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idaremize getiren oktıf/tıcuim mm: Sf)N 
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lan tarafından meccone'l tedavi edile
ceklerdir. Kuponlar. iter gün idarei'ıane
mizde deği§tirilmektdir. 
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HATAYDA HAK Y.ERINi BULUYOR~--, 
Cumhuriyet hükıimetinin azimkôr ve 

tutumu beklediğimiz neticeyi 
muvaffak 

getirdi 
Watayda Pazartesi gününden itibaren tekrar secim 
aşllyor, Antakyada vaziyet çehresini değiştirmeye 

faaliyeti 
başladı J 

atayda bugünden itibaren .. Başvekilimiz Avrupa su/hunu korumak içinı 
>eni şartların tatbiki başlıyor An karada yeni gayretler sarf ediliyor 

ö 
llderin direktı!leri ile 

~la~ak çalışan Celfil Ba
Po . etınin takib e.ttiği a -
a~ıtika ve gösterdiği yük
h"t l'leticesiııde nihayet 

k.~~~t~k.umeu llatnydaki hat
.~ !Jtın yanlışlığını anlamış 

~da hakkı, mevcud itllAf-
Vc rnukavelelerin tam 

------~ -
H•t•Y Halkvia.. yapılan bir toplanb 

Af Kanunu 
Matbuat suclarına da 

t 

Ba~vckilinıiz Ank:,rnda 

Ankara 3 (Husuı;i muhabirimiz 
telefonla bildiriyor) - Başvekil 

Celal Bayar, bu sııbah dokuzu beş 

geçe eksprese bağla!'lan hususi bir 
vagonla buraya avdet et!_i: 

Kendisinı istasyonda Meclis re
isi, Vekiller, meb'uslar, devair er
kanı, askeri komutanlar, vali, em
niyet direktörü, müessesat mü - ı 
dürleri ve çok kalahalık bir halk 
kütlesi tar:ı.fından karşı1andı. 

(Devamı 6 ıncı sahifemizde ) 

Yunanlstanda : 

teşmil edilecek mi? Bir komünist 
hu- Şebekesi Parti genel sekreterinin bu 

susta meclise bir teklif yapması 
ihtimali kuvvetli 

Ankara (Hususi muhabirimiz -
den)- Adliye encümeninde tet
kikatı ikmıl edilt-n ve hcyvli ü. 

· mumlyeye sevkedi1en af llıyilıii. -
sının önümüzdeki hafta içinde 
Büyük Millet Meclisinde muzake· 
resine başlanacaktır. Bu müna _ 
sebetle bazı hatibler söz alacak-
)ardır. 

Hususi surette öğrenciiğıme go
re, Cumhuriyet Halk Partisi U • 
mumi Sekreteri ,.e Dahıliye Ve
kili Bay Şilkru Kayanın da bu 
münasebetle bir teklif yapması ih
timali mevzuu bahsolmaktadır, 

Bay Şükriı Knyanın bu teklifi af_ 
fın matbuat suçlarına da teşmili 

için olacaktır. Mü5tehcen, mayub 
neşri~·at, şantaj gibı ~uçlar dışın

da matbuat kanununun kayıdları 
dahilinde 1!) mayıs 938 tarihine 
kadar işlenmiş ve mahkemelere 
intıkal etmiş, karara :ktiran eyle. 
mış. infaz sırasıııa girmiş suç ve 
hükümlerin affını da Genel Sek -

• reter .i\ieclısten ıstıyecektır. Ga _ 
zeteci!er:n memlekete, ı ejıme bü-

Parti Genel Sekreteri ve I~ Bakanı 
Bay Şükrü Kaya 

yük ,.e f edakaran e hizmetleri kar -
şısında ya şahıslar arasında ta 

(Devamı 6 ıncı sahüede) 

Yakalandı 
SeJanik 3 (A.A.) - Zabıta ko -

münist komitesi .-ızası ıle c komü -

nist gençliğ,> teşekkıilunün baş _ 
lıca zimamdarlarıııı te\ kıf etmiş

tir. Bunlarır. hepsi de memurlar 

tara.fmda:ı \"'Jcı.ıde get.r11ı. 1 .. olırn 1 

teşekküle dahil bulunmaktadır -
lar. Bunlar, bir takım profesörler, 

öğretmenler, gümrük, posta me _ 

murları ve banka müstohdemlni

dir. Birçok vesaik. E>ldc edilmiş -
tir. Mahkeme, mütrehinıieri hapis 
ve nefi cezalarına mahkum et _ 
miştir. 

Gemiler, tayyare
ler ve bütün hü
kumet kuvvetleri 
Beş yaşrndaki bir 
çocuğu arıyorlar 

( Yazm 6 ancı sayf amızdı. ) 

lngiltere ispanya işine mü 
dahale etmek ve Almanya 

ile uyuşmak istiyor 
HENLAYN YiNE LONDRAYA GiDiYOR 

Londra 3 (Son Telgraf) - ;. _ 
koslovakya Almanları reisi Hen
layn yakında tekrar buraya gele. 
cektir. Geçen defa t1alnız §ahsi 
dostlarile temas eden Henlayn'm 
bu defa hükUmet ricalini ziynı ~t 
~deceği anlaşılmaktadır. 
Henlayn'ın bu ziyaretine büyiıh 
bir ehemmiyet verilmektedir. 

Siyasi mahfiller bu ziyareti mu
teakıb Çekoolovakya meselesı -
nin sulh yollle halli için daha cid..l 
di adımlar atılacağı kanaatini 
beslemektedirler. 

Çekoslovakyanın ırk esasların'.\ 

göre ayı:.ılml§ federal bir devlet 
olarak kurulmasından :;onra İn _ 

Cihan siyasctile yakından alakadar olan İngiliz ve Fransız 
Daşvekilleri Çem bcrlayn ve Daladiye 

gilterenin, tıpkı İngiliz _ İtalyan 
(Devamı 6 mcı aahifemWle) 

Bir taşla 
4 kuş 

Birden vuruldu 

istemiyorum.. Çocu
. ğ u istemiyorum 

bırakın beni .• 
Beyaz zehircilere ~ıçk1rarak ağhyan kadın böyle feryad ediyor 

aman yok Fakat bir türlü çocuğunu 
Emniyet müdürlüğü 2 inci şu

be müdürlüğü yeniden 4 beyaz almıyordu, çünkü •.. Y•zıaı 
6 d a 

zehir kaçakçısını yakalamağa mu- ı=======-====-=-============-=:ıı:ı:::=ı:::aı--====== 
Yaffak olmuştur. 
Beyazıdda sabıkalı Battalın a _ 

damı Ahmcdin eroin satıcılığı 

yaptığı öğrenilmiş ve yapılan ter-. 

tibatla bir muhbirle iki paket e. 
roin aldırılmıştır. 

Bu sabah da meşhur eroin içi _ 
cllcrind .. u Şehab:m ı.:yni f:iliı.stan , 
eroin almağa gittiği görülerek 
işaretli para ile Ahmedden tek _ 
rar eroin alınmıştır. Ve bu sırada 
da Ahmed yakalanmıştır. 
Yapılan araştırmada işaretli 

paralar, Ahmedin ayakkabıları 

ıcırıdc bulunmuştur. Ocak iç:nde 
de ka~ıJmış tebeşirle karışık bir 

(Denımı 6 ıncı sıtlıifede) 

Kanton İhtililcilerin şefi Frımko'ıaun bir teftlt eanaamda çeld1mit bir ~ 

!•Panyada: 

.. 
Yine Japonlar 
Tarafından 
Bombardıman edildi 

Kanlı boğuşma 
Kanton 3 (A.A.) - Sekiz Ja _ 

1>9n tayyaresi' bugün öğleden son. 

ra Kantonun muhtelif yerlerıni 

bombardıman etmiştir 

• 
ıne şiddeti le bütün başladı 
Frankistler Valansiyaya doğru i.erHyerlar 

lYuısı altıncı sahifemizde) 



?-SON TELGRAF- • ..._ ı• 

Elektriğin ucuz ı atı l·'~ski istikrazı 
ması _bir çok şeylere Dahili tahvilleri 

tesır edecektır r o .... ı· ·ı· . egış ırı ıyor 
Fa bn ka larrn ucuza satacağı 1938 •kramı,.ıı tahvill•r 

il 1 k • b l• 1 aatı-,a çıkarddı ma arın ucuz u nıs e ın Hükfunet namına Maliye Ve -
kAletile Cumhuriyet Merkea 

muhafaza etmesi• ı'çı'n Bankası ara~ı~da akdolunan mu.. 
kavele mucıbınce thrac edilmni 
kararlaştırılan 193& ıenesi ikra • 

HATAY 
(lllrlnd nhH .. • devam) 

kat'iyetle temin ettllf gib~ Ha -
taydaki Fransu delegesi Garo da 
hükıimetindcn ve Suriye fevka. 
iade Komiserliğinden aldığı kari 
emir neticesinde başkonsolosumu
zu ziyaret ederek Türk halkının 

flkayetlne mevzu olan herşey en 
kat'f şeklile derhal hal ve takib 
edeceğini bildlrmiştir. 

Hatayda normal vaziyetin iade
li için derhal ltUhaı olunması 

kararll~ştınlan tedbirler fÜnlar • 
dır: 

iş kanununun 1 ind yıldönümü 

Aym 15 inci günü bu münasebetle 
işçilerimiz tezahürat yapacaklar 
Kanunun 2 inci yı) dönümüne kadar işçileJ'e 
yene faydalar temin eden talimatnamelerde 

tatbik ediJmik elacak 

Neticeleri kontrol etmek lazım 
miyeli tahvilleri dünden itibaren 
piyasaya çıkarılmıştır. 

- 1- Hatay Halk Partisi mtı • 
messillerinden Doktor Abdur -
rahman Sancak hükUmetinin Da
hiliye müdürlilğüne getirilecek, 
Polis ve jandarma kuvvetleri bu 
Tii.rk direktörün emrine tevdi e-
dilecektJr. Müdürün salahiyeti 
tam ve mutlak olacaktır. 

İJ kanununun tatb!ka başlanı • 
tının 1 inci yıldönümü 15 hazira. 
na tesadüf !tmektedir. Bu müna.. 
sebet!e muhtelif şehirlerimizde 

çalışan işçilerimiz merasim yapa. 
caklardır. 

İzmir viliyeıf bu münasebetle 
yapılmasına izln rica olunan blr 
miting için müsaade vermiştir. 

O gün on binlerce i_şçi de İz -

mirde Cumhuriyet meydanında 

toplanarak nutuklar söyliyecek -
ler, şenlikler yapacaklardtr. 

Hukunıet hayat pahalılığı sa • 
vaşma devam etmektedir. Llek
trık, devlet eline geçtikten sonra, 
kılovat hqına alınan lstirnlik 
resmı indirilmektedir Halka vı 
fabrıkalaca ucuz elektrik vermek 
hayat1 ucuılqtınnak içln atı\ı.ıı 

en mühim adımlardan biridir. 

Fabnblarımwn ekaecm elek • 
rık kuvvetinden istıfadı etmek. 

tedir. Pahalı elektrik tarif~ fab. 
rlkalarm maliyet liatı Uzerinı tL 
sir ediyordu. Kilovat bqına iki 
kuruş resmin kaldmlmuı, fabri. 
katarının ucuz mal çıkarmasına 
sebebiyet verecektir. Bu suretle 
istımlAk resminm kaldırılmasile, 

fabrıkalanmız yeniden bir hima. 
yeye mazhar olmaktadır. 

Halka ve fabrikalara ucuz elek
trik temin edilırken, bunun yeni 
oır hınıaye olduğunu kabul edl • 
yoruz Bu mlınasebeile ~ fikri 
ortaya atıyoruz. bugün bu hiına -
yeler yapılırken, hayat ucuzluyor 
mu? Yani hımayelerden istifada 
eden fabrikatörler malını ucuz _ 
!aştırıyor mu? Bu suali sormalı 

zamaru gelmiJtir. 
Kumaş neden ucuzlamadı? 

Hükumet yünlü kuma§ fiatlan.. 
nı da ucuzlaştırmak için 15 tem
muz 937 senesinden 15 niSana kL 
dar devam etmek üzere tenzilit -
lı bır gümrük tarifesi tatbik et -
mişllr. Bu tarifenin tatbl~ yll • 
zünden memleketimize mühim 
mıktarda lrumq ginniftir. Bafve
kalet istatistik umum müdürlü~ 
.arafından nep'9dilen iıtatıstikle
re göre. 937 senesinin tlk dört a. 
yında. memleketimize 314 bin 
füahk yünlü kunıat ginniJti. Hal. 
~uki 938 senesinin ilk dört ayın. 
da meml~ketimiz.e 2 milyon 600 
bın liralık yünlü kumaf girmif -
tiı. Aradaki fark pek büyüktür. 
HükUmet. memlekeUmizde yün ~ 
lü )n&m&J ucuzlaauı diye güTQrük 
tarıfelerin~ tenzUlt yaparak, dı.. 
ş~pdarı faz.la kumaş gırmesfni te
rr.ın etti. Fakat bu kadar mal s-L 
diği halde neden kumaş ucuzla -
mııdı. 

Hayatı ucuzlaştmnak yolunda, 
atılan bu adım bu cenemi çıktı? 
Hüklımet, tenzilit.lı gümrük ta_ 

rif6ini tatbtla t"derken. kumaş 
cfiatlannın ucuzlıyacajUlJ heaab 
etmişti. Fak.at marul birkaç tica
rethane, aralannda birlik yapa -
rak fiadara hAklm olmUflardır. 

Bunu bir misal olarak burar
yazayoruz.. Demelı: olu:ror ki. lu. 
maye ve hOJd\metin yaptıia bu 
fedakkhktaa halk ~ etme
miftlr. 

Yapılacak if fUdur: Himayeler. 
den sonu hlmayelerin neticesini 
kontrol etmek JAzı.mdır. Bu dev _ 
letin en büyük bir hakkıdır. Bu.. 
günkü fabrikalar, himayeye da
yanarak yaşamaktadırlar. Böy • 
le olduğuna ıöre, devlet himaye. 
ler neticesinde bir f abrlkanın, b!r 
ticarethanenin ubf fiatuu koD • 
trol etmelidir. 

Elektrli: istihlik reaminin kal • 
dırıld.ığı takdirde, fabrikalırın 
maliyet fiaUan azalacaktır. Fa • 
kat satıt fiatlarııııia bir fark o\ • 
rnıyacaktı.r. O zaman, İktıaad Ve. 
kAleti, bu fabrikalara ıu 'uill 
sorabilir! 

- Siz istihlAk resmi verdiğinu 
zaman, bir malı bu !iata satıyor
dunU%. Neden ucuzlaştırmadınız? 

Himayelerden maksad. halka u
cuz eşya temin etmektir. Böyle 
bir netice hasıl olmadığı zaman, 
hükfunet himaye ettiği fabrika _ 
!arın maliyet fiatlarını, sıks sık 

kontrol etmeli- Bu arada lhtildr 
yapan fabrikaları himayeden 

mahrum etmelidir. İktısad Veki. 
leti bunu bir ceza diye fabrika -
lara tatbik ettiği takdirde, fabri
kaların daha ucuza mal satacağı.. 
na emin olabilirz. 

Diğer taraftan, tenzilAtlı tari • 
felerln tatblkında kumq ithal e.. 

den ticarethanelere de •neden u. 
cuz mal satmıyorsun• diye bir IU

al sorulabilir. 

Netice olarak fU ffkrj tekrıır 

ediyoruz. Blr taraftan himaye e

derken, diler taraftan, himayele. 
rin neticesini kontrol etmek ... 
Eğer bu sıkı kontrolu yapar • 

sak, o zaman halkı da himaye et. 
mfş oluruz. 

lstanbul 
Paraşüt 
Kulesi 

En münasip inşa yeri ela 
rak Safraköy bulundu 

Bu aydan itibaren cTürkkuşu• 

faaliyeti için tehrimlzdı bazı ye. 

n.i inıaat yapılmasına başlanıla -
caktır.r. Bu meyanda bi rde cpa -

ratüt kuleli• tesil vı inşa oluna
caktır. Paraşüt kulesi için en mü. 
nuib yer olarak Safra köyü bu -
lunmuttur. 

K6yün clvaruu buJ modern bf. 

nalar ve leliaat cb tliv• oluna -
cütır. 

2- Tazyik ve tedh~ yUzilnden 
kendilerini tescil ettirmemif btı
lunan Türkler yeniden açılacak 

bilrolarda tescil olunacaklardır. 

Türk işçileri, kendilerini ve aL 
lelerile çocuklarını hal ve istik -
balde tarsin eden bu mutlu gUnü 
tezahüratla tes'id edeceklerdir. 

'- " 
ŞC>hrimizdckf işçiler de hayat ve. 
reni~ kanununun kendilerine hah. 
şettiği mühim faidelerden bahia.. 
le samimt tezahürat yapacaklar • 
dır. 

Ayni suretle İzmrideki ~çiler 
de 15 haziran günü tezahürat ya. 
pacaklardır. 

Diğer taraftan işçilerimlJ hak

kında hazırlanan yeni talimatna.. 

me ve nizamnamelerin son for • 

maliteleri de yakında ikmal olu. 
nacaktır. 

Gerek bunlar ve gerek bir kı -

sun iş yerlerinde daha iş kanunu. 

nun tatbik olunmasına yakında 

başlanacaktır. 

Bu tahviller, ellerinde 1918 • 
1934 tarihli istikrazı dahlll tah
villeri bulunanların senedlerile 
değiştirilmektedir. Ve 20 lira iti
bari kıymette olan istikrazı dah.W 
tahvilleri için 1 tane, 100 lira itL 
bari kıymette olanlar için 5 tanı 
ve 500 llra itibari kıymette olan _ 
lar için de 2'' tane ve beheri 20 
liralık ikramiyeli 938 tahvili va. 
rilmektedir. Yalnız ikramiyeli 
938 tahvılleri henüz matbaada ta.. 
bı edilmekte öıduğundan bu tsh. 
vil yerine, onu temsil eden mu • 
vakkat makbuz verilmektedir. Bu 
muvakkat makbuzlar, bilahare 
asli senedle de değiştirilecektir. 

8- Suriyeden vı Elcezireden 
Hataya getirilmlı ve teslih edil -
miş bulunan Arab ve Ermeni ko
mitacıları derhal Sancak hududu 
dışına çıkarılacaklar. ·====================:::::;:;:::================================= 

Değiştirilme iıi 1 temmuz 938 e 
kadar Merkez, ~ ve Ziraat Ban • 
katarından yapılacaktır. 1 tem _ 
muz 938 den sonra da yaln.1% 
Merkez Bankası gişe.sinden de _ 
ğiştirilecektir. 

Yeni tahvillerin ilk ikramiy•.t 

keşidesi l lkinciteşrin 938 dedlr. 
O vakte kadar ellerindeki istikra.. 
zı dahillyi verip de 938 tahville _ 
rinden almıyanlar ileride bir hak 
iddia edem~·ıecekJerdlr. 

4- Örfi idare kaldırılacak, hal
kın fikir, rey hürriyeti tes.ia ol~ 
nacaktır. 

5- Yeniden bazı mıntakalarda 
tescU büroları açılacak. tescil iş

lerin o asla tazyik ve tarnfkirlik 
karıştırılmıyacaktır. 

6..:.. Hükllfflet btltün cemaat şef
Jerinin iştirakile halkı s!lkftne dı., 
vet eden ve yine hnlkm hürriyet 
ve hakkını tanıyan bir beyanna -
me neşredecektlr. 

Bu şartlara tamamen riayet e. 
dildiğj takdirde Hatay meselesi 
tabii şartlar içinde seyrini taklb e
d~ek ve kısa z:ımanda müstakil 

fKOÇOK HABERLER il Hatay kendi hüviyet ve karakteri 
ft 1\ içinde teessüsUnO lamamlaınış o-
==ız-=*==E=v=k=af=id=ar==esı=.=. v==a=k=ı=fl=ar:w::::k=a=n=u=- 1 ac~ k tır. 

Maamafih dün gece ve bu sabah nu mucibince ekalliyetlere aid 
vakıfların da evkaf idaresine fa.. Hataydan gelen haberler umumi 
desi lAwn geleceğini ileri süre- çehrenin değiştiğini ve umumi ha.. 
rek emniY,et müdürlüğünün bu _ vaya biraz ferahlık geldiğini bil -
lunduğu metrük Sanasaryan ha • . dirmektedirler. Fransız gazeteleri 
nıru istemektedir. de dünkü ve bugünkü nü!'halarm-

da Türk dostluğunun değerini te_ * İngiltere hükilınetinin İtal - barüz ettiren makaleler neşir ve 
yadan tayyare satın alacağı ve Hatay ışinin mevcud ahidler da· 
evvell bu işe razı olmıyan ltal - bilinde itmamının Fransız hükft-
yanların para sıkıntısına çare meti için bir vazife olduğunu ka. 
bulmak için buna razı oldukları bul ettyıektedirler . 
haber ver:ilme.ktedir. Celal Bayann vl' Dış Rakanm 

* Şehircilik mütehassısı Prost, beyanatı 
istimlik işinden evvel yol yapıl _ Hatay meselesinin aldığı c:on şe--
masını doğru bulmamış ve yeni kil üzerinde Başvekil Celal Bayar 
yapılacak yollara tesadüf ~en dün akşam Haydarpa~adan hare -
binaların is_timlıik işinin daha ev- keU esnasında §U beyanatta bu. 
vel bitirllmesini temenni etmiş .. Junınuştur· 

tir. - Hatay me!lelesinde ~ok ya -
kanda iyi bir netif.,~·t ,•anlacağuu * Balkan otomobil yarışı dün 
kuvvetlt> ünıid ediyorum Darid -

başlamıştır. Şehrimizden bu ya _ 
'!o'f" \'ekilimi7.in eli çok uğurJudur, 

rışa iştirak eden Rebul ve F. Mos. 
kof ısmınde iki otomobil ama _ Hangi meseleyi ele nlırsa ınem -

Jekef için hayırlı bir ~ekilde neti-
töru otomoblllerile dün akşom t'eJc.'ndirir 
saat 7,~ da Taksimden Atina\'& 

Harkıye VekiH Tevf!k Rüştü A-
hareket etmişlerdir. Sporcular SL ras da şu cümleleri ilAvt etmiştir:~ 
ra ile Atina. Slfya. Belgrad vt _ Bl'n bunu daha cvnl de söy-
Bükreşe uğrıyarak 1stanbuJ dö - !edim. LL' A tatürku 1 alı akı•iı~ Her 
neceklerdır. 

işı i.;e:di N I ba~1r . rl ır • · ınu-* Londrada muvaffakiyetli bir uffakiyetJ arkadaşlarına mal• 
kredJ anlaşmas• yapan İş Bankası derler .. 
umum müdürü ve İzmir saybvı Başvcltil istasyondı kalabalık 
Muammer EriJ dün akşam An - bir halk kütlesi tarafından uğur · 
karayı dönmüştür. lanmııtır 

Kuyumcular da 
Altın ahm ve satımı 

r•P•bllecekler 
Maliye Vekaleti altın alım ve 

satımJ hakkındaki kaıarnamt'de 

batı ~eğişiklikler icra olunmuş • 
~ur 

Ezcümle bundan sonra kuyum
cular da sikke halinde veya zinet 

altını şeklınde bulunan altınları 

alabileceklerdir. 

