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çekoslova ya 
sulhunu 

mes'elesi yeniden Avrupa 
tehdid etmiye başladı 

lngiltere ve 
olacak bir 

Fransa; 
• 

vazıyete 

Almanyanın, müdahalesine sebeb 
meydan bırakmamıya çalışıyorlar 

Südetler, müdafaaya karar Berline ırkdaşlarını 
güvenerek Pragla teması 

veren 
kestiler 

Fransa Sur-iy_e_y_i _k_a_n_--V-ali-ni-n --ı 

dırmıya çalışacakmış. Muhakemesi 
i alyanın Hatay mes'e-

lesi karşısındaki 
noktainazarı nedir? 

mandater devlet sıfatile bu an _ 

Duruşmalara bu· 
gün de d evam 

ediHyor 
Anknra 15 (Hususi muhabiri • 

mizden)- Vali ll'stündağn muba. 
k emesine bu sabah temyiz 4 ün. 
cü dairesinde tekrar başland. Ma. 
knmı riyaset teftiş heyetinin h a. 
zırladığı rapora göre tl'stündağa l 

1 

!aşınanın tasvib edilmesi için Su. 
riye nezdinde müessir teşebbüs _ 
!erde bulunacaeı ve eylıile kadar 
oe alacağı da ihtimal dahilinde 
!ta bu teşebbüslerden iyi bir neti. 
görülmelktedir. 

Belki de yeni bir dünya hıubinin başlamasına sebeb olacak, yeni bir Avrupa harb inin patlak vermesi verecekleri karara ve alacakları te 
dbirlere m uallak olan Dört sima: Alm anya Devlet Reisi Hitler, Çe. koslovnkyadaki Südet Almanlannm reisi Benlayn, Çek Cumhur Reisi 

Beneş ve Başvekil Hodza 

( 

f İTALYA VE HATAY 
ANLAŞMASI 

Südetler, Prağı hüsnüniyet sahibi olmamakla 
1 P ariste çıkan Lö Tan gazetesi, 

Hatay anlaşması karşıs:nda İta!. 
yanın naktai nazarını ihtiva eden 
mühim bir yazı yazmaktadır. Ga. 
zetenin Roma muhabiri tarafından 
verilen bu haberi olduğu gibi ya. 

itham ediyorlar ve protesto mitingleri 
grevler yapmıya hazırlanıyorlar 

ve 

zıyoruz: 

İtalya, ,f!atay işlerinin tanzimi. 
ne dair Türk - Fransız anlaşması 

S~· karşısında şimdi ihtiyatkAr bu _ 
Vaziyet ay sonuna doğru tavazzuh edebilecek 

ıye Başvekili Cemil Merdem !unuyor. Meselede alfıkadar üç , ~ 
liylleYrut 15 (Son Telgraf) _ Su. taraf Türkiye, Fransa, Suriye hak Mezarlık m eselesinden dolayı iki ..:~ . ...,,.,.,,..,, 

"<le Tü k F 1 knda açkça birşey söylemiyor. Se. giindenberi Temyizde m uhakem e 
ba k ' r - ransız an aşması. b b d k. 1 ı h f ı edilmekte olan Vali ll'stlindag" 
"aın arşı mitingler, protestolnr de. e şu ur ı: ta yan me a i ine 
Ce _etmekt~di~. Suriye Başvekili göre dava tamamen halledilmiş sualler sormaktadır. Muhakeme 
lı ;,ı,llııl Mal'dam riyaset eylediği değildir, ileride bazı neticeler do- bugün de akşama kadar süreceğe 
lıat•~nenın Hatay anlaşmasını 1 ğuracaktır ve İtalya istikbalde (Devamı G ıı rı sayfamızda) 
leın:Jyen ka.bul etmiyeceğini söy. kendi hususi menfaatlerine göre I V - -
~ §1.u. M~ama!ih Fransanın (Devamı 6 mcı sahifemizde) J erinde 
liavzadaki kömür şir- Bir karar 
ketleri birleştiriliyor Çimento fiatları 
Rcısgonel işletme Yine ucuzlatılıyor b~e;~:~r7..ı:~:ı:t::~:a~ı::;~!s 

planı da hazırlandı T 

longuldnktan bir manzara 

. Zo~;:uld ·k • 
tıııı zd 15 (Hususı muhabi. 

. en) M" h 
llıi; •k· - uto a.~sıslardan 
salat Koh heyet havz ~ın istıh. 

ının t 
neı . l ar tırılması iç•.:ı rasyo -

ış etme l. 
l)i - P anı hazırlanmıştır 

b, ger ta ft · 
Utu" .. ra an havzada çalışan n ko ·· . 

•daııı . mur şırketlerinin tevhid 
esı Cihetine gidleceğ anla~ıl-

maktadır. 

Heyet bütün ocakları, tesisatı, 

amele evlerini gezmiştir. 
İktısad Vekili ayni z~manda iş 

kanununun kömür istihsaliltı ü. 
zerinde ve maliyetfiatlarına yap. 
tığı tesirler hakkınd~ki iddiaları 

da tedkik eylemektedir. 

Bundan sonra çimento a yy are 
lılerl bir elden idare • 

edllecek ile 
Ankara 15 (A.A.)- Memle. 

ketimizde umran vnsıtası olan 
çimentonun ucuzlatılması ga. 
ye ittihaz edilerek bu sahada 
bükumetimizce bazı tedbirler 
alınmıştır. 

İstibHik edilen çimerttonun 
kısmı azamı devlet işletmele • 
rinde ve devlet müesseselerin. 
de kullanılmaktadır. Bu iti -
barla hükumet bu sanayii her 
hangi bir diğer sanayi şeklinde 
telakki etmemektedir. Bu esa. 
sa binaen gümrük resmini bir 

• ton için 3 ve 9 liradan •50• ku. 
ruşa indirerek çimentonun bir 
elden ·Eti Bank• ,·asıtasilc i. 
dare ve ithalini kabul etmiştir. 

Bundan sonra yapılacak fab. 
· rikaları m ezkur Bankamız yn. 
pacağı gibi mevcud fabrikalar. 
dan arzu edenler dahi •Eti 
Bank• tarafından satın Al•na. 
bileceklerdir. 

Devrialem 
Amerikalı mily0ner, 
tayyare ile başladığı 
dünya turunu t am 3 
gün, 19 saat ve 16 

dakikada bitirdi 
Londra 15 (Son Telgraf) - Üç 

gün evvel Amerikadnn hareket e. 
den bir tayy3r" ile devrialem sey. 

yahatine çıkan Amerika mil. 
yonerlerinden tayyareci Hug -
hes, yanında.ki 4 arkadaşile bera. 

ber dün akşıın saat lB,31 de Nev. 
york tayyare meydanına inmiştir. 

Bu suretle devriaiem seyahati 
3 gün 19 saat ve 16 dakikada ha -

(Devamı G ıncı ...Wledo) 

Londra 15 (Son Telgraf)- Av. 
rupa sulhu yeniden çok nazik an. 
lar geçirmektedir. Bu nezaket, 
son zamanlarda olduğu gibi, yi _ 
ne Çekoslovakya meselesinden 

doğmaktadır, Çünkü Prag hü _ 
kumetile Çekoslovakyada yaşı • 
yan Almanların tekrar aralan a. 
çılmıştır. 

Bunun iki sebebi vardır. Birisi 

ikinci tehlike: 

geçenlerde yapılan ve Südetlerin 
kahir ekseriyetile neticelenen ko. 
mün intihabatı henüz Cumhurreisi 
tarafından tasdik edi.memi§t r. 

(Devamı 6 ıncı •ahı ede) 

italya, Franko'nun mutlaka harbi 
kazanması suretile ispanya işinin 

neticelenmesini istiyor 

Almanlar Cebelüttarıkta tahki
mat mı y a p ı yor la r? 

Franko, taraftarları 

Londra 15 (Son Telgraf) - İta!. 
ya, 16 nisand3 imza edilen İngil. 
tere _ İtalya itilafnamesinin biran 
önce tabbik mevkiinc konulma -
sını temin maksadile siyasi ça -
lı.şmalarına hız vermi5 ise de Lon. 
dranın her şeyden önce İspanya 
~inin hallinde ısr3r eylemesi va. 
ziyeti değ:ştirmiştir . 

İtalya, Fr:ırıkonun İspanyada 
kat'i zafer mutlak:ı elde etmesini 
istemesi de İspanya ışınin iki ta. 
rafı uzlaştırı~ı hır hal yolile ne -
ticelendirilme5ine mani bulun -
maktadır. 

Bu itilbarla M!lssol:nı ile Fran. 
ko arnsında cereyan eden gizli 
muhabere neticesinçle rrankist -

arasında ikiliği izaleye çahşıyor 

!erin en kı~a bir zamanda h;.r _ italy anın arzusu dahilinde 'ür 'atle kat'i bir netice almıya karar veren 

(Devamı 6 mcı lHlhifeoılıde) frımko, l'rankist karargahını teftiş ederken ... 
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Vatandaşlar arasında bir anket açıldı 
Amerikada 24 Temmuz "Türk günü,, 

nasıl istifade etmeliyiz ? 
ndea 

Faiz nisbeti 
Hakkında 
Cevab geldi 

Berber 
Dükkanında bir 
Hadise 

Sünnet döşeğinden ölüm yatağına 
giden zavallı yavrucuk ! .. 

B l ·z [ AT k . . lskenh> muamelelerin· Traş edilmediğine kızan Şen 
eyne mı e ıvevyor serJ!ısın- den o/O de kaç faiz sarhes aşka gelip ta-

bir sünnet düğününde ce
eden hazin bir 

muhakemesi/ .• 

Baltık devletleri 
Bugünlerde Lehistan B•~ 

Nazırının y ine Baltık tarafıJll • 
yarete gitmesi etrafında çok ~ 
ler söyleniyor. Varşovanın 
zamandaober i takib ettiği dl 
vamh bir politikanın yeni bit ' 
zahürü olarak karşılanan bu f 
yahat bundan bir iki ay ev1· 
ziyaretin devamı ve mabadi olf. 
gerektir. Lehistan Hariciye /il 
zırı İskandinavya ve Baltık de' 
letler inio merkezlerine gitınİl
ralarda lazım gelenlerle götıiı 
müştü. Şiadi tekrar yeni bir ' 
yahat etrafında yürütülen ~ 
mi.nler ise vaziyete ba ka bit ~ 
vermekten geri kalmaoıııl<ta.11 
Leh istan için bir zamandan~ 
takib edilen bir pofüikadaıı tıİ 
sedilmek tedir. Almanya ile ~ 
ya arasında kuvvetli bir dt• 
olarak kalmak vazivetiode bul# 
naa Lehistan muhtelif cereys# 
lara kar'ı kendi politikasınd• 
b~st ve bitaraf kalmayı isteııı•~~ 
dır. Varşovanın ötedeoberi ~ 
ettiği en m ühim gaye A vrul"'" 
mühim meseleleri mevzuu b•~ 
!urken Lehistanın da birinci 1 

recede alakadar devletler sı~ 
da söz sahibi olmaSJ ve /. •t ; 
mukadderatının halli etrofı; 
ne söyleniyorsa kendisinin de 
lenmiş bulunmasıdır. İşte •'1, 
~~nın f~a l bi~ surett~ dev~rıı t ~ 
gı bu sıyasetın tezahürlerı d• 

de Türk pavyonu ne suretle alınacak ban~ayı çekmiş ve •• regan 
facıanın hazırlanmalıdır ? 

939 Nevyork sergisine iştiraki.. 
mlz hakkındaki karardan sonra 
daha şimdiden bu 60 miı!yondan 
ziyade ziyaretc'.nin gezeceği bey. 
nelınilel pamyırda •Türkiye pa. 
viyonu• nuıı muazzam bir eser 
halinde hazlrlanması için faaliye.. 
te geçilmlıtir. 
Aldığımız malumata göre Tür. 

kiye Cümhuriyetinin, Birleşik 

Amerikada inkılab eserlerini ta.. 
nıtmasını vl yeni Türkiye bak -
kında her ziyareteiye güzel ve 
ta mbir fikir verebilmesini temin 
maksadlle paviyonumuzda neler 
yapılması ieab ettiği hakkında 

İktısad Vekaleti bir anklt aç -
mıştır. 

İktısad Vekaleti bu anket hak. 
kında Ticaret Odasına malumat 
vermiştir. Ve bütün mimar, mü. 
hendis, mütefekkir ve san'atkir
Iarımıza hitab l!d.en Bllket ile şu 
sualler sorulmaktadır: 

1 - Türkiye paviyonu nasıl 
hazırlanmalı, T ürk milletirun ta.. 
rihl ve arkeolojik servetleri, m.em.1 
leketin turistik güzellikleri bakı.. 

mında nneler yapılmalıdır? 
- 24 Temmuz tarihi Amerika.. 

da, cTürk günü• olarak kabul v e 
ilan edilmiştir. 

Yani 24 Temmuz 1939 da Ame. 
rikanın neşir ve propaganda va. 
sıtalarından memleketimiz için 
genış mikyasta istifade olı.u>acak.. 
tır. 

Bu itibarla milletimizı, mem -
leketimizi daha iyi bir şekidei ta. 
nıtmak için neler y~pmalıyız? 

Ve Amerkan radyolarındl ne gibi 
neşriyat yaptırmalıyız? .. 

Bu sualleri ncevab!arı Ticaret 
Odasına gönderilecekt;r. 

Ticaret Odası da cevabları tas. 
nif ederek Ankaradaki sergi ko. 
miserliğine yoliayacakJtr. 

İstiyen her vatanda, da bu hu. 
suslardaki fikir ve düşiıncelerini 
bildirebilecek, yani anlrette soru.. 
lan suallere cevab vererek isterse 
Ticaret Odasına, istersi? Ankara.. 
da •İktısad Vekil.etinde Nevyork 
sergisi komiserliğine• do~udan 

doğruya bir mektubla bildirebi -
lecektr. 

in isar idares· bu Ostü açık sa ılan 
Sene siyah üzüm Meyva ve 
Almıyacak Yemişler 
Misket ve çekirdeksiz 
üzüm mübayaası için 

hazırlık yapılıyor 
Yaş üzüm mübayaası içın şim. 

diden hazırlıklara başlanması in. 
hisarlar idaresi umum müdürlü. 
ğü tarafından r'ge mıntakaıııııdalri 
alakadarlara bildirilmiştir. 

İnhı.sarlar idaresi bu sene yaL 
nız mısket ve çekirdeksiz üzüm 
satın almağı kararlaştırmıştır. 

Her iki cins üzümden de mü. 
hım miktarda satın alınacaktır. 

Bu ,.yıl jdare siyah üzüm satın al. 
mıvııcaktıİ. 

Türkiye ile 
Yunanistan arasında 
Ticari kon uşmalar 
Anlaşma müzakerele· 
rine bu ay sonunda 
Atinada başlan ıyor 
Bu ayın son hafüısmda Atinada 

Tiırkıye • Yunan;.:;tan tıcaret an. 
!aşması göriişme!erine başlana -
cal<tır. Bir heyetımiz yakında A. 
t naya gidecek ve müzakerelerde 
'bulunacaktır. 

Son yıl içinde Türkiye • Yuna -
nistan ticaretinde inkişaf değilse 

de büyükçe bir t.!rakki müşahede 
edılmişlir. Gayret sarfcdilcyor. 
Atinadaki Türk • Yunan birliği 

Belediye reisliği; dün 
alakadarlara bir emir 

gönderdi 
Yıkanmadan ve pişmeden yeni. 

len meyvalann satıldığı kapların 
muhakka;k üzderırıın örtülü ol -
mast Belediye zabıta tS:imatna -
mesı mucı.bince mecburi bulun -
maktadır. 

Son zamanlarda ban yerlerde 
ve ezcümle ekser satıcıların ba 
kabil meyva ve yemi~ler n üzer. 
!erini örtmed<>n sattıkları görül -

Yaz mevsim1 münaseb~tıle tifo 
vesaire g"bi hastalıklarll'. zuhur 
ve sirayetine sebebıyet vrrmesi 
çok melhuz ohn bu halin kal'iy. 
yetle önüne geçıh·.esi dün bele -
diye reisliğinden allkadarlara bi!. 
dirilmiştir. 

Manav dii!ckanlan ile seyyar 
satıcılar bu hususun temini sık 
sıkveansızın sık sık ve ansızın 
teftiş ve kontrol edileceklerdir .. 
Bu teftiş ve kontrollard:ı. Lu ka.. 
bu kabil meyva ve yemişleri üstü 
a~ık satan ~sı1aftan par3 cezası a. 
lınacaktır. 

bu gayenin tahakkuku ıçin seme.. 
reli bir çalışma içindedir. Ancak, 
iki memleketin ibrac maddeleri 
arasındaki benzerlik, aradaki ti. 

cari münasebetin daha ziyade in. 
kişafına man; olmaktadır. Yeni 
ticaret anlaşmasile Yunanistana 
daha bazı maddeler satmamız 

mümkün olacaktır. 

ONU13ENv 
- "~GOGDUH 

HEYECAN ve 

r .. f r il<a 
. 4 5 

M~nsur şırnd:. Ömerden ve 
Gü. eKınden de öc a.mak fırsat. 

ur ı koUayordu. 
- Bu meı'ı.:n a• _ dostlarının ce. 

z r nı kendi All:nle vereceğim. 

B ,a1arına ıbret ol ~'l dıye. O 
gı..n odasına çıktı. 

Ç k k dert vdı .. 

Za+ onun k 
b..r ı;"n r.;,; vardı? 

ı gcçird.ği 

fet n ölduğü ğimJen berı bü. 
tun hay.ı•ı , tırap ve işkence için. 

de geç•~ urdu. 

P 'l r)'ı. suren tımarhanede. 

iHTİRAS ROMANI 
vezan : laken d'er f, 

SERTELLi 

ki günlerini düşündükç~ sahiden 
çıldır2c:rk gfüı, b<>yninde müthiş 
uğul'ular duyuvordu. 

Mas:ısmın ba~ın3 oturdtı. 

Zaıbıtanın kendi~ını ne büyük 

hülI' alı b•r faaliyetle aradığını 
gazetelerde okuyordu. 

Degerlı zaıbıta memurlarından 

N oci Der!' relın şimd, ressam Gül. 

tekim de aramakla meşgul giırün. 
ce, bu hı<ber hoşuna gıtmedi. 

- Yauk, dedi. O cana\•arı ben. 

den önce Naci D~ın ret yakalarsa, 

ocumu rasıl alacağırn ondan?! 

Faiz nilıetinin yüzde sekiz bu.. 
çuğa indirildiği.ru yazmıştık. Bu 
husustaki tebliğ olunan kanundaki 
açık kredi tabiri bazı tefsirlere 

yol açtığından bu husu.s İktısad 
Vekıiletinden sorulmuştur. 

Gelen cevapta, açık kredi ta • 
!birinin herhangi hakiki veya şalı.. 
si teminat mukabili olmıyan kre. 

dilere aid olduğu ve bu itibarla 
mali müesseselerin yaptıkları is.. 

konto muamelelerinin açık kredi 
muamelesinden madud olmadığı 

ve iskontolar üzerinden yüzde se. 
kiz buçuk faiz al•nnıası icaıb et _ 
tiği arılaşılmıştır. 

Sarhoşluk yüzünden olur olmaz 
şey'lere kızıp da vak'a çıkaranların 
b iri evvelki gece İzmirde tutul -
muştur. 

Kömürcü Ali ismindeki. bu a.. 
damın fitil gibi sarhoşken tıraş 

olmak aıklına esmiş ... Eser ya! ..• 
Sarhoş fikri bu!. .. Ali kafasına 

koyduğu bu arzu ile E~refpaşa 
caddesinde berberlik eden Hasa
mn dükkanınıı gitmiştir. 

BePber Hasan, vaktin gecikti -
ğini söyleyince aşka gelen Ali 
tabancasını çıkararak Hasanın ü.. 
zerine ateş açmıştır. Mermiler 
isabet etmemiş ve suçlu yakalan.. 
mıştır. 

Hakim, müddeiumumi Matbuat 
Ve adliye memurlan f udbol 
Hakkında bir emir 
Mezuniyet alanlar ad

reslerini her gittiği yer
de bildirecekler 

Adllye Vk8.leti, hakim, müd • 
deiumumi ve istintak hakimleri 
hakkında yeni bir emir gönde,· -
miştr. 

Bu emirde, vazifesi bR:jından 

istintak hakimi ve diğer Adliye 
her ne suretle olursa olsun ayrı. 

memurlarını, gidip kaldlltları 

yerlede adreslerini, oranın Cüm.. 

huriyet müddeiumumilikl~rine 

bildirmeleri tebliğ olunmaktadır. 

Bundan böyle bu kabil memur. 
!ar, her gittiklerı yerlerde en ev. 

Takımı 
Pazar günü ma.,. 

yapıyor 

İstanbul gazetecileri futbol ta. 
kuru İstanbulspor tekaütleri ile 
tekaütleri1e karşılaşacaktır. Aşa. 

ğıda isimleri yazılı arkadaşların 

gelmeleri rica olunur: 
Matbuat futbol takımı kaptan. 

lığından: 

Futbol takımımız pazar günü 
Rumeli lili;arında İstanbulspor 
pazar günü Anadolu hlsarnda bir 
maç yapacaktır. 
Akşam: Ulvi Yenal, Son Posta: 

Ruhsatsız sünnetcilik eden bir berberin eline 
hiç 16 küçük çecuk bırakılır mı ? .. 

Bazı yederd~ ruhsatnamesi ol. 
mıyan biılberlerin sünnet etmek, 
diş çekmek, kan almak ve saire 
gibi tıbb işlere teşebbüs ettkileri 
görülmektedir. 

Hem kanunen memnun ve hem 
de halkımızın sıhhati için tehli -
keli bir hal olan bu vaziyetlerle 
alakadarlar hervakit mücadele 
etmektedirler. 
Aşağıya nakledeceğimiz vak'a 

bu mücadelenın nekadar lüzumlu 
ve faydalı olduğunu bir kere daha 
isbat etmektedir. 

G<!çen sene 9 eylı11 Izmirin kur. 
tuluş ıbayramında şehidler ocağı 

tarafından fakir çocukların be -
dava olarak sünnetlerinin yapıl -
ması kararlaştırılmıştır. 

16 fakir çocuk ayni günde ha 
zır bulundurulmuş ve eli çabuk 
tanınan(!) Bay Nazmi adında bir 
beııber cel.bedilerek merasmile ço. 
cukların sünnetlerinin yapılma • 
sına başlanmıştır. 

