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BU GAZETE 
İ~ tanbulun en çok satılan hakiki 

akşam gazetesidir 

1 
İlfınlarını SON TBLGRAF'a veren
ler en çok okunan bir vasıtadan ı 
hakkile istifade etmiş olurlar. -----
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F" AŞiSTLER 50 KOZLARINI OY UYORL 
Avrupa sulhunun mu- Hatay'ın Tiirkiye.Suriye.Fra 
kadderatı lspanyadaı d t k · · · A 

- '., 

' • 
a 

haşlıyanyeni, kat'i ta-' arasın a .. a .. sımını i1 !" ar 
arruzunsonuna bağlı.. asla duşunmemıştır .. 
~rankocular hükiımetçilerin SURiYE HÜKÜMETI HA y AL PEŞiNDE KOŞUYOR 
ıleri hatlarını yarıp geçtiler • • • v • • • ·• • 

ku~tis l4 (Hususi) - }'ranko Vaktıle Fransızların ıhsas ettıgı bır taksım teklıfı 
'alıe etleri bu sabah §afakla be.. 

~-~1~::z~kg~~~~7~~iı!~ hükumetimiz tarafından kabul edilmemişti 
dev ehenneml bir bombardıman 
için aınd ediyor. Her yer yangın 

,,, edir. ••• trıak:ıstıer son kozlarını oyna ~ 
leııı ka ve kat'! neticeyi almak Is

"'e ttd.irler. 
.t;:ıarr 

hun uz neticesi Avrupa aul , 
dec•uk Ve mukadderatını tayin f,. 

' tır 
Vazı . 

•ak Yet Paris ve Londrada mq.. 
rıı~'·tve. ehemmiyetl.ı taklb edfl. 

~ edır 
ltaı . 

•uasıııYa, Londra - Roma anlat • 
ileriy tn tasdike konulması !çili. 
~llııd: E~rUlen gartların tabakku
lı:taıı n °nce kat'! neticenin alı~ 

"'ıııı iltizam etmektedir 'eru . 
el 14 (A.A.)- Havas ajan-

'-.- (Devamı 6 mcı sahifede) 

1tobüs ücretlerinde 
tenzilat yapılıyor .. 

8elediye geni bir 
ladı, tatbike 

tarife lıazır
geçilecek 

Şeı,, lflı. 
ı,Yen 

0 
ız~e muhtelif hatlara iş- Belediye reisliğinden verilen e. 

''l!Qa .:Obuslerin fiatları ara • mir üzerine seyrisefer merkezin-
tilı.1tye~JOJii.Jen ve halk tarafından ce bu hususta esaslı tedkikler ya_ 

Rüştü 
ARAS 
Bu sabah 
Şehrimize 
Geldi 

Hariciye Vo • 
1ııLU Tevfilk Rilş.. 
tü Aras bu sa -
babki ekspresle 
Ankaradan §eh.. 

rtmhe gelmiş -
tir. 

Hariciye Ve. 
kilimiz Haydar. 
paşa istasyo • 
nunda Vali mu.. 
avini Hüdayl 
Karataban ve 
Belediye reis 
muavinler~e v!Hiyet erkA.nı, §ehri
mizdeki meb'uslar ve d lğer ı:evat 
tarafından karşılanmıştır. 

Tevfik Rüştü Aras Haydlll'paşa. 
dan doğruca İstanbula geçerek Pe
rapalas oteline gitmiştir. 

lDDn muhtelif Suriye şehirlerinde protesto 
mitingleri yapıldı bugün de Şamda bir 

mi~ing yapılması muhtemel •. 
Suriye Başvekili Hatay 

Fakat Hatayda 
itilafını tanımıyacağını söylüyor! 

başladı •. 

A ntakya 14 (Hususi)- Ha
lebden buraya gelen son 
malümata göre dün Suri • 

yenin muhtelif yerlerinde ve bıl

hassa Halebde Vatanilerin tahrıki 
ve hükıimetin teşvik ve idaresi 
ile Hatay itilaftnı protesto eden 
mitingler yapılmıştır. 

Arab gazeteleri bir taraftan neş 
riyata devam ederkrn bir taraf
tan da bu tarzda mitingler ter\ib 
edilmesindeki gaye Ara blık ale-
minde umumi bir tazallüm hava-
sı yaratmak, Vatani.erin Sııriye

deki mevkiini sarsıntıdan koru _ 
maktır. Halebde protesto mitingi 
münasebetile kapatılan dükkar. _ 
!ardan açma teşebbüsünde bulu
nanlar tehdid olunmuşlar ve zor_ 
la dükkanları kapalı tutulmuştur. 

Vataniler& mensub hatibler: 
- Hatay itilafını tanımıyoruz. 

1 

• 
seçım 

Haklarımız kaybolmuştur. 

Diye avaz avaz bağırmışlar vo 
Uluslar Kurumu, Arablık Alemi 
nezdm<le Türk • Fransız ıtlla..fını 

protesto etmışlerdir. 
Bugün Şamda bir miting ya • 

pılması n.uhte:neldir. 
HATAYIN TAKSİIUİ TEKLİFİ 

Ankara 14 (Hususi muhabiri • 
mizden) - Halayın Türkiye • 
Fransa - Suriye arasında taksi • 
mine dair !rak va Fran•a bUkü. 
mctlerı tarafından Türkiye naz.. 
dinde teşebbüslerde bulunulduğu 
hakkında çıkan §aylalar üzerlndct 
tahkikat yaptım. 
Öğrendiğime göre birkaç ay 

evvel Fransızlar tarafından bu. 
susi bir ihsas tarzında Hatayın 

taksimi mevzuu bahsedilmiştir, 

Fakat, hükumetimiz ihsas tarikll~ 
(Devamı 6 mcı sahifemizde) 

faaliyeti 

Ortada erı mucib olan tarafların pıJml§ ve bir rapor hazırlanarak Oto bu·· s 
d~ııen::. kaldırılması için bir müd. belediye reisliğine gönderilmiştir. • 

~:~i:.~~~1:::i~~i~~ olan ted - Fillha~~;:!:~ t:~~~~~:;;) Davası lktısad Vekilinin Ti yat r o c u 1 a r 
~i listi nde m o sademe K!~~~~~~! ı;.~"~~i Zonguldaktaki 
tra u hare be halini aldı ~:~ i~~~e~a~~~~;:ri~;;i ~~ni Tedk.ıkler·ı 
l.~ Bayer ve arkadaşları arasındaki 

ı7Qg1 J .. d l d davaya da bugün karar verile • 'aua musa eme er evam cekti. edi Asliye birinci ceza mahkeme -
Yor, gerger bombalar atılıyor sinde görülmekte oıan bu dava_ 

r nın son celsesi bu sabah saat 10 da 

1 

açılmış ve iddia makamını işgal 

eden genç ve mütemayiz müddei
umumJlerimizden Bay Hakkı Şük_ 
rü, bu babdakl evrakın tekrar ted
klkine lUırum gördüğürı!l söyko • ı 

-~ 

•• .. -
iııg·ı· 1 12 a•kerleri ele geçirdikleri Arabların üzerinde 

l(Ud' 
silah taharrisi yapıyo1·lar 

ao us14m. 
g n ~ı k S{>k ususı) - Fılıstinde .Mısırdan bugün de bir ıırhlı 
~Ye: t\"ıühıı~~ s_aa•tcnbeö vaziy.'!t .. çtomobll alayı gotirllmiştir. Ka _ 
fe~' . İlılhass bır hal iktisab et- · '1iJ_a deniz kıt'aları da thrac edil-

. e dQk" ~.Ha) fada ve civar ~•. ve Hayfada çarpışan kıtaatı 
rg~e~, ınd ı ınusademeler muha. · ıı'iır \..r takviye etmişlerdir. Çe • 

ı ·z k •rır !ıi h l ,,·· ıtaat . r a almıştır. İn- tel bilhassa petrol borularını 
ur~1tı ı ıle ~et 1 ele ı ve .d cer arasında t . b etmek için uğraşmaktadır-

Vıtn-, etın:~ d~tli müsademe-!er 'Arab ÇQCukları dahi müca • 
ted:r. • -· bidlere yardım etmektedirler. 

m!ı;tir. 

Ru taleb üzrine muhakem eayın 
19 uncu eünü saat 10 a talik olun.. 
mu~tur 

f ngiltereye 
Ismarhyacağımız 
Harb gemileri 

fngiltereye harb gemisi sipariş 

edecek olan bir heyetimiz dün •k
ıam hareket etmiştir. 

Mlll! Müdafaa Vekaleti deniz 
müsteşarı albay Said Almanın re
isliğinde olan bu heyetten maada, 
deniz subaylarımızdan mürekkeb 
blr heyet de geçen cumartesi ak_ 
oamı Almanyaya gitmiştir. 

Bu heyetleP evvelil 23 ıı ı tem _ 
muzda Almanya1a inşa olunan 
denizaltı gemilerimizin denize in
dirilmesi merasiminde hazır bıılu. 
na~aktır. 

Bugün liman tesisah 
geziliyoı· 

Zonguldak 14 (Son Telgraf) 
Dündenberl şehrimizde bulun • 
makta olan İktısad Vekilimiz Şa
kir Kese bir, refakatindeki zevat 
bugün ' saat 10 a kadar ist1rahat 
etmişler ve bllAhara llmana g1.. 
derek rıhtım tesisatını ziyaret ey. 
!emişlerdir. 

Şaldr Kescbır d\ln de resml ve 
mutad ziyaretlerden sonra eski 
maden mühendis mektebini, ya_ 
ni şimdiki maden çavuş tatbikat 
mektebini ve onun yanında es.. 
kiden maden mühendis mektebL 
nin jeoloji enstitüsü olmak üze
re binlerce llra sarflle yapılan 

ve sonra mektebin talebe azlığın_ 
dan kapanması üzerine bomboş 

kalarak bUahare kimya IAbora • 
tuvarhanesl hallne ifrağ olunan 
bUyük binayı, nUmune hastane • 
•ini, amele birliği hastanesin! de 
ı:ezmişlerdir. 

İktısad Veklllne refnkat eden 
gazetecilerimizin Vekille yaptık
ları hasbihaller; bilyUk lktısadl 
kılkınmamıza dair yeni kararların 
öğrenilmesine de vesile vermek
tedir. 

(Devamı S mcı sahifembdo) 

birbirlerine düştüler! 
Başlarında komik Naşid olarak Şehir tiyatrosu 
dışındaki artistler geni bir cemiyet kuruyorlar 

Öbür tarafta da temsilleri men'e kalkışan 

Eyüb Sabrl 

Bir müddet evvel ·Türk tiyatro 
san'atkarları birliği• adlı.. blr 
cemiyet te~ekkill etmişti. 

bir cemiyet var! 
Bu cemiyet ıehlr tiyatrosu dı- . 

ıınd.ı kalan heyetlerce tanınmL 
mıştı. Halbuki bu cemiyeti ku -
ranlar, cemiyetin meşru olduğu-

nu ileri sürüyorlar, hattA kendi 
birliklerinden ve.ıka al.malJU} o.. 
!anların artistlik bile yapamıya
caklarını iddia ediyordu. 

Geçen pazar günü bu birlik 
kanuni noksanlannı da tamam • 
lamak için kongresini yapmıştır. 

Ancak kongre pazara rasladığı 

için lçtimadn kimse bulunama -
mıştır. 

Bu cemiyetle san'atk§rlar ara. 
sında bu ihtilaf devam ederken 
dün, hali< san'atkarları namına 

Eyüb Sabri, Ege tiyatrosu direk_ 
törü Nuri Genç, Faik Coş1rnn, 

Adil, Muammer idarehanem!ze 
geldiler ve bu eşekklil ile hlçblr 

alakaları olmadığını, böyle bir 
cemiye annmadıklarını söyledi -
!er. San'atkAr Naşidin riyasetin _ 
de yapılan bir ictimnda kendile-

, 

Naşid Özcan 

rinin bir cemiyet k:ırmağa karar 
verdiklerini, ve bütün tiyatrocu
lar namına Naşidin imzasını ta.. 
şıyan bir istidanın Vilayete tevdi 
~-dildiğini bildirerek d~diler kl: 

-- cBu a<Jamlar polise u:üra • 
caatla kendi vesikaları cılmıyan.. 

ları çalıştırmak iıtemlyorlor B!~ 

kendilerinı tanımıyoruz ki emir. 
(Devamı 6 ıncı &J<lıifede) 



Matbuat,turizmvepro
pağanda vekaletine 

hakikaten ihtiyaç var .. 
Geçmişteki ve günün içindeki bü
tün hadiseler gözlerimiz önüne hu 
hakikat ve ihtiyacı ehemmiyetle 
kovmaktadır. , 

Yazan : ETEM ızzET BENiCE 

F 'rnıısadııki hir m<·h 'usa: 
- Osmanlı CiimhuriJetL 
Dediği için ate~ pil>.kürüyoruz Fransız meclisinde dost 

Türkiye hakkında söz söyliyen bir meb'usun Tiirkiyeyi ve onun 
vns{ıru tanımaması hakikaten şayanı hayrettir. Bu hayret Fran 
~ız meb'usunun cd1alctini de hesaba katınca iki katlı oluyor. 
insan bu kadar kara ve koyu cahil, dünya hadiselerinden inkı· 
laplıırından uzak kalnıı~ bir adamın Fransız meclisinde nasıl 
bulunduğuna saşıyor. 

Fakat, bütiin bunlara rnğmen geçmişteki ve günün içindeki 
hadiseler bize proPagandayi ehemmiyet vermemiz zamanının 
hatta gdip geçtiğini göstermektedir. 

Yeryüzünde bugün propaganda en müessir, en keskin silı1h 
haline gelmi~tir. ToPun, tüfeğin, en modern harb vasıtalarının 
ba!!llramadığı bir ~ok işleri yerine ve icabma göre propaganda 
silahı kazanıyor. 

Menli ve müsbet sahada muvaffakıyeti yüzlerce misal ile 
en geniş sahalar ve ıne\-ı:ular içinde dönen bu silahı henüz bizim 
kullanamadığımız da muhakkaktır. 

lHenfi ve tecavüzi propaganda değil, fakat memlekete fay. 
da getirecek, memleketi tanıtacak, memleketteki yeniijkleri, 
güzellikleri, zenginlikleri tanıtacak, sevdirecek bir propaganda. 

Kendi kendimizi biz tanıtmazsak kimsenin bizi tanımıya 
zorlu ve tela~lı bir ihtiyacı olmadığı gibi makusi kanallar vası· 
tasile de hizi tanıyabilirler. 

Bngünün Prensipleri ve icapları içinde Matbuat, Turizm ve 
propaganda biribirine bağlı ve zincirleme vosıtalardır. 

Bir çok memleketlerde bu üç ~ube biribirine bağlı olarak 
vekalet halinde idare edilmektedir. Bizde de bu teşekküle ihti
yaç vardır. 

Memleketi tanıtmıya, memlekete turist getirtmiye, mem
leketi her sahada olduğu gibi neşriyat sahasında da korumıya 
muhtaç ve mecburuz. Bunu da ihtiyacın emrettiği ekilde ancak 
bir •J.\.latbuat, turizm ''e propagandan vekaleti ifa edebilir ve .. 
bu vekôlete iyi bir kuruluş, anlayışlı bir sevk ve idare ile mem
lekete dahilde ve hariçte en faydalı hizmeti ifa eder. 

Bütiin neşriyat, radyo, filim, hatta tiyatro, basın işlerini turizm 
iç ve dış propagandayı idaresinde derliyebilecek olan böyle bir 
Vekaltin müessir hizmetini ancak teşekkül ve teessü -
sünden ,onra görebileceğimiz için belki de bu teşekkül vücud 
bulmadan ınenu \e fikir bir nevi yadırganlığa uğruyor. Böyle 
bir teı:ekkülün Devlet bütcesin~ getireceği yeni yeni yükler de 
yoktur. Bu işlerin hepsi için dağınık bütçelerde dağınık bir tarzda 
sarf<'dilen paraların bir araya derlenmesi ve bir ele verilmesi 
vekalet m:wmınarını ilk yıllar için karşılamıya muhakkak ki kafi 
gelecektir. 

Gelmese bile böyle bir vekaletin kendisi için yaratabileceği 
kazanç kaynakları da yok değildir. 

Etem İzzet BENİCE 

HABERLER 
* Sultanahmedde profesör Baks. 

ter tarafından yapılan Mozayik 
hafrıyatının Sultanahmed camii 
ıçın te'hhkeli bır vaziyet tevld e. 
dıp e:medığinn tedkki ıçin bir he. 
yet teŞkıl olunmu~ ve mesaisine 
baş!;mııştır. * Balkanlar arasında müşterek 
yolcu marşandiz ve ekspres ta -
rıfelerını teııbıt etmek üzere bıı. 

günden rtlbaren 8 inci işletme mü.. 
dürlüğünde Balkanlı murahhas • 
!arla esas mtizakerelere başlan -
mı~tır. 

-- --- -* Uşak Halkevinin köycülük 
şubesi bu yıl, köy kanununun ta. 

mamile tatb>k olunacağı bir ör • 
nek köy hazırlamaktadır. * İngiliz avam kamarası dün, 

Türk . İngiliz kredi aıılaşmal.rı 

hakkındaki kanun maddesinin 

3 üncü müzakeresini de yapmış ve 

kabul etmiştir. 

* Çamlıcanın imar ve teşçiri 

hakkında hazırlaııan program mu. 

cibince 10 bin fidan çam dikil • 
mi§tır 

ONUJ9ENv 

" ' HEYECAN ve İHTİRAS ROMANI -------· ....;:...:::..:..::..:..:...;;.;._ __ ...;;. __________________________ __ 
1. rıita 

N.44 

Sus. Ka:t1'< Şerei \•e r.amus 
s · de ne gezer' ş,•rt'f \'E namu. 
sun olsaydı, Gu~tek n gJ:--; b.r ~er
S· ! '11n cemyıet ~:ndc yaptığı fe. 
rıal re 3"."!i l .. r• n, ... zdın' Bana ha
k '< ti ı tir.ıf cdırr ' 0 kadar vak. 
•ı b tun o~up b • '": ea.ı soy~ -
y 'l\"e k1d r nn 1 adan b r 
yeı bır kn ıyac~~,.,,. 

Avazım ıkt, ·,ı K3d ır bağırı
r.,, BAn faz• fıır e b lmiyorum. 

:\! ınsur "ımru 1 nnı sıkarak, 

Mrlah t n u 'r 0 vur ~J(ı 
Havdı b, :.r· •ırtl ğını ':r

t n '\"a karl•r. •,•iı ·:rncı} e kadu 

Yazan: leken der f, 
SERTELLi 

bağır' Yardımına cin: • , •ey tan -
!ar mı gelecek baka 1111. Haydı. ne 
duruyorsun, kahbe? 

Melahat zemın katınd1 bü~·ük 
b.r su küpu koymak ıçın o; ul • 
muş bır çukurun ıçnde k01ları 

bağı yatı,.vordu. Tı~kı kendmi 
dır• dır toprağ1 gr~•n Hındli fa
k'rıcr g bı. 

Mansurun gozlcrı donuktu .. 
Melahat 

İm~ad'.. Benı o duruyorlar .. 
Dıye bağırdı. 

Hem fo en yük k esı: 

Mansur. kudurrru~ bu sırtlan 

3-SON TBLGR&W-f4 Temam~ 

Bu Gençlik 
Teşkilatı için 
Çalışmalar 

Ortamekteb 
Muallimliği için 
Yapılan ve yapı
lacak imtihanlar 

sene Orto ok:ıl , _________________________ __;_ 

ve liselere alınacak 
... 

Memleketimizde gençlik hare. 
ketlerinin tanzim ve inkişafı için 
Cumhuriyet Halk Partisine bağlı 
olmak üzere tessi kararlaştırılan 
gençlik teşkilatı etrafındaki ça _ 
lışmalar QOk il~rlemiştir. 

meccanı talebeler 
Kağıt üzerinde-

Bu yeni teşkilatın nızamname. 
si Cumhuriyet Halk Pa:t,sı İstan.. 
bul merkezi tarafından hazırlan • 
mıştır. 

Gençlik teşkilatı nizamnamesi, 
tedkik olunmak üzere Cumhuriyet 
Halk Parti.ıi genel SE'kreterliğıne 
gönderimh.şt.r. 

Bu yeni nizanıııamt" kabul e _ 
dilerek tatbık .1lırnnıağ~ başla • 
dıktan 90nra izcı teşkilatı inkişaf 
ettirilecek ve · ayrıcı Ünıversite 

spor lt'~kıla • ı da bu yenı teessüse 
raptolunacaktır 

Kömür 
Ocağında 
Bir kaza 

Zongu!daktan bildirildiğıne gö. 
re, geçen gün Ereğli kömür işlet.. 
mesinln Çaydamarı ocağında çok 
feci bir kaza olmuştur. 
Çaydamarı ocağının son galeri. 

sindekı büyük ıstinadgilhlardan 
biri ansızın yıkılmıştır. Bu müd. 
hiş inhidamın tesirile bütün ame. 
leler toprak ve kömür yığınları 

altında kalını.şiardır. 

Bunlardan sekız.inin bulundu. 
ğu galerinin önü ise taş. toprak 

Tahriri imtihan kağıt
larının tetkiki ay sen una 

kadar sürecek 
Ortamekteb muallmliği için a

çılan tahriri imtihana şehrimiz • 
den ve dığer şehirlerden iştirak 

edenlerin imtihan kağıtları, Ma. 
arif Vekaletıne gönderilm ı.ştir, 

Bu evrakın tedkikine hususi 
bir komisyon muvacehesinde baş. 
lanmıştır. Tedkik netıcesinde tah. 
riri imtihanda muvaffak olanlar 
tesbit ve ilan olunacaktır. 

Ondan sonra tahriri imtihanda 
kazananlMın hepsı, ayrıca da şi.. 

fahi imtihan vermek üzere An • 
karaya davet olunacaklardır. 
İmtihan kağıtlarının tedkiki, 

ay sonuna kadar devam edecektir. 
Diğer taraftan yine ortamek -

teb muallimliği için, Eylı1Jde de, 
lise mezunları arasında Üniver. 
site konferans salonunda da bir 
imtihan açılmıştır. 

ve kömürlerle kapanmıştır. 
Zavallı ameleler, havasızlık ve 

karanlık içinde uzun müddet 
kalmışlar ve hemen faaliyete ge. 
çen kurtarma teşkilatının büyük 
çalışmaları sayesinde ancak 14 
saat sonra kurtafılabilmişlerdir. 

13 yaşında sevda taklidi yapan 
i k i k ü ç ü k y a r a m a z ! .. 

i-Ienuz 13 yaşında bulunan küçük bir kız; 
aynı yaştaki sevgilisine nasıl kaçtı ? 

Korkudan evlerinin tavan arasına saklanan 
kUçUk Müterrefle !tıkı yaltalanınca, genç 

kız: "Onu benden ayırmayınız. f'onra 
ölürüm. diye ağ'adı ! .. 

Değırmeııdere nahiyesınin Ye- ı 
nikavak köyünd~ oturt.n ve köyü. 
nün şen ve mes'ud havası içinde 
bütün akranı gıbı işilc gücile meş. 
gul olan Müşerref isminde küçük 
bir köylü kızı; her nasılsa kalbini 
ve gönlünü civardaki komşular • 
dan Çileme köyünde Eri§e kap • 
tırmıştır .. 

Henüz dah3 ı;ı yaşında bulu • 
nan küçük müşeı ref böylece ve 
daha pek küçük bır sinde aşkın 
zal~m kucağına düşünce ev, köv 
işlerini ihmal ed?rek yalnız ken. 
di ya~ındakı Süle»man: ve haya. 
linı düşünmeğe başlamı~tır! .. 

Birıcik kıziarınciakı bu vakit • 
siz ve ani değ:i::;ikliği sezen anne 
ve babası on:ı bir odaya hapsede. 
rek iki küçük sevgilinin masum 
sevdasını öldürmPğe tcşebbus et. 
mışler se de muvaffak olamadık • 
!arını bıraz sonr3 hakikatin bü. 
tün acılığile sezmi~lerdir. 

Çünkü bir >llbah vaktı küçük 
Müşerrefin odasına giren anne 
ve baba yaramaz kuşun çoktan 
kafesten kaçtığını görerek Süley. 
manına karşı kalbindekı sevda • 
sının kendilerinden üstiin geldi. 

giıbi dişlermi göstererek .ıırıldü: 
- Hanıya, neden kımseler gel. 

miyor imdadına? .. Haydı, biraz da
ha bağır'... Belki bir yardımcın 
gelir .. Seni bu işkenceden kurta • 
rır! 

- Elbette kur aracak .. Ve kur
tulacağım. 

- Sem ancak ölum kurtaracak .. 
Kaltak' Buradan scmra gıd~ceğin 
yer mezar ol3c:ık .. Anlı,or mu _ 
sun? 

