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Sayıı 466 ,,__ 
Yazı işleri: Telefon 20827 

İstanbul Cağaloğlu Nuruosmaniye No: 54 
En SQD TelgrafJarı Ve Haberleri Veren Akşam Gazetesi 

;~SAFiYE~ 
Taksim PANORAMA 

1 
Bahçesinin alafranga kısmında bestekar 
\amburı Salahaddin ve arkadaşlarının iş· 
tirakile her akşam seanslarınA başlamıştır 

idare- ilan: Tel. 20827 
Telgraf : İııt. Son Telgraf 

1 

ilk neticeyi de 

Büyük 
Şef __ . 

davamıza aid 

. 
mes'ele-

Yeni ıayıhalar Pazar-
tesi ve Salı günü 

Askerleri
mizin Ha
taya girme-

1 

si hakkın· 
rlaki müza· 
kere nihai' 
Safhasına 

Dün Erdeği 
şereflendirdiler 
İstanbul 24 (A.A.) -- Reisi -

cumhur Atatürk, •Savarona• 
yatlarile Marma•acl.J bir gezin
ti yapmak üzel'e, bı;g iin öğle. 

yin l stanbuldan hareket et • 
mi§ler ve saat on sekizde Er. 
daje vasıl olarak, orada bulu
nan donaıımamız tarafından se
lıimla ıı.mışlardır. Atatürk, yat. 
Zarında donanmr. ktımandanı. 

Şükrü Okanı ka bul iı uy ıırmttş. 

!ardı r. 

1 B .. 
görüşOlecek 

ı ugun encümenler 
mevcud işleri 

toplanarak 
çıkaracak 

• • • 
ırmıştır. 

* İstanbul 24 - Sav arona yatı 
Erdekte bir mii.ddet kaldıktan 

sımra saat 22 de hareket etmiş. 

tir· ~&risdeki müzake· 
~ler de tekrar faal 
11ir safhaya girdi 

Usbeyciler adı halinde ellerindeki komita unsurlarını kapı kapı dolaş tırıp Türkler aleylıinde tehdid ve 1 

ı ı 

11ÜYi'X ŞEFL\ .ıı.~rjı> •L 
HORTl ARASINDA 1 

tahrik lere sevkeden elebaşılar Antakya sokaklarında .. Büyiik Şefimi: A tatürkle 

A. nkara 25 (Hususi muhabirimizden, makineye verirken)- Ha. 
C"'\, tay davamıza aid aldığımız ve dün bildirdiğim ilk müshet ne. 
bıı ticeden sonra ikinci neticeyi de ağlebi ihtimal bu akşam alınış 
. lııııatağız. Hükumetin Meelisin tatilinden önce Hatay mevzuu 
~•riııde bazı safhalara aid kat'i neticeleri almış bulunacağı anlaşı. 
%r. 

Paristeki müzakereler tekrar faal bir hal iktisab etmiştir. Cemi. 
)•ti Akvam heyetinin aradan çekilmesi ile Türkiye ve Fransa halle. 
4iı•cek meseleler karşısında kar§ı karşıya kalmış bıılıınınaktadırlar. 
. l\skeri heyetler arasında cereyan eden müzakerenin de kat'i ve 
~•ha; safhaya girdiği anlaşılmaktadır. 

.ı\kvam Meclisi heyetinin askeri müzakereleri Uluslar Kurumu 
~•ıdiıı<Je protesto etmesi gayet giilünç bulunmuştur. 

llataydan çekilip gitmeğe hazırlanan bu heyetin faaliyetinin hi. 
.~llıa erdirilmiş bulunması üzerine seçimin ne şekilde neticelendlıi.. 
·~eğ; ancak Türkiye ve Fransa arasında kararlaştırılacaktır. 

• • • • • 
. Vaziyet Hatayda 
nasıl görülüyor, 
nasıl takib ediliyor 

Muhablrhnizden aldığımız 

en son haberleri veriyoruz 

~taydaki tarafgir faaliyetlerine 

'Yet verilen kontrol heyetine 

lan heyet reisine gönderdiği müs. 
tacel bir telgrafta heyetin derhal 
mesaisine nihayet vermesinı ve 
işlerini tasfiye eylemesini bildir. 
miştir. 

Halbuki komisyon reisi daha 
evvelden Miiletle-r Cemiyetine 
Türk _Fransız askeri müzakerele. 
rini, bu müzakerelerin Fransız 

mandası ahka:mma mugayir ol -
duğunu ileri sürerek bir protes. 
fo (!) telgrafı çekmişti. 

Şimdi bu yeni emi: üzerine ko. 
misyon reisi Cenevreye ikinci bir 

telgraf göndererek verdiği ce • 

vabda intihaıbat muamelesinin a. 

yın yirmisind<!nberi ta ti! edildi • 
ğini ve işlerini tama."'llcn tesviye 

ederek bir hafta zarfında Hatayı 
terkedeceklerini .bildirmiştir. 

Bu kadar burada büyük bir se

''i..'lc uyandırmş, .son günlerde tek 

rar sukutu hayalP. uğramış olan 
Hatay Türklerinin yeniden yüzü_ 
nü güldürmüş, kalblerine ferah • 
lık vermiştir. 

Bu suretle bitaraf n -. mı altında 

hareket eden, fakat açıktan acığa 

Türklerin ekseriyet kazanmaması 
(Devamı 6 ıncı sı.lıifedel 

Macaristan Krallığı Naibi A - 1 

miral Horti atasında, A1ai"Talin. 

1 

mimi telgrafl~r teati oluıımuş. il 
tıır. 

tuncelindeki imar Türkiye.Almanya 
ve iskan çalışması. Ticari münasebatı 
Bu sene geni mektebi er açılacak, 
100 kilometrelik yol gapıla_cak 

Bay Sedad Aziz 
vazifesine 

Erim 
gidiyor 

Elaziz 25 (Hususi muhabirimiz· 
den) - Tuncelinın imar ve ıska. 
ru faaliyetine devam edilmekte. 
dir. Hükumetin hazırlamış bulun· 
duğu imar programı dikkat ve 
itina ile tatbik edilmekte, vali ve 
kumandan Crl!neral Abdullah sı. 

kı bir faaliyetle işlerin inkişafı

na bizzat nezaret etmektedir. 

yeni 

Bu sene de yeniden birçok köp. 
rüler ve mekteb binaları in~asına 
başlanmıştır. Canlı bir faaıtyet 

mevcuddur. Bu sene içinde Tun. 
celinde 100 kilometrelik şose ya· 
pılması mukarrerdir. Yollarda ça.. 
ll!Jan mahalli halk kazançlarının 
artmasından dolayı kendilerini 
fevkalade müref!eh saymaktadır· 
lar. Geçen yıla nazaran bu yıl 
kültür hayatının burada daha çok 
inkfşaf bulacağı anlaşılmaktadır. 

1 
Çocuklar zevk ve hevesle oku • ..J'uceli vali muavinliğine tayin 

makta, hepsi mektebe gitmek is. ı-====e=dil=·=en==S=c=d=a=d=Az==i=z==E=r=I =m===. 1 

temektedirler. p 1 
YENİ VALİ MUAVİNİ GİDİYOR o onya 

Kütahya valisi iken terfian Tun· y • hl k 
celi vali muavinliğine tayin edi - enı o 
len Sedad Aziz Erim pazartesi gü-

nü şehrimizden mahalli memuri. Kurmuyor· 
yetine müteveccihen hareket ede. 
cektir. Faal, zeki, kıymetli bir 
idarecimiz olan Sedad Azizin ye· Buna • t:l habe ·~ P h ikQ. 
ni vazife ve memuriyetinde de met nazete11J g:.. v~ :•sto 
büyük muvaffakiYetler kazana • ediyor 
caıtını şüphesiz sayıyoruz. (Yazısı altıncı sahifemizde) 

Hey'etlmlz Pa:ıartesl 

gUnU Berllne gidiyor 
Almanya ile 

yapılan ticaret 
müzakereleri i • 
çin Ber line gi • 
decek olan he • 
yetimiz reisi 
Hariciye Veka
leti umumi ka -
tibi Numan Ri. 
fat Menemen • 
cıoğlu bu sabah 
Ankaradan şch. 
rimize gelmiş -
tir. 

Ankara istasyonundan ayrılır· 

.ken Hariciye Vekilı Tevfı k Rüş -
dft aru, Adliye Vekili Şükrü Sa.. 
racoğlu, Başvekalet ve Dahiliye 
Vekaleti hususi ka!em müdürle • 
rile Fransa ve Efgan büyük elçi· 
!eri ve Polonya sefaretı müsteşarı 
ile diğer sefaretler erkanı tara -
fından teşyi olunan Numan Rifat 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

istihlak 
Vergisi 

indiriliyor 
İstihlak vergisini azaltan yeni 

bir kanun Hiyihası hazırlanarak 

Büyük Millet Meclisine verilmiş. 
tir. Bu yeni layiha ile şayak, yün. 
lü, battaniye veya bu neviden di. 
ğer giyeceklerden balen alınmak. 
ta olan istihalk vergisi esaslı su. 
rette tenzil olunmaktadır. 

elde 
Ankara 25 (Hususi MuiJabırl • 

miz telefonla bildiriyor)- Meclis 
dün de bildirdiğim veçh ile çar • 
şamba günü son toplantısını ya. 
pacak. o gün hükumetin umumi 
vaziyet hakkında vereceği izaha.. 
tı müteakıb yaz tatiline girecek • 
tir. 

Esasen y~ni ve !evkalAde bir 
vazıyet hıld:s olmazsa Ha ... ~ milll ' 
davamızın o güne kadar Meclis a. 
zalaruıa müsbet vadide izahat ver. 
meyi istilzam edecek bir şekle gl.. 
receği ve Meclisin yaz tatiline ba;. 
lamasında bir mah2ur kalmıya • 
cağı tahmin edilmektedir. 
ENCÜMENLER TOPLANIYOR 
Bu ltiharla Meclis pazartesı ve 

•salı günleri fu;tüste toplanarak el. 
de mevcud kanun layihalannı 

müzakere edecektir. 
Bugün encümenler toplanacak, 

kendilerine havale edilen işleri bu 

-~---

• Aaılye Vekili ı,:ıt1krü Saracoğlı. 

akşama kadar neticelendirmeğe 

çalışacaklardır. Bitirilemiyen la. 
(Devamı 6 ncı sayfamızda) 

Çekoslovakya'nın 
müstakbel vaziyeti 
Milliyetler statüsü etrafındaki 

zakereler tacil ediliyor 

•• mu-

Bir parf imento komitesi kuruldu 
Prağ 25 (A.A.) - Dün öğleden 

sonra Krofta ve Hodza, ayan ve 
meb'usan meclisleri reisleri, bü • 
kfunet kol isyonu parti ıefieri ve 
ayni partilerın parlamento grup. 
ları şeflerile saat 15 ten 18,30 a 
kadar devam eden bir mülakatta 
bulunmuşlardır. 

Hodza, milliyetler statüsüne aid 
müzakereler hakkında arbdaşla
rına mali\mat vermiştir. Bu mü • 
zakereleri tacil ve hüklımet par • 
tilerinı de bunlar& teşrık etmek 
üzere koalisyon partilerinin her 

(Devamı 6 ncı sayfamızd4) 

Yeni bir 
Cinayet mi 
Galata rıhtımında 
Bulunan garib sandal 
Zabıta tahkikata ba,ısdı 

(Yazısı altıncı sahifemizde) 

Muammer Eriş 
Şehrimizde 

İş Bankası um um 
mürlürü ve Anka. 
ra saylavı Muam. 
mer Eriş bu sa • 

bahki ekspresle 
şehrimize gelmiş. 

tir. 
Meclisin iktısad 

ve büt~ encümen 
!erinde İngiltere 
ile yapılan muvaf. 
fakiyetli kredı an. · 
)aşması hakkında 

l\Juammer Eriş uzun uzadıya iza. 
hat veren kıymetli bankacımız, 

şehrimizde kısa bir müddet isti. 
rahat eyledikten sonra, bu anlaş
mıya aid mazbataların meclis u. 
mumi heyeti tarafından müzake. 
resi esnasında Mecliste bulunmak 
üzere bir iki gün sonra tekrar An. 
karaya dön~cektir. 



g_ S o N T E L G R A F - •8 Haziran 1931 

' K>IEN 
işlenen suç'un en kuv-
vetli itiraf vesikası .. 

Lö T emps gazetesi Cemiyeti Akvam 
kc;ımisyonu ile niçin alakamızı kes
tiğimizin en kuvvetli vesikasını 
«intakıhak» kabilinden bize vermiş 
bulunu yer 

Yazan: ETEM ızzET BENiCE 

Halayda seçim faaliyeti durmuş bulunuyor. Müstakbel vaziyetin 
ne olacağını, seçimin nasıl yapılacağını hilkiımetin alacAğı te. 
şebbiis ve tedbirler tayin edecektir. 

- Seçimin ~urmasmda menfaatimiz mi, zararımız mı var?. 

Diye soran ve vaziyeti kavramamış bulunanları radamak müm. 
kündür. Dün bunlardan birisi bana ayni şeyi sordu. Kendisine: 

- Türk ekseriyetinin fesad ve entrika ile ekalliyetc düşürülme. 
sini önlemiş bulunuyor. 

Dedim ve.. izah ettim: 

- •Akvam Meclisi heyeti belki de merkezden aldığı talımat ile 
Fransızların tesiri altında Arah, Ermeni, Çerkes ve Rumları tescil 
edıyor, Türkleri binblr bahane ile intihab listelerine kayd.,dilmekten 
uzaklaştırıyor, Eti Türklerini d<> elaltından fitne ve fesad:ı boğarak 
Sünni Türklerden ayırd ediyordu. Maksatları kahir Türk ekseriyetini 

ekalliyete d~ürmek, Fransızlara ve müstemleke perendebazlığı ile 
ilk günden bugüne kadar karşımızda binbir dolab çeviren unsurlara, 

rakama istinad eden ve yaygaraya müsaid bir vaziyet ve netice ha. 
zırlaın.'lktır. Hatta, Anadolu Ajansı muhabirinin 22 haziranda Hatay. 

dan VP:diği ta!slJJıt komisyon delegelerinin yeni kepazeliklerinin ve 
skandallarının şayanı dikkat taisilatını da kaydediyordu. Eğer, bu 
çirkin ve uygunsuz harekete göz yummuş, döndürülen dolaLın kar. 
şsında mı.iteyakkız davranmamış olsaydık bugüne kadar Türk ekse. 

riyeti :ıdına hukukan kazandığımız bütün hakları reyiam mahiyetin. 
deki bir seçim neticesi ile tehlikeye sokmuş olacaktık!. 

Bürolarının kendiliğinden faaliyetlerini tatil etmeleri Türk ek. 
seriyetinin kaydedilmesine mani olmak içindir. Ajans muhabiri bil. 

rolar önünde yığılı kalan Türklerın vaziyetini açıkça izah ediyordu. 

Bu izahımdan sonra, muhatabım vaziyeti kavradı vo i~iu mahiyet 
ve ,ümulünün verdiği idrak hassasiyeti içinde benden ayrıldı 

llataydaki seçim bürolarının izah ettiğimiz maksad üzerindeki en 

kun·etli veı;ikalarından birini de •Le Tan• gazetesi veriyor. Bu ihtiyar 
ve ninıresmi Paris &azetesi intakıhak kabilinden olarak şu cümleleri 
yuıyor: 

•- Parisle Ankara arasında müzakereler oldu. Bu müzakereler, 
Sancakda Türk ekseriyeti bulunduğu ve teşrii mecliste Türk ~kserL 
yeti bulunacağı esası dahilinde cereyan etti. Bu ekscrıyet ihtımali 
bugün, tahakkuk edecek mahlyette görünmüyor. Kayıd muameleleri 
Tür~tlcrin mecliste ekalliyette kalacağ1J1ı ve en fa1la yüzde kırk meb. 
us kazanabileceğin! gösWiyor. Bu da Türklerle beraber yürüyeceği 

tahmin edilen Alevilerin •Eti T!lrkleri., Ermenıler, Kürdler ve Arab. 
larla birleşmesinden ileri geliyor ... • 

Le Tan, bu satrları ile Fransanın hakiki makııadlannı ve Halayda 
gütıüi:ü politika taktii:inin lçyüzünü tamamile ortaya koym114 bulu. 
nuyor. Uluslar Kurumu komisyonunun, hatti Türk tezine ve ekse. 
riyeüne muhalif unsurlarla elele verip nll'nen tahriklit yapması, 

l'rans12 ve Suriye askerlerinin halk üzerindeki tazyikleri, •eçim bil. 
rolarının çalı ma tarzları, müstemleke elemanlarının çe ·idli tazyik. 
leri, fitne ve fcsadları &örülüyor ki, hep Hataydaki Türk ekseriyetini 
r.ıkama istinad eden bir zaafa uğratmak, sonra da bu rakama istinad 
ederek bütün dünyaya kaqı şunu söylemektir: 

- Fransa her türlü fedakarlığı gösterdi. Fakat, ne yapalım ki 
Türkler Hatayda ekseriyeti teşkJ etmi)lorlar. İşte, reyiamın neticesi. 
Bu vaziyet ve sarih rakam karşısında ekalliyette bulunan bir Türk. 
lüğe Hatay nasıl bırakılır?. 

Nitekim, daha seçimin hakiki safhasına geçilmeden önce Fransa 
Hariciyesinin direktifle.ile daiınl yazlarını yazan •Le Tan• şimdiden 
bu teraneyi ortaya atmıştır. Eğer, başlanan şartlar içinıle tesriliıt 
devamına ve seçimin yapılmasına müsaade etm.İj bulunsaydık demek 
ki, davamız sıfıra dli§ilriilecek ve üstüne ılstelik bir de Hatay Türk.. 
Iüğiiniin istiklalini istemek suçu tuzağına konacaktık!. 

ihtiyar Fraııs12 diplomasisi &euc Türkiye Cumhuriyetinden böyle 
bir tuzağa &irmeyi beklemek için ya çok safdil olmalı, yabud da biı.i 
his anlamamış bulunmalı idi. Biz, daha çok ikinci şıkka inanyonız. 

Etem İurt BENİCE 

ONU~ENv 
• - ~. -<-.. • , . .. • ... ~... • ' .... -- • • .... ..... ~ ~ ~ ,,... • • ,· • l ":. ...... .:& ... 

-
AŞK, HEYECAN ve 

Tefrika 
N. 25 

- Polis ne yap:ıcak bu işe? 
- Ne yapacak demek de laf 

mı• Kaybolan kadının - hiç ol -
mazsa • kim oldu.ğunu anlar. O. 
na göre takibat yapar. 

- Hele zabıta talüb,lını yapa 

dursun. Belki de Melahat başka 
bir yerde kalmıştır. Aleme kepa
ze olmakta mana yok~ 

- Amma da soğııkkanlısın sen• 
Ortada esrarengiz btr ş~ldide kal
dırılan bir kadın var. Ueliıhat de 
dün gecedcnberi m:ıderrk; mey • 
danda yoktur. Kaldırılan kadının 
yüzde yüı Melahat olması muh. 

İHTİRAS ROMANI 
yazan: lıskende,. F. 

SERTELLi 
temeldir. Haydi, Allah aşkına kalk 
da söyle ıu işi polise .. Yoksa ben 
telefonla malümat vereceP;im. 
Selım ayağa kalktı. 

Gültekin gülerek Selimin ko • 
!unu tuttu: 

- Acele etme! Bu gece de geç
sin bak~lırn. Düngece düi!finde 
Melahat bana Boğniç ' ndeki tey
zesine gitmek istediğin! söylemiş. 
ti. ş:mdı hatırlıyorum. 

Ve esniyerek illve ett.; 

- Sarhoşluk bu. Kalam hfila 

dönüyor. O kadar çok viski içmL 
şim ki. 

·ucuzluk 
Seferberliği 

Yerilmallar pazarı ehem· 
mlyatll nlsbette ucuzluk 

yapıyor 

Sümer Bank umum müdürlüğü 
hükumetin hayatı ucuzlatmak se. 
ferberliğinde hissesine diışen va
zifeyi yerine getirmek üzere 1 
temmuzdan itibaren yerli mallar 
pazarındaki bütün devlet fabrika
larlle hususi imalathaneler ma -
mulatının fiatlarını indirmeğe ka. 
rar vermiştir. 1 temmuzdan iti • 
haren İstanbul, Beyoğlu, Ankara, 

İzmir, Mersin ve yakında açıla -

cak olan Adana şubelerinde bu u
cuz satışlara başlanacaktır, 

Bu takdirde ayni malları satan 
diğer mağazalar da rekabet endi • 
şesile kendi fiatlarını indirmek 
mecburiyetinde kalacaklardır. Bu 
suretle ay başından ıtibaren gL 
yim şeyleri de ehemmiyetli sureL 
te unuzlıyacaktır. 
-----<>------

Dün mEclisde kabul 
Edilen yeni kanun 
Layıhaları 

'ı iki mühim 
Lô.gıha 

Pazartesi meclisde 
görüşülecek 

Büyük Millet Meclisine yeni -
den bazı mühim lll.yihalar veril -
miştir. 

Bunların arasında gençlik teş. 
kilatına yeni bir veçhe veren 
ve spor işlerlnın tanzimine dair 
olan layiha da vardır. 

Ayrıca diğer yeni ve mühim bir 
layihaya göre de, te~viki sanayi 
kanununda yazılı 1 inci sınıf sa. 
nayi müessesesi evsafını haiz bir 
müessese kurmak veyahud mev. 
cud müesseseleri 1 inci sınıf evsa
fını iktisab edecek derecede ter -
fi etmek veya bu vas[ı haiz mü • 

esseseleri daha ziyade büyütmek 
ve bu nevi müesseseleri bir şehir. 

den diğer bir şehre mkletmek ve 
yahud imalatının nev'ini değiştir. 
mek istiyenler İktısad Vckfileti -
nin müsaadesi ile b~ları yapa -
bileceklerdir. 

İran hududunda 
4 modern 
Misafir hane 

San'at mekteblerl büyük 
kapanırken güzel bir 

sergisi 
karar 

Memleketimizin her yerinde ayni 
cins mobilye kullanılması için 

tedkikler yapılıyor 
Maarif Vekaleti bu 

bir mütehassıs 

Ankarada açılan, •Maarif Ve. 
kiileti Sanat Mektepler: sergisi• 
büyük bir muvaffakıyetle devam 
ettikten sonra kapanmıştır. 

Sergiyi ziyaret için kafile ha. 
linde Ankaraya giden öğretmen. 
Jer dün şehrimize diınmüşlerdir. 
Aldığımız malumata göre Maa. 

rif Vekaleti bu sergide teşhir olu. 
nan bazı pek mükemmel eaerlerin 
bütün memlekette taammümü 
için harekete geçmiş ve bu mak. 
satla tetkikat yaptırmağa karar 
vermiştir. 

Bu cümleden olmak üzere; sergi 
3 genç Türk sanatkilrlarınn yap. 

tığı eserler arasında • '.Vlobilya iş. 

leri• de bilhassa nazarı dikkatı 
celbetm~ ve beğenimiştir. 

Maarif Vekaleti; bütün memle. 

maksadla Almanyaya 
muallim gönderdi 

kette ucuza mal olabilecek bir •ev 
mobilyası tipi• nin tesbit ve her 
mm takaya teşmili için; tetkikat 
yaptırmağa karar vermi§tir. 

Bu maksatla sanatkar muall. 
!imlerden B. Hibler dün Alman
yaya gönderilmiştir. 

Mumaile;"h Avusturya ve AL 
manyanın 2 inci derecede kasa. 
balarında ve şehirlerinde ucuz 
mal olan mobilya stil ve tiplerini 

• gözden geçirecektir. 
Ucuza mal olacak mobilya tip

leri; tesbit olunduktan sonra Ma. 
arif Vekaletince tetkik ve tasdik 
edilerek her tarafa tamim oluııa. 
caktır. 

B. Hiblerin bu tetkik seyahati; 
azami 3 ay silrl'Cektir. 

3 aysonra yeni tipler tcsbit ve 
ilan olunacaktır. Büyük Millet Meclisi dün yap

tığı toplantıda Turkiye - Sovyet 
ticaret ve tediye anlaşmasına bağ. 
lı listede değişiklik yapılmasına, 

hava sınıfı ile denizlalı sınıfları 

mensublarına verilen zamlar ve 
tazminlere aid kanun liiyihaları ile 
genel ithalat rejimi kararname • 
sine bağlı listede yazılı bir kısım 
eşyanın gümrük resminde yapılan 
zam ve tenzillerle ecnebi mem • 

Yo!cuların lstirahatı için l====--===== ..... ==========-== ..... ==
bunların herblrlna 25 

bin llra harcanacak 
Nafıa Veklleti; Trabzon - İran 

hududu aras•r:cla ve 4 mı;htelıf 

yerde; altı .. ,~aı 1 tarafı lokanta 

ve üstü misfı(hanc olmak üzere; 
transit yol ü~erindn ycnı ve ın0-

dern misafirh.ı 1eler inşa etmcği 

leketlerden ithal <!dilen yirmi bin kararlaştırmırı~. 
ton kok kömürünün eümrük res - Bu misa!ir~.ıneler, seyahat ede. 
minin indirilmesine aid knrarna -
melerin tasdiklerine aid kanun 
liıyihalarını kabul etmiştir, 

Bunlardan başka toprak mah • 
sulleri ofisi teşkiline, Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankası ka
nununun bazı maddelerınin ve 
orman koruma teşkilatı kanunu • 
nun hır maddesinin değ;~irilme
sine, mevzu fi üzerine satış l'ljlec
buriyetine aid Kanunla adliye harç 
tarifesi kanununa ~k kanun layi. 
hası da müzakere ve tlsvib edil _ 
miştir. 

cek olanhcm her türlü ; stırahat 

ve 'ilıtiyaçlıı.r · oı temin edecekt;r, 

Her biri ;çi" 25 bin lira harca. 
nacaktır. 

