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Hatay'da geniş bir' 
hakiki seçime pek 

hürriyet 
yakında 

havası içinde 
başlanacaktır 

~~~&~~hnı~n~amd~,--_-.~~-----~----------

~kındaki kararından kolay ko- , 
lay -döneceğe benzemiyormuş ! 

8ütün Suriye matbuatı aleyh. 
de neşriyatta devam ediyor 

.SON KARAR 
VERiLECEK 

'tömür ve demir 
sanaylimiz 

h ~ara bükte her türlü konforu 
aız modern bir şehir kurulacak 
lıttıaad Vekili tedklklerini bitirerek 

bu sabah Ankaraya döndü 
"ti~ISa.d. Vekili Şak!r Kesebirin te Ankaraya gitmişlerdir. 
laı.iı 111lde Zonguldak kömür hav. Öğrendiğimizie göre kömür ls-
lil\) ~ Karabük demir ve çelik tahsilatı 1939 da 2,200,000, 1940 ta 
)~ı:~.asıllda tedkikler yapan he. 2,400,000 tona ve 1941 den itibaren 

lıtt 1,ı İŞini bitirmiştir. de her sene 300 bin ton arttırarak 
ltara ~d Vekili Karabükten An. kısa bir zamanda beş milyon tona 
ga~_a. dönmüş, birlikte giden çıkartılacaktır. Bu i~in daha iyi 

'"'C J idare edilebilmesi ve istihsaJatın 
~hr· .1 erden bir kısmı da bugün 

1llı.i rasyonalizeleştirilmesi ve maMyet 
~at ze gelmiıjlertlir. Vekile re- fiatının indirimesi için, dün de 
bir k eden mütehassı; heyetinden haber verdğimiz veçhile, ocak • 
Ve le~ tedkik!ere devam eimek !arı işletme işlerinin tek bir elden 
lııe~ "

1 
rasyonal p!iım itmam et - idaresine kat'i olarak karar veril-

1-r, Q.U:<>re Zonguldak!~ kalmış • miştir. 
• 

1~r bl: kıamı Vekill bir~ik- (Devamı F.nc: ı;aşfamuda) 

Bu sabah şehrimize gelen Dahiliye 
Vekili Haydarpaşa istasyonunda 

Dahiliye 
Vekili 
Şehrimizde 

Dahiliye Vekm ve Parti genel 
sekreteri Şükrü Kaya bu sabahki 

(Devamı 6 mcı aahifembd•). 

Af 
Kanunu 
Bugün •ner'iyete 

girdi 
B~vekalet, af kanununun bu. 

gün Resmi Gazetede neşroluna -
cağını ve ayni gün meriyete gi_ 
receğini dün bütün vilayetlere 
mülhak bütçe ile idare olunan 
umumi müdürlüklere ve vilayet
lere acele kaydile tebJ;ğ etmiştir. 

Valinin muhakemesi 

Bugün 
iddianame 
Okunuyor 

Salamanka 15 (A.A.) - Teruel 
cephesinde Valbona mıntakasında 

Cencerrosas ve Calaliz:ı kıtaatı -
mız tarafından işgal edilmiıjtlr. 

Sarrion ve Manzanera mmtaka. 
Jarında birtkaç kilometro derinlik. 

te ilerliyerek Mas de ALbentga.nın 
şimalinde!ki Albentosa nehrini ge. 

çen kuvvetlerimiz Rı;bielos yolu

na hakinı bir vaziyettedil'. 
Cuma günü tarafımızdan binden 

\ 

•• 

fazla esir alınmıştır. 

Barselon 16 (A.A.) - Sarrio'n'un Londra 16 (Hu _ 
cc.nubunda düşman hallarını hafif. susi) _ Uzak _ 
ıslah etmiştir. şarktan gelen ha. 

Alcora ve Sueras mıntakalarında herler yeniden 
cumhuriyetçiler Mas de Matoloma endişe verici bir 
del Almo, Ma.s del Parchano'yu mahiyet arzetme
işgal etmişlerdir. Albantosa ci - ğe başlamıştır. 

varında cumhuriyetçiler dokuz Sovyet askerleri 
Fran.kist tayyare.si düşürmüşler _ Mancuko hududu. 
dir. dunu geçerek Kes. 

kin demiryolu ü. 
zerinde bir dağı 
işgal etmişlerdir. 

Sovyeller an -
sızın yaptıkları 

bu harekette esas. 
lı hiçbir muka _ 

vemete maruz 
kalmamışlar ve 
işgal eyledikleri 

sahada derhal tah. 

Jcimata başlamış
lardır. 

Bu tepe sev • 

külceyş bakımın. 

dan çok ehemmi. ı-.o\' yet Roıya Harbiye Koınl•cri l\la.rf'fııl V oro~ilof 
yetli görülmektedir. Sovy~ askerleri de dağı terke! • 

Hadiseye muttali olan Tokyo miş değillerdir. 
Japonlarııı muakebele etmesin. 

hükumeti Moskovayı şiddetle pro-

testo eylemiştir. Maahaza hadise 
henüz kapanmamış olduğu gibi 

den ve bu yüzden dolayı hadise • 
nin büyümesinden korkulmak -
tadır. 

Türk harfleri inkılabı . 
Kızışan harbde hirJ,irlcrini mağlub etmcğe çalışai İspanyollar 

siperde:irlıattımüdafaaederken nın 10 uncu yıldönümü 
Polonya- ita/ya arasın· 

da yeni temaslar 
Bu müna.4lebetle Kanunusanide açlla

cak neşriyat sergisi için geniş 
hazırhklar yapıhyor 

ı 

Dün fezleke okuna. ltalya sahillerinde dinlenen Leh Cum· 
rak Valiye sualler hurreisi yanında Hariciye nazırı oldu· 

soruldu ğu halde Mussoliniyi ve Kont 

Kültür Bakanlığının, bu yıl için
de onuncu yıldönümünü idrak 
edecet;miz Türk olıa!f inkılabı a.>. 
Jayısile Ankarada on yıllık Türk 
neşriyat sergisi açacağını ve bu 
maksadla ken6i bütçesine tahsi. 

sat koymuş olduğunu yazmıştık. 
Bakanlık, bu sergi dolayısile 

memleketimizdeki neşriyat haya. 
tının on senelik verimini göster
mek maksadile bazı neşriyat yap. ...... 

Zonguldakta çafı~ amelelerin ikametgahı _(Devamı 6 ın<ı• .:olıilede) C·ıyanoyu kab"'I edecek Yazısı 6da (Yazısı altıncı sahifemizde) ,.. 
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Suriye ve Hatay 
anlaşması .. 

, 

Suriyenin menfi vaziyet almasında 
kazanacağı hiç bir şey y@ktur, fa
kat kaybedeceği çok şey vardır. 
Bunların en başında Türk dost
luğu gelir .. 

Yazan : ETEM ızzET BENiCE -
A alay davası son anla ma •afha ı içindt' (abil seyrini Uıkib ediyer. 

Askerlerimiz orada~ı~. A<a~~ş düzenine girmi tir. Seçim hazırlık. 
larıoa da devam edılıyor. N ıhayet seçim.in başlaması da rün oıe. 

menlt!1iidu, Bıilün bu işler lıiiyltte yolunda ve kemalinde dev8111 edi 
gided<en Suriyedeki •·azi~·etlu .hakikaten dikkati çekmektedir. Bir 0 : 

Suriye şelırlernde Tili-k)'e • Fr~a ara ındaki itilafı protesto itin mi. 
lln&ler yapılmıştır. Şam h :il<timetlnin mürevvici efkarı olan pzeleler 
alt>yhimize D"§riyatla hulunmuşlardrr. Ve .. bunların hepsinden ustün 
olt1rak da Ba vekil Cemil lardam itilil hakkında beyanatta bul uoarak 
Suriyeoin bu itilafı tasdik ve tasvib et sine imkan olmadığını •iiy. 
lcııtttir. 

İlk giinlioden bugüne kadar Türk milleti ve Türk Cumhuriyeti 
Sıı:ri)'e milletine dei.wa du t kal..,§. emıa i$tilı.üli, iyiliği ve ileri 
istikbali için çal!fnu tır. Batti, Swiyedeld muhtelif teşekkülleria \'e 
UD5Alrların uzun yıllardaoberi aleyhimizdeki talariklerine ve eld n cele. 
bilea htt tiirlU miişkülterj çıkarmalarına ratıaen bu böyle devam et. 
miftir. Bugüa için de böyledir. ııriyeye elim.izi aızatmak, eDu dostluğu. 
ınıwlao, yardımlarımızdan i tifade ettirmek ötiyoruz. Buna raemen bu 
~ ülı:ııek dostluk tezahürlerinin meaU bu loiole karşılaşauş olma 1 ha. 
kikaten caribdir. Biz, bu menfiliği daha ziyade kaynı;,k tibarile uri)'e 
milletinin ümid •·e hayal ioki.,.rıada buluyoruz. 

Osmanlı lmparatorlufu zarııanuıda istiklal kazanmak i in impara. 
ı. ıluk bütünlüğüne •uikaMI eden ve ecnebilerle elele vereuler arasında 
Sı riyliler de vardı. Bunlar mütemadiyen emperyalist t .. ekküllerin 
inıılaratorluk ale)'hlndeki emellerini tahakkuk ettiı-mek icin 'iğer un. 
surlar gibi Suriye ve Uibnaalıları da bir sürü >'aidlerle keı•di aletleri 
. haliııde kullanıyorlartlı. im,.raterluk parçalaaalı ve tarilıe karışalı 
yirm· yıl olmu tur. l"akat, lıuna rıı,ğmen Suriye milleti henüz kendisine 
uzun yllardanberi yaJlılan »aidl-1a tahakkuk ettirilrnedii(iai göıeıue. 
mekle milteellim ve muztarilıdir. 

Şüphe )Ok ki, bu teelliiın »e ıztırabda bizim zerre kadar alakamız 
olmadır• gibi imparalerluk ~ıkıl• da Türk milleti .ı.. keıuli ana vata. 
nıoda i;tiklalini i16n ettiği güııdu itibarea İsken4eruo ve Aııtak ·a mm. 
takası da laiçbir nkit ye ıhi~-bir vesile ile ne Fran .. ya, ne de Suriye~·e 

1terkcdilme,.;ştir. 8..tay 19%1 noııabe..,..ile Fıansaya muhtariyeti ida. 
.riye ve istikliıl vadi ile emanet edilmiş bir Türk bölgesi idi. Bugüıı 1e. 
•ine getirilen mevzu da sadece bu vecibenin ifasından ibarettir. Bina. 
ı•nale)'h uri ·ellleria bu ..azİ)et kar . uıda bhe ne gücenıniye, a• de 
' 1 attı hareketimiz karşısında rencide olınıya hakları yoktur. F.ger. mut. 
1 tka giiceneuld ri ve küsküolüJderinl izhar edee.ıderi llir mulııttalı ..-a"a 
~ da biz değiliz. Dost ı:örınek i'tediğimiz Suri)·e milletinin takdir etme. 
· ı lıiZ1J1tdır ki, kendilCLi i~in ka1anacakları Türk dostluğunda )'alnız 

YI ksek menfaat vardır •·e .. hiçbir zarar mülahazası mevcııd değildir. 

"M •nfi \'&Z'İ~ ette ise Jrnzana<akları hiçbir şey yoktur. Bilakis kaybede. 
~ederi çok 'Y \'ardır. Bunların eo ba uada da Tiirk ınilletiniu se' &hi 
.-e do tluğu gelir. 

Etem İzzet BENİCE 
~"""========-.... ==== .......... .,..==== .... ============'='========== 

Balkanlılar 
iBalkan Antantı d Yletlen de • 

mı erikanı:harbiye k .gı·esi dun 
Atmada t.oplanmı lir Kongrere 
Vu.nan Deniz erk'n rbı ·e ~e.ıı;i 

Amıral Sakelariu ,riya et etmek
t dtr. Tü.rkıye, Yugo lavya heyet. 

rı du.n ıelmışlerdı. Bugün de 
:il anyayı temsil edecek eyet 
c~r. 

Dığer raftan Çarp.m.ba gunü 
A.okaradan İstanbula gelm olan 

• kan devletleri Erkanıharhiye 

beyetlerınden Romanya heyeti 

.,bugün öğleden sonra kalkan iRa. 
manya vapurile meml<"'kete avdet 
edecektır. 

• 

Arasında 
Yugoslavya heyetı bıı sk~amki 

ekspresle gidecektir. Yunan heı·e. 
tn:.:n seyahati önümuzdekı salı 

gunlıne kalmıştır. Heye azası 'hır 

kaç gün zarfında mıhmandarb -

rile 'bırlikte lstanbulur. görülecek 
yerlerini gezdikten sonra salı gü_ 
nü memleketlerine avdet edı-cek. 
lerdir ·----

ılı' Almanyada yaptırılan 2 incı 

yeni vapurumuz «Sus• sJ!ı günü 

limanımıza ıelecektir. 

* Filist·nde suikasd hadı,e!erı 

çoğalrıııştır Tedhişçiler, Ha ı fa 

trenıni Y"ldan çıkarmışlardır 

ONU,BEHv 
• GOGDUH 

_AŞK, HEYECAN ve iHTiRAS ROMANI 

tr ka 
N.46 

İlizar 

[Dırı kil efr·:·aı ·un t•utnci 
sutıınnrıd1 en yed'JlCı Qtır • 
dan onra f,-r terı ? hatoll' ol. 
d gu.m,!oa "" 1 • kliınıdan ı 
r '>a en ,.~ ~,L ıır ek te'C"ur 

ı e .,.cdP/.,.., " ı 

A, gwıun 

Gun , bat.; · 

gece rJ<en 

~<"'n be nele 
• 

130 -~mdıı.ki 

hayet Onu 

l..aım. :Mu. 

u ra.ştı. (Al • 

çaK rn ı k fı ;ıtt.a p Le tcslım 
eJec g m' d.ye ba' Jı. 

YdZ~n lekander F. 
SERTELLi 

,[itab ettigı adam elbette ki 
ıbenden a ka bir kimse değ ld·r. 
Fır ·t bulunca ben polise tesl m 
edec kmış. Kend s benden orıce 

k 'te>~ girdi. HiddeLnden ne ya. 
pacağını bılmiyor Öyll' ya. Benı l 
Gultekinle b,•Jıkte do!Jndırdılar. ] 

Ke.nd s.nden öç a.ınca guc..:. E ı;.t. 

t ~·,nında bırakacağımı mı sa
rı yordu? Boyle kah be erd - her 
turlu fenalıklar IJ"1U•~ Falnt, 
ı il.k b klıyenler aldanu·lar Şım-

d y. duşun, l\1ansu 1 Senı eıe 

verecek olan bu kadcn senin e!ın
de •iten y .. paeağını ıyı dü~ün Sonra 

Haber. 
Cumhuriyet 
Davası 
Ayın 19 una talik 

olundu 
Cumbunyet gazetesı sahibı bay 

Yu.nu;. Nadi ile Haber gazetesi 
ne§icyat müdüni bay Hasan Ra. 
s1m arasındaki d&vaya dün sabah 
A~e B:rincı ceza mahkemesinde 
devam ad.Hmıştlr. 

Bu duruşm~ya davacı vakili 
avukat bay Raınizle suçlu vekili.. 
nln ıınııne del lı olarak gosterdiğl 
"e stı , u vekÜ.ill 'L dahı ıkame et. 
mek st.edığı ,şah..1 .rın dınlenme. 

~inin makamı ı.ddıa tara!tndan 
müsaadeı kaııu.ııı oın!adığınd;m 

:bMıisle redd ını tale.\> etmesi ıize. 
rine heyetı hak.ıme yarım saat si.i. 
ren muzıokereıl~n sonra makanu 
iddı.anııı bu ta lehim varid görmü§ 
ve her rki taraf §~hitlerinin dın. 
ierımesınin redd:.ııe ek•eriyetle 
karaı· verere.k duru,mayı ayın 19 
uncu saı günü saat ll " ıalik et. 
~tir. 

Bir ecza 
Deposunda 
Yangın Çıktı 
Haşeratı öldürmeğe 

mahsus eczalar tutui· 
duysada söndürüldü 
Dıin saat 14 raddelerınde Bah. 

çekapıda Hasan Eczı deposunda 
haşaratı öıdürmeğe mahsus !'eza. 
[ar doldurulutken kazaen manga. 
la sirayet etrnış ve bu yüzden 

yangın zuhur ctmi~tir. Derhal ça
ğırılan itfaiye m•halli vak'aya ge_ 
!erek yangını sondünnüş ve ın. 

sanca zayiat olmam.ıştır. hasarat 
cüz'idır. mahallı vak'ayJ gelen 

Emniyet &mırı bay Mehmed Alı 
bizzat j~e vazıye etmi~ ve komı.. 

ser bay Kazım tarafından da~ 
kiklita geçılın;.şl•r 

Radyoda 
Oğle neşriyatı 
Kaldırıldı 
Bunun yerine ikindi 
neşriyatı yapı'.ıyer 

fa!{at •.. 
R mi datrelerie bankdlar ,.e 

emsa müeııseselerde Oğ~ t::ııtilj111n 

kaldırılması mün;:sebctlıe lst<1n
bul radvo şırkeli; uÖğle neşriyatı• 
nı programdan ı;ık~rmı~tıı 
•Öğ~ tahlı> J!a,re1 .. rde ıade o_ 

lunursa rad.' o <la yıne eskısı 6'bı 
12.30 - H ıır sı neşnyatı yapıla. 
cııktır 

:nıd:: oğ:e p:ogr.,r.ıı yer;ne 
•ik,nd ı ne~rıya:u na başlanmı~tır, 

Bu ne~ri.' .ıt. her gun saat H.30 
dan l6 ya kadar d~vam edecekt•, 

Fakııt radyo pr"granıındııi<i u 
tebeddul :her i<e,:; tarafından du. 
yuimadığınd•n dün buı ab()f!e. 
ler. açıp beyhude yer~ bekl•m~. 
lerdır'. 

p, ·ıwın vlur ıı' Nad:m µ!ur un 
Kahbe.enn kuracatı tu1.ııklar çok 
deh ·eti .o1ı;r Acele etme' Kara • 
ı ıoı duşunduk en sonr. \'er Fa. 
kat. er halde in afsızca b:r kRrar 
olsun bu.ı 

* c~c• ·arı ·ı. 

•Ş:mdı \"atacağım Akşamdan· 
berı çok dıişündum. Henüz kat'i 
karanmı ""r.emediro Benı, h;c 
,;uçun "okken '>n beş senP hap>e 
mahkiım ett !er Aklımı oynatır 

g.bı oldum T·marhaneye gönder
d Jer. B·r nl delıler iç-nde ı·a _ 

tı'l1. Tımarhaneden kaçtığım gün. 
denberi po ıs u n ~ıddetle tak.tı 

eJıyor. Me t ver mı Dğ!endL 

Ondan ba ka da henim burada o
tu. dı. mu bılen yok. Bu ~em:te 
r. rke ben, l"'..iteka!d Cemal d,_ 

ye ta ıyor B.ı kadını serbest bı. 
rakır am akayı ele\·erd m rle _ 

mcktir Ha~·ır .. Onu şiırul lık h pis 
eaeccgim. Son kararım budur. 

Bir öpü meden 
, 

Doğan iki 
Yumruklaşma 

Trende bir aşk sahne
sile başhyan vak'a 
mahkemede bitti 
Ödemişten hareket eden 1312 

numaraı katarla İımire gelmekte 
olan «Bedia ismind eı;enç bir kız 
ile l14anll61 Rıza n;ımındaki deli.. 
kaniı trenin btr rl:öşesinde oturur. 
!arken yolcuların tı·enin pence. 
resinden dışarısını seyretmesin. 
den iıst!ade ederek öpüşüvermJ. 
lerdr! 

Fakat, uzun zaman :IJnberı genç 
çiftleri gözetliyen Şahap ismınde 
bir g ç yolcu bu"• mümanaat 
etm k istemiştir. İ.ki gen~ yum. 
ruldaşmağa başlamışlardır. Kızın 

feryadı üzerıne h id i.seye koşan 

diğer yotculıır bunları ayırmı~lar. 

dır , 

Tren lmııre geldığı zaman genq 
çiftleı· ve araya karışan zat, mah. 
kemeye ver1lmışlerdir. 

Yeni Yürürlüğe 
Giren 
IK an un/arımız 

Avukatlar, basm 'Jırlıği ve yent 
cemıyetler kanurıl•r: layihMl.rı 

evvelki gün re;;mi cerıded• llf't' o. 
lunmu~ v~ meı•kıı ın~riyet~ gı:·. 

miştir. 

Af kanunu da, rE"sn J .:eriderıın 

bugünkü nüshasında çıktığından 
bu s~bahtan ıtib~ıeıı muteber ol. 
mağa başlamı~tır . 

Gizli hamallık 
Ve kü/ecilik 
Yapanlar 
Sırt hamallığı ve kufecıl!k 

memnu ol_masına rağmen lıazı 

yerlerde ve ~zcümle pazar mahal. 
terinde ar asıra bazı ;şsiz kirooe
lerin küfecilik eWklcrı grölmtk. 
tedır 

Ezcümle son defa da ekserısl 

genç olmak üze•ıı bu kabil 25 kü
feci tutulmuştur. 

İziruw. çalış'n güfeciler; başka 
iş bulamadıkları ;çın gızlice ha_ 
m:ıllığa leves~ü etttk!erinı söy. 
lemijlndır. 

istanbul spor 
K~ub azalarına : 

!ştanbulspor Kulübü Başkan 
lığından 

17/Temmuz/9:!8 Pazar gunü 
Anadoluhısar sahasında yapıla _ 
cak maçlara iştırak edecek genç 
Sarı.Siyah ve emekli futbol ta _ 
kımlarımızın hareket E"decef(ı ev
\'l!lce ılan edilen vapur saati cie. 
ğiştırı!eıek 10,40 da Köprüden 
kalkacakt>r Bütün arluıdaşlann 

bu ''~puro gelmelerı r:ca oh•nur 
PROGllAM 

aat U de İstanbulspor _ A. 
Hısarı genç takımları 

15,30 lstanbulspor • Sıyıh. A 
Hisarı (B) 

17 de Matbua\ tak:mı lstanbul. 
por enıı-klı 

lB de İstanbulspor • Sarı . A. 
Hisarı CA> 

Belkı y&r n. belkı ôbur gun bu 
kararımı değiştiririm. Fakat, o 
nuıı leh.nde olmamak şartıle . • 

* Ertesı sabah 

•l\1Pliıhete yemek •erirkP_n, kıı. 

durmuş bir canavar gib; gözlerini 
açarak ·üzüme baktı <Ben, bu 
gu e kadar üç kişı iı!dürdüm .. 
Hem de kimseye s~zdirmoden. ~~!. 

bette sen de elime dü•ersın 1 ) dedı. 

Bır.d.enb t.e şaşırdım (Üç kiş: öl. 

durd~m'.J sözünü bır genç kadı~ın 
atzınddn du,·unca tüylerim ür • 
peroı. Ş md. .1eliıhatı e\•ımde 

kı bodrumda hapıs ettigıme mem.ı 
nun old..nı. Dün geceye kadar 
,.;ce..n azabı ç:nd kıvranıyor _ 
dum Va) cana\•ar kad.n va.''' Fır 
sal buıuııca beni de otekılerın ya_ 
nma görderecek demek' Merak 
etme kahbel Bu fı rsatı vermJve • 
ceğL'll ben ;ana! Kimbılir? Bcllrı 

ötekılerın öcünü de alacaı'!ını 

senden • 

Bir canavar! 

Öldürdüğü hayvanların yalnız ciğer. 
terini çıkarıp yiyor 

Evvelki gece 
inek, 

bir 
4 

köye baskın yaparak 3 
eşek parçaladı ... 

Bır haftadanberi !zmirde Mer • 
sinli civarında bazı kİ.II'selere aid 
merkep ve ineklerin vahşi bir 
hayvan tarafından parçalandığı 

görülmüş ve Burnava avcıları bu 
canavrın imhası için tertibat al • 
mıştır. 

Evve1kl gece de aynı mah•lde 
dört merkeb ve üç inek dah npar
çalan.ın~tır. 

