilı:.i tabanca yarası 

vardı. Suçluların veya. suçlunun 
kullandığı silahın nevi, tabanca 
kurşunlarının muayen esiyle 
Bro\'11İng olduğu anl&iılmıştır. 

Hadise mahallinde Tire jandar. 
ma komutanı ve miiddeiumumL 
sinin yaptıkları tahkikat hiıd:senin 
bir ik" saat içinde aydınlatılm1sı
na vesile olm~tur. Bu cinayet 
Tirenin İhsaniye mahallesinde 
oturan Nuri Pulatın işlediği an. 
lru;;ılmış ve kendisi takib edilerek 
tevkif edilm4tr. Katil, cinayeti 
işle-',ğıni itiraf etmekle beraber 
sebebinı aydınlatacak beyanatta 

Aslen Çankırının Sünkür kö.. 
yünden olan Yaşar, Sn. Ayşe Tay
lanı kıskandığını yüzüne söylü • 
yor ve haraketlerini tanzim et • 
mesini istiyordu. 

Evvelki gün saat dokuz radde
lerinde tekrar, henüz anlru;;ılamıı.. 
yan bir seb~pten dolayı kavga e -

den Yaşar Bn. A:oe Taylanı sopa 
ve bıçakla dövmek ve bıçakla et. 

!erini doğramak suretiyle işken. 

ce içinde öldürmüştür. Katil ya

kalanmış, hadiseye mahalli adliye 
el koymuştur. 

Biletlerin damga, Tayyare, Darüıaca
ze ve belediye resimleri; yüzde 28 

den yüzde 10 a indiri:di 
Şehrimiz ticaret odası borsa ni.. 

zamnameslne muhalif fiatlarla 

mal satmağa teşebbüs eden veya n Koç · K HABERLER il Bu sene hang"ı 
borsa haricinde gizli satış Y"Pan 1U'b= ===='==========' 
tüccarları şiddetle takib etmek • * Yeni yirmı paralı1<1arın ha 

Her bilete maliyece tek bir pul vurulacağında::ı 
( darülaceze sinema kentrö: memurları ) 

teşkilatı lağvedilecek ! .. 

Sinema ve tiyatrolarla eğlence 
yerlerinin fiaUarının ucuzlatıl • 
ması için başlanan çalışmalara 

faaliyetle devam olunmaktadır. 
Bu ırıaksadla hemen bir kanun 

layihası da hazırlanarak Büyük 
Millet Meclisine verilmiş ve ted
kik edilmek üzere muhtelit encü. 
mene havale olunmuştur. 

Bu llyiha ile sinema ve tiyatro 
!arın bilet bedelleri üzerinden a.. 
lınmakta olan damga. tayyare, 
Darülkeze ve Belediye resimleri, 
,.. 10 a indirilmektedir. 

Halbuki, hilen İstınbul gibı 
Darülacezesi bulunan yerlerde, 
bu resimler, "'28 e, diğtt yerler
de de \lL21 e baliğ olmaktadır. 
~ 10 a tenzil oluru.n bu resim, 

badema bilet bedellerine dahil 
o unmıyacalı:tır. Bunun % 2 si 
damga ve ~ 3 ü tayyare, ~ 3 ü 
Darülaceze bulnnan yerlerde Da. 
rül&ceıe, mütebakisı Beled;ye 
hissesi olacaktır. Oarülicne ol • 
ınıyan yerlerde ise Belediye his. 
sesi 'JI> !"> lacaktır. 

H1len Darülaceze ıçın •Soğuk 

damga• usulü ile, Maliye için de 
matbu pul vurulmak suretile alı
nan bu res!ınler, yem layiha ile 
telı: bir pula. irca olunmuştur. Ya
ni her biletin 'JI> 10 u vergi olaca. 
ğına göre bu 3 10 resim için her 

bilete bir tek pul vurulacaktır 

Bu tek pulu da Maliye idaresi vu. 
racak, beher biletteki hissesin 
Beledye ve Darülacezelere vere. 
cektir. 

Bu suretle şimdiye kadar bu 
resimleri tahsil için Belediyeler 
ve Darülacezeler tarafından pul 
bastırılmak, soğuk damga vur -
m;ık için yapılan masraflar da ha.. 
zinece deruhde edilmiş alacaktır 
Ayni sayede aidatın tahsili de, 
haznece deruhde olunmaktadır. 

Binaenaleyh halen her inema 
kapısında bulunan <ıDarülaceze 

teşkil! tına ve Da=ülılceze sinema 
texkilatına ve Darül:ıceze sinema. 
ve tiyatrolar sermüI-ttişi ile mü. 
feltişlerine de lüz•ım k•l.mıyacak.. 
tır. Bu kontrolu badema Maliye 
memurları ifa edebilec~klcıdir. 

İstanbul Belediyesi ve Darüla. 
ceze Müdürlüğü de bu teşkilat 
masrafından ve aylıklarından ta
sarruf edecektir. 
Diğer ta.raftan, sin~IJl3Cllann, 

biletlerine koyacağı fiatlar da Be
lediyeler tara!ındm her vakit 
kontrol ve t.esbit olunacaktır. 
Eğlence yerleri hakkındakı ten.. 

zilli tarifeler de ay başına kadar 
Kaymakamlıklarca tasdik edil • 
miş olacaktır. 

Bu arada Beyoğlundilki bar, 

:!i~e!uu~:~ntü~! :;: 5'1;as;,~~:~;m:'.~r~i öldüğ~ Mekfeb kifabları 
nizamnamesine muhalif yüksek cihetle İngiliz Kral ve Kraı:çesi. 

fiatlarla mal alıp sattıkları tesbit nin Paris seyahatleri 19 temmuza Oeg .. , ··şecek 
olunmuştur. bırakı!mıştır. 

Ticaret odası idare heyeti bu * lı:ıgiliz haYa kuvvet'erı dur. 
tüc-carlar hakkındaki tahkikat ev. rnadan arttırılmaktadır, B•ı yıl 
rakını tekemmül ettirm'ş ve her içinde ~l bin tayyareci daln as • 
üçünü de oda meeli<ıine havale et. keri i'••droya alınmıştır. 
m iştir. Meclisin evvelki giinkü iç. ,_. Aımanya ve Avustl.'.cyad ıkı 

YahuC.:ier ak n akın 1ııııillerc;e 
timamda bu üç tüccarın para ce. hicret 1 tmektedirler. 

zasile tecziye olunmaları karar. *Üniversitedeki kız ,llebeler. 
lru;;tırılmıştır. rlen askerlik dersi imtihanların1 

- -

kaf~şantan, dansing, çalg•lı yer -

ler, bahçeler ve sinemaların sa • 

hiblerile Beyoğlu hymakamlığı 

arasındaki temaslar bitmiştir. 

Kaymakamlıkta yapılan bir iç

tima neticesinde Beyoğlumın iç • 

kili ve çalgılı eğlence yerlerinde 
mezeler üz~rinde yüzde 25, meş • 

rubat üzerinde yüzde 10. barlar -
da bütün meşrubat üzerine yüz • 
de 25 tenzilat temin edilmiştir. 

Beyoğlu lı:aymakamlığınca bu 
~s dahilinde tanzim oluMn ye

n i tarifeler tasdik edilmek lizere 
ilttısad müdürlüğüne s vkolun • 

mu1tur. Sinema fiatları da, sine. 
manın büyük.lüğü.oe göre 20 - 25 
ve 15 • 20 kur~ indirilecektir. 

Ayrıca cumartesi ve pazar gün

leri tenzilatlı halk matineleri ya.. 

pılacak, çocuklar için de 10 ku • 
ruşluk çocuk seansları tertib olu
nacaktır. 

- - . 

beni.7 girmemiş olanl:ır bu ay 
:on.ına kadar imtihan edilecek • 
lerdır. * Ekalliyet vakıfları için a15. 
kadarlarm mütevelli usulüııe ili. 
raz ederek imtihanların durdu • 

. rulması için Devlet Şilra.ına mil. 
racaat etmişlerdir. 

*İstanbul valisi pazartesiye PL 
reden har»ket edecektir. Vali Ka
timerini gazete.;! muhabirine be
yanatta bulunarak gösterilen hüs. 
nü kabul karşısında heyecanları.. 
nı ifade etmiştir. * Denizbank İstanbul • Pireye 
işliyen vapurların İstanbul - İz.. 
mir - Pire a.rasında işletilmesine 

karar vermiştir. İlk posta bu pa.. 
ıartesi Konya tarafından yapı • 
lacaktır. 

* Maden tedkik ve arama erur 
titüsü Avrupa ve Am,.rikaya ye. 
niden 20 talebe gönderecektir. * Bu sene Üniversiteye yeni • 
den 14 doçent alınacaktır. 

Şehrimizde bir komis
yen bu işle meşgul 

oluy0r 
Bir müddettenberi şelhrimi>.de 

bulunmakta olan Maa,ri! Vekaleti 
neşriyat müdürü Faik Reşid: bu. 

rada Üniversitede yaptığı tedkJ,_ 
lerden maada mekteb kı"\abl~rı lşi 
ile de meşgul olmaktadır. 

Mumaileyh; İstanbul kitabcıları 
ile de temas ederek bu kitabların 
satış ve tabı meselesi etrafında 

göril§müştür. 

Bu sene yalnız •Riyazıye., •Ta. 
bilye• ve •Fiz>ki ilimler• e aid ki.. 
tHblarda değişmeler yapılacaktır. 

Bu değişmelerin esasını da •Ye. 
ni terimler• teşkil edecektir. Te. 
rimlerin kitabda birleştirilmesi işi 
le de ayrıca bir komisyon meşgul 
olmaktadır. 

Bütün mekteb kitabları eyliil 
ayında tamam olacaktır. Bu sureL 
le hiçbir talebe kitabsız kalmıya
cak, mektebler açılır açılmaz müL 
redat programlan takib oluna • 
caktır. 

* Tegayyüb eden Kudüs müf. 

tisi tekrar Beyrutta orta.ya çık • 
mıştır. 

ONUBEHv - Tuzağad üşürmek bır şey de. 
ğil. Ayni zamanda üste de para 
almak istiyorum. 

- Adam se:ı de. Ömer budala. 
n:n biridir.Böy'e zeki bir kadın 
i in, öyle buda!~ b·: kocayı ka • 
fese koymaktan daha kolay ne 
var7 

- Tuhaf şey! Mansura deli der. 
ken, onu akıllılar hatta l:urna.z • 
!ar sırasında görüyoruz. Polis bu 
adamın Mansur olduğunu nere • 
den anlamış? 

- Vay canavar vay! Nihayet 
kızkardeşimt de götürdü demek_ 

Sdim hayretle yerind~r.. fır • 
!adı: 

AŞK, HEYECAN ve iHTiRAS ROMANI -·---
Tefrike 
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- Vallahi biz bu gece dostlar. 
dan bırinin düğününde idik .. Sa.. 
bahladık dedi, bugün akşama ka
dar uyumuşwn. 

Selm hır koltuğa oturdu: 

- Bu g•ce eyi müşteriler geti.. 
receğım sana! 

- Sah:mi? .. Mangizleri bol olsa 
d~ yolsak. 

- Paraya ğine ihtiyacın var ga
liba? 

- Paraya ne zaman ihtiyacım 

yok kı?. hele bu gi.inlerde .. 
- Yeni bir avmı yakaladın? 

- Pek yeni değil. 

- Ömerin karısımı yoksa'/ .. 

- IIa şunu bilevdin!.. Fakat, 

vcızcın: takender P. 
SERTELLi 

o ne hisli, ne sevimli kadınmış ya. 
hu! 

- Ben sana ondan çok bahs et. 
miştim amma sen dudJılı: bü • 
lriiyordun ! 

Şimdi geldin mi sözılme?. 
- Bu gece sabaha lı:adar dans 

ettik onunla. 

- Bul~mak için bir söz aldın 
mı kendisinden. 

- Dostça görüştüm. Ona: cSen 

benim müşterileriroın yıldızısın!• 

dedim. Portresini çok beğenmiş. 

Şimdi yeni bir oyunum var ona. 

- Vay kilir va.y! Nihayet o 

güzel kadını da tuzağa düşüre -
ceksin desene. 

- Nasıl olur yahu! Hem zevk, 
hem de diş kirası .. 

- Ben adamı böyle vururum 
Ona •benden Amerikalı !ar modeL 
Jik bir kıdın istiyorlar. Çok para 
verecekler. Sizin vücudünüz mo. 
delliğe nekadar müsaid!• dedim 

- Model olmayı kabul etti mi? 
- Derhal kabul etti. Çünkü bu 

kadın meşhur olmak sevda,ında 
Ben de: •Bütün dünyaca meşhur 
olacaksınız_ Size milyon!arcıı er. 
kek tap.cak!ı~ dedim. Bu fikrimi 
öyle alkışladı, beni öyle teşvik et
ti ki.. Fakat ben nazlanıyorum .. 

- Nazlanıyor musun? Bu da 
ne demek? 

- Çıplak resmini yapmak için 
vakit ve para lazım eledim. BiL 
tün masrafı üzerine alciı. 

- Şu halde mesele yok. Şim • 
o:den tebrik ederim, Giiltekin se. 
ni! 

- Dur bakalı'l". Acele etıne! 

On un da kafese koyacağı bir a. 
dam var: Kocası.. 

Selim cebinden bir akşam ga. 
zetesi çıkardı. 

- Bu akşamkı gazeteleri oku. 
madııı, değil m:" 

· - Görüyorsun kı uykudan şim. 
dı .ıyanı)orum! N<.' \'ar, ne yok 
bakalım? 

Seliın gülero~ mırıldandı: 

- Leli Mrtn·•·~ ?\ ' osc!e.,ı yuw 
canlanmış. 

- J\l' olmuş. Yakalanıışlnr mı 

serseriyi? 
- Yok canım .. O ndam krılay 

kolay ele geçer nıi hiç" .. 

- Ne olmuş ya? 
- Dün gece bir sokakta polisle 

karşılaşır.ış .. Faka\ yakalanmadan 
kacınış. Hem de bi: adamın ko • 
]unda giden bir kadını almış .. 

- Kimmis bu kolundaki kadı. 
nı böyle enaiye kaptıran aJaılı? 

- Bu da belli de~il. Aı:lam mey. 
danda yokmuş .. 

Selim gazeteyi uzattı: 

- Al da oku .. Ben şöylece göz. 
den geçirdim. Gazetede amrn~ da 
heyecanlı bahsetmişler ya .. He. 
rü kara batak gibi, d~lıp dalıp 

çıkn·or. 

Ressam Gültekin gaıeteyi hızlı 
hızlı okumağa başladı: 

cDün gece, tımarhaneden ka • 
çaıı Mansurun izi üurinde y;irii.
yen zabıtcımız bu garit· adamı bu 
sefe-r de elden kaçırmıştır. Bo • 
monti caddesinde genç bir ka
dıııı zorla otomobile atarak semti. 
meçhule kaçmış ve izini kuybet • 
mişıir. Deli Mansu-run bu hareketi 
Ame-rikan lıaydudlarının dağa ka. 
dm kaldırmasından farksız oldu
ğundan, zabıtamız artık, mütlıiş 

bir haydud peşnide koşuyor de • 
meektir!• 

Gültekin birdenbiri.' gazeteyi 
yere atarak baiJ.rdı: 

- Ne diyorsun, Gültekin; Me. 
lahat knyıb mı ol::tu? 

- Öy:e ya. Bu geJ1 eve j;fı.1 me. 
di.. Herhal<ie Mans"n • otomo • 
bile attığı kadın Melahat olsa 
gerek. 

- Şu halde ne yapacaksın şim.. 
di? 

Gültekin odanın içinde sinirli 
adımlarla dolaştı .. Sigarasını yak. 
tı 

- Haniya pek de fen1 olmadı 
onun kayboluşu .. 

- Ne dedin, Gültekin? İnsan 

kızkardeşinin kayboluşuna sevi • 
nir mi böyle? 

Gültekin kendini topladı: 
- Hayır. Sevinmek değil am • 

ma .. Melahat son günlerde hiç de 
söz dinlemez olmuştu. 

- Yahu sen de çok tuhaf bir 
adamsın be!Sigaranı te!Jendirece. 
ğine telefonu açıp da polise mese
leyi ihbar etsene .. 