769 ,,atandaş 
daha kazandık 

Bulgaristar.. Romatıya ve Yu
goslav ·adan -ı.crc'. ve iltica sure
tile memlekct.miz~ gelm:ş olan 
c769> vatanda>'mız; HPyeti Vekı. 
lece, tabiiyetımize kabul olun. 
muştur. 

il Ceviz 
=,-==== Bu""yu··klu"g .... u .. nde 

HABERLEa 
* Evvelki gün Bursaya bir saat 

mesafede bulunan Meisi köyünde 
çıkan bir yangında a köy evi ta- Dolu 
mamen, 2 ev de kısmen yanmıştır. 
* Almanyada kadın, erkek her

kes, 1 temmuzdan itibaren iş se
ferberliğinde hükiımetin göster. 
diği vazifeleri yapmağa davet o • 
lunmuştur, 

* İzmirde Kar5ıyakada orta 
mekteb biyoloji muallımi Edibe
ye ve riyaziye muallim vekili 
Oı;mana evvelki gün bıçak çeken 
küstah ve mütecaviz ta;ebe dün 
yakalanmıştır. Hemen cürmü meş. 
hud mahkemesine verilen küçük 
serseri y~ının ufaklığı da nazarı 
itibara alınarak iki gün hapse 
mahkiım olunmuştur. * Afyonkarah isar belediyesi, 
ekmek narkına n7.! olmadıkları 
için bütün fırınlar: kapatmı,tır. 

Kasabanın ekmek ihtiyacı Eskişe. 
birden temin olunmaktadır. 

Erağ!ide birçok cemlar 
kırdl ekinlere dokundu 
MahallindP:\ bildiri!diğine göre 

evvelki gün, Karadeniz Ereğlisi. 

ne yağan yarmurlarla birlikte; ce. 
viz bilyüklı.i<',i.:nde d0lu yağmı~tır. 
Şimdiye kad.•r o havalide pek 

nadır görtHer. bu semavi afet hal
kı ve köylüy·.i korkutmuştur. 

Ceviz biiyüklüğündeki ı!olu bü
tün camları ve kiremitleri kır. 

mıştır. Ekinle,- de tamamen ha. 
rap olmuş1 ur 

Zonguldak valiliğı zarar ve zi. 
yanı tesbit Pt.nekıedı~. 

* Müddeiumumi Hikmet Onat, 
bazı işler hakkında Adlıye Vekıi. 

Jetine izahat vermek üzere An • 
karaya hareket etmişfü. 

- Bu nasıl düğündu böyle7 - Beni Lüksenburgda bekliye. 
Viskiyi ben ısmarladım conım.. cekler .. Gideyım artık. 

Merak etme, yolunacak kaz yok. - Ne zaman geleceksıniz.? 
tu. - Saat onda .. 

- Varmış ya işte. Kendi ken- Selim kapıdan çıkarken seslendi: 
dini yolmuşsun! - Gelecek adam aile muhıtin -

- Haydi gevezeliği bırak. Bu den fazlaca hoşlanır, k:zkardeşin 

gece kimler gelecek bakalım• gelmezse, ne yapacağız. 
- Demin dedim ya ... Aklı az - Sen karını getirirsin! 

parası çok birini buldum. Yol ya- Selim kahkahayla güldü: 
labildiğin kadar! - Benım başıma sen zorla bir 

- İstanbullu mu? kadın sarmak istiyorsun amma ... 
!stanbullu olsa ne ol:>cak? 

1 

Ben ~endimi kolar kolay !<adınla-
Güç mü yolunur diyeceksin? rın aycuna düşürmem. Maı ikayı 

-Hayır. Benim ıçin nereli olur. alayım mı gelirken7 
sa olsun .. Elimde kerpeten o kadar - Marikayı ını dedin? Onu her. 
kuvvetli ki.. Hepsini bulmağa muk- kes tanır. Sana karşı olamaz o. 
tcdirim evelallah. - Neclayı getirsem nasıl olur? 

- O halde ne demek istiyor - Gültekin kaşlarını kaldırarak ba. 
sun? ğırdı: 

- Zannottiğ:n kadar plralı de. - Allah göstermesin bir daha 
ğildir demek istiyorum. Şchirlıler o şırfıntının yüzünü bana. 
kasaiıalılardan daha kokoz oluyor. - Neden? Fena kadın değil ya. 
!ar şimdi.. hu. Hem uysal, hem de ketum .. 

Gülüştüler. - İstemem .. İstemem .. Dünya -
Selim ayağa kalktı yanın en bayağı kadınını koluna 

Yeni bir 
Şirket 
Kurulacak 
Bu tirket lngiltere ile 
Türkiye arasında a:19 
Verifl tıımln vo tevsl 

edac k 
Londrada imzalanmış olan nıal! 

anlaşmaların meclis encümenle -
rinde müzakeresi bllırilmiştir. 

Meclis heyeti umumıyesinde gö -
rüşülecek olan bu anla~malar şun. 
!ardır: 

1 - 2 eyliıl 1936 tarihli ki ring 
anlaşmasının bazı maddclerinı ta. 
dil eden müzeyyel anlaşma, 

2 - İktısadi anlaşma, 
3 - Tcslihat kredi anlaşması. 
Birinci kısmı teknik işlerden 

bahistir. İkinci kısmı Türk cmte
asının satışına aiddir. 

İngiliz kanımlarma göre, teşkil 
edilecek bir Türk - İngi!iz ş:rketi 
vasıtasile madenler, maden cev -
herleri, konsantre1erı ve kömür 
gibi muayyen Türk es:ıs madde • 
!erile buğday, kereste, ham pa -
muk, taze ve konserve yemiş ve 
gıda maddelerinin Büyük Britan
ya ile bil tün ecnebi memleketler. 
de satışının teminini ve bunlar • 
dan elde edilecek dövizle garanti 
departman tarafından lngilterede 
yapılacak mübayaat dolayıslle ga
ranti edilmiş bulunan alacakların 
ödeneceği tasrih edilmiştir. 
Etibankın harici ecentası sıfa -

tını haiz bulunacak bu şirket ge. 
rek yukarıda zikredilen, gerek bi. 
lahare tesbit edilecek olan Türk 
mahsullerinin satışı için elinden 
geleni yapacaktır. 

Şirketin meclisi idaresine Eti -
bank tarahndan tayin edılecek bir 
aza riayet edecektiı·. Türk - İngiliz 
şirketi idare meelısi azalarının 

ücretleri Etibankla d<!portman a. 
rasında bilitilaf tayin edilecektir. 

tak, getir. Fakat, onun yüzünü gör
mek istemem. 

- Kusuru ne şu kadıncağızın 
yahu? 

- En büyük kusuru oyunda hi. 
le yapmaktan çekinmesidir. Ben, 
bilirsin ki, bu kadar ürkek malı -
liıklardan nefret ederim. 

- Desene beni hile yaptığım için 
seviyorsun .. Öyle mi? 

- Şüphe yok. 

- O halde sen bul bir kadın. Be. 
nim bairikam onlardan daha has 
mal çıkarmıyor ... 

Gültekin dudaklarının ucile gül
dü: 

- Buldum .. Buldum .. Merak et
me! Hani şu bizim Katinanın evin. 
de oturan sessiz bir kız vardı .. Ney. 
di onun adı? 

- Jaleyi mi söylüyorsun? 
- Hah .. Ta kendisı. Haydi git .. 

Katinaya birkaç para ver. Jaleyi 
kandır .. Buraya getir! 

- İyi. Getireyim amma.. Onun 

Meclisin yerinde 
bir k"dirşinaslığı 

Büyük Millet Meclisinin dünkü 
toplantısında hava sınıfı men
sublarına verilecek zamlar ve taz. 
minat hakkındaki kanunun mü -
zakeresi yapılırken İzmır meb'usu 
Kamil Dursun kürsiye gelerek 
Türk havacılığının askeri ve s: -
vil sahalarda gösterdiği muvaffa. 
kiyetleri takdirle tebarüz ettirdik. 
ten sonra ilk askeri k>dın layya. 
recimizSabiha Gökçenin kabili -
yetlerine de işaret ~tmiş ve son 
defa Balkan turlle yeni bir zafer 
daha kazanan Atatürk kızını Mec
lisin hissiyatına tercliman olarak 
takdir ve tebrik etmiştir. 

Ayvahk spor 
kulübleri 

Ayvalıkta yapılan bir maçta ce
reyan eden bir kavg1 neticesinde 
mezkCır kasaba spor kulu plerinin 
Partice kapatıldığı yazılmıştı. 

Bu kerre •Ayvalık !dman yur. 
du• başkanlığından gönderilen bir 
tezkerede kulüplerltı kapatılması 

hakkında bir emir tebliğ edilme
miş olduğu yalnıı: evvelce 2 ku
lübUn birleşmesinin par!h e emre. 
dildiği ve henüz bu birleşme işi

nin intac olunmadığı bildirilmek
tedir. 

Maçta cereyan etlen vak'anın; 

sadece 1, 2 oyuncunun çekilmesin. 
den ibaret olduğu ve kanuni bir 
müdahaleyi mucip bulunmadığı da 
ayni mektuba ilav~ edilmiş bulun
maktadır. 

* Dost ve müttefik Yugoslav • 
yada Stoyadinoviç hükılmetinln 

3 üncü yıldönilmü dün muazzam 
tezahüratla tes'id olunmuştur. * Yabancı memleketlerde tah
silde bulunan talebelerin asker -
!iği hakkında yeni kararlar veriL 
mlştir. 

kumardakl meharetini bilmiyorum 
ben. 

- Ben biliyorum.. Üzülme, O, 
kolunun içinde ve çorabının ara • 
sında sekizli, dokuzlu saklamasım 
çok iyi bilir. Bakarada fazla meha
ret aranmaz. Yalnız hatırında ol -
sun: Gelmemezlik ederse, benim 
tarafımdan ona söyle, Arnavudköy· 
meselesini unutmasın .. Başını ya • 
karım sonra ... 

Selim, Gültekinin apartımanın • 
dan çıktı. 

Katinenin evine gitti. 
O gece saat onda getireceği o • 

yuncular Selimi Lüksemburg ı:a -
zinosunda bekliyeceklerdi. 

Her şeyden önce - aile tesirini 
vermek için • kendisine bir kadın 
bulması lazımdı .. 

Jale _ Gültekinin anlattığına 

göre • bu işlerde becerikli bir ka -
dındı. 

Katinaya sordu: 
- Jale burada mı? 

(Devamı var) 

Çin'in bir 
"müttefiki'' 

Yazan: Ahmed Şükrü ı;sMtl 
Çin on bir aydanberi JaPo:::: 

karşı yalnız b8fın& harbetııı ,ıııU 

dir. Milletler CemiyetiJıdell rıı.. 
ettiği yardım ıelmedl. uzak ş. 1. 

·ıc • •· taki !statükonun korunID851 il• 
kadar olan İngiltere, Ru•Y• ve t _ 

merika birbirine itiınad edelll 
ddi ,ar· 

dikleri cihetle Çine ına • 
~· dımda bulunamıyorlar. JJinİll )ılr 

leyh yalnız kalan savalh Ç ·btri 
seneye yalını bir zamand•0 

k ,. •• 
Japon askeri tazyikine ınu • 
met etmekte idi h'r 

S ıno ı 
Fakat son hafta içinde. al ÇİJI 

Çinin imdadına yetlşmışt!r. 
· · 1 d b · b' felaJ<el ııJI• ıçın asır ar an en tr t'1 • 
suru olan bu nehrin bu defa 

11111 
ması, Çinin yeni payıtahtı 0 

ı•r ... 
Hankov şehrinin Japonlar 

. uı 1"" fından işgaline mfuıı ~)JJ1 dol· 
l\faliımdur ki Sarınehir Tıbetd ~ • 
!arından •ıkar ve suları bU •· 

~ y•"' 
!ardan Çinin geniş ovalarııı• (ot• 

yet 
yılır. Nehrin mecrası bazı yiill-
de oYalardaıı sekiz, on ınetre ~~ 
sektedir. Binaenaleyh yaza d:.,., 
karlar erimeğe başladıi' "" h•l· 
Sar nehir taşarak ylialerle ••k~ıır. 
ta binlerle köy su altında 

1 
jıı

Bazan bu sel, Çin için, binlere bir 
sanın boğulmasile neticcleneıı, i· 
fel3ket mahiyetini alır. auııU ı;ıtf• 
çindir ki Sarınehir yüksek ,-e ıtıJI' 

pi • lam bendlerle zapt ve ra ı~ıl<· 
alınmıştır. Japonlar Suçoyu 8 k [P• 

tan sonra nrhre ınüvaıl oıarıı dl· 
·mcıı 

şa edilmiş olan Lungbn~ şı ]iyer'~ 
{er hattı boyunca ılcr 1,, 'hı o 
Çang.Kay.Şck'in karartın i1'cP 
Hankov üzerine yürüıne~tet· ,pııf 

S hır .ı., bcndler yıkılarak arıoe yı• 

1 . k' · ıarafınd•" tır. Bcnd erın ımın değil • 
kıldığı kafi olarak ınaltlnl j.ıtliltf 
dlr. Japonlar, bunların Ç 

1 
iıl-

d •ı• tnra(ıodan kasden yıkıl ıg b•ııd 
dia etmektedirler. Çinliler jse fı' • 
lerin, Japon tayyareleri ·~:,ğt,,ı 
dan alıl'ID bombalarla )'))u do!• 
söylüyorlar. Hangi iddianın JJtl~ 
ru olduğu iyice bilinemlY01

' .ısllo 
de bendler bakınsızlık dol% f1' 
wıkılmıştır. ÇünkU bendJer ~·ınl 
, b')'<' 
kılması, Japon askeri ta ~ı11d!Jll 
altüst etmekle beraber, ıııılf 
fazla Çin köyünü de tahrlb e !Jl· 

ve birçok Çinli boğulmıl!it~~l<•tl 
naeualeyb Çinlilerin bu fe ., 1ı. k J. 
kendi başlarına davet etıne ~raf• 
yeeelderi fÜphelldir. o[ğer ı·rı•• 
tan Japonların da harlı P!an •e'°' 
altüst etmek gibi bir netıce ııtll , 
eek hareketten kaçınnıalall h'' 
lenir. Amili kim olursa els;~ 
halde Sarmehlr, buglin tı:ı . 11~. tJ' bıf 
boğuşmasına ehemmiye 1

, buW• 
sur olarak müdahale etJll.IŞ ıic•;l . ne 
nuyor. Bu müdahalenın ol• 

.. .. sular 
şudur ki, birçok Çin koyu . li ııo• 
tında kalJDJŞ ve birçok çın Jf'n• 
ğulmuştur. Fakat Japonlar~ri dO 
kov üzerine ileri hareket 

11
g • 

b··yle ı,u 
durmuştur. Bundan ° 'lcrlO • 
bag şimendiferi boyunca ' l< b•• 
yip de HaııkoY şehrini •1111~8, b~ 
his mevzuu olamaz. Japon , ~1· . ('" 
!abiyeyi inkişaf ettirnıel</ıclcf~'. 
!arca uğraşmşlar ve haY ;I< ~i"'• 
vermişlerdi. SuÇ(IVU alıır ıııu"'' 
ve cenub orduları arasında ı,ııll~· 
sala temin etmek, sonra d• ııl, 
bağ yolu ile Çin payıtahtını 01jjıl• 

• ·ı k daha . •it 
planından vugeçı ere ··ııetlı • 
ılaha masraflı ve daha kU. 

01
, 90• 

yoldan yürümek icab ed•Yıan Ja• 
ğukkanlılıklarile meşhur 0 

bafl' 
c;ofl j. 

pon devlet adamlarının, · lı ı;ıa 

içinde asabiyete Jılapılar; 11 d•b' 
sanki filen yapılan harb.:il• tt~' 
müdbiş imiş gibi, harb !1" . ~elsO 
did etmeleri btından ılert 
gerektir. s~ıf.lt 

A. ş. ~ 

Sa vglık Kuponu esı' . ıaıı 
Bu kuponun yirnıı tirt1' o· 

toplayıp idaremize ge ıOfl'\• 
kuyuculanmız SON T ~ ass:sl0'. 

F'ın birinci sınıf rnüte 
1 ıed'',.ı 

n tarafından m<rcaııcıt . - oıı ıar• 
edileceklerdır. ~ u: de§i.< 
giln idarehanemt!IZ~ 

/ = mektedir. . _..-/ 

( 
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19 .llıllık bir hasretten , Yeniden bir çnk 
sonra ıstanbuta avdet Yerlerde 

19 s~nedir .cezai~~e ~u.ıunan bir Türk Noıerlikler 
~encı; Parıs sefırımızın ayrı tavas .. 

t Adliye 
Terfi 
Listesi 

Şehir Me~eleleri 

Bu yıl kavun ve 
karpuz bol! 

•• 

Beş bin lirahk 
teminat 

suru üzerine öz vatanına kavuştu 
N0ter kanunu 1 Ey
h1lde mevkii tatbike 

konuluy0r 

200 lclşlllk llstenln pek 
yekında tebllğl 

beklen;yor Tahminlere gore bu bolluk son 

Bir gazetede bir Ankara bava. 
disi çıktı. Haber tam bir vuzuh 
ifade etmediği ve yeni malümat d11 
gelmediği için mahiyetini bil • 
miyoruz. Verilen haberde ancılk 
gazete neşredecek her vatandaşın 
hükfunete, çıktığı şehrin nüfus 
kesafetine göre azami beş bin li •. 
raya kadar depozito tediye edece. 
ğini bilıfuiyordu. 

• 

llzun yıllardır memleketinden ayrı kalan 
Figani hemen Türkçeye başlıyarak 
bir haftada 6 ke'ime öğrendi! •. 

Bay 
2 senedenbeıı büyük bir alaka 

ve ehemmiv•tl- hazırlanmnkta 

Şebrimi=~eki alakadarlara gelen 
malfımata fÖre; pek y~kında; Ad. 
!iye vekaletince; bir terfi listesi 
neşrolunacaktır. 

senelerde görülmemiştir 

İstanbulda, bir Türk babayla bir 
f'ransız anadan dünyaya gelen ve 
l'ıllardanberi cTıü.rküm· diye hay. 
lıırarak nihayet memleketimize 
dönen Figani isminde bir Türk 
ÇoeuirıJ, nihayet vatanına döne. 
bi!ıniştir. 

Bunun uzerine Türk tebaasın. 
dan olan Figaninin Türkiyeye 
dönmesi için Paris sefaretimiz 
Fransa hükiımeti nezdinde teşeb. 
bilsatta bulunmuştur. Bu suretle 
Figani geçen hafta İstanbula ve 
oradan İzınirde ame2s1 B. Kazım 

Demi'nin nezdine gelmiştir. 

olan •Yeni Noter kanunu• büyük 
Millet Mo>clisınce tasvıp olundu.. 
ğundan bugünlerde resmi cerıde 

de neşri ve altık:ıdarlara tebliği 

beklenmekte:t.r. 
AldığımlL maliımata göre bu ye

ni kanun; 1 J<:vliıl 938 tarihındcn 
itibaren mevkii tatbika konula
caktır. 

Bu suretle yeniden bir çok yer. 
)erde cNote:Hk> ve •Noter mua. 
vinlikleri• açılacaktır. 

Bu kanun ile, Noter daireleri ve 
işleri büyük bir intizam ve lnki. 
şafa; yeniliklere mazhal' olmakta
dır. 

Bu listede: 200 Ac11iyecimizin 
ismi vardır. 

Liste Y':L<sek tasdik~ arzolun. 
muştur. Bugünlerde her tarafa 
tebliğ olunması beklenı1'ektedir. 

Fabrika ve 
Matbaaların 
Yeni kazanç 
Vergisi 

Figani, 23 yaşndadır. İzmir Vi. 
llyeti istatistik müdürü B. Kazım 
I>emi'nin ıkardeş çocuğu ve mer. 
hUın Dr. Aziz Demi'n'n oğludur. 
l>r. Aziz Demi, Bn. Marsel ismin.. 
de bir Fransız kadını ile evlendik. 
len sonra vefat etmiş, bir müddet 
llOnra da bu çocuJı: dünyaya geL 
llıişti. Çocuk, bir çok müşkülat 
l~de dünyaya geldiği için, Figan 
kelimesinden galat olarak adına 
~gani denilmişti. 

Tam on dokuz sene memleke.. 
tinden ayrı kalan Figani yalnız 
Fransızca konuşmaktadır. Bir haL 
ta zarfında su, ekmek, lütfen, aL 
federsiniz, gibi bir kaç kelime 
türkçe öğrenmiştir. Kendisi bir 
muallim tutarak kısa bir zaman 
içinde türkçe öğreneceğini ümit 
etmektedir. 

Halde bir karpm sercisi 

tlr. Azizin vefatı üzerine Bn. 
Marsel Parise gitmiş, orada bir 
ressamla evlenerek , iş icabı Ce. 
ıayirde yerleşmiştir. 

19 SENE SONHA. 
F'iganiden haber alaınıyan ailesi 

hariciye vekaleti vasıtasile teşeb. 
büsata girişmiş ise de Figaninin 
\'e Bn. Marselin bulunduğu yeri 
tesbit etmek kabil olamamıştır 

'.Nihayet bundan bir sene evvel, 
t lyevm Eml;lk bankası müfettiş. 
!erinden olan Figaninin aıncaza. 
desı B. Feridun stai için Parise 
gittiğinde uzun araştırmalardan 
Soııra Figaninin Cezayirde bulun. 
duğunu öğerenmiştir. 

Dün 
limanımızda 
2 kaza oldu 

B. Figani, şunları söylemiştir: 

•- Öz vatanım olan Türkiyeye 
döndüğümden dolayı hissettiğim 
sevinci kelimeİerle ifade edemL 
yecek kadar müteheyyicim. Kısa 
bir zaman içinde türkçeyi öğre.. 

necek, ondan ~onra da mensubL 
yetiyle gururlandığım Türk or. 
dusunda askerlik '·az!!cmi yapa. 
cağım. 

Bu dönüş, benim ıçin yeniden 
hayata geliş gibi bir şeydir. 

Bu defa Türkiyeye gelmek üze. 
re Cezayirden ayrılırken. müsliL 
man arkadaşlarım lideta nümayiş 
yaptılar. Türkiyeye döndüğüm. 
den dolayı gıpta ettiklerini söy. 
lediler.• 

Ze gtin Jag"' ı Hangi nlsbet Uzerlnden 
alınacaAı M r.; llye Veklle-

Yüksek ve gtlı.lde edib Falih. d 1 ğ 
Rıfkı Atay'm Zeytindağı adlı e. tinden dUn ~efter ar ı a 
seri liı tin harfleri ile ikinci defa blld ı rll cf l 

Bu sene Trakyada kavun ve kar. 
puz mahsulü bol olacaktır. Trak. 
yada bir çiftlik sahibinin ifadesi. 
ne göre, Uzunköprü ve civannda 

basılmı§tır. Falih Atay'ın memle. F.allırika ve matbaaların asgari şimdiye kadar görülmemiş bir ka. 
kette fevkalade bir rağbet kaza. kazanç vergisi mükeliefıyeUerınin vun bolluğuna tesadüf edeceği>,. 
n an bu eseri yeniden basılırken bu yıl da devam ettirilmesi dün Bu haber hepimizi sevindiren bir 
yeni ve or ijinal resimlerle de süs. Maliye Vekfiletinden Dciterdarlı.. haberdir. Çünkü yaz aylarınP. en 
lenmiş bulunmaktadır. ğa tebliğ olunmuştur. iyi meyvası kavun ve karpuzdur. 

Eserin yüksek değer ve kıymeti. Bu emre göre; kazanç vergisi Bilhassa fakir halk tabakaları için 
hakkında düşündüklerimizi ayn •. kanununa ek 2792 numaralı kanu- 'kavun ve karpuz ayni zamanda 
ca yazacağımızı kaydederken oku •. nun 5 inci madd~si mucibince fab- bir gıda maddesidir. Bu itibarla 
yucularımıza da tavsiye etmeyi rika ve matbaaların 932 maE yılı kavun bolluğu, yeni bir ucuzluk 
yerinde bir vazüe biliyoruz. içinde ve tabi oldukları asgari mü. daha başlamış oluyor. 