İneklerden birının yalnıı ciğer
leri hayvan tarafından ustalıkla 

açılmış ve takımile alınmıştır . Bu 

canavarın büyük bir sırtan .uma. 
dağlarda saklandığı ve geceleri 
nı olduğu, Mersııılı civarıııdaki 

Mers nll ovasına ind•i!~ •nlı 1 _ 

Türk. Yunan 
Muahedesi : eati 

1 Edildi 
Ankara l~ (AA.) - cTeb!;g•-

30 ~rınievvel 1930 tarihlı Türk · 
Yunan dostluk, bitaraflık, ıızla~m• 
ve hJkf!"ııı ıııudhedesine ve 14 ey
!UI 1933 tarihli Tiırk . Yunarı sa. 
mimi ;tiliıfına ırıüzeyyel ulup 27 
nısan 1938 de Türkiye Başvelı:iU 
ve Hııriciy" Vekilın:r. soıı Atına 

ziyaretleri esrı3sında •mzalanan 
muahede, her ik ı devleıçe teıkıll

tı eııasıye ·kanunlarının vazettiği 

1.16UI dairesinde ta dik olunduğun. 
dan ıaı;d-'knamelerı bugün. 15 
teınmu~ 1938 de Haricıye Veki • 
!etinde Yunan sefirı .M. Raphael'lft 
IJariciye kahbı umumi muavini 
Nebil Batı tarafından teati e<lıl • 
miştir, 

-----o------

Hesıe kargayı 
Oysun 
Gözünü 
Hayırsız bir evlad 20 ku
ruş yüzünden babasına 

ve kardeşine kıydı 
Yukarıdaki darbımeselın doi:

ruluğunu ısbat ettırecek karak. 
terde ham evlatlar bulunduğunu 

gösteren b;r vak'a pazar gıinü 

Gazia.ntepte cereyan etmiştır· 

Gazıantatıin T;lrkteyı~ mahal

lesinde oturan kasap Maksud oğlu 

Mehmed hi-;ten denecek bır sebep 

yüzünden ha.basını ve kardeşini 

yaralamıştır 

Yaralamıya ;ebep şudur: Meh

medın kardeşi Durdudan yirmt 

kuruş al cağı l'ardır İster, takat 

Durdu vermeı Bunun üzerine 

Üç gun >onra. 
Mansur. Meliıhati söyletmek 

için neler yapmıyordu neler' O. 
na bır akşam hır küçük şişe rakı 
bile ıçırmişti. 

- Haydi, oöyle Melahat ! Bura. 
da ne poli• var. Ne de şeyıan .. 
Sadece ikimiz Haydi anlat şu el. 
nayetlerini bana• Biliyorsun kı. 

ben böyle şeylere çok meraklı bir 
insanın. Hür ve >erbest bir insan 
olsaydım. polise söylerim diye 
belki benden çck'nirdin 1 On beş 
senc»e mahkiım biradamdan 
korkma' Haydi, anlat, şu öldür • 
düğün adamlar kimlerdir? 

Senın gihı okumuş, yakışıklı 

erkeklerdi . 

- :'<eden öldürdü., onları• 
Meh\hat. 
- Ellerimi çözer;en anlatırım! 
Dt-di. 
Mansur yuınu.pk davrandı. 
- Bır tanes:nı olsun anlat! Çö. 

zeceifm.. , 

mıştır. Kudurmuş hayvanı ıtlat 

için Burnuva avcıları da tertibat 
almışlardır. 

Bu müthış ı:anavan yakalamak 
üzere her gece 20 avcı muhtelif 
yerlerde nöbet beklemeğe karar 
vermişlerdir. 

Bu karardan sonra ilk gce hll • 
dısesiz geçmi>;, :neş'um hayvan o 
civarda hiç görünmemiştir. 

Ayrıca jandarma kuvvetlerine 
ve koruculara da gôrüldüğü tak • 
dirde derhal imha olunması bil -
dirılmiştir Ancak müthiş canavar 

ya!kalandıktarı sonradır ki sırtlan 

yahud başka bir cins canavar ol -
duğu kat'ıyetle anlaşılacaktır. 

IMer'iyete 
Giren 
Kanunlar 

Gayrınıi.ıbadil i ·tJtkaklarının 
tasfıyesı, LQııdra anlaşmalarının 

tasdikı , iş kanununo; ek ve mat • 
buat kanununun bazı maddele • 
rinin tadılı. cnı muhakcmelerı U· 

sulü kanununun bazı maddeleri.. 
nın değlJjtirilmes•, terbiyevi ma • 
hiyeti haız tilımlerın milletler a. 
rasında ınt~arını kolayaştıran mu· 
kavelenın taııdıkı ve rnapryı·t ka. 
nunları bugünkü Res.mi Gazete 
ile neııredılerek merıyete konuldu. 

Bundan ba.şka kazanç paylaş _ 
maktan başka bir makşadla ikiden 
ziyde şahsın bilgılerıni ve faali • 
)'etlerim dt"vamlı bir şekilde bir· 
eşt<rmek suretile vü~ude gelen 
cemiyetlere dair hukiimlerı ihtı. 

va eden yeni cemiyetler kanunile 
a\•ukatlık, vakıflar kanununun 
bazı m ddelerıni tadil eden ve as. 
keri ~za kanununun bazı madde
lerini değ~t.iren kanunlar da Res
mi Gazete u~ neşredılmiştir 

Dığer tarafta~ Türk gazetecile. 
rinın haklarını korumak maksa _ 
dıle ahiren Mecliste kabul edilen 
Basım Birliği kanunu da meriye. 
te girdi 

* Polıs mektebınin 51 ıncı dev
re mezunları pazarte"1 günü saat 
4 te Ta;ksını iilOidesıııe merasimle 
çelenk ko acaklar ve and ıçecek. 
!erdir I 

kavgaya tutw;urlar Ba.!Jaları iki 
kardeş arasınd1ki hem de yirmi 

kur~ gibı basıt bır se-bep yüzün. 
der. çııkan bu kavgayı önlemek ve 

çocuklarını barı~tırmak ister, ara. 
!arına girer. Mehmerl babasının 

bu miıdaha lesıne kızar ve belin. 
den kamasını çıbrdıfıı gib! baba. 

sının ve kardefnın üzerine sal. 

dırı., bir ka~ banıled•ı ikisini de 
yaralar 

Hayırsız evlAd vakadan ıonrı 
kar;mak istemiş, fakat derhal ya. 
kalanarak polise verilmıştir. 

- Neden ısrar edıyorsun? An. 
latırsarn, ne öğreneceksin? Hem 
sen onların hıç bırını tanımazsın! 

- Tnımak ihtimalını düşüne • 
nerek t'far etm:yorum! Merakım 
büsbütün ba~kad•.~. Bır kadın üç 
erkeği nasıl öldürebılır diye düşü
nüyorum 

- Dü ünüyorsun dl hav~alana 
sığdıramıyorsun, değıl mı? 

- E\·et Çılnkii sen görünüşte 
çok nazik, kibar tavırlı, ıtımad ve. 
rici bir mahlıık1 benzıyors·Jn 1 

Hatta merhaım•tlı denecek kadar 
manalı ba'<L~la~ın var 

Melahat y •rd~ atıyordu 

Kolları sı!Y'sıkı bağlıydı. 

- Aç kolldrım!, Mansur Bey! 
Sen kazanırsın a~arsan 

Diye yalV3rdı. 

Mansur •ç~ıağ.1 mutemayıl gö_ 
rünüyordu. 

F kat, açm;ığ1 niyetı yaktu 
O. ~el;ihvi aldatmak. avut • 

mak istıyod J. (Devamı var) 

Uzak Şark harbi 
Japonyanın ne halde olduğıln• 

dair uzaktakilerin aldığı maliı • 
mat herhalde çok ihtıyatla kar· 
şılanarak öğrenilecek ft'ylerdır· 
Bir taraftan J aponyanın son de
rece müşkülat ıçınde kaldığı •ÜJ'· 
lenmekte, diğer taraftan da Ja • 
pı>n mlletınin mukavemet ve ıııil· 
cadele kabilıyetlerınin öyle ko
lay kolay tükenir gibi olmadığı 
ileri iliÜrülmektedır. Çın harbi 
büyük bir gailed,ir; buııa diyecdı 
yoktur. Fakat Japon içın tehlike 
ve mücadele üstünde doğduğu. 

büyüdüğü toprağın ıcabı olan bit 
§t'ydir, Onun için hep uğraş!Jl .. 
ğa, yorulmağa atışmış olan Japııll 
şimdi Asya kıt'asında kendısin• 
em n bır istikbal hazırlamak hıl

susunda da mücadele ederken n• 
kadar yorulsa da ümid ve cesare
tin.i kaybedecek değild·.r· diyor· 
lar. • 

Bununla beraber bugünJca 
müşkülatı k.ımse gl'#•nemezlık • 
ten gelemıyor. Malr\·e N,aJ:ıt1 

938-939 bütçesinı hazır"ıarken ye
niden birçok fedak.ir!ıklaı ıste ' 
mekten gerı kalmamıştır. yenJ 
yapılan bütçede şu esasların ı:>· 
zetildiğı anlaşılmaktadır· 

Diğer nezaretler artık öyle kO
lay kolay tahsısat alamıyacakJaf• 
dır. Heı nezaret Inasrafın ı en ~ .. 
şağı dereceye indirmek mecbur;.. 
yetindedir. Lazım gelen masraf
lar da ancak şimdiye kadar uıt
bik edilmiş olan tasarrufun ııet•· 
cesınde elde edilen paralar il• 
yapılabilecektir. 

Bütün bu tasarrufh.rdan son • 
ra yapılmak ıstenen yenı tas&f• 
ruilarm tesıri devlet memurla.f" 
na da doku.nmaktan gen kalınB • 
maktadır. Bundan sonr• ne kad•r 
lüzumlu olursa olsun memur ınill
tarı ne ise o kadar kalacak, arıt•• 
rılmıyacaktır . 

Nafıa ışlerinde harbdenberı ıst
bik edilmekte olan sıkı ta~arrul
lara tabıl bwıdan sonra da devarfl 
edilecektir. Fakat bu işlerin ınetıl 
leketin hayatı le sıkı bır rabıtıı51 

vardır. Eldeki paranın mühim b~ 
kısmı yine buralara sarfedil111e1'> 
te devam olunacaktır 

Japonya haneden alacağı ııc•· 
ret maddelerini de en aşağı h•J· 
dine indirmek için uğraşıyor· 
Mevaddı ibtidaiye kendısıne soP 
derece elzemdir. Bu mevadd• ,, • 
rilen paralar ıster istemez verıl•• 

k ~-ce tir Fakat yapılmış eşyanın ., 
lınması. memlekete sokulıtı•" 
son derecey~ indirilmektedir J{•· 

I
'"' rice para vermemek ıçın Ma 11 

Nazırının ileri sürdü~ü tekliner· 

den birı de budur Lakin harice 
para çıkmama" için başvurula .. • 
cak olan dığer bir çare daha go
rülmüjtlır Bu da mutlak bır ılı· 
tiyaç olmadıkça devlet meırıurl3• 
rının harice seyahat etmelerın·P 
önüne geçmektir. Kolay kol•Y ~'' 
rce memur gönd.erilmıyecektır· 
Şimdıye kadar hükumet oı; 

çok teş<>bbüsleri hımaye ed•Y~~ 
birçok yerlere tahsisat verıyor 

ve' Bunlara da artık bır nıhayet 
rilecek\ir. 

. sene 
Işte Japonyanın gelecek • 

,bütçesı hazırlanırken blş vuru,, 
oslll lan tasarruf çarelerının es• ,.,1,n 

bunlar olduğu TokyodJn ve-
1
,r 

maliımattan anıa,ıtıyor. Jaı>"n iP 
tabi! servetlerin işleterek zeni! 

ıerın 
Çınde gırmı~ oldukları ver ,, • 
olmağı, mevaddı iptida•~.,, ı~ın ı;O~ 
tık dışarıya para vermenıegı ~· 
istiyorlar Fakat bütün bu 111• 

1 o· 
sadlar zlmanla ''" sermaye 1 e "~ . n• 
lacak işler olduğuna göre bugu f' 
harbin feYkah\de masrafların• 

9 • 

ğüs geremek lçin d•h• .uz_u n e~ıfl'~ 
mao Japon millet ve h:.ıktı111 p• 
sımsıkı bıı tasarruf politikası 0,r. 
ktb etnıe3ı zarurt gôruıınekte 

AHMED RA~ 

Sağlık J{uponu ,,ııri 
. ıııııJ· Bu kuponun yirnıı 111 

• eıı 
toplayıp idarem~e getır •f! 4, 
kuy11cular1mız SON T::.f,U fil' 
F'ın bırincı sınıf rni.iteha5-.ı:.,ııi 
rı tarafından mecranf?'I ıe ~cf 
edileceklcrdır. Kuponla'• 1.,.ıl• ':JI gün idarehar.emizılJ deg 
mektedir. ./ 



Mu!lllim ~ekteblerine Bir isim deQişik 
gırmek ısteyenler liğinin uyandır. 

Bu yıl muallim mekteblerine dıg"I fBOSSÜr 
parasız ve yatılı talebe 

nasıl alınacak 7 

·t;~::~ 
. \ .~:'-ı!- "1V- • ,• ~ - • 'f'ıC1-

.ç.rı hayal olsun? 
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Şehir meseleleri -- -------·-..- - . ·--

Şeh irin başlıca Boğçacı kc dınıa,. 

ihtiyaçl~rından biri 
Dühul şartları ile namzedler de aranacak 
evsaf dün Maarif Müdürlüğüne bildirildi 

Beşiktaş Şe~cf .•. stadının is'!li 
deği§tirimesi ıi2<ri.~e Beşiktaş -
lıları ı•e efkiln umur.ıiyeyi müte
essir etmiştir. Bu münasebetle o
kııyucıılarıım2dan Fuad Sayqomın 
mektubunu. ııe1rediyornz: 

Ankara~·ı kanallarla denize baii:
lamak milmkün müdür?. Son 
günlerde bu fikrin münakaş~•l 
ileriye sürüliiyor. İlköncc insana 
garib gibi geliyor: 

- Deniz nerede, Ankara nere .. 
de?. Sakarya nehri seyrüsefere 
miisaid olabilir mi?. 

Umumi kütübhanelerdir 

Bohçalarında çeşid Ç<'şid ipekli, 
yünJü, jorjet, basn1a, pazen gihi 
kumaşlardaıı ikişer üçer 111e1reli 
devşirilmiş parçalar bulunaıı bu 
bohçacı kadınlar kaııı kapı doLı _ 
şarak gezerler ve bu parçaları es
ki eşya ile değiştirirler. Eski ala. 
rak yeni veren bu esmer cildli 
kadınlara herhalde tesadüf etmiş 
olacaksınız. geçen gün bir arka _ 
daşım onlardan bobse((i v. ,.1rça 
parça, dilencilere bile verseinz ka 
bul etmiyeceği kadar lime lime 
olmuş iki eski patalona iiçer met
relik üç robluk jorjet verdiklerini 
mübalağalı bir hayretle au aı lı 

~y'ıl da öğretmen okullarına na geçmek isteyenler meslek ders
tıJı boJiuğu nisbetinde parasız ya- !erinden sına Ya tabı tutulacaklardır. 

talebe alınacaktır. Sınıfı orta derecede geçmiş veya 

1 
2 -1steklilerın şu tartları taşıma- ikmale kalmış talebenin miıracat.. 

arı lfııımdır lan kabul edilmeyecktir. 

r ~ U!oal du~gunun sağlamlığı, ka- Öğretmen okullarına parasız yatı_ 
'ıı.e tenn ~üzgünlüğü, oğretmenler lı olarak girmek istey~nler mezun 
~Ulunun dolduracaıi< sicil fişi oldukları veya kayıtlı bulundukları 
~ .elet Basımev:nden okullara gön- okullara müracat edeceklerdir. Ba
llı tılecektir) ile s1patınmış bulun- kanlığa doğrudan doğruya yapılan 
lı~k(bu sicil fişi talebenın kayıtlı müracatlara cevap Yerilmey( cektir. 

~ unctuğu ve deyam etmekte oldu- Okul Diröktörleri isteklı ı.lebeyi 
c~U!larca verilecektir. seçme sınavına tabi tutmayarak her 

111 )Yaşı öğretmen okulları talı- çocuğa mah:;us olan belgeleri Eylü
atnaıneoinin saptadığı çağda bu_ 1.. b. . . .... B k 

1 
kt b 

1 •Unırıak b" . . ıf . . d) h·- un ırıncı gunu a an ı a u un-\' ırıncvı sın ıçın ru, :g k.. ·
1 

k 
ebeQen·· •

1 
, . k 1 .. ma uzere postava \'erı ece ve per_ 

• ıg sag amııgı o uı ara gem. · .. . . 
~•·tilırıi. 1 '.. • . l akende evrak gonder;lmeyecektır. 

~ o an roprr orncg·ne go;:e .. ~ . 
'k~1 dokt b. • 1 k k 1 Ogretmen okullarına kabul edılen 
tuarında oru ,.teya ırk s(ag ıt w·bu u talebe bir tahhüt scned' tanzim et-
lur n sap anma ron gen u- . . . . . _. .., .. ·•n )"erlerde talebenin radyoll-ra_I tırıp kabul edıldıgı okula go,urecek_ 
1~! de aldırılarak sağlam olanl;rınİ L'... (teehhül :;en~-i örneği okullara 
· ı\yografir!erl eYrakma bağ'.ana- gonderılecektır) ogretmen okulları 
C<ktır Rontgen bulunmayan ,·erler-· yeniden verilen talelıeden teahhüt 
~e sıçilecek talebe, verildiğ; okula senedi olmadıkça kayıt ve kahulle-
~~:•·en bakısı yapıldıktan sonra rını yapmıyacaklardır. . 

1 g a "ll olduğu anlaşılırsa kabul edL Öğretmen okulları, tedrısatın lıaş.. 
ecektir, !adığı gün okula gelmiş ve kabul 

- Birınci sınıflara· orta okulla- edilmiş olan yeni talelıenin açık 
:ın Pek eyi, dereceli ~ezunlar, ikJı. 1 künyelerini parasız yatılı tnlebeye 

1
1 Blııflara, lise ikinci üçüncü sınıf- mahsus olan çizeğeiey~ geçirerek 
•ra Pek iyi ve ivi derecede geçmiş 1 iki nusha halinde hemel', sonradan 

:lıılar alınacak;ır. Ancak liselerin gelenlerin çizgilerini de her hafta 
ıncı ve üçüncü sınıflarından öğ- başında Orta Öğretim dayrasına 

/ı;tırıen okullarının mudil sınıfları.. göndereceklerdir. 

Gizli define! 
Atinaga gidib gelen adamın 
gösterdiği yerler kazılınca 
Elle kenmuş gibi altın d0lu çanak 

küp para meydana çıkarıldı! 
ve bir 

t Son zamanlarda gitli defin a -
•Y&l\lara sık .ık tesadüf olun -
~lttadır. Bunlardq nbir çoğu ha
tn"1 ile biterken evvelki gun İz
i 'tde yeni bir define arayıcılığı 
~~anı memnuniyet netice ile bit-

l§tir. 

1-l'ahir. Tokgöz ısmındc bir va -
t fldaıı Izm!r defterdarlığına mü
ı.,llc:aat ederek Prıım·başıııda gös
b receğ; yerde cl~f'ne olduğunu 
v u~u her rüyası.;ıd.ı gördüğünü 
g: ~eın de At;n3ya giderek orada 

0~liİ§tüğü bazı firari Rumlardan 
~en~ğini bild·rmiştir. 
~ u ıhbar üzer ne e\-velki gün 
•.. kadar makamıar!a Tahir Tok
•Ql 
~ arasında noterLkte hır mu -
~v~ıe tanzım edıJm:şti:. Bundan 
bu~a da Pınarb:ı~ında definenin 
l'Unduğu mar~ll•) g:ıdi!miştir. 

lı ahır Tokgöz, ev»clcc Pınarba -
\ıollda iten Billi.ha~e ortadan kay. 
ev~n Nikola İste!yonun oğhıııun 
ti;nde elindeki krcık!yc göre haf. :t Yapım~tır. 
llıiş 11 hafriyat müsbd net'ce ver
ta ~~-Zira hiç zahmet çekilmEden 

n ı elle konulınıtı gibı bir küp 

iç:nden 100 adet altın iki beşi bir 
yerde ve iki lngi!.z lirası ~ıkmış. 
tır. Bundan sonra istelyonun di
ğer oğlu Mihalin evine gidi.!erek 
burada 2 inci bir define daha a -
ranmıştır. Tahirin gösterdiğ' yer 
kazılınca bir ufak çanak içınde 

37 si Türk altını, 4 lira çeyr~ği, bir 
İngiliz lirası ile b:rçok nikel pa
ralar çıkarılmış~ıı-. 

Bu paraların lıepsi mendi: e ko
narak mülıürlenmi~ ve dünülmüş. 
tür. 

Dün buhususta resmi muame -
lelerin ikmaline ~alışılmıştır. Çı
karılan altınlar Cumhuriyet Mer
kez Bankasına :ialırılınıştır. 

Yapılan mukaveleye göre bu 
altınlardan yüzde yirmi beşi ha
zineye aıd olup <ist tarafı muhbi
re yerilecektir. 

Verilecek ola:ı paradan ayrıca 
buhran ve rnuvazt:ne vergjsi ke .. 
silecektir. 

Tahir Tokgözün daha bazı ma -
hallerde define bulundL'ğuna dair 

elinde krokiler olduğu anlaşıl -
mıştır! .. • 
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lıı;:;, Baydi daha fazla merakta 
S rna .. K;m!. 

ua in: 
!<;-· 

tı,, ...... 
b0 S rk0n yu.-r~i oynamıştı. Aca
~Y "lflr~ mıydı. Bu dehşeU, b!r 

>' kan51z '>ir iste!< 01urdu. 

;·Ya~kat duvduğıı :sim onu daha 
d, sarstı Be k J:.·rınc ı bu 

ona~e §ıcldrt!i h: darbe oldma2dı 
Sallı 

' t C Jn 1faııı"' ı 
S '~abı,.., 'erm şti. 

t~. lıad Sadi kJr) ol anır. demir.ne 
'"nd Suıa 'J. Baı.ndaıı aşağı kaynar 

r dö!(ulmüşt·i. Oda gözü'lde 

dondü, döndii başın:ı yıkıldı. Göz_ 
!eri karardı. Şakakları zonklama
ğa başladı. Alnı bir an içinde sır
sıklam olmu~tu 

- İlhan mı?. 

- Evet!.. İyi b:r kız, namuslu 
bır a.le .. 

Vakıa ona karşı ben çok günah

karım, k<>bahatlıyim. Fakat beni 

affedeceğ.ni umuyorum. Bu su _ 
retle kusurla•·ımı temizliyeb'lırim. 

Suad dayaııc,madı. Bir sandal _ 

yaya çöktli. Neler duyuyordu! 

Kardeşi on.ı lcarşı günabkfır ve 

kabahat:. olduğarıclan bahsedi -

yordu. Demek arabrında geçmiş 

bir macera vardı. 

B. J. K. yük•ek terbıyeli sporcu 
arkadB§larıma: 

Spor sevgisini yüreklerimize çık. 
rnaz, sönmez ve sökülmez bir aşk
la yerleştirmeğe başlıca amil olan 
merhum Şerehı ısminı de çok 
gördük. 

Ve stadı'llızın kapısından onun 
muhterem ismini taşıyan solmuş 
levhasını da niha) et kaldırdık. 

Acaba bu kararı verirken yürek
lerımizde acı hır sızı duymadık mı 

o ve onun yü<sek ismini ta~ıyan 
levhayı söker: eller titrememedi 
mi? Sayın ıdare heyeti bu karara 
hangi bilemediğim.?. ve anlıyama
dığımız se-bl.'blerden dolayı lüzum 
gördü. 

İçimizde Şerefi sevmiyen ve c. 
nun aziz ruhuna hürmetle bağlı 
olmıyan bir arkadaş olabilcceğ:nı 
tasavvur etmiyorum 

İstanbul halkı ve İstanbulun her 
spor kulübünün mensubları bile 
hala onu hürmetle yadederek ru
hunu şad 2diyor!ar. 

Nerede kalmış ki bizler mensub 
olduğumuz kıymetli kulübümüzün 
her şubesinde canla başla çalışıp 
bu uğurda öien Şerefin şerefli 

ismini silmek ve sökmekle mi onu 
anmış ve faFhalamış oluyoruz. 

Bu yanlı1hkia Ye ne maksadla 
verilmiş olduğu anlaşıamıyan 

kararı tasavvur etmiyorum ki he
men iade etmiş olmıyayım. 