<Devamı var) 

Çin'e karşı 
harb ilanı "ttffl> 

yazan: Ahmed Şükril ES Jıtf' 
Gazeteler, geçen yazdaJI 

başlıyan Çin • Japon bo~~ 
dan bahsederken, oharb•_ t~~
lrullandıklan zaman, bu iki b .,. 
Şark devletinin resmen ~· 
!inde bulunmadıkların• .. ,,ı· 
llllutınaktadırlar. Ve Bil)~ . _. 
bin sonundanberi ıeçea ~ 1" 
ne içinde birçok nanı.areııell' Sl1"'° 
pildtğı baldo harb, lı'.ç~lr iııılY" 
resmen ilAn edilmeınitü"· -•~ 
Ilabeşista.ıu, harh l1iıı ~ ... 
lffal ederek Habeş deYIO-: st· 
tadan kaldırdı. Japonya, Y~ ~ 
ne evvel, Çinin bir eyalelı ,..,. 
Mançury1171 istila ederken i!P~ 
ilan etmedi. ıs....,,.ac1ak.i ~dil· 
le de resmen bir barb fi!" 
Binaenaleyh Büyük aıırbd:,.);o 
ra muharebeler haı:b iliin ..... 
aW.n yapılmakladır. f'ııkal_ ,,. 
yodan verilen haberlere g::: ;ı;. 
ponya, artık Çiac karşı h ırt'; 
nı.nı düşünüyor. Acaloa b• ~tJl 
sene içinde filen harb yapuı_ rP' 
_çekinıniyen deltletler, barb•rl",. 

men iJanWuı nedea ka~~ 
dır? Malumdur ki BüyiU< sa"_ ... 
yapılırkeıı, bunun artık • ·l•tl•'i 
cu• barb olacağı itilaf de\.!<" 
tarafından ıekrar tekrar ,Ji. i{İP 
mişt~ Sonuncu harb oıaı:::.fi~· 
de bır şart, Almanya ,-c '.". flıP•· 
!erinin mllğ!Ub olmaları ıdı ·vlt 
enaleyh itilif memlekederı ıltt' 
hail, sonuncu barb için ırnh ~J> 
fedakarlığı yapnuya .ıavet • ,- • 

Nihııyel harlı 1918 <"~"".'., 41 • 
baharında sona erdi. l'faıılıt _.ıdı 

. 1•P": 
letlerle sulh muabedclcrı . 'R " 

. ·~'"" ve sulhun devaııı.uı.ı tcpıın J&il-
Milletler Cemiyeti kuruI.dıJ. ~ 
!etler Cemiyeti roütcca• 1'~ ~ 
bir takını zeerr tedbirler _'...,;il 

. tr-- 1 
sını emrediyordu. Gerç•. fa'J' 
hazan belli olımyobilird•· ~ 
harb ilii.nı teuvüzün en ."' ıı-~a• 
şa kaldırmıyan şekli idı. . ka • 
içindir ki tecavüze gcçırı•l"' ;ıi' 
ran bir devlet, lııarbi r~sın•~ı' 
etmekten kaçınıyordu. 1• ..,ıi • 
1931 senesinde Maaçur~•~ 
laya ba.şlark n, ıririştiği t ııolt' 
müdafaa renginl vernıtşt•. ıı,J • 
ıla ayni politika tibiy~' 1~· 
landı. Devletler. harb ilan ·~eriıı' 
sizin kuvvet lrul!anab'.l~ııı" 
ve hedeflerine vlll1lbil ~ il" 
göre, harb ilan L-tmek k(j)f ,. 
tiyar etmek için ortada b~ lı"b 
kalmadı. Bundan ayrı olaf. İl' il' 
ilan etmekten kaçınnıaıJI: ~ 
sebeb daha vardır: .. .. dil''' 
1- 1928 senesinde butiil' "",4lf" 

devleti ri larafıadan ~JI ;it''. 
Kellog misakı, harbin JDI 1 .,.,.ııf' 
sete alet olarak kullaJl'_.;• 
moaediyor. Milletl<'r ~ "ır 
paktı ile Lokarno muah 1ı1· 
zalandıktan sonra hııkıık1 

bt ,j 
vaziyeti ve binaenaleyh har 
kaideler ortadan ka)kı~orj1po": 1 

2-- İkinci ve şüphesıı . jl1'
1 

ile Çia.in hareletl~ri iize~ ı< 
olan sehcb, Amerikanın bİ.,ı' 
evvel, pkacak Wr har.,ı~ p)ıt# 
kaim 

. .. bıf ... 
asını temın ıçın ~·"' 

kanunllll' ya ..... asıdır. BU alı .ıe'. 
lam göre, iki veya daba ç l' tJ 
!etler arasında barb çıl<1 '" • ...ıl 

. ., ıfe~ı 
man, Amerika muharı ~~ 
den hiçbirine para ikr•~1~ cek. Parası peşin ver• ııJı fi 
barb malzemesi satnııY•• ~ ı+' 
merikalılar o devletlere ~.,; 
ret gemilerinde seyahat "(11_11". -re. 
cekler. Bu kanunlara ga 
resmen ilin edilnıedil<Ç:/o 
mevcud olup olmadığı~tlf·_..
Cumhurreisi tayin ed ...,[,,.... . 

k .... - • zaman bitaraflık a ~tf 
derhal tatbiki lizım g~ıı; f~ 
dir. Amerika Cuınhurr•iS [dl$' 

yaP1 .,
yada ve Çindc barb Jlıl' 
ilan etmediğinden bitar. tit· ~ 
nunları tatbik ediJoıe~ış lı'rb 
kat eg• er Japonya ve ÇiJI 1 cıı': .hQ" ~ 
lan ederlerse, bu sala ıJ1ll' f' '/ 
bıırreisinin elinden al _1 ttl 

b... • 
taraflık kanunları det' ·od• JI 
edilir. Bugüne kadar Çı:.,b ~ 
ponya da Amerikadan 58ıııı ', 
zemesi ve ber nevi eşya 1' ~ 
dıklarından ve hatta P~1ıııııı' 
!andıklarından harb 

ı.. 
çekinmişlerdir. eJiP 1 

G .. fil" " Jd harb iliP ı,--1' or uyor işi "' ) 
memek artık bir besab ,,ı~ 

(Devamı 6 ne• sıı. 
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HIKAY~ =- __ g 
Arab Yarımadasında Madam Dolfüs 

o lfilgDOterre ~ Üt a oya Çocuklaril~ bera. 
C:i, ~ her Amerıkaya Beni Kurtar 

- .. -....... - ---- -1-

Anlaşması Gideoek Yazan ı Muazzez. Kaotano~ 

Arabistanın cenubundan içerilere 
kadar sokulan lngilizler •. Bütün 

idareyi ele almış bulunuyorlar. 
Kum çöllerin!_ birbirine bağlı yan 
ı;'ngiliz tag_qarelerinin vazifeleri 

Naziler tarafından öldürülen 
Başvekil Dolfüs'üıı zevcesi, Avus
turyanın işgalinden evvel, çoeuk
larile beraber Viyanayı terk ve 
Salzburg yakininden hududu ge. 
çerek Çekoslovakyaya da Bratls. 

lava şehrine gitmişti. 

Oradan ltalyaya, daha s~nra İs. 
viçreye gitti. Şimdi Friburg'da 
bulunuyor. 

Viyanadaki Nazi hükümetine 
bir istida vererek •Gastapo• tara
fından müsadere olunan eşyaları. 
nın iadesini rica etmektedir. Bun. 
!arı satarak kendisinin ve ço • 
cuklarının yol masrafını temin e
deceğini söylüyor. 

İsviçre katolik cemiyeti, yol 
masrafını temine hazır bulundu
ğunu bildirmiştir. 

Madam dolfüs, İsviçrede ilk de. 
fa olarak Prens Starhemberge te. 
sadüf ettiği zaman şu sözleri söy. 
!emiştir: 

- Yalnız kocamı değil vatanı

mı da kaybettim. Belki Amerika
da yeni bir hayat yaşıyabileceğim. 

- Beni kurtar .. Beni kurtar .•. 
Genç kız, çılgın gibi fırladı ye

rinden. Oh bu ses ... Çok sevdiği 
bir insanın sesiydi. .. 

Onun burada ne işi ·ıardı?!. 
Sevdiğimiz bir insanı gömdü _ 

ğümüz sıyah toprak yığınının üs. 
tüne kapanmış a~larken, hıçkı _ 
rıklarla uğuldıyan kulaklarımız -
da, mezardan gelen boğuk bir ses 

il Koeamın, vatanımın feci akıbetini b · k t B · k t d. 
1- Adenden Hadramuta deve na ldiyatı. 2- Aden ve civarının dağlık manzaralarından. 3- Aden em ur ar.. enı ur ar ıye çın-

civarında Kadrnlilerin merkezi ~ J"!D unutmak için uzaklara, çok uzak. !ad.ığı zaman ne duyarsak, genç 
!ara gitmek istiyorum ... • kız da onu duydu .. Onu düşündü. 

İngiliz - İtalyan anlaşmasının yaparak gördüklerini yazan bir !=========================================~== 

tatbıki için Romadan Londraya İngilizin anlattığına göre cenubi G E N ç L E R o K u s u N 
y ·ıııdeıı teklifler olacsğı söylem. Arabistanın iç taraflarıııdaki hal•, 
y:ır Birkaç gündenberi buna dair şimdi ancak yedi sekiz senede bir 
/1,bcrlcr gelmektedir. İtilafın taL kere bir İngiliz memuruna rasge. 
b:ki ıçin İspanya<laki İtalyanların lirlermiş. Çünkü dahile kadar so. 
geri çağrılması şartı vardı. Halbu. kulmak İngilizler için zordu. Ge. 
ki İspa-1ada hükümet kuvvetleri çilmesi müşkül yerlerden geçerek 
şııidetii bir mukavemet gösteri • gitmek lazım geliyordu. Lakin 
yor. Franko tarafının kat'l gale. tayyareler vasıtasile şimdi hava _ 
besi etrafındaı<i tahminler şimdiye dan yolculuk kolaylaşmış ve içe. 

Londralılara 
hayatı 

göre nişanlılık 
uzun sürmemeli. 