Fakat bunları aldıkları şahısla. 
rın isim ve adreslerıle beraber 

defterlerin& yazacaklar ve bun -
ları derhal eriteceklerdir. Bu al

tınların nereye satıldığı ve nere. 

de kullanıldıjı ciıı bilahare ayni 

deftere kayıd ve işaret olunacak
tır. 

Ormanlanmızda 
Yang.ın kulübeleri 
Yapıldı 
vyrıca bir çak erman

lara yüzlerce levha 
.. sıldı 

Memleketin ağaç sevgisinı kök· 
!eştirmek ve ormanlarımızı bal
tadan kurtarmak ıçin her tarafta 
esaslı surette çralışılmaktadır. Bu 
cümleden olmak üzere bütün or. 
manlarımızda yr.ngır. kulübeleri 
yapılması ve ağaçlara levhalar a
sılması kararlaştırılnr&k birçok 
yerlerde l:>wılar yerina getiril -
miştir. 

Bu yangın kuJübelerı arasında 

mükemmel ıe:efoA te9kilatı var • 
dır. Ormanlarda c-jaçlara asılan 

yüzlerce levhalar da şu mealde · 
dir . ·Sigarayı söndür•, •yangını 

haber vermiyen mes'uldür•, cfi -
dar.ı kesmezsen büyür e.ğaç olur•, 
•Ormanlara başıboş hayvan gire. 

ı mez• \"e Ulh ... gibi. 

salaha doğru ıittiklerinı gorecek • 
siniz!• 

Müddeıumum.i bu notlar üzerin. tik Hiçbır ıpucu bulamadık 

de bir hayli durdu. Doktor Şina - - Onu mahkUıniyete sevkeden 
siye kanaatini sordu: yegane sebep, kendi itirafıdır. Hal. 

•Karımı rencide ettiğim zaman, - Şen ne fikirdesin, doktor? buki yapılan tahkikat, Mansuru bu 
onun hoynunu bükerek, karşımda - Vallahi azizim, ben bu adamın hadisede masum mevkiinde bıra -

Süvarilerimiz 
DUnkU mUaabakalards 

3 Uncu ve 4 Uncu 
ultiular 

Dün Varşovada Lehistan ordusu 

ve Mareşal PHsudskf atlı müsı -
bakcıları yapılmıştır. 

Bu müsabakayQ süvarilerimizle 

beraber 6 millete mensuh süvari. 

ler iştirak etmiştir. Usul mucibin

ce her süvari bu konkora 2 atı bir

den kullanarak girmiştır . 

Neticede üsteğmen Saını Polat

kan, 60 kil.su= zabit nrasında 3 ün

cü, yüzbaşı Cevad Gürkan 4 Un. 

cü, yüzbaşı Cevad Kula 10 uncu, 

ve yüzbaşı Eyüb Öncü de 12 inci 

olmuş) ardır. 

Nakil 
Vasıtalarında 
mecburi sigorta 

Kara yollarımızda seyrüseferin 

tanzim olunması ve mütemadi -

yen artmakta olan nakil vasıtaları 

kazalarının önüne geçilmesi için 

memleketimizde de vesaiti nakli

yede mecbuurf sigorta usulünün 

tatbik olunacağını evvelce haber 

vermiştik 

Hükumet bu maksadlıı bir ka. 

nun layihas: hazırlayarak Büyük 

Millet Meclı::ıne vermiştir. 

Bu sigortalar her kaza için mo

tosiklette 4000, otomobilde 7500 ve 

otobüstt 10 bin liralık olarak ya
pılacaktır. 

* Karabük demir ve çelili 
fabrikalarını ~a eden İngildi:r 

grupu mümessili M. Makenzi dün 
şehrimizt gelmiştir. 

garib tiplerle karşılaşırız ki.. Bu 
hAdise de öyle henüz ehemmiyetini 
kaybetmemiştir. Muammanın dü _ 
ğümlerini çözmek sizin elinizde _ 
d.' ır. 

hazan yaprağı gibi soluk Vf ölgün hastanemize geldiği i!k gündenberi kıyor. Ben. İffet Hanımı boğan giz. * 
HEYECAN ve iHTiRAS ROMANI bir çehre ile dolaşmasına tahammül kanaatimı cieğiştirmi~ değilim Man. li ve esrarengiz bir elin mevcudt - Müddeiumumi Rıdvan Bey, Man_ 

AŞK,~:.:.;=.,,:..;::.;::.:;...;.;;~~~_;;;~....;..---------- f."demem. O zaman içimde gittik- sur, karısını boğacak karakterde bir yetme kanlim surun annesine soruyor: 
Tefrika vezan: lakender F. çe derinleşen bir sızı duyarım. Ve adam değildir Karıncalara. papat. - Bu cinayette Mansur Beyin - Oğlunu:ı hakıkında bizi biraz 

SERTELLi kendi benliğime hitab ederim: yalara karşı bile bu kadar müşfik 1 dahli yoktur Demek istiyorsun, tenvir eder misiniz? 

Hele fU notları blz de bir kere 
gözden geçirelim bakalım. Belld 
bir ipucu yakalıyabiliriz .. 

N. 3 Haydi gıt. ona kend!nı affettir!... davranan böyle ince ruhlu bir ada. öyle mi? - Ne söyliyeyim, yıavrum? Şim _ 
Onlarıl), insanlara kar§l ne haziı:ı Çünkü İffet, pırlanta gibı temiz mm eşini boğmasını havsalam al _ - Evet. Buna kalıbımJ basarım diye kadar böyle bir iş başıma gel. 
bir boyun büküşleri vardır!• kalbli bir kadındır insanın eşine mıyor \"essclam Mansur karısını boğmamıştır medi. Mansur hakkında söylenme-* karşı boyun eğmesi izzetı nefis - - Ya itirafı .. Buna ne diyelim? - O haldı: neden bu cUrmü üze. si icab eden her şeyi söyledim Da. 

cKarrumı, başka bir ~54ta ile sizlik değil biliikıs e.şır.ln izzeti - Canım efendım böyle facia. rine alıyor? ha ne soruyorsunuz benden? 
cKarıncaları çok severım. Top- doyurmak imkanını bulsaydım, nefsine hürmet etmesi demektir.11 !arda itirafın kıymetı yoktur. Ve j - İşte bu noktayı araştırmak lL - Hastaneden .kaçtıktan sonra 

rak üst\inde yaşıyan mahlUklar paraya kıymet vennezdlm Para.. ıt olmamalıdır Vesaik şehadet ve bu. zım Belki şüphelendiği bir erkek nereye gittiğini anJıımak istiyoruz. 
arasında ınsanlara onlar kadar Ondan o kadar nefret ederim ki..:• Doktor şnasJ Aykutun yerden na benzer döktimanlar ıtira!tan da. vardı Bu şekilde bir aile faciasının Bize onun samimt dostlarından balı.. 
ahı!.k ve fazılet dersi veren hiç * göğe kadar hakkı var. Mansurun ha canlı dahs kU\·vetll değil mi • gazetelere aksetmemesi için _ kim seder misiniz? 
bil' hayvan yoktur.- cBen, daima affetmek suretilı 'ı felsefeleri düşünceleri çok yüksek. dir" Bir adam hfıkımln karşısına bilir?? . Belki df böyle bir dü~ünce - Birkoç kimselerle görüşür • 

..,... kötü ruhlu insanların ıslah edile _ Bilhassa son parçası.. çıkıp· «Ben falancayı öldürciımh ile işi kapatmalı istedi ~ dil İffet Hanımla evlendikten son. 
cÇiçekler arasında en çok SE'V- bileceğine kaniim Esasen kötü ruh. O, karısını hürmet etmesini hl. demekle o adama hemen (katil) - Büyük bir fedakarlık. Bu ka. ra ayn yaşamağa başladık. Gelin 

diğim ve acıdığım, papatyelerdır. lu ınsan var mıdır? Bu \'ösıflar in. len rencide etmekten çekinen in. damgası \"Urulur mu? Bu gibi hA - dar ince duygulu v~ &kıllı bir ada. kaynana bir arada oturamzlar ma_ 
Kendi kendilerine doğar, yaşar - sanların egowninden doğan ve ce zarif, mı.:.hakemesf veı inde blr disel erı ıncelemek, \'e hadisenin et. mın bi.itiln hayatı bahaS1na olarak hlm ya! Fakat, biz gelinimizi çok 
lar ve blürler Çiçeklerde tevazu bir takım zavallıların alınlarıne t-11 • erkek. rafında smı geçenleri de ayrı ayrı kend!nl böyle blr u('uruma atma. severdik. Uzaktan muhabbet daha 
aramak caızse, papatyeler kadar j sılan engizisyon damg:ısından baş. Böy.r . . ıdamın yine kendı i<a. so tıUYB çekmek ıcab etmez mı? sına bir türm aklım ermiyor. tatlı olur derler ya.. Birlikte otur-
miıtevazı çiçek yoktur diycbiU - ka bir şey midir? Çocuğunuzu af. dar ince '"uhlu bu kadın olan eşi. - EYet. Fakat bh bunların hep. - Aklımızı durduran ne g11rlb saydık da ayni tatlılıkla yaşayıp 
rım Bazan vol ustunde çığnen - !ediniz. Karınızı aifedıniz. Hiz • nl boğar.ak 5ldürme.,ine ımkin var smı vaptık Annesini, .:nişt~sln~ hadiseler vardır , azizim! Siz mah. gidecektik. O çok temiz yürekli, 

p 
Orta A vrupad:etf 
manya ve lngı_.., 

YaZ411: A. Ş. ıec81' 
Çek.osJavaakyadakl be ~~'1 

se'"1mJ vib.Unden .JJJeY 
>"" • JdtiSr 

len enternasyonal ,pt tJI'. 
ille zail olrnuştur· f' . ..,. .,,, 
ııin lnsi)tere U ıerfl ..,_ I' 
le getirdiği ,.ı ... 1oıak-:. ~· 
haf tadan berJ, tnıllbolcl"*' r 
ıueteleri arasında il' .,.,. 
tletU bir polenıik de\'11 11.,..ı f 
Alman gazetelerinlo fi _...ıA 

do:: - İngiltere tulh~~ ~ 
Almanyayı dünya ııs ,.. ~ 

. • l ....... 11 .. 
ya hap yapınak uı ı.....-: , 
tazyikile bndaıı ,·aı ~:t~ 
devlet vaaiyctindr ',nv.,-~ 

2- lngiltere, AIP1 tfl ,,.-

fuz mmtaknsı sa:rı:;,. ~ı 
rupa iflcrin" karıf ~J 
ki alruanya. büyllk ~r ~ 
yaptırıp ta İntilt•~ ~ 
memleketler üıerınd ~ ~ 
nu tehdıd etmedliillt ~ 
tere de orta aVTUP' .," • 
rışmamah idi. ""1'""' .-

Bil tün dün a Çek .,-. ';. 
daki seçimi ya~111d-:u~ ~ 
ği halde bu 5cçııu 8 ,. ;~ ~ 
kikatcn ne oldu~ıı kat' ... '°'~,.. .. 
1. . ·ı· ve Jr..-· mmcyor. Jngı ı~ ,erlf• .. 
teleri sall!asiy-!>11.cl ·t~ tf 
Avrupanın bir harp arı~~ 
bulunduğunu ya~dılal'· ~ 
nqriyat sıınsasiyoıdtll ~ ~ 
tclakkj edilse dahi .. ~""9' ~ 
berlaynı'n JıadiseY• ı•• ~ .... 
rasında izahı her ~· ;; 1~ 
M .. ti~tinin ,.azıY~, · 
gördüğüne şilphe ~ ı' 

tadır. ~~ ~ 
Acaba vaziyetin b~ 8..,-1 ~ 

dirinde hata mı varl•· ,.ıoJJ' ~ 
ki de hiç hir ıamaD 111 ttıal lı' 
yacaktır. Tarihte ''barPbif ~ tf 
şeklinde belirip gtÇe:.etıeıf' , ' 
diseler vardır k.~ de ela" ~ .JJ 
kadderatmı o gülJ i •' !~ 
damların maksatl~ 1~.J 
leri bilinmediği iç•"' Jı~ 
büyükJilğü veY• ~ ~ 
asla anlaşılamas. ~ ~ 
silAJı kullanmayı dilf ~ / 
Hududdaki harekit oJJ"ill'~ 
yayı korumak için_ d:ri 6-f)J -' 
manların iddia etti.ili bS tP JI 
sim dolayısile 115krf~1J""'.'1' 
ladan diğer kı~lay• t l*I ~-./ 
ibaret te olabilir. r·"·. ~ 
vel A vusturyanın b~.,.I'~ 
gÖ7önilnde tutan dol•Y' ~ 
askeri hareUttan .ıerll'I ;I_ 
endişeye dü~milj 'e de ~.~ 
almıştır. İngiJterenlll ~;, 
şeye iştirak ettiği çe0 .. ,~ 
avam kamarasınd~ tısıti'~~ 
anlışılmaktadır. saıı ~-r 
telerinln yazdıkları~.,-,. 
olursa, vHiyeti .o d ,...,ı,ı~ ~ 
görmli§lerdir ki, le ~~o lir~ 
çocuklarını AlınanY• f 

kh ' ,.., çkarmak için yata . .., 11.,.S ~ 
ayırtmqlardır. .J(ı 

0 
~ ~ 

ld bu da Al.,,.etit ~; 
met.i üzerinde 

1 tıil• '-'r1. 
için diiştlaiilmflt bit 1~ 'fi" 
halde İqiliı b(l;t'1Ü' ~ L, 
vil Hendenon'an 0 ~· 
olan cumartesi siiJt ~i~;I 
hariri;ye vekili 8a1 Ç~~ 
Oç defa s6nHlifl ••~ :M'_ 
ya yap.ı.e.k bir ~O.~ 
pada bir harbe ...,.. ~ 
lbıl, bl;yle bir ...,,~ ~ 
de bitaraf b)Jl\I,_-~ ~ 
il bildirilmektedir· ., ~ 
pcendiren vaıirett-._ ~~ '"I 
rektir. Hakikaten ·~~ ~ 
karşı İngUtereoio ıfteıei.I' J ~ 
ka meselesi togi~ ~ 
ya arasmda en e 1~ ,r,.ı, 
tilaf mevzud~r. ~eeı-lf _, ~ 
rno muahetf esıııl 1,,.,,, • ..rıJ 
la beraber ,o"uıı 1ıe)8'•~ 
~ika hudutları t)lir ,r "° .~ 
kümJerine ~ia.yye.4IJll_,~~ 
tekrar etmıştır. 1>it J8 
tere He imzalad•~i111, t 
ile deniz kuvvtt 1.tf ~~ 

ü te ., iJI 
dona11masının ~'. taııtıfl ~J 
muhafaza etıuc~ı Jllİ ,41 '"' 

vvt 0 tir. Bu barptt"D e ~ 
nın lngiJtereYe. yaP. " ,.~ 
kaçındığı t,U~·U •" .,., 
d Y • A1 ur. enı de ; ~tJi' 
gözil ıoktur .. ": v;ı.ı.e'" ._,.~ 
miyetJ içl1t i ıfbl' ~ 
Jilsmm ya ell ~ı-r. 
'.il rekabete ı ":, ~~ 
d - "Jdlr Fak81 b ii egı . 3 iJJI' (DevaJlll dıklerı halde ı;es çıkarmazlar. metçinizi a!fediniz .. Onların daima mıdır? kızkarde~ınl a.yrı ayrı sorguya çek. kemelerdo, bu de hastanelerde öyle (Devamı var) 

_l ____________________ ~J-~------------------_:_----_:--_:_ ____________ ..:.._ ____________________ _!_ __ ~~~~~~~~~::____ı_~--------------



VERGiLER 
~anbulda da müruru zamana uürı

~· J~n verGi1er·n terkin~eri hazırlandı 
~ r ııırı 1 - -

~·· ız zmirde 15 milyon lirahk vergının 
liruru zamana tabi olduğu anlaşllıyor 

}eni ınaı· b .. b d ı ak h' bakaya bırakıL ""ll ı sene aşı munase e- a yapı ac , ıç 

~ ı:oğlu, İstanbul ve Üskü - nuyacaktır. 
lt!ıer· akkuk ve tahsil şube:erı Diğer taraftan mürüzamana uğ_ 
bııııu 1 ~sil müdürlüklerinde ve nyan vergilerin muameleleri def-
~ !it :uteakıb tahsil müdürle - terdarlıkça kısmen • t '. irilmiştir. 
~ efterdarlıkta ayrı ayrı iç - Bunların terkin muameleleri 
i; ~ '11lıiilerdir. Bu toplantılar- hazırlanarak Maliye Vekaletine 
'itı,'k.~gi işleri üzerinde görüşü - gönderilmiştir. Diğer vilayetler -
tı .. ararlar alınmıştır. de de bu kabil muameleler ikmal 

~~e~llıle şubeler teşkilatı; eski olunmuştur. 
IUlııı~r Vergileri üzerinde göriı - Müruru zamana uğrıyan vergi-
lı ... ~~ 11~ gerek defterdar ve ge_ lerin miktarı pek azdır. Ezcünıle 
le lek ~Urler tarafından idari yalnız İzmir vilayeti ve mülh& _ 
ı,~lifJ ilik noktaları etrafında di- katında müruru zamana uğrıya _ 
>ıı . er Verilmıştir. Yeni 'mali rak terkin olunan vergilerın ınik. 
"ıc~~~de muhtelif vergilerin ta.. tarı 15 milyon liraya baliğ olmak.. 
~ 11e tahsil işleri zamanın - tadır. 

~1'hfemel 
l\ıehlike 
Qrşısznda 

:ıanbuı şebekesi 
ta~tan başa ıslah 
~~ilecek 
•lukıı 

lıl tiııı ın~tçe satın alınan ve te-
~oı· edılrnekte olan elektrik şt>
"· 

11\in b · k "'<IUğu . ırçok kısımları bozu · 
lıı. Şe~Çin esaslı ıslaha muhtac;
lıQİr, ~· ke ayni zamanda tehl ike
~ı· afıa Vekaleti bu mühim 1 •. 1 ... 
"Yi •0zönündc tutarak şebe -
ı... '&aslı Şekilde ıslaha karar 
ı::ıııışt· 
"'lıli ır. Islahat bir program 
it ~de kısa zamanda yapılacak 
l\ıı b lıbul elektrik şebekesi baş. 

~a ıslah edilecektir. 
\ ,.,. . 

ti' \.ııı hu" k. · J h" 
~~ti . umetı, aponya u -

inkılap müzesi 
JÇin bina 
Aranıyor 

Müze halka açık 
kalacak 

Belediye reisliği inkıl ab müze
sinin münasib ve şerefli bir bina
da açılması için muhtelif semtler
de böyle bir yer aramaktadır. 
Şimdiki halde, Beyazıdda bır 

medrese içinde bulunan müze eş_ 
yası yeni bina bu'unur bulunmaz 
oraya naklolunacak ve şimdikt 

binanın darlığı yüzünden tasnif 
olunamıyan müzenin çok kıymet
li muhteviyatı hususi bir itina ile 
ayrılacaktır. 

İnkıliib müzesi de, diğer müze. 
ler gibi halkın ziyaretine açık bı. 
rakılacak tır. 

Yeniden 
11 mekleb 

llıııe11 nın son hava taarruzunu 
~! e Protesto etmiştir. Ayrıca, 
:<ı!iııe ilasız sivil Çin halkının 
~ teın~i olmak üzere icab e- A çı/ıgor 
""ll'tl dbırlerin alınmasını da 
~İfıir, er Cemiyetinden rica et _ Ortamekteb ihtiyarını karşıla _ 
ı.~ bu mak için alınan tedbirler meya _ 
.._, i . n Çatalcada memnu mm.. nında bu sene yeniden okullar _ 
~ Q\~lıde dolaşan ve Beyoğlun- da şubeler açılacağını yazmıştık. 
~ ~kunu, Edimeye iş ara _ Maarif Vekaleti tedkı \ !er neti _ 
~~de'"'; gittiğini söyliyen Yani cesinde yeniden açılacak orta _ 
~ır genç yakalanmıştır. mekteb adedini de 17 olarak tes. 

.... bit etmiştir. Okullara ilave edıle-
ı... ~politikadan devam) cek şubeler ise 307 dir. 
.:'llı ~ - Bu vaziyet karşısında öğret _ 
ıı; iu d men kadrosunun da tevsii icab et-
l -i -~ orta A nupa işleri den 
..,, -~ İ miştir. Bazı okullar müdür mua-
t,.llııııı • ._ ., şartile. oıriltereoio vinliklerile idare edilmektedir. 
"' ~ ile pek yRk.ndao ala-
l!ı. ll:. 1~1dnk,unu itiraf etmemiş- Bunlara birer müdür tayin edile. 
L., • u,, cektir. Yeniden tayin edilecek di. 
~1-a nlokanın &ulhıı korumak rektörler 39 yarr!irektörler de 
ili;, il lııda loplandığ"oı bildirıni- 52 dir. 
~Olı 11 

Çok ınühim bir sözdü. 
lilıııtu~llk buhranı bu alakanın * Şirketihayriyenin Halicdeki 
:!t 111' İi aydınlatmı~tır. İki de- tezgahlarında yaptırdığı 68 nu _ 
~1,1ıı""1?da ınünasilıetlerin ger- maralı vapuru - yeni düman yak. 

1~ t tsı, hadiselerin imtihanı. ma cihazı da yerine konulmu5 
"'tilıı eÖ&rck Cebcllür eden bu olduğu halde - ilk tecrübe sefer. 
~ .\] rta Awııra polatiksm !erine yarın başlıyacaktır . 
'dı~ llıao. Yanıu memnun kal- * Galatasaray yerli mallar ~er. •Qıı .,. 

• osterir. gisi 22 temmuzda açılacak ve 7 

' '-., A. Ş. ESMER ağustosta kapanaca~r. 

tl~iü--GoNLaM 
YAZAN 

~USRET SAFA COŞKUN -., 
1 

(l - EDEBİ ROMAN: 
!tı· 'hii!ı . 
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•· ·~i . tıyarj hayali görmemek, 
··ııı~11 ~itınemek !çın, göz!eriml 
~ııııın. l(lllaklarımı ellerim•~ 

\' . 
~~·bbi! .. 