Vakit geçirmiyelim. Günler bu 
acı ve bizlerı çok müteessir eden 
had·o;eyi nurl:ı mezarına ulaştır -
masın. B. J. K 

Tekaüd atleıleriden 
Ji'wvı Şongar 

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

Damgasız oyun 
Aletleri müsadere 
Edilecek 

10 gün senra umumi 
bir kentr0la başlanıyor 

Kah\ e, gazino, kır bahçt>ieri, 
kulüp, panayır V'l sıir eğlence 

ve istirahat yerlerinde kullanılan 
ta\Jla, domino sai.ccden aınan r~
sim yeni bir kanun ile belediye
lere ve \köy meclislerine devroun. 
muştu. 

Bu kanun 26 Haziranda mevki 
tatbika konulmu1tur. ve yeni ka
nun mucihince bu kabil yerlerde
ki tekmil oyun aletlerinin bir ay 
içinde; yani 26 Temmuza kadar 
beJed>,yece damgalattırılıp resim
lerinin ödenmesi lazımdır. 

27 Temmuz s.ıbahınada1' itiba
ren belediye memurları tekmil 
kahve, gazino ve emsali yerleriı 
gezerclc; resimleri ödediğine İlaır 
makbuzu ibraz olurmıyan damga 
sız oyun aletlerini müsadere ede. 
eekler ve ayrıca sahiplerine para 
cezası keseceklerdir 

Tıkanarak sordu: 
- Onu ner~'<len tanıyorsun?. 
- İstanbul.fan .. O yüksek tah-

sile devam ederke,ı tanışmıştık. 

Birbirimizi çılgınca sevdık. Bil _ 

miyorum nas·l oldu? Bir gün da
rıldı. Yekdiğe:-imızi bir gün gör

meden ed~'l!ezcli~. Yine koşup 
barışacağız satıyoıdum. O bunu 

b:r gurur meseiesi yaptı. Ben de 
öyle .. Bir daha barışmadık. Amma 

itiraf ederim, kabahat ben d~ !dt. 
Zavallı Suad Sadı yalnız bir: 
-Yaa! 
Diyebildi. 

Fakat ,insan enerjisinin yi;k -
sek mazhariyetleri gözönünc ge_ 
tirilincc yavaş yavaş ilk yadır
ganlık gidiyor ve.. yalnız Anka
rayı denize bağlamak değil, bii
tün Anadoluyu denizlerden de -
nizlere bağlamak mümkün oldu
ğu görülüyor. 

Anadoluda biribiı·indei büyük 
Seyhan, Ceyhan, Sakarya, Kızıl
rmak, Fırat, Menderes var. Bun ... 
!arın hepsini muhte!i( kanallarla 
biribirinc kavuşturmak, yatakla_ 
rını genişletmek, seyrüsefere mü
said kılmak ,.e denizleri Anaılo
lıııımı her tarafına getirmek ko. 
lay. Bugünkü teknik, insan giicü 
bıına muktedir. Yalnız bütün bu 
işi başarabilmek için parrrra de
dikleri şey lazım. Hem de pek çok 
olmak şartile. 

Bu damda Ye bu mevzuda fi. 
kir ve hayal dörtnal bile sayılsa 
geride yine milyarlar kalıyor. 
Şaka ıleğil, milyar! 

BÜRHAN CEVAD 

Milli Tıb 
Kongresine 
Hazırlık 

Birçak serbest d@kt0r
larda t0plantıya iştirak 

edecek 
İlk teşrinin son haftası çinde 

Ankarada toplanacak milli tıp 

kongresine muhtelif şehirlerimiz
deki serbest doktorlardan bir çok 
zevat iştira<k edecektır. Şehrimiz 

etibba cemiyeti de kongreye ha
zırlaıınıaktadır. 

Bazı doktorlar rapor hazırlıya

c~klardır. Milli tıp kongresinde 
«nesli tıti ve :ıe.slin ıslahı» ın4=vzu .. 

u da serbestçe münakaşa edilecek 
tir. 

YARINKİ MAÇLAR 

Eminönü Halkevinden: 

Evimize bağlı kliipler arasında 

yapılacak maçlara ait 17/7/938 pa. 
zar günkü fiJ<istür aş.ı.ğıya çıkarıl. 

mıştır. 

Karagümrük sahasıııda saat 10,30 
da Altıok, Halıcıoğlu (B) takımları 

Saat 13,30 da Altıok, Halıcıoğlu 
(A) takımları sahn komiseri Sürey. 
ya Birol, hakem S3it Akyol. 

--0--

TÜRKİYE PRATiK FARMAKA
LOGLAR CEMİYETİNDEN: 

30/6/938 perşembe akşamı yapı
lacağını ilan ettiğimiz Birliğimizin 

1 Umumi toplantısına ştirak eden ar. 

J kad.aşlnrın arzuları üzerine Umumi 

kongremiz 1617/93ll cumartesi ak. 
şamı 22 de C~ğaloğ:unda Eminönü 

Halk evinde yapılması için tEchir 

edilğini b:idirir meslckdaşlarımızın 

gelmelerim dile"iz. 

km o da başı ö!'lÜ'1d" dü~ünüyor
du. 

- Dün onunla konuştuk ağebcy! 

Diye sözüne devam etti.. Dün 
kahya ile kazay.ı indiğimi bili _ 

yorsun. Ben araoad~ bekliyordum. 
Kahyayı da gaz.;te almağa gön _ 
dermiştim. Bit' tesariüf bizi onunla 

karşılaştırdı. O da çarşıya çık _ 
mış_ Ayaoltüzeri konuştuk. Beni 
affetmesini yal\'arılım. 

Nasıl olur da kardeşine onu kcn

disıne istiy~ccğıni, seviştilklerlni 

söyliyebilirdi. Zaten Sami isteme

se bile, bunhrı öğrendikten sonra 

İlhanla evlenmesine imkiın yoktu. 

Sevgisinin hfu:ı içimde yaşadı _ 
ğını ve büsbütün dal budak sal _ 

dığını sö; letl·m. •Ben de seni u

nutmuş değil'nı Sami, fakat çok 

geç .. Artık 1'.c"l·~ey bitt . Geç kaL 

dm. llıç olmazcn btr hafta evvel 
geleydin!» CL·v:ıhını verdi. 

Suad Sad, l:asbtı kcdlm~itı. 

Gözyaşlarını iç 1' 6 akıtıyordu. 

Sami başını kaldırıp ağabeysi

ne baksaydı, onu çok çetin bir ız

tırabla kıwanııkcn görecekti. L3-

- Hayır, di;,•f' mırıaldandı.. Ha
yır çocuklar b'\cn hıç!ıir şey yok

tur. Geç kalnıadınız 1 

Şehrin ihtiyaçlarından biri de 
umumi kütiibhaneler meselPSidir. 
Halbuki şehrimizde hem umumi 
kütübhane vardır. Hem de yoktur. 
İstanbulun zengin kütübhaneleri 
olduğuna ve kütübhanelerde çok 
kıymetli tarihi eserler vesıkalar 

,---

buıunduğuna şüphe yoktur. ra 
kat bu kütübhan•lcrin ekserısın
de kitalblar lıcnüt tasnif edil -
mem:ştir. 

Umumi kütüb!'ıar,e meselesini 
ortaya koya:ken, bu mesel~yi iki
ye ayırmak icab eder Kaç türlü 
kütübhane lazımdır? Bu suale ce
va.b vermek için uzun boylu mü. 
talea ·beyan etnıeğe se!ıeb yoktur. 
Her memlek<'tlc kütüblıaneler iki 
kısma ayrıb.b!lır. Bir kısmı, halk 
için tanzım cdile.1 kütübhaneler
dir. Bunlara umunıi okuma oda -
!arı, okuma salonları diye birer 
isim verebil!riz. Bu nevi umumi 
kütübhanele: ve oknnıa odaları, 

halkın kültür ;,eviyesini Yiı1<sclt -
mek, halka umumi malumat ver
mek için tanzim edilebilir. Bu nevi 
kitab okuma salonlarında halk 
seyiyesine göre yazılmış kitablar 
ekseriyeti teşkil eder. Nitekim 
Halkevleri okuma odaları bu ih. 
tiyacı kısmen temin etmektedir. 
Fakat İstanbul Hıılkevinin k<tab 
okuma odası, bugünkiı okuyucu
ların ihtiyacın:ı. kfıli değildir. Se. 
nenin her mevsiminde, Ha.lkevi o .. 
kuma odasınd1, kitab okuyan bir 
kalabalık göze çarpar Hatta yer 
bulamayıp, geri dönenler de var. 
dır. Bu had;seler, kitab okumağa 
karşı olan tel11ciın-.ü ifade rden 
hadiselerdir. Bu bakımdan, çok 
memnun olmalıyız. Fakat yalnız 
memnun olmakla iktifa etmek 
doğru değlidit. Okuyucuların ;h -
tiyacı için, dah> gen'ş salonlar 
yapmak lıizımdır. Maamafih bu 
salon niçin yapılmıyor? Diye bir 
sual sormak faz'2du· Halkevi, bu 
ihtiyacı dah3 evvel duyduğu içın 
daha büyük bir s~lon yaptırmak. 
tadır. 

OKUMA ODALARINI 
ARTlRMAI 1Y1Z 

Şe-hrin muhtelif yerlerincle o -
kuma odalarmı artırmak lazım -
dır. Fakat bu odalarda okutulacak 
kitabları ye.,:de., bir tasnife tabi 
tutmak Ye halk seviyesini yük -

- Ne dedin ağabey! 

- Hiç yavrum. 

Sandalvay:ı tlıtunerak ayağa 

kalktı: 

- Demek ilham istiyorsun! .. 

- Evet ağcbey. Bı.: zahrr.ct! 

ben:m için yapacak;;•n1• Babası 

razı gelirse sen;n yardımınla onu 

ikna cdeceğirr,i umuyorum. Çün -

kü üzerinde s~.ıin çok nıifuzun 
\'ar. Sana ço< hiırmet gösteriyor. 

Alnını avucn ıçinde sıkıyordu: 

- Pekı çocuğum, gidiyorum 

şimdı .. Ak~ıma saııl iyi havadis -

!er getırcceğimı ümid ederim. 

İlhan iyi kız .. Sen de iyi bir :nsan 
olabilirsin'. 

Gidip k.ı\·makama: 
- Kızınızı karde, me istemek 

ıçin ge'dim. 
Dcycceğim! . 
Cümle boğa7.:nd.ı dıiğümlcndi. 

Sürntle kapıyı açarak kendisini 

seltecek kıtalıları terciiı et.nck 
icab eder. 

Büyi* bir okuma salonu halkın 
kit.ıib okuma ihtiyacına kafi de -
ğildir. Beyvğ•unda, Kadıköyün -
de, şehrin diğer semtlerinde de 
büyük mikyast:ı okuma odalarile 
büyük ınHı:yasta ol<ıınıa odalarına 
ihtiyaç vardrr. 

UMUMİ KÜTÜBHANE 
MESELESİ 

İstanbul belcdıyesi, Beyazıdda, 

iıılkıliiıb kütübhanesi yapmakla 
meşguldür. Kütübhane için, .ene
lerdenberi yaµ,'.aıı hazırlıklara gö. 
re, iikı!ab kütübhanesinin şehrin 
en büyük kütübhane'1 olacağına 
şüphe yoktur. Fakat umumi kü -
tübhane derken, bu kütübharıenirı 
evsafını Uyin etme·< lazımdır. 

Halk okuma ~aloni1<', umumi kü -
ti.iıbhanen!n arasmdaki farkı bir -
birinden ayırdetmeliyiz. Bugünkü 
şerait altınd:ı Beyazırl kütiıbba -
nesi, hem tedk:k.ıt yapan ilim a
damlarına mahsus b<r kütübha -
nediT, hem de hal< okuma sı:lo -
nudur. A <ni zamanda, talebenin 
ders çalışma yedd:r. Bu üç ş!'yi 
birbirinden ayırd etmezsek, ku
rulan kütü1>haııe müessesinden 
ha4<kile istif3d~ e:km.eyiz. 
Dünyanın her tarafında umumi 

kütübhanelere rasgelen girip ki -
t~ okuyamaz. Bu küfübhaneler -
den istifade etmek için, müsaade 
almak lazırr.dır. Nitekim Paris
deki milli kütübhancye girmek 
için, böyle bir müsaade alınır. 

Bu tarzda kütübhanelerde her 
çeşld kitabı bulma« icab eder. 
Halk okuma salonunda, halkın 

okumasında mahzur olan bir ki
tab, bu malıivetteki umumi kü -
tübhanede lmlı.:nması lazımdır. 

Çünkü bu mevzu etrafında tcrti -
bat almak zaruret ndc olo.n bir 
ilim adamı, bu kitabı okumak ih
tiyacındadır. Bıı bakımdan, umu
mi kütübhane!ere herkesin gir -
mesi doğru değ;Jdir. 

- Nasıl olur moıışer dh ordu. 
Dokuz metrr kum ~· t>lıııı~ b" e 
olsa insan o ik.i pantalona bunla. 
rt kıyamaz. Pantolanlar, bah<-·t: .. 
de toprak ve çamur içinde giydi. 
gim şey !erdi. 

Evet arkadaşımın anlattığına 

göre hakikaten bu alı~ Hri1 ~a. 
yanı diı..kaıti. 

- Belki ocdjru, pantalonun ku ... 
maşı iyidir. Paçalarmı kc,cnk 
kü~i..iltür \·cya yırtıh.larını ÜlÜlt. 

rür, ~-alıud bo.}atır stıtar dedını. 

Arkada mı hepsine bLr kulp bul
du 'e hiçbiri~ ;yarar ~e.} olma .. 
dıkJarınn beni ınaıı<lır<lı. Al"atl.ın 

birkaç gün geçti. Dün arkadasım 
matbaaya bana geldi. 

- Aman azizim ~:az bunu. bani 
sana geçen gün iki e~ki paita1ona 
dokuz metro jorjet 'eren bohça. 
cı kadınlardan bahsetmiştim ~ a. 
Onların esrarını keşfettim. 

- Ya. dedim. Nasıl? 
Arkadaşım agbyacak bir bale 

~elmiş oldugu halde anlattı. 
- Ertesi gün daha yeni almı'? 

oldnğum on beş liralık ayakkap
Iarım, kapmın arkasında asılı l,iT 
ipekli ömleğim, refikanın kon. 
solun önündeki kol saati. 

- Ee??!! 
- Hepsi biredn sırra kadem 

hasmı~. 

Polise haber veYdik. Ara~tm -
yorlar. Dedi. 

HALK FİLO' '~ll 

Büyükdere 

ey az 
Park' a 
Münir 
Nuredd n 

Kütübhanc meseleslnı tekrar 
hulasa edelım. Umumi kütübhane
lerle halık okuma odaları arasında 
bir fark göıetmek, biri halk için, 
kütlenin kültü.- iht yacı için, umu
mi bir kita.b okuma salonu y:ıp -
mak ... Diğeri de, ilım ııdamları, 
üncversite t lcbesı, hasılı ilmi a
raşt>rmalar yapmak arzusunda O

lan kimseler için, umumi kütüb -
haneler kurmak .. 

1 
Yaz Kona;ırl 

H.A. 
========== 16 temmuz C· n rresi * Türk _ Yunan tıcaret ofisi 

dün Atinada senelik toplantısını günü ;, kş 1 l 

yapmıştır. Konseri sabaha kadar devam 
- Maarif Vekili S~ffet Anl<an edecek muhteşem bir KIR 

şerefine dün Erzurımıcla bir z"ya- BALOSU takib edecektir. 
fet verilmiştir. Ziyafetten evvel 
Vekil, bütün kültiır müessesele _ 4 Vapur ve otobüs servisi temin 
rini gezmiş ve Modern bir sine _ edilmiştir. 
manın temeatma merasimini icn l Dühuliye serbesttir. • 1asala
eylemişt•r nmzı şimdiden tetlarik edebilir-* İspanyada Terucl ceph<'sinde siniz. Telefon: 32 • 43 
kanlı boğuşmalar devam et'!lek.. 
tedir. Dün Sarrion şehrı 2 d~fa el
den ele geçmişfü 

dışarı attı. Merdivenleri kc~arak 
indi. Araba çiftl:K kapısında ken
d:Sini bekliyordu. 

Araba sarsıfdığı zaman hıçkıra 

hıçkıra ağlıyordu. Mendilini göz.. 

lerıne kapadı. Ve inledi: 
- Bu dördüncü oldu Suad! .. 

• 
Defi Gönlüm! 
BİR KALB DİLE GELDİ 

. 

* Toprak mahsullen ofb tare
fından bu sene, ham maddeyı ıı -
!arak sıhhi Ye lecrübe,·i sahada 
kullanılacak uy:ı~turucu madde. 
leri istihsal etmek üzere Ankarada 
bir fabrika kuru\1caktır. Bu fab. 
rikaya aid nizamname İktısad ve 
Sıhhat Vekaletler tarafından ha.. 
zırlanacaktır. -

'-':>7 tı....:rl 

1 

}j)~ '.l ıı! 
Cemaziyelevel Tcm:ııuz 

18 3 
Y,J 1938.Ay "/, Gun 1':17,Hızır 72. 

. 16 Temmuzo Cumartesi -
Fırtına 

1,.enı ro11ıan1w~ .. ıneı;zuu §Udur 
Bir adant t,, ·a1·rM.r- ed.: ·iz ki. . -

Suad Sadi, 1lh '' n babasını hü. 
küme! konağıııd,; bularr.adı. Bıraz 
rahatsıı olduP,u için e\-e g!tıiğinı 
söylediler. Bi, müddet düşündü, 
taşındı. Miiterc:ldidd•. Eve gidH. 

se İlhanla ve bilhass1 Semra i'c 
karşılaşacaktı. Bıı karşılaşmG ise 
kaltıir:e ikı han~ .ı birden soka _ 
caktı. 

(Devamı var) 

,, 
,, 

~•klUar 

Güneş 

Ôğle 

!~indi 

Akşam 

Yalsı 

lms·.k 

Vaıl.f Ezul 

••• • • .. ı . - -
-1 42 9 02 

12 20 4 40 
16 19 8 ;;9 

19 39 1l Jj 

21 3u 1 57 
2. L9 6 50 
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aaa HIKAY~ 
::: . :::::; 

Muvaffak olacağına 
emindim! •. 

. . . . HemAvrupayıhemdeAmeri-
Sevımı.ı yıldız! mılyoner tayy~recı kayı meşgul ediyorlar çünkü 

Fedakarlık 

Hovar'ın Parıse vasıl oldugunu • ' 
Yazan:$. ~-

ha be r a l ı n c a Yersız yurdsuz kalan Yahudilerin 

Sevinçle böyle söylüyer. 
başladı. Katerin Hepburn hala 
mendilini sallıyor: 

4,000,0000 nu buluyor .• sayısı 

Muhaceretin 
. 

sonu ne olacak? 

Ayşe, bi.r ~ora;J fabrikasında a. 
mele idi. Karagümrlıkte, ailesile 
beraber oturduğu küçük evde, bir 
saati bile rahat ve huzur içinde 
geçmezdi. Ha>tl annesi durmadan 
inliyor, her giin daha sıkıcı ve ta. 
hammülsüz hale gelıyordu. Ba • 
bası aklına esdikç~ çalışır, kazan
dığı beş on kurup da içl,>ye ve. 
rirdi. Evde kavga ve gürültü baş. 
laymca, Ayıe odadan sı,vışır, mer
divene e>turup geceyi ağlamakla 

geçirirdi . 

Katcrin Hepburn 

Hovar Hug'un tayyares ••a. 
lanmış; as sonra gece karanlığl 

içinde bir yıld1' gibı görünmeye 

- Allah selamet versin Hovar ... 
Daima seni düşüneceğim. Geldi.. 
ğin zaman yine yanında olaca • 
ğım ... 

Diye bağırıyordu. Sevimli ar. 
tist tayyare gözden kaybolunca 
radyo makinesinin yanına koc3. 
man bir koltuk çekti. Bir sigara 
yaktı, ve: 

- Parise vasıl oluncıya kadar 
ıdan kımıldamıyacağlm. 

.Jedi. Bütün geceyi koltuğun Ü

zerınde, gözlerini kırpmadan ge
çirdi. Ertesi gün, öğleden sonra 
bin müşküJatla bir kadeh çay içi. 
rebildiler. 

Vakit çok ağır geçiyordu. Ka. 
terin: 

- Saat dört ... dedi. Şüphesiz 

bir kaç saat <nnra Pariste olacak ... 
Genç kadın.o gözleri kapanı. 

yordu. Nihayet dayanamadı. OL 
duğu yerde uyuya kaldı. 

- .Katerin! Katerin! ... 
Kakrin gözlerini açtı. Ve uğuş.. 

turmıya başladı. Sonra doğruldu. 
- Vasıl oldu mu, P.ırise vasıl 

oldu mu? ... 
D•ye sordu. Ve sevıncınaen ağ_ 

(Devamı 6 ıncı ~ahifcde) 

29 defa mahkum olan 
---------

8 i r dolandırıcı'nın 
son oyunu 

29 defa mahkL•m olan meihar 
dolandırıcı, son zamanlarda ken -
dınc Kont dö la ger ismini ver • 
mışti. 

Geçenlerde, ınşaat müteahhıd. 
lı:ri ile müna;eb::u girişmı~. ve: 

- Ben, zent;in b;r kızla nişan_ 
lıyım. Yakında evkneceğim ve 
800 mılyon franga yakı nbir dıra. 
hoaıa alacağ:m. Binaf•raleyh So. 
lony'i!e mu.ıa1m bir şato ve bir 
av kö~kü yaptırmak niyetinde -
cıya kadar da, Mar:ı nehri kıyı • 
yim. Bunun planları hazırlanın -
sında büyük ı)i< yüzme havuzu, 
lüıks bir lok3n•1 ve dansiğ yap • 
tırmak istiyo,.unı • 
Demiş,bir de mukavele imzala. 

mu;. Müteahiııdleı· işe bl.~lamışlar 
ve. mühim bir para sarfetmişler. 
Tabii kontlar, bir•ız pey verr:ıe -
sini istemişleı» 

Sahte kon:. 20~.aoo franklık bir 
paket lussc s<>nt'dleri \'ermiş. Ban. 
ka, bu sened!e~;n kıymeti olma -
dığını söylem •. ;. Müteahhid konta 
~lefon etm;s, cc\'ab alamamış. 

nedl'n sonra kPndısinin mevkuf 

Pantın dö la Ger 

bulunduğunu öğrer.mış. 

ha\'yer tabaklan, beyin ezmeleri filan yavaş yava., 
işLnasını gıc klamıya, ağzını sulandırmıya başl.ıdı 

ve belki de h:ç istemiyerek dudaklarından çıktı: 
- - Ada"' sen de .. Rakı da içeriz, canım .. 

Ve . Sanddyayı çekti oturdu. 
- Çek bokalım ... 

ilk kaMh,, Nimete, kendi el ile uzattı. Kadeh. 
!eri toicuştuıdular Ve ... çektiler. 

• 

Amerikaya kabul edilen Yahudiler 

Muhacir meselesı, siyasi mülte. 
<iiler meselesi, nihayet Yahud, 
meselesi, bugünlerde bunların hep 
si bırbirine karıştı gibi görülü _ 
yor, Fakat karışan birşey yoktur. 
Almanyadan, Avusturyadan bır 

çok Yahudiler çıktı, çıkıyor, çı _ 
kacak. Bunlar haricde kendileri. 
ni bar•ndıracak birer yer arıyor. 
Fakat haricde barınacak yer arı
yan yalnız Yahudiler değildir. Si. 

yasi fikirlerinden dolayı kendi 
memleketlerinde kalamıyank 

dışarı çıkanlar, başka memleket. 
!erin misafirperliğine sığınanlar_ 
dan çoktur. Geçen gün Son Tel_ 
graf Fransanın Evyan şehrinde 

toplanan konferanstan bahseder. 
ken şayanı dikkat rakamlar siiy. 
leyerek Umumi Harbin bıraktığı 
meselelerin bir neticesi olarak 

dünyada öyle hadiseler oldu ki 
böyle yüz binlerce kışinin yerin
den, yurdundan ayrılarak oradan 

oraya gittiği görüldü, görülüyor. 
Onun için Evyan konferanstnın 

müzakereleri bir bakıma çok ala. 