Sıra son olarak Ahmede gelmiş. 
mi~. Ahmedin de sunneli yapll • 
mlŞtır. Fakat yaraımı üzerine ser. 
pilen toz ve saire kaııı durdura • 
madığından nziyeti ı1 vehameti 
takdir edilerek küçük Ahmed. der. 
hal memleket hastanesine gönde. 
rilmişti. Hii.dıseaen üç gün sonra 
de çocuk vefa'. etmiştir. 

İşte geçen sene İzmirdc ecre • 

Y llanmış Türk 

yan eden bu işi!ı. son tahkikat 
safhasında sünnetçi ve berber 
Nazmi ile ve onol yardım e'.len 
kalfası Yusu[ oğlu M:ıstafanın ted. 
birsizllkleri ve ruhsatsız sünnet -
çilik yapmış ol"llalar: ve bu cıhet.. 
ten çocuğun ölümüne sebebiyet 
vermiş bulunmalarından dolayoı 

lüzumu muh3keme kararile mah. 
kemeye sevkediln.işler ve evvelki 
gün İzmir sulh ceza mahkeme -
sinde muhakemelerin~ başlan -
mıştır. 

Evvela hak'min bir sualine kar. 
şı zavallı küçü!ı: ~medin ana ve 
babası şu oeva':ıı vermişlerdır: 

-Giden gelir mi? Bu iş bir de. 
fa olm~tur. Çocuğumuzun gel -
miyeceğini bildiğ;miz için, dava. 
mız da yoktur. 
Sıra suçlu sünnetç.ye gclmıştir. 

Ve o da davaya ka:ıı şu cevabı 

vermiştir: 

- Ben yıllardanberı sünnetçi • 
lik yaparım. Pirli ocağından fa -
kir çoCuklarm sünnetlerinin ıapı. 
lacağmı haber a.ld•m. Bu hayırlı 
işe ben de karıştım. Elım ça.buk.. 
tur. Ya on dört ya on altı çocuğu 
sünnet yaptım. 

Bun.dan sonra sünnetçinin ve
sikalarını tedkik v~ bunları aid 
olduğu makamlardan sormak ü.. 
zere dava ba~b güne bırakıl • 
dı. 

sık kendini göstermektedir. ' 
A vrupada dört devlet • I~ 

tere, Fransa, Almanya ve its1'~ 
arasında bir ıniSak aktedile<' 
eski •düveli muazzamı,. tarı~ 
dön ülmesi e Avrapama ... ~~;, 
d.~ratınd~ bo ~ört devletin _, 
soylemesı bahsı açıldıjı ıa1' 
Leh istan kendi inin de bu ,,Jı' 
ka beşinci bi• devle t olarak, ,,..,ı. 

u K ·çJ:< HABERLER ıı · diğerlerile tam m üsavi şeraıl 
;;,U==============I tında a lınma mı istemiştir .• '.J vela Cümhuriyet müddeiumumi. 

liklerine müracaat ederek adres 

Ömer Besim, Cümhuriyet: foto 
Salahaddın, Ercümend (ressam), 
Sedad, Tan· Naci Sadullah, Şazi, 
Kurun: Yekta, Son Telgraf: Mu. 
rad Kayahan, Haber: Osman Mü.. 

~:ra!::~~~:m:: a:;:: ~:~;:;;:i~ ~~rfi.~~~h:~~~~~~~s:;,:~;d~~~. Ş8f8pJarl08 
müddeiumumiliklere b1rakacak. Gol: Refık Osman, Kırmızı beyaz: 

* Dün Avam Kaınaraaında bır zaman larda dört devlet ~ 
meb'us; İngiltercnin memleketi. bahsi kapanmıştır. Ç" ü ~ 
mıze açtığı kre<iı g•hı Çın" de bır böyle bir misakı yapaeak ol-' ~ 
krEdi açmasını tekl'f etmi~tır. rı birbirinden ayıran bugün -~ -

bı.: arzuya cenJ v~ren Maiye büyük meseleler var ki bunl,r 
, ll-' .rı Sır Con Smıon: halledilip de bir neticeye ~ 

• - Tıirkiy~ ile Çın bir değıL !anmasından evvel dörtler .-ı' r 
d:r. Çin hali h.ı.•bc'•dır. Halbuki kının akdine hadisat ve v.Jdıt 
Tür.ciye harbd.!' değıldır• demiş • hiç müsaid görünmüyor. L'fi~ 
tir ler Cemiyetinden ayrılan. C~I 

Bir Temi edilecek 
===ıard===ır. ~~~1====hsan=Arif===-=·-. ~========= Beynelmilel şöhret 

eşeb~üs 
* Danzig N .:ı partisi şefı h'o. nevre müessesesine dargın ' ııif 

._, •tr, İngiliz r!cali'.e temaslarda devle tleri kendi aralarınd• • 
ııııı· 

bıııurımak üzer~ Londraya git _ tarafa çekiler ek uzakta kalıtı ' 
bir / ngiliz arkeoloji Bunun için imal edile-An karada 

mektebi k~ıru[uyor. cek :ıar~plar senelerce 
hususı m :ıhzenlerde 

Bu hususda lngiliz A a 
m üzak ereler 

Kamarasında 

o l u 

Ankarada bir ·Arkeoloıı mek. 
tebi· tesis olunması hakkında a. 
lıikadarlnra ihzari bir müracaat 
yapılmıştır. 

Bu hususta son posta ile gelen 1 

cTaymis• gazetesi de, şu maliı • 
matı vermektedir: 

• Avam Kamarasının dünkü 
celsesinde muhafazakar meb'us.. 
!ardan Bay Loftus B1şvekile şu 
sualı sormuştur: 

- İngiltere hükiımct. Ankara. 
da bir İngiliz arkeoloji mektebi 
tesisi için lazımgelen tahssatı 

vermeyı düşünüyor mu? 
Bu suale Hariciye Vekaleti 

Müsteşarı Bay Butler şu cevabı 
vermiştir: 

Gazetelerdeki bu haberi oku. 
yunca, hiddetle masanın başından 
kalktı. 

- Cemy~tin iı;:ınde ellerini sal. 
lıyarak dolaşan böyle canavar 
ruhlu ve namus düşmanı mahluk. 
!arı bir anda temizlemek için e. 
limde bir kuvv~t olo~ydı.. 

Sonra yumruklarım sıkarak ba. 
ğırdı: 

- Ah ne :-o.nk .. Ne yaıık. Bu 
yüzden bir çok ccalc1ar sönüp yı. 
kılıyor. Bir çok nıe3'u: aıle yuva. 
!arı mahvolup gidiyor. Ah bu 
mikroplar bir elime geçse .. 

Tekrar masanın onünnc oturdu. 
- Bugün h1cın detteriMe ne 

yazacağımı, nerdcn başlıyacağırnı 
ben de bilmiycrı;m. Usandım ar. 
tık bu notlarda'l Alfred dö Müs. 

se •En büyük dostlarım, kitap. 
larımdı !• demiş. İyi amma. ben 
şimdf okumaktan zivade yızmak, 
kafamı dold•.ıı-naktal" ziyade, ka.. 
famın iç!ndekil"-· boşa.tmak ih. 
tıyacını duyuyorum 

Beııim bildığime giıre Tür. 
kiyede bir İngıliz arkeoJloj, mer. 
k<>z: kurulması hakkındak.ı proje 
bazı hususi şahısfar tarafından 
diı ·unüJmektedir. Fak•t proje sa. 
hibleri bu hususta mali yardtm 
talebi ıçın henüz hükiımete mü. 
racaat etmış değiller'.lir . 

B. Lrıflus - Ankarada bi.ıyle 

bir mekteb tesisinın Türk ma • 
kamları toırafından me'!lııuniyet. 

le karşılanacağı hak\.:ında mulı.. 

terem arkadaşımın malü.matı var 
mıdır? 

B. Butler - Evet.. Türkiyede 
böyle bir müessesenin kurulma. 
sına verilen büyün ehemm.yet • 
ten ben de maliımatdarım '• 

Elim şakü~'!na dayadı.. 
Düşündü .. 
Ve kendi kendıne mırıldandı: 
- En iyisL Şıkisperin dediğini 

yapmak. cYaz V<? sakla! GUnün 
brinde elibettn bir okuyan bulu. 
nur .. ..-

Diyor. Doğru soylcmi~ Şikısper. 
O da yıllarca, yazdığını saklamış. 
Fakat, aradın as·rlar geç'i. Hala 
oııun yazdıkia' ını okumakla biti. 
remiyoruz. Beıo onun gibi de dü. 
şünmüyorum. Ynacnğım ve sak. 
lıyacağım. tst~r okunsun.. İster 
okunmasın. İç'ni kağıt üzerine ol. 
sun döküyorum ya .. 

Bir nisan sabah.. 

•Şu daida öten kuş, sabahtan -
beri neden durmadan bağırıyor 

acaba• Elbette onun da bir dileği 
var. Elbette o da bir şeyler söyle
yip duruyor. Fakat işiten, dinli -
yen var mı? Tıpkı benim gibi .. 
Zavallı koşçağız, senin sesin de, 
benirr.kı gibi, cemiyetin kulağı • 
na. hemcinsinin kulağına erişe -

saklanacak 
İzmırde 

Bayraklı civarında inşa ettircce • 
ği modern 31rab fabı•ikasının ar. 
sası salın alınmı~ ve tapuya b"ğ
lanm1"t.ır Bu fabrikada ımal edi
lecek şarablar uzun seneler mu. 
hafaza edild;k•etı sonra satışa çı. 

karılacaktır. Yani Avrupada ve 
bilhassa Frrnsada pek meşhur 
olan ve dünyanın her tarafında 

aranın yıllanmış, mahzen -
lerde uzun ~<:?neler saklanmı~ 

Fransız şarablı::ı gibi bıziın bu 

yeni şaraıblarımız da sureti malı. 
susada senelerce mahzenlerde 
muhafaza olunacaktır. 

Bu suretle yıllanmış Tıirk şa • 

rablarına beynelmilel bir şöhret 
teminine çalışılacaktır. 

myecek kadar cılız ve zayıf. Bun.. 
!arı yazarken kendi kendime gü
lüyorum: şu kuşun sesi, aslanlar 
gibi gür ve develer gibi korkunç 
olsa, acaba kim duyacak onun se. 
sini? Şu sonsuz boşluklara yük. 
selen sesler, tıpkı bir gök gürül. 
tüsü gibi, tekrar dağllıp sahibinin 
kendi kulagında akisler bırakıyor. 
İşte o kadar! Demek ki, yine du. 
yan varmış.· İnsanın kendi sesinı 
kendi kulağile olsun duyaması da 
bir saadet ve bahti~·arlık değil 

midir? Blran için, kendı sesını 

duymıyanları, sağirları düşündük

ce tüylerim ürperiyor ... • 

* Ayni günün akşamı.. 

·Güneş batıyor. Bodrumdaki 
kahbenin seslklsıldı nihayet. Onu 
dün gece uyurken dinledim. Mü. 
temdiyen benimle uğraştı. (Al -
ça seni, il fırsatta polise teslim 
edecemiş. Kendisi benden önce 
kotese girdi. Hiddetinden ne ya. 
pacai!ını bilmiyor. Öyle ya .. Beni 1 

Anason 
Mübayaası 

İnhisar :ar İdaresi yeni 
sene a·ımlarına başladı 

In:hısarlar ıdare.ı, her sene ol -
duğu gtbi bu sene de anason ih. 
tiyacını Çeşm0 ve havalı sınden 

temin etmeğe başlamıştır. Mü • 
bayaat 51 kuru~ üzerinden yapıl. 
maktadır. Yakında Urla anasonları 

da mübay33 edılecektir 
İnhisarlar id1resi bu sene satın 

alacağı anason!'.lrın mühim bir 
kısmını şehrimizdeki yeni depo • 
suna nakledecektir. Anasonlar bu 
depodan fabrıiralara sevkoluna -
caktır. 

Gültekinle birlikte dnlandırdılar. 
Kendisinden öç alınca gücüne giL 
ti. Yanında bırakacağımı mı sa
nıyordu? Böyle kahbelerden her 
türlü fenalık~ar umulur .. Fakat, 
pişman olursun! Nadım olursun! 
iken, yapacağını iyi düşün .. Sonra 
Kahbelerin kuracağı tuzaklar çok 

dehşetli olur. Acele etme! Kara • 
rını düşündükten sonra ver .. Fa. 
kat, her halde insafsızca bir karar 
olsun bu.• 

* Gece yarısı .. 

•Şimdi yatacağım, Akşamdaıı
beri çok düşündüm. Henüz kat"t 
kararımı \"eremedim. Ben., hiç 
suçum yokken rın beş sene hap•e 

mahkum ettiler. Aklımı oynatır 

gibi oldum. Tımarhaneye gönder. 

diler .. Bir yıl deliler iç;nde yat _ 
lım. Tımarhaneden kaçtığım gün. 

denber' polis beni şiddetle t kırı 

ediyor Mel.1hat yer'mi öıtr.;-ndi. 

(Devamı var) 

! arı için böyle bir misaka JiiıPI 
olduğu İngiltere tarafın~• f 
müdafaa edilmemiş değildit· ~ 
kat bugün için bu bah ig kapa~ 
şa benziyor . Sırost gelince · 
ta7~leneceği tahmin edilebilir- ,ı. 

Dörtler misakın ın akdi iht'."' , ı 
fer i karşısında bu kadar s<'11~ , 

bariz bir vaziyet alan Lehist?'~ı 
çin takib edilmeğe değer di"~J 
politika daha vardır ki va ·ııl' 
bunu yorulmadan, bıkınada0 ı 1 
letmek ist iyor. Almanya iJe il it 
ya arasında bitaraflı~nı rııııh~ıl' 
za etmek isteyiş i , serbes t ve ~ 
raf kalmak için ise daima le 1 tı 
vetli o!mağa ~alışan Leh~tsJI 'p 

'.'Oıll 
ne Almanya ile Rusya ar8 ~, 
Baltık denizinden Karadeniı• 'İ 
dar olan devletler arasıJ\da f 41' 
anlaşma temini ile bir bi tar•. I" 
!etler mıntakası vücude getr' ti 
ğe çalışmaktadır. Bununla h' ~I 
her Varşovanın şimdiye J<•d;~, 
maksada yaklaştığı temin c ~' 
memektedir. Çünkü Baltık l 1 ıt 
!etler i olsun. İskandina•· de• t .r 
ri olsun Anupada karı~ıklığ'fl 
beb olacak herhangi bir cet'' .J 

dtr'" 
na kapılmış olmaktan n 
çekiniyorlar . ~, 

Bununla beraber Lehi•tıln ti / 
r iciye Nazırının yeni se~· ah~ I' 
ehemmiyet li değildir. Çhııkll~t" 
seyahatler , bu temaslar ve'~ 1 
le bir kere daha anla~J1~1 r' 
Baltık devletleri arasında ıı/. 
panın bü:vük politika h•1 

. ' d•' l takıb eden devletler "''~ırtl~ 
(Devamı 3 iinci.i :-:a~ 

Sağlık Kuponu 

BiL kııpontLn yirmı ılf' 
toplayıp idarem!!• get1:,0 
kuyuculaT'mız SON T· 
F'ın birıııcı 3ımf muı 1 

t 
rı tarafından mecr·anr"' 
edileceklerdir 1(ııpurı1a' 

arğ ~ giin darehanend.;ıi:.!' 

mektedir. 



-:1evairde • 
yenı bir uruçeşme kömür 

m e s a i s a a ti Depoları ne vakit 
8 hahları işe yine 8 de başlanarak 12 Yıkılacak 
de 1 l'k k .1. d Temyiz mahkemesinin saa 1 yeme fafı in en sonra; kararı bütün Kuruçeş-

saat 15 de paydos yapllacak mı ? ::ıç:•ş:i k~::ri~~::ı~~ın 
lie k !!ı ınemürlara yemek vakti ve hem de IG· 
antacılara eski \'.)!erini kazandıran bu 
Usulü görüşmek üz~·e devair müdürleri 

bir toplantı yapacaklar 1 •. 

b~airde yeni yaz saati muci- J 
lfıaırıe :ıne:ınurlann yemeğe çıka.. 
l'lo.ın ak JUZtinden fazla acıktıkla-

ö· a.nlaşıldığını yamzıştık. 
1lle ile tatıli olmaması münasebe
biat tıahııJı saat 8 den 14 e kadar 
~ '8ı.la bir memurun acıkma -
~ç~zna31 imkans•z gorüldü
v- en bu husust;ı kat'ı b!r karar 
"lllek .. Vair .. uzere şehrımizdek: de _ 

""· llluduri~ri Vilayette umumi 
""'lcQ:ına 

Bu . akdedeceklerdır. 
linJn ıctımada, yen; çalışma saa. 
dil 

1 
tatbiki tarıh;ndenberi mü _ 

ve \~ördüklerinı s<iyleyecekler 
ıl&Iı 85ıla mesai şeklinin fay. 
oıllıı ve zararlı şeki'Ieri mukayese 

acaktır 

ıı_Bu lllüzakerelerden varılan ne. ..._..,Ye .. 
lüı, ~ore, ya yeni şekil 15 Ey. 
e.1ı: ar aynen temdid oluna -
tlfıı~ya lazımgelen şekHde de. 

"'~ecektir. 

rı, Bu hUSusta verilecek kat'i ı.:ara. 
bl!lı llıeıtıurJar gıbi bazı esnai ve 
~-:sa lo!t~ntacı, piyazcı, köf. 
cı. bü ıılıvec;., aşçı ve kebabcılar 
db-~~ al!ka ile beklemekte -

Çünkü bu kabil dükkan sahib. 

!erinden bilhassa resmi daire ve' 
banka gilbi mües;eselerin kesif 
bulunduğu yedcrdekiler, evvelce 
de muharririmiz'n tedkik yazı -
sında anlattığı'l1IZ gib', yalnız me
murlarla iş yaparak bütün ka -
zançlarını bfr cÖg~e tatilı• ne bağ. 
lamış oldukhrından memurların 
yemeğe çıkmamasından zarar gör. 
müşlerdir. 

Aldığımız malumata göre, hem 
memurların sast 12 de nsonra ye. 
mek ihtiyacı ve he md~ bu kabil 
esnafın teımd'i mağduriyetine 
mahal bırakı:.mamak üzere ay 
başından itrbaren şehrimizde şu 
yeni şeklin tat.biki muvafık gö -
rülnıektedir: 

Halen saat 8 de işbaşı yapılan 
yerlerde yine sabahları saat 3 de 
~ başla.nacaktır. Yalnız buralar. 
da saat 12 de ifere, yemek için 
ı saatlik bir fasıla ve tatil verile
cektir. 

Bu tatilden sonra yine saat 13 te 
işbaşı yapılacak ve aradaki bu 1 
saatliık yemek tati! müddetini te. 
Jafi etmek üzere (14) yerine] 1 sa. 
at geç, yani saat (fö) de :şten çı -
kılacaktır. 

kaldırılması Jıqkkındaki kararın 

temyiz mahkemesince tasdik o -
lunduğunu yazmıştık. 

Bu karar kat'i olduğundan bü. 
tün ocivardaki halkı çok sevin -
di.rmiştir. 

Şimdi bütün Kuruçeşme halkı 
uzun yıllardır sıhhatleri için sim. 
siyah tehlike obn bu kara kömür 
tozlarından kurtulacakları günü 
tehalükle beklemektedirler. 

Tmnyiz mahkcmesınin kararı 

şehrimizdeki alakadarlara resmen 
.tebliğ olunacak ve ondan sonra 
hemen buradaki depoların yık

tırılarak kaldırılmas•na başlanı -
lacaktır. Bu karann önümt:zdeki 
aya kadar teblıği beklenmektedir. 
Yıkılacak depolar muhtelif kö -
mür tüccarlarına aiddir. Hepsi 
kaldırıldıktan sonra da Londrada 
Giles müess0s~sı tarafından yap. 
tırılan müstakb~I modern Kuru. 
çeşme kömür mıntakası planının 
tatbikına geçilecektir. Bu yeni 
mıntaikanın gerek KuruçEşme ve 
gerek civar halkı için hiç bir sıhhi 
tehlikesi olnnyacaktır. 

Büyükdere 

' ~-
,. . . 
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Şehir meseleleri --- --·-· - ... -·- -
Bakkallar herşeyi 
pahalımısatıyorlar 

Şikayetciler ve alakadar
lar ne diyor 7 

katlan mal 3lmak iç·n döviz yok -
tur. Motörlü vasıtaların ekserisı 

de Amerik:ıdan gclır Kamyon, 
otomobil, hatta soğuk hava do -
labları. .. Pıyasada kamyon ve ta. 
!ebe karşı büyük talebler varıl r. 
Fakat bu talzb'cri tat'1'in etmeğe 
imkan yoktur. Çünkiı Amerika -
dan ithalat ·a;ıamıyoru~ Halbuki 
Anadoludan, bilhass..ı Adanadan 
kamyon .;ip~rişhıı çoğalmıştır. 

Bu siparişleri •amamik temin et. 
mek k.-bil t'eğ':d:r. 

Zamane çccukl rı 
Dundan çok seneler evvel rah. 

melli büyük annem •dünya dii -
zelir diyenin aklında zoJ"u 'var 
dır• derdi. 

Bn söz kıJrmctini günler !!~Ç • 

tikçe daha güzel isbat etti. 
Gün geçmiyor ki yep~·cni 'e 

acayib bir n1accra ile karşıla~ılu
yahm. 

Bir prenses filim çevirn1t·.~t· 

başlıyor. Bir milyoner dil<'lm ı, 
on üç yaşındaki aşık kız kaçın} •<. 

Bu ve buna benzer yiizlerrc. b: n. 
!erce misal. 

Mesela i te ~u kü~ük ıişıkların 
yürek sızlatıcı maceraları büyük 
anneme hak vcrdirctek mahi~·e!
tedir. 

Gerçi eskiden en üc :va,mdaki 
yaVTuları evlendirirlernuc;:. Ha•• 'ı 
düğün gecesi herkes i ünüş il<." 
m~gul iken, eğlenirlerken küçü. 
ciik gelin ile güve,·in karsılıklı 

uyuduklarına §8hid olunurmu ·. 
Fakat o zaman cemi.:et, bu yas~ 

taki çocuklarından kultür değil. 

sadece kültür. iiz n•·•il lwkli,·or
larmış. Tam manasile tarih, hiç 
de bir tekerrürden ibarPl d..Vildir. 

HALK FİLOZ( 1-'U 

(Dış politiknıtorı d "am) ----- -
bunJar kendi iıı.ti.kaıncileriui ,a .. 
rib bir sÜrctte çizerek yurüntck 
emelinrle bulunuyorlar. 