~ia :e. çılgın bir hareket yap -
l l<r ~kınışım ! .. 
~~o ... 
f\. z Ve , 

1ıı; "qa et"Yorum sana .. 
~~ki 1ını sürmedim ve sür -
~iı b ın. 
1\ ırıı· . 
~ tadıkı •rınze layıksınız. 

•ltıııı arınızı biribirinizde bu
ı.. lll 

'-'''l"aı . " 1•ıııııı' ~~Zlertm yumulu, fakat 
ıu. Ö<:1 çınde kıpırdıyor . 
~n(i i~ıneın senin bu büyük. 

Uad.. 

Onu koğmak ister gibı kafa-
mı sallıyorum· 

Çıldıracağım!. 

Deli olmak işten değil.. 
Kendi kendJmden ığreniyorum. 
- Sen ne yapıyordun Suad., 

Dünyanın en affedilmez bır gü _ 
nahını işlemek üzere idin! .. 

İsteri benzeri bir buhranla koL 
!arına atılmış bir genç kızın ate
şile sarsılmak .. 

Ooo ... Suad .. Ne iğrenç . 

Başımı ellerimın arasına alıyo. 

rum. Ateşler yanıyor içinde .. Bir 
yanardağ ateş püskürüyor. Kendi 
dünyam olan kafam bu alevler 
içinde, indüaın zelzelesilt yer yer 
çatlıyor. 

Güzel 
«Dekart» der ki hiç kimse 

akılsızlığından şikayet etmez. 
Ben diyorum ki «Herkes ken
di güzelliğinden emindir.» Dü
şünmek isterseniz dilinin ikrar 
ettiği, fakat kalbinin asla tas
dik etmedii(i çirkinliğine canü 
gönülden inanmış bir insan 
mevcud olnıadığıııı lıatırlayı -
verirsiniz. En çirkin insanların 
bile aynaya baktığı halde ken
dini güzel buldui:'ll muhakkak
tır. Lakin her kaidenin bir 
istisnası olduğundan başka 
•İstisnanın kaideyi teyid etti
ği• de malumdur. 

Evet kendini güzel bulmı • 
yan, amma cidden ve samimi 
olarak çirkinliği;ıe inanmış bir 
insan misali söyliyeceğim size: 
Saçı sakalına karı~mış, ayak

lar çıplak, akları 7iyade ve her 
biri bir ba ·ka istikamete ba -
kan çirkin bir Arab, einde kü
çük oyuncaklarla kahveden i
çeri girdi, bize yaklaştı. Sattı
ğı minnacık komodinlerden bi
rini elime nldıın. itina ile ya
pılmış idi. Üstünde bir de kü
çük aynası var. 

Evirip çevirip baktıktan son
ra siyahi satıcıya komodini u
zattım. Aynasını i~aret ederek: 

- Orada ne ~örüyorsun? 
dedim. 

Gözlerim aynaya dikti, Bak
tı baktı ve içinden, amma çok 
içinden gelen ve iniltiye ben
ziyen bir sesle: 

- Felaket! dedi. 

Bu aynadaki r.illy,esine bu 
kadar içten sızlanan ilk adam
dı. 

Bürlıan Cevad 

Se.lJ.11ar 
Satıcılar 

f'on zamanlarda talimat· 
nameye muhalif hare)<et 

edenler çoğ~'•vc-r mı·ı 
Belediyenin gürültü ile müca -

dele için aldığı tedbirlerin en 
mühimlerinden biri de seyyar es. 
nafın sabahları saat sekizden ön -
ce bağırarak satış yapmamaları • 
dır. İlk zamanlardaki sıkı kon • 
tı'ol sayesinde bu cihet temin e -
dilmişti. 

Fakat son zamanlarda sokak sa.. 
tıcılarının sabahleyin erkenden 
bağırarak satış yaptıkları görül _ 
mektedir. Bilhassa sütçülerle •eb. 
zeciler herkesin henüz yatağın _ 
dan kalkmadığı bir saatte dahl 

ziyade Beyoğlu semtindeki ma • 
halleler arasında bağırarak satış 

yapmak suretile halkı rahatsız 
etmektedirler. 

İkinci mühim bir nokta da bu 
satıcıların Musevi mahallesinde 
yahudice, Rum mahallelerinde 
rumca ve Ermeni mahallelerinde 

de ermenice avazlarıııın çıktığı 

kadar bağırdıkları ve ayni yük _ 

sek sesle tesadüfen buldukları 

müşterilerle pazarlık münakaşası 
ettikleri görülmesid .r. 

Bunun üzerine belediye yeni _ 

den sıkı tedbirler almağa k.ırar 

\'ermiştir 

Bu çatJayı~ , n tevlid ettiği 

manevi sızılardan muztaribim. 
Bir kuvvet sanki, koyun başı 

parçalar gib'. ellerinı tepemde a. 
çılan bır delikten ıçeri sokmuş 

kafatasımı !kıye bölmeğe çalışı -
yor. 
Kıvranıyorum. 

Bu bir nedamet 
.. ? mu .. 

ıni, tereddüd 

İkısini bırleştiren daha başka 
bir duygu mu bilmiyorum. 

- Suad! .. . 
Onun sesı ... Gırtlağın boğum-

ları arasından çıkan tonsuz bir 
ses ... 

Eğiliyorum. 

Gözlerinde damlaların küçüJ< 
ampullere benzıven parıltılarla 

yandıklarını görüyorum. 
- Suad kollarınııı arasına al 

beni. . 
Sayıklar gıbı ;<onuşuyorum: 

- Cina odana dön'. 
Bir ayak çekilişi ... 
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Trakyanın 
En büyük 
Panayırı 

Pansiyonlarda sıkı 
rol yapılacak 

kont-

Ayın 8 inde ccçar!u»da 
Kuru.uyar 

Her sene olduğu gibi bu yıl da 

Çorluda cİ!kbahar panayırı• na • 

mile büyük bil' panayır açılacak. 

tır. Trakyada kurulan panayır -
ların en büyüğü olan bu panayıra 

iştirak etmek üzere şehrimizden 
de birçok esnaf hazırlanmakbdır. 

Çorlu panayırı haziranın 8 inci 

günü başlıyacaktır. 

Yeni bir 
daha 

vergi kaçakcılığı 
ınega'ana çıkarıldı 

Yeni 
Fabrikalar 
Açılıyor 

Sümer Bank yeni fabrikaların 

açılması içi nhazırlıitlara başla • 
mıştır. Önümüzdeki sene yen iden 

birçok fabrikalar açılacaktır. Ç ı -

mento, porselen ve kimya sana -
yiine aid fabrikalar bu meyan -

dadır. 

Ayrıca demir sanayii inşa~ tı 

meyanındaki yüksek fırınlarrtan 

biri de yakında işletilmeğe başla. 

nacaktır. 

Beyoğlu semtinde birçok evler- ı 
de mobilyalı odalar kiraya veril
diği maliimdur. Son senelerde bu 
neviden evler çoğalmış, bazı aile
lerin de kendilerine fazla gelen 
odalardan birini pansıyon halinde 
kiraya verd ıkler : ne tesadüf edil
meğe başlamışt.r. 

Halbuki kanunen pansiyon ha. 
linde mobilyalı olarak oda kira -
ya verenlerin maliye şubelerine 
müracaatları lazımdır. Çünkü 
bunlar kazanc vergisine tabidir. 

SokaklC\rd:ı ayı 
Oynatıyorlarmış 

Şehirlerde vahşi hayvan oynat
mak kanunlarımızla yasak edil -
miş bulunmaktadır. Fakat buna 
rağmen son günlerde izmirde ba. 
zı Çingene!erinin sokaklarda ayı 
oynattıkları ve tek tük de sınk 
üstünde maymun gezdirdikleri 

İzmir viliıyctı bunların .aıbı -
taca menolunmaları için alaka -
darlara emir vermiştir. 

görülmüştür. 

Halk san' at.l:aı·ları birleşiyor --

!er. Bu mühim noktayı ihmal e
denler çoğalmış ve bır nevi vergi 

kaçakçılığı meydana gelmiştir. 

Bunun üzerine çok sık! tedbir
ler alınması kararlaştınlnuştır. 

Beyoğlu semtinde umumi bir 
kontrol yapılacak, paıısiyon ha -
!inde kullanılan evlerin vaziyeti 

tedkik edilecektir. Pansiyonerler 

gündüzleri evlerde bulunmadı -
ğından kontrollar daha ziyade ge. 
ce yapılacaktır. 

Bugün 
Beşiktaş 
Tamışvarla 
Karşılaşıyor 
Pazar günü Fenerbahçe ile kar • 
şılaşan Rumen takımı bugün saat 
18 de Şeref stadında Beşikt35la 

karşılaşacaktır. 

Rumen takımın ı Beşiktaşa karşı 

daha hazırlıklı çıkac,ğ ı molum ol. 
duguna göre maçın evvelki iki 
karşılaşmas: ndan daha heyecanlı 
olacağını söyliyebiliriz. 

Tür~ sahıesine yıl1arcj em.Jk veren 11 günlük 

san'alk3rların istikbali de ko;unac~k Genç ve . 
Bedbaht gelın 

Şehir tiyatr .... sunun dışınaa kalan bütün 
tiyatros an'atkarlarını kucaklıyan 

bir cemiyet kuruluy :;:r 

Haber aldığımıza göre, Şehir 
tiyatrosu dışında kalan bütün ti
yatro san'atkarlarını bir araya 
toplıyacak yeni bir cemiyet ku -
rulması için teşebbüslere girişi! -
miştir. 

Bu suretle, birçok dertlerini 
sırf cemiyetsizlik yüzünden kar -
şılayamıyan tuluatçılar ve tiyat
ro heyetleri höy lece her mes -
!ek erbabı gibi sıkıldıkları za m1'1 
baş vuracakları, ihtiyaçlarile meş
gul olacak bir cemiyete malık o. 
caklar demektir. 
Tanınmış birkaç halk san'alka. 

rımızın teşebbüslerile yakında 

bir istida ile vilayete resmen ta. 
nınması için müracaat edileceğını 
duyduğumuz bu topluluğa Şehir 
tiyatrosunun dışında kalmış bü. 
tün tiyatrocular dahil olabilecek. 
!erdir. 

Vaktile Alaykö~künde (Sanayii 
nefise birliği) adile kurulan ve 
fakat bütün ihtimamlar;. rağmen 
yaşatılamıyan teşekkülü yine ba. 
zı tulUatçılarımızın kurduğu bil' 
cemiyet takib etmı~. liıkin bu da 
kısa bir zamanda dağılmıştı. 
Şimdi esaslı surette ve bütün 

artistlerin maddi ve manevi ih -
tiyaçlarını, derdlerini karşıla • 

mak, mesleki tesanüd ve teri:ıi -
yes!ni muhafaza etmek gayesilc 
kurulmasına çalışılan bu cemi . 
yet yeni bir nizamname hazırlı • 

Geriniş .. 
Göğsün ileri doğru çıkışı. .. 
Esneyiş... ı 

Saçların kulakların arkasına a-

yacak ve umumi bir artistler kon. 

gresile bu meslej;e m;msub bü -
tün san'atkarları bir araya topla
yıp ihtiyaçlar, dilekler, çalışma 

tarzı üzerinde münakaşalar ya • 
pacaktır. 

Yeni cemiyet tiyatro san'atkiir. 
!arımız arasında meslek tesanü -
dünü temin edecek ve bilhassa 
onların istikballerinin korunması 
işile de ehemmiyetle meşgul ola
caktır . 
Diğer taraftan kendisine bu tip 

cemiyet süsü veren ve bazı san. 
atk :l rları icrayı san'a\tan menet -
me1t istiyen, içine musikiye ıncn ... 
sub kimseleri de alan bir teşe!' • 
külün hiç kimse tarafından ta • 
nınmadığı ve kendileı ini temsil 
cdemiyeceği ısrarla söylenmek -
tedir. 

Hakikaten halk sahnesi san'at -
karlarının böyle bir cemiyet kur. 
maları yerinde bir :1arekettir. Her 
türlü yardım ve himayeden uzak 

olarak yalnız halkın sevgisine gü. 
venerek çalışan halk san'atkarla. 
rının bu gayelerinde muvaffak 

olmalarını temenni etmek, sahne. 
mize kendi yollarında azami hiz.. 
meti yapan bu kanatkar insanla • 
rın derdlerilc, alakadar olacak bir 

teşekktile sahib olmalarını temin 
cihetinden yerinde bir hareket 
olur zannındayız. 

- Evet, senin bana !çirdiğin si
hirli bir eksirle gaflet uykusuna 
dalmıştı"' . 

Evinde esrarlı bir şe
kilde ölü alarak 

bulunmuş 
Evvelki gün İzmirde acıklı bir 

vak'a olmuş, henüz 17 günlük 
genç ve güı.el bir gelin evinde ö. 
lü olarak bulunmuştur. Bu hadise 
Karşıyakanın Şemikler köyünde 
terzi Hasanın evinde cereyan et. 
miştir. Terzi Hasan 17 gün evvel 
evlendiği Bayan İsmet adındaki 
kadın, evde ölü bulunmuştur. Ha. 
dise tahkikatına devam olun -
maktadır. Hasanın eski karısın. 
dan üç çocuğu olduğu ve Bayan 
İsmetin bu çocuklara bak!nak 
için çok zorluk çektiği komşular 

tarafından alakadar makamlara 
ifade olunmuştur. 

Bu münasebetle, ya Hasan ile 
aralarında çıkan bir kavga ne!ı _ 
cesinde genç gelinin fevkalade 
müteessir olarak ani bir nezH di. 
mağiye tutulduğu vPya esraren _ 
giz bir zehirle zehirlendiği zan _ 
nolunmaktadır. 

Fakir bir ailenin birkik kızı o
lan ve anneciğini yaşatmak için 
3 çocuklu bir adamın hayat arl;a. 
daşlığına ve onun çocuklarmın 

hakiki anneliğine boyun eğen 
bedbaht genç gelinin cesedi İz • 
mir memleket hastanesine kal
dırılmıştır. 

Üzerinde otopsi yapılacal:tır. 
Ölümün mahiyeti o vakit kat'l _ 
yetle anlaşılacak ve bu esraren _ 
giz hadise de aydınlatılmış ola -
caktır. 

- Birçok kimseler ve şeyler!. 
- Hayır, hiçbiri . .. 
- Dur, anlatayım. Makul ol 

biraz ... Sen gene k:zsın. İsteğinin 

San'at vesik Si 
Tiyatroculardan «tiyatro 

vesikr.M» wrulduğunu i~i tim. 
Şüphe yok ki her rnn'at ve 
meslek erbabm1n elinde işinin 
ehli olup olmadı~ını bildiren 
bir ııesika bulunması femenni 
olunmıyacak ~e;v ı!(·i!i!dir. 
Fakat bizde hcnÜ'l mezunlar 

yetiştirmi·ı bir tiyatro mektebi 
olınadığına göre baştanbaşa 
hüdayi nabit yeti~rn tiyatr() 
san'atkarlarımırnı ceblerinde 
iktidar - e liynl<atlerini göste -
rir birer vesi'<a aramak, çölde 
gölge avlaın::ığa henzcr. Bizdi' 
tiyatrocu di,p'om:ı~ nı da el::i
yet ve liyakatini de halkın rağ
bet ve muhalıhetin:len alın ı~ 
bulunuyor. Brl:ü Şehir tiyat
rosundan fazla lırncahınç ka
labalık olan tu'iht 1 uınjl::rnya
larına arız olan lıu vcsi!ca ara
mak usulii yeni ilı:la~ o~ ııntlu
ğuna göre lı ;ıyle Hr t<t le' ıe 

kimlerin hakkı " i !! İlcccğ ini 
merak etıne''ik t'c ~i l \·c .. de
recesi ne -lur-a o~sı ı ıı , ~llkı 

toplıyan '""hııc f i:ı "le ine lı iı: 
de -.tiyatro saıı';ıt1;·1n• ılen·r. 

Bunları imti:•an dmc;k ve elle
rine birer «s_ ıt•a t vesil ·:ısı• 

vermek gö.ilür c olı. akfa bera
ber henÜ7. k,~'anr111s 1.ir iş de 
değildir. O lıa'cll' - öyle Lir su
al keneli ken"ine mc•Ydana çı
kıyor deınef-tir. 

«Ü halde J-imdir im ve. ika 
arı~·anlar?. » 

Diploması;~ dok lor olmaz. 
Fakat ıliploma'ı · ir , he:~ 
mektebi olnıa :lıi;ı ı ;"n d; 
malı a!ilör de i ~itmi-. de. z. 
Bizde bütüıı ti~·:ıtrn(' u:ar Mm) 

hdır. Bize bunda h i;· ) an!dık 
'-1' \·eya bir yan! ~ Iıl: yap ıl -
maktııdır gihi f,cli yv;-. 

Il.<\LK l'İLOZOI<·u 

Buse ne 
Zeylin çok 
Bol olacak 
Umum rekelte 33 bin 

t0n G!arak tahmin 
edili yar 

Bu yıl havaların müsaid git • 
mesi zeytin mahsulümüzün ge 
rek cins ve gerek miktar itiba _ 

rile iyi ve çok olmasına, bu ; ' -
beble rekotten:n l"zıı.ıt.şm~>1na 

iyi bir amil olmuştur. 

Bu sene memleketimizde zev _ 
• . {1f 

tin rekoltesinin 33 bin tonu b" • 
lacağı kuvvetle tahmin olunmak. 
tadır. 

* Atatürk kupası serbest glı _ 
reş müsabakalarına yarın b;i~ ıik 

merasimle Ankarada başlanarak. 
tır. 

Bu güreşlere, 150 ye yakın g~ ı~ 

pehlivan iştirak ederektir. 

Müsabakalar radyo ile de• ta. 
kib olunabilecektir. 

* Almanya ile ;a k ı nda a..: 
dilecek olan yeni tıc:. rct anla ~ . 
ması etrafında alakadar taci r1erin 
mütaleaları alınmaktadır. 

Hariciye Vekaleti umumi <a _ 
tibi Bay Noman Mene'11enc ıoğhı. 

nun reisliğinde bulun ıı cak oltm 

ve Türkofis başkanı Biırhan Z:h. 

ninin de iştirak edecrk olen ht• • 

yetimiz, bu ay sonunda şchrinu z. 
den Almanyaya har~kc~ edece!< • 
tir. 

tılışı. 

Bir zembereği andıran boşanış. 

Kolları arasındayım ... 

- Sözlerıne lıiçbir mana vere. 
miyorum. 

- Ben de manosını anlamıyo-
ne kadar realitenin üstünde ol _ 
duğunu izah edeceğim. Cemiyete 
babasız bir çocuk çıkarmağa me
zun değilsin!. Aksini iddia eder
sen, zekandan, hatta affet, aklın
dan şüphe ederim. Deınin kararan 
gözlerim, elle tutulacak kadar ya
kın olan bir hakikati görmekten , 
beni menettı. Bereket versin ki, il 
aklım çabuk başıma geldi. Rica e
derim, müsaade et te konuşayım. 
Hemen hırslanma ... Ru suçta se. 
ninle ortak olacağım. Asıl herke
sin nefret ve liınetine m.ıhatab o
lacak benim ... Seni iğf&I edorek 

kaçtığımı söyliyerekler ve sen 
aldatılmış bedbaht bir insan ola. 
rak herkesin nefretle ayni me

-- ·---: 

Yüzümü, gözlerimi, ellerimi ö ... 
püyor, öpüyor ... 

- Ne oldun Suad 1 ... 

- Hiç! ... 
- Haydı ba~ını dizlerime koy ... 
Alnımı tutuyor: 
- Ateş gibi yanıyorsun!. 
Arkamı ve başımı duvara yas -

lıyorum. Ooooh ... 
Duvarın serinliği başıma kon

muş bir buz tesiri yaptı. 
Yine göğsümün ve dizlerimin 

üzerinde ... 
- Ne oldun Suad böyle birden

bire ... 
- Uyandım' ... 
- Şimdiye kadar uyuyor muy-

dun! ... 

rum ki. .. 
- Nasıl oluyor da söylüyorsun! 
- Dilime geldiğı gibi ... 
Başını dizlerime dayadı. 
- Sabah olacak! ... 
- Bende onu bekliyorum!. 
- Unutma ki ben de seni ... 
- Sabahı, beni beklememen i-

çin bekliyorum. 
- Suad çocuk olma . . Üzme be. 

ni ... Senden ne ;stemi§tim!. 
- Arzunun dehşeti karşısında 

hala mebhutum! ... 
- Uzun uzun anlatdımdı. 
- Fakat böyle bir karar ver -

mek ve bunu tatbik etmek, be
ni de alet ctınek sali'ıhiyetini haiz 
değilsin kızım!. 

- Beni kim meneder!. 

ı ı 1 ~ ~7 t 1 · ;r( }}) 1 .( l . ı · 1 

R~biülahır Mo .,. i 

il 
4 21 ' 

·-~~~~~--:-:-:-~ 
y,1 i~~ô.A,o.v . ıl>4,Hıtır 9 

' 

3 Haziranı CUM ,~ -
,,_ 

1 VekiUar 1 
\ ' •• '.J l:.111'li 

r ' · ' .•. 1 

1 
Gü.ıı:ı ~ 29 8 51 

0~1· ıı 12 4 37 ' 

meden süt içmiş bır acımanın kar- : 'l'atıı 

şısında ye,· alacaksın!. 

1

jl __ ••AH" 

(Devamı var) L_,,. __ ..._,...==---..-..=..-..=--

1 

wa..ü 

A1<1~• 

.6 12 ll .)(> 

19 36 il Jl 

'.l 1 3i 1 5} 

:! 15 6_ij 
~ ~ -



GI DUŞMAN! ... Bayanlar 
Cesur musunuz?. 

HA 
Afr ikay ı tehdid edecek? Aşağıdaki suallere kıııaca cevab 

veriniz. Ya cEveh, ya da cHayır• 
deyiniz: ~~ 

Fransızlar Af i"ikadaki müstemlekele
ri n i korumak için .. 

1 - Sayfiyede; istasyona veya is.. 
keleye uzak, yakınında başka bir 
köşk bulunmıyan bir köşkte yalnız 
başınıza bir gece kalabllirmisiniz? 

2 - Farzedellm ki böyle bir kiitk.. 
te yalruzsınız. Kimseyi de beldemi.. 
yorsunuz. Gece yarıııından sonra 
kapı çalındı. Korkmadan gidip' aça. 
bilir misiniz? 