ka uyandıracak gibidir. 
Yeni gelen Avrupa gazeteleri 

geniş geniş sütunlar ayırarak bu 

meseleyi yeniden mevzuubahse. 
diyorlar. Umumi Harp bittikte'1 

sonra 4.000.000 kadın ve erkek, 
çocuk kendi yurdlarından ayrıL 

maga mecbur kalmıştır. Umumi 

Bi• .. bır daha ... 
Refikdekt değişiklik, bol neş'e 

den kaçmıyor, merak ediyordu: 
Nimetin gözıin. 

Edebi Roman 
No.46 

- Bunrdtn acaba? .. 
Dii~ünüy0r.. Düşünüyor Cevab bulamlyor. 
-- Yoks?, benimle evlenmeğe karar verdi mi? 
Sorayım mı? Kendi mi söyler?. 
~ EvlenE-ceğiz der demez imamı yarın sabah 

hemen çağırı\'eı·meli... 

D:yordu. Refik de ayni şeyleri düşünüyordu: 
- Sorm"sını mı bekliyeyim?. Söyliyeyim mi. 
Se:un le Lvlenmiveceğim.. Deyince, acaba ne 

yapacak? .. 
Bugün söylemesem de Ferhunde ile nikahımız 

kıvıldıktan sonra söylesem daha iyi olmaz mı?. O 
za;,,an, hıç btr tedbir almasına vakit kalmaz de

ğil mı?. 

Nimet. kadehlerin hiç birini red etmiyor. Dev 
gibi kadın! bu gece, Refiğin de serhoş olmasın3 im.. 

kan yok! Çünkü, bu gece hüviyette değiştirmeğe ih
liyaç yok. Çünki, bu gece bır san'atkar içi5;le rakı 

bardağını ılaç gibi kavrayıp başına diken Refik de
ğil! keyıflenmek için içiyor; her kadehi ağzına bo~al

tırken gözh;rindekı bulutlu dekorun içinde Ferhun
denin ıri, ytşil gözbebeklerini görüyor, ter.effüs et. 

tıği hav•nın içinde Ferhundenin yalnız onun sünbül 
leylak, gul, yasemi karışık koksunu alıyor, \'e .•. Bu. 
nun ıçin ;çiyor:. 

vapurda: karaya ~ıkmak için 

Harp dünya haritasında büyük 
değişiklıkler yaptığı gibi bu nü. 
fus kütlelerini de oradan oraya 
gitmek, o zamana kadar kendile_ 
rine yer, yurd bildikleri toprak
ları bırakarak çıkmak mecburi. 
yetine sokmuştur. Son sene'erin 
vukuatı ba*ka: İspanyadan bir 
çok kimse çıktı. Komşu memle
ketlerine iltica etti. Büyük ye_ 
kı'.ın !arın yanında ufak tefek gö. 
rülecek olan rakamlar gene ba5. 
ka. Bir İngiliz muharririnin yap. 
tığı bir mukayese var. Aşağı yu
karı fikrini, bildiğini şöylece hu-
13sa edıyor: Umumi Harpten son
ra ve bu harbin neticesi olan ve
kayiin icabı olarak bu 4.000.000 
insan oradan oraya gitti. Bunun 
emsali tarihte görülmüş gib: de_ 
ğildir. Mesela Fransa ihtilali ol. 
duğu z•man Fransız asilzadeleri 
ister istemez memleketi bırakma-

sabırsızlanıyorlarken ... 

ğa mecbur olmuştu. Halbuki o 
zaman böylelikle Fransadan çı. 

kanların miktarı ancak 200.000 ki. 
şi imiş! .• 

Unutmamalı ki tarihte bir va
kaa daha vardır: İngilizler de 
vaktilc Yahudileri koğmuşlardı. 

Fakat bu vak'a harpten eski: 1290 
senesinde olmuş. O zaman İngil_ 
tereden çıkarılan Yahudilerin 
miktarı ise ancak 16.000 kişiden 

ibaret bulunuyormu~. 
Lakin yerlerini yurdlarım bı. 

rakmağa mecbur edilen insan 
kütleler .. ıe şahit oıarak yirmincı 
asır, hele şu son yirmi sene bi. 
rinciliği kazanmıştır!. 

Şimdi bahsedilen konferansın 

konuştuğu meseleler ise bütün bu 
milyonların mukadderatını feıa_ 

ketten saadete çevirmek gibi bir 
fevkaladelik değildir. Fakat bu a-

( De' amı 7 inci de) 

Yağmurlu bir akşamdı. Ayşe e
vine doğru koşarken yanında şem
siyeli lbir ad•nı durdu. Genç kıza 
şemsyiesi altın.i girmesini rica 
ett;. Adam genç, I:.ekfü-, ve iyi gi. 
yinmşiti. Ane bu teklifi kabul 
etti. Kapısının önlınde l<'şekkür 

edeı1ken, genç adam kızın elini 
tuttu, ve tekmr nerede görüşebL 
leceklerini sordu. Kız adama sa -
b<t ve sakin gözled? baktı, sonra: 

- Bilmiyorum, bt•n bir fabrika. 
da ameleyim: dedi 

Adam ert~sı sabah Ayşeyi ça • 
lıştığı fabrik~nı:ı önünde bekle • 
m~ti. 

İki genç arasında saf bir aşk 
başladı. Her akşam buluşuyor, kol 
kola yürü verek, konuşarak kızın 
evine kadar gidiyorlardı. Pazar 
günleri klrl.ırda gezmeler yapı • 
yorlardı. Ay~enin, bütün hafta Ö

zenerek bezenf!wk dikip gıydiği 
ucuz e1biseleri a'lam harikuldde 
güzel buluynrdu 

Setami zengırı bir ailenin çocu
ğuydu. işçi bir kJ":a evlenmeğe 
kat'iyyen karar \'erdigini söyle -
diği zaman, ailes: bunu doğru bul
madı. Hatta, bö.' le bir işe girişir. 
se, evle ala1<asıııı kesmesini söy. 
lediler. Selami düşündü, taşındı. 
Sonunda aşi<ını tercih eW. Mev • 
kii, servetı, her şeyi terketti. Ay. 
şe ile evlendi. 

Bu hadiselerın cereyan ettiği 

sene, bütün ins~nlığa büyük bir 
felaket getirmi> olan 1914 senesi 
idi. Evlendik~~rmın be~inc'i ayı 
di1'hava alarnk g:ldı, iyileş-ince yi
Seliimi ask"r o!du. Yaralandı, teb. 
ne cepheye döndü. 1917 senesıode 
küçük bir kızları oldu. Ayni sene 
de Selıimi harbde ödü 

, ____________________ l _____ ll 
•Sultan Hamid devrinde 

Zindanlar, sürgünler 
Ve sürülenler •.. 

Ayşe kızı ile bir evin çatı ka • 
tına taşındı. Yine fa.brlkada çalış. 
maya başladı. Yeniden evlenmeğl 
aklına bile getirmedi. Yirmi iki 
yaşında dul kaidı. Azabları ve kı
sa süren sndetinin hatırasile baş
başa idi. Kendini sadece çocujiunıı 
hasretti. Kendisi için her şeyi fe. 
da eden ve ona favkalilde bir rüya 
yaŞatan Seliimıyı osla unulmadı. 
Kızını büyüttü Gücü yettiği ka. 
dar okuttu. 

Nezahet on yed; yaşına bastı. 

ZIYA ŞAKIR 

l
BUyUk Ustad bu fevkalide meraklı ve heye• 

canlı eserini Son Telgraf için hazırlıyor • 

Annesini deli gibi öeviyordu. Bir. 
birlerinden hiç ayrılmadılar. Genç 
kızın arkadaşı, dostLJ yoktu. dak
tiloğrafi öğr.mmışti. İş &rayucaktı. 

Bir akşom anne ile kız yemekte 
iken kapı çalınd;. Nezahet koştu, 
kapıyı açtı. İçer~. zarif ve ihtiyar 

Yazan: 
Etem izzet BENiCE 

- Tam fırsattır ... 
Dedi ve: 
- Y o... Yalnız senin içtiğin akşamlar içerım ... 

Yoksa, hiç aklıma bile gelmez. 

CPvabını verdi. Ve ... Heycanla bekledi: 
-· Ne diyecek? ... 

Refik de bu heycanı duydu. 
- Evet ... 
Diyemezdi 
-Hayır ... 
Demek için zaman gelmiş midir? Hüküm etti: 

- Gelmiştir ... 
Cevap verdi: 

- Fak•t, her v~kit beni nerede 
1 

bulacaksı~ ki 

~ 

Cevabını beklerken, menfi bir vaziyet ... Nimet, 
bundan sonra, mevzuun cereyanına bütün alak.ısı ile 
kapıldı: 

- Niçin her vakit seni bulamıyayım, evlenecek 
degilmiyiz? .. 

BPn nikah hazırlklarına bile başladım.. nQWr 
birden bire: 

·-Hayır .. 
Dememek için güldü: 
- Kah ... Kah ... Kah ... 
Ve .. Devam etti: 
- Nikah hazırlıklarınada mı başladın?. 
- Pek tabii değil mi? Ben flen kendimizi evli bL 

'erek ourada bu masa başında oturuyorum ... 
Refik müstehzi edası devam ediyordu: 
- Yapma canım ... Bu kadarda değil! .. 
Nimet gittikçe kızıyor, Refiğin her vakitki kırık 

boynunun birden bire doğrulmasına hayret ediyordu 
dün gecPki Ref'ki, her zaman işaret parmağının teh
didi altında ve kuvvetli bir bakışı karşısında sinen, 
ne diyeceğini şaşıran, bön, toy, ma"'1m ve mazlum 
Rafiki r.rıyordu. Halbuki, ne değişiklik bu?. Refik ce
vab veriyor!. Gülüyor. Nimet, bu cür'ete şaşıyor, 

- Küst~hlık ... 

bir kadın ıJicdi. Mütereddıd bır 
yürüyüşü vardı. Aneye, evın f'.· 
kir e§yasın1, Nezahete baktı. p.g; 
lamağa başladı. Bacakları tıtred 
Düşecek gibi old•ı. Ana kı7, ihtL · 
yar kadını oturttul•r. Kapıyı k3

' 

padılar. İlk dak;kadan itibaren °' 
nun kim olduğunu anlamışlard;·, 
Konuşmağa c~soret edemiyorlar 
İhtiyar kadm: 

- Ben Selam·nin annesiyim!, 
Dediği zaman şaşırmadılar- !'~ 

dıncağız onları affetmıştı. Toru· 
nunu tanım3k, öpmek istiyord0 

Zaten, o, böyl~ olmasını isteın'' 
mişti. ·Fakat, pek haşin ve sert 1" 

olan kocası oğlunu elinden al•
1
: 

bu kadından bahsed•lmesine b: 
mani olmuş\u. Şimdi ise öln101 

bulunuyordu. Sel.iminin anncô· 
'f\e· 

Ayşeden, yapılacak yardımı, ~t 
zahet'n hisse~ine düşen paray-ı 
bul etmesinı rıca ediyordu. 

Ayşe, kendisı için teklif ~d;I~ 
her şel'i redd~tti. Fakat, ıuııP 1 . ~I 

aıd olanları kabul etti. Daha r:~ 
bir apartıman tuttular. Mut~V ~~ 
bir şekilde yaşamağa başladılar 
zahet, arasıra büyük annesiP'1~ 
evine gidip geliyordu Yeğenle~ 
tanıştırıldı. Musiki dersi al ~ 
spor yaptı. Şıkla~tı. Sevincind' 
deliye dönen büyük anne ona P 
yapacağını şaşırıyordu 1 

Böylece iki sene goçt;. Nez~b: 
kibar bir kız olmuştu. Zeka•'· 

1 

tidadı ile yem muhitıne kol.aY~ 
uydu. Bır gün aı•nesinin önııP 
diz çökerek· 

- Anneciğ;m, güzel ve genÇ b 
adam beni ıstıyot, dedi. Ben d•; 
nu istıyorum. Bu adamı sen lJI' 
tanımalısın. Birkaç gün olsun , 
zimle Eren köyündeki köşkte 0 ~ 
turmak için gel. Biiyük anot . 
beni bunun için y<'iladı. Rica~ 
rim, kaıbul et benim için Jcab 

et. r 
Bu teklif, Ayşe için büyük J 

felaket oldu. Bu insanlar aras'.,ı. 
yabancı bir yare düşmüş gıbl ·~ 
kına döndü. Her )·emeK, her kO ~ 
ma ona, i~r:nce gibi geliyord ~ 
şaşırıyor, ne yemeğe ne de 1<00.,ı 
mağa cesaret ediyordu. Nih3~ , 

r;L 
dayanamadı, hıckırıklarla sa .• 

. k°' larak ihtiyar kadt'1ın yanına 
tu. 

Selaminin annes;: 
1 

61' 
- Sizi anlıyorum, yavruın· ~1~ 

dl. Mulutinizden farklı ıbu lfl~1 , 
te •bahtiyar olamıyacaksınız- ·r' 
zınız evlenmek!e bu muhite gı -1! 

miş oluyor. Onun saadeti için ~~ 
bir fedakarlık yapınız. J{ııt01~ 
görmemeğe razı oluruz, ~eli' ır 
istemiyorum. Zannederim Jcı.-· 
ni anhyorsunu•, değil mi?. d~' 
Ayşe köşkten kaçtı, Fatılt ıI'' 

küçük apartımmına geldi J<ııı'" 
ddkunakh bir meklub yazd1

• ,~ı 
rarından da bahsetmişti. J<ıl"' re• •. 
ancak pek ;eyrek, o da giz 1 ye~' 
rebilecektl. •Her şey içın, joı" 
muhitin için, benim arada bO 

mama lazlm~~ diyordu. , ,~3-' 
Ertesi akş1ın Ayşe, yat•;ıe,. 

sessizce ağhrken, kapı şidde ~, 
çıldı. Nezahet iı:erı girdi. A1'~i 
sinin boynun3 atıldı. Göıf8< 
içinde öperek .11, .,,1 

- Bunu kabul edecek rnı. 1, 
sandın, anne? diyordu. 5cıı 1 ~· 
görmemek .. lfayatımır son°"'r" 
d.ar senden uzaklaşmak. Bu00 .,ıı• 
pabilır miyim, sandın, srvıı111 JI. 
ne? Bunu düşünmek için dc1 '1 ~,~ 
man lazım. Artık, bütun 1<3 .Jıl 

ber~ 
ve günlerim senınle bera ~'' 
Senden baŞK3 hiçbir şeyle .,e 
lbir kimse ile alakam yoktorlG'~' 

Bu dakikada, neş'edcn çı 
1 

111 

dönen annenın, kaybedilen eı~f. 
yük haziney~ k3~uşmanııı :'r ,/ 
luğile başı h;ıştu. / 

İSTANBUL AVCILAJt 
KURUMUNDAN ) 

Mııamafüt, en son, kararını verdi: 

-- Sözü, tabii :sevkine bırakalım .•. 
Ve . kadehi tekrar Nimete uzattı: 

-- Iç Nımet.. İç .. Şerbet gibi rakı. 

Fakat, Nimet dayanamadı. Baktı kı, kendi sor
massa Refiğin bir şey söyleyeceği yok. Hep ha\'ayı
yaltan bahs pdiyorlar. Refik, kendisine: 

- Rakıyı nasıl buluyorsun Nimet?. Her a:<Şam 
içmeğe sakın alışmıyasın ... 

Bu zayıf, iptidai mukabele Nimette soğu\c. d,ehşetli 

soğuk bir tesir yaptt! 

Diyordu. Fakat, henüz hiddeti yalnız vahşi, yıı_ 
tıcı, paralayıcı gözlerinin huşunetinde; sesinin kısılış 
ve titreyiş;nde daha ümidi var, kandırmak arzusu 

Resmi dairelerin saat 14 dCri''' 
tatili yapmaları iizerine üy-el~ıcfl 
zin Av teıJkerelen ve kayıt 1\;l 
daireler kapanmadar. önce ye l' 
tirebilmelleri için pazar ve çar' il" 

hadan maada hergün saat 9 d3~ ~' 
11dc . .ı. 

. baren Kurum yazılıanes· ıe il" 

. memurun lbuluna~a.?ı saygı 1 

' 
, vjAr, Fazla söyliyemiyor, ters ters çıkışmak istemiyor. 

Diye sorduğu zaman, - Tabi. . Hay ... Hay ... Eebette ..• (Devamı var) dirilır. 

t 
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d-SON TELGRAF-t6Temmuz 1938 

Hava korsan arı ~;:;etinde bir H~!k san'.~tkcirla~ının 
Paristen Nevvorka altı sa tt h Kadın~arson Hımay!!_sine doğru 

' J a e er Genç ve guzelRum kızı H lk ' tk A 1 
Za •t k k b ·ı l k ? Anna DllSıl Ali @lmuş a san a ar arının man gı me a ı o aca mı e Namuskaraneçahşarakhayatını şı•ka,.yetlerı•, ı•htı"'yaçları 

kazanm~k kaygusile erkek garson 
kıyafetine giren genç ve güzel 

Genç bir fen adamının icadı.~ çelik ~:~:~t::~~:k~3~i::d:·::ia~:: Açtığımız ankete 
küre.. oksı·1·en maskesı·.. gu··zeııı·k ~~~:t~a~~~~b·tş~;~~ı:~~i~~ğ; Devam ediyoruz 

için, karakola çağırılmıştır. Genç 

kazanılan Seyahat :::;;:~~~~ ~:ı~1~~1;;ug~!~ Anketi yapan: Nusret safa COŞKUN 
rakolda da nazarı dıkkati celbet. Halk san'atkıirlnrı aromnda çet Güldür de diyor ki: 

7 ÜOQ miştir. açtığımız ankete bugün de devam - Derdlerimizin. ihtıyaçlan • 
1 metre yükseklikte iki gün\ bu .. açlu·ıkdlaer'o··1kd·au··nıearrr .. alar, kobay her bir tarafa, kah öbür tarafa kayı. Nihayet hükumet tabibinin mu. ediyoruz: mızın hangi bırini söyliyeyim. 

t~C •• b yordu. Sıkınca boğulacak gibi ol. ayenesine lüzum kalmadan, ken. Şmdiye kad~: h;çbirı karşılan • '- "U ı• d" ? D n· 1 d. · '·b· l · · k b Al ' HÜSEYİN MATIN CEVABI ı e yapan a 1 m ne lYOf r. ısu an atıyor: luyorduk. Bilmecburiye gece uy. ısı e. ıse erını çı arınca u 1
- madığı için hepsi birikti, üzeri mı. 

• Bu derece irtifada havasızlığa kusuz geçirdik. nin Anna isminde hır kadın oldu. Turan tiyatrosu san'atkarların. ze yığıldı. 
tia" mukavemet için bir aksijen mas.. Gece eğlencesi ğu, İstanbuld:ı. evlendiği bir er • dan Hüseyin Mat da şu cevabı Evvel§. bir lira alamınız da dör' 

8 Yolculuğu ne hale girecek mit ? kesi bulundurmak zaruri 48 saat Doktor, her üç saatte kanlarını kekten ayrıldıktan sonra haya - verdi: 
çıkarmamak mecburidir. tahlil ediyordu. En ufak bir te _ tını kazanmak 'çin erkek kılığına - Bize evvelemirde bir cemi. 

Ceııç T 
Dr. Rlşu demir kürede ... 

IJı.rie a ım Dr. Rişa He Ardo!a 
lık K.-·tayya·re isıc:syonundan cÇe. 
94n lıure. ile lıaıJaiandılar ve iki 
lı,,uaıı a1>acta kalara1; uzun müddet 
lııı-, a kalmil./~ rökorıın:ı kırdı • 

lıfah . 
'ııtı. •nı bır hcic;;..,;e o!an bu röko. 
b Balııb· R· ır h ı '§U yeni ve enteresan 
~o,. ;:cı Y?l.':u~lığtt bulmuş olu • 
'•t •d·( cılıınııı çocukluğu Jı,ay. 
h9<1İıe:e ecek <l"1"ecede meraldı 
4yıı; rle geçıni~ıır. 

ieı; 
8 

zanıcır.dc bugür.iin hadi • 
de 0,~Y•laca1, 1ıir silrat me•elcti 

lıte ~y~ yıc.,,. bttlu1luyor. 
t1ııı b tLtuıı hı! valc"alarııı taftıla. 
dq ,, e Y«rı1111L lıul'"l yolculuğwıu 

•Clpıı . 
~ ol ~a~-ı bu!1i~ndcn. hazırlan _ 
tıı 71 ı an ınk ı 1ribın ma•ı.iyctıni bü. 
~ 0fBilat ı to.l'ts • -l il! oni.rıtan bu ya'.!ıyı 
1 ız m t11ol'ltz. e~"r>,• ta ., ,nc.la,-, ayner.. a .. 

tı0kto . 
~''ko r Rı~unun çocukluğu 

liı. \'•r Rışu, pek nazlı büyümüo;. 
\'>t:ukh aıııaz değildı. Çok uslu bir 
1onte-·tu. Dört yaşında iken La. 
ı ·• ın n "ı· •serler.ni okuyor, ha . 
le ~Yan 

vdi~i h 0~un taburesine çıkıyor, 
lıy&uıı . •ka»elerı yüksek sesle ve 
s~k: Jestlerle söylüyordu. 

t .z y 
•k .&arct aşında coğrafyaya me • 

ll.ııı, h 1
• Odasının davarlarında ar· 

~'klarnıtalarda, miniminicik par. 
•tıe,d e, tasavvur ettiği seya • 

to•teri e takip edeceği yollar• 
il Yordu 

er · 
'•nıııe~ei.' .okumak, her şeyi öğ. 
&ıb, Çek stıyordu. Onu mıknatıs 

1',bab en şey ven ilikti. 
''l'abab. et tahsilin~ karar verdi. 
~•k kan·dt. her türlü tetkike bir a. 

l\'lu~ı ır .... 
fet Yu "·t .. ht'" 

1
: c.s ovor Şanteren se. 

•• ,. .. ,. ıle b .. 
"" t eraber ve Asya uze. 

' 01uk ~YYare ile 25.000 kilomet. 
:•~ eııııır tetkik seyahatine isti. ··u ış g" .. . • 
1 "1e nı .. oruyoruz. Pondişeri Ö-

~t•k bo~thiş bir cereyana kapı. 
~ n ~"finguJnıak tehlikesine dü-
1~ıııı.ı., ~kurtarıyor. Sonra. cüz. 
~ h,kk •asında, bu korkunç il. 
~r ıncta tetkikatta bulunu. 

l> ç•liıcı . ..._ •r.s . ~n hır mahbes 
·•ı-;,Olh Sıs ir; d . 
y "•te ,.n e. Parıslıler ot~-
''tl • Otob" 1 !\; ar b tıs ere hücum ed • 
~e haşıu ~aite mühim bir ter. 

Utfe t 1Y8CHktı. 
ayYare ist;.syonunda ıkı 

fen adamı: Doktor Rişu ile ku. 
mandan Artola çelik bir kürenin 
içine giriyorlar. 

İki buçuk ton sikletindeki çelik 
kürenin kapısı kapanıyor. Delik. 
leri kurşunlanıyor. İçeride mah. 
pus bulunanların, hariçle muha. 
bere için telsiztelgraf, radyo var. 

Bu çelilc kürenin içinde ve 7,000 
metro irtifada 48 saat kalacaklar, 
ilmi ve fenni tetkiklerde buluna. 
caklar ... 

Yolcular, beraberlerinde 35.000 
şişe oksijen götürüyorlar. Kan 
tahlili yapacaklar, kalbin hareka. 
tını kayıd ve insanların, hava taz. 
yıkına karşı ne kadar zaman, ne 
kadar saat tahammül edebileceği. 
ni tesbit edecekler. 

İki kanarya kuşu, üç kırmızı 
balık ve bir de kobay seyyahete 
iştirak ediyor 
Yalnız insanların değil, hay • 

vanların da mukavemet derece • 
lerini, hangisınin daha ziyade da 
yanabileceğini öğrenmek istyor. 

Dr. Rişu (önde) ve arkadaşı yer~ 
indikten sonra 

lar. İnsanlar mı, suda ya~ıyan !ar 
mı, yoksa havada uçanlar mı? 