!-;adar yerine gelmedi. Fakat di. rideki yerlilerle İngilizler arasın. 
~~~~~~~~~~~~~~ 

';er meseleler var: daki temas artmıştır. 
İngiltPre ile İtalya arasında 16 'Bununla beraber oralarda vakit 

~ ••~nda Romada imzalanan an _ vakit karışıklıklar çıktığı, İngiliz 
!aşmanın aradan iki ay geçtiği iıaL tayyarelerinin bombalar attığı ha. 
•le daha tat'bikat sahasına geçe _ herler! de gelmiyor değildi. İngi!. 
rnediği malüm. Bu anlaşmanın bir tere ile İtalya arasındaki gerginli.. 
ciheti de Arabistana taallük et • ğin rlevam ettiği aylarda. geçen 
mekte<lir. İtalyanlar birkaç ay ev. sen~ böyle bir hayli vukuat olmuş 
veline gelinciye kadar Arabistan. tu. Aden İngiliz himayesi altında 
da İngiltere aleyhine porpaganda idam ed ' - · 'dedir. Aden cinrın. 
yapıvorlardı. Anlaşmıya göre bu da karışık K çıktığı n- ~ İngiliz 
pııJpaııandaa nihayet verilmiş o. Ba.5vekili avam kama ~~ .d~ iza_ 
iuyor. Onun için Roma itilafının hat verirken bunun Adenin ida • 
bu maddelerı tatbikat sahasına resile alakası olmadığını söylemiş, 
geçmesi ırerek İtalya ve gerek İn. İngiliz tayyarelerinin hnrekiıtı yer. 
giltere için lüzumlu görüldüğün.. 1i halkın başında olan y~rli reisleri 
den propagandanın ardı kesilmiş ile müştereken Hadramutta ka. 
oldu. nunu ve asayişi muhafaza bak _ 
• Arabistanda İngilterenin eli aL sadlle yapıldığını ınlatııuştı. 
tında büyük yerler var. Buraları Hadramutta İngilterenin va-
el altında tutmak için de hava ziyeti ne olduğu :neseles[ ger~k 
'>.uvvetlerine lüzum görülmekte. İngilterede ve gerek haricde bir 
dir. İngiliz - İtalyan müzakereleri çok münakaşalar uyandırmştır. 
biterek anlaşmıya varıldı varılalı İngilterenin Hadramut'ta hakkı 
ortaya türlü türlü rivayetler çık. olmadığı söylendiği gibi eğer bak-
maktan geri kalmamıştır. İngil _ kı varsa oranın istik!alıne halel 
tere Arabistanda yeniden bir ta. getirdiği ilerı sürülmektetlir. Had. 
kım yerleri eli altına alıyor gibL .. ramutta iki hanedan varmış ki 

Bundan aşağı yukarı yüz sene şimdiye kadar Arabistanın bu 
evvel Aden mevkii İngilizlerin e. kısmını bunlar idare ~diyorlar -
!ine geçti geçelı İngilterede ora.. mış. Kayti ve Katiri isimleri ve. 

dan başlıyarak etrafa nüfuz ve te
sirini yaymaktan geri durmamış. 
tır. Arabistanın cenubunda yer. 
!eşen bu hava kuvvetlerine m~n
sub olan İngilizler Arabistanın da. 
hilindeki halk ile temas etmek 
suretile İngiliz nüfuzunu y~yı _ 
yorlar. Geçenlerde orad:ı tedkikat 

rilen bu iki hanedan arasında ise 

senelcrdenberi gavga eksik değil
di. Nihayet Kaytiler Bahri Mu _ 
hitihindi sahilindeki iskeleleri ele 
geçirmek su.retile Katirilcrin da.. 
hildeki ticaretini mahvetmişler. 

dir. Buna karşı Katiriler içeride 

(Devamı 7 inci sahilemizde) 

Arkadaşlarının merakını da şöyle toptan, bC,, 
kalemde silivermek için: 

- - Acayip!. Herhalde birşey var. Kendisinı ın... 

tıt ar•ndan sonra ancak bir iki defa görmüştum. Be. 
ni unut.ınamL5' Mutlaka, yine gazeteye yazılacak bir 
derdı olmalı ... 

Dedi, bön bön Necmeddinin yüzüne b ktı 

Ve .• hıç kimsenin cevab vermesine vakit ver • 
meden oıiadan çıktı. 

Öyle • 
ıse derhal 

İngiliz gazetelerinde okunduğuna göre lngil. 
terenin payitahtı gibi gitgide nüfusu artan, mil -
yonlar barındıran büyük bir şehir muhtelif içtima? 

meselelerle karşılaşmaktadır. Mesela bu büyük şe. 
hirde ızdivac nasıldır?. 

Şehir halkının orta tabakasında yapılan tedki -
kat şayanı dikkat bazı neticelere varmıştır. Çok 
kimseler yirmı beş ile otuz arasında evlenmektedir. 
Kızlar da biraz daha gene olarak yine bu yaşlar ara.. 
sında kocaya varıyorlar. Nişanlılık ne kadar devam 
ediyor~. Bu her yerde bir meseledir. Londrada hal. 
kının orta tabakası arasında yapılan tetkikata göre nL 
şanlılığ;n beş gün ile beş sene arasında devam ettiği 
oluyormu~!. En aşağı beş gün, en yukarı be!j. sene ... 
Bu miıddet zarfında çiftler evleniyorlarmış. Fakat 
en çok olarak nişanlılık müddetı bir seneden fazla 
!Ürmemektedir. 

N isanlanıınlar, evlenenler çok defa birbirlerıni 
beraber çalıştıkları işlerde görerek tanışıyorlar, bir. 
birlerine varıyorlarmış. Çok defa bunlar evlendik -
ten sonra balayı yapmıyorlar, yeni evlerine taşını -

evlenebilirsiniz 1 

yor!ar, yine işlerinin başına gidiyorlarmış. Nişanı •• 
\ık müddetinir. uzaması çok defa para istiyen bir 
şeydır. Nişanlı kaldıkça masraflar çoğalmakta, ge • 
zıntiler sıklaşmakta, hediyeler verilmektedir. Onun 
için parası olmıyan mümkün olduğu kadar nişanlılık 
müddetini kısaltmakta, bir an evvel nikahını kıydır. 
makt:ı<lır. Evlenen bir polis memuru ile görüşen ga. 
zeteciye polis diyor ki: 

- Nişanlılık müddetini uzatmadım. Bir an ev. 
ve! nikahlanarak hayatımızı idareye başladık. 

-- Eşinizin haricde çalışarak para kazanmasına 
müsaade edecek misiniz? 

- Hayır. Bir polis memurunun karısı daima 
evınin işi ile meşgul olmalı. 

Avııstralyalı d~s artisti Rozmari Korzman ile 
görüşen Londralı gazeteciye yirmi üç yaşındaki ar. 
tist ş•ıı1ları söylemiştir: 

- Nişan!= yirmi altı yaşındadır. Tiyatrocu idi. 
Birbirimize tesadüf ettik. Yakında evleneceğiz. Altı 
ayd:ınbEri nişanlıyız. Nişanlılar mümkün olduğu 

kadar çabuk nlkahlanmalı. Ben o fikirdeyim. 

Yazan: 
••• 

-- Ooo ... Nasılsın Ferhunde?. 
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- Teşekkiir ederim. Sen nasılsın?. 

- İ)'yim ... 

- T~m z"nıanında geldin. Beş on dakika daha 
geç gelsc·ydin beni bulamazdın. 

- Bir d•ha iç. 
- İçıniyeyim ... 

Şaşkın ıslak gözlerle baktı etra. 
fına ... 

İşte karşısındaydı. .. 
Dört tarafı fındalıklar sarılmış. 

Kolları, ayakları, omuzbaşları ka. 
ranlıkların koyulaşıp maddele~e

rek vücude getirdiği iplerle bağ
lanmış ... 
Kımıldıyamıyor .. Bütün ıztıra. 

hı yüzünün hatlarına işlenmiş ... 
Öyle, aciz, öyle zavallı ki! .. 
Arkasında birçok ınsan var .. O. 

nu sevenler .. Yakınları,., Saade • 
tini hazırladıklarını zannedip, onu 
ıztıraba, karanlığa 3tan insanlar!., 

Onu böyle, teselli kuran bağ • 
lamanın verdiği sevinçle soru -
yorlar. 

Genç adamın yüzü çocuk yüzü 
gibi incelmiş .. Her zgmankınden 
çok solgun .. Açık renkte gözleri, 
ıslanmış.. Bulanmış ... 

İçlerindeki ufuklar, aciz ve mer
hamet telkin eden ölgün bir acı 
ile titreşiyorlar ... 

Bütün vücudüne hiı'.cim olan bu 
karanlık ipler, sadec-:ı <!udakla • 
rını serbest bırakmış .. , 

Bu ince dudaklarda, acizlik hay. 
kırışı, ve bütün ıztırabı ~es ve • 
riyor: 

- Beni kurtar .. Beni kurtar!.. 
Genç kız, onu hu vaziyette bı

rakamazdı ... 
Onu hala sevmiyebilirdi. Fakat 

acizle - beni kurtar • diye bajiı _ 
ran herhangi bir insan da olsa bu 
sese kulaklarını tıkayıp geçen • 
!erden değildi. .. 

Onu kurtaracaktı .. 
Büyük bir kuvvetle atıldı ... De

rin bir boşluğa doğru kaydı. .. ()_ 
nünde karanlıklar açılmış altında 
boşluktan başka blrşey kalma • 
mıştı .. 
Uyandı .. 

- Rüya imiş!. Diye sevirunek 
istedi... Gülmek için kımıldıyan 
dudakları kısıldı .. 

O zaten, onun için ölmtiş de -
ği! miydi ... 

Bugün _ beni kurtar - diye ba. 
ğırsa bile, dünkü gıbi, ona koşa.. 
cak hakkı yoktu ki' .. 

Kalktı. İçini saran acılardan 
kurtulmak için gezmeği düşündü. 

Acele acele hazırlanarak çıktı 

sokağa!.. Çok sevdiği bir arka -
daşına doğru yürüdü. 

* - Merhaba Ferhunde! 
- O .. Merhaba Şerminciğim, 

vallahi seni Allah gönderdi.. Ner. 
den çıktın böyle ... Fakat hasta mı-

sın rengin solmuş!. 
- Hayır biraz yorgunum- ~ 
-· Sen yorulur musun hıç. ili 

ben seni nasıl eğlendiririm şiınd•· 
İçerde bır kız var .. Bir aile dol

tunun kızı. 

Nişanlanacak da .. İyi dans eıJı
medği içın bana geldi.. Tabii lıC' 
cam dururken bana iş d~rııeı63 

Hem canın sıkılmaz .. .ffe!ll 
sevaba girmiş olursun.. 

1 
Kol kola yürüdüler .. Şerın•~ 

kadar rüyanın tesırındeydl iti··· 
Bir şeyler yapmak, içinde1'1,. 

cıyı yarım etmek lsttyordu.. .,r 
İçerden - ölen aşkımdı! • adi• 

tangonun salıntılı ahengi sııırd' 
du.. 1 

Ferhunda birbirlerini tanıın•Y~ 
iki genç kızı tanıştırdıktan soııl 
hoeasırun kollarına bırakt°ı. ,r 
Şermmle Ferhunde mekteb 

kadaşı idiler ..• 
Çok seviştikleri halde, birb•'' 

!erine göniil işlerinden hiç b•~ ' 
setmezlerdi. dl 
Şermin, hem dönüyor, heın 

tangonun güftesini söylüyord~ 
Iztırabı sesinde şekil!enrıı•ı 1 

biydi!.. • 
Kendini, ölen aşkının abeOS' ,ı 

ne öyle bırakmıştı ki. .• Hiç d3~ 
etmiyen kız bile, bir mucize gı, 
ayaklarını ona uydurmuş dön~ 
yordu ... 

- Öğrenebilecek miyirıı acı' 
ba?.. ,ıı 

Şermin silkinerek, siyah J<.şl,,ıı 
altında biraz endişeyle parhl, 
açık kahverengi gözlerin sah• 
baktı. ~ 

İçine garib bir neş'e doın,ıuı ~ 
Samimi bir salıntile vücud~il'1 

abanan kızı, biraz daha keod ~ 
çekerek döndürürken cevab Çoı 

- Elbet öğreneceksiniz. 

mu seversiniz nişanlınızı ... 
- Bilmiyorum ki'. 
- Nasıl bilmezsiniz .. İn:;an o' 

meden, alışmadan, inanmadan 
§anlanır mı hiç?.. rJ· 

- Beni çocuğun ailesi beğe 
Sonra herkes Cahidin çok i)'1 çt 
cuk olduğunu söyler... . I 
Şermin, derin bir ürpertıle, 

sıldı .. 
Kız anlatıyordu: ~ 
- O benden evvel, başk8 

kızı severmiş .. Çılgın gibi bir 
mşi o.. 1 

Bir gün Cahldi bırakmış ~ 
miş! .. Hiç sokakta bulunan ı 0 

dan hayır gelir mi? .. 
Zaten Cahide denizin hatıl"' 

yaklaşmış diyorlar .. Cahid ııı9 
tandır da... . d1 
Şermin, makineleşmiş gib• ••• ! 

dürüyor. Sesi kulaklarında usv 
duyordu.. 1 

- Hiç sokakta bulunan ~· 
dan hayır gelir mi? 1 •• 

Ve gözlerinde, ince yüzü. re~ 
gözlerile Cahid canlanıyor .. şli 

Çok sevdiği dalgalar etr 
1 

sarmışlar .. Köpüklü ağızları 
çılmış ... Çok kuvvetli bir de0 

olan Cahidi kımıldatmıyorlP 
Ve o, ıslak gözlerini, - bl 

olmadığın gün ölürüm - diye 
diği bu eski sevgiliye dikrn•fıl' 

- Beni kurtar diye ha)'~ 
yordu. 

Tango bitmişti .. 
Yerlerine otururlarken, şer· 

gayriihtiyari: 
- Zavallı Cahid!. Diye ııı' 

dandı .. 
Genç kız hayretle sordu: 
- Ne dediniz!. 
- Erkeklere, böyle sokakJ' 

dukları insanlara inandıkları 
acıyorum da!... _..Jı 

Ballkcı kızını 
Öldüren kim ? •. 

Hitab 5amimi. Her vakit: 
- Siz ... 

- İyi tesadüf .. . 
- Şansın var .. . 

- Kırma beni .. 
- Peki ... 
·- NP olsun?. 
- NP istersen!. 

!arının i!:inde terliyen ve buğulıyan bir sıcaklık var. 
Bunu duj'tıyor, hissediyor. Va .. yıne hissediyor ki, 
aşk, bir hükümdardır ve kendisi onun önünde bo. 
yun kırmıya, diz çökmiye alışan bir bendedir. Hem, 
~şk göze görünmiyen, el ile tutulamıyan esrarengiz 
bir kudret dtğildir. Eğer niye aşık isen, kimi, neyi, 
nereyi seviyorsak aşk muhakkak oldur, aşkımız o. 
nadır. Yıılnız adı bir ... Kılığı değişik.. l3ir erkek, 
bir kadın, bir manzara, bir tablo, yahud da bir san. 
at! Sevdif'imiz kadın: A~kın kendidir. Bağlandığı • 
mız erkPk: Odur. Karşısında kımıldanmasın diye 
kalbimize, işlemesin ve başka birşey düşündürmiye 
cebretmesin diye beynimizi söküp atmak ve vecd 
içinde seyrine dalmak istediğimiz tabiat levhası: Aş. 
kmızdır. A~k ile maşukayı ayrı ayrı mefhumlar ta_ 
nımak hatadır. Görmeden sevemeyiz. Gördükten son 
ra sevişimiz de: 

1 Çek meraklı ve efl f 
kalı cinai, aşk hika)'e - Bugün: 

- Sen ... 

Hayıra al<lmf<t. 

-- Nasıl :ıldu böyle?. 
- Bugün hastan~<n ilk defa çıkıyorum. tstan. 

bulu tramvayla şö~le bır dolaştım. Aklıma, sen geL 

din.. ır~ra<lım 

Dilin değil, yüzün, gözlerin cevabı. Yüzün pen. 
beleşişi, gözlerin alevlenişi. Bir iki saniye sükO.t... 
Hiilerin kalbden kalbe dalgalanıp akması. 

·- Btr kahve. çay, şerbet nr içersin' 
- Hıçt01r şey ... 
- Yapma?. 

- Şımdi gelırkeıı içtim. 

-- Şecbet ... 

- Br-n de içerim ..• 
-· .... •.... 
ı:efik, ~.eyecandan titriyor. Damarlarındaki kan 

ısındı, Yüzünde, alnında, saçlacının dibKıde, avuç. 

-Aşk ... 

Diye ayrı bir kudretin bizi maşukamııa sevke. 
~işi de~il, aşkın karşımıza çıkıp bizi kendisine bağ_ 
!ayışı; k•nımıza, beynimize, gözterimiıe, ruhlarımı. 
ıa kundak şokuşudur. Aşk budur, Refiık böyle bir 
ii§ık(:lır. 

On giln devam edecek ola~ 
hikaye, yazdığı polis roma01(t. 
büyük bir şöhret kazanan i' 
Loran) ındır. Arkadaşırıııı ',/ 
Gündüz tarafından ıısaP' 
nakledilmiştir. Başlıyoruz-

it. 
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"' n.....nıeM şoför 
~~ u doktor -------

1 ıengin ve ilıtigar kadının 
vasiyetnamesi 

Denize atıldı ! 
kadın avcısı şoför 

?dra ağırceza mahkemesin. 
ır i<>för muhakeme edilmek. 

ır. Şoför yaşlı bir kadın tara. 
O., n beraber götürülmüş, iki. 

raber seyahate çıkmışlar, 
r, kadın esrarengiz bir surette 
~tür. Şoför ile kadın va. 

!0~ Şab denizinden geçerken 
"ııı kadına o kadar çok içki i. 

1 lf kı nihayet ölmüş. O sıcak 
erden geçerken çok içki iç • 
n ne kadar fena tesiri ola. 
1 düşünerek kadını öldür. 

tııı için mi ona bu kadar içki 
~li? 

llıahkeme şoförden bunu 
·~- k . .,e istiyor. 

• 
8 hat kışın olmuştur. Geçen 

1 
vılbaşında. Mevsim kış ol. 

; beraber Şab denizi sıcak. 
raıarda çok içki içilemiyor. 

t Yet kadın vapurda fenalaşa. 
~!ürken şoför ona bir keğıd 

l,ı atrııayı unutamıştır. Bu kA. 
• ı zengın kadın şoföre 3,500 
•

1 ıı 1" u ırnsı bırakıyor, imzalı _ 

1 · Fakat kadının daha evvel 
llıış bir vasiyetnamesi var _ 
Seyahat esnasında bu 

Yetname denize atılmış 
Ilı Paralarını şoföre bırakın~ 
de ilk vasiyetnamenin bir 

1
ectdesi Londrada bulunmuş. 

"lı ı mahkemeye düşmüş, hA _ 
