
' . -
Sayı: 450 En sen Telgrafları Ve Haber!eri Veren Ak*am Gazet~si ı eıeton Na .. 2082'. 

, • ., . . !•l, Nuruosma ııye caddesı. 

SAGLIK KUPONU 
Bu kuponun yirmi tanesını toplayıp 

idaremize getiren okuyucu!anmız SON 
TELGRAF'ın birinci sınıf müteha.o.ns. 
!an tarafından meccanen tedavi edile • 
ceklerdir. Kuponlar, her gün idarelıcıııe. 1 
mizde deği§tirilmektedir. 

---~----~----~ 

ispanyanın bugün ü vaz· etl ;·ne Avrupa sul· 
hunu tehdid eden en mühim mes'ele halini ald• 
~eçhul tayyareler ispanya hududunu aşarclk yine Fransız topraklarına akın etti 

Fransanın hattıhareketi Londrada takdirle karşılandi 
• • • • • 

_Mes'uliyet, tayyarelerden biri dü- • 
şürüldükten sonra belli olacak 
Fransız kabinesi yarın toplanarak 

vaziyeti tedkik edecek 
Frankistler, Fransaya akın yapan tayyarelerin k"en .. 

ll•tay işile yakından meşgul · Bugün şchrimixe gelecek süvarilerimizden bir grup 

~~-t~:8~r;y::~Ddavaza dilerine aid olmadığını Londraya temin ettiler Kahramanlar bu-
~ Niyon konfera.nsının tekrar içtimaa çağırılması muhtemel gün geliyorlar ••atb f Londra 8 (A.A.)- İspanyadan ı \ çen bir tayyarenin )ere düşürül-

lfl ua Fransaya geçen tayyareler tara - r mesi takclirindc kat'i surette hal. 

~ 
fmdan Fransada ~·apılan ceveHln. !edileceği mütaleası •erdcdilmek • 

Usd 1 
!arla bombardımanlarn karşı Fran tcdir. 

1. • u. ru uyor sa tarafından ittihaz edilmiş olan Dük Dalbe, dün ak~am hariciye 
r hattı hareket, diplomasi mehafi • nezaretine gitmiştir. Mumaileyh, 

•~~".• delege i•e bu lindc umumiyetle tasvib edilmek. nöbetçi bulunan hariciye memu • 
Titlt "C tedir. Diplomasi yolıı ile yapıla(ak nına hükumetinden almı olduiiıı 

ildeki icraatile teşebbüslerle protestoların fayda- tebligatı bildirmi~tir. Hıında. bü-

D&Şl&dı sız olacağı ve sadece askeri bir kı1metin kumandası altındaki tay. 
t. müdafaa meselesı mevzuu bah • ""1l yarelcrdcn hiçbirinin son günlcr-

ı. .. d da idaresi tarafından Ha - solduğu mütalcasını ileri sürmek. 
' t de hududu tecavfö etmemiş oldu. it b askeri ve mülki btitün ida.. te ittifak edilmektedir. 

ır 1 g"u beyan edilmlktcıli ,. 
e de toplanarak bu vazile. .Mes'uliyetler meselesine gelince 

._ (Denmı 6 ıncı sahifede) bu meselenin ancıık hududu ge - (Devamı 6 ıncı sahifede) 

Avrupada Türkün yüzünü ağartao 
kıymetli binicilerimiz büyük 

tezahürtala karşılanıyorlar 
Türkün binicilikteki ezeli ve 

yüksek kabiliyetini bütün cihan 
karşısında bir kere daha göste • 
ren ve muhtelif beynelmilel mü. 
sabakalarda cidden iftihar edi -
lecek ve hatın sayılabilir mu -

fJaffakiyetler elde den kahraman 
ailvarilerimiz bugün yurda dö • 
neceklerdir. 

Türkün yüzünü güldüren genç 
ve fedakar zabitlerimizin layık 

(Devamı 6 mcı sı.lıifede) 

Uç kişilik hırsız çetesi
t\in elebaşısı yakalandı 
~11tıların hırsızhk mıntakası Pendikden 

Diplomasi yolile hareket 
neticesiz ve gülünçtür 

IJ 
Beşiktasa kadar uzanıyor 

ıq11~uıı zamandanberi birçok hır. 
ı~n la~ın faili olan ve yine u • 

trıuddettenberi aranan 3 ki.. 

şilik bir çetenin asıl başı olan İb. 
rahim memurlarımızın takdire de. 

(Devamı 8 mcı aahlfemlzde) 

• • 

~Çetenin .:lebaşı51 İbrahim çaldığı eşyalar arasında 

tıa 
rı Ye1<aıenan katli 

lsmall 

Yaıovada Cinayet 
lşliyen katil 
DUn •ktam Aksarayd• 

yakalandı 

• • 
80lik bir 
ihtiyar 
Dün gece alevler 
içinde can verdi 

(Y- altuıa aaJıifm#tı) 

Dünyada ıtılhun bekasını veya harbin hemen patlaması aıacagı 
vaziyete bağlı olan bir şahsiyet: General Franko 

l=--=-=====================z=======~-ı 

Çekoslovakya'nın son 
kararını Almanlar na

sıl karşıladılar 
Alman gazeteleri, Çekoılovakya bu suretle 

dahili sulhu NasyGnalistlerin metalibatını 
tatmin suretile değil kuvvete istinad ederek 
muhafazaya karar vermiş, demelftir .. diyGrlar 

Boykotajla Japonu boğazın-
dan yakalamak gerektir . 

Bütün vesaitle Çine yardım • • 
ıcin 

' sür) atle hareket lazım 
BiR FRANSIZ GAZETESi BUNU iLERi SÜRÜYOR 

Japonlar Hankeu'ya doğru ilerliyorlar 
. ~ .. .. 
lsmet lnonu 
Hasta 

Eski B~vekll İsmet 1nönil saf.. 
ra kesesindekl kolesispit deni " 
len bir !ltihabdan mustarib bu " 
lunmaktadır. Tedavide hem da -
hiliyeclnin hem de operatörün 
rolü bulunduğundan operatör M. 
Kemal ile dahiliyeci Tevfik Sağ. 
lam Ankarada bulunmaktadırlar. 

(De••amı 6 ıncı sahifemizde) 

FHistinde 

Sükunet bir 
Türlü teessüs 
Edemiyor 

Kudüs 9 (A.A.) - Şimali Fi • 

it.tinde kAln Havtta kolon191n.ln 
~ 1 IDA ehlfee'Me) 

. ~, " :· 

l\lekteb sıralarında talim ve terbiye edilmektr olcıı 
Japon gençliğinin bir tezahüratı 

Pııria t (A.A.)- " ·--,nite gaze. I yapılan protestolar, ucticesiz ve 
teııl 711DJ'Gr. D'ı>"· ... , tarilıile ( Dcva1111 6 ıncı aayfaınııda > 
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c;tl .,; Aparrıman 
===:aWl!!!f;l"11D. N Kapıcılığı bir 

U m u mi af i 1 anı Meslek oluyor 
temayülü Yak yere işten çıka

rılmamaları bir 
belediyece hükütnler 

k0nacak 

Oç şeker f abrikasl 
Daha 
Kurulacak 

Şekerin ucuzlatılması şeker is.. 
tihliikatıru çoğaltq:ııştır. Bugün 
mevcud fabrikalarımız istihl!lka. 
tı karşılıyamamaktadırlar. Bu iti.. 
barla biri şarkta, diğeri garbda 
ve üçüncüsü de orta Anadoluda 

Şehrimizin muhtelif semtlerin. olmak üzere yeniden üç şeker 
de günden güne artan apartıman.. fabrikası kurulmasına karar ve.. 

Kartalda imar işleri 

(14) bin liraya bir " Halkavi ,, 
binası yapıllyor ayrıca bir hal ve 
pl8j te'sis olunuyor 

38 bin lira sarfile içme suyu yelu açılacak, iskele 
başındaki dükkanlar istimlak edilerek yıkılacak Onbeşinci yılın yÜzelliliklere getirdiği 

af nimetinin diğer mahkumlııra da 
teşmili Atatürk Türkiyesi için hiç 
şüphesiz yeni ve büyük bir şefkat 
tezahürü elacakhr. 

!arın hemen ekserisinde (Kapıcı) rilmiştir. -
bulunduğu malılındu. Bunların a. ı==~=====:m;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~I 
dedleri (3,000) e yaklaşmaktadır. 1 KÜÇÜK HABERLER H 
Apartıman ve han kapıcılan, J!·:Z===========-...,==:!U 

İstanbul ve civarının en mü _ 
hiın bir sebze ve meyva istihsal 
merkezi olan Kartal kazası ile 
köylerinin esaslı bir şekilde imarı 
için bir program hazırlandığını 

yazmıştık,. Yeni programın tat.. 
bikına, bu aydan itibaren başla • 
nılması kararlaştırılmıştır. 

tirilmiş gibidir. Bu meydanda ye. 
ni çiçek tıırhları yapılacak, ağaç. 
!ar dikilecek ve nbtım boyunun 
ön kısmında halkın gezintisi i~ni 
ayrılan iki yol beton veya, as • 
falta tahvil olunacaktır. Yazan: ETEM iZZET BENiCE 

Y iızellilikler bak.kmda hBZ1rlanan ve adliye encümeninde tedkiki 
biten al l&yihası Türkiye Bllyilk Millet Mecli1.i nmumt heyetine 
gelmiş bulunuyor. 

L&ylha belki de öniimüsdeki hafta içinde müzak,.re edilecek. Ga. 
selelerin verdikleri haberlere ve Anbradıua gelen aki.llere ıöre Tür. 
kiye hapisanelerindeki mahlrdm. vatandaşlar hükfunete ve meb'uslara 
müracaatlar yaparak on beşinci cumhuriyet yılının yüzelliliklere ge
tirdi~ bu büyük ıılınetteıı kendileriııhı de maluum edilmemesiııi 
istemi§ler ve u&,·e etmişlerdir: 

•- Bu af aon olsun .. • 
Yıne tereşşuh eden haberlerde Mecli.lte af layihasının müzakeresi 

esnasında birçok hafiblerin söz alacakları, harareUi miinakaşalar ya. 
pılacağı bilclirillyor n .. oUm umuma teşmili h•kkında bazt kuvvetli 
temayüller mevcııd olduğu d11 kaydediliyor. Bu arada matbuat ve neş. 
riyat suçluları ve mahkilmları da vardır. 

Her suç •·e cürüm miistahak olduğu cezayı çekmekle ödenir. Bu 
esas kaidedir. Eğer, aksi nıevzuu bahsolabilseydi insan kütleleri üze
rinde cezanın \'e ödenerek bir haklan hükmü kalmaz, herkes işlediği 
suç »e rürilmlc başba5a kalırdı. Beşeri münasebetler.teki müvazeneyi 
tesis eden, yııradılışın rn tabiatin insanlarda lıükmiınü sürdürdüğü 
menfi temayülleri karşılıyan VC' durduran hiç şüphe yok ki. her cü. 
rüm ve &uçun karşısına kouan odeme karşılığı, yani cezadır. 

Yiızellilikler yalnız kanunun değil, bütün bir ınillf't maneviyatı.. 
nın cezalandırdığı ebedi mahkı1mlardır. Ve .. suçları doğmdan dotruya 
vatana hıyanettir. Aldıklnn vazifelerle, yazdıkları yazılarla, kullan
dıkları silahlarla, elcle verdikleri düşmanla bir ve beraber işlenen 
hıyanet!. 

Türk milleti şimdi onlara memleket dışında geçirdikleri on beş 
aznb ve işkence yılını ldlfi bir ceza sayarak yeniden kapılarını açıyor 
ve .. son ne[csletini hı)'.!\nC( ettikleri bu topraklar ilzerinde vermelerine 
müsaade ediyor. 

Kurduğu rejimin gii\en ve istikrarı içinde tarihin şimdiye kadar 
kaydetmediği en ;ı-ühek n en asil bir jesti kendi davasına filen lu. 
yanet etmiş olanlara karşı gösteren Atatürk Türkiycsi için bu affı 
diğer mahkilınlara da te~ınil etmek Hükfımet ve l\1eclisin hakikaten 
yeni ve ölçüsüz bir ~e!kat tezahürü olacaktır. 

Onuncu Cumlıuryel yılında ilan edilen umumi afdan sonra on 
beşinci yılda da bir affı umumi ilin edilmesini sebeb,iz ve kısa bir 
fasıla telakkisi için görebile~ler olur. Ve.. bu telilliniıı sahibleri mu. 
hakkak ki haklıdırlar. Ancak, bu defa ilıin edilecek affı lıu zaviyeden 
ı:örmemek ve Cumhuriyet Hükilmetinin so11 bir ııefkar eseri saymak 
) erinde olur. Mademki, yiizellilikler, hususi heyetlerden, divanı harb. 
lerden, mahkemelerden karar almış bulunanlar hep birden affedili
yorlar, bu arada Türkiye hapisanelerinde yatan ve yatmak yolunda 
bulunan suç)nlardan ırz, şekavet, ağır hırsızlık, şantaj, devlet emnL 
yetir.i suüstinıal, irtişa, casusluk gibi suçlarla hırsızlığı, dolandmcılığı, 
kaili kendilerine iliyad edinmiş sabıkalı m~hkumlar dı~ındaki mah. 
kiıınlan ve bu yolda takib eclilenleri de bir af ve tasfiyeye tabi tutmak 
her vatandaş için son bir intibah ve tövbe fırsatı teşkil edebilir. Hatta, 
bu ~ekilde afdan istifade edecek veya haklarındaki takibdcn kurtula. 
cak olanlar için: 

•-Bir de a daha mahlremeye düştüğü veya hapse girdiği takdirde 
a(!edilen reza nıüddt>lini de birlikte çeker .• • " 

Kaydını ilave etmek nıümkiindür. 
Bilhassa bu teşınil, lıütün milli ve vatani hizmetlerine rağmen 

sırf bazı şahıslar Jıakkmdakl tenkid haklarını iyi kullanamamak veya 
kendilerini ve giithikleri davayı haklı görmek yüzünden knuuni ölçü
leri taşıran ınahkiım veya mahkemelerde bulunan Tiirk gazetecileri 
için öl~üsü.z bir nimet olacak ve hu kurtuluşları mu•takbel neşriyat. 
larında kendilerine relıberlik edecektir. 

Herhalde, Büyük )1illet lı1eclisinin önümüzdeki ictimaı ve af 
Hlyibasını müzakere edişi affın teşmili bakımından ıla memlekette 
büyük bir alılka ile takib edilmektedir. 

Bundan böyle daha yirmi yirmi beş yıl bir nmnmi aHı t"l'mmül 
etmiyecek olan Cumhuriyet Bükiiıneti ve llfeclbi için ma:ıinin son 
tasfiyesini yaparken böyle yüksek ve asil bir jesti bülıin vatandarlara 
ve son bir bağıslayış Jıalinde teşmil etmesi muba)<kak lı.i, yine en bü. 
yük ve lıududsuz bir ~efkat olacaktır. 

Etem İzzet BENİCE 

ONU)9ENv 
.SOGDUH 

• ... ;'" •.,. • < • ./" ~ < ' T ' • o .. • • ,• 

-·--
AŞI<, HEYECAN ve 

Tefrika 
N.9 
Zabıta memuru, nıhayet aradı. 

ğı ada!T'ı bulmuştu. Herkese kar_ 
şı İzımre gittığıni söyledikleri ö. 
mer Bey demek ki bu evde sak • 
lannuıtı. 

NJci Demirel pencereye biraz 
daha sokuldu Oda kapısı içinden 
kapalıydı.. pencerenin bir kanadı 
açıi~tı. 

Hava çok sıcaktı· 

Pencereden •nce. sarı ıenkl. bir 
perde sarkıyordu 

Karı koca k~ruimıya ba,ladı. 
!at. 

/)mer Bey çok heyecanlıydı. 

İHTİRAS ROMANI 
Yazan: laken:."er F. 

SERTELLi 
- Ben hiç te tuhaf bir adam de. 

ğilim, Ferda! Her halde esnden 
çok normal ve makul bir insamm. 
Sen de biliyorsun ki, benim o me. 
selcde hiç ibr alakam yoktur ve 

olamaz. O meselede benim aliık:ı. 
mı araman için, her şeyden cince 
benim aşkımdan şüphe etmiş ol. 
malısın! Halbuki, ben senden baş. 

ka bir kadın sevemem. Sen kal. 
bimde ebediyen yaşayac&ksın! 

Ben mezara giderken, senin sev. 
gini de birlikte götüreceğim. 

FHda önüne bakıyordu. 

Ömer söziıne devam etti: 

bina sahibleri tarafından istenil. 
diği zaman islerinden çıkarıldık. 
!arını, bu yüzden sokakta kaldık. 
larını şikayet etmişlerdir. 

Bunun üzerine cKapıcılar ce • 
miyetb Belediyeye bir müracaat 
ıraparak bu şeklin önüne geçilme. 
si için zabıtai belediye taliınatna. 
mesine bir madde ilave olunma. 
sını rica etmiştir. 

Bu taleb muvafık görüldüğün. 
den, badema kapıcılar, sebebsiz 
ve yok yere işlerinden çıkarıh • 
mıyacaklardır. 

KızıJay haftası 
Dün bitti 
Bu felaket sigartası 
kurume üye kayd 
Edilenlerin adedi 
Çek fazladır. 

Kızılay haftası dün akşam ni • 
hayet bulmuştur. Hafta münase. 
betile Kızılayın ilçe, kamun ve 
mahalle teşkilatları ev ve mües. 
scseleri dolaşarak üye ·yazmak su. 
retile yardım toplamışlardır 

Bu hafta münasebetile Kızıla • 
yın şubelerinde birçok müsaı:roe. 
reler tertib edilmiştir. Bu meyau. 
da Kızılay Küçükpazar kamunu 
da C. H. Partisi Küçiikpazar ka • 
munu himayesinde bulunan Altı.. 
ok spor klübünün salonunda bir 
müsamere vermı;tır. Müsamere 
dolayısile salonun dışı ve içi Kı. 
zılay vecizclerile süslü levhalar 
ve Kızılay bayraklarile süslen.. 
miştir. 

Müsamereye, şehrimizin tanın.. 
mış birçok zevatı ile Parti üyeleri 
ve Kızılay azalarından mürekkeb 
kalabalık bir davetli iştirak et • 
miştir. 

Müsamereye İstiklal marşı ile 
başlanmış, Kızılayın kamun baş. 
kanı Ahmed Saffet, Kurumu'l ta. 
rihçesinden muhtasarc;ı bahset • 
mi§, Bundan sonra C. H. Partisi 
Küçükpazar kamunu başkanı A. 
kif de Kızılavın iiza kaydına dair 
müfid ve muhtasar bir söylev ver. 
miştir. Kızılay eski Fatih başkanı 
Vasfi tarafından yazılmış ve çok 
takdir görmüş olan altı perd.,lik 
bir piyesi ve canlı bir tablosu ka. 
mun parti temsil kolu tarafından 
sahneye konmuştur. 

Bilhassa canlı tabloda B3yan 
Hidayet Ergin tarafından temsil 
edilen bu canlı tablo Kızılay bay
raklarile süslenmiş bir halde s3h. 
nede Kızılayın gerek savaşta ,.e 
gerekse sulhteki vu muhtaciara 
yardımlarından bahsetmiş ve Kı. 

- Gel gelelim, bu divanenin 
kafasında garib bir şüphe var. 
Her nedense bana düşman olınuş. 
Ötede beride: •Benim yuvamı yı. 

kan Ömerdir. Ben de onu can 
evinden vurup yıkacağım'.• di -
yormuş. Mansur şimdı tımarha. 

neden kaçmış delinin biridir. Bu 
dediklerini yapar mı yapar! 

- Peki amma bu adam tımar -
haneye gitmeden önce pekala 
muhakemesi yerinde m~kul, ha. 

lım ve çok düşıinceli bir adamdı. 
Onda bu şüpheleri doğuran se -
bebler büsbütün boş ve manasız 
olabilir mi? 

- Vallahi boş ve manasızdır, 
Ferda! Eğer hakikate temas eder 
ufak bir tarafı olsaydı, bu ad~m 
tımarhaneye gitmeden evvel be. 

nimle karşılaşmak fırsatını i:ıu -
!urdu. Ben uzak bir yerde miy • 

dim? Her gece bır çatı altında, 

bir apartımanda, bir sokakta bu. 
lunuyorduk .. tımarhaneye düşün. 

* Evkafla Belediye arasında 
ıyeni ihtilaflar başgöstenniştir. 
Bu arada vakıflar idaresi vaktile 
Ermenilerin Sürp Agopu füzulen 
işgal eylediklerini iddia ederek 
buraya Belediyenin tesahüb ede
miyeceğini ileri sürmüş ve nıe • 
zarlığı istemiştir. İş mahkemeye 
intikal eylemiştir. * İktısad Vekaleti ham mad • 
de tedarikindeki zorlukları kal • 
dırmak üzere mevcud kararna • 
me hükümlerinde mühim tadi • 
ıat yapmıştır. Yeni kararla, Mı
sır, Suriye, Amerika ve Filistin. 
den ham madde ithali serbest bı. 
rakılınıştır. * Yerli mallar Sergisi 22 teın.. 
muzda açılacak 8 temmuzda ha. 
zırlıklara başlanacaktır. * Hapisanede geri kalan mev. 
kuflar bu hafta kamilen Edirne, 
Bursaya nakledileceklerdir. * Bu yıl bir temmuzda kabo • 
taj bayramı, ticaret filomuuı. ye. 
ni gemilerin iltihak eylemesi ha. 
sebile emsalsiz tezahüratla kut _ 
lulanacaktır. * Her tabuta bayrak sarılmı • 
yacaktır. Tabutlara bayrak sar • 
mak için behemehal mahallin en 
büyük mülkiye memurundan mü. 
saade alınacaktır. * Belediye, bazı hususi mües.. 
sese ve fabrikaların motör tuta • 
rak miistahdemlerini Halicde hu. 
susi vesaitle taşımaları üzerine 
deniz ticaret müdürlüğü nezdin • 
de şikayette bulunmuştur. 
* Viyananın tanınmış dahiliye. 

cilerinden doktor Pürgaz Anka. 
ra nümune hastanesi iç hastalık.. 
ları mütehassıslığına tayin edil • 
miştir. * Gürültüye nihayet vermek 
için çöp arabalarına çelik makas 
konulmıya başlanmıştır. * Ticaret Odası umumi heyeti 
bütçede yapacağı tadilat için mu
karrer içtimaını ekseriyet olma • 
dığından gelecek çarşambaya hı. 
rakmıştır. * Almanyadaki Leh ekalliyet. 
leri hukuklarının genişletilmesi 

için Alman Dahiliye Nezaretine 
müracaat etmişlerdir. * Zeytinyağı tacirleri bu ayın 
'J:1 sinde Ankarada bir toplantı 
yapacaklardır. * Yeni mühendis ve mimar • 
!ık layihası meclis ruznamesıne 

alınmıştır. 

zılaycıların üye yazmaları arasın. 
da gördükleri müşkülatı da canlı 

bir şekilde gösterilmiş ve davetli. 
ler üzerinde büyük bir tesir bı • 
rakmıştır. 