Bu aziyet bir ıki ay daha de -
vam edecektir. Bir iki ay sonra, 
İzmir limanından Amerikaya ku
ru meyva ihc. catı başlıyacak, 

Merkez Ban'ca:;ındJ, Amerikadan 
ithalat yapma•< için dövız birike -
cektir. O zatr.aıı piyasada kam -
yon ve otomobil miktarı artacak. 
tır. 

İstikbalin ne gibi karı"klıklar 
hazırladığı belli değildir. Fakat 
Avrupanın o taraflarında olan ,.e 
mc\•cud iyctlerini Untumi J[arh .. 
den sonra elde etmi' hulnnnn hu 
devletler hcrhant;i bir tf"re)·ana 

uyarak kendi yarlıklarmı lehli _ 

1 
keye koymaktan son derece çe
kinmektedirler. 

'=====A=h=-=' =e=d=ll=ı=u='=. 
J' Birimizin derdi 
, Hepimizin derdi 

ŞEHİRDE NAKL'tYE IŞI.ERİ 1 
Piyasanın bir iş adamı, piyasada 

kamyon ve C'ton:obi! darlığının 

sebeiblenni bize etrafile izah etti. 
Bu izahat. bizi asıl mevzuumuz -
dan ayırmakla beraber, yine fay. 
dalıydı. Fa'.cat asıl mevzuumuz, 
bu değildi, ~ehird~ nakliye işleri. 
nin tanzimi meselesini ortaya koy. 
muştuk. Şehir i~indc ucuz nakli. 
~·atı temin etmek için neler yap. 
malıdır? Bu me5'le, hayat paha -
!ılığını pek yak•,uhıı alakadar e. 
den bir mes~ledir. 

Şehir için".le nakl•ye işlerini, 

araıbalarla mı yapmalı' Yoksa 
kamyonlarla mı'! Bu da ayrı bir 
me\'Zudur. Fak3t son söylenecek 
söz şudur: 

- Hangi vasıtayla olursa olsun 
şehir içinde. hir semtten diğer bir 
semte ucuz ~va nak1crlilsin de 
nasıl olursa •ılsun ... 

H.4. 

* Trakyada tetkiklerde bulu -
nacak olan Rusya ilk nıektcb mu. 
allimlerınden bir grup dün şeh -
rimize gelmiştir. 80 k•şiJen :rü - · 
rekktb olan bu kafile; bu sabah 
; o'':-ı . eye hareket ttrr.i~tir. 

* Kars ve S•:ıkamışt~kı t~f . 
t ~ nini bitiren Maa•if \'ekili 
SR!nt Arıkan Erzuruma gitmiş.. 

tir 

Bu ne perhiz, bu 
ne lahana turşusu 
Muhterem Beledi1e Rei· 
•lmlzln nazarı dikkatine 

Maruf opere: sanatkfirı'TltZ 

bay Cema. Sahirden aldığımız 
bir mek~upta ezcümle şöyle d, _ 
nilmekted•r: 

- cTiyatr·J ve sinemaların 
geceleri t:lt!I edı:ecc·kln l 

tesbit ed.lmiştir. 

Beledy,• reısligı tarafından 

kıskanç bir itina ıle tatbik o. 
lunmas•n.ı çalışılan bu usulün 
ne yazık ba~ı yerlerde ve bazı 
kumpany&lar.ı karşı tat ·k 0 _ 

lunmadığını esefi~ giiru,vonız. 

Ezcümle geçe;1 akşam Kası'l'I 
paşada te·:ı:si!ım;z vardı . Ala
kadar men urlar; son perd•nin 
muhakka.\ saat 11,5 de knpan. 
ması ıazın1 geleceğini .. hem de 
mütead:iit defalar - gelerek 
soylediler ... 

Biz de !'!lecbu!'f'n. oyunumu. 
zu kısaltarak hükumetin bu 
emrini yuine geti.ı;dik .. faka' 
oyundan sonr.1 gişe hesabını da 
görüp çı'<t•i;ım zaman _ ki f, _ 
rah ferah yarım saat gecm ·t; _ 

bir de ,.c ~öreyım > •• 
Biraz ötedekı salaş bozuntu _ 

su bir b81ı~edeki ~alaş derm~ 

çatma tiyntrcıdan hala mızıka 
ve oyun se,;J.r gelmiyoı· mu? .. 

Peki bu ne perh·ı bu ne ,filı_ 

na turiı~..:;u 1 . Ayth ı:nıntaka 

içinde hulun3n ve bırbir;nden 
pek az fa.:bs! olan bu iki oyun 
yerinda !Ji1~mk:nın saat 11,J Ge 
kapanması mükerreren ıl-tar o. 
lunuyor \e kapat•ırılıvl'r da 
diğer kumpanyanın gclışı •iiz 1, 
istediği saJ.t..? ka..lar oy11n ver _ 
meslne neden g;;z yumu:uvor'. 
Benim ve kun1p~nyamın iç1ni 
sızlatan lıu hali muhterem be. 
lediye reisiır, z'n nazarı el kkn
tlne hürmetle arzedi) orıım. 

Yasa'< ) .'>n:ctı". Ve err-r e -
mir! ... Nizdr,1 ve yasakbr s b. 

si değıl umum için vapılmış 

\.'e konul:.H.u.;t1l'". Bizim ta'J1 tu
t.ılduğumul ka~ idkr ne için 
d'ğer k.ımpanyay.ı tatbık e -
d ~memi~'Lr' Bu çok düşün -
düren v~ üzen sualh·,.in ce, .. :ı_ 
b:nı, yapt!rılacak t4hkikat:n 
bütün aç.k 1 ıijı;_ meydara çı -
kara.ağın-lan emin bulı.ınuyo -

ru.T:. 
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Şiddetli hücumlar ... 
ntaOya 

ı "GörUlmlven 
Kaza,, 
Buna derler 

HIKAY~ - ~ 

Saadet 
ltalgan gazeteleri; lspangol cumhuriyetçilerine yardımda bu-

Bodapettede garlb, garlb 
olduğu kadar da tacr 

bir kaza 

Yazan: Rıfkı Okman 

l u n d u ğ u ·k a s dile ; F r a n s a y ı i t h a m e d i g o r la r • Macaristanın payitahtında, bü
yük bir caddede otomobili ile ra
hat rahat giden bir doktor, feci 
bir kazaya uğramış ve bir sırığa, 
adeta şişe geçer gıbi geçmiş ve öl
müştür. 

- Rıfat Kamil, Sevim üzerinde 
bu kadar ısrar edişin~ hayret edL 
yorum. Eğer seni yakından bil -
mesem vallahi kafamın sakat ol
duğuna hükmederdim. 

1 

BİLHASSA ESKİ SOSYALİST BAŞVEKiLE 
HÜCUM EDiYORLAR .. Doktor sür'atle giderken, uçları 

sivri sırıklar, değnekler ve çu -
buklar dolu bir kamyonun yanın
dan geçmek is\en:iş. Nasılsa çu -
buklardan birisi de"lctten kur -
tulmıuı, doktorun otomobilin ön 
taraf camını kırnııı, doktorun 
karnını del<>re:.O arkadan çıkmış. 
Zavallı doktor del'i1al ölmüştiır. 

- Şekib .. neden böyle söylü -
yorsun. Bir insan hangi sahada O

lursa olsun, azim ve ısrar göste -
rirse muvaffak olur mu? .. 

Bahis daıın:ı dönüp dolaşarak 1 
İ•panya işine geliyor. Çünkü İs.. 
panya işle:ind<: bırçok nüfuzllr 
ç•rpı~ıyor halin ve istikbalin birçok 
mllammalarının anahtarı İspanya 
yarımadasında buiunuyor. AvrU
pa gnf>\(•]ernd<> g0ıülcn bellibaşlı 
yaz.lı:a bakrıra'< hır huliısa çıka

ran •Son Telgraf., Londra ademi 
müdahale i<ıım resinın İr.gılız pla.. 
mm 26 devletin iştirakile kabul. 
etmek sure:ıle verdiği karar üze_ 
rine kabul ettikten sonra bu ne
ticenin İtalyanlar ve Almanlar 
üzerindeki tes•,·lct"i.li anlatmıştL 

ile anlaıjmak üzere konuşıruya 

başlamak kim bilır hangı zama
nın işi olaca1<tır? 

- Gayei tabii .. fakat gönül böy
le bir kanun tanımaz ki ... 

- Peki amma, gönül meselesini 
de nereden çıkardın~ .. 

- Nereden çıkaracağım. bu kız 
yalnız seninle değil, hiç kimse ile 
evlenmiyecekmiş diye haber gön
deroi. Demek ki sevmiyor. Sonra 
yüksek bir tahsil görmüş olduğu
na da bakılırsa bu sözıinde de se
bat edeceğe benziyor. 

Av.-upalı muhabirlerin Berlin
den yazdıkların~ bakılırsa Alman 
mehafilinin zaten bu netice kar_ 
şısında şübhc göstermekten ken_ 
dilerini alaınadığı anlaşılıyordu. 

YenK!en tafsillıa girişmeğe hacet 
var mı? İngıl\z pliınının esası, İs.. 
panyadaki yabancı kıtaatın geri 
çekilmesidir. Faka~ oraya heyeL 
!er, l:omisyunlar ı;;derek sayı say
ması, yabancı f.: ı ·~:i'lütf'r, gemi • 
lere bindh.•r.lr-~ .. .: t •• ı,... çabucak 
olacak şeylt:" 1 ~ ; !". Bunun 
tatbikatında in.; b.r .ııgel çıkma
sa bile yin2 haCtalar istiyecektir. 

cümhuriyet hükumetine yardım 

için İngilteted·~ olsun, Fr•n<ada 
olsun yeniden gösterılen şiddetli 
arzuların meydana çıkmasıdır. 

İnguteredeki cereyan artık ihmal 
edilir g>bi ı;;eğ!!dir. İspanya cüm. 
huriyet hükı1metine yardım et -
mek istiyen İngılizler bu mak -
s:tdlarını Çemberliyn hükumetine 
her vesile ile söylemekten, anlaL 
maktan g~rı kalmıyorlar. İtalyan 
mehafili bunu da görmekt~dir. 

İngiliz Başve'<ilinin bu cereyanı 
hesaba katarak hattı hareketini 
tayin edeceğıni de biliyorlar. HaL 
ta eğer Romanın beklediğine uy_ 
mıyacak tarzd3 bile bir hattı ha
reke ttakib etmeğe başlasa Lot1.
dra hükumetinin bu vaziyeti İtal
yan mehafıliııi hayrete düşürmi- f 
yecektir, dıyorla:. 

ıl:ski Fransa Başvekili Leon Blum 

Diğe rtaraftan Romadaki İngi
liz Sefiri Lord Pcrt, İtalya Hari
ciye Nazırı Kont Ciano ile yeni
den mühim bır mülakatta bulun
muştur. Romadaki Avdupalı mu
habirlerin yaz1ığına göre bu mi!.
lakatta İngiliz _ İtalyan anl.şma
sının tatibikat sahasıM konması 

meselesi konuşulmuştur Bununla 
beraber vaziyet az naz!k ck:ğildıir. 
Bunda ndolayıdıc ki Lord Pertin 
görüşmesi yalnız her günün tabii 
sure-tte cereyan ede nişlenini ko
nuşmak maksad; le olduğu söyle
niyor. 

- Şekib .. yine çocuk gibi saç
malamıya başladın. Kemale gel
mek üzere bulunan her genç gibi 
o da yanlış düşünüyor. Belki bir
çok arkadaşlarının evlenme saha
sındaki tecrübelerinin mc\ fi neti 
ce verişi onu da mutlak bir bed
binliğe sürükledi ve nihayet işte 

bu bir acı haıki!nttir ki onda bu 
fena fikrin yerleşmesine, lnyır 

Fak•t Londrada verilen k:ırn _ 
nn Roınada uy1nd:rmış olduğu 

İtalya ngazetelerinin İngiliz 
Başvekiline karşı aldığı vaziyet 
şayanı dikkatfü. Eskiden İtalyan 
gazeteleri 1oglz devlet adamları
na karşı, bilhassa eski Hariciye 
Nazırı Bay Edene karşı her gün 
biratürlü hiicum etmekten geri 
kalmazken şımdi Bay Çember -
!avn aleyhin~ açık veya kapalı 
hiç bir şey söylenmemektedir. 
Be~v~kili muur görmek istiyor-

İspanya ... 

ilk tes.ir yine oradakı Avrupalı 1 
muhıtbirlerın bild:rdiğine göre 
çok musakl hir tesır olmuş, İtaL 
yan mehafili nıkbinlık gösterme-k
ten kendil~ri'ıi alamamışlardı. 

Bunun seo~bi yok değildir: is -
panya mesele>ın<!f! atılacak her 
mühim adım, ya:ı; oradaki İ~•l _ 
van •gönüllüo !erini geri çekmek
teki her teşe'ıbüs İngi!iz _ İta:yan 
anlaşmasınırı tatbikat sahasına 

çıkmasını b:r bt daha yakbştır
cak demek!. Fakat İtalyada ı;ıörü
len bu n;kt)ınlik havası geçmek 
için çok geci'.<rr.enıi~tır. Yeniden 
süpheli bır hava gelmiştir, buna 
da sE'beb obcak İspanyadaki 

Nı ı ~" ~f·,ndim-

1'\ mctın. 
. - ı_. .. ~, .ıı ... 
- 'fc .... kı,..•i: t··lPrim ... • 

!ar. İngiltercnin dahili ve harici 
birçok müşkülat karşısında Baş
vekil herşeyi hesab etmek sure_ 
me bu müşkiiliitı yenmek mecbu
riyetindedir, diyoclar. Onun için 
Bay Çemberllıyn.n nüfuz ve ıtıba
rına dooma r a' et eder bir dil kıd 
!anmak lüzı.:r.ıu gözetilmektedır. 

Fakat lt1lyan matbuatının 

Fraıısaya k.ar>ıı alını: oldukları 

vaziye thiç bôyb değildır. Bütıin 
hücumlar Fl'~nsa:, \ karşı biriki .. 
yor, yayılıyor. Bunlar.ı göre ade_ 
mi müdahal0 pohtikası akim ka_ 
lırsa buna sebeb, ispanya hüku_ 
me-tine yara nı etmek isti\·en 
Fransızlar ollcaktu Ademi mü _ 

C•••:. •·ıı lı klt•rken. sevinci hiddetine galebe 

dahale politika.>< akim kalırsa 

Loııdra komiteıııııin kararları da 
ye,.ine gelmiyecck İspanyad~ki 
yabancıların işi geri kalacak son
ra da •bunun netıcesi olarak İngi
liz _ İtalyan anlaşması tatbikat 
sahasına çıkam•yacaktır. 

İtalyan n:atbuatınııı kaç sene
denberi hüc~ınhrilP tanınmış O

tan siyasi muharrirlerinden Sın
yor Gayda §İmdi de Giornale 
d'İtalia'da yazdığı başmakaleleri 
ile Fransanın sol cenah fırkaları.. 
na hücum etmektrd r. ispanyada
ki cümhuriyet hükumetine var_ 
dım etmek 0

<,"ll l"ıan'I zsol cenah 
eı<kanının İngiltcrcneki i5çi fır
kası erk3.nile tenHlS ederek tahri .. 
kata giriştikl-.!r•ndM bahseden 
Sinyor Gayda h3yl~likl~ Çem _ 
berlayn kıb:ıı,,s · n n doğuı Giı _ 
rüst olan po!itikas•nı bunların a .. 
kdm bıraktırmık is'cdıklcrini ile
ri sürmektedır. Bıı hücumbrd!ln 
eski Fransız Baıvekılı snsyalist 
Blumun hisses: vardır. Sosyalist 
Jillum zahide bitara! bir politika 
taki-b cd~r görıindii~ıi halde ha_ 

hükfımete yaı·dım etmiş db-cn 
s:nyor Q3yrl3nır. hücumla!'nn 

uğr?maktadı• ftalyaıı ba~mu -
harririnin ya'lı!::ırına nihcyt ve .. 
.i ır!cen çıkardı~ı bir ne Lice vardır 
ki bu İtalyan me:ıaCilinin ademi 
müdahale politi'rnsma dair ne fi
kir ıbeslediğmı anlatmıy~ kitCi oL 
sa gerektir. 

Bütün bu harel:et!er. tq?lıbüS
ler, ademi r.ıüdahale politikasının 
yeni safh•sıııd> kendını göster _ 
mekted". l:lun !ar hep maksadı 
mahsus ile yapılmaktadır . 

Bundan Jiğer b'r cıhet daha an.. 
!aşılıyor ki ·) da Fransa ile İtalya 

arasındaki n,üzakerelerın bir da_ 
ha ne vakit taşlıyacağının hıç 

malum olmamasıdır. Son zaman. 
!arda Fransa ile İtalya arasınrtaki 

e-rl•n1 ~.-"'n Ş:F-hvPti e:ngiz k3dın orrıuzları~ın üzerine 
t•~"'.l.n keba hir sanalk~rı tarafından semiz bır hay_ 
v2ı: boşı ı:;hi otllrtulan iri kerrıikli, çopur, çift ger
ifanlı bo~ını ~ır, fakat her vakılki hakirr.iyetile dö,.;_ 
durdu· 

- Bu ~a.-.tte gel rs~ıı iyi o:ur muyum?. Nerede. 
un bu Z<ı.'llPna kadar? .. 

Edebi Roman 
No.45 

D•d .. fl•f;k de ayr.ı tok eda ile cevap verdi: 
- D•ha erk,.n geleme1rtim. 

!!ıra• da ıhmalk:ir ve mııhkirane· 

-- Söz vermiş olmasaydım, hiç gelmiyecektım .. 
Nınıel, bu C!."VJıptau ~nra, yüzünü ekşitti, yü. 

rüdü 
llefık te k•·.,Jisini takip etli. Nimet doğru mavi 

odaya girdı. S.!fra yiııe kurulu. 
Bak bu al:~am sofra ne miikemmeı: Erken gele

ek~ın .. d!}'C çc•k iti:ıa ile hazu·lattım. Dün gece, is .. 

edığırnil gibi oln1~:r.•ştı. 

}~rfık, mns•);3 ~t;yle bir göz attı. Hakikaten en
fe•. Mu••:okc·n'ıı yorı aç, y.rı tok günlerinde bun

ldıın rrıfhc~r11mel b;r r:ıkı :-:ofrası olmaz. Üzerinde en 

a":...tı o:t.~ Kıık Lr~,lık ına'i:r.r ''9:r. Nimet ~u: 
- İçerek miyiz?. 

den el;le şöylr bir yokladı Mırıldandı: 
- Ne yapmalı? .. Karnım da tok .. 
- Demek, yeme it yedin?. 
- Evet.. 
- Nerede?. 
- Bir ahbabın evinde .. 

Nimet bu vaziyeti, bu istiğnayı hiç beklemiyor
du. Yine birden sinirlendi. 

RcWke bütün bütün içerledi. Hakkı da yok de
ğil. Haı.ırla, yap, yaptır, yorul, yedir, memnun et_ 
mıye çolış, birdediğini iki yapmamıya uğraş, sonra 
da hem geccyarısı gelsin; hem de elini bile sürmek 
istem.;sı~! .. insan soğukkanlılığın şaheseri bile olsa 

kızar. ki, Nimet bu sofrayı büyük bir iştiha, derin 
bir zevk ile hazıriattı; akşamdanberi sevdiği, yolu

na h~r şeyi döktüğü erkek gelecek de karşı karşıya 

}(cf ~. hcrnen cenp vcıem0dı. l\Edesıni üzerin_ yıyıp ıçıp doyasıya eğlenecekler diye ağzına lokıra 

gerginlik bir kat daha kendini gös

teriyor. Fransanın vaziyebini ken

disinin İspany1dakı vaziyetini da

ima ayıkırı bula..'l İtalya için Paris 

Katil kim? 

- yerleşmesine değil, bu fena fikri 
makul görmesine sebeb oldu.Fakat 
bir defa düşün.Niç' 'l beş parmak 
biribirine benzemez, niçin her İti.
san ayni düşüncenin sahibi değil_ 
dir ve yine niçin tabiat bir fabrika 
intizamile her şeyde mutlak bir 
benzerlik yaratmamıştır. Sonra 
bu evlenmemek ke\'fiyeti yalnız 
benim şahsıma münahsır değil ki. 
ona evlenmek teklif eden her er
keğe ... Ş•mdi gayem onun karşı
sına çıkmak isteyen her erkekten 
başka bir erkek olmak•ır. İşte o
na çalışıyorum. 

• 
iste/aninin 

midir? 
Marguen'i öldüren 

kardeşi 
Pelis müthiş bir esrar perdesi karşısında - Peki amma dostum .. bugün 

sen onu tam mr.nasile mes'ud ede
cek bir vaziyette d~ğilsin. Sonra 
sana nazaran daha ,~ ,.. ,·lı toplu bir 
tahsili görmüştür 

Dün bütün tafsilatil? yazdığı
mız Kan'd•, iicudü kalbura çev _ 
rilerek öldürii:en Marguen'in ka
tilleri henü~ ~le geçmedı. 

Kan ve c•vanndJ 150 zabıta 

memuru tarafından yapılan ar;ış
tırmaların, tar~maların da bır 

faydası olmadı. Katillerın nereye 
gittiği, nereye saklandığı malum 
değil. Buna rağmen zabıta, akşa
ma sabaha kendilerini bulacağını 
ümid ediyor. 

Bida;·ette haydutlarııı kullan _ 
dıkları otomolıi!in Paristeıı çalın

dığı zannedilm ~tı. Sonra bu zan
nıri yanlış ~lduğ•1 anlaşılmıstır. 

Ot.omobil katıllere aıddir. Fakat 
numarası 5ahtedir. 

Katillerin, cinayeti işledıkten 

sonra son <ür"atl kaçarken y'llda 
iki zavallıyı da çiğneyerek öldur_ 
dükleri tahakkuk etmiştir. Çünkü 
otomobilin ön tau!ında kan le _ 
keleri, ölenler;nden birinin saçları 
vardır. 

- Evet.. işte bu sözlerine bir 
diyeceğim yok. Fakat nihayet ben 
senin lbuldu_~un kusurlara da bir 
çare buldum. 