IOförün elindeki kağıdı tanı. 

'IJ,d'ğını söylemiştir. Kadın ko. 
~ ır'. Bu vasiyetnamenin müs.. 
~ tsınden anlaşıldığına göre 
, •na daha evvel 12,000 İngiliz 
ı: bırakıyordu. Halbuki şo _ 

Seyahate çıktıktan sonra iş 
~iştir, Kadının kocası Ar _ 
~llen kendisinin mirasçı oL 

llıtıı iddia etmektedir. Çünkü 

-~ Ülürken şoföre 3,500 lira 
it ken kocasına birşey vasi _ 
~ .,rııerniştir. Adam da bunun 
1ı4 llıah>..emeye gitmiştir. 
. kııne şunları söylemiştir: 
'4d &ana öyle geliyor ki Vlns is. 

~ııı'ki .bu şoför •zavallı ihtiyar 
ı, i ııı uzerinde meş'um bir to. 

IQ rra etmiş, ondan böyle bir 
Ilı. 11 almıştır. Kadın çok :ıişmaıı.. 
~ kıın kendisinde kalb iUetı 

h ııııu -~~lemiştL Kalbi yora. 
ııı· r turlu hareketten çekin _ 
~ tav iye etmişti. Buna rağ. 

na şoförden bahsederken bunun 
fena bir adam olduğunu söyle -
mişti. Diğer bir ahbabı da şofö -
rün yalancı, dolandırıcı olduğunu 
kadına anlatmıştı. Fakat yaşlı ve 
zengin kadın bu sözlere ehemmi.. 
yet vermemiştir. Şoförle ahbab -
lığı ilerleterek artık kocasından 

ayrı yaşamağa başlıyan kadın yı. 

ne şoförün arzusu ile nihayet ge. 
çen sene başında ingiltereden A.. 
vustralyaya kadar birlikte uzun 
bir seyahat yapmağa karar ver -
mişler, kanunu.<ıanide yola çık -
mışlardır. Vapur Şab denizinden 
geçerken kadın ölm~tür. 

Mesele şımdi yalnız kadının 

mirası ayni değildir. Şoförün ka. 
dına mahsus birçok içkı içirereı< 

onu öldürdüğü şüphesi vardır. 

Daha evvel şoförün k.~Jını laçla 
uyuttuğu, hatta bir kere de ağ 

Ölen kadının kocası 

zı ıdan şöyle ded.ıği işitildiği bir 
şahid tarafından söylenmiştir: 

- Bu kadın yılbaşına kadar 
yaşamıyacak!. 

Kadının evvelce İngil tereden 
ayrılmadan evvel yaptığı vas:.. 
yelnamesi banka kasasında duru. 
yordu. Seyahate çıkarken kasa -

(Devamı 7 inci suhifcınizde) 
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TOyler 

Bir 
ürpertici bir hAdise .. 

yanında 
Esrarengiz cinayetin 
kurbanı dolandırıcı ölünün 
PIYER HİLORİYONun • • . ,,, 

yırmı uc , • • gun .. 
Ozerinde 950 frang bulundu 

Vicdansız ana baba üç 
çocuğunu açlıktan ölen .. 

Evvelki günkü nüshamızda, 
trende cesedi bulunduğunu yaz
dığunız Hilariyon'un keyfiyeti 
katli hakkındaki tııhkikata devam 
olunmaktadır. 

OTOPSI 

Bu acıklı, tüyler ürpertici vak'a 
Fransada, Arantan'da geçmiştir: 
Analık hissinden mahrum bir 

kadın çocuklarına bakmıyor, bun. 
!ardan biri ölüyor. Bu canavar 
kadın, zavallı yavrucağın cesedini 
çöp tenekesine atıyor. 

Leon Mopar 25 yaşındadır. Yol 
bekçiliği yapıyor, bu suretle ge -
çiniyor. On iki sene evvel Madö
ler Löber adlı bir kadınla evlen -
miş. Çalışkan, fakat çok haşin, çok 
sert bir adam. Son zamanlarda 
içkiye de başlıyor. Kadın, tembel 
mi tembel adeta... Yerden kal -
dırmak istemiyor. 

Üç çocukları oluyor: 4, 6 ve 8 
yaşındalar. Bır sene evvel bır 

dördüncüsü de doğuyor Kadın, 

çocukla alfikadar olmuyor, bak -
mıyor. Bazan döğü . .-or bile ... 

Komşular, andarmaya haber ve. 
riyorlar. Çocuğa işkence yapıldı
ğını söylüyorlar. ,Jandarma ku -
mandanı, aşıların muay~nesi ba
hanesile bütün küçük çocukların 
karakola getirilmesini emrediyor 
Kadının en küçük çocuğunu ge. 

tirmediğini görünce hc'rciiye re. 
isi ile beraber ev~ gi 

- Küçük çocuğunu' ncr 'de? .. 
- 26 mayısta ufal elti. Görmek 

ister misiniz? .. 

Canavar kadın, mutfağın niha -
yetine doğru ilerliyor, köşedeki 
çöp tenekesini alıp getiriyor. Te. 
nekenin içinde, zavallı yavruca -
ğın tefes,,üh etmiş cesedi, bir ör. 
tüye sarılı bulunuyor. Başı ve kol. 
!arı sıçanlar tarafıncian yenilm:ş 

fena bir koku neşrediyoı-. 

KABAHAT BlZİM DEÔİL 
- Çocuğum, 26 mayısta saat 

9 da kollarımın :ırasınd. <ildü. 
Tekneye koydum. Kocam hiilıi 
farkında değil. Sevgili yavrum -
dan ayrılmak istemi\·ordum. 

Biran sükuttan s0nra: 

- ~vet, kocam kat'iyyen ço -
cuğun ölümünden habarder de -
ğildir. Belediyeye haber \"l'rme -

=ı 

Kardeşlerinin cesedi yanında 
yaşamıya mecbur ettiler .. 

yl§imin sebebi kendisini vaftiz duyulunca erkek, kadın jandarma 
ettirmediğimdir. Bakımsıziıktan, karakolunun önüne toplanmışlar: 
işkenceden öldüğünü asla kabul - Bu canavarları tevkif ediniz. 
etmem ... Fakat, kendisini doktora Yoksa parçalıyacağız .. 
göstermediğimi itiraf ederim. Bu Diye bağırmağa .Jı~~lamışlardır. 
da parasızlıktan ileri geldi. Jandarma kumandanı her ikisini 
Kocası da şu ifadede bulun - de tevkif etmiştir. 

muştur: ı-------'-------

- Çocuğumun vefatını bugün Prenses Yusupof 
öğrendim ve hayrette kJldım. 

Ben sabahları erkenden işe gide·, Va ktlle Parlsde fOför· 
geceleri de geç vakit dönerim. IUk yr.ı pal'I Kont Şere-
Pazar günlerini de balık tutmakla metlyef'le evlendl 
geçiririm. Eski Rusyanın l:ıütiln büyük a. 

Arasıra çocuklar n'?rede, ne ya- sılzadeleri, içlerinden ıkisınin dil-
pıyorlar diye karıma sorarım. O ğün merasiminde bulunmak üze-
da bana: •İyidirler, uyuyorlar .. • re Romada toplandılar. 
cevabını verir ... > 

eklin: 1919 da, Raspotıni öldü. 
Fakat çocukların büyüğü Ro -

lan: ren Prens Yusupof'un genç ve gü. 
zel kızı. 

- Babam, ekseriyetle anamla 
kavga ederdi. Çünkü evde fena Güvey; Kont Nikola Şeremeti. 
bir koku başlamıştı. yef. 33 yaşlarında, uzun boylu, 

Küçük çocuk, kardeş:nin ve - buğday benizli ve yakışıklı bir a-
fat ettiğini biliyordu. dam. Romada biı· sigorta şirke -

Vak'a kasaba halkı tarafından tinde memur. Vaktile Pariste şo. 

Paris zabıtası, maktu'. ile mü. 
nasebatta bulunan genç bir ber
ber kın isticvab etm:ştir: 

- Gerçı Hilarıyon benim dos. 
tumdu. Fakat ne iş yaptığını, ne
rede çalıştığını bilmiyorum. Ken. 
disini gazeteci sanıyordum. Çok 
defalar kayboluyor ve bana. •Rö
portaj yapmıya gıdıyorum .. • dı. 

yordu. Bir müddet evvel benden 

8,000 frank borç aldı. Yabancı bir 
memlekete gideceğini söylemişti. 
Son zamanlarda kendisinden şilp
helenmeğe başlamıştım. Bana, 
dostlarından kimseyi prezante et.. 
medi. 

Zabıta, şimdılik tahkikatını, ze
hirli maddeler kaçakçıları mu _ 
hitinde yapmaktadır. 

Hilari.yon kendi hesabına mı 

Tinrıvıl'de, doktor Guiyard ta. 
rafından yapılan fethi meyit ame
liyatında ölümü mucib olan kur. 
şun çıkarılmıştır . Bu, kompartı
manın içinde bulunan 6 m/m 35 
santimetrelik bir rovelvere aid. 
dir. Kurşun, sol şakağından gir
miş ve kafa tasının içinde kalmış. 
tır. 

Maktulün cebinden, içınde 950 
frank bulunan bir cüzdan çıkmış
tır. 

PİYER HİLARİYENİN HAYATI 

Maktulün akrabalarının istie. 
vabında intihar ettiğine hüküm 
vermek Iazımgeliyor. Zira, hayatı 
birçok maceralarla doludur Ve 
son zamanlarda zabıta tarafından 
takib olunmakta idi. 

Hilariyon, Aniyer'de dnğmu'i 

Trap'da büyümüştür. Bir vakit 

!er Versay'da kasap çıraklığı yap 
tı, sonra Jüra'da bir kasap yanın 
da çalıştı. 

Bir ölünün yanında DBalıkçıır förlük yapmıştı. Piyer Hlloryonun cesedi vagonda ... 

SONYA 
HEN 1 E 

~ 

Her ikisi de, eski Rusyanın en f 
asil ve en zengin 3 nelerine men. çalışıyordu? Yoksa bir çeteye mi Üç sene evvel, Parise, babası t 
sub. Fakat bu servetten, del:de _ dahil idi? İntihar mı etli, yoksa nın yanına gitti. Bu sırada Suzan 
beden kalan ne? sırmalı, ünifor - öldürüldü mü? İşte henüz cevab- isminde bir kızla tanıştı. Bu yü1 
malı, parlak nişanlar... !arı verilmlyen birçok sualler... den ışini, ailesini terketti. Kızı 

=~=========================---= kazancı ile yaşamıya başladı. •• 
Ol .. .. d on z·kı· KAÇAKÇI MI? umun en o günden sonra Hilariyor'uu 

hır işle meşgul olduğu görülme . 

S V• miştır. Acaba zehırll maddeleı 
ene SOnTQ.. .1 lne kaçakçılığı mı yapıyordu~ Yokss ııı.ı;.•dın pek çok içki içmiştır 

~r •rıı bu suretle şimdiye ka -

~:~:;;~ş :tı~~~r~: ;::::k::~ o··~ a haberleri RODOLF VALANTINO 
siliıh mı kaçırıyordu? İkisi de 
me'mul... 

~ i •htıyar dediği kadının ha. 
~Yaşını kimse tayin edeme _ 

lııı,ı.uir, Kaç ya§ında olduğu 
"ı 01tıııyan bu kadının seyahat 

'tıda nasıl öldüğüne dair 
'!(ı~ııen bazı şahidlerin ifadele -

ıı de şu anlaşılmaktadır: 
~·ı Şoförı.in maksadı fena ol. 
bt a dair yaşlı kadının nazarı 

atin· 
ltaıı 1 celbedenler yok değil _ 

•nın ahbablarından biri 0-

~\ · Holivuddan 19 Haziran tari. 
hile bildirildıg .ıe gore Fransız 

rejisörü Julien D.ıvivicr çevır -
mekte olduğu •Büyük vals. !il _ 
mine aid faaliyeti bir müddet i

çin tatil etmek mecburiyetinde 
kalmıştır. Çünkü kcırdelada Fer. 
nand Gravey'le birlikt~ baş rolü 

oynamakta olan Louise Reiner 
hastalanmıştır. Louise'in bu has.. 
talığı, kocası facia muharriri Clif-

Kaçıncı kocası? .. -- - ·-
lh ti yar denebilecek yaşta 
bulunan arlist yine evlendi 

İngiliz artisti Lili Brayton bir 
zamanlar pek meşhur olmuştu. 
Kocası Oskar ile beraber salıne 
hayatına girmiş olan bu kadın 
sonra kocasının vefatı üznine 
dul kalmıştı. 

Umumi Harb esnasında büyük 
bir şöhret kazanan bu artist şim.. 
di yine İngiliz gazetelerini kendi. 
sinden bahsettiriyor. Çünkü sah. 

'l'to neden çoldan çekilmiş olan Lil! 
\ıııı ~ Yaşlı bir hekime varmıştır. Doktor Vatson ismindeki bu 

it •rtık faaliyetten çekilmiş bulunuyor. Kadın altmış üç yaşın. 
~r~Ocası da altmış sekiz. Eski artistin san'at ve muvaffakiyet 
~llcıne aid resimlerini de bu vesile ile İngiliz gazeteleri kendı 

~!arına hatırlatmaktan kcn dilerıni alamıyorlar. 

ford Odels'ten a ı ı ılmas. neticesi 
husule gelen bir .asab buhranı ne. 
ticesidir. Karı koca mükemmel 
bir yuva kurdukları halde muhar
ririn, karısından, artistlikten vaz.. 
geçnıesıni istemes•, onun da bu işe 
razı olmaması dolayısile talak vu. 
kua gelmiştir. Artist iyileşince 

cBüyük vals• e aid faaloyetc tek
rar başlanacaktır. * Pariste cKalbimiıı prensi• 
isminde bir film ~evrilmektedir. 

Bu kordelada b wj rolleri Claude 
May ve Jeanne Laıny oynamak. 
tadırlar. * Danielie Darieux'nüıı kocası 
Henry Decoin'in idaresı altında 

•Seher vakti dönü,!• filmini çe -
vireceğini yaşmıştık. Güzel artis. 
tin bu kordeladakı partöneri Pi. 
erce Mengand olacaktır. * Greta Garbo'nun hususi dans 
hocası Va! Raset cCamekiınlar 

meleği• filmindeki dans gösterı
lerinı idare etmek i.izere angaje 
edilmiştir. Bu filmde baş rolü 
Margaret Sullavaıı oyııamaktadır. * Amerikanın tanınmış aktör. 
!erinden Teddie Lombard, Paris
te çevrilecek olan •Jim Baxter'in 
firarı• namındaki kordelada baş 
rolü oynıyacaktrr. Bu filmin ınev. 
zuunu teşkil eden hadiselerin bir 
kısmı Fransada, bir kısmı Ar.ıe -
rikada geçmektedir. T~ddie miL 
kemmel Fransızca konuştuğu ıçin 
tabiatile fazla sıkıntı ç~kmiyecek. 
tir. Eserdeki partönc•ı lerı Josse
lyne Gael ve Jules Berry olacak.. 
!ardır. · 

S porcu ve güzel şimal kızı 
S onya H enie son seneler için
de kazandığı b üy ük ınuva(fa. 
kiyetlerin ha~ döndürücü se
v inci ile sarho~ olmuştur. 

Genç yıldız son fil imler ini 
tamamladıktan sonra uzwı ve 
yorucu çalııımalarının acısını 
çıkarmak için m e mleketine g i
decek ve uzun za man istira hat 
edecektir. 

Amerikalıların sevda 
damarlarını kabarttı!. 

Amerıkada, sinema dünyasını 
şaşırtan bır hadise: Düıvanın en 
sevgili adamı Rodolf Va!Bntino 
dırildi. Amerika kadınlarını ye -
ııiden büyüleyor ... 

Bu mevsimde, hası: tın düş -
tıiğünü gören stnemacılar buna 
hayret etmezler. 
Yalnız bu sene. iki sıneınçnın 

sabahtan akşama kadar dolu oldu· 
ğunu, boş bir yer hulmak imkanı 
olmadığını görmüşler. Bu rağbe. 
te sebeb? ... 

Bu sinemalardan l:ıiri •Şeyh•, 

dığeri de •Şeyhın oğlu• !ilm:nı 
giısterıyormuş. Bunların ıkisi de 
Rodolf Valantıno'nund•ır. Salon. 
!ar tıpkı 1926 da olduğu gibı hın
cahınç dolu ... 

Scyırcılerın ;, 90 ı da kadın ve 
genç kız. 

1926 da, Nevyorkla Val~ntıııu. 
nun tabutu önünden 50,000 ka _ 
dın geçm~ ve mezaı ının üzerine 
70,000 dolarlık çiçek konulmuş _ 
tu. 

1938 de bunların oayısı 100 bL 
ne, 200 bine çıkacaktır. Çunkü 
sınem:ı kumpamaları, bu filmle
ri Amerikanın 50 :;ehrinde ve en 

aşağı 5,000 sinemad~ bırden gös.. 

termeğe karar verm•şlır. Her fil
mın Hl,000 dolar kar bırakacağı 

tahmin olunuyor. 

Bu eski filmleri, geçenlerde E. 
mil Jan<en isminde l>irıs 1 150 do. 

!ar mukabilinde satın almıştı. 

Jansen, bu iki film . ay<'s nde 
500,000 dolar kazanac.ığı muhak

kak addolunuyor. 

Hı!ariyon'un hayatı esrarlıı do
lu idi. Daima güzel kadınlarla, ga 
rib ve esrarengiz adamlarla düşüı 
kalkıyordu. 

Zabıta, maktulüıı evinde yaptı
ğı araştırmada bil'çok vesJik ele 
geçırmiştir . 

Muhtelif .memle
ketlerde kadınla-

• 

rın siyasi vaziyeti 
Arnavudluk.- Kadın ve erkek 

arasında fark yoktur. Her »<lıii de 
aynı hukuku haizdir 

Almanya.- Alman erkekleri gı. 
bi kadınları da rey sah bidir. 

İngiltere.- 2 temmuz 1928 de 
kadınlara intihab hakkı verilmi ·
tir. Parlamentoya aza olabilirler. 

Avu,turya. - Almanyadakinin 
ayni. 

Bel~ika.- Kadınlar, beledıyP in 
ye rei•i olabutrler. Bazı kadınlara 
tibabatına iştirak ederler. Beledı. 
meb'us intihabı hakkı da verilmiş. 
tir. 

Bulgaristan.- Kadınlar, erkek. 
ler gibi rey verirler. 

Danimarka.- İntihab hakkını 
haizdirler. 

Danzig.- Serbest şehrin sakin. 
teri kanun nazarında aynı hakkı 

haizdirler 

(Devamı 7 inci de) 
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H tayda 
şaheser 

son bir Zorla sınıf 
rezalet Geçmek istiyenler 

ilk müsbet neti
ceyi aldık 

------- Dönen veya ikmale kalan küs.. 
tah, tembel ve haşarı talebelerin 