--<>- kellefiyet ırlsbetierini gösterir Fakat kavun ve karpuz bolluğu, 

Tiyatro san'atkarJan cedvelin 938 mali senesi içinde ay- başlamadan evvel, içim.izde bir 
nen tatbik edilmek üzere tasdik- endişe daha var. Kavun bolluğun. 

t0planıyGr olunduğu anlaşılnuştır. dan ne kadar memnun oluyorsak 

Birliğimiz gayesinde daha esaslı Bu cedvele gö•e; Teşviki sanayi yine kavun bolluğundan n kadar 
bir surette çalışmak ve alakadar- kanunile 1 inci sınıf sayılan mües.. endişe ediyoruz. Bizi bu endişeye 
!ara varlığını y~yr·ak maksadile seselerrin maktu vergisi 100, 2 inci sevkeden inanış meraklısı bir 
26-6-938 Pazar günii saat (15) te sınıf sayılan muesseselerin vergisi zattır. Bu zat diyor ki: 
Beyoğlu Halkevi t•!Il•sıl salonunda 70, 3 üncü sınıf 60, 4 üncü sınıfla. - Şehrin temizliğınden bahse. 

K •• f h umumi bir toplantı yapacaktır. rın vergisi de, c50• lira üzerinden dirıruz. Bu bahis açıldğı zaman 
US a Ve Birliğimizle alablıiarını teşrifleri tahakkuk ve tahsi! olunacaktır. bütün kabahati belediyenin üze -M •• f • 3 rine yüklüyoruz. Acaba şehrin so. 

Tauleebceavhıezsab Hayat pahallhgvı fedkikleri ~~:~~~~n~~~~~~~1~i~~~~i~em;~: 
dir? Buna •evet• cevabı verecek - olursak pek haksızlık etmiş olu .. 

1. - Dün Karadenizde Rusya.. Veriyor Maruf lngiliz iktısadcısı B. Beh- ruz. Çünkü sokakların pisliğine 
~ Poti limanından gelmekte olan sebebiyet verenlerin çoğu da so -

_orveç bandıra!ı cTorvanger. i- MUddalumu ml i ddiana· meı1 Istanbula geliyor kağa çöp atanlardır. 
liııııi vapur, B~ğ3zJa Servibur- meslnde; suçlu t alebe· Şimdi kavun ve karpuz mevsımi 
bunda mazot aluıkt:ın sonra yolu. p d k f" l •• •• geliyor. Bu mevsimin gelişi de • •. l er ln 2·5 sene hapisle· eraken e satışta « te ıyat >> usu unun 
";:'devam etm•k•~ ·kt·r. saat 21 de mek, sokaklarda, kavun ve kar • 
" r lnl i s t edi 
1 
llıurbanln mNkiinde karaya o. ihdası düşünülüyor puz kabuklarının kokması demek 
Ul'lnuştur. Gayri m~~ru bir şekilde lıse tir. Bu mevsimde mahalle arala _ 
l<.azarun VUKUU Türk Gemi kur. :asdiknamesi elde etınek hülyas;Je Hükfunet·:nizin me:nlekette ha- Bu tan:ını;ıış İngiliz İktisadcısı; rndan geçenler, ekşi kavun ka -

ı.ı.ıı, . k ., ·d . 1 . - .. b"ld" .ınüdürlerini sıkıştırm;ğa karar b - k k hi ed 1 ır . a şır eti n·Ü iır iıgune ı ı- yat bahahl:ğ•na man; olmak ve İngilteredc •istihlak kooperatif. ugu o ·usunu ss er er. er 
~111lıiş ve Hora tahlisiye gemisi bveren v: rrıe'ı ;Pbin tadil ve tenha halkı pazar! ,ı. sureti!" ahlfıkl na- leri• ni kuran adamdır. kavun mevsiminde du}'Uuğumuz 
aza mahallin! gitmi•tır. Tahlisi- ulundugu bir giın bu kararları k ı d.. · ı·· bu koku, bizi kavundan nefret et. 

•e • nı yerini g t· k .. ..d.. ise ere uşiıren uzumsuz mu.. Kendisi·, 'l'emmuzuıı 2 inci haL 
'n amcliy~si i•,,ın geminin kaptanı e ırme uzere mu ur ı 1 d " · b · tirecek kadar fenadır. 
e bay Haydari~ oda . k ame e er en tenZ'.ı\ ıçın azı yem tasında şehr:.mize gelecektır. Mu-

Lloyd açık mukavelesi yapıl. .. sına gır~re «O~ k 1 l akt )d - l" Eğer kavun mahsulü bereketli 
liı nu bicak v"' taban t h · arar ar a rr. a 0 ıgıı ma um.. maileyh b1r"ada; sebze ve meyve 

tır
1§ ve kurtarma işin, bnşlaı:nuş. · ca eş ırı sure. dur ise, kavun kabuğu kokusu. da o 

tı·ıe tehdid e:I n İ · d K··1··· işlerile, çarsıda umumi satış işle-. Ameliyat d~vam etmektedir. ~ zmır e u .ur B h h • k ı• · kadar bol olacak demektir.• ,., L. . d 3 k u usur,ta azır.anan anun d- rini gözden geçirecek ve sebze, 
9 '-'emi 6500 Gros t0nilatoluktıır. ısesm en üstah ve mütecavız yihasına eso.s olmak üzere geçen- İnanış meraklısı bu zat, İstan. 

'O tal be · ı· meyve tüccarlarile temaslarda bu. "' O ton ma,,qanez ve 750 ton mc. e nın znıird~ Asli Cezada ı d 9 b ı h · · bula her sene kavun mevsiminde )a k - d k 
1 

er e • , a~ ıca şe rımıze yapı- lunduktan sonra buradan Ege 
il Ü yüklü·!:ır Gemi, Amerika- evam etme •.e o an mahkemeleri lan teklifler n genişlet'!mes,ne JiL 6 milyon adcıd kavun geldiğini 

bı· · 1 1 mıntakasına gidecektir. 
'' Baltimor limanına gidecekti. netıce enmiıtir. dd:a makamı üç zum görülmüştür. söylemektedir. 
\'ine dün <Jbal: sis yüzünden suçlunun sa~;r görülen suçı;ınn.- İ . Diğer taraftan iç piyasalarımızda Altı ·ı k H k ı. · · Marul q,iliz Ikti>adcılarından - mı yon avun... er a .. 

"ar d ~ • Al ·1 dan dola T · · k yapılan satı<lr için mahalli kazanç 

bu kabukların üttri açık çöp tc. 
nekelerinde bile bulunması soka. 
ğa feci bir koku neşretmek için 
kiı.fi bir .sebeb teşkil eder. 

Bütün bu izahatı veren Z3tın fik 
rine göre, kavun ve karpuz mev. 
filıni, biraz da İstanbulun sıhhatı 
için tehlikeli bir mevsiındir. Bu 
sözde mübalağa yoktur. Tamamile 
hak vermek lfızım ... Bu tehlike • 
den kurtulmak için alınacak iki 
türlü tedbir vardır. Bunlardan bl. 
ri halka aid, diğeri de yine bele. 
diyeye aid bir vazife ... 

Kavun ve karpuz mevsiminde, 
halkın yapacağı bir iş vardır. Ka. 
vunu yedikten sonra, Jfıtfen ka • 
buklarını sokağa atmamak ... Bu.. 
nu her yurddaşın yapması lazım. 
dır. Çünkü şehre gelen milyonhr. 
en kavunun kabuklarını, herkes 
sokağa atarsa, bu kabukları tcıpla.. 
mak için binlerce temizlik me"1U
ru istihdam etmek icab eder. Bu 
da mümkün değildir. İstanbul hal. 
kı bol bol kavun yiyip kabuklarını 
sokağa atacak diye, bir çöpçü or. 
dusu kullanmağa imkan yok'ur. 

Buna :rek tabii imkan olmadıl't
na göre kavun kabuklarını, boş 

arsalara, sokaklara ve rasgele bir 
yere atanların sıhhat ve selameti 
hesabına yapılacak bir iştir. 

Belediyeye düşen bir vazife de, 
aparbmanlarda, ve her evde müş.. 
terek çöp tenekeleri bulundur • 
maktadır. Bu çöp tenekeleri ve 
yahud kutuların üzri kapalı bu • 
lnnmalıdır. Halbuki ev ve apartı. 
manlardaki çöp kutularının üzeri 
ekseriyetle açıktır. Bu a-çık ku. 
tulann havaya neşrettikleri pis 
koku mide bulandıracak kadar 
fazladır. 

Hasılı, kavun ve karpuz mev • 
simi geliyor. Hem bol bol ve u. 
cuz kavun yiyeceğiz diye sevi. 
niyoruz. Hem de mahalle araların. 
dan geçerken, kavun k~bultları • 
nın kokusundan ne yapacağımızı 
düşünüyoruz. 

H. A. it a eniz ,.,,~azının aca ı e yı iit< ceza anuııunun Doktor B~•n~n; bu iş için iktisad ' vunu dört dilime taksim ediniz. 
d.ı araburun nı\vkıinde İngiliz ban- l88 inci m•:!d0sinın üçüncü ben- Vekiiletince davet olunmuş ve ve geçim şaıtlarile istisal durumu Yirmi dört milyon dilim eder. Bu * Yalova kaplıcaları ile iskele 
talı ve cStuholme• adlı vapu. dine göre tecziyelerini istemıştir. kendisi Ankaraya gelmiştir. nazan itiba"e alınarak etek fiat. dilimleri de sokağa atınız. O za. arasında işletilmek üzere dört o· 
~ da karaya oturmuştur. Gemi, Bu bend iki yıldan beş seneye ka. Doktor B~nhan Ankarad:ı tecriL usulünün füdas olunması düşü. man İstanbul sokaklarında 24 miL tobüs şehrimize getirilmiştir. 
llı~tıdini kurtarmak için uğraş. dar haps cezasını amirdir. helerini ikmal ettikten sonra is- nülmektedir. yon dilim kavun kabuğu görür _ * Unkapanında Belediye hali 
ı altta ise de henüz buna muvaf. Suçlular p:ıza:·tesi günü müda. tanbul, Afyon ve İzmirf' de g'de- Bu suretle satı§ esnasında pa- sünüz. Vakıa bütün kavun ka _ yakininde yeni bir balıkhane bL 
•it olamamış:or. faalarını yı>pacaklardır. cektir. zarlığa yer verilnıiyecektir. bukları sokağa atilmıyor. Fakat nası inşa olunacaktır. 
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- İstanbuldan buraya ni~ın 
geldi?.. 
İhtiyarlara bir şeyler tenbih e

dilmiş olacaktı ki, kad111 da, ileri 
gittiğini anladı. Açılmışken, bir. 
detıbire sustu. Bu sualimi cevab. 
&ız bıraktı. 

Ilır müddet kon~madık. 
Tomris: 
- İçim sıkıldı! 
Diye işaret ediyordu. Hele Bed. 

~~ Bey bu tecessüsürnüze pek 
"iPrlemiştL 

Saniha kldına dedi ki: 
- Şimdi sizin b~y bizim yanı· 

ııı.~ çıkL'Jyacak mı? .. 
E:adıncağız utancından olduğu 

hr<Ie büzulü' ermi~ti: 

- Vallahi kızım sıkı sıkı ten _ 
hihledi bizi .. Kimse ile konuşmak 
istemiyorum. Beni rahat>ız etme. 
yin! dedi. Bakalım, efendi yanına 
gitti. Belki kandırır. 

Tomrs: 
- Yanımıza gelmezse ayıb e. 

der! 
Dedi. 
İhtiyar, renkten renge giri • 

yordu: 

- Kusuruna bakmayın kızım! 
Diye adeta yalvardı. 

O başka türlü bir adam .. Sizleri 
görse kimbilir nekadar memnun 
kalır .. Lakin .. 
Kapının açılışı sözünü kesti. 

liepimizin yüreği ağzına gelmişti. 

O sanmıştık. 
Gelen k.ihya idi. 
Yüzü gülmüyordu. Cevab an • 

laşlan menfi olacaktı. 
İçeri girince karısına: 
- Haydi dedi.. Misafirlerimize 

soğuk birşey getir .• 
Sonra bize döndü: 
- Beyefendi, teşr'finizden çok 

memnun kaldılar. Yalnız affınızı 
dileyorlar. Ne emriniz varsa ben. 
denize söyleminizi rica ettiler. 

Bu da ne demekti? 

Hem gelişimizden memnun kaL 
mış, hem de yanımıza gelmiyor, 
ziyaretimizin sebebini kahyaya 
söylememizi istiyor. Böyle vasıta 
ile mi konuşacaktık. Fena halde 
canım sıkılmıştı. 

- Ne dersiniz? 

Gibilerde arkadaşlara baktım. 

Saniha omuzlarını kaldırıyor -
du: 

~ Ne vapalım? 

Bedri Bey yavaş~a mırıldandı; 
- Ben adeta istiskal'. 

Tomris: 

- Nezaket bizde kalsın. Niçin 
geldii:imizi söyliyelim! 

Dedi. 

İhtiyar mahcub mahcub yüzü. 
müze bakıyordu: 

- Bana söyliyebilirsiııiz efen _ 
dim!.. 

Saniha çantasından bir bilet çı .. 
kardı. 

Bedri Bey: 

- Ben hiç taraftar değilim! 

Diye itiraz etti. Hatta partide 
karşılaştığımız vaziyeti anlataca. 
ğım. Halkevi demek parti demek. 
tir. Biz onun mümessili sayılırız 
burada .. 

Müdahale ettim: 

- Bu kadar izam etmeyin ea _ 
nım!. Bileti bırakırız! 

Raniha bileti ihtiyara uzattı: 

- Balo davetiyesi .. Liıi!<uı ken.. 
d;sine verirsiniz. 

Ayağa kalkmıştık. 

İhtiyar teliişlandı: 

- Bir dakika müsaade edıniz 
de bir soğuk şerbetimizi için!. 

Redde hazırlanıyorduk Karısı 

tepsi ile kapıda göründü. Karadut 
şerbetini ayak üzeri içtik. Dışarı 
çıkmak üzere idik ki, merdiven -
den birinin indiğini duyduk. 

İhtiyar taaceüb etti. Kapıya 
doğru yürüdü. 

Kadın elindeki tepsiyi sandal. 
yanın üzerine bıraktı. Beni bir 
çarpıntı almıştı. Gelen muhakkak 
oydu. 

Fazla ne1akctsizlik ettii:ini an -
lamıştı. Özür dilemcğe geliyordu. 
Hiç şüphe yok öyle, yanılmamışız. 

İhtiyar sevinçli bir 7üzle geriye 

döndü. Önünü kavuşturdu· 
- Beyefendi! .. 
l'lepimizde bariz bir heyecan 

vardı. Garib bir mahlfık, ömrü -
müzde görmediğimiz acayib bir 
şey görecekmişiz gibi sabırsızla.. 
nıyorduk. 

Ayak sesleri ağır ağır kapıya 
yaklaştı. 

Yüzünde tatlı bir giilümseme 
ile kapının eşiğinde onu gördük: 

- Hoş geldiniz efendim! 
Zarif bir reveransla b;zi selam-

ladı. 

Ve ismini söyledi: 

- Ben Suad!.. 

Hepimizin teker !l.·ker elini 
11ktı. 

' - Rahatsız olmayınız efen.. 
dim .. Rica ederim oturunuz. 

Bu jestlerile evvelli yaptığı ka. 
ba muameleyi bir an içinde sili
vermişti. 

Yerlerimize oturduk. O da kah. 

yasının öne sürdüğü bir sandal
yeye, ilişti. 

(Devamı var) 

Bu mevzuu beraberce konuştu. 
ğwnıu bir arkadaş: 

- Gazetecilik büyük sermaye 
işi oldu!. 

Dedi. 
- Evet ... 
Diyerek ilSıve ettim: 
- Tam tesisatlı bir gaute çı • 

karmak için hi~ olmazsa !?50,000 
lira lizım. 

Hayret etti. 
-Neden?. 
İzah ettim: 
- Bina 30,000 lira. Tabı maki. 

nesi ve teferruatı 90,000 lira Li. 
notip veya İntert;p makineleri 
50,000 lira, Klişehane 10,000, ki. 
fıd stoku asgari üç aylık 25,000 
lira, dahili tesisat ve tefrişat 10,COO 
lira. Bunlar 220 bin lira eder, Böy. 
le bir gazete çıkmadan önre de 
hiç olmazsa 10,000 liralık reklam 
yapar. Geriye 20,000 lira kalır. 
20,000 liralık bir zarar veya devri 
göze almıyan gazete de elbette ki 
çıkamaz ve tutunamaz. .. 

- Müdhi birşey!. 
Dedi. Ve muhaveremiz devam 

etti: 
- Ya kolay mı sandın gazete çı. 

karmayı?. Şimdi 5,000 liTa da hü.. 
kfunete depo yatınnc:l elde 15.000 
liralık bir devir sermaye>ı kalır ki 
o da ancak iki aylık zararı bile 
karşılamaz. Gazete birinci günün. 
den itibaren tutunmaJı. mecburiye. 
tindedir. 

- Peki bütün gazeteler <imdi 
bu vaziyette midirler? 

- Olanları da var, olmıyonları 
da var. 

- Olmıyanlar ne yapıyorlar?. 
- Onlar da ağır yükkr :ıltmda 

ve borçlanmış halde tesisatlarını 
taksitlerle ödiycrek tamamlanuya 
çalu,ıyorlar ve her biri<i mııh'eli( 
mukavelelerle taahl>üd!ere giriş. 

miş bulunuyorlar. İçlerinde hiikü. 
metin istediği depo parasmı bir 
kalemde ve derhal ödi~·ecek olan 
büyük müesseseler olduğu gibi 
kendi yaj!larile kavrulanları da 
var. 

- Acaba kanun bundan <oııra 
çıkacak gazeteler .için mi hazırla. 
nıyor?. 

- Bilmiyormn. 
- Çıkmış olanlara da te,nıil 

edilirse?. 
- Herhalde paralı müesseseler 

verir. 
- Parası olmıyanlar ne yapar?. 
Bu sual karşısında durakladım 

ve sadece şmılan söyliyeb.ildim: 
- Herhalde onlar gazetelerini 

çıkanrlarken hesablarında böyle 
bir rakam yoktu. Tabii ~imdi de 
bir •ürü taalıhüdler ve yükler al. 
tına ı:irm.iş bulunuyorlar. Gazete. 
!erini ve müesseselerini kapatıp 
mahvolacak değiller. Hükumet de 
bunu istemez ve düşünmez. ner • 
halde bu haberin ya aslmda, yahud 
da naklediliş . eklinde bir yanlış .. 
lık var ... 

Bükfunet behemehal gazetele • 
rin hepsinden böyle bir depozito 
almak kararında ise ve bnna lü. 
zum görüyor.<a memleket içinde 
intişar etmekte bulu-nan gazete • 
!erin mullaka içinde bulunduk.la. 
n vaziyetleri naz.an dikkate alır, 
ya birkaç senelik mühlet veıi~, 
yahud da kanun maddesini ma _ 
kabline teşmil etmez. Şüphe l·ok 
ki, yeniden gazete çıkaracak ''"· 
tandaşlar için böyle bir depo pa • 
rasını hesaba katmak ona görı i'jO 
başlayıp başlamamıık bir scnu~~~. 
hesab ve mülahaza mesnedi ola. 
bilir. Fakat, nasılsa bir kere bn._ 
lannı bu işe sokm~ ve kendi ya~
larile kavrulmıya başlnm1s olan. 
)ar için de herhalde hükumet adıl 
ve müşfik davranmasını bilir: 
muhtelif yükler, borçlar, taahhiid. 
!er altında ezilen vatandaslarınnı 
vaziyetlerini gözönünde b~lunılıı. 
rur!. 
Muhatabım da beni dinledi, 

dinledi ve: 
- Evet, hcrhaJde böyle düsü. 

nülebilir ... 
Dedi, baska mevzun ge~ti!. 

BÖRRAN CEV ı\D 

Mes'ud bir ev· e me 
Gazeteci arkada~lanmızdan Hü· 

seyin Avni ile Kandilli Vsesı in
glizce öğretmeni Bedrive Bckem 
in, evvelki gün Beyoğlu Bekdye 
dairesinde nikah merasimi yapıl. 
mıştır. Yen evlilerin nikahları bi?
zat Beyoğlu kaymakamı Daniş ta
rafından kıyılmıştır. Yenı evliler~ 

•aadct dileriz. 
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1K1 A ADA .. HiKAYE 
~ 

=~ ;;:;-
Macaristan 

23sene mahzende 
düşüncede ... Saklanan b~r 

Asker kaçagı Gönül Mektebi! .. 

h • t f Liyej asken divanı harbi 52 ya. En ziyade 
bağlanmak 

Yazan: BEDi GONDOZ 
angı ara a ~:~a birini muhakeme etme!<te -

Bu adam 24 yaşında iken Marn 

la" zım "'. harbi başladığı sırada karışıklık-
" tan bilistüade alayından kaçmış 

ve dostlarından birinin evinin aL 
tındaki mahzene saklanmıştı. 

Macaristan halkının karşılaştığı 

hadiseler mühim v e düşündürücü 
Hatta •• •• •• uzucu 

Oda Avrupa işleri karıştı karı
şa. ı Macaristanın vaziyeti nazik.. 
le§ti. Macaristanın devlet reisi A
m . al Horti yetmiş yaşını idrak 
etın ış ve en müşkül zamanlarında 
n ıoınlcketin mukadderatını eline 
almış bir devlet adamıdır. 
Ş i mdi yine Macaristanın vazi -

yoti yeniden ehemmiyet kazanı -
y"r. Onun için politika aleminde 
herkes;n gözü Orta Avrupada Ma.. 
caristana çevrilmiş bulunuyor. 

Umumi Harbden mağlub olarak 
çkan Macaristan arazisinden mü -
hiM bir kısmının elinden alınarak 
komşularına dağıtıldığını görmüş-

meselelerdir 
!in ile konuşuyordu. Çünkü bu iki 
devletten müzaheret bekliyordu. 
Berl in _ Roma mihveri ortaya çık.. 
tıktan sonra ise vaziyet Macaris -
tan için daha müs•id oluyordu. 
Lakin Avusturyanın malum şe kil.. 

de Almanyaya geçmesi üzerine 
Macaristan için vaziyet ciddi bir 
hal almıştır. Çünkü müstakil A
vusturya ortadan kalktıktan son
ra Almanya ile hududu birleşm iş 

olan Macaristan istikbali daha 
dıkkat ve ehemmiyetle düşünme.. 
ğe mecbur bulunuyor. Macaristan 
dahilindeki propagandalara mani 
olmak için Budapeşte hükumeti 

de vardır. İşte dahili vaziyet ftL 
barile Macaristan h\l.kılmetini 

meşgul eden en mühim cihet bu. 
dur. 

Harici meseleler de bugünlerde 
gitgide ehemmiyet alıyor. 

Alman generali Fon Keitel ge. 
çen gün Macaristanı ziyaret etti. 
Berlin ile Budapeşte arasındaki 

münasebatı dahıı ziyade kuvvet • 
lendirmek istiyorlar. İstikbalde 
Macaristanın Orta A vrupada oy -
nıyacağı rolün ne olacağına dair 
Avrupa gazetelerinde bir takım 
tahminler yürütülmektedir. 

Macaristan dahilinde Almanya 
lehine yapılan propaganda g ittik
çe kuvvetlenirse neticede Maca • 
ristanın politikası Berlinin göste
receği yolda yürümeğe başlamı-, 
yacak mıdır?. İstikbalde Alman -
yanın Orta Avrupadaki faaliyet!.. 
ne Macaristan hiçbir suretle engel 
olmazsa milletlerarası politikasın
da bu hal neriye kadar varacak 
d iye düşünülüyor. İşte böyle bir 
çok ihtimaller karşısında Buda • 
peşte hükumet'nin bugün küçük 
itilaf devletleri _ Çekoslovakya, 
Yugoslavya ve Romanya _ ile an
laşması imkanları da düşünülme. 

İtilaf devletlerinin muzsfferi • 
yetinden sonra Belçika hükılmett 
muayyen bir müddet içinde mü • 
racaat edecek asker ka5akları hak 
kında af ilan etmişti. 

Nasılsa bunu haber alamıyan 
asker kaçağı, tamam 23 sene mah
zende yaşamış, korkudan dışarı 

çıkmamış. 

Nihayet bir gün kendisine ye • 
mek ve su getiren dostu vefat e
dince aç kalmış, ve dı~arı çıkı:r.ak 
mecburiyetinde kalmıştır. 

Divanı harb, bu müddet zarfın
da çektiği ıztırabları dikkat naza
rına alarak kendisini iki sene hap
se mahkum etmiştir. 