Bundan sonra davetlilere ayran 
dağılmak suretile müsamereye nL 
hayet verilmiştir. 

ceye kadar bana bir şey söyiedL 
ğini duydun mu? 

- Hayır. Fakat, Mansur Bey 
tımarhaneye o kadar çabuk düş. 
tü ki .. belki de şaşkınlıkla o za • 
man senden hes:ıb sormağa vakit 
bulamamıştır 

- Bırak bu manasız muhake
meleri, Ferda! Sen ele ben anla. 
madım mı hala ? Bm, onun şüp_ 

helerini üzerin~ davet cdrcek ka
dar budala bir adam mıy:m? 

- Sen çok teJbirlisin .. Zeka o

yunlarında hiç bir zaman ona ye. 
nilmiyeceğini biliri-n! Şimdi kim 
ne derse desin, hayatın çok tehli.. 
kededir. 

Onun beni aradığını mı sanıyor
sun? 

- Şüphes!z, timarhaneden bu. 
nun için kaçt·ğını ve seni öldür. 
mek istediğini söyl•diğini söylü
yorlar. 

- Bunu nerden duydun sen? 
Geçen gün imzasır. bir 

Bu programın tammaile tahak. 
kuk ve tatbikı için evvel! 70 bin 
lira olan Kartal belediyesi bütçe. 
sinden •38. bin lira su kısmına 
sarfolunacaktır. 

Bu para ile Yakacıktan gelen 
tatlı içme suyu yolu yeni baştan 
tamir olunacaktır. miktarı kafi 
bir tahsisatla da vapur iskelesi 
civarı güzelleştirilecektir. Bunun 
için iskele meydanındaki dük • 
kanlar istimlak olunarak yıkıla. 
cak ve iskele meydanı ııenisle • 
tilecektir. İstimlak muamelesi bi. 

Hami diye 
Girid'de 

Ahali cotkun fezahUrat 
yaptı 

Akdenizde bir tedkik gezlııtı. 

sine çıkan Hamidiye mekteb ge. 
misi ilk merhalesi olan Giridin 
Hanya limanına varmış, büyük 
tezahüratla karşılanmıştır. 

Mutad resmi ziyaretler yapı!. 

mış, ahali Türk denizcılerini ha • 
raretle alkışlamıştır. 

----<>--~~~~~-

Haricteki 
' 

Türkler 
iki yıl içinde tama· 
mile memlel(etimi

ze getiri!ecek 
Balkan Antantı ekonomik kon. 

seyi tarafından verılen karar mu. 
cibince, Yugoslavya ve Roman • 

yada bulunan kardeşlerımizi mu. 
ayyen bir müddet zarfında mem. 

leketimize getirmek üzere lazun 
gelen müzakerelere dün başlan • 
mıştır. 

Dün Perapalas otelinde yapılan 
bu toplantıya Hasan Saka, Cev • 
det, Romanya elçısi Telemak, 

Yunan elçisi Refael ve Yugoslav. 
ya Başkonsolosu V ukotiç iştirak 
etmiştir. 

Müzakere ve temaslara bugun 
de devam edilecektir. Yugoslavy~ 

ve Romanyadan büyük mikyaı;ta 
muhacir nakliyatına 1939 yılına 

doğru başlanabileceği !ahının O

lunmaktadır. Yugoslavya ve R.:ı. 

manyada kalan ırkdaşlarımıZ'n 

sayısı yarı mmilyona yakındıc. 

mektup aldım: •Kocan ayağuu 

denk atsın .. Mansur onu geberte. 
cek'· diyor. 

- Kim bunu diyen .. ? 
- Ne bileyim ben? İşte mek.. 

tup .. 
Koynundan br zarf uzattı. 
Ömer bey hararetle mektubu 

okudu. 
- Onun yazısı dcgil. Fekat ifade 

onundur. Bunu ondan ba~ka kim 
gönderebilir? 

- Ben, onu,ı gönderdiğini zan
netmiyorum .. Onun böyle bir fik. 
ri varsa, bunu k~n1seyc haber ver
meden yapar. Mekt..ıpla haber 
vermek, hasmı ihtiyatlı bulun. 
durmak demektır, ki o buna hiç 
bir ıaman lüzu:n görmez. 

Ömer bey başını iki elin:n ara-
sına aldı .. Yava~ yavaş mırıldan. 

l dı: - Doğru ... Bu mektubu cnun 

1 

gönderdiğini farzet'Tlek manasız 
olur. Şu halde bu meseleye va-

Meydanın ortasına da Ulu Ön.. 
der Atatürkün büyük bir heykeli 
dikilecektir. Mütebaki tahsisatlı\ 

belediye burada bir plaj vücude 
getirecek, 3 sene evvel başlanan 
fakat yarım kalan Ankara şose • 
sini tamamlıyacaktır. 

Kaza merkezinde mevcud e • 
lektrik lambalarını çoğatlmıştır 

14 bin lira harcanarak bir Hal
kevi binası yaıı.ılacaktır. Bu işin 

keşifname ve projeleri de hazır. 
lanmıştır. Ayrıca Kartalda mo • 
dern bir de sebze ve meyva hali 
vücude getirilmesi kararlaştırıl. 

mıştır. 

ÜytJn 
Resimleri 
Mahalli belediye 

lere geçiyor 
Oyun re~imleri hakkında .venı 

hazırlanan 18.yıha :O.l!'clise veril • 
miştir. 

Bu layihaya göre bılılrdodan 

beş, tavla, domino, şatranç, tom • 
bala ve emsa tinden üçer lira re. 
sim alınacaktır. 

Yeni layiha tatbık mevkiine ko. 
nulduktan sonra bu kabil resim
leri mahalli beledıyeler tahsil e. 
deceklerdir. 

Ziraat nıektebi 
Nakkaş köyünde 
büyük bir fındık
hk da kuruluyor 
•Halkalı Ziraat mektebi• nın, 

şimdi bulunduğu bina civarında 
ve Yeşilköy ittisalinde yeni bii· a.. 
razide baştan tesis oluna~ağını 

yazmıştık. 

Bu münasebetle yapılan ted • 
kikler çok ılerlemiştir. İst:ınbu. 
!un yeni Ziraat mektebi, tamanıi. 
le modern l:\ir şekilde bütün labo. 
ratuvar, ahır ve bahçelerile bcra. 
ber bu vasi arazide kurulacaktır. 
Diğer taraftan şimdiki mekteb 

binası civarında cNakkap köyün.. 

de, vilayet tarafından bir cNü • 
mune fındıklığı• vücude getiril. 
mesi de kararlaştırıfmıştır. Bu 
maksadla teşkil olunan heyet, 
•Fındıklık» için münasib olan a. 
raz;yi gezmiş ve hududunu tes • 
bit etmiştir. Pek yakında tesısata 
başlanacaktır. 

Burada yetişecek olan cFındık• 
fidanları ileride köylüye, ve arzu 
eden bahçe sahibi halkımıza ga • 
yet ucuza satılacaktır. 

kıf olan bir aile dostumuz yaz. 
mış olsa gerektir. 

- Ben de böyle tahmin ediyo
rum. Timarhaneden kaçtığı gün. 
denberi izi bulunmadığına bakı

lırsa, şuur ve muhakemesine ta. 
mamile maliktir. Yoksa, zabıta

nın bukadar araştırmasından son. 
ra her halde yakayı ele verirdi. 

Şimdi o, benim ıçın eskisinden 
daha tehlikeli bır adam cldu .. On
dan sakınmalıyım. 

Ferda hanım hirdenbire sesi. 
nin tonunu değiştirdi: 

- Peki ama, bu vaziyet ne za
mana kadar böyle sürecek gide. 

cek, Ömer? Benim mevkiim de 
günler geçtıkçe güçle~iyor. Her 
gece ortalık kararınca buraya gel. 
mek ne kadar zor oluyo~, biliyor
musun? 

- Ne yapalım ya,·rum? Başa 
gelen çekilir .. Ber de delinin ak. 
lına uyup canımı tehlikeye ata_ 
marn ya! (DLvaıuı var) 

ıÇemberlayn 11.ü"~;, 
metinin birine• ~'frı. 

Yazan: A. ş. ESt:d'"" 
Baldivin K.-al Sekizine• . I b,J· 
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let adamı sıfatile taııı 

0 
çt• 

k·UiJ<lt sene evvel, Başve ı çeııı • 
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lrıgilf er eden getirilen 
su makineleri 

te_~ · · ld h · b ··ı .. ~rınıevve e şe rın u un 
ihtigaci karşılanacak 

Q 
~~lrköy" civarında uarteziyen" kuyu-

lari açlfarak su veriliyor 
~q 

Ilı llıunası:betile şehrirnı -
su &arj• a ıyatı çok aı·tnuş -

gelmiştır. Teşrinievvel başlangı

cında ~·eni tesisat tamamile yer-
it lı;u artış bu sebeble Şişli 
~lsı;~taşı gibi şehrimizin bazı 
ıııd. Yerlerinde muayyen gün_ 

~ ~ lııııayycn zamanlara mün _ 

lıın ~lııı_alt üzere birkaç saııt su-

!erine konulmuş olacaktır. Bu su
retle artık teşrinievvelden son -

ra hiçbir semtte \'e hiç bir ıaman 
su kesilmesi vaki olmıyacaktır. 

~~t esııınesi mecburiyeti hasıl 
.ıe ~ ıııa:.•· Çünkü mevcud tesisat 

~lııı ineler bu gibi yerlere biç 
~ eden su verilmesinıo kati 
S llıektedir. 

Diğer taraftan Bakrrköy ve ha
valisindeki halkımızın su ihtiya. 

cını önlemek üzere o civarda ar _ 
teziyen kuyusu açma işine ehem
miyet verilmiştir. 

'· Ular idar . . h . - . h 
"'<lı esının şe rmnzm er 
bu ... ~a hiç kesilmeden su verL ... es· -
~~ i ını temin etmek maksa _ 

.• ı,~g;ıtereye sipariş ettiği ma
i· ~bir kısmı şehrimize 

Burada µteziycn kuyusu açı _ 
lan arazi, sular idaresince s1tın 

alınmıştır. Kuyuların sondaj işL 
nin ikmalinden sonra bu semtte 

de su sıkıntısı çekilıniy~ceklir. ------
1 ı <~ş Politikadan devam) Oiyarbakırda 

.~ ~~!iz - iıaJyan ililalınuı Sıcaklık 42 

. ., 

~" tııi\ni olduğundan bu 

~~ tlıtema•ynııal münase- dereceyi buldu 
~Ilı '. lıekl.,,.cn deian t lmsıde 
~~1ı . · nu, çenıberıa,-n için Cizre demiryolu inşaa
~ .... ı· ~. tdıJilı:edlı: 
" ltiıı atına hararetle devam f ""1 c.i bir meıJe, hawa silah-

,. ~•tı:ıranıının tatbikindeki edili y0r 
., )lııi ılıttr. Jfaıoiti politiJı:anın Diyaı·bckır (Hususi) - Diyar-
" ~t~antasıyonu İngilterenin bakır _ Cizre demiryolu inşasına 
I· ~ lı."ınası demektir. Çı·mber- faaliyetle devam edilmektedir. 

lııı hu vaın ıı:ıımarasıııa vediği Hatta Di:yarbakırdan itibaren ce-
\ııı ıetidce ile silahlanmak i~in nuba ve oradan şarka doğru vakı 

<• lıı,l ~ llliırmış ve gerek meclis olan kıvrımlarının geçeceği sa _ 
ıı ~~ l alil vergilerdeki bu tczay. halardan Diyarbakırın eski sur _ 

;ıı 1'1)ıalıuı etmiştir. Binaenaleyh !arı tamamen gözükebilecek bfr 
i· ' "- eteııin siUhlanma ııroırra. şekil~edir. Hat şehrin cenubunda 

jl'· 

,i 

f· 

•, 

~ h~a meselesi asla, bahis v~ bır~a~ kı~?m~tre aşağısında 
~~ d~dir. Fakat hava silah- ~ıcley~ bı:. k?prıı ile katetmekte_ 
~ıu lngiJten blitiin lıü;yük dir. Koprunun yakında inşasına 
~erden geri Jıalmalrl.tıdır. Bu başl."!'acaktır. . 
~ yapılan hücumlar Dıger taraftan Bırkaç gün ev-
\ ~ .da Çeınlıerla~-n ha • ve! sık sık yağan yağmurlardan 
lııı!t ~İni değiştirmekle ten _ sonra birdenbire sıcaklar başladı. 
~ •ıılenıelı; jstemiş!e de hey. Haran!, gölgede 29 güneşte 42 
~..,. lıaıadt1vam ettiği anlaş.ıl- d_~rece~: Yaz_ sıcaklarının artık 
~~· lfilltGmet tayyare salın ~reklı ~u şekilde de~aın edece_ 
lııı:" için Anıeıikaya bir heyet gı tabının edilmektedır. Ancak 

Büyük resmine- rag 
çidde 5000 izci ve Muh;;. 1 ~-r•r ımaye 

5000 mektebli t~e:::::!u~~:: Cunıhuriyet-

Bul unacak 
Cumhuriyet bayramı res· 
migeçldinde Ankarada 

250 paraşUtçUmUz 

blrden atlıyacak 
Cümhuriyetimizin 15 inci yıl _ 

rnemleketimlıin her tarafında 
başlanmıştır. 

Haber aldığımıza göre Cümhu. 
riyet ba~ramımızda Ankarada ic_ 
ra edilecek olan büyük geçitres
minc ordumuz, hava kuvvetlerL 
mlı, sivil havacılık teşkilatımız, 

muhtelif cemiyet ve teşekkülleri
mizle, gençlik grupları ve 5,000 

izci ile 5,000 mektebli de i§tirok 
edecektir . 

Muhtelif vilayetlerden Ankara_ 
ya gidecek olan paraşütçülcı· ara
sından en kıymetli (250) paraşüL 

çü de, resmigeçid esnasında res
mi tribünler civarında paraşütle 
atla~·acaklardır. 

Şehrimizde yapılacak olan bü
yük şenlikler ve muazzam mera_ 
simi tesbit etmek üzere de hususi 
bir komisyon teşkil olunmaktadır. 

Her şehirde 
Muhakkak bir 
Hastahane yap ılacak 

---
Birçok yerlerde yeni 

İnşaata başlandı 

«- İş kanununda muharriri 
himaye eden tek hiı· madde 
yoktur. Yazmak bh- i~ değil de 
nedir?.» 

Diyor ve .. muharririn ızh .. 
rabı için için iyice i~ini boşalt
tıktan sonra dn BaJzak'ın bir 
eümlesini hatırlatıyor. sözleri
ni: 

- Ne yazık yiiz :;ene geri -
deyiz ... 

Diyen bir tec-ssiir ifadesi ile 
bitiriyor. Peyaminin hakkı var
dır. Belki, bu ıztırahı ve iç dö
kiişii Iıız VP. ka;vnaj:ını kendi 
çalışma ha)•ahndan da alıyoE. 
Ancak, iş kanunu fjkir işçisi 
saydığı mnharriı· iı;in hiç oJ -
mazsa bir vadi taşıyor. 

Bıı vaid muharrirleri de ay
rı bir nizamname ile korumayı 
demhde eden bir ifadedir. Hiç 
olmazsa bu da bir tesellidir de
ğil mi?. Fakat, arlrnllaşınıızın 
yazısında asıl bizi Hgilt'ndiren 
nokta yazıya ba~lafhğı ciimle
nin taşıdığı hükiimdür. 

«- İş kanununda muharriri 
himaye eden fek bir madde 
yoktur.» 

Dediğine göı:e insan gayriih
tiyari merak ediyor ve: 

- Aeaba hangisinıle var ki? 
Diye kendi kendisine soru -

yor!. 

BÜliHAN CEVAD 

Harb 
Okuluna 
Talebe alını .11or --

Şehiı'lerimizin hastahane ihti
yacını önlemek üzere Sıhhiye Ve_ 
kiıleti, her tarafta birçok hasta _ 
haneler inşa ettirmektedir. 

Trabzon Nümune hastahanesi
nin inşaatı ikmal olunmak üzere
dir . .Ankara Tıb fakültesi doğum 
ve kadın kliniğinin inşasına ya _ 
kında başlan:ı::aktır. Diğer birçok 
hastahanelerin de avan projeleri 
hazırlanmaktadır. 

Kayıd ve kabul işleri ; 
1 Temmuzda bitecek 

'• ~~b. Bu heyet Amerika'dan geçen hafta sonuna kadaı: kısa 
Her şehirde, yakın bir istikbal. 

de muhakkak bir hastahane bıı _ 
lunacaktır. 

Harp okıiluna talebe kayıt ve 

kabulüne başlanmıştrr. Bu iş için 

Ankarada bulunanlar, doğrudan 
doğnıya mekteb idaresine müra

caat edeceklerdir. Ankara hari _ 

cinde olanlar da, bulunduklan 

mahallin Askerlik Şubelerine 
başvuracaklardl'r. ' ,, 
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' ., 0~ dilndü. Şimdi İtalya fasılalarla dev~m ~d~~ ~ağ~ur_ 
~ 1-cİte>re'ye tayyare satma 1 !ardan çıftçılerın buyuk ıslifade- Ankarada Tıb fakültesine bağlı 

hastahane kısmı büyük biı' mü _ 
essese haline konacaktır. 