- Anlamadım, anlamadım ... 
- Evet öyle .. babamın öl!imü, 

tahııllimin yarım kalmasına sebeb 
oldu. Ben buna mukadderat de • 
yip boyun eğıniyeceğlm. Yalnız 

ne var ki, benim arkadaşlarım 3-5 
sene evvel yük.3eldiler. Ben ise 
3..5 sene oonrn yükseleceğim. Fa.. 
kat ne ziyanı var. Nihayet her ikL 
si de yükselmek değil ml? Yaşım 
25. Bu teşrinievvelde ÜTl'iverslte
ye gireceğim. 29 yaşımda da ora.. 
dan mezun olacağım. 

- Peki, sonra ne olacak. 
- Orası malUm .. Sevimle ev • 

Ieneceğim .. 

- Anllamadım .. 
Tahkikata memur komiser Tu

sello Banka!; Clen Marguen'in 
·Marsilya haydutları• ile de ara_ 

sı açık olduğwıu, ölüme mahkum 
Paoleşi 

- Anlamıyacak ne var, olmı • 
yacak bir şeyden mi bahsettim? 

- Pekı! mnma, bakalım o bu ka.. 
dar zaman 'bekar kalacak mı? 

edildiğini öğrenmiştir. 

Marguen, ikı üc hafta evvel 
dostu ile de !:ıozuşmuştıır. Kadın 

Parise dönmüş ve sabık dostunun 
bulunduğu yen düşmanlarına 

Devamı 7 nci sayfada 

- Aıy, sen söylediklerini ne ça
buk unutuyorsun. Biraz ev,·el bu 
kız, yalnız seninle değ.il, hiç kim-

Der, alaanıp da başını fazilet ve feragatin ka
Y•lığına çarpıncaya kadar bu kanaatte ısrar eder. 
mmet de tıpkı bu depil mi? .. 

' - Peki. artık hıç birşey içemiyecek misin! .. 

Yazan: 
Etem izzet BENiCE 

sokmadı. Sonra da bu husran ve istiskal. İlk defa 
sevilm~merıin, ihmalin, aldırış etmemenın acılığını 

şiddeGe duydu. Fakat, bu sızının aksini bütün hu
şuneti :ıe P.efığin yüzüne çarpmaktan çekinıyoı. 

Çürıkü, henüz ümidı var, henüz Refiki yola getıre
b!leceğir:e kani, daha hepsinden mühmmi cevab 
bekliyc.r, cevab ... 

- Evleneceğiz ..• 
Ce\·abını! Ah bir evlenseler. Bütün müşkülat 

orada. Refık, ondan sonra Nimetin avucu içınde 

dünyanın nekadar daraldığını görecektir. Maama
fih, N'iır.et, gözünün önüne serip: 

- Bütün bunlar senin ... 

J;>~diği altn ve mücevher sandıklarının nihayet 

Refiki kendine esir edeceklerinden emin Her zen-

gin böyle düşünür. 

-- Daha oimazsa satın alırım. 

Rrf;k de tuhaf. N<> 

-· İçerim ... 
Diyor. Ne de: 

-- İçmem ... 

Anlaşılan içkının cazibesi taıjını aldıktan sonra 
pek de kolay kolay terkedilecek gibi zayıf değil. 
Refik, midesini bir... bir daha yokladı; geğirmeğe, 
içerden de kontrolunu yapmıya çabaladı ve sordu: 

c- Yalnız rakı mı var? .. 
- Başkı. ne olacak ki? .. Sen dün akşam ondan 

ıçtık .. Diye ben de onu hazırlattım. 
ReCik, lakayd... Nimetin gözlerine baktı ve zih

ninin içinde kabarıp taşan fikirlere kendini kaptır_ 
dı: Dün akşam ... Bu akşam! Birbirinden nekadar 
Carklı şeyler. Dün gece sofraya karanlıkla haşhaşa 

kalm•ktan korken muztarib Refiğin ruhu hakimdi. 
Bu akşam, Ortada yepyeni bir hüviyet, bambaşka 
bir Refık var Geceden korkmıyan bir Refik, damar

larındaki zehiri yeni bir zehirle söküp atmıya ihtıyaç 
duymıyen bir Refik; ıztırabdan yaka sıyıran bir Re
fik! Bu, değişiklığin verdiği bol keyif iledir ki, 

- Yemeğin üstüne viski iyi gider amma .. 

Dedi. Sonra, gözleri masanın üzerinde bir yok. 

lama doha yaptı; balık yumurtaları, nefis salatalar,, 

se ile evleıımıyecek, sonra yüksel 
bir tahsil görmüş olduğunl dl 
bakılırsa bu sözünde de sebat e
deceğe benziyor diyen sen de~O 
miydin? 

- Vallah Rifat Kamil, açık(' 
söyliyeyim, sen akıntıya kiirt1 

sallıyorsun. 

- Peki öyle olsun fakat ben o~~ 
seviyorum, _ biraz nikbinane s3f• 
liyeceğim _ çünkü o da beni se"1-
yor, sevmese bile bana karşı ııııJ.o 
hakkak ki büyük bir zaafı ~al'İ 
İşte bu ,benim düşündükler•"' 
yarın blr hakıkat yapacak ve se· Ver 
vim benim olacaktır. 

- inşallah amma h;c ümidi~ l'ıt 
yok. Şekib, gömüldüğıi -koltuk1~0 da 
dogr-ulara.k bitmek üzere olan ~· 

dl ha 
garasını tablaya a . t.ı. Saat 17 k 
bir randevusu olduğunu söyliY1

' k~ 
re!k Rıfat Kamili, ansına göıııd~ &in 
düğü kitablarile yalnız bırak!• 

-lr ay 

Soğuk bir kış sabahı ... Bir~ıl ~t 
gündenberi fasıluıı ya{:aıı k,r. 

t> Ya 
tramvayların işl~ınes'n. miirıi ~ lat 
lacak kadar çoğalmıştı. rreıı On 
tramvay raylarının kucaklaştı~ 
bir köşede kurulmuş kuçük bir ı· let 

vin ookalk kapısı gıc•rdıyerak ·~ 
çıldı. Dışarıdaki ayazdan Urkfll tJ. 
gibi mantosunu biraz daha ıh rl 
marnla vücudüne sardıktan soP 1 
ayaklarının kaymamasına dil<k.~ 
ederek elindeki ince bastonu dı~ 
katle kullanan genç ve güzel b 
kadın lbu kapıdan çıktı. Ağır •6' dımlarla durak yerin.~ kadar gel • 
Birkaç dakıika bekledi. Sonr_:• ı:; 
tereddid adımlarla ilerlemege 
!adı. En sert yüzleri hile kaJllÇ~ •k 
lıyan soğuk ve kar taneleri on 
sevimli yüzünü de hırpalıyord~ 
Durdu. Çantasından siyah cafll 
bir gözlük çıkardı; taktı. Gid:;:, 
yol uzaktı. Yaya yürüyemiy ,, 
ti. Şimdi boj bir taksı ararıı•l. 
başladı. Her geçen otomobili b"' 
yük bir dikkatle kontrol edi~o~: 
du. Ah ne olur, boş bir taksi b~ 

d b, say ı. .. 
el• O sırada boş olduğunu zanıı Iı' 

tlği bir taksiye işaret etti: M 8 j. 
derlıa.l durdu. Ve kapısı açıldı· 
çeride genç bir erkek vardı. ,, ie 

ti - HanıımefencU buyurun. rııt 16' 
cudiyetim sizi sıkarsa ben şo 6, 
rün yanına da geçebilirim, ~ de 
Olmadığı takdirde yaya yür" ~ Yo 
de ibenim için kabildir. Fakat_,,, 
lboş 'bir araba bulabılmek içlıı çv
zaman beklemeniz !Azım... iJlo 

- Zyanı yok efendim, affed ~ 
yolunuzdan alıkoydum. Bekler 

- İstiı1lıam ederim Sevlill ı;:;, 
nım buyurun. Şoför, sizi eıııre tıı' 
ğlniz yere kadar bıraksın. Bel' ed' J 
vaktim müsaid .. şu kıraathan 
birkaç dakika bekleyebiliriıtl· 

Sevim ismloi. işitir işitmez de:: 
hal karşısındakine dikkatle bak~ 
Bu, Rıfat Kamldi. Onun rııOn, 
ve büyük b'.r itimad telkin 

113 et 
zarlaPile karşılaşınca iradesıı 
içeri girdi. . 

- Affedin Rıfat Kamil JJe;: 
dört beş senedenberi sizi görtı'ıi• 
diğim için mevcudiyetinize ıh il' le 
mat veremedim. Nasılsınız efe 

dim? .. 
d·r1it-.. 

- Taıbii olarak veremez 1 
'// 

Çünkü reddedilen bir adamın 1 
, 

zetinefsinden pek büyük bir fe , 
dakarık yaparak karşınıza _çık;~, 
cağını aklınıza getirmezdin•Z· ·ıi 

kat şunu biiniz ki tesadüfün ~'ıe 
karşılaştırması yine sizin eıııı•' 
yaratılmıştır. r• 

ed ı•J - Niçin bunlardan bahs 1 ·~ 
··ıdın' sunuz. Reddedilen siz degı ~ 

Ben o sözümle brşım3 çık8c.8 , 
her erkeği reddetmiştim. GörUf!l· 
yorsunuz ya, sözümdede durdu W 

- Sevim Hanım, affedin. şu b~ 
sadüften istifadeyi düşünerel< d P 
mevzuu açmadım. kcndilığın ee• 
mevdana çıktı. Sizi rahatsız eLtı'e 

~ 1/ , 
istemem. Fakat bana randevu af· 
riniz. Sizinle !rnnuşacakiarım ~e· 

- Hay hay .. faka tşimdi de 
vam edebiliriz. 

.. b~ 
- Peki Sevim Hanım, sıZ~;r' 

bedbinliğe sürükliyen saik ne 
n' 

- Hadiseler .. Size soruyoru 

f K •-" B d · .. d•"~c· Rı at wu.rı ey, şım ıKı ız ) 

D - . . sah"( _;,dl' ( evama ' met · ı eu.v 

•r 

\; 
il 



herşet Halk san'atkarıarının himayesine doğru 

,, Yaraş ı Y o r. Halksan'atk8rlarının ihtiyaç-
, Eşsiz bir destanın yüce ları, şik8yetleri nelerdir? 

kahramanı ... ,, Halk 
/\ıtııı~ Meliha Avni SOZEN 

tiyatrosuna mensub san' at
·karlar arasında açtığımız ankete 

devam ediyoruz ? 

çt 
1 

ış b --·------------lıoı lu eşiııe Yaklaşmış, uzun 
a ' gen;, al ı · · · 

nı 'k havada'.. '.n ı ı.kı .bahçıvan, 
)f• i·kar, b il omur surdukleri a • 

l e erı b°'k··ı "' ızıu ik· .h . u u memiş tunç 
k ı ı tıyar G ·· 

~· •narınct oztepenin deniz 
r. kald a, ellerini gtik ·· ·· ırııı 1 yuzune 

nıl lar: ş sesli sesli dua ediyor • 

v .... A.llah san ·· 
e.,ını ,

1 
a tukenmez ömür 

· "lah ·[11 Yırııı,. seni başımızdan a. 
-ını Gül 

ıft llu ik." e güle dolaş! 
da ı tunç y·· 1.. 1 ~· llılı ihti u.z ~· evend en

di hah>iv Yar, bu ık, temiz yürekli 
k an bır" h. ·e• · karşı! ıne ıtab ediyor, san 

·~ kon~uy:ında biri varmış gibi 
ıın;n d .1ar. H;,m ne tuhaf iki.. 
a . e dileğ· . 
Ynı nokı ı aynı. Ayni şey için, 

si 1Yn; keJ. ada, ezberlemişler gibı 
,r. leriden ;ııı~leri söylüyorlar. Göz. 
"' Y<ııa d aş ar akıyor a~kını her 

la Uyu ' • ~ llı ne .. rmuş sevdalılar gibi ne 
ı~ Oıı1arda~Uzel, ne içten ağlıyorlar. 
~ leler buıu Ve benden başka kim • 

~ · fesinct llınıyan sahilin bu kö. 
•.• q·L e, onı d 

Anketi yapan_:_i'Jusret safa COŞKUN 
•tion Telgraf• müteaddid de • 

talar yaptığı neşriyatla halk san. 
atkarlarının himayesini ileri sür. 
müş ve nazarı dikkati celbetmeğe 
çalışmıştı. Üzerinde ısrarla dur. 
duğumuz bu meselenin hükfunct 
tarafından ele alındığını görmek
ten duyduğumuz sevinci mütead.. 
did defalar izhar etmiştik. 

Yine birkaç defa tekrarladığı • 

-· --· --
yatro san'atını öğretecek bir ha. 
zırlık şubesi tesisi. 

7) Mesleki bilgilerini artırmaK 
ıçın san'atk~lara ve heveskiir _ 
lora konfemnslar temini. 

8) Hükumetin heyetlere maddi 
muaveneti. 

Ve bir memleketten diğer bir 
memlekete gidecek heyetlere Dev_ 
Jet Demiryollarında olduğu gibi 
vapurlarda da tenzilatlı bilet vfl.. 

r
. rilmesi. 

Şehir tiyatrosu dışında kaldık. 
!arı için de tuluatçı denilen halk 
san'atkarlarına karşı hükumeti. 

\ 
maye maksadile bir tahsisat alın. 
dığını ve bu para sanatkarların 
ne şekilde himaye edilmesi lazım. 
geleceği bugünkü tiyatro muhit!. 
nin en mühim dedi koduların. 
dan ... Benim fikrime göre bu tah.. 
sisat emin ve iradeli ellerin idare 
ettiği bir cemyete verilir. Vt o ce. 
miyet bu para ile himayeye ldyık 
olan grupları ve sanat~arları ter. 
fih edebilirse daha doğru ve daha 
verimli bir netice elede edilir ka
naatindeyim. 

3 - Anketin en şümullü ve en 
güç suali.... 
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İki kanlı zengin bir Hinclli 

Efsaneler 
......................... "' 1•kat ar an gayri bir şeye 

tı- bu edeme · · 
t 

ağlaYı mıştım. Bu duaya, 
rl ırıı h şa ınerak tt· k1 d • lYretı .. e ım, ya aş. 
11 ~Ilı. Öyle .e Yuzlerine bakıyor • 
i~ &onuld ı~ten dua ediyor öyle 

b1r 1Rlactıken Yalvarıyor, dua ~ttikçe 

Meliha Avni Sözen 
kapıyor. O günleri, o kara güıoı -
leri... Yana, yakıla kah gürleye. 
rek, k81ı inleyerek kendi dille _ 
rile öyle güzel, öyle canlı hikaye 
ediyorlar ki, en ateşli bir hatib 
bile o günleri ve bugümüş yat 
içinde şerefle dolaşan, eşsiz bir 
destanın yüce kahramanını böyle 
coşkun, böyle içten, böyle canlı 
anlatamaz. 

Onlar anlattı, ben ağladım, be. 
ni ağlar gördükçe zaten ağlıyan. 
lar büsbütün kendilerinden geç
tiler. 

mizin tam zamanında gösterdiği 
yüksek himaye ve şefkatine halk 
partisinin bu husustaki hassasi _ 
yetine teşekkür etmek hepimiz<' 
düşen bir borçtur. 

M. TARLANA GÖRE 
Ege tiyatrosundan M. Tarlan 

anketimizi şöyle cevablandrmak.. 
tadır: 

Tiyatro; memleketin muhtelif 
cemiyetlerine mensup insanları 

bir catı altında toplıyan bir ahlak 
ve terbiye kürsüsüdür. O kürsü. 
den seviyesi, kültürü, düşüncesi 
bam başka bir kütleye hitıp eden 
sanatkar çok ağır ve çok ehemmi. 
yelli bir vazife sahibidir. Fakat 

Diyarında 
lar ça o k d ·· . ' 
t ki Ötıır°' a ar guzelleşıyordu. 

lıl1 •bloYıı b· unı oldukça böyle bir 
ıl' e"'ı·,. ır daha ·· · ... "ıtıı. goremıyeceğime 

1 • :"' l-le va 
lkiııi b. r baba, ne oldunuz• 

~ı 'k·s· lrden u • · 
• 1 birde zagı gösteriyor, 

,., . n soruyor: 
'>Ottn"' 

., Gak .. uyor musun? 
•. YUziind 
~· n izler b e, Yer yer, rengin. 
~ ~~'Ya ÇaJı 

1 
ırakan güneş kaybol • 

une aç,: Yor, Yeşil adaların ö -
11.lrııış d .mavi bir halı gibi ya. 

r• &um.. enızm .. t"" 
I• uş y t us unden, Onun 

llab a ı geçiyordu. 
ı ıi. a, bunu · · 'or ııı n ıçı altındanmış, 

-.... 
111 

Usunuz? 

dır? ,,e Çıkar kızım• Alt d il ''e Y • ın a ne. 
u deniz apsak hakkı ödenmez. 

t• f ~!ae de ' bu kıyı, QU toprak dile 

, Diyorlar ki: Bu yatın içi altın. 
; dan, tekneleri gümüşlenmiş, 

Diyorlar ki, dünyada böyle bir 
yat daha yokmuş, 

Diyorlar ki, yat öyle güzel, öyle 
güzelmiş ki içinde dolaşırken in. 
san kendini periler diyarında sa-
nırmış, 

Daha neler, ne mışlar), ne ka. 
dar çok (mışlar). 

Ancak içinde taşıdığı eşsiz kah
ramanla, dünyada eşi bulunmıyan 
tabirine hak kazanan güzel yat 
yavaş yavaş gözlerimizden kay • 
bolurkcn söyleniyorum: 

- Mış, mış. Bu (mışiar) Onun 
yarattığı hakikat karşısında o ka_ 
dar sönük ki. 

6-
1 ler;ıııt/~'.atsa. O günleri, çek. 

d• ŞilJıdi ı. ır hikaye etse. 
ı den . bıraz 

O iki temiz yürekli, temiz duy. 
gulu, levend endamlı ihtiyarlt.·'a 
beraber tekrarlıyoruz: ~· ~ 1 

, bir; b evvel olduğu gibi 
•" or, b ırakıp öt k" ·· !il - Ne çıkar altından? 

i• 

f• 

i· 

4Jt ana 0 .• '. eısoy -
' ....._'tılı~1 b· ~un~erı anlatmak için 
~ ırı dıgerinin ağzından 

Ona ne yapsak yaraşır? 
Ona ne yapsak hakkı ödenmez. 

K. Ali T. dağliya 
meydan okuyor •• 
güreşlerinin 

iç güzü nedir ? 

K. Ali 

re izahatım sırasında düçar• teca
vüz ve hakaret olmuş v•: bu key. 
fiycti reyüliiyin jeneraller ve 
müstahkem mevki kurumay baş.. 
kanı Asım ve diğer hazır bulunan 
zabitan da müşahade etmişlerdir 

Bu işin muhalliki olan ıat ile 
Devamı 7 nci sa) fada 

Yukarıda: Behçet Güldürür, orta. 
da: Hüseyin l\1at, aşağıda· 

l\fuamnıer Büyükoktay 

mız gibi san'at aşkile çalışan halk 
tiyatrosu mensublarının ihtiyRÇ • 
larile yakından alakadar olmak, 
onları bir disiplin altına alm"1<, 
maddi ve manevi müzahir olmak 
zamanı çoktan gelmiş ve halta 
geçmişti. 

Ankara şehir tiyatrosu rej i>ö. 
rü Raşid Rıza bu işle meşgul ol • 
mak için İstanbula gelince bi>: de 
halk san'atkıirları arasında bir an 
ket açtık. Şehir tiyatrosu haricin. 
de kalan heyetlerin eleamnlarına 
sorduk: Ne gibi derdleriniz, ihti. 
yaçlarınız var? .. 

Bu arada ihtilaflı bir de cemi_ 
yet meselesi ortaya çıkmıştı. Bunu 
(Son Telgraf) okuyucuları ya • 
kından bilirler. Bu iki mcopleyi 
ele alarak sorduğumuz suallere, 
birçok sen'atkarlar cevab vPrmış.. 
!erdi. Bugün de diğer ccvRhları 

neşre devam edi~·oruz: 
SAN'ATKAR EYÜB SABRI 

NE DİYOR? 
- Derdlerimizı, ihtiyaçlarımızı 

şöylece sıralamak mümkLindür. 
1) Kumpanuyaların icfamei ha. 

yatı ve temsil verebilmeleri içm 
mevcud tiyatroların kiralarının 

bir haddi makule indirilm•sini .. 
2) Halk partisinden bir reisin 

riyasetinde kıdemli üç bi;yük 
san'atk5rla üç halk san'atkarından 
mürekkeb bir lıeyitin mevcud 
halk san'atkarlarını tcsbit ve üç 
sınıfa tefriki, maaşlarının yev -
miyelerinin azami ve asgari oı.._ 

rak tayini ve pattonların bu teı... 

bit edilen ücretleri vermeleri. 
3) San'atla alakası bulunmı • 

yanlara vesika verilmemesi. 
4) Artistu yevmiyeleri üzerin. 

den elyevm alınmakta olan ka -
zanç vergisinin haddi makule in
dirilmesi. 

5) Mesai saatinin hiç olmazsa 
gece on ikiye kadar temdidi. 

6) Türkiyede mevcud bilumum 
artistlerin her hususta hukukunu 
müdafaa ve onlara yardm ede • 
cek şümullü bir cemiyet teşkili. 

Cemiyete bir bina tedariki ve sah. 
neye intisab etmek istiyen h,.ves_
karları yetiştirecek ve onlara ti. 

Kapısındaki levhada da (tiyat. 
ro san'atkarları birliği), içerideki 
defterlerinde bar kadınlarının 

ismi yazılı olan bir cemiyetin bıı 

ideal işi başaramıyacağına kani _ 
im. Bar kadını, barın ve sefahe. 
tin malıdır. San'atkar bütün bir 
memleketin, bütün bir cemiyetin 
insanıdır. San'at esaletini, bar fe. 
zahatinden, ve bu iki san'at su. 
besinin aykırı yollarını birbirin. 
den tefrik edemiyecek kadac za_ 
vallı bir teşekküle yalnız acımak 
lfızımdır. Her önüne gelene 150 
kuruş mukabilinde vesika vermek' 
i.izerine yüklenen bütün vazifele. 
ri yapmış olmak değildir. Bilakis 
ellerinde ayni vesikayı taşıy~n r.e. 
ciyeli, seciyesiz, kültürlü. kültür_ 
süz, şerefli, şerefsiz insanları bir 
arada toplamakla o büyük kültür. 
lü. şerefli, hakiki san'atkilrları da 
hüviyetsiz bir şekle sokınak de. 
mektir. 

2 - Halk sanatkarlarını W. 

Devamı 7 ncl sayfada 

Eyüb Sabri 
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Bir imparatoriçe ölen 
dan ayrılmamak 

kocasın-
• • 
ıçın .. 