muallimlerine tecavüz eylemeleri 
artık birbirlerinden gö,rerek ir 
itiyad halini almağa aşladı. 

(Birinci sahiCeden devam) 
mevzuu bahistir. Bu takdirde şimdiye kadar yapılan tescil keeıılem. 
yekiin addedilecek ve Türk ekseriyeti iki tarafın miişt rek nezaret ve 
mürakabes.i altında n tam bir hürriyet icinde y niden ve sür'atle 
tesbit olunacaktır. 

(8!ritıd sahil den •evam) 
kal!iyetleri yazdıktaı• soııra ~ 
yazacağım• diye ce1,ab . vermesi 
nal mil iitlilğii il 1l<! jaııdm'ma 

ıefiıı.in iidaltal ni r.ıı..cil> ol -
mu;ı ve bunlar bu yiLdım hıidise 
çıktığı takdude mes'ııliyeti tama
tıın kendisine aid oldı..ğmıu Mil. 
Jetler Cemi11eti komisyonu dele -
gesine ihtar meclı•ıriı;.•tinde kal • 
mışlaTdır. 

D<:lege bun4 rağmeı~ ıahı ıkıi •. 
ıuıa deı;wn etmi,j bu ha! mukad
lfer olduğu veçhile iki taTuj cra • 
\Sllde ailem! hiidi.seleT€ sebebi • 
yet vermiş ve bu arada seçim bü. 
ro .. u da istilaya uğTamı§tır. 
•.. Bu tarı§ıklık esna..ıııda bıiro re
isine de s!lah tevcih ed:lc!iği ve 
kendisinin zorlukla kurtanldığı. 

li§renilm~. Bii1-o C"tvarmılıo 100 
J ~ Jı.Ur · ill se · i.şitihıı<§tir. 

Dele~ ı..-. izemtc ~id mu
-~i tatil edttdc A t~kyaya 

,. yapı?dığıııı idduıya yel
.W-ıi§hir. i~ıtiğimr. mızorn bi. 
ro reisi bv tce&ı:ü::1iıı Tvrldtt ta • 
,. ıJM!oır. yapılılağuu iddia!l'I yel -
tenmd:te ise ~ tıılırikatınm ıte -
tice.si olarak Mish&•e köyünden ve 
mi.ijrit Türk tarafta,.. Arablardan 
Mehmed Ağrelinin ittıhadı vaıaıd 
partisine menrnb eskı muhtar 
Arab Necib Halla tın·a(:ı,daı a.ğır 

nwırtte ycıralandupm öğT~ ıtce 

bu iddi4.Tından ~·a.: geçip gerı;ıe. 
dlği belli değild'1'. H4di e hakkm-

maha!lerinde yaptı· tahkl.. 
l'cat, lı4hsi ~çen bP.I~ ıı ac!etıı 

Jr:u'1mn gibi me,!mhaı.e bir 
fcıa!iyet gösterdig nl re ne Cnıev. 
nde yapılan nizammıın~J! ~·e ııe 

ele hir bir eyi go•:i gormiııerek 
if"rct derecede Arııb pr'>paga,. •• 
Wı yııptığıııı gö•t :ınekt~dır. 

Hadisenin eivar bı.rolcrdıı akis 
cıpmııma~ncı !m~ıfo olmadı n • 

bu ıabah Ka ı ııe Ajsiye bil
t"Olannda hazır ôu'ıır.l'l".ak iste • 

im. Maha.llı ıta.ldye müdıirleri L'e 

j4"danııa kuırıımdan ı ınıih& • 
batın komisyon ta"Clf'r..dau billi te
teıldıld tatil edilmi~ olduğunu bil. 
dinf!er. Her bifrcınuıı önü>ıde 4 

.S •ııatlik ldan gelmi~ eıı a: iki 
]/ÜZ Türk miintelı'M beklemekte 
Wı. B1'nlcınn cırıwııdıt ço;'.; ih i-. 
yar olanlar da ,,arcJı. Halkeui bun. 
lann otokarlarla köylCTine iadele
rini temine çalı n•ııktad.ır Komis. 

ycnıun tatil kar· rıı a sebe!ı kak; • 
katta ıli>nkii lut.li:!<l d~ğiı. ·, kaç 
gü•n eri Tiirk'ri• bıiyiik bir 
tehc<;iml.e lcııy <>ıl:l.ınekt olma -
landır. Filhalcik<t Eı-meni liste3i 
t en dolmu~ Aı.tvi ~.., Aral:> 
li.!Hlısrine yııazı ak pek az müıı. 

telıilt kalml§tır. M~s~lu ıtii1< di -
f1-t listelere 300 l:a11id yapıldığı 
llaliıie Tiirk liııt•s!ıoe 130-0 kişt kay. 
dedilmiştir. Ve '"' farlc bı.ındaıı 

rra. l>ST gun ıl,..•,ı zytıd. arlara'< 
,-i ekm. 

• 
Antakı::a 24 (Hususi muhabiri. 

miıden} - Frarı.sanııı şark ordu
ları başkumandanı Huıizmgt:r 

Be)'lı.tlaıı dön.ın · , askeri h•_ e • 
tiıei.zle yeniden t.""' ··!arına baş. 

J r. 

letl.tt Ccmıyctin vcrdığı nota Ü· 

zerine, bu cemiyet ruınıına Ha • 
tayda seçım ışlerine bakmakta o
lan kontrol heyetı, tes~il muame. 
liıtını tatil cylemiştıı. Bu tatil es. 
nasında heyet azalarının vaziyet 
hak.kında Cenevre ile temas ede
ceklerı anlaşılmaktadır. 

HALKI TEDHİŞ VE TAZYİK 
DEVAM EDİYOR 

Antakya 24 (Hususi muhabiri • 
ınizden} - Hatayda zulüm ve iş
kence, ht·r gün J<eni bir şekilde 
tecellı ederek hfıla devam etmek. 
tedir. Bu arada dün de Suriye hu. 
dudu üzerindeki Suriye jandar -
malmı, hudud civarında, bir köye 
Türklere rey verdikleri için hü • 
cu mederek yağına etnıi~lerdir. 

Diğer bır çok köylüler arasında 
mösademeJer oamaktadır. 

Asıl dikkate şayan ol:m nokta 
Levs.iyede intilıeb yerinde Cemi -
yeti Akvam namına bulunan ka. 
lem reisinin h~ka bır nutuk söy. 
liyerelı: Arabların Arab sandığına 
re verml"lerini tavsiy~ eylemesi
dir. 

Bu nutuk Hata ın Turk muhl. 
ünde ~ fena ak:~Jer uyandır -
mış, ötedenberi laratgirane hare. 
ket eden Milletler Cemiyeti aza • 
larınm bu suretle artık daha açık 
bir kilde Türk aleyhtarlığı yap
malan nefret ve a iı:yet uyen _ 
dınnıştır. 

Bırçcılt mıntakal rdaki Erme -
niler, silah tebdidı aUıııda başka 
cemaatler lehine re) vcrmeğe 

mecbur kaldıklarından bahisle ha. 
tay Türk partisiı:ıe ve Türk ba~ 
kon.soloşuna 111ıiracaat etmişlerdir. 

Yıkılan 
Köyler 

= 

K.ı?§dlll' Yerköy, Keskın, Çi • 
çek dağ ı lz le ınıntaknlarında 

harab olan köylerin kıştan önce 
yeni b tan yapılın.ıısı ıçin ehem. 
mi;· etle faaliyete geçilıni ttr. 

Bu maksadla bütün tedbırler a. 
lınd.ığı -Ôi derhal inşaata baş -
lanabilm~sini temin lç"n de zel • 
zele mıntakasına memurla.- gön
d.ttilmişlir. Bu ~uretll.' yıkılan 64 
köy yerine bazı köder birleştiri. 
!erek 32 köy kurulaeaktır. 

Bu köy! rd yenid n y•pıla • 
cak e !erin ayısı 3163 e baliğ ol • 
ırıaktad . 

Bu evler 145 i Yerkö ·, 888 i 
Çiçek dağ, 1616 sı Kö§kerdedir. 
Dığer taraftan Ankara . .a gelen 

haberlere göre son birlta gün 
içind.. memleketin muhtelif mın
takalarında yeniden ze'zr!eler kay. 

'dolunm~tur. 
E~ü.mle Emirdağ kazasın 2 

defa. Bulvadinde beşer dakil• a. 
ra ile birkaç defa zelzele olmuş -
tur. Kığı ve kesk;n kazalannda 
da \ı ·er sarıiy de am Nen iki 
ulzele kaydolunmuştur. 

* 111üseccel ulmayıp tercüman

lık veya veya rehberlık yapan • 

!ardan 25 er lira tez lınmakta -
dır. 

Dün de İzmirdc Karşıyakada 
orta mektcb talebelerinden Meh
med, kend.isinı ikmale bırakan ri. 
yaziye muallimi Edibeye yolda bı 
çakla tecavüz etmiştır. Edibenin 
yanında bulunan muallim vekili 
Osman talebe Melımcdi bu hare. 
kelinden vazgeçirmeğe uğraşır -
ken Edıbe oradaki evlerden biri.. 
ne iltica eylemiş, fakat Osmanla 
Mehmed arasında epeyce müca -
dele olmuş, nihayet Mehmed kaç
mıştır. 

Zabıta Mehmedi aramaktadır. 

Eti Tlirkleri üzerinde tazyik yapıldığı ve bunların tehdid altında 
Türk olarak tescillerine mümaneat edildiği bühin vesikaları ile sabit 

olmuştur. 

** Müzakereler durdu mu ? 

A
nkara 24. (Hususi muhabirimizden)- Parbte Fran~ız Harici~e 
Na:un ile büy.iik elçimiz arasında cCTeynu eden muzakerelenn 
;yeniden zorluklara uğradığı hakkında Londra nıdyosundaı> 

nakledilen haberler burada heniiz resmen teyid edilmemektedir. Va. 
ziyet çetin olmakla beraber kat'! netice kısa günler :ı:arimdn inkişaf 

edecektir. 

** Hataudaki Fransız kuvveti 
C "'kos'.ovakya ı'şlerı· B elgrad· 24 (Hı.ısusl muhabirimizden)- Vrcme. ga~etcsindc ~i~ 

makale neşreden Pariste çıkan Le J"ournal sıyası muhamrı 
(Blrind sahifeden devam) Saint • Brice Hatay davası hakkında Fran<n noktai naurını ve 

mışlardır. kendi dii§fuıcelerini izah ettikten sonra bu da,·anın muslihane ~ir 
Südet mümessilleri sabahki suretle halli icab ettiğini kaydetmekte, Siidct Almnnlan menuu ıle 

toplantıda ba§ladıklan izahatı ta Hatay Türkleri mevznu üzerinde bir mırka~·e•e ) apmakta ,.,. yazısına 
mamlamışlar ve evvelce ileri sür. şu cümleyi ilave etmektedir: . 
müş oldukları talebleri tasrih ey. •- Güniin birinde adedi 6 binden ibaret olan Fransız askerlerı-
lemişlerdir. Toplantı, saat 19.30 · Atat .. rkiin ordusuna mcnsııb olan ve Sancağa girerek Tiirklere 

nın u ka ld·-· · 
da bitmiştir. Çeteka ajansının teb yardım tehdidinde bulunan 30 bin asker ile kar~ı r~J)'a ge ıgını 

liğinde Hodzanın mwakat netice. bilen Fransızlar azdır.• 
sini hulasa ederek bu toplanWa.. ı,,,,;~;:,~::~=========:""=====."===:==:==== 

~: ;;i:1~~:!u:~~~~;!~~;;~ ihraç mallarımızı Gaye har"~i Avru-
dettiği ilave edilmektedir. D'ğer Arttırmak 'ıçjn paya s·ırayet taraftan Südct partisi aşağıdaki 1 .. 
tebliği neşretmiştir· 

Toplantı esnasında Knndt ta- ç • ] ettırrremet• t'm~ş 
~:~a;re:r~;:~lerrı:~~;:~~:kt~\~ anşma ar. Lon~r~l;4 (~A )~ Alt~. ~un 
biki inılli!.uı münakaşa edilmiş 
Hodza da hükumetin tekliflerini 
yakında bildireceğini söylemi~tir. 

Avam kamara.'imda 
Londra 24 (A.A.)- Avam ka. 

marasında Lord Hali!aks, Çekos. 
lovak hükumetile Südet f'kalli • 
yeti ara ında temas başladığına 

dair yeni beyanatta bıılunmu~tur. 
Nazır, bu mükiılemelerin b'r itL 
lafla ncticclennıl'S.i için süln'lnet 
ve ihtiyatın muhafazası zarure • 
lind ı r•r etmiştir. 

Mısır kabinesi 
(1 inci say fadan devam) 

yold çalıştıktan sonra nihayet .,_ 
meline muvaffak olmuş, Nahas 
Paşanın rıya.setindeki Vefdciler 
bark; olarak bütün port.lcıle bir 
anlaşma yapmıya muvaffak ol • 
muştur. 

Yeni bırlik kabinesine iş birli • 
ğinin mcnsub olduğu :tiber&llerden 
maada, Ahmed Mahir Paşanın 
ba§kanlığındaki VeCdciler, Sa -
distler. müstakiller, dahil olacak. 
tır 

Mahmud Paşa yem esaslara gii
re kabinesin:i kurma;;. üzert istifa 
etmiştir. Yeni kabine beş liberal. 
beş sadist, üç müstakil azadan te. 
şekkül edecektir. Sadistler (eskı 
VeCd reisi merhum Said Zağliilün 
prensiplerini güdenlerl Maliye, 
Dahiliye, Harbiye muvasalat ve 
Sıhhiye Nezaretleı-inı işgal ede • 
cek rdir. Bu suretle yen. kabine
nin karşısında mecliste muhalif 
olarak yalru.ı: Nabas Paşa Vefd _ 
cileri kalacaktır. 

Iktısad Vekaleti dış ticaret u -
mum müdürluğü, son günlerde, 
gcmş bir faoliyet programı hazır. 
lamakla meşguldür. Bu faal.ye -
tin hedefi Türk mallarının muh
telif dış memleketlere ihracatını 
artırmak için alınacak tedbirleri 
tesbit etmektir. 

Bu arada bütün ihrac malları -
mız standwd'ze edilecektir. Bu 
işi iyi başarmak için de yeni bir 
kontrol nizamnames: yapılacak

tır. 

İktısad Vekaleti yeni kontrol 
nizamnamelerı hazırlamak üzere 
ihracat tüccarlarımız!:, komisyon.: 
!ar teşkilini bildirmı~tıı· . 1 

B umak.<adla aliibdar tncir -
!er ofiste grup grup toplanarak 
projelerini haz.ırhyacal:lıırdır. Ev
vela 27 haziranda buğdaycılar 

toplanacaktır. 

15 layı ha 
Müzakere 
Ediliyor 

( ı incı sayfaılan devam) 
Diğer taraftan dün toplan~n ik. 

tısad encümeni de İngiltere ile 
imza edilen müzeyyel klering an.. 
)aşması ve teslimat anlaşmalarile 
eksport kredi garanti dcp .. rtı.manı 
ile imza olunan anla~manın tas
diki hakkındaki kanun liıyihası -
nı müzakere ve kabul etmiştir. 

Ayni mukavelelel" Muammer 
Erişin izahatım mütcakıb l\Iecli
sin hariciye encumenınde tedkik 
ve tasdik edilmiştir. 

akşam avam kamarasıcıda İngiliz 
gemilerintn son zamanı rda m -
ruz kaldıkları bombardım anlar 

hakkında şunları >Öylrmışfü 

•Bu hücumların Bak r "dala. 
rından tevcih Pdildıği şup'..esiz -
dir. Halbuki bu •dalara İngiliz 
donanması ıst~diği zaman haki:n 
olabilir Onlar abluka edeoilece
ği. gibi tayyare meydanlarını da 
bombardıman edelıilir . Hiikümet 
bu tarzda haı:eket ettiği takdirde 
diğer dedetlerle hi<,<bır iht'!af zu. 
hur edemt:z.• 

Ba~vekıl Çemberlayn, buna c~
vab yererek hükumetin gayesi I s 
panya harbinin Avrupaya sira • 
yet etmesine mani olmak oldu -
ğunu söylemi~ \.'tl şunları i 1 Ü\'e 
etmiştir 

·Bu gaye. ademı müdöhalenin 
takib ettiği gayedir. Eger bu ı:a

yeye herkes iştirak ediyorsa, biz 
de herhangi bir tahrike kapılarak 
bu umumi yoldan uzaklaşmama. 
ğa çalışmaJıyı1 • 

General Franko üzerinde taz • 
yik yapmak maksadıle Mayorka 
adalarına tatbik edilecek bir ah. 
lukamn neticelen hakkında 

Çemberlayn, Lyod C .re, Attle a. 
rasında h<ıraretli münakaşalar oL 
muştur. Bu münakaşa sonunda, 
Başvekil şu sözleri söylemiştir: 

•Loyd Corc. Mayorka •dala •
rındaki haYa meydanlarının bom 
bardıman ve tahrtb edilmesini is. 
tiyor. Bu. memleketin tasvib et . 
miyeceğ: bir siyasettir.• 

Çemherlayn yine itimad aldı 

Tlirk askerinin Halayda inzibat 
ve asayi:ii temin için Fransızlarla 
tıeırlkı ınesa eylenıe.;i prensi iti
barile kabul ~ilmiş bulunmall;a.. 
dır. Şimdiki müzaker "er Hatave 
ı1recek askerlerin ruiktan üze -
rin Cfl"eyan tmektedir. H d -
zmger Pariste harb meclisine aza 
ta:yin ed.ilmı~ olmasın~ rağmen 
bu müzakerelerin neticelenmesi 
ve verilen kararların tatbik edil • 
mesine nezaret ey1Pmesi 'cin bir 
müddet daha Suri~·ede kalacak -

lı1giltere yeni ekonomik siyasetile 
Pancermanizmin yolunu kesiyor 

GAYRİ MÜBADİLLER 
LAYiHASI 

Ga>·rimübadillerin istilikaitla 
rının taısfiyesi için hazırlanan ye. 
ni kanun layihasının tedkiki dün 
muhtelit encümende Maliye Ve. 
kilinin huzurile yapılmıştır. Li'ı -
yihamn esaslı bir tadil yapılma -
dan kabul olunduğu söylenmek. 
tedir. Proje müstaceliyetle pazar. 
tesi günü gôrüşülecektir. 

Londra 24 (A.A.)- Avam .ka. 
marac;ında dün ak~amki müza _ 
kPrt mnunda •mele fırkasının 

verdi~i takbih takriri 141 reye 
karşı 275 reyle reddedilmiştir. 

Sarrion'u da alıyorlar 

tir. 
Generalın Beyruttan aldığı ta. 

lımat bılınmemekle beraber Fran. 
sttJarea Hataya girece'< Türk as. 
kı:rl r nın orada mP\'cud P°l"" !Z 

aske !e iııden daha az olması ve 
'J'fuk kııvv('tinin Tfirk;vev Ha • 
tayda d.1ha zi. ade _e len temsil 
edvcek mahivet ve n"bette oması 
i ·tenmoktdir. 
H~lbu bizim d 'e"inuı: Türk ı 

kuvvetinin Hata da Türkı ·eyı 

Fransızlarla müsav mik\a d., ve 
miİ5a\'İ hakları haiz '.>!arak bulun. 
m;ısı ve ça!ı.şması şckL.ndediı;. İş -
tı: bıuıd.an sonraki müzakE:r !erde 
bu ki nokta narnrın telıf" ıçh Ç~-

lışıln:aktadır . • I 
D ı: r t.ır. ftan Tuık:yen:n ;1JıL , 

Parıs 24 (A.A.)- Mme. Tabui. ÖVr gazet ·inde şu. !arı yazıyor