~ tttıği söyleni;yor. İtalya,d!. leı· yaptıkları anlaşılmaktadır. 
~~~ lı;ıyJe lıir teklif bile Çem. 
~,~ lıtikfunetl için ağır lıir dar 
~tdebilir. 

Muhakemat müdürlüğü 
İş dergisi 

Maliye Vekaleti İstanbul Mu 
hakem.at Müdürlüğü tarafından 
1937 senesine aid bir •İş dergisi• 
neşredilmiştir. 

Bu işlerin tamamlanması için, 
AVTupa fakülteleri mimarlarm _ 
dan da istifade olunmuştur. 
Ayrıca frengi ile mücadele i _ 

çin, Giresun ve civarında bir mü
cadele teşkilatı vücude getirile 
celı:tir. 

Bu dergi, Maliye Hukuk müşa-

virliğinin talimatnamesini, bir se- TEŞEKKÜR 
nelik para durumunu lityıkile gös- Valdem Hayriyenin vefatile du-
termekte, avukatların o scnQ ı;;in. çar olduğum derin kedere, cenaze
de intac etlikleri davaların mü _ sine bizzat gelmek ve telgraflar, 
kemmel birer bilançosunu da ih. mektublar göndermek suretile iştL 
ti\·a etınektedir. rak lı'.ltfunda bulunan zevata, çe _ 

Kayıt ve kabul işleri, ı Tenı _ 

muz gününe kadar devam ede _ 
cektir. 

Harp olniluna sivil lise mezunu 

olanlar ve olgunluk imtihanı ver. 

miş bulunanlar alınmaktadır. 

Afyon 
Zer'iyatı 
Murahhaaımtzın tekllf. 

lerl kabul edild i 
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Şehir meseleleri - ... ...-__ ....... ··---·---.. .... , __ ·-
Sergi sarayı nerede yapılacak 

Reklamda dalilı:,t 

Taksim stadyomunun gerinde 
en güzel sergi sarayı yapılabilir 

Bir ''akitler- i~:indeıı renkli kon
yak ilanları çılcıın sigara paketle_ 
riuden şimdi koyu Jftcjverd zcnıin 
üzerine beyaz ynzı ile Tjr}·aki l'İ

galarıııın rcklinnları çı!<ı •or. Kü
çüciik bir pnl Jıüyiiklii~iindc olan 
bu kağıd parçasında •Tir.rnki içi. 
niz. İnce 25 •igara ı:; kıırıış ta\". 
siyesi ~'azılıdtr. 

Dün sanayı birliiğ reisi doktor 
Halil Sezer, gazetecilere sergi iş
leri hakkında şu sözleri söylemiş
tir! 
•- Bu seneki sergiyi 22 teııı _ 

muzda Galatasaray lisesi bina<ın
da açıyoruz. 10 uncu yerli mallar 
sergisi, bu isim altmda açılacak 
olan son sergidir. Çünkü şimdiye 
kadar açılan sergiler, halka yerli 
m olını tan· tmak sure tile kafi de
recede himıet etmiştir. Fakat 
bu ~- rgi i~·in, sergi sarayına ihti_ 
yaç vardır. 

Birliğimizin umumi katibi [fa_ 
lid Güleryüz bu maksadla Anka
ı-ada bulunmaktadır. Sergi sarayı 
için yapılan makej Başvekil Ce
lal Bayar tarafından tcdkik ediL 
miştir. Gelecek l'eneki sergımizi 
sergi sarayında açacağımızı ii _ 
mid eıjiyoruz.• 

Doktor Halil Sezerin bu izdha
tından sonra sergi sara:yuun 11e .. 
rede açılacağı hakkında alaka _ 
darlardan izahat istedik. Henüz 
sergi sarayının nerede yapılaca _ 
ğına dair bir karar verilmemiştır. 

Bunun için şimdiye kadar bir 
çok yerler hatıra gelmiştir. Sa -
nayi birliği sergi sarayı yer h~k
kında uzun boylu tedkikler yap. 
tıklan sonra, Sürp Agop Ermeni 
mezarlığını müna$ib görmüştü. 

Sürp Agop belediyeye aid bir sa.. 
hadır, Şimdi:·e kadar bu saha da.. 
bilinde hiçbir bina yapılmamıştır. 
Bu itibarla boş bir sahada sergi 
sarayının yapilması daha muva _ 
fık görülmektedir. 

Sergi sarayı için Taksim kışla _ 
sı da ileri sürülmektedir. Bu ci _ 
het daha ziyade belediye meha ~ 
illinde hatıra gelen bir fikirdir. 

Taksimde kışla stadyom olarak 
kullanılmaktadır. Stadyomun b~ş
ka bir yere nakledilmesine esa -
sen karar verilmişti. Taksim kış.. 
lası yıkıldık~an sonra burada mü
kemmel bir sergi sar&yı yapmak 
kabildir. Taksim, İstanbulun en 
kalabalık bir semtidir. Burada a
çılacak olan sergi saı-ayı, kafi de
recede kalabalığı içine alabil·? -
cektir. 

TİCARET ODASINA GÖRE: 
Sergi sarayı daha başka yer _ 

Kadastr0 çalışma ları 
İstanbul Kadastro Müdürlük -

!erine bağlı kadastro posta ve ko
misyonları çalışmalarına devam 
etmektedirler. 

!erde hatm gelmektedir. Tica _ 
ret odasının fikrine göre İstan • 
bulda en iyi sergi sarayı Gülhanc 
parkında olabilir, Gülhane parkı 
ağaçlıklı ve deniz kenarı bir yer 
olduğu için eğlence yerleri olabi
len bir •ergi meydana gelebilir 
Sarayburnu gazinosu da bu eğ _ 
lence yerlerinin arasında buluna_ 
bilir, Gülbane parkı deniz kena_ 
rmda olduğu için sergi'Ye vapur_ 
la motörle yanaşmak ve bu su
retle denfale olan irtıbatını da te. 
min etmek imkanı elde edilmiş 
olur. 

İstanbul sanayi müfettişliği de, 
sergi sarayı için, Çrr~ğan saraymı 
münasib görmektedir. Müfettiş 

Daniş, bu fikri on senedenbcri 
müdafaa etmektedir. Halbuki Çı
rağan sarayı şehrin merkezinde 
değildir. Sapa bir yerdedir. Bıı 
itibarla halkın s>:>rgiyi ziyaret et
mek i~in Çırağan sarayına kadar 
gitmesine imkan yoktur. 

Sergi sar&yı daha başka :yer _ 
!erde hatıra gelmiştir. Mesel[ı: 
Taşkışla binası gibi.. Diğer bir fi_ 
kir de şuydu. Galatasaray lisesı 
binasını, sergiyP elverişli bir hale 
getirmek .. - Daha doğrusu bu mek_ 
tehi satın alaı·ak Galatasaray 1; _ 
se~i için, ayrı bir bina yaptım1ak.. 
Fakat adedi pek çok olan Gala _ 

tasaraylılar buna razı olamazlar
dı. Çünkü 1863 senesindenbcri, 
bu bina Galatasaray lisesidir. Se
nelerdenbir lise olarak kullanılan 
bu binayı, sergi binası haline ge_ 
tirmek doğru bir fikir değildir. 

SERGİ SARAYI NEREDE 
YAPILMALIDffi? 

Bu mesele hakkında, karar ve. 
recek en salfıhiyettar zat şehir • 
cilik mütehassısı Bay Prost'tur. 
En son söz, en son hüküm miıte _ 
hassısın fikri olabilir, şehrin u • 
muml planlarını yapan müle • 
hassıs Prost, sergi sarayı için, 
umumi planda yer ayırabilir, bu 
itibarla, Taksim kışlasındaki ol • 
sun, Gülhane paı·kındaki olsun, 
Çrrağan sarayındaki yapılsın di • 
ye herkesin bu sahada fikir be _ 
')'an etmesi lüzumsuzdur. 

Bir c l mi daha 
edildi 

H. A. 

tamir 

Beyoğlu Vakıflar Müdürülğü 

tarafından tamir edilmekte olan 
Şişhane yok11ŞUndaki Okçumusa 
camiinin tamiratı ikmal edilmiş
tir. 

Kaç yerde, ka~ ki~iMıı btmun, 
bu acayib rekl5nnn f{'nf~fdini din .. 
!edim. 

Herhalde siı de raslamış ola. 
caksmız. Her yerde bundan bah
sediliyor. Her paket •• dışında du
daklarda bir tcbes,ii·n ile kar~ı

lanan bu küçil~ü1< kfi~ı·1 parça1arı 
3deta gÜnÜo mC\'ZUU 4,ldu. 

Herkes ittifakla bu l;ıvsi~·ede ~ıı 
manayı bulmakta ve hunun tıı -
haflığına şasnıakt;ıdır, Yani bu. 

' . 
nun manası, .. j('.'flğiniz eigara hii. 

tiidtir. Art.ık sa!(nı or.n icn1e:Yiniı. 
tiryaki cigarası i<in iz..• dem('k de
ğil de nedir? 

Mesc]i ben her gün on iki bu
('.ukluk birinr: nevi k:ıhn ciga _ 

ralardnn iki palccti durnan haline 
getiren bir tiryaJ...i:y un. D<'n1ek İn
hisar idaresi bana •arlrk bıınıı iç. 
me. TirJaki isen tir~·akj cigarac;ı 

İÇ» mi deme!, istiyf)r. 

l\faJını satmak isti) en hiç kin1. 
seden işitilm~mi~tir ki (rnnğaza

nuzdaki ınallann1n:dan ~u fena .. 
dır. Şu iyidir.) Zira mallarının 
hepsini satmak i .. ti.\'cn bir satıcı 

mallarının lıepsini methetmek. 
ta\.·siyc etn1ck ihfİ)ac \(' 7arure. 
tin dedir. 

Buna şu gürünr mi'<ali zikret
mek kafi gelceelı sanıyoruz: 

Bir manava gidjyorsunuz: 11Sa. 
kın çileklerimizden, I· iraı.ların112 . 
dan, ka)·sılarınu:ıdan a11nayınız. 
onlar fenadır. Dükkanımızın en 
iyi malı mürdiin1 Yİğidir. Ondan 
alınız.» diyor. 

Alt tarafını karil~rinıizin dira
yetine ve İnhisar idare~inin inse. 
fma arzede:riz. 

HALK F iLOZOFU 

Bir ca 1de dah :ı 
gen işletiliy . r 

Belediye taı·aiından l\liihcııdis 
mektebinin öniinden geçen earl _ 
denin genişletilmekt,, olduğunu 
yazmıştık. Caddeye tesadüf ed"" 
ve çirkin bir manzara arzedcn bir 
kaç dükkan ve ev d~ isFtı~!Nk e
dilecektir. Bunlara Bele:" \ ~ tara. 
fından tebliğat yapılmıştır. ' 

Bundan başka Dolmabahredcıı 
?~zh"."" yokuşuna doğru g~mck 
ıçın yıne yeni caddeye t~Sıit!fü e. 
den biiyük bir tütün deposu da 
istimlak edilerek cadde ~enisleti_ 
lecektir. 

TOPJ,ANTI 
Sümer kulüb genel sı•kı eterli. 

ğinden: 

., 

~ , .. iktidara ı:sişinin birinci 
'1 lltıi ~iinde gerek İç gerek 
stiladak. bu zorluklar kar. 
l' l;enıherlayn"in prestiji 
"t lııts SarsılD1Jştır. Hava sililı:. 
~ t elesi etıa[uıda zorluğu,ya 
I..~ e:brıin, yahut ta noksanları 
L"lti etek izııle edebilir. Fakat 
~ hlitikada karşılaştığı zor
~l :~dan kaldımak yaloız 
~)- iııde değildir. Çemberlayn 
,, Ue ınüuıkercye girişmek 
~':1 verirken, hüklimetin 
~'~tı1tını bu ınii:ıakerelerin 
~ bıı e -~ağlam1ştı. Anlaşılıyor 
liı.. _ I lııuzııkcrelerin neticesi 

Alınan kara:lar ve icra tahsil~- r lenk _yollayan iktısadi müesses~ler 
tının durumu ıle 1937 senesıne aıd ıle Turk ve ecnebi bankalarına ve 
istatistik malumatı ayrı ayrı fa. kulüblerine karşı duyduğum min. 
sıllarla \'azıhan görülmektedir. net ve teşekkür hislerini ayrı ayrı 

Cenevrede beynelmilel afyon 
tahdidi ihzari komitesi dün çok 
hararetli müzakerelere sahne oL 
muştur. 

Bunlar meyanında Be-yoğlu k~
dastro mıntakası müdürlüğü tara_ 
fından Kuloğlu, KalyoncukuJlU
ğu mahallelerinin kadatsrosurm 
ikma etmiş ve muamelatını B ~ -
yoğlu tapu sıcil muhafızlığına 
devretmiştir. Ve yenidne Büibül 
ve İnönü mahallelerinin kadas -
trolarına başlanuştır. 

Vakıflar idaresi mühim mik _ 
darda bir para sarfederek bu ca_ 
mli tamir ettiı'mek suretile çirkin 
olan ibr manzarayı ortadan kal _ 
dumıştır. Cami çok güzel bir şe_ 
kil almıştır. 

Kulübümüzü ehemısıiydlo ala
kadar eden bir mesele hakkınd. 
fikir birliği y~pınak ve bütün ü_ 
yelerin dilşünccJeı·ini anlanıa~ \'e 
münakaşalı hasbıhalde bulun _ 
mak üzere üyel.,rin ll/(·/938 cu
martesi günü saat 15 de Suluma_ 
nastır caddesindek; C. H. P. bina. 
sında bulunmaları rica olunur. 
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• ~sllaııya harbinin neti • \ , t lıağiı duruyor. Binaen _ 
' te sı.ıaııya harbı 11eticelenme
~d<1Çeıııerlayn Jıiikiimetinin 
ıı.,~ °'atı tann üıı dmiş sayı-

Renkli, şık ve zarif bir kapak bildirmeme, tesiri altında bulundu
içinde çıkan bu derginin sonuna ğum acı, mani olduğundan bu hu
grafiklerle. mukayeselerle yapı_ sustaki hislerimin ibliiğıııa muhtc
lan cedve.\er de ilave edilmiştir. rem gazetenizin tavassutunu saygı. 

Bıı mükemme eserden dolayı larımla dilerim. 
MLıhakemat Müdürlüğü tebrik et. Denizbank Umum Müdür:i 
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it ttı;, . -

~"ı 0 kcsıyoı-, mektublarını \'e yetten kaçmak için geldim. Başı-
~k.ı· . 

~. &iı 1Yorum. Annemle, ba - mı dınlcmek, kcndı kendimi buL 
ı':ıı "'~erınden öpüyorlar. Tom. mak için geldim. Herşcyi unut _ 
~tQnı; laınını ve gözlerinden öp. mak ve unutulmak için geldim. 
, tı;ı d11ha evvel yazmışl:m. Ömrümün sonıına. lıir daha do-·n-
'l &~li . 
lıi) d~y nce; hasretle yanakları-

Y~ı·u llıalı; bilmeden öpüyor. Ö

lıı sevgilı Senır~cığım. 
~, İlhaıı 
il~ •• 

ıtııı •hı du,unuworumı 
l\d.S~t 

1
. <ıdttıin defterinden pıır • 
~beyin ihtilaline doğTu 
lt h 

ı. afi.adı ( ) d . ~ "1"1 r .. .. . . ryım. 

l~~ı.n as~ıra ç~kilmck lüzumunu 
IİlQe lrunahkar bir insan tevek. 

&e 

memek lizere, alnıma yazılan mu
kadder yaş rakamını doldurup 
Allahın verdiğıni ıekrar AUaha j_ 

ade edeceğim güne kadar ayrıl _ 
mamak üzere geldim. 

Burası benim doğduğum yer ... 
Hayatı ilk gördüğüm yer ... 

Kucağında büyüdüğüm, çocuk _ 

luğumun en neş'eli ve tarnsız çağ-

!arını dizlerindP oynıyarak geçir_ 
diğim yer ... 

miş. Bıraktığım gibi, iıatırlıyabiL 
diğim gibi buldum. 
Yalnız hayalimde yaşattığtm 

( ...... ) i değil, kcnd i kendimi de 
bıırada buldllm. 
Kafamın içinden bir sünger ge

çirdim. Kafatasımm üzerine ya _ 
zılmış kara satırları sildim. Bey. 
nimin içindeki cehennem söndü. 

Hatrralar artık taşkın bir anar
şist gibi en ufak vesileden istifade 
ederek ihtilal çıkarmıyorlar. 

Herşeyi unuttum. Unutamadık
larımı da hatırlamamağa çalışıyo. 

rum. Burada yedi sekiz yaşların

daki Suadi bllldıım. Çocuk gibi -
yim tıpkı ... 
İçimde bir boşluk var. Sanki 

bütün bu maceraları yaşıyan, gü. 

rültüden, mücadeleden çıkan in. 
san ben değilim. 

O taliinin ibresi hztrrabı göste

ren insanı Galat" rıhtımında hı. 
aktı 

Bu arada mllrahhasımız tara _ 
fından başka yerlerde zer'iyat 
yapılmaması ve mukaveleye gir_ 
miyen devletlerden afyon satın 
alınmaması hakkında yapılan 

tekli!ler uzan münakaşalardan 

sonra kabul edilmiştir. 

Bırakamadıklanm, boğazdaıı çı

karken kendileri be,-ıi bıraktılar. 

Ooooh ... Yalçııı bir tepenin sır

tına tırmandıktan sonra düz yol 

bulmuş bir se.vyahm i.; genişliğini 

duyuyorum. 

Burada insanlarla d~ğil. Allah

la başbaşayım. 

Nereye baksam onun mevcudi

yetini görüyorum. Tuhaf. Dine en 

sadık hislerle bağı oduğum halde 

onu çok zaman düşün1JJek lüıu -
ı:ıunu duymazdım. 

Şimdi, neden acaba? 

Hep aklımdl o ... 

Ba§ımı masmavt göklere kaldı. 

rıyorum. Biliyorum omm mekanı 

başunın üstündeki bulutların ar_ 

kasında değil. .. Fakat bana ora

dan bakıyormuş gibi geliyor. 

Ucsuz bucaksız denize bakıyo _ 
rum. 

Bu suretle bu kaza dalı ilinde 
Asmalımescid, Hüseyinağa, :Muh
tar, Evliyaçelebi, Kamerh•tuıı, 

Kalyoncukulluğu, Kuloğlu, Çıı -
kur mahaleleri omak üzere 8 ma. 
halenin kadastroları ikmal edil -
miş ve Beyoğlu tapu sicil mulıo. 
fızlığına devredilmiştir. 

Allahı bir insan ~eklinde tasav_ 

vur etmek, veya bu ci:r'ete kalkış 

mak en büyük günah olmasaydı 

onu laciverd gözlli tahayyül eder

dim. Göklerle, deni1.lerin, birleş

miş rengini. gözlerinde taşırdı. 

Yemyeşil kainat muh,,kkak sır
tına aldığı pelerindi,· onun ... 

Neler düşüniiyorum "! 

Etrafıma baktıltça gördüğüm 

her güzel şey serablı, bir çöl ha_ 

rareti taşıyan ı uhumda serin bir 

rüzgar estiren bu harikulade gü

zellik yalnız aklıma onu getiri -

yor. 

Acaba bunlar son dakikalarında 

Allahı sayıklıyan bir münkirin 

rücuuna benziyen emareler mi? 

Sanmam!. 

Ben her zaman AllJh mefhumu 

önünde diz çökmüş bır kulum. 

Yoksa ... 

Üç ayhklar 
İstanbul Vakıflar Müdürlüğü 

idaresinden maaş alan eytam( e
ramil ve mütekaidlerin Haziran, 
Temmuz, Ağustos üç aylıklarına 
10 Haziran cuma günü başlaya _ 
cak ve 15 Haziran çarşamba glinü 
nihayet bulacaktır. 

Yoksa ... 
Bir Allah fikr: sabilik çıldır _ 

mak üzere miy!m .. 

Çıldırmak 1 ... 

Bu da bir nevi ruhun boşalışı _ 
dır. 

Çıldırmak, çılgınlıgm, çılgınlık_ 

!arını doldurmak için mi kafam 
sakinleşti. 

Bundan dolayt ını bu dmış bu
lunuyor? 

Aklıma gelince; act a~ı 
süyorum. 

Deli olmak ... 

gülüm_ 

Benim için rnkti geçmiş addo _ 
lunmaz mı?. 

Bu kadar hüdiselerden, idraki 
durduran tesadüfler ve macera _ 
!ardan çıldırmadan sıyrıldıktan 

sonra ... 

Bu sükılnet, Alıahla y~pyalnız 
kalmak, yalnız onu düşünmek a
caba beni deli eder mi" 

(De\•amı var) 

ı l 

'ı 
11 

• • 
İstanbul AııJdo'u \':>kası atlı 

spor kulübündı·n: 
Görülen lüzunı ilzL·rlne hazireo

nın (18) inci cııma"rtcsi gıiııii saat 
(16) da kulüb merkezinde feYka _ 
lade kongre akdedikcejiüıdcn r.. 
zaların kulüı,,o l<srifler; rica olu
nur. 

ı:,~7 Hı;rt )jH \ 1 .ıf 

Rebiülahır Mayıs 

10 27 
Yıl 1!138,A y 6, Gun 160,Hızır3' 

9 Haziranı Perşembe -
ş:mal rüzgarlarının başlaması 

Vakili ar v ... u Eıaa l 

••• ~. '•· i. 

Gilıleı 4 '.lQ 8 52 

Otl• 12 12 4 3S 
1"iail 16 12 8 35 
A~ıa;e 19 37 il JJ 
YaUı ~ı 37 2 ı)t 

..n•u 2 13 6 36 
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ı Hatb çıkarsa Har vurub 
arman sa.vurma I •• 

Binlerce lirayı su gibi harcayıp üste. Belçikanın vaziyeti 
lik borçlanan zengin .. ve güzel kadın n e 0 la c a k ? 

_HIKAY ~ 
''Senin için 
yaşıyorur11!, ~ 

Bızgün hayatını kazanmak için •• ... • 
R. 1. GOKSEL 

ıe.,.zilere mankenlik upıuor .. Avrupanın her gun degışen hav~· 
İngiliz gazetelerinde okundu -

ğuna göre Misis Konstans Yung 
7

"' Si şı·mdı· bu suaıı· ortaya çıkardı. 
isminde bir dul kadın, iki buçuk 
senede tam 5,000 Ingiliz lirasını 
harcedip bitirmekle son günlerin 
dedikodu mevzuu olmuştur. Ka
dın, elli yedi yaşlarındadır. Bu 
parayı terziye, esvaba, dansa, zL 
yafet harcederek bitirmiştir. Ken. 
disıle görüşen gazetecilere: 

- Bundan soııra bır terzihane
de çallşmak istiyorum. Manken: 
olacağım. Elbise provalarını ya. 
;:ıacağım. Fakat benim yaşımın 

ıler:de olduğunu söyliyenler var. 
Halbuki yaş meselesi buna mani 
değıldır. Çünkü bugün Londra • 
nın bır terzı salonunda yetmiş 

yaşında olduğu halde mankenlik 
eden bir kadın bilirim. Benim ko
cam avukattı. O sağ ıken her şe. 
yin ıyisini giymeğe alışmıştım. 

Her şeyin iyisinden anlarım. Gü. 
zel elbiseye çok meraklıyım. Dün
yada, güzel esvab giymek kadar 
iyi şey yoktur. 

Fakat avukatın dul karısı bir. 
çok da borçludur. Omın için iş, 

mahkemeye düşmüş, alacaklılar 

paralarını iıstemi;ılerdir. Mahke. 
me, kadının ifla; ııalinde olduğu
na karar vermiştiı·. Kadının 1,214 
tngiliz lirası borçlu olduğu anla. 
şılmıştır. Londraııın en büylik 
mağazası 800 küsur İngiliz lirası 
istemektedir. 
Kadın diyor k!: 
- Benim birçok ahbabım var. 

dır E:vveldenberı nerk<!se ziya
fet çkmeyi severırrı. Vaktile öyle 
alıştım. Kocam öldükten sonra da 
buna devam ettim. Borçlandım. 

Elrndekmi bitirdim. Dansı da çok 
severim. Uzun zamandan beri 
dans ettiğim yoktur. Fakat bun. 
dan sonrası için bunu söyliye • 
mem. Yine dans Edeceğim .. • 

Hayatını kazanmak için bir ter· 
zi salonunda nıanke!!lik edeceğini 
söyliyen ve yaşı çoktan elliyi 
g~~ olan bu dul kadın, tekrar 
dans etmeğe hazırlanırken kar. 
şısındaki gazeteciy hayatın fel • 
selesi gittikçe ne demek olduğu
nu da şöyle anlatıyor: 

- Benim hayatı felsefemi so -
rarsanız. şudur: Başkasının sıkın. 