- Peki am~,ı, benden ne isti· 
yorsunuz? Bu ]:adar korkunc: ve 
tahammül edıl mez ışkencekre se
beb ne• Ben ne yaptım 5iz 0 •. 

- Sen mi~ .. Seıı m'.,-· 11€r fena
lığı bana yapan seıısın! Karımın 
öliimüne de sen s~b b olmadın 
mı' Onunla guzel güzel geçil".r. 
ken, şen Ye nıe~'ı:d yaşarkrn, bay
kuş gibi aramız& gı:·cn. ,·uvamızı 
yıka!:!. ben! perışn.ı e,i•n sen de. 
ği'. mısin., 

Şımdi gıilmek sın ;ı ba:ıa ecirli, 
Mansur bey! 

ğiru de anlamışlardır' .. 
Bunun üzerin~ vak'a jantlar • 

maya haber v?rılmiş ve yapılan 
kısa bir araştırma sonunda küçük 
yaramaz aşıklar, Süleymanın e • 
vinde korkudan tavar aralığına 
saklanıruş olar-ık bulunmuşlardır. 

MüşeTref, kendisını evine gö _ 
türmek ve aile ocağına teslim et. 
mek i:;tiyen jandarmaların bu ar. 
zusunu kabul etmemiş ve; 

•- Ben Süleymana kendim 
kaçtım .. Çünkü ona beni kaçırma. 
sını yalıvarmıştım. Çekındi. Du • 
raldadığını görüne» benden so • 
ğuduğunu zannederek gece vakti 
ona koştum! ... Onu benden ayır. 
mayınız! .. Sonra bna yazık olur; 
dayanamam ölürün1 1 ... • 

Diyerek hıçkıra hıçkıra ağla • 
mıştır. 

Fakat kanunun tayin e:tiği yaş 
haddini ne kendisı ne cie sPvgilisi 
doldurmamış olduklarından bit. 
tabi onun bu masum ric1sı yerine 
getirilememiştir. 

Şimdı ana ve babalarına teslim 
olunan küçük Müşerrefle Suley • 
man iki yıl nişanlı duracaklar; 
sonra evleneceklerdir' .. 

Ve altı çürümüş gözlerini süze. 
rek cali ·bir kahkahayla güldü. 

- Ben İffete ne yaptım?,. 
- Fenalık telkin ettin! Onun 

temiz ruhunu 'Phirledin .. Kanını 
zehirledın .. Bütün hayatını zehir. 
!edin .. Ve avucunun ıçine alarak 
istedığin gibi oynattın! 

O .. zavallı karım saf, tecrübesiz 
ve herkesin dostuğuna inanan te. 
miz kalbli bir kadmdı. Sen onun 
nezahet ve samimiyet.ndcn istifa. 
de ederek, bıçareyı çanıııra düşür. 
dün .. Onu mahvettin! Hiıla: •Ben 
ona ne yaptım?• ciiyerek benimle 
eğleniyorsun, değ'1 mi? İ9te, cemi. 
yetın. mazlum in;anlarııı intika. 
mını alı orum s~ndcn. Eğer bo. 
mon' iden dönerken, seııi gebert
s2ydim, kimse 1Jrmiyecekti brni 
fakat, bır leş kargasını öldürmek. 
ten ne çikar? diyerek seni en çok 
gü,·endiğ!n bir zabıt.ı memuru. 
nun kolundan aldım .. Buraya ka. 
çırdım. Sana, kanunun ve cı.:miye- 1 

tin \'eremedıği ceznların en ağırı. 

Leylf ve meccani imtihanlarının kabul 
şartlarını yazıyoruz. 

• [Yazılarını mımıazaman 
rettiğimiz il.hned .)tik<Iİ. 
mer arkadaş,mızın ılış pO 
makaJeleri yaz tııtıli r.ıu 
tile inkıta ctmi§tir. Tel.."1'1' Kültür bakanllğının eni emri zılarını neşr.? bnşloyı,.ı:İı 

Lise ve orta mekteblere alına. 
cak leyli, meccani talebeler hak.. 
kında dün maarü müdürlüğüne 

talimat gönderilmiştir. Bu tali • 
mata göre; 

Seçme sınavları bir Eylül 1938 
perşembe günü saat dokuzda 
başlıyacaktır. S"'<Jme sınavlarına 

girecekler baş vurmaları 27 Ağus 
tos 1938 Cumartesi saat 13 e ka. 
dar kabul edilecektir. Seçme sı.. 

navlarına gireceklerin durumları 
ve gösterecekleri belgeler dırek 
törlerce gözden geçirilecek, gere. 
kirse Bakanlıkça araştırma yapı
lacaktır. Seçm~ sınavlarına gıre. 

ceklerin şu şartları taşımaları ge. 
rektir: Türk olmak, lise ve orta 
okullar talimatoamesinin her sınıf 
için saptadığı yaşlarda bulunnı.ık, 
bedence ve ruhça hasta, illetli, sa. 
kat ve kusurlu olmamak, okutamı. 
yacak kadar baba.anası fakir oL 
mak c.belge örnı-ği okullara gön. 
derilmiştir.. Zekası, çalqkanlıi,'1, 

ahlakı talebesi bulunduğu okul. 
dan alacağı fotoğraflı bir belge ile 
saptanmak. (b•"lge örneği okulla. 
ra gönderilmiştir.) 

Sınıfında kalmış olmamak, 

Sınavarı )rapacak o tn komisyon 
başkanı usulüne .ıygun ı,lan :!ı. 

!ekleri kabul ile şartları taşıyın. 
larm adlarını \'e künyelerini \es 
bit ederek kendilerine f'Jl 'ğraflı 
bir belge ve herh'rnııgı bir yanlış 
lığa meydan v~rim0nıek üzere bır 
de sıra numarası verecektir. Bu 
sıra numarası sınavı girı-n talebe 
n'in her türlü işlerinde kuılanıla 

caktır. Ancak bu fotoğraflı 1:-elge 
yi göstereneler sınavlara kabul e 
dileceklerdir. 

Seçme sınavları l•P" iltaylık 

merkezinde bulur.an lisede, lıse 

bulunmıyan yerlerde orta okul • 
larda, kazalardaki orta okullarda 
ve ortadkul buluıırnıyan il mer • 
ketlerindeki kültür direktörlükle. 
rinde yapılacaktır. 

Seçme soruları her sınıf için 
ayrı ayrı olmak üzere Bakanlık • 
tan gönderilecektir. 

Sınav komi.>yonları: 

Okullarda okul direktörünün, 
kültü rdairelerınde kültür direk. 
törünün başkanlığı altında üç öğ. 

retmenden teşekkül edecektir. 
Lise ve ortaokul bulunmıyan il • 
baylikta ilkokul öğretmenleri yeya · 
ilkokul ispektereri komisyonara 
alınır. Komisyon başkanı gerekli 
görürse komisyon üyelerini çoğal. 
tabilir. 

Seçme sınavları (Türkçe _ Ede. 
hiyat), Matem•t!k), Tarih • Coğ. 
rafya) derslerinden yazılı olarak 
yapılacaktır. 

Bakanıktan gönderilecek olan 
soru zarfları sınav komisyonla • 
rınca talebe önünde tam saat 9 
da açılarak talebey~ bildirilecek. 
tir. 

Soruların cevabları bu sınav • 
!ar için gönderilın:ş olan kağıd • 
lara yazılacaktı~. 
Sınav k:iğıdları nıühürienmi • 

nı, en şiddetlisini vereceğim. Seni 
~kence ile geberteceğm .. Anlı. 

yor musun? 
Mansur, saadetinı çaldığına ve 

yuvasını yıktığına kant olduğu bu 
kumanbaz kadının saçlarını yaka. 
!adı .. Çekli.. ve koyudan sürükli. 
yerek çıkardı. 

- Haydi, bur~da, toprak üstün. 
de yat, geber şimd( 

Meliıhatin bacaklarını da iple 
sardı .. bahçesindeki köpeğin önü. 
ne yemek koyar gibi. Melahatin 
başı ucuna bir mıktar ekmek duğ. 
rıyarak, demir bpılı taş odayı ka. 
padı.. üzerinden kilitleyip üst ka. 
ta çıktı. 

Mansur, timarhan~dcn kaçtığı 

gündenbcri burad.ı mı yatyordu? 
Bu, belli değildi. 

Mansur buraya b!raz sakal bı. 
rakrnış ve kıyafe.ını değiştirmiş 
olarak gelmiş, hu evı kıralayıp, 
kimseye görünmeden buracıkta 

yaşamağa başlam•ştı. 

''levamı var) 

kadar bu siiı>mda gılvıi~ 
yeceği gibi hiçbir suretle de işa - politika ııazı!arına Sorı 1 
retlen.miyecektir. grafın değerli haricı sitJI' 

Seçme sınavları şöyle yapıla - mulıarrirİ~rindcn AfımeO ~ 
caktır: uf yazmıya devem edecf 

Soru zarfları açılmadan önce .:# 
• Avrupa politika ıileP1İ 1" 

komısyon her talebeye bir kağıd 
d - k '" eddel k k' • d İspanya meselesinin varacal' agıtaca tır . . cnüsv i tlgı 
kullanılmıyacaktır. Yalnız mate _ ticeyi merakla bekliyor. isp-" 
matik sınavı ıçin ınusveddelik ve. daki gönüllülerin geri çek! .ı;. 
r'ilebilir. ~çin verilen karar ma!ıim. ~ 

Her talebe k~ndı kiığır!ının sağ ltalyan anla ması da la~ 
köşe...indeki adını, sıra nwaara _ mevkiine çıkabilmek içiıı 

İspanyadaki İtalyan kıtaatııt"...ı sıru, sınava gırdiği olculur. adını, iti"! 
sınıfını yazdıktan scnra komis • kilmesi şartının yerine gel 
yonun bakımı ::ıltınch kapa) ıp ya. sini beklemektedir. Loodr• 
pl<jtıracaktır. müdahale kom.ilesi geçe• . 

teklif edilmiş olan İngiliz teki 
Kağıdlrının köşelerinin her ta. ııJ 

nihayet bir sene sonra kalı 
letıe tarafında ntamamen yapış • 

derek geç kalmış bulunmııJı:l• 
tırıldığı belli olduktan sonra sap. 

raber İspany. adaki kontrol"' .• .A tanmış olan saatte zarf baş.kan ta. ll'i 
rada ve deıınıde yerine getır 

rafından açılacak ve sorular ko • gerek cumhuriyet hükfuoetııı'j 
misyon üyesinden biri tarafından ar'l 
tahtaya yazılacaktır. gerek General Fraoko 1 

bazı mertebe oıulıariblik b~ Talebeye dikte ettd-ilecek soru 
çikarsa tahtaya yazılmayıp doğ • kunu tanunağa kadar gi 

dlr. Bununla beraber 
nırlan doğruya talebeye yazdırı • 
laea.ktır. Frankooun muhariblik 

Kfığıdların her iki tarafı cevab. taıunmış olması ona şimdit:,. 
!arla tamamen dolar ve yeni bir dar taraftarlık clıni~ olaJı 

leUcrin muntazır nazarını kağıd lazım olurs;ı ikinci bir kil. 
bir netice olaca.ksada bu ~ ğıd verilecektir. Birden fazla kiL 
Şeyden evvel İspanyadaki ğıdların biıibirine iğnelenmesi ge. 

rektir. cı lataatm geri çekilmesi İŞİ 
bittikten sonra tahakkuk 

Sınav için ayrılan saat biter bit. 
demektir. 

mez kağıdlar toplanılacak ve kon. 
trol edildikten sonra zarfa kona - İspanya vukuat ve bıidi"' 
rak kapatılacaktır. varacağı neticeyi bekleııı~ ..l 
Sınava kaç taleıbenın girdıği, aylarca intizara lüzum kalJI"". 

soru zarflarının zamanı~da açılıp sızın 1' oisao Roma itiliftJlııı 
açılmadığı, sınavın cereyan ettiği bikat sahasıoa konması ital1' 
tutuLgada saptan~caktH". (Tutuğla rafından arzu edilmemiş d 
örneği okullara gönderilm4lır). Fakat . gönüllülerin çekil 

Türkçe _ edebi yat sınavı ı ey • meselesi öyle kuvvetle k 
ifil 1938 perşembe, matematik sı.. bir şarttır ki bunun kat'iYel 
navı 2 eylfıl 1938 cuma, tarih • sarahati karşısında bir türlÖ 
coğrafya sına\'t 3 ey!Ul 1938 cu • ka bir tevil )·oluna gidile 
martesi günlerinde yapılacaktır. tir. Hatırlardadır ki 16 ° 
Sınavların kaç saat süreceği soru itilüoame inualanırken So rıl 
zarfları üzerinde yazılıdır. beliren hava hep General f , 
Bakanlık, nu:nara ölçülerini bir. konun galib gelerek IspanY'. 

!eştirmek ereğile sınav kağıdla • bitireceği ümldlerile dolu id• 
rın ıbir komisyona tedkik ettire. kat ilkbaharın ondan sonrak·iııı' 
cektir. Bunun için her sınavın so. taları bep cumhuriyet hül<~ 
nunda ceva:b kiığıdbrı iıir z"rf tinin kuvvetli muknverrı•1:,,ı 
içine konaralc mühürlenecek ve ve General Frankonun d•.Ş9~ 
resmi taahhüdiü olarak o gıin or. yardım beklemesilc gtt,~); 
ta öğretim gn:ıel direktörluğıine Ondan sonra politika ale 

gönderilecek ve zarfın üzerine çıkan şayialar İngiliz • it:t 
parasız yatılı talebeye aıd olduğu anlaşmasının tatbiki için art f 
yzılacaktır. (Dığer Pvrak okulda ,.at": 

panya vukuatının ncrc}·e .. ' -~ 
kalacaktır.) rfl"·, 

ğını beklemeğe liizum ı:o .. 'p J 
Komisyon başkanı son sınav ka. ef"" 

ğıdlarile birlikte talebenin adları zin itilıifoameyi kağıd uı: el 
kalmış olmaktan bir an ev•·~,)'. 

ve baba adlarile geçim durumla • JD""'.) 
rını erkek veya kız olduklarını tarmak icab ettiğine dair _.,: 

gösterihneğe başlanan a..S / gösterir bir lıste ile not ,·azı! • jJı 
mağa mahsus listeyi hazırlıyarak dairdi. Fakat itilıilın sar' 
gönderecektir. Birinci listede baş. maddelerine göre ber,.e1d-ıİ 
kan her talebenin geçim durumu vel İspanyadaki İtalyan kıı-' 
hakkındaki san' atını da yaz.'lcak _ geri çağırılması icab ediyo, (. 

tır. Liste örnekleri okullara giin. Geçen ayların bu safb~·~~ • 
derilmi.ştir.) oüz unutulmamıştır. Bu~.ıı' 
Yukarıdaki şarlhr •çind ~ pa • ziyeti gözöoüne daha i)'l ':;; ı 

rasız yatılı sınavlarında kazanan. bilmek için ise bu safha! / 
ların adları gaz~et!erl• ilin edi - hatırdan çıkarmamak 1~ / 
lecektir. İngi bil~ yor. Bugün '!terede 1 

Sınavlarda kazanma dereceleri .at'/ karşı alınan .bir vaziyet 
'bir olanlardan ş"hid çocukları üs. ıııı 
tün tutu'lacaktır. Bunun için Jis _ da İngiliz - ıtaıyao aulaŞ ~I 
tede şehid çocu'khrının adları kır. hakikaten tatbikat sahasın•! t 
mızı kalemle ıyrıc.ı gösterile _ bilmesinde herşeyden ev•• / 

cektir. panyadaki İtalyan kı~atı0~1 
Kazandığı, okullara tebliğ edi. çekilmesi şartının yerme 

len talE"be ayrıca gönderilmiş olan mesidir. Gerek ademi "'°!ı 
raporları sıhhat kurumuna dol - komitesinin kararlarının 

1 
durtacak radyoğrafi de aldıracak ve gerek roma aolaşmasın•-
ve sağlam olduğu anlaşılırsa bir kağıd üzerinde kalmakta01~ de taahhüdnam• tanzim ettirerek 

1 
bilmesi için gönüllü rrı& ·ıı' 

kabul edildiğı okuld gidecektir. d 11 
neticelenmesi İngiltere e ıJ 

İmtoihanlar; ~~hrcmizd, erkek • 111ıl' 
!erin İstanbul erkek lise$;nde, kız. ileri süriilen bir ısrar '" I 
!arın da İstanbul kız lisesinde ya. vemet mahiyeti almaktad~~~ 
pılctaakır. Ahmed/ 
Diğer şehirler iç•n de muhtelif 

şehirlerde ayrı yerler tayin ve 
tesbit olunmu:jlur. 

* Karabüki~ şehirler arası tele. 
fon yapılmaktadır 

K;rabükte'd demir ve çel.k fab.1 
rikalarını inşa eden lngi11z mü • I 
hendislcr grıı!)unun başmüh nelisi 
M. Hempshire dün Londr~dan şch. 
rımize g<>lmiş ve Kurabüke gi: • 
mıştır. 

Sağhk l\upoıtU 
. .o· 

Bu kuponun yl'·1: 1.ı , ı!I 
ıır 

toplayıp idarcmPP. ıJ" 1,ü 
kuyucularımız SON T · 
F'ın birinci sınıf rı·i'· 1 at 

.a 
rı tarafındarı nıccca 11 l; tf• 

edilecekleTdir. Kur""'· 
cfe!I• gün idarehancrn!,,,ı!..; 

mektediT. 
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~aşvekil ve Vekillerimizin seyahati ltalyan 
- ·-·-

önü- Hükumati Vek z· ıı :-- · · "' e r ı m ı z ı n ço gu, Memurda hakh 
halk ta •• kararını Bildirdi rn Üz deki ay Ege mıntaka

s ı na gidecekler 
1\" İzmir panayirinde bü. 

gustesta İ · · k- d d n ··k ·· "d b" 

ıemmuzun birinci gününden. 

beri devlet daireleri bankalar, 
inhisarlar , .. aziyl'tindC'ki resmi 

müesse:;cler saat ikide kapanıyer
lar. Celal Bayar'm devlet memur. 
!arının çalışma ve insanlık hak. 
]arı üzerindeki geni~ ve iusani: 
düşünüşünün güzel hir nüntunesi 
olan bu eser İstanbulun dağınık 
\ t.~ ı•zak mesafeli bir şelıir olnıa ... 
sı yüzünden korkuyoruz ki, üç 
aylık bir imtidad ka7aıımak m u. 
vaffaldyetini kazaııanıı)·auk. 

zmır panayırı resmı uşa ın a yu ve mus11 ır pav-
lllaada; yeni şarap fabrikası, m0dern tütün yon hazırlanacak 

dn • 1 k İtalya hükümeti de, 20 Ağus-.ı.pesun un da temellen abaca 
tosta açılarak 20 Eylülde kapana. 

13- -
olııı uyuk M:ilJet meclisinin tatil 
Jeı-; asından İ.>tifade ederek Vekil_ 

unııın me-' ' . sey·.L . uu~i<et ıçınde tedkik 
~•atıne , k k 

verıniş'.ik. ' 1 aca !arını haber 

ııı!: hıısusta aldığımız mütem _ 
maıuın· at .. k . 

kiııer; . . a gore e serı Ve _ 
ay bo~ııın seyahalı önümüzdeki 

li: --..ıyacaktır 
Zcumıe c-- · .. k . 

lar ,, k' umru ve Inhisar _ 
ve ı]· B 

a~t 1 ay Ali Rana Tarhan, 
ııı . cıs ayının ılk guvlennde iz.. 

ıre gid 
Olan l3 ecek ve yenı kurulacak 
..._ ayraklı ~arab fabrikası ile 
"""ancak t .. ·· 
le ııı utun deposu ınşnatı işi-
ı\dı~uı olacaktı.ı. 

Utah ı;e Vekilı S1racog 1 da Js_ 
IÖşk)~-ıçın İzmir ve Ödemıştekı 

ıııc gidecekler ve o hava. 

lide muhtelif tedkikler yapacak -
!ardır. 

Nafıa Vekilimiz Bay Ali Çetin-

kaya da muhtelif riafı3 müesse -
seleri ve işleri ·et:'."{l.fında tedkik -
!erde bulunmak lızere lzmirc gi-
decektir. 

Diğer taraftan, 20 ağustosta ~ÇJ
lacak olan İıınıir iuarı resmi kü -

şadına riyaset etmeyi kabul bu
yunn Ba~vekilimıı Celal Bayara 

bu seyahatlerinde İktısad Vekili 
Bay Şil.kir Kes<:'blr, ve Endüstri 
Vl'lkıli Bay Faik Kurdoğiu, Maarif 

Vekıli Saffet Arıkan refakat ede
ceklerdir. Bu Vekiileı· de İzmir ve 

J:avalisinde kendı başlarına ted -
kıkl rde bulunacnklardır. 

Muallimler ara-1 Nüfus hüviyel 
-~ında nakil ve Cüzdanları 15 
Bacayişlere ı Kuruş.an 5 
Başlanıyor Kuruşa indi 
B 
h '-:Zı Yerlerdeki mün-

kal llluallimlikler hak· 
1tıda d"' ..J~ un Maarif Mü-
\tllr) ·· " .. ugune malumat 

geldi 
l',ni d 

Yalı; ers senesi başlangıcının 
liıııJ~maaı mUııasebetile muaL 

İ•l· . •rasında nakil ve becayiş 
• <tıne · · . 
aUiırıı gırışi!mektedir. Bazı mu

er, llluht ı· \iner· . e ıf mahallere na-
ını steıı:ışlerdir. 

13uıııar 
ky t k ın ınuaıneleleri peyder. 

e emm .. ı \> u olunmaktadır. 

iilıı a1.ıuı dün, Maarif Mudürhi • 

ll11r: resmen bild.rildiğıne gfüe, 
a Vila t• 

ifa Ye ı muallim kadrosun-
aııcak b' k 

llıaJtt ır aç münhal bulun • 

Buhusustaki kararın 

tatbikine başlanması 

dün Dahiliye V ekate-
tinden bildirildi 
Dah..liye Vekaleti, Büyük 

Millet Meclısinin son toplantısın
da kabul olunan bir kanunla 15 
kuruştan 5 kuruşa indirilen mi -
fus hüviyet cüzdanları hakkında
ki bu kararı dün viillyete reomen 
tebliğ etmiştir. 

Bu tebliğ mucibince badema 
tekmıl nüfus hüviyet cüzdanlar, 
her yerde halka 5 kuruş alınarak 

verilecektir. 

cak olan 938 beynelmilel İzmır 
fuarına resmen iştirak edeceğim 

Hariciye Vekiıletimize bildirmiş
tir. 

Bu karar al.ika ve memnuniyet 
ile karşılanmıştır. 

Keyfiyet Hariciye Vekiı'etimiz 
yolile fuar komitesine bildiri _ 
mştir. İtalya için, müsait ve geni~ 
bir paviyon yeri ayrılacaktır. 

Bu suretle, 938 senesi İzmir fu_ 
arına iştirak edecek olan ecnebi 
hükümetlcrin sayısı 10 a yaklaş
mış bulunmaktadır. ----
Fotoğraf 
Amatörleri için 
Begnelmilel 
Sergi 
Sat19ta yabılacak o lan 
sergiye güzel resim 
çekan herkes fotoğraf 

gönder3bllecek 
12 eylülde ~çılar , •, 2 n·cı ılk 

teşrinde kapanma;. üzere Sela -
nN<te bir bcynclmılel fotograf 
sen'at eserleri s~rgisi açılacağı dün 
şehrimizdeki alakadarlara bild' _ 
rilmiştr. 

Sergye dünyanın her yerindeki 
fotograf san'atkarları ve amatör. 
!eri davet olunmuştur. 

Teşhır olunan eserler serg , sa
lonunda satılacaktır. 

Her istiyen Tiirk fotograf 
san'atkar ve amatörü bu sergiye 
iştirak edellıilecekLr 

l>abahları Pendikten. Ada lar _ 

dan, Yenimahalleden, Ue) kozdan, 

Bakırkö) ünden, EyüLdcn şehir i. 

çinc inıniye mecbur o!an ıneruu.r

lar var. Bunların sa)•m bir hayli 

tutuyor. Gazetelerde okuduğu -

mttza göre şimdiden hn sın1f ıne .. 

murlar aras1nda şu rereyan \;ar ... 
dır: 

- Saat ikiye kadar çalı~mak, 
ikide daireden çıkmak, en a~a;; 
bir. bir buçuk saatle eve gitmek, 
öı!lc )·eıneğini ü<: buçuk dörtte 
yememizi İcab ettiriyor. Uu la _ 
Jı~ımrniilsüz oluyor. 

Öğle yemeği için yine bir sa. 

atlik bir tatil bırakılso V<' daire. 

ler iki yerine iki buçukta kapansa 

daha iyi olacak. .. 

Halkın da şikayeti var: 

- Uzak yerlerden iş takib'ne 

iııi~·oruz. Gclinciye kadar öğle 

oluyor ve tatil saati ~ar~abuk ge. 

liyor. İşlerimiz kalıyoı-. Vakitten 

ve giiııden kaybediyornz. 