•Almanya lıukı1meti, petrolu hav; olup şimdiye kadar işletilme. 

miş olan arazinın işletilmest maksadile, İngiltere ile Romanya ara. 
sında bır IDllk vele akdi için Çemberlay r. ile Tataresko arasında ce. 
reyan eden müznkerelerden ve ayni zan1'mda Rumen petrelüniı in. 

ek de olarak tamemen kendine h<ı~reden Romen . FransıJ 

mı.ıkavt'I ·inden pek zıyade endişe etmektedir. 
İngiJtere hukılmetı, buyuk bir istikraz!a tecelli edecek olan bu 

e ·onoınik sıya etile s dec panjermanizmin yolunu kesmekte ve bu. 
nu h;ı.'<lkat n kendi irun m ğlı1b edilemiyeeeği bır silahla yapmakta_ 
dır. H ler, bulun ordu,iJe birlikte İngiliz maliyesi önünde eğilmek 
mecou•ı.. etindedır. Bu suretle ister istemez, küçük ml'mleket!er'r. sı. 
y eti İngilıı • Fran>ız mihverine gelecektir .. 

** Harbi insanileştirmek için 
bir konferans • 

genı 
Va>',ıgt ır 24 (A.A.}- İyi bir kaynaktan alınan malumata göre 

Rooseve.t''n_ 30 h"zıranda Nevyorkta milli kültür cemiyeti huzurunda 
sôylyeceği nutuk, lı.arbı insanileştirmek maksadile beynelmilel bir 
konferan ı toplantıya cağırmak üzere hazırlık mahiyetinde olacaktır. 

Bu insani ,·azifeye iştirak bususu:ıda Almanya hükumeti, Va• ııg. 
tona bazı tem.n~t veMY!i, ti~. Bu teminat, h"ttıi t~vik edici mahi:oette 
gön.nmektedfr. 

* Floryanın havasını bozma -
m<ık. gürültüye mani olmak için 
Çekmece istasyonunun baş ·a ye. 
re naklı mukarrerdir. 

--DEVREDİLECEK İHTiRA 
BERATI 

•Guyüm ve emsali kapların oto • 

malik olarak akıtma usulü• hak • 
kındaki ihtira için alınmış olan 5 

Eyllıl 1934 tarih ve 1871 numaralı 

ihtira beratı hükmü, işbu ihtiraı 
me\•kii fiile ko~·lnak için Başkasına 

icar:ı. verilmes· teklif edilmekte oL 

makla bu husu5a talip olanların Ga 

!atada, Aslan han 5 ncı kat 1-3 nu. 

maralara müracaat ey~en1eleri nan 
ounur. 

Saragos 24 (A.A.}- Dün ak • 
şam saat 18 de General "Varela 
kıt'aları S&rrion mevki!nin bir 
tüfek menzili me5afosinr kadar 
gclmi~lerdir 

l\ladriılin teblii(i 
Madrid 24 {A.A.} Neşrolunan 

bir tebliğde şark cephesinde 
Franklstlerin hatlarını hafifce 
ı-slah Pttikleri Onda mıntakasında 
milislerin bütün hücumları tar. 
dettıkleri bi!dirilmekted'r. 

Frankistlerin tebliği 

Salamanka 24 (A.A.)- Teıuel 

cephesinde Sagunto • Teruel yo. 
lunun cenubunda bütün tepele • 
rile birlikte Muela silsilesini iş. 
gal ettik. 

Puebla de Volverde 24 (A.A.

Frankist kıt'alan dün saat 19 
da Muela Sarrion'u işgal etmis. 
!erdir Hük(ımetçilerin bir muka. 
bıl taarruzu kesif bir topçu ateşi 
ile 32 tayyarenin müz•heretine 
rağmPn tardedilmi tir. 

DEVREDILECEK tHTiRA 

BERATI .~ıo-
'(Dış J>()litikadarı devam) 

tur. Şimdi Japonya, harb ilan et.. 
meği harlı ilan etmemekten daha 
elverişli addettiği içindir ki harbi 
resmcu ilan etmeğc karar vermiş 
görünüyor. 

. ento J!ll'W 
•Yeni azoestos - çını dakl jJıt • 

tu ve bunun imali> hakkın . 1~3C 
ra için alınmış olan 15 Haz~raııbPT 

ihtira 
tarih ;e 2185 n~aralı bU 1terrt' ' 
timn ihtiva ettıgı hukuk kii fı 

. but ıncv • başkasına devır ,.e) a . bilcCfo 
. . • a verıle 

Filhakika harbin ilanı, enler • 
nasyonal miinasebetlcri harbden 
evvelki atmosfer içine alacaktır. 

korunak ıçın ıcıır bu bJstl • 
teklif edilmekte olmakla, isıiyeP· 
ta fazla malumat edının~~ incı ~at 
!erin Galatada, Aslan ha ·Jeıııe· 

Maliımdur ki harh devletle" 
hukukunda hukuki bir vaziyetti. 

.• ac'":ı.! eı 
Ve bir defa ilan edilir edilme• 1 . 3 numaralara mur • ~ 

mubariblere ve bilaraflara aid ı.:;l ~;;.•.:.i ,.:.i:;:ii:.;,n:_::ol;.:un::;_:u;.:r.;.. --:--::'."";;:ıi!eeınurlJ· 
hakları, salahiyetleri ve mes'uli. Istanbul İkinci tcra 
yeti eri tesbit eden kaidelerin tııt. ğundan: dosı' .e 
biki lazımdı. Falı.at bunlar, Mil - Dairemizin 37/3686 N°· ,.ya~,. 
letler Cemiyetinin ve Kcllog mi. mahcuz olup bu kerre par iJ<l3 t 

·ı ~ı ~ sakının mevcud olmadığı bir dev. rilmesine karar verı en . boSteP j 
re aid hükiimlerdi. Gerçi bugün Cehennemağa maheill"'ı .O ıııuh· 
filen bunlar yoktur. Fakat bük - başı sokak 20.22 No. lıı e\ i~' 11\1~ 
men ınevcuddur. l\Iuhariblik ve telifülcins ev eşyasının 1 çıır<:11ı!l 
bitaraflık hakları, salahiyetleri arttırması 29.6.938 de dar'' ,. 
ve mes'uli)·etleri de kanuni hü • günü saat 16 dan 18 e ka 111;hc~S 
kümler olduğundan bunlar, Mil. Jacaktır. Bu arttı•nıad_a , 1' ·~ 
Jetler Cemiyetli ve Kellog m.isaklı eşya muhammen diğcrinın rttıfll' 

. d ~ ·ncı a ,. bir devre nasıl sığacak? bulmadığı takdır c ~ 1 ··nu ı, 
A. Ş. ESMER dahi ?.7..ll38 de perseu.t>C guoıon r.ıU• 

·- -- ıı.ııcı · DEVREDİLECEK İHTİRA saatta yapılacaktır ~ ırı 3~31 ~ 
ayyen gün ,.e salt " ,. 

BERATI ınuruD3 , 
hazır bulunacak me ı,,.,, .. 

ki d ·ı·ıı o oKUYU deliklerinin elektı·i ele • caat ederek almaları l ~. fiil·' 
kik ve taharriyatına mahsus usul ve DEVREDiLECEK ili 
cihaz- hakkındak: ihtira için alın. BERA Ti d•' 
mış olan 18 Haziran J9~ö tarih ve •Hıdrokarbonlar hll~;'~eıJll" 
2183 numaralı ihtira beratının ihtL ihtira için almmı~ olan ıı>•reh 
,.a ettiği hukuk. mczkür ihtiram 1925 tarih ve 322/32& nu ]<c b 

. k • bU lıl 
ba§kasına devir veyalrnt Türkiyede tira beratındal::ı hu ıı.- ev~ ı · . 
mevkii fiile konması için icara ve. kasına devir veyabut -"" , tr 

. . . ·a v,rılll' 1 
rilmesi teklif edilmekte olmakla bu konmak ıçın ıcaı ·ıı>I G 
hususa talih olanların Galatada, As.. edilmekte olmakla bıı hu~ıcrıP 
lan Han 5 inci kat 1 _ 3 numaralara rnalümat edinmek ~tı:~ k't 1 • 

muracaat eylemeleri ilim olunur. 

.İstanbu l Asliye ıkinc. Hukuk 
m::ıhkt me!"i re s ığnd -r·ı. 

İstanbul !lla~)c • l.;hak··mat Mü. 
dürlüğiı tarafından Mustafa Fehmi 
ve Pariak Mustufa a, ')hlerine ınüd
deialeyhlercleıı Mu>lufa Fehmi Kar
tal Malmiidürlüğünd·' bulunduğu 

sırada gerek bizzat ve g~rek muh. 
tcl:f namlara veri!!l'lck üzere yol • 
suz sarfi~·atta bulun1rak 321 lirayı 
zimmetine geçirmi1 olduğundan 

bahs.lc meblağı mczbt<run Mustafa 
Fehmiden ve kefilı Parlak l\fosta. 
fadan masarif ,.e faiz ve ücreti ve
kı'ıletk bır!ikte tııhsılı talcbilc açı. 

lan dav anın yapılan duruşması so. 
nunda: müddeialeyh!ere yemin da. 
veti,·e..inin tebliğ:n° rağmen muay. 
yen giınde mahkem~ye gelmemş ol
malarına Ye usulün 337 nci madde-

!atada Asbn Han l! ~,,ı ..r 
numaralara müraesat 

:il::iı:..n_o:..l:..u_n_u_r. ___ ::-"'.-;:-f ~ JI 
!ı JfuJcll 

Beyoğlu Birinci suı 

ltimliğinden: "rrıı• 
. . rnuhnJ\. 
Istanbul hazıne ıatıı 1 

dürlüğiinün ahmet ''e G~" 
4 N ıu ,,.... 

menecilerde 13 ° pol • 
ğazasında ve halıcı cığlll ,o.~r.ı 

adt~ i1 kezi karşısında k:.t'• rıı• J !il 
zift katranlı muprııb~ ııdefll ' 

d ın urta dJ\i 
da ve fabrikasın a · cal' 

t l· al~ el! ko aleyhlerine aç '· • kcfll 
d rnııh~ rı.ı.ı-

smın cereyan e en d ' 
nunda 28/10/937 tari.hL" tı{atk0 

li ve . 
iki liranın tahsi ı:o'.' . etin _, 
ikametgahının ıneçhul~ı-t>liP"~d 
nı bu kararın ilanen 1 rıı 

1 · nda" nı rar verilmiş olduğll uh•~ 
kanuniyesi zarfında .rı· 1eııırit 
müracaatla itiraz ve) a J!'lak .ıf 
meniz hülıisasai hiik~ııı 10~1:· 

sine tevfikan müddeialeyhlcrin ye. kaim olmak üzere iJaıı 0 ıfi·' 
minden kac;ınmı~ Ye dava clunan ı-:.----~-:-:::~-lfi'l 
hususu kabul ~tmi: sayılmalarına DEVREDjLECEJ{ Jıl!ıı 
dair mahkemece wril~n karar dahi BERAtrn cıır"r~~ftl · 

Yine usulüne göre muddeialeyhlere ·Krom madenlerın• d I~ 1 
. sin c ' • tebliğ edildiği halde yemin için ayrılması amehy.e. a]ını!l1 f1t1 

mahkem..,•e gelmemiş olmalarına hakJundaki ihtira ıçın ıf!62 pil 
-, "h ,-c jğl 

binaen müddeabih 321 liranın dava. 18 Ağustos 1934 tarı eti 
ibt[\18 • ,. 

nın açıldığı 30 Kanuııu~vvel 341 den ralı ihtira beratının ~,vır 
24 Teşrinievvel 926 tarihine kadar Jruk bu kerre başka>fll3 ~ ,ç!P 
yüzde dokuz ve bu tarihten itiba- but mevkii fiile ]<on~~rııc~1 e al 

ren de yüzde beş faizle birlikte ve verilebileceği teklif ııı•ııiJI', 
emri istifa tckerriir ~tmemck şarti- makla bu hususa. fa~~8ıedB · fi' 
le müddeiale ·hlcrden Mustafa Feh. dinmek istiyenlerın ar•l•r' 

l 3 nurn ·· miden csaleten ve kefil Parlak Han 5 inci kat • • 1un•1
· 

Musta(adan kefaleten tahsilile da. racaat eylemeleri nan ° , ~ ~o 
vacıya verilmesine Vt? 3935 kuruş . ?-1ahl<cıı1"'0 : 'ıı.ı 
masarifi muhakeme ile mahkumun İstanbul AsLY\.1<erneSifld~u~• Q~ 
bihin yüzde beşi nisbetinde avukat. rinci Ticaret ma . MaliYe G 
lık ücretnin müddcalcyhlcre talımi· Istanbul haz'.n.~ı ' aiınd9~4f ti 'ıı 
line 4/2/938 tarihinde temyizi ka. kemat Müdürlugu t~r.a ııaıı ,it 
bul olmak u·· zere karar verilmiş ve la tada Mehmed Ali pa 'n alP. a ic 

. osrrı• ıı"1 d 
müddealeyhlerden Mustafa Fehmi. marada mukun 63~ nO 

nin ikametgahının meçhul olması mahkememizin 
935~ 13/•~ rı: il~e 

hasebile işbu kararın kendisine H. açtığı alacak davas ırııal< uı' rı 
U. M. K. 141 inci maddesile mütea- hinde kabili temyiz 

0 
"' ~'' ' 

• h'" krrıü !ı• rdor' IQ. 
kıh maddelerine tevfikan ilanen dır olan gıyabı uuaın ol•' vliS I~ 
tebljği ve ilan için 20 gün müddet tarilı ve 129 sayılı 9 ııa ır , b e 

. beli" 1 yan osrrı t l tayini tensib kılınmış ve ilamın bir rı ı o mı .19JllıP < 
. . • d işbll 1 • ·ı ıı 

tanes de mahkeme dıvanhanesıne lunmadıgın aı:. k vazife) ~r ~b 
·ı ı h · yukse ·çıP 1 ,. asılmış olduğundan müddeialeyh ı e a ey ıne trrıel< ı . ı 

Mustafa Fehminin müddeti içinde kemeye müracaat c ·ııni; ' 1

0rıll ; t; 
• ··1 l d... · b' mehil verı ııJı9 ~· ı kanunı yollara tevessu ey eme ıgı sıne ır ay e di"' . · 

takdirde ilamın kat'ilcşeceği bildi- sureti dahi mahke~ ııul<u~ 1 o; 
rilir. talik edilmiş o)dugu nıııı 1. ~ İ\e• 

. kanunu ·wıı h 
İstanbul İkinci İcra Memurlu. muhakemelerı ... ·~c" ı . ' ' 

. UCI'''" (O.I· () 
ğundan: nci maddelerı m · 4 \ 

Dairemizin 37 /4802 No. lu dos. nur. J{ ıfi1111 ' ~ı 
yasile mahcuz olup bu kerre para. DEVREDİL:ECE 

1 
' 

ya çevrilmesine karar verilen is. BERA 1' , )iV ı. 
, tllJ>'S1 )1 't 1 

tanbul Ankara cadde.;i Aydınlık •Tayyare merrn· 01aıı .ıı ~t 
Matbaasında 3 adet KaS'.l. ve 90 kilo . · aıınınıŞ ,rr ·· 

d«ki ihtira ıçın nurı> u '~t 
punto hurufatın birinci açık art. yıs 1932 tarih ve 1682 ettiil' )t t, 
tırması 28/6/938 Salı günü saat 16 ihliVll eıl llltt 
dan 18 e kadar yapılacektır. tira beratının kasına devır rıı'~ 'lb

1 
bu kerre ba' J<Oll ~ ı. 

Bu arttırmada mahcuz mal mu. k.. fiile ed' ~' 
hammen değerinin % 75 ini bulma. veyahut mev " g-i tel<l;f ı ıı, 

·cara verilebileC€ razl~ ~ 
dığ takdirde ikinci açık arttırması ı 1ıususta . QBI ı 
5/7 /938 de Salı günü aynı saatta te olmakla bu . . , ,ıeriı1 ~ 1 • ·ı~, 

. k ıstı)eı S P ~· 
yapılacaktır. Alıcı olanlar muay.

1 

mat edınme . . ]<al 1 • ııJ" ,.. · 
. A 1 han 5 ın«ı ı•t' ''e' yen gün ve saatta mahallınde ha. s an , ıeıne • ) ' 

.. l ü.••caat e) s 
zır bulunacak memuruna mura - ara >n tle 

ı caat tdip almoları il~n olıınur '!Ur 



ı. 

,.-

~trcüme, ve iktibas 
ıtkkı mahfuzdur: 

Yazan 

Vesika, nsim, maltlmal ve not verenler ; Eski Osmanlı donanması erk&. 
nından miralay Rem.al, İskele ve limanlar umum kumandanı albay 

Şükrü Pala, komodor başkllibi İhaan, balall gemi kaptanlan, 
eski armatörler. Ve bugüne kadar ıı;izli kalan vesikalar 

RADYO] 
BUGÜNKÜ P ROGRAM 

Akşam neşriyatı: 

18,30 Plakla danıs musikisi. 19,15 
Konferans: Ali Karni Akyüz (Ço. 
cuk terbiyesi). 19,55 Borsa haber. 
!eri. 20 Saat ayarı: Grenviç rasat. 
hanesinden naklen. 20,02 Müzey _ 

- SAHiR 
OPERETi 

Bu gece Suadiye Şenyol bah -
çesinde, cumartesi Şehremini İn -
şirah bahçesinde mevsimin en 
yeni opereti cRampa• 3 perde. 
Yazan Cemal Sahir. s~hir caz ve 
numaralar. 

••• 

,'- Süvari dumana bakarken 

yen ve arkadaşları tarafından Türk 
musiki ve halk şarkıları. 20,45 Ha.. 
va raporu. 20,48 Ömer Riza Doğ _ 

rul tarafından arabca söylev. 21 
Muzaffer İlkar ve aı1kadaşları ta. 
rafından Türk musikisi ve halk 
şarkıları. 

EGE 
Tiyat resu 

~ li,.denbire gemiyi görünce A. A. diye bağır- 21,45 Orkestra: 
1- Morena: Strausfedern. 

Nuri Genç 
Ve 

ARKADAŞLARI 

• 

makdan kendini alamamıştı ! 2- Çaykovsky: Vals de flör. 

3- Manfred: Le pöti gamen. 

22,15 Ajans haberleri. 22,3o Pliik uS '- 'f 
oksa yeni bir korsa daha 

l>-dı da bunda muvaffakiyet mi 
j ""1lld ? ı. . .... :s· 
~· ilınem... amma öyle olsa 

d . 1 Şu sularda kendi filomuza 
.\ı'lsıı.b se!inelere raslamamu: lii. 

ı. 

'iook azizim ... Korsa muvaf.. 
.ııa olsa, bir toprak parçasını 
~ eden su tuğyanı gibi bir an. 
er tarafı kaplıyamaz ya! Me. 

~· ~.İbrock burada sözlerine ara 
't«ııı: .. Kendince saadet saydığı 
11 

• alini gözlerinde canlandır -
Vahşet sahnesinin bütün te. 

la atile develope ederek genç 
daşına anlatmak kaygusile 

• t nceye daldı: 
e ~ininin . mahiyetini . heye~~~ 

lt!ısen ıkıncı suvarının soru 
A ktığı kelimeyi tekrarlıyarak 

ın etti: 
tre l ' K ' t • ile se a... apı en ... 
lbrock tekrar söze başladı: 
~lesela Kumkale ve Anafar. 

<tdaki kıt'alarımız mühim mu. 
~ •kiyetli bir taarruza kalkar -

\qarruz bütün müsaid şartlar 
M ~kanlar içinde lehimize inkişaf 

&e başlar. Öbür taraftan do
'1lıaınızın kudretli ateşi Türk 
'llarını harabeye döndürürü. 
ltıi susturur. Kruvazör ve 
0Yer fırkalarımız Boğazın 

'1 ·teli rnanialarını bir anda or. 
. kaldırır; mayin tarlalarını 
~!arla harab eder; tel ve ağ 
"'aları koparır, söker, yolu a-
1 • '.Fakat bu tehlikenin başlan.. 