tısına karşı alakadar olmak, son· 
ra da mümkün olduğu kadar hoş 
vakit geçirmek. Ben eminim ki 
tekrar tatlı bir hayata kavuşaca
ğım. Şimdi cebimde para dene -
cek bir ~e;'e malik değilim. Ev· 
vel~e' kendilerine iyilik ettiğim 
dostlar şimdi beni bırakmışlardır. 
Fakat eski bir hizmetçim vardı. 
Yalnız ondan yardım gördüm. O 
vaktile emrimin altında çalışır. 
ken ben ona karşı 'ok iyi mua. 
mele ederdım. O da bunu unut -
mamış. Beni unutmıyan yalnız o 
kalmıştır!..• 

. 
k ' .. 
~ 

Bugün de eskisi gibi giyin il or 
Fakat başkalaıına ııatronunun el 

biselerini bef;endirm~k için ... 

Bugünlerde biraz da Belçi • 
kadan bahsetmek lazım ge • 
liyor. Hep orta Avrupa iş • 
!erinden, Çekoslovakyadaki Al • · 
manlardan bahsedilen şu son haf. 
talarda Belçikanın vaziyetini de 
göz'inüne getirmek. Avrupa po!L 
tika aleminda dönen işleri iyi 
kavramak için az lazım olmasa 
gerek. Belçikaya, Umu mi harp • 
te Almanlar girdı. Belçikanın bi. 
tarafhğı böyle bozulmuş oldu. 
Belçika şimdi yine bitaraf kal • 

mak istediğini söylemiştir. Fakat 
İngiltere olsun, Fransa olsun, o. 
nun müdafaası için icabında her 
şeyi yapacaklardtr. BeJçikanm bi. 
taraf kalmak istemesi büyük dev. 
Jetlerin kavgalarına karışmamak 
içindi. Fakat coğrafi vaziyeti itL 
barile Belçikanııı Fransa ve İn • 
gittere ile şiddetli bir aliikası var_ 
dır. Onun için bu iki garp devleti 
eğer yine bir taraftan bir teca • 
vüze uğrarsa Belçikayı müdafaa 
edeceklerdir. 

Yeni gelen Avrupa gazetelerin
de Belçikanın buglınkci harici si.. 
yasctine dair verilen biı·takım şa
yanıdikkat malt'\mat ve yürütüL 

müş mütalaalar vardır. Gerek bu 
malı1matın ve gerekse bu miita
lıinlarm bugün [erde ayrı br e -
: ıeınmiyeti olduğunu söylemeğe 

iüzum olmasa gerek. Çünkü Çe. 
koslovakya işleri kar,şırkeıı BeL 
çikalılar buna lakayıt kalamıyor. 

Amerikalı heykeltra
ş ı n garib adetleri 

Bir ay kadar evvel, Nevyorkun 
en zengin heykeltraşlarından 

Presko Vanvik, r,ilzel bir İspan. 
yol kadını He evlenmişti. 

Madam Vanvik; balayı bitme
den mahkemeye müracaatle ta -
liik talebinde bulunmuştur. Genç 

kadın, milyoner Amerikalıların 

hayat tarzlarını iyice bilmeden 

evlendiğin nô.dım olmuştur. Kadı. 

nııı, h.8.kimlere c.ıan şikayetine 

bakınız: 

1 - l n, her sabah yatak • 
tan kalk , ~ beni çırçıplak duva. 
ra dayıyor, başımın üstüne koca
man bir limon koyuyor. Sonra 

yayını alıyor. on iki ok atıyor. 
Oklar, gerçi şimdiye kadar bir 
yerime saplanmadL Fakat, gü • 
nün birinde saplanması ihtlmali 
var. 

2 - Banyo salonuna girdiğim 

zaman kocam da arkamdan geli· 

yor. Elindeki kocaman yatağan 

bıçağını, beni öldürmek istermiş 

gibi sallıyor. Ben korku ile bağır. 

dıkça gülüyor. Ve bundan hoşla-
nıyor. 

3 - Her gün öğleden sonra u.. 

mumi p;ırka gezmeğe gidiyoruz. 

Fakat kocam, kat'iyen herkesin 

gırdiği kapıdan girmiyor. n ,uvar

dan atlıyor. Beni de atlatmıya. 

mecbur ediyor. 

4 - Hulasa, kocam günde, en 

azı iki defa hakaret ediyor. Beıii 

dövüyor. Böyle bir adamdan bo. 

şanmak istenıekte haklıyım değil 

mi? .. 

Ona şüphe mi var? .. 

sarışınbaşı, yassı ve küçümencik burnu; mavi yus. 
yuvarlak, derin bakışlı gözleri; pembe, sarı, beyaz 
'<ar ışık teni; erkek ve kadın herkesin hoşuna gıden 
saf, yavaş, gündüzleri ıztırab ve mihnetini saklaya. 

bilen orijinal ruhu ancak böyle bir dilbere yakışa. 
bilir. Kadın azmanı bir kadana ile evlenip te ne 
yapsın? .. Yalnız derdin büyüğü bunu Nimete anla. 
tabilmekte, ona : 

- Seni istemiyorum ... 
Diyebilmekte. Ancak Refikte henüz bu cesaret 

yok. Ne olacak, ne yapacak, niçin söyleyemiyor? 
Bilmiyor. Vakit te yok. Sabahleyin, Nimet: 

- Yarın bekliyeceğim. · iyi düşün de gel... 
Demedi miydi? .. 

Ertesi sabahtı. 
Rcfık Necati, gazeteye gıtmcden önce hastaha. 

neye koştu. Gecedenbri, onu düşünüyordu: 
- Ntçin kendisini denize attı? ... 

Ve .. işte şimdi bu endişesini gideriyordu. Genç 
kızın adını da öğrenmişti: 

- Ferhunde. 
Soruyor ve not alıyordu: 
- Niçin intihar ettıniz? .. 

G~nç kız hem ağlıyor, hem ~nlatıyordu. Onun 
bir aşk kurbanı olu~u Refiğin muhayyil~sindcn 
doğmuştu. Hadise, aslında ve hakikatte çok fecidi. 
Vek'ayı dinleyınce, 
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Bizim de gözlerimiz Ferhundeninkiler gibi kan 
çanağına dönebilir. Haile sahnesinin •over_tör• üne 
dikkat ediniz: Bir geceydi: Türk izmiri gavurlaştı. 
ran kahbe gecelerden bir gece. İç Anadoluya karan. 
lığı sürüp götüren bulutlu gecelerden bir gece. 
Daha soııra, eli kelepçeye, boynu zincirbend edilen
lerin şaha kalktığı gece .. Mazlumların ejderleri~ bo. 

ğuşt.uğu, zayıfların kavilcrle cenge çıktığı gece ... 
Mefkurenin beyne ateş verdiği, alm damarlarını ya. 
kıp kavurduğu bir gece!. 

Bu gecenin musikisi fenyad, n.izımı mefkı1r~ 

bestesi vaveyla. felsefesi kan, iman ve vatan gayre. 
tıdır. Bu gece, Türk kini gün ağarıncıya kadar coş
tu. gönüllerdeki şimşek, damarlardaki kızıl ateş bin 
belanın bin haşmelile boğuştu. Fakat, onun da na • 
sibi ber zayıfın talihi gibi hezimet oldu. Düşman 

yendi, ihanet galib geldi. Kızıl kan derelerini kılınç 

Jardı. Nitekim üç ay evvel Al • 
manya, ma!Cım şekilde Avustur. 
yayı alırken Jakayıt kalamadık • 
]arı gibi... Almanyanııı n suretle 
olursa olsun büyümsi, kuvvetini 
gittikçe arttırm•ısı Belçikayı dü. 
şündüren bir şeydir. Belçikada, 
son senelerde bir cereyan vardı: 
Yukarıda işaret edildiği gibi, bu 
cereyan, Belçikanın biiyük dev. 
Jetler arasındakı kavgalara karış. 
mıyarak tam bir bitaraflık vazi_ 
yeti alması lazımgeldiği merke • 
zindedir. Lakin son vakayi ve 
hadisat Belçıkanııı vazıyeti böy. 
le bitaraf kalıp kalamıyacağıııı 
düşündürıneğe başlamıştır. Eğer 

Çekoslovakya taarruza uğrar da 
iş büyür, kavga etrafa sirayet e. 
derse Belçika böyle haller karş•
sıııda bitaraflıktan ayr,lmamalı 

diyenler artık onda:-ı sonra ne o. 
!ursa katlanmalı şeklinde bir na-
zariye ileri sürüyorlardı. Halbuki 
Çekoslovakya meselesi yatışmış. 
tır. İngiltere ve Fransanııı başba. 
şa vererek bu ışte vaziyet alma. 
)arı üzerıne kavga çıkmak ihti • 
malleri uzaklaşmış, bulutlar da. 
ğılnııştır. B•mun üzerine Paris 

tam •urette bitaraf imlmak arzu. 
su ne kadar do;;ru olursa olsun 
acaba Çekoslovakya bir taarruza 
uğramış olsaydı ondan sonra iş o 
kadarla mı kalacak, yoksa bir gün 
Be!çikanııı da başına ,_, , "al gel
miyecek mi idi? diye u cıeuııülme

ğe başlamıştır. Bu 'takdirde ire 
öyle tam bir bitaraflık muhafaza 
etmek bahanesile liıkayıt kalma
nın imkansızlığt anlaşılıyor. Bir 

adam, kavgaya girmemek ister. 
Fakat ya başka birisi ona doku • 
nur da mutlaka kavgaya sürük
lerse? .. 

Onun için şimdi Belçikalılarda 
da İngiltere ve Fransa ile daha 
ziyade teşriki mesai etmek fikri 
yeniden canlanıyor. 

Bununla beraber Belçikada iki 
unsur vardır. Valonlar ile Fiil. 

manlar. Flamanlar arasında bita. 
raflık fikri göze çarpmaktadır. 

Bunlar arasında Fransa, hatta İn. 

giltere aleyhinde propagandalar 
yapılmaktadır. Ilu itibarla BelçL 
kanın dahili vaziyeti de şayanı 

dikkattir. 
Belçika 3iyasi mehafili Av • 

Evleneli daha üç 
yıl bile dol mamıştı. 

Halıseyi deli gibi, 
taparcasına 'seven. bütün 
var lığıle bağlan dığı kocası 

Vasıf,a ne olmuştu? 
Ondan bıkmış mıydı? 

Yoksa? 

Genç kadına mı öyle geliyordu? 
Bir bakıma Halise haklıydı da. 
İşten çıkar çıkmaz, doğru yuva. 

sına koşan kocası, artık arkadaş 

toplantıları ve iş çokluğu gibi 
basit bahanelerle, evinden uzak •. 
!aşmak isteyordu. 

Kim bilir niçin? .. 
Geceleri bile, fikrini kurcala

yan bu düşünce, uykuyv.da haram 
etmişti ona. Kocası Vasıf uyku 
arasında: 

- Macide .. Şekerim .. Veya; 

- Bekledim, niçin randevuna 
gelmedin?! 

Gibi sözlerle büsbütün hırpa • 
lanı yordu. 

Bu sabah, kocasının · ceketini 
ütülerken, mendil cebinde, unu. 
tulumuş iki sinama blleti bulmu~

tu. Demek, şüphesi artık haki. 
katti!. • 

Genç kadın bağıra bağıra söy. 

Belçikada düşünülen şudur: Av. 
rupada bir harp çıkarsa garbi 
Avrupada değil, orta Avrupa~a 
çıkacaktır. Böyle bir şey olunca 
Belçika düşünüp taşınmıya vakit 

Belçika l{ralının kızıtı Prenses J ösefin 

· bula·bilecek, kendi ıstikam~ti11I 

tayin edecektir. Almanil"a He Bel. 

çika arasınd~ biribirlerine temi
nat vermek · üzere imzalanmış bir 
taahhüd vardır. Be!çJka, Avrupa 

politika aleminde pek nazik bir 
vaziyette bulunuyor. Ônun için 

Belçika diplomatla'ı az söz söy -
!emektedir. 

ile Londranın siyasi teşebbüşleri 

beyhude olmıyacağına dair BeL 

rtıP,anın bugünkü nazik vaziyeh 

hakkında çok şey söylemekte pek 

çikada da kanaat uyanmıştır. Bel. ihtiyatlı davranıyorlar. Bu me • 

çikanın kavgaya karışmamak, hafilden sızan 

Yazan : 
Etem izzet B ENiCE 

şakırtısı, nal patırdıı;ı yardı. Geçti. Mavi beyaz ren. 
gin geçişi.. İhanet ve istilanın elele verip akrepleş. 
tirdiği bir sürünün • ıcçişi.. Yerli Rum, Ermeli! ve 
çerkez Ç"telerinin geçişi. Yağma, talan, katil, imha. 
yangından bir taunun uzanışı, silip süpürüp geçişi.-. 

ve .. güneş tekrar şarktan doğuncuya kadar batının 
başımız üzerinde kalışı, gurubun yer değiştirişi! .. 

Ferhunda işte, bu gecenin vahşetengiz fecrini 
anlatıyordu: 

•- Kasabaıya gün aydınlanırken girdiler. Asker 
ve çeteler. Çoluk, çocuk, kadın erkek ne bulurlarsa 
k<!siyor; ev, eşya, mal, para ele ne geçirirlerse yağ_ 
ma ediyorlardı. Birçokları gibi biz de kaçamamış

tık. Nasıl kaçalım?. Babam hem kazanın belediye 
reisi, hem de milli müfrezenin kumandanlarından. 

Bütün gece hepimiz çalıştık- Asker ettiğimiz erkek. 
!ere su, ekmek ve cephane taşıdık. Daha ordu yok. 

' 

malumata göre 

tu. Yük kaldırmaktan sırtımızda yaralar açılıyordu. 
Annem, kardeşlerimle beraber evde idi, Biri· üç 

yaşında, öteki sekiz yaşında. 
Gece yarısına kadar uyi idi. Düşmanı yıldırdık. 

Şehre giremiyeceklerdı. Fakat, kim bilir ik böyle 
olacak?. 

Arkamızdan vurulduk! Şehirdeki Rum ve Er
meniler ayakland1lar. Kuvvetimiz bölündü, taka. 
tımız kesildi- Bozulduk. 

Bozgun! 
Sokaklar ve yollar ana baba günü oldu. Düş

manla karşı karşıya boğazlaşmak, ihanetin yılan ba
ş»11 ,yenmekten çok kolaydı. 

Ben ve babam evi zor bulduk. Hemen kardeş. 
!erimizi ve annemi de alıp ya kaçıp kurtulabilecek, 
ı:ı:ahud da sokaklarda ölüp gidecektik. Fakat, evden 
çıkmıya vakit kalmadı! 

Gürültü, çetenin akıııı, silah sesleri sokağın 

içini ve evimizin etrafını sardı. Akşamleyin karısile 

konuştuğumuz ve kendisinden öte beri aldığımız 

Rum bakkalın, Mihalın, sesi bu anda ku.lakl.rınıız

da bomba gibi patlıyordu: 
- Belediye reisi burada. Hınzm kaçırmayın!. 
- Domuz, Kuvayı Milliye ne d•!mcktir görsün .. 
- Kesin herifin başını!.. 
- Kellesini ben isterim. Silah çekti, silah ... 
Babam pencereden dışarıyı gözetledi. Fenıı. 
-· Kaçamıyacağız çocuklar ... 
Dedi 

leniyordu: .1, - Hain .. Alçak ııerı ·' 
•• ,l' 

b' çare Şimdi buna ır d , .. 
l }' I• \' 

zımdı: Ne yapma 1 aı#:. ,: 
Kocasıdan intik•~1 ~~ ı 

şündü. soma, çok ıı f 
bundan vaz geçt'. 6,e · 

İntihar etse kOcası ~ııl 
Haliseyi ölü bulacak• ceıı!1 

bı ona layık o!duğU 
cekti. 

Fakat nasıl? . bef v 
Bunun için öl (itil eı~;~ 

tabanca; o işine gelıtldi/' 
ölüm· onu da isteıneı e~il 1 

. . . ı p; 
cut şişerek çirkin bıı d:r• 

Zaten, dört beş ~y0ro~· i 
mak için pehriz edı;dl· ıı'r~ 

Demek bu da olm ~ır' 1; 
da, elettirikle ölınel<l~t~P ;. 
Kocasına bir ıııe. ,ıı11 1 

ölümünün sebepıeriıı;,rı~ ' 
datılmış bir zevce ~ıiPııP 
yama:yacığ!ll.I, k~ııd~~ ~ ~ 
nefret ettiğin! bıld 9~ 
çalışma odasındaki Jll / 
tı. ,,çı 

Berbere gidere~ ııl 
vırtı. Eve dlidUğU, 
on beşi ·çalıyordll· ıJci,.eı' 

'Yeni yaptırctrğı ııt ıflıJI !. 
sını geydl, dudakl 18ıel. f 
yüzünün pudrasını ibıf1;ı! 

1 
Ölmek istemiyor g elii0 l 

kararında sebat e~1ğı 1 ~· ' 
Hain kocası ~·~ ıı~ı 

cesasıııı çekme!lydı~ i' 
1 

ve yürkten isteyord , il"· ; 
Elettirik JambaSıJl ~ol 

mlyordu- İskeınltY1

11eri11/ rine çıktı. Titrek e ti~I J 
··kt·· B"'tü cesare i so u. u n .1 

rak, büyük bir eıırl di· 1 ·dıt . 
parmaklarını deg ae~'"' 

??! ! ... SandallYe 
kadın yere serild1" l 

• • ,ı .ı 
. oesı· ı~~,. 
işinden döner. l< ~ içi el 

ara 1 ' sokak kapısını ~ç ı• ) 
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~ocuğunu terbiye 

Etmek isterken .. 
!, Yavrucuğun ateşte 
Yanmasına sebebiyet 

"eren genç baba 

Dünyanın en fazla medenileşmiş! 
memleketini tanıyınız : - -----

Amerröka 
.......................................... 

D.A..N 't~E.L D.A..R.YÖ 

- 6 
Stodyolar, Holivuda pek uzak 

bir yerde ... 
Evimizden, Unıversalın stüd • 

yosuna otomobil ile ancak otuz 
dakikada gidiliyor. 

Bereket versin salon boştu. Kim. 
se farkına \'arınıyordu, 

Amerikalılar ben! tebrik edı • 
yorlardı. Oh! Biraz nefes aldım. 

biinyanın en bedbaht 
adamı oldu! 

Ucuz 
halde 

manası her lokantanın 
tahmininizden farklıdır 

Yüksek binalar, yıldırım süratile vızlldaşan otomo
blller arasında bir Amerlkahnın gayesi ne olabilir ? 

SabaiiTeyiiı saat beş buçukta 
kalkıyorum. Köşkten altı buçuk. 
ta ayrılıyorum. 7 de stüdyoda 
bulunuyorum. Hemen saçlamru, 
düzeltiyorum. Stüdyonun 1ierber. 
!eri çok usta ... 

Saçlarınu yaptırdıktan sonra 
locama kapanıyor, makyajımı, 

bizzat kendim yapıyorum. Tıpkı 
Paristeki gibi... 

Yabanci bir ltsanla filim çevir. 
menin nekadar güç blrşey oldu. 
ğunu o gün anladım. 

Holivuda gitmek, karlı bir kon 
turato imzalamak çok iyi. Fakat 
sonu fena ... 

Filim çevirirken ingilizce ho • 
cam daima~anımda bulunuyor. 
Yanlışlarımı düzeltiyordu. 

ku!ngi~ gaztelerinde ibretle o. 
Pa~~n bir hal... Dünyada ne ya. 
te gını şa~ırmış bir adam. Her-
4.~1 kedisine düşman olmuş, hem 
ttı ıkecte, hem de herkesin nef. 
~·ona çevrilmiş 

ıııet baba, çocuğunu terbiye et-
1.:ıd ıçın ona ceza vrirken nereye 
~~ ar gidebilir? Yine bu mesele. 
'uğu söz dinlemezse, baba da 

lıı~•rada pek asabi bir halde bu. 
\ı •ur da elinden bır kaza da çı. 
~sa ne olacak? .. 

~t gı.lterede genç bı·r tayyareci, 
<t e §•tndı dünyanın .?n bedbaht 
~~1 değilse de her halde en 

. ahtıarından bıridir. Tayya
lın~ Stanley Parak, artık vazife. 
tu en izinli olarak evine döndü. 
lııa:tnan rahat bir uyku ıı.yumak 
tec etınden mahrwndur. Geçen 
bır e evine dönerken 2,000 kişilik 
tay halk ka:abalığı toplanmış, 
he Yarecıyi öldürmek değilse bile 
l'o; ~alde dö,·mek için o adamın 

\tunu beklemişlerdir 
ı1 Qtk'a Brigton'da bir gece yarı
lı.rd uyor. Nihayet işlen zabıta ha. 
ltr, ar olarak gelen polıs kuvvet. 
nın lıalkı dağıtmı.; ve tayyareci
llıiıı •virıe girebilmesi imkanını te. 
~n etıniştir. Halkın iıöyle top. 
~llıtııası akşam olur olmaz baş -
~ 'Hır Gitgide kalabalık art -
il Ve Polis kuvvetlen çağın! _ 

•t f:!erkes biribirine: 
'u !>arak bu aksam evine dö -
Yorınus! . • 

~· . E:vet ... Tayyı.re knrargıi.hın. 
ı 1~' Vazifesındcn ızinli olarak 
bl'orınuş•. 

ıı-,/Ye ~Öylenerek dedıkodu arL 
~· Yumruğunu sıkan, dişlerini 
, 'datan çoğaldıkça çoğalmış-

.,,u kadar gı.i.rü.lLüye sebeb ne. 
~n Vak'a, yukarıda temas edL 
tıı~ noktaya geliyor. Bir baba, ço. 
1,,,~nu terbiye etmek için onu 
'ır Ulmak isterse aereye kadar 

•bılir• 
~ . 

~n;anıe.v Parak bir gün yedi ya. 
~ •kı oğlunu korkutmak için 
erın 

ı.,lıı e varırken çocuk, kızgın 

" Ure dokunarak \'Ücudünün 
~I 

" t Yerleri yanmıştır. Çocuk 
11,1.:haneye, baba da tevkif edi. 
l\ tnahkemeye sevkedilmiştir. 
11~ n Uzadıya soruşturup araş • 
'ıı, 1

ktan ~nra mahkem, tayya. •< 0abayı 25 lııgiliz lirası para 
n1n ' 1na mahklım etmiştir. Baba. 
ı. hareketind~ daha ağır bir ce
'u~'. ıcab ettirecek bır cihet gö -

1' il\eıniştır. 
llıaı?~areci geçen gün bu cezaya 
l;ın kuın edilmiş, kararı anladık.. 
•kı· Sonra vazifesine dönmüş, o 
ııı.~ııı da izinlı 0larak ev' , t gel
~•lk •steı ken karşısına bırıkmiş 
lat ın çıktığını görmüstür. Fa -
lıın tııahkeme salonıı zaten o gün 
%,cahınç dolmu<, tayyareciyi 
'lıt'dil\ek istiyenlcr onun mahke -
le k ~ 25 lira gib' bır para cezasi
llııy Uttulduğundan memnun ol -
ı,ktan takımdır. Parak. evine gir. 

en sonra ona: 
~ar DıŞarı çık... Bw·aya gel de 
~ıııı'nı kırayım! .. dıye bağıranlar 
~ u ıse de artık e\'e girdikten 

ta ta ne layyarec' o sırada soka-
~n~ı~l'tıış, ne de polis, oP un kafa. 
bır-ı. ırmak istivenlere meydan . , . 
b;t llııştır. Bununla leraber halk 
'•it taraftan dağılırken diğer ta. 
'•r ~n Yine toplandığı için tek -
>ı·tı •la~ olara:< pol's kuvvetleri 
1. şro,.t. T . . . 1' """ ır. av'-·arPcının evı po-

tıı h ,J 

~Unk\ı afazas' altına alınmıştır. 
<r d \ı kapıyı wrlamağa kalkan. 
>uk a görülmüstür. Bu sırada 
liıytek sesle türlü :ürlü şarkılar 
ı eııı • 
Ut F' <·ge boşlayanlar da olmuş-

ı •kat r.ece yarısı bağıran bu 
1ları d . . . •· . k 1 9nhs ~U.')-.v.rmuştuı. 

ıt gecik ·01 halk bir tüı-lü 

Tayyareci Parak 

(Dünkü sayıdan devam) 
İtiyad ve adetler de dikkat na. 

zara alınır. Amerikada, seyahat 
eden, okuyan, masraf eden hep 
kadınlardır. Erkek, yalnız çalışn-, 
para kazanır. Nadiren ufak bir 
çapkınlık yaparsa da bunun ce. 
zasını pek ağır çeker. 

Amerikan evleri çok şıktır. BiL 
hassa yemek masaları çok süslü. 
dür. cam masaların üstüne kıy _ 
metli Milan veya Venedik dante. 
!illan konulur. Bohemyanın kris. 
tallr.ri, gümüş takımlar cidden 
güzeldir. 