Diri diri yanmak istedi ve şunları söyledi 

''Biz sevmesini de, sevgilerimizle 
beraber ölmesinide biliriz,, 

Yaşlı kadının anlattıği bu hi.. 
kaye beni derin bir teessür ıçınde 
bırakmıştı. Kadının anlatışındaki 

samimiyet mi, hikayenin sadeliği 
mi, yoksa yaşadığım muhitin tesi. 
ri mi bilmem, beni çok heylcana 
atmıştı. 

Bu garip adeti takbihe layık 
görmüyordum. Bi!Akis takdir edL 
yordum. Ölen kocasile beraber, 
diri diri yanmayı göze aldıran 

Hind kadınların fedakarlığına şa
şıyordum Hakikaten Hind kadı!L. 
!arının ruhları da, sevgileri de 
başka. 

Karınlarını doyutmak istiyen 
vahşi hayvanlar, kaplanlar, sırt. 
!anlar, yılanlar, köylü Hindliler 
biribirlerile mücadele ediyorlar. 
biribirlerini yiyorlar. Ve kendile. 
rini muhafaza için cinlerin, peri
lerin himayesine sığınıyorlar, 
bunlardan imdad umuyorlar. 

Karı koca arasında _pazarlık 
Hind kadınlarının İçtimai l\fevkil 

Hind kadınlarının hayatını teL 
kik ettim. Hariçte mutavazi, hakir 
görünmekll beraber evlerinde ııa_ 
kim bir vazyettedrler. Aile efradı 
kendilerine hürmet ve riayet eder 
kendilerini sayar. 

Danimarkalı 
teklif edilen 

kont karısını bırakmak 
binlerce lirayı az 

Cehennem azabı 
G1'nç karı;ını tehdid etmekle, 

onun yüzünü berbad edeceğıııı 

söyliyerek kendisini korkutmak.. 
la maznun olan bir koca \"lr. 
Londrada, aid olduğu mahkeme 
bununla meşgul bulunmaktadır. 

İngilterede yüksek tabakaya 
mensub bir ailenin mahkemeye 
düşen dedikodusa etrafında Lo!L. 
dra gazetelerinde görülen lafsı. . 
liıtı bir iki gündeııberı •Son Tel. 
graf» hulasa etmektedir. Yeni ge. 
len İngiliz gazet~'.erınde muhake. 
menin diğer safha•ın~ dair tafsi. 
Iat vardır. Kont Pariste iken ka. 
rısı Kontes kcndısin~ telefon et. 
miş ve artık kendisinden korkma. 
dığını, çünkü hakkı~da te.~kif n:'ü-/ 
zekkeresi çıkartacagını soylemış, 
diye ortada bir rivayet vardır. 

Kontun hukulci işlerine bakan ve 

boşanma meselelerinde ona akıl 

öğrettiği söylenen avukat şimdi 
mahkemede şahid olarak dinle!L. 
mektedir. Bu muhakeme esnası!L. 
da kenta ve ko!ltesa vekil olan a. 

vukatlar ise bu şahid avukata, 
muhtelif sualler sorarak vaziyeti 
kendi bakımların:ı göre aydınlat
mak istedikleri için bu suallerin, 
son derece dikkatle tertib edil • 
diği anlaşılmaktadır. Kontun a • 
vukatı şunu sormuştur: 

- Kont Pariste iken kontes ta. 
rafından kendisine telefon edil • 
miş. Kontes kocasına artık ondan 
korkmadığını söylemiş. Telefon. 
da demiş ki: 

- Art>k bana senden bir fena
lık geleceğinden korkmuyorum .. 
Bu doğru mudur? 
- Bunu da bilmiyorum. 

- Bu- de ko:ıtes kocasına de • 
miş ki: 

- Lazımgelen t·?şebbüslerde 

bulunarak sizi tevkif ettireceğim. 
Onun için tevkif müzekkeresi çı. 
kmcıya kadar Paristen gelmevı. 
niz ... Bu doğru mu? 

nedir? 

- Ben kontes ile konuştuğ.ım 
zaman ifadesinden anladım ki, o. 
nun tarafından taleb üzerine bu. 
nu yapaca'ktır. 

- Siz Haziranda kont ile kon. 
lesi ziyaret temişsiniz. Bundan 
maksad, boşanma çarelerini ara. 
mak mı idi? 

- Bu konu~mada hangisi bahsi 
açtı, ha.tırlıyanııyorum. 

- Siz konh söylediniz mi ki 
kontes, kendisıne pek büyük mik
darda bir para vermeğe razı ol _ 
muştur diye. Eğer ayrıl'!lıya razı 
olursa bu parayı verecekmiş. 

(Devamı 6 ıncı aahifemlzde) 

Hind kadınları kocalaı ının se. 
verler, kocalarına tar.rıya tapar 
gibi taparlar. Kocalarını ve mal. 
!arını bir kaplan gibi müdafaa e. 
derler. 

Son derece kıskançtırlar. İhune. 
ti hiç bir vakit affetmezler. Mut. 
laka intikamını alırlar. 

Bu sebeble, kzylerde, şehirler
de esrarengiz bir surette ölenlerin 
sayısı pek çoktur. 

Hind ormanlarında, hiç bir eser 
bırakmadan öldüren o kadar ze. 
hirli otlar vardır ki, intikam aL 
mak istiyenilen bir kimsinin içP. 
ceği kahveye, suya hir parçacık 
karıştırmak kafidir 

Hind kadınları dindardır. Evle. 
rinde açık ve serbest dolaşmakla 
beraber sokağa çıktıkları zaman 
mutlaka tüllere, örtü!erl bürü.. 
nürler. Bu adet İslamlardan kaL 
mıştır. Hindliler, karılarını dört 
duvar arasıana hapsetmeyi asla 
hatırdan geçirmemişlerdir. 

Şimali Hindistanın kadınları 

örtüsüz kat'iyyen dişan çıkmaz. 
Hindliler kızlarını pek küçük 

yaşta kocaya verirler. On iki ya_ 
şında bir kızın, otuz kırk. batta 
altmış yaşındaki erkeklerle evlen. 
dıği çok görülmüştür. 

Hindistanda, bilhassa yüksek 
aileler arasında birden fazla karı 
almak adet değildir. Buna yalnız, 
ilk zevce kısır olursa müsa.dl! e. 
dilir. 

Zıra, Hindlilerin bir erkek ço. 

'Devamı 6 ıncı aahifedc) 

• 
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Çek mes'elesi Avrupa Sarışın 
ıh .. .. t hd.d d. Kadın su unu e ı e ıyor Mes'elesi 

(Birinci aahifeden devamı 
Bu itibarla bu int'habatın netıce
lerı henuz !iliyat sah~sınn geçi -
rilememiştir. Bu hal Südet Al -
manian arasında dern bır infial 
uyandırmıştır. 

Südetler bu vaziyet karşu<ıncla 
Çek hükumetini hüsnunıyet sa -
bibi olmamakla itham <'ylemekte_ 
dirler. 

İık:inci sebeb ci~ muhtariyet me
llE!lesi iıçin Sıidetlctııı müm~ssil -
Jerile Prağ hüklınıeti ara rnda bir 
arıiaşrna olamamasından ileri gel
mektedir. Prağ, Sudetlerin d:lek
lerini kabul eylemekten ise yapa
cağı milliyetler kanununu bu •
yın 26 sınd:ı Ç?k p.>rlamentosun
dan ıı<>çirerek ağustos• a tatbik 
mevkiine "koym~k ıstemektedir. 

Sü.detler bu vaziyeti de kendıle -
rine karşı du•manca b:r hareket 
te!M<ki etmekted>rlrr 

Çek hük\ımeti bu nokta! naza
rından vazgeçm~diğ• takdirde 
Prağın parliimeatodan geçireceği 
bu .. tatükoyu Südetler tanıma -
maya ve dilek lerinı b~ka yollar -
la !s'af ettirme~e çalışacaklarını 

alenen sô•lemcğe bn~laroışlardır. 

Bittabi Henlayn part -i bu ldd'

ada bulunurl«m, ırkdaşlarını mü-

da!aaya kat'i karar vermiş oldu -
ğuna kanı Lulundukları Hitler'e 
güvenmektedirler. 

Prag hükumetinin tuttuğu yol 
Ç<.>klerle Südetler arasında bir ta
kım hadisel~re s<>brbiyet vere<:e
ğinclen ve bu hiıd:selerin Alman
yanın fili müdahalesini lntac ey
lemesi >Mimali bulunduğundan 

gere"k Loııdr.o gerek Paris yeniden 
Prağ nezdinde pek miıessir teşeb
büslere girişnıişlerd'r. Bilhassa 
Fran~a bu yold• bir hayli mesai 
sarfeylemektedir. Maamafih si -
yasi müşahidler iki devlet ara • 
sındakı işbirli~:nin bu yolda da 
müessir surette tecelliye başla -
masının Prağı n Brrlim iyice dü
şündüre<:eği ve her ıkl tarafın da 
bir uzlaşma yolunu tercih ede • 
cekleri ümidin':ı henüı mevcud 
o'lduğunu beyan etmektedirler. 

Dığer taraftan Südetler. Prağın 
mılliyetler st~tüsünü filen de 
protesto etmek üzerE- harekete 
geçmişlerdir. Bu arada bütün en
düstri mües.;eselerind.> çalışan 

Südetlerin bugünden itibaren bir 
grev yapmıya karar verdikleri 
buraya gelen haberlerden anla -

§ılmaldadır. Vaz:yet d•kkat ve e
hemmiyetle takt'ı olunmaktadır. 

Sarışın kadın hadısesirun talı • 
kikatını büyük bir dirayet ve vu.. 
kufla idare eden genç müddeiu
mumi muavinlerintlzdenBay Hak.. 
kı Şükrıi; dün Malatyadan bu fa_ 
cianın son ve kanlı perdesi hak -
kında yeni tafsilat almıştır: 

Malatyada karısı Yanola ile bi
ri '1, dığeri 9 yaşında olan kendı 
öz çocuklarını öldüren çifte katil 
Ali Riza Yanolayı sicimle boJtarak 
değil, bıçakla öldürmüştür. Ço • 
cuklar ise ince sicimle boitu lmuıı
lardır 

Bu feci cinayet 3 ay evvel i§
lenmiştir. Ali Rize sonra Malat_ 
yadan şehrimize gelerek yeni kur 
hanlarını bulmuştur. 

Şimdi, Malatyadaki bu kanlı fa 
cianın bir şahidi olup olmadığı 

araştırılmaktadır. 

Eğer bir şahid bulunursa· son. 
' raki 3 ölümden; o; ihbar etmedi-

ği için mes'ul tutularak derhal 
maznun mevkiine geçirilecektir. 

Fransa Suriyeyi 
Kandırmağa 

ikinci tehlike -Çalışacakmış 
(Birinci sahifeden devam) 

bin akıbetini tayin edecek ve hü
kOmetc,'lleri mukavemet edem'yc
«>k blr hale getir.lmeslne çalı -
ıılmaktadır. 

Filhakika Fraııkistler daha ilk 
adımda bütun cephelerde hüku -
m"t.,'ileri müşkül mevkide bıraka_ 

eak ilk neticeleri almıya muvaf -
fak olm~Jardır. Fakat cumhu ·· -

yetç\ler mukavemet i~in haı.ır -
!anmakta olduklarından harbin 

Akıbetıni şimd:den kutlrme:ı: 

gılçtur. 

Diğer taraftan Almanların Cc -
tıelüttarıkı müdafa:ı. için orada 
tertibat aldıkları \"e toplar dik -

tiklerı hakkındaki haberler İngiliz 
efkarı umumiyes;nde heyecan u. 

yandırmı9, mesele dün avam ka -

mar;ısında mçvzuu bahsolmu,, 

hükumet adına Maliye Nazırı

Saymon, bu işi.? meşgul olunaca • 
ğını, tahkik'.it yapılacağını bildir
miştir. Efklrı umumiye ve par -
lAmento bu tahkikatın neticelerini 
beklemektedir. 

FRANKİSTLER ARAS<;JNDA 
İKİLİK 

Hendaye 15 (A.A.) - Frar;kist 
İspanya millt me<:lisi azasından 

Martinez Valez ile Augustin Az
nar, Franko tardfından azledilme
lerini müteakıb tevk!f edilmişler
dir. Aakeri mahkem~ bu işle meş.. 
gul olınaktıdır. Valez ile Aznar 
falanjistler parLisinde itihifgiriz 
müfrit bir zihniyet! tem~'! etmek 
iddiuıı:ıda idıler ve Franko tara
fından takJb edilen partileri bir -
leştirme siyasetinin yanlış bir ha
reket alduiu kanaııtinde bulun -
makta idiler. 

Valimizin muhakemesi 
(Birinci .. hifetlen devim) l 

bt-nzemektedir. 
Vali 'e Belediye Rei i Muhid

tlin Ü•tündai ile arkadaşluının 
a. ri mezarlık i inden dola~·· mu
Jıahmesine dün sabah teııı.• iıı 

mahkeme. i 4 üncü ceza daire in. 
de başlanmııtrr. 

L'sul•n hüviyetler te bit olıın
duktan sonra ilk evveli valinin 
nukatı Kenan Önıeı· söz alarak; 
bu da\'aya bakmağa mahkeme -
nin salahiyettar olmadıjtını lddla 
etm" e de bu taleb gizli bir cel. 
sede müzakere olunarak reddo • 
lunmu~tur. 

Bundan sonra vali •·e belediye 
ni'i ;\luhiddin Üstiindağ enak 
~ntasından çıkardığı kajııdlara 

baka baka ce\·ab vermcj:e ba~la
mittır .. 

lumaileyh mezarlık i inin bir 
tarihçe ini yaptıktan sonra ez • 
riimle dcmiıtir ki: 
•- Komisyon kıymeti takdir 

,.e pazarJık yapmı~, ent·iimcn sa .. 
tın alma kararı vermi , mua\:İnim 
ta dik etmiştir. Beninı bu i le hiç 
bir fiilim meııbuk değildir ki fail 

sıfatını alayım. Şu halde ol a ol..a 
ff.':\mi muameleler haricinde ye 
ureti hwmsiyede arkada•larımın 

kanaatlerine müdahale ve ,·icdan_ 
!arına müe sir olıuk bir eyler 

yapmı' olduğumun k;,ıbul edilme
si zaruridir. İ te arkada~larımın 
lıir kısmı benimle bırlikte su~lu 

olarak huzurunuzda bulunuyor -
lar. Kendilerine sorun. doğrudan 

doğru ·n Hya dolayı ile bu ıne. 

•ele hakkında en ufak bir müra. 
catta n hatta bir imada hulun
muş muyum? lua\·inimden ve 

m(•znrlıklar ınüdüründen de so. 
runnz, kf'ndi1erine herhangi bir 

tesir yapını~ mıyım? Bunları mes. 
uliy·etten kaçmak ve ortada me\"-

cut herhangi bir ka1>ahati başka
larına yükletmek maksadile söy
lemiyorum. Ortada bir kabahat 
varsa paylaşmağa hazırını. Mak • 
sadım şudur ki hakkımızda tah
kikatı 7apa.n müfettiş her ne pa
hasına ve her ne suretle olursa 
olsun talıklkat evrakını bizi be_ 
hemebal mahkemeye siirüklcmek 
maksadile hazırlamış olduğunun 
aşikar bir mrette ıöriilmektc ol
masulır. Bunu hildiselerin dili ve 
vesikaların hükmü söylüyor Bu
na saik olan mantıği ve vicdani 
telkinatm menşeini henüz anla -
mış deiiJJm. Davanın e<asatı hak
kındaki maruzatım bundan iba -

rettir.• 
VALiNİN GÖZ YAŞLARI 

Cstündai sözlerine ıu cümle -
!erle nihayet vermiş ve bu ifadeyi 
verirken gözleri dolmuş, hıçkm
ğını zor tutmuştur: 

•- l\luhterem reis, 30 senedir, 
devlet kapısında hizmet ediyo • 
rum. Son 13 senelik hayatı meuıu. 
riyetim İııtanbuldaki en dağdağa
lik vazifesi de uhdeme mevdu o. 
lı bir yerde, 10 senedenberi vall
olarak geçmiştir. Ondan evvelki 
iki •ene kadar cumhuriyet idare
sinin yeni teessüs ettiği sıralar

da devletin emniyeti umumiye 
müdürlüğü hizmetini ifa ettim. 

Bunun ehemmiyet ve mü kiilatını 
takdir lnıyurununuz. Bütün bu 
imkiınları ancak ber türlü hare. 
katımı hüsnü istimal ile temine 
mu\'affak oldum. Hayatımın bil. 
tün mesnedi, hü•nÜ istimaldlr. Bu 
ınıii tiaıal kararile beni hayatımın 
müstenidlerinden mahrum etmek 
i tiyorlar. Bu teşhir elim ve aiır 
birşe dir. Huzurunuzdan bun'un 
teselli. ini alarak ~ıkauğımı kuv. 
vetle ümiıl ediyorum.• 

Bundan sonra reis Yali Üstün. 

(Birinci sahifeden devam) 
vaziyet almak için ihtiyatlı bu _ 
lunmaktadır. 

Gazetelerde neşredılen makale
ler Sancak meselesinde Türkiye_ 
nin birçok kazançlar temin etti
ğinden fazla birşey söylemiyor. 
Fransaya gelince onun rolü, · 
Türk - Fransız dostluk muahede
si mukabilinde Türklere Sancak 
işinde yolu açık bu-akmış olmak_ 
tan ibaret telakki edilmektedir. 
Türkiye - Fransa dostluk muahe
desi, Fransız - Rus muahedesile 
de münasebettardır. Türkiye ar_ 
tık Boğazların yegan~ hakimi ol
duğu için Fransa icabında Fran
sız - Rus kuvvetlerinin Boğazlar
dan serbestçe geçebilmesini ga _ 
rantı etmek üzere keodi ittifak 
sistemile Türkiyeye 
istiyor. 

bağlanmak 

Relazioni internazionali bu tezi 
teşrih etmektedir. Mecmua di _ 
yor ki'. •Büyük Harb tecrübesi, 
Fransız - Rus rabıtasını temin İ
çin Türkiyenin muvafakatini is. 
tihsal uğrundaki bütün iedakiır _ 
lıkları Fransızlara haklı göster _ 
mektedır. İşte bu sebebledir ki 
(İngilterenin de yabancı kalma _ 
dığı) muazzam bir gayret Anka_ 
rada tekemmül edecektir. 

Bu neşriyattan ı,;\lliıl" edilebi. 
lir ki İtalya, Sancak anlaşmas 
kar ısında, şarki Akdeniz müva
zenesini değiştirecek bir mesele 
çıkarmayı ne lüzumlu, ne de mü_ 
nasib görmektedir. En küçük bir 
mütalea beyan etmeden kenarda 
kalmayı tercih ediyor; bununla 
beraber Filistinin muhtelif mın
takalara taksimine aid ı;>eel pro_ 
jesi neşredildiği zaman, İtalya, Ak 
denizin müvazenesinin değişemi_ 
yeceğini ileri sürerek protesto 
etmekten geri kalmamıştı. Bu -
günkü vaziyetin sebebi nedir? 
İtalya Ankarada bir harekete gi_ 
rişmeyi mi düşünüyor? Maliım -
dur ki Kon Ciano Kemal Atıtür
ke bir ziyaret yapmak projesin -
den vazgeçmiş değildir. Aksi .tak
dirde İtalyanın Sancak meselesin
de Arab _ Yahudi noktai nazarını 
tervic ederek oyr / 1acağı bi~ koz 
vardır. Şimdilik bitaraf k;ı.lıy~r 
ve sesini çıkarmıyor. İstikbal hak-

dafa bir takım sualler sormuş ve 
bu arada bilhassa mezarlığın ar. 
sası tamamen Eşrefin malı ola. 
rak belediyeye sattığına, Eşrefin 
satış muamelesinden sonra bir 
kısım araziyi uhdesine geçirip be. 
lediyeye deneyl~diğine işaret ey 
lemiştir. 

Bundan sonra isticvaba l!ııvam 
olunmuş ve vali takdiri kıymet 1. 

tinin çok fena oldufunun anla • 
ılmıı bulunduğunu söyliyerek 
Eşrefin vasati olarak 33 liradan 

aldıiı asri mezarlık yerindeki bir 
arsayı beledlyeye 73 liraya sat. 

ması hakkıııdaki suale Muhiddin 
tistUndağ: 

Kendilerini dağ başına 
mı zanned İjorlar 

Karı koca arasında pazarhk 

Cehennem azabı nedir ? Beşik· a;,ın Kö) içinde Çelebi so
kağında oturan seyyar marangoz 
Agol:ıun kızı 15 yaşlarında Agavni, 
evvelki akşam Taks;m bahçcslne 
ge2lmeğe gitr,ı'.ştir. (5 inci sahifenıizdcn devam) rek artık korkmadığını, çünkü adam olarak kalsm, doğru ~ 

Henüz 15 yaşında olmasına rağ- - Karı koca arasında bu mev- artıık kocasını tevkif ettirebllece- - Karı koca konuşurlar~~ 
men dolgun bir vücude, müte - zubahs olınaffi!ştı. ğini sÖ}>lediği noktasını ileri sür- dostane bir surette mı görİİJ~ 
nas>b ve güzel bir endama, geniş - Mevzubahs olmadığını iyice mekle şayanı dikkat ibr nokta Ü- - Son derece dostane. ) 
kalçalara malik olan Agavni ora- biliyor musunuz? zerinde durmuş oluyordu. - Kont, karı koca olara~ 
daki gençlerin nazarı dikkatini - Hayır, fakat kontes kendi ar- Kontun vekili bundan sonra malarını istediğini ııöy!edı il' 
cefüet.miş ve o da bunlardan iki - zusile bol parn vereceğini söyle- kont ile kontcsın tabiiyeti mesc- _ Hatırlamıyorum. F~kat 
sinin konuşup tanışmak hakkın - ıniş, kontun yaşadığı müddetce lesini açmıştır. Kont Danimarka- fikirde olduğunu zannedi~o.:: 
daki ricalarına lakayd kalama - ona yetişecek para vereceğini an- Jıdır. Kontes İngilizdir. Fakat o _ Kontes, kocıısından ~ 
mıştır. latanıştı. da kocasının tabiiyetindedir. mak mı, yoks~ ayrı yaşaıııs 

Bu suretle birleşen 3 kişi; Tak- - Onlar konuşurken daha siz, - Kont bir kağıt göstermiş; istiyordu? 
sim bahç<>Sinden çıkmışlar ve Gaz.. yanlarına gelm?den evvel bu me- bunda, boşanma işinin Danimar- _ Yalnız geçimsızlık pıt1 

hane yolundan mehtab altında selenin aralarında gerüşülmüş oL kaya gidilerl'k orada neticelendi- bahs oluyordu. Bundan ba~lcl 
inerek Küçü~<çiftl'k parkına gi - duğunu biliyo" muydunuz? rilmesi isteniyorrnu~. Çünkü her 
den ve bostan arasında bulunan Kontun hukuki işlerine ba _ ilr:&i de Danimarka tebeası olduk- şey yoktu. 
dar patikaya girmişlerdir. kan avukat, bu suali tasdik et _ ları için bu mümkün olacaktı de- - Nikahın bozulması içiP 

Genç kız ile iki delikanlı bu - mi§tir. Bu sualle~i, cereyanından ğil mi?.. kabir s"beb yo<: mıı ıdi? 
rada bir müddet o'.urup tatlı tatlı da anlaşılacağı üzer.~. kvrtun V<'- _Evet, Ö)led:r. Bundan sonra kadının ko& 
vakit geçirmişlerdir. kili soruyordu. Bu a\·ukat koA _ - Kontes, istiyormuş k'., kocası yolladığı mektub okunıııııı1 

Fakat •şte tanı bu sıralarda iki tesıin, kocasına nlsıl teiefon ede- onun mali işlerde danışacağı bir Alt tarafı yarıno. 
da\•etsiz misafir poyd1 olmuştur. 1,, ==========================================,..... 
Karanlıkta ansızın çıkagelen bu 
ilti genç· 

•- Biz de eğlenmek isteriz' .. 
Haydi bakal1m siz sa\'un sıranızı.» 