ğe başlamıştır. Bugün öyle görü
nüyor ki Budapeşte hükumeti 
Berlin ile, Roma ile dost olmakta 
devam etmekle beraber diğer ta. 
raftan da harekatında az ço'k ser_ 
best kalmayı stomektedir. Maca. 
ristanın Lehistan ile son zaman • 
]arda münasebatının daha ziya. 
de kuvvetlenmesi de bunu göster. 
mektedir. Rusya ile Almanya ara_ 
sında Baltık denizinden K.arade-

(Dcvamı 7 iııci sahifemizde) 

T& yfur Güngörmüş, 
sordt : 

- 'Bu ne hal be? .. 
yine? .. 

hayretle 

Ne oldun 

de tamam 800 gram zayıflamışım. 
Çekilir mi bu?! ... 

- Bu halini Selmı;, Gıinülalana 
anlattın mı? ... 

- Anlattım, 

- Ne dedi? .. 
- Ne diyecek, acır bir vazi -

yette elimi tuttu: cVah, zavallı 
Vecdet Bön! .. • dedi. 

- Hakikaten zavallısın! ... 
- Anlıyorsun ya, Selma beni 

sevmiyor ... Sevmiyecek de ... Za
ten beni kimse de sevmedi, sev -
miyecek ... 

- Yok canım ... Nevmid olma ... 
- Yok canımı yok. Doğrusu buw 

Şimdiye kadar hiçbir kadın dik
katle, muhabbetle yüzüme bak • 
madı. Oh! Ne diyeceğini biliyo -
rum: Çirkin bir delikanlı değil -
sin, kamburun yo!c, sakatın yok .. • 
Fakat bu kafi değil. Hoşa gitmek, 
sevilmek için başka, çok başka 
şeyler lazım. Bunlar da bende ~·ok. 
Anladım, Amerikalıların Seks A
pel dedikleri şeydrr. mahrum ol. 
duğuma kanaat getirdim. 

Vecdet Bön, bu suretle derdi • 
ni yanıp duruyordu. Tayfur gün
görmüş bir an düşündü ve ciddi • 
yetle: · 

- Şu halde sen, Sadri Pişkini 
gidip görmelisin. O, her halde bu 
derdine bir çare bulur. 

Dedi. 

• • 

Feci bir kaza 
Vecdet Bön, cevab vermeden 

arkadaşının elini sıktı, masanın 

önündeki geniş koltuğa bitkin 
bir halde kendini bıraktı. 

Bugün öyle bir devırde yaşı -
yoruz ki Qaresi bulunmıyan bir 
derd yok. Vaktile hali vakti ye • 
rinde, geçinecek kadar parası o • 
!anlar ya obir köşkte, ya bir yalıda 
yan gelir, otururdu. Bugün öyle 
değil. Dansinglere, balolara git -
mek, yazın plajlarda, banyolarda 
dolaşmak lazım. Gözünü açan ha. 
yatını kazandığı gibı, gözünü a -
çan kendini de sevdiriyor. Eski 

bir boksör, manajer, eski bir po. 
!is, detektif, güzelliği geçm'ş bir 
kadın da güzellik müessesesi mil
dürü oluyor. 

- Nen var? Söylesene ... 

- Bitti! ... 

- Ne bitti? ... Son sür'atle giden bir 
tren köprüden uçtu ! 

- Her şey ... 
Tayfur Güngörmüş, bu bitenin 

ne olduğunu anlamı~tı. 

50 ölü, 65 yaralı var 
- Selma Gönülalanla bozuştu

nuz mu yoksa? ... 

- Evet ... Aramızda herşey bitti. 
Artık beni sevmiyor! ... Sevmiye. 
cek! ... Ben ise onu seviyorum ... 
Onsuz yaşamama imkan yok ... 
Hayali, gece ve gündüz gözümün 
önünden ayrılmıyor. Nereye git-

Tamam elli sene Beyoğlu kibar 
hayatında )"&Şıyan Sadri Pişkinin 
bir mekteb açtığını işıtenler bunu 
pek tabl! .buldular. 

Tuna üzerinde Macar parlimentosu ve.. Amiral Horti 

tür. Umumi Harbin mağlubiyetini pek uyanık bulunmak vaziyetin • 
takib eden senelerde Macarista • dedir. 
nın harıci vaziyeti ne kadar neza. Yeni gelen Avrupa gazeteleri-
ket kesbettiş ise dahili vaziyeti de nin milletlerarası politikasından 
o kadar buhranlar geçiriyordu. bahsederken Macaristanın vazi • 

İşte Amiral Hortinin o buhranlı yetine ayrıca ehemmiyet verdik.. 
devirlerde memleketin sükılnunu !eri görülüyor. Şimdi Macaristan 
iade için sarfettiği gayret ve elde hükumetini ele almış olan Başve-
ettıği muvaffakiyet pek mühim kil İmredi katoliktir. Macaristan 
olmuştur. dahilinde ister sağ, ister sol olsun 

Macaristan senelerce Orta Av- her iki tarafn da propaganda yap-
rupada yalnz kalmış, uzun zaman malarına mani olmağa çalışmak.. 
bu yalnızlığa tahammül etmcğe tadır. Zaten devlet reisi Amiral 
mecbur olmuştur. Ho · tı de bundan evvel memlekete 

Nihayet birgün İtalya tarafın • hitab ederek her türlü propagan-
dan kendisine el uzatıldı ve Ma. dala ra m5.ni olunacağını söylemiş, 
caristan politikası İtalyanın gös • vatandaşları b!rleşm•ğe davet et. 
!erdiği yoldan yürümeğe başla _ mişti. 
dı. Fakat Macaristan mağlılbiye • Macaristanda Yahudi çoktur. 
tinin neticesi olarak katlandığı Yahudiler aleyhine yaplan pro _ 
sulh muahedesinin ağır şartların.. pagandanın hedefi de bunlara aıd 

dan kendini kurtarmak istiyordu. malların taksim edileceğidir. Son-
Onun için bir taraftan Roma ile ra büyük zenginlerin elind~ki 

anlaşırken, diğer taraftan da Ber. yerlerin alınarak taksim edilmesi 

- - Geld•ğine ne kadar iyi ettin bilsen? 
. Y•? ... 
- Hakikaten ... 

- Zaten, ben de hastaneye gelmeyi düşünü • 
fOrduın. 

- 1'<:ye gelmediniz?. 
• Sık sık rnhatsız etmekten korktuğum için ... 

Şikago - Seatl treni son süratle 
gidiyordu. Miles L\ti'nın 45 kilo
meıtre ilerisinde, Custer deresi ü
zerndeki köprüyü geçerken, köp. 
rü birdenbire çöktü. Lokomolü ve 
vagonlardan yedisi büyük bir gü_ 
rültü ile dereye yuvarlandı. Ka -
zadan salimen kurtul:ınlardan bi
risi hadiseyi şöyle anlatıyor: 

- Pek feci oldu. Müthiş bir gü
rültü, lokomotif ve vagonlardan 
bir kısmı, köprü ile beraber yu -~ 
varlandı. Sular, kompartımanlara 
doldu. Yolcular acı acı bağrışı _ 
yorlardı. Az sonra ses kesildi. Ta
mamile suya batmıyan vagonlar ~ 
da bulunan yolculurın bic kısmı 
pencerelerden vagonların üstüne 
çıktılar .. Diğerlerine gelince ... 

BATAN VAGONLARDA 
İki imdad treni geleli. Kuvvetli 

bir de vinç getirmişlerdi. Amele
ler, hasta bakıcılar, doktorlar da 
vardı. 

Bin müşkülatla suvun içindeki 

PE·nbeleşen yüzün, süzülen gözlerin, titriyen du. 
dakların cevabı: 

- 'Bilakis. Çok memnun olurum.. 

Edebi Roman 
No.25 

-- Sık sık ziyaret, hastanede tuhaf görülmez 
mi? ... 

Ferhunda b:ışını önüne iğdi. Gözleri daldı. İs.. 
'carpininin burnunu bir iki defa yere vurdu. Cılız, 
kararsız bir sesle: 

- Bilmem ki ... 
Ded•. F:ıkat, bugün ne gilzel?. Refik baktıkça, 

Hayrinin ilk gün gazeteye koyduğu serlevhayı ha. 
tırlıyor ve içinden: 

- Muhakkak ki, İstanbulllll en giizel kadını. .. 
Diyor. Hastabakıcı elbisesi de bu güzellerin en 

güzel.ne ne kadar yaraşmış! Vüvudünü saran laci_ 
vcrd pelerin, saçlarını saklıyan beyaz örtü; bir ba. 
kışta gdzü büyüliyen yüzünü ne kadar açıyor!. Bu 
liici verd ve beyaz renkler arasında yüz güneşten bir 
parça g ibidir. Bakılamıyor, Zihnin içine iyice res.. 
merl ile'Tl iyor. gözler buğulanıyor, kapanıp soluyor. 

, os t nede sıkılmıyor musun Ferhunde?. Sık 

Şimdiy& kadar kadar hiç sıkılmadım. 
- Amma biraz gezmelisln ... 
- N~'em yok ki... 
- A ... A ... Neş'e gene bir kızın kendisidir. 

- Hatta, hafta izinlerinde Boğaza, Adalara, Flor 
yaya filan da gitmek kabildir. 

- Arkadaş ister ... 
- Tatiliniz cumaya rasgeliyorsa ben götüre-

bilirim ... 
- Teşekkür ederim.. Fakat, 
Tam fırsat.. Aşkın ifadesi kıvamına geliyor. 

Refik, bütün dimağını ve nutkunu seferber etti. 
Cümlenin bitmesini bekliyor. Bu: 

- Fakat ... 

En sonu şiddeUi bir red değilse uzun bir gezme 
içın hemen söz istiyecek. Belki, o gün .. Belki o gün
den daha yakın .. İhtimal, bugün, burada bile: 

vagonlardan 30 ölü, 65 yaralı çı
kardılar. Yirmiden daha faz_ 
la ölünün cesedlerini 
karmak kabil olmadı. 

çı -
Bir 

çoğu, derenin sularına kapılıp git. 
mişti. Son yağmurlardan derenin 
suyu yükselmiş adeta bir nehir 
halini almıştı. Bu, tahlisiye ame -
liyatını güçleştiriyordu. 

Otuz saat emek sarfedildiği haL 
de vagonları sudan çıkarmak ka-

sem, nereye baksam onu görüyo
rum. Rahatımve huztırum kaçtı; 
bir yerde duramıyorum. İştihamı 
kaybettim, uykumu kayıbettim. 

Adeta hasta gibiyim... Bak, dün 
kendimi tarttırdım, bir halta için. 

Sadri Pişkin, cidden kibar, gün 
göNnüş bir adamdı. Herkese ken
dini sevdirmenin usulünü bilirdi. 

Servetini kumarda batırdıktan 
sonra ne ile geçineceğini düşündil. 
Bir mekteb açmı} a karar verdi: 
Gönül mektebi ... 

bil olmamıştır. H Ak T k • 
KAZANIN SEBEBİ NE?.. ' er şam : a sım ---ı-. 
Yapılan tahkikatta, faciaya, köp- ELED" YE 

rünün ortadaki ayağının yıkıl_ B 1 Bahçesı"nde 
ması sebebiyet verdiği anlaşıl -

mıştır. 1 
Sular yükseldiği için bunun far- H A M y E T 

kına varılamamıştır. 

Şimendifer kumpanyası tara -

fından neşrolunan tebliğde: B A G DA 0 ve R Ev o s o 
•Trende bulunan 160 yol··u:lan 

50 ölü veya gaib, 65 yaralı vardır. 
Yolculardan 40 ı kazadan sal;nıen 
kurtulmuştur .. deniyor. 

BUyUk muvaff11klyetlerle devam 
Tel. 43776 

ediyor. 

Yazan: 
Etem izzet BENiCE 

- Seni seviyorum ... 
Diyebilecek, sormadan, beklemeden, birdenbire 

açılmasından, görülmekten, hiçbir şeyden ürkme _ 
den yerinden fırlıyacak, şappadak Ferhundenin du. 
daklarından öpecek. Bu kızgın buse bir alev parçası 
gibi onun ince ve kızılcık rengi dudaklarına yapı
şacak, kalbini, sinirlerini, damarlarını kıvılcımlı_ 

yacak ... 
Düşünüyor ki: Ferhunde de böyle istiyor, bunu 

istiyor. İstemeseydi gelmezdi, istemeseydi aramaz
dı, istemeseydi hitablarda hususileşmezdi! İri yeşil 
gözlerindeki parıltı, yüzündeki pembelik, dudak
larındaki renk, sinirlerindeki tekallüs, sesindeki kıv. 
raklık, edasındaki cazibe, endamındaki gevşeklik 

bundan başka birşey değildir. Kendi sevmeyi, bend 
olmayı, aşık olmayı nekadar istiyorsa o da aşkını 
göğsüne basıp kıvranmayı o kadar istiyor. Bu ya
kınlık alın yazısıdır. Karşı koyan sadece birinin toy. 

luğu ve kararsızlığı, öbürünün cesaretsizliğidiı·!. 
Ne diyelim? .. Refikin düşünüşü böyle . .Delki, 

doğru, belki, yanlış!. 
Ferhunde sözünü bitirdi: 
- Fakat, izin günlerim belli olmuyıor .. 
Refik çıldıracak kadar sevindi. Mukabele menfi 

değil. Hemen sordu: 
- Niçin. Muayyen değil mi!. 
- Hayır .. Nöbet sırası... Bazan üç haftada bir, 

bazan da ayda bir cumaya geliyor. 
- Fena?-. 
- Evet! 
- Eh, bu cuma?.. 
Refik, sözünü bitirmeden kapı vuruldu: 
- Buyurun ... 
- Na var, Hüseyin? .. 
Bu da bir başka hademe. Posbıyık. Köyünden 

nasıl çıktı ise öyle. Ne lisan, ne surat, ne görgü de

ğişmemiş! 

- Aşşada bir hanum sizi gormek için bekleyi... 
- Hanım mı? .. 
- He. Şuşman bir gadın!. 
Şişman bir kadın... Şişman bir kadın. Refik, 

şişman kelimesini daha duyar duymaz rengi kül 
gibi oldu ve oturduğu koltuğun içinde gevşeyiverdi. 
Sanki, zihni birdenbire dehşetli bir bozguna uğradı. 
Dimağındaki bütün hüceyrat ayaklandı: 

- Eyvah ... 
(Devamı var} 

-

-
.. il ııe· 

Sadri Pişkin, Vecdet bon . 
dııı· 

zaketle karşıladı ve dikkatle 
ledi. 1 

- Derdiniz büyük ve ehelllrıı • 
yelli bir şey değil ... 

- Ehemmiyetli değil ıni? .. ·y,ı.. 
- Evet .. . Çaresi var. nJll 

ruz, buhalinizle güzel bir ~ad~i}ı:
değil, bir hizmetçi kızm bıle 
kat nazarını çekemezsiniZ· çe • 
kebilmenize ihtimal yoktur ... El~: 
vela müsaade ediniz, siz". s?.Y bl
yeyim: Sırtınızdaki kostumun 
çimi de, kumaşı da iyi değil.·· , 

- Hakkınız var üstad ... l{ıyıır 
. pıe • 

fete pek o kadar ehemınıye .. ··~ 
diğim yok. Kostümlerimi }{U\~ 
bir terziye yaptırıyorum· ter· 

- Büyük hata! Hemen b~ • 
ziyl değiştiriniz. Sonra söylıY;1• 
ceklerimi dikkatle dinleyınfı. lef· 
bise ile insan adam olmaz! der Jlll 
Doğru fakat, elbisenin de ad~ı. 
şıklaştırdığı inkar kabul et rob
Kadınlar, kendi şapkaların!Jl•ver• 
!arının şıklığına ehemmiyet k'. • 
dikleri kadar sevecekleri erl<C[ef· 
!erin de şıklığına dikkat eder r • 
Halbuki siz buna hiç aldırmı!'°1 e .. 
sunuz. Bune tuhaf kıravat bOY 

Tuhaf mı?... 
· var! 

- Elbette, ona şüphe ITll i • 
Kıra11at erkeklerin en ehem~eç· 
yet verecekleri şeydir. J3unU ıct· 
mek için büyük lılr zevk ıs niı 
Moda derslerimi takib ederse l • 
bu hususi~ çok şeyler öğrcnifS 
niz. 

- Moda derslerinizi mi? ·"·~ab 
. . . ıntı" 

- Evet ... Elbiselerınızı edO 
etmenin, hangi elbisenin ne~ W 
ve nasıl giyileceğfnl öğrenme ıııs• 
temez misiniz? .. Elbisenin k: [<O• 

şını, kıravatın rengini, seçme ~ı! 
!ay bir şey midir, sanıyorsunlerl 
Bunları, ve daha birçok şeY J<O' 
öğreneceksiniz. İlkevvel sıze~ • 
nuşmanın usulilnil tallın ed 
ğim ... 

Vecdet Bön kekeledi: bil • 
- Konuşmanın usuliinll 

mi yor muyum?.. srıı• 
- Biliyorum sanıyorsunuı ne • 

ma bilmiyorsunuz. flk evvel e1ı 
ff etın · 

celt>rl birer birer telA uz te • 
öğrenmen1z, sonra sadaııızt ıııtıe
!Aftuza göre değiştirmeyi b f~pl· 
nlz !Azım. Radyoda söylev-en 0 

keri bir dü.şü~ünilz .. Bazıl•~.ı. 
kadar tatlı siivler ki fnsonııı. yn
binl titretir. Birşey daha var. 
rümesini billvor musunuz'·::51ad• 

- Yürümesini mi? fakat u 

zannederim... bili , 
"be ede - Bunu şimdi tecru rı'dS 

riz. Kalktnız bakayım. ı_<:a.:şı J{!· 
şöyle bir iki adım yürüyunu\1<ırıt 
fi... Teşekkür ederim'. ~J~,z de 
varmış. Çünkü yürüyilş~ııu 05ıa 
fena ... Ağır ağır, tıpkı bır p yii· 
müvezzii gibi yürüyorsun:erıı , 
rüyüşü, çok, pek çok .511yen 
miyetlidir. Hoşa gitmek 

1 

81ıırıt 
bir erkek, hcrşeyi ben ya:.ııdt) 

(Devamı 1 inci sahife 



alk sahnesi ve san' atkdrı Simone Simon'un 

~rtık h . - .. l .d. 1 Annesi Amerikaya 
ımaye gorme ı ır. Gidivor 

iyatrocuların karşılanması ıazım 
ıeıen dert ve ihtiyaçları nelerdir? 

j 

Sevimli yıldızın anası da kendisi 

gibi sevimli ve gençtir. Yanyana 

gelseler büyük hemşiresi zanno
lunur. 
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Zengin olmak 
---- '"" ~-· · .............. -·~-·-·~ ·,-·~ ... ·---·--- - --

işten değilmiş! -- ----,··-- ·--·-- - ......... -· -
Bir milyonerin hikayesi 

Tehlikeyi göze almak, gemilerin 
batmasına ses çıkarmamak şartile Halk sahnesinin bu günkü 

elemanları arasında açtığımız 
ô arıkete devam ediyoruz 
. ~tedenberi her türlü himaye ve 

ad.an uzak, kendi yağlarile 
'dileri kavrularan çalışan halk 

- Simone'den uzun bir mektub 

aldım. Jozet filmini bitirmiş. Bu 

filim, Amerikalıların çok hoşuna 

gitmiş. Çok alkışlamışlar. Simone 

çok memnun. Bu m uvaffakiyet -

ten çok seviniyor. Holivud'dan da 

çok memnun. Bu memnuniyetini 

arttırmak için beni yanına çağı.. 

rıyor . 

•Simone Madagaskarda doğmuş 

ve 14 yaşına kadar orada kalmıştı. 

Madagaskarın sıcak havasını, Ho
Iivud'da bulduğunu söylüyor. 

ispanya sularında milyonlar, hafta 
1milyarlar kazanmak kabilmiş 

'ı' ~ 
•tkarlarının himaye edilmesi-
kararlaştırıldığını ve bu mak. 
' Ankara Şehir tiyatrosu re-
r·· . 

~bil. san•atkar Raşid Rızanın Is. 
tfiı.l~ geldiğini yazmıştık. 
iı.kumetin devleltçi eli n ihayet 
•Uziyetlcri gündengünc fena. 
ll san'atın üvey çocukları de
trı iz tiyatroculara ve ölmek ü. 
bulunan bu s~n'ata da uzan-

e bulunmaktadır · 
ıı. ll'ıünasebetle ve cemiyet i şi 

~~:Yıs ~Je •Son Telgraf> halk 
~ı'tkarlarının derdleri ve ihti -
arı üzerinde uzun uzun dur -

"ltu. Bugün de cemiyet ve hi
ı· . e ll'ıeselesi etrafında halk salı.. 
·lle mensub birçok artistle -
ı.i'kirlerinin derced iyoruz. 

Ben, yakında kendisini görmek 

üzere Holivud'a gideceğim. Kızı

mı çok göreceğim geleli. Tabii 
onun da beni. .. • 

- ·-· .. --
KadınsJz 
Bir köy 

İngilterede birçck kadınsız köy 

vardır. İrlandanın şimalinde, bazı 

'köylerde fakir ve zaruret o dere

ce artmış ki gene kızlar, kadınlar 

kasabalara, şehirlere gitmiye, iş 

aramıya mecıbur kalmışlar. 

her~ e<in ona karşı beslediği me. 
rıık da gitgide artmaktadır. 

Gemi i§leten bu gene İng.lızin 
adı Bilmeir'dir. İspanya suların • 
dR bir İngiliz gemisine bomla a_ 
tılllığı haberi gelince h<tıra he
men Bilmeir geliyormuş Bu gen.. 
cin gemileri mütemadiye'I İspar.. 
yaya işlemekte, İspanyadaki hü_ 
kiimete yiyecek, ilaç ve kömür 
ta§ımakladır. Taarruza uğrıyan 
gemilerden b ir kısmı da onun _ 
dur Gemilerinin batırılması su. 
relile gitgide şöhret alan Bilmeir 
İspanyada da o kadar büyük bir 
nüfuz kazanmıştır ki İngilizler o
na •İspanya Kralı• dem~kledirler. 
Bu İspanya kralına dair verilen 
malılmatm meraklı taraflarını 
şöyle hulasa etmek kabildir: eşhur komik K Hasan Efen_ 

·;ıı Yanında yetişen klasik tu
,iıı belli başlı simalarından bL 
, •n komik Cevdet şöyle diyor: 
' buyuyoruz ki, bir iki adam 

Nuri Genç Faik Coşkun Bayan İclil Donegale ta·bi Goolboy köyü ki

lisesinde 35 senedenberi düğün a

yini icra olunmamıştır. Donegal 
vilayetinde doğum da o nisbette 
azdır. 

Bir torpil... İspanya sularında bir gemi daha gömer ... 
Yalnız işini düşünür, herkesle 

konuşmaz, sıkılgan bir gene. Fa
kat hele şu İspanya harbi başladı 
başlıyalı çok zengin olmuş bi r 
gene Eğer başkalarını:ı dediğinP 
i>ukııu ~a tam 1.000,000 İnı:iliz ll . 
rası varmış. 

~raya toplanıp bir "'mıyet aç
. . •r. Biz bu adamların ismini 
·\!ltınedik. Sahnede de görmüş 
, '

1z. Buna mümasil İstanbulda 
.~eıniyet daha var. Bu iki ce _ 
et;n idare heyeti azasıyız di
hirkaç ki§i ce!ılcr!ne bir mü

, koymuşlar soka!< ortaların
. caddelerde hüviyeti meçhul 
' Ve bayanlara vesika veriyor
·b~iz bir cemiyet yapmak le _ 
~· lı.sünde bulunursak başta bu 
~•tın belli başlı üstadlarını gör
. ısteriz. Mesela üstadunız Na

~ıı ·bir cemiyet olur mu? .. O ve 
~ gibilerin teşk i l edecekleri 

lt. 
eyet ancak bizi temsil ede • 

~· 
. 'ı Yoksa ne öyle tanımadığımız 
t'ııların himayesine girmeği ka-
ect<>riz, ne de elimize tutuştu
~kları alelade bir mukavva par
~ llı. Vesika diye alırız. Çünkü 
gıbi aşikar. bu arkadaşlar bi-

dolu turnesine çıkan gruplar git
tikleri yerde lanet değil, hürmet 
görsünler. Biz şayed esaslı bir hi
maye görmiyecek olursak, korka
run bu san'at sönüp gidecı>ktir. 

Hürriyetin ilanında, İzmirde 
(sahnei osmani tiyatro heveskaran 
cemiyeti) ni kuranlar meyanın · 
da bulunan ve yıllardanberi İz -
mir ve havalisinde kendi trupile 
faaliyetine devam eden, İstanbu
lun da yakından tanıdığı Ege ti -
yatrosu direktörü Nuri Genç diyor 
ki; 

- Biz her şeyden ziyade ati -
mizden korkuyoruz. Sahneye çı· 

kamıyacak bir hale geldiğimiz za
man düşeceğimiz korkunç vaz: -
yel ve bu vaziyete düşmüş gör -
düklerimiz bizim meslek aşkı -
mızı baltalıyacak kadar düşün -
meğe sevkelmektedır. , 

Naşidin teşvik ve gayrelile Da. 
rülacezede san'atkarlar için vak
tile on iki yataklı bir koğuş ay -
rılmıştı. 