, ~ 

iELGRAfl ~ -
YILDIRIM 

Milyonlarsarfederek müdafaater-
titatı almıya karar verdiler •• 

Fransızlar Afrikadakl impara. 
tor! uklarının istikbal ini ~llnil
yorlar. Afrikada ellerinde bulu -
nan yerlerden çok istifade ettikle.. 
n gıbi bunu d~ha arttırmak isti
yorlar. Bu inıparatorlu~n muha
fazası ıçin :;eniden tedbirler aL 
nl.ı.k zaman~ ~1'.'ldiğine hükmede
n•k şimdiki r .ıl:;diye kabinesinin 
ha.ırladığı muhtelif li\yihalar ara
sında b:r de Afrıkaya dair olan 
vardır. Müstemleke Nazırı bun _ 
dan sonra Afrikadakı Fransız -
!ara aid yerlerm müdafaası için 
lazım olan tedbirleri almakta sa
li'ılııyet kazandığı ı;iti imparator. 
luf!l..!nun emniyeti i<:in maddi ça-

Fransızlar g~Jccek harbde Afr1 -
kadaki topları Avrupaya nakleL 
meği değil, bilakis Afr!ka müs
temlekelerindeki müdafaa tertı -
batını arttırdıkça arttırmağı düşil.. 

nüyorlar. Afrikada pek mühim 
tertibat alınacaktır. 

bu projelerinden bahseden diğer 
memleketler metl>uatı hunun ye. 
ne olduğunu söylüyor, birçok de
dıkodular oluyordu. Tab.idu· ki 
bunun teferruatına dairı izahat 
vermiyorlar. ÇünkÜ işin asker _ 
!iğe taalluk edrn esrarı vardır. 

Fakat Fransızlar uzaklardaki 
müstemlekelerini müdafaa husu -

3 - Yarışa çıkan bir tayyareciye 
refakat edebilir misiniz? 

4 - Otomobille saatte 120 kilo -
metre gitmekten hoşlanır mısınız? 

5 - Farelere mesken olan bir ta.. 
van arasına çıkabilir misiniz! 

6 - Çocuğunuzun vazifelerini 
bizzat yazdığınızı hocasına söyleye. 
bilir misiniz? 

7 - Esrarengiz doktor X. veya 
Frankenştayn gibi filmleri gözünü. 
zil kırpmadan seyredebilir misiniz? 

8 - Cadılardan, katillerden bah
seden bir romanı, gece apartımanı. 
nızda yalnız bulunduğunuz zaman 
okumağa cesaret edebilir misiniz? 

9 - Kocanızın avdan gelirken 
toplayıp getirdiği mantarları, ze -
hirlenmekten korkmıyaark yiyebi -
Ur misiniz? 

(Devamı yedinci sahifemizde) 

sunda yenı tertibat l.lm&k için i. 
şe girişirken :mparatorluğun bir
liğini ileri sürüyorlar. Bundan son . 
ra, yukarıda da işaret edildiği gL 
bi, Fransa imparatorluğu dahi -
!inde artık müdafaası hazırlan -
mamış yer bulunmıyacak diyor • 
!ar. 

fikrini bir mektubla açıkça ya -
zablllrd!. Nitekim bankadaki ad.. 
resine şu mektubu yazdı: 

Şeydad.ın Nevine 
Nevin Hanım; 

. re)ere müracaat edilecektir. Fakat 
hu o kadar yeni değildir. Umumi 1 

"ırbı.Jen Fransızların almış oldu
ğtt dersler arasında Afrikaya ta • 
a\llık edt•nler; de vardır. Onun i
Çin istikbalde yine Avrupada bir 
ı;ıirıiltü çıkarsa ~'ransızların Af -
rikadaki müstemlekeleri de bir 
takım harb "ahncleri olmaktan ge. 
ri kalmıyacak r,örıinüyor Avru
pada Fransa ile harbe tutuştuğu 
farzedılen bir veya iki düşman 

valnız A\•rupada l:arbelmekle kal
·ııyarak cl!crın:lckı vasıtaları, biL 
hassa havadan Afrikadak: Fransız 
müstemlekelerine de gitmeği dil
şıirıer.eklerdir. İşte şimdi mevzuu 
hahsolan ve kararlaştırılan da şu-

Lakin bunun için paraya lüzum 
olduğunu söylcmeğe hacet olma
sa gerek. 

Şimdiki Daladiye kabinesine 
milli müdafaa hükümeti diyorlar. 
Fransadaki milli müdafaa hükıl
meti işte Afrikanın istikbaldeki 
müdafaasını düşıinürkeıı ortaya 
birçok para koymanın da çaresini 
bulmuş görünüyor. Şiır.diden son. 
ra müstemlekelerin müdafaası, 

yani Fransız imparatorluğunun 
korunması işidir. Artık milli mü
dafaa işi olmuştur. Yani Avrupa. 
da Fransız toprağının müdafaası 
işi Fransızlarca ne kadar mühim 
ise Afrikadaki müstemlekelerin 
müdafaası da ondan ayrı tutulmı
yacaktır. Pariste daimi bir milll 
müdafaa komitesi vardır. Bun -
dan sonra l\Iüstemle1<1ıt Nazırı bu 
komitenin müzakerelerine işti _ 
rak edecektir. 

-insan hırsızları 

Şeyda, onu sabah nkşam yap
tığı tıramvay yolculuklarında ta
nımıştı. Yeşil mantosu içinde biL 
tün bir yıl yaprak değiştirmiyen 
manolya gibi zarif ve yeknasak bir 
giyiniş tarzı vardı. Her zaman e
linde mantosundan başka munta.. 
zam ambalaj yapılmış bir kutu 
taşırdL Bu ilk gören üzerinde bir 
dosta, akrabaya götürülen içl 
pasta veya şekerleme dolu bir ku
tu hissini hırakırdı. Şeyda da ilk 
günler böyle zannetmiş fakat son
raları içinde yemek taşındığının 
farkına varmıştı. 

Sizin tatlı, mes'ud ve sessiz ge
çen günlerinizin birkaç dakika -
sını haleldar edecek şu mektubu 
yazdığımdan dolayı affln!zi dl • 
!iyorum. Beni bu harekete sev -
keden saik size karşı duyduğum 
meclO.biyettir. 

• du · \ frikadakı Fransız müstcm ı 
Jel · !erıni kendilerine düşman ta
aı ruzuna karşı müdafaa edebile -
cck bir halE koymak. 

''Baba,, parayı 
çabuk gönder ... 

Nevin biricik annesile beraber 
Istanbulun ıssız bir kö~esinde u. 
fak bir mesçid kadar temiz ve 
küçük evinde asude bir hayat ya
şardı. Muhakkak ki temiz bir a
ile kızı idL Fakat çok ~evdiği ba.. 
babası bir iki yıl evvel onları 

dünyada yalnız bırakarak gözle
rini ebediyete yummuştu. Nevin 
bu acı ölüm vak'asmdan sonra 
hem kendi hayatını kurtarmak ve 
hem de hayatla ondan başka kim
sesi bulunmıyan müşfik annesine 
yokluk çektirmemek için okudu.. 
ğu Fransız mektebindeki tahsi -
!ini yarım bırakarak, bu küçük 
yuvada sessiz ve temiz bir hayat 
yaşamağı tercih ederek bir ban . 
karla çalışmağa başlamıştı. Gü _ 

zeldi de... Annesinden, babasın
dan ve hocalarından aldığı kuv
vet!! terbiye onu başka yollara 
- hem kendi kazanan bir kız ol -
duğu halde - asla sevkedemezdl .• 

Gerek siz ve gerekse aileniz 
hakkında kiıfi derecede malılmat 
sahibi bir adamım. Hayatımı insan
lıktan uzak kimselerle israf eL 
meği istemem. Sizi bir yıldan -
beri bir gölge gibi takib ettim. 
Fakat bu hareketimi bugüne ka
dar size sezdirmedim zannediyo
rum. Size karşı büyük bir zaf du
yuyorum. Bu da muhakkak ki 
kuvvetli bir sevginin başlangıc1-
dır. ilah ilah .. 

Umumi Harlıde Fransızları u. 
zaklar

0
daki :-ıerlerıne böyle taar -

ruzlar olmu~tur. O zaman müs -
tcmlekelcrın bazısında ağır top _ 
!ar vardı. Bunlar Avruprda harb 
başladıktan sonra Fransızlar ta
rafından alınarak Avrupaya nak
ledılmiştir. •"abrikaların top yetış.. 
tirmesl için geçen znman zarfın

da bu Afrikadan getirilen toplar 
işe yaramışt" 

D"yen çocıığun ölüsünü 
a t mışla r • . 

suya 

Lakin artık bugün böyle birşey 
düşünülür gibi değildir. Cünkü e
ğer A vrupada yeni bir harb çı _ 
kar da Fransanın düşman.- veya 
düşmanları taarruza geçerse bun
lar Afrikadaki Fransız imparator
luğuna da giderek harbetmek is.. 
tiyeceklerdir. •Son Telgraf. bun
dan evvel birkaç defa muhtelif 
vesilelerle bu mevzudan bahset
miş ve Afrikanın müstakbel harb. 
de oynıyacağı role dair Fransız 
erkanıharbiy.,sir.in dii~ilndüklerin
den, Fransız askeri mü tehassısla
rının fikirlcrindr ma!Umat ver. 
mişti. İşte şimd nsa hükume-
tinin yeni vere' ·alar ile bu 
mesele yine ta. · i • oluyor. 

Hafiften bir mukabele: 

Diğer taraftan müstemlekatın 

müdafaası içın bir de erkfınıhar -
biye reisi olacaktır . 

Para tarafı? Bunun için istikraz 
yapılacaktır. Hindiçini, Garbi Af
rika, Hattıüstüva Afrikası, Mada
gaskar ve daha hir takım irili u. 
faklı eski müstemlekeler bu istik
raza iştirak edeceklermiş. 

600,000,000 frank toplanarak 
müstemlekelerin müdafaası için 
tertibat alınacaktır. Bu paranın 
yalnız Hindiçini 4,00,000,000 fran
gını temin edecektir. i'tikraz 50 
senede ödenecekmiş. Bu projeler 
daha evveldenberi düşünülüyor. 
du. Fakat şimdi huna bir kat'iyet 
vermek Daladiye kabineeine dü
şen bir iş olmuştur. Fransızların 

- Y"şa ... Mustafa Kemal Paşa ... Yaşa ... 
Marşı. Terennüm bu, fakat, sesler kı 

sık . Mütarekenin ümidi boğan azgın günlerinde
yiz. Güneşi, kan rengindeki tulU.ı bekliyoruz. 

İstanbulun bu akşamları çok hazindir' 

Amerikalılar büyük bir heye _ 
can içindedir. Buna da sebep bir 
çocuk kaçırma hadisesidir. Balık. 
çının biri, Tong Aylend pliljında, 
Ncvyorkun en meşhur avukatla • 
rından Müray Levinin küçük ço.. 
cuğu Peter Levinin cesedini bul. 
muştur. 

Çocuk, geçen şubatın 24 ünde 
kaybolmuştu. İlk evvel, çocuğun 
arkadaşlarile kaçtığı, birkaç gül} 
sonra aile yurduna döneceği zan.. 
nolunmuştu. 

Fakat, zabıta araştırmalarında 

küçük Peter"in, çocuk hırsızları 

tarafından kaçırıldığını tesbit etti 
12 yaşında bulunan Peter, mek.. 

tebden dönerken kandırılmış ve 
kaçırılmıştı. 

Ba~-.,.sı. çocuğu bulmak için bır 
çok çarelere müracaat etti. Mat -
buat, sinema ve radyo vasıtasile 
dava etmiyeceğini ve mükafat 
vereceğini ilan etti. hatta bütün 

Devamı 1 inci sahifemiıd• 

'f5, en ucda da bir kadın var. Gene, siyah, 
manlnlu, zayıf fakat, güzel ve uzun boylu 
bir kadın. Yapyalnız. Ayı, yıldızları, göğü, denizi, 
koranlığa karışan İstanbulun sönük, zayıf ve sa
raron ışıklarını seyrediyor. 
, Dalgın ve düşünceli... 

Edebi Roman 
No. 3 

Derler ki: Dünyayı yaratan Allah bir değildir. 
Güneş de, ay da, deniz de, rüzgar da birer Allah
dır. İnanmalı mı, inanmamalı mı?. Nasıl istersek! 

Yalnız, güneş ve rüzgar kadın; ay ve deniz 
erkekmiş! Rüzgar aya, deniz gü.neşe tutkunmuş!. 
Doğru mu? Bılinmez!. 

Deniz zenginmiş de. Küreyi yaratanların mil
yarderi. Gündüzlerin hükmünü süren sevgilisini 
dizlerinin dihine kapamak ve hıçkırtmak için her 
gün arzın ınsanlarından sürü sürü kurban verdiği 
gib i kendi renginden avuc avuc altmı da gökyüzüne 
fırlatır \'e lıu altınlar sevilen kalbin eteklerinde 

k'.omt küme serpil'r kalır; akşambrı bulutlar ara
,·ından bize görünürmüş ki, biz bunlara, yıldız ... 
di\·oruz. Ki.'!I bilir? Belki, doğru, belki yalan! 

uzun boylu kadının iri yeşil gözlerini 
bu yıldızlardan ayırmayışı. .. sevdalı gibi 

Çok sürmedi. Genç kadın ayağa kalktı. 
Fakat ne oluyor?. 
Niçin güvertede birdenbire çığlıklar koptu: 

- Ay ay! .. Ay ... 
- Ne oldu, ne var?. 

~ Kim, kim?. O köşedeki güzel kız mı?. 
- Vah zavallı tazecik. Ayol sahi mi, kendisini 

denize attığı? .. 

- Sahisi, yalanı yok. Evet? Düşmedi de, ken
din; denize attı! Elindeki küçük şişo.y; ağzına götür
mesile coblıadak denize atlaması bir oldu. Şimdi 

Ancak bilinen, görülen ve gözönünde bulunan d,ılgaların arasında işte ... Ta, biraz ileride. Çırpını
hal:ikat: Genç siyalı mantolu. zayıf, fakat güzel ve yor. Yetişilirse kurtarılacak, yoksa ölecek. Her ö!en 

• 

Şeyda o >abah erkenden mek -
tubu iadeli taahhüdlü olarak 
postaya verdi. Artık sevincinden 
kabına sığmıyordu. Kihayet o 
mektub sessiz meleğin eline gide
cek, cevab vermese bile Şeydanın 
kendisile alfikadar olduğunu, o ; 
nun tarafından sevildiğini bile -
cekti. 

Nevinin Lu sade ve temiz haii 
Şeydanın çnk hoşuna gitmiş, hat
ta geçen gün onda Nevine karşı 
büyük bir meclilblyet uyandır _ 
mıştı. Ah bu temiz yavru, onun, 
Şeydanın 'olsaydı .. 

Bir iki gün iade makbuzunun 
gelmesini b~klcdi. -0-ç, dört gün 
hatta bir hafta geçti, değil mek
tuba cevab iade makbuzu bile gö. 
rünürlerde yoktu. Şeyda soluğu 
postanede aldı. Yapılan soruştur
ma neticesınde posta memuru -
nun yanlışlıkla mektubu yalnız 

adi taahhildlü olarak gönderdiği 
tesbit edildi. Ona bu haylice üzül
müştü. Amma ne yapsın olan ol

muştu. Artık Şeyda, onun ellle 
atılmış bir imzasından bile mah

rum kalmıştı. Her geçen gün on.. 
da garib bir endişe uyandırıyor-

Nihayet kararını verdi. Onu 

sokakta veya tesadüflerinde ra -
hatsız edemezdi. Fakat pekala 

Yazan: 
Etem izzet B ENiCE 

her kendini öldüren gibi!. 

Amma niçin ölüyor, sebebi ne, öliipde ne ya. 
pacak, yaşasa ne olacak? .. Ve sonra bütün bu in -
sanlardaki merak, çığlık, çılgınlık ne? .. Her ölü ile, 
her ölenle bu kadar uğraşılsa kulaklarımız muhak
kak vaveyladan sağır olup kalırdı!_ .. 

Vapur durduruldu. Karanlık, bir dalarsa bir 
tl.aha görünmiyecek. 

Sandal yetişti. Fakat, o mutlaka ölmek istiyor. 

Her uzanan eli itiyor Aksilik, dalgalar da bu gece 

nekadar sert! Ölecek mi kurtarılacak mı? .. Belli de. 
ğil. Uğraşılıyor. 

* - Kim imiş? .. 

- Bilmiyorum. 

- Sormadınız mı? .. 
- Knuşamıyor ki... 
- Niçin intihar etmiş?. 
-- Söy!iyecek halde değil! 
- Demek ölecek ... 
- Öyle .. -Omidsiz görünüyor. 
- Kendisini görebilir miyim? 
- Şimdi hastaneye kaldırılacaktı! Eğer, gitme-

di ise hay hay .. 
- Teşekkür ederim .. 
Bunu söyliyen Refiktir. Gazeteci Re.fik.. Refik 

Necati. Yazı müdürünün geç vakit yazı masasından 
ayırıp soluk aldırmadan koşturduğu Refik! 

Gazeteciliğin böyle saati bellisiz angaryalarla 
doludur. Hudud koşulmaz. Koşulan yalnız bir şey 
vardır: Havadis peşi. İşle, o da koşuyor. Merkez me
murunun yanından çıkar çıkmaz gösterilen odaya 
koştu. Baktı: Tamam. Daha orada. Yani, deniz mer. 
kezinin kuytu bir odasında . 

Tesadüf. Denizden kurtarılırken gümrük mo
törü geçiyormuş. Yetişmiş. Kurtarmak daha kolay
I~~":"ş: Almış ve buraya getirmiş. Şimdi hastaneye 
got~rulecek. Otomobile indirilmek için sediye bek. 
lenıyo'.. Kadın, baygın. Kımıldanamıyor bile ... upu
zun bır kolluğun üzerine yatırılmış!. 

Tanımak ümidi. Belki. Yanına sokuldu, dikkat 
etti: Hiç tanımıyor. Fakat, hakikaten ne güzel ka • 
dın! Kadın değil, genç kız. Toy, dilber, bir bakışta 
sevilebilen bir kız, iri yeşil gözleri, uzun kirpikleri, 

eııııı f' 
du. Acaba mektub .. MI· 

m.lf miydi. tub dotJI' 
Hakikatte de ınek o!Jl' ş .. (i 

dan dotruyo. mıtJılb ıııişlİ-, ,il ti 
nın Nevinine gıtme ıl~,JJ 
müessesede çalışan ~ç ırt'Sr 
lunduğu için ilçün: b.I'.) 
dolaşmış, nihayet b k 'f'. 
vin tarafından ıncr~ıııı :.1 
açılmıştı. Şeyda iınz ıırıııt'.'.ıı
•Böyle bir kimSe 1911 da?"' . o ~ 
diye ötekln~ verınış,ilÇ ııeıl 
ne.. Bu suretle ııer ,ıu ' 
ayni mektubu okumıı;iPı f 

acaba mektub hang~ I~ / 
-Oçn de bekAr oldu d• ~~ . 

bunu kestiremiyorısr ı~ 
b ,.eren 

hepten de ceva ıı> 

mıştı. e•·iJll r 1 

Şeyda mektubıın ~ fı.,,ı 
ğinede kanaati vardL " ,~ ·..., 

.. kse• ,.. 
cağızın aldığı yu 'd pP·,,1 
terbiyeden mütevelh b ,~ 
!ılığı kendisine c~' 9 daf~ 
cesaret edemediğiııı . çeıij~ 
kendi kendine teselli dl ~ 

b. kere fı~ 
Bunarağmen ır jfa~eJI jl 
doğrudan doğruya ş ıaıurdı' 1, 
Nevine açmağ• k~r~ dB J1I f'. 
raz sıkılgan ve b!f3 dı.stıı 1 · ~ 

keti ....ıı· 
olduğu için bu iş yır": f, 
gelecektl Aınına ne ııır i1" l 
başa gelen çek!llrdJ. etti· ıJ ;1 
sabah akşam takib 11ıJ1 1r 
birçok anlar zuhur c bll1:,,., 

sokulup bir tek keliıYl~0ı f" 
lem~k cesaretini ken ~. 
medı... ,-ııl ;. 

Gene bir akşam 3
• 1~·) ··yor ot'"A 

vayda beraber dllnu. s()t!i. ııf 
hayet kararını verdi. rı~·~ 
ti. Titrlyen bir sesle ıcı;ıııP''. 
Nevin tek kişilik bi~erı!e ıı· f 
oturmuş o yumuk e ııııı:ıJlıl' •· 
ğu bir fransızca ıne!'J<IC ~0~ı 
hifelerine dalmış. 1"\a çO~ f 
du. Berikinin sesı da. Jılı!J ııll 
redi, yutk•.ındu. J(alb\,~ı~ 
pıyordu. Fakat ınub3 ıf. 
liyecektl. jJ1 11 

!'(eV &· 
- Nevin Hanırn. ın s ,/ 
Bu, genç bir ad.a~ır JlıUf,ıl' 

ziyade hastıı. ve alıl bnJlıJI 
mırıldanışı idi. J\Ia. Jil 01Pf I' 
kalabalık ve gürültU·ıreien J 
zünden Nevin bu. t~~ ', 
duymadı, işitmedi· dıJ ~,ıcJ~ 
da seslenemedi. pon ıııııl'ı'f, 

Büsbütün kuvve! r oP1 ',! 
JO ' d', kırılmıştı. Onu s.e".1 bit ~~~ ıi' 

!aşamıyordu. Büti!Jl uJI et'İ~1ı ~· 
ayazda titriyerek on cB 111 jf 
rafında döndü, yaJnıZ cef' .. ,rı: 
ti... Of! Sevgi ne feııg; ~'% 
ci bir mektub yııı:n:ılde 1;1, 
tırıdı. Amma ne , e rdıJ- ~ ':.J 
bir türlü kestlreın 1Y0 j)1' #'.) 
dilde düştü. Acaba. ~; 
! . . yeı1ı o • 

e ıne gitti mı... ,rııl"' 1~ , 

mektubu, ilkinin de iSİııi ,. /. 
mı yazsın, ya bfrltı~ır şt~ / 
dıysa bu manas~z 8şı9o1Jlııf 
caktL Yeniden bır b iJ<illi "I': 
tubuyazsa .. Ya evve ğııl' ~'fil 
Bu da lıilsbütün 50 vı 
endişesile dlişünilY0r 
kendini yiyordu. . 