Orkide çiçeklerinin ortasında 
renkli mumlar yanar. Fam ve de. 
şamirler parlak saten rob giyer • 
ler, göğüslerinde beyaz organdi 
önlük vardır. Uşakların eabiseleri 
de laciverd ve sırma şeridlidir. 

Salonlar; pembe, mavi ve yeşil 
mumlarla aydınlatılır. Şömine _ 
lecdc odun yakılır. t..nerikalılar, 
eski devirleri yaşamak isterler. 
Misafirlere hüsnü kabul göste . 
rirler. Nazik davranırlar. İkram • 
!arda bulunurlar, hedioyeler '"' _ 
rirler. 

Her evde bir, iki köpek bulu 
nur. Bunlar serbestçe dolaşırlar. 
istedikleri zaman koltuklarıl3!' 

birine kıvrılır, yatarlar. 
büsbütün dağılarak evlerine dön- !============== 
müyordu. Nihay: saatlerce sonra 
sabaha karşı halk dağılmış ise de 
tayyareciye uyku uyumak nasib 
olmamıştır. Stanley Pal'ak şun • 
!arı söylemektedir: 

- Bu hal, yalnız bu geceye 
mahsus değildır . .Ne vakit vazi -
femden izin alarak evL gelsem 
bunu duyanla;: evimin etrafına 

toplanır, gürültü eder. beni leh. 
did ederler. Karım beni bıraktı, 

Küçük bir çocuğumuz vardır. O
nu aldı, gitti. Dünyada lıen şimdi 
ne yapacağını bilmiyen bir ada • 
mım. Çocuğumun )anmasında 

benim bir kasdım yoktur. Çocu
ğumu, söz dinleme<.iıgı için ceza. 

!andırmak istedim. Fakat onu 
yakmak istemedim. Şimdi benim 
bu yüzden her ş~yim mahvola 
cak. Bulunduğwr. tayyare karar
gahındaki arkadaşianrn da ku _ 

mandana mücacaal ederek beni 
artık aralarında göı·mek ısteme

diklerini, benım oradaki vazife -
me nihayet verilmesini istedikle
rini söylemişlerdir. Şimdi beni o. 
rada,n kovacaklar diye bekliyo -
rum. Evladını yakmış diye şöhret 
kazanan bir baba için bu pek bü. 
yük bir bedbşhtlıktır.• 

Yedi yaşındaki erkek çocuk hiı
la hastahanededir. 

KADON 

YANGIN KORKUSU 
Nevyorkta, Riç İstar otelinin 

37 inci katında oturuyorum. So -
kağın gürültüsü pek o kadar işı _ 
tİlmiyor. Fakat, itfaiyenin boru .. 
su, günde birkaç kere ötü.vor 

Kocaman itfaiye arabaları, sek. 
sen kılometre süratle gider. Fa. 
kat, bunlar geçmezden evvel ikı 

motosiklet yol açar İtfaıyl'ııin 
çabuk yetişmesi !azı mdır. Çün • 
kü bu yüksek evlerde yangır 
çıkması felakettir. 

Ufak bir yanık kokusu biıtiin 

bina halkını ayaklandırmıya kii. 
fidir. Amerikalılar yemeklerini 
evde pişirmezler. Hepsini dışarı. 
dan, hazır alı-Jar. Hiçbir evde ye. 
mek kokusu duyulmaz. 

YİYECEGE HİLE 
KARIŞTIRANLAR 

Yiyecek şeylere hile karıştıran. 
!ara kanun çok merhametsizdir. 
Bir tüccar, taze olmıyan şeyleri 

satamaz. 
Sütçü, manav, kasab iliih ... 

Dükkanları sabahleyin kepenkle. 
rini açtılar mı iki polis memuru 
içeri girer. 

- Göster bakalım mallarını! ... 
Der. Dükkancı halka satacağı 

şeyleri birer birer göstermek 
mecburiyetindedir. 

Polisler, defterlere de bakarlar. 
Birgün evvelinden satılamayıp 

kalay şeyleri de tesbit ederler. 
Şayed bayat birşey gördüler mi, 
dükkanın kepenklerini indirirler. 
Ağır bir ceza yazarlar Dükkiin 

Bademli gato, Viski Büsküvisi, 
Fontlanh Pandispanya, Bademli 

rulo nas~I yapılır 
•k. Pudra şekeri ilave edilec.ek. 

25 dakika daha vurulacak. Eweliı 
erimış tereyağ ilii,•e edilecek. Son. 
ra badem, un, limonkabuğu ren. 
desi iliıve edılir. Hafifçe !<arıştı -
rılır. Yağ kağıdı üzerine birer 
santim kalınlığında yayılır. Orta 
fırında 20 _ 25 dakika pişiril(ı,:. 

ı en aşağı dört gün kapalı kalır. 

Son moda Paris saç tuvaleti 

5 aded yumurta sansı 
5 aded bütün yumurta 

200 gram podra şeker 
175 gram un 
50 gram çekılmiş badem 
50 gram durulmuş tereyağı 
Biraz portakal ve limon kabuğu 

rendesi 

YAPILMASI 

Yumurtalar beş dikika vurula. 

Fırından çıktıktan sonra biraz 
pudra şekeri alını, ve yağ kiiğı -
dına sarılır. İçerisine kaysı mar. 
maladı sürülür üzerine badem, 
yeşil fıstık konur. 

• 
Viski bisküvisi 

600 gram Un 
250 • badem 
350 • Pudra şeker 
500 • Tereyağ 

1 aded yumurta, bir çay kaşığı 
dövülmüş tarçın, 

1 paket vanilya, bir kahve ka. 
şığı karbonat 

YAPILMASI 
Unun ortası açılacak, evveliı 

yağ ezilecek, krem halıne getiri. 
kcck, bademlerin kabukları ~ıka. 
cak kavrulacak çckılecek, şekeri~ 

(Devamı 6 mcı sahifemizde) 

Amcrikada, sütün halisiyetine 
çok ehemmiyet verilir. Eğer bir 
eksper, süte bir damla su karış • 
tınldığını gördü mü, vay sütçü. 
nün başına gl'lene ... 

Hemen dükkanın önünde yı-re 
yatırılr, falakaya çekilir. Taban _ 
!arından kan çıkıncıya kadar do. 
ğülür. •Yavrularımıza kasdın var 
a, hain! ... • diye çekerler sopayı... 

Bununla kalsa iyi ... Bir litr~ 

süte karıştırdığı su nisbetinde 
hapis yatar. Mesela: 250 gram su 
karı~tırdı değil mi 250 !(Ün hapis 
olunur. P.ara cezası da başka: lfrr 1 

gram stı için bir dolar .. 
Kasabların sattıkları etler, be. 

lediyc laboratuarlarında tedkik o. 
lunur. Hile yapan kasablar, adeta 
katil muamelesi görür. 

KULÜBLER VE KADINLAR 
Yalnız kibar kadınların değil, 

\'asat tabakaıya mensub kadınla • 
rın da kulübleri vardır 

Kulüblerin ekserisi şehir hari. 
cinde ve büyük bir bahçe içeri • 
sindedir. Yanlarında, spor yer -
!eri, tenis ve golf mahalleri bu • 
lunur. Geniş pencereli, havada•· 

' lf 
./ 

sade evler. İçerisinde büyük hir 
salon. kuyruklu bir piyano, rad. 
yo, orta yerde kocaman bir ma • 
sa, üzerinde dünya gazeteleri, 
mecmuaları,,, Kadınları, boş va ... 
kitlerinde bu salonda toplanırlar, 
okurlar, sigara içerler, gevezelik 
ederler. du şsalonldarı, berber ve 
manikör salonları amirlerine ba. 
kar. 

Dairelerde veya mağazalarda 

memurelik eden kadınlar muay. 
yen günlerde gelirler, öğlen veya 
akşam yemeklerini yerler. Ye • 
mek salonunun önünde büyük 
bir taraça vardır. 

Yemekten sonra hasır koltuk • 
!ara uzanırlar, siyest yaparlar, 
güneş banyosu alırlar. Kulüb a. 
zaları arasında tam bir vifak ve 
muhadenet hüküm sürer. 

- Kulübün bir imdadı sıhhi 

mahalli, terzihanesi, çamaşırhıı • 
(Devamı 6 mcı s&Wfede) 

Saat tam 9 da herkes iş başın. 
da. 

Bidayette biraz sıkıldım. Fa • 
kat sahne vazn Hanri Koster çok 
nazik, çok kibar bır adam. Ve çok 
sakin .. 

Sonra Hanrt Dök\'an da orada. 
Bır dakika beni yalnız bırakmı • 
yor. Onun daıma yanımda bul un. 
ması bana cesaret veriyor. 

Hanri ile Koster birbirlerini 
tam>'Orlar. Parıste, Berlinde bera. 
ber çalışmışlar . Hatta bir de s~
naryo yazmışlar Aralarında sa _ 
mimi bir dostluk var . 
Çe\'irdiğtm filmin ilk sahne _ 

sinde Mişa Oer partönerim idi. 
Beni sıkılır görünce teşcie ça. 

!ışıyordu. Tuhaf işaretlerle kork. 
ma demek istiyordu. Herkes gü. 
lüyordu. A.z sonra metanetimı 
topladım. 

Buna rağmen ilk gün çok zah. 
met çektim. Ne yaptığımı, ne söy. 
lediğimi bilmiyordum. 

Sıkılıyor, acaba ingilizcem düz. 
gün mü, iyi telaffuz edebiliyor 
mu~· um? .. Söylediğimi anlıyorlar 
nu? Acemi gibi görünmüyor mu. 
yum?. Tabiilikten çıkıyor mu _ 
yum?... 

Diye terler döküyordum. Zih -
nimden geçen bu suallere bir tür. 
lü cevab veremiyorum. 

Ertesi günü sabırsızlıkla bekli. 
yordum. İlk sahneleri perdede 
seyretmek istiyordum. 

Eve döndük. 
Hiç memnun olınıyan birşey 

beyenmiyen ve beni daima tenkld 
eden Hanri: 

- Tebrik ederim. Cidden gü • 
zel oynadın ... 

Dedi· Fakat ben sabaha kadar 
gözümü kırpmadım. 

• • 
Ertesi gün saat 8 de, stüdyoda, 

projeksiyor salonunda idim. 
Kalbim şiddetle çarpıyordu. 

Maymun adamla nası 
karşılaşdım ? 

Canlı bir Karakonculas 1 
Parisin büyük etellerinden birinde gördüğüm 
bu garib mahluk, İspanyadan kaçan bir müJ

tec i ile beraber gelmiş, hayatı bir facıa ... 
(Paris Soire) gazetesi repor•öril. 

meşhur maymun adamla konuş. 

nıuş. Bu e?ıtersan yazıyı ayne11 a .. 
lıyoruz: 

Bir dostumu sormak ıçın ı,:eldı. 

ğim otelin bürosunda, geniş kul. 
tuğun köşesinde sıyah bır bebcl< 
oturuyordu. Salon kaneµeleriııin 

üzerine gelişigüzel olurtturuluvc. 
ren bebeklerden biri... Otekıye 

hitab ettiğim sırada bebek kesik 
bir fcryad il<' doğruldu. 

CANLI KARA KONCULOS 
Hayret' tnanılmıyacuk şey Bıı 

kara konculos canlı idi. Benden 
sonra gelen bir kadın müdhi~ bir 
koı-ku ile bağırdı. Ve dü~üp bayıl • 
mak için camlı kapıya tutundu 

Bu garib mahluk şimdi ayağa 

kalkmıştı. Bir otomat harekctile 
yanımıza yaklaşıyordu. Yapışık 

gibi götünen kolunun ucund~ sL f 
yah, kuru bir el vardı. 

insan mı, hayvan ını, yoksa ma
kine ıle hareket eden bir otomat 
mı olduğu ilk nazarda tayin edile. 
mıyen bu acib mahllık, kuru elle. 
rile ceketimi okşuyordu. 

Kömür gibi siyah bir cüce 'a -

savvur Pdiniz. Uzun burunlu, 
kanlı gözli.ı, kısa kı\'lrcık saçlı bir 
mahluk. Söz söylemek istiyor. Bir 
şeyler mırıldanıyor, Faka!, ne de. 
mek istediği ı;nlaşılamıyor. 

Uzattığınız sigarayı küçük Pl!e. 

rile alıyor, yakıyor, Dumanlarını 

sa\~urarak içıyor. Sonra, :!iİgarasını 

Hocama çok §!ikrarı borcun 

vardır. Bana çok faydası oldı' 

yardımı dokundu. O kadar güze 
bir metodu vardı ki. .. Bu hoca . 
mın ismi: Madam Salemson'dur 

Filmin ilk kısmının çevrllmes'. 
on beş gün sUrdü. 

Donna Dürbin bir gün stüdyo. 
ya beni görmeğe geldi. 

Donnaya presti§ ediyorum. O 
kadar güzel gözleri var ki daima 
gülüyor, Bahar gibi neş'ell biı 

kadın. Sanki on beş yaşında bit 
kız ... 

Çok da güzel...,.,.İyi bir artiıl'. 
Sesi de tatlı. Unlversal stüdyo • 
sunda herkes onu sevi'}'Qr· Hak , 
!arı da var. 

Donna, hiç fransızca bilmiyor 
Benimle ingilizce konuşuyor. Yi. 
kında fransızca öğreneceği söy -
!eniyor. 

Adolf Manju da geldi, Tekrar 
geleceğini söyledi. Manju fran..ız.. 
konuşmıya bayılıyor. Dovil'den, 
Nis'den bahsetti. 

tablaya bırakıyor, telefonu alıyor, 
defteri dizine ko:(ıuyor. Tıpkı bir 
yere telefon edecekmiş gibi... Cid. 
den zeki, iyi terbiye· edilmiş bir. 
maymun ... 

- Gone, sebze çorbasını ço'· "'
ver. 34 yaşındadır. Zekası, bıı :. ı 
aylık çocuk zekası nisbetlnd<· 
Fakat, bir köpekten daha nazı 
tir. ÇünkU, koltuklan yırlmaı 

BİR FOTOORAF MI? 
KABİL DEGIL ... 

Bu ucubenin fotoğrafını almak 
istedim Otelci cevab verdi: 

- Kabil değıP .. 
- Sebeb? .. • 
- Çünkü bu garib mahlükıln 

hayatı bir faciadır. Maymun ada. 
nıı İspanyada herkes tanır. Bar. 
seJon kahvehanelerinin eğlencesi 
idi Sahibi, İspanyanın en kibar 
ailelerinden birine mensub ve çok 
güzel bir kadın idi. Kocası gene. 
ral, oğlu w• damadları zabit idi. 

Bugün Par;'e iltica etmiştir. 

Derin bir yeis ıçinde yaşamakla. 
dır tsminı yazmıya ne hacet ... 
Kocagı kaybolmuş. İhtimal yan. 
lışlıkla bir yerde kurşuna dizil • 
miş. Oğlu muharebede yaralan • 
mış Damadının biri millicilerin 
saflarında harb etmekte devam 
ediyor. Kadın, son günlerde kalb 
hastalığından müşteki... 

Kara koncolos, ekser zamanla. 
rını sahibinın vatağının ayak u. 
cllnda geçiriyor Asıl kadın, koca. 
sınm hediyesi ulaı• bu korkunç 
mahluk ile teselli buluyor. 
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Mes'uliyet tayyarelerden biri düşü
rü·!dükt en sonra belli olacak 

(Birioti sahifeden devam) 
Loochıı 9 (Son Telgr;ıf)- Fran 

~ız kabinesi yarın s.ıLalı Elize sa. 
rayında Cumhurrei. i Löbröııiin 

başkanlığında bül(in J.abioe aza. 
!arının iştirakile mühim bir toıı -
Jantı yapacaktır. , 
Dıı toplantıda i,p:.nyul hududlın 

dan Fran~ız topraklarına tayyare. 
akınlarının t~kcrrur ctnıe•i üz.e. 

nıesl'lc haline ı.;elıni~lir. 

Buna bir taraftan I' rankistlerin 
müleınndi tayyare Jıiı..:nnıları ~e 

diğer taraftan l·'r:ınsa üzerine 
me~hul tayl .. relcrin ~·aphğı akın

lar "·bch olmu~tıır 

Son zamanlarda l'ranko bekle. 
medigi kuv~clli lıir mukavemet. 
lı.ar._ıısında kalıncJ ispanya harbi. 
oi tasarlanan müddet zarfında bi. 

rine hadi.· olan çok nuik ~a•iyet 1 tiremiyecegini anlamtş, bıında en 
hakkında Dalad~ e \ ~ Done tara. mühim rolü de Jıukilmetçilere ha
lından izahaU.ı lıulunulacak, ay • 

ı ricden yapılan ) anlımda bulmuş. 
rıca J\tiUi .Müdafaa Vekili Dalad. 
ye alınan mukabil IPdbirlen <'lra. 
file anlatacaktır. 

Fransa hükumeti, ~iındilik ~al
na İspanya hududlarında kunetli 
bir müdafaa yaratmak ve ayni za. 
manda akın yapacak tayyareleri 
düşilrmek için em al<lı teTtibat 
almaktadır. 

Loncha 9 (Son •.relpaf)- is • 
panya mrsclesi, bütün l[ayretlere 
rağmen bugün yine Avrupa sul. 
hunu telıclid eden en mühim bir 

• • • 
Makineye 

-
Verirken 
- = 1 =-=ı= 

tur. 

Bu itibarla Frankis1lcr hiikti -
metçileri karadan 'e denizden 
yardım ııöremiyetck bir hale ge. 
tirnıeğe çahşmaktddıı lar. Fakat 
bu şekildeki çalı~nİaların bir ta -
kım ihtilatlara ~ol a~masından 

korkulmaktadır. 

Bilhas a son zamanlarda mıite. 
madiyen İngiliz gemilerinin bom.. 

bardıman edilmesı hiç te iyi kar. 
şılaomamaktadır. 

• • 

lngiliz gazeteleri ateş 
t püskürüyorlar 

. r Londra 9 (A.A.)- Bütün gazeteler, protestolar dtvrıııin geçmiş 
' olduğunu ve İspanyol limanlarındaki İngiliz ticaret gemileri bıyrağına 
hürmet ettirmek için doğrudan doğruya tedbirler alınmı.~~ muktazi 
bulunduğunu beyan hususunda müttefiktirler. 

Sık sık !!eriye sürülmekte olan teklif, deniz koı akolunu takviye 
edecek bir hava karakolu vücude getirmek şeklindedir. Gazeteler, btt 
tayyarelerin \·e İspanyol limanlarında demirlemiş olan bitaraf gemi. 
!erin mütearnılara ateş edebilmelerini teklif etmektedirler. Gazeteler 
iktısadi mukabele bilmislllerde bulunulmasını, Frankıst gemilerin 
:ıaptedilrnesini ve icabında Burgosdaki İngiliz ajanının ge:i çağırılma
şını da teklif olarak ileri sürmektedirler. 

Bu son teklif bu ana kadar Frankoya taraftarlık ~imiş ol&n Deyli 
Mey 1 gazetesi tarafından ileri aürülmüştür. 

i Deyli Ekspres gazetesi, Niyon ltillliamesıne ımzalarmı koymuş 
olan devletlerin \•azlytti tetkik etmek üzere içtimaa davet edilebile. 
eklerini yazmaktadır. 

Taymis ıa2etesi, İn&iltere hükilmetinin kal:ıul edilecek en iyi usul. 
leri lspanyadaki m~esaillerlnd~ı alacağı raporları tcdkik ettikten 
şanra. tesblt ~yliyeceğlni yazıyor. 

HiKAYE 

Senin için yaşıyorum ! 
, -· 

{( üntU sahifedta •evanı) \ bıralcmıyorken sordu: 
Macide •. Rand~'·u .. Sinama 

bilatları .. 
Genç erkek her ~eyi anlamıştı. 

:Karısını dizlerinin üzerıne yahrdı 
, - Hep yalndı. Beni sevip sev. 
mediğini öğrenmek içindi bunlar 
dedi. Sonra gözlerini tavandaki 
dettirik abujurunn dikti • İlave 
etfr 

Bu şaka aıt!alıa senin haya
tına mal olacaktı. Şükür, elettirik 
,diığme:;ini çevirmeğe unutmuş. 

sun, ceryan yokmuş.. 
Halisen!ll kalb deki ncfrt, göz

lrrindekl kin git g ıdP :zıerini bile 

- Beni seviyormusun) Vasıf? 

Genç adam bakışlarını Halise. 
ye çevirdi: 

- Çok .. çok .. Prk çok karıcı. 

ğım .. 
İki sevinç :,·a~ı arasında sordu: 
- Demek seni kaybedecektim 

Halise? Yaşayor musun?! .. 

Kendisine uzanan kollara, du_ 
daklara yaklaşuken, genç kadın: 

- Yaşıyorum.. YaL~ız senin 
için kocacığını .. 

Diye mırıldan.yotdu. 

R. İ GÖKSEL. 

~OMAN:32 

ismet İnönü 
Hasta 

( Birinci sayfadan Devam ) 
Ismet İnönünc bir konsoltasyo:ı 

yapmak üzere ayrıca Paristen 
mütehassıs Fisenje de getirtil -
miştir. Hastalık normal seyrini 
takib etmekte olup ameliyata lü. 
zum kalmadan tedavi ile iyileş • 
mcsı imkfuu mcvcud gönı'mek _ 
tedır. 

HATAYDA 
{Birinci sahifeden devam) 

ye yenı tay in edilen bin ba~ı Kolc 
ışc başlamıştır. 

Binbaşı Kole ilk iş olarak ga. 
zetecileri davet etmiş \'C şn be. 
yanatta bulunmuştu.-. 

•- IlaUwı kemalı sukti.ııla iş. 
leriııe devam edip birbirine karşı 
hasmarıe vaziyetteıı kat'iyyen iç. 
tinab etnıesiııi tat:siye ederim. 
Memleket asayışıni karıştıraııia • 
ra hangi cemaate mensub olursa 
olsun kat'iyyen müsamaha etmi. 
yeceğim, buııları şiddetle takib 
ve tecziye edeceğım. Matbuatın 

vazifesi efkdn umumiyeyi tehyiç 
edecek mahiyette neşriyatta bu. 
lunmamak, bilakis halkı biribi • 
Tine yakltı§tıncı ı·e ban~tırıcı bır 
yol tutmaktır. 

M atbua.tı, unsurlar cıra.ında 1..-in 
ve husumeti körüklemekten, 
mandater ve mahalli hükumet 
makamatmı tenkitten sizi mene. 
diyorum. Ve yine Cemiyeti Ak • 
vam komis-ı;oııu azaları hakkında 
ağır neşriyat yapmaktan kııt'iyyrn 
içtinab ediniz. Matbuatın da ika 
edeceği cürümlerin muhakemesi 
harb divaııında göroleccktir. 

Herkesin serbestçe reyini kv.l. 
!anmasını temin edeceğim. B!ı _ 
nu bütuıı halk bilmelidir. 

Şinıdiye kadar vaki olaıı hô.di. 
se!eri ıeessii.fle kaydeder ve bun. 
!arın tekerriiriine mahal veril • 
memesini dilerim. Gece ve gün. 
düz asayişi bozanları tekrar edi. 
yo1'tLm şiddetle tecziye edeceğim. 
Huldsıı halkın rey selametini im. 
zur ~·e .ri.ikıinunu ı·e rahat ralıat 
bu memlekette yafaırıa.mıı temi • 
ne azmettinı.» 

Filistin de 
( 1 inci sayfadan devam ) 

bir çiftliğinde patlıyan bir bomba 
neticesinde kolonlardan bir kisi 
ölmüş iki kişi de ajıır ~urette ya. 
ralanmtşhr. 

Tedhişçiler, rekoltelere ateş 

vermişler ve Ro~pina kolonisincie 
bir kolonu öldürmüşlerdir. Mü _ 
sellah bir çete, Biram hudud is • 
tasyonundaki bir karantina istas. 
' onuna taarruz etmi§tir. 

Diğer bir çete, Hayfa yalt.iniude 
Bet~alono kolonisine taarruz et. 
mi~ ise de muhafızlar taralından 
tardedilmi~tir. 

Askeri makan1al 1 intizan1 ve 
asayiş tertibatını takviye etmek 
maksadile iki büyük askeri kamp 
inşasına teşebbüs edecektir. Bur .. 
!ardan birisi Akka yakininde dı. 
ğcri de Hayfa civarında olacaktı.· 

* Hariciye Vekili Ankaraya 
gitmiştir. 

* Diın Çankırıda yeniden beş 
zelZ< 1 olmuştur 

--

Yazan • • Nezihe Muhiddin --- ·---· -
bu ak,a~ ü~tü loşlilljan ıslak kal. 