~Boğaz civarında bu en çetin 
ilrebelerin cereyan ettiği sa. 

\. bilinmez nasıl bir ısrarla o. 
,.''lllkta inad eden halka ak -

· Ve ... muhaceret başlar. 
ı Bu muhaceretin gayesi ne-

o A.nıamadım! 
!it \'ani buradan ayrılan, hic • 

!ılen Türkler nereye iltica e
~t? 

j, Şiiphesiz İstanbula! 
,~en buna ihtimal vermem 
'"'ll 1 

~eden? 
ltı~iinkü evvela payıtalıt bu. 
. USaid değildir. Bu bir! Son. 
"ti~le bir paniği, bozgunu hü. 
Q t ınerkezinde duyurmak ne 
llıetın işine gelir ne de u -

1 
i karargAhın bu iki! Üçüncü 

ii- 11 kuvveUi sebeb de: Eğer 
~c:ret olsa bile bir tehlikenin 
1ı altındabulunan deniz yo -

lıı ?.tarmarayı geçmeği aklı _ 
e getirmez; karadan iç Ana. 
a ~ya Trakyaya doğru a -

!ıler. Hiç olmazsa hicret fe. 
~ili yeni ölüm facialarile, bat. 
: ?_nahvolma sahnelerile süs. 
ıstemeı! 

\ boğru! .. Amma tehlike sıra
. ll.rtık işin teferrüatı aran. 
rasgele hareketlere baş vu. 

0
' b aha doğrusu insanlar yal. 
~ a~da muhat bulundukları 

1 e~ı gözönünde tutarlar ,ona 
hareket ederler ... 

~ Cl!abilir kapiten; fakat baş
~tnaller aklıma geliyor. 

e gibi? 

4ı l.teselfı .. Osmanlı kuvvetleri 
I ~ır tazvik karşısında pa _ 
,~u.\ınüş değil de ikinci üçün. 
''Ud afaa hatlarını daha geri -

1 tesis ederek muntazam bir 
~e yapıyorlarsa. 
~ rock burada ikincinin sö -
~esti: 

1 -~l:ıu da ayni şey demektir. 
1- geri çekildikçe boşalan 

111~.adaki köylüler ve halk da 
ltı ·ide dağılır, yani mulıace -
·? ey_dana gelir! 

8Uvarisi hem konuşuyor, 
ile l!Özlerini oereskopun ob -

jektifinde gorunen gemiden a • 
yırmıyordu. Tahtelbahir dümana 
lyiden iyiye yaklaş~ geminin 
hayali Helbrock'un gözlerine ili
şince kaptan ufacık bir: 

- Aaaa ... 
demekten kendini alamamıştı... 

İkinci bir türlü yenemediği 
merakla yeniden sordu: 

- Ne var kapiten~ 
Süvari gülerek izahat verdi: 
- · Konvoy sandığımız bu şüp. 

heli dumanın sah ibı, bir şirket 
vapuru imiş! 

- Nasıl, şirket vapuru mu? 
- Evet.. İşte numarasını da 

okuyayım! Bacasında alt alta hem 
Türk hem Fransız rakamlarile 
yazılı numarası okunuyor. 66 ... 
Gel. .. Sen de bak! 

İkinci, gözlerini pereskopa yok. 
!aştırdı. .. J;Iakikaten son süratıle 
Boğaza doğru ilerleyen küçücük 
gemi Şirketi Hayriyenin 66 nu -
maralı vapuru idi. Marmarada 
Türk transporlarının lşliyemez 

bir hale geldiği sıralarda nakli -
yat küçük deniz vasıtalarına in. 
hisar etmiş, bu meyanda şirket 

vapurları (tedarikfıt vesaiti nak.. 
liye) komisyonunca kiralanmış, 

(Devamı var) 

la sololar; opera ve operet parça.. 
ları. 22,50 Son haberler ve ertesi 

günün programı. 23 Son. 

Cumartesi akşamı Suadiye Şenyol 
KUYRUK ACISI 

Pazar günü akşamı Yenişehir, salı 

günü Üsküdar Beyleroğlu 
(AZRAİL) 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 1 
Mıktan Cınsi Muha '1ıncn \YluvaKı<at E\..sıltm~ 

bedeli lem inat saat ı 

Li. K r. Ll Kr. 

7 Kalem Dekovil malzemesı 2266-- 169.95 14 
9 • • • 4879.- 365.92 14,30 

80 Adet Vağonet 5000- 375.- 15 
30 • • 1500,- 112.50 15,30 

Arab 
Yarımadasında 

! Hem şoför 
Hem doktor 

1 - Şartnameleri mucibine<! satın alınacak yukarıda cins ve 
miktarı yazılı 4 kalem malzeme ay rı ayrı açık eksiltmeye konulmuş
tur. 

il - Muhammen bedellerilc muvakkat teminatları hizalarında 

gösterilmiştir. 

111 - Eksiltme 4/7 /938 tarihi ne rastlıyan pazartesi günü hiza
larında gösterilen saatlerde Kabat aşta levazım ve mübayaat şubl'sin
deki alım komisyonunda yapılacaktır. 

(Dördüncü sayfadan devam) 
kendilerine ticaret y0Jl3rı aramış. 
!ar, o zaman da Kaytiler için bu 
yollardan geçmek imkan~ız ol -
muştu. Nihayet işe İngilizler ka. 
rışmış bulunuyor. Kayti sultanı 
geçen İngiliz Kralının taç giyme 
merasiminde Londraya gitmişti. 

Fakat Kayti ve Katiri sultanları 
arasında İngilterenin barışıklığı 
temin etmesi yeni değildir. Tam 
yarım asırdanbeTi İngilizler ora.. 
da mutavassıt olara1< rol oına. 
mışlardır. Umumi Harbin son se. 
nesinde, bundan yirmi sene evvel 
Kaynilerle Katiriler arasında ak. 
tedilen bir muahede ile de İııgil. 
terenin Hazrımut'da yerleşmesi 

kabul ediliyordu. Kaknilerle Ka. 
tiriler arasındaki kavgalar acaba 
bundan sonra bitmiş de tam bir 
sulh ve sükün temin olunabil -
miş midir? Bunlar birbirlerı a~ 

Jeyhine kuvvet hazrlamak için 
İngilizlerin yardımını isitryorlar. 
dı. Kaynilerin arazısinde asayiş 

olmadığı ileri sürülerek Katiri 
sultanı tarafından burada asayi. 
şin iade edileceği İngilizlere söy. 
lenince onlar bunu kabul etmiş. 
lerdi. Lakin neticede Hazrımut. 
taki islerin idaresi İngilizlerin e. 
!ine geçmiş oluyordu. Artık Haz. 
rımutun idaresi ile İngiltere doğ_ 
rudan doğruya alakadar bulun. 
maktadır. 

Geçenlerde Avam kamarasında 
Hadramutun vaziyeti konuşul ur. 

ken Başvekil orada kAÇ senedir 
arasında kan döküldü~ü halde İn. 
gilizler doğrudan doğruya oı a _ 

nın idaresile alllkadar alalıberi, 

yani şu son senede ancak 3 ölü 

ile 4 de hafif yaralı görüldüılünü 
söylüyordu. 

İngiliz matbuatından öğreniJ;_ 
yor ki Hadramut'da bir zanıan _ 
danberi İngiliz mütehassısları teJ. 
kikatla meşgul olmuşlar, petrol 
aramışlardır. Bunların ilk verdi!(_ 

!eri rapora göre aradıkları yer _ 
!erde petrola rasgelmemişlerd r. 
Fakat bundan sonrası için tcd _ 

kikat acaba dfl racak mı? Daha 

(5 inci sahifeden devam) 
dan vasiyetnameyi almış, götür. 
müştür. Yolda da vasiyetname 
yırtılmış, denize atılmıştır. 

Tahkikat şu noktada toplanı -
yor: Şoför kadının üzerinde te -
sir icra etmiş, vasiyetnameyi c -

!inden almış, yırtmıştır. Sonra da 
kendisine yukarıda yazıldığı gibi 
mühim bir para bırakan karısı -
nıı:ı iiidüğünü haber alan Y.oca 
kendisine birşey bırakılmadığını 

görünce mahkemeye müracaat 
etmiştir. İhtiyar kadının yanında 
bulunan gene bir kadın vardır. Bu 
kadın ile şoförün arasındaki ah -
bablık çok ileride idi. Bu kadın 

da evli i.di. Fakat şoför evli kadı. 
nı kandırmış, onu ihtiyar kadının 
yanına getirerek ona bakmasını 
söylemiş, bu suretle onu da ya. 
nından ayırmamıştır. 

Şimdi mahkemede şoför maz _ 
nun mevkiindedir. Ondan davacı 
olarak ölen ihtiyar kadının kocası 
ile şoför, parayı vermiş olan bar.. 

ka vardır. Şoför bu işte blçbır 

cürmü. olmadığını söylemektedi,-. 
Kadının kocası ile bank~n n ve. 
kili olan avukat şunları anlatmış. 
tır: 

IV - Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden a.. 
lınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek is tiyen firmaların şartnamelerinde 

izah edildiği veçhile fiatsız tekili rr.ektublarınL ve saireyi münaka
sa gününden 10 gün evveline kadar İnhisarlar Umum Müdürlüğ\ı tuz 
fen şubesi müdürlüğüne vermelerı ve tekliflerinin kabulünü muta
zammın vesika almaları lazımdır. 

VI - İsteklilerin kanunen kendilerinden aranılan vesaik ile 5 ir.ci 
maddede yazılı vesika ve % 7,5 güvenme paralarile birlikte ek -
siltme için tayin edilen gün ve saatlerde yukarıda adı geçen komis. 
yona gelmeleri ilan olunur. c2965• 

••• 
1 - Nü'nune ve şartnamesi mucibince 10,000 kilo tonga ipi pazarlıkla 

satın alın~caktır. 

II - Pazarlık 5/VH/938 tarihine rastlıyan salı günii saat 15 de Ka. 
bataşta Levazım ve Mubayaa\ Şubesindeki Alım Komisyonunda yapıla.. 
caktır. 

ili - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçe:ı şubeden alı.. 

nabilir. , 
iV - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 gü. 

venm paralarile birlikte yukarıda adı geçen Alım Kombyonuna gelme. 
!eri ilan olunur. (3633) 

••• 
I - Kuvvet ve miktarı listesinde yazılı 10.500 adet anıpul pazarlık. 

la satın al.nacaktır. 
il - Pazarlık 4/7 /938 tarihine rastlıyan Pazartesi günü saat 16 da 

K&bataşta Levazım ve Mübayaat şubesindeki Alım Komisyonunda ya. 
pılacaktır. 

UI - Listeler parasızı olarak her gün sözü geçen şubeden alınabilir. 
iV - İsteklilerin razarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 gü. 

venme paralarile birlikte yuk&rıda adı geçen komisyona gelmeleri ilan 
olunur l3637) 

• •• 
1 - Şartname ve numunesi mucibince •150.000• metr,• güz beyaz 

kanaviçe pazarlıkla ~ntın alınacaktır. 
II - Pazarlık 5/VJl/938 tarihine rastlıyan Salı günü saat 13,30 da 

Kabataşta Levazım ve Mubaynat Şubesindeki Alım Koınısyonun:la 

yapılacaktır. 

ın ·- Şartnıınıeler parasız olarak her gün sözü geçen Şubeden 
~lınabilir. 

IV - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 
güvenme paralarile birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmelerı 

iliın olunur. (3673) 
• •• 

- Bu şoför 936 ey lı'.ılünde bu 
ailencn yanına şoför olar.,k gir _ 
miştir. Fazla olarak şoförlükten 
başka kendisinin hekim olduğu _ 
nu da iddia ediyordu Bir yere giL 
tiği zaman, bir otelde kalacağı 

vakit kendisini hekim olarak kay. 
dettiriyordu. Hiç şüphe yok ki 
yaşlı kadına da kendisinin hekim 
olduğunu söylemiş, onu buna ı _ 
nandırmıştır. Benim vardığım ne. 
tice şudur ki bu adam yaşlı ka • 
dını nüfuzu altına alarak onun 
par<ısına sahib olmayı bir kı>re 
aklına koymuş •. bu maksadla ça. 1 - İdaremizin Tekirdağ Şarap Fabrikası ıçın şartnamesi mucibin.. 
Jışmıstır. Yaşlı kadın gösterişi se. ce "500,, ton Rekompoze maden kömürü pazarlıkla satın alınacaktır. 
verdi. Sonra da içkiye de düşkün. 1 IT - Pazarlık ·6/VII/938 tarihine rastlıyan Perşembe günü saat "15,, 
dü. Onun bu zay'lf taraflarından de Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda 

istifade etmeyi düşünen ş0för 0 _ 'yapılacaktır. 
1 

HI - Şartnameler·parasız olarak her gün sözü geçen Şubeden alı. 
nun Plinden eski vasi'}'e tnamesinı 

nabilir. 
alarak yok etmeyi düşünmüş, bu. IV - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 gü. 
nu yapmıştır. Şüphe uyandırma . venme paralariyle birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilan 
dan kadını da öldürmeyi düşüne. ı "3778 o unur. ,, 

başka petrol membaları bu!una - rek ona göre herşeyi hazrlamış _ ı *** 
cağından ümidi büsbütün kestiler tır. ı 1 _ ldar,-mizin Camdtı Tuzlası için şartname ve re•mi mucibince 
mi? Her halde muhakkak olarak Ölen yaşlı kadının kocası da 2 adet d irezin pazarlıkla satın alınacaktır. 
anlaşılıyor ki Arabistanın o ta - şunları söylemiştir: 1 2 - Her iki Direzinin muhammen bedeli 750 lira ve muvakkat te-
rafları İngilizlerce hususi bir e. O minatı 5ô.25 liradır. - tuz iki sene beraber yaşa. 
hemmiyeti haiz bulunuyor. Son dık. Bu müddet zarfında karım 3 - Pazarlık 8/7/938 tarihine rastlayan cuma günü sMt 16 da Ka. 

Zamanlarda İngilteren in 0 taraf. h' b' b bataşt~ Levazım ve Mübayaat Şubesındeki Alım Komisyonunda yapı. 
ıç ır zaman ir gemiye binerek 

!arı ilhak etmek istediği r!va - seyahate çıkmamıştır_ Den iz yol • .Jacaktır. 
1 4 - Şartnamel~r parasız olarak her gün sözü ııeçen şubeden alına.. 

yetlerine karşı İngiliz matbua _ culuğundan çok korkardı. 
bilir. 

tının hul1isa olarak yazdığına gö. Bu muhakeme yakında netice. 5 _ Eksiltmeye iştirak etmek istiyen firmaların fiatsız ve mufassal 
re Londranın Hazrımut için takib lenecektir. ı k M" k .. .. 

!=========== = = = teklif m~ktuplarını ve buna ait resimleri ile bir i te una asa gunun. 
ettiği politika şudur: D AVE T den lıcş gün evveline kadar İnhisarlar Umum Müdürlüğü Tuz Fen Şu-

Yerli halkın reis'.eri yine yer. besi müdürlüğüne vermeleri ve tekliflerinin kabulünü mutazammın 

1 B 1 ı .1. 1 C. l\Iüddei Umumiliğindcn: 1 ]erinde ka ıyor. un ar ngı ız e. vesika olmaları lazımdır, 
re tabi olarak muhtariyet ile o. · Hakim namzetlerinden . Mehmet 6 _ isteklilerın pazarlık için tayin edilen gün ve saatta % 7,5 güven 
ralarını idareye devam edecek - · Rüstem Kitabcı'nın acele memuriye. me paral,rile birlıkte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilan o-
lermiş. timize müracaat etmesi •. 

1
lunur. ''3780,, 
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SON TELGRAF'm Yazan: M. Sami KARAYEL 
Tarihi tefrikası No. 21 

Gece yarısı ... aga hazretleri 
tekrar sultan efendimizin 

iradelerini getirdi 
Arzıniyaz, arabın böyle mahrem b ir 

daireye sellemehüsselim girerek 
kendisini Valde sultanının 

masına hiç bir mana 
çağırt 

veremedi 

- Çabuk nargile, demirhindi 
buzlu ... Sonra, daireme uğra, Cev. 
lan kalfaya söyle bana tekmil 
takım terliklerime varıncıya ka -
dar çamaşır getirsin!.. 

Kalia, aldığı emri yerine ge -
tirmek üzere sessizce sarayın ko. 
ridorlarına doğru yollandı. Ka -
pıda kalan diğer kalfa fırsattan 

istifade ederek derhal hazineda -
rına kızlarağası vasıtasile tebliğ 

ettiği iradeyi yer öpüp arzetti. 
Arzıniyaz hemen kalfaya sor _ 

du: 
- Kızlarağası mı, buraya ka -

dar mı geldi? 
- Evet sultanım! 
- Ne vakit? 
- Geceyarısından evvel ve son. 

ra da, geceyarısı bir daha geldi. 
- Ne hakla ve ne cür'etle bu 

daireye girmiş bulunab'Jiyor? 

mum ziyaları altında gölgelenen 
renkler kaybolmağa başlamıştı. 

Dairesine çekilip istirahat etmeli 
idi. Fakat: 

Mat güzeli olduğu yerde mi bı. 
rakmalıydı? 

Hayır, bütün yorgunluklarına 

rağmen bu kızdan ayrılamıya • 
caktı. Onunla beraber istirahat 
odasına gidip yatmalıydı. Derhal 
el çırptı. Hazinedar hemen içeri 
girerek iradei padişabiye mun -
tazır kaldı. Sultan Aziz: 

- Ustam! Artık istirahat ede
lim, sizler de yoruldunuz ... DiL 
şadı da kaldırıp istirahat odama 
getiriniz! 

Hazinedar, Sultan Azizin mat 
güzel için verdiği son irad~ye fe. 