~i\ıırn Berkan Hakkı Ruşen Komik Cevdet 
tıı 
tıı esnafımızın fakir fıkarasını 

·~1•Ye. etmek için değil, ticaret 
\~•d.11e birlik kurmuş!ardır. 
~ bırlik de denemez zaten. Ka.. 
~en teşekkül etm;ş sayılmaz. 

\ile ınuhakkak bir c~miyel la
·~ llunu salahiyetli olanlarımız, 
IJ~ geçer hürmet ettiğimiz kim
\t ~apmalıdır. Böyle bir cemi
·~ dört elle sarılır, onun vere -
'l ~eSikayı öper başımıza ko • 
,~ l:ıi~ler gibi fakir san'alkar -
\ lııınaye edileceğin! sevinçle 
·~teı 
I~ erde okuyoruz. Biz esasen 

•tt tııeti cumhuriyemizden bu 
~:.beklemekte idik. Bu suretle 
~den sonra yetişecek arkadaş
ı~. 1Za da iyi bir yolaçılmış, iyi 
liıti'kba! temin ed'lmiş olacak-

'-~ı1 ltükumetlen karşılanmasını 
!ı1'di~İ!niz ne gibi derdleriniz, 
•çlarınız var? .• 

t· 11.nadolunun kıyı köşelerin
\ı?atro namile, san'al adına, 
'I :rde, gazinolarda, bahçelerde 
ıı, 1 •llıın kimselerin yaptıkları 
\~detıerin önünün alınması .. 

a.n sonra hiç olmazsa Ana-

Ve biz şöyle teselli -,erirdik bir
birimize .. 

- Korkma o.ğlum, D~rülacezede 
bize on iki yataklı koğuş ayırdı -
!ar. Sonumuz orada rahat geçer. 

Niçin hastalarımıza bakacak, 
yoksullarımızın imdadına yeli _ 
şecek, ihtiyarlarımıza yardım e
decek bir cemiyetimiz bulunma
sın da, biz çcizlerin yanıbaşında 
bir yalak bulmağı bir nimet, bir 
saadet addedelim! . .. 

Vaktile Osmanlı meclisi meb'u
sanında bir müzakere esnasında 
bir meb'us ve umumi tc!akki ti
yatroculuğu hidematı süfliyeden 
addetmiş ve mahkemede şchadel

lerinin kabul edilmemesi ileri sü
rülmüştü. Bunu gazetelerde oku
duğumuz zaman yüreğimiz sızla • 
mıştı. O sırada da mütemadi bir 
kabine değişmesi olmaktaydı. 

kaybett\ğimiz bir arkadaş hiç u
nutmam şöyle demişti: 

- •Ne zaman bir hükumet te
şekkül edecek ve tiyatroculara 
elini uzatacaktır, o zaman bu mes
lek kurtulur.» 

O günlere yetiştik ~lham1ülil-

lalı .. Büyük şefimiz: 
•Sanayii nefiseyi sevmiyen bir 

dini kabul etmem!• diyor. Ve bu
Devamı 7 inci sahifemizde 
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İspanyaya giden İngiliz gemi.. 

leri taarruza uğramaktadır. Fran
kon un arttırdığı bomlbaların kar -

aa 

lUJ 
Tedhişci Frec Ukranya is·iikl81i 
cemiyeti reisinin niçin öldü· 
rüldüğUnü anlatıyor .. 

Bu ölümde esrarengiz bir 
reket veya kasd nedir? 

ha-

Roterdamdan bildiriliyor: 
23 mayıs 1938 de öğleyin Ro -

lerdamda, Allan ta kahvesinin Ö

nünde taraçada, bir masada otur
dular. Lehceye benzCT bir u , anla 
konuşuyorlardı. Öğleyi 7 geçe bun 
lafdan birisi, diğerine iki paket 
verdi ve sür'atle uzaklaştı. 

Paketleri alan adam kalktı. he
sabını gördü. Paketler elinde, ka
pıya doğru yürüdü. Yaya kaldırı
mına çıkar çıkmaz müthiş bir in
filak oldu. Geçenlerden iki kişi 

yaralandı. Paketleri taşıyan da 
derhal öldü. 

Saat lameın öğleyi 10 geçiyor
du. Paketlerin verilmesi ile infi.. 
lak arasında ancak 3 daki1'a geç
mişti. 

Suikasd mı, kaza mı?. İki şah
sın mazilerine bakılırsa her ikisi 
de muhtemel. 

Maktulün hüviyeti anlaşılınca 
Pol~nyada, Rusyada, Rmnanyada, 
Çekoslovakyada bulunan 40 m;ı -
yon Okranyalı büyük bir heyeca
na düştü. 

Zira bu , ·Okranya istiklal ce
miyeti reis.i• miralay Konavaleç 
idi. Bundan başka bir asırdanberi 
A~upada faaliyetle bulunan bU
yük bir tedhişçi cemiyetinin ele
başısı idi. On senedenberi müsla • 
kil bir okranya hükumeti tesisine 
çalışıyordu. Son zamanlarda ted
hiş harekatına geçmiye karar ver
misti. 
Okranyalıların beşte birinin sa

kin oldukları Polonyada, adamları 
vasıtasile yedi suikasd yaptırmış, 
on dörtten fazla tren faciasına se
beb olmuştu. 

Sonra 54 küçük, 189 büyük Po. 
lonva memurunu öldürtmiistlı . 

Bunların arasında, Varşovanın 

büyük caddelerinin birinde güpe
gündüz öldürülen Dahiliye Nazırı 
Pratz de vardır. 

Bombayı Konovaleşe veren Ba
luk isminde birisidir. 

Bu iki adamın karşılaşmaları 

cidden garibdir. 
Bunu, bir tesadüf neticesi, Ok

ranyalı meşhur tedıhişçilerden 

Prec'den öğrendim. Kendisile Ams 
terdamda buluştuk. Saat 16 yı 30 
geçe randevu vermişti. Tam vak-

IConovolcç 

tinde geldl. Arkasında kül rengi 
bir spor kostümü, başında tüylü 
bir tiroliyen vardı. Merkezi veya 
şarki Avrupa seyyahlarına ben _ 
ziyordu. 

Konovaleç gibi kurnaz, cesur bir 
tedhişçinin böyle bir tuzağa na_ 
sıl düştüğünü sordum. 

- Bütün tafsilatile bilmiyo _ 
ruz. Baluk'u tanırım. Uzun mü
det Rus Okranyasında yaşadı . Sn~· 

yel memuru idi. Fakat Okranva 
istiklaline çalışıyordu. Dahiliye 
komiseri Dkripnik intihar edince, 
yani 1933 de Berne geldi. Ve Ok.. 
ranya istiklalinden ümidini kesti
ğini söyledi. 
AMERİKAN ORDUSUNDA 

- Frec, siz de Amerikaya, va. 
tandaşlarnızın yanına gitmek istL 
yordunuz, değil mi?. 

- Nasıl gide'bilirim? Orada da 
hainler var. Hayır! En iyisi orta
dan kaybolmak, gizlenmek tir. Si. 
ze lıerşeyi açıkça söyliyemem. Ba
luk Amerikadadır. 

- Amerikada ne yapıyor? 
- Şef, Avrupada yeni bir harb 

çıkacağına emindi. Bu harb sa
yesinde Okranyanın istiklaline ka 
vuşacağını şöylüyordu. 1936 da, 
şimali Amerikada, yeni Okranya 
ordusunun kadrosunu hazırladı. 

Harb çıkınca bunlar Avrupaya 
naklolunacaklar ve milli orduyu 
teşkil edeceklerdi. Sayısı 30-40,000 
den ibaretti. Romanyada. Çekos _ 
lovakyada, Rusyada ve Polonya _ 
da bulunan Okranyalılarla birle
şerek 1 milyonluk bir ordu teşkil 
etmek kolay olacaktı. 

- Ya Amerikadaki ordu?. 
- Kadrolar hazırlanmış, faali. 

yete geçilmişti. Kanadada altı za_ 
(Devamı 6 ınc ı sahi femizde) 

şısında müessir birşey yapılamı
yor, ademi müdahale siyaselinP 
devamla bu •hadise• !er örtbas 
ediliyor. Fakat İngillz parlamen_ 
tosunda, matbuatnda, siyasi me. 
bafilinde bu hiidiselec her gün 
mevzuu bahsolmakta bu yüzden 
Insıiliz gemicilerinin uğradığı za_ 
rarlar unutulmamaktadu·. Yeni 
gelen İngiliz gazeteler;nde okun_ 
dağuna göre bu bahisler arasın
da bir adamın sık sık adı 'öylen_ 
mekle ve onun uğradığı zararlara 
dtir tahminler yürüUilmektedir. 
Daha doğrusu bu adamın ismi ma 
Jıl~dur, fakat kendi.>h'. gören 
~'ek o kadar çok değildir. Çünkü 

Üç sene evvel Bilmelr iki tanr 
vapuru olan bir kumpanyanın di. 
rektörü imiş. Fakat İspanya harb• 
başladıktan sonra bir direktör ya. 
vaş yavaş bir iki ufak gemi daha 
almış, kazandıkca almış, aldıkça 

kazanmış ve bugün irili, ufaklı 22 
gemiye malik olmuştur. Bununla 
beraber bazı gemileri de ·iyi fiatla 

satmış, çok kazanmıştır. Kalın l{Ôz 
lüklü, sade giyinmeyi sever, az ıa_ 

(Devamı 6 ııcı sayfamızda) 

Amsterdamda kongrenin toplandığı bina ve kongreye 
iş tirak eden Dr. A. Asım Onur 

Uluslar arası kadın 
hekimler 

KONGRESi 
35 milletin iştirakile yapılan bu 

kongreye 644 Ginekolog gitti 
Dr. A. Asım Onurun gazete· 

mize beyanatı 
Amsterdamda toplanan Beynel

milel Kadın Hekim!~ri Kongresi
ne, memleketimizden i§tirak eden 
Dr. Ahmed Asım Onur İslanbu_ 
la dönmüştür. Kendisinin Ortaköy 
Şifa Yurdunda ziyaı et eden bir 
muharririmize, sayın Doktor aşa-

ğıdakl beyanatta bulunmuştur : 

Hollanda Ginekologi Cemiye
tinin ellinci yıl dönmıü miinase.. 
betile, Aınsterdamda toplanmağa 
davet olunan Uluslar arası Kadın 
Hekimleri Kongresine, 35 millet 

(Devamı 6 mcı sahifede) 



it-SON 'J'ELG RAF-25 Ruinn 1938 

Makineye 
Verirken 

ispanya işleri yeni bir 
saf haya giriyor 

Hükumetciler mukabeleibilmisle geci
yorlar • Musolini lngiliz gemilerinin 

korunmasını tavsiye etti 
Londra 25 (A.A.)- İspanyadaki İngiliz gemilerinin bombardı. 

manı münasebetile Deyli Meyi gazetesinin Ronıadan alıp neşrettiğ? 

malıimata göre, Musolini, Frankist tayyarelerin bücumlarire tehdid 
edilmiş olan İngiliz menfa.aUerini müdafaaya karar vermiştir. Duçe, 
muhasamatta doğrudan doğruya menfaati olmıyan İngiliz ve sair te. 
baayı mutazarrır edecek olan her türlü yeni badireler ikaından çe. 
Jı:inmesini Frankoya tavsiye etmiştir. 

Londra 25 (A.A.)- İspanyanın Londra sefiri dö Azcarate'ın dün 
Lord Halifaks ile yapbğı bir mülikat esnasında Barselon hükfımeti. 
nin açık şehirlerin bombardmanma nihayet vermek maksadile der. 
hal ve ~iddeUe mukabelebi!misil tedbirlerine müracaat niyetinde ol. 
duğunu tebliğ eylediği söylenmektedir. 

Times gazetesinin verdiği malumata göre, bu mukabelebilmisil. 
!er Burgos ve Salamanka'yı değil, fakat mutaarnzların geldiği mm. 
takaları istihdaf edecektir. 

• • 
Barselon 25 (A.A.) - Tebliğdir: 
Dün akşam geç vakit Villa Her

mosa mıntakasında 3 tepeyi geri 
aldık. Düşman bu tepeleri istir • 
dad için beytıude çalışmıştır. 

Puella do Valverde mıntakasın. 
da Franltlstlerin Valbona On. 
daya Jı:arşı yaptıkları bütün hü • 
curnlan tardettik. 

• • • Salamanka 25 (A.A.) - teb -
!iğdir: 

Teruel cephesi üzerinde Müela 
dö Sarion dağ silsilesine yakın bir 
mıntakada mühim mevziler işgal 
ettik. Düşmanın Onda mıntaka • 
sındaki başlıca mukavemet hat • 
!arını kırarak Onda şatosunu eli
mize geçirdik. 

HATAY 
(1 inci r.ayfadan devam) 

için binbir hileye başvuran bu a. 
damların çeltllm~sile Türkiye • 
Fransa arasnda kararlaştrılacak 

şekil dhilinde ve serbest bir su • 
rette seçim yapılacaktır. 

Yeni tescil, Tür.k askerlerinin 
Halayda inzıbatt vazifelerini der. 
uhde eylemelerinden sonra yap. 
lacaktır. Bu 6Ul'ttle ha!k hiçbir 
tehdid, ve tazyike maru.7. kalma. 
dan reylerini kullanabilecektir. 

Askeri müzakereler nihai 
safhada 

Antakya 25 (Hususi pıuhabiri • 
Jrfzden)- Yeni taUm~t aldıktan 
fionra tekrar General Asımın baş.. 
ı:.,.. Jığındaki heyetimizi! temas • 
lara girişmiş olı.n Franm askeri 
hyetlnin bu defa.ki münkerele • 
rlnc'e daha makul bir hattı hare. 
ket takib etmekte oldıığu anlaşıl. 
maktadır. Dünkil müzakereler -
den sonra burada tere§'iüh eden 
mevsuk malumata göre Hataya 
girecek olan Türk ask1:rinin gir. 
me zamanı ve şeklile girecek as. 
lrer miktarı üzerınde nihai bir an. 
le'!'Ilıya varılmış gfü!d':. Bu iti. 
iı·.rla Hatay kendisini Türk as • 
ke~lerinin ayak basac1'. günün 
arifesinde saymakta ve büyük te. 
zahürata hazırlanmaktadır. 

Se!iriınizle Paristeki 
görüşmeler 

Paris 25 (Hususi muhabirimiz • 
den)- Hataydar. Milletler Cem!. 
yeti heyetinin çektiri!mrsi Ü7crl.. 
ne Hatay istatükosunur tanzim!, 
Hatay hududunun tesbôt< ve asa.. 
yi~in temini için artık doğrudnn 

do!{ruya iki hükumet ara~ında 
mcizakereler yapılarak hu mese. 
leler hallolunaeP ktır. 

Hariciye Naz;rı Bone dü:ı ele 
Türkiye sefiri Suad Davaz• kabul 
ederek uzun müddet gö·ü~müş\'1r. 

Siya partilerin la~ı 
Antakya 25 (H-ı•usi muhabiri _ 

mizden)- Fran>'Z deleges, albay 
Koie dün neşreylediğı bir emima. 
nıe ile Hataydak. bütün siyasi par. 
tıJeri lağvetmiştir. 

icab eden izahat verilmi~ ve ikna 
olunmuştur. 

Rabih Hat bu mülakattan sonra 
Kırıkhana giderek vaziyetten Er
menileri haberdar etmiştir. 

Delege K<ıle ile Antakya Türk 
konsolosu da Krıkhana gitmişler 
ve mahalli Ermeni cemaatini ten. 
vir etmişlerdir. 

Bilhassa Türk konsolosunun Tür 
kiyede yaşyan 120 bin Ermeniden 
bahsetmesi ve Türklerle Ermeni
ler arasındaki tarihi kardeşliğe 

temas ey lem esi Ermeni halkı iize. 
rinde çok iyi tesirler bırakmıştır. 

Rabih Hat Antakyaya döndük. 
ttn sonra vali Abdurrahman tara. 
fından da kabul edilmiştir 

Öldürülen Türkler 
Antakya 25 (Hususi muh~biri. 

mizden)- Dün gece Kuseyir ci. 
varında bir Türk ağır surett2 ya. 
ralaıımıştır. 

Seyid köyde de jandarmalarla 
köy halkı arasmda bir müsademe 
olmuştur. İki kişi ölmüştür 

Bundan başka Arab riksasından 
Arstı,5inin tevkifi üzerine Arablar 
grev yapmışlardır 
Diğer taraftan tayyare ile Pa -

rise hareket eden eski delege Ga. 
ro, hareketinden önce gazeteci _ 
lere demiştir ki: 

•Hariciye Nezaretile temasta 
bulunmak üzere Parise gidiyorum. 
Nezarette de Hatay davasına yar. 
dım edf.'bileceğimi ümid Pdiyo • 
ruın• 

HATAYLILAR HAMİDİYEDE 
Antakya 25 (Hnrusi muhabiri -

mlzden) - İsken<lPrun kız ve er
kek gençlerinden müteşekkil bir 
kafile, İskenderun Halkevi idare. 

• cilerindcn Hamd: Selçukun baş. 
kanlığında Payasa gitmişlerdir. 

Gençler, dündenberi Payasta 
bulunan Hamidiye mekteb ge -
mimizi ziyaret etmişler ve genç 
bahriyelilerimize Hatay çiçekle
rinden yapılmış biikeUer vermiş
lerdir. 

Hatay kızlarının hepsi bahriye 
elbiseleri giymiş, başlarına da Ü

zerleri Hamidiye yazılı şapkalar 
gcçirm -]erdi. 
Hataylı gençler Ham!diyede bir 

buçuk saat kaldıktan sonra Hata. 
ya dönmüşlerdir 

Yeni bir 
Cinayet mi 

Bu sabah Galata rıhtımına bağ. 
1ı İzmir vapurile rıhtı marasında 
bir sandalın deniz :.izerinde ka _ 
paklanmış bir vaziyette olduğu 

görülmüştür. 

Sandalın numaraları silinmiş, 

içindeki emaye levhası da sökü -
lüp alınmıştır. İçinde fırına ve -
rilerek domates pişirilm;ş kağıda 
sarılı bir palamut balığı da bu -
lunmuştur. 

Bu sandalda tertib olunan her. 
hangi bir içk; aleminden sonra fe. 
ci bir cinayet işlendiği tahmin o
lunduğundan zabıta sandalın sa
hibini ve hadisenin mahiyetini e. 
hemmiyetle tedkik ve ta~ib et • 
meğe başlamıştır. 

Diğer taraftan bundan 4 gün ev. 
vel Kadıköyünde Tayyarın 4915 
numaralı sandalı kaybolmuştu. 

Marika ve Petraki isminde iki 
gence kiraya verilen bu sandal 
dün Marmara açıklarında başı boş 
bir halde Tınaztepe torpidomuz 
süvarisi tarafından görülmüştür. 
İgindeki kürekler kırılmıştır. İki 
gencin boğuldukları kuvvetle tah
min olunmakta, eesedleri aran • 
maktadır. 

--
·· Mecliste 

(1 inci sayfadan devam) 
yihalar pazartesi sabahı tamamla. 
nacaktır. 

MATBUAT KANUNUNDA 
DEGİŞİKLİKLER 

Bugünkü encümen roplantlar. 
arasında Meclis Dahiliye ve Adli. 
ye encümenlerinin toplantısı e. 
hemmiyctli olacaktır. Bu iki en. 
cümen matbuat kanununda ya _ 
pılması istenen değişikliklerle ıl.fı. 
vesi arzu edilen maddeler üzerin. 
de son kararını verecektir. 

Bu arada gazete çıkumak ,stı. 

yenlerden alınacak teminat akçe. 
sile müstear ve gizli imzalarla, ır.ı 
zasız yazıların sahibkrinin kim -
!er olduğu en büyük mülkiye me. 
muru veya müddeiumumi marife
tile öğren!leceği hakkındaki 1<3 • 
yıdlar mevcuddur. Bundan başka 
son zam nlarda tekerrür ettiği gö 
rülen mektebierdek. hadiselerin 
de, intihar vak'aları gibi, izin alın. 
madan yazılmaması hakkında ka. 
nuna bir madde eklenmesi mev • 
zuu bahsolmaktadır. 

AF LAYİHASI 
Af kanunu layihası adliye en • 

cümeninde son şeklini almış, aza. 
ya dağıtılmak üzere mazbatanın 

basılmasma başlanmıştır. 

Af Hiyihasının Meclisin pazar _ 
tesi günkü ruznamesine alınacağı 
anlaşılmaktadır. 

Encümen affın umuma teşmil 
edilmesini kabul etmemiştir. 

Polon yada 
Var~ova 25 (A.A.) - Hükumet 

organı Kurjer Poranny gazetesi, 
mülhem olduğu anlaşılan bir ma
kalesinde, Polonyanın şark ve gar. 
hın ideolojik iki blok arasında bir 
muhasamaya meydan vermemek 
maksadile Baltık memleketleri 
beyninde, Baltık denizinden Şi -
mal denizine kadar uzanan bir 
blok tesisi fikrinde bulunduğu 
hakkindaki ecnebi haberlerini pro. 
testo etmektedir. 

1 

-<>---* Viyana polis müdürlüğü hal. 
kı devamlı t ahriklerden korumak 
lüzumunu !lerl sürerek, Yahudi -
!erin her türlü park ve umuml 
bahçelere girmelerini menetmiş -
tir. . -- - --

lo)7 ıııcrl U:i4 ı{.ı ııl 
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Avukatların dörtte Hem mekteb inhisarlar U. Müdürlüğüıid~ 

Biri iş Talebesi IL------------------~ceef ' 
I - Şartname ve projeleri mucibince İstanbulda P~şabnlı~eıı ı • 

tırılacak rakı fabrikası ve anason ambarı inşaatı he: ıkıSl b .r: "-
palı zarf usulile <>ksiltmeye konmuştur. sıı"'J~ < 

Yapamiyacak Hem de hırsız II - Rakı fabrikasının keşif bedeli 296358 lira 04 kuruş ~~()il ıii1 ~ 
anbarının keşif bedeli ise 14683 lira 03 kuruş olup ceınan 3 

. .t ~ 
Yeni avukatlık kanunu pek ya. 

kında Büyük Millet Meclisinde 
müzakere olunacaktır. 

Bu layihaya göre, meb'us, mec. 
lisi idare azası, profesör, muallim, 
müşavir ve vilayet, belediye mec. 
!isi azaları avukaUık yapamıya -
caklardır. Halbuki 650 - 700 mev
cudlu bulunan İstanbul barosun. 
daJı:j avukatların hemen dörtte 
birinin haricde bu kabil işlerle 
meşgul bulundukları anlaşıldı -
ğından yeni kanun adliye ve avu
katlar muhitinde büyük bir ala. 
ka uyandırmış bulunmaktadır. 

Almanya_ 
T ürkiye t1 careti 

(Birinci sahifeden devam) 1 
Menemencioğlu Haydarpaşa istas. 
yonunda da Vali vekili ve diğer 
birçok zevat tarafından karşılan. 
dıktan sonra doğruca Erenköyün. 
deki evine gitmiştir. 

Mumaileyh ile Türkofis reisi 
Bürhan Zihni ve diğer murahhas
larımız pazartesi akşamı şehri -
mizden Berline hareket edecek _ 
]erdir 

Niçiıı Öldürüldü. 
(5 inci sahüelkn devam) 

bit mektebimiz vardı. Bunların Ü

çü süvari, ikisi piyade, biri de 
topçu zabitanına mahsus idi. 

General Kapustinski, 1937 de bu 
mektebleri teft i ş etmiş ve çok 
memnun kalmıştı. 

1938 senesi şubat aymda Baltık 
tarafından verilen para ile Kana. 
dada bir de tayyare mektebi açıl
dı. 

Amerikadaki teşkilat, harb zu. 
burunda Okranvada halkı, kıya • 
ma teşvik edecekti. 

Fakat. MQnako konferansı vazL 
yeti değiştirdi. 

JAPONYA İLE GİZLİ İTİLAF 
Almanlar, bilh2ss:ı Alfred Ro _ 

zenberg, Okranyalıların faaFyeti 
ile çok alakadar oluyordu. 

Rozenberg, Münihte bir Okran. 
ya enstitüsü tesis etti. Ve onun 
ısrarı üzerine Okranya hareka .. ı 
şeflerinden yüzbası Yari ile Japon 
sefareti ataşemilit~ri ara,ında gi•
li bir itilafname imz1landı. 

Harb zuhurunda, Amerikada 
bulunan Okranyalılar. Japnn ge. 
milerile Uzak Şarka t'idec~kler ve 
Japonlarla birlikte Rushra karsı 
muharebe edeceklerdi. Buna mu. 
kabil, Japonlar. müsta1<il b'r Ok
ranya hiikumeti te,kiline yardı'TI 
da bulunacaklardı . Ru,yada 
2.000.000 dan fazla Okranya1ı var. 
dır. 