dırımın bir köo;.esindC' beklediklC'. 
lerinı sôvleyemedi!.. Onun da, 
şüpheli sokak dönemecinde pusu 
kuran o gece devinden ayırdı ne 

idi? İçinde tasarladığı şey. öbü. 
ründen daha üstün, daha t~miz 
miydi? Şimdi ondan da korkmıor. 
Ve .. iğreniyoı·du .. 

Hıçkıran başile doktor Zehra. 
nın lekesiz beyaz dizlerinı ka -
pandı. .. 

- Sinirlerin çok bozulmuş. sa. 
na bir ilaç hazırlıyayım Peyman. 

- Bana Peyman demeyiniz ar. 
tık .. bu addan da tiksiniyor'Jm. 

- Peki yavrum .• sana bundan 

sanra: •Aydın• diyelim .. beğen. 
din mi bu •dı? .. . 

OPERA ARTİSTİ BAY .\N 
AYDIN 

Bozkır yaylalarına geçmiş es. 
ki bir tarih masalından dü1endi. 
rilen (Yücel Hatun) operası tam 
bir aydır oynanıyordu. Bir aydan. 
beri «Tiyatro• çatısı dolup <lolup 

boşanıyor, halk, öz kaynak sesae 
söylenen bu öz yurd masalının 
tortusuz seline kapılmış akın edi. 
yordu. Bir aydanberi Türk opera 
sahnesinde •Yücel Hatun. rolü. 
nü yapan artist Bayan Aydını ar. 

tık bütün İstanbul halkı tanıyor, 
seviyor ve yürekten alkışlıyordu. 

Tiyatroya yalnız gülmek, vakit 

öldürmek için gelen halk, artık 

san'at deyiminden, yürek hızlllll), 
göz yaşının ince ve içli tadını duy. 

muştu. Halka bu ıç kıvancını tat. 
tıran, öz dilin gönüllere tatlt tatlı 
sinişiydi. 

Bir aydanberi «Yücel Hattın• u 
yaşatan •Aydın• eıı öndeki koL 
tuklarda, biribirinden habersiz 
iki erkeğin gizli gizli ağladıkları. 

ru içi ürkerek görüyordu. Bunla. 
rın biri Sermed; öbürü Yusuflu. 
İkisi de, arkasından sessiz sessiz 

yürüyen birer gölge olmuşlaı·dıi 

yolundan, izinden ayrılınıyan iki 
gölge! .. Sermed; o hele aylardan. 

beri köşelere bucakl&ra sa.klanı. 
yor, cevabsız kalan moktublar ya. 
zıyor, bir aydanberi de her gece 
kiraladığı koltukta gilt1kçe sara. 

ran yüzile büzülüp oturuyordu. 

Sermed, genç artiııtln iÖzlerine 

Diplomasi yolile hare
ket neticesizdir. 

( Birhci sayfadan devanı ) 
gülünçtür, DoykotııJ J çpmak su. 
retilc miitecaviz Jnponu boğazın. 
dan yakalamak ı:eı ektir. Çine yar 
dım etmek , . ., •mu J.ıponyayn kar
şı mücadele etmc'i için lazım o. 
lan bütün vesaih \ermek lazım • 
dır. Sür'atle h~rekrle ı;ı·~rıek ieab 
eder. 

Nevyork 9 (Son Telgraf) -
Japonyada y<'ni askeri kabine ku. 
rulduktan sonra Uzakşark ahva. 
!inde mahsfu; değişiklikler hasıl 

olmuştm. 

Hu arada Çindcki h.ıreJ..aun 

miinıkün ol«n süratlc b ıtırılme -
sine ve Çın kuvvetlerinin süratle 
ezilmC'sinc çalışılmaktadır. Ja -
pon askeri makaınatı btı mak _ 
sadlarına suratle erişmek ıçın 

şimdi butü 1 kuvvctlcrile Hankeıı 
şehrine yüklenmcktcdırler. 

Çinin yeni m(·rkczı olan bu 
şehri Çin.iler ,·ar kuvvctlerilı• 

müdafaa) a ~alışmak üzerı: terli. 
bat almışlardır 

Kahramanlar 
Bugün geliyor 

(Birinci sahifeden devam] 
oldukları haklı ve parlak mern • 
simle karşılanma/an için ıcah e. 
deıı bütün tertibat alınmıştır ....... 
•.. Bu arada kar§1lanuz törenine ı~
tirak edecek heyetlerin ve lıalkııı 
yerlen~ tesbit edilıni~ , intiza»L _ 
sızlığa m1?1Jdan ı•ermemek üze re 
zahııacak terıibaı alımnl§tır. 1' o. 
pur, yolcu salonumoı önüne y a • 
naşacak ve tanımııı. zeı•at!a sı; -
vari Binicilik okı.lıı erkanı ve ıa. 
!ebesi rıhtım parmııklıklarrn : .ı 

içinde yer alacaklar, gümrük mı:. 
aıııelelerinin inzibatını ilılül et • 
memek için halk parmaklığın dı. 
şrnda kalacaktır. 

Süvarilerinıize ı-erilnıek iL:,•rı•, 

muhtelif kulübler, teşekkiil!er ve 
müesııe eler tarafıııdaıı büyiik bii
ketler, çelenkler ı·e lıP.diyeler "" 
zırlanmıştır. 

Yapıları progranıa göre, lıini • 
cileTimizi hamil olan Polonya ı·a. 

puro saaı 15 Z6 16 arasıııda limo. 
1ıı.nııza gelecektir. Bu 1:apttr nıu. 
tad lıillifnta süvari!erimiziıı şere. 

fiııe rıhtıma yaıı~acaktır. 

Karşılama töreniııd~. Vali Mu. 
hıddin Üstündağ, Koloı·du k:ı • 
mandanı Korgeneral Hııli.ı Bı _ 
yıktay, .Merkez kumandanı Ge1ıe. 
ral lh$an llg02, Parti idare heyetı 

80 lik 
ihtiyar 

Haydarpaşada Yeldeğirmenın • 
de İbrahimağa mahal!P.sinde otu • 
ran 80 yaşlaıruıdakı" ihtiyar bil• 
kadın dün gece saııl 2 ye ka•lar 
oturmuş, sonra yatmak üzere o. 
dasına çtkmıştır. Yatağa girinc11 

esasen ahşab ,.e viran olan bu ev. 
de tahtakurusunun bolluğundan 

uyuyamamış sağa sola döndük -

ten sonra kallop ayıklamağa ka. 
rar \'ermiştir. işte bu karar A:el'. 
dı kendıne Yerdiği biı· ölüm hük. 

mü yerine geçmiştir. Lambayı ) a. 

karak tahtakurıı!arım ayıklamıy' 
başladığı esnada alevden birden. 

bire saçları parlamı~tıı· Odanın 

içinde koşmıya, çırpınmıya b:ı:;lı. 

yan za\'allı kadının tekmil bu uğ. 

raşmaları aleşın bütün vücudıi. 

nü sarmasından başka bir i~e ya. 

ramamı~ biraz sonra da 80 lik ih. 

tiyar bu alevlerin arasında can 
vermiştir 

-
çarpınca gözlerindı· çakan şımşek. 
!erden sarsılarak başını ka~dıra. 

mıyor, Yusuf sarışııı eğik br~ını 

aşan bu yüce hak•şıara gözlerini 
iliştirenıiyor, birbirinden haber -
siz ikı erkeğin rri~emcdikleri 

•bu güzel saıı'ot kadınını her ge. 
ce dinlemekten usanmıyorlardı... 

•Yücel Hatun opera~ının,, son 
gecesiyd, ... Biribirinden h;bersiz 
duygularla koltuklarında kıvra

nıp duruyorlardı.. Artık yarın 

akşam Aydınıa berrak ve sıcak 

sesini dinliyeceklerdi... Ya _ 
rın artık onun ~iınül çeken sev
gili yüzünü görenıiyeceklerdı.. 

Yarın akşam, gönüllerinde kara. 
ran ümitler gibi gözleri de kara

racaktı.. Aydın sahneden bunları 
görüyor ve hYr artist kadının 
hoşlanacağı bu k\ vranan hayran. 
lıktan ürküyor ve titriyordu. o 
artık kinini; aşkının yüreğine bir 

yara gibi açtığı o onmaz kinini, 
san'abn ebedi alevinde yakmış 

kül etmiş.. Yüreğinde erişmek 

için esen hız, o, yanık kilileri 
snurup yok etmişti. Aydının 

(Devamı var) 

azaları, ı;e Parti tf'~k .. ılUtı nLenst b. 
!arı t'e e<naf teşvkkiilteriııde11 
başka, Ünit"ersiıelill'r ba.,ııı ol • 
1na1· ii=ert.', resnıi ı~, , hususi lise 
ıa!elıelcrı . şelınıımdı·kı spor kıı. 

lubl~rı ınirnı.-s.<illen ı;e kesıf b<r 

halk kfiıles ı nıılwıul'akıır. 

J(arş11a~n11 1nero tnıitıı• o~ke r t 

okttllar d11 iştirak edeeeklerdir 
Selıir bandn»ı.ı, İstiklal marş"" 

çalrlıkta>ı soııra. Viliiyeı daim i en. 
cünıcn a tcısındaıı Arı ı i Yağı. hir 
hitabe il·· sii.varilerinıı··p hn~ ucl
dinı.4 diycrektir. 

Bund1111 sonra, keadJerı içtıı 

ihzar edilen sekiz otomobılı: lıi • 
nerek, doğru.<'11 Harbıyedeki ,<;;;_ 1 

varı Rıuu·tlik rnı·kıebiut> gidt'ceı:

lerdır. 

Siiı:arılerı nıı~uı otomobillerı 

Galata rılııı mı • Karaköu _ Şışlııı. ı 
ne yokıı~u - lsıikliil caddesi_ 'fak. 
sim • Harbiye yolı""ıı takib ede. 
cekler ı:e cadd•lerde>ı ağır ııiiır j 
geçecekleı·dir. 

Sii:earı binicilik okutU bbcasi111 
Sipahi Oca[İ• arasrnda aılı nıiwi 
nıüsabakolıın yapılım meydanda 
büyii/, bir lıalk kütlt'si, süı;arilr. 
rimizı bekleyip alkışlıyacakw. 

Saat 16 ı•eııa 17 dr Biniôlık 
mektebi><de mıızajfeı .<ubayları _ 
mızııı şerefirıe. bir {'alJ ;;iyaf~li 
rerilecektir. 

l Üç kişilik 
Bir hırsız çetesi 

(Birinci sahifeden devam) 
ğer faa!iyctı sayesinde diin yaka. 
lanmıştır Geri kalan diğer ikı 
kişi de yakalanmak iızeredir 
İBRAHİMİN SOYDUGU EVLEH 

Pendikte hat boyunda. 68 mı _ 
marada oturan mülkiye mezun. 
!arından Salihin e\'indeıı 100 lira 
kıymetindt eşya. 

Kızıltoprakta Zühtüpa~ cami. 
sinin halılan, yin<> Kızıltoprak _ 
ta Bolu ağu· ceza reisı Nusretm 
evinden bir takım kıymetlı eşya 
çalmıştır. 

Bundan başk• Erenkövı.inde 
jandarma miralaylığındaıı mütc. 
kaid Bahrinın, Haydarpaşa istao. 
yonunda makınist Mchmedin ev. 
!erini ve ayrıca daha birçok yer. 
lerı soymu~tur . Hırsızlığının ~a _ 
hası gayt•t geniştir. Bu geniş mu. 
hitiıı çerçeve" Adapazarındaıı 
başlayıp, Geb.c, Pendik , Erenköy, 
Kızıltoprak. Haydarpa~a. Üskü _ 
dar \'e Beşiktaşa kadar uzanmak. 
tadır Sirkatlerın mecmuu 11 tlir. 
İbrahimııı hem kcndisı hem de 
diğeı iki arkadaşı Adapazarı as. 
ker kaçaklarıııdandır. lbrah:m 
çaldığı eşyaların bir k1"mı ile be. 
raber bugiin polis mliıliriyebw 
getirilmiştir. 

Çaldığı e~:1-·alarııı arasında ,p _ 
yet kıymetli kürkler, >;allar, \'e 
giyime aid şeyler bulunduğu gibı 
bir de gramofon vardır Eşyala _ 
rın bir kısmı da halen Adapaza _ 
rındadır. İbrahim ,.e diğeı arka_ 
daşlannın polis müdiriyetinc~ he. 
nüz hiçbir sabıkırları yoktur. Bi. 
rinin Mehmed ötekinin de İsmı:il 
olan mütebaki çete efradı yaka _ 
]anmak üzeredir. 

KA Dl N 
(5 inci sahifeınizclen devam) 

de biraz çekilecek. Sonra :yumur. 
ta ile beraber yağ flavc edilecek 
ötekilerle beraber karıştırılacak 
diğer dimon kabuğu rendesi, tar_ 
çın ilave edilecek unla beraber 
karışıp hamur haline getirilecek 
hamur yarını saat beklenilecek. 
Yarım santim kalınlığında acıh _ 

.g_~zole 
SON TELGRAF'ın Yazan: M. Sami ]{ 

Af.Pı.'if)ı 

Tarihi tefrikası No. 9 e 
Halvette mazharı iltijatı şahatı 

olmıyan kızlar ne olur ? ô· 
Menkublar dairesi, sarayın ücra bir.~ 
şesinde ıztlrab ve elem çekenler• 

acıkh bir diyarı idi. 
Haremağalarmö ve bırçok mai

yetı olan sara_vlılal'a hükmt'derelı: 
yaşamaktı . 

Halvette mazharı iltifatı ~aha
ne olmayıp iade edilen kızlar 
bir daha dairelerine ve eski ra _ 
hat ha}atlarınıı dönemediktc:ı 
ba~k• meııkı'.ıblaı dairesi denilen 
hususi bıı yere sevkolunurlardı 
ki bura" adeta bir hapishane idi · 
Kim!'P ilt• konu~amazlar. harcnı _ 
ağalarının göz w kırba\· tehdid_ 
len altında )'aşarlardı. Bu kız _ 
laı ııı onıfa beşi teverrunı edip te. 
keı teker ortadan kaybolurlardı . 
Bunlarııı rn • öldüklerini ve ne de 
gömüldiıklerını kınıst· bilemezdi. 

Menkı'.ıblaı daJrc•>ı. sarayın ÜC

ra bir küşe:sıııdP, ıstırab ,., e:lıem 

~·ekenlerin acıklı bir diyarı idi. 
Arzıni ~ <1z menküb kızları dai. 

relı•rı ıı• gönderdikten sonra, moh. 
reııı kapıda yiılf' nöbeı tutmağa 

başladı Biıtüıı maksadı mat gü:·. 
cü güzelinııı efendıslnı teshır e _ 
dıp bugiıııkıı Ciraşındaıı gebe ka _ 
!arak dünyava bir çocuk getırım•
sı idı. Eğeı, clendisı bu kı:uı dallJ 
ziyade bağlanıp k•dınefendi pa. 
yesint• \·Uk!-;t~lirst· o vakıt hazi:ıı=-_ 
darın keyfine payan yoktu. 

Heı halde Dil ·ad kadıneftndı 

olduktan sonra, Arzıniyazın rlc • 
diklerinden dışan çıkmazdı. Çün. 
kll kendı :v~t iştirmt>sı idi , 

Sultan Aziz, bütün gününiı 1-ıal. 
\'eti<' geçird Bır~ey lawn olduk. 
ça < 1 Çll'pıp hazim·darını hariml. 
ne çağırdı 

Padişah bon keyiflı. O ka _ 
dar harare!lenmiştı ki; iki de bil'. 
de el çırpıp hazinedarından buz. 
lu şerbet istivoı ,.e nargilesinl 
tazelendiriyordu 

Hatta, Sadraı.uıı. ıni:.him bir 
mescit içiıı saray" geldiği halde. 
Padi~ahı göremeden gitti. 

Akşam olmağa başlamıştı. SuL 
tan Aziz yine el çırptı. Hazine _ 
dar hamamın kapısıııı usulcacık 
aralıyarak içeri girdi. Saray usu. 
!ünce gözleri yen· bakarak yü • 
rü~·ordu. Ve yine öyleco Padi _ 
şahııı huzurunda durdu . Bu se • 
ferkı girişinde, cfendısinin yer 
değiştirip k<:ndi sedirinin karşı _ 
sında buluntı'i gen?§ sedl ... 
re geçtiğini görm;i~tü. Ar _ 
kasında bir .-~yciklc r yoktu. 
Yalnız dizlerı üwriı:dE in _ 
ce ipek! bir örtü vardı Gürcii 
dilberı de, başı Padişaha çevril _ 
miş, saçları mermer taşların üze. 
rine serpilmiş yüzükoyun yatı -
yordu Gözleri kızarmış, yanak _ 
)arı alıal, morııınor olmuş, du -
dakları rengini kaybetmiş, faz • 
laca he~·ccanlı idi. 

'"ete ~ Sanki blıaz evvel haı 
ren Gürcü km o değildi._ etVrııı 

Yine biraz evvel, ha:ın k el 
önünde ayak ve etek 0~ırıdi• 
pençe divan duran bu ıoıd! 51' • 

koca bir Padişahın ya_n~ biııt"" 
vimli bir van kedisi gı~ı edat uı.. 
uzanmış yatıyordu. nazın 

8 
,? 

ta, içeri girdiği zaman o, P ırd;d> 
yetini bozdu ve rıe de k~tı ııJt 
Sanki, Padişahın ~ok dei ~ ı. 
gözdesi \'e kimseye bCP 
memiş bir hali v3rdı. ~Je:•' 

Arzıniyaz, efendisln;ıı ı~e tıt~ 
rini bekliyor ve yan gozle bB1' 
li etmeden Gürcü kızına 

. blf 
yordu. Cıdden ş<ıheser "bU ' 
Vücudünün rengi, teııasıı 

0
,. 

lerinin cazibesi, bilhns.<3

1 
sbilt" 

luğu. dillerde dest'"' 
0 3 ~·' ~ 

_ d~ce~ idi. _ <D~ eti 
Yalova CinaY pi 

'ıı) ,, ...ı 
Yaiuv anın Çın anı h 11 ~~1, Jll 

bağlı Koca.derede otu•_8
'
1 "'ol· ı 1 

namında biri tabancil ılc iıW ur 
"erlerinden '-'arala~ar3k •1 • , , ç•· aı 
tür. Kaçan katil dalı• ;kS8'' 
olup vak'ayı ınüteakıb u •· 

. . k ı ,da ı 
Sıneklibak.kal çı nıa f , 11 

marada oturan l<arısı .
8
. 

J{atıl!l' 
yanına gelmiştır f,J!l> J 
Sevvid Ali og"ullaııılllall ·, . ., 

.J ··~· dir. Kendisi Millet ' 01 .• 
kömfacülük yapnıakla ı . ıı ' 

. ·ıbıli1 t 
'rak'ayı habPr ..:ılaH ı~ı """dil.il~· 

kı takibi neticeoi hıııaıl 011rıl~ 
U \8r 1,, 

yakalanmıştır Sorgus. dd•·ıo"1 
üzere Cumhurıyct nıo / 
miliğiııe sevkedilnı~tır· ~I 

Çekoslovakyanı~ak,~~: 
Berlin 9 (AA.) tb çe>"v t . • 

muhabirinden: :Matbua ' . ~.ı 
5~cı• ,ıı 

vakyada üç senel!k 8 .. 0Jfll 
.. !lf.in'' met sistemin in teessLI· 

bitmiş addetmektedir. dı)loı "1·~ 
Volkişer Beobahter, aJıilİ stıJlı,. 
Çekoslovakyanırı, db8uııı t> 

naS\·onalistlerin metalı .• e!D".; 
- ııı•·· ,. 

mni etmek suretile te t ıst'j,,. 
meğe \'e sadece ku:"':ı~uğU J~ 
etmeğc karar verrnış çe~ 

kt dJr· ııJı • 
terilmek istenilme e tDPr ·• , 
lovakya, Çek olmıyan enıon) ,. 
!ar üzerinde Prağın P.~!rı teJ·~, 
sını tesise aid tema:vu~ ]<fııJıl< 

1
, 

meğe muadil olan r_e .: ~.-·il" J· 

yapmaktan ise her ~~ e~ııd rıf 
meği tercih eder görunııı; r:o'~,,. 

P • 8 ( ) LidO' ~ w· rag A.A. ~ ·)<l'rlı /' 
gazetesi, üç senelık "".b8 r< 11 ! . 
metinin bu sencdeıı ıl.' . 9 ,ın' r 

· ·nı -. oıtıı 
niden ihdas edileccgı ~]<al •f 
tadır. Bu tt•dbir, mu11~1111ı3 
vaziyet sükCın bulur b 
olunacaktır. 

Dünyanın en fazla deniJef me , 
tanıyınıı' memleketini • 

mış 

(5 inci sahifemizden denm) 
nesı de vardıi. 

- Kadınlar kulübe geldik!Prı 

zaman kocaları ne yaparlar? .. 
Kocaları mı? . N~ yapacak • 

!ar, çalışırlar .. 
- Hafta tatilınde olsun karı ve 

koca bera bel' gezmeye çıkm~z -
lar mı? ... 

- Çıkıp da ne yapacaklar? Her 
gün biribirlerini görüyorlar ya ... 
Bu kafi değil mi?.. 

- Meschi kolkola kırlarda ge. 
zerken ..Seni scvjyorum. Senin 
kolunda gezmekten bahtiyarlık 

duyuyonım ... • demezler mi? .. 
Glorya güldü, ve: 
- Amerikalı kadınfar böyle şey 

bilmezler .. 
Kocanızla hiç beraber bulun • 

maz mısınız? ... 

cak beş santim kuturunda yuvar. 
lak §<!kilde .açılacak hafif yağ. 
lanmış tepsiye birer santim arn -
!ıkla sıralanacak orta fmnda 20..25 
dakika pi~irileeek. 

- Bazı gecı • 
bu? .. 

• ırr 

- Doğrusu çok h0
• a3 ııP · · 

- Kocanın_ kar:s•ll'r. ç;b 
mesi nıuvafıl< dcgıldl ~-o 
kar, usanır. Amerkalı 

11 
, 

kocalarını diına heyecalı?'' e' 
zu içinde bırakmaya çarııerınC ,ı• 
tün düşüncesi kocası ı•"'J. 
nüfuzunu hergün daha · 
tırmakbr. İşte o J<adnr 

Y '? a sevgı ·. ... 1 .d~ ;\~ ,,. 
- Sevgi mı7 .. 

geçmez... .ı .. ıJP' 
- Zavallı erkeklc• ··r ıısı• Jiİ' 
- Bilakis ... Erkeklrc 5oıır~esil' 

durıa · ., 
rından memnun . da ııe• ~el'· 

.. .. .. k' • -crık& ti' -
şununuz ı ,,_,,. . arct • 
düşündüğü iı;tir, tıc 9~11 , d b" j • plaJl H gı e C1J e... k,;;ı iP ,,. 
Bu memlekette 1ıa dığ• ıt; 

· olrJJ3 
sevgi yok. Sevgı yol'··· rıı~"" 
hayat yok, heyecan eY ıııJ 

Can sıkılıyor. JJerş '"' ı 
'(fi ... 

herşey tadsU· ı1,.1dd 1 

h ,....,y 
Hayal, şiir, a., . 

- J3il!l -
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~ illt ~ ışıklarını koyun dur-
. ~nda pırıldatırken Dil 

~~ar Yılarından binbir !htL 
bit e~et eden balıkçı kayık
ıışı:Uddet koy içinde volta 

bııan • 0 ara preskop başında 
~· gedikli (Baster Miller) 
\0rtııe doğru gelen kayıklar. 

~e~ıış, derin bir uyku ile 
!siııe n . göstereceği cür'et 
htt S~Jerini daha ~v _ 
~ ~eltilde hazırlamak için 

ıış llıda horuıpıyan süvariye 
~~:n~ uyandırmış, Kapiten 
·' lbtu e ışı anlatmıştı. 'it Ck .odıı kapısının yum -
\ı: gıbı çalınmasile gözlerin! 

lleıı . 
ltıu.n,0• kim var orada; ne is.. 
(\ "· 
'<lıııJe • 
~· leruıi biribiri ardına sı. 
.~,~ sonra bileğindeki saate 

·~ k n dışarıdan Baster Mil -
ten°tku ve telaşla aceleleşen, 
lle Sı>si cevab vermişti: 

'İitasıtıiın kaptan! Peroskop 
ıı gedikli Baster Miller! 
fıe~ .. var, ne istiyorsun Hil; 
~ tıı 6 ya geliyor! 

it ~tan, sahilden üç balıkcı 
~' 'i 1 koyda volta vuru -

\ '~t atı Yarlar; üstümüze doğru 
~ Se> •Jaı ·· Etrafımıda balıklar 

1Yortarda' 
~it .. 

ranzasında doğruldu: 
~iti 
~ .sen peroskop başından 

• ·.şıtndi geliyorum! İcabını 
ll Ilı! 

~ aş .. 
\ ~ Ustüne kaptan! 
~ ~net~ekrar teroskobun başı. 
'.'ııe en Helbrock çevik hare. 
\. ~1/aatğından atladı, yıkan. 
~lld~antalonunu çekti, ka _ 
~it n fırladı, preskopun 
.'ıJ•t· OŞ\u •• , · ııı . 

.'Ôl!k•0bıektifinde :yerleşen 
'~ıı un gözleri sağa SC)la 
tak aynada koyun içi tama. 

\ n 1na geliyor; üç büyük a. 
lı,'!.e aı.:ı kendilerinden uzakta 
~"ti g &aldıkları, ığrıb çevir .. 

av dehşette bir faaliyetle 
~~ &ötn·~ !xıllaştırmağa uğraş.. 
~~ ruıuyordu .. 
N~ ar bulunduklar noktaları 
:\~; ~n sonra daha ileri yüril

~Ur~t _dakika B 7 nin gizli 
lıol'ıı ugu noktaya birkaç kil

i 'h daha yaklaşıyorlardı ... 
< haı: göre bir saat kadar 
~ huı kçı kayıkları saklı kor. 
:\k, b llnduğu noktaya gelmış 

iha1ı~r.aya salıverilen ağlar 
ı.:n tôr·~ı sararken tayfa tara. 
ı~ıa_ Ulecek olan preskop da 
.'"ııııa nıaruz kalacak; bir şey 
~~~e~a.bne tahtelbahrin koy • 
. n ç~kdıyeti anlaşılacak, bu -
'\'~ i1tnek mecburiyetinde 