na halde içerlemişti. 

Demek efendisi bu kıza tama. 
mile gönüllenmişti. Kendi fettan
lıkları bile boşa gitmişti. 

- Peki, sız birşey söylemedi - Sultan Aziz, mat güzelin ya -
niz mi? tışına son bi rnazar daha fırlattık. 

- Söyledik sultanım! tan sonra sedirinden kalktL Artık, 
- Ne söylediniz teker, teker yatak odasına gidıyordu. Dilşad, 

söyle bana!.. daha hala olduğu vizayette uyu. 
- İlk gelişinde valide sultan yordu. 

efendimizin iradelerini tebliğ et _ • (Devamı var) 
ti. Hiçbir şey ilave etmeden u - ============== 
zaklaşıp gitti. Hatta, ağa hazret.. Muhtelif memleket-
leri gelirken biz korkmuştuk. 

Böyle birşey görmediğimizden a. ferde kadın lar ı n 
vazımız çıktığı kadar bağıracak -
tık. Kapıyı vurduk, tekrar, tek. s· A • t• 
rar vurduk teşrif buyurulmadı. ıyası vaz ıye 1 
Biz de sustuk. Geceyarısı ağa haz. (5 inci nhifeınizden devltll1) 
retleri tekrar sultan efendimizin İspanya.- 23 yaşını ikmal eden 
iradelerini getirdi. Bizde sulta - her vatandaş arasında cins farkı 
nımızın taşra çıkmadıklarını bL yoktur. 
naenaleyh, Valide Sultan haz - Estonya.- Her vatandaş kanun 
retlerinin iradelerini arzedeme - nazarında birdir. :Boğuş, içtimai 
diğimizi söyledik ve teşrif etti - mevki imtiyaz bahşetmez. 
ler. Finlandlya.- Kadın ve erkek 

Arzıniyaz, Arabın böyle mah - birdir. 
rem bir daireye sellemehüsselam Yunanistan.- Okuma ve yazma 
girerek Valide Sultanın kendisini bilen ve en azı otuz yaşında bulu. 
çağırtmasına hiçbir mana vere - nan bütün kadınlar belediye intL 
medi. Hem de iki defa, ve geceya· habatına iştirak ederler. 
rısına kadar!.. Muhakkak siyasi Dolanda.- 25 yaşından sonra 
mühim bir hadise vardı. Acaba sa. herkesin rey hakkı vardır. 
ray aleyhine bir komplo mu t~ - Macaristan.- Kadın ve erkek 
şekkül etmişti? Maamafih; kızlar bazı şeraite riayet etmek üzere rey 
ağasının hamam kapısına kadar verirler. 
iki defa gelip gece yarısına ka - İrlanda.- Kat'i müsavat. 
dar Valide Sultanın iradelerinin İzlanda.- Kat'i müsavat . 
kendisine tebliğ edilememesinin İtalya .- Kadınlar yalnız bele. 
sebeblerinl pek güzelce anladığı. diye intihabatına iştirak ederler. 
nı hissederek sevindi. Ve içinden Litvanya.- 2• y~ından sonra 
bir oh! çekerek Arabdan ve Çeş- rey vermiye, 30 dan sonra da ln-
midilden kuvvetli bir intikam aL tihab olunmıya hakları vardır. 
dığına haz duydu. Lüksembur&.- 1919 danberi rey 

Arzıniyaz, bir an mülahazadan hakkını haizdirler. 
sonra arabı büsbütün çıldırtmak Norveç.- 23 yaşını bitiren her 
için kalfasına şu emri verdi: Norveçli rey verir. 

- Kızlarağası gelirse; kat'iy - Polonya.- 21 yaşını i1cmal eden 
yen benimle temasa geldiğimzi !erin rey vermek, intibah olunmak 
söylemeyiniz ... Daha hala, çıkma. hakları vardır. · 
dı diye cevab veriniz. Diğer kal . Portekiz.- Rey vermek hakkı 
faya da söyle!.. Sonra Cevli.na da yalnız aile reisine aiddir. Belediye 
gidip tenbih edin'iz. işte bu kadar.. intihabatına iştirak edecek erkek. 

Arzıniyaz, efendisinin arzuları- !erin orta tahsil görmüş olmaları 
nı yerine getirdikten sonra, tek - ve vergi vermeleri şarttır. Kadın. 
rar yer öpüp, mahrem kapı daire. Jar da, ayni şarta riayet etmek su. 
sine geldi. retile rey verebilirler. 

Demin kapıda nöbet bekliyen Romanya.- 21 yaşını ikmal e. 
kalfalar hazinedarlarının vusalatı den kadınlara rey ha'kkı verilm'ş. 
padişahiye mazhar olduklarını an. tir. Bunların memure, harlı dulu. 
lamışlar birbirlerile fısıldaşıyor - ve nişan almış olmaları şarttır. 
!ardı. Artık sabah da olmağa baş- İsveç.- 23 yaşından sonra kat'! 
lamıştı. müsavat. 

Sultan Aziz nargilesini hafıf, İsviçre.- Kadınlar intmatıata 

hafif tokurdatıyor. Bir yandan da iştirak etmez. 
boylu boyuna uzanmış, serpilmiş Çekoslovakya.- Kat'i müsavat. 
mat güzelini seyrediyordu. Nar - Türkiye.- Kat'i müsavat. 
gilesini birkaç defa daha tokur - Sovyet Rusya.- 18 yaşından 
dattı. Mat güzelin uyanacağı yok. sonra kat'l.müsavat. 
tu. Zavallı kız nekadar da yorul. Yugoslavya.- Kadınlar da rey 
muştu.Nasıl yorulmazdı. Durma- verir. 
dan oynamıştı. Sonra da, bütün Fransa.- Kadınların, siyasi hu. 
gençlik hırslarını devamlı bir su. kukları yoktur. 
rette heyecana getirerek tatmini Not.- Bu tablo, Madam Suzan 
ateş eylemişti. Grinberg'in •kadınların hukuku 

Sabah tamarnile olmuş gün a - ve yeni me~rutiyet• adlı eserinden 
ğarmıştı. Artık. billlır havuzun iktiba. olunmuştur. 
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Alınan 

HASAN ve 

Kaşelerinin tesirini öğrenenler romatizma 
Je adele ağrılarını unuturlar 

'e emsali hastalıklara karşı 

bifbassa müessirdir 

N.-ıle kU'lkhk, 

Ron1atiıma 

guip 

Terkibi ve tesirindeki sür'at itibarile emsalsiz olan NEVROZjN'in 

ıo tanelik ambalajlarını lercih ediniz. Geceleri tutacak ola11 

ağrılara karşı ihtiyatlı bulunmuş olursunuz. 

İcabında günde 3 kaşe alınabilir. 

İsmine dikkat. Taklitlerinden sakınınız ve Nevroıin yerine 

başka marka verirlerse şiddetle reddediniz. -----
1 İstanbul Vakıflar Direktörlüğü tanlan _I 
Semti ve mahalicsl cadde 

veya sokatı 

Babali, Nallı mescit Cağaloğlu 

Edirnekapı Avcılar Kırk Odalar 

çıkmazL 

Alemdar, Çala! Çeşme Cami av. 

!usunda 

Aksaray, Gureba lfüseyin ağa Med. 

rese 

Ayvansaray Atik Mustafa paşa 

Kesmelr.aya, Tercüman Yunus 

Drağman 

Eyü.p, Düğmeciler Oluklu bayır 

Tehtakale, Rüstempaşa Papasoğlu 

ilanı üst katta. 

<;alrnıakçılarda, Va!dehanı list katta 

Dqahatun, Arakçılarda münhe • 

dım cami avlusunda 

Çakmakçılar, Valdehanı mescit al. 

tında 

Küçü kpazar Sebzeciler 

Sult:mhamaıru Saka çeşme>i 

Kumkapı Nişancı hamamı 

Çakmakçılar Taraltçılarda 

No. su Cinsi 

8 Hane 

31,35 (Tekke rneşrutahane. 

!eri ve Çakırağa mes. 

cidi arsası.) 15 00 

1.2 Ev 

18 Mektep mahalli 

9 Hane 

13 Baraka ve Bahçe 

6 Meşru taharre 

26 Oda 

39 • 

Oda ve hala 

13 Oda 

153 Düükkan 

4 00 

3 00 

5 00 

4 00 

4 00 

2 50 

22 00 

36./3,36/5 (2) Baraka dükkan 9 00 

11.15 

35 
• 
• 

3 00 

1 50 

Yukarıda yazılı mahaller tesHmi tarihinden 939 senesi Mayıs so. 

nuna kadar kiraya \'Cr ;,rııek üzere arttırmaları uzatılmıştır. İstekliler 

28/Hazıran/938 ~alı mat on beşe kadar Çenberlitaşta İstanbul Vakıf. 

!ar Başmüdür1 üğünde Vakıf Akarlar Kalemine gelmelerı (3850) 

** 
Kıymeti Pey parası 

Lira K·ı ruş Lira Kuruş 

810 26 00 77 Mercan Dayahatun mahallesi Bü. 

yük yeni Han 2 inci katta eski ve 

yeni 31 No. lı kargir odanın tamamı. 

623 94 46 80 • • • • • . 
623 94 46 80 • • • • • 
403 42 3Q 26 • • • • • 
Yukarıda yazılı eınrnkin açık arttırmaları 10 gün temdıt edilmiş. 

tir. ihalesi 1/7/938 Cuma günii saat 15 de icra edileceg'nden istekli. 

!erin Çemberlitaşta Vakıflar Başmüdürlüğü mahlfılat kalemine müra. 

c&atlarL (31l52) 

••• 
Onuncu İşletme Mi.ıdürlüğünden: k k.V 
İdaremiz ıhtıyacı içın miibayaa edilecek 5000 m3 çam tonıru 

palı zarf usulile eb'llmcyc konmuştur. rradaJl 
1 - Muhammen bedel tomrukların beher metre mikabı 14 ı 

• 70000•, iradır. 
2 - Muvakkat \Qn!ir.at 47511 liradır. koroğl~ 

3 - Çam tomrukları Kars Orman müdürlüğünce oltuııun k rrıak· 
ı ormanlarından Devlet Demiryolian İdaresi için tahsis ediJece 

HAMI YET lalardan tedarik edılPcektir. 
Sahre yıldızı aearıye Bağdad raks kraliçesi : 4 - Teslim yeri S•rıkamışta İdareye aid hızar fabrikasıdır~artn•• 

Ahmed Nezahatülbağdadl 5 __ Daha muias:;ı.1 ma!Cımat almak istiyenler bu işP aıd 'ıarın• 
v . usyor 

B A G D A D R E V 
o s o 'mrlPrı Erzurumda İd~re v~znesinden Sarıkamıs, Kars ıs 

11 
rı J1ler· 

daıl ve HayJarpaşa Biriıır.i Işletme, Ankara DeY'.et Deonıryo a 
. kez wzn.~s.nuLn ::~o kul'Uş mukabilinde a!aL : .!er. ıtır· . 

s a z H e y e t i 6 - T . rlerin umu.-:ıi müteahhitlik vesıkalarını ib,·azı .ş;:.şnd•kı 
- 7 Jhale ll/'ı/P~8 günü saat 15 de Erzurumda G~ 

1 
rın ıa• 

Keman: Nubar, Cevdet Piyano: Şefik Okuyucular:Ağya•ar,CeJaı, Mustafa Ç~ğlar,Yahy o İş~etme binasnda mii'e§~!<l:il komisyonda yaplacağnd&n talıf'r,c 32 ci 
K•nun : Ahm~d, lsmail Banço: Abdi, ~ev.k~l Ba> anlar: Radile.A~~a,Dtirdane,SJadet,Nazmiye 1 rıhı mezkurda 2490 sPyııı arttırma ve eksiltme ~anununun ~~,.' vc>~;~ı 
Kllr=ıet: Şukru kemençe; Sotın Darbuka: H. Tahsın maddeleri mucıbince w<lıf mektuplarını ve ıc!abeden d.,, c:ıe~ü) 

• • d' ı · l. ırnd'r. 

saz saat 5 130 da başlar 

ava Kurumu 
25. ci Tertip 

Büyük Piyangosu 
3. üncü keşide 11- Tem muz - 938 dedir. 

Büyük ikramiye 50. O liradır. 
Bundan başka: 15.000, 12.000, 

,w,ktınde Işletme knnıır.y'>•1 Başkalığına tev ı etme erı az 
••• 

9 ncu İ~letme MiidiiI?üğünden: ıı•ı~r~Iı 
.... d 't'b 16 ,,, "l n + r· 27 Haziran 1938 Pazartesi gunun en ı ı aren " • lrC<'~.ı · 

katarların itinererleri a~ağıda tasrih edildiği veçhile tadil edı 
16 No. lu Katar 21 No. Jıı J{ot:.~ 9.J5 

Kalkış : 7,20 K.Çekmece kalkış: s.ıs 
Kumkapı 

Yenikapı 

Samatya 
Yedikule 

• 7,28 Flıırya • a,24 
varış: • 7,31 Yeşilköy 8.2~ 

kalkış: ·• 
• 

Zeytin burnu 
Yenimahalle 
Bakırköy 

Yeşilköy 

• 7,35 
c 7,39 Bakırköy 

, 7,42 Yenimahalle 
, 7,46 Zeytinburnu 
• 7,50 Yedikule 
, 7,53 Samatya 

var!ş; 8,00 Yenikapı 

Kalkış 8,01 Kuınkapı 

Florya • 8,08 İstanbul 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

varış: 

8."" 
g,3G 
8,40 
g,45 

8,48 
s..5~ 
s.'" 
~ "'"' 

K. Çekmece varış . 8,10 .. aı'ı' 
d 1 er guıı 

Ayni tarihten itibaren 24 ve 31 numaralı katarlar a ı 
ğıki itinereri takiben Km. 24 e kadar uzatılacaktır: 

10.000 Liralık ikramiyelerle 
(10.000 ve 20.000 ) liralık iki 
adet mükafat vardır. 

24 No. lu katar 31 No. lu 1<at~r ıı,39 

1 

K Çekmece kalkış: 11,33 Km. 24 kalkıŞŞ: ıı,4!! 
· ç km varı · y3• Km. 24 varış: 11,36 K. e ece 1 iJC 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin 
eden bu piyangeya iştirak etmek sure• 
til ~ sizde taliiniz i deneyiniz. 

1 Yeni cep tarif'esi ba,tırılamıyacağından bu taSlıihler;~38~,91 
pılması rica olunur. 

&nelik muh 1 ınmen 

kira1:1 

Burgaz ada~:nda gc zınti codde~inde gazino 

Heybelı adada Ay vı!dız sokağmda baraka 

eski Bekdiye zabıtası mcYki 

60 

18 

ilk teminatı 

1,35 

Yukarıda semti, senelik muhammen kiral arile İlk teminatları ya. 

zı!ı ul~n rr:ıahallcr 93~ ~t!a'.~l -ı.-ı~yıs sonuna kada: ayrı ayrı k.raya ,.e_ 

ri lmek uzere açık arllır"ıoya kcnulmuş ise de belli ih~lc gününde gı. 

ren bulunmadığından ıı:ıLrma 27/6/938 Pazartesi gününe uzat•!mış. 

tır. Şartnameleri Lc·,-.mro. Müdürlüğünde görülebilir. 1ste;.lıler hıza. 

larında gösterilen ilk lo!rrıinat makbuz veya mektubile beraber yuka. 

rıda yazılı günde saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

(B) (3868) 

istanbul GümrüKleri 
Baş Müdürlüğünden: 

3560 kılo mııhıel.f corn eş~ası 2060 K. ağaç eşya 231 K lastik eşya 

2380 K Teneke lavha 2·;0 K knumuş tütün (aktarma) 9320 K. demir 

eşya 130 K t.bbi mi.1'1.ıh:.rr 19~ K kimyevi sina'i müstahzar 8-11 K sarı 

~azcl·n JtiO~ K adi bnk>r boru 87 K. kitre 255 K kandil fitili 133 K ip 

hurdaları 67 K sedef düğme 1190 K pamuk mensucat 750 K boya 285 

K kouçuk lavha 9,;7 K şışe lamba deposu 785 K yün me:ısurat 55 K !------------- astragan ve pelüş ]()26 K dem;, el aletleri muhtelif 225 K jelatin ma. 
Zührevi ve cıld hastalıkları 

Dr. Hayri Ömer 
Öğleden sonra Beyoğlu Ağacaml 

karşısında No. 133 Telefon: 43595. 

mulatı 210 K selloit eşya 1876 K Benzin 111 K podra eşyaları hakkın. 

daki satı§ ilanımız Scıı!elgraf gazetesinin 21/6/938 tarihi. nıishasında 

yazızılıdır. İstcklılcr lıu gaz~teyi okuyarak satışa g~ımelerı ilim 

olunur. (3815) 

lstanbul Deniz Ticareti , 
Müdürlüğünde"'rıt3· 

ÇıJ<a • hl R' rlarının Am"sra liman:nda m•gruk Şa n ve ıza vapu · uştut· 

liı ks'lt ye konrrı ··v13 
rak Jınıanın tcm'1lrm~si Jo:apah zarf usu e e ı me ·ıı y" · 

.. .. t 16 d taJ;pJerını L•Jıı· 
ihale ~ Temmuz ~33 Perşembe gunu saa a "a . 

· kbll2' ve, Ji" 
7 5 teminatı muvakkate olan 1253 lira 25 kuruşa aıt ma . 1\1udiir 

• l d d . tica.rctı ,ııe ka mcktubile mezkur giın ve sJatta Ga ata a enız · şube> 
. .. k . t' 1 ·ıı id~rc 

ğüı•de kom ,yona ve ~a! tnamey: germe ıs ıyen erı ., 
. . .. (370J' 

mıir.caatları ılan oluur. 

Sultanahmed üçüncü. sulh hukuk ı 
mahkemesinden: 

Davacı mütekait general İbra.1 
h!m Hakkı Emiroğ!u tarafından Be. 
şiktaş köy içi cedidiye sokak 18 No. 
da hacı Hasan oğlu l\llu;tafa ve İs. 
tanbul Balıkpazarı yağcılar sokak 
19 No. da Ömer rezdinde Mehmet . 
Emin .kızı Ümmü Gülsüm. Nesime.! 
Hüseyin. Fatma. namı dığer ana I 
kız ve saire aleyhlerine 38/878 No. lı 

dosya ile açılan izalei şuyu dava 
sının yapılmakta elan muhakeme. ' 

sinde müddeialeyhlerden. Ü"'.'müg.~l ı 
süm. Nesime. Ha~an Huseyın. Su. 
leyman. ana kızın ikametgahları. 

nın meçhul olmasına binaen ila

nen yapılan lebligat:ı rağmen mah. 
kemeye gelmemiş olduklarından 15 
gün müddetle ilanPıı muomeleli gı. 
yap kararının tebliğin~ ve muhake. 
menin 13/7 /938 tarihine müsadif 
çarşamba günü saat 10 a talikına 

mahkemece karar verilmiş oldu-1..,...,..---~·-==- ol"'· 
· b b ·dore 6 

ğundan tarihi ilandan ıti aren eş Salıip ı;e ııeşrıyatı ' . 
gün zarfında itiraz edilmediği yevm rrırı 

Baş muho ~ 
ve vakti mezkurda mahkemeye ge. f.J'/IC-'"' 
!inmediği takdirde gıyaben hüküm ETEM iZZET JJ j\SI 

ve karar verileceği ilanen tebliğ SON TELGRAF 11-fJ\TJJı\ 
olunur. 

1 