Bu vaziyette görülüyor ki mc .. 

nınrun da, halkın da hakkı var. 

Fakat, ne yapmalı?. Bunu böyle 

bırakmamal1, halkın dec!i_i{ini mi, 

memurun istediğini mi, hangisini 

hapmalı?. 

Hakikaten karar vermek ııüc.-. 

BÜRIIAN CEVAD 

Bu yıl yeni orta mektel.> 
açı l mıya.c ak ını ? .. 

Çifte tedrisat, usulü bu se ;; e orta mek
teblere de teşmi l e lunı.ıyer 

M evcud orta mekteb muallimlı~ rl a dedi ne bu 

sene girecekler i de llAve olund uğu t a kdird e 

bile yi ne iht ı yaç ka rşılanc- mı yor ı. 
1 llıiintıa 

1
"e eksemi köyde olan bu 

<şiar 
3 

mu31liml.k!erin asli ma. 

Ankaradaki Balkan 
devletleri Erkinı
harbiye toplantısı 

bit ti 
An:karada tophnan Balkan An

tantaı devletleri erkanıharbiye -
!eri toplantısı bi:miş ve murah -
haslar bu sabahki ekspresle şehri
mize gelmişlerdir. 

Bu yıl orta mektcblerc• en aşağı 
20-25 bin tal~benin müracaat e. 
dcccği tahmin olunmaktadır. 

m!'dikçe bu yıl orta mekteb açıl _ \ 

ı da 
llıeJttect· eıı çok 16 lirayı geçme. 

ır. 

tlaarif M: .. 
fe!ır • Udurluğü bu vaziyeti 

ltııı~d • 
llıalar en Borsaya naklolun-
li• ını lstiyel'.' muallimlere teb-' 

g etıııışur 

Ayrıca 'r . • 
bazı . ' ekırdag köylerinde de 
' llıunhaı 
&u M . muall,mlikler oldu-

•arıf ı.ı:··d· 
llııştir A. ~ urJıiğüne bildiri!. 
ilttnal zamı Eylül 15 e kadar 

ec!Jnı 
Şeh . ış olacaktır. 

rım;zd 
lerdcn b en veya diğ~r şehir-
llakill . u kabn kendiliklerinden 

erın, . t• 
Yol l>ataı; ıs ıyen muall.mleu, 

1 
ven!miyecektir. 

Balkanlı generaller, Haydar -
paşa istasyonıındJ askerlerimiz 
tarafından karşılaıun;şlardır. 

Bu sabah şehrimize gelen Yu -
nanlı albay Panayoti Yanakopulo, 
albay Kiryakos Pezopulos, yarbay 
Konstantin Val\is, önı üzba~ı Jorj 
Kardelliş, Romanyalı yarbay Al
dea Romilo>, yarbay Trayan Te -
odersko, Yugoslavyalı da binbaşı 
Mihail Lazoriç .ı'~şama kadar şeh
rimizin şayanı t~maşa yerlerini 
gezecekler ve akşam memleket
lerine hareket edeceklrdir . 

b~~l.ti GONLOM r-::--.=.:.. Y A Z A N 
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ııı a'Ylr, dah . 
esıeg . a a. 1 •smınızı· ve 

·~ııı ··-
&e'l'ıyotd ogrenmeden evvel de 
lıı -da ol~·· Elbette bunun far _ 

Suad uşsunuıdur• .. 
ct· • derın ı 

• y •d ıır l!'cmnuniyetle c u. 
lı _enç kıı söz . .. . . 
~la .ıvu 

1 
~nu bıtırd,ğ· zaman 

•1 Ç .arınct~ t • 
erin· uttugu yumuk 

,,, ı çekmek . 
~'atlı: ıs · • tı Bırak. 

he.._ İster n: ' 
ıı ı..enım eı·. İlhan.. bu eller 
.._ s, n ınııı kalsı;. '·· 
'• ll ·•terse. S 3d 

il "l1 • 
u e:, ist Yorlll'l İlh 

'-· Sahi · an ... 
.._ İçi b, r.e d yor. 

l1de bu "-duğum ellerin 

sahıbi gibi düşunıiyorum diyor. 
- Te~ekkür ed~rim İlhan .• beni 

belki karanlık '.Jir adam görüyor-

sun. Sayende aydınlanacağım. 

Bana yeniden ya~amak arzusu-

nu verd.n. Bugün her zamankın
den başka bır adamım. Yalnız 

s~nden bir şey istiyeceğim İlhan .. 

bana kat'iyen dü-ı ne için karan_ 

lık ve )'3lnız bir ınsan olduğumu 

kat'iyen sorma.. bu faslı burada 

kapıyorum. Bana diinü unuttur

mıya çalış .• ben de unutmıya ça
l!iacağını. 

ERTESİ GÜN!.. 

Kahya sabahleyin erkenden ka. 

Hal'lıuki elde mevcud muallim 
adedine, bu :;ene girecekler de 
ilave olunduğıı takd\rdc yine bu 
talebelerin hepoıııı okutacak mu
allim kadrosu temin edilememiş 
olacaktır. 

Bu münasebeti<? Maarif Veka -
Jeti bu sene yeni bır karar ver _ 
miştir. Bu karam göre bu yıl 

yalmz lüzumlıı görülen yerlerde 
orta mekte>b açılaeaktır. Talebesi 
çok olan yerlerde de mevcud mek. 
te.blerde şubeler aç.lacak ve mev
cud mekte.bler takviye olunacak -
tır. 

Kat'i zaruret ve lüzum görül _ 

zaya inerek vapurua kaçta gele

ceğini öğrenmiş'.i. Acenteden ak. 

şam üstüne doğru gelir. demişler

di. Suad, iskeleye i1'diği vakit İl

hanı, Tomris, Saniha ve annesile 

beraber görünce a [alladı: 

- Ne şiniz var burada Suad 

Bey? .. 

- Ya sizin ne işin'z var İlhan 

Hanım? .. 

- Benim fstanbuldan çok sev-

diğim bir ark3daşım geliyor. 

- Benim de kardeşim!.. 

- Yaaa .. gözünüz aydın .. 

- Sizin de ... 

- Kardeşinizden hiç bahsetme. 
miştiniz. 

- Fırsat düşm:>mişti ki .. tah -

silde idL Her halde dinlenmeğe 

geliyor. 

- Sizden avdetto arkadaşımın 

mıyacaktır. Bazı yerlerde şube aç. 
mak imkanı dd2 edll'iilş olsa bıle 
talebe fazlalığı ola:ı yerlerde bu 
bu sene orta m.ekt( berdc d< çıfte 

tedrisat usulü tatb•k olunacaktır. 
Çifte tedris1t ıısttliin~ talebesi 

çok muallim kadrosu dar olan yer. 
!erde de devam olunacaktır. 

Şehrimizde temdi atılmış olan 
orta mckteblerin ınşaatı bu yıl 

bitirile<ek!ir. 

İstanbuln hususi vaziyetine gö

re KadıkÖ\', Üsküdar ve Boğ~ziçi 
gibi yerlerde yenı tesis olunması 

evvelce kararla~tırılmış olan yeni 
orta mekteblerın b•ı sene açılıp 
a.çılmıyacağı da yakında belli o _ 
lacaktır. 

telgrafını evd,~ b!.lldum. Bilsenız 

ne kadar severim onu .. aylardan

beri göziim yolda, kendisin, beklı

yordum. Nihayet işleri bitmL~ O

lacak ki ..• 

Vapur biraz ~ccikt;ğı içın g:ı -

zinoya girdiler Su :d çok ne~·e -

lydı. Ond~i bu rleğişikliğiıı Toın

risle Saniha da farkında olmuş -

!ardı. İlhan, onlara her hald~ asıl 
Suadi tanıtmış olac:ık ki, genç a

dama karşı dahg fazla sempati 

gösteriyorlar ve dah1 çok alaka

dar oluyor, inceden ınceye tcdkik 

ediyor !ardı. 

Suad hakikaten taşkın bi.r neş'e 

içerisindeydi. Buna sebeb, karde

şının gelişi mi idi, yoksa İlhanla 

mıiştcreken venr.'ş olduklan ka

rar mı? .• 

Kim bılir .. Belki bıri, belki di

ğer , bclk> ikısi de. 

Şehir meseleleri --- ... --- -· -- --
Memurların çalışma 

saatleri 
A g sonunda gene eski mesai 

saatlerine mi dönülecek ?. 
Resmi dairelPrde tatb'k edilen 

yeni çalışma proıç-ar.tc bir tecrü
be mahiyetindeydi. Yeni çıkan bir 
habere göre aybaşından itibaren 
yıne eski çalışma programı tatbik 
edilecektir. Heni.ız bı; haberi te -
yid eden resmi bir lr'alürnat yok. 
tur. Fakat böyle olmakla bera. 
her, yeni çalı,ma programından 
alınan lecrübel~rdt., daire amir -
leri t arafından, Dahiliye Vekiıle. 
tine bildirilm~'<tcd;~-

Yenı çalışını p~oııramı ne yap. 
tı? Bunun ilk t.es!rlcrini, evvelce 
yazmıştık. Fakat şımdı aradan 
haftalar ge-;t . ~ı ;ç n, tel.rar bu 
mevzu üzerinde dtJrmak zamanı 
gelmiştır. 

Yen1en saati mt'sc ·csı rcsıni da
ire erde, saat sekı-clcn ikıye ka. 
dar çal4m~nm tek bır ma1ızuru 
vardır. O da ;,·emc•k saatı mcsc. 
Jesıdır. Vakıa vak.ind~ _yemek .Ye-

1 
meği itiyad edınınış kımse 1.;:rın, 

saat on k de birer s.m.d ve ve san. 
duviçle bu iş. h3Jetmektedirler. 
Fakat bu da 1<5[ı de~ · ldir. 

Ekseri mmeut,..ı ırı evlen, da
irelerinden pe~< ı.z:;J<tadır. S3at 
ikıde işınden ~ıkan bir memur, 
ancak üçte ev1,.,"' vat&bilir. Saat 
üce kadar bir ıdmidle vakit gc -
çirmek gü\; bir i~tir. O halde ne 
) apmak lazım ... 

BİR DAİRE ;uf-DÜRÜ NE 
DİYOR? 

Bu mesele ha1
{'

1
\: ,,J bazı daire 

müdürlerinin fikırlerini sorduk. 
Bir daire müduru diyor k.. 

Saat sckzcıen ikiye kadJr ça. 
lışmak ümıdi es1s i'.ıbarile yi bır 
usulür. Fakat sa1: 12 de p~ydos 
ederek, tekrac lııı de işı> başlamak, 

sonra saa~ üs;t\? j~i b Jrnıck daha 
iyi olurdu. Bu suretle yem<'k saati 
g;bi en müh!m bır zamanaa, bir ı 
saatlik paydos arasınd:ı halledi • 
lirdı. S&~t üçt 0 i~iııden çıkan tir 
memur, karnı tok olarak evine 
gid~bilird ı. 

TATİLDEN ISTİFADE ETMELİ 

surette tatil yaparlardı Yalova, 
Adalar için de bu tarzda gezin -
tiler yapmak kabil olurdu. 

KİTAB MERAh.'LILARI 
NE DİYOR? 

Yeni çalışma prog~aın umunu 
kütiiphanelerrl" de tatbik edil -
miştir. Halbukı kitab okumağa 
vakti olmıyan memc;rlar Yakit ge. 
çirmek için en gUzc'. yı:'rlcrden 
biri de kü'.übhane:cr olabilirdi. 
Halbuki kütüphane 1c ı· cie kapa -
lıdır. 

Hasılı saat iı<idcn akşama ka -
dar geçen boş saatlerı kitab o -
kumak, gezintı vapmak ve d.ğer 

eğ;l'nceler tertıb etme,< surctlle 
doldurmak lamııclı. Halbukı bu 
g:.ııı teşkilat yapı ~ıradıgı ıçin, 

bazı memur.ar iş"'r .ndcn çıktık_ 
tan sonra. r;p yapocak'arını şaşı -
rıyorlar, valnız evıne çek !ip, se. 
dirin üıer nde sırt'" rtü yatmak 
suretile .stirah ıt etmek k:i!ı de. 
ğild.r. Belki in;an, bırkaç gün 

de böyle dinlmt•bil r, fakJt ~er 

gün de sed rin uzcrincfo uzanmak 

insanı usandır r Jn Jn boş snat
lerinde eğlenr.wl< ,._. ~ehrın güzel 
manzaralarından ıstiladc etmek 
ister. 

Avanslar 
Hakkında 
Bir emir 

JI. A. 

Bade ma memar ve mu· 
teah hidlere verilen 
avans ara nek . dar 
pul ya pıştırılacak ? \ 
Avanlar hakkında Maliye Ve. 

mun gönderilmiştir: 

·Bazı mahallercc tahakkuk et
miş bir alacağın tediyesinde tan. 

z;m ed.len makbuzların, avans 
makbuzu addedilerek nisbi res.. 

me tabi tutulduğu ve avansın mo. 

hiyctinın tayininde \ert'<idüde du
şüldüğii anlaşılmıştır. 

Düğüm üstüne 
d~ğüm 

Yolda her raslanan sarı ... ın ka. 
d.Jna •acaba bu mu?• btifhanıilc 
bakıldığı gimlcrde Hacı O"nan. 
ba)·ın d•ycli son derece .,,,ra _ 
rengiz ,-e karanlık bir perdenin 
al tında giıli kal~h. 

AJi Rlza, Ömer Liıtfi isminde 
bir ~förü vurduktan sonra ara_ 
ba>ma all.ıyarak İpsalaya gc~iyur, 
orada l\tuJıiddin ismiııde bir;t.iİnİ 
vuruJor ve kcudi de ôlü}or. 

Bir sar~ıo kadının sebebi~ '" 
\'erdiKi bu çifte cinayt•t, i~liye-nın 
de or tadan kaybolması ile bü>bü. 
tün muammaya benıer bir hal ah. 
yor. 

Zabıta nihayet ~IUa)·ctiııi ko. 
nilc ödi3:en katilin karı~ı Yano 
layı ,.e iki çocuğunu 11ra111akla 
meşgul olmağa baslaml'tt. Hii • 
ğüm ant'ak bunların nlt>) dana 
l"ıkmasile ('Özülnıii~ bnlunac?k'ı • 
Onlar belki de nnlatacaklar. rnk. 
a~·ı hikiye cdecekJrr,1L 

Onlar bugün, nilıa~·<·t >nbta • 

nın kuvvl't1i araştırnln1arı kar • 
~ısmda daha fazla gizlt.•nd'.,.i ,-rr. 
de kalamadılar •·e mt ·dana ç k. 
tılar. Fak.at talıın su riJ\ esuıe 
bakın ki onlar d,, yanı Yanola 
ile iki ÇO('uğ'u da (,li1 o1ar._.1,. lı...lr ... 

ınuza geliyorlar. 

Talını!nlcr, J\luhiddinle "evi~ti. 
i:i kanaatilc karısına olan kininin 
intikaınıoı almak irın .ı\li Rı..ının 
elindt': ran \'erdigi ,.e İp ~tl~dahi 
iışığını da ortadan kaldırmak için 
şoför Ömrr Liıtfi.ı i iildiirdiioıl 
merke:ıindt..~İr. 

FP ·at hıitün bunlar h:ı kapl,ıı. 

r:ı bıı· perdenin arka~ıılda O.\ na • 
nan bir dramın e lıa \'ak'a ı 

hepsi de ölü oldun-u i<:in :ı.·ine h:l. 
eli e tamamilc bir tahminin hu • 
d11dunu aşaman1al4. tadı 

Bu böyle olmakla b~r•hı•r daı . 

ma •hakikat at";.ıh:ı ı~n lnlnn nlc-_ 

rin k~ndisi midir?• istifhamı ebe. 
d iyen a ·ni müph<'n1 n1ana,ını 

n1uhafaza edecektir. 
BununJa bera'bı--r baz.an tahmin, 

hakikatin tistönde ~-<'r alır. 

Kazara Ali R iza .aij' ve hakıkat 
de bu tahminin ta kendısi ol,ay. 
dı korkarım ki TiiTk Cı•nı I<a • 
nununda '1nu malıı.-illlı ederek 
bir madde bulunamı~ ara Hı. Zira 
,-azıı kanon bu derece fod bir 
cinayeti ta!l>DVVltT edem"mİ!"tİr. 

HALK FİLOZOFU 

Büyükdere 

Beyaz 
Park' a 
Münir 

Saat ikide i~·nden çıkan me -
murların çoğıı günün, bu boş sa. 
atlerinden islifJ fr edemiyorlar. 
Halbuki vapur ıdarcleri, yeni ta
rifeler yapnı ,·1; 5uretile, bu boş 

saatlerden istif.ıde zdebılirdi "ic
sela: Saat üçt 0 n sonr1 bu oıcak 
günlerde, Boğaz sdt'rleri terti!ı 

etmek mümkündıir. Hem bu se
ferler, mevcud tariielcrin hari -

cinde bir s.:frr oid.CJğt için. tr1n
ziliit yapmak J,1 kabildır. Diğer 

taraftan aileleııl-,! birlikte bu ge

zintiye iştirak edecek kimsC'lcr~ 

y;ne tenzilat yapm~k pek faydalı 
olurdu. Hasılı '1at ikiden akşama 

kadar geçen bu,; zaman>, gezinti. 
!erle doldurmak Jazımdır. Vapur 

idareleri bu, boş saatlerim doldur. 

mak için yaz P,ünjcrine mahsus 
çok güzel programlar yapmalı -

dır. Bundan l<"ndilcrı de istifade 

e'.tikleri gibi, m~mur!ar dd ıemiz 
hava almak sur~tilc, mükemmel 

Avan>, hcniiz tahakkuıı: etme. 

miş olan alacak veya ıfa edilme. 

miş bır hızmet ve taahrüd mu -
kabilinde yapılan tediyelerdi~. 
Bu kabil tediyatı tevsik ıçin tan

zim olunan makbuzlar, binde ,ki 
damga resmine tabidir. 

Hcr hangi bir malın teslimi ve 

ya hizmetın ifası dolayı:;ilc bayi 

veya müteahhid.n tahakkuk et 
miş alacağına mah.suben muhtelif 

zaman ;arda kısım kısım yapılan 

ted;yelerde avans mahiyet, o! _ 

!Nureddin 

Vapur çok geç kaldı. 

( ...... ) a ki yolc:ı bıraktı. Bun. 

lardan biri Sındm be1dediği, kar

deşi Sami, diğeri de .• 

İihanın arkad~. 

Semra! .. 

idi. 

Suad Semrayı, İll-:ı nda Samı. 

yi görunce sarnlmışlerciı. Yüzleri

ne dikkat ed~n1er, onları sı:vdik. 

leri insana kavuşan bu sevıncin 

pembeliği deği., çok fena bir sürp

rizle karşılaşmış l<'msekrln, zalim 

tesadüflerin boyadığı san renk İ

çinde adeta güflenınış hır vaz.yet. 

te bulı.nduklarını görürlerd;. 

Vapu-:-dan inen iki yolcu yalnız 

bu iki insanı Jegil bir üc;üncüyıi 

daha sarsmıştı. O d~ Tc~risti. 

Çünkü Sami, ha~·al!enle beraber 

kaybettiği erk~kti. 

madığından bu hususta tanzim o. 

lunan makbuzlar iki veya beş ku

ruş resme tabi tutulması icab e. 
der.• 

kız ınızı 

mek 
kardetime iste. 
iç in g e l dim 1 

KALBiMİZ, IZTHlABLARt:\UZI 

GÖMDÜÔÜMÜ BİR 

MEZAHLiKTIU 

•. Ieycı.na çıkan hakika! 
.!:~ bir feragat dnha .• 

::;uad Sadı odaS1nd~ kazaya in_ 

mek için hazır!an.yordu. Kayma

kamı görecektı. Bu zıyaretin bu

yilk bir ehemmiye:i vardı. Çünkü 

İlhanı isteyecektı. 

Sami geleli üç gün olmuştu. 

Bu üç gün içinde, hC'r gün karar 

verıyor, fakat biraz sonra cayı -

yordu. 

Üzüntülıi bı- tereddüd ıçindey_ 

dL Vapurdan s~:nı·nnııı ineceği j 

rüyasında görse, burun riiya bile 

olduğuna inanamcztlı. 

(Deyanı.ı rar) 

--
Yaz Kona _ rı 

16 temmuz Cumartesi 
günü akşamı 

Konseri sabaha kadar d evam 

edecek muhteşem bir KIR 
BALOSU takib edecekt ir. 

Vapur v e ot obüs se rvisi temin 

edilmiştir. 

Dühuliye serbesttir. l\lasala
rınızı şimdiden tedarik edebilir · 

siniz. Telefon: 32 - 43 

1~~7 li.ı•rl 

Ceoıaziyclcvel 

16 

l.>) ! .. ı ıl 

Tcm:nuz 

1 
YJ 19:S8,A y ·ı, ll•~ 195,Hım 7; 

14 Tem muu Perşembe -

Vakill Jr 

Güneş 

Ôğle 
l.i:ıJi 

Akşam 

Yatsı 
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Sinirli koca .. INGILTERE ve HARB! l 
=======~..:...:-=-~-= ~-======-

l ngilfereden, Fransaga 
N için kaçmış ? 

Dominyonlar; Avrupa işleri yüzünden lngiliz im· 
paratorauğunun harbe sürüklemesine razı olmı 

yacaklarını her vesile ile tekrar ediyorlar •• 
Muhakemede öyie iddialarda bulunul

d u ki hayret etmemek imkansız Eğer İngiltere harb ederse .. 
- Allo .. yerek telefonu kapar. 
Mümkün değil tarif edemem. 

Londra gazetelerinde uzun u. 
zadıya dedıkodusu yapılan mese. 
leyı hulasa ederek •Son Telgraf• 
b:r iki gündenberi yazmaktadır. 
Danimarkalı Kont Reventlov ka. 
rısını tehdid etmekle maznun o. 
!arak mahkemeye sevkedilmiş, 

kefa.ete bağlanarak tahliye olun 
muştu. 

yapmadan evvel çok düşünmek 

lazımdır. O da bana cevab ola • 
rak: 

Dominyon/ardan lngilterege asker J!e/ebilmesi 

Bir şeye benzetmem icab etse ka. 
bil değil, hiç bir teşbihle o ahen. 
gi size anlatmış sayılmam. 

Bu, bir telefoncu kızın sesi ıdi 

ki ömrümde bu kadar gıcıklayıcı, 
bu kadar insanın içını bayıltan 

bir ses i§itmedim diyeiblirim .. 

İşte biribirirıe ço:.: benziycP 
mükfılemelerden birini Y'~ 
bulunuyorum ki b:.ınlar Neerrıt1 
din ile bir telefoncu kız arası, 
hemen hemen aynen cereyan 
miş. 

Yeni gelen Londra gazetelerin. 
de muhakemenin yeni safhası da 
anlatıyor. Bu tafsilatın hulasası 

• 

şöyletl.r: Bu scfrı kı celsede Kon. 
tun avukatı dinlenmiştir. Miçel 
ismindeki bu avukat Kont Paris. 
te ıken onun davetı üzerine Fran_ 
saya giderek kendisile görüşmüş, 
Kont ona karısından ayrılmak i. 
çin çare aradığını söylemişti. 

Kontun böyle boşamna işlerine 

b~kmak üzere vekili olan bu avu. 
kat şımdi mahkemede Kontun ka 
rısı Kontes tarafından tutulmu~ 

olan avukatın suallerine cevab ve 
rerek demışt.r ki· 

Kont bana o adamla (bu a. 
dam lngilız kibar tabakasın:ı 
nıensub biridir) diiello edeceğini 
ve onu ô!d·ırecei(ın: söyledi Son. 
ra da karsın,n yüzünii berbad e. 
decPğın öyledi. Do.~rr~a Lond. 
ray~ dönerek bun!Jr, ~ .pacağını 
söylüyordu Sonra çocuğunu da 
alarak İngıltereden dışarı çıka • 
racağını ilave etm:ştir. 

Sız bunları kendisinden din. 
lecLkten sonra ona karısı tarafın. 
dan yollanın,~ bir mektub göster. 
d niz mı? 

Bu mckt bu • · vakit göster. 1 

d:u·mı hatLI';ıi.mıyorum. 

Mektubu okuduktan sonra 
K ı. t n~ 1:.ıl kcsbetmişti? 

MektJbu okuduktan ... onra 
aı_.. "'" gs. b~ ,lamıştı. Kendisi bu 
mekt ıbu okurken masa başında 

ıdı Srı"ra &5 ıyarak kalktı, yata. 
ğına g t tı, uzanJ;. 

Peki, karısına daır gazetele. 
rC' vazılma~ üzere birşey söylü
yor muyrlu? 