7 Nisanda Monakoda bir ki5şkte 
içtima olundu. Moray dö Morlan 
bir protesto mektubu neşretti. Bu 
mektub. bize karşı teveccilh gös
teren İngiliz ve Am~rikan meha. 
filini gücendirdi. Rozenberg ile 
miralay Nikolai, Almanyada s1k;n 
bulunan Okranvalılar üzerinde 
icrayı tazyik ettiler. 

Münihteki itilafname tasdik 
olunduğu zaman bizim ve a~va • 
mız için acı bir devir başbdı. 

Baluk 6 nisan~ • Monakova gel. 
di ve 8 de gitti. 
Kurbanları yüzleri geçen bu teş

kilatı idare edenler kim?. 
Komitanın azaları Kapustinski, 

Fredin, Moray, iliih ... dır. Yü~başı 
Yari mücadele şubesi şefidir. 
Bunların her biri bir şubeyi i

dare eder. Elebaşıları: Branskovs. 
ki. Luako, ilah .. dır. 

En mühim şube KE dlr. Polonya 
Okranyasında faaliyette bulunur. 

7 çocuk suç üstü 
yakalandı 

Ortaköyde 39 uncu ilk mekte -
bin kırtasıye levazmatı ve kitöb 
deposuna 7 küçük çocuğun gire. 
rek burasın soydukları anlaşılmış
tır. 

Bunların Gazi Osmanpaşa orta 
mektebile Kabataş lisesı talebele
rinden olduğu öğre.ni1rrıiş ve 14 
yaşında İbrahim, 15 yaşu>d3 Nec. 
det, 17 yaşında Faik, 18 yaşında 
Bedii, 15 yaşında Muzaffer, 17 ya. 
şında Mehmed, 18 yaşında Şera -
feddin isimli çocuklar SllÇ üstünde 
yakalanarak tah.kikat3 baş1anmış. 
tır. 

07 kuruş ve muvakkat teminatı 16192 liradır. ' .. a Si" 

IlI - Eksiltme 2.!ı/VI/938 tarihine rastlıyan <;arşaMba ~oıı 
11 de Kaba taşta le• azım ve mübayaat şubesindekj 3Jım k0~ııuı ~ l'e 
da yapılacaktır. Kapalı zarfların en geç saat 10 a kadar ın dıl· ij 
kabilinde alım komisyonu b~şkanlığına verilmiş olması 13ztJll ~ it 

1V - Şartname ve projeler 16 lira bedel mukabilinde e ızıı'~; 
Umum Müdürlüğü levazım ve mübayaat şubesiyle Anknra ~ ,J 
Başmüdürlüklerinden alınabilir. çe • 

V - Eksiltmeye iştirak etme1t lstiyenlerin fenni evrak e~ ,, · 
ikini İnhisarlar Umum Müdülrüğü inşaat şubesine ibraz eder 
vesika almaları ll'ızımdır. . ıt : 

VI - Mühürlü teklif mektubunu, kanuni vesika ıle ınŞS 11ııı 
mizden alınacak cksiltmiye iştirak vesikasını ve rruvakk81 ~sfl 
parası veya mektubunu ihtiva edecek olan kapalı ; "rfl,ı~• 0 )dı · lı.ııı 
yazılı olduğu veçhile eksiltme günü en geç saat 10 a kadar . ~ 0ıııı'l'I! 1~ ar 
alım komisyonu bıışkanlığına makbuz mukabilinde v~riln"~00J> -ır:c 
posta ile gönderilecek zar!larında bu saatten evvel korn'iııııeı ~ın 
Jundurulması lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabul e 

3
' •69 ~. 

B , ".I oır . .. ~ 
. da 

Z • ( k ••• wıııı' ..1 ~'•la e fi gı 0 0 a I - Şartnamelerine ekli listede yazılı eb'ad üzerinden şat ~i et" 
1 t . t "00 adet or; cibince 1 numaralı tipten 500 adet, 2 numara ı ıp en u l\rııı 

işten değil ! an 1000 adet portatif içki sandığı pazarlıkla yaptın.~a~aktır ••ı5.- ıı ltr: 
. . n _ Pazarlık e/7 /938 tarihine rastlıyan Cuma gunu saat undl" li;ıı 

(5 ıncl sahıfeden devam) b ta ta Levazım ve Mubayat Şubzesindekl Alık Komısvon '• 
kırdı eder bir gene olan bu İnl!iliz 

1 
a ~t cıf!' •• Pu 

k k . . h 1 ac ır. .. . •eçen • "' 
pe mera verıcı, en eyecan ı bır llI _ Şartname ve listeler parasız olarak her gün •ozu •· lını,· 
havai yaşamaktadır d 1 b'l' • ıt ı... - en a ına ı ır. '1t 1~ ·uy~ 

Sabahleyin ~rken acenteye gelir, IV _ İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve soatte :!JllC". tıı gi· 

yolda gcmilerıne daır ne haber a. 1 r· le bı'rlı'kte yukarda adı geçen Komisyona g \,, .. . . venıne para a ;y • •ita 
lmdıysa onları oğrenır, hangı ge. 1• 1 "3781 " ı· .

1 
. ,,.. . an o unur. ,, "ı, 

mı erı nerelere }"()Hamak lazım ısP ••• ı1 
emirler verir. fakat türlii türlü a. 1000 kilo Kreozot ~ 

kıbete uğraması ihtimali olan bu 5000 ,, Katran "Blak boya,, . . . ,ikdalı İ;te 
gemilerden doğru haber almayı 1 _ İdaremizin Ç'amaltı Tuzlası ıçm yukarda cıns ve n aJıV~ 
düşünürmüş. iki kalem malzeme sartnamesi mucibince pazarlıkla satın ı ' 

(Sonu yann.ı n _ Pazarlık 117 f938 tarihine rastlıyan Perşembe gün~ ~;ıı..,oı 
Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Koıaıs~ 

Yıllık kongreye davet 
Davutpaşa Gençler birliği 

mumi sekreterliğinden: 

pılacaktır " .. .. subed. 
u - III - Sartnamele~ parasız ol::rak her gıın sozu geçen · 

b ·ı · . ,,{. ı> 
3/7 /938 günü saat 10 da bdik 

merkezimizde senelik kr.ngrcmiz 
yapılacağından Hişik üyelerin gel 
meleri ve gelmiyenler yazı ile sa
lli.hiyet vermeleri ehemmiyetle 
rica olunur 

Uluslararası 
Kadın hekimler 

(5 inci sahifomizden devam) 
iştirak etmiş ve 644 gineko!og geL 
miştir. Memleketimizden de 7 
meslekdaş hazır bulunmu~tur. 

Kongre, 1912 de Berlind~ top. 
!anan son Kadın Hekimleri Ku. 
rultayından sonra , ilk defo ola. 
rak içtima etmiştir. Kongrenin 
toplantıları 4 gün sürmüştür . Bu 
esnade üç esas mevzua dair 10 ra. 
por okunmuş ve 115 serbest. mev. 
zu üzerine teıbligat yapılmıştır. 

Bir çok yenilikleri ihtiva eden bu 
tebliğler almanca, fr~nsızc~ . ingL 
lizce, italyanca ve holhnda .. gibi 
5 lisandan birisile yapıldı . 

Esas mevzular şunlardı: 1 - Ge
belik ve doğum esnasında görü
len havalenin sı>beb ve tedavisi, 
2 _ Thrombose ve Embolie, 3 -
Hormonlar 

Serbest mevzular arasında be. 
nim de (On üç senedenberi do. 
ğum ameliyelerinde katani iptali 
his ile aldğım iyi neticeler) isimli 
bir tebliğde bulunduğumu bili. 
yorsunuz. 600 va.ka üzerinde yap. 
tığım bu travay epeyi alaka uyan. 
dırmış olma 1ı ki, kongreden sonra 
bir kaç Alman profe~örü t€crü. 
belerim hakkında miitemmirr. iza. 
hat istediler. Benden başka Tür. 
kiyeden Dr. Hadi İhsan, Prof. 
Tevfik Remzi, Ali Essd ve Liep. 
mann da tebligat yaptlar 

Kongrede 10 muhtelif fenni fi_ 
lim gösterildi. Bir k1'mı rPnkll 
olan bu filimler çok Pntere<:andı. 

na 1 ır. . .. •te ~ 
ıv _ isteklilerin parazlık için tayin edılen gun ve saa. rııelrl' 

venme paralariyle birlikte yuka.ıda adı geçen komisyona gel 

olunur. "3779,, 

Üsküdar sulh birinci ]ıU~ 
Halis kemesinden: .,.ısJıı. 

Meraklıları Aksaray Taşkasab, Hikmet ile Mehmed sJ) 
Şayian ve müştereken ınııl'_..,~ Selçuksultan sokak 8 numaraya ~ 

k t Satı· ur lık tır 

hergün saat beşten sonra müra • dukları Üsküdarda Kazı!S • 
caatları. Efendi mahallesinin p.c ,ı ~ 

- .... ------.,-----:--!sokağında eski 15 ve yeııı 
istanhul 3 üncü icra memurin • taşıyan maabahçe bir babrı~ r 

ğuııdan: izalei şuyuu suretile sat!~ ~ 
Karnike borçlu Marinin mahcuz ya çevrilmesine ınahkeJll'' 

muhtelif cins ev eşyasının sa!\J -
verilmiştir, b'' 

masına karar verilmiş olduğun. 1_ Mezkur hane 3 od~ırf 
dan ilk açık arttırmasının 27 /6/ d •" 

6 
ve bir hela ve bahçe e !ı ti 

938 pazartesi günü saat 14 den 1 mutfak ve ayrıca bir hel 
111 ya kadar Gedikpaşa Sarayiçi Ki. e B 

lise sokak 9 No. lı evin önünde metro murabbaında v tJ 
arzında ve içinde bir kU ır b 

yapılacağı, muhammen kıymetin meyva ağacı bulunan ~e>' 
% 75 ini bulmadığı takdirde ikinci ey
arttırmasının 30/6/938 perşembe muhtevi ve harici ön c <e 

boyalı iki kattan ibaret ' iri 
günü ayni saat ve yerde yapıla - den duvarı yıkık ahşab taf11,r. 
cağı ilan olunur. b h ı - ·ef11 

~~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;iii'iii~; i taç ir ane o up uç ) yııııı' 
,ıııı vukuf tarafından taına. til 

lira kıymet takdiı· edi!Jl11ş. Bulan a mükafat . 0 ,ı 

~ Satış bedeli peşı~ ·er. . 
İki odalı bir ev alabilmek yed eye iştirak etmek istl),, ı 

için 68 yaşıma kadar biriktire- meti muhammenenin r.: :j$ 
bildiğim ve 22 haziranda ban- 1 tinde pey akçesi vermeler~) 
kadan aldığım bütün paramı Rüsumu dellaliye ve (~ .e ~ 
Kadıköy ile Fener yolu arasın- ı evkaf taviz bedeli müşteflY 
da zayi ettim. Bulan ınsaniyet 

1 

vergisi ve rüsumu beJedi1e
1 

namına getirdiği takdirde he - kaf icaresi mal sahibleri.n~ 
lalinden fazlasile memnun e- 3- Satış 25/7 /938 ıarılı 

0 
dilecektir. dif Pazartesi günü saat 14 ~ I 

Feneryolu istasyon arkası kadar Üsküdar Sulh HukO ~ 

iııı•••9•N•o•. •d•a• E•m11'11n•e11S• il11' tn• e•. •ii ı mesinde icra kılınacaktıri,ıı 
muhammenenin % 75 ırıı 

Sultanahmet Üçüncü Sulh Hu. takdirde en çok arttıran 1°,ıJ' 
kuk Hakimliğinden: baki kalmak şartile ınu 1 

Davacı İstanbul Telefon Direk- beş gün temdid olunarak 0tp 
törlüğü vekili tarafından İstanbul. , Çarşamba güni! ı<aııt J4 eıı 
da Küçükpazarda mektep sokağın. kadar devam ede~ek ve. "'' 

. tırana ihalei kat'ivesi ) Br 41 
da 3 numarada hacı Osman Yırml. B d 1. ih 1 . · • b<i • . e e ı a enın azamı v 
beş zade Mehmet Nurı ve Hasan d hk ·ne 11 

. . . e ma eme vcznesı 
Rıza aleyhlerıne açılan 34 lıra 47 tt Ak . t kd' d iJıa l 

1 k d ı1 ak
• şar ır. sı a ır e ~ 

kuruş a aca avasının yap m ,a k b d h 1 ıacak ra un an ası o 
ziyan ve fark ve faiz \'e ., 
ondan tazmin ettirilecek1' p,,f 

Bundan başk.ı idari değişiklik. 

lrre devam edılmektc olı..p Kırk

r•n sulh hakimi vc katibi azle -
ıi imişler ve jınaarma kadrosuna 
da 2~ Türk jandaı ma"' katılmıştır. 

Diğer taraftan Hatay miistakil 
vaziyete geldiktc:ı sonra kendile. 
rinin Türkler tarafından zulme 
maruz bırakılac1t. hakkında Er. 
meniler arasınd1 ~ıddetli ve menfi 
bir propagandanın hiilf'ı sürüp git. 
mekte olması muvafık gör:ilme • 
miştir. 

t';e k OSIOvakyad a '---En_u_zu_n_ır ... ü-n!-er-in~so_n_u--ll l 

* İngilız avam kamarası dün 
ikinci defa İspanyada batırılan İn. 
giliz gemileri meselesini müza -
kere etmiştir. Bu münasebetle şid
detli ve hararetli münakaşalar ol. 
muş İngiliz hii'kumetinin İspanya 
siyaseti, bazı meb'u~lar tarafın • 
dan şiddetle tenkid olunmuştur. 

Kurultay devam ettiği müd. olan muhakemesinde Hasan Riza. 
detce her akşam hükumet, Ams.. nın ikametgahının meçhul olma. 
terdam belediyesi ve Kongre İda. sına binaen yirmi gün müddetle 
re Heyeti tarafından aza şerefine ilanen tebligat icrasına ve muhake. 
ziyafetler verildiği gibi 1<ongre menin 14/6/938 tarihine müsadif sa. 
bittikten sonra Hollında dahilin- lı günü saat 14 de talikine mahkeme. 
de otokarlarla tenezzühler tertip ce karar verilmiş olduğundan 
olundu ve şimal sahillerine gidi. yevm ve vaktı mezkurda bizzat ve 
lerek deni2lerin nasıl kurutulup ya bilvekale mahkemeye gelinme. 
tarlalara tahvil edildi./ti gösterildi. diği takdirde gıyaben ıııuhakeme. 

4- İşbu gayri menkul f.ı 
tapuca müseccel ve gayrı ; 
bir hak sahibi olduklar1ıı~11 
denler varsa ilan tarihili ;; f 
ren (20) gün zarfında ".efj)~ 
nedatı kanuniyelerile bır ~ 
kememize müracaatları ,·~,ı 
de tapuca gayri müseccel ,.c~ 
!eri satış parasının payl~f 
hariç tutulacaklardır. ," 

Antakyadak! E•menı murahhası 
rahib Hat, mümessılKole tarafın. 

dan çağırılarak Hatay Ermenile _ 
rinin hicrete kalkışmalarının doğ. 
ru olmadığı hakkı~da Jcpn<'lisine 

(Birinci sahifeden devam) 
birine mensub ayan ve meb'usan 
azasından ikişer k'şiden mürekkeb 
bir parlamento komitesi teşkiline 
karar verilmiştir. 

Bu komite, kanun layihalarını 

tedkik ederek milli mecliste bu 
hususta müzakere başladığı za -
man mezkı'.lr layihaların parla • 
mentoca tasdiki-ıi kolay !aştırma. 
ğa çalışacaktır. 

VaklUer 

1 
Güneş 

Ôğle 
' ikindi 
1 
Akşam 1 

,. Yatsı 

l lms~k -

Vıı•tl 

"'"· rf. 

4 28 
12 16 
16 17 
19 4) 
21 48 
2 10 

Eııal 

ıa.:L 

8 43 
4 31 
8 32 
u JJ 

2 il8 

_ 6 2S / 

* Elektrik idaresi müdürü Kad
ri Ankaradan gelmiş ve işe baş _ 
lamıştır. 

1 temmuzdan itibaren bilfiil işe 
başlıyacak olan idarenin yeni 
kadrosu bugünlerde tebliğ oluna. 
caktır. 

Amsterdamda mür.lere, kfüb ve ye devam ve karar verileceği teb. 
sair lokallere meccanen girmek liğ olunur. (8567) 
için, kongresistlere serbest duhu. 
!iye kartları tevzi ol1Jndu. Şehir 
dahilinde hükumete ait bütün na. 
kil vasıtalarından istenildiği ka. 
dar istifade etmek üzere çok e. 
hemmiyetsiz bir ücret mukabilin. 
de karneler verildi. 

Kongrenin toplandığı Amster. 

damın en mühim binalarından bi. 
ri olan (Kolonial İnstitut) de bir 
de yeni iılet ve tbbi müstahzar. 
!ar sergisi kurulmuştı;. 

Gelecek Uluslar arası Kadın 

Hekimleri Kongresi 4 sene sonra 
Remada toplanacaktır. 

5- Daha fazla ma!Urn91
3 ~ 

yenler mahkemenin 93Sfl!ı11/ 
tış dosyasına ve satış rııe · .i .. rf'" 
mahkeme başkatibine ınu 

61
v 

bilirler. Talib olnnlarııı ]ıi!O 

saati muayyenln de tl's j,ı". 
Hukuk mahkemesinde ıııP 
lunınaları lüzumu i]iin ° 



Ya(Jız H 1 K A ,. B 

- ----- ----- · Gönül 
Yazan : Rahmi 

Vesika, resim, malOmat ve not verenler: Eski Osmanlı donanması erkl· 
nından miralay Remzi, İskele ve limanlar umum kumandanı albay 

Şükrü Pala, komodor başkatibi İhsan, batan ııemi kaptanları, 
eski armatörler. Ve bugüne kadar ııizli kalan vesikalar 

Mektebi! .. 
(f. üncü sahifeden devam) 

demek ister gibi metin, seı!best a.. 
dımlarla yürümelidir. Muavinle -
rimden birisi bunu size öğrete • 
cektır. Merak etmeyiniz ... Şimdi 
nerede ise gelir ... 

Vecdet Bön, dişi çıkarılacak bir 
adam gibi sordu: 

- Hemen şimdi mi? .. . 

Macaristan 
Düşüncede .. 

( 4 iincü sahifemizden devam) 
nize kadar bir bitaraf devletler 
zümresi teşkil etmek fikrinden ve 
Lehistanda bu fikre verilen ehem 
miyetten geçen gün cSon Telgraf• 
bu sütunlarda bahsediyordu. 

7'-SON TZLGRA.F-2& Hıızhan ına 

SON TELGKAF'ıa 
Tarihi tefrikası No. 22 

Yazan: M. Sami KARAYEL 
1 

an barında gizli bir tabur 
- Hayır, biraz sonra ... İlk evvel 

flört kursunu takib edeceksiniz. 
Bu kurs bittikten sonra biraz da 
kı.skançlık kursuna devam ede -
ceksinlz. 

Yeni gelen Avrupa matbuatın
da Macaristana dair yürütülen 
mütalealara bakılırsa Macaristan 
dahili ve harici vaziyetini kuvvet. 
lendirmek ve bir takım tehlikele
re karşı boş bulunmamak için ça.. 
lışmaktadır. 

Macaristanın küçük itiffif ile an 
!aşmak politikası ilerilerse bunun 
ne kadar şayanı dikkat olacafıını 
söylemeğe lüzum olmasa gerek. 

Arzınigaz, Mat güzelin biran için 
gönlünden geçenleri sezmişti 
Gözlerini uğuşturarak Hazinedarın yü
züne kin dolu gözlerile hain hain bakt1 

süvarisi bir taburu imha etmek üzere bulunu
Or; bundan duyduğu sevinçle yerinde duramıyordu 

- Nasıl kıskançlık kursunuz da 
mı var? 

- Şüphesiz ... Kıskançlık his -
setmek, kı.skançlık uyandırmak 
aşkın en mühim silahlaruıd.ın bi
ridir. Bunu iyice bilmek lazım -
dır. İcabında kendini müdafaa et
mek, lüzumunda silah gihi kul -
!anmak gayet tabii bir şey d~ğil 
midir? Lıltfen beni takib ediniz. 
Size mektebi gezdireyim. Bu su.. 
retle bir fikir edinmiş olursu -
nuz. 

DAVET 

Hazinedar, efendisini istirahat etme .. Sen benim en sadık ben -
odasına kadar götürdü ve yatağı.. demsin ..• Seni elimde ne diye bü-
na yatırdı. yüttüm, işte bugünler iç;n ... Hiç, 

Hazinedar odadan ayrılırken, ben seni Padişahımız efendimizin 

~!arla Boğaz müdafilerine yi - harebeleri Osmanlı İmparatorlu. 
~ ecek, giyecek gönderilmeğe, ğunun tarihinde en büyük şeref 

~~r~~aki donanma aksamının kö· yapraklarını teşkil ediyordu. 
-.ıru sevkedilmeiı~ başlanmıştı. Akim bıraktırılan her taarruzu 
tq'!ıırçok defalar asker taşıması - müteakıb Miralay Mustafa Kemal 

(il dahi muvaffak olan şirket va- Beye bizat Harbiye Nazırı ve Baş-
~ lurları bu işe çok clveritlı görü- kumandan veldlinın saygı taşı -

1 
Or; tuhaftır, hiç de kazaya uğ- yan bir üslubla yazılı takdir ve 

~'Yor; hiçbir taarruzla ışlnden tebrikleri arka ockaya geliyor; 
er, kalmıyor, batırılmıyordu. takdir için, tebrik için, rütbe, mev_ 

ı 
1 
li;ıııa, Helbrockun (Bandırma) ki ve ihtiras için değil, yalnız va-

:,! .1PUrunu torpilleıliği sırada yı - lan ve memleket çin bu çetin mu-
' ~ görmüş bir kurbağa şaş- harebeleri büyük bir kiyasetle 
ı .. ' j ı:.'.11ığile yanındaki muhafız des. idare eden Anafartalar grupu ku.. 

~"Yere doğru kaçan şirket vapu- mandam bunlara kıymet vermi· 
~ t gizli korsanın elinden yakasını yor; vazifesini yapmak, vatanı 
1 ,~rtarmış; içinde, ambarlarında kurtarmak, İngiliz emperyaliz -

•<}· 

mektcn doğan hazzını, iç hoşnud
suzluğunu bütün bu takdirlerden, 
tebriklerden hatta tevkirlerden 
üstün tutuyordu. 

Karargahı umumiye ve Harbi· 
ye Nezaretine verilen harb ra -

porları sahifelerini Mustafa Ke -
mal Beyin harikuladeliklerine 
hasretmişlerdi. 

Kuduran düşman savletlerini 
ufacık bir manevra ile berlaraf 
eden, sonra her düşman saldırı -
şına daha şiddetli bir mukabele 

ile cevab veren kumandan sade 
kendi maiyetinin değil karşısın -
daki düşman kuvvetlerinin de 
hayranlıklarını celbetmişti. 

(Devamı var) 

• • 

İstanbul C. Müdtleiumumiliiin
dcn: 

Asliye beşinci ceza mahkemesi 
katiblerinden Şinasi Yılmazın a

cele memuriyetimize müracaat eL 
mesi. 

Sultan Aziz, seslenerek mat gü • lltüatı.ndan mahrum eylermiyim?. 
zel hakkındaki iradesini tekrar - Hele, hele şuna bak, lrimbilir ne-
ladı: ler düşünüyor! Sen, hazinedarına 

- Ustam! Dilşadı gönder•.. sadık kaldıkça korkma! .. Haydi 
Arzıniyaz, hemen, hamama ge- bakayım kalk temizlen ve giyin .. 