Diyerek A~avnınin yanındaki 

2 genel ora0ian uzakl~~tırmışl3r -
dır. Bu iki '<işi de vaziyeti bir 
polıs yeya !)e;<çıp haber vermı:k 
üzere ayni yerden l>'raz ötede taş.. 
lığa çıkan yokuşt~ beklemeğe baş.. 

lamışlardır. 
Onlar bir yandan bekleyedur -

sun. öbür tar3ftan yeni ırelenler 

hemen Ağavniye te<:avüze ko -
yulmuşlardır. 

Aradan bir zaman geçtikten 
sonra etraftan pohs devriyelerinin) 
düdükler• duyulmuş. deminki iki 
genç de hemen polıslere ko~arak ı 
aşağıda kızn tecavüz ediltiiğini 

anlatmışlardı". 
Hemen \·ak'a y~!"ıl" yetisEn 

polisler Agavni iL müteca,•"zlrri 
tutmak istemi~lerse de üçu birden 
kaçmağa te~ebbüs etmişlerdir. Bu' 
sure:!" bostanlar arasında ge~e 

Yakti bir koşınacc başlam~0tır. 
2 küstah. rr.ütecav,2 ar~z.inın 

dolambaçlı vaziyetinden istifade 
ederek firara muvaffak olmuş -
]ardır. FabtAğavnı koşa ko a bı
raz sonra nefesten kesılmi5 oldu
ğu ~ere yığıhp kalmıştır. 
Yapılan isFc,·abında kendi ini 

tutmak istiyenlerin polis olduğunu 
tanımadığını yeni bir tecavüze 
uğramak korku;ile ka~ağını söy
lemi!jtir. Gece vakti Maçkanın gö
beğinde bir kıza tecavüz eden iki 
küstah serserin!n Hamid ,.e J\feh
med Celal ismind<' olduğu anlaşıl 
mıştır. 

Agavı> dün tıbbı adlide mu
ayene olunmu' fakat hiıdi<eden 
pek çok zaman en·ei dul bulun
duğu anlaşılrr•ştır 

~AYİ 
İş Bankasın.1 d 0 pozit olar~k 10 

lira motör re>mi S/3/937 tarih ve 
226 numaralı makbl'z.a yatırı! _ 
mıştır. Bu makbu7. zr ;i oldı.i\urı_ 
dan yen'sini çıl:art.cağımdaıı es -
kisinin hükmü yoktur. 

kında peşin hükümler vermek is
temiyor. 
Fransızların bayramı ,.e anlaşma 

14 temmuz bayramı Fransanın 
her tarafında büyük tezahüratla 
tes'id olunmıı~tu~. 

Bu münasebetle Fransa büyük 
elçi.si M. Ponsot da dün ş~hrimiz_ 
deki ikametgahında İstanbuldaki 
Fransızların tebr:k!erin' kabul 
etmış ve bir nutuk s0ylemiştir. 
Ayrıca Hahyda Fransız kıt'a -

!arının bayramına Türk asker -
!eri de iştir3k etmiştir. Fransız 

kıtaatı da bilmukabele Hatayda 
Cumhuriyet b3yramın1 iştiralc e
decektir. 

- •İyice hatırlıyam1yorunı. 
Tedkik edeyim.• 

Cevabını verınlş ve diğer bir 
suale cevaben de: 

Likoğlu Eşrefin mekteb arka. 
daşı olduğunu, tandıiJDı, sev • 
diğini ve konuştuğunu söylemiş. 
tir. 

Validen sonra dinlenen eski be. 
Jediye reis muavini n şimdiki İz. 
mit valisi Hamid Oskay; bu i le a. 

!&kadar olmadığını söylemi , maz 

nunlardan Büyükadalı avukat 
Avni ile arkadaşları da kanaatle

rince ortada bir yolsuz iş bulun. 
madığıoı iddia ve beyan etmiş • 
lerdlr. 

Efsaneler 
Diyarında 

(5 inci sahifeden devam) 
cuğu olması lazımdır. Bunun için 
her vasıtaya baş \'ururlar. Bazı 

vakitler, ortağını bizzat l<rndisi 
seçer. 

Eğlence Kadınları 

Dünyanın bütün iehirl~rınde, 

hatta mukaddes addolunan belde
lerinde olduğu gibi Hindistanın da 
büyük Ye küçük şehirlerinin he -
men hepsinde zevk ve Pğlence ka
dınlarına mahsus e\·ler. mah<,lle
ler vardır. 

Müessif 
Bir hava 
Kazası 

Beşiktaştakı tayyare fabriı<a -
sında gen\· tayyare mühendısle
rinden Sal~haddin Alam taraf;n_ 
d;;n yapılan ilk Türk tayyaresi; 

/ 1"'ayyare ile 
l.Jevrialem 

ııı! 
(Birinci ~ahifcdcu dt"• t 

§arılacak harikulade bir r•~0 

rılmıştır. ~ 
Hughes on ~Jin!erce halk ti(' 

fından tayyarn r»eydoıııııdJ 

gı~c~ ~;~=~~~~~".derece ~ t 
ve yeni unsu! bir pusula n~I 
te<:rübe olunarak mükerıırııt 

Ankaraya götürülmek üzere ev_ duğu görülmü~tür. ti 
velki gün saat 9,30 da Yeşilköy _ Bütün seyahat esnasıııd~tt 
den hareket etmiştir. yareci:ler her yarını saa ,,! 

Tayyare İnönü istikanıl'tine Nevyork ile radyo ile kon~;, 
2eldiği rnkit içinde bulunan mü. !ar ve geçtikleri yerler ha 
hendıs S<ılahaddin; o sırada om_ malıimat vermi~ierdir. <!' 
rla yapılmakta o1an •Ha\"8 şehid- Bu suretle evlerınde rad) ııF 
lerı• ihtıfaline ,ştırak etmek ıs- lan Amerikan halkı ve JNg 1,ı 
tediginden pilot İlhamiye yere in aiJesi, seyahati adım adıJ11 ~ıl' 
meslnı söylemiştir. dukları yerl~rden takil::·et!l'.I 

Zevk kadınlarının lıulur.rlıığu

mahalleye Şakla derler. B•ıradaki 
evlerde. ipeklere bürünmüş çok 
güzel kızlar, kadmlar nrdır 

Dans ederler, içerler. şarkı söy
lerler. 

Hindli Bir Krali~a 
Kralıça Şuan Dunjota "nın mo

cerası Hindistanda pek meşhur
dur ve nakle değer. 

Bu araziyi layıkile bilmiyen dir. '/) 
ı pilot İlhami. iniş sahası haricin.. Tayyare<:iler Alaska jlc 6 

deki bir yerde tayyareyı alçalt- banks arasında!! geçerk~Jl 

·Dunıota bır çok talipler. rPd
detmişti. Nıhayet SP\'~hile<eği bi
rine tesadüf ett;. Ve kendini or.l•n 
kolları arasdına bıraktı. 

•Kocası prens idi. İmpa·ator 

oldu. büyük imparato~ Şuar, .. 

•Ü devırde komşu devl<tlerle 
muharebe eksik olmazdı. İmpara_ 
torala karının babas. arasında 

harp çıktı. Ordular hazırlandı. 

KraJ•ça. kocasının vanınd• harp 
ediyordu. Mücadell pek k&!'lı oL 

du. Ve galebe kocasının taraf;ııaa 
kaldı. Ordugahta şenlikler yapıl
dı. 

•Fakat az sonra,. komşu Miislü
man hükümdarlar, Şuan'nın za_ 
!erinı kıskandılar, üzerine hücum 

cttijer. İmparator, :luşm.:ıların 
çokluğu kaşısında mağlup oldu, 
esir düştü. 

·Müslüman hükümdarı Mah
mut, Şuanin yakılmasıııı emretti. 
İmparatoriceyı da gözdeleri 1ra. 
sına almak istedi. 

·İmparatoriça bunıı ka'"'yyen 
reddetti, hi1kümdarın karşısına 

çıkarak şu sözleri söyl•di: 
- Nasıl. ölmiye malıkürn ett:_ 

ğiniz kocamdan beni ayırmak mı 
istiyorsunuz? ... Din]e, Mahmud ... 
Bütün dünya, kadınları hafifmeş
rep. vefasız telakki eder. doğruyu 
söyledikleri halde sözlerine inan. 
maz. Fakat, şunu iyi biliniz ki ka
dın kalbi, kadın ruhu bir muam
madır, anlaşılmaz. Heyetşlnaslar 

yıldızjarın yerlerim tayin elerler, 
sırlarını gösterirler. Fakat kadın 
kalbini tahlil edebilmenin imka
nı yoktur. 

•Halbuki biz; kederlerinize, 
zevkllrinzc iştirak ederiz. G'ttiği
niz yerlerde sizi takp cderz. Teh
likeli anlarda yapınızdan ayrıL 

mayız. 

•Sen bana, sevdığim, ha)·atımı 
vakfettiğim kocamda!! ayrılmak 
teklif ediyorsun. ·Hayır! Mahmut .. 
Müsaade et bana, hayatıt>ım en 
zekli anlerini geçirdiğim kolların 
arasında öleyim. Bu lutfu !:.enden 
esirgeme. Yalvarıyorum ~;na ... • 

Mahmut, iyi yürekli bir adamdı. 
1mparatoriçanın bu ricasını kabul 

etti. 
Ölen İmparatorun c~sedi, bir 

odun yığınının üzerine ko'"luldu. 
Odunlara ateş verildi. 

Dunjota, metin adımı.arla yurü. 

mL)lır. İşte bu sıralarda bir hen- müddetle telsiz iiletlerı bOW 
değe çarpaıı tayyar kapaklana - ğundan muha!:>erc temin o i/ 
rak de\'rilm.şt:.:. mamış bu sureti'! akıbetler 

Bu fecı kaza netıcesinde içinde büyük endişe duyulmuştıır·~, 
bulunduğu tayyareyi inşa eden Seyahatin Jevıımı mitd1~~. 
mühendis Salahaddin başından dünya rasad istasyonları d 
aldığı yaranın tesirile derhal öl- dan hava vaziyeti hakkı!l 3 

müştür. tayyareye telsizle malumat' 

Pilot İlhami de hafif yaralan • !-.;;m.;.ı.!~.;;ti.;.r;.. . ...,--...,--.--.--.--".ih 
mıştır. Sultanahmed 3 

1'~yyare şehitleri ihtifaline gL 1 hiikimliğinden: ;ıi , 
den köylüler ve halk hemen vak":ı Davacı İs. post.1 .ve telgr ~· 
mahalline gelmişler ve bu taze J lefon umum mü'1ürlüğü :sl· 
ha\·a şehıdı ile karşilaşmışlardır Bürhanettin T. tarafından v 

Pilot İlhami Eskişehır hasta- 1 mirgan posta ve telgraf ~O' 
nesine kaldırılmı~tır. j Şevket aleyhrnc 38/943 N°· ,ı 

Merhum mühendis Salahaddi _ ile açılan 15 lira 40 kur!IŞ pı~ 
nin cenazesi dün akşam Eskişe- davasının yap;lm~kta olan ,~, 
birden hususi bir vagonla şehrı _ kemesinde müddeialeyhin · b f 
mize naklolunmuşt o d N. gahının meçhcıl olnıasına ~v' ur. ra an ı.. . ,,.. . . ve ıı· 

Şan tasında Rumeli cadd . d G .. 1 iliınen teblıgat ıc~asına ıı"' 
' esın e ı.t- · 9/9 '93'3 t hinl" 1 > 

ven apartımanındaki aile yuva kemenm 1 .. '.. arı 
4 

de ı•1 

sına götürülen cenaıe. bugün me
rasimle kaldırılmış. Edirnekapı 

ya gömülmüştür. 

Merhum Saliihaddin; 
kraliçelerinden Bayan 

güzellik 
Naşide 

Safvetin zevcidir Ye arkada bed
baht refikası ile beraber gözlen 
yaşlı 5 yaşınd• küçük bir yetim 
bırakmıştır. 

Sultanahmed 3 ıi;;cJ sulh hukuk 
hiıkimliğinde'."l: 

Davacı İstanbul posta ve telg
raf ve telefon umum müdürlüğü 
avukatı Tahir Memduh tarafın _ 
dan İst. Kumkapı Nişancasınd" 
Mabeyinçeşmes~ çıkmazında 32 

sayıh evde Hüseyin oğlu Reşad 

aleyhine 38/941 No. Ju dosya ile 
açılan 6 lira 97 kuruş alacak da. 

vasının yapılmakta olan mahke
mesinde müddeialeyhin ikametgil 

hının meçhul olmasına binaen ila
nen tebligat icrasına ve muhall:e

menin 21/9/938 tarihine müsa -
dif çarşamba günü saat 14 de ta
likına mahkemece karar veril • 
miş olduğundan yevm ve Yakti 

mezkiırda bizzat veya bih-ekale 

mahkemede hazır bulunulmadığı 
takdirde gıyaben muhakemeye 

devam ve karar verileceği ilanen 
tebliğ olunur. 

dü. Yanan odunların yanına gel-

di. Bir an durdu. hazır bulunan
lara hitaben: 

- Biz sevmesini de, sevgilimi

zin uğrunda ölmesini de l:iliriz ... 
Dedi. Ve ateşin lçerisi!le atıldı . .> 

pazartesı gunu salt 1 ı; l 

·ınıı, mahkemece karar verı ,:pcıı 

ğundan yevm ve v3ktı fl"-~c"" 
b . . b'l • . 1 ~al• 
ızzat veya L veJ<a e J''~ pefl . 

gelinmediği takd':dc gıya ,-lı 
hakemeye devsm v~ k3rar 
ceği ilanen tebliğ olunur. .~ 

. -~ llı'' 
Sultanahm0 d 3 üncıı su 

hakimliğinden: ıı" 
Davacı İs. birinci vakıf )lıf' 

No. da müteveffa Hnsan fC ~ 
J'(1Jl13 

rescsindcn çoc•J!darı na 
1 

te~ 
leten ve kendi namına asa e sJ 
rısı Dilberistan tarafıııdall 'J! 
numaralı dosya ile açıla~ıı 

alacak davasının yapılrtl / 
ade ,,ı 

muhakcmesinln de rııu ,cJO": 
İs. Erenköyü'."lde Bağdad C• Şel 
de 286 numaralı evd~ j\sı~lııı" 
ikametgirhının meçhul . ,tJ 
binaen lliınen yapılan tebllhf ,-e 
men muhakemeye geırııe~~0ıı/ 
kil de göndermemiş oJdııg f ı 
gün müddetle ilanen be'

3
1pt 

tap mahkemeye geınıeS .• ııf 
·stı" 

gelmiyecek olursa ı ıııa 
tan çekinmiş addile. tiPe ~ 
senedin kendisine aid•Ye il' 
rar verileceği hus.usu~ıı; ~,ti' 
suretile muamelelı gı) a eı1' 

nın teblil!ine ve nıuh'~ pi 
19/9/938 tarihine musad 08 ~ 
tesi günü saat 14 de tali~\~~ 

·1 "< o kemece karar verı ırıı, ,.e~ 

dan tarihi ilandan jlıb3dilıl' 
gün zarfında itiraz ~ ı1' 
yevm ve yakti mezkur '• J 

dll•1 , 
mede hazır bulunulırı8 ,.e ~ 
dirde gıyaben JıükÜrıl .• ol~ 
verile<:eği ilanen teblıil 



u 

Yazan e Rahmi Ya(Jı:;ı; 

ercij . Yesika, ffSlm, maltlmat ve not yerenler: Eski Osmaalı donanması erU. 
fi kkrne, ve ıktibas ııundan miralay Bem.zl, İskele v• limanlar umum kumandanı alb117 

il 1 mahfuzdur: j Şükrü Pala, komodor başkitibi Ilı.an, batan gemi kaptanlan, 
, ..Jd armatörler. Ve bugüne kadar &izli kalan v.,..;.kalar 

Gemiye çıkan müsellah 
lngiliz bahriyelileri : 

H0ert~~afı aradıktan sonra güvertelere beyaz toz döktüler. 
stune su sıkıllnca yükselen alev hertarafı kapladı: 

!lir ita 
~ s ç toy Sahil uşağile benim 

avaş • 'ldaıııııı .. çagını çoktan aşmış bir 
Vilııınes· .ı!k haıniede askerce dü_ 
-:Ziıı g~· topa, tüfeğe göğüs germiş 
~ • 1 bırkaç harp görmüş, ;ıe 
!Qeııl ili ~.nsan\ar gtbi hareket et.. 

,.._ Utnkun olmuyor 
""illi . 

letııb~e Çllta<ı tr.gliz bahriyeli... 
dııtta Yokla ııp silahlarımızı aL 
lcıcı ~ sonra hepimizi bir araya, 
hıııııaV:rteye, dümen dolabının 

yangın, serenlere saran alevlerle 
her saniye daha büyüyor, yukarı
dan aşağı ateş alan direkler birer 
meşa1eye benziyordu. 
Yavaş yaaş tayfalar akıllarını 

başlarına topladılar. Ateş bize ka.. 
dar ulaşınca biraz uzaktaki tü
fek korkusuna, yanmak: korkusu 
galib geldi. 

Bizim tayfalardan Bodrunılu 

bir Deli Osman var ... Ateş, zaten 

"""'-
0Phdılar, 

""'>terd ·k' A ll~ını. 1 .eri yerde sıralandık. H 1 K Y E 

yarım akdlı delikanlının bütün 
bütün oynatmasına yudım etti .. 
Hazıin hazin durduğu yerden bir 
ateşi, bir de nişan vaziyetinde tü
feklerini bize çevirmiş düşman 

tahtelbahrlerinı süzdü. Sonra ba-
na seslend: 

- İreyz be! .. 
- Ne var Osman? .. 
- Ne duruyoruz burada böyle. 

(Devamı var) 

!toydu;: btr tane tüfeklı nöbetçi 
4'nıyor· · Bız bundan bir şey aıı
c~ • bu adamların ne yapa. 
duıt rtnı •nerak içinde bekliyo r 

Zorla Saadet 
ı. '.'tııh.rlan, makin · h t afı 
.Yıc llrad eyı, er ar 
lh..il· ıktan sonra tahtelbahire 
-ıs ızce 1 ~nİ.ıal ses endiler; arkadaşları 
kUçük tının anbarından küçük 
nl!situ t~~ta fıçılar çıkardı. Dört ta 
let~ırn gemiye aldılar ... Göz.. 
laladıl öniind~ bu fıçıları par-
• arİ·d u~ to " çın en çıkan kireç gi-
'- Prak n·b· "'zu gü al ı esmer renkli bir 
Yayd 

1 
vert~ni11 ötesine berisiıre 

~ıu.ıı ar. İndiler, anbarlara da 
blıııl an bot bol döktüler. Sonra 

llrdaıı iki Zatıla.ıı 1t·· .. 31. tahtlbahirden u-
~Yt uçuk bır hortumu güver
llıaJti~:!trd:. ~!c tanesi de kibrme 
•teş1ed. daıresıne dökülen gazolini 
ltiJıe Uer... Birdenbire ma _ 

l'iİkseld:amarasından bir alev 
ltırdıııı · B~n: eyvah diye hay
cak b Bızt, diri diri yaka 
birden u mel'unlar ... Tayfa hep 
talık h sızlanmağa başladı. Bu a_ 
tilizler ~.tunıdan gelen suyu İıı
tııcları ~az daha her tarafa saç_ 
llıağa it az tozların üzerine sık-

S 0Yu•,!ular. 
l u. bu , • • . 
''Yor· l ıgın!ara degdıkçe alev_ 
taı1n1 b.z~valfı gemimızin her ta-

llit .~r ate: felaketi sarıyordu. 
1ten1ı 1

1
1 dakika içinde koca yeJ_ 

dalt.;ıl~ ~vl'.'~ içinde kaldı.. .. Kun_ 
Veren f bıtıren, yelkenliyi ateşe 
ltı!<iiler ııgı!'z'et tahtelbahire çe
du""1a ·· . Bızden biraz ayrılan 
1~rın 8~1 gerni~ı yine tüfekli nefer
ltıPıtda alıJ~"ını bize diktirmiş; 
hı>.i b. lltnamız.ı izin vermn·or 1 ' ır . , 
h~•rt1ıni at~ı halkasının içine sa-

•l<1e t ş akreplere benzer bir 
bı.ı.liyo~~uyor; diri diri yanmamızı 

ı\ı u. lla. evler .. .. 
r Ya'· Yuzumüzü ısıtacak ka-

C• <\lnı~ · •n ve it ",ız:ı gelmıştl... Heye_ 
ı.~faı 0"k.ıdan deliye donen 

• ;r. sızıldanıyorlar. 
ıı eız• N aydi ··· e yapacağız şimdi. 

~Uz d~n;.arc bul bize, rnl göster, 
k Yap «le rern!:ğ; kaptanlığı her 
"n<lin/r· De bakalım göster 
tı· " n 1Yorl· .•.. 