- Dcvıı.ı. sabah bana dedı k,· 

Üç sencdır cehennem azabı 
iç nde bır hJyat geçiriyorum. Bu. 
nu gıdıp anlatacağım. İşi gazete. 
lcrle hcrktse nn.Jtacağım. Yarı!! 
tren İngıltere.ve döneceğim. 

Kontun Fransadan tekrar 
İPgıltereye dimmcsı lazım ı ydı? 

lla:iisclere gôrc böyle lazım 

gelıyordu. O gün birlikte yemek 
yemiştik. Yemekten sonra baPa 1 

kendısine daır bazı şeylerden bah 
setti, dedi ki: 

- Şu son haftalar zarfında on 
senelık ömrüm gıtti. Artık daha 
ziyade yaşıyacağımı zannetmiyo. 
r um. 

mr·k 
Bı..ndan maks•dı intıhar 

miyd' 

Kenı.lisıne cledım ki: 

et. 

- Ne zannediyorsunuz, dedi, 
ben herşeyi etrafile düşünemiye. 
cek kadar deli mıyim? 

• • 
ıçın Amerikanın gardımı lazımge/iyor .. 

Fakat Necmeddin, günden t 
ne bu sesin sah>bin~ karşı 0 

merak ve teces;üs:.t artıyor ,·e 
se karşı olan incızabı o radd' 
geliyor ki bu ses kendisin• ar3 

sa o gün i§lerini düşünemiycıl 
fikri sabit ile sesin kendisine 
lenmesni bekliyor. Bu ses, ,id
onun için bir afyon tesiri yaP111 

başlıyor. 

Sonra şu sözleri ilave etti: 
- Eğer beynimi patlacak olur. 

sam herkes bunun Kontesin yü. 
zünden ileri geldiğini öğrenecek. 
tir. Bu öyle bir facia olacaktır' ki 
tesiri onun bütün hayatınca sü. 
recektir. OnJan sonra artık o. 
nunla kimse konuşmıyacaktır. 

Kont bana bunları söylemişti. 

Devrisi sabah erkenden, saat ye. 
dide Kontun şoförü ge:d. Km. 
tun benimle telefonla kÖnuşmak 
is!t soyledi. Halbuki bizım 
oteldekı odalarımız birbirine ya. 
kındı. Böyle olduğu halde ken • 
disine telefon etmemi haber yol. 
lamıştı. Telefonu açtım. KendisL 
ne dedim ki: • 

- Telefonla lronuşmamız mü. 
nilsib değildir. Ben sizin yanı"ıta 
geleyim. Ondan sonra onun dai. 
resine gittim. 

- Böyle sabah vakti onun ya. 
nına gittiğiniz zaman kendisini 
ne vaziyette gördünüz?, 

- Kendisini çok soğuk, asabi 
bir halde gördüm. Bana söylediği 
şeyleri tekrar ettiriyor, iyi anla. 
yıp anlamadığımı d~ soruyordu. 
Bana dedi ki: 

- Büyük miktarda bic paraya 
ihtiyacım var. ÇC'Cuğu ıia istiyo. 
rum. Bütün gece düşünc]ü:n. Ar. 
tık bundan sonra Kontns ıle bıı.. 

rışmak istemiyorum. 
- Ne yapmak i~tediğini söyle. 

dı mı? 

Tekrar Londraya dönPceğini 

söyledi. Çocuğunu alacağını an. 
!attı: 

- Çocuğum benim yegan( ser. 
vetimdir; dedi, gideceğim, i'vi _ 
min hakimi olacağım. O ev benim 
dir. Gidip Kontese söyleyjııiz: 

Ben bir centilmen gibi hareket 
edeceğim. o ua bana karşı yük. 
sek bir kadın p,ibi hareket ~ts'n. 
Eğer benim işlerimi bozan bir'si 
varsa o zaman iş değişir Sonu _ 
nun nereye varacağını bilemem. 
Söyliyeceğim birsey varsa o da 
şudur Cenabı Hak ona da, ban ı 
da yardımcı olsun.• 

- Eiz onun avukatı idiniz. O. 
nun böyle bir takım meseleler _ 
den bu vaziyette ,ken size bah. 
setmesi yerinde or :di, sonra bu 
hallerden bah•Ptr,'cniz doğru o. 
!ur muydu'. 

- Bütıin vaziyet gözönüne ge. 
tirilince lıunun yPrinde olduğu 

fikrinde idim. 

- Kont ile K • t 0 > 1935 de ev. 
lenmişler. Kontun k~ .. ,c;;ını 
çok sevdigi doğrumuydu? 

pek 

- Oh, tama:nile do~rudur 

- Kontes son derece zengin bir 

kadındır Kontun ona karşı son 
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- Prki .. 

İngilterenin Avrupa kıt'asın • 
da olan işler karşısındakı vaziye. 
tinden sık sık bahsedilmekte, her 
gün türlü türlü tahminler yürü. 
tülmektedır. Fakat İngiltere den. 
diği zaman dünya politika işle • 
rinde İngiliz imparatorluğu an. 
laşlmak lazım geliyor. Ana va • 
tanda takib edilen siyaset üze. 
rinde dominyonların tesiri her 
vakit kendini göstermektedir. 
Dominyonların ana vatan ile o. 
lan münasebetleri ise çok bahse. 
dilen bir mevzu olduı<ı nisbette 
o kadar da müphem kalan bir 
keyfiyettir. Yalnız hükümda•·a, 
yani İngiltere Kralına karşı bağ. 
Iı olan, kendi dahili işlerinde ta. 
mamile müstakil olan dominyon. 
!ar harici menfaatlerini gözetmek 
üzere bazı yerlere elçi g~bi mü • 
messil göndermek hakkına da 
malik bulunuyorlar. 

Lakin bugünkü bahis İngiliz 
!il etmek değildir. Bunu kısaca 
anlatmak için sade şunu söyle • 

meli: Bu da İngilizlere mahsus 
birşeydir... Son zamanlarda İn -

gilterede hava kuvvetlerini art. 

tırmak için nasıl hararetli bir fa. 

Prens Nora Gregor 
• 

parıste 

Kocası prens lstarhemberg'le beraber 
Avusturyadan koğu lan prenses Fran· 

sada bir filim çevirmek istiyor 
Nora Gregori , 

Viyananın Burg 

tiyatrosu yıldızı i_ 

ken tanıdım. A. 

vustury.ı Başve -

kilı ile ni§anlı ol. 

duğcı söylenil"or -
du. 

1 Norı Gregor , 

1 Amerikada bir fi. 

lim çcvirmıs ve 

1 tatil müddetini 
1 
g~çırmek ıçin Vi. 

J yanaya gelmişti 
1933 de prensr. 

le tanıştı. 

-- Viyana dün. 

yanın en güzel 

bir şehri. Prensi 

buradl gördıim .. 
Geçen İlkka _ 

nunda Nora Gre. 

g~Jr, Pren3le ev -

lendı. Prens ka -

Mora Gregor, Prenses İs tarheınherg, vaktilo 
Holivod'da çevirdiği bir filimde 

tolik olduğu içın kaı ısını bnşaya. 

mazdı, Mutlaka Papanın reyini, 

müsaadesini almak l:lzımdı. Bu da 

çok uzun sürmü)tii. 

Prensi, Paris otellerinin binn. 

(Devamı i İiitİ ~ahiftmiı:dr) 

Dedi. Ve akşam dosdoğru oraya gittiler. Kapı. 
yı h~dikrine Nadi açtı ve Refiki yüzünü yalnız 

gazetedeki resimlerinden tanıdığı Ferhunde ile be. 
raber görünce. hayrete düştü. Refik: 

- Karıın ... 
n_yc t ıkdim edip izahat ver:nce hayreti büsbü. 

tün arttı. Ve g<·nç muharrırin gündüz matbaaya na. 
sıl geldiğin . ;,;oıeksiyona nasıl baktığını, matbaad'n 
nası: çıktığını tekrar hatırladı ve ona hatırlattı: 

- B.na ~oylemedin degıl mi?. Amma, bak ben 
sen n mühim şeyler duşundüğünü nasıl keşfetmişim! 

* - Eh... A!laha . mlarladık iki gözüm ... 
Ressrm Nadi". 

- Güle güle kardeşim. Yarın matbaada mı gö. 

rüşeceğiz-. 

Dedi, Refikın hararetle sıktığı elini bıraktı. 

-- Hay .. Hay .. Matbaada görüşürüz. 
H.ef;k LL•ndan sonra Ferhundeye döndü, onuıı 

da alevii elll'ııni ateşten kavrulan avuçlarının ıçın ~ 

aldı: 

- Yarın ak~am sana uğrarım cicim.. Bur~sı 

kendi evin. Bu gece mükemmel bir uyku çek ... 
Dedi Ile\'çcandan bütün vücudünün titrediğim . -

lıısscttı. Ferhunde ümıdlı, emin, müsterih Reiikı:ı 
Jrrın mlvi giizlcri içine uzun uzun baktı, birievler 
söylemek _stdı, söyliyemedı, kızardı, ba~ı önüne 

_düstü. 

Yeınkte" sonra, bu ayrılık çok hazın. İlk aşkın 
tadını alan coşkun gönüller için ne cebir, ne eziyetJ 
Fakat, b"şka ne olacak?. Böyle istediler. Böyle yap. 
tılar. Eğer, R~fiğin fazilete, samimiyete ve dürüst. 
Wğe yeryüninde misal teşkil edecek kadar asil 
merdliği olmasa hiç Ferhundeyi bırakır da gider mi? 
Refik değil de bir başkası olsa: 

- Aşk pazarlıklarında söz olmaz? .. Der Ferhıın. 

de ile ınutlaka beraber kalmıya azıneder. Zaten şu 
anda iki clın bir oluşundaki cazibeden, birbirine sev. 
da diığüınü ile bağlanan gözlerdeki sihirengiz kud. · 
rl'ltPn Rcfiğin kendini kurtarp gidebilmesi yalnız 
,·icdanında bu ulvi feragat farkındadır ... 

F.efik, biitün tehassüslerini, kalb ve şehvetin 

l:ıir!ık olup merdliğine pusu kurdukları şeytani 

h;.mlevi ycndıkten sonra Ferhundenin elini par -
rııaldarının büt:in kuvvetile bir defa daha sıktı; tek. 
rar gı:ı !ye dömcmek, tekrar sevgil isinin ateşli ba. 

aliyet devam ettiği maliim. İn • 
gilterede yapılmakta olan tayya. 
relerin inşası gecikirse bunu A. 
merikadan alınacak tayyarelerle 
telafi etmek kabil olup olmadı • 
ğı da çok düşünüldü. Nihayet A. 
merikadan bir kısım tayyarelerin 
alınması kararlaştı. 

Lakin asıl elzem olan harb tay. 
yareleri yine İngilterede yapıl _ 
makta devam edecektir. İngili• • 
!er uzak deniz aşırı bir yerde bü. 
yük fabrikalar tesis ederek en 
mühim tayyarelerini oralarda yap 

tırmayı düşünmüşlerdir. Bunun 
için de en akla gelen münasib yer 
Kanada dominyonu oluyor. Or:ı. 
da istendıği gibi tesisat yapılabL 
lecek, deniyordu. 

Yeni gelen İngiliz gazetelerin _ 
de okunduğuna göre Kanada do. 
minyonu ile BüyükBritanya ara. 
sında bundan bır mesele çıkıyor. 

Bu mesele de gösteriyor ki do _ 

minyonlar imparatorluğun müş. 

terek müdafaası için ne kadar 
hassas iseler kendi dahili istik _ 
talleri için de o kadar titiz dav. 
nnmaktan geri kalmıyorlar. 

İngiltere hükümetinin Kanada 
da tayyare fabrikaları yaptırmak 
istemesi Kanadada birçok müna. 
kaşalara yol açmıştır. Bu müna. 
kaşalardan anlaşılıyor ki Kana. 

dalıların hepsi de bu arzuya he. 
men taraftarlık eder görünınü • 
yorlar. Britanya hükümetinin Av 
rupa işlerile çok meşgul olduğu 
zamanlarda dominyonların ne dü 
şündüğü, ne yapacağı suali sık 
sık hatıra gelmez değildir. Şu son 
üç senedir ne mühim meseleler 
çıktı değil mi?. e.ımanya silah. 
landı. Habeşistan ortadan kalk. 
tı. İspanya meselesi çıktı. Avus. 
turya ortadan kalktı. Çekoslo _ 
vakya meselesi Avrupada haı!i 
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Takdir edersiniz ki ses mühım 
bir şeydir. İnceiiği ile kalınlığın. 
dan başka bin türlü manası olan 
ses, insanların karakterlerini, iç 
ve dış güzelliklerini bazan ifşa da 
eder. Çirkin bir vücudda güzel 
ses gibi müstesnalarından sarfı • 
nazar, ekseriya tatlı bir ses sahi. 
bile ayni akorddadır. 

Telefonlar )!omatik olmadan 
evvel telefon ~akalan maliımdu. 
Santralda çalışan kızlarla hemen 
ahbab oluvermek çok güç bır şey 
değiıldi. BunlarJn. bazıları, ekse. 
riya gece nöbetinde geç vakte ka. 
dar çalışanları karmaka.-ışık fiş. 

!erin önünde can sıkıntısından o 
saatte yine kendı gibi telefon ba. 
şında bek!iyenleri arar, bulur ve 
adeta tanım:ıdJkları halde derd 
ortaklığı yaparlardı. Bu telefoncu 
kızlar ekseriya kendileri gibi mat. 
baada geç vakte kadar çalışan ga. 
zetecilerle ahbab!tk ederlerdL 

- Allo!.. 
Hiç tanımadığı halde telefonu 

açar: 
-- Hala masa başında bekliyor 

musunuz? .. 
- Tabii .. Ankara, şimdi Anka. 

ra arayacak .. 
Kız bir kahkaha atar: 
- Demek Ankarayı bekliyor • 

sun uz? .. 
- - Evet! Ne olacak? Neden 
güldünüz? .. 

- E. ben vermezsem nasıl ko • 
nuşursunuz? .. 

- Canım .. siz de elbette beni 
üzmez verirsiniz ... 

- Bakalım .. merhametli tarafı. 
ma rastlarsa ... 

Bu laubali mükalemeler asla bi 
r>birlerinin yüzlerinı bile görme. 
miş telefoncu kızla, bir gazetenin 
gece müharrrı arasında cereyan 
etmekte idi. Hatta daha ileri gide. 
rek, kız tekrar açar: 

- Kuzum, sizin uykunuz gel • 
medi mi? .. 

- Uyku mu? Ne münasebet? .. 
Arasıra sizin tatlı sesiniz ben u. 
yusam bile uyanc!myor. Sonra da 
sesiniz rüyal arım;ı gıri.yor, uyuya .. 
mıyorum. 

- Ya vah vah .. demek ben u • 
yumaıııza mani oluyocom. Öyle 
ise pardon .. bir ohha rahatsız et. 
mem ... 

- Yok yok .. onu demek iste • 
medim. Siz de olmasanız burada 
çatlayacağım .. 

- Baıksanıza bana .. 
- Buyurun. 
- Size ninni söyliveyim mi? .. 

- İmkansız, sesiniz beni uyut. 

mak şöyle dur>un, blakis tahrik 
ediyor. İçim gıcıklanıyor 

Ve tatlı bir ka'ıkahadan sonra: 
- Siz çok çapkınmışsınız .. di _ 

Ona o kadar yalvarıyor ıw·: 
fa olsun yüzünü g;)sternıck ı. 
f 

. _,,, 

tı 

unda bulunmasını rıra ""oi 
Bütün niyazlar hep boşuna ~ ni 
yor. Velhasıl Necmeddin, bU b· 
dini çıldırtan sesin sahibin' · l:· 
türü! göremıyor, bulamıyor. 

Nihayet telefonlar otomat ı~ lı 
lunca bütün büti.ın bu sesi V: la 
bediyor. Lakin bu s~s onuıı Jıı 
tına girmiş böyle bit teselh 
birden göçüvermesi onu bilsb• 
tün bomboş bırakmı§tır. NCCpı 
din bu sesin yerine uzun t1111 

bir şey koyamadı ,.~ ciddcıı tel' 
!isiz kaldı. 

Ma'kineden gelen kadın ~ 
o kadar alışmıştı ki bir gü~ r lf 
yoda bir kadın ~plkerin sesın 1 

ğendi. Telefoncunun sesinin ~ 
rini hiç bir zaman tutamıY 

olduğu halde makineden gt 
kadın sesini her zaman dinli~ 
bilmek ve onunla avunabıl.ı 
için taksitle bir radyo satın 

- Hayır, diyordu .. nerede 0 

nerede bu?.. 1 
Spiker, nihay~t programı aP 

tıyor, havadis veriyor. Fakat~ 
disi1e konuşmuyor. Halbukı t tr 
fondaki ses, ona, yalr.ıı ona Jı • 
ediyordu. Cevab alıyordu. o n> 
la derdleşiyordu. Bu, kendi ~ 
dine söylenen spikerden pek ~ 
!anmadı amma re de olsa onu 
tırlatması itibarile olsun i~0~ 
bir damlacık tesellisi yok degı 

Bu ses onun sesine bent\ 
muydu? Asla!. Fakat bazı ö11e ~ 
Hmeler vardı ki onun teJa ffuı> 
benzetmek istiyereı< btt se>~, 
sese yaklaştırmıya çalışıY0 ıJI 
İnsanlar, fe!§ket!cri kendJlerı rıİ' 
vet ederler, tesellilerinı de J<f 
!eri bulurlar, 

Necmeddin, günlercd radY~~ 

avundu. 1 
Artık radyosunu aldı alalı "'et 

baada gece işini de bırakın ıı· 
kenden evine koşuyordu. . ,1 

Bir gün akş1m üzeri yı nt ~ 
gitmeğe hazırlanmıştı. Telef . 
da bir kadın sesi onu arıyor<!~ · 

- Evet benim... . ıJ. 
Siz kimsiniz derneğe bıle. 

zum görmeden anladı. O ıdıİF~ 
- Radyoda spi1<erim... 01• 

görmeğe hala merak ediytırs3 ]e<' 

bekleyiniz, yakında radvodJ rl 
nuşanların akislerini de ,ıöstt 
m .. kineler geliyormuş ... - - -·-

Cevabını verdi ve daha bir şeyler söyle;;~ 
slerken, mudıven başındaki Muhteşem carııe , 
kapısı ~irdrnbire açıldı, Nimet ortaya çıktı. seli'# 
kızgın. Katr&n kadar siyah gözleri büyüdü nıil 11 

dn• hemen nnlaşlıyor, Rcfiği görür görmez, toK 
sesle: 

- Gelsenize... r.'' 
Dedi. Refık hiç sesini çıkarmadı kaşlarıııı eli~ 

ve yüzünde bır anda toplanan acı bir kande b 
dağıldı, gcçtı. 

f'~ 
Nımet farkında değil. Bilmiyor kı; hiddet, "; 

kışlarına bağlanıp 

kapıdan çıktı. 
kalmamak için dosdoğru yürüdü, det nafiledir. Refik artık, bıldiği toy, bon, cc>s, 

siz, lıissedım. duyıın, kararlaştıran fakat söyle"~~~ 
sabi Rrfik olmaktan çıkmıştır. Şimdi karar s• 1 
dir, crsaretlıdıı, sevilebilecek bir insandır. B11 

0 
kadarki çekingenliği ruhunun istikrarsızlığın<P~~ 
Halbuki, bu 1nde Refik kendine h5kimdir. san•, 
ıuhuııun serrızad hükümranlığı altın haziııeıe,v 
galip gelmiş; menfaat yenilmiş, aşk muzaffer olnıı · 
tur. Bu zafı:r faziletin zaferidir. Bu zafer aşk•0 .,r 
feridir. Bu zafer altını başına taç eden aşağılık .)rır 
dılışıııı zaferi değil, hazineleri ayak topuk 1

5~ / 

- 7 -
G~ce yarısı da denebilir. 
- Çat.. Ç11t... Çat ... 
Refık yeni bir kapıyı vuruyor. 

kararsız!ığındar üzerinde hiç eser 
Sakin, tmin. 

Kapı çc.k bekletilmeden açıld ı. 

- Buyurunuz .. . 

Artık 

yok. 
hergünkü 
Memnun. 

Refik eşikten içeriye adımını atarken kendi ken. 
dine: 

- Bumeseleyi de bu gece bitirivermeli.. 
Dedi, sord u. 

llı-r.ımafendi uyudu mu? .. 
Gülüzar kalfa b ir deri bir kemik parmaklarını 

alnının buruşukluklarında bir iki defa oynattı : 

- Zatıiilin~ buyurunuz da efendim ..• 

. 3 
hışmına kurban eden asil insanların zaferidır: ,.; · 
kiır bu fer::gatin ve asaletin koynunda büytır. ' 
selır, dünyı.yı aydınlatan güneşe eş olur. ~ı 

Refik, p~rcicsüsünü ve bastonunu GüliJZMr ı 
bl 

faya uzattıktan sonra, vakur adıınlatla. son jll :ıı' 

şam ı-tmek ;çın merdivenleri çıktı; elinı 

uza t tı : 
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~~ Elebaşılarını .olduren adam.. Kocaları ile berabef_ y_an. 
On hır kurşun ve hır bomba sokak I k d I 
ortasında kıymaya çevirdiler! mıya razı o an a ın ar. 

'<oı·ar j \' Ü H• d• k • d• p .. ,, •• andarmaıar tarafından ka· l iKi Y Z JANDARMA HAY- ın ıstanı QŞ ve fZ fVQC fa,, ı,tı, Haydudler bu ••ddl • 
lıı · llar, lçlnds bulundukları otomo· D U D L AR 1 A R 1 Y O R ' 

D' 8 1'1d•öı hı: l:te yakalanmadılar ! 
~ıı ge .. e hava sıca~ ve sıkıntılı i~'.· ~laj~a, pi. ı 
~ua Yerınde, denız kenarında buyiik hır ka. 

•ttıı 1 
1 ~ 1••1ık vardı. Turisller, belki rüzıı:lir çıkar 

1 l'ıı .. . . 

Hind aşkı kendine mahsus hususiyetlere sahiptir. 
de%· Uınıdıle rıhtım üz«inde dolaşıyorlardL Bır. 
k; lıi;•e ~liiıb sealeri ıı:ectnin silkfuıetlni yırttı. San. 
t•·ld; .. nııtir•lyÖz ate~ pfü.kiirliyordu. Balk, seslerin 

~~'. Yere ko~uştu, Saat 23 ü 10 ııeçiyordu. 
Y<ııy •Ya k"1dmıru üstünde kanlar içinde bir adam ) 
bit k Ordu. Yan:ııda, müthiş bir korku ile titreyen 

;~Yolcu duruyordu. 
n da bir mağara sahibi olan Mösyö Ulman: 

l.tııı~t Otomobilim ile şurada durmuştum. Aksi isti. 
ni görden koyu renkli büyük bir otomobilin geldiği. 
bir Çok um. Bütün fenerleri sönüktü. Aypi zamanda 
~'ti y revolver seslori duydum. Beyaz kasketli iki 

•i~re doğru atoo ediyorlardı. 
hUL- k tvveı, kuduz bir köpeği öldürdüklerine 
1 "'llettırn F andı• · akat, az sonra bir adamın yere yuvar. 

gıtıı KÖrd" •ll: um. 
Jııaı.ıa aydudlar, otomobillerine atladı1".r. ~ür'atle 
kat a ıtılar. Arkalarından takip etmek ıstedım. Fa. 

' rada üçyüz metreden fazla mesafe vardı. Ge.. 

Fakat, kan davası bit ·r Foata cinayet mahke. 
medi, 11 a(ustos 1937 de mesine verildi. istefani ra. 
İstefanl, Marıı:üen tarafın. kibini dava etmedi. Buna 
da.n Monmartr sokağında ı rağmen Foata 7 sene kü. 
öldtirüldtı. reğe mahkum oldu. 

idam! ... 
Dedi. Bu srada, polis memurlarından biri 6 mm. 

35 cesametınde başka kurşunlar da buldu. Canilerin 
ikisi de birden ateş etmişlerdi. 

Bıraz sonra, sivil hastahanenin morgin'de soyu. 
lan bu kanlı cesedin, sanki bir müfreze asker tara. 
fından kurşuna dizilmiş gibi delik deşik olduğu gö. 
rüldü. 

Kurşunlarır hemen hepsi ölümü intaç edebilir. 
di. Gözüne giren bir kurşun kafasının arka tarafın. 
dan çıkmıştı. Mermilerin seyrinden maktülün iki 
a\eş arasında kaldığı anlaşıldı. 

Maktul; uzun boylu, esmer çehreli, yakışıklı ve 
genç bir adamdı. Yüzünün güneşten esmerleşmesine 
göre uzun müddet cenup sahilinde, deniz rüzgarları. 
ııa maruz kalmıştı. Kaba etinde hafif bir yara eseri, it· 1 

'-at ~~i ~t sonra Janln kar. 
. §Üphcsiz bir revolver kurşunile yapılmış • görülü. 