!ip Dilşadı uyandırdı. Seni, efendimizin harimine göt!L 
Gürcü kızı, epey~e uyku keS- receğim. 

kesmiş yorgunluğunu almıştı. Göz. • Gürcü kızı, Arzıniyazın bu söz-
Türkiye partik farmakoloğlar !erini açtığı zaman gündüz oldu- leri üzerine tamamile kinini ata-

birlğinde· ğunu ve Padişahın ortada bulun.. rak hazinedarının eteğini öptü ve 
Birliğimizi ' senelik umumi tOP- ınadığını görerek müteellim oldu. sevindi. 
lant1S1 30-6 .. :>3 perşembe akşamı Demek, hazinedarile mahrem Demek, hazinedarı iyi kalbll 

Altı hafta sonra Vecdet Bön, 22 de Eminönii Halk cv:nde •C"- kapı dairesinde ba~başa kaldık - bir kadındı.. Onu S~tan Azizden 
arkadaşı Tayfur Güngörmüşü ye- ğaloğlundı.• yapılacakdır s~yın tan sonra, kendisini burada bora- ıı.yırmamıştL Kalfasına ölünclye 
niden ziyarete gitti. meslekta~lırın,ı~:.ıı herhalde gel- kıp gitmiştL Ve Padişahın üç bu- kadar sadık kalmalı idL 

Tayfur, Vecdeti tanımakta müş- melerini dilet z. çuk saatlik zevkine kurban ola - Dilşad, olduğu yerden kalktı. 
külat çekti. O kadar değişmişti kL Görüşülecek rak bu suretle metruk kaldığı.na Havuzun fıskıyesine gidip kokulu 
Büsbütün başka bir adam olmuş- 1 _ idare ve mürakibe heyetle- hayıflandı. Edirne sabunile tertemiz yıkandı. 
tu. Kıyafeti, yürüyüşü, oturuşu, rinin raporl&.rı Gözlerini uyuşturarak hazine - Vücudünü amber kokularlle ma -
söz söyleyişi, tavırları ve hare- 2-- Eczacı kalfalarının sıhhi mu.. darın yüzüne kin dolu gözlerile saladıklan sonra giyindi. Hazine-
ketleri tamamile başka idi. Hatta ayeneye tabi tutulmaları hain, hain baktı. dar ustanın peşine düşü.p Padişa-
sadası bile tatlılaşmıştı. 3- Hafta tatili hakkındaki tek. Arzıniyaz, mat güzelin biran hın yatak odası kapısına geldL 

J
ı ı duran piyade taburunu sağ minin muhteris hamlelerine Ti -
.
1 salim yerine ulaştırmış; Bo - murce bir karşı koyuşla sed çek-

f ~ getirmiş, karaya çıkarmıştı. !=======-===================== 

~ 4ı •. şimdi şurada görülen. ve Halk sahnesi ve san'atkarı 
- Tavsiyen üzere mektebe git· lifler için göynünden geı;enleri sez - Arzıniyaz kapıyı vurdu. İı;erden 

tim. Sadri Pişkinin kurslarım ta- 4- Yeni sene için seçim idare mişti. Hemen kend;ni toparlıya - Sultan Aziz: 
kib ettim. Neticeyi söylemeğe ha- ve mürakabe rak Gürcü kızına iltifata başla· - Gel! 

.· ;ı: Baate ;yakındır, B 7 nin süva • 

~e ikincisini meşgul eden, Hel· artık himaye görmelidir ! 
~,Ock•e korku nöbetleri, ümid ~a-
"4ları geçirten bu gemı de boy
• b• · ır şirket vapuruydu. 
ı\ınbarlarında dışardan gorun

lı:ınek tenbihlerile bindırilmiş bir 
~ın asker, bir kahraman Türk 
~u vardı. .. Anafartalarda ay· 
~dır hain düşman kuvvetlerine 

1 
tşı koyan onların imanlarını 

?\>relen yiğit arkadaşlarının bo
~n yerlerini tutmağa, payıtaht 
Pısının bu yılmaz, korku bil -

1 Z erlerine takviye gönderilı -
lrdu bunlar! ... 
Orada bir avuç kahramanın ba-

~da, asırların çerçevesinde kılıç 
~tılarının in'ikaslarını yaşa -
l'l'· namlı ve büyuk başbuğu 
~ l(Jllr) un eşi ve halefi olduğu
b Yaptığı muharebeler, yarattı
~ ~ahramanlık destanlar ile bir 
~U a daha kainat.ı öğreten bir 
~ tk ,kumandanının, Anafarta -
1 ıırupu kumandanı, payitahtın 
sarayın halaskarı miralay Mus-

~ı,,.. 1 · ·d · , -1\.ema Beyın emrın e vazı-
.• •lmağa giden bu yiğit Türk 
·l~ruları büyük bir neş'e ve şevk 
~de_ Marm~ray'. g_eçiyorla_r; ya
~ ltoy tfirkıilerı soylıye soylıye 

retteb yerlerine doğru yol a -
·)~rlardı. 

~~ğaz muharebeleri sırasında 
'iartalar grupu muharebenin 

~tak noktasını teşkıl ediyordu. 
ıı.:zınin vaziyeti itibarile İngiliz 
llıı·iz ejderlerinin, seyyar kalele
~tı., büyük dretnotlarının adam 
İ\ı u gülle savuran dehteşli top-
1;,;1 bu kıt'anın topraklarını hal -
~ Pamuğu gibi atıyor, düşman 

~filolarının yağdırdığı bom -
~ , fasılasız cehennem sağ -
ı, ~!arı h;. k3rış tup1Jğ1 kilolar_ 
'il 1'>.Jik ~bet e~tiriyor, yeni icad 
,ijUen fliihlardan, (Karakedıl de
l' en Uskurlu bombalar siperle -
~ >Çerisine kadar ölüm ve deh -
~saçıyor kara torpilleri; :ağım
~' daha akla hayple gelmedık ö.. 
~makineleri çeş'd çeşid kiye • 
llt Anafartalarda en büyük te
~~l~tini vermek için en büyük 
ı., dtetlerile çalışıyorlar. Fakat .. . 
~ Ve kat'i neticeyı verecek o -
1-r 1.aarruzlara, süngü hücum -
~ 1na kalktıkları zaman bu bin_ 
~ Olüm sağnağını bir omuz sil
~ilrle bir tarafa savuran yılmaz 

~ avrularının kumandanla • 
~ııı_,arkasında yekpare bir se -

1 lcutıe gibi karşılarında bulu -
aı 1•r her düşman taarruzu mi
~ ... Mustafa Kemal Beyin A .. 
!:ı11aıar grupu kuvvetleri kar. 

"ıı 1nda, bir kaya kütle•inc tos 
t J~ ,~'an azgın dalızalnr g·bi kırı -
2ı' 1 :r, !)arç3lanıyor, tuz buz rılup 
·!111~ 1ı 'Ye dönüyordu 

;ti, ıu,~nya devletleril' n harb ta -
s'P r ı. ~tinde siper muharebeler ~in 
n~· .. ~ • 

ı ,r t <>rneği d1le yar ahn Çonak. 
~·y 'il 

·' e Cl'phesln:n Anafartalar mu • 
ol"' 

(5 inci sahifeınizden devam) 
gün Cumhuriyet hükı'.ımetınin sa
yesinde yeni refah kapılarının Ö

nümüzde açılmasının yaklaştığl 

mutlu bir günde yaşıyoruz. 
İlk ıbaşta hallini istediğımiz en 

mühim derdlerimizden birincisi 
vergiler, ikincısi taşr:.ı sinemala -
rının bize çok pahalı bir surette 
binalarını tahsis etmeleri, üçün· 
cüsü bazı yerlerde karşılaştığımız' 
müşküliittır. 

Bunlardan birinc;si vergiler: 
Yüzde on istıhlak veri~·oruz. Yüz.. 
de on belediye, yüzde kırk da si
nemacı alır. Aşağı yuknrı hasıla.. 

tın yüzde otuzu rüsuma girer. 
Bunlardan başka bir de kazanç 

vergisi veriyoruz ki bu da birbi -
rine hiç benzemiyor. 

Gittiğimiz bir memlekette buh· 
ran ve muvazene vergisine tabi 
tutuluruz. Diğerinde bundan istis
na edıliriz. Bunun sebebini bir 
türlü anlıyamıyoruz. Vergilerin 
tevhid ve azaltılmasını isteriz. 
İkincisi: Sinemalar ekseriyetle 
bizden yüzde kırk alırlar. Veba -
zan da !ilimlerimiz var, vereme -
yiz derler. Bu kumpanya bulun -
duğu memleketten diğer memle
kete nakil için hepsi masrafa gi
diyor. O memlekete gelince sine
macıların emri vakiile karşılaşı
rız. Ve dediğini de kabule mec -
bur kalırız. Binaenaleyh sinema 
binalarının muayyen günlerde U· 

fak :bir ücretle tiyatro kumpan -
yalarına tahsis edilmeli .. 
Bazı yerlerde karşılaştığımız 

meslekdaşa gelince: 
Polis gittiğim yerlerde vesika 

arar. İzmir kendi vesikasını, Kon.. 
ya kendi vesikasını, Adana kendi 
vesikasını ister. Biz her gittiğ;miz 
yerden vesika alacak olursak bir 
bavul vesika taşımamız lazım ge_ 
lir. Sonra bazı yerlerde kadınla -
rımızı mua-yeneye sevketmeğe kal
kışırlar. Bu garib bir hareket de
ğil mi?. Artist ne için mulyene O

lur? 

Binaenaleyh yurdun h~r tara -
fında tanınacak bır vesikay• bL 
ze verebılecek bir müesseseye ih· 
tiyacımız var. Bu da ancak bir ce_ 
miyet olabilir. Bu cemiyetin ver
eceği vesikadan başkası muteber. 
tutulmamalıdır. Böyle b•r birlik 
teşekkül edince; bütün san'atkar
ları dühule mecbur tutmalı ve 
san'atkarlar tasfiye ve tezkiye -
sinden sonra kendilerine vesika 
verilmeli. Cünkü içimizde san'at· 
karlık sıfatına li•akat kesbetme -

miş pek çok kimsder vardır. San.. 
at bunlardan temizlenmeli, h• -
kiki san'atkar ortay;, çıkmalıdır. 

Ayni titizliği taşrad\ icrayı faa • 

liyet eden patronlard.ı da göster

meli, onları da bir tasfiye ve tez.. 

cet yok, bizzat görüyorsun... 5-- Serbest mesleki mevzu ve dı: Diye seslenmişti. Dilşad, bir iki 
kiyeye tabi kılmalıdır. San'atla a_ Tayfur kendini tutamadı: münakaşalar. _ Güzel yavruml Benden havf saatlik uykusile yorgunluğunu 
lakası olmıyan bazı tiyatro sım - _ Hayret! Hayret'... ,.. dinlendirmiş olduğundan eskisi 

sarlarının direktör ünvanile daha Dedi ve sonra ilav~ etti: S A T J ş 1 L A N J gibi heyecan içinde idi. Artık; 
ziyade bu mesleği kirletmelerine _ Artık Selmaya kendini sev _ içindeki kin ve üzüntü de zail 
müsaade etmemelidir. direceğine şüphe etme azizim... 1 j olm~tu. 

Hulasa, bütün bunlarl.ı vergi· Vecdet Bön, sordu: stanbul Dördüncü cra Memurluğundan Padişahın gel, iradesile kapıyı 
lcrin yıkım olacak tarzdan çıka - _Hangi Selmaya? .. Beni seven.. Nefise veTeYiik tarafından Yakıf paralar İdaresinden 23125 ikraz usuletle açan Arzıniyaz Dilşadı 
rılması, birlikçe musaddak olan !er, peşimde_n koşan Selmalar o numarasile l":orç alınzn paraya mukabil birinci dereced~ ipotek giis- içeri salıverdi. 
heyetlere maddi yardımda bulun- k d çok kı Sultan Aziz, mat güzeli daha can-

a ar .. ..:.:.;__ teril!11iŞ olup b-lrcun Ö]Pnmemesinden dolayı satılmasına karar veri. masını bekliyoruz. lı, gözleri parlar gördü. Ve heye _ 
Nuri Gcnçnur'un eşi san'atkii.r - len ve tamamen yemhıli üç ehlıvukuf tarafından 2130 lira kıymet tak. canını zeptedemiyerek: 

Bayan İclul da aynen bu fikirle- dir edilmiş olan Kasımpaşada Camiikebir mahallesinde Nallbant (ye- - Kız, iyi bir uyku kestirdin! .. 
re iştirak etmekte ve: ni ismi Ne,·a) sokağında eski 7 mükerrer yeni 5 numaralı sağ tarafı YorııunJuğunu aldın değil ıni? 

- Bizi himaye etmekle bu mes- SAHiR Mukadder ve Mürvc-t !11ükerrem hane ve bahçesi, arkası Hürmüz h:ıne Soyun yaruma gel, beni uğarak ha-
leğin istikb:ıli kurtarılacaktır. fil, hafif masaj yap!.. Şöyle bir u-

• ve bahçesile sair b'.lb",esi sol tarafı tütüncü Mehmet Naki hane ve balı.. 
Bu suretle nankör addedilen mes· yuyayun ... Sonra, sen de yanımda 
1 k" · · k d bi h le OPERETi çesile hazan Ha~ 1srr.ail kaptan arsası ve önü yol ile çev~i!i bahçeli k 1 e ımızın arın oyurur r a a ve uyu ... 
gelişi birçok korkarak yanaşmıya hır ahşap hanE'nin evsaf ve mesahası aşağıda yazılıdır: Dilşad, Sultan Azizin iradesı lj_ 
· t"d dl 1 1 ı Bu gece Şehremini nşirah hah- . . . . . h t k d ıs ı a ı arın aramıza :arışma a - . d t . y ·ık·· d Zemin lrnt: l(opıda'! girilince zemini renklı karesıman doşelı bır zerine emen ya a o asınır' \il 
rınıintaç edecek, bu suretle, kad- çesın e. pazar esı eşı oy e mev- . . .. . - - nındaki daireye giderek soyund ı. 

Sı.min en yeni opereti Rampa 3 antirc, solda altırı'.la bodrumu ve ıçınde yuk ve dolabla d•ger taşlıga 
romuza yeni kıymetler ilave ola- Ve efendisinin yanına gelerek onu 
caktır; demektedir, pe.-de. Yazan Cemal Sahir mızı- camlı kapısı olan bir oda, bu kapıdan girilince de zemini kırmızı çini zarif ve nazik ellerile uğmağa ve 
Naşidin tropuna dahil bulunan kalar halk şarkıları. dı~eli ve gömülü k:lpü bulunan bir taşlık üzerinde alaturka bir heU, masaj yapmağa başladı. 

••• halk sahnesinin güzide san'atkii.r- kiler, bir merd11•e'1. a!t., zemini malta döşeli sabit ocak, tez~ah ve g5_ Sultan Aziz, keyüleniyor ve ı ... 
!arından Faik Coşkun düşüncele- Cemal Sahir operetinden: mülü iki küpü Y"-'!ı!'rlaki eyden >u alan bir tulumbası ve arka bahçeye de bir de Gürcü kızının saçlarından 
rini şöyle hulasa ediyor: 2 temmuz cumartesi başlıyacak çekerek ona rahat vermek istemi -

M 1 .. ı k k olan ••k resmigeçidi büyu .. k para.. JG:pısı bulunan bir mutb8k. - es egin şere ini urtarma -, yordu. 
istikbalini aydınlatmak lazımdır. munt operetinin müziklerini oku- lliı inci Kat: Pir sof:ı üzerinde, herbirinde yük ve dolap olan üç Nihayet büsbütün yorgun düşe-
Evvela ciddi bir cemiyete malik yacak sesli bayan ve baylara ih- oda, bir hala, h'r k:k·d~n ibarettir. rek uyuya kaldı. Mat güzel de, e-
olmamız gerektir. Bu cemiyet yer tiyaç vardır. Hergün 2 den itiba- İkinci kat: Piri.;ci katın aynıdır. fendisinin yanına uzanarak yattı 
yer ismi ve şerefi kirlet'.len tiyat· ren Cağaloğlu yokuşu 41 ~umara Çatı katı: Ba~!k tavanlı bir sofa üzerinde çatı altlarından iba- ve uyudu. 
ro mesleğini, halk sahnesini bir Sahir opereti merkezine muracaat . Hazinedar usta, dairesine çekilip 
takım türedi ve ne oldukları be • bekleniyor. Telefon 21432 rett·r. yatmıştı. Sultan Azizin yatak odası 

••• Umumi evsab: Bina ahşap olup dahili aksamı yağlı boyalıdır. İçinde 
lirsiz kimselerin elind~n kurtar- kapısında. iki kalfa nöbet beki! • 
malıdır. San'atkar boğaz tokluğu- E G E elektirik ıesisatı vardır. yordu. Sarayda ses sada kesilmişti. 
na çalıştırılan bir sirk mahluku Haricen zemir kat pence~elerl demir parmaklıklı, birinci katdan Yalnız, uyumıyan iki kişi vardı. 
değtldir. San'atkarın !taybolmak Tiyatresu itibaren cebhede b:r şahniş ve yanında yangın dıvarı vardır. Biri kızlarağası diğeri de Çeşmildil 
üzere olan on ürü iade edilmeli ve N U ri Genç 1'lc>:ılı:m: llml'm "hası 104 metre mürebbaı olup bunun 81 metre idi. 
san'atkar geleceğinden emin ol - Ve mürebbaı bina, bakiyesi balı<;~ ve aralıktır. Kızlarağası Çeşınidilin asabiye _ 
malıdır. tini güçlükle tesk:n edebilmişti. Bu 

Hükumetin tam zamanında bu ARKA D A Ş L AR 1 Yukarıda lıudu:l, evsaf ve mesahası yazılı gayrimenkulün tamamı kızın, sinir buhranı her şeyi bir 

işe parmak koyduğum: görüyoruz. Cumartesi akşamı Suadiye Şenyol açık arttırmaya lronmuş olup l!/8/938 tarihine rastlıyan Pazartesi günü anda mahvedebilirdi. Maazallah, 
Şimdiye kadar kfilı istismar edilen KUYRUK ACISI saat 14 den 16 'ja kadar Adliye binasındaki dairemizde açk arttırma (JJevamı var) 

kah aşağılık bir insan addedilen Pazar günü akşamı Yenişehir, salı il~ satılacaktır. ,\rtLrma bede!i muhammen kıymetin % 75 inı buldu.. 11:============:1::; 
halk san'atkii.rları artık l:iyık ol· ,. 1 ğl R A D Y O 

günü usküdar Bey ero u 1 ğu takdirde gayrimenkul en çok arttıranın üzerine ihale edilecek, aks! 
dukları seviyeye, ve esaslı hima- (AZRAİL) 
ye ile nankör mesleklerinin kör ,,.. _____ _ ....,=_ ....,,,,........,.,.,,, ·takdırde en son arttırmanın taahhüdü baki kalmak üzere arttırma on 

" BUGÜNKÜ PROGRAM kuyusundan, dünyanır. aydınlık yapılacak iş, bu san'ata kondisini beş gün müddetle temdid edilerek 23/8/938 tarihine rastlıyan Salı gü.. 
yüzüne çıkarılmalıdır. Hükı'.ımetin vermiş olanlara yardım etmek on- nü saat 14 den lô ya kadar yine dairemizde ikinci açık arttırması YR- Alqam neşriyatı: 
bu kararını minnet ve şükranla larla yakından alakadar, yaraları· pılacak ve ikinci Hltırınada da arttırma bedeli muhammen kıymetin 18,30 Plakla dans musikisi. 19,15 
karşıladığımızı söylemek bizim i- na merhem olmaktır. Konferans: üniversite namına, 
çin bir borçtur.• % 75 ini bı..lmaz,a borç, 2280 numaralı kanun hükümlerine göre beş doçent Suat İsmail Gürkan (d 

İstanbul ti.vatrosu namile bir müsavi taksitde ödenmek üzere tecil edilecektir. 
Genç komik Hakkı Ruşen şu tropla muhtelif yerlerde temsil- bakımının içtimai hayattak: rr>. 

fl.kı'rdedı"r·. Satış peşindir. Taliplerin arttırmaya girmezden evvel muhammen lu""). 19,55 Borsa haberleri. 20 Sa. 
!er veren Kuzım Berkan: 

- Evvela cemiyet kurulmalı; _ Hükumetin müşfik elinin \kıymetin '.fc 7,5 ;;ın ni!betinde pey akçesi vermeleri veya milli bir pan- at ayarı: Grenviç rasatanesinden 
cemiyetin başına itimad ettiğimiz kendilerine uzanmasile bu mes _ 'kann teminat ll'ek!llbunu ibrEz etmeleri lazımdır. naklen. 20,02 Belma ve arkadaş. 
kendilerine ka"rşı hürmet hislerile !eğin ölümden kurtarıiacağını ve Birikmiş vergilerle belediyeye ait tenviriye, tanzifiye ve dell!liyc !arı tarafından Türk misikisi ve 
meşbu bulunduğumu' kmseler san'atkiırın artık sefil vaz!yetle - resimleri ve Vaıuf icarsi satış bedelinden tenzil edilir. 20 senelik ta.. halk şarkıları. 20,45 Hava raporu. 
geçmelidir. Cemiyet hertürlü dcrL re dü<mesinin önüne geçileceg· ini 20,48 Ömer Riza Doğrul tarafın-

, viz bedeli müşteriye aittir 
!erimiz le ihti,•açlarımızla yakın. söylemekte ve cemiyetin bu işte dan arabca söylev. 21 Necmeddin 
dan ala.kadar olmalı. Bı"zı· ·K~.• u - 2004 numaralı icra ve iflfs kanununun 126 ıncı maddesinin 4 cü Rı"za ve arkada•ları tarafından - mühim rol oynıyaca.~ını tebaıiiz , 
malı ve himaye etmelidir. ettirmektedir. fıkrasınca, bu gayrhr.enkul üzerinde ipotekli alacaklılar ile diğer ala- Türk musikL~i ve halk şarkıları. 

İstikbalinden emin olan bir in- n·- t ft h b ld • kadaranın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz 21.45 Orkestra: 
ıger ara an a er a ıgımı· . " . . . . 

san daha şevkle ve enerji ile ~lı· za göre, (Tiyatro san'atkarları bir- ve masrafa dair olan iddialarını, bu ılanın neşrı tarıhınden ltıbarcn 1- Blon: Mar<. 
Şır. Karanlıg" a, meçhule dog· ru gL f ı· b ı h · sb"t 1 ·ı b"ld" 1 · · b ed Aks" h ld 2- Flotovv: M•rta uvertür. !iği) adile aa ıyette u unan e_ 20 gü içinde evrakı mıi ı e erı c ı ırme erı ıca er. ı a c 
diş daima mütereddid, binaena- t ·· ·· · b" k t bed lin" 1 d 3- Kreme: Vals Jant. ye pazar gunu umumı ır ongre hakları tapu sicılile sabit olmadıkça sa ış e ın pay aşmasın an 
aleyh neticesizdir. Hafüuki ileri. • k · t" B 4- Armandc la Fntermezzo. 

akdetmeııe ararvermış ır. u h . k 1 akları ve d3ha fazla malılmat almak isti yenlerin P./7 /938 
sini görerek emniyetle yürümek k b··ı·· • tk" 1 1 arıç a ac 22.l:'i Ajans haberleri. 22,30 

• ongreye . u _un san.~ ~r ar ça- tarı"hı'nden ;Ubaren herkesin görebilmesi için açık bulundurulacak olan 
birçok i.ş başarmak demektir gırılacak, ·htıyaçlar uzerınde ko- . .. . • Plakla sololar. opera ve opcre~ 

Halk sahnesinin .yükselmesi ve 1 aktır !arttırma şartnamesiie 935(1812 numaralı dosyasına muracaatlan il:ın parcaları 2~.50 Son l>aberler w 
nuşu ac • (3886) S 

1 · ". s olunur. ertesi g""nün rM~ramı. 23 on. derlenip topar anması ısteniyorsa ·• 
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•• • Alman çelik 
HAS 

sanayıının muazzam muvaffakiyeti 
IÇAG ÇIKTI 

ucuz elduğuna rağmen en pahalı traş bıçaklarından daha mükemmel HASAN TRAŞ 
TRAŞ 

Günlerce ve hayret ve takdirle beklenen, rakiblerine kerku, dehşet saçan en 

bıçağını ısrarla arayınız. 10 adedi 15 kuruşa Hasan deposu. Toptancı lara tenzilat. Avrupada birinciliği diplomalarla musaddak 

HASAN ve PASLANMAZ HASAN T B ki Piyasada en yüksek mevkiini 
raş ıça arı muhı:ıfaza etmekte berdevamdır. 

. . . " . . ~- ~ . . . ·. ·:'\'. ~ ... 

lstanbul ,, · Belediyesi ·: llanıa·r1 . . .=,ıjG· . . ' .. . . ~ ~ .. . - . . • • • -...,;.c - ..... ~ 

Temizıik amclesine yaptrılacak 1187 takım elbise, kasket ve tozluk 

kapalı zarfla eksiltıniye konulmuştur. Beher takımına 5 lira 47 kuruş be_ 

del tahmin edilmiştir. Kumaşın nürnune.sile şartnamesi levazım müdürlü 
ğünde görülebilir. Ek5iltme 1/7/938 cuma günü saat 15 de Daimi En

cümende yapılarak!ır. İstek!Uer 2490 No. lu kanunda yazılı vesika ve 

486 lil'a 96 k•ıruşluk ilk temınat makbuz veya mektubile beraber teklıf 

mektuplarını havi J.opalı zarflarını yukarıda yazılı günde saat 14 de 

kadar Da'mi F:ıclinıme verme)idirler. Bu saatten sonra verilecek 

z~rflar kaLul o!•ınrıaz. lB. 3640) 

ım---H AZIM S l Z L 1 K----.
1 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ----
AKSIRIK, 

NEZLE 
Bütün göğüs 
hastalıklarının 

k~ra ha~erc is i dir 

Hekim:er 
===== 

Okuyucularımız bu sütunlarda mü
tehassıs hekimlerin hastalarını ka
bul saatlerini mımtazamar. !nL!u!'laT] 

İç hasta lıkları 
Doktor Hafız Cemal : - (Pa -

zardan başka günlerde öğleden son
ra saat 2,5 den 18 e kadaı· tstan -
bul da Di vanyolunda 104 numaralı 
hususi kabinesinde hastalarını ka -
bul eder. Salı, Cumartesi günleri 
sabah 9,5 den 12 ye kadar hakiki 
fıkaraya mahsus rr.ı:ayenelerini ya
par. Muayenehane ve eve tele -
fon : 22393 - 21044. 