• • ..ııct'' t 
c]iJ?U ·n. ~ 

Şeyda dalgın ve vaıcu e f, 
Ağır, ağır yürüyordU· 0 ij~11 ' 

!emiş olmasına rağmC JYlit' o· .1 
.. ster dl<?. 

mekte istical go rlcD \ 
sırada eski mektcb ;ıcu!ııf~ ~ 
dan Sedad yanına 8ıif1l .4' 

da ,. ıcJı) li 
- Yahu şey 5 tB g ~S 

kalmadın mı. Biı 9d rsetı' , 
amma siz zaııne ~ıZ· /, 
işe başlamış olacak~ se11 ,.,,~• 

- Vay Sed~dcıll~asıJSI~ ~ ,1 
gözüm kardeşırn· ·ııııe~ır ./ 
Ne o -Onivesitye gııi!e<leJ\ 

· va ..ıı 
mı geçtin .. Hangı J" 

sediyorsun. 5orJI"· ~ı' 
- Sorma şeyda bıl selle pıl' 

gruptan kaldık da fşte bil' 
vam edemiyorum· 0rıı:ı. . ıl 
kaya girdik çaJışıY )l:ıl'gı 

- Sahi roi yahu, 

kaya? J!lB • 0c~ (O ) bankaS c;aôs ~,. = Ne···iyi tesadüf J,,ııııl~,4'1 
...J;rn v:ır· ıııı 

Yahu bir den•»·· . .,.Jıiie 
· cı 5 
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Bir facı anın 'Napolininşiirli sabahında 
s~-U p-;-;d e 8 i Müjdelerledoğançocukkraloldufakat c:============================· 

Bugünün yıldızı •.. 
KATERiN HEBURN lııkının On iki sena ağır hapse y k • •1 kralı '· 

~ l ~«hkom olduğunu duyan kadrn.. • .... !!!.._~SiCi er 
ııt çıkan siyah dumanlar semaya 

Qhkeme SQ[OnUnda ikinci bir yükseliyor. Napol! körfezinde ha. 
!ık avlıyan balıkçılar ağlarını çe.. f Qczaga s•beb olacaktı.. kiyor. Bunlardan biri, güzel kız.. 

'-" !arı, Müskir prapları, eski İta!. 

~dr 
~l a 11Uctelerini o kadar çok 
~ ~ 

1
11<len facianın muhakeme

~ilat~ r v.erilen tafsilatı cSon 
~ dun de hulasa etmiştL 
lııi &e~tıh.•kemenin neticesini 
~·~ en Ttıgiliz gazetelerinden 
'4r rz ~ak kabil OJU)'Or. Şa

l Y ıtılenmiş. avukat müdafa.. 
ttı.n~Prııış, nihayet korkulu, 
' n, ~ dakiknlar retmiştir. o 
lı he adar gözlerini mahkeme

' · n :etten ayırmıyarak çok 
I; ... ır tavırla •ltıra.'l maznun 

l "ın 
• ~ acaba metaneti sarsıla

·~il'> n· 
~.'. 1Y~ herkesin nazarları 
tlııı~' 1 tni~ti. I'•kat Çnplin me
lıı.. Yor, scvi:;tiğı kadının yaş-

~.1nı iilrtir:nccliğini, kendi
ı?lc b;r cinayetten mes'ul 

J. ~nı halile anlatmak isti -
'<ık ~t at .ırtık muhakeme bit-
:. iİrndiye kkdar bütün saf

• ın1c1Yıi~ olen, halkın inti_ 
t·ın~·•hkcm~de bulunan jüri 
'l) .'n Vicdeni kanaı.tini öğ -

'e 
, •ııı ı:elrni~ti. Öldürülen yaş
•!. ın 1-
b.:c111, • ~ascrley'in eenc karısı 
~n~. Onur. ıç;n tevkifanenin 

ı, ıncte yatırılmakta ve icab 
<aııı 
" an mahkemevP çağırt • '•p1· . 