1934 Noel gecesı Foata ·ordu. 
ll<ı~~eıı .istefani Fonten 
'111 b' altı barında me•. 
!'!loda '> 1diıruıd·~ nı. tarafından 

ile Madlen'in .küçük kızı l y İhtımal bir defa daha tecavüze ug'ramış, fakat 
öldürülüyor. 

u, 
cen · 

Foata, katilin Jan İste. 
fani olduğunu söylüyor. 

il\ !\ 
~ındaki aranhğında ve Büyük Britanya Otelinin ya. 

" Vıraı·ı d" d··ı <>ir b on u er ... • 
.__ y aşka yolcu da: 

~0ruın ;~aş yavaş Bulvar Karna yokuşunu çıkı. 
lloıbili~ d 0Prü~ün 10 metre ilerisinde siyah bir oto. 
dı. içerid Urdugunu gördüm. Volan da bir adam var. 
l\ıan Yer c ~e birisi oturuyordu. Geri döndüğüm zan. 
llıaklıkı e •nınişlerdi. Biri, istasyon bahçesinin par. 

arın d 
1 

lıu a ayanmıştı. 
u, 25 ~:ak&sı açık gömlekli, koyu renkli pantalon. 

1 •Silaharında kadar bir adam idi. 
~lldığın .~eslerini işittim ve yere birisinın yuvar. 
rıd ı go·d·· f Cki •d • um. Otomobil yanı,ından geçerken içe. 
ct''.kettirn aının, şüphesiz !anılmamak için, eğildiğini 
•~ı Plak' F'enerın sönük olmasına rağmen arkasın. 

oıd"k ada y 1 · B .. ·· • ça azı ı numarayı zaptettım. unu, omrum 
a lıa~ınunutmıyacağım: 5240.RK..6 
vdaııı on ~-kolunun üzerine koyarak yerde yatan 
'iett çi~~il ır _kurşunla öldürülmüştü. Üzerinde liici. 
anıncta" ı bır triko, kül rengi bir pantalon vardı. 

t ı..ılmu~lu. 

Cüzdanı cebinde idi. Üzerinde bulunan kağıt. 

Hindistan, hır efsane, bır esrar 
diyarıdır. Buraya aid hikayeler 
binbir gece masallarını andırır. 

İnsanı heyecanda, merakta bıra • 
kır. 

Bugün fakirlerden, Mirv•oa!ar. 
dan değıl, hatta, letafet ve mu. 
habbet tımsalı olan Hınd kadın • 
!arından ve hayatlarından lıah • 
sedeceğiz. 

Aşağı satırları, uzun müddet 
Hindıstinda, bir Hindlı aile nez. 
dinde ikamet edenbir Fransız 

muharririn eserınden alıyoruz. 
- Gel, Bhai birader ım, sofra 

hazır. Sizi beklıyorlar 

Hindlı kız odamın kapısı onun. 
de durdu. Bugün pembe ipek • 
ten, kenarları sırma işlemeli bir 
sari giyinmişti. Masumane gü -
lümsüyordu. 

Beni, bu sabah ilk defa gördü. 
ğü içın iki ellerini göğsünün ü. 
mıştı. Ne sade, ne zarif, ne tatlı 

bir sellım ... 

Ahmenabad'ın en eski ve en ki. 
bar· ailelerinden bırinin nezdın. 

de misafirim. 

Ahmenabad vaktile muazzam 
bir belde imi ş. Bugün camilerle, 
türbelerle dolu tozlu bir şehir, 

Şehre yakın eski bir evdeyim. 
Otuz kişilik bir ailenin harim 
samimiyetinde yaşıyorum. On • 
lar gibi yiyorum, içiyorum, yatı. 
yorum ve kalkıyorum. 

Onların Bhai'si, yani birade • 
riyim. Bana bir birader nıuame. 
lesi edıyorlar. Hemşireler, gelin. 
!er, daınadlar, çoluk ve çocuk 
hep bir çatı altında yaşıyorlar. 

Yemek zamanı hep bir sofranın 
başına toplanıyorlar. 

Sheti denilen beyaz keten Hind 
kostümü giyindim. Hindstanın 

sıcağında bu ön tarafından ka _ 
vuşturulan, bacakları serbest hı. 
ı-akan libas cdden rahat... 

Ben sellımlıyan, yemeğe davet 
eden Khanta Ben, (hemşire Khan. 
ta) ya güldüm ve ayni suretle 
sel1imladım. Ayaklarıma deri san. 
dalları geçirdim. Onunla beraber 
zemini mozaik döşeli biiyük ye. 
mek salonuna indim. Bahçeye na. 
z ı r '3!ona girerken sandalları a. 
yağımdan çıkardım, adet böyle ... 

Etrafımızda küçük maymun -
birçok garib şekil ve renkli kuş. 
!ar, piliçler gibi teklifsizce dola. 
şıyorlar, salona girip çıkıyorlar. 

- Bonjür. Bhai, buyurunuz, O

turunuz .. 

Büvük valıdeyi ve hazır bulu. 

daireşeklinde yere çömelmiş, o - j 
turmuşlardı. Ben de oturdum. Bi. 
dayette, buna alışıncıya (!:adar 
çok sıkıntı çektim. 

Ortada büyük bakır bir sini. 
Hizmetçıler, tabakları s ininın Ü-
zerine koyuyorlar Tabaklarda 
safranlı, tarçınlı, karanfilli ve 
biberli Hind yemekleri vardı. 

AŞK VE iZDİV AC 
Bugun bakır sıninin etrafında 

büyük bir faaliyet var. Kızlardan 
bırinın nişanlısı, Londrada tah • 
silinı bitirmş, memleketine dö • 
nüyor. Yakında düğün merasimi 
yapılacak. Sordum: 

- Düğün nerede yapılacak? .. 

- Burada .. Yasu Ben (nişanlı 

kızın ~smı) nin ni anlısı da ayni 
Kast (mümtaz sınıf) dandır. Ka. 
hinler tarafından büyük bir ateş 
yakılacak, dıni merasim de evde, 
yakın akrabaların, samimi dost
ların huzurunda yapılacak ... 

- Ya delıkanlı ayni kastan ol. 
masaydı? ... 

- Merasimin bır kısmı hazfo • 
lunurdu. İşte o kadar .. . 

- Bu izdıvaç muteber addolur 
muydu?. 

- Niçın olunmasın? ... 
Kızın babası güldü. 
Anlamak isliyordum. Pekala 

biliyordum ki Hindistanda, sunu. 
fu ahali arasındaki farka çok ria. 
yet olunur. 

- Farzediniz ki bir Brahmin 
kız, kast harici bir Par iya'ya, ya 
da daha aşağı sınıftan bir deli. 
kanlıya gönül verdi. O zaman ne 
yapılır? .. 

Sualim, ihtıyarın canını sıka 
cak mahiyette idi. ~'akat ozari • 
fane bircevab verdi: 

Pa11aınış bir kurşun, büyük çapta kuvanlar 

l\fargücn'in dostu Si. \ Margiien hapısten çıktı 

~on Langele ifadesinde: 1 ve kayboldu. Fakat, İste. 
•lstefani bize taarruz et. fani çetesi kendisini takıb nanları selamlarım. Hepsi, bır - Ben Avnıpada çok seyahat 

___. ,-..-------..,, 

İster 
l'oı . aııi lı · 
t;ıb e~ı (~uk •pı,ten çıktı. 1 Küçük J\./lfiin kMlili İs. 
~u erken p arıda) ile be. tefani 25 mart 19:JG Ja ci. 

t~u oata'n w • 
ti ~: il l'oJe ., ın attıgı 

1 

nayet mahkeme••nde mu. 
•at \ı Ye is b ç · a tevk· · a et et. hakeme olundu. . ocugun 

ıf olundu. ne anası ne- de . babn~ı 

1 
nıahkeme~e geldi. Maznun 
beraat etti. • 

ı::ekn kom iser To;ello Banka!, 
Yene etı ı 
35 • Para'ıcl om kur~unu .. Hakıki bir 

ti• dedi. l\fargü'7''in mü. ediyordu. Bir sene geçti.====::'========================== 
dafaai ııefs için öldürdii. istefani'nin .çetesi, reis. o·· ldu·· ru·· n canavarı'· 
ğii anlaşıldı, beraatine ka. erinin intikamını uldı. rar verildi. ....:;;.... ____________________ , __ 

!ardan hüviyeti tesbıt olundu: Pariste Pon dö Flan. 
dr caddesinde 29 numarada sakin kasap Andre Hanri 
rv!argüen ... 

İstefaninin Katili 
M.:ınnrnrtr Margüen! .. Çapkınlarının hır )< aç ;ene 

iik hayatını, m"ceralarını takip edenlere bır çok ma. 
na ifade eden bir isim değil mi? .. 

Evet, bor gece Fonten sokağında bir zavallı ço. 
cuğun öfümile neticelenen •Ra mor - Ölüfare• fa. 
c:a,ından sonra İstefani'yi öldüren adam. Ta kendisi.. 

f·1onmartr sokaklarında takip olunan Margüen, 
l ır zenci dansör tarafından yakalanmıştı. Fakat 
fstcfanı'nin katili, müdafaaı nefs için öldürdüğün. 
len bır kaç ay sonra serbest bırakılmıştı. 

Bu serbistiden uzun müddet istifade edemedi. 
Kendisini takip eden düşmanları tarafından öldü. 
rüldü. 

Canilerin peşinde 

Cinayetten sonra, bütün polısler, jandarmalar 
katillerin tahrisine çıktı. Yollar kapandı. Gelip ge. 
çen otomobiller arandı. 

Sabahın seat üçüne doğru Sen Loren Duvar yo. 
tundan geçmek istiyen bir otomobıl jandarmalar 
tarafından durduruldu. 

Volan'da bulunan adam: 
(Dcvanu 6 ıırı s.ıyfanuzda) 

idama mahkum olan cani kadını 

Linç edeceklerdi ! 
Belçıkada birçok kimseleri ze -

hirleyip öldüren dul Madam Be. 
kerin idama mahkum olduğunu 
iki gün evvelki nüshamızda vaz. 
mışl ık. Son gelen Paris gazetele. 
rinde, son muhlkemeye aıd tafsı. 
!atı da aynen nakledıyoruz, 

- Başka bır dıyeceğinız var mı? 

- Hayır! .. 
Canavar kadın, mahkumlara 

mahsus yerde oturuyor. Elıni çe. 
nesine dayamış, omuzları düşük 
Hafif vücudünün tıtredıği hisso. 

lunuyor. 
Jüri heyetı, bütiİn suallere mlıs

bet cevab verdi. 

Mahkeme he eli, cezayı karar. 

!aştırmak için muzaker~ salonuna 

çekildi. Dakik~lar geçiyor. Mari 

Beker hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. 
- İdamınıza klrar verildi!. 
Bu kelımeler. hakimin ağzından 

yavaş yavaş dökli'ürken Madam 
Beker, korkunç nazarlarh etrafı. 
na bakınıyordu. Hakim ilave etlı: 

- Mahkeme b!ra2 şiddı• : lice 

davrandı. Fakat, ümidvar olunuz. 

Belçikada, 5tedenberl iıdettır, 

idam cezaları tatbik 
Küreğe tahvil edilir. 

olunmaz. 

Dışarıda birik~n halk, hapısha. 
ne arabasının cıtra.[ınL çevirmiş, 

bağırıyordu: 

<Öldürün canavarı! .. • 

Arabanın etrafınd3 bulunan 50 
jandarma, bir. mü~külatl.1 katil 

kadını lınç edilmekten kurtara -
bilmişlerdir. 

• 

: 

ettim. Genç bir kontes, adı bir 
ameleye gönül verirsene yapılır~. 
Tuzağa düşmüştüm. Cevab ver. 
- Evvela bu enderen vaki o. 

lan bir şeydir. Çünkü zadegan 
sınıfı ile halk tabakası arasmda 
münasebat yoktur. Bibirlerile te. 
mas etmezler. Buna rağmen, böy. 
le bir hal vaki olursa genç kız, 
içtimai mevkiini terke ve sevgi. 
isi ile uzaklara kaçmağa mecbur. 
dur. 

- İşte, benim de size vereceğim 
cevab budur. Bu, bizde de gö • 
rülür. Fakat ekseriyetle aksine, 
Yani kendi sınıfından olmıyan • 
!ara gönül verenler, bu gibilerle 
evlenmek istiyenler kızlarımız 

değil, erkeklerdir. Bu da, Gan • 
dinin sınıf farkları aleyhine aç. 
tığı mücadeleden çoğalmıştır. 

Yalnız şunu ilave edeyim ki bu 
asri izdivaçlar, muhafazakarlar 
ve dindarlar muhitinde pek hoş 
nazarlarla görülmemektedir. 

- Demek eski nesil terakkiya. 
ta pek o kadar ehemmiyet ver • 
miyor, asrileşmek istemiyor. Bu 
sözümü mazur görünüz. Hindis • 
tana, Hind kadınlara dair o ka. 
dar korkunç şeyler söylüyorla r ki 
hususile dul kadınlara, küçük kız. 
!arın izdivaçlarına dair ... Lütfen 
beni tenvir ediniz .. . 

Bu sualime, sofrada bulunan 
genç kızlar gülmeden bayılıyor • 
!ardı. Acaba gülünç bir şey mi 
söyledim? ... 

Büyük anne söze başladı: 

HİDLİ DUL KADINLAR 

- İngilizlerin 183~ de neşret • 
tıkleri kanundan evvel, ölen ko. 
casile beraber yakılan kadınlar 

pek çoktu. Bunlar, Bunlar ceb _ 
ren değil, kendi arzularlle yan _ 
mığa razı olurlar Kendllerini, ö. 
len kocalarına feda ederlerdi. 

Hindlilerin cenazeleri kat'iy _ 
yen gömülmez, yakılır ve kıillerı 
Ganj nehrine atılır. 

Tabii bütün kadınlar bu cesa-
reti gösteremezlerdi. Bunlar, ak. 
rabaları, dostları tarafından teş. 

vik, teşci olunurdu. Bu Sati de _ 
nilen, ve son derece riayet olu _ 
nan bir Adet idi. 

Biz dinimize çok merhu luz. Bi 
kadın için erkek her sc.d r Hind 
kadınları çok hassa,. ccık sefkat. 
lidir. Kocalarınd •r q• rılmaktan 

ise beraber ölmrv •rrr ilı ederle' 
Sevilen bir \'Ücud yok olduktan 
sonra ya~amakla mana ne? Ha _ 
yatın ne zevki var? ... Binaenaley' 
sevgili kocamızla beraber yan • 
mayı tercih ederiz. Fkat bu mec. 
huri değildir. 

FEDAKAR BİR DUL KADIN 
- Böyle bir merasimde hazır 

bulundunuz mu hiç? .. 
- Evet, yalnız bir kere ... İngi. 

!iz idaresinin yasağına rağmen 

çok sevdiğim bir kadını, çok sev. 
diğf kocasile beraber yanmıya ka. 
rar vermişti. Vaktinde bana ha. 
ber vardiler. 

Dostumun evine gittim ve ken. 
disini çok sakin buldum. Vasiyet. 
namesini haı:ırlamış, çocuklarınır 

alisini teminetmişti. Brahmin ma. 
bedinde herşey hazırlanmıştı . Me 
rasim vakti gelince alayla made. 
de gittik. Dostum bir aralık ya • 
nıma yaklaştı. Kocasile beraber 
yanacağından çok memnun oldu. 
ğunu söyledi. Vedalaştık. Ken _ 
disini bu fikirden vaz geçirme. 
nin kabil olmadığını biliyordum. 
Ağlıyordum. 

Aile erMnı ve dostlardan bü • 
yük bir kalabalık vardı. Orta ye. 
re bir yığın kor odun koymuş _ 
!ardı. Cesedi, odunların üstüne 
yatırdılar ve ateşlediler. Genç du 
büyilk bircesaretle ilerledi. Sev • 
gili kocasının cesedi yanına u _ 

Devamı 7 nci sayfada 

On bir sene sonra 

Lindberg Pariste 
29 mayıs .929. Lındenberg 29 

saatteııberi Okyanus üzerinde u _ 
çuyor. 

Amerilrnnın i<uçı.ik bır köy 
mektebinde e lli y.~; ırı ıda b:r 
kadın talebelerine ders akuluyor. 
Komşular kapıyı aral•yo- :..r · 

- Madam Lindenb~rg oğlunuz. 
dan haber var mı'! . . 

Diye soruyorlar. 
- Bırakınız ders:nıe devam e. 

deyim. 
Bıraz sonra hava kahramanının 

Parisde Burıe tayyare istasyo • 
nuna muvasalatı haber veriliyor. 

Yaşlı kadın gozlerinden yaşlar 

akarak: 

- Teşekkür ederını, diyor, ve 
talebelerıni okut.mıy .1 devam edi. 
yor . 

Ayni zamanda Lınclenberg, ga. 
zetecılere şöyle dıyor: 

- Fransada uzun müddet kala. 
mıyacağ>m. Ailem \,1 yanına dön. 
mekliğim lazım. Zira annem çok 
meraklanmıştır. 

Lınderıbergin 1nası geçen gün 

Fransaya geldi. Brctanya'da bu • 

lunan oğlunun yanına gidecek. 
Şerburg'dan geçerken, oğlunun 

hatırası olan levhayı heyecanla 
okumuştur: 

•Okyanus kahramanı Linden _ 

berg, Şerburg üzermden uçmuş • 

tur. 1927> 



C - S ON T r.: L G R A F -14 Temnnız 1938 

Avrupa sulhu 
İspanyaya bağlı .. 

(Birinci sahifeden devam) 1 
sının muhabiri bildiriyor: 

Teruel - Sagonte yolunda sa
bahleyin Vıarruza başlıyan Fran
kistler 12 kilometroluk bir cep
hede hükiimetçılerin hatlarını 

geçnıışlerdir. Sarrion saat 8 de iş.. 
gal edilmiştir. İleri harekat de • 
vam etmektedır. 

Barseıor 14 (A.A.) - Resmi 
tebliğ: 

Şark cephesı: Frankıstler Sar. 
rion'u ışgal etmişlerdir. Cumhı... 

riyetçıler 566 ve &18 rakımlı te
peleri zaptetmışlerdir. Sarrion 

üzerinde cereyan eden bir hava 

muharebesi neticesinde sekiz Fran 

kist avcı tayyaresi düşürülmüş -
tür 
İNGİLTERE _ iTALYA VE 

VE JAPONYA HARBİ 
Paris 14 (A.A.) - İngiliz _ İtal. 

yan munasebetlcri hakkında Epok 
gazetesı şöyle yazıyor: 

İtalıya, İspanya bir jest yapmağı 
ka.bul etmek suretile Çember • 
layn'in vazifesinı kolaylaştırabi • 
lirdi. Eğer kendi arzuscı ıle İspan. 
yadan 10,000 kişi çekmiş olsaydı 

İngiltere ıle yaptığı itilaf yakında 
meriyete gireb>lirdı. Halbuki İtaL 
ya Frankonun muzaffer olmasını 
bekliyor. Binaenaleyh bizi İngiliz 
ademi müdahal~ planının çerçe • 
evsi içinde bırakan kendisidir. 

H AT AY 
• 

Suriye hükümeti 
hataya düşüyor 

(Birin<i ıahifeden devam) 
vukubulan bu teklifı gayri resmi 
olmasına rağmen dahi reddetmi~ 
ve Türkiyenın bır araziyi ilhak 
değil, bır milli prensıpi gaye ittL 
haz etmiş bulunduğunu tebarüz 
ettırıruştir. Hükılmetı.miz hiçbir 
zam ıı ne Hatııy üzerinde, ne de 
diger berhangı b r harici mevzu 
üzerinde revinlr;yomst düşünce • 
)ere kapılmamıştır. 

badelesı hakkında Irak Hariciye 
Nazırına atfolunan beyanattan da 
burada ademi malümat beyan e
dilmektedir. 

Türkiye için Hatay davası ken. 
di nokta: nazan ve milli hedeii 
dahiL:nde mukarrer net;cesine 
doğru gitmektedir. 

lk!isa d Vekilinin 
Zo nguldaktaki 

j Te!~.!.~1~!.!., ........ 
Bu kararlar cümlesinden olmak 

üzere evvela Çatalağzı ve Trab
zon limanları yapılacaktır. Mer. 
sin ve Samsun sonraya kalmıştır. 
Çatalağzının öniinde mendirek ve 
bır tarafındaki dağın arkasında 

mahfuz kara lımanı yapılması on 
iki milyona malolacak, Çatalın 

diğer ağzında ileride beş milyon 
liraya bir askeri liman \•ücude 
getirilecek, Çataloğzındaki yapı 

vasıtalarından istifade ile Trab
zonda transit hattının limanı üç 
milyona yapılabilecektir. 

Ereğlı az masrafla barınma iL 
manı haline konulacak, cenupta 
maden ve diğer nakliyatımız için 
şimdilik İskenderun serbest saha_ 
mızdan istifade edilec~ktir. Isken_ 
derun lımanında hem Kütahya, 
hem Zonguldak elektrik sant _ 
ralleri gelecek p!ana dahildir. 

Karabük fabrikalarımız, Zon _ 
guldak ve Kütahya santral.arın
dan alacağı cereyanla iş1iyecek_ 
tir. 

Karabükte hurda demirler kul
lanılacak, Divrlk demir cevheri 
ihraç olunacaktır. 

İktısad Vekilimiz, gazetecilerin 
İktısadi derdleri ile de me,gul ol • 
duğunu matbuat mümessiller;ne 
söylemiştir. 

İstanbula dönüldükten sonra 
gazetecilerle yapılacak bır toplan
tıda •matbuat kooperatJ» tesisi 
etrafında görüşükccktir 

Bu itibarla böyle bır ııhak veya 
taksım Cumhunyet hiikfunettn!n 
da ma prensipi dışında kalmı~tır. 

Halayın tamamıyeti mülkiyesi 
haricinde ne bır taksim, ne de 
herhang.ı bir şekil asla varıd de-
l!lldlr. ı-----------

bunun kendi kabınesi için bır 
prestj meselesi olduğunu söyle
miştir Sur;ye gazeteler.nde bir İtal _ 

ya,-. gazetesinden naklen mevzuu 
baılısolan Irak teklifinden, yanı, 
lrak.ıı avassutile İskenderunun 
Tıirklye ·e, Antakvanın da Suri

yeye bırakılması ve iki taraftaki 
Tıirk ve Arab ekseriyetinin mü _ 

Sl:RİYE BAŞVEKİLİ.."Jİ..'l 
BEYANATI 

Haleb 14 (Husu~!) - Suriye 

Başvekili Cemil Mardanı Türk 
ordusunun Hataya girişini ve 

Türkiye - Fransa arasndaki itL 
!Afları Suriye meclisinin kabul 
etm!yeceğinl ve ayni zamanda 

SEÇİ:\1 FAALiYETİ 
IIAZJRLJKLARI 

Antakya 14 (Hususi) - Seçim 
hazırlıklarına başlanmak üzere • 
dir. İlk iptidai faaliyete geçi'miş
tır 

KORSİKA HA Y.DUD LARI -(S inei ııahifeınhden devam} l mobil ile Margüen'i öldürrnıye gelmişlerdi. 
- iş.ttw.cz mi, dedl. Kagn yolu üzerinde bir ka. I M:ırgüm, Cumarte i günü öğleden sonra Kana 

J>a olmuş, iki kiş ölrnü§l.. gelmişti. Katilleri. izini o sırada buldular. Cumar. 
Bu sırada, büyük br otomolıilin sür'atle geldiği tcsi günü, istasyon meydanından otomobil ile grçer_ 

gö-rüldii. Pllikasında 5240-RK6. yazılı. Katillerin oto. kcn onun bır kahvenin taraçasında oturduğunu gör-
mobıii... düler. Juan Lepin'e gitmek için Karmo caddesinden 

Jandarmalardan birisi, basamağa atladi, ve oto. geçen otobüse bineceğini biliyorlardı. Yolun üzerin. 
ıııııbili ıdare eden adamın yakasına srildı. Bu, şid. de beklediler. 
det•~ Volni kırarak kurtuldu .• O:omobil sür'atle yo. ?-Iagücn, Böyle bir teca,·üze !".lruz kalacağını 
tuna devam etti. bilmıyordu. Yaya gıdıyordu. Yol kenarında duran 

Ötek. ır.ndarm.ı!ar, otomob!lın iizerine ateş aç. otomobilin yanma geldiği zaman söz sövlemesine 
tı!ar. Kurşun!.ır, arkadaki benzin deposuna isabet bağırmasına meydan vermeden, adeta bır ·köpek öl~ 
ett , otomobil f.00 metre. iler;de yanmağa baıladı. Po. dürür gıbi öldürmüşlerdi. 
f !er, otomobilın yanma geldikleri zaman, içindeki. Haydudlı;r, yukarıda söyled imiz gıbı kaçtılar. 

lerın kaçtığını gcirdiller. Kanet"drn geçtiler, Gras yoluna geldiler. Buradan 
Ateş söndürilldü. Otomobilin içinde üç muhtelif geçtikleri, benzin satan birısi tarafından gorü'..'11uş. 