Doktor Ali RIZA Sağlar; (İç 

Gebze İcra Memurluğundan: 

Gayrimenkul malların açık 

arttırma ilanı 

938/466 
Açık arttırma ile parayd çevrile

cek gayrimenkulün ne olduğu: 

1500 metre murabbaında ve 27 zey
tin ağacını havi bağ yeri ile 4000 
metre murabbaında bir kıt'<. tarla. 

Gayrimenkulün bulunduğu mev

ADEMi iK Ti DAR 

ki, mahallesi, sokağı numarası: l liliıiiifı 
Bağyeri Gebzenin Ören ve tarlada 
Sarpdere mevkiindedir. Nafıa Vekaletinden Takdir olunan kıymet: Bağ yeri 
100, tar la 30 liradır. 

iı'"' Arttırmanın yapılacağı yer, gün, l/Ağustos/938 Pazartesi günü saat 11 de Ankarada Vekület b 

saat: 13/7 /938 çarşamba saat 14 de sınöa Malzeme Müdürlüğü odasında toplanan malzeme eksiltırıc ):~ 
c;..bze ~cra Dairesinde. misyonunda 4400Cı lira muhammen bedelli dört adedt tıaktör, dôrl ad<'~ 

1 - Işbu gayrimenkulün arttır - .. . . . 10nW 
t . 20161938 t .

1 
• d kar kureme cıhazı, ıkı adet taş kırma makinesi ile bir bucuk . ı. 

Hayatın zevkinden insanı mahrum eder. 

Ç~kEl~JzEbY.K.~~~t~~o ~~! kar~2ME~!t~iE~ü~~t !1 
ııöı önünde tu tularak y apılmıştı r. 

hastalıkları müte hassısı) Her gün 

1 Beyoğlunda Parmakkapıda trarn -
vay durağında 12 numanlı Tevfık 
Bey apartımanındaki muayeneha-

ma şar namesı . arı ıın en .. .. .. . . .: . J<aP"' 
itibaren 38/466 numara ile Gebze kamyonlara takılmak uzere dort adet kar kureme ma~ınc,ının 
icra Dairesinin muayyen numara- zarf usulilc eksiltmesi yapılacaktır. 

~·· sında he~kesin görebilmesi için a- Eks;ltme şartnamesi ve teferruatı 220 kuruş mukabilinde /';n 

çıktır. ilanda yazılı olanlardan faz_ d V k'l 1 !\' 1 l\'"d" ı··''"-d al b'J' 
HER ECZA~EDE SATILIR. 

SATIŞ iLANI 
lstanbul Dördüncü icra Memurluğundan 

Nefo:e tarafrıdan Vdkıf Paralar idaresinden 21094 ikraz numara

sı:e borç ~lınan parnya mukabil b irinci derecede ipotek gösterilmiş 

olup borcun öt!Pnmemesinden dolayı satılmasına karar verilen ve ta
mamına yemin;; ü~ ehlinıkul tarafından 600 lira kıymet takdir edil

miş olan Al<s~rayda P>ki Koğacıdede yeni iğnebey mahallesınin eski 

hazinedar yeni teceıldüd sokı;ğında eski 8 mükerrer ve 59 aaa, 1746 

harita numaralı bir tarafı Kara Mehmedpaşa camiişerifine tefrik olu

nan arsa, tir tarafı alıara ferağ olunan müfrez arsa, bir tarafı hazine_ 

dar vakfı ve bir tarafı rabii yol ile mehdud aksary tramvay caddesine 

muvazi balunan sol:ac.n zemı.::ıine nazaran bir metre kadar çukur, önü 

adı dıvarlı ve 150 metre mürebbaında bir kıt'a arsanın t3.mamı açık 

arttırmaya konr.ıuş olup 8/8/938 tarihine rastlıyan Pazartesı günü sa

at 14 den 16 ya karlar Aı:.lliye binasındaki dairemizde açık arttırma ile 

satılacaktır. Arttırma bedeli muhammen kıymetin % 75 ini buluduğu 

takdirde gayrimenk•Jl en çok arttıranın üzerine ihale edilc~ek, aksi 

takd;rde en son art!ıranın taahhüdü baki kalmak üzere arttırma on 

hfş gün müddetle tem:!it edilerek 23/8/938 tarihine rastlıyan Salı gü. 

nü saat J4 den 16 ya kadar yine dairemizde ikinci açık art.t?rması ya_ 

pılacak ve bu ikinci arttırmada da arttırma bedeli muhammen kıyme_ 

tin % 75 ini bulmazsa borç 2280 numaralı kanun hükümlerine p:öre 

beş müsavi taksitte ödenmek üzere tecil edilecektir. 

Satış peşint'ir. 'l'aliplerin arttırmaya girmezden evvel mulıammen 

kıymetin 'A> 'ı ,5 ğu nisbetinde pey akçesi vermeleri veya milli bir ban

kanın teminat ınektubımu ibraz etmereri lfızımdı.mrdır. 

.. · ra a e a c ·.ıa zeme ·.ıu ur u~wı en ına ı ır. 
nesinde saat 15 den sonra hastaları- la malumat almak istiyenler, işbu 0 

m kabul eder. 

1 

şartnameye ve 38/466 dowa numa- Muvakkat teminat 3300 liradır. 
Doktor Arabyan : - <k hastalık- rasiie mcmuriyetimize müracaat İsteklilerin teklif mektuplarım talimatnamesine göre VeJ<alet\C~ 

lan mütehassısı) Edirnekapıda Va- etmelidir. alınmış malzeme müteahhitliği vesikası ile birlikte aynı ı:ün saat ı o n; 
iz Kamereddin sokağındaki mua- 2 - Arttırmaya iştirak etmek için jk d k . . 1... 1 . la'zıındır. \1839) (3538 

d 
. _ . a ar omısyon reıs ıgıne verme erı ,,./ 

yenehanesinde her gün hastalarını yukarı a yazılı kıymetın ' <>7,J nıs- -;imiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiıiiiiiiiimİİİııiiiimiiiİ_.,_, 

H astalık ihtimalle;ini 

tedavi eder. betinde pey veya milli bir bankanın .41 

teminat mektubu tevdi edi~;~~:tir. TOPANE TERAZİLERİ Doktor Kamereddin:- (İç hasta
lıkları mütehassıs) - C3i)aloğlun -
da Halkevi karşısınrlaki ınua:;enc -
hane;inde Cumartesi v~ Pazardan 

1 maada her gün saat 2 den sonra 

3 - İput~k sahibi alacaklılarla 

GRIPIN 
ve diğer al5kadarların ve irtüak 
hakkı sahihlerinin g~yrinıenkul ü
zerindeki haklarını hususile faiz ve 

alarak yok edebilirsiniz. Gripin, masrafa dair olan iddiabrım işbu 
Radyolin müesseselerinde fev- Rentge~ ilan tarihinden ;!ibaren virmi grın, 

hasta!arını kabul eder. 

kaiade itinalarla hazırlanır. Doktor İrfan Kayra (ı:tunU·en ve içinde evrat! müsbitelerik birlikte 
Rahatsızlıkları, azrıları defet- iç hastalıkları mtitehassısı) _ memu"iyetimize bildirmeleri icab 
mekte hır. pa"nzehı"r ku ireıı· -1 d eder. Aksi halde hakları tapu siciL Her gün ög e en sonra saa~ A la meti ferıke 
gösterir. Kalbinize, midenize 15 den 19 a ka<lac belediye lile sailit olmadıkça satı5 bedelinin \ 
ve böbreklerinize yorgunluk Binbirdirek Nuri Conker .;o •. ak 8- payla~rr»sından haric kalırlar. 1 dıt 

4 - Gösterılen günde arttırmaya Tilıkiyenin en birinci terazi fabrikasının mamulatı · 
vermez. 10 numarada Arslaner apartırna - T kl"dl · .1 akınınız H d 

İcabında 3 kaşe alınabilir. moda hastalarını kabul eder. i.;tirak edenler arttırma şartnamesi- a ı ennuen s . er yer e arayınıı· 
İsmine dikkat, taklitlerinden ni oktımuş ve lüıumlu malumatı aL Toptan satış y eri: Tahtakale No. 66-68 

Sinir hastalıkları b 1 t k b ı ı l_ı:aıı ______ ___ ... _ ______ .... 
sakınınız ve gnpın yerine mış ve un 1rı amamen a u e _ 1 
paşka bir marka verirlerse Dok tor Kemal Osman : - (Sinir rniş ad ve itibar olunurlar. Nafıa Vekaletinden: 

şiddetle r edded in iz. hastalıkları mütehassısı) - Cağa _ 5 - Tayin edilen zamanda gayri-
•ımiı••••••ı•••••ıi\ıoğlunda Kapalıfırında 111escit kar- menkul üç defa bağırıldıktan sonra 
Sultanahmed birinci sulh hukuk şısında pazardan başka her gün en ~ok arttırana ihale edilır. Ancak 

arttırma bedeli muhammen kıyme- 1- Tokatta Kaz ovasının sulanması için yapılacak 
hakimliğinden: saat 2 den sonra hastalarını kabul 

Eksiltmiye konulan iş. 
ıw 

gömeııel< ed'ıi 
keşif lı Hazine namına İstanbul maliye eder. tin yüzde yetmiş beşini bulmaz ve- gülatörü ile sulama kanalı inşaat ve sınai imalatı, 

muhakemat müdürlüğü tarafından G •• hastalıkları ya satış istiyenin alacağına rücham (1 225 000) liradır. ae 
muayene memuru Cemaleddin ve OZ - olan diğer alacaklar bulunup ta b~- 2- Eksiltme 7/ 7/938 tarihine rastlıyan perşembe günü saat l~:ı-
Halid ve manifesto memuru dığer Doktor Şükrü Ertan : - (Göz has del bunların o gayrımenkulle temın - : . .. .. . - .. . is •o!lıl 

edilmiş alacaklarının mecmuundan Nafıa VekiUelı Sular Umum Müdurlligu su eksıltme kom ) 
Cemaleddin muhasib Hayri karısı talıklar. mütehassısı) - Cağaloğ - d k lı r ı·ı l aktır 

fazlaya çıkmazsa en çok artlıranın sın a apa zar usu ı e yapı ac · ırlı~ 
Ayşe aleyhine açılan 272 lira 40 ku- !unda Nuruosmaniye cad::!P.sinde . ~ d 

taahhüdü baki kalmak üzere arttır_ 3- istekliler Eksiltme şartnamesi, Mukavele projesi, Bayu· ...,r 
Bırikmiş vergilerle belediyeye aid tenviriye, tanzifiye v~ dellıL ruş noksan resimden dolayı alacak Osman Şerafettin apartıman ında 5 ~·· 

d • hk · d Ü k.. ma on beş gün daha temd;d ve on işleri genel şartnamesi, Fenni şartname ve proı· eler •50• lira ırı ıı 
! iye resi:nlri v Vakıf icra.ıı s:.lış bdelinden tenzil edilir. 20 senelı'k ta- avasmın carı ma eme;ın e s U - numarada, Telefon : 22555 

d d p k d d.. beşinci günü ayni saatte yapılacak !inde Sular Umum Müdürlüğünden alıı;bilirler. 1 
Vı'z bedelı' mu"şl6rı·,,e aı'ddı'r. ar a aşa apısın a uy unu umu- K ' k B ~ B 1 .... 

r , • "'gaz urun arttırmada, bede i satış istiyenin a- ' uva•• 
miye müdürlüğünden mütekaid U a t "' ' l _ .. h l d·- l ak 4- Eksiltmeye girebilmek isteklilerin ,50 500• lıralık m ııı• 

2004 ı.tımaralı i~ra ve iflas kanununun 126 ıncı maddesin;n 4 ncü Necmi nezdinde oturan Ayşenin ad_ Dok tor Mebmed .•11· Oya- Kulak acagına ruc anı o an ıger a ac - . . . . . . . ~ uıı• ~ 
" Jıların 0 gayrimenkul ile temin e- temınat vermesı ve •400• hın lıralık Nafıa su l§lerını v _ya b ~ıılı~ 

fıkrasınca bu ı:ayrbıenkul iberinde ipotekli alacaklılar ile di,rr,er ala _ resinin bulunamamasından ilanen burun, bog· az mutahassı• dot•.ent 1 1 hh" d d. ffak ' ti b't' d. - · e bU " dilmiş a acak arı mecmuundan faz_ dil Nafıa işlerıni taa u e ıp muva ıye e ı ır ıgıne v blf' 
kaı!aranın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususı"le yapılan tebligat üzerine mahkemeye Fatih Tramvay duragı· 75 numarnlı f ve~ 

laya. çıkmak .. şarıı.·.ıe, en. çok arttıra_ nafıa işlerini başarmakta fenni kab iliyeti olduğuna dair Na ıa. 1 _,,ıil 
faiz ve masrafa dair olan iddbların, bu ilanın neşri tarı'h'ındc'n 1·tı'boren gelmemiş olduğundan gı,Yabında muayenehanesinde hergün saat 16 h l J ı B ı b b d 1 Jd ,~ 

" d ı "dd · k'l' 'k b na ı a e e ı ır. oy e ır e e e e tın' den alınmış müteahhitlik vesikası ibraz etmesi. İsteklilerın J·' 
20 .. . . d k .. b evam a mu eı ve ı ı vesaı ı raz dan sonra hastalarını kabul ~der. """" gun ıçın e ~vra ı mus itelerile bildirmeleri icab eder. Aks; halde edilmezse ihale yapılamaz. Ve satış . ı· e " 

edeceğinden bahisle 20 gün mud - •• • . .. meklublarıpı ikinci maddede yazılı saatten bır saat evve ın tJ• 
hakları tapu sic:Ji~e sabit olmadıkça satış bedelinden paylaşmasından detle gıyab kararının ilanına karar Ci'diy", Zuhrevıye talebı duşer. akb k bilin' d ı ri lılııı" 

6 - Gayrimenkul kendisine ihale Sular Umum Müdürlüğüne m uz mu a e verme e 
hariç kalacakları ve daha fazla malümat almak ıstiyenlerın 8/7/933 verilmiş ve mahkeme 16/9/938 sa- Doktor Feyzı' Ahme-d .· _: Denı'z 'k 1 k b 1 dild 36"- / olunan kımse derhal vey1 verilen Postada olan gccı me er a u e ez. • Jt• .-/ • .if 
tar.ninden itibar?n htl'kPSin görebilmesi için açık bulundurulacok olan at ~4.d_e bırak.11.mış olduğun~an ta-\ hastahanesi cild ve emrazı zührPvi- mühlet içinde parayı vermezse iha- .. .. .. 1.1> h~~ 
arttırma ŞJrtnamesile 9:14/5334 numaralı dosyasına müracaat:arı ilan rıhı ılandan ıtıbaren beş guo zer_ e mütehassısı, muayenehanesi An- le kararı fesholunarak kend;sinden 1 Beyolu Üçüncü Sulh Hukuk Hii- Sultanah.med uçuncu sıı • 
ol,ınur. - fında itıraz edılmediği takdirdeı~ara caddesi Cağaloğlu yoku~u. Pa- evvel en yüksek teklifte bulunan kimliğinden: m~kemesınden: . uJırı~ ' 

--:------------------------....::'3::·1=8=J~) -- mahkemeye gıyabında devamla ka- zardan başka her gün 15 den sonra Istanbul vakıflar ba-nı ıJ · Kimse arzetmiş olduğu bedelle aL Mahkemenin 938/235 sayılı dos- , ' ile 
Sultanahmed birinci sulh hukuki istanbul ikinci ıcra memurlu' rarkverilecekğı _gıyabı kakra.~ı teb'1i.ği hru.talarını kabul eder.Telefon:~3899 mağa razı olursa ona, razı olmaz yasile Beyoğlunda abanoz sokağın- vekili avu~at Hikmet Zdıyav~~ ı&' 

ha'kı'mlı"ın' den.· o.ın gun_I ma amma aım oma uzere ı onlD" b 1 h b .. k 1 ..,_ t K. t f d tafa ve Alı Raıf arasın .ı ,,. " ve.ya u unmazsa emen on eş gun da bak a ....,a azım ara ın an 1 k da'.,. ı> 
İ . · . olunur. 918119 lŞ 1461 dosya ııayılı alaca • 

Hazıne namına st.ınbul malıye Beyoglunda Büyük kabristan sır •• --- - mtiddetle arttırmaya ~·karılıp en Beyı.ğlunda Tarlabaşında Kilit 1<1- ' _ _ .. ~ı. '" ı~' 
mtıh• kemal müdül'lüğü tarafından l>Ağında 48 numaralı Kohot apartı_ Tekirdağı Asliye Hukuk Mahke_ Diş dok toru ,:Obc.yt Ölçer : - Edir çok arttırana ihale edilir. İki ihale kağında 4 No. da oturan E!erd Va- Cagaloglu Molla fenaıı y~pıl~J • 
Kasımpaşada Dörtkuyuda 4 :'luma- manında mukim iken el"evm .k _ mesinden: nekapı Karagumruk tramvay dtı - arasındaki fark ve geçen günler L risi Anjel aleyhine açılan 50 lira 21 No. lı evde oturaı'. d sı'~. , 

• ı a ıı.. . . ed' ta olan muhakemesın e .. ~o' 
ralı tütünrü dükkanında Abdülka - metg5hı meçhul bulun~n Alber Tekirdağı Cukurçesmede bakkal rağı No. 95 her gün. -~talarını ka- çın '.15 den lıesab olunacak faız ve alacak davasından dolayı dava ı- . f a go .. f!, 
<lır ile Kasnnpaşada Zincirlilrnyuda Kohot ve Eina Kohota: Abdullah vekili Avukat Cevdet ta_ bul eder. Cumartesı gunleri saat diğer zararlar ayrıca hükme hacet lene gönderilen davetiyede Anje- deaaleyhlerde_n Musta. ay elle o ,a-

k d d " . . . ed k h rılen davetıyenın bır s ·~ 
110 numaralı evde kazancı Mehmed Hazinen1n aleyhinde İstanbul as_ rafından Pestemalcı Mushfa kızı 14 den 15 e ~ ar a ı alovadakı kalmaksızın memurıyetımzce alıcı- !in mezkur haney ı terk ere 3- . ·- . a,kerlı bıt:' 
aleyhıerl·ne 1 k' l' !ive beşı'nc' h k k d · · . . . muayenehanesınde bulunur. dan tahsil olunur. Madde •133» len ikametgahı meçhul bulundug"u ask_er.e gıttıgmden ve ~ g'ıı 1' •. ' 

açı an es ı po ıs memu_ ." ı u u aıresınden is- Zaıde aleyhıne açılan ıhter d3va_ h l b 1 :ıU " 
IT ı ·ı k f 1 ti · d d ı 2 t h 1 2280 numaralı kanun hükümleri · t ğ'I resının meç u u un 11r•~ . ru a ı e e a e erın en o ayı 5 ı sa \'e temyizce dahi ıasd:k edi- sının yapılmakta olan muhake'Yle- r'l p~r :\tÖr: bildirilmiş ve davacının ıs e ı e ve tahkikatile mübaşir!n ~c 1 H 

lira 87 kuruşun tahsili hakkındaki le;ı 2
1
1/7/926 _tarıh ve ı;,s numaralı sinde vaki ilanata rağmen isbatı _ gözönünde tutularak menkulat YU- 20 gün fasıla ile ilünen tebligat ic- b·ı· t•b " ,~ 

ıla ı karıda gösterilen 13/7/938 tarihin- ·ı k h k · anlaşılmış olmakla ı a ;ddC1 ~' 
dava"ın cari duruşmasında borç - mı.r a acagı olan 247 !in 50 ku_ vücut' etmiyen müdd~aleyh rak_j Dr. CAf'ER TAYYAR KANKAT rasına karar verı ere mu a emesı çevrilmiş oldug-undan mıı I' ' 

• ruşun maa ·r· h · de Gebze İcra Memurlug-ı.ı odasında 14/9/938 t 10 t ı·k k lınmış ol · c~ 1~1 ra yapılan ilanen tebl g't üze- .. · .. '."asarı ı ta sil. için vaki kında gıyap kararı ]•!ittihaz kara_ Operatör - Um!.iıTu cerrahi, sinir saa a a ı ı - kilinin talebi üzerine ·tun ·n :J., 
· hk g 1 ed'kle · :ı muracaatı uzerıne tebli~· kt . • . . işbu iliın ve gösterilen arttırma şart_ d . b .. d tta e11ı" r ne mı emeye n m ı rın. en . . bı mu azı rı mezkurun dahi ;Jonen teblı·'>ne ve dimag· cerrahısı mütehassısı ve duğun an ı.ş u gun e ve saa gat icrasına ve muhakenı _ r''~., 

hak 1 d d ı ıcra emırler nı'n ·k · namesi dairesinde satılacag"ı ilan O- d ğ' b' k"I ·a > 
tr.J emenin gıyap arır a evam.a · ı arııetı::ahlarını . . mahkemeye gelme i ı ve ır ve ı 938 _ tarihine müsadif ' _,, >" 

nızın h 1. t' h ve muhakemenın 1'\/7/938 Cuma K d d ğ . h lunur (380") •· 
müddei vekili ves~ik ibraz e:ti~in- .. meç. _u ıye ı asfbile bir ya ( a ın o um mute assısı) · - göndermediği takdirde gıyabında saat 10 a talikine mahke!llr·e'·ı11 '.r 

mudd ti ı t bl günü saat dokuza bır;.kılmasıııa kJ_ 
den bahisle muameleli gıyab kara- k. 1 e e ı anen e iğine ;cra h;L rar verilmiş oldug"undan J:e,·f;vet Adres: Beyoğlu Parmakkapı, Ru- İstanbul asliye birinci ticaret mah_ muhakemeye devam olunacağı dave- rar verilmiş olduğundan ) b ·'I' 
rının 20 gu"n mu" .~detle ı'la'nen teb- :m. i.ğince karar verilmistir. İlan k · kCı d b" t veY3 11" 

el • ilan olunur. 12901) meli han No. 1. Muayenehane Tele- kemesindcn: tiye tebliğ makamına kaim olmak va tı mez r a ızza ]ıJOO .' 
liğine karar veri!m'ş ve mahkeme tarıhı~den itibaren bir ay içinde İstanbul maliye muhakemat mü- (8573) kale mahkemede hazır b11

11
._., ~r"', • 

1 

mezkur ·borc ----------- --- fon: 44086 üzere ilan olunur. ı·" 
19/9/938 saat 14 de bırakılmış oldu- . u maa m.asarif ödeme_ bulunmanız ve bulunmadığınız tak- ===============\ düçlüğü tarafından Bahçekapıda dığı takdirde gıyaben ırııece~· 1 

nız ve bu mıiddet iç'nde bo .. k erı ~ 
ğunilan tarihi ilandan itibaren beş d 1 tk'k .. rcu 0 - dirde hapsen tazyik olunacağınız Cermanya hanında 27 numarada 14191938 çarşamba saat 14 de hıra_ ye devam ve a~rar v 

·· . . . ... emez, e ı mercıınden veya tem_ Zührevi ve cild hastalıkları M h d Ş"k .. ı h " 935/72n t bl"g" olunur A 
gd~nd zarfında ıtıraz edılmedıgı hk- yiz veya iadei muhakeme yolile aid gibi hilafı hakikat beyanatta bulu- e me u ru a ey ıne ~ nu_ kılarak davetiyes't de mahkeme di- nen e ı · ~I' 

ır e mahkemeye gıyabında bakı- oldug· u mahkemed . nursanız hapis ile cezalandırılaca - H • Q,. maralı dosya ile açılan 10591 lira a_ d 'd re e . 
en ·er anın geri 0 ay rl ffi lacak davasında şimdiki oturduğu vanhanesine tal ik kılınmış ol uğun- Sahip ve ne§Tiyatı ı 4 

lacağı gıyab ktıTarı tebli!ii maka- bırakılmasına da'ır b'ır karar t' _ g-ınız 36/3629 numaralı ı'cra emrı' n'n r • er B ha_.;ri 
k . im k .. ı • ge ır . . yer belli olmıyan müddeialeyhe teb_ dan mumaileyh in belli gün ve sa- cış mu • • . IC~ . 

mına aım 0 a uzer~ .an olunur. medikçe cebri icra yapılacağı ve ge_ tebliği makamına kaim olmak üze- Öğleden sonra Beyoğlu Ağacaml ligatın ilanen yapılmasına mahke- atte mahkemeye gelmesi lüzumu ;_ ETEM İZZET BEJi/ -'51 
938/269 ne bu müddet içinde mal beyanında re ilan olunur. k• rşısında No 133 Telefon: 43595. mece karar verilerek muhakeme lan olunur. 935/729 SON TELGRAJi' MA'.l'BJ\ft 

tisı 

~' 
tr 