~ ~~1" :nden ayrı olarak din-
~-~ dır. Biribirlerini seven 

~~~la erkek mahkemede bi
ın; . 

ley•· ı:oremiyorlardı. Çaplin 
ın Öld!lrülmesile maz -

nundur. Kadın ise bu cinayetı 

Çaplin'e yataklık etmekle maznun 
bulunuyor. Kadının adam öldür
mek itibarile kıı.bahati görülmü -
yordu. Halkın intihabile ımıhkem· 
de bulunan on iki kişilik jüri he
yetinin azasınıian üç kadındı. 

Nihayet hakim jüriye çekilerek 
düşünmelerini, vicdani kanaatle. 
ri ne olduğunu düşünerek gelip 
söylemelerini işaret < tmiş, bunlar 
çekilmiştir. Çaplin için yetmiş da

kikalık bir azab ba~lamıştır. Fa
kat bunu belli etmiyerek nihayet 
yetmiş dakika soma ıüri heyeti 
gelerek vicdani kanaatini bildir
miştir. Jürinin edindiği kanaat 
Çaplin'in mücrim olduğu merke
zinde idi. Fakat bu kendsinin i_ 
dam derecesinde '>ir mahkumiye
tini icab etmiyordu. Onun için ha
kim kararını verere:r Ç&plin'i on 
iki sene a~ır hapse mahkum ettL 
ğini bildirmiştir. Bu cinayette e

ğer Çaplinin, Kaserley'i katlet -
mek için tertibat aldığı ve kasdt 
olduğu anlaşılsaydı o zaman neti

ce başkalaşacaktı. Hakim jüri da
ha kanaatini düşünmek için çe
kilmeden evvel onlara vaziyeti 
tenvir için uzun uzadıya beyanat. 
ta bulunmuş, vicdani kanaatlerini 
düşünürken Çaplinin kasden mi 
adam öldürdüğü, yoksa bu cina -

(Devamı 6 ıncı Sklıitedeı 

K A DDN 
t-. .... ~ - - ·-· -------, <:, ..... __ ___ 
0cie Paskalya cö-

~e ,. • , 
,
1
gz nasıl yapılır ? 

'•, · ıt ~il 
ıııl11;, So 0 ıın, 8 adPd yumurta, 350 gram pudra şeker, 250 gram te. 

lttaın bira mayası, 10 gram mahlep, 10 gram tuz, 150 gram. 

~ :ıı ~1 YAPlLllL'\Sl 
>1ı,"-~1~~~~ ~(ıt, 50 gram un, bira mayası beraber karıııır Yarım sa-. 
1ıı:litı•1~ ır. llnun orlası açılır. Yayılan bira mayası 100 gram süt, 
Ilı~ dı, 1 t, Pııdra şker, erimiş tereyağ iliive dilip karıştırılır. Tu2 
~ ~t is~a lt(lııur. Yava§ yavaş un alın') hamur haline getirilir. 
t~ı~ 'hıtıt 'aat bkietilir. 15 saat sonra yumurln kadar küçük parça
·~.~ 'Qç lt:h~O .. ııarça 20 santim kadar uzatılacak Sonra ucu yanyana 
~ lı ltt. ~ 1 urülecclc, yağ kağıd1 üzerine birbirinden 7 .8 santim a
~ ~tıı.,1''.a:'a•ak, ker\dİ mislinden üç defa biiyük olnncıya kadar. 
\/ı'ı ~.'.S'.n bırakılacak. 2-3 >aat kaldJk:tan sonra iizerine yumur-

'1~<tk Utulüp Çöreotu, badem konacak, orta fırında 30 dakika 

"111•Iııat HALILARIN TEMİZLENMESİ 
;~it Ve ~a•rna ev haricinde iki tarafından raketle ve yabud değ_ 
1 ltlar ~ .ll'çalanır . 

11
'\ l'er ~rka~ usulle temizlenir. 
\~ ~ ile h 

1 ıhen lüks sabunu ile temizlemeli. Hazırlanan köpüklü 
~it ,,'t~tııtı"~·ıına bir surette silmeli. Çok kirli ise bu çal!§nıa bir iki. 
'l ı~bu~,11 aııır. 3 litre su içine 2 kaşık amonyak ilfıve elmeli. Tek
ı ,'t~e lı~~ 511 ile iki üç defa silmelidir. Son suya katılmış bir mik
!ıı~; 1{0 \ •ııııı rengini parlatır. 

~ ,ı tu il ,
11

. ••nk halılar çövenli su ile de silinebilir. Trkrar çö_ 
l e ık· .. 

11, lalıt· 1 ııç defa silmelidir. . 
'\~ ~~lıııı ~r kışın I.ar ile de ıcmizlenir. Halıların üzerine kar ser

• J;~ 1 .3 "dır. Bu isi çok sür'atle yapmalı. Halının fa,la ıslanma-. \at , 
etnıeli,Jir. \Devanu 7 ınci de) 

yan zevk ve eğlencelerini hatır. 
latan bir şarkının beyitlMini tele. 
rar ediyor. Ve yakında doğura • 
cak karısını düşünüyor. Sahile 
yaklaştığı zaman komşusu Fre.. 
driko bağırıyor: 

. - Marseli to. es uno bambino 
uno ragazzo ... 

Diyor. Yani: cMarselito, bir ço. 
cuğun, erkek bir çocuğun oldu .. • 
müjdesini veriyor. 

Balıkçı, bütün kuvvetini kürek. 
lere veriyor. Bir an evvel sahile 
çıkmak, karısının yanına gitmek 
istiyor. Erkek bir çocuk! ne talih. 

İşte 23 Nisan 1860 da, Napoli 
limanında küçük bir evde dünya.. 
ya g~len Civani Kanii büyüdü. 
şöhret kazandı, hatta kral oldu. 
Fakat, yankesiciler kralı! .. 

Bütün dünya polislerini meş • 
gul eden, bütün dünya hapisha. 
nelerine girip çıkan bu serserinin 
birçok meraklı maceralarla dolu 
hayatından bu sütunlara akseden 
kısımlar, en enteresan vak'alar. 
dır. 

ÇOCUKLUK DEVRESİ 
Civani, kendi yaşında yumur. 

caklarla sokaklarda, çamurlar !. 

çinde, tozlar v.rasında yuvarlana. 
r ak büyüyor. Diğer çocuklardan 

·' iyi ve ne fena ... Ayakları çıp
lak, üstü başı yamalı. Fakat, bu. 
nun ne ehemmiyeti var. 

Sabahtan akşama kadar, pen -
cerelerinde çamaşırlar asılı so -
kaklarda dolaşıyor, koşuyor, eğ_ 
!eniyor. Denize dalıp çıkıyor. Tıp. 
kı bir dalgıç gibi yüzme ö~renL 
yor. Seyyahların güverteden de. 
nize attıkları paraları dalıp çıka. 
rıyor. Bu paraları biriktiriyor, bir 
armonik satın alıyor. Kayışını 

boynuna geçiriyor. Sesi çok güıel. 
Az çok şarkı söylemesini de bili_ 
yor. Akşam Üzerleri, lokantaların, 
birahanelerin önünde şarkı söy. 
lüyor, para kazanıyor. 

Büyüyor. Askerliğini yapıyor. 
Tekrar Napoliye dönüyor. Evle
niyor. Fakat az sonra karısını terk 
ediyor. Yine eskisi gibi armonik 
çalmağa, şarkı söylemeğe başlı -
yor. Bazı günler, yabancılara ter_ 
cümanlık ediyor. Orta yaşlı bir •
dam oluyor. O vakte kadar polis.. 
le alakası, polislik bir işi yok. 

BÜ'YÜK MACERA 

Civani, elli yaşında. Şakakla -
rındaki saçlar kırlaşmış. Buna 
rağmen boylu, boslu, yakışıklı bır 

adam. Bütün görenler kendisinı 
beğeniyor. 

1920 de, güzel bir kadına tesa_ 
düf ediyor. Kadın dul ve kimse
siz. Epeyce de parası var. 

Civani, Napolinin yeknesak ha_ 

Son hırsızhk .• 

yatından usanmış, Fransayı git
mek, metresinin parasile bir if 

tutmak fikrini düşünüyor. Kadın 

ile beraber (Nis) e gidiyor. Bir o. 
tel açıyor. Ayni zamanda elmas 

simsarlığı da yapıyor, Oteli karısı 
idare ediyor. 

(Nis) sokaklarında dolaşan er. 
kekler, kadın~ akşam oldu, ha. 

va karardı mı, otelin altındaki 

•İyi dost. meyhanesine giriyor. 

lar, içiyorlar. Sonra ikişer ikişer 

Yankesiciler kral ı ve .. muavinleri 

tezgahın arkasındaki kapıdan 
kayboluyorlar. 

Büyük bir salonda toplanıyor. 
lar. Orta yerde birisi. elleri arka. 
sında veya sallanarak dolaşıyor. 
Diğer birisi yanından, hafifçe çar. 
pıyor ve af dileyerek geçiyor. Ha
zır bulunanlar hep birden bağı. 
rıyorlar; 

- Bravo! .. 
- Olmadı! .. 
Burası, Civani'nin 1911 de Nis

te tesis ettiği yankesiciler mek -
tebidir. 

Otel ile pek o kadar meşgul ol
duğu yok. Yankesicilikten çok 
para kazanıyor. Bütün ortakları_ 
nı, talebelerini (!) otele yerleşti
riyor. Az sonra otel (Yankesici -
!er yatağı) oluyor. Kar~ da, is
ter istemez bu güruha karışıyor. 

Nihayet zabıta mektebi bası -
yor. Civani, Nisten kaçmak mec
buriyetinde kalıyor. Kıyafetini 

değiştiriyor, Kan'a gidiyor. İngL 
liz seyyahların çantalarını, saat.. 
]erini çarpıyor. Sonra Valansda, 
A vinyonda dolaşıyor. 

Hiç kimse bu temiz giyinmiş, 
kibar tavırlı adamdan şüpheien
miyor. Burada birçok kadınların 
gerdanlıklarını, erkeklerin cüz _ 
danlarını, saatlerini aşırıyor. Ca
nı sıkılınca trene atlıyor, Monte_ 
karloya gidiyor. Trendeki yolcu
ların, hemen hepsinin saatleri, 
cüzdanları havalanıyor. Zabıta, 

bütün bunların Clvanl'nin ifi oL 
duğunu biliyor. Biliyor anıma 
kendialnl bir tilrlil ele geçireıni... 

Nasıl artist oldu? 
yor. 

Clvllni zengin. Nlste 150,000 
franga ve tam konforlu bet katlı 
bir ev yaptırıyor. 

Zabıta peşinde. Fakat saklan_ 
dığı yeri bulamıyor. 

O; her giln bir yerde eörülü -
yor. Bir giln Cenovada, bir köy. 
lilnün cüzdanını çarpıyor. Köylü 
işin farkına varıyor, yakasına ya_ 
pışıyor. Civanl cüzdanı göle fır. 

!atıyor. Yoldan geçenler görüyor
lar, yakıılıy_orlar, polise teslim 
ediyorlar. Bir sene Cenova hapis. 
hanesinde yatıyor. Cezasını bıtir. 
dikten sonra Nise geliyor. Bura. 
da uzun müddet kalmasına im -
kan yok. Fransu: polisi kendiisni 
arıy,or. 

lluthariıu• 
• Bı>pb•ırn 

Vapura biniyor. Aınerikaya gi. 
diyor. Amerikalı bir kadın (19111 
senesindeyiz), bu gilzel, yakışık. 
lı adama göniil veriyor. KendisL 
le evlenmek istiyor. bu kadının 
delaletile kibar sosyetelere gir • 
meğe muvaffak oluyor. Burada 
da san'atini yapıyor. Hemen her 
gittiği yerde, her bulunduğu zL 
yafette, davetlilerden birinin ya 
saati, ya da para cüzdanı kaybo. 
luyor. Nihayet bir giln yakalanı.. 
yor. Sing _ Sing hapishanesine a. 
tılıyor. 

Katerln Beburun'Un son reslmlerindenbiri 

Bu urt hapishaneden çıktıktan 
sonra Londraya gidiyor. Burada 
da birçok kimselerin canını ya • 
kıyor. Bir giln İskotland Barda 
polislerin eline düşüyor. Bir sene 

Kateni Pparn, sinemaya na&ıl 
başladığını ve bayatını anlatıyor: 

cBir giln, hiç tanımadıktm bir 
adam yanıma yaklaıtı: 

- Benimle beraber Holivuda 
gitmek ister misiniz?. 

DedL Güldüm ve şu cevabı ver. 
dim: 

- Fakat ben fotoıenik-değilim. 
Bir kere teşebbüs ettim. Muvaf.. 
fak olamadım. Sonra tiyatroyu 
çok severim. Nevyorktan da ay. 
rılmak istemem. 
Meğer bµ zat, meşhur sinema. 

cılardan Con Çutor imiş ve beni 
bir yıldız yetiştirmek istiyormuş. 

- Bilakis, dedi, çok rotojenik.. 
siniz. Sonra hareketlerini, tavır
larıiız çok tabii ve çok hoşuma 
gitti. Sizi bana tavsiye eden, Cum.. 
hurreisi Ruzvellin kızlarından 

biridir. Sizi Amazon rolünde gör
müş, çok beğenmiş, takdir etmiş. 
Araclığım yıldızın siz olabileceği
nizi bana temin etti. Hakkı var
mış. Teklifimi reddetmeyin<z, 
Hakkınızda çok hayırlı olacaktır. 

Hakikaten o sıralarda, Katerin 
Nevyork tiyatrolarından birinde 
oynuyordu. Büyük bir muva[fa.. 
kıyet te kazanmıştı. Birdenbire 
sahneyi terketmek ve neticesin -
den emin olmadığı bir maceraya 
atılmak istemiyordu. 

Con Çüker'in ısrarına dayana. 
madı' Fakat, altı ay Nevyorkta 

hapis yatıyor ve buaucı harici e. serbest kalmayı, büyük yıldızlar 
diliyor: gibi afişlerle halka tanıttırılma • 

Yankesiciler kralı, Londradan yı, senaryoyu tedkik hakkım, 

Hamburga gidiyor, her gittiği sonra binlerce dolarlık bir muka-
yerde önüne gelenin para çanta- vele akdini şart koştu. 
larını, cüzdanlarını çalıyor. Bu YENİ BİR GARBO 
suretle senede 400 bin franktan Çüker; bütün bu şartları kabul 
fazla para kazanıyor. etti. Sinema fımillerine, yeni bir 

FRANESAYA AVDET (Greta Garbo) bulduğunu sevinç.. 

sir değildi. Kendisile mektebe 
iken tanışmış, evlenmiftl Son za 
maolarda aralarında derin bir so 
ğukluk bqlamıştı. Bunda, Katç 
rlnin, tiyatroya intisab etmesini 
çok dahli vardı. O her gece, {A 
mazon ve kocası) piyesinde al . 
kışlanıyor, kocasile pek meşı;ı 
olamıyordu. 

HUSUSİ HAYATIMA KİMSE 
KARIŞAMAZ! 

(Kat) i, şimdi artık yeni atıldı. 

ğı hayatı düşünüyordu. GazetP -
!erde s!nema şehrine, bu şehirrle. 
ki san'atkiirların hususi hayal ına 
dair yazılan mübalağalı ve uy _ 
durma şeyleri biliyordu. Loraya: 

•Hususi hayatım bana aiddir, 
halka değil. Ben bir rol yupıyo -
rum. Bunu tenkid edebilirler. 
Hususi hahatımdan, kaç kocaya 
vardığımdan, kaç kocadan boşan_ 
dığımdan bahselmck doğru de -
ğildir. Gazete muhabirlerinin LL 

kibinden kurtulmak isterim. Bu 
hususta sana güveniyorum. Bdna 
ancak sen yardım edeceksin ... • 

Diyordu. Çükor'dan gelen bir 
telgraf, yeni filmin çevrilmeğe 

başlanacağını haber veriyor, ve 
!cendisini davet ediyordu. 

HOLİVUDDA 

Dört gün, dört gece devam e . 
den tren yolculuğu esnasında ik 
kadının konuştukları, yalnız Ho 

(De,·amı 1 mcı aahlledc· 

• • 
Doroti Lamur ve Olyrr ı 
Bradna ile Evlenemiye ı 

Jahor sultanı 
1931 de, serseri dolaşmaktan u. le haber verdi. Bir dansözle izdivaç 

sanıyor, Fransaya geliyor. Artık Katerin, ilk mukavelenamesini 
epeyce yaşlanmış, gözünde göz.. imza ettiği zaman, çok sevdiği ed "" k •.• 
lük var. (Lora Hardin) in kendisine refa. Üç ay evvel, as 

Pariste en meşhur yankesici • kat etmesini istemiş ve vaid de len İskoçyalı bu 
leri başına topluyor, bir çete ku- almıştı. lunan karısını te 
ruyor. Otelleri, trenleri soymağa Cesarel'.,e, san'atine gilven • keden Jahor su! . 
başlıyor. Bu sırada meşhur otel mekle beraber yine çekiniyordu. tanı, 9 Eyliil 193. 
hırsızı Elyas Kohen ile anışıyo~. Tiyatro sahnelerinde, ilk devir - de, yani doğumu. 
Beraber cenubi Amerikaya gıdL lerde uğradığı müşkülat, gördil. nun 65 inci yılılö. 
yor. Birkaç vurgun yaptıktan ğü muvaffakıyetsizlik hatırına nümiinü kutlula . 
sonra her ikisi de yakalan•yor, geliyor, cesaretini kırıoyrdu. Ho- <lığı gün evlene • 
hapse tıkılıyor. livudda uğraşmak, mücadele et. cektir. 

Paristeki çete, reisleri git. mek mecburiyetinde kalacağını Sultan, tayyare 
tikten sonra birer birer polisin e. biliyor, bu sıralarda yanında can_ ile Singapura gel. 
Jine geçiyor. dan birisinin bulunmasını isti - diği zaman yanın .. 

Civani, Boenos Ayres hapisha. yordu. da, 24 yaşlarında 
nesinden çıkar çıkmaz arkadaşın_ Kocasına gelince: Ondan ayrı- Misis Lidya Sesil 
dan ayrılıyor, Parise geliyor. Sak_ lacağı için pek o kadar mütees - ' · lıl adlı genç bir 
lanıyor. ı._..._..._..._..._....,_,,,-"' __ ....,.,... ___ _ _ __ lngiliz kızı vardı. -u kıza, dört sene 

Son zamanlarda Paris zabıtası, ederlerken cürmümeşhud halin- evvel, Londranın en lüks lokan -
yankesicilerle mücadelede. Civa_ de yakalıyor. talarının birinde tesadüf etmişti. 
ni ile iki arkadaşının bir otobüse Yankesiciler kralı yüzüncü de- Genç kız, parmağında, 200 bin 
bindiklerini görüyor, peşlerine fa olarak hapse giriyor. frank kıymetinde pırlanta bir ni.. 
takılıyor. Yolda, yolculardan bL Rivayete göre, bu defA hapisten şan yüzüğü taşımaktadır. Sultan, 
rinin cüzdanın çarptıklarını gö _ çıkınca artık yankesiciliğe tövbe bu yüzükten maada 900 bin frank 
rüyor. Az sonra, Notr Dam kili _ edecekmiş! ...•.. tövbe tutar kıymetinde mücevherat hediye 
sesi meydanında paralap taksim mı dersiniz?.. etıniştL 
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ir facıanın 
son perdesi 

-
(Beşinci sahifeden devam) 

yette kasdi olmadığı meydana çı
kıp çıkmad•ğını düşünmelerini 

söylemiştir. 

Ondan evvd mazn:.ın:.ın avukatı 
uzun müdafaasında Caplin'in böy_ 
le bir cinayette lı!ç kasdi olmadı
ğını söy lcıniş, gmc adamın ahlakı 
zaten iyi diye tanındı!lını anlata
rak jürinin vicdanına müracaat 
etmişti. 

Hulfısa jüri çekilerek yetmiş da
kika sonra geldiği zaman kanaa
tini bildiriyordu. Buna göre Çap
lin mücrimdir. Fakat kasıcı görül
müyordu. HJk ':n on iki sene ağır 
hapis kararını tebliğ ederken Çap
ım sarsılmamıştı. Fakat onu dışarı 
çıkarırlarken diğer taraftan mah
hmeye getirilen gene gebe ka _ 
dm buf\u işitmiş, fenalaşm"ltır. 
Kadının avukatı hakime demiştir 
k'· 

- Ümid ediyorum ki zatıaliniz 
bu kadar ıztırab çe1'en bir kadın 
hakkında 1nho ağır cezalar tayini 
cihetine gitmezsiniz. Bu kadın 

imdiye kadar çok ıztırab çekti. 
Bı:,-ılan SO!lraki senelerde de da
hJ pek çok çekecek görünüyor. 

Hakim bunıın üzerine kadına 

Muhakemenin cereyanı sırasın
da kadının avukatı ile hakim ara. 
sındaki sözlerden bütün bu haya
tın tafsilatı öğreniliyordu. Kadı -
nın avukatı müdafaa ederken şöy
le demişti: 

- Bu kad mm lıiçbir kusuru 
yoktu. 927 de Kaserley ile evlen
di. Gayet :;adık Lir kadın oldu. 
Fakat kocası sonradan içki;\"e baş
lamıştı. Bunun üzerine kadın da 
değişti. 

- Peki onun hiç bir kusuru 
olmadığını söylüyordunuz? 

- Evet, demek istediğim sene
lerce sadık bir kadın olarak yaşa
dı. Fakat 936 scnesindenberi bu 
kan koca artık karı koc:ı olarak 
yaşamıyorlardı. Kocası çocuk is
temezdi. Kadın ise çocuğu olsun 
istiyordu. Bundan ronra geçen 
937 senesi ba.~ında Çaplin ile ta_ 
nıştı. Onu sevdi. Kadın kocasının 
öldürülmüş olduğunu da bilmi -
yordu. 

İşte bu aile faciasının adliyeye, 
Jüriye, hakime, avukatı; taalluk 
eden tarafları bu suretle netice
lenmiş oluyor. l<'akat bu hakiki 
roman bununla biımıs olmuyor. 
Yarın da son tarafı ~azılacaktır. 

bakarak demi~tir kı: ==============! 

- EğPr isterse bımdan sonra Matbaamızdan 
xcndisini toplıyabil r. Sizden bu-

günlerde bir kahraman gibi hah- Ça'ınarı makı' nenı'n 
scdildiği göniliiyor. Halbuki sizin · 11 

haltı hareketiniz pek g~ilünc ol - MuhakenıP.Sİ 
muştur. 

Kocanızı ôld.:irdüğünüzü söyli
ycm('m. Buna doir hiçbir al3met 
yoktur. Jüri t.eyetinin kadın hak
kındaki ka!1aati de onun kabahatli 
olduğu merkezinde idi. Onun için 
hakim gebe kadını on l:ir gün hap
se mahktım etmiş, fakat şimdiye 
kadar mevkuf bulunduğu için he
men tahliycsiııi emretmiştir. 
Kadın mahkemeden çıkarılma

dan evvel düşüp bayılmıştır. Bü -
tün muhakemeyi dinlemek ıçın 

birikmiş olan kadın, erkek kala
balığın gözleri ona dikilmisti. Fa
kat hakim ona kar~rı bildirdikten 
sonra gayet soğuk b'r vaziyette: ' 

- Haydi çıkıp ı;:idinlz!. Dediği 

zaman kadını:ı koluna girmişler, 

mahkemeden çıkarmışlardır. Ka -
dm başı önündn kimsı·yc bakma
dsn çıkmıştır. 

Kadının oi~·kı olan Caplin inşa
nt ustasıydı. Kadın da vaktilc ma
ğazalarda çolışan hir kızdı. İngi
liz gazeteler. Ka~edeyin karısı 
hakkında şu maHınıa!ı veriyorlar: 

On dü't yaşmda bir hzdı. TaŞ
radan I,ondraya gc'ıni~, bir ku -
vumcu dükkôn· .a pı mişti. Ora
da hizmet <diyordu. Haftada bir 
lngiliz lira~ alıvordıı. Senelerce 
hayalı bıiyl 0 gcçnı 1 şti. Fakat bü
yümüş, ya ı y.rmı yedi olmuştu_ 
Tesadüf onıı Ka<CTkyle tanıştırdı, 
Kızın dul b: r ana>ı \'ardı. O da fa-

Matbaamızd3J,.i yazı makinesini 
çalan Mustafonın muhakemesine 
bu sabah Sultanahmed sulh ceza_ 
da bakıldı. Davacı mevkiinde ida-
re ınüdrüümüz Kazım bulunuyor
du. 

Suçlu makineyi çalmadan bir 
gün evvel Yusuf adlı !:lir elbiseci. 
ye satmış, 125 lira kaparo almış, 
ertesi gün makineyi çalmış, 8,30 
da çarşıya girmiş, Yusufu bulama
mış, başına birşcy gelir korkusile 
Çarşıda rasladığı Halid adlı diğer 
bir elbiseciye satmış. 

Halid kefil istediği için Musta
fanın yanına lıir hama! katılıp 

gönderilmi~. Mustafa cia Mimar 
Te\ofik adlı birisinden kefilim di
ye imza alarak bu !!amala verip 
Halide göndermiş. 

Kefalclnamcdc palto yazılı ol
duğu halde bu kelime silinmiş ü
zerine makine yazılmıştır. 

Muhakeme, makinenin kıyme _ 
tini takdir için bu işle uğraşan· bir 
ehlivukuf tayin edilmesine, kefil 
olan mimar Tevfikin bulunması -

sına ve suçlunun doğum kaydının 
çıkarılmasına, elbiseci Halidin sa
bıkasının tahkikine kar•r vermiş, 
suçlunun tahliye talebini reddet_ 
rniştir. 

Af kanunu 
kirdi Kızın babası daha evvel öL <Birinci sahifeden devam) 
müştü. Kast«ley bu kız: sevmiş, haddüs eden bazı münakaşalar 
almıştır Bu ~urclle fakir kızcağız yüzünden, yahud da b•z• kanuni 
hali vakti yrrndc l:umpanya di - kayıdlar kar~ısınrla g~flctc düşül-
rektörünün karm olmıı tur. Yal- mesinden dolayı işlemi~ olduk _ 
nız Kascrley yaşlı id. · • !arı bu suçların affı cihetine gidi-

Bu izdi\"aÇ 927 de olmuştur. YL Jeceği ve bu yoldaki affın da ka-
ne ayni ~en •. Çap!in d~ bir kızla nuna ekleneceğine muhakkak na-
evlenmişti. Çaplın so:ıra karısın- ı zarile bakılmaktadır. 
dan ayrılmış, ka~ sencd;r bekar ı 

yaşıyordu. Eski korısı başka bir 
Halen birçok gaz<lc sahibleri, 

neşriyat müdürleri ve muharrir -
i lerin mahkcmckrde davları ol kocaya varnıışlır 

\ 

EDE Bi ~OMAf\1 :21 

1 Başvekil 
Ankarada 

(Birinci sahifeden devam) 
İstasyonda kendisir.i karşıla -

mıya gelenlerin birer birer elle -
rini sıkan ve kısa bır müddet has
bıhalde bulunan Başvekilimiz is
tirahat için doğruca ikametgahına 
gitti. 

Avrupa sulhunu korumak için yeni 
gayretler sarfediliyor 
(Birinci sahifeden devam, şebbüsler aramak ve teyid etmek 1 

anlaşması gibi bir İngiliz_ Alman olan Fransız hükumeti bu gibi SON TELGRAF'm 
'ti!" ·· d t· • k Tarihi tefrikası No. 3 ı <Uı vucu e ge ırmcge arar projelerin hakikat sahasına gir _ t4f 
verdiği muhakkaktır. eliğini memnuniyetle görecektir. vızlar, Dı"lşadı kı·m yakaı1 

Bu yolda Alman mehafililc sun_ Ancak salahiyettar mehaiile, d j 

daj mahiyetlnde ilk temaslar da Paris hükumetine şimdiye kadar tu .. lu••nU... parçalarSQ on<' 
MUAMMER ERİŞ DE yapılmıştır. böyle bir telkin yapılmamış ol _ 

ANKARADA Paris 3 (A.A.) - İspanyada ta- duğu beyan edilmektedir. ı•hsanım bol olacak·tıf 
Ankara 3 (Husu'i Muhabirimiz vas.5utta bulunmak ve Almanya · C 

t 1 f nI 
• il • 1 AB EDERSE.. • ı.aıe, 

e e o a bildiriyor)- Londrada · e de umumı müazkereleri aç - 1, 
kredi müzakerelerini idare eden mak hususunda İngiliz hüküme - Prag 3 (A.A.) Çekoslov&kya Ve o·· ad bu"" b --t-- -- n bır "' Dcmiryolları Nazırı, sosyalist de- •• ll Ş ' 5 U Un urya ısrl ' 
ve muvaffakiyetli bir mukavele - tini bazı niyetler beslediğine da- ı· il -ı .. ğ -- ·- k afr.S 

· legelerinin bir toplantısında SÖY- ge inc e•, e efl 8 90 SUnU Ve T 
name imzalıyan 15 Bankası U • ir Londra matbuatında intişar e-
mum Müdürii Muammrr Eriş de den yarıresmi yazılar Parisılc !ediği nutukta Çekoslovakyanın yetişdiği kadar ö rttü 
bu sabahki cksprrsle buraya gel- derin bir alaka uyandırmıştır. icab ederse üç senelik askcrligi ı «ııtJ":, 

P di ah liı · t tt· İr d · b""tü· ·· b'r Jıa e o· ı<· 
di. Dostlarile banka erkiinı ve bazı Daimi !O"aseti sulhun. idamesL tatbikte tereddüd etmiyeceğini a ş e e ışare e 

1
• a eı u n uryan 

1 ,ıel 
mcb'uslar tarafından karşılandı. / ne hadin- ( bilecek her türlü te- ehemmiyetle kaydcylemiştir. şahane ile kızlar ellerindeki ku- için elinden gelen ınebbit 1 · 

Kendisi bugün saat l4,30 da top-!=====--======================="- paları bir kenara bırakarak pil- vikliği ibraz ederek 
!anacak olan M~dis i~timnına ilk ~:; D lur havuza atıldılar. bir yana koşuyordu. peı'' •ı 
defa iştirak edecek ve lnhlifi icra ~ o ~ e ~ ~ Soğuk suya alışmamış olan bu Padişah; zevk ve 
olunacaktır. ~ U U U U Ü \9J. körpe ve gün görmemiş vücua- bağırıyordu: ·ııı ~ 

!ar, hazan havuzdan dışarı fırh _ - Kızlar, Dilşad• ki 3 P 

Zelzele 
Çankırıda mahsus de
recede devam ediy0r 
Çankırı 3 (Hususi muhabi-i _ 

mizden) - Son 36 saat zarfındr. 

mıntakamızda 10 a yakın zelzele 
oldu. Zelzele en şiddetli olarak 
Ilgazda hissolurunuştur. Ilgazın 

şarkı cenubisindeki Dengi köyün_ 
de 15 ev tamamen ve birçok ev 
de kısmen yıkıldı. 13 hayvan da 
enkaz altında kaldı. Bu mıntaka 
evleri kiimilen boşaltılmıştır. 

Vilayet merkezinde de halkı _ 
mızın bir çoğu hala çadırlar al _ 
tında veya bahçelerinde, kırlar _ 
da gecelemektedir. Tosya kan _ 
sında da evlerin bacaları vıkıl . -
mıştır. 

Çankırı Ulu camilııin içinde <le 
çatlaklar peyda olmuş ve sıvaları 
dökülmüştür. 

Gemiler, tayyareler 
Bir çocuğu 
Arı yor lar 

Florida 3 (A.A.) - Petrol Kra_ 
lı Ceymis Kaş'ın beş yaşındaki 

oğlu Skigi Kaş'ı dağa kaldırmış 

olan •Çocuk kaçıncılar• ı ele ge
çirmek için halihazırda Florida.. 
nm şimdiye kadar görmemiş ol _ 
duğu çok büyük bir insan av _ 
culuğu yapılmaktadır. Donanma
nın tayyarelerile hususi tayya _ 
reler de araş~ırmalara iştira!< eL 
mektedir, 65 gemi 175 mil uzun_ 
Juğunda bir sahili tarassud etmek
te ve buralarda araştırmalar 

yapmaktadır. İçlerinde bir de ka
dın bulunan birçok müsellah gö_ 
nüllü mıntakanın dahalinde ve 
nehir boylarında ve ormanlarda 
dolaşmaktadırlar. 

Çocuğun kaçırılmış olduğu 

Prinreton şehri, ınüsellah bir 
kampa benzemektedir. Müscllah 
gönüllüler, o kadar çoktur ki kı
zılhaç bunları iaşe için mutfaklar 
tesis etr \ k mecburiyetinde kal _ 
mıştır. 

duğu gibi haklr.rın..ia asliye mah_ 
kemelerinde bir, l;ır buçuk iki se
nelik mahkı'.:ıni}ft karaları ve -
rilmiş gazete sahibl<'ri \"(' neşrL 
yat müdürleri de vardıı. 

.::::::====-======-~-- .. ···--··~ yorlar. Baz.an da, aceleye gelerek tülünü parçalars:ı. oP 

Bugünün yı dızı ... 
muvazeneleri bozlup mermer taş- bol olacaktır. ·p bil . 
!ar üzerine biçimli biçimsiz dii - Kızlar, efenciilcriı11 nuııf." 
şüyorlardı. üzerine tekrar D:Jş:ıda 

Sultan Aziz neş'cleniyor, bol miş bulunuyorlardı .. :ı)< #"' 
(5 i11ci sabifcıııizden devam) 

livudda nasıl karşılanacaklo<. 

bahsı idi. 
Katerin, bir meKteb kızı gibi 

giyinmişti. Saçlarını gelişigüzel 

toplamış, üzerine en eski ~apk"
larından birini koymuştu. Arka_ 
sında sade bir kostüm tayyfü· 
vardı. Kendi.sini bu kıyafette gö_ 
renlerin, bunun Holivudda şöh _ 
ret kazanmağa giden bir yıldız 
olduğuna ihtimal vcrmi~·ccekicri 
tabii idi. 

Katerin, bir aralık göz yaşları
nı zaptedememişti. Tr«ndcn in _ 
diği zaman elinde ıslak bi.- men_ 
dil vardı. Kimseye göfünm•·den 
istasyondan çıktı. Kumpanyanuı 

memurlarından biri, kendisini 
karşılamağa ge1mişti. Bu sade gi_ 
yinmiş kızı görünce kendi kendL 
ne: cEğ.,r Cükor'un tavsiye ve 
medhettiği kız bu ise epey alay 
var ... • diye mırıldandı. 

Katerin, ertesi gün stiıdyoya 

lüks bir otomobile ile gitti. Gayet 
şık giyinmişti. Yanında kocaman 
bir maymun vardı. Doğrudan 

doğruya müdürün odasına girdi: 
- Ben, dedi, Katcrin Hebborn. 

Çalışmağa geldim ... 

EVLİ DEGİLİM AMMA ÜÇ 
ÇOCUGUM VAR! 

Katerinin stüdyoya gelişi ga _ 
zetelere aksetti. Artık neler ya_ 
zılmıyordu ... Bunlardan birisi: 

•Bu, sinemada şöhret aramağa 
gelen zengin bir kızdır ... • diye a
kıl ve hayale sığmıyan :;eyler 
yazmıştı. 

Katerin, kendisilP görüşen ga_ 
zetecilere çok garib şeyler anla_ 
tıyor, gülüyordu. Los Angeles SC

kaklarında pantalonla veya pija_ 
ma ile dolaşıyordu. Kendisine: 

- Evli misiniz? .. 

Diye sorulduğu zaman: 
- Hayır! diyordu. Evli değilim, 

fakat Üç çocuğum var!.. 

- Doktor Hepbürn dö Harfo_ 
run kızı mısınız? Brin Mari kol
lejinde bulundunuz mu? .. 

Diyenlere de şu cevabı \'er! _ 
yordu: 

- Hayır: .. Asla ... Beni, bir ba.~
kJsına benzetiyors'.1nuz ... 

ANLAŞIL:vIAZ BİR KADlN 
Gazc!Pciler ve halk merahtan 

Allah rizası iç n uıınu evlad 
yap!. Bak ne güzel, ne şirin! 

çatlıyor, bu gc:oç kadm."'l k'lral:_ 
terini bir türlü anlayan.ıyordı.: 

O, halkın gösterdiği bu alıikadnn 
memnun oluyordu. 

Film ç~virirkcn kimseyi dinle
miyordu. Gayet tabii oynuyo•·du. 
Bazan Loraya: 

Bu fabrikay:ı (Stüdyoya) bir 
türlü ısınam.yoruın. Yint' tiyat
roya döneceğim ... 

Diyor \"e dostu l:endisini tcski>ı 
etm:~~~ çalı:-~~l.rd~ Bununl~ be
raber ('\'a•isler) f"mi çevrilip bi
tince hr>ırn trene atladı. • ·ev _ 
yorka gitti. Bu ilk fi!mhı kr~.ı
dığı rağbeti. alkı~ı gazctrler•lrn 
öğrendi. 

Katerın, büyük ha şührL' yap
mıştı. Holivuda döndü. (Kristo
fes Lonj) filmini çevirdi. Artık 

Holıvud havasına alışmıştı. Gü
zel bir köşk satın aldı. Zevkine 
göre döşetti. Lora ile beraber bu 
kö~ke yerleşti. Arasıra tayyarc?y~ 

atlıyor, Nevyorka, kocasının ya -
nına gidiyor. 

(Doktor Marş'ın dört kızı) fıl

minde artık şöhret inen yü'<sck 
derecesine çıktı. Herkes. Marlen, 

Garbo ayarında bir artist old.ı~u

bol kahkaha salıveriyordu. Nihayet Dilşad• alç ııııı 
Mat renkli kızın diğer ark~. _ nünde abluka etliler ,-c 

daşlarına mütefevvik olduğu gö- şağı tülünü yırttılar. rr"" r' 
züküyordu. O, durmadan oynıı _ Dilşad; büsbütün u ,0;, · 
yor, dışarı çıkıp bütün gövdesinin le gelince· ellerılc ~d3r 0

. ' . ·r J<'.l 
kuvvet ve hızile avuza atlıyordu. kalçalarını yeiiştıc• "··el<'ı:; 
Hatta bir aralık öyle bir atlavış Ve olduğu yerde lı~ J{3ıt 
yaptı ki; darbesile havuzdan çı _ haykcl gibi kalake'd\, 1r1 

1 
. ,~, gı..ıı . ~ 

kan su ar Sultan Azizi bile ıslattı. ralı bır kuş k3n~- . ıcrıı 
yordu. ! ve cs.-ib g;ı~!i ; 
çevcleyen uzu!" klrP', l 

Sultan aziz; tenine değen so -
ğuk su darbclcrile kamçılanmış 
bir küheylan gibi şahlandı. 

Ve dayanamıyarak bağırdı. 
- Kızlar! .. Dil adm üstündeki 

ipekli tülü yırtın:. 
Kızlar, bu irad,.yi alır almaz 

Dilşada hücum ettiler ... 
Dil.şad yakalanmamak içir, O

radan oraya koşuyor, sıkıya re -
lince; havuza atlayıp öbür tarafa 
geçiyordu. Bu didişme ve kova
lamacanın verdiği sıkı hareketler 
vüc'!ıdünü daha cazibeli, daha 
renkli bir hale getirmişti. 

İpekli, kısa etekli Tüller, kız -
ların ıslak vücudlcrine yapışını§, 
en mahrem .yerlerine varıncıya 

kadar ayan kılmıştı. 
Kızlar, bir türlü mat güzeli ya

kaliyamıyo!"lardı. O, sırt:no bü -
ründüğü iı1ee tülü parç:llatıp büS-

.. . . cc'laP ~ 
tan urpermı~ bır • ld' , 
b ın ı• ns . 

i kıvrım!ar v~P ' i", ~ .,~c'l-,\ 
Neden korkrnU>- ,ıı 

d b . h k t ·ı·z ıcalll'ı ~ en ıre are e s ,. .. : ı 
'k~· 

sa pusuyu yatmış, ş J ı11 
k rşısın J' 

yen bir kaplan :t . 0ıdıı; , 
Gözleri öne dikılrn'~' k•~ı 
de bir put gibi dolla ..,,.ı t .1 

ISPA N~~ 
Londra 3 (Soıı T_cl~;'0 ye~ 

panyada harb ,,azı) 
8
ya d ~ 

kanlı ve faal bir ~~çileri" · 
müştür. Cumbutl)e ,~el~ 

ı . ıııuk o~'" 
lcnmiyen şiddet ı .. dd,t . 
' b' Jll ıı ,Jeı:ıl' rı karşısında ır ,-rflJ"" tY. 

nu söylemeğe başladı. 
=-""""----=-~..:...--~-----~-----.:=-=-=------==--'~ 

lıyan FrankistJer. ; 0~ fi · 
tiyat kuvvetleri al• dır· . ~~ 

. akt• " n . 
za "eçmış bulunrn deı•t •" 

1

istemiyoru m, çocuğu 
bı rakın istemiyorl• m 

Bu sabah saat dokuza dog.u ' 
Kapalıçarşıııın dışır.da \'e Bıtpa
zarı ön!trindcn geçenler bir ka -
labalığın bir kadınm etrafınd.ı 

toplandığını ve mütemadiyen ba
ğıran çağıran bu kadının az ileri
sinde de küçük bir kız çocuğa -
nun ağlamakla olduğunu gör<'.' -
rek durmuşlardır. 

Ağlıyan çacuğu birkaç hayır 
sahibi elinden tutarak anne;inin 
yanına götürmek istemişlerse d"' 
kadının onu kabul etmediği ve 
bilakis kalabalığı yararak: 

- İstemiyorum ... Çocuğumu i,;.. 
temiyorum ... Avazelerile kaçmak 
istediği görülmüştür. 

Filhakika bu sözlerden sonr.1 
genç kadııı bir kolayını bulacok 
çocuğunu orada bırakıp sokağın 

kalab2lığı arasındandan sıvışrnış

sa da 1 biraz sonra yakalanmı~~ · "· 
Genç kadın kendini yakalıyan

lara kin dolu nazarlarla bakarak 
büyük bir heyecan içinde yine 
haykırmış ve: 

- Beni niye tutuyorsunuz'.' .. 
Ben çocuğumu reddediyorum .. . 
İstemiyorum... Bırak111 beni! .. . 
diye yalvarmıştır. 

şıra. taht.1:,a giderek ya\·rum::ı 

baktım... ·Fakat son günlerde iş 

bulamıyorum ... Çocuğuma da ba_ 
kamıyorum... Nihayet bu sabah 
onu getirip babasının dükkanı _ 
nın civarına bırakmağı karacla~

tırdım ... Erkende!1 gcldım .. Ah. 
medin dükkanını açmasını bek _ 
!edim ... Kızıma: 

•- Sen biraz burada dur .. Ben 
şimdi geleceğim . .> dedim ve kaç
tım .. Fakat o da ağhyarak arkam
dan beni takib rtmiş . Or!<1dan 
kaybolamad:m . İçim sızlıyarak: 

- Sc!1i islemiyorum .. Git.. Kı-
zım ... 

Dedim. Fakat yine gitmeıli. .. 
Ben onu alıp nasıl bakayım? Ba_ 
bası kazanıyor .. O baksın ...• 

Bu ifade üzerine civar halkı 

ve dükkancılar, geçen sene de 
bu suretle bir hadise cereyan et
tiğini hatırlamışlar n ayni kadı-

nın o vakit de bu çocuğu, ayni 
yerde sokağa bırakmak istediğini 
fakat muvaffak olamadığım söy _ 
!emişlerdir. 

" . ııc ,.. 
kistlerin bu defakı ,iı·a ' J 

\"ılcfl· · /J rudan doğruya ' . ,,...-: 

dir. .......-'.':ıı~~ '~ . '~ 
iJ1C• . 

Sultanahmed 5 
mahkemesinden: ;ıı l•~ı 

k ıF sı1 
Gedikpaşada Aıa . ) 'O ~ 

da 23 numarada s .. k P1.·c~ ı . et. ~ 
niıye evvelce ta;· ıı 

0
pdJ 1;. 

r:liır ,., 
metin vesayet u · ,, 11c , 

,.e.. "'' 
1 

çektirilmesine ,.e · fv' .~ 
1 .-!:ıI1 '• 

barosu avukatlarıı · •• • ~ .. , i 
it~ .. - ı .. 

ralı Behçeti:ı m:ı~·· :.iJı <, .di 
yin edilmiş oldu~;·J 1 

1 cJ11 .. 
;_ __ _;;_--;Jıkeı1' dl 

Adalar sulh ııı3 otı'ot , 
tor' .. rı: 

Heybeli sann · ·1 ıır °ı''I Akhisarın Süleynı~ıı .;iıtrY_,ıı ~ 
den İbrahim F~! ~ı·,;,.~i~.fı"ıJ 
Naciye, Kadıköy \ c•o:ıı<'~ · 
ribar apartımanında atı•~~ ı 
Karamanlı o~!u. 5ul'.,-r•.., / 

0'ıv'' ı;r- ·, 
bıyık mahallesi . -~er. • ., ' 

1 
numaralı sakınlcrn- .3,ıııt' ; 

1. n'·nıııf ı namur ma ıyc• ·- gedıı"' fi' 
ri, Bandırmanın ı.;efı~ ~ 
numarada kııyıdlı ;,,~ ~ ,f 

ı;;O:" J• 
Beyoğlu Haına:n · >10 f 

b Ll O!t '' ' ı da kayıdlı :E az 11,ııt· _,. • 
D - ııı• .... ' Hey beliadıı ag 4 1,vı··ı; ~ 

cib onbaşı _sol<.ıl: 11.ııı.hB• ~ · ıf 
yıdlı Niyazı k•1 1 5 11 ~ıı~ . , ti' ·ııı• ""i l yenin Kocacan1ı . dC l,,lfi ' 
resteci İsmail cı·ıP ePiP >' • 
oğlu İbrahim. 1'cl oı .. ~dJ • " 1 

~rrı'' :ı'' : , 
hail esinde 1&0 111 cııi ~· I'. f 

Yazan : _Nezihe Muhiddin 

Diye çırpmur.>< ynlvarırlarken 
Peyman buzl~rdo kayar&k kaldı_ 
rımlara dii~Lüğu gece karnında 

ağulu kan kc.~ilerı ve ·Jnu ülümün 
kenarına kadar gdircn yavrusu
nun acısı yüreğınin l>a~ında sı.! -
lıırdı. 

Bunun üzerine hadise polise 

Etraftan yapılan nasihatlere ve 
mahkemeye müracaat ederek na

faka bağlatması yolundaki tav _ 
siyelere rağmen genç kadın gene 

Kadıköy Yeldeğirıo ~it~ " r•" •• ~ de 10 savıda otu . ,.. • 
tekrar gözlerini açmıştı. Şimdi 

etrafını görebiliyordu. Burada nı-
1 

de çok kimsiz kimsesiz, yersiz 
yurdsuz kadınlar var<iı '· Yurdun 
içine, kenarına, ucuna bucağına 
yani yopılar kurmak için harıl 
harıl çalışıldığı halde yme yatak
lar doluydu, o kadar doluydu ki 
bazı bir tek yatak iki, üç kadın 
\'Ücudile taşı) ordu. Evet bir ya_ 
takta yalan iki ıiç doğumlu ve
•a doğurmuş kadın oldıığu vardı. 
Temiz kokulu beyaz koğuşlarda 

< t hırsı, kan halinde köpürüyor
dıı'. Yalaklarda yatanların çoğu 
da, Peyma:ı gıbi, sırtlarında bes
lemelik ynftas· ta~ı ·arak kaldı -

rım1ara dü~müş, -;an1ur!ardan top
lanarak buraya getirilmiş veya 

sığınmış tı.va!c kızlardı. Bu, aiın 
yazısı kararar. Za\·allıların duy

guları da körlcşiyordu. Bazan 
hastabakıeınır. veya yardımcı 

kadın hekiminin, narin, şefkatli, 

kadın sesi Pe:·manı :irpı:rtirdi: 

- Üstüne abanma' C:ocuğu eze
ceksin! 

Bu hitabı işiten bez;ıin ana, ka
rarrnış duyguların kôrlcştirdiği 

boş gözlerle yılışarak yine dölü
nün üstüne übanırdı. Yavrularını 
boğan cana\•ar dişi bır kcdimiydi 
bu!!. 

Pcymun ouraaa n~lcr görüyor
du. Ne tüyler ücpcrtici sahneler 
seyrcdıyordu: 

Bazan, iyilik seven hatunlar, 
tabiatin kendiler nden analığı e
sirgedij\i kısır kadınlar cıvılda -
şan yavruların seslerini gözleri 
parıldı~'" parıldıya dinliyerek, a
nalıktan bezgın düşkün kadınla

rın çocuklarını cvlad edinmek i
çin buraya gefülerd. O z•man bu 
bezgin, şaşkın avare j.~ızlar, bir 
mezada mal sürer gibi bnbasız ço
cuklarını uzatarak: 

- Benimkini eı1! 

- Ben rle besliyemiyeceğim .. 
Benimkini de al! 

Halkevind<' keııdisinı bakıp ko-
ruyan o öz yürek!: kaciın Pcymanı 

unutmamıştı. Arasıra gclıvor bir 
kenarda konuşuyorl3rdı. -Peyman 1 
o günül anlıya!', ayd;n ruhlu kadına ı 

1 her sırrını açmıştı. Doktor Zehra 
ömrünü iyiligc a::Jakla:nış temiz, yük 

/sek bir Türk kad'-lııydı. Peyman gi
ı bi birçok kayırdığı, teselli ettiği ta
lisiz kızlar vardı, onun gönlünü ya
kan duyguları bir kadın gibi duyu_ ! yor, acılarını bir kardeş gibi yatış

! tırıyordu . 
- Hele buradan br kere çık .. -

1 
Diyordu-hak rvinin güzel san'at
lar koluna yazılırsın. Sende büyük 

(D<',·aıru var) 

aksetmiş ve göz göre göre çocu _ 
ğunu sokağa atmak istiyen bu 
bedbaht kadın oradan geçen bir 
polise teslim edilmiştir. 

Genç kadının yaşlı gözlerle po_ 
lise ayni ifadeyi vermiş ,.e ma _ 
cerasını şu suretle anlatmıştır: 

- Benim ismim Sabiha ... Gör
düğünüz şu çocuk da kendi iiz 
yavrum biricik kızımdır . Bitpa _ 
zarında koltukçu Ahmedin zev _ 
cesiyim ... hk zamanlar onunla 
çok mes'ud yıışadık. Fakat sonra 
nedense beni ve kızını ihmal etti .. 
Reddetti ... Uzun zamandanberi e
ve gelmiyor. Çocuğuna hiç bak _ 
mı yor ... Kimsesiz namuslu bir 
kdınım. Muhtelif yerlerde çama-

çocuğunu almak istememiştir. Bu 
vaziyet üzerine kendisi Beyazıd 
merkezine götürülmüştür. 

Bir 'a ıla4kuş 
(Birinci sahifeden devanı) 

miktar eroin tu tulmuştur. 

Ahmedden sonra Battal ve Şe_ 

hab da yakalanmıştır. Tam bu sı-

rada Halid isminde bir eroin içL 
cisi de Ahmeddcn mal almağa 
gelmiştir. 

Memurlar kendi ayağile gelen 
bu eroin müptelüs ını da yakala _ 

mışlar ve bu suretle bir taşla iki 
kuş \'urmuşlardır! .. 

, ,t\kSı" ,).' 
Mustafa Kenan . <~t"~r·ıl 1 

· cı • ... ne! kurmay ikıJı , ;\~,.. ;: 
tl•\"•t' ~. ~ 

Hakkı karısı ,., .. _ · rnd• t . 
ki caddesi 89 nun'' j:'.Jırı' ,şı ' 

ın ~ · dullah kızı Nerm '·ıt l c;i cı . . , 
rahman mahal c. ..,8,lfl ~ 

·c:er "' .. -o-~ I 
de kayıdlı korn1

• ıı,ıor. ,011 
t B .. ··kada <D ı.W • ca , uyu • ~gi< .~ 

Ç'lı''" ,ı·· t 
len İstanbul ı "dl• O· ·J•~ . 
49 numarada k&)" Ji':ı ~" · · 

,.,·:" ııır1 ~ 
resi gayri mu•. · _ ol• ıııf' 
kesine el konn10

' 1 ~n•ıı ı' • r 
1 d bLI J'f' rasct iddiasır. a . -1~' p 

1 l oı ~ 1cr1 
ve alacak!ılıır·' . ed'" ~ti' 

·dv·:ı ı11 
suretle hak ; · ,J 
zarfında vl'5.'.'lik' . 

j ilün olunur 
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°' ~ tefrlkası:25 Yazan : Rahmi Yaöız H • K A y I! ı B~yanlar 
----~-~-~-'YILDIRIM 