Havalandıktan birkaç sonra 

İki saat sonra bu maske bir iş. semmüm eseri görülmüyordu. girdıği anla;;ılmıştır. yet !azım. Bu cemiyet bizim her 
kence aleti olur. Oksijen iştihayı Genç alim, telefonla haber veri. Genç Rum km, güzel vücudü türlü ihliya~larımızh · alakadar 
açar. Büyük bir sepet iç inde so. yordu: ve kendi tabii kıyafetile taşraya olmalıdır. Ş i mdiye kadar alaka -
ğuk et, meyva var. Fakat maske. _ Ne kan daramlarının tansı. çıkmağa ve bahusu~ erkeklerin a. sızlık yüzünden bu hale dii§müş 
yi kaldırıp çatalı ağıza götürme • yonunda, ne nabızlarda ve ne de rasında o vaziyette garsonluk yap. bulunuyoruz. Aldığımız yevmiye. 
nin imkanı yok. Tabii yemekten kalbin harekatında bir tebeddüi mağa cesaret edenedığinı ve aç lerle geçinmemize imkan yok. Beş 
vazgeçtik. var .. kalmam:ıJk için kadınlığını düşün. nüfuslu bir a ite ta;avvur ediniz. 

Ktirredeki radyoda, Amerika. miyerek erkekiigi tercih ve onu İki de çocuğu'il var. Geçinmekten Gece yarısına doğru birkaç sa. 
at uyumak istedim. Maske, kah Devamı 1 inci sahifemızd• takhd ettiğini söylen,iştir. aciz olduğum halde bir de bu ço. 

cukların tahs•l ve terbiyesini dü. 

Kara kedi gibi 
şünürseniz ne müşkül vaziyetler 
içinde çırpındığımızı kolay !ıkla 
anlarsınız. Bizden dört lira üze. 
rindeıı vergi alıyorlar. Halbuki 
vergiyi makııl bir nisbet dahilin. 
de versek t>limize biraz daha faz. 
la para geçecek. lM kuruş.alan bir 
artist nasıl otuc da dört lira üze. 
rinden vergi verebHir? Bize mak. 
tu tbir vergi tarholunmalıdır. 

-
Karı koca arasına giren Kon
tun tanımadığı erkek kimdi? Bu suretle :Cazancımızın yarı • 

dan fazladı vergıye gitmemiş o • 
!ur. Biraz rahat nefes alırız. Bu 
vaziyette biı)m için bir hakkı ha. 
yat yok. Bütün emellerimiz, ar • 
zularımız sönüyor 

Kontesin mektubu zehirden acı imiş 
Kont artıkayrılmıya mecbur olmuş Biıtün dileğimiz bıran evvel, 

mahrumiyet >çinde kıvranan halk 
san'atkarları,-ıın himay,' edilme • 
lerid ir. s~'bırsızlıkla bunu bek -
lİyQfUZ.• 

İngilteredeki karı koca davası. 
nm tafsilatını •Son Telgraf• bir 
iki gündür hulasa ediyor. l'eni 
gelen Londra gazetelerinden bu. 
nun alt tarafını almak tazım· 

- Hayır, onun ıçin ben kendi. 
!erinin ba,.ışmalarını istiyordum 

- Kont size, kendisini son de. 
rece müteessir eden bir mektub 
gösterdi mi? 

- Evet, göstern1işti. 
- O mektubu gördükten sonra 

konta karşı daha ziyade acıdığı. 
ruz doğru mudur?. 

- Hayır. Bu mektubu tekrar 
kontese yollamasın; söyled 'm. 
Yalnız kontun haHnden mütees. 
sirdim. Bir kadının böde bir mek. 
tubunu salklamak doğru olmadı. 
ğını düşünüyordum. 

- Neden• .. Bu mektubun ma. 
hiyeti o kadar mı fena idi7 

- Hayır, böyle bir şey yoktu. 
Konta, mektubı.; karısına iade et. 
mesini söylediğim vaki'. bana: 

- Asla, dedı, asla iade etmiye. 
ceğim. Bu mektubu muhafaza e. 
deceğim. Kontesin menfaati na • 
mına bunu s3klaııınm litıtm<lır. 

- Kont bundan sonra size ne 
dedi? Karısını ço'c sevdiğini mı 

söyledı? .. 
- Evet, öyle sö· ledı. 
- Mevzuu bahsolan bir centil. 

men vardı. Kont, bu adamdan 
bahsederken ho~nutsuzluk gös • 
terdi mi? .. 

- Evet, hoşnutsuz!uk gösteri... 
yordu. 

- Kont 9izinle konuşurken kon. 
lesin lbir gün bu adamh evlenmek 
istediğinden de bansetti mi? 

lJnnediyorum ki böyle bir 
şey söyledi. Fakat ben bu sözü 
şakaya buluşturdum . 

- Eğer kocası kendisini bllşa • 
mıya razı olursl kontesin büyük 
mikdarda bir par.ı vereceğini kon. 
tes tarafından · konta söylediniz 
mi? 

- Hayır. 

- Bunun için 25,600 dolar sözü 
geçmiş, doğru mu'! 

- Hayır. Yalnız 50,000 İngıliz 
lirası s0zü geçmişti. 

- Bu para da aşağı yukarı c 
' ka:dar etmiyor mu idi? . 

Evet. Kont beniİnle'I<onui;ıir
. ken· •hayali bir para• dtyordu. 

Burada kadının avukatı söz a. 
larak demiştir ki: 

- Paranın mikdarını ~ayin et
meğe mecburuz. Aşağı yukarı şu 
kadar dolar, bu kadar İngiliz di. 
yemeyiz. 

Buna cevab "!arak, kontun hu. 
kuki işlerıne ba'rnn ve şahid ola. 
rak şimdiye kadar dınlenen avu. 
kat Miçel demiştir ki: 

- Mevzubahs olan mikdar şu 
i.d\: 5,000,000 dolar .Yanı 1,000,000 
İngili zlirası. Kont ile golf oyna. 
dık. Ondan sonra oturarak konuş. 
mıya başladık. Kont bana, karısı. 
nın kendisine nekadar para ver. 
meyi dii§ürıdüğünü sordu. Ben de 

• kendisine anl3.ttım ki kontes, ilk 
zamanlar 250,000 İngiliz lirası 
vermeyi düşünüyordu. Fakat ko. 
casına daha ziyade bir şey hediye 
etmeyi düşündüğünü, onun için 
şimdi 50,000 İngifö vermek iste. 
diğini söyledim. 

- Kontun nvukatı • bunu ;şi • 
tince kont: 

- Ben böyle teklifi kabul ede
mem; demedi rru? 

- Bu teklifi reddetti. Ve bu • 
nun gülünç olduğunu, kendisine 
karşı bir hakaret teşkil ettiğini 

söyledi. nen de böyle bir hakare. 
te uğran\ıya kendimin razı oldu. 
ğumu söyledim. 

1 • 

1 

Kontun aleyhine açılan bu da. 
vada bu Danimarkalı asılzadeni'l 
karısına karşı olan zayıf noktası 
da kendini göstermektedir Çün
kü Kontun hukuki işlerine bakan, 
(Devamı 7 inci sayfamLzda ) ' 

BEHÇET GIİLDüRg GÖRE .. 
İzmir ve havallr;indc kendisine 

iyl bir şöhret yspnıış olan İzmir 
tiyatrosu san'atkılrlarından Beh _ 

Kanlı tabutun -
esrarı iki sene ... ............................ ... 
sonra çözüldü! 
Kanlı tabutun 
genç bir kız 

içinde bulanan 
bulan muştu. ölüsü 

KATİL KiM? ------- -~--
İki sene evvel Frans'.l<:la mütlıiş 

ve esrarengiz bir ci1ıa11ctin sırrı 

meydana çıka'!lmr.amt§tı. 
Bir tesadii.f eseri olarak iki ser~e 

sonra meydaıuı ç•k~ıı bu cinayeıiıı 
kısaca tafsilciımı ı>e sem hadiseleri 
yazıyoruz: 

Pariste işlenen bu müthiş cina. 
yet, Fransız zabıtasını günlerce 
uğraştırıyor. Telefonlar durmadan 
işliyor, katil şiddetle aranmakta • 
dır .. Katil nerede? Bir türlü mey
dana çıkarılamıyor (!) 

Alis 22 yaşlarınd~ ı:enç bir kız. 
dır. Daktiloluk yaparak, yaşlı ve 
du anasını gcçindırmeğe çalışmak. 
tadır. Henüz yeni nişanlandığı, 
kendinden döt yaş büyük yirmi 
altı yaşlarmdakL nişanlısından 

başka, yakın hiçbir kimsesi yoktur. 
Sade ve şatafatsız bir hayat yaşa. 
maktadır. 

Sıcak bir ağustos ayının akşa. 
mında, işinden dönen genç kız, 

anasının evd~ bulunmadığı bir an. 
da, üç yerinden vurularak, her na. 
sılsa, henüz daha ölmeden otur • 
duğu evin kilitlı mahzeninde bu. 

lunan bir tabuta sürüklenmiştir. 

Genç kızın, parası da olmadığı için 

bu tüyler ürpertici cinayetin, mad • 

Genç kanh tabuta kadar 
sürüklenmişti 

di bir hırs 'çtn i~lenmedıği kuv • 
vetle anlaşılmaktadır. Rekabet, 

aşk veya kıskançlık, geriye kalan 

sebeberin en müh\mlcrindenciir. 

Gerek gen~ kızın anasınııı biL 

lira alanımız da ayni ölçü üzerın. 
den yani dört liradan vergi veri... 
yoruz. 

Saniyen: Tiyatro direktörlerine 
dikkat etmek lazım' Önüne gelen 
bir kumpanya yapıp Anadoluya 
çıkıyor. Tiyatro k.ımpanyası nanu 
altında icra)' ' san·at ediyorlar. 

Sonra bu ;şin komisyoncuları 

var. San'atl:ı, sahne ile alakası 

bulunmıyanları çalıştırıyorlar. Ha. 
loik! istidalar bu suretle ortada 
kay!boluyor. Bızd? de meslekten 
o1anları tanıyarak, tanıtacak bir 
müessese olmalı, bu da ancak ce. 
nıiyettlr. Cemiyete alimiz bakı _ 
mm.dan da ihtiyaç var. Çalı.5amı. 

yacak hale gelınce halimiz ne ola. 
cak. Ben Jn>ndi h~sabıma 35 sene. 
dir çalışıyorum. Nihayet 'beş se. 
ne daha çalış.~bllirim. Bu beş sene 
sonra ne olacaqım? Bana kim ba. 
kacak! Hayatı'il nasıl geçecek .. 
MUAMMER BÜYÜK OKTAYIN 

FİKRİ 
- Hamalların leblebicierin bile 

cemiyeti val"ken bizim bir cemi • 
yetimiz yok. Ev,·elii hır cemiyete 
malik olmamız 18zım. Güzel bir 
cemiyet binası .. 

Altında muntuam hır kıraat • 
hane hu kıraathaneyı cemiyet iş • 
JeteOOk, içinde ihtiyar artistler ça. 
lışacaklardır. Bu sureti~ ihtiyar 
a~tistler, sahnl'den çekilmiş olan. 
ar işsiz kalmazlar. 

Bilhassa kur•ıl!cak cemiyetin 
ihtiyar artistleri sefaletten kur . 
tarmak başlıcı vazifesi olmalıdır. 

Sonra dör \sınıfa ayrılan ti -
yatro kumpanya!arıle başlarında. 
kileri tesçll ve idare kablliyetleıi. 
nin fazla olrna'<nı aramalıyız. La. 
alettayin adamlara tiyatro direk
törlüğü yaptırmamalıdır. Tiyatro 
he.vetleri geu:likle!'ı mahallerde 
Halkevlerinin kontrolu altında bu 
lunmahdır. 

Rüsum için şimdHik birşey söy. 
lemiyeceğim . Çünkü hükumeti • 
miz bize yüzde 17 tenzilat yap • 
mış ıbulunuyor. 

Bir iıı\eğimı7. dah1 var ki, o da 
şudur: 

Duvarlara asıimıyan belediye • 
nin ilan rnahal!el'ine talik edil • 
miyen el ilanbrından puldan gay. 
ri afişaj ücreti alınmaması .. Bu riı
sum içinde rüsum oluyor. Sonra 
kendisinin birlik olduğunu iddia 
eden malum teşekkül polisi işgal 
ederek h~ryerde bize vesika sor. 
duruyor Rica ederim Buna rıe 
hakları var?. Cumhuriyet devrın. 
de her san'atkiirın icrayı ticarettr 
serbest oldu~unu birlik heyeti ida. 
resi bilmiyor mu? .. 

* Fırsat buldukçı halk san'atk:ir. 
]arının dC'I'dler inden, şiki\vctl~rin. 
den, iht•yaçl:ı•ı!ldaıı bahsed,yoru>. 
Alakadar makamların bu derdlPr, 
durmaları bir memleket mes:r-l (' si 

ihtiyaçlar, şikıl.yet!er üzerinde 
olduğu için faydadan ha~i değil • 
dir. 

NUSRET SAFA COŞKUN 

dikleri, gerek nişanı•sının söy!c . 
dikleri ve ger~!,,: e!G.c edilen ip uç 
ları bu kanlı muan>mayı çözmLye 
kifayet etmemiştir. Bunun için, 
kanlı tabut kanlı sırrile gömül • 
müştür. 

Katil kim? T:ıbul kılitli mah • 
zene nasıl 30kulnıuştur? Hep bun 
!ar çözülemiyen bir muaMmadır. 
Epey zaman, Fransız cinayet m~ 
sasını uğra"?tırau bu esrare!ıgiz, 

(Devamı 6 ncı ı.ayl'amızda) 



l. - SON T E J, G R A t ' - 16 Temmm: 1931 

Valinin 
Muhakemesi 

Ankara 16 (Hu:111si muhabiri -
mizdeıı)- Vali , e llclcdiyc R.-i,i 
Muhiddin Ostündai:ın muhake
mesine bıı sabalı saat 10,Jfl da de
\.'am edildi. İlk sö1ii miiddeiumu. 
mi aldı. İddıanaınt•.,.ini okumı)·a 
başladı. 

!Uütealuben Yali ile ·;ekilinin 
nıiidafaada bıılıınmabrı muhte _ 
UM'ldir. 

Va li bu ak§amki trenle İstan
bula dönecektir. 

Dunkü celsed~ evvel~ Muhid
din Üstündağa bazı hususlnr hak
kında sualler soru!mu~ ve bun
dan sonra dahıl!y~ teftiş heyeti 
tarafından hazırlorıan fc,ieke O

kunmuştur. 

Bu fezlekede a~··' mezarlık ışi 

uzun uzadıya izah V( teşrih olun
<lııktan onra Vail ?.!uhiddln Ü~
tırndağın muamele ve Jı:ır(•ketleri 
'''"'Zifeyi ihmal \~e su~,~tima~ rrıa

h.yetınde bir saç olarak g&tuil
rr.ektc ve hakktcd9 Türk Ceza 
Kanununun 230 ve 240 ıncı mad
delerine göre bk b,.t icrası ileri 
ı<ı.rülmekte olduj:!u gorüinıüştür. 

Mtiteakıben reis; bu fezleke 
hakkında herhangi Lır diy~ceği 

olup olmadıJ'!ını vahye tcmıuş o 
da şu cevabı verrııışLr: 
•- Def'atla arzcttığim gibi, blz 

arsayı kanunun veı;d:gi salahiyeL 
le pazarlıkla satın aldık. Üzerin
de bir vuifenin mes'ıılıyet;ni ta
pyan bir adam. bu vazifesini ya
parken kanunun kendisine ver_ 
eliği müteaddid sa!Alıiyetlerden 

bır tanesini te~cih etmekle ser _ 
lıest olmalıdır. Kanunun bize li•11-
şettiği müteaddid salahiyetlerdrn 
hlrini kullanmak''• (iiğerini kul
lanmak, bir mes'uliyet tahmil ~L 
meli midir? Gene, bıı işte mec -
lıur olmadığımız huldc lstim~ak 

k:mununun ikinci mıd,eoin! t&L 
b1k ettik. Bu suretle muamelen:.
" urule uydurmak istedik. Buna 
lrnuni hiç bir mecburiyet;ın,z 

yoktu. 

(.'ot: Bu maddeler; S aydan 3 

sene ·e kadar h~pis ve para ce
zasıdır.) 

1 
Delilsiz iddialar 

Takd.ri kıymet mazbatası yok
tur deni! yor. Halhuk. mazbata _ 
!ar vardır ve b • komisyon tara
f:ndan yapılmı~tı .. Bu kom·syon 
laKdiri kıyme~ m.:.zbatasım yap_ 
·ıı •' 'a!iıhiyettl. ·: Son · a satış 
tıtfı".i olan 73 t..•'!. liran~n rayice 
r. ıın olmadı[:ı ı;.J;·lcn yor. Fakat 
t'iJ'lun drliJi ;rer • ·•rıiyor. 

Ph· kimseyi u ·uza aldığı bir 
ma' ı aynı fi otla bekdıyeye ver
ffiPSi içın ıcbara k.nuH s:ılihıvP
tın•l? yoktur. 

Sakıt haiedana aıd aruiden be
led:yenin haberdar olmaması 

mümkün değildir. deniliyor. Hal
buki belediyenin bu'ldan haber
dar olması için b;r sebeb ~·oktı;r. 
Maliye dahi bunu bilmiyf'bilir. 
Nihayet bu muamele böy ı~ bir -
birinden uzak ve fasılalı değıl, bi... 
ri biterken diğeri l>ışlıyan bir 
muameledir. 

Likof:lu Eşref 
Tahkikat fezlekes'nde Lilro!;lu 

Eşrefin sicilimin bozuk o:duğu, 
benim kendisini ücretten maaşlı 
memuriyete geçirdiğim kaydr -
dilmektedir. Eğer bu adamın sL 
cilli bozuk idiyse ve ben sirilli 
bozuk bir adamı ıs>;hdam etmiş
sem hakkımda kanuni takibal ya
pılmak lazım gel.reli. Müfettişin 

konuşacağı lisan, bu değildir. 

Kaldı ki, bu adam, h~nim zamanı 
memuriyetimden evvel, belediye
ye girmiştir. KendisUıi ücretli i 
ken · maaşlı yapmış olduğum ya _ 
landır.> 

Bundan sonra m~znunlardan 

Büyükadalı avukat Avni Yağız 
cevabında ezcümle demiş<:r ki: 

- cEğer huzuru alinizda beraat 
kararı alırsam; badema dahiliye 

bQyeti teltişiyesinin ve Şılrayi 

Devletin çizdiği yol üzerinde de

ğil; mesleğımin bana emreıt1ği 

yol üzerinde yürüyeceğim'.• 

Bu zat tan sonra eski be1 ediye 

reis muavini ve şimdiki izm.t va
lisi Bay Hamid Oslı:s.y da bu işle 
alakası olmadığını söylemiştir. 

Polonya - italalya 
arasında 

Parıs 16 (Hususi)- Halen '.Ad

rıvatlk sahiUerinde istirahat et -

m<'<'e o'oın Polonya Cumhuneisı 

Mogisl<'l"1in bu-günlerde İtalya 

D.'~tkli Musolin! ile Haric; ·e 

N•L r Kont Cianoy ~ kabul &Y.lc
mt.,ı !·chıenmekttrlir . 

lla'cr; Rıgada bulunan ve kom

ru o~v!etlerle l'<ı~onya arasında 

Selahaddin dün 
göz yaşları arasında 
Ebedi metfenine 
Bırakıldı 

Beşıktaştakı tayyare fabrika -
sında bizzat imal etti •ı tnyyaresi. 
nı, mak ~ıst İlhami ;le birlikte 
Aııkaraya götürürken İnônünde 
k.pakl .arak ök:ı tayyare mü -

hcndis• Sa1i'ıadd.'1 A'.anın cena
ze r:- r ımı dün parlak bir şe

k .do ıcra olunmuştur. 

Bu hava şehıdimiz:n bir bay • 
raga sarılmış ol n tabutu öğ!e 

vakti; Teşvıkiyedc Rumeli cad -
de~ındeki Güven apartımonından 

kaldırılarak Te~vikiye caM.,~'ldE; 

namazı kılındıktan sonra Edirne
kapıdaki Şehidlıkte hazırlanan 

ır.akberei mahsusasına tevd ediL 
mı t ıı-

Sa :ıraddın Alanın tabu'u, Ni
şan ta .~·fak Lltametgiihı!'dan kai
d.rılrken asker ve polis müfre
•e 'rro tarafında'! selamlanmış, 

ıalk tarofL da." göz yaşları1e teş

,., edil'"'."! t.r Ce.,aze merasimine 

Lt~ bul Tayya•e cemiyet. erkar.ı 
ug ,ınd. şclıid düştüğü hav~cılık 

alfm.r e m • s.ıb bırçok zevat. ça
lışt ğı f '"• ka me'.'.lsubın; ılc ken

dismı seven arkada("ları ve mat
bı.:at rnJmessıilcri ;ş'irak etmiş -
tır. Merhumun kabrine elldcn 
J. zJa ÇP!enk konulrr.u·tur. 

iiaıu Hkı bir do.ıtluJ, tesisire ça
~,~~n Leh Hariciy~ Nazın Baron 
b ek de yakında Cumhurreisinin 
faııırıa gelecektir. 
B~I· in bu kabul resmi esnasın

da Mosiski"nin ı;:!zd;nde buluna

cağı sanılmaktadır. 
Siyasi mahfeller bu mülakata 

hususi bir ehemrr iyet atfetmek
tedirler. 

Birbiri erile 
Yarış mı 
Ediyorlar? 
DUn bir Çek tayyaresi 

Alman hududu Uzerlnde 
uç mut 

Berlin 16 (A.A.) - L inz'den Al
man isthibarat bürosuna b !ld iril _ 
diğine göre bir Çekoslovak tay _ 
yaresi dün Lonnevwald civarında 
Alman hududunu geçerek birkaç 
dakika Alman topraklarının üs -
tünde uçmuştur. 

Ankarada 
Şiddetli 
Yağmurlar 

Son bırkaç gün içınde Ankaraya 
sürekli ve şiddetli yağmurlar 

yagmaktadır. B u arada dün de 
akşamüzeri başlıyan ve üç dört 
saat de\·am ede:ı şiddetli yağmur_ 
!ar şehrın birçok yerlerini göl 
haline getirmiştir. 

Sokaklardan seller halinde a _ 
kan sular bazı semtlerde evlere 
hücum etmıştir. Burada Hamam 
önünde 4 ev ive n-::tmcn, Neca
tibey caddelerinde diğer birçok 
evleri s-.ılar basmıştır. B undan 
başka İncesu üzerinde bir de köp
rü yıkıld,ğı haber verilmektedir. 

Hatay 
(Birinci Sahifeden uC vam) 

Beyurt 16 (Hususi) - Hatay 
mesele.-i lıakkında Fransa iie Tür
kiye arasında yapı!aıı antanta iş
tiTak etmemeğe kııt'i surette ka • 
rar ı·eren Şam hükümeti, artık, 

bu kararını açığa vurmağa başla
mıştır. 

Nimresi gazeteler bile lrn hu • 
susta neşriyat yapmaktan çekin
memektedirler. Bı. gazeteler Ha. , 
tay itilafının hukuki (!) kıymeti 

olmayıp sa.dece siyasi bir ar.la~ma. 
hududunu a.şamıyaca.ğını iddi ey
lemektedirler. 
Diğer ta.raftan A ıı;.ara.da bir ü

çüzler itilafı yapılması i çiıı bcı~ _ 
lG.1lan ve bilıilıare tatil ~dilen mü
zakerelerde Suriye tam mana.rile 
bir sobuta.j rolü oynumıy1 kurar 
vermiştir. 

Suriyenin bugünkıi ruhi hale • 
tine ve bütün Ara?ı 1'1eınleketle
rinde esen ha.vaya baicıhrsa Su -
riye, Hatay ba.1ısindc bugün aldı
ğı taı·n değiştirme l:arm'lnı kolay 
kolay ı:eremiyecekt ir. 
Maamafilı kati !.:arar vaıanile_ 

Tin birkaç gün so1>raya bırakılan ı 
umumi kongrelerinde verilecektir. 

Sarışın 
Kadın 
Mes'elesi 

Sarı~ı nkadın hadisesi hakkın_ 

da bazı noktaların tenviri ıçın 

dün Malatya zabıtasına telgraf 
çekilmiştir. 