çapta 50 revolver kurşunu bulundu. • tür. 
K<'gn yolu üzerindeki kazayı haber veren oto. 1 ı Sabahın 2 buçuguna doğru Nise gitnuye karar 

mobıl de, korışıklıktan bilistifade kaybolmuştu. · veı-diler. Halbuki 150 jandarma kendilerini arıyordu. 

Otobüs ÜcretlerilDeniz tefrlkası:65 
Ucuzlatılıyor! 

yeniden tavin ve tesb:~ c,.unmuş 

ve bu ücretlerde yeni tenzilat ya. 
pı.Jmıştır: 

Bu tenzilat s•yesinde lıiılen 

12,5 kuruş olan Ş'~lı _ fatih. Maç. 
ka - Beyazıd gibi hatlarda sevahlt 
ücretı 10 kur~·ı ''ldirilmiştı~. 
Ayrıca 8 kuruş ıık biletlerle 6 

kurll§:uk biletler de ortadan kaL 
dınmış ve bu bı crı> isabet eden 
mıntaka.larda yolcular lehıne ten
ziılat yapılarak 8 ku·u~luk nıınta
kalar 7,5, 6 kuruşluk biletler de 
5 kuruşa tenzil olunmuştur. 

Yani veni otobüs bilet ücretleri 
şu şekilde tesoit edilmıştir: 

10, 7,5 ve ;) ~uruş .. 
Yeni tenzilat birkaç güne ka

dar tatoik olunaca;.tır Bu mr,k _ 
sadla seyrüsefer ırıüC:.ir!üğu lf'k
mil otC>biisler;n ıçi. c ,ısıJa-, tarife 
cetvel"cr ili topı ınııştır. 

Bu cct,·e'ler, :r<rıi terıHfıtlı hı_ 

!etlere gôre J.az r!enarak tns lik 
olunacak ve o!ohııs1 erc ad~ ed.le
cektır. 

Bad('IIDa yeni t.ırifel("r sa ·csınde 
yolcular herha'l~ı ot~'.Jiis~ biner _ 
w binsin 2 ayni m:'l.aka için aynı 
parayı vereceklerdir. 

* Elvevm Zonguldakta hı.ılu _ 
nan ış daıresı rdsi Enis Beh.ç E _ 
n s oradan Kararleniz vilayetle_ 
rinden başlıya•al< bütün me'lll<'
ket'.ekı ış dai•e:erinı ted><ik \'e 
tefi~ edecekte 

Efsaneler 
Diyarında ı 

(5 inci sahifed<'n devam) 1 
zand . Başını sag kolunun üzeri. 
ne yatırdı. Odunlar tamam.le a _ 
Je,· almıştı. 

Heyecanla bakıyordum. Dü _ 

- Arya arma• 
Emrini verdim.. Hafif yıldız 

rüzgarının §ışırd.iğı yelkenlerle 
su oku sahden bir okmuş gibi naz_ 
lı salını~la suları yara yaı a engin~ 1 
açıldı. Gidiyorduk .. 

Seyahatin ilk saat:eri sakin geç
ti ... Tayfalar armafan tıraıanı _ 
yorlar, h•ç bir korku duymadan 
direk:en direğe g~çıyorlar, şarkı 
söylüyorlar, tahtelbahir korkusu
nu aıkıllarına getirn1c~1: lüzu~ bi
le görmüyoraTdı. 

Halbuki ben kuşka ıçinde tır 

tir titriyordum. Ellerim dıinıcn . 
de, gözleI'im dcn.zdc, adeta Mar
marayı kulaç kuia~ gözctl'yor, bir 
badireye uğramama>. -Çin fr,·ka -
iade dikka.t ediyordum. 

İkindiye doğnı ha,·a patl:ıriı [!]. 
Rüzgar fırtına,·a döndıi .. Biz sah 1 
ho unu takib ~diyorduk .. Birbiri 
ardına bastıran s1.~naklar arma
da ıslıklar çaldırıyı.•. çığlıklar k·J· 
par 1 ıyordu. 

Hava bırd('noiri' kockü.n\· b:r Şf'
kil almış, bu yakın korku taylıyı 
denizi kollamaktan, l:ir tüdü ku
lak asmadıkları tJhtdbah" tehlı
keso'nden bıisbutıı~ uzaK.asınıs . 
!ardı. .. 

Dalgalar su ~kunu ce,·ız k&buğu 
gib siallıyor •ular küpeştrle•·de 

dağılırken ambarlara k ıdar do _ 
ltıyor, hulasa ;l.:h~ı·t ı bır bocala
m:ı içinde )U\'arlaıvyorduk. Mn _ 

törü çalıştırnınk i$tedım. imkan 
yoktu .. İşlemedi Makinisti de 
deniz tutuyor, !adaların alayları 
arasında zavallı k;iv·~tıeden kü -
peşteye koşuyor vardaveliılara a
sılarak rengiıren~ mıde ifralalını 

den ze döküvo.-du. l\Jarmarada fU"-
nıanJardan bırşey görülmüyordu. ı tına uzun sürmez. Bilhassa ani 
Yalnız zavallı dostumun hafif patlıyan havalar 'ıi: .k. saatte de_ 
irıltısı ışıldıyordu. Az sonra in._t 
kesıldı. Odunlar yandı ki.J oldu. 
Odunlarla berabe bir olti, biri 
canlı ok'! çıft de kti oldu KüL 
krı mera,·~Ic nehre atıldı. 

ğişiverir 

Kuçiik büıı) elı asabt in anlara 
çd< bcf'Zlycn Ma.-n'ar~da da bu 
sağnck, fırtına. bora mur sür _ 

[!] Hata patlamcs Deııi= dibl•ı· 

de birdenbire kooıı '· fırt•ııolc ·a 
denir. R. Y. 

- Sonu yarın -

Sultanahmcd :i ncı Su '1 Hukuk 
Hakimliğinden 

Ölü Hasana aid U··kspanında Ya-ı İstanbul_ Asliye üçüncü llukıık 
vuzsinan (Hoca Gıvasettiıı) mahal- mahkemesınden: 
lesinde Atlamata<ı caddesinde 22 Galatada Lfıciver! han 6 numa _ 

Bu otomobJ şiddetle aranıyor. Bir aralık bunun, Tevkif'eri muhakkaktı. 
k t 1 k d 1 "d ld ğu d b" numaralı Ye 23 ı.:.:vlerinııı birincı· a-a ' er;n ar ·a aş arına aı o u , ve uy urma ır .llfarı;iıcn'in sözleri: •Ben ölüme mahkumum~ .... 
kaza hnbcri ile jandarmaları oyalamak, katillerin fi- Komiser Tosello - Banka!, bazı kırr~n'er<len alrlı_ çık arttırmaları Divar.yolundaki 

ralı yazıhaPned knnuni ıkametgiıh 
ıttihaz eden AlmJn tebeasındaıı He
lene Kunze \·ekili avukat Taliıt ta-

r • ~ •- 1 l t k lst d""" ı t mahkememız binasırrla 15/8/938 " .• ı ro a\ aş ırma e ıgı zanno unmuş u. ğı mahrcmane malumat üzerine Antibe gıtti. Saba-
Ezilcn iki kişi 1 hın saat 4 u.··ne kadar tahkikatla meşgul oldu. He-Yo paz-rı sı oeat 10 d. n 12 ; kadar rafından Beyoglu Ayaspaşa Ud ağa_ 

~· k t b. k ı .... y t b·1· 6 icra kılınacaktır. Ar•t.rma şartna _ cı sokak 41 No. lu F3trn~ Münir pa-
ra a . ır aza o m...,.u. anan o omo ı ın köşkünde oturan Basko adlı birisin aryordu. 

n 
•t ·1 · d "Jf 'd ki. t ··t hhlt mesın ılan neşrı tarıhin _ şa apartımanında sakın doktor şa_ 
ı. re ı trısın c. " ranş a, na ıya mu ea - Kendisıni bulamad~ Fakat, Margüen i ta?ııdığını, d · herkes 

]
.• ?<• l B B en ıtibarE'n göre _ rel Müley aleyhine 937/1095 No. 
ıgı y&pan .cl yaş arnda aptist alet isminde birinin ve bazı mahrem şeyler söyledıg· ini ôğr~ndi. · b.l •

2 1 
. b · ı ., numara ı evın muha ile açtığı boşanma dava,"Jnın ıcra 

aşı kcsık·J3 metre daha ileride de, Vilfranş'da şofer Margüen, iki ay evvel esmer bir kadınla Juana' k - t" 
228

, 1. 
23 

N m. il men ı me ı • , ·a \"e k ınan ınuhakeme.;i neticesinde: 
26 yaşında Sl'nt Karenı'nın tanılmayancak derecede gelmişti. Ekseriyetle bısıkletle dolaştığı görülüyor- . . 

1381 1. d y. k d .
0

· .e -vın ~n ıra ıı· u arı akı gun davacının s,ahidleri 92:3 sene'·ı· I!a _ 
p<ırçalanmış cesetlerı bulundu. d B sk 'd b k b. d t k D.. ~ . - , u. a o an aş ı ır os u yo tu. uşmanlann.. d tt b d ı· h k · d ş 1 M·· 1 · H ı 

Mürgüen'i öldüren haydutun çılgınca bir sür- d k • l k . . d d • h .. 1 1 e ar ırma . e C' ı mu ammen ıy- zıranın a are u eyın e ene te-
an ur.u ma ıçın nere e otur ugu en uz an aşta- tl . ,... 75 .. b 1 d • t kd. ca\'ÜZ ederken gördüklerine ,.c bun_ 

atle gider0 cn şüphesiz bunlara çarpmı•lar, öldür. me erın ,, ını u ma ıgı a ır _ .. • mamışlır. d tt t hh-"d · k la d b. k ··dd · 1 h" · ı d O b r d · . e en son ar ırantr. aa u iJ ba i r an ır ısını mu eıa ey ın e _ 
mu· er ı. tom<> i ın ön taratın akan izlerı, kopmuş <;>tellerde, mobılyalı odalarda yapılar. ar~tırma- k 1 _,_ - tt !" .. d h r d b k b. k d b 
saç demetlen görüldtı. 1 d M .. M . . b" ı· b a m .... ı.ızere ar ırm~ ,, gun a a ın e ıça ve ır ısını a ıçağı 

C 
1 

p . 
1 

ar a: arguen orıs• ~umar naı:ı:ına . ır lŞ ~- temdidi ile 31/8/938 çarşamba saat yerde gördüklerinl' ve müddeialey_ 
anavar ar ar ıste ya~ıyor ar lunmu§tur. Fakat bunun olen Marguen mı, yoksa bır 10 d 12 k d k ti h" f. k il d • 

!
' k ı p · t ld ki b an ye a ar en ço ar ırana ın mor ın u an ıgın:ı ve saireye 
,u •msan asap• arı, ans en ça ı arı :r oto- başkası mı olduğu henüz malüm değ.ldir. ihale ed;Iecektlr. lootek sahibi ala_ şehadet etmekte İSi? de ibraz edilen 

İstanbul Gümrükle- ' 
1 

ri Beşmüdüriye-

tinden: 

. ' 

İstanbul . Belediyesi ._ İlanları . -,~~... ~-
. ~ L ; 

Keşıf bedeli f..500 l·ra elan Eminönü, Fatih, Beyoglu, Bakırköy, 

Kartal, Kadıkoy, Beyk~z, Ç.ıtalca, Sarıyer, Üskfidar, Eyüb, Adalar, Si. 

Yazan 

medl'. İki saat soma han yint süt 
lıman oldu... Herkes birbirine 
geçmtş olsun d~meğ• koyuldular .. 
Yalnız rüzgar dinnıışli. s,ı oku, 
sak:'nleşen suhrm ortasında bu
lunduğu noktada hafi[ hafif sal _ 
!anıyor; uzaklard2 kalan ve ben
den ev\·el yola çık·ın ıki küçük 
!akadan ufukta ese- bile giiriin _ 
mü,ordu. 

?v1otörü tekrar <ll'n ~dııc. Buse
fer ateş aldı .. Rüzı;:5r \ıkıncıya 

kadar motörle yol almağı karar _ 
laştırdım .. Keskr y~pır ız ı11y· 

dım. 

Gemi hızını .ır•tıra arttıra Er
değe doğru gid yordu.. Suralara 
geldik .. Bizi buld•ıijunuz noktaya .. 
Bu sefer de mo ·1. e arıza geldi. 
Tekrar durduk. 

Ne rüzgar vardı, ne de motör 
işlıyordu. Hava kararıyor, ~kşa -
mın sinst havd!:il gönüllere kor _ 
ku veren :uhaf bir ürperişle etrafı 
sarıyordu. Ben g,·ce olmasını çok 
istiyordum. Yü-.:oaşmın dediği gi
r. tahtelbahfrle-· gec~ kaldıkları 
yerde s'"ıahladıkl m için selamet
e Erdeğe vara~!l,ceğimı hesabh -
yordum. 

Ortalık loşlaştıg:ı sıraJa bırden_ 

bire gemınin is1:cl.- bordasında 

sular karıştı .. Tayfa o tarafa ko
şuşurken dalgala>rnn nı'ardan bir 
baca, bir direk onların arkasından I 
da bir gemı çıktı. üzerınd, B7 şa

reti görül{'n taht~lbahir bordo . 
muza bitişik bir \ a'ıyelte yaka • 
mıza sarılmış, dahl ağzımızdan: 

- Eyvah tahtelbnhir! 
Kelimesi çıkm?.dnn açılan ka -

paklardan İngifü bah~»yelileri dı
şarı fırlamış, cl!erindeki dolu tü
fekleri göğsümüz';' nisan alnıı~lar-, 
dı. Topçular ba~ taraft&kı küçiık 

~pu da bize ç<'virmi~ler; yerimlz-1 

geçmişti .. 
rlen kıpırdasa'.< p3rr.ıakl• 
natacaklaı, bizi ak~).,.,,.. 
tında bırakacn!:la clı. 

T.Wii oıduğumuz 'c c 

Tabtelbahrin n.-ta ~· , ncifk 
paklan yarı t:d... k ıdaf 

uğramış btrüsı, ta 1•elbnhıtif 
tanı el ışar..ıı yap:ı. El crırıı' 
karı kaldırm·nm.ı •,,t ,ord~ 
yapalım .. Elkrim:z d 

0

k idJI 
Derken efendim, bu nef,·r1 · 
birisi, yanına i.kı a kada<t!l , Sed 
üç kişi bi:.oım gcrııvt!, .su o~ 
çıktılar. .. Evvela iist ~ rı:tı 
!adılar. Silahla·ıınızı a·~.tı 

Sa.bırsızlanmaii 'la •-v ıı 
zir kaptan Su .,l:ıı elkC,vı; 
res- nin sözünlı !<e&t · 

- Sizde sJi!, \ar mıydı' 
0 

- Vardı a'~nd•f!' .. Gertl ıı 
tane tüfek vardı amma bufl 
barda durur:ltı. 

Mürettebst:an bazılarınd~ 
banca, he biri~.ndco bırer dl 
ve keskn bcak \'ardı. befl 
belimde güzel bir parabci!D 
bancası bul•ma;ıeı!rlıı. 

•• 1:1 - o~ leys~ neılc·ı e:.lc.ı ın 

dırıyorsunuz? Si!iı ıınıza saf' 
nıza.. Kar~ı:ı>z·l.1~ı duşnıs 
Belli k• s1lahlarınızı alıp 0' 
.koyuver~cek deg. : tıuna~e 
dafaası~ bıraklıkt2n ı;orl·1 

retle canınız.ı kı.:acak, rfl• 

batıracaktır ... 

- Belki burada ı'1san b 
şünür bcyba!ı:ı, fa:<.ıt k•ıi' 
bir sıra do)n tlıfl·~n göğ~Urı 

rildiğinı, göriinü,<te. ufak aı!l 
zim gemiF çok fazla olaP 

1 

da bordomm ı nıpn a!ındıil•~~ 
rünce insandan~ d~~u~c~ ~il 
ne de şöval_y<>1;~ yapacak i~ 

ı Dc.- ~flll 

Tiyatrocular 
birbirlerine 

düşt üıe ~~~ 
(Birinri sahifeden devam) Ve biz de resmen vil~vı'te il' Ze 

leriııı dinliyelim, vesikala~ını ala. caat ediyoruz. . I'_ lllen 
lım_ Hem nızamnamclerınde de San 'atkiırlarııı serlıestçr ı 

böyle bir kayıd yok. Cemiyette:ı san'at etmesine karş. k'>Yrıı' llltıı 
vesikası o!mıyan icray. ~an'a!tan tiyen bu adamlar hal:l<L.,d8 

menedilir şeklinde h:çbir sarahat bat yapılmasın• da ı~ ,yece ,ı 
taşımıyor nizamnameleri... Başda san'atkiır Naş.~ .,ı ıı'J 'llı 

Biz birlik tanırız. O. da bizden . zere şehir tiyatro~u rlış•nd•. iıe 
doğan bir birlik olsun. San'atı •. bütün san'atkarlaı· bu yerıı •ıtt 

mızla alakası olmıyan derme çat. ete dahil olacaklardır. . 1, ini 
ma bir birliği kat'iyyen kabul et. Diğer taraftan kenrL.ı_le ·ıı 

miyoruz. tüğümüz san'atkar N~şı1 .~ 
Bu birlik teşkıl cdilırken kim- gazetesinde kendısi ıçıfl· •r 

senin muvafakatı alınmamıitır. kongrenin sem!ine b( 11• 

Sonra kendi nizamnamesine mu - d1> şeklinde yazıfanlard~~ 
halif hareket eden hir t~şekkülü müteessir olduğunu so.V'~ 1 ıra 

•ıtt 

biz nasıl tanırız. dedi ki; 
8 inci maddede deniyor ki: _ .Bana müracaat ett;J<Je,, lıı; 
.Türk tebaa'ı olmak VP reşid k d 1 k enifl,.; man en ı erine onç il'' ~ar, 

olmak.. rotla yapılmasıııı, p•zar t il' 
Vesika almak için bunları ş.ırı olmak dolayısile kongreP 'fi 

koşuyorlar. Halbuki yed> yaşın • bir güne bırakılmasını ta''St• 
daki bir kız çocuğuna, <ın dört tim. Dinlemed;!e" bık·· rı ; 

Beş y :.ız be' kalero, 898 lira !1ıvri VC! Şıle kazalarındaki ilkmekteb binalarına yaptırılacak soba b•-
90 kuruş ve ikı \·uz kırk beş kalem caları açık eksiltmlye konulmuşt~-. Şartnamesı Levazını Müdürlüğünde 
46 !ıra 41 kuruş kıymette muhtelif ,görülebılir. istekliler 2490 No. Jı kanunda yazılı vesikadan başka fen 

caklılarla diğer alakadarların gay- Avusturva kanununun 55 inci mad-1 
rimenkul üzerindek• haklarını hu. desinde gösterilen şekil ve surette 

1 

sus1le faiz ve ma~rafa aid olan id. J şehadet mevcud olmamasına ve ~3' 
dialarını evrakı müsbitelerile 20 üncü madde ahkal!lı ise hadiseye 
gün içinde mahkınneye hildir.meleri 

1 

vechi taallı'.ıku anlaşılmamasına 
aksi halde haklar• tapu sicil!erile mebni davayı vakıanın reddine d1irl 
sabit olmadıkça satı:ı bedelinın pay. 24/1/938 tarihinde verilen hükmü 
!aşmasından haric kalacaklardır. ba\i 938/626 sayılı ilam müddeia • 
-··-~----3 üncü icra menıuı luğundan: 

yaşında iki kız kardeşe ve Bulgar 1 bunların bizi tem ıle h~l(IB 
0 

leyh vekilinin ıstifasına ve asıl tebaası Miçe P~nçef ailesine vesf- tur. Kendi k~ndilcrine tÖ 
müddeialeyhin ikametgahının da ka vermek suretile !ıendi nizam- çıkmı~lar, icrayi faaliyet 

· d · b l/l ,
938 

işleri müdilrlüğündcn alacakları fen ehliyet vesikasile 637 ira 50 kuruş-
cıns em aş eşya ı pazar_ 

. .. ıluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 14/7/938 perşembe gıi-
tesı gu!'l.ı saat 10 da Galatada gum ntı saat H de Daur,i Encumende bulunmald;rlar. (4010) 
rü ... bin sında açık arttırma ile ••• 
&ahlacaktır lsteklı'erln yüzde yed itfaiyeye lüzumu olan 3 projektör ile 1 Jeneratör açık ekslltmiye ko. 
i buçuk pey akçelerile birlikte nulmuştur. Bunlara ~00 lira bedel tahmin edilm!ştır. Şartnamesi Le-
2490 sayı'ı kanunda yazılı belgeler vazım Müdürlüğünde görulebilir. İstekliler 2490 No. lı kanunda ya:zılı 
le bel'i gün ve saatte komisyona vesika ve 52 lira 50 kuru,luk ilk teminat makbuz veya mektubllc be., 
iclmcle r ı 

14462 
rnber 1417/~38 perşl'mbe güni.• saat H de Daimi Encümende buhum1a-J 
liıdırlar. ( ~009\ 

Karniye borçlu Marinin mah
cuz muhtelif cins ev eşyasının 

satılmasına k. ··gr verilmiş oldu _ 
ğundan ilk açık arttırmasının 18/ 
7 /38 günü saat 13-14 e kadar Ge • 
dlkpaşa Sarayiçi Kilise sokak 9 
numaralı evin önünde yapılaca • 
l!ı muhammen kıymetinin '1o 75 
bulmadığı takdirde !k•ncl arttır. 
masmm 22/7/38 günii ayni saat ve 
ayni yerde yapılacağ. ll~n olunur. 

meçhul bulunmasına mebni Hukuk namelerinin ahkamına aykırı ha. !ar. b·ı v" 
usulü muhakemeleri kanununun reket ediyorlar Hab~r gazetesi Şimdi biz arkadaşlad~ 1, , 20 
141 inci madde<ıine tevfikan ilanen sütunlarında muhtaç san'atki'ır - mivet kuruvorı;z. nııı ~ " . . • ·a 
tebliği tensib kılınmış ve bir sureti !ara yardım ed;ldiğin. ileri sür • teınsıl edeb.' \ rk b:r id8' 1 
de mahkeme divanhanesine talik düklerini hayretle gördiık. Kime t seçcceğ z. Bcı idare he~, 
edilll'iş olduğundan tarihi iland•n ı_ yardım edilmiş, kim tedavi ea·ı- k< il ,t.mad ettiği qrk•ıl $ 
t!baren 15 gün zaıfınd1 müddcia _ miştir. Parti bu işe Bay Raşid Ri- mjteşekkıl olacaktır Bef~JJ' 
leyh Şarel Müleyin temyizi d3va e- zayı mem<1r etmiştir. Ve kend'si nedir sahnedeyırrı. Dah• 
delbileceği tebliğ mskamı'1:ı kaim 

1 

bu iş<' meşguldür. B:rlik es:ıscn bu birl.k azas ı d:ye ortada g 
olmak üzcrP ilil'l o':ınur. (3021) teşeld:ül ve tesbitt~n d ıgacakt ı r. tanımıyorum.• 



Ingiltere 
(4 İİtı CÜ saJı • 

end ıfeınizden devam) 
bir~t ~:ndırdı. Bütün bu bir
nasında d ~den gerginlikler es-

omınyonı · zarı L arın noktaı na 
'llldra h · k 

tnaktan . u ılmetince sorul-
F' ,_ gerı kalınmadı. 
a~aı do . 

:ıir rııeseı m_ınyonlar henhangi 
tany.. • yuzünden Büyük Bri.. 

.... ın ve d 1 
imparatorlu. o ayuıile de. İngiliz 
be SÜr!ikJ gunun yen.i 'bır har_ 
idı. İşte 1~

0'.°cmesi merkezinde 
huuu gözö gıhz diplomatları hep 
Ye kad nunde tutarak şimdi
dular. ar vaziyeti idare etmiş ol-

tlzsk Şarkta ç · 
Çtkt çık.atı . ın_ - Japon harbi 

Londra h ~a iŞ boy 1 edir. 
llıuJıara . ukiımetı daima sulhu 
dikçe, s~~h~ın çalıştığını soyle _ 
o her .. devam ettirmek ıçin 

•asıta ıl 
llııııvonıan e uğraştıkça do _ 
daiıııa Ik n matbuatı hu mesaiyi 
l<aıı.d a ışlamaktadırlar Mesela 

anın M · 
•diı gaz t ont Real Deyli Star 
g.. e •sının b" · 

Oz atın k ırmci sahifesine 
dir. B a hunu anJamağa kilfi.. 
Y ı.. u gazete 1 · 
"'"lld it" • ngılterenın sulh 

ha.rrıer~ ı gayretlerini kocaman 
llıll!ı ki ~Yazıyor. Fakat unutma.. 
llıanda İ aıtadaiı gazeteci ayni za 
da <lab·ıngııterenın bir taraftan 
de ıırıı· ı dığıne kuvvetlend;"ini 

· e koe .., 
Yor. aman harflerle yazı _ 

İngiliz do 
Sederke mın)•onlarından bah 

nbu -
llıezden satırlara nihayet ver 
de bir k eVyel Yeni Zelanda dair 
liyor, ç~:oz söylem~ ıazım ge. 
~baıd u Yenı Zeland için is.. 