~~~~~~~~k~~~~. ~~~~~!~(d~m) 
1 Cesur musunuz?. 

~ } . ni kurtaracak sensin. 

( 4 üncü sahifeden devam) 
10 - Rovelver kullanabilir ınisL 

niz? 
11 - Kocaman bir örümceği öl -

dürebilir misiniz? 

·ı er ·· 
~·ıkuıne, ve iktibas 
' kı nıahfuzdur: 1 

Vesika, r~sim, maHlmat ve not verenler: Eski Osmanlı donanması erkl
nından miralay Remzi, İskele ve limanlar umum kumandanı albay 

Şükrü Pala, komodor başkatibi İhsan, batan gemi kaptanları, 
eski armaförler. Ve bugüne kadar &'İZii kalan vesikalar 

8ahkçı kayıkları B 7 nin 
yanına geli_yordu 

mron, ihtiyatsızca bir hareketle işinin geri kal-
~ masını is iyordu. Bu işine bir çare aradı. 

bazı kı 1'%etatı ~metli eşya ve mil • 
~~%r . a bıriiJcte Kon yaya ta • 
1 ·~h.,: İhtiyar Padişah Beşme! 
.... "''d) . k ··re lıö ın orkusu bu hadi • 
~u... rle bir netice verdlriyor-

1',hteıb . 
~<ııı ahır korkusuna inzi • 
r e•len ı ta 1reıer· s nbul afakına tay • 
ll~~e ~n ııellşi, Padişahın bey • 
l\ı ietir U'.hiş bir korku m~yda • 
ı~'ğı llıiş hava baskınları ya • 
~41 ııo~ duyulup da şehrin muh. 
tlıı~, \' ıl 1•larına, hürriyet tepe • 
"ıiye; l{.:ıza:. Davudpaşa ve Ra. 

lleain dıkoy yakasında Fikir _ 
, ·ri 10 .. j İcadlye tepesine tayyare 
11<' P arı yerleştirilmeğe fab 
~. "''la b • • 
"'n~a aıı yüksek evlerin 
~a~ '1

10
• ınakinelitil!ek konu • 

'• ayy '<za •reye karşı şehri mu. 
~ğa bve tnUdafaa tertibatı alın. 
t lzırı •şlayınca hemen Harbiye 

n~er ;: kendi _ v"111! -~dama~ 
~llıtu: şayı çağırtmış, oniı ~or. 
~ ~nv 
'~ feııa er ••. bu hava baskınları 
'3 .. degıı mi? 

tı~ bi:Ylendlği kadar korkula _ 
~ttibat Şey yok efendim! Zaten 
' ti aldık! 
, 'ıı~'1 tertibat aldınız? .. 
~'ı-al'trçok . hakim noktalarda 
~'~! c.:;,efı bataryaları ihdas 

la.tltt eleri gökyüzünü ay • 
~~ra alt, tayYareleri bulmak, 
k~ iç~teş açmağı kolaylaştır • 
"'1 ~Urd de projektör batarya • 
~. Uk! 

lı ıı ltt 
lij ~a ~ •skenlerin damlarına bu 
f,~lerangı.n kulesine makineli -

\ lnver ~e koydurduk! .. 
\,t'~ar p aşa bunları anlatırken 
l~a- 8dı:1h daha büyük bir 

·ı~ ... k 
~ lın b" apılmış, bu kadar ter. 
,.. aıllıd.ı·Uyiik bir tehlikeye kar. 
~ ~' sa gını tahmin ederek kork. 
~ aıır1 ~~arı. kesilmişti. Harbiye 
~ 'ı, llıt· <lerıne fasıla verir ver. 

1 'ı:anda:;a'. Padişah hafif ve he
lı Sornı tıtriyen bir sesle tek. 

• Onı U~tu: 
~.. •rıe · · ıı\ lttaa_ pemıze bamba yagdı. 