Bilhassa Ali Rizanın Malatya
da sicım.le boğduğu 2 çocuğundan 
birin.!l karısı Yanolanm sevişliği 
ve Ali Rizanın İpsalada öldürdü_ 
ğii Muhıddinin sulbünden ~elme
si ve bunun Ali Rizayı çok kız

dırarak cinayetlerini yaptırdığı 

kuvvetle muhtemel görülmekte
dir 

Esasen Ali Rızanın iistüPde bu
lunan ve eşyası arasında çıkan 

bazı ilıiçlar; katilıi erkek\;k hls.. 
sasından mahrum bulunduğu d:ı 

anlaŞllmıştır. ----
Türk harfleri inkılabı
nın 10 uncıı 
yıldönümü 

(B ırinci sahifeden devam) 
maga karar vermij ve bu arada on 
yıllık resmi neşriyat için biblirnğ
rafya da nc~retmeği düşünınüştür. 

Cumhuriyet hükumetlnin ilmi ' 
ve idari sahalarda on yıl ıçınde 
sarfetmış oWuğu faaliyctler.n bir 
nevi bılançosu mahi~etirü de ta
şıyacak olan bu kitabın tert"b ~·e 
neşri içın Ba.~bakanhk ne~rıyat 

ve mıldevvenat müduru Baha 
Kutayın reisliğinde bir kon1isyon 

te~k.l ed.lmiştir. 

On) ıllık resmi rıe~rıyat b.bli
yoğrafyası için toplsnacak olan 
matbualar arasında kJnun, nizam 
name ve ta!imatnaıneler, izrıhna -
nameler ve bunların ihti\'a ettiği 
kitab mecmua ve satre, raporiar, 
layihalar, istatısr !er, yıllıklar, 
mevkut ve gayri mevkut m<cmua 
ve bülten g'bi neşriyat, idari, ılmi, 
mesleki neşriyat, n,ekteb ve ders 
kitabları. iç ve dış propagancl.ı n"ş-! 
riyalı da bulunacaktır. 1 

Bütün Bakanlıklar bu hususta
ki hazırlıklarına başlamış bulun
maktadır. iç bakanlık da v;Jiıvet
lerin on yıl içinde yeni harfler;e 
bastırmış oldukları bütün matbu
aları vilayetlerden istemiştir. 

Viliiyeter Türk harflcr;nin ka -
buü tarihinden ·bugüne kadar vi -
layelleri içindeki resmi müesse -
selcr ve resmi daiı el erce matbaa 
ve teks:r maki.nesile kitab halin -
de basılmış olan bütün eserleri 
yollıyacaklardır. Vilayetlerdeki 
eserler umumi mu\"azene ve hu
susi muhas<ilıe ie belediye Ye köy 
bütçelerinden veyn resmi mües -
scseler parasile bası:mış olanlar, 
şahıs tarafından bastırılıp da u • 
mumi muvazene, hususi muhase
be, belediye ve köy bütçelerinden 
veya resmi müesseselerden para 
yardımı yapılmış olanlar, da;re ve 

müessese mensupları tarafır.dan 
şahsan tabettirilip çıkarılmış mes. 
!eki ve ilmi eserler olmak üzere 
üç kısım üzerine tasnif olıınacak
tır. 
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JeUlstln~ 1 R A Oy Q 1 
Bombalar patlıyor BUGÜNl{Ü PROGRAM 

1 
Akşam ne§rtyatı: 

"sanlar O"lu"yor 18,30 Hafi! müzik: Tepebaşı be-
lediye bahçesinden naklen. 

Kudüs 16 (A.A.) -- Dün öğle -
den sonra Kudüs!e patlıyan bir 
bombadan ölenlerin miktarını yir
mi olarak tahmin etmek doğru 
olur. Ağır ve hafif yaralıların mik- ı 
tarı ise yüz kadardır. Suikasddan
beri bütün şehir endisc içindedir. 

NM>lustan bildirıldiğine göre 
dağlarda saklanmı~ olan asiler aS
keri kıt'alara karşı ateş açmışlar -
dır. Ordu ve polıs kuvvetlerile 
harekete hazır bir hald~ bulun -
durulmaktadır. 

Kömür ve demir 
Sanayiimiz 

(Birinci sahifeden devaın) 
Diğer taraftan Kaı·abiık tedki. 

katından da çok mtisbct neticeler 
alınmıştır. Şehrin p:j111 Prost ta· 
rafından yapılacak~ır Şehirde 

mekteb., hastane, Halken, umu
mi hamamlar, spor yerler,, dans 1 
daireleri. ktitubhane, sıncma, otel, 
memur ve amele ıç"n b<hçelı e\·-
ler, apartımanlar, su, havagazf, 
elektrik tesisatı bulunacal< v<! bu 

19,15 Konferans: Prof. Salih Mu
rat (fen musahabeleri\. 19,55 Bor 
sa haberleri. 20 Saat ayarı: Gren
viç rasathanesinden iaklen. Bel
ma ve arkadaşları tarafından 

Türk musikisi. (Eviç faslı). 20,45 
Ha,•a raporu. 20,48 Ömer Riza 
Doğrul tarafından ara'lca söylev. 
21 Saat ayarı: Orkestra: 

1- Keler _ Bela: Tampl vayhe. 
2- Puçini: Manon L~sko. 
3- Çaykovsky: Dans arab. 
4- Çaykovsky: Vals. 
21,30 Necmedd in Riz~ ve arka

daşları tarafından Türk musikisi 
(Uşşak faslı). 22,10 Müz;k ve var
yete: Tepebaşı belediye bahçe -
sinden naklen. 22,50 Sor. haber
ler ve ertesi günün oroırramı. 23 
Saat ayarı: Son. 

Sultanahmed 3 üncü sulh hu
kuk hakimliğinden 

Muvaffak 
Olacağına 
E . d" ' mın ım .•• 

(4 üncü sahifemizden devam) 
lamıya başladı. Fakat, Hovar'in 
Paristen Mo~ovaya hareket etti
ğini ögrenince güldü : 

- Muvaffak olacağına emin _ 
dim!. .. 

Dedi. •Pari - Suvar> gazetesi, 
telefonla sevimli yıldızla görüş
müş, sevimli yıld ız: 

- Evet, çok memnunum. Mu.. 
vaffak olacağına emindim. Bu 
müsabakaya benim de iştirakim 

ciddi surette mevzuu l;<ahsolma _ 
mıştı. Bunu reklam yapmak iste
diğime hamledeceklerdi. Yakında 
P arise geleceğim. İleride Okya
nusu beraber geçeceğiz. Eğer 
mensup olduğum kumpanya mü_ 
saade ederse ... çünkü mukavele 
mucibince, tehlikeli sporlarla uğ_ 
raşmamak mecburiyetindeyim .. . • 
demiştir. 

Üsk üdar İ cra Dai resinden: 
Hamzanın al"caı;ından temli _ 

ken Kemale borçlu Mustafa Eş.. 

refin tasarrufunda bulunan Göz.. 
tepede Eehmet Efendi mahall~ _ 
sinde Taş Mckteb sokağında eski 
~2. 23, 24, 14, 15, 24 mükerrer ye
ni 7, 11, 10 numaralı sağı Gülen
dan bahçl'si solu 10 arkası 6 ha-

suretle7 hın kışılik bir sanayı şeh
ri kurulacaktır. 

Dew.·r fabrikası 20 milyon lira-
ya mal olacak v duı·t tant· günde 
300 ton F."aden er"!( ctk Yüksek 
fırın bulunacaktır 

Davacı müteka!d General İbra
h.m Hakkı tarafından Bcşiktoş 

Köyiçi Ccdıdıye sokak 18 No. da 
Hacı Hasan oğlu :\fostafa ,.e İs
tanbulda Balıkpazarı Yağcılar S. 
19 No. da Öme• nezdinde Meh -
met F.mı-, Kızı Ürnmiigülsiinı, 
Nesime, llüseyın oğlu Süleyman. 
Hasan Hüseyin. Fatma namı di
ğeri Anakız \'e saire alc~·hler.ne 
38/878 No. ı1 dosya ile açılan iza
lei şuyu davasının \'apılmakta n_ 

lan muhakemesınde mtiddeiakyh
leri11d n Ümmügülstim, Nesime, 
Hasan Hüseyin, Sü1e_\·tnan, An··
k,zın ikametgahların, n meçhııl 

olmasına b·~aPn 1liınen da\'et.ıYe 

n rnuam :~lı gıyap Karar. tebliğ 
cdıldigi halde itiraz edılmemiş ve 
markemcvı gelinmem ş olduğun
dan ve kab.:i taksim olmadığ' in
delkeşil a'lla ılan musaın bilmü
zayede satılmak suretıle şuyuun 

izal!·sine \'e bilcümle masar f n 
tahsiline kabıli temy.z olmak ü_ 
ze•e 13/7 f!l38 tarihinde ka; ar \'~-

- rila numaralı arsalar ile mahdut 
,.e tamamı 3500 lira kıymeti mu
hamn'eneli yenı inşa edilmiş sırf 
nı:ilk bahçeli bir e\'ln açık :ır•ır

ma .le satılmasına karar Yetil -
miştir. 

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

iğfal Edilen 
Çocuk 

Ni~aı. lcişıı.da seyyar satıcılık 

eden Eytib; bırkaç gün evvel evine J 

döndüğü zaman !~ yaş:ndakı kızı 
Sabahatı orada buiamamıştır. 
Kız akşamüzeP: de eye dönrne

diğinden \•aziyet p .... l ~e haber ve-
r!..mi~tir. 

rilmi olduğundan tanhı ıliında•ı 

ıtibaren sekiz gün zarfında tem_ 
~:zi dava cdi.medigi takdirde 
hükmun kt-sb: kat'i\'et edPregı 

i!imen tebliğ olunur 

Nılıayet l'\"Vclkı g-" Eyubün 
hır arkadaşı Top!> meden gPçer -
ken Sabahat, b·r ""'' k~pısında 
görmtiş 'e \"aziyetı babasına ha -

İstanbu 4 ~u krıı .ılemur;ui:tın
her ve miştır. Babas. da bir istida 

dan: 
ılt• muddeıum:..mıl ğ, T'lliracaat 

Tamamı aoJ Lr.ı ki\ mttı mu~anı_ 
ederek kı.z;ııı o evden poıisler va-
sıtasile aldırtmıştır. miııel. İstanbu: • forcanda F·ıatpa~a 

sokağında 93 küttik ·ıs;ı ado 12 par.
1 

Sabahat yolda gezerhn bir ka-

1 
sel ve eskı 41 ven• H No. lu dnK

dın tarafından cedfıdl.ık• olarak 
k5.nın nısıf his;'-'~ı .lfın tarihinden 

alınmak kay dile ~rnndırılaı ak bu 1 
itibaren 30 ;ıiin mLddetlc aÇ"ık art

evc get,rid;ğin so~lemiştır. 
b tırma~·a konJ.nu~ olup birince ~.çık 1 Yapılan muaven~sınde azı te_ 

arttırması 18 l~ı u:>a tar ·hım· tesadüf 
C3\ ÜZ 3.,arı görülJnüştur 
Sabahatın ev:adlık olarak alın. eden per~embc günti >aat 10 dan 11 

d · 1 b. f' · 12 e kadar dairede '•pılacaktır. Ve 
ıgı evE:: ge en ır n11sa ırıtı ya- . __ ~ .. 

kıymetının 1 ı ıo ını bulm~1dıgı tvk-
şındaKi oğlunun g .. ce Sa-babatlc 
avn. odada yattığı anla:ıoıimı~tır. 

Tahkikat devanı ctrn~kt· '' . 

Dahiliye Vekili 
Şehrimizde 

IBirind ıahifeMn devam) 
ekspresle AnkaradJ' 
gelmiştir. 

se-hr•mize 

Şükrü Ka\-a, Haydarpaşa .stas_ 
yonunda Vali Vek .ı Hiidayi Ka -
rataban, Belediye reıs muavini 
Ekrem Sevencan, Belediye reis 

mcıa,·ı'li Rauf Demirlas ile Partı 
ve Beledi~·e el'kfını V 4 meb'uslar
Ja saır dostları taralnıdan karşı · 
lanmıştır 

Bay Şükrü Kaya ~ehrlmizde bir 
müddet istirahıt edt•rck \'e km·-

vet' bir ihtimale göre ay sonuna 
doğru memleket iç;ndeki tedkik 
seyahatıne başlıyacaktır. ·-"---·--

ZAYl 

1265 nu ara'ı tek atlı yük ara
bası plakasını uyı ettim. Yenisıni 
alacağımdan hükml! yoktur. 

A',sarayd~ fırıncı 

i\tu.tafa Doğanc' 

temmuzda toplan:ıcaktır. Tasnif 
fişler· hazırlanmış, Baqbakanlıkça 

Bakanlık ve \"iliıyetlere gönderil. 

miştir. Fi§ler 29 temmuza kadar 
doldurularak Başbakanlıktaki ko-

misyona gelmiş ohcaktır. 

1 dirde ikınc• eı.~Lk arttırm..1sı dahi ı 
3/9/938 tarih r. n'üsadif cumartesi 
günü ayni :n~~hni \'C' saatte yapıla_ 1 

caktır. İstlkl ! ·r~'1 kıymt'lnin 'ı 1 
7,5 n sbetinde pc\• ak<·<>s? VL'ya rrıil1i 

bankanın mf:".ki. Jbunu vt•rn.eleri 
lazımdır. 

Evsafı: !\-lezkiı• gayrı ım·nkul ha
len kalaycı dtikkanı olup mııhtecı 

tamırdir Esk ı d~,n;r hpenkl . kö
pıdan di.!kk5ııa girildikte zeminı 1 
kısmen taht.ı, kısm<'n kalaycı ocağı 

olup ta,·anı hağdadi sıvalı ,.e porta_ 
t f tahta 'l!erdıve1' ile üstündeki 
odava çıkılır. Üstü bir oda halinde 
citikklmın altuıd1 bir bodrum, kü

çük ocak ma'ıdlh olup zemini tah_ 
tadan içinde 'yd:ı 5,•kiz lira kira 

iıle kalaycı Alı kiracıdır. 2004 No.lu 
İcra ve irıa~ 1,anununun 12b ıncı 
maddesine tel'fikaıı hakları tapu si. 
cillerile sabit nlmıyan ipotekli ala_ 

1 caklılar il~ ı:Lğcr nlacaklıların irti.. 
fak hakkı slhip!•e:-inın bu hakları 
nın ve h i.lSUSile faiz ve masarafa 
dair olan ıdd'alannın ilan tarihin. 

den itibaren 20 gün zarfınrla evrakı 
müspitelerile bır:iktc dairemize biL 
dirmelcri liızı-rıılır. Aksi takdirde 
hakları tapu sicilile sabit olmıyan_ 

!arın satış bedelinin paylaşmasın

dan hariç ka1acık::.rı- v~ daha faz_ 

la mallımat ~l'l'.ık istiycnlerin bu 
işe dair da:rcm;•in 37 ,'259! sayılı [ 
dosyası irac ve talsuiıl verileccgi 
gibi müddeti kanuniyesi içinde 
dairemiz d:vanhane~ın~ asılacak O-

Mükemmel ve eks"ksiz bir tar?- lan açık arttırı1n şırtnamesini oku
yab:lecekkri ,.e mi.Hcrakim vergi-

da yapılması için çıılışılan bibli - 1 .
1 

t . t ·r· .. _ .. . . er ı e crıvır;yc ve anzı ıye rusu-
yograf) a, Turk harflerının devlet , bo 1 ·t 1 bed 1. ·· 

ı mu rç uy'.l aı o up e ı muza_ 
dairelerinde tatbika başla"masın!n ı yededen tenı..l olunur. i irmi sene
onuncu yıldönümü olan 1 kanunu- lik ta vız bedeli ile '; 7,5 resmi dcL 
sani 1939 da açılacalc sn gide teş
Jırr edilecekt:r. 

151i;cni'.'.l müşteri: ' ait b~lw1<loJzu 
· ft!'l oıu~tır. 

Vazi~·eti lı aziraM: Cephec.leki 
kargir durnrlı ve ıçinde muhte
lif cins meyva agaçları ,.e yüze 
yakın mesva fidanı bır tulumbalı 
kuyusu haricen sı\'a ve _!Jadanalı 
iki katlı evin zemin katı: Tek ka_ 
natlı arka tarafüm içeri girild:k_ 
te bir sofa üzerinde ikı oda bir 
kömürlük kargir bölme dcn·arla 
ayrılmış koridor üzerinde bir oda 
b;r hala b:r banyo malıallı ve bır 
mutfağı olup ön tarafındaki mer
dinnin yanında ~emın .kata giri. 
lir bir ufak kapısı Yardır. Bırinci 
kat Haricen ayrıca on basa'T1aklı 
mozayık merdivenle çıkılan bır 

sahanlıktan çift ka_>ıatlı kapıdan 

girildikte zeminı çinı antre ve 
sofa tizer,nde ıK. oda iki beton 
ayak üzerine ı linad edilmiş df'_ 
mir korkuluklu hır tarasa ayn. 
kat üzerinde kfırgir duvarla bo_ ' 
lünmüş bır korıdor üzerinde bir 
oda bir hala ve termosifonlu ban-
yo mahalli ve zemmi karosumen 
dö~eli ocak ve ı.mslukları bu!u _ 
nan muntazam mutfağı ve işbu 

mutfaı\ın ön tarafındakı kapıdan 
on iKi ayaklı moza ·ıklı merdi _ 
\'enle bahçeye ınılir sen-ıs mer
dıwn, olup binada elektrik, ıPr

kos. havagazi tesôsatı mevcut.tur. 
Sahası 1340 metre murabbaı olup 1 

115,5 metre murabbaı bina ve 
mütebakisi bahçedır 

1- İşbu gayrimenkulün arttır
ma kararnamesi 20/Temmuz/938 
tarihinden itibaren 938/1526 dus
ya ile Üsküdar ıcra daires;nin 
muayyen numarasında herkt=-s!n 

görebilmesi için açıktır. İlfınd• 
yazılı olanlardan fazla mallımat 

almak istiyenler işbu şartnamry. 
938/1526 ile memuriyetimize mü
racaat etmelidir. 

2- Gayrimenkul 17/8/9311 çar_ 
şamba günü saat 10 dan 12 yeke
dar Üsküdarda İhsaniyede Şenf 
Çeşmesi sokak 16 numaralı adliye 
binasında Üsküdar İcra Memur. 
luğu od asında üç defa bağırıldık
tan sonra en çok ;ırttırana ihale 
edilir. 

Ancak arttırma bedeli muham _ 
men kıymetin r, 75 ini bulmaz 
veya satış istiyenin alacağını rüç

hanı olan diğer alacaklılar bıılu
nursa bedeli bunların o gayri -
menkul ile temin edilmiş alacak

ların mecmuundan fazla çıkmaz_ 

sa en çok arttırana taahhüdü ba_ 
ki kalmak üzere arttırma on beş 
gün daha temdit ed,lcrek 1/9/9~8 

Perşembe günü saat 10 dan 12 }e 
kadar Ü~küdarda İhsaniycde Şe
rif çeşmesi sokak 16 numaralı 
adliye binasında icr:ı memuru o

dasında yapılacak arttırmada be_ 
del. satış istiyenin alacağına rüç_ 

hanı olan diğer alacaklıların bu 
gayrimenkul ile temın edilmi~ a
lacaklıları!f mecmuundan fazlaya 
mkınak suretile arttıranlara ihale 
ed lir. Böyle bir bedel dde ediL 

Kanlı tabutun 
Esrarı çözüldü 

(5 inci sahifeden de~ 
sır anlaşıldı sanılarak ayn; da~ 
de genç kızla bera her çalışan 
fred Jsimı v.ı l'Vlerinc sık sık; 
ren nişanlısı Viktorun ark~ 
olan bu genç erkek, bazı şuPedil. 
müsteıtid!'n zanla mevkuf bıl 
mış, mahkeme:;i ikı yıla yakın 

zamandır sürüp gitmiştir. 
İki yıl sonra kanlı tabulııl' 

esrarı çö~üldü 

.. Geçenlerde, ölen, Jak isiınli'~ 
dort yaşlarınaa v2 ik ' sene e 
ölen, kanlı tabuttak i genç k• 
ev sahibi bulur.~o. kır saçlı bU . 
tiyar, bıraktığı vasiyetn.ıfll" 
derin bir taa~cii bc sürükli~ en 
ifşa etmektedir. Bıraktığı hl, 
şöyle diyor: 

cArtık vicdan azabından lıOD 
yorum. Sırrımh beraber _öl~ 
ğim ; hiç dcğibe onu ben ~le. ıi1. 
sonra biJsinlcr. Onu ben old 
düm. Çünkü ~<viyo_·duın'. 13en~ 
olamazdı, c.;r:vciigimı b:ışk 351 J!l'i 
kollarına bırakmıy,ı rıa tahaııı Jf 
edemezdim .• gib. bırçu 1< sa tır 

8 
la, nedamet"" çektiğ: ızt ı rabı 
lat:naktadır. <Jlof 

Öörenilen bu hakikatten {;tı' 
Alfred serbest bırakılrr.ıştır'.., <J 
kızı bir baıba efkati!e sevd18 
nılan Jakın, ölümünden ~ 
duyduğu tee~-sür içindck 1 J<ofA 
nedamet ve azabın eseriyınıı· . 
katile ceza verııwk, ölduğU 1 

mümkün o1a1rıaınıı::tır 

Sultanahmed 3 Üncü sıılb 
kuk hakinıliğınden. ıJ 
Davacı Fatma Hasenc tıf . 

dan Beşiktaşta SerencebeY 1' 
kuşunda Çitleı. bik sokağın~ 
No. lı hanenin J inci katın ~ 
tur makta olan Fatm, alt' 
37 /715 No. lı dosya ile açı1•11

11 
lei şuyu davasının yapılın•~ 
lan muhakemesindP nıüdd"'. 
hin ıkametgahının meçhul 

0 

sına binaen ılancn da,ctı~e~ 
muameleli gıJ ap kararı tebl, 
dildiği halde son celse' ınuh3 

olan 7 /5/f!37 tarihındc nı~ d 
meye gelinmemiş ve ~·rk · 
gönder'Jmemiş olduğundıın ,· 
karıda adresi vazılı lfi . ,..o. . ~ 

san_n bı!J':)üzavede satıl!ll' 
retılc şuyuun lzalesine 191" 
tarihinde gı;aben ınahlteıtl r 
rar ,·erilmiş olduğundar' ~ 
landan itibaren sekiz gun 
da temyizi da\'a ed.lnıed·ğ: 
dirde hükmün kesbi kat'ne 
ceği ilanen tebliğ olunur 

mezse ı;atış bedeli dü<eT• eşil' 

3- Arttırma bedelı P ~,ı 
Arttırmaya iştirak için ~~et ~ 
yazılı kıymetin •, 7/i r..ıs b"1 
pev akçesi ve\'a milli bil' ~ • • ·dl 
nın teminat mektubu ıe' 
lecektir. 0 • 

4- Gayrimenkulün J<ell"' 
ihale olunan kimse drrh•1 ~ 
hut verilen mühlet içı11de ~ ~ 
verme2'e ihale feshoiun•rs. ı' 

"" l<sf" dilerinden ev,·el en yıı e'ı 

lifte bulunan k'm<eye ·~w 
olduğu bedelle alm"·a ra~' ,,ıl' 
ona razı oln1azsa yeya btl ~oıtr' 
sa hemen c.n beş gün ırı ~ 
arttırma~·a çıkarılıp en ç~e 
!ırana ihale edilir İki ıh3_ J 

sındaki fark ve geçen ~ ' 
', 5 den hesab olun"cal< eti 1 
diğer masraflar hükme h• 
mak'1zın memuriyetıın~ 
cıdan tahsıl olunur. 1<Jıl'' 

5- ipotek sahibi alaCD • 11'1 
· ·fa• 

diğer alacakların ve ırtı uı"' 
sahihlerinin gayrimenkul taiJ 
dek. haklarını hususile d .3ıı' 
masarifo dahıl olan 1 ~ ~.~ .' 
gayrimenkul iizerindekı ~ ı· 

. L.rell ' 
nı ilan tarihinden ıtıv- ·ıel• 

··sb1 • 
güıı içinde enakı ~u bl\Dıl 
birlikte memuriyeti'1'.ıı.c ıclt , 
meleri icab eder. Aks_ı h~ııı~" 
!arı tapu sicillile sabıt 0,,,,;;I 
satıs bedelinin payJaŞ 
harlç kalırlar. edeli ~· 

6- Alıcı arttırma b 11~1/ 
cinde olarak ıhale karat ~e 
tapu ferağ harcını ,. crııı:efi 

1 .. " ,. ~ 
bu:dur. c;ayrımenk_u " iJer·. 11 , 
doğan muterakım 'eril ııııl 
fat ve tenvirive ve de 19 ı 
belediye rüsuı~1u borçlll arıV~ 

7- Gösterikn günde rt119 
va i<tirak edenler art tı ~,J~, . ' uı~'" ,,. 
namesıni okumuş ve 1 tl,ıt'~ 
lürnat. aJr.~1ş ve bun_l~~ş! o - 1' 
kabul elımiş ad ve ıtı -:r~I 
Yukarıda gö tcrılen .??'o-ır' 
işbu il~n şartn•nıesı 
satılacağı ;!511 olu:ııır 



) 

Yazan : Ratmıl Yağı~ 

T ~ V •lka, rttlm, malllmat Ye not verenler: &.ki Osmanlı donanması erir.&. 