Qı.a_ksad~.:aponı_arın bir takım 
1%r " ı:u.ttukleri söylenm,,ı. 
ltı ou hat . . "-# 
e·buı d . ıse Ingil;zler içın 
r.. eğıld.ır. 

1 ""fldra 
~n nıal-'-gazetelerine oradan ge. 
bır "'nata ·· . . 

harb 
1 

gore ilerıde büyük 
ıı. karış 0 

ur da İngiltere de bu 
• ırsa y -
gı •~.1 enı Ze!andın alaca ···Yer -0tanın ın ne olacağı meselesi 

lııtatınct~ır_larından Bay Fagan 
Wtı- 1 ııah 80Ylenen bir nutukta 
llr1-.. edılınıştir· Eğ n·· ··k "-'llya b· · er uyu 
~1'ıct da ~r harbe gırerse Yen! 

una karışacaktır. Fa. 

ve harbi 
kat eğer dost bir milletin yardımı 
olmazsa İngiltereye Yeni Zeland
dan asker göndermek imkansız 
olacaktır. O zaman Yeni Zeland 
yalnız kendini müdafaa mecbu -
riyetinde kalacaktır. 

Mecburi askerlik usulünün ka. 
bulü meselesine gelınce; Yeni 
Zeland hükumeti buna taraftar 
değildir. Diğer taraftan şimdiki 
gönüllü asker usulünün İngiliz 
efkarı umumiyesine en uygun 
şeklı olduğu da anlaşılmaktadır. 

Nazırın sözleri verilen maluma. 
ta göre bu kadarla bitiyor. Fakat 
bu sözler az manalı değildir. İşa_ 
ret ettıği dost millet kımdir? Her 
halde Amerika olacak. Çünkü A
merıkanııı denizdeki yardımı te. 
mJJ erlilmedıkçe Yeni Zelandda:ı 

İngıltereye asker gönderilmesine 
mani olacak Japonya vardır! ... 
Bunlar hep_ istikbale göre yürü • 
tülen tahminler, gözönüne geti. 
rilen ihtimallerdir. Tabii bu söz. 
!eri hep o ihtimallere göre söy

lenmiş bulunuyor. Yeni Zeland 
ile Avustralyanın müdafaası ve 
bu ikı domınyonun ana vatan O

lan Britanya ile rabıtasını muha. 
faza etmek için Amerıkanın İn. 
giltere ile teşriki mesai etmesi Ilı 

Zlm olduğundan çok bahsedil -
mektedir. İngiliz deniz kuvvetleri 
dünyanın her tarafına yayılmış 

olan büyük bir imparatorluğun 

müdafaası için harekat sahasına 
genişlettikçe genişletmek mec • 
buriyetindedir. Halbuki eğer is _ 

tikbalde bir harb çıkar da İngiliz 
imparatorluğunun varlığını teh. 
did edecek gibı bir ehemmiyet a. 

lırsa o zaman Amerika donanma. 
sının da İngiliz donanması ile teş 
riki mesai edeceği söyleniyor. 

Dominyonlar müşterek olan 
imparatorluğun müdafaası ıçin 

kendilerine düşen vazıfevi gör. 

mekten geri kalmıyacaklardır. 

Ancak İngiltere tamamıle kuvvet 

Ienmeden evvel çılışılacak saha 
ancak sulhu muhafaza sahası ola. 
caktır. 

fst S AT 1 Ş 1 L A N 1 

Pren5 f~ora 
Gregor 
Pariste 

( 4 üncil sahifeden devam) 
de gördüm. Bir angajman aradı. 
ğını söyledı. Yeniden sinema ha. 
yatına a.tı!masını teklif edenler 
olmuş. Hatta hun1ardau birisi A
vusturya İmparatorıçesi Elizabe
tin hayatına aid çevrilecek bir fi. 
!imde oynamasını ric1 etmiş .. 

Bu güzel kadın neş'esnı kaybet
miş, derin bir yeis içind~ bulunu_ 
yor; 

- F'ransada flim çevirmem te. 
karrür ederse gazetecileri kabul 
edecek, beyan1tta bulunacağım. 
Şimdi ne söyleyeb:lirim? Bana 
siya.si sualler so: uyarlar. Sözleri. 
mn, kocamın aleyhine tefsir o • 
lunmasından korkuyorum. 

- Elizabet Dolriş rolünü kabul 
edecek misiniz?.. 

- Zannederim. Bu bedbaht im
paratoriçeyi .rtrıemada yaşatmayı 
çok arzu ediyurum. 

- Pariste çok kalacak mısınız? 
- Yakında gideceğim. Bır hlfta 

kadar Londrada kalmak mecbu. 
riyetindeyim. Tiyatrolardan biri.. 
le bir mukavele imzalıyacağı'?I. 

- Hangi piyesleri oür.ıyac•ksı. 
nız? .. 

- İhtimal Fransızcadan tereli. 
me olunmuş bir piyes: Madam 
Kapet ... 

- Ya zevcmiz? .. 
- Zevcim mi? Londrada çalı. 

şırsam, tabii o :la oraya gelecek, 
kendisine bir iş arıyacak 

- Ya Amerka seyahati? .. 

- Şimdiki hald" mukarrer bir 
şey ydk. Eğer bir tekW vaki olur 

ise kabul edeceğim. Çalışmak is. 
tiyorum ve çalışMak mecburiye. 

tindeyım. Çünkü her şeyimizi 

kay.betlik. Fakat bizi teselli eden 

Sinirli koca.. 
( 4 ilncll sahifeden devam) 

derece nazik davrandığı da doğ
ru mudur! 

- Evet, doğrudur. 
- 1938 baharında Kont size bir 

adam yüzünden son derece ra -
hatsız olduğunu söyledi mi? 

- Evet, öyledir. 
- Kont bu adama Londraya 

gelmemesini söylemiş. Onun geL 
mesine mani olmak üzere Dahi _ 
liye Nezaretinde de teşebbüste 

bulunmuş, doğru mu? 
- Bunları bilmiyorum. Kont 

Pariste iken 30 haziran günü Kon 
tes kendisine Londradan telefon 
etmiş doğru mu? 

- Evet, doğrudur. 
Bundan sonra Kontesın tele • 

fonda kocasına ne söylediği ci _ 
hcti araştırılmıştır. Çünkü Kon _ 
lesin telefonda kocasını tevkif et. 
tireceğini, tevkif müzekkeresi çı. 
kartacağını SÖ!>'lediğıne da;r olan 
ciheti tahkik etmek lazım gel _ 
yordu. Kontun hukuk! işlerine 

bakan ve buraya kadar hep şahid 
sıfotile dinlenen avukat muhake
menin bundan sonraki safhasında 
da ifadesine devam edecektir. 

İngiliz gazetelerinden nakl 0 _ 

derek bu ifadeleri yarinki •Son 
Telgraf. da hulasa edecektir 

KONGREYE DAVET 
Barutgücünün ikinci yıl kanı, ı _ 

si 16/7 /938 cumarte9i günü saat 
(14) de Bakırköy halk evi salonun.. 
da yapılacak ve yeni idare heyeti 
seçlecektir. Güçlülerin mezkur gün 
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f RADYOI 
BUGÜNKÜ PROGRAM 

Akşam neıriycıtı: 

Saat 18,30 H:ıfif müzilt: Tepe -
bll§ı Belediye bahçesinden naklen. 
19,15 Spor müsahabeleri: Eşref 

Şefik. 19,55 Borsa haberleri. 20 
Saat ayarı: Grenviç rasadhanesin
den naklen. Set tar Körmükçiı ve 
arkada.şiarı tarafından Türk mu
sikisi (Hüseyni, siızidil, Hisar bu. 
selik, şehnaz buselik, nehavend). 
20,45 Hava raporu. 20.48 Ömer 
Rıza Doğrul tarafından arabca 

söyl~. 21 Saat ayarı. Orkestra: 
1 - Rosni: Wilhelm Telt 2 - Le. 

EGE 
Tiyatrasu 

Nuri Genç 
Ve 

ARKADAŞLARI 
14 temmuz perşembe akşam• Bü. 

yükdere tiyatrosunda: 

GÖNÜL BAÔI PANSİYONU 

15 temmuz cuma akşanu Yeni;;e
hir Aile bahçesinde: 

KİN YARASI - BEŞİNCİ l.\IADDE . -· . 
İSTANBULSPOR KLÜBÜNDEN : 

Trakya Umumi Müfettişliği filim 
duk; Parafraz. 21,30 S·?mahat Öz.. atelyesi tarafından filme alınan 
denses ve arkadaşları tarafından lclübümüzün son Trakya seyahati 
Türk musikisi (Uşşak ve halk tür. ve hareketlerile Trakyaııın kalkın. 

masına, İstanbul ve Atina Üwver • 

har: La fam idPal vals. 3 - Pa -

küsü). 22,10 Konser: Novo1niden 

iN 
KENAN' 

naklen: M. K~mal idaresinde or. sitesı gençlerinin Trakyayı zıyarct. 
!erine, Trakya \'e Ege askeri ma -ı ~~=::::!:=::=::!:~!;::,::_::_::_:~ kestra. 1 - Orke:tra: Verjmente i• 

Hbe vals: Fol Linke. 2 - Şarkı: nevralarına ve Mımar Sınanın Asliye ikinci Hukuk 

ı Trakyadakı eserlerine aid filmler maılıkemesinden. 
tenor_ Bakeas. ~ - Orkestra: SoL 14 Temmuz pe'"""mbe günü akşamı 

k ı t G t 4 o k tr !\' ·r Davacı Milıl1 Müdafaa Vekaletina ve '.: rı · · - r es a: .a. saat 20,30 da Be,~og"lu Halkevı tem. 
Ç ] 5 ş k ' izafetle veklll avukat A.i Sıiavi ta.. car ıgan parça 3 rı. - ar ı : sil salonunda gösterilect>ktir 

B . y rafından Rag>b, tsmail Ali ve İbra-
arıton unka. 6 - Orke3tra; Klüp ınensublarının teşrifleri. 

hlm aleyhlerine açı'aıı alacak dava. 
Serenad dö To;elli. 7 - Orkestra: İsta-Lul Asliye mahkemesı· al _ ıJ '"" sının yap an açık duruşmasında: 
Bulgar potpurrisi. 22 Son haber- tıncı Hukuk daire$ınden. müddeialeyhlerden İbrahimin ahL 
!er ve ertesi günün programı. 23 Beşilttll§ Akaretler 35 numarada ren vefatına ·bio.9erı varislerinden 
Saat ayaı. Son. ikı<met eden Nedim• tarafından Ankarada İmalatı harbı•e fabrika_ 

YARINKİ PROGRAM Sirkeci tramvay caddesı Dervışler sında tornacı Halıdın vukubulan 

12,30 Plakla Türk musikisi. 12,50 
Havadis. 13,5 Plilkla Türk musi -
kisi. 13,30 Muhtelif plak neşriyatı. 
14 Son. 

~v~e~s~a~a~tle~s~al~o~n~d:;.a~~b~u-,;;Iu~n~m~al~a~r~ı.====1-~-::;: 
TÜTÜN İK.'l.AMİYELERİ 

sokak 10 numarada ikamet eden Ce. taharriyata rağmen ikameıgfilımın 

lal aleyhine ikame edılen ihtar ve bulunmadığı mü!:ırez vesikadan an. 
~anma davasına aid dava arzuhali !aşıldığından Halide ilanen te-bli • 
müddeialeyh Celale yukarıdaki ad • . ğat yaptırılmasına ve ilan için 20 
reste bulunmadığı ve halen ikamet. gün müddet tayinıne \'e duruşma
gMıı da meçhul lıulunduğundan, nın da 23/9/938 cuma saat 14 e bı.. 

hah.sile iadesi üwrine dava arzuha.
1 
rakılması.ruı. mahkemece karar ve _ 

!ine on gün zarfınd~ cevab veril - rilmiş olduğundan İbrahim varisle
mek üzere on beş gün müddetle ila. rinden Halidın yukarıda yazılı gün 

üç buçuk yaşınd3 bir çocuğumuz 
var. Görseniz ne minyon, ne zeki: .. 

- İsmi? .. 

- Henrih - Rüdigcr, babası gi. 
bi... 

Bu sözleri sôylerken gözleri su. 
lanmıştı. 

Bakııiköy askerlik şubesinden: 

Şuıbemizde kayıtlı malül sub•y 

ve Erat ile şehit yetimlerinın 933 nına karar verilmiş \'e arzuhal su. ve saatte mahkemede hazır bulun
senesi tütün ikramiyesi tevz<atına reli mahkeme divanhanesine talik ması ,aksı takdird"' kanuni muame
lbaşlamıştır. Alakadarlarının şube. edilmiş olmakla keyfyet tebliğ ye. lenin gıyabında yapılacağı malumu 
yemüracaat etmeleri ilan olunur. t rine geçmek üzere ilan olunur. olmak üzere keı fıyet ilan olunur. 

ISTANHUL EMNiYET SANDIGI DIREKTÖRLÜdÜNDEN: 
Emniyet SandığJna borçlu 

.Borçlunun ismi Gösterdiği ikametgab 

olup ta ölenlerin varislerine ilin 

· Takip Hesap No. Borçlan-
dosya No. dığı 

tarih 

Aldığı 

Borç 
Lira 

Teminat,ın Qe olduA'u 

yolile tebligat 
Takip başlamak 

için yapı· 
lan he-

sap tarihi 

işbu hesab 
tarihıne gö

re borç 
miktarı 

Lira K. 

l> anbut 4 Üncü icra MemurluS!undan: 
~uııı atına Münıre t f d Saıme (Muhsin kızıl 

arasııe b ar& ın an Vakıf Paralar İdaresinden 25352 ikraz 
Bakırköy Kartalteı>e park karşısı 

No. 33 

937/17 43409 6/4/931 16 Bir roza tekil? yüzük. 23/11/937 24 81 

-~ Olup ~>rç alınan paraya mukabil birince derecede ipotek göste. Bedriye (Emın eşı_ı 
e ta orcun ode d be tnaının nmempsın en dolayı satılmasına karar verilen 

, bekte, Beab ehlivukuf tarafındar. 1810 lira kıymet takdir edilmiş olan Fuat (Hacı L',rahinı oğlu) 
•O ın · Qk rnah ıı · · · 

U~err a esının cskı küçük Bebek yeni yeni sokakta eski 
!\t er \"~n 3 
ı rrıa M:evhib 1 numaralı sağ tarafı Refia hanım hanesi, sol tarafı 

Yen, •Ok·•- e hanıma tabRıs kılınan kıirgir hane, arkası dere, cebhe
~iıd ""' ıle çev ·ı· ··f 

Fatma Zehra (Ahmet K. Huseyın 
Paşa ~i) 

a Ya.zu• d rı ı mu rez ahşap bır hanenin evsaf ve mesahası 
'> ı it· <.e"' · Firuz (Abdullah og" lu) 

'da '"tn kat. Z . 
(Bu Oda emını malta döşeli biı taşlık yük ve dolabı olan bir 

~ki . dan bırin · k İffet (Mehmet kızı) 
ı bır ın b cı ata merdıven vardır.) Zemmi malta döşdi adi 

b· lltrinci ~t ak, taşlıkta kllmurlı.ik, kapalı bir helıi ve merdıven altı. Şükrıye 
ır ~ela: at: Bir sofa ıızer'.nde birinde yük ve dolap olan üç oda, 

kıııci ka 
lJ t: Bır sof ·· 

-~, tnuıni a uzerınde üç oda hır heladan ibarettır. 
'""'le evsafı. B h .. 
l!ıı ı katıarı h .· ına & şap ve üç katlıdır. On cebhede birincı ve 

<l de eiektirık avı nı.ıf cebhe istikametinde bir şahniş ve bina dahi., 

~Varları ze ve terkoo tesisatı vardır Zemin katın ön ve arka cebhe 

ltte~in kat P~nıncten tahminen 80 santim yüksekliğinde taş duvardır./ 
" ta . cerete,- d · . 

tnıre rn h ı a ıyen demır parmaklıklıdır. Kaplamalar kıs- tbrahim (Esbak adltve nazırı) 
llı:esatı u taçtır. 

Tophane Ha.:ımımı m«h. Lülecı. 
hendek cad. No. 3·1 
Unkapanı Hacıkadııı mahallesi 
Sabunhane İmaret sokak No. 14 
Fatıh Kumrulumes::it Fırat ecza. 
hanesı üstünde No. 96 

Çapa kız muallım m"ktebi yanın. 
da No. 30S 
Uzunçarşıba~ı sanıan vıranis:~nı 

İğneci han karşısı No. q2 
Çamlıca Kısıklı Na. 58 

Paşabahçe incırtiköy No. 5~ 

937/37 

937/56 

937/63 

938/152 

938/183 

938/208 

938/269 

50567 13/1/932 6 

5427J 6/7/932 45 

54679 6/7/932 250 

62125 11/5/933 12 

69743 2/7/934 16 

16/5/935 520 

57989 22/12/932 122 

İkı yüz altmış dırhem gümüş. 

Bir çift roza küpe bir roza yüzük 
bir altın köstek. 
Bir çift roza küpe bir taş noksan, 
iki roza yüzük. Bir taş noksan, sa. 
kiz miskal inci, bir roza pantan • 
tif. İki altın saat, ikı altın kordon. 
Dokuz parça altın, bir gümü~ taş, 

Bır çıft roza iğne. 

Bir çift pırlanta, bir çift roza kü. 
pe. İki roza gül, bir pırlanta yii
ziik (kolu kırık), (6 taş noksan)• 
beş altın saat, bir elmaslı altı mi. 
neli altın zarf, bir mineli altın ku.. 
tu, bir altın kolye, bir çift incili 
düğme bir çift incili yüzük. Bir 
incili iğne, bir çift incili küp&, 
bir elmaslı tabaka. 
Bir yakut yüzük, kolu elmaslı l 
parça 9 taş No 

25/11/937 

29/11/937 

30/11/937 

16/2/938 

17/2/938 

15/2/938 

W2/938 

9 20 

46 76 

2n 93 

14 50 

18 os 

no 89 

Dil 81 

ltıurabb ası: Tam • 
aı bına •mı ı6,5 metre mürabbaı olup bundan 68.~ metre 

'<ukarıct zernını bakıy~si aydınlık mahallidir. 
ltıı a a hudud 

İbrahı.m (Sahıp oğlu esbak adlıye 
nazırı) 

Paşab~hçe lncırlıköy No. 58 938/270 57990 22/12/932 67 
• 

Bir altın mineli kutu, 
saat. 

ikı altın 112 8t 

0 Çılt ~rtt • evsa! ve mesahası yazılı gayrimenkulün tama-
e g~ ırrnıya k 

• nu. la•t 
10 

°nmuş olup 1/9/938 tarihine satlıyan perşem. 
rttır"' dan 12 k 

in '"a ıle Ye adar Adliye binasındakı dairemizde açık 

Osman (Sahip oğlu) 
Osman (Galip oğhı) 

ı b 1 •atılacakt 
<·d· 11 dtığu t k . '" Arttırma bedeli muhammen kıymetin % 75 Sedef (Ali Veysi K.) 
ti~ a dırde 

•rt ek, aı.: ı t . gayr:menkul en çok arttırmanın üzerine ihale 

Behict Nariye (Ferhat K., 

Jı,, lırrrı. on lı ~kdırde en son arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere Vela (Abdullaiı K.) 
,an C c~ gun nı· .d . 

arttı' uııı 3 gunu . ucı ete temdıt edilerek 16/9/938 tarihıne rast. Ali (Mustoh oğlu) 
tır l'lıı .. , Yap 

1 
:.aat lO dan 12 ye kadar yine dairemizde ikinici •çık 

•nın ı •cak ve b k 
uıerın u • ınc' artlıımada gayrımenkul en çok art. Saliha (Halı! K 1 

~ Satış p •. ~ ıha le edılecektir. 
ıyltı, ~·ndır Ta! . 

~ tın ~ • 
5 

ıplerın arttırmıya gırmezden evvel muhammen Kamil• (MusJ kızı) 
•nın t '" u nısb ı· d . · • · enıu-lı e ın e pey akçesı vermelerı \•eya mıllı hır ban. 

l3ırıkınış "•ktubunu ibraz etmelerı lazımdır 
e 'illi Vcrgıler l , 
tl •r ve v· ,_ '••edıyeye alt :envıriye, tanzıfiye ve dellaliye 
•lı •<ıf ıcar Bedriy• (Emin eşi) 
, il' •Şterıy esı satış bedelinden ıenzil edilır 20 senelik taviz 
•Oo.ı ıı ' aıttır. 

fık uınar ı ı Ahmet Azmı (Hasan oğlu) 
~ d ın, ı. h· ' cra ve İfliis kanununun 126 ıncı maddesinin 4 üncü 

Paşabahçe lıtcırlikoy cad N~ 58 
Paşabahçe lncirliköy sok. No. 58 

Mevliinekapı haricinde Tepebaıt 

• 'io 31 
Büyük Çamlıca Tomruk sokak 
No 11 
Üsküdar Valdeiatik Çinili cad. 
Na 20 
Şişli Bomontı Hacı İbrahim sa • 
kak No 11 
Heybeliada Yalı cad Umranlı so. 
kak No 2 
Aksaray Cerrahpaia Haseki ka • 
dm sokak N o 21 
Tophane Lülecihendek cad Muh. 
tar Hayri Bey hanesi No 34 
Eclirnekapı Atikalipaşa mahallesi 
Salmatomruk cad. No 66 

938/272 
938/273 

938/329 

938/391 

938/406 

938/439 

938/451 

938/453 

938/488 

938/492 

61351 
52931 

61672 

65446 

15/4/93a 
10/6/933 

'l.7/4/933 

4/10/933 

71868 22/10/934 

41147 11/12/930 

57020 21/11/932 

57996 22/J2/932 

43088 21/3/931 

55116 18/8/932 

20 
81 

63 

7$ 

130 

60 

9 

25 

15 

ar gayrıll'enk l 
v. nıı ve • u uzcrınde ıpoteklı alacaklılar ile dığer ala- Va.hap (Şemsı oğlu) Beşikta~ tramvay deposunda mü. 938/625 57628 10il2/932 5:1 

'lı• r f~k ~ kk 1 2() •ı~(A ' ı <a ııplerinın bu haklarını ve hususile faiz dür muavini 

Bir yakut yüzük. 
İki altın saat,bir mineli saat ka • 
pağı, bir altın köı;tek, iltl altın yü. 
zük, iki inci kıravat iğnesi. 
Bir çift roza küpe, iki altın bile.. 
z!k . 
Bir çift pırlanta küpe, bir altın 
saat maa kordon. 
Bir pırlanta yüzük, iki taş nok • 
san, bir elmaslı saat maa fyango. 
Bir pırlanta akar pantantif, bir 
pırlantalı bilezik. 

Br roza iğne, bir roza pantınti.t. 

Bir roza tek tq yüzük. 

Bir çift pırlantalı küpe. 

Bir roza )'Üziilk, 4 taJ noksan, iki 
altın bilezik. 
Bir roza iğne. 

24/2/938 
14/2/~ 

11/3/HIJ 

16/3/938 

16/3/938 

21/3/938 

22/3/938 

22/3/938 

24/3/938 

24/3/938 

5/4/938 

55 63 

70 61 

17 31 

122 31 

38 19 

7 911 

28 13 

8 10 

63 76 

&~n . ·ır ola" .ddı · · ·h· d ' n ki ~ lde ev a a. rını ılanın neşrı tarı ın en ıtıbaren Yukarıda sırasil~ isimleri ve sair tafsilat yazılı bulunan her borçlu vadesinde borcunu ödemediğinden talribe başlanmak için yapılan hesap tarihınde ,borcunun faiz, ko • 

tı lt u s 1 kı musblclerıle bild;rmcleri ıcab eder Akiii halde ~isyan ve masarWle malik olduğu mikdar kendin• aid sırada gösteri imiştir Her borçlu yazılı borcunu vermedig"inden 3202 No. lu kanun mucibınce hakkında ıcra takibi baı 
ç k •I cı ıle sab t 1 • 

hı "0•ktor 1 0 madıkça satış bedelınin paylaşmasından ha. !anmak üzere tanziır. olunnn hbar name borçlunun mukavelenamede gösterclig"i ikametgahına gönderilmi • ise de vefat ettigı·· anlaşılması ha sebile teblıg·aı mümkun olamamı}-
" • ve d21ı ! 1 • a . ' •tıbar h a az a malumat almak istiyenlerin 1/8/938 tari. tır. 3202 numaralı kanunun 43 inci maddesi bu gibi hadiselerde tebliğa tın ilan suretile yapılmasını emreder «t r .n rk . . 