~~ ~an B 7 bir gece sıkıntı 
1 bit . eklediği fırsatı böyle 
"ıı.ı. ıhtiyatsızlık, tedbirsizlik 
h ~~kaçıracak; İmparator _ 

~ ~ YmetJi eşyasını Anado _ 
h,~an tren de l\Iarmarv yı 

~Utıd e Çeviren B 7 nin ta -'"'• :rı kurtulacak, hulasa 
lıı.ı, &dar çekilen zahmet ve 

lİlıııı,,_ boşuna gidecek, hiç bir 
ı "•em· b, ış olacaktı .. 
..... Ock b 
l·'Cağ ' u alamanaları nasıl 
it arını düşünüyor' ona bl; 
~ lYo d , 
ıı &tı,ı r. u. Preskoptan ayrıl. 

, n k · erı yavaş yavaş balık
.,,ke:~ılilerinc sokuldukları . 
bat atlı .. Vakit yoktu. Derhal 
hte malıydı. Bunları kaçır. 
~ Usıt· kolaydı. B 7 bir deh« 

~~''"ıı ~nde boy gösterse bu. 
, 4 tö a.l.'kçılar Allah bilir 
u~~~uş popazlar, cadı şer. 
aıkını ış ınsanlar gibi büyük 

ıkla bırbirlerine girer. 

7-SON TELGRAF-9Haziran 1938 

Yazan: lstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma ve Eksiltme Komisyonundaıı.: 
C 1 N S 1 Miktarı Muhammen luymeli M, Garanti Şartname E K s ( L T M E N 1 N 

Azı Çoğu Kr. Sn. Lira K. bedeli Şekli Tarihi 

Jer, kendilerini kaldırıp denize a. 
tarlardı... Amma bu ı;efer de 
Helbrock planından vazgeçmek, 
mukaddes emanetleri taşıyan 

treni topa tutmak kararından 

dönmek mecburiyetinde kalırdı. 
Binaenaleyh bu fikir tatbik ka _ 
biliyetini haiz bir tedbir olamaz. 
dı. Bunlara torpido atmak da o. 
lacak işlerden değildi .. 

İki torpido ile alamanaların işi 
bitirilebilirdi. Fakat sabah karan.. 
lığı koyu bir cehennem tarrak1t _ 
sile sarsacak, gümbür gümbür 
öttürecek, inletecek olan bu pat. 
!ayış Gebze sahil muhafızlarını U

yandıracak, onların açacakları 

makinelitüfek belki de top ateşi 
altında hem B 7 tehlikeye düşe _ 
cek hem de bir gecedir müthb 
bir sıkıntı içinde bekledikleri tre: 
ni avlama işi artık yapılamıya _ 

Eğer balıkçı kayığı bir tane ol. 
saydı gizlice ona sokulmak, bir _ 
denbire yanında suyun üstüne 
çıkmakla onu şaşırtmak, sonra 
mürettebatı oraya geçirterek b11-

nu sessiz sadasız delip batırmak 

en iyi çare idi. Fakat işte kayık _ 
!arın üç tane oluşu bu fikri de a. 
kim bırakıyor, bu teşebbüsü de 
yapılmaz bir hale sokuyordu. 

Bütün bu çareleri hızla kafa _ 
sından geçiren şeytan İngiliz yüz. 
başısı, kaptan Helbrock çaresiz _ 
lik içinde bocalarken zihninde bir 

şimşek çakar gibi oldu ve .. o an. 
da ilham şeklinde beliren bir dü.. 
şünce her işi halledecek, bu yer _ 
siz ve sebebsiz musallatları, ba. 
lıkçı kayıklarını kolayca korku _ 

tacak şaşırtacak bir fikir ver _ 
mişti. 

•, 

7563 37 

9049 20 

4338 23 

Zeytin yağı 17950 23300 ~5 

Zeytin 6100 7675 26 
Zeytin •Akliye. 5000 7500 21 2230 88 
Sabun 22300 287W 35 
Yeşil sabun 10350 15700 ıı 

Tereyağı 4550 7000 11 :> 603 76 

Beyaz peynir 7300 10575 45 
Kaşar peyniri 3700 4900 70 

614 19 

Toz şeker 64750 8270\/ 27 
1820 93 

504 

603 Kapa il 15/6/938 Çarşamba saat 15 

290 Kapalı ı7/6/938 Cuma saat 15,30 

149 Kapalı 22/6/938 Çarşamba saat 15 

Kapalı 22/6/938 Çarşamba saat 15,30 

Kapalı 22/6/938 Çarşamba saat ı6 

Kapalı 24/6/938 Cuma saat 15 
caktı. -

___ K_e_sm_e..;ş:..e_k.;.er;.... _______ 4000 6500 :ıo 

(Oevaını var) --;----:-;::;:::-----:::-----------·---------------------~============::======~;;;;,;;;,;;,;~;;,:,~/ Makarna 7800 10400 2!1 

1 ı Makarna unlu 25000 30000 ~ 

l~~/~:,::::.~:bil~~:~::::::: J r:: .Wu ~~ = ~ 
proıesı mucıbınce İzmirde yaptırılacak Tütün Bakım ve İşleme Evi in· 2000,----2;::5~-------------------------------
şaatı yemden kapalı zarf usulile eksiltmiye konmuştur. Pirinç unu 4400 6000 20 il-Keşif bedeli 676.960 lira 83 kuruş ve muvakkat teminatı 30.828 ı ---;P;::ır::a:-s:".a----------:-1635:::~0--2~1;:7;:,00:.... ___ :::;5:,_ ___________________________ _ 

lira 43 kuruştur. Llihna 12300 17500 6 

1489 96 Kapalı 24/6/938 Cuma saat 15,30 

IH- Eksiltme 20/VI/938 tarihine rastlıyan Pazartesi günji. saat 16 Bakla 7450 10000 7 
da Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Kom.isyonunda Ispanak 23650 31400 6 50 
yapılacaktır. Kapalı zarfların ayni günde en geç saat 15 e kadar adı Barbunya 4300 6300 13 50 
geçen Komisyon Başkanlığına makbuz mukabilinde verilecektir. Ayşekadın fasulya 38150 49200 12 

IV- Şartname ve projeler 33.85 lira bedel mukabilinde İnhisarlar Çalı 4300 6300 11 
Levazım ve Mübayaat Şubesile Ankara ve İzmir Başmüdürlüklerinden Bamya 2875 4280 20 
alınabilir. Sırık domates 3500 4550 8 

2200 35 150 Kapalı 29/6/938 Çarşamba saat 15 

V- İsteklilerin mühendis veya mimar olmaları ve yahut bir mü· Yer domates 17050 23160 7 50 
hendis veya mimari inşaatın hitamına kadar daimi olarak iş başında Sakız kabağı 18150 25700 8 
bulunduracağına dir aralarında teati edilmiş noterlikçe tasdikli bir Patlıcan 62350 79700 15 
taahhüt kağıdı ile Nafıa Vekaletinden_ alınmış asgari 200.000 liralık bu Semizotu 3900 5775 4 
gibi inşaat yaptıklarını gösterir bir müteahhitlik vesikasını eksiltme Enginar aded 5300 8600 7 
gününden en geç üç gün evveline kadar İnhisarlar İnşaat Şubesine ib. İyi su damacana ·--:2':'50'.'.".0:----:3':'5'.'.".00:-----:-------------------------;_...;;. ____ _ 
raz ederek ayrıca vesika almaları lazımdır. 65 170 63 Açık 29/6/938 Çarşamba saat 15,30 

VI - Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesika ile 5 inci maddede Kesilmiş odun 2215 2790 330 çck;~i 
ı k 

·ıt Kesilmeı:niş odun 1150 1450 250 • 
yazı ı c sı meye iştirak vesikasını ve muvakkat teminat parası veya 

k b iht
. d Mangal kömürü 39500 50000 4 50 

me tu unu ıva e ecek olan kapalı zarfların münakasa günü en geç ----;;~7;:=~:--"""'"-----...:::=:~-_;;;::::-----:"::"::~.::::.---::-----------·---------------
saat 15 e kadar adı geçen Alım Komisyonu Başkanlığına makbuz muka. Kok kömürü 2825 3525 1850 tonu 
bilinde verilmiş olması 18..zımdır. c2577• 

1 
___ K_ıı_·i~p-le....,.k.;.öm_ür_ü _______ 1;;5;..;o.:;0 ___ 1;;8;.;75 1550 • 

••• Benzin 19500 25500 ____ 1_9"""'"---------------·~-------------

I- İzmirde şartname ve projesi mucibince yaptırılacak tütün ba- Petrol 4000 6000 17 
4
39 88 Kapalı 6/7/938 Çarşamba saat 15 

1131 15 Kapalı 1/7/938 Cuma saat 15 

7070 63 Kapalı saat 15,311" 472. 1/7/938 Cuma 

-·----kını ve işleme evinin temel kazıkları işi 11/IV /938 tarihinde ihale edile-mediğinden yeniden kapalı zarf usulile eksiltmiye konmuştur. Arpa 27000 36500 5 50 Saman 7000 9500 2 50 
rı- Keşif bedeli 87265 lira 50 kuruş ve muvakkat teminatı 5613.27 
dır Kepek 9500 13000 3 50 

lira . Kuru ot 2000 3000 4 50 
III- Eksiltme 20/VI/938 tarihine rastlıyan Pazartesi günü saat 15 

de Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda ,------------------------------------------·--------· 
yapılacaktır. Kapalı zarflar ayni günde en geç saat 14 e kadar adı gı:çen Sıhhi müesseselerin 1938 mali yılı ihtiyaçları olbabdaki şartname ve nümuneleri veçhile eksiltmeye konulmuştur. 
Komisyon Başkanlığına makbuz mukabilinde verilecektir. 1 - Eksiltme Cağaloğlun<la Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlüğü binasında toplanan komisyonda yapılacaktır. 

IV - Şartname ve projeler 4.36 lira bedel mukabilinde İnhisarlar 2 - Eksiltmenin şekli, gün ve saatleri, tahmini iiat ve muvakkat garanti miktarları karşılarında gö sterilmiştir. 
Levazım ve Mübayaat Şubesile Ankara ve İzmir Başmüdürlüklerinden · , ... .._ alınabilir. 3 - Kapalı zarflarla yapılacak eksiltmeler için ihale saatinden bir saat evvel istekliler teklifi havi ve ağzı mtihfulü 

• 
212 64 6/7 /938 Çarşamba saat 15,30 Açık 

zarflarını komis-

V- Fenni şartnamede izah edilen esaslar dairesinde yapılacak olan yona venneleri lilzımılır- Mektublarda teklif olunan iiatlan n hem yazı ve hem de rakamla ya zılması lazımdır. 
4 - Şartnamelerin paralı olanı arı hizalarında gösterilen bedelle VE: diğerleri parasız olarak komisyond an alınabilir ve nümuneler her za. 

man görülebilir. 
temel kazıkları işi Franki, Rodiç, Stern, Simples, Brechtl, Abolorenz, 
Miharlis, Mast ve sair firmaların usul ve siste~lerine veya bunlara 
mümasil sistemlere göre yapılacaktır. Eksiltmiye iştôrak etmek istiyen 
firmaların fenni tekliflerini münakasa gününden 10 gün evveline kadar 
tetkik edilmek üzere İnhisarlar Tütün İşleri Müdürlüğüne vermeleri 

5 - İstekliler umum müessE>Se !erin bütün ihtiyaçları için veya bir müessesenin tamam ihtiyacı için teklifte bulunabilirler; 

Uzımdır. 