~·n ·btnde~ u.zuntü içinde çırpı
~ r hatekM hı: şeyler umuyorlar, 
aDılac..n. ·" beklıyorlardı. Ama 

•tt L "'< ),,. b' ı~ T ., ır sey kalmamıştı 
~arı 0~~fa:ır ısrarı arttırdı. O 

• D. ··• ç•kıştım· 

~lt, lç~adı n e !indeyiz. Gözümü_ 
\ı llize k Tutulduk. Gavur 
' rah ... et k d t!••e• · · • o uyacak değil 
~ö~ilınd 'ıoyle yapacak! Şu an_ 

in de 'b" e Tnal yok' . Kurtulmak 
k" ~ •ey ak1 ımı gelmiyor ... 

• n. 1'; 1 ~diği gibi hareket eL 
~ y ,,.,. 

• bun ıırr. · Ana baba günü 
~ a ct~rlt•r 

ta 'ın .. Y .... . 
~ ' · · ı gozlerımı may_ 
~ t Y' 
lıta11 •• n, Crafa kıvılcımlar 

1tı ı\~ Ç<:ı~Uverteve çevirc..m. 

~,';tı y ııcçmpd~:1 ~rma\l sar
' 'ç~la elken\er alev ald.kça 
•<ro Yor· u 

ıQları .. ' çu,an alev'i bez 
Oleye her ye düşüyor; 

(4 üncü sahifemizden devanı) 
ların yüzde kaçında saadet bulu
yorsunuz. Kaç kişi mes'ud oluyor. 

- Pek az ... 
- Peki. insan, böyle acı bir ha

kikati görür de sonra bile bıle 
kendini nasıl ateşe a•~r?. 

- Çdk güzel söylediniz, Sevim 
Hanım .. müsaade edınit, biraz da 
ben sora,yım Şimdi bana söyleyi
niz; hiç mes'ud olan yok mu? 

-Var .. 
- O da güzel. Bu varlık arası

na sizin de girınenız ımkan dahi
linde midir? 

- Yüzde bir iht;maUe belki.. 
- Halbuki ben bunun yüzde 

beş yüz olduğuna in,an ediyorum. 
- Sizce olabilri 
- Sizce de olabilir, ve olacak

tır. Siz de ona inanmak değil, hat
ta iman edeceksiniz. 

- Ah bu çok müşkül.. 
- El'ar~ mı şübhe ediyorsıınuz? 

- Hayır, ~ühhe etmedım ve et.. 
miyo um da. İnanıyc.rum, belki 
seviyorsunuz. Bugüne kadar sev
ginize hürmet ettim, ve edeceğim 
de. Yalnız muhakkak olan bir ~ey 
var ki, her erkek gibı sizin sevgi
niz de ı;ırbuk soğuyacaktır. 

- Peki Sevim Hanım .. sizden 
ciddi ve müsbet '>ir alaka görme
diğim halde şiddetini ka.vbelme
yip günden güne artan bir sevgı, 
ciddi ve hakiki bir vaid karşısın
da kalırsa?. 

- Belki biraz daha uzun süre-
bilir, fakat neticede yine soğull'ı
ya mahküm değil midir? 

- Hayır Sevim Hr.nım. Biraz 
nikbin olun. Sevginiz karşısında 
hissiyatımla değil, daima zak1i.nL. 
la hareket eUim. Dün sizi mes'ud 
edecek iktidarda bulunmadığım 
için fazla ısrar etmedim. Fakat e
min olunuz ki bugün sizi mes'ud 
edelbilmeık için her şeyi yapabile
cek bir adamım. Açıkça söyliye
yim .. bugünkü mevkiımi de size 
borçluyum. Eğ~r tcs~r!üf sizi kar_ 
şıma çıkarmasaydı ben, dünkü ba
sit ve sade Rifat Kilmil olarak ka. 
lacaktım. Çünkü tesadüf beni baş.. 
ka bir sevimle karşılaştıramazdı. 
Çünkü benim için yalnız bir Se. 
vim vardı. 

- Rıfat Kamil.. korkuyorum. 
Mes'ud olamıy3cağız. 

- Saadet ne ile kaimdir. 
- Mütl"kabil ve kuvvetli sevgi 

ile ... 
- Şimdi soruyorum. Sizj tam 

beş yıldır sevdım. Bu müddet zar
fında aramızda hiç ibr rabıta bu.. 
lunmadığı halde hayatıma zevk 
Jçin dahi bir kadının girdiğini gör. 
dünüz veya duydunuz mu? .. 

- Bunun için sizi takdir ediyo.. 
rum .... 

- Sevim. yalnız kuru bir takdir 

ile olmaz. Yalnız şunu bil ki ne 
ekersen onu biçersin. Şu farkla ki: 

pek fazlasil.e. Yoks:ı arpa ekip 
buğdaıy ·beklemeK ne kadar saçma 
<İse sevmeden !>ütün bır öınur sü
recek sevgi bel<lemck de o kadar 
buaalalık olur. Ben seni içli ve 
ciddi bir muhabbetle sevdim. Son 
suz bir ebediyete yumulana ka _ 
dar seveceğim, fakat, sevilmek 
şarliyle ... 

- Peki Rifat Kamil... 

* Genç, güzel ve hassas bir kadın 
zekasının bütün incelil<lerini taşı_ 
yan bir yatak odoS!. Sevim şimdi 
dağınık saçı güzel basını Rifat Klı 
milin omuzuna halsizc" bırakmış, 
saadetinin yegane şahidi. mışıl 

mışıl uyuyan Minı m!ni Nesrin-1 
seyredi,·ordır. S>ri bir hareket!~ 
başını çevirdi Mahmurlaşmış iri 
siyah gözlerile Hıfat Kamilin na_ 
zarlarını aradı Ateşiıı bir ihtiras_ 
la yanan kızıl dudakları onun du_ 
daklarını bulı:lu .. 

- Sevim, mes'ud musun? 
-Çok, hem d~ pek çok. Bana 

zorla bir saadet kazandırdın. 
Mini mini Ne$rinin masum VÜ

zünde beliren tebess'jnı, sanki. Se
vimin bu sözünü lasd'k ediyor, 
yeni doğan güne~ de çapkın ve 
mütecessis nazarladle panjurun 
arasında ngizlice b•1 mes'uci rift-
leri seyrediyordu. . 

Rifkı Akman 

Halk san'atkarlarır.ın 
Himayesine doğru 

(5 inci sahifeden devam) 
çok derin bir acı duyarak şu ha
kikati itiraf ediyorum ki bizim 
bugünkü tyatromuz disiplinsiz, 
kültürsüz ve seciyesizdir. Bu ka.. 
yitten Şehir tiyatrosunu istisna 
ederek şunu da ilave edeyim ki 
sahnede şümullü bir rönesan la
zımdır. (Tiyatro ve esnafı) ile 
(tiyatro ve sanatkarını) biribirin
den ayırmak, esnafı da sanatkar 
yapmak en mühim zarurettir, 
Tahminlerimden en başlıcast ti
yatronun uzviyetini içinden kemL 
ren illetin teşhisi... Ankete iştirak 
eden meslek arkadaşlarımdan he
men hemen hiç birisi bu esaslı 
noktaya temas etmemiş. Bunun 
için de yukarıda bahsettiğım şe_ 

kilde bir cemiyetin teşekkülü ve 
tiyatrokursları açmak sııretile bu 
günkü bakımsız sanatkarların biL 
gisini takviye ve onlara özl.ü bir 
sanatkar seciyesi aşılamak tazım_ 
dır. Memleketin her bucağında 
asıl sanatın ve asıl sanatkarın 

şeref ve mevkiini sıfıra indiren 
onursuz ve seciyesiz teşekkülleri 
ıslah etmezsek tiyatro artlstlerine 
cemiyet saflarında yer vermek 
imkanı yoktur. 

[Yarın da Hüseyin Matın, Mıt
ammer Oktaqı'l fikôrlerir. i ve söz
lerini neşredeceğiz] 

K. Ali T. 
meydan 

(5 inci sahifeden devam) 
bu zan körükleyen kimseler leh
lerine epey değil aleyhlerine bin
lerce puvan almışlardır kanaatin
deyim. Ben size affinize mağruren 
akıl hocalığı edecek değilım yal
nız spor hakkında az çok malıl
matun ve meşhudatım olduğunu 
siz de takdir edersiniz her kısım 
sporun kendine göre bir usulü ve 
adabı vardır bunu böyle. kabul 
lazımdır. Biz pehlivanlarla gü_ 
reşmek için tamüssıhha oımaınız 
lazımdir. 

Hasta mariz veya bir hafta ev
vel İstanbulda yaptığı çetin bir 
maçta kazaen yaralanıp bir uzvu 
incilen bir pehlivan ('l'ürkiyenin 
baş pehlivanı ile) öldürücü bir 
müsaria (tabiri hazır ile) maç ya
parsa gülünç olur. Ben de bunun 
aşağsı değilim ya bundan evvel 
bu pehlivanı müteaddit kerreler 
sahadan dışarı atmış S3 'ıa içinde 
yenmiş aman dedirtmi;, pes ettir
miş, çapraz etmiş bir pehlivanını. 
Bu namı bizim sinnirniz terakki 
ederken buna bırakmış bulunuyo.. 
ruz. Bu plhlivan ile her anü za
man boy ölçüşecek kudret ve ka
biliyeti kendi nefsimde görüyo. 
rum. Bu hastalık bir behane de
ğil yedimde mevcud olan rapor
la sabittir. 
Maatteessüf söylemek isterim ki 

bizde hayata kıymet vermek için 
ölmek lazımdır. hiç diişünülmü
yor ki senelerin yetiştirdiği na
müdar bir pehlivana hasta olduğu 
halde güreşmek için rnazerlti na
zarı dikkate alınmıyarak söz ve
rilmiyor. Bu peklivan güreşmek 
için ne para almıştır oraya davet 
için ne gibi şeraitle hareket ve 
seyyahati temin kılınmıştır. 

Biz ancak Türklük şanü şerefi 
ve mert] iği ve kuvveti' sözü, özü 
üzerinde tevakkuf ederek hare
ket eden kimseleriz. Bunu sizler 
daha iyi takdir edersiniz. Bizim 
oraya gelmemiz bu hasta!ığı fiilen 
ispat gayesine matuf id i. i~te biz_ 
de bunu yapmış bulunuyoruz. 

Biz eğer Tekirdağlı Hüseyin 
pehlivan ile mütabık ve hem fikir 
olsaydık bu dedikodulara ne ha
cet idi. Süküt eder ha~ta lldsla 
güreşir on dakika içi'1d" yenilir 
mev'ud olan parayı da teıcıh e_ 
derdim. Buna asla tenezzül edlr 
bir şahsiyet ve bir peh!övan değL 
!im. Benim karakterimln icabede
ni budur. 

Gelelim orarla lüzumsuz ve ma
nasız yere tezviratta '>ulunan bay 
Tahsıne: 

'Bu zat öyle anlıyorum ki men
faati içın bu gibi vazivetl?ri söy
lemekten zevk duyan bir şahsi

yettir. Çünkü bir şeyi ilan ve b'r 
kimsenın izzetinefsi ile ve şerefi 

ile oynıyabilmek için menşeini 

ve sebebi avamilini tah1<im ve ta
yin etmeden asıl ve esası olmıyan 
mektupjar icad ve çıkaıarak bir 
pehlivanın namusu ile o;•nar. Ve 
şerefsizlik isnadile hakare:.te bu
lunur. Bu ne cür'et \'e cesarettir. 
an!ıyamıyorum' Biz bu mektu
bundan haberdar de~il ı sözü
müzde saf ve nezihiz '>öyle ınü
rettep müzevver işlere aklımız 

ermiyor ve erdirmek ıstemiyoruz. 
Bunu yazanlar ve bu mektubu bay 
Tahsine gönderlnler menfaati bo
zulan ve üç beş kuruş istifade e
demiyen ve edemediği 'çin haki.. 
kati gayri hakikat gösteren kim
seler olsa gerektir. Bunu biz ka. 
dar sizler de takdir edersin iz. İs-
terseniz _ Cim rumzunı - bir işa
ret buyurunuz belli olıır Çünkü 
spor muharrirleri için sporculu
ğun meçhulü yoktur. Bizir.ı remi
limiz böyle söylüyor. 

Biz İzmir muhterem halkının 

muhabbet ve sevgisini ebedi taşı
yanlardanız. Bu yazılarımda bir 
kusur varsa beni mazur görerek 
af buyurmalıdır. Yoksa hak ver_ 
melidirler. Çünkü biz k ' mse~i iz.. 
rar etmiş değiliz. Para almış da 
değiliz seyahatim kes 0 mden sarf 
edilmiştir. Beni dava etmek için 
ne gibi hakları vardır bilmiyo_ 
rum! Kendi oözlerini örtmek mak
sadına matuf olarak haklı görün
mek istiyorlar. Bunil Türkiye 
cumhuriyeti kanun ve mevzuatı 
ve idaresi asla yer vermiyor. Bu 
sıfat olsa olsa benim olması •a
zımdır Cünkü taarruz1 ·e teca
vüze ,.e hakarete l""·'"•ı>. kalan ve 

dağlıya 
okuyor •• 
senelerdenberi kazanaığı şerefi 

şlrefsizlikle ittiham edilen ve ev
rakı havadiste ilan edilerek her
kesin husumetini celb ve davet 
edilen ben bulunuyorum. 

Acaba, özüm, hastalığım mev
cud olduğu halde her halde öl -
mek için güreşmek mi ıazımdır? 
Bundan evvel de yaptığım güreş.. 
te doktor kolumu muayenede gü_ 
reşmemin doğru olmadığını söy
lediği halde güreşerek kolumu in.. 
cilterek kırmıştım. Bundan sonra 
çektiğim ıztırabı (muavenet ve 
müzaheretten sarfınazar) hatırL. 

mı kimse sormadı, aramadı. Ne 
demek istediğim malümdur. 

Bunlar kafi gelmiyormuş gibi 
zafiyet tarafımı gören ve bulan 
Tekirdağlı Hüslyin pehlivan da 
söz alarak hatiblik yapmak isti -
yerek •Madem ki gür~ yapmı -
yacak, neden g_elmiş• gibi mala
yani sözler sarfeyleyerek bır peh.. 
livana yakışıruyacak tarzda be -
yanda bulunmuştur. Ben şimdi bu 
izahatım ile derd ve muradımı 
anlattım zannediyorum ve sizlere 
hitab eyliyerek efkarıumumiyeyi 
ten vire hfıdim olmanızı bekliyo
rum. Ve diyorum ki, ben o gün 
hasta idim, rapor ile '.ddiaır. mils
betttr. Kimseyi izrar cyleınedim. 
Kimseden para almadım. Kimseye 
hakaret ve tecavüz eylemldim. 
Bir Türk sporcu terbiyesinden e
sasen böyle birşey beklenemez ve 
yakştramam. 

Spor talimatnamesi bı1 beyneL 
milel kavaidi umumiyede hasta 
olan bır sporcuyu güreşmeğe mec 
bur kılmaz . Ben o gün yenik ol
duğumu da söylemiştim ve kabul 
etmiştim . Ve, bunu da ilan ediniz 
dedim. Bu şekilde mesele kalı.ıa_ 
mış iken bazı menfaatcilerin men
faati uğrunda söz .:övlemek ve 
bir kimsenin izzetinefsini ve ~ere
file oynamak hem ayıp. hem 
Türklük vasfından uza'< ve kanu
nen de suçtur. Mevzuatı umumi
yemiz sarihtir. İcab ~erse kanu.. 
ni yollara da müracaat ederek 
tecziye taleb edeceğim. Bu vesile 
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Katil 
Kim? 

C' üncO sahlfedetıı devam) 
haber vermiştir. 

MAKTULÜN KARDEŞ[ NE 
>:>İYOR? 

Za.bıta, maktuiün kardeşi Mo _ 
riB Marguen'le metresi Lusi Zi _ 
on'u Kan'a celb ve sorguya çek -
miştir. 

Lusi, ilk evvel, Marguen'ın süt 
hemşiresi gibi görünmek is'.emiş 
ve bilfilıara metresi olduğunu ıti
raf etmek mecbur•yetind·> :tal -
mıştır : 

- Marguen, i?ir a:t evvel Paris
ten ayrıldı. Haftada üç kere ken
disine mektııb yazıyordu. Kasap. 
!ık yaptığını ve bu sayede geçin
diğini biliy0cum. Kasaplardan 
başka dostu olduf:ıınu germedim. 
Çdk az konuşur, işlerinden çok 
az bahsederdi. 

«Bana mahrem hiç bir şey söy
lemedi. Binaenaleyn size, faydalı 

bir malumat veremiyeceğim. Ci
nayetin kimler tarafından tertib 
edildiğıni, kaıillerirı k;mıer oldu.. 

ğunu da bilmiyorum .. .» 
Moris Marguen de sorulan su.. 

allere kısa cümklerle cevab ver
m.iş, bir şev bilmediğıni söyle _ 
miştir. 

İSTEFANİNIN KARDEŞİ 
NEREDE' 

İstefaninin iki kardeşi vardır. 
Bunlardan birisi 1934 d" Fonten 
sokağında M.arguen tarafından 

öldürülmüştlli·. En küçük kardeşi. 
sağdır, ismi de Marsel İste fani _ 
dir. 

Marsel, Marguen'ın eskı m~tresi 

Sımonla beraber Kurse! sokağın

da 8 numar'U!J. oturuyordu. 15 

İlkteşrin 1937 de apuartımanını 
terkeUi. Ve ortadan kayboldu. 

Geçen haftaya kadar Dobini so

kağıııda 2 numarada ikamet eden 

Simon da 3alı g<inündenberi ka
yıblara karı~"nıştı~ . 

Zabıtanın kanaatine göre, Mar

gueni öldürenlerin Marsel İste _ 
fani ile PoleiH adlı birisidır. 

EGE 
Tiyatresu 0 /j ~ 

Nuri Genç fil 
Ve 

ARKADAŞLARI 
15 temmuz cuma akşamı Yenişe. 

hir Aile bahçesinde: 
KİN YARASI - BEŞİNCİ MADDB 

Yeni neşriyat 

OLMCYAN ŞEYLER 

Genç ve değerli hikaye ve repor. 
taj muharrirler- mizden Ertuğrul 

Şevket, yeni \'e kıymetli bir eser 
neşretmiştir. 

Bu eser, hikayelerden müteşek.. 
ki1dir ve cO!mıyan şeyler» adını 

taşımaıktadır. 

Muharririn en orijinal ve nefis 
eserlerini derliyen bu eseri oku. 

yucularımıza hararetle tavsiye e • 
deriz. 

••• 
ASKER 

4 üncü sayı çıktı 

Abidin Daver, albay Yasehke ve 
Esad Bülkat R Ş. Çavdarlının 
yazılan, ordular konuşu _ 
yor, ordularda motörleşme, 

bu güngü motörlü harpler • 
de piyade kalkıyor mu? Muha.. 

rebe talim ve terbiyesi, büyük zırh. 
h yarışı, Hatay tarihi ve. S. 

••• 
HUKUKCU Gözü İLE 

1'1İLLİYETÇiLİK 

Cumhuriyet Halk partısinirr 18;. 
vet ve teşviki ile Halk evlerinde 
profesör ve doçentlerin verdiğı kon.. 
feranslar bu defa kitaı> halinde neş.. 
rolunmaya başlanmıştır. Sadı Irma.. 
,k'ın •verasetin biyoloıisi• konfera

nsdan sonra bu kerre de Yavuz A. 
badan'nın ·hukukçu gözü ile milli.. 
yetçilik• konferansı bir broşür ha-
linde neşredilmiştir. Prensip ve· 

umdelerimizi her okuyanı" anlL. 
yabileceği bir açıklıkla ve ilmi bir 
görüşle izah eden bu prosürü de 
büyük kütüphanelerden tedarik eL 
mek veya Halkevi kütüphanelerin. 
de okumak imkAnı vardır. 

ile Tekirdağlı Hüseyin pehlivanın 

1 
bılvasıta malumat vermenizi İS- lnhı"sarlar u. Mu-du""rlu-g" u""nden.· 
terim ki son ve kat'i bir maç yap-

mak üzere kendisini herhangi bir '---·-:----·--------------------...J 
yere davet ediyorum. Bunun gün l - İdaremızın paşa bahçe fabrikasında inşa edilecek ot kılıf am.. 

ve zaman meselesini Eminönü barı için şartnamesi ve inhisarlar inşaat şubesinde intihap edilecek 
Halkevine terkediyorum. Bıı ma- nümunesi mucbince 80.000 adet tuğla açık eksiltme usulile satın alı_ 
çın tertibıne kafi maddt kı>ım bu-

nacaktır. 
lunmadığı takdirde biz de yardım 
etmeğe hazırız. Sizin de bu hayırlı 2 - Muhammen bedeli beher bin adedi lG-17 lira hesabile 1280. 
işe delalet etmenizi ve hakh olan 1360 lira ve muvakkat teminatı 96..102 liradır. 
bu vazjyele elkoymanızı ve hu - 3 - Eksiltme 20/7 /938 tarihine rastlıyan çarşamba günü saat lu 
kukumuzun müdafaasrıın ilanına d K b L b a a ataşta evazım ve mu ayaat şubesindeki alım komisyonunda 
delalet eylemenizi ve İzmirin 
muhterem halkına iblağ buyur -
manızı hürmet ve son.uz saygıla
rımla dılerim. 

Bandırmalı Kara Ali 

yapılacaktır. 

4 - Şartnameler parasız ol~rak her gün sözü geçen şubeden alına. 
bilir. 

5- Eksiltmiye iştirak etmek istiyenlerin teW edecekleri tuğladar. 
Acar pehlivan 3-4 adedini tedkik edilmek üzere İnhisarlar Umuın MUdilrlU#ü in. 

====İL=A=.=N=T=A=S=H"'IH=. =İ==== 1 şaat şubesine vermeleri lazımdır. İntihap edilecek nümune mubaya. 
aya esas olacaktır. 