I fi .. r~uıne, ve iktibas llllldaıı miralay Remzi, iskele ve limanlar umum kumandanı albay 
~kt mahfuzdur: 1 Şükrü Pala, komodor b~k&tibi İlısaıı, bataıı gemi kaptaıılan, 

I)·· ınan elind~Y~ ~~~kia;::1ier-
k s başının çaresine baksın ! 

€s;,. edilen Türk yelkenlisinin kaptanının 
sözleri tagfagı heyecana sürüklemişti: 
~ keıı~ olacağız, ate_·_an_ı _____ Ş_u_k_a_r-§ı_y_a_b_a_h-.-.. -B-ir-a-tcş ___ a_k_lı_ma gc-lmişti. Gelmışti amma, 

lldar uzandı · ·· · -. ~ · gezını.ynr suyun ustiınde ... Acaba böyle deli gibi bir yandan öbür 
1e ~ ;apalıın Osman? .. Kader biz•m ıg i lJir gemiyı daha mı a_ yana sıçrıy .m, d'.ırıradan gezmen, 

~6e ':e~! Allah bir mucize ı::ös.. teşlediler dersin•.. cıva gibi kıpu-danan bir ateşin 
t~Yette~~i kurtuluruz bu berbat İşaret edilen tarafa baktım... battal, zor ktpırdar bir yelkenliye 

.,..lı o ··· Sahiden, ufakta bir alev yumağı aid olamazdı. . Derhai reddettim. 
ie;.;di. Saman gözlerıni üzerıme dahaıbelirmişti. Fakat o, bızim g;_ - Yok canım ... Hiç gemi böyle 
ta ~ır ıına_teı:s ter. bakt., son. bi durduğu yerde yanmıyor, sa- tutşmuş fare gibı alev saça s3ça 

- B ı:iılıı soylendi: • 1 ·ı . d d · oradan orayP fLrl'" mı? .. ura.:ı ga so a, ı erı, geri urma an nare- " ~ 
tur .. ~. . a. kand;le atılmıs tahta ö ] · d. b ? -" g b ket ediyor; ya1n\Z bulunduğu nok- - Y e ıse ne ır u · · ·· 
- Sen 'b~ı·yanamam ben!.. Bir taraftan yakla~an ateş, bir 

ı ır · 0 b tayı da muhafazaya çaıştığı belli 
en""'' sın sman. en za.. yandan İngili~ tüfeklerinin gög" _ 

-;l<'dirn H oluyordu. 
~l>sın!.. · • erkes dilediğini sümüze çevraen namluları kesilen 

Tayfa hep b;r ağczdan sordu • 
..._ ICaik . . dermanımızı sıfırı rindirmiş; kor-

• ı atılalı ıreyı.z. hap birden deni- lar: ku, can ve ölüm tehlikesi aklımızı 
Osına ın.. -Bu ne olu gerek reis7.. başımızdan almıştı ... 

Si l<iek· ıı., lahtel.baltirin gi.iverte. en de birşey anlamanuştım Ale\•ler adım adım bize yana _ 
tij~tl~riin~Uizleri i~aret ettim, bundan .. Gözlerimi oradan 7yır - şıyor; arttık ölümle aramızda u-

B 
ııosterd;m· d ... d. b ki - ıjkı · · ma an ceva•, ver ım: facık ir meonfe karışla, parma a 

ll·'ıa ıı· ···Şu tüfeklere, topa bak. - Bilmem:. ölçülecek bir yer kalmıştı. 
lııt a~z~uya düşmeden bır yay. - Bizim .qibi kıstırllmış b<r ge- Birdenhıre İngıliz tahtelbahrin-
~ıu.r epimizi delik d~ik eder _ 

0 
a çevirir. mi olmasın bu? de bir teHiş old•ı ... Haykmşn.a _ 

_ stıı.an kızdı: Tayfalardan birinın ort9ya at _ lar, bağ~ışmalar, kokuşmalar oldu. 

tııııe~azıklar olsun senin ireyız.. tığı bu ihtimal ;lkewel benim de (Devamı var) 

o~:· 
~4~ı' "<lnra etrafa bakındı, ar-
-. ~rına bağırdı: 
c~, n .gidi;·orum .. suya atıla_ 
it ~b~bSız burada kalın da ateŞ
P ı~ k olun... Yarın denizden 
larınıııı el!elerinizi, sırıtık surat. 
"11-ıa a beraber çıkarırlar elbet. 
nız 1 he~rladıı< ireyiz ... Hakkı.. 

Siilii .. edin arkadaşlar' .. 
, nu bitırir bit!Tmez Osman 

L ı ku•l ' 
Q. f,,.-, aştı. Bulunduğu yerden 
ı._ q•adı· k 
..., ar ' ar adaşlarının çığlık-
~ atı nda kendinı kaldırdı, de.. 
~<lşla ı ... Osmanın fırla),şı, 11r • 
lttı:tıan;~n:n çığlıkları keskin bir 
11ıteğin .. l~ birden ateşlenen 10 
:lıı... !:üruıtüsü arasında boğul. 
Oıtııa 
~lıı lld~n- se_s sa.da yoktu .. tü
·J<ığult ııurultusü engind~ boğuk r· düı!~erken ağır bir cismin su.. 
•tıını 2 r en çıkardığı sada kı.ılak
h dü a .kadar geldi. Omıan su_ 
lh... Şınu t·· ."~ı ıı· ş u. Fakat tekrar çık _ 
1 · ır · ar ~· ses de \•ermedL Tayfa_ 
lt"itıta ın hazin biribirler•ne ba.. 

-.. ;·· birisi mu-ıldarıdı. 
anrı 
t Yardımcısı olsun .. iyi 

<L l. 
h ·'llllrt b· 
~k~. b .r tayfanın teklifi ile 

l1evıl'r g lribirlerıle helallaştı.. a-
'ın eın·n· ~ lf; Yaln; ın her tarafını kap-
ıç gü z hızım bulunduğumuz 

ı...: . verte f 
~l'li~ k; 

1 
• U acık bir kısım a _ 

~ak a llııştı. 
ca· at bu h 

gı h araı-et van•ının sı. 
•ı e-n:tni . ' ~ o 
b rsıkıa~ zı kavuruyor; terden 
ır olan "u·· d.. .. ' lt l'il.:a . • cu umuz Kızaııı 
ıpkırilıı:ı ruzgarile haşlanıyor, 
lnlli•ız t kesiliyordu. 

l..rlıh.. kahtelbalıırınden kulak
ar ··- ·ad as a Zi _ar gele:ı konuşmalar, 
ç:,ilı:,i lır ncırlenen korkahalar i

~"i inaan~alıYJr; aciz içinde kaL 
y'1rj<;tl~tiJ:rın Yersız ve şekilsiz 

Or; - kalbJerımız ourkulu-

Nıçırı bu . 
t :>ııı o'k!uk herıfıHe kuzu kuzu 
~1 'lll Otan b: \Tadem kt ucunda 
"'tıl'\~ <>l•·· ır ' e duşmıiştü .. N P 
"''al . .,,n ç ı · '-ı"d ik 1 ı an.arımıza sarıl _ 

D .• 
·lor· 

C: ' lı<; ' 
~ kı · ~•ırt~r•cak bir mu_ 
j ı )rJuk. 

~'·~~Yan.o büt.;n bu deh •etc 
•aı rafi- ' • 

h ..... e b. " m içımde tu 
.... ıs beli'""ıist· -
r\.u l; .. 

l .. , rt.ılacagıı' 
v ' dıun B 
d ıı ·· ızı k rt.ıracak bir 

" e " il~ &ağ v ep ım ,z bu bad"re_ 
~l• golıy Ha1:ı1ım k •t~lacağız! .. 
Q~tı. j .lı ' 

hı,, h bı \"l' el· l 
a".ı U • r k tayfadan 
1 z ':J go~ıı.e d ı . 
r"'• 1:ı ....... .N'f'a •c.. ~ 1 

V~r! .. 

YAHUDiLER .. 
(& üacil sahifeden devamı 

cı mukadderatın etrafa yaptığı 

tesirlere karşı bir şey düşünebil
mektir. 

Umumi Harbin neticesi olarak 
böyle milyonlarca kadın, erkek 
ve çocuğun yurdsuz bir halde O-

radan oraya giderek barınacak 

bir yer araması fac i ası artık ni
hayet bulmuş, ölen ölmi.iş, kalan 
kalmış diyerek bunu da Büyük 
Harbin defterine yazarak bahsi 
kapamak sırası gelmiş zannedili. 
yordu. Fakat son senelerin had:
satı •eniden yeniye bu bahsi aç
mış oldu. Umumi Harp bite!. •anı 
yirmi sene oluyor. Hı>.rp esnasın

da ölenler ba~ka, harpten .•\lllra
ki ılk senelerde ölenler de ba~-

ka. Fakat ondan sonra her on se
nede bir mühim vukuat ve hadi-
sat başgiıstermiştir. 

Bugün içtLmaa mevzuu bahso
lan cihet yalnız yersiz, yıırdsuz 

Yahudilerin nerelere yerleşt;rile
ccği işi değil, yukarıda işaret e
dildği gibi siyasi fikirlerinden do
layı kendi meınleketerinde barı-

namıyarak harıce çıkmış olanla-

nn da ne olacağıdır. Bunlar ara
sında gittikleri memleketlerde da 
istenmiyenler çoktur. Bunların 

tekrar yerlerine gerisin geriye 
gönderılmesi ise bir çok bakım-

dan ımkansızdır. Avrupada harp
ten sonra sıyasi fikirlerinden do
layı memleketini kalabalık bir 
halde bırakarak çıkmak keyfıye

ti 923 de İspanyada General Pri... 
mo de Riveranın bütün memle-
keti eline alması üzerine başla

mı~. General yedi sene İ>panyayı 
bildığ i gibi idare etti. Bu müddet 
zarfında onun gibi düşllnmıyen 

ne kadar İspanyol varsa kendle
rini hudut haric ine atarak çoğu 
Fransaya gelmiş bulunuyordu. 

Bu suretle Fransaya gelmı§ O

lanlar az değild,r Gene 923 den
berı İtalyadan Fransaya iltica 
edenler arttıkça artmıştır. Ara _ 
dan on sene geçiyor· Böyle ehem
miyetli birer akış halinde iltica 
edenler kafilesi 933 denberi Al
manyadan vukubulmaktadır AI

manvadaki Yahudiler 933 denbe_ 
ri orad n ayrılmak 
tinde kalmışlardır 

mecburiye-

Av turyanın mcırlta n1ah1m 

şek.ide Almanya ile bırleşmesı Ü

zerine ise artık oradak Yahudi

ler •çın vaziyet günden güne güç. 

leşiyordu. Nihayet son zamanlar
da olanlar ise her gün g<ızete sii
tunlarına geçen tafsilattan anla
şılmaktadır. 

Şımdi Evyan konferansı bu _ 
na çare bulacak bahsi kalıyor. 1n. 
gilterenin en ileri fen adamları, 

sanat ve meslek adamları konfe. 
ransa müracaat ederek Almanya 
ve Avusturyadan gelmış olanbr 
için her şeyden evvel bir çare a
rayıp bulunmasını istemişlerdir. 

Yahudiler meselesile Lehıstan da 
çok alakadardır. Çünkü Lehis • 
tandakı Yahudı miktarı az deg:l
dir. Onun için Var~ova mehafili 
de El'yan konferansını d;kkatle 
takıp edıyor. Lehistan siyasi m~
hafilınin Yahudı meselesinı nasıl 

karşıladığını hulasa olarak şöyle 

anlatmak kabildir: Bunlara göre 
dünyadaki Yahudiler her memle
kete göre müsavi surette da ıl _ 
mış değildir. Bazı yerde hemen 
hiç Yahudı yoktur, bazı yerde d!' 
Yahudi bolluğu. vardır. Lehistan 
işte böyledir. Onun için Yahudi 
muhacirlerıni yerleştirirken bu 
noktayı unutmamak lazım gelir. 
Yahudi az olan yerlerla çok olan 
yerler arasında bir nisbet gözeti
lerek muhacirler hiç Yahudi bu
lunmıyan veya az bulunan yerle
re gönderilmeli! .. 

Görülüyor ki Yahudi meselesı 

günün meselelerinden biri olmuş
tur. Daha bu me\'Zu üzerinde çok 
şeyler yazılacağa benziyor. 

OKSPOR KURUMU GENEL 
SEKRETERLiGiNDEN 

Kursumuz tarafından tertip edi
len ok atışlarının gün ve saati ilan 

edilmediğinden görmek istedikleri 
halde gelmediklerı halkımızca ya

pılan bır çok şikayetlerden anaşıl
mıştır 

Bu Ulusal sporumuza gösleriıen 

yakın ı.igi y e minnettar olan ok spor 

badema atışların g·ııı ve saatlerini 

saygı değer halkımıza ve bu me

yanda üyelerımıze gazetelerl 0 biL 
direcektir. --------·-------

ZAYİ 

Çocuklarım il' kendıme aid nu
fus cüzdanları ile tapu senedimi 

ve tatbik mühilrlimü za .1 ettim. 
Ycni~ini :ıl~cağımdan 

hükmü yoktur. 
eskilerin 

Davutpa~3 mahallesi E•ekapısı 
tıkağı 15 numarada: Ayşe 

Hava k 
(5 inci ııahifeden devam) 

Hava korsanları in ünHktno ı 
Japony ..nın konserlerini dintiyor 
lar. Vakit geçirmek içın birçok 
kitabları, mır deste iskambil ka
ğıdları var. 

7,000 metro yüksekten 
Nevyorka seyahat 

Oksijen maskelerini yüzümüze 
geçirerek yorulmadan, zahmet 
çekmeden Paristen N evyorka gi_ 
debilecek miyiz?. 

İşte yeni evlilerin tahayyül et
tikleri bir balayı seyahati. 

Kasırgaların, rüzgarların, yağ
murların ve karların üstünden 
uçulacak, sallanmadan, sarsılma _ 
dan yeni dünyanın merkezine gi
dilebilecektır. 

Pariı;le N evyork arasındaki u
zun mesafe 6 saatte katolunacak. 

- Mümkün mü bu, doktor?. 
- Şüphesiz ... Kat'iyyen emi _ 

nim ... Tecrübelerim bunu isbat 
ediyor. Şimdiki halde dıyebilirim 
büyük seyahatler çok az zaman _ 
da ve malum olmıy:m vasıtalarla 
yapılacaktır. 

- Bu bir inkılfıb! ... 
- İhtimal. .. 
Rişu ilave etti: 
- 7.000 metro yükseklığe çık

tıktan sonra her isten ilen yere en 
az zamanda gidilebileceklır. 

Hava dalgıçları 

Nevyorkun Metropoliten ope
rasında şarkı söylemiye davet O

lunan bir yıldızın, Burıe istasyo
nunda •çelik küre• ye bindığinı 
farzedelim. Fakat bu güzel i'ıl _ 
dız, oksiıcn maskesini takmak is
tiyecek mı? Çehresınin bozulma
sından korkmıyacak mı? 

- Hayır! Yolcular, hususi bir 

kabınede oturacaklar. Maske tak. 

mıya ıhtiyaçları olmıyaca.k. 

rsanları 
Saf bir oksııen havruıı ~ınde 

seyahat edecekler. Yalnı.z pilot, 
tıpkı dalgıçların.kine benziyen bir 
elbise giyecektir. 
Par~ütle nasıl atlanılıılıilccek? 

Bu yeni usul seyahthoş olmak
la beraber her türlü ihtimalfıtı da 
düşünmek lazımdır. 

yolcuların, oturdukları koltuğun 

yanında bir oksijen maskesi, bir 
de paraşüt vardır. 

Fakat bu yolcu, kaza vukuund~ 
paraşiıtle atıldığı zaman nereye 
ineceğini nasıl bilecek?. 

10,000 metro irtifada uçan bir 
tayyareden paraşütle atılanların 

salimen yere indikleri tecrübe i
le sabittir. Yalnız paraşütü, yere 
100 metro kalarak açmak şartıle .. 

Fakat paraşüt, derhal açılırsa 

uzun müddet havada kalacak ve 
rüzgara tabi olarak kimbilir ne
reye, Tiflise mi, yoksa Seylana 
mı inecektir. 

7.000 metroda güzellik 
n1ücssesesi 

Hayret etmeyiniz. Zira, herşey 
kabil. Paristen Nevyorka gıden 

tayyarelerin içinde güzellik mü
esacselerini de görecek miyiz? 

Doktor Rişunun tecrübelerine 
göre evet ... 

Amerikalı mütehassıslar, genç
liği, taraveti muhafaza için aksi -
jen _tedavisinden istfade edyorlar. 

Bına.cnaleyh, •Çelik küre• ni:ı 

oksijenli kabinesinde seyahat e
den bir kadın ayni zamanda ken
dini tedavi ettirm~ olacaktır. 

Paristen yorgun bir sıma ile 
ayrıldığı halde Nevyorka parlak 
bır çehre ile vasıl olacaktır. 

Yirmi yedi yaşındaki alim ne. 
!er söylüyor. Eğer bunlar hakikat 
sahasına çıkarsa dünya münaka
ıatında büyük bir inkılab yapa_ 
caktır. 

Kara kedi gibi 
(5 inci sahüemizden devam) 

karu;mdan ayrılıp ayrılmamak 

meselelerınde ona akıl ögreten 
avukat Mıçel şahıd olarak nııJı_ 

kemede dinlenirken Kon lesin mü 
dafaa vekilı tarafından sorulan 
bir sual karşısında kalmıştır . Mü 
dafaa \•ekili şunu soı muştur 

- Kont. Ben hiçbır zaman baş 
ka bır kadına bakmadım. Karıma 
karşı daıma sadık ve ıııi.işfik ol
dum, demiş, bunu ışittıniz mi? 

- Evet, böyle söylemişti. 

Fakat Danimarka kanunu üze_ 
rine bir ayrılmak imkanı olup ol
madığı tedkik edildi. Kontun fik.. 
rinre Danimarkalı kanunu üzeri
ne karısile ayrı yaşan1ak müm _ 
kün olacakl.. Kont kendisine ka
rısı tarafından büyük bir para 
teklif edildiğini söylemışti. Ka _ 
dm bunu kendi arzusile teklıf e
diyordu . 

- O zaman siz ne yaptınız' E
ğer bu parayı kabul etmezse 'Kon
tes ile açıktan açığa mücadeleyi 
kabul etmiş olacağını mı söyl~

diniz? 
- Evet, buna karşı Kont beni 

haklı buldu. Bundan sonra ben 
Konta dedim kı: 

- Kontes bana salahiyet ver _ 
di. Bu meseleyi neticelendirmek 
lazım. Kontes bana bir mektup 
vermişti. Bunu da Konta getir
dim verdim. 17 haziran tarihli hır 
mektup. 

Bu mektub Kontun müdafaa 
vekili tarafından muhafaza edil _ 
mektedir. Müdafaa vekili bunun 
üzerine mektub çıkararak oku • 
mağa başlamıştır: 

·Dostum ... Mektubunuzu al • 
dım. Öyle ki buna karşı ne SÖY

liyeceğimi şaşırıyorum. Olan şey 
!eri düşündükçe her vakitkinden 
ziyade şunu anlıyorum ki sızin 

geçen senedenberi olan vaziyeti... 
nizı ve bilhassa şu son haftalar
daki halinizi gözönüne getirince 
sizinle tekrar beraber yaşamak 
benim içın imkansızdır. 

Bu mektubumda size yeniden 
bir takım teferruata girişmek is.. 
!emiyorum. Sonra her ikimiz için 
tadsız olan bu tafsilatla birbiri • 
mizı itham etmeği düşünmüyo • 
rum. Olan olmuştur. Ümid ede _ 
rim ki iyisiniz. Sizin bundan son
ra mes'ud bir hayat ge\irmenizi 
temenni ederim. Kendi hakkım • 
da ayni şeyi istediğim gibi. 

Birlikte bulundukça ikimizin de 
mes'ud olması imk:\nsızdır. Bunu 

1 

1 

şimdi daha iyi anlıyorum. 
Benım hakkımda herhangi bir 

acı düşünce beslememenizi te _ 
menni ederim. Benim sizin hak_ 
kınızda hiçbir fena fikrim olma
dığı gibi. 

Sizın içın daima iyil.k temennl 
ederım. Yalnız sizden istediğim 

birşey vardır: Bir daha beni gör
rrıeğe kalkmayınız. Benimle gil _ 
rü~mek iSteıneyiniz. Bunu benim 
tarafımdan belki iyi görmüyor _ 
sunuz. Fakat düşünürseniz tak _ 
dir edeceksiniz ki bunda benim 
hakkım vardır. Çünkü tekrar bir 
birımizle görüşecek olursak vazi
yet daha zorlaşmış olacaktır. 

Ümid ediyorum ki benim ha'<
kımda dü~ünürken size söyledi _ 
ğim şeyin hakikaten düşündüğüm 
ve inandığım gibi olduğuna ka
naat getireceksiniz. Hiç kimsenin 
velev ki en ufak bir derecede oL 
sun. tesir ve nüfuzuna tabi bu.. 
lunmuyorum. 

Teferruata aid meselelerin hal
ledilmesini avukat Miçele bıra _ 
kyorum. Bu mektubu size götür. 
mesini söyledim. Ben akıllı, uslu 
hareket edeceğim. Ümid ederim 
ki siz de öyle olursunuz. 

Sizin hakkınızda daima iyil.k
ler temenni ederim.• 

Bu mektub okunduktan sonra 
şahid avukat Miçel şu izahatı ili.
ve etmiştir. 

9•WW•'fii#I 
EGE 

Tiyatrasu 
Nuri Genç 

Ve 
ARKADAŞLARI 

16 temmuz cumartesi akşamı 
Şehremini İnşirah bahçesinde 

AZRAİL 
17 temmuz pazar akşamı 
Yenişehir aile bahçfsinde 
BESTEKARIN ÖLÜMÜ 

••• 

-

-
SAHiR 

OPERETi 
Bu gece defterda Muhiddin pa-

şa bahçesinde Ço~uk Esirgeme 
Kurumunun büyük sünnet düğü
nü, Aşkım günahım opereti yeni 
ve mükemmel Sah\r caz ve saz 
komedL 

7- S O N T E L G R A F - 16 Temmuz .J.938 

1 nhisarla üdürlüğün e • • 1 
1 - İdaremızın Muğla müstakil Müdürlüğüne bağlı Fethiyedeki 

Barut deposunda şartname ve Projesi mucibince yaptmlacak tamirat 
ile duvar, iSkele ve bekçi evinin inşaatı 15/7 /938 tarihinde ihale edi. 
lmediğinden yeniden pazarlık usulile eksiltmeye konmuştur. 

2 - Keşif bedeli 2674 lira 66 kuruş ve muvakkat teminatı 20( 
liradır. 

3 - Eksiltme 18/7 /938 tarihine rastlıyan pazartesi günıi saat 10 
da Kabataşta Levazım Ye Mubayaat şubesinde alını komisyonundı 

yapılacaktır. 

4 - Şartname ve proıeler 14 kuruş bedel mukabiliude inhısarlar 
levazım ve mubayaat şubesile Muğla Müstakil müdürluğiınden ve 
Fethiye memuriuğundan alınabilır. 

5 ~İsteklilerin pazarlık içın tayin edilen gün ve saatte % 7,5 gil.
venme paralerile birlıkte yukarıda adı geçen komısyona gelmeleri ilan 
olunur. (4008) 

••• 
1 - İdaremızin Koçhısar Tuzlası için şartnamesi mucibince 10 

adet mahruti ve 5 adet dört kö~li çadır pazarlık usulile satın ~•·n,_ 
caktır. 