t? ıaı1ah Dersaadet'in hali ne 

\ıı;~alıun bomba atmalarına 
'it~·· ~-n, erıniyeceğiz! 
~~~orıu ırı. Enver, çocuk gibi söz 
lı; llıiıe n, hıç düşman tayyaresi 
t~~? .. gelir de bomba atı;ıaz o. 

~ v~r p 
~l nlara ·~a kendine itimad eden 
"ı e h.

1 
Dıahsus mağrur bir gü tq· .... ı 

ı: •şevketlı'.io ya teminat 

ll;ı lı 
u tertibatla onların te • 

111111 ~ -

~~..! 

Maki.ne dainsine geçen Berberi 
torpito kovanından tiıeyi 

denize koyuverdi 

pemize gelmelerini menedeceğiz; 
padışahım, Ü7.erimize gelemiyecek. 
!er ve tabii İstanbul üzerinde uça.. 
mayınca da bombalarının korkusu 
kalmıyacak ... Bizim tertibatımız bu 
gayeyi istihdaf ediyor! 

Sultan Reşadın kafasındaki kor. 
ku böyle teminatla silinec!!k malı!. 
yetind~ bir korku değil, ihtiyar _ 
!arda daha şiddetli hüküm süren 
(fikri sabit) !er kolaylıkla değiş -

tlrilemezdl .. 
Maamafih damadına fevkal!de itL 

mad besliyen Padişah, aonra bu der. 
de kendince bir çare bulmak üzere 
nı milnasib gördü, başka ses çı _ 
karınadı ... Damadile biraz daha ö. 
teden beriden konuştuktan, kendi 
kanaatlerine göre siyasi münakaşa. 
!ar yaptıktan sonra Enver Paşa sa. 
raydan ayrıldı, Baltalimanındakl 
çiftliğine gitti ... 

Akıt! tesadüfler birçok hadisele _ 
rln seyrini değiştirirler! .. O gece 
de öyle olmuştu .. Enver Paşa ihtL 
yar kalnpederl Sultan Reşada tay. 
yareler için teminat varip de aldı. 
ğı tertibatla onları İstanbul gök _ 
!erine y~ırmıyacağını anlattığı 
günün akşamı, hava hücumları kor. 
lrusile kaç gecedir rahat bir uyku 
uyunuyan Padişahın kalbine biraz 
olııun ferahlık vermiş, haremi hü _ 
mayuna çekllmiş, yatmıştı ... 

İki sefer geldikleri İstanbul gök. 
!erinde hem Türk ve Alman tayya. 
i'elerWn mukabele3ine hem de a~a.. 
ğıdan yapılan top ateşlerinin tesl • 
rine uğrıyan İngiliz tayyareleri mü. 
said zamanlarda, mehtablı hava • 
!arda gece uçuşlarını tercihe baş _ 
lamışlardı. Güzel ve mehteblı bir 
gece, Maltadan kalkan filo sabaha 
karşı saat 30 de şehrin üstüne gel. 
miş, motör gürültülerini duyan 
tayyare rasad postası şehre işaret 

vermiş, fabrika ve kulelerdeki dü _ 
dükler çalmağa koyulmuş, elektrik. 
!er sönerek şehri karanlıkta bırak
mak, bu suretle düşman tayyare. 
!erine hedef göstermeğe karar ve -
ren müdafaa tertibatı bütün şehir 

IDcvumı var) 

K AD 1 N 
(5 inci ~ fcmizden devam) 

4- ıo;ğcr •~mizlik ,·asıtalarıodan hiçbir şey yoksa ~ zaman sa. 
dece suyun içine kağul parçaları konulup halının ii"""ine serpip 
siipiirrncli. Kiığ-ıd par~aları halı üzerindeki tozları kendi ile beraber 
sürükler ve temizler. 

CAMLARIN 'l'EMİZLENMESİ VE LEKELERİNİN ÇIKARILMASI 
Cam temizliği birkaç şekildo olur. 
1- Temiz bir bezi ve yahud süngeri suya batırır, sileriz. Sonra 

kuru bir bezle kurulayıp göderi veya kô.ğıdla parlatıııalı. 
2- Bonaml ile temizlenir. Bu maddeyi bıçak ile toz halinde ren

delcriz. Yaş bir bezi Lu hazırlanan bonamiye batırarak camın her 
Uırafına siirmeli. 

Kuruduktan sonra camdaki beyazhklorı bezle silmelidir. Bu 
çalışma tcb..şir tozu ile de yapılır. Sirkeli su da cam temizliklerinde 
iyi netice \'erir. ,Çok kirli ve lekeli camlar amonyaklı su ile silinir ve 
saf su ile çalkanır. 

CAMDA YAGLI BOYA LEKESİ 
Gaz veya esans dö tirabantin ile çıkarılır. Sabunlu tekrar, sabun-

suz su ile silinir. 

ı=::;::::~z=:~~~s:= 

bir şarkıyı hala duyuyordu. Buna 
bir köpek havlaması karıştı. Şiın.. 
di birisinin bir köpekle oynamak. 
ta olduğu anlaşılıyordu. Bütün 
bunlar okadar açık bir masumi. 
yetni ifadesiydi ki polis müfet • 
tişi mütehassis olmaktan kendinl 
menedemiyordu. Kendi kendine: 

• I>a~ 
Tercüme eaen: Hatlce 

~hat bu· ... 
<efar . gun bu cı..rmu. 

1 ' Var. Şlıni vermek istiyen bir 
'ııı.k la u halde ona bu imkanı 
\ ~nuy0 zıındır. Bilmem siz ne 
tuıetı/sunuz. 

r; Çiink·ş heınen cevab \•erme -
; n~ ~ıııu bildiğinden emindi. 

• L • n ıs 
•onu rarı karşısında niha. 

t lJ Şrna5a ı · t· l.!nJ ·l carar verınış ı. 

d 'k. }'a:rı bize hadisat göste • 
li de in at evvel;\ müs1ade e • 

@ıı san k 
t,b . '.eı . •rakteri hakkında. 
"t 11~ llkıbin1·-· · · · sı·zı· • 1 •d . ıgınız ıcın 

atiııt; edYıın. Maamafih ·,u e 'ıo na-
Unutmayın: Daima 

müteyakkız bulunun. 
Genç kız bu cümlenin müfet • 

tişin ziyaretinin nihayete erdi -
ğıne bir alamet olduğunu anlıya.. 
rak elini uzattı ve tatlı bir te • 
bessümle onu kapıya kadar teş

yi etti. 
Polis müfettişi onu tekrar ihti. 

yata davet etmeğl lüzumlu göre. 
rek: 

- Çok dikkatli bulunacaksı • 
nız değil mi matmazel dedi. 
Kapı kapandı ve polis müfettişi 

merdivenlerden inmeğe başladı. 

Apartımanda söylenen İngilizce 

- Peki amma bu kadar ma • 
sumane bir çerçeve içinde böyle 
masum olmaması lazım gelen 
Doria Gamliton yahud Marie Gor. 
dan'ın ne işi var?! 

Sokak kapısının önüne gelince 
etrafa göz gezdirdi. KendJsine 
doğru gelen bir polis gördü. 

Polis: 

- Achille Badhien siz ni~:niz? 

diye sordu. 

- Evet benim. 
Müfettiş bu sualin manasını 

anlamamıştı. Bu adam kena[s;ni 
burada ne arıymdu. Polis ·neınu
ru izahat verdi: 

- Size haber vermeğe geldim 

- Şeyda bu kadar ı.rnedir ar
kadaşız. Halinden bir gün şlka • 

yet etmedin amma, bu derdin ne. 

şey olacak galiba .. 

- Çok Sedad, çokmühim .. Se
nelerdendenberi içimi bir mik· 

rop gibi kemiren bir dert var. 

Her geçen gün beni biraz daha sa. 
rartıyor. Vakıa benim bu derdim 

pek saçma amma ne yapayım. 
Haniya ben. sana hayran, sen ca

ma tırman diye bir tabir vardır. 

İşte benimki de bu kabilden .. Si

zın dairede Nevin isminde birini 
tanıyor musun .. 

- Çok, bir değil hemde üç ta. 
ne. 

- Deme yahu ... 
- Neye şaştın, Sedatlar dört . 

- Şunu, bunu bilmem amma. 
Vazifeye ilk başladığım zaman 

birkaç gün sitaj yapmak üzere 
tane olduktan sonra Nüvinler ne
ye üç olmasın. 

- Şunları bana tarıf etsene. 
beni Nevin Hanım isminde biri 
nin yanına verdiler. Diğerleri hiç

te ona benzemiyor. Çok temiz bir 
kız .. Hem de biliyor musun sizin 
orada oturuyormuş. İşittiğime 
göre yakında nişanlanıp Ankara
ya gidecekmış .. 

Şeyda zehirli bir kurşunla vu
rulmuş gibi inledi. 

- Nişan .. Ankan ... 

12 - Çiviler haricinden karşıdan 
karşıya geçebilir misiniz? 

13 - Kocanıza, traşının geldiğin.. 
den, kravatını fena bağladığından 

bahsedebilir misiniz? 
14 - Havlayan bir köpeğin önün. 

den geçebilir misiniz? 

İnsan Hırsızları 
(Oördiinciı sayfadan devam) 

servetini vermiye hazır bulun • 
duğunu söyledi. Buluşmak için 
yer laj in etti. Fakat, gelen '>l _ 
madı. 

Arasıra, hırsızların elinde bu _ 
lunan çocuğıından mektub alı • 
yordu. İlk 30 bin, sonra 50 bin dCT. 
!ar istemişlerdi. 

2 martta çocuğu: •Baba, para. 
yı geciktirme, çabuk gönder ... • 

diye yazıyordu. F L 1 T daima 
14 mayısta, Far Rokavay pla _ - W' 

jında bir şişe bulundu. içinden Um•ml "'"" ı ••"•'•· -.fit>Pzl 
ÖLOLJRUR , 

• 
lstubuı, Gaı•ıa. W•w,..ıa Hu ı 

bir kağıd çıktı. Küçük bu kiığıd _ . -:==========================:;
da: •İmdad! diyordu. Hırsızların •-
elinde mahpusum beni kurtarı _ Devlet Demiryolları ve Limanları 
nız ... • lşfetme U. idaresi llinlar1 
Çocuğun cesedi muayene edi - ._ __________________ , ________ ., 

lince üç haftadan zıyade suda kaL Muhammne bedeli; 140 lira olan 60 ton çimento ile muhammen bede
dığı anlaşılmıştır. Elinin ve aya.. li 500 lira olan 100 torba Siman fandü ayrı ayrı açık rksiltıne usulile 
ğının biri, ve yüzünün yarısı ha. 13/6/938 Pazartesi giinü 'aat 15.;,0 da Sirkecide 9 İşletnıe lıin-.sında ko-
lıklar tarafından yenilmiştir. misyon tarafından satın alınacaktır. 
----·-- ·--- --- Bu işlere girmek fatiyenlerin her biri için ayrı ayıı '17,5 nisbe-

tinde muvakkat teminat rnektuplarile ve nizami ves;keinrile komisyo
na mürac;ı.atları !azımıiır. Şartnameler parasız olarak komisyondan 
verilmektedir. 

Yoks t · o n BUGt)NKü PROGRAM - a o 1u scvıy r !nusu .. ... 
- Sorma Sed•t sorma. Tam iki 18,30 Plakla dans musikisi. 18,45 

yıldır divane gibi onun peşinden Kızılay haftası: Konferans: Dok_ 
koştum. İçimde yıllardır yanan tor Kazım İsmail (bar!şda Kızıl-
ateşin verdiği ıztırnpla haykır. ay), 19 Plakla dans musikisi. 19,15 
dım, o işitınedL J\1cktu;ı yazdım. Konferans: Ali Kami Akyüz (Ço-
Cevab vermedi. Nevinlerin üç çuk terbiyesi). 10,55 Borsa haber. 
olduğuna bakılırsa eline gitmedi !eri. 20 Muzaffer İlkar ve arka -
Fakat şimdi 0 bUsWtün gttti, ı:ı- daşları tarafından Türk musiklsi 
diyor. ve halle şarkıları. ~0,45 I:rava rapo-

ru. 20,48 Ömer Ri 7.a tarafından a- Üzülme Şeyda. kardeşim bir 
rabca söylev. 21 Müzeyyen ve arçaresine bakarız. Hem seni bu 
kadaşları tarafından Türk musi

kadar bitgin görmk istemem. Ya. kisi ve halk şarkıları. (Saat ayarı) 
kışmıyor. Üzülme. Bak her şey 21,45 Orkestra: 
yoluna girecek görürsün .. Haydi 1- Glinka: Ruslan e ludmila 
sana uğurlar olsun vazıfene git uvertür. 
akşam uzun uzun konuşuruz. 2- Verdi: Tra\yata. 

e e 3- Bosk: Roz.mus. 

Aradan bir hafta geçtı, o temiz 4- Sinding. O .2rentan. 
ve sakin evde hafif bir kımıldama 22,15 Ajans haberleri. 22,30 

Plakla sololar, opera ve operet peyda oldu .. Bazı hazırlıklar ya-
parçaları. 22,50 Son haberler ve 

pıldığı aşikardı. Şeyda kararını 
ertesi günün programı. 23 Son. 

vermişti. Ne pahasına olursa ol- 1--------------
sun nişan gününe kadar bekliye. 

cekti, nişan günü merasime bir 

saat kala kapı şiddetle çalındı. Pos 

ta müvezzii Nevin Hanıma bir 

yıldırım telgrafı var diyordu. 

•Nevin• kaç yıldır peşinde di

vane gibi koşan haykıran fakat 

sesini bfi' türlü işittiremiye mua

ffak olamıyan zavallı bir aşıkı

nım. Gel' seni anlayamayacak 

lara gitme, gel... Bekliyorum. 
Şeyda 

• • 

Şehzade başı 
TURAN 
TiYATROSU 

Ilu gece sıat 
ı 20,3) da 

Halk san'atkarı Naşid \'e arkadaşları 
Yeni varteye numaraları 

Yirmi Çocuklu Adam komedi 3 
perde dans, solo, doet, varyete. 
Locaiar 100 her yer 20 paradi 10 

• •• 

SAHiR -

Muhammen bedeli 4500 lira olan 20000 desimetre murabbaı vişne 

renkli döşemelik keçi derisi ile 70000 desimetre murobboı yeşil renk!L 
döşemelik keçi derisi 7/6/IP33 salı giinü saat 15 de Haydarpaşoda ı:•r 
binası dahilindeki komisyon tarafından kapalı zarf usıılile satın alına

caktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 3371h liralık muvakkat teminat ve kanu
nun tayin ettij\i vesaiki ve tekliflerini muhtevi kapalı ıarflarını ayni gün 
saat on dörde kadar komisyona teslim etmeleri lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olıırak dağıtılmaktadır. 
(2961) 

.----· Sirkeci ,ımendUter istasyonu 

AiLE 

Tabldot: 
BAHÇESi AÇILDI 

yemek 40 kuruştur. 
Akşam sazsız içki fiyatlarımız ehven c:mnkb 

baraber se!'vlslerlmlz mUkemmeldlr. 

Kömür Havzası Sağlık K<i>mİsy0nu 
Başkanlığından 

Zonguldakta İşçı hastahanesi kadrosunda \10 lira aylık ücretlı bir 

baş hemşire ile 70 lirr aylık ücretli bir hemşire münhaldir. Talip bu

lunanların tayinlerı Vekalete teklif edilmek üzere, vesikalarını Zon. 

guldakta Sağlık komisyonu Başkanlığına göndermeleri :lan olunur. 

Senelik 
Mu ham. 

men kirası 

Arnavutköyünde Lıitfiye mahallesinde Küçükayazma 
sokağında 25/51 No. Ev. 

Arnavutköyiınde LCıtfiye mahallesinde Elçi sokağında 
23/47 No. Ev. 

Üsküdarda Bulgurluda Çınaraltı 
metre murabbaı yol artığL 

sokağında 42,96 

'i2 

42 

9 

ilk 
Temi. 
natı 

5,40 

3,15 Şeyda Nevinle beraber şimdi 

boğazın en muhteşem bir yerin -

de asude ve temiz ve mes'ud bir 

hayat yaşıyor. Ş~yda muhakkak 
ki bugiinkil saadetini o yıldırım 

telgrafına borçludur. 

OPERETJ Üsküdarda ~layreddin Çavuş mahallesinde Hayreddin 
- Çavuş mektebı. 

0,68 

Bonagoyne sokağı karakoiunda 
bir adam var. Sizi görmek isti • 
yor .. Onun ısrarı üzerine komiser 
müdiriyete telefon etmek mec -
buriyetinde kaldı. Katibiniz nere_ 
de olduğunuzu ha}.)er verdi. Sizi 
burada bulmağa geldim. 

Müfettiş: 

- Bir adam beni mi görmek 
istiyor!.. Nasıl bir adam? 

- Kısa boylu kahverengı par _ 
desülü, büyük gözlüklü ihtiyar 
bir adam. Onu biraz evvel Nien _ 
Colombier sokağının kanatizas • 
yon tünellerinin birini kapıyan 
kapağın altından çıkarmışl•r. 

Birdenbire müfettişin gözleri _ 
nin önüne sokak kanapelerine 
büyük bir muhabbeti olan ve ga. 
zetelerini daima açık havadl o _ 
kuyan kısa boylu ihtiyar adamın 
çehresi geleli. 

- Bu deliğin !çınde ne aı ıyor. 
m~? diye sordu. 

(Devamı ,·ar) 

30 2,25 4 haziran cumartesi 5 haziran pazar 
Şehreminı İnşirah Bahçesinde Beykozda Şahinkaya caddesi sokağında 2 No. dükkan 60 4,50 
6 haziran pazartesi Beşiktaş Su- Kadıköyünde Kızıltoprakta Zühtüpaşa mektebi 

adparkta temsillerden "vvel Sahir Yenibahçede Mimarsinan mahallesi sokağında 
caz konseri sesli amatör bay, ha - 57 /65/63 No. Bostan 

60 4,50 

yanlara ihtıyaç vardır. Her giin 
2 den dörde kadar Cağaloğlu yoku. 
şuu 44 numaralı büromuza müra -
caat. 

l<URULUŞU ıo:so 

• •• 

HALK 

OPERETi 
Tcmsitlori 

204 15,30 

Kapalıçarşıda Gelincik so. 21 No. lı dükkan 15 1,13 

Yukarıda semti, ı;enelik muhammen kiraları yazılı o!an mahaller 

ayrı ayrı kiraya ;·erilmek üzere açık arttırmaya konulmuş ise de beli! 

ihale gününde giren bulunmadığından arttırma 6/6/938 pazartesi gü

nüne uzatılmıştır. Şartnameleri levazım müdürlüğünde görülebilir. 

İstekliler hizalarında gösterilen ilk teminat makbuz veya mektubile 

beraber yukarıda yazılı günde saat 14 de Daimi Encümende bulunma.. 

lıdırlar. (İ - 3301) 

ısTANe~c . • İstanbul uçuncu ıcra memurlu-ı İstanbul icr' memurlul!unıian: 
clO• haz':"andan ıtıbaren yaz ğundan: 1 Satiye elektrik şirketine borçlu Sa.. 

temsıllerıne başlıyor Satye Elektrik şirketine borçlu lihın· h ,.. .. .. 

ı 
ma çuz mo.orunun s.:ıtılmasına 

Adalar sulh mahkemesinden: Haydarın mahçuz yazıhane e.vrnk karar verilmi~ olduğundan ilk a ık 
Heybeliad& İsmetpaşa caddesin- dolabının satışına karar verılmış, ç 

de 68 numarada vefatile terekesine olduğundan ilk açık arttırmasının arttırmasında 9/6/:l38 günü saat 13 

el konmuş olan ölü Antiye aid bir 8/6/38 günü saat 13 ten 14 e kadar ten 14 e kadar belediye mczad ye. 
piyano 13/6/938 tarihine müsadif pa Karaköyde Karaköypalas önü.nde rinde yapıbca~ı muhammen kıy _ 
zartesi günü saat 10 dan itibaren yapılacağı muhaı.n~en kıy~etının j metinin yüzde 75 bulmadığı tak _ 
mezkür hanede satılacağından ta- yüzde yetmış be§'nı lıulmadıgı tak- . . . . • . 

• 1 · · · 13/6/938 1 dırde ıkıncı :.rttırması da ;4/6/n3B lib olanların mahalli mezkurde ha- dırde ıkıncı arttırmasının 

zır bulunacak alakadar memur - günü ayni saat ve yerde yaoılacağı 1 gü~ü. ~yni saat ve mahalde ynpıla-
' !ara müracaatleri ilan olunur. 1 ilan olunur. (8152) ı cagı ılan olunur. (8151) 
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İKAMETGAHLARINI DEGİŞTIRMİŞ OLAN BO RÇLULARA: 
Aşağıda yazılan b0rçlular gösterdikleri ikametgahlarını terk etmiş ve yenisi meçhul bulunmuş alduğundan 

haklarında başl:ınacak takibe dair 

Bulunan eve baş 

I 

iLANAT YOL i LE TEBLiGAT 
BMçlunun adı 

Saadet. 

Hatice (Ali zevcesi) 

Zihni (Hüseyin oğlu) 

Balıkesir (Rıza zevcesi) 

Yaşar (Yusuf kızı) 

Zehra (Abdullah kJzı) 

Bayan Emine (General Ali kızı) 

İnayet (merhum Ömer kızı) 

Nazire (Mustafa kızı) 

:Zehra (Kadri kızı) 

Şevket (Hayrullah oğlu) 

Müzeyyen (Seyit kızı) 

Fatma (Süleyman kızı) 

Düşize (Şerefeddin kızı) 

Leon (Dakis oğlu) 

Nigar (Bekir kızı) 

İnayet (Ömer kızı) 

İnayet (Ömer kızı) 

Gösterildiği ikametgoih 

Şehzadebaşı Bozdoğan kemeri 
Mekteb sokak No. 12 

Takip 
dosya 
No. 

938/52 

Hesap Borçlandığı 
No. tarih 

Aldıl!'ı 
borç 
lira 

2802 1/3/934 05 

Fatih Zincirlikuyu Keskindede 938/128 42462 18/2/931 40 
sokak No. 4 

Davutpaşa Kasapilyas Samatya 937/133 63067 15/ 6/933 87 
caddesi No. 68 
Sirkeci Ebussuut caddesi No. 12 937/145 64206 30/7/933 20 

Kurtuluş tramvay caddesi No. 1 937/146 64253 1/8/933 05 

Fatih tramvay durak yeri No. 1 

Nişantaş Valikonağı caddesi No. 4 

Nuruosmaniye Şeref sokak No. 10 

Taksim Kazancı sokak No. 1 

Yenikapı Alboyacılar No. 36 

Bakırköy yenimahalle Ar.ı~ık 

sokak No. 17 

Üsküdar Kassam çeşmesi Evliya 
hoca sokak No 7 

938/205 

938/215 

1)38/228 

938/249 

938/263 

938/287 

938/333 

Göztepe Kayışdağı caddesi No. 123 938/341 

Şchzadebaşı Kalcnderhane Mek - 938/3-l:l 
tep sokak No. 14 

74951 

75176 

45574 

75761 

76081 

70567 

63143 

11/5/935 05 

25/5/935 10 

9/7/931 50 

8/7/935 06 

27/7/935 15 

15/8/934 100 

18/6/933 20 

68347 10/4/934 08 

69605 23/6/934 120 

Beyoğlu Tarlabaşı Turan caddesi 1138/354 71392 27/~/934 07 

No. 13 

Göztcpe Kayışdağı caddesi No. 254 938/372 

Nuruosmaniye Şeref sokak No. 10 938/452 

Nuruosmaniye Şeref sokak No. 10 938/450 

77072 24/9/935 05 

57819 17/12/932 . 13 

56539 5/11/932 30 

Teminantın ne olduğu 

Bir adet onluk nama muharrer 
İş Bankası hisse senedi. 

Bir çift pırlanta tek taş küpe, bir 
elmaslı saat bir altın kordon. 

Bir pırlantalı roza iğne, bir roza 
maşallah, bir pırlanta yüzük. 

Bir pırlanta akar pantantif. 

Bir gümüş yelek, bir gümüş ke_ 
mer. 

Bir roza pantantif. 

Bir pıl"lantalı bilezik. 

Bir roza yüzük, bir roza madal _ 
yon. 

Bir roza madalyon, bir karavana 
yüzük (üç taş noksan) 
Yirmi gram inci. 

İki roza boroş, bir çift roza küpe, 

bir roza. bilezik, üç altın saat, bir 
altın kordon, bir altın hamayili. 

Bir roza hurda iğne, (7 taş nok
san). 

Bir roza yüzük (dört taş noksan). 

Bir roza tek taş yüzük. 

Bir roza yüzük, bir altın .aat. 

Bir roza pantantif. 

Bir çift roza küpe, iki roza yüzük, 
bir miskal inci. 

Bir roza yüzük. bir çift roza kü
pe, bir roza iğne) bir elmaslı saat, 

bir altın şadlen. 

Takibe başlanmak 
için yapılan hesap 

tarihi 

22/1/938 

16/2/938 

14/12/937 

14/12/937 

14/12/937 

15/2/938 

15/2/938 

22/2/938 

22/2/938 

22/2/938 

24/2/938 

8/3/938 

9/3/938 

9/3/938 

9/3/938 

9/3/938 

22/3/938 

22/3/938 

lıbu hesap tari· 
hine göre borç 

n1iktarı 
Lira K. 

3 62 

33 37 

132 77 

26 52 

9 19 

ve diş " agrısı 
• 

gırmez. 

7 Ol 
13 86 

37 52 

08 23 

/I Onun gibi yapmayın, 
başınız ve dltlniz ağ· 

1 
rımağa batl a dı m ı he

men bir kaşe 20 44 

111 85 

22 80 

08 28 

131 25 

06 81 

05 64 

05 83 

20 90 

Nev.rozin 
alınız bir şeyiniz 

kalmaz 
icabında gUnde 3 kate 
alınabilir. ismine dlk·ı 

kat. T a klitle rlnden 
ea lunın ız. ______ .... _ 

Devredilecek ihtira beratı 

Yukarıda sırasile ismileri ve sair luzumlu tafsilatı yazılı buluna n her borçlu vadesinJe borcunu \'ermediğinden dolayı takibe haşlanmak için yapılan hcsab tarihinde 

•Devir hareketli cephaP.c asansör_ 

!erinin alt kısmını kapamağa mah -

sus tertibat• hakkındaki ihtira için 

alınmış olan 19 haziran 1930 tarih ve 

987 numaralı ihtira beratının ihtiva 

ettiği hukuk bu kere başkasına de· 
borcun faiz, kumisyon ve masarifile baliğ olduğu miktar kendilerine aid sırada gösterilmiştir Her borçlu yazılı bcrcunu vermediğinden 3202 No. lı kanun mucibince hak_ vir ve yahud mevk:i fiile konmak 

kında Sandıkça takibe başlanmak üzere tanzim olunan ihbarname borçlunun mukavelede göstermiş olduğu ikametgabna gönderi'miş ise de işbu ikametgahını değiştir- için icara verilmesi teklif edilmekte 

diği anlaşılmış yapılan tahkikata rağmen nerede olduğu da öğrenile mediğindcn ihbarname kendisine tebliğ edilememiştir. Bu sebep!~ ilanen tebligata lüzum görülmü~tür. olmakla bu hususta fazla malılmat 

Yukarıda isimleri yazılı her borçlu nun i~bu ilan tarihinden itibaren bir ay içinde borcunu ödemesi !azı mdır. Aksi takdirde verdiği rehin mezkür kanun hükmüne tevfikan istiyenlerin Galatada Aslan han 

1atılmak üzere Sandığımızca doğru dan doğruya hakkında takip yapılacaktır. Bu husus isimleri yazılı borç !ular tarafından bilinm~k ve her birine ayrı ayrı ihbarname tebliği 5 inci kat L3 numaralara müracaat 

matı:amına kaim olmak üzere ilan olunur. (3287) j eylemeleri ilan olunur. 
--- ----- -------------

Islan bul Vakıflar Direktörlüğü ilanları 
Semti veya mabaile•i 

Hoca paşa 

Babıali, Lala Hayreddin 

Aksaray, Bsba Hasan 

Fatih, Dülger zade 

Gedikpaşa, Divaniıli 

Çelebi oğlu Aliıeddin 

Balat, Karabaş 

Fatih, Kirmastı 

Tavşan taşı 

Çarşıda 

• 
Çarşamba, Fethiye 

Eyüp, Kızılmescit 

Cibali, Seferikoz 

Müddei İcar: 

Cadde veya sokağı 

Ankara 

Beşir Ağa 

Alemi Cami 

Nalbant 

Yenicami avlusu 

Vapur iskelesi 

Küçük Karaman 

İbrahimpaş3 yokuşu 

Püskülcülerde 
Reisoğlu 

Beyceğiz 

Dabağhane 

Vapur iskelesi 

Teslimi tarihinden 939 senesi mayıs sonwıa kadar. 

No. su 

96 

7 

1-1 

23-25 

65 

lW-39 

15 

51 (Baraka) 

4 

13 
34-39 

5 

47 

o 

Yenibahçede Vakıf fidanlık civarında yetişmiş ol•n otlar 
(Mevsiminde biçip kaldırmak üzere) 

Cinsi Muhammen 
aylığı 

Lira Kur. 

Dükkan ve üstünde O-

dalar 50 00 

Beşirağa tekkesi 18 00 

Cami içinde 2 oda 2 00 

Elyevm lastik ;maliit-
hanesi 56 50 

Dükkan 

• 
• 
• 

Kepenkçi camıi 

Dükkan 

• 
• 
• 

Cami avlı mahalli 

20 00 

·17 50 

10 00 

4 00 

.. 00 

4 00 
3 50 

2 00 

1 50 

3 00 

40 00 

e 
Yukarıda yazılı mahaller 939 s•enesi mayıs sonuna kadar kiraya verilmek üzere arttırmaları uzatıl

mıştır. İstekliler 7/Hazıran/938 salı günü saat on be~e kadar Çemberli taşta İstanbul Vakıflar Başmüdür_ 

lüğünde Vakıf Akarlar Kalemine g elmclerı. (3277) 

Kıymeti 

lirı k"ra' 

624 46 

434 20 

434 20 

420 52 

273 94 

220 52 

1136 04 

7i9 90 

4277 86 

Pey Parası 

lira kuru~ 

46 94 

32 57 

32 57 

31 54 

20 55 

16 54 

85 21 

53 50 

320 84 

••• , .. 

rıı"" Taklld h içbir zS 
ayni o la111 8 %• 

0 ri 
Taklld benı 

demektir· 

KREM 

Bu 
t1~ 

itibarla en "' 

Kremdir· 

,__ f11 
1 Yeni BEREI( " 

.. fıS ,;ı J" 
Türkıyeııın en rır fi5ıııı' 

şekerlemeleri toptJn f'l'1" 
rakende satı!makt,ırlır 
dikkat: 

Akide şeker! 

Sakızlı gül!ti Joi,urll 
Fındıklı Hindıstnn lı 

Kremlı fondan 

1 
g .. 