Beşiktaş İcra dairesinden: 
Gazetenizin 23;61938 tarihli ve 464 6 - İsteklilerin kanunen kendilerinden aranılan vesaik ve 9' '1,5 

numarn!ı nüsh3ntıın 8 inci sayfasL. ,güvenme paralarile birlikte eksiltme için tayin edilen iÜll ve saatte 
om 3 üncü d~'unuııdaki Arnavut - yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri illn olunur, (4453) 
köyünde eski Ç:ı.rşi ve yen• Satış ••• 
meydanındaki 13/14/16 numaralı j 1 - İdaremizin kutll fabrikası için şartnamesi mucibince bir adet 
gayrimenkulün birinci ve ikinci el pedal makinesi pazarlik wretile satın alınacaktır. 
arttırmaları 28/7 /938 ve 12/8/93ll 2 - Muhammen bedeli 300 lira ve muvakkat teminatı 22 50 liradır. 
tarihleııi~de saat H den 16 Y.a ~adar 3 - Pazarlık 1/8/938 tarihine rasthyan pazartesi günü' saat 11 de 
:~zılmış ıse de r:;esru saa~erının ~e- Kabataşta levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonundll yapı.. 
gışmesı dolayısı.e mezkür gayrı - lacaktır. 
menkulün saat 12 den 14 e kadar 
satışı yapılacağı tashihan ilan edil- .. 4 - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alına. 
mesi rica olunur. bılır. 

1 

- -· 5 - Eksiltmeye iştirak etmel istiyen firmaların fiatsız tekliflerlnJ 

1 R A D y o-ı münakasa gününden bir hafta evveline kadar İnhisarlar Umum Mü • 
dürlüğü tütün fabrikalar şubesine vermeleri liizımdtr. 

6 - İsteklilerL'ı pazarlık için tayin edilen gün ve saatte %7,5 gü • 
venıne paralarile birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri BUGÜNKÜ PROGRAM 

Saat 18,30 Plakla dans musiki.. 
si. 19,15 Konfera!ls: Alı Karni Ak
yüz Çocuk terbiyesi) 19,55 Bor
sa haberleri. 20 Saat ayarı: Gren
viç rasadhane<inden naklen Mü_ 
zeyyen ve arkadaşları tarafından 
Türk musiki;i Kürdi!i h:caıık(ar 
peşrev, hüzzam, uşşak). 20,45 Ha
va raporu. 20,43 Ömer Rıza Doğ
rul tarafındarı arabca söylev. 21 
Saat ayarı. Orkestra: l - Lalo : 
Lö ruva d' Ys. 2 - Translatör: 
vals entermezzo. 3- Çaykovsky: 
Andantino. 21,30 Muzaffer İlkar 
ve arkadaşları tarafıncian Türk 
musıki~c (Nehavend faslı). 22,10 
Müzik ve \'ariyete: Tepebaşı Be
led~'e bahçes,ndeıı naklen. 22,50 
Son h berier ve ertesi günün pro
gı :uıu . 23 Sa;ıt ayan. Son. 

ilan olunur. c4073· 
••• 

Cinsi Miktarı 
Kilo 

Muhammen 
Beheri 
Li. Kr. 

bedeli MuvakkR\ 
Tutarı teminatı 

L. K. L Kr. 

Eksıltme Saati 
Şekli 

Iskarta kanaviçe 5582 -13,50 753.57 56.51 Açık art 
• çul 1385 -10 138.50 10.38 Pazarlık 

• İp 6124 -19 1163.56 87.26 Açık art 
Kınnap •Isparta• 1713 -21 359.73 26.97 Açık art 

9,30 
10 
10,30 
11 

I - Yukarda cıns ve mikte.rları yazılı c4' kalem ıskarta sargJar 
hizalarında gösterilen usullerle ayrı ayrı satılacaktır. 

II - Arttırma 2/VTII/938 tarihine rastlıyan salı günf; hizalarında 
yazılı saatlerde Kabataşla le\'azım ve mübayaat şubesindekı satış komis
yonunda yapılacaktır. 

HI - Muhammen bedellerile muvakkat teıninatlan hizalarında 

gösterilmiştır. 

IV- Nümuneler her gün Ahırkapı Bakıme,·ınde görülebilir 
V - İsteklılerin arttırma içm tay n ed,Jen gün ve saatlercla 

karıda yazılı ;atış koını.yonuna gelmeleri ılan olunur. •4505• 

vu-
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İıtanbul İkinci İcra memurlu- ,- 1 
ğundan: Devlet Demlryolları ve Limanları 
Cağaloğlu Hilalahmer sokak Ha. 1(51etme U. idaresi ilanları 

dım Hasanpaşa medresesi 4 No. da _, _______ _ 

kiracı iken elyevm ikametgahı Sirkeci istasyonunda yapılacak yolcu pav,yonu, wnuıni hela, ma. 
meçhul Şükriyeye: jğazalar ve ambar binasına aid işler kapalı zarf usulile eksiltmiye çıka. 

İstanbul belediyesinin 31/5/937 rılmıştır. 
tarihli kira mukavelenamesi mu. 1- Bu işlerin keşif bedeli ceman 110 000 liradır. 
cibince zimmetinizde alacakğı olan 2- İstekliler bu işe aid şartname vesair evrakı Devlet demiryollan 

10 L 40 K f 
. .. t· k. 

1 
t Ankara, Haydarpaşa ve Sirkeci veznelerinden 550 kuruş mukabilinde 

r. . aız ve ucre ı ve a e ve 1 b·ı· 1 ı fi .1 b' l'k .. a a ı ır er. 
cra masra arı e ır ı te tahl;ılı 3 Ek ·ıt 22/7/n38 ta ·h· d C .. ·· 11 d Ank d . . .. .. . . . - sı me a r1 ın e uma gunu saat e ara a 

!çın vakı muracaatı uzerıne teblığı Devlet dfmiryolları Yol dairesinde merkez birinci komisyonca yapıla
muktazi ödeme emrinin ikmetkil.. caktır. 

hınızın mechul!yeti dolayısile bir 4- Eksiltmiye girebilmek için isteklilerin teklif mektubile bir· 
ay müddetle ilanen tebliğine icra likte aşağıda yazılı teminat ve vesaiki ayni gün saat 10 a kadar komis.. 
Mkimliğince karar verilmiş oldu • yon reisliğine tevdi etmiş olmaları li1Z1mdır. 
ğnndan ilan tarihinden itibaren bir a- 2490 sayılı kanun ahkamına uygun 6750 liralık muvakkat te. 

minat. 
b- Bu kanunun tayin ettiği vesikalar. 

ay içinde mezkılr borcı ödemeniz 
borcun tamamına veya bir kısmına 
veyahut alacaklının takibat icrası 

hakkına dair bir itirazınız varsa 
dermeyan etmeniz borcu ödemez. 

c- Bu gibi işleri başarmış olduğuna dair Nafıa Vekaletinden 'llU. 

saddak ehliyet vesikası. c2251> c4196• 

••• 
seniz yine bu müddet içinde mal Muhammen bedeli 8665 lira olan 89000 adet bezli zımpara kağıdı 
beyanında bulunmanız aksi takdir. ile 23000 adet ca~ kağıdı 11_18/19~8 per.şembe günü saat on ikide Hay_ 
de bapsen tazyik olunacağınız gibi , darpaşada Gar bınası dahılındekı komısyon tarafından kapalı zarf u. 

h ·1•1 haklk t b d b 1 :sulile satın alınacaktır. 
ı d ı a eyan a u unursa.j 

h ı 1 ııl d 1 
" n

381 
Bu işe girmek istiyrnıerin 649 lira 88 kuruşluk muvakkat teminat 

nız ap s e cez an ırı acagını.z ., .. . 
ıve kanunun tayin ettiği vesaikle resmı gazetenın 1/7/1937 G. 3645 

1719 No. lu ödeme emirlerinin teb. N 1 .. h d · t' d t 1. t d h·1· d ı ·k o. u nus asın a ın 1şar e en a ıma name a ı ın e a ınmış vesı a 
llğ makamına kaim olmak üzere ve teklif mektubhrını muhtevı zarfların ayni gün saat on bire kadar 
llftn olunur. (9034) komisyon reisliğine teslim edilmesi lazımdır. 

İstanbul İkinci İcr:ı Memurlu. Bu işe aid şartnameler Haydarpaşada Gar binası dahilindeki ko. 
ğundan: misyon tarafından parasız olarak dağıtılmaktadır. (4493) 

Küçük Langada ayazma c~dde. 1 • 
sinde 125 No. lu dükkanda bakkal, Sirkeci İstasyan Aile bahçesınde 
iken elyem ikamltgıl.hı meçhul Ce. 
mal ile Kumkapı Mob ta11 ıokalr ULUSAL MUZU( : Her aktam saat 18,5 da 
38 No. lu dükkAnda iken eIYrvm icrayı ahenk etmektedir. 
ikamrtgAhı meçhul Onniğe: f . • d' 

İstanbul belediyes!nın 26/Eylül/ - çkı Meze ıle &lup gayet ehven ır. 
933 tarihli kira mukavelesi muci.. j- ---··-· -· - - --·· · ·· ·· · ·
hince zimmetınlzfle alaca~ı olan 8 ı fst:tnbul Vakıflar Direktörlüğü f ianları -ı 
liranın faiz ve ücreti vekillet ve le. _I 1 

ra masraflariie birlikte tahsili için Semti veya Cadde veya No. su Cinsi Mnbammen aylı~ 
vakı müracaatı üzerine tcbl!~I muk. m lıallesi soka~ı Lira Kr. 
tezi ödeme ~mrinln ıknmelıııihını- -
zın meç'ıuliyetl h'5ı-bi!e ı • av r~üd Kadırga Bostan Ali Kadirga limanı 
det c i"aenen tebliğine icra hakim- Çarşıda Perdahçılar 

],.ince karar ver•lm • <' d .1';ından 

<la. tar 'ide~ it 'ıaren bl• ay •çin. Ahırknpı, t hakpaşa 
de m 7kilr borcu öd rl"en•z bercı;n 

+ 1....,ın2 veya b!r k~C'!"rllna ve ya_ I 
> • 1'acak' 'llın tak;bat icrası hık. 

Müddeti !c:r: 

Saraçhane 

31 

21 

1 

dükkan 4 00 
Dükkanın nısıf 

hissesi. 2 00 
Arsa 1 50 

Teslimi tarihinden 939 senesi mayıs sonuna kadardır. 
k ;; dir hır itirazınız varsa derme. 

Sayım ocaJ!ında Ocak önünde Mandıra ve otlakiye seneliği 
yan etmeniz borcu Ö'lcmeniz yhc 
bu müddet içinde mal beyanında 300 L. 
bulun.ıanız ak.' trı1;d.rde hapsen Miıddeti icar: 

tazyik olunacaJ!ınız g''>i hilfı.fı ha. TesJmi tarih ·nden 940 senesi ağustos sonuna kadar. 

k:kat bev""Oa bulunursa"ız hap;sle ı Yukarıda yazılı mahaller kiraya verilmek üzere arttırmaları un. 

cezallnd·rı' rea~·nır 3R '2159 No. lu tılmıştın. İstekliler 19 temmuz 938 salı günü saat on bire kadar Çem. 
ödeme rm 1 r!rr·n n tebli~ makamı_ . . . 

k 
. 

1 
k .. .

1
• 

1 
berlıtaşta İstanhul Yakıflsr başmıidürlüğünde Vakıf Ako.rlar kalemıne 

na aım o ma uzere ? an iJ unur. 
'9036\ 1gelmeleri. (4485j 

TEMMUZ SEFERLERi 
Yarınki cuma;',esi günü Köprüden saat 14,30 ve 14,45 de 

Hoparlör tertıbaLnı ve elektrik tenviratmı haiz 

74 ve 71 NUMARALI VAPURLARIMIZOA 
Birincisinde en güzide Bay ve Bayanlardan teşkil olunmuş 

MÜKEMMEL ALATURKA SAZ HEYETİ 
İkincisinde müntchap ~an'atkarlardan mürekkeb 11 kişilik 

SALON ve CAZ ORKESTRASI 
olduğu halde kalkarak Boğazın iki sahilinden Karadeniz ağzına 
kadar seyir ve tenezzühe devam edeceklerdir. Giderken ve gelir. 
ken 74 Anadolu 71 Rumelı iskelelerine uğrıyacaktır. 

Büfeler 74 de lokantacı maruf Bay Pandeli ve 71 de meşhur 
Glorya pastanesi tarafından ttmin olunmuştur. 

Fiatlar çok mutedildir. Azimet ve avdet tenezzüh müddeti 6 
saati geçtiği halde bilet ücreti 

• 
HER IKi V APUi{ i~-;.N 75 kuruşa 

indirilmek suretile sayın yolcularımızın arzuları yerine 
getirilmiştir. # 

1 NEVROZiN 
Bulunan 
baş ve 
... . 

eve 
diş 

agrısı gırmez 

Onun gibi yapmayın, bazınız 

ve dişiniz ağrımağa başladı mı 
heme ı bır k lŞC 

NEVROZi N 
alınız bir şeyiniz 

kalmaz 
Fizik - Cebir • Hendese _ Kimya • Lisan İcabında günde 3 kaşe alına_ 

bilir. İsmine dikkat. Taklidle • 
Felsefe, tarih, muhasebe, bankacılık İKMAL VE OLGUNLUK rinden sakınınız. 

DERSLERİ: Türkçe - İngilizce - Fransızca: Dört lisanla ihtiyacınız ' 1 
olan bütün derslerden her mektebin imtihanlarına da hazrlıyoruz: '111111••••••1••••••1 

Dersler hususi olarak tek veya ayni derste olan 1, 2, 3 kişi ile gündüz 
her saat ve gece de veriliyor. 1914 senesindenberi usulü tedrisi ve mu. 
vaffakiyctile tanınan ıÇrmberlitaş karşısındaki Yabancı Diller ve Ri.. 
yaziye kız erkek okulu) bir kaç derste müşküllerinizi giderir, sınıfta 

kalmak korkusu bırakmaz. Bilenler ve bilmiyenler her zaman kabul 
edJJir. Haftada kaç ders lazımsa verilir. Orta mekteplerde lis3na baş. 
lıyacaklar ve yeni sınıflarını:ı derslerini güç bulacaklar için de tatil 
güzel fırsattır. İstiyenler bütün sene devam ediyorlar, tediyat haftalık. 
tır. Direktörü Ziya Çetinkaya. 

Taklld hiç bir zaman 

•rnl olamaz. 
Taklid benzeri 

demektir. 

KREM PERTEV 

iiYllİ5İlf EKllRİ 
1 

FLI • 11.S 
Öl.OÜllİİHİİZ 

Bu itibari• en UatUn 
Kremdir • 

• ANNELER 
Dikkat ediniz, çocuklarınız za. 
yıflıyor mu? Burnu kaşını)'(lr 

mu? Uykuda salyası akıyor mu? 
Çocukta solucan vardır. Derhal 

ismet Santonln 
BlskUvlti 

•• .. 't. 
::f m 
~ f, 

t:'. :S.srı;.RllP' 
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İstanbul üçüncü İcra Merıı01 
[ ğundan: 

1. Bir borçtan dobyı mahcuz 
0 

paraya çvrilmes~n2 karar "1_e•1 
- yazıhane eşyası 1817/938 tar~ 

Sultanahmed birinci sulh hukuk rastlıyan pazartesi günü sıat l 
Hakimliğinden: 16 ya kadar ve muhammen J<ı) .. 

Veı'İniz, eczanelerde 
kutusu 20 kuruştur. 

Hazine namın:ı İstanbul Maliye tin ~; 75 ini bulmadıgı tnkdird'' 
Muhakemat Müdürlüğü tarafından kinci arttırmlsı olan 20/7,'9:Jll 
Ortaköyde Fıstıklı sokak 3 sayılı şamba günü ayni saatten it,b · 
hanede Hikmet v" kefili mezkur dıb Galatada YükEekKaldınm 
hanede muki~ı Hüsniy·' ale,·hine a. M od 

J inerve hanında 5J No. lu · 
~ılan, 23820 kuruş ücreti tedrisiye nünde açık arttırın:: sure•He ;.• 
ıle 1855 kuruş elbıs~ bedeli ki cem. g· il, ı 

ı ca ı an o un ur. 
an 25675 kuruş alacak davasının 

1 

. ..;.;.1.;:.;..;;;.;;;,;;_;~İ;,;.;;;. ;.;.._ -. --~-:1""".:eıııO· 
muhakemesinde: müddeiaJe, hlere stanbul kıncı Icra ' 

··nd ·1 d t· 1 d ı" · 1 ğundan: ı go erı en av~ ıye er a res erın _ B . dd'' 
de ıbulunamımasından bilateblığ 

4 
N eşıktaşta tramvay ta vrl' .ı 

F L 1 T da'
·ma O .. lOuRLJn I gelmiş ve zabita marifetile yapılan o. da kahvecı ıken eye 

v ,.... _,_ . . . metgahı meçhul Karabe:e: J 
..;;;..iiiiiiiiiııliıııoııii._ __ .. _l!"!'-ı-'111 ., ____ ._ t .. ukıkatta da adres.en bulunama. . . B~s 

"'""'"' "'"" ı • .,.,,.. "' •">ld• dığından müdd~i1leyhere 20 gün . Istanbul Vilayeti !darcı·< ~; 
lıtanbut, Galat•. Yoy•odı Hatı ı "'·--=--• b } 18 l ;yı ' 

1------------------------------lmüddetle ilanen tebligat icrasına ka sıne orcun~z 0 a~. ıra el:3 ıel 

Nafıa Vekaletinden: 
rar verilerek mahkeme 7/lğ/938 sa. ,şun ma_a faız ve ucretı v_ 'jçi~ 
at 14e bırakılmış olduğundan o gün masarıfı muhakeme tohs•, k ıı: 
Ve Saatt b. t b'J k.l tihzar edilip ve infaz ec'.i1rne f 

e ızza veya ı ve a e . . . . iJ<t9' 
26 Ağustos 938 cuma günü saat 11 de Ankarada Vekalet malzeme mahkemeye · gelmediklerı takdirde daıremıze tevdı edıien B"~eıı'ei · 

mahkemenin l' ab•a- ında bakıla rinci Sulh Hukuk !ilah .ı' 
eksiltme komisyonunda 178890 lira muhammen bedelli 90 adet basit • . • g, r · • . • 1937 /737 esas 938/170 karar P 

İn . . . ) cagı teblıg ma;rnmınö kaım olmak • ~ 
ve 3 aded muzaaf gılız makas talnmı ile 4 basıl makaslı bir telli.kinin .. .1• 1 (938137) ralı ve 29/3/938 tarihli ilarııı . 

ı uzere ı a no unur. efil'' 
kapalı zarf usulile eksiltmesi yapılacaktır. .. ne tebliği muktazi icra ]1 • 

Bu hususa ait eksiltme şartnamesi ve teferruatı 895 kuruş muka. Usküdar birinci Sulh Hukuk Ha. ikametgahınızın meçhuliyetı 1, 
kimliğinden: bile bir ay müddetle i]f,ncıı ,.i 

bilinde Ankarada vekalet malzeme müdürlüğünden Alınabilir, Üsküdar :Bülbüldere1ı civarında ğın" icra hakimliğince karat 
Muvakkat teminat 10194 lira 50 kuruştur. 

İsteklilerin teklif mektuplarmı talimatnamesine göre vekaletten 

alınmış malzeme müteahhitliği vesikasile birlikte 26 ağustos 938 cuma 

günü saat 10 a kadar mezkilr komisyon reisliğine vermeleri lil.zımdır. 

(2312) ( 4292) 

Gümrük Muhafaza Komutanhğı lstanbul 
Satanalma komisyonundan : 

1 - 243 tane velensenin kapalı zarfla eksiltmesine de teklif edilen 

fiat pahalı görüldüğünden 2/8/938 salı günü saat 11 de pazarlığı ya. 

pılacakLr. 

2 - Tasınlanan tutarı 3035 lira 07 kuruş ve ilk teminatı 228 liradır. 

3 - Şartname ve evsafı komisyondadır. Görülebilir. 

4 - İsteklilerin gün ve saatinde ilk teminat makbuzları ve kanu. 

ni vesaiklerile birlikte Galata eski ithalat gümrüğündeki komisyona 

gelmeleri. .4453. 

Sahip ve neşriyatı idare eden Başmuharriri 

ETEM İZZET BENİCE 

BASlLDIGI YER; SON TELGRAF MATBAASJ 

çeşme karşısında. köşebaşındaki miştir. ·r 
kuru çeşmenin fevkindeki hanede iıarı tarihinden itibaren b• c t . v 
Ahmed Celaleddin. içinde işbu borcu ödemenız ·jtl ' 

Davacı İstanbul Belediyesi vekili müddet içinde tetki1< merC~oJ"' 
avukat Nureddin tarafından aleyhi. veya temyiz ve yahut iade• :;r.el 
nize ikame edilen 45 ilra 84 kuru • keme yolile ait olduğu mutı t. 
şun tahsili davaoını:ı gıyı.ben icra den icranın geri bırakılm85:. 

• cC• < 
kılınan muhakemesi sonunda mua. kında bir vesika getırn1 ~ 
meleli gıyab kararının ilanen tebliğ takdirde cebri icra yap•laca ., 
edilmiş oldug·ıı hald~ itirazla mah. yine bu müddet içinde mal be: 

. 1 t 
kemeye gelmem:ş ve asliye ceza da bulunmaz<anız hrpıs P ı 

1 • 'b' l ' . . e ıııt mahkemesinin 311/57~3 nuınaralı o unacagınız gı ı ıfl~!K . 1 ~ 
dosyasında bu'unarı evrak nıünde • beyaı:da bııiunurs3nıc: l .ıpı ·:-$'' 

ı • n:ı~;~ce; 1 .L 
decatına naz:ıran h'lzurunuıla mü_ zaH1nrlırılacag1rı z .,, • ı ... ~ tl 1' 
rnkkeb bir heyet tarafından yı.pılan icra emrinin tebliğ m2ka•:::' (g~ 
vezin net.kesinde müddeabih 45 lı. im olmak üzere ilan olun~, 
ra 84 kuruşun 2imnıetinizc geçiril • gıl'~ııe;, 
mis. oldug·u ve davada 937 senesinde zere 29/12/937 tarihinde '. il 

·'hl 
mahkeme de ikame edilm;ş bulun_ karar verilmi3 olmakl.ı taı ı ..,, 

~ tJl.I" ~ 

duğu anlaşılmış olduğundan meb • dan itiba"en 8 gün Zlrfıııcla er~' 
!ağı müddeab!h 45 lira 84 kuruşun dava etmediğiniz takd'rd_'.'. ı;0~~~ 
%10 a\·ukalhk ücreti ve masarifi; karar kat'iyet kt<'bed•c•!ı' •fil ol 
muhakeme ile birlikte sizden tah • . ihbarnaml'Si maknmınn 1<aı•ıı~~" 
sl!ine ve fai zyürütillmesine mahal ı mak üze:·o ili bar ·.·~ tebli~ 0~0~') 
olmadığına temyizi kabil olmak ü. (. 