)l il'" •rtn es. ı:m·ebılmesi için açık bulundurulacak olan Yukarda isinıleri yaz•lı borçlu! arın mirasçıları işb·ı ilan tarihinden itilbaren bir ay içinde sandığımıza müracaatla munlermin borçlarını ödemı!!er• lazımd.r Ödt>medtklerl 

takdirde mezkur kanunun hükmüne tevfikan takip başlayacağı ve reh in!erın paraya çevrileceği her borç! unun varislerinlo malumu bulunmak ve ona göre hareket edılmek ve Unur. dınesıle 937 .370 numaralı dosyasına müracaatları ilan 

(4448) her birnie ayrı ayrı lhbarnam< teb lli ma!kamına kaim olmak üzere keyfiyet ilan olunur. (4461) 
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JARDIN 

t•tahnı ve nebatat •ur-
felertnı Oldüreo tozdur . 

Pompa.h kaplar derununda 
.. uhr Ve daima kullanılmatı 

hatı rd ır .. Ayrıca aabD alınacak ak· 
Nmı yoktw Haıarat içHt öldUrüc:~. 

aebıa •• nebatlar ı~ıD urar11ıdır Zelurlı 

det ıldir Pra tı k •• •iİna.ı rdir 

U•u•I • .,.tu .J. lf"Ufı•. lttanllul Gaıeıa Woı•H• Ha11 ' 

SATIŞ ILANI İstanbul dördüncü icra memurlu. 
ğundan: 

lstanbu1 Ermioni ve Sofianın Bayan Olga. 
dan aldığı (1480) liraya mukabil 

Sündüs tarafında Vakıf Paralar İdaresinden 23168 ikarz numara. birinci derecede ipotek gösterilmiş 

4 Üncü İcra Memurluğundan : 

sile borç alınan paraya mukabil birinci derecede ipotek gösterilmiş olup borcun ödenmemesinden dolayı 

olup borcun ödenmemesinden dolayı satılmasına karar verilen ve tama. 

mına ehli vukuf tarafından 1177 lira kıymet takdir edilmiş olan Edirne 

kapıda Hacı Muhittin mahallesinın Muhtar sokağında eski 16 yeni 20 

mahallen 22 kapı numaralı sağı Gül hanım hanesi bahçesi arkası bos. 

tan, solu Arabacı İsmail Hane ve bahçesi önü muhtar sokağı ile çevrili 

satılmasına karar verilen ve tama. 
mına ehli vukuf tarafından (2140) 
lira kıymet takdir edilmiş olan Kur. 
tuluşta Mandıra meydanı sokağında 

eski 15 yeni 15 numaralı evin tama. 
mının paraya çevrilmesine karar 

bir bab hanenın. verilmiş olduğundan 

Evsaf ve mesahası aşağıda yazılıdır: Evsaf ve mesalıası aşağıda yazı. 
lıd ır: 

Zemin kat: Yeni 22 numaralı medhalden girildikte içinde bir kuyu 
k 

.. . d b. ZEMİN KAT: 
ile gönıü>ü bir küpü bulunan tug'la döşeli bir taşlı uzerın e ır mut. K d · · · · . . k 

apı an ıçerı gırınce zemını ıs. 

lbak, bir kömürlük ve bahçede bir kaç ağaç; ve 22/l numaralı methal. men karasiman ve kısmen mermer ı 
----------------------------

1
den girildikte zemini çimento bir antre, bir mutbak yeri ve zemi - döşeH antre, tavanı yağlı boy~lı o. 

A D E M İ j K T İ D A R - ,ni tahta bir oda. lup bır kapıdan merdıvenle ınılen 

istanbuİ . Belediyesi ~ İlanlar, 
( 1 • ... ' • -· ........ ···: r.. .. r~ 

Kilosu Cinsi Muhammen bedeli 

580 Demet Nane 1 

41 00 • Maydanoz 1 

1130 • Dereotu 1 
22700 Kilo ispanak 8 

19230 • Prasa 5 

8300 • Kök kereviz 11 

10330 • Barbunya fasulyesi 13 

20530 • Ayşekadın • 12 

9730 • Çalı fasulyesi 11 
21600 • Sakız kabağı 8 

1450 • Kestane kabağı 6 
100 • Asma kabağı 4 

12900 • Bakla 7 

2200 • Bezelye 12 

7025 • Bamya 18 

6355 • Havuç 10 

14850 • Kır domatesi 7 

2700 • Sırık tomate~ 8 

107500 adet p~tlıcan 3,50 

15050 Kilo 1:1.hna 6 

6000 Adet Karnıbahar 15 

8400 Kilo Semızotu 4 

680 Demet Sar!l'•sak 1,75 

2950 • Soğan 1,50 

1460 Adet Enginar 7 

5300 • Marul :ı 

7700 • Yeşil salata 1,50 

13650 Kılo Pancar 5 

2750 .. Domalık biber 10 

150 • Sivri biber 7 

345 • Taze yaprak 15 

5500 Adet Hıyar 2 

1150 Kilo Ebe gümeci 6 

Birinci kat· 22 numaranın üstünde bir sofa, bir oda, bir hela, 22/l zlekmt inik~ırık mdiermerlttaşb~öşke~.i a.~a-
. .. .. _ . . ı a ı ı mer ven a ı, ır omur-

numaranın üstünde bir sofa üzerinde biri yuklu dolablı ıkı oda, bır lük ve hela vardır. Zemini kırık taş 
hela. · ... ................. • . ....... _. •• ·••• döşeli mermer bilezikli kuyusu, adi 

İkinci kat: Bir sofa üzerinde biri camekanlı üç oda zemini çinko maltız ocağı , raf ve tezgahı ve mo. 
. . . zayık musluk taşı ve asma kata çı. 

hır tahtaboşdan ıbarettır • . .. . kılan servis merdiveni ve bahçeye 
Umumi evsa!ı: Bnanın zemin kat beden duvarları klirgır dıgerlerı çıkılan kapısı olan mutfak vardır. 

ahşaptır. Elektrik tesisatı vardır. Bahçenin etrafı duvarla çevrili ve KAŞE 
M h . T ı 172 metrn mürabbaı olup bunun 67 metre mü.. arka sokağı kapı ve bahçede dört e. esa ası. amam 'k • . rı ve meyva agacı vardır. 

rabbaı bina geri kalanı bahçedir. ASME KAT: 

Yukarıda hudut, evsaf ve mesahası yazılı gayrımenkulün tam~~'. ı emi.n kattaki antre.den m~.te~azır 

k tt konmuş olup 1/9/938 tarihine rastlıyan perşembe gunu merdıveııle çıkılan hır sofa onu ca- ı 
açı ar ırmaya ı k" 1 '" .. 1.. .. ·· S f 

O d 12 k d Adı . binasındaki dairemjzde açık arttırma me an a uo unmuştur. o ada mcr. 
saat 1 an ye a ar ıye ı ·k · 

. kı metin % 75 ini bulu mer mus u taşı ve sabıt dolap o _ 
ile satılacaktır. Arttırma bedelı muhammen ~. . . . • lup arka ce'bhede biı· oda vardır. 
duğu takdirde gayrimenkul en çok arttıranın uzerıne ıhale edlıecek, BİRİNCİ KAT: 

aksi takdirde en son artlmrnın taahhüdü baki kalmak üzere on beş gün Merdiven başı camekanlı bir so • 
Sizi günlerce ıshrab çekmekten kurtarır 

En şiddetli baş, diş ağrılarını, üşütmekten mütevellid 
bütün sancı ve sızıları keser. Nezleye, romatizmaya, 

kırıklığa karşı çok müessirdir. 

müddetle temdid edilerek 16/9/938 tarihine rastlıyan Cuma günü saat fa üzerine yük ve dolabı olan kar • 

10 d 12 k d ··ne dairemizde ikinci açık arttırması yapılacak şılıklı iki .oda ,sofa, bir dolabı vardır. 
an ye a ar ) 1 .. . . İKİNCI KAT: 

ve bu ikinci arttırmada gayrimenkul en çok arttıranın uzerıne ıhale 

edilecektir. 
Satış peşindir. Talıplerin arttırmaya girmezden evvel .m.uh~mmen 

kıymetin 7o 7,5 u nisbetinde pek akçesi vermelerı veya mıllı bır ban. 

ka.nın teminat mektubunu ibraz etmeleri lazımdır. 
Birikmiş vergilerle belediyeye ait tenviriye, 13:".zifiye ve d.elliiliye 

· ı · k f · es'ı satış bedelinden tenzil edılır . 20 senelık tavız 
resım erı ve va ı ıcar 

bedeli müşteriye aittir. 
2004 numaralı İcra ve iflas kanununun 126 mcı maddesinin 4 üncü 

f b · k ı u·· zErinde ipotekli alacaklılar ile diğer ala. 
ıkrasınca, u gayrımen u . . 

· t·f k L kk sahı.plerinin bu haklarını ve hususıle faız 
kadarların ve ır ı a ua ı 

r d · ı ·ad· ı rını bu iliının neşri tarihinden itibaren ve masra a :ur o an ı ı a a , 
.. · · k .. bt !erile bildirmeleri icab eder. Aksi halde 20 gun ıçınde evra ı mus e 

hakla•ı tapu s i cilıle Eabit olmı;dıkça satış bedelinin paylaşmasından 
. d h f la malumat almak istiyenlerin 1/8/938 

harıç kalacakları \'e a a az 
· ·· b·ı · 'ein açık bulundurulacak tarihinden itibaren herke'1n gore ı emesı ı, .. 

·ı 935 493 numaralı dosyasına muracaatları olan arttırma ş:ırtnamesı e -
(4449) 

Bir sofa üzerınde biri camekanın 
ayrılmış iki oda ve mozayik taşlı bir 
hela vardır. Elektrik tesisatı olup 
dahili yağlı boyalıdır. Binanın ön 
cebhesinde birinci kattan itibaren 
ortada bir çikma olup üstü ikinci 

kattaki odada etrafı demir parmak • 
lık koı'kuluklu balkondur. Arka 

Mideyi bozmaz, kalbi ve böbrekleri yCi>rmazl 
İcabında günde 3 ka~e alınabilir. İsmine dikkat : TaklidlerilY 
den &akınınız ve Nevrozin yerine başka bir marka verirle& 

~iddetle reddediniz. 

Devlet Demiryolları ve Limanları 
cebhesinin tamamında diğer bir işletme u. idaresi ilanları 
çıkma vardır. Zemin kat pencereleri ---------
demir parma<klıklıdır. Binanın ön Sirkeci istasyonunda yapılacak yolcu pavıyonu, umumi heliı, ıııs-
cebhesinde zemini çimento tratu • ğazalar ve ambar binasına aid işler kapalı zarf usulile eksiltmiye çık9' 
varlıdır. rılmıştır . 

HUDUDU: Tapu kaydı gibidir. 1- Bu işlerin keşif bedeli ceman 110 000 liradır. 
MESAHASI: Umum sahası kayden 2- İstekliler bu işe aid şartname vesair evrakı Devlet demiryoJları 
126 metre murabb:ndır. Bunun 63 Ankara, Haydarpaşa ve Sirkeci veznelerinden 550 kur~ mukabiJindt 
me>tre murabbaı üzer in~ bina meb- alabilirler. 
ni olup geri kalanı bahçedir. 3- Eksiltme 22/7 /938 tarihinde Cuma günü saat 11 de Ankarad" 
TAKDİR OLUNAN KIYMET: Devlet d•miryolları Yol daire-Sinde merkez birinci komisyonca yapılll

Gauimenkulün tamamın" (2140} caktır. 
ilan olunur. lira kıym~t takdir edilmiştir. 4- Eksiltmiye girebilmek için isteklilerin teklif mektubile 1>'.f' ;;;il.••••••••••1111111-. Yukarıda hududu evsafı ve Jikle aşağıda yazılı teminat ve vesaiki ayni gün saat 10 a kadar koıııi>' 

sahası yazılı gayri~cnkulün ta::= yon reisliğine tevdi elmiş olmaları lazımdır. 
Cildinizin tahriş 

edilmemesini 
isterseniz? 

Dünyanın her tarafında seve seve 
kullanılan, ve cildi tıraştan sonra 

pamuk gibi vumuşatan 

Traş b · çaklarını k•llanınn. 

- -·-·· 

·mı açık arttırmaya konulmuş olup . a- 2490 sayılı kanun ahkamına uygun 6750 liralık muvakkat ıe• 
15/8/938 tarihine rastlıyan pazartesi mınat. 
gu··nü saat 10 dan l" k d yQ . b- Bu kanunun tayin ettiği vesikalar. , 

'" ye a ar .nı B 'b· · J · b Jd • d · N f V k"I t' d 'Tl~ 
P t h ed k

. . . c- u gı ı ış erı aşarmış o uguna aır a ıa e a e ın en 
os a ~n e 1 daıremızd~ açık art. saddak ehliyet vesikası. •2251> •4196• 

tırma ıle satılacaktır. Arttırma be- ••• 

~eli~ rı:_uham;en kıymetin ~; . 75 ini Muhammen bedeli ve ismi aşağıda gösterilen iki liste muhtc' ·i• 
u ugu ta dırde gayrimenkul en yatı malzeme 26/8/1938 cuma gürü saat 11 den itibaren sıra ile ve ~~· 

1 

çok arttıranın taahhüdü baki kal - palı zarf usulü ile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 
k" ~ m~ uzere arttırma on beş gün Bu işe girmek istiyenlerin hizalarında yazılı muvakkat teminat 1~, 

muddetle temdıd edilerek 31/8/938 kanunun tayin ettiği vesikaları ve Nafıa Müteahhitlik vesikası ve ıe . 
tarihine rastlıyan çarşamb~ günü liflerini aynı gün saat lU a kadar komisyon reisliğine vermeleri W 
saat 10 dan 12 ye kadar yine daire. zımdır. , 

·zd ik' · k }!al' mı e ıncı açı arttırması yapı_ Şartnameler parasızı olarak Ank:arada Malzeme dairesinden, 

l 
lacak ve bu 2 nci açık arttırmada darpaşada tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılmaktadır. (4374) 

1 h• } U M""d"" }"".., •• den• gayrimenkul en çok arttıranın ü _ irııl ll IS3T ar • U Ur ugun • zerine ihale edilecektir. Malz~menm ısın; Muhammen bedel Muvakkat terıı 

- --------------------"""".'--"."":"--' Lira Lira ' ,____ Satış peşindir. Talihlerin arttır. - - - - -

Belidiye hastanelerile diğer müesseselere lüzumu olan yukarıda 

miktarile cinsleri yazılı yaş sebze kapalı zarfla eksıltmiye konulmuştur. 

Eksiltme 23/7/938 cumartesi günü saat 11 de Daımi ~cümende yapı. 

Jacaktır. Listesile şartnamesi Levazım müdürlüğünde görülebilir. İ s. 
tckliler 2490 No. lı kanunJa yazılı vesika ve 1703 lira 99 kuruşluk ilk 

temınat makbuz veya mektubile beraber teklı( mektuplarını havi ka. 

palı zarflarını yukarıda yn.ılı günde saat 10 na kadar Daımi Encüme

ne vermelidirler. Bu saatten sonra verilece zarflar kabul olunmaz. l -- İdaremizin Üsküdar depolar grubuna bağlı Şemsipaşa işleme maya girmezden evvel muhammen 1 No. lu liste muteviyalı Havshalter ve 
(İ. 4321) 1el'i Bürolarında sartnamesi mucibince yapılacak olan transit mahalli kıymetin °{7,5 nisbctinde pey ak _ Rezsny sistemi sür'at kontrol saati tefer. 

-----...:...-------- ----------;....---'-- 1demır camekiın, Banko, ve sıhhi tesisat işi açık eksiltmeye ko~muş~u::i çası vermeleri vey:ı milli bir ban _ ruatı. 
İstanbul dördüncü İcra Memur. DOKTOR 2 - Keşıf bedelı 4827 lira 40 kuruş ve muvakkat temınatı kanın teminat mektubunu ibraz et. 2 No. lu liste muhteviyatı Manometre 

7000 525 

luğundan'. A RIZA SAGLAR 1 lıradır .. .. meleri lazımdır. Birikmi:;ı vergilerle ve vakummetreler 
Bcyoğlunda Taksim.!e Abide kar. • 3 Eksıltme 25/7/938 tarıhine rastlıyan pazartesi g~nu saat 10 da Belediyeye aid tenviriye tanzifive - • ·•• · -·- -

Şısın<Ja Köseoğlu apartım3nında 4 Kabat.ışta Levazım n• mubayaat şubesındeki alım komu;yonunda ya-
1 
ve delliiliye resimlerı· "e vakıf ı·c·a- Sandalyalar, Kary0lalar, Pertmanh:, lar 

2600 195 

1 
Dahiliye mütelıassm • 

No. lu dairede muk'nı ken halen 1- pılacaktır. resi satış bedelinden tenzil cdilr. Ve sairıo ınobilyalar 
kametgahı meçhul olü Köseoğlti ı Hastalarını her gün saat 15 den 4 - Şartnameler 12 kuruş bedel mukabilinde her gün sözü geçen 20 senelik taviz bedeli müşteri.l'e a_ I 

A FABR KA FIATINA SATlLIYO R Haralambos varislerinden oğlu • s...nra Beyoğlu Parmakkapı tram. şube<len alıı.abılir. . iddir. 2004 numaralı icra ve iflas 1 

leko'ya: vay durak (121) No. da kabul ve 5 - İsteklılerın karıııneıı kendilerinden aranılan vesaık ve % 7,5 kanununun 126 ncı maddesinin 4 cü Asri Mobilya 
Dairemizin 934/31~3 No. lu dos • tedavi eder. güvenme paralarıle birlikte eksiltme için tayin edilen gün ve saat•e fıkrasınca bu gayrimenkul üzerin. 

Yasile murisin iz Haralambos'u n yukarıda ad ı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. (4334) AHMED 
Mağazası: 
FEYZİ J 

de ipotekli alacakh~ar ve diğer aıa. t 
Vehbi Said ve sairedcn alacağından Sultanahmed üçüncü Sulh Hukuk 1 n• kadarlarının ve irtifak hakkı sahib. _s_ı_an_b_u_ı_,_R_ız_a_p_a_şa_y_o_k_u_ş_u_N_o_. _6_6_,,_T_eı_._23_4_01 ________ --::; 
dolayı mukaddema dairemizın ya • mahkemesinden: 1 -- İdaremızın paşa bahçe fabrikasında inşa edilecek ot kılıf am- !erinin ve bu haklarını hususile faiz - ~ı" 
nan 339/460 No. ı.u dosyasile tahtı Sultanahmed üçüncü Sulh Hukuk dif pazartesi günü saat 11 e tal ıd ' '. 

D'vacı ı'stanbııl (nlnfon d·ırek - barı içın •artnamesi ve inhisarlar inşaat şubesinde intıhap edilecek ve masrafa dair IJ!an iddialarırn bu malıkemesı· nden·. 1 • hacze aldırılmış olan borçluların " ' ' • mahkemece k arar verilnıi~ 0 ~el 
tör üg'ü vC'koli a\·ukat Emın Raıf numunesi mucbınce 8J.OOO adet tuğla açık eksıltme usulile satın alı_ ilanın neşri tarihinden itibaren 20 İstanbul telefon direkto"rlu'·gu··· ve. gu" ndan tarihi ilandan itibare rı ,·ıı' 

emvali gayr.menkuleler ndekı ha - gün içinde evrakı müsbtclerılc bil. ı 
f k · · h" k' l • tarafında 'lal t d S ı n ' cak tır kili avukat Emı'n Raı'f tarafından gün zarfında itiraz edilmediği Y k i• c >lc rın e kıne merc• a ım ..; • n " ~ ,.. 'meryo pos " · dirmeleri icab eder. " 

" /&/038 1ıı· ı. k r t ~ kutusu 17 No dJ Gol ı b Arif ak"- 2 _ M<ıh.ırr men bedelı b~hn bin adedi 16. 17 lira hesabile 1280. Çarşuyikebir Kayseri oğlu sokak ve vakti mezkurda bizzat veY9~• ı. 
n n ta ı ~arar• e • ar Aksi halde hakları tapu sicillile ııı,.... 

'-" k t f h ı 1" ı k ' 60 ' k ' t t • 96 ıoo 1 d Bafralı Şahin ve mahdumu aleyhine vekale mahkemeye gelin .• rı ,·er .! ve !l'Cz,,ıır r2rın "ra 1- ne oçı 2n • .ra 4ı1 muş a.3cak lo .ıfo ve mu va· <J en na.ı - - ıra ır. .. .. sabit olmadıkça satış bedelı' nı'n pay. ~· 
10 açılan 72 lira 53 kuruş alacak dava. takdirde gıyaben hü künı ,.c 

n • t b;'"ğ iç·n yılptı'llan polis tah. dav~,ının yapılnD'<' ohn ınuha _ 3 - Eksı ltmc ~0/7 ı9o8 tarıhıne rastlıyan çarşamba gun.u saat 1 1aşmasından hariç kalacakları ve ıf· 
sının yapılmakta o!an muhakeme _ verileceği ilanen tebliğ olıın' 

kıka tında hiılen Pariste bulunduğu. k,•Mesınde müdd. ı l<'yhın ;kornet. da Kabat~, ta LP\-.ızım ve mubayaa\ şubesindeki alım komısyonunda daha fazla malı'.ımat almak istiyenJe_ (QOJ1) A 
sinde müddeialeyhın ikametgahının ~ 

n\17.. bıldl ,lemsı ü zeı ınc orad a '<ı '- giı.h•n n me;-hul 3!r. ı sına bınal'n i_ .vapılacaktı•. rin 25/7/938 tarihinden jlibaren her h 1 1 meç u omasına binaen ilanen ya. 

1 
k: tg:. tıınıı,ın h<I ı ol mamas ına liıncn tcbliğat icr>cınr. ve muhake- 1 Şartna!lleler parasız o!,rak her gün sozıi geçen şubeden alına. kesin görebilmesi için açık bulun _ pılan tebliğata rağmen muhakeme 

J'• M '· ..ın mı.. C: tle l :ın en t.b- men'ın .'5/7/938 tarihi'Oe mu··sadı·ı bıl.r. durulacak olan arttırma şartname. ,, " günü olan 5/7 /938 tarihinde mahke_ 
Jiğat ; fasına yine m ı -ci hiıkimlığin- salı günü saat 14 e tal kınc ka•ar 5 - Eks>ltmiye ıştirak etmek istiyenlerin tekJ.f edecekleri tuğladan sine ve 37/3470 numaralı dosyasına meye gelinmemiş ve vekil dahi gön-
e~ 12/7/~38 t.ıı h inde k .rar ,·eı ,Jm ı ş veri' mı ,olduğundan ve,·m ve vak. 3.4 adedin tect<.k edilmek üzere İnhisarlar Umum Müdürluğü in. müracaatları llan olunur. derilmemiş olduğundan müddeia _ 

olduğundan tarihi il;:ndan .. ıtıbaren 
1 
ti m~zkZrda bizzat ;.eya bilvekJle şaat şube .ne vermeıeri lazımdır. İntihap edilecek nümune mubaya. leyhe berayi istiktab mahkemeye 

on gün zarfında le• aya murac~a lG J mahkeme,·e gt>lınme<liği takdirde aya esas oı,caktır. 
· t 1 h d bu'urın1arlırtınız "' , _ . . tem:, ız a e _n • . ". gıy~ber •· ahkemeye denm ve ka- 6 - JsteK.ılerın kanunen kend,lerınden aranılan vesaık ve % 7,5 

takdirde mercı ka .w ınucıbınce • . • . . .• . . . . . . _ 
. . . . • rar verilccegi ılarıen teblıg olunur. guvcnrr.e ı,a alar .. e b . lıkte eksı!tme ıçın tay.n cdılen gun ve saatte 

m uamele ifa edılect· ~ı ıl::ııı olunu. 
(9016) (9010) ; yukı;rıda adı geçen komisyona gelmeler i ilan olunur. 

1 
(4453) 

Sahip ve neşriyatı idare edr.. 
Bil§ muharriri 

ETEM İZZET BENİC~ . •• 

SON TELGRAF l'tlATBAASJ 

gelmesine ve gelmiycc~k olursa is- ı 
til<:tabdan çekinmi< addolunacağı 

hususunun ihtarı sııretile muame • 
ili gıyab kararının tebliğine ve mu. , 
hakemenin 19/9/938 tarih ine müsa. 

-
Gayet modern biçimde, 1 ~r· 
Gri 11e beyaz fanila panta1°~ 
Fantezi fanila puntalonlaf• jl· 
Palmbeach (sinye) pa11ta1°

11 
W 

ıı1fl Keten ve pamuklu parıta 

rın zengin, şık çeşidleri 

Reklam fiatına Beyoğlund~·, 
BAKER Mağazalar•" 