6 - İsteklilerin cari seneye aid Ticaret Odası vesikasile 249ıJ sayı lı kanunda 
mektuplarını kapalı z3rfla rının içerisine koymaları Jazırndır. (3027) 

yazılı belgeleri ve mu vakkat garanti makbuz veya banka 

VI- İsteklilerin bir mimar veya mühendis olmaları ve yahut bir 
mühendis veya mimari inşaatın hitamına kadar daimi olarak iş başında Levazım ve Mübayaat Şubesile Ankara, Erzurum Başmüdürlüklerinden 1 I - Şartnamesi mucibince 500 kilo beyaz sabun pazarlıkla alına. 
bulunduracağına dair aralarında teati edilmiş note<likçe tasdikli bir ve Kars Müstakil Müdürlüğünden alınabilir. caktır. 
taahhüt kiığıdı ile Nafıa Vekaletinden alınmış bu gilıi işleri yaptıklarını V - F.ksiltmiye iştirıık etmek istiyenlerin fenni evrak ve vesaikini II- Pazarlık 23/VI/938 tarihine rastlıyan perşembe günü saat 
gösterir müteahhitlik vesikasını eksiltme gününden en geç üç gün ev- İnhisarlar İnşaat Şubesine ibraz ederek ayrıca vesika almaları lazımdır. 13 de Kabataşta levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda 
veline kadar İnhisarlar Umum Müdürlüğü İnşaat Şubesine ibraz ederek VI- Mühürlü teklif mektubunu, kanuni vesaik ile İnşaat Şubemiz- yapılacaktır. 
ayrıca vesika almaları lazımdır. den alınacak ehliyet vesaıkini, % 7,5 l;(Üvenme parası veya mektubunu III - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçEn şubeden alı-

VII- Mühürlü teklif mektubunu, kanuni vesaik ile VI ıncı mad- ilitiva edecek olan kapalı zarfların· eksiltme günü en geç saat 14 de nabilir. 
dede yazılı eksiltmiye iştirak vesikasını ve muvakkat teminat p:mı.sı kadar yukarıda atlı geçen Alım Komisyonu Başkanlığına makbuz mu- IV - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte ~e7,5 gü.. 
veya mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarflar yukarıda yazıldığı kabilinde verilmiş olması ve p•Jsta ile gönderilecek mektubların da bu venme paralarile birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmleri ilan 
üzere eksiltme günü en geç saat 14 de kadar yukarıda adı geçen Alım saatte Komisyonda bulun<iurulması lazımdır. Postada olacak gecikme· olunur. (3394) 

Komisyonu Başkanlığına makbuz mukabilinde verilmiş olması lazımdır. !er kabul edilmez. •3155• 
«2578. *** 

••• 1 - Şarnamesi mucibince 15 adet mahruti çadır satın alınacaktır. 
I-- Şartname ve projesi mucibince Karsta yaptırılacak idare binası 2 - Eksiltme 21/6/938 tarihine raslayan Salı günü saat 13 deKa. 

inşaatı kapalı zarf usulile eksiltıniye konmuştur. bataşta levazım ve mubayaat şubesindeki alım komisyonunda yapıla. 
U- Keşif bedeli •32642• lira c56• kuruş, muvakkat teminatı 'caktır. 

·2448.20• liradır. 1 3 - Şartnameler parasız olarak gergün sözü geçn şubeden alına-
UI- Eksiltme 16/6/938 tarihine rastlıyan Perşembe günü saat 15 bilir. 

de Kabataşta Levazım ve Müb:.yaat Şubesindeki Alım Komisyonunda/ 4 _ İsteklilerin pazarlık için tayin edilen g~ v saatte %7,5. g~ -
yapılacaktır. venme paralarile birlıkte yukarıda adı geçen komısyona gelmelerı illin 

IV- Şartname ve projeler cl.64• lira bedel mukabilinde İnhisarlar olunur. (3:193) 
• 

••• 
1 - Şartnamesi ınucıbince 600 ton çavdar sapı pı.zarlıkla alına -

caktır. 
II- Pazarlık 24/6/938 tarihine rastlayan Cuma günü sa'at 11 de 

Kabataşda levazım ve mübayaat Şubesindeki ulım Komisyonunda 

yapılacaktır. 
III - Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen Şubeden 

alınabilir. 
IV - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gıill ve sa~tte '{7,5 

güvenme paralariyle birlikte yuknrıda adı geçen Korni~'ona gelmelerı 
iJJ.n olunur. c3392· 
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Bütün ağrıların 

B İ R TEK KAŞE 

NEVROZ iN 
Bu muannit l•aş ve diş ağrı

larını sür'atle izalye kafid ir. 
Romatizma ·vcaı, sinir, n1afsal 
ve adale ıztırapları NEVRO. 
zjN'le teda•i edilir. 

Nezle, grip ve bronşife karşı en 
müessir ilaç NEVROZİN'dir. 

panzehiridi 

NEVROZ 1 N' t tercih ediniz. 
İcabında 3 kaşe alınabilir. 

İsmine dikkat, taklitlerinden sakınınız ve N~vrozin yerine 
b[lşka bir ınarka verirlerse şiddetle redrlcdin iz. 

-------------------------------~·--------~--~ .. De vle t Demiryolla rı ve Limanları 
işletme U. idaresi I Uinları 

Muhammen bedeli 403P.7 lira olan 18 kalem muhtelit 

verenler 19/7 /1938 Salı giinü saat 15,30 da kapalı zari usulü ile Anka-
' rada' İdare binasında sat .n alınacaktır. ! 

Bu işe girm?k istiveıılerin 3029 liralık muvakkat temınat ile ka- 1

1 
nunun tayin ~ttiyi vesikaları ve Nafia müteahhıdlik ws'kası ve tek

liflerını ayni gün saat 14.30 a kadar komisyon reislığıne vermeleri ı 

liızımdır. 

Şartnameler 202 kuruşa Ankara ve Haydarpap •ıeznderinde sa-
1 

p u o R A L A R I" P ertev ~!~~~ı, ~m~~~a~ar ~ç~:~nz~t~~ından ta~ tılm:k~and::· İşletme Direk(ı~:~::ğ•ü:•den : 
1 M d d 't eclilmer.ııştir. Bu pudranın, en büyük meziyeti bilhassa çocuk cilt- Edirney tertib edilen tenezzüh katarlarının ıkincisi 11 Haziran 

0 asın a !eri için hanrlanmış olması ve terkibinde tahriş edici hlçbir madd~ 1936 cumartesi günü saat 23,20 de !stanbuldan kalkarak 12 Haziran 

Bu"yu" k Bı'r Tebeddu"I bulunmama..,dır. 1938 pazar günü saat S,39 da Edirneye varacak ve nyni gün oradan 

PERTEV ÇOCUK PUDRASINI saat 15,35 de kalkarak isıanbula saat 23,15 de dönecektir. 

Mübalağalı cMakiyaj• kalmadı 
Biletler 10 Haziran 1938 tarihinden itibaren gişelerde satılmıya baş-

lanacaktır. (3385) 
Şişman vücutlü yaşlı kimseler de kullanmaktadırlar. Vücudün iltL d Ed d' ı 

CİLDE SÜRÜLECEK GAYET Sirkcrı on " .rneyr. gi ıp - gelme ücret eri: 
valarıııda ve koltuk altlarının pişiklerine karşı bundan daha müessir k co. k 

İNCE BİR PUDRA, 'l'.'Bı·• BI.R 1 inci mev ·ı: " ö uruş 
"' ı bir pudra ı.enüz keşfedilmemiştir. 2 k 3" k 

GÜZELLİK VERİR nci mev i: 4 o ·uruş 
Parisin şık ve kibar kadınları, Onu diğer ad i (Talk P u d ra) ları ile 3 üncu mevki: 283 kuruş 

Fazla tafsi!3t için i~tasyonlarn müracaat olunması rica olunur. 
yeni bir moda meydana atmışlar- karUitlrmayın ız. q. İSLETME MÜDÜRÜ 
dır. Onlar, bütün gün zarfında hiç •••••••••••ııııİİlll•m:::mrilımmm••••ımm:•mıİ ------ --------·-- - ------ ----
parlaklık izi vermeksizin şeftali 

çiçeği bir ten temin eden yeni bir 
pudra keşfetmişlerdir. 

İstanbul Emniyet Sandığı Dire l- tö lüğünde .1 

Emniyet Sandığına borçlu ölü Bayan Atike Fılıfon varislerine 
ilfın yolile tebliğ 

Laz kızı Bayan Atike Filifon Oa\'udpaşa Kasabi!yas mahallesi 1 

Sancaklar sokak Hki e mükrrer yenı 8,10 numralı bır çatı altında iki 
evin tamamını 

1 
Birıııci drccede ipotk göstererk 27 /2/933 tarihınde 157g 1 hesab ııu_ 

marasile Sandığımızdan aldıllt (300) lira borcu 1712/933 tarihın• kadar ; 
' 

ôdemcdiğinden fa•z. komisyon ve masarıfi ile beraber borç (4561 !ıra 

( 46) kuruşa varmıştır. Bu sebeble 3202 numaralı kanun mucibınc~ 

hakkında icra takibi başlanmak üzere tanzim olunan ıhbarname bcırç

lunun mukavelennm~sinde gösterdiği ikametgahına gönderilmı~ ıse de · 

borçlu Bayan Atike Fılifon yukarıda yazılı adresi öldi.igti anlaşılmış 
Bu da; yeni ve husıısi bir usul ile 

en ince bir pudrayı ipekli elekten üç ve teblığ yap!lamamıştır. Mezkür kanunun 45 incı maddesi vefatı ha -

ŞŞM A KO 
lsta. bul Yenipestane Cad. 39 

SCıN MODA YÜNLÜ 'PEKLi 
VE PAMUKLU KUMAŞLAR 
Kete nleri n e ı vaı, her cins patısku, havlu ve 
çar.a i lı '<l ar, h e r ne vi sofra ve cihaz takımları . 
Tahafi~e d a ire sin d e ı En zengin çe,ıt. Hazır ve 
ö lçU Uz erine gömlek, plj ama ve rop dö tambrlar 

Şık-Sağlam- Ucuz 
lstanbul c. Müddeiumumiliğinden : 

defa geçirilmiş ve hakikaten krem !inde lebliğatın ilan suretile yapılmasını amirdir. Borçlu ölli Atike Fi 

köpüğü il e karı~tırılnıış pudrad ır. lifon mirascıları işbu ilan tarihinden itbaren bir buçuk ay içınde San

- Fransız klmyııgerlri tarafından dığımıza mliracaatla murislernin borcunu ödemeleri veya kanunen 
uzun araştırma lar ne ticesinde elde . d M 1 İstanbul ceza ve tevkif evleri için 31/5/939 akşamı>ıa kadar satın 

kabule şayan bir ılirazları var is bildirmeleri lazım ır. ırascı ar ı;'o-
ettikleri bu en son usu l Tokalon aıınacak 462,860 kilo ikınci nevı ekmek kapalı zarf usulıle eksıtlmeğe 
müessesesi tarafından imtiyazı a _ teğı kurtcmazlar veyahut başlayan takibi usul daıesınde durdurmaz_ 

k .. s d k t 1 kt konulnıusıur. Muhammen bedelı 43,971 lira 70 kuruştur. Muvakkat 
lınmıştır. Tokaloıı pudrası. parlak !arsa ipotekli gayrimenkul mez ür kanuna gore an ı ça sa ı aca ır. · 

h ~- teminat 3297 lira na kuruştur. isteklıler şartnameyi tatıl günlerinden 
bir cilde nihayet ,·erecek ve size ne- Bu cihetler diıkadarlarca bilinip ona göre hareket edilmek ve er "1-

'ıs· 8 t f d •ı t b' J k 1 k · k r· t maada her gün saat 8,30 dan 12 ye ve 13 ten 17.30 rı kadar Sir-' ve saa zar ın a "" a • ır ten rine avrı avrı ihbarname tebliği makamlna aim o ma uzcre ey ıye 
temin edecektir. •Fini Mat• To- ilin olunu;. · (3393) kecıde Aşirefendi soka'< No. 13 de adliye levazım c\airesınde görebi-

kalon pudrasını kullandığınızda ne ~;~;;İİİİİİİİİİİİİİİİİiiiİİİİİİmİİİİİİıİİİİİİİİİİİİİİİmİİİİİİ;iİİİİİİİİİİİİİİİ' lirkr. Eksıltrne 16/ti 1933 perşembe günü saat 15 te Yeniposıane arka-

..... ,.. .,., > . . ..... · ~ . ' . . 

HQsta kan 

1 
Kan, kuvvet, i~1iha ~urubu her zaman kanı tazeler, k1l'· \'tf~ 

·~:· işt i h~yı_ ço~altı r.' ~fafı~a ve zekayı. parlatır . Uykusuzhıi(tl• ~~,ı: 
şunceJerı gıderır. Sın ı rlerı yatıştır ır. insan makinesine Jiı ı ın1 ~ 
Jori ve enerjiyi vererelı azmü irade sah ibi eder . Azanlİ bir ha(~ 
vücudii tazeliyen ve gmçle~tiren (FOSF ARSOL) lı a;ıoa t ek sirı 
doktorlarımız tarafından takdirle karşılanmıştır. Rutı11111ıııd ~ ,ti 

• 1 b . " t ı~ ne~ e ve ıeyecan ~arııtan u deva bel gevşkliği ve adcmı ı~ 

büyiik fayd,1lar len1in eder. Her eczanede bulunur. 

Tür.k Hava K.urum~ 
25. ci Tertip 

Büyük Piyangos~ 
2 inci keşide 11- Haziran . 938 dedı r. 

Büyük ikramiye 45.000 lirad~ 
Bundan başka: 15.000, 12.0Ü' 
10.000 Liralık ikramiyeleri~ 

·~ı ( 10.000 ve 20.000 ) l iralık ı 
adet mükafat vardır. 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi 
eden bu piyangeya iştirak etmek 
tile sizde taliinizi deneyiniz. 

Emniyet Sandığıııa borçlu ölü Bayan Hatice 

ilim yolile tebliğ 

Feyzullah kızı Bayan Hatice Nadire Saraçhanede Haydar~ 
hallesinde Yeşiltekke sokağında eski 5 mükerrer yeni 7 nurıı 9rı 
bir evin tamamı. 

Birinci derecede ipotek göstererek 19/7/933 tarihinde J&72ti ~ 
marasiie sanclı::ımızdan aldığı (300) lira borcu 9/12/937 tarilı~ 
ödemediğinden faiz, komisyon ve masarifi ile beraber borÇ l ı< 
(8f) kııruşa nrmışt:r. Bu sbeble 3202 numaralı kanun rnucıb·' 
kında icra takibi başlanmak üzere tanzim olunan ihbarnanıe 0 
nun mukavlenamede gösterdiği ikametgahına gönderilmi~ i>c,. 

" 9'' 
lu Bayan Hatice Nadirenin yukarıda yazılı adreste öldüf:U fı' 

i ,.e 
ve tebliğ yapılamamıştır. Mezkur kanunun 45 inci maddes öl'.I 

!inde ttbliğatın il~n suretile yapılmasını amirdir. 13orçlcl ı) 
Nadire mirascıları işbu ilan tarihinden itibaren bir buçu~ r 
sandığımıza müracaatla murislerinin borcunu ödemeleri veY~ 'f 

, .::CJJ 
kabule şayan bir itirazları var ise bildirmeleri lazımdır. Mıra· 1" 

ği kurtarmazlar veyahut başlıyaıı takibi usul dairesinde dur0'~~
ipotekli gayrimenkul mezkur kanuna göre Sandıkça satıl3c ~·' 
cihetler ala kadarlarca bilinip ona göre hareket edilmek ve r 
ayrı ayrı ihbarname tebliği makamına kaim olmak •·c' üzere J'> 

olunur. (3397) 

- -------------------- ~3· 
rüzgar, ne yağmur, ne ılc ter, cildi- , sında Aşirefendı ,0k:ığında No. 13 te Adliye levazım d:;,resinde yapı-
nizin güzelliğini boznıal. Sehhar TOPANE TERAZl-LERl" Jacaktır. Eksiltmeye girecekler zarflarını eksilim~ saatınden bir saat 

İstanbul Asliye ikinci Ticaret 1 bizzat veya bir vekil ıı~ ~ 
mahkemesinden: Ticaret Kanununun ı06J ıJf 

Ali ve Hasan kaptanların sahibi desine tevfikan ilan oltl~ I güzelliğinizi artıran bir tazelik 'e 
bir cazibe verir. 8 cazib ve yeni 

evvelıne kadar Istanbul adliye levazım dairesinde topianacak satın 

rengi olan Tokalon pudrasını iste. 
yiniz ve kull anınız. 

İstanbul Bırinci İcra Memurlu
ğundan· 

alma komisyonu reisliğine numaralı makbuz mukabilinde bizzat ver

meleri veyahud dış zarflarını muhür mumile 1<apatılmış ve ismile 

1 açık adresini ve hangı iş~ aid olduğu yazılması şartile aynı saate ka

dar iadelı taahhüdlü «lmak üzere mektubla gönde~!lmcsi. İlan mas-

Bir borçtan dolayı mahcuz olup raflarının miıteahhıde aid bulunduğu ilan olunur. 0 3218• 

SATILIK rl~~E pzray~ çevrılmesme karar verılcn 

ik adet A. E, G. markalı motck ,.e Alameti rorıko Ayaspaşada Çı!tc Va\· sokagında 
makkap makınc;ı, lorn makınesı. 5 numaralı nezareti kiımileyı, kalo-
Ka, aıt, taş m.:ıkinesı. Pres makıne. Türkiyenin en birinci terazi fabrikasının man1uliltıdır. 1 rifer v c sıcak su ve bütı.in konforu 
si, '.ısnak ve kayış 14/6 938 gün..ı- Taklidlcı·inden ~akınınız. Her yerde mayınız. ha\·ı altı oda, iki sofa. iki taşlık, 
ne gc!c .• salı saat 10 d"n 13 e kadar Toptan satış yeri: Tahtakale No. 66-68 1 lüks hamam, alaturka ve alafranga 
bırıncı açık arttırma sııretıle ~lar- • mutfak, çamaşırhane, kuyu, sarnıç, 

puçç.ular. küçük. Y.ıld.ız handa düğ- Beşiktaş İcra Memurluğundan: ive sair ev eşyasının Gala tada Zure_ bahçeyi havi hane 6,000 iıraya satı -
me ımalathanesı onund hazır bu_ d 1 taht h fa sokak 6 No Ju hanenin önünde lıktır. Karşısında Hamıdıye çeşnıe-

1 

Bır borçtan o avı ı acze a- · 
lunacak memur tarafından satıla_ .

1
" . k satılacağından dellaliye ve rüsumi- sine müracaat. 

- . . hnıp paraya çevrı mesıne arar ve- . .. ••• 
cagı \'e lakdır ed:len kıymetın % 

1 

ye alıcıya aıd olmak uzere 16/6/938 
75 ini bulmadığı takdırde 17/6/938 rilen somyalı sarı renkte kesme kar . perşembe günil saat 10 dan saat 11 e Kadıköyünde dükkan aranıyor 
gününe gelen cuma saa t ıo dan 13 e yola bir adet ceviz renkli aynalı bil. kadar mahallinde hazır bulunacak Altıyol ağzın~a Hasan d~_posu ŞU-
kadar ayni mahalde .ıkincı açık art. fe ve bir adet aynalı gardirop ve memurun mCiracaatları ilan olunur. besi yapılmak uzere bır dukkan a.. 

tama auretilt Atılacai> l1iıı olunur. •yn1 ttnk~t üzeri çamlı Jaomodın (1288) ranıyor; 

İstanbul Üçüncü İcra Memuılu
ğundan: 

38/2493 - Cemile borçlu Hasamn 
mahcuz 350 liro kıymetinde DKW 
marka buz dolabının satılmasına 

karar verilmiş olduğundan ilk açık 
arttırmasının 13/6/938 pazartesi gü_ 
nü saat 13 den 14 e kadar Balıkpa_ 

zar Tahmiste 72 numaralı bakkal 
dükkanı önünde ~·apılacağı, mu -
hammen kıymetinin %75 ini bul -
madığı takdirde ikinci artırmasının 
16/ 6/ 938 perşembe günü ayni saat 
ve yerde yapılacaiıı ilan olunur . 

(8286) 

bulunduğu Rize limanına kayıtlı 15 Dr. lh l!an S"ıt'ı.d 
rüsum tonluk Yüksel motörü kap- Ôksu"ru··k şurıW 
tan Hasan Tepe idaresinde demir ~ 
boru hamulesile 4/4/938 günü saat Öksürük ve nefes dsr~,ııl' 

-ro• 
17 _ 18 raddelerinde Haydarpaşadan maea •e kızamık ök•U ct' 
Gölcüğe müteveccihen hareket et- 1 pek tesirli ilAçtır. Her t tl 
mek üzere İstanbul Bekçi mahalli- Wve eczo depolarındB b 
ne gittiği esnada Haydorpaşa a- . ,,J 

Z İ . 'd clıS" çıklarında havanın lodos olması ha- "'. Y - !pek 1 a e ·ı 
sebile batmak tehlikesine maruz oldugum şahadetn:ını ) ~ 
kalmış motöriin ve yükünün sel~- Yenisıni alacağımcl c 
meti için yükünü denize atılmasın- mu yoktur. 

3 
dan sonra tanzim kılınan deniz ra- Kadıköy RasinıP3~.~ ' 

U r <0~" 

Porunun tasdikini mezkur mofo: zunha ız ·~, ta) 
İzzet J->U 

kaptanı Hasan Tepe istemiştir. Şa-
hidlerin naib marifetile 14/6/938 l========""'iaa11 

salı saat 10 da dinleneceği ve mu -
hakemesi de 15/6/938 çarşamba sa
at 14 de icra kılınacağından vak'a
dan zararlı herkesin rapor alınrken 
mezkür ııün ve saatte mahkemede 

Sahip ve neşriyatı . 

Bil§ muharf'~ı" 
ETEM iZZE'l' JJ fİ" 

SON TELG&AJ' ,.U.~ 