2 -- i\'luharnınen bedeli mahrutilerin beheri 25 liradan 250 !r'l, 
dört köşelikrin beheri 95 liradan 475 lira cem'an 725 lira ve muvakkat 
teminatı 54.38 lıradır. 

3 - Eksiltme 27 /7 /938 tarıhine restlıyan çarşamba günü saat 10 da 
Kabatll§ta Levazun ve ınubayaai şubesindeki alım komisyonunda ya
pılacaktır 

4 - Şur!namE-ler p~rasız olarak her gün sözü geçen ,..beden alı_ 
nabilir. 

5 - i~tekhlerin pazı.rlık · in tayin edılen gün ve saatte •;. 7 ,5 gU.. 
venme paralarile birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri 
ilan olunur. (4 81) 

••• 
1 - İdaremizın P~alımanı Ba\rnnevinde şartnamesi mucibınce 

yapıl•ca.k pencere tamir; ~i açık eksiltmeye konmu ·tur 
Il - Ke·if bedeli 2598 lira 94 kuruş muvak.kat teminatı 195 lira. 

dır. 

III - Ek.s'ltme 27/VII/938 tarihine raslıyan çar~amba günu sa't 
13 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat şubesindeki Alım komisy<>nun. 

da yapılacaktır. 
IV - Şartnameler 7 kuruş bedel mukabili.n4e her giin .Ozii geçen 

şubeden alınabilir. 
\' - İstc-klilerin kanunen kendilerinden ara·ı lan vesika ve % 7,S 

gllVenme paralarile hlılıkte eksiltme içın tayın edılen gün ve saatte 
yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilan 0lunur. (43i21 

••• 
1 - ıNıimı.ınE.si mucibince 3000 adet Süpürge açık eksiltme ın.-ulile 

satın alınacaktır. 

2 - Muhammen hdeli beheri 12 kuruştan 360 !ıra ve mU\·akkat 

teminatı 27 lıradır. 
3 - Eksiltme 28/7 /938 tarihine rastlıyan perşembe günü saat it) 

da kabataşta Levazım ve Mubayaa\ şubesindeki ahm komisyonunda 

yapılacaktır. 

4 - Nürııuneler her gün sözü geçen şubede görülebilir. 
5 - İsteklılerin c-ksiltme ıçin tayin edilen gün ve saatte "'. 7,5 gu

venme paralarile borlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilan 
olunur. ( 4379) 

••• 
1- Sartnamesi ve nümunesi mucibince üzüm ve anason koyınaga 

mahsus 50.000 adet çuval kapalı zarf usulile satın alınacaktır. 

2- Muhammen bedeli beheri 42 kuruş hesabile 21,000 lira ve mu

vakkat teminatı 1575 liradır. 
3- Eksiltme 1/8/938 tarihine raslıyan pazartesi günü saat 13 de 

Kabataşla levazım ve mubayaat şul:ıeoindE!ki alım ko:nı;yonunda yapı. 

!acnktır. Fiat teklif mektubunu ve teminat akcesı veya makbuzunu 
ihtiva edecek olan kapalı zarfların ayni günde hllt l! ye kadar ko_ 

misyon başkanlığına verilmesi lazımdır. 
4 - Şartnameler 1 lira bedel mukabolinJ.e her gün İnhısarlar 

levazım ve mübayaat şubesile Ankara ve İzmir baş müdıirlükıer :ıden 

alınabili .. 
5- Mühürlü teklif mektubunu, kanuni vesaik ile %7,5 gu,·enmc pa

rası makbuzunu veya mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarfların 
yukarıda yazılı olduğu üzere eksiltme günü en geç saat 12 ye kadar 

yukarıda adı geçen alım kom~yonu başkanlığına makbuz mukabilin-

de verilmiş olması lazımdır. (4454) 

Emlak Eytam Bankasından: 
Es ar 
No. 

Yeri Nev'i Muit ad der 
kıymeti 

Mesehası Depo. .,, () 

c. 27 Beyoğlu Meşruti- ~artıman TL: 5.500.- 275,55 M. 1 100. 

yet mahallesi Molla 
Ayazma Kodaman 
sokak e.;ki <l3 Mü. 
yeni 138 No. 

Mevkii ve f,vsafı y .. karıda yazılı apartıınan peiin para ııe satua-

caktır. 

İhale 25/Tenımuz/936 PazarteSi günü saat ondadır. İsteklilerin bıL 
dirilen gün '.(e saatte depozito akçesi, niifw; tezkeresi ve üç adet vesika 

fotoğrafı ile şubemıze gelmeleri. 

Fatih Birin~i Sulh Mahkemesin- İstanbul Üçüncıi İcra ıneınurlu.. 
den: ğundan: 

Ahmedin İlya ve Mübeccel ve Bir borcun teırıını >çin s1tı'ma-
Fatma ve Yaser ve Ecw ve Yako J sına karar verılen Otei eşyası 23/7{ 
Mordahay ve Cuya aleyhlerine aç- J 939 cumartesi günü saat 12-13 kadar 

tığı izalei şuyu davası için gönderi- Si.ııkecide Hoclpaşa Nobethane so
len zaptı davayd bunlardan Morda- kak 30 numaralı Balıkesir Oteli Ö

hay ve Cuyaıım :kametgahları meÇ- nünde satılacağından talip olanla
hul olduğu mubaşiri tarafından ve
rilen meşrubattan &nlaşılmış ol

makla mahkemece müddeinin tale

rın )revmü mezkürdcı gösterilen ad. 

res ve saatte haırr bulu11maları ı.iın 

bile hukuk usulıi muhakemeleri ka- olunur. 
(9064) 

nununun (141 inci maddesine tev- --------------
:!ikan on beş gün müddetle ilanen 
tebligat icrasına ve mahkemenin 
14/9/938 saat ona talikine karar ve_ 

rfimiş olduğundan bermcıc bi katar 
yevm ve saatt~ mezkı"ırun b•ızat ve 

ya bilvekale m1hkcmr~e hazır l•u

lunmadığı takd:Cde davanın gı ,. ıp-1 
larında bakılacagı teblig n .. akamına 
kaim olm~k üzere iliın olunur. 1 

DOKTOR 

A. RIZA SAGLAR 
Dahiliye mütehassısı 

Hastalarını her gün saat 15 den 

sonra Beyoğlu Parmakkapı tram. 

vay durak (lıl) No. da kabul ve 

tedavi eder. 



f-SON TELGRAF t8 Temmm 1938 

İstanbul : p Belediyesi · · İlanları 'TAM MALI 
. - ,,-. 

Senelik ilk 
Mu ham• temi· 

men kirası natı 

Yenıhaldc c!tı.iz cıhctinde ikinci katta 73 No. c!a 

3 senedir 240 54 

Çapada Saraç dogan mahallesinde Yeniçeşme y--
sokağında !~/8 No. lu Ev (939 mayıs sonuna kadar) 60 4,oO 

Buı;ünkü cumar ~esi günü Köprüden saat 14,30 ve 14,45 de 

Hoparlör tertıbatmı ve elektrik tenviratını haiz 

Yukarıda <ı mti, senelik muhammen kiraları yazılı olan mahaller 

ayrı ayrı kiraya veriır.ek üzere açık arttırmaya ko'1uimuştur. Şartna_ 

mesi L~vazım müdürlüğünde görülebiliır. İstekliler hizalarına gcisteri

len ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 18/'7 /938 pazartes günü 

saat il de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 
(Hl!l 

••• 
K•~if J:ırocll 2048 lira 6 kuruş olan Çatalca Sıfat istasyonu ikmal 

inşaatı açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif evrakı şartnamesı levazım 

müdürlüğünde görülebilir. İstekiler 2490 numaralı kanunda yazılı ve

sikadan başka en az 1500 liralık bu işe benzer iş yaptığına dair vesika 

ile cksiltmerlen bir hafta evveline kadar nafıa müdürlüğünden alacak. 

!arı fen ehliyet vesikasile 153 lira 60 kuruşluk ilk teminat makbuz veya 

mektubile beTaber 21/7 /938 perşembe günü saat 1J de daimi encümen_ 
de bulunma!ıdırlar. (İ. 4250) 

Müsabaka ile mütercim alınacaktır 
İnhisarlar Umum Müdürlüğünden : 

Bu adamı canından bezdiren şey: 
G R İ P İ N i tecrübe edinciye ka. 
dar çekmeğe mahkfun olduğu ağrı 

ve sızılardır. 

G !PiN 
En şiddetli baş ve dis 

ağrılarını keser. 

ipi 

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

MÜKEMMEL ALATURKA SAZ HEYETİ 
İkincisinde müntehap san'atlı:arlardan 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 loltantacı maruf Bay Pandeli ve 71 de meşhur 
Glorya pastanesi tarafından temin olunmu§tur. 

Fiatlar çok mutedildir. Azimet ve avi~t tenezzüh müddeti 6 
saati geçtiği halde bilet ücyeti 

ER Ki VA iÇiN 7 5 kuruşa 
Romatizma, sinir, adale, bel ağrı. indirilmek suretile sayın yolcularımızın arzuları 

!arına karşı i lhp ~üessirdir. ı:"!~~~~~~~~!...--g~et~ir~ilm:.:iş~l~ir~. __ _!~~~~~~~~~ 
Idareıniz neşriyat ve Reklam şubesi için frans:zçadan türkçeye ve 

turkçeden fransızcaya terceme yapabilir muktedir bir mütercim. mü
sabaka ile alınacaktır. 

I. mt'h 19/7/938 ı .. ·· 9 d İnh Kırıklığı, nezleyi, sog· uk algınlık.. · an sa ı gunu saat a isarıar Umum Müdürlü. 
ğü binasında yapılacaktır. !arından mütevellid bütün ağrı 

1 
Nafıa Vekaletinden 1 _ Türk olmak sızı ve sancıları geçirir. 

İcabında günde üç kaşe alınabilir ES'UD EDER? 
2 - Yaşı 21 den aşağı olmamak İsmine dikkat, taklidlerinden sa. Eksiltmeye konulan iş : 

1 - Küçük Mendires ıslah sahasında yapılacak büyük şüt, baŞ 1~ 
tak başındaki şüt ve beş küçük köprü inşaatı, keşif bedeli 232,450 )il 

61 kuruştur. 

- 3 Askerliğini «.fili veya kısa hizmetli• yapnu~ olmak veya tecil kınınız ve Gripin yerine başka bir 
edılnq bulunmak marka verirlerse şiddetle 

4 - Siya~; haklara sahip ve hüsnü ahliik es~abından olmak, hay. reddediniz 
siyeti muhil bir cürüm ve alel'ıtlak ağır hapis veya o derecede cezayı I-----..;;..;.;..;;,;.;;;..;;.. ___ _ 2 - Eksiltme 21/7 /938 tarihine rastlıyan perşembe günü saat 12 ti 

Nafıa Vekaleti sular umum müdürlüğü su eksiltme komisyonu od•' 
sında kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

müstelz;m bir !iille mıillkı'.ım bulunmamak 

f>.- Taliplerin türkçe ve fransızca iyi bilmesi, resmi kitabete va. 
lnf muhtelif yazıları bu lisanların birinden diğerine doğru olarak sür'at 
ve kolay,kla çcvirebimeleri şarttır. 

1\füsabaka 1\fevzuu 
1- İki sahüelik türkçe bir nizamname veya idari mevzua aid bir 

yazının fransızcaya çevrilmesi. 

2 - Fr~nsızca bir rapordan iki sahiielik bir yazının türkçeye çev. 
rilmesi. 

Talıplerın en geç 18/7 /938 pazarte<;i günü ikiye kadar İdaremiz 
memurin ~ııbesıne müracaat etmeleri. (4417) 

lstanb&AI Emniyet Sandığı 
Direktörlüğünden: 

Emniyet Sandığına boTçlu ölü Bayan l\türvet ve Bay Hüdaverdi 
,·;irislerine ilan yolile tebliğ 

Osman kızı bayan Mürvet ile İsa oğlu bay llüdaverdi İstanbul 
Clbali Karaba;; Cibali mahallesi Çukurcami sokak eski 14, 16 yeni 16, 18 
numaralı kala mahallini müştemil maabahçe bir ahşap evin tamamını 

birinci derecede ipotek göstererek 17/8/933 tarihinde 17106 hesab nu. 
ıı:ıarasile S•ndığım12ıclan aldığı (250) lira borcu 4/2/938 tarihine kadar 

ödemedikler:nden faiz, kumisyon ve masarifi ile beraber borç (262) 
lira 87 kuruşa varmıştır. Bu sebeple 3202 numaralı kanuıo mucibince 

hakkında icra takibi başlanmak üzere tanzim olunan ihbarname borç
lunun malrnv~lenamede gösterdiği i,kametgahına gönderilmiş ise de 
borçlu Mürvet ve bay Hüdaverdinin yukarıda yaz• Jı adreste öldükleri 
anlaşılmış ve tebliğ yapılamamıştır. Mezkur kanunun 45 inci maddesi 

vefat ha:;nde tebligatın ilan sureti~ yapılmas:nı amirdir borçlu 
ölü Mürvtt ve Hüdaverdi mirasçıları işbu ilan tarihinden itibaren bir 
buçuk ~y içinde Sandığımıza müracaatla mur~lerinın borcunu öde. 

meleri veya kanunen kabule şayan bir itirazalrı vars1 bildirmeleri 

lazımdır. Mirasçılar ipoteği 'kurtarmazlar veyahut başlıyan takibi usul 

dairesi"lde durdurmazlal'ISa ipotekli gayri menkul mezkür kanuna göre 
Sandıkça satılacaktır. Bu cihetler alakadarlarca blininp ona göre ha_ 

reket edilmek ve her birine ayrı ayrı ihbarnaml! tebliğı makamına 
kaim olmak üzere keyfiyet ilan olunur. (4550) 

lstanbul C. Müddeiumumiliğinden : 

İstanbul Ceza ve tevkif evleri için 6/7/938 giınii>:de açık eksıltme 
ye konulan 9400 kilo inek sütüne talih zuhur etmediğinden 15 gün 
müddetle tekrar eksUtmeye konmuştur. Sütün muhammen bedeli 
752 lira olup muvakkat teminatı 56 lira 40 kuru,tur. Eksıltmesi 29/ 

Temmuz./933 cuma günü saat 11 de yeni postahan·· arkasında Aşir 
Eknd~ sokağında 13 numarada Adliye Levazım Dairesındı; yapılaca
ğından şartnameyi görmek istiyenler Le-.·azım DairesınJ~ tatil gün. 
!erinden maada her gün görebilir. (4440) 

lsianbul Emniyat Sandığı 
Direktör!üğünden: 

Emniyet Sandığına borçlu ölü Bay Ali varislerine iliin yolile tebliğ 
Bay Abdullah oğlu Bay Alı Tophane Muhidd'n Fenari, Çukurcuma 

mohalle•i Tabancacı sokak eski 17 numaralı ahşab bır evin tamam .. 
ı. rıncı derecede ipotek göstererek 31/7/933 tarihinde 17987 hesab 

n~m .a ~ Sandığu!'ızckn aldığı (100) 1 • bo"c" 2/ıı0~3 t"rihine k._ 
ör ödE eıiiği~dcn faız, ku• .ısyon ve •nasarıf• ıle be~ahcr borç (70) 

!a (4 .J 1< ıruşa varırı.st.r. Bu sebeple 3202 num ra.ı kanun mucibince 
l .. kh..nd ıc .... 1 taKıbi başlar:-..ık üzere t.ın . .-.m ol"'naıı irı. 1rıı~lme borç

hımın ır• '<avelena!l'ede gösterd ği .k2metgi>l1ına ı; 'nd"r' miş ıse de 
b~ ç u Al n yııka ·>Ja y·zıiı Sandığa mc rı.ın ha,.ed~ öldü~;i anlaşıL 

mış v' t,•bliğ yapı -n~T'"ışt r. l\lezklır kanunun 43 in~· maddesi vefat 

hal _• tebligatın i.'1n suretile yapılması ı am.rdir. Borçlu ölü Bay 
Ati mır ·~ı arı işbu ilan tarıhinden Wbaren bır buçuk ay içinde Saıı-

dı['ır ,za rrü;qcaat a mur ... :er,rl 11 borcunu öd~me1Pri veya kanunen 
kabule ıy n bır ıt razları varsa b.ldirm !eri lfızır:ıdır. Mirasçılar ipo. 

tc< kuıtarmazlar veyahut ba~lıyan takıbi usulü daire •. .nde durdurmaz. 
1arsa iııııtek i gayri menkul mezklır kanuna göro1 Sandıkcn satılacak

tır. Bu cihetler alakadarlarca bilinip ona göre hareket edilmek ve 
her bırir.e ayrı ayrı ıhbarname tebliği makamına kai:n olmak üzere 
keyfıyet ilim olunur. (4549) 
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Pııristeki KLA VE
Rİ müessesesinin 
Hakiki Skandal 

Besinci İcra Memurlu-

10 KADINDA 9 U 
FENA RENKTE BİR 
PUDRA KULLANIR 

Fena renkte bir pudra, yüzü_ 
nüze korkunç bir makyaj man. 
zarasını verir ve sizi olduğu
nuzdan daha fazla yaşlı göste. 
rir. Teninize uygun renkte bir 
pudra intihab etmenin yegane 
çaresi, yüzünüzün bir tarafında 
bir renk ve diğer tarafında baş. 
ka renk pudra tecrübe etmek
tir. Bu tecrübeyi hemen bugün 
size, parasız olarak verilecek 
yeni ve cazib renklerdekı To. 
kalon pudrasile yapınız. Bu ye
ni •Cild renkleri• (Kromoskop) 
tabir edilen en son ve modern 
bir makine vasıtasile karıştırıL 
mıştır. Sihramiz bir göz. tam 
ve kusursuz bir incelikle renk. 
!eri intihab eder. 

Tene gayet uygun bu yeni 
pudra sayesinde artık makyajlı 
bir yüz görünmiyecektir. Toka
lon pudrası, imtiyazlı bir usul 
dairesinde •Krema köpüğü• ile 
karıştırılmıştır. Bu sayede pud_ 

3 - İstekliler eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, bayınd111ıJ 
işleri genel şartnamesi, fenni şartname ve projeleri, il lira 65 ]<urıll 
mukabilinde sular umum müdürlüğünden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için istekliler.in 12872 lira 55 kuruııııJ 
muvakkat teminat vermesi ve 50 bin liralık Nafıa su işlerini vey• ~ 
na muadil Nafıa ışlerini teahhüd edip muvaffakiyetle bitirdiğine ıJ' 
bu kabil Nafıa ışlerini başarmakta kabiliyeti olduğuna dair Nafıa ve,~ 
Jetinden alınmış mütaahhidlik vesikası ibraz etmesi, isteklilerin te~~ 
mektublarını ikinci maddede yazılı saatten bir saat evveline kadar suldl 

umum müdürlüğüne makbuz mukabilinde vermeleri Jiızımdır. post• 

olan gecikmeler kabul edilmez. •2110• ,4059, 
. f. . . . . . . -; ~ ' . p 

• • 
Si 

Sizi 11ofiuk algı nlıQından, nezleden, grlpterı 
bat ve di• afirılarından koruyacak en iyi 

llAç budur. 

PARASlz--•l --------1·-m-in_e_d_i-kk_a_ı_bu_y_u_ru_ım_a_•_ı _____ :;.-' 

slhramız yeni ı ıoevlet Demiryolları ve Limanları 
Cild renkleri 1 1 ld • ıı- 1 

• tecrUbe edilebilir. ' etme U. aresı an arı ----...:.-------------·-------:::,·)' 
ranın saatlerce sabit kalmasını 
temin ettiği gibi pudranın cil. 
din yağlı tabii ifrazatını mas. 
setmesine ve bu suretle cildin 
kurumasına ve ~ertleşmesine ve 
binnetice buruşuklukların zu. 

buruna da mani olur. Her vakit 
krema köpüğile karıştırılmış 

meşhur Tokalon pudrasını kul
lanınız ve birkaç gün zarfında 

teninizde yapacağı cazib tekem
mülü görünüz, daima kutuların 
üzerindeki Tokalon ismine dik
kat ediniz. Teninize uygun renk 
intihabında tereddüt ettiğiniz. 
de llıifen İstanlıulda 622 No. 
posta kutusu adresine (Toka. 
!on pudrası 8) rumuzile vaki 
olacak talebde size memnuni
yetle, muhtelif renklerde nü
munelik altı ufak paket pudra 
göndereceğiz. 

Mırhe.mmen bedeli ve ismi aşağıda gösterilen iki liste mulı1~,., 
ya\ı malzeme 26/8/1938 cuma günü saat 11 den itibaren sıra ile ve 
paa >Uf usulü ile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. ili 

Bu işe girmek istiyenlerin hizalarında yazılı muvakkat temins\ıel' 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve Nafıa Müteahhitlik vesikası ve . ıj
liflerini aynı gün saat l O a kadar komisyon reisliğine vermeler• 

zımdır. l•i' 
Şartnameler parasızı olarak Anıkarada Malzeme dairesinden. ~4 ı 

darpaşada tesellüm ve scv·k şefliğinden dağıtılmaktadır \ 
43

' 1 ·~I 
Muvakkat ıeı11' 

1 

Malzemen•n ismi Muhammen bedel 

1 No. lu li5te muteviyatı Havshalter ve 
Rezsny sistemi 5ürat kontrol saati tefer

ruatı. 

2 No. lu liste muhteviyatı Manometre 
ve vakummetreler 

Lira 

7000 

2600 

Lira 

525 

195_.,d 

İstanbul Vakıflar Direktörlüğü İ an:arı 

Kıymeti 

Lira Kuruş 

Pey parası 
Lira Kuru~ 

-·°' . b~· 
DİKKAT: ::o Haziran 19~8 de çekilmesi mukarrer olan piyango bazı 

B.r borçt•n ~,,ı •Y· mahc.ız olup teknik ~ebeblcr d"lay"ile 15 temmuza talik edilmi~tir. 
paraya çevril"ll sir: karar verilen 1.m•••m•mm:::ıa•ma••••••••••••••ı••• 

ı İstanbul 
1 
'ğundan: 810 26 Mercan dayaha!un mahaJlcsı ,, · 

. ı.,'f' ~ 
yeni han 2 incı 1-:aıt ı eskı 

31· No. Ju kargir odanın tanıaI1'• 

60 77 

muhtelif CİI'~ ~e boyda kereste açık lstanbu] Deniz Ticareti 

1 

arttırma sureti!•' ~5/7/938 paz.ırte_ 1 Müdürlüğünden: 
si gürü saat 8.!) kadar Uzunçarşıda 1- Müdırıyet memur.n ve müstahdemini ıle algarina zabitan ve 

1 Yavaşçaşahı'l m3~ ı • nde Uzun mürettebatı içın açık eksiltme ile takım elbise maa kasket, 10 adet tu-
çarşı caddes.ndc 20-J numaralı ar. lum yaptırılacaktır. '; 7,5 teminatı muvakkate 56 !ıra 10 kuruştur. 

39 • • • 80 46 > • 623 94 
80 37 • • • • • 

26 30 • > • • •• ı 

· d'd 1 .. ~ · de t•1'; ' Yukarıda ya~ılı cm lakın tem ı -en yapı an muzay<•c.csın )Ov 

hur etmediğinden pazarlıkla ilhalesı 30/7 /938 cumartesi günü sa~t. ,/· 

623 94 4li 

403 42 30 

sada satılacaktll". Biruıcı "rtıırma. 

da muhamm• n kıymetin '.·, 75 ini 

bulmadığı takd ru~ ' '<•nci arttır. 

ması 27/7/9.~J c:arşanba günü ayni 

saatte yapılarak en çık arttı_ 

rana satılacakt:r . Almak istiyenle

rin gösterilen gün ve saatlerde.(ıa

zır bulunmaları ilan olunur. 

İhale 26/7/lı:ır Salı günü saat II dedir. 
2 - -Amasra limanında batık Riz e, ve Şah'n vapurlarının Çıka- icra ed ıleceğind,>n taliplerin Çenb erlitaşta 

rılarak ıırn•nm temizlenmesınin kapalı zarf usulil• 7/7/93;) perşembe dürlüğü mahliılat kalcrnirıc ınüra caatları. 

JJ.' 
İstan!:)ll) vakı!l~r _1 (41~'' 

günü s:ıat 12 de yapılan e"ksiltmesine talih zuhur etmcdığinden keyfıyet 
ayni şera ı da'resinde 26/7 /938 salı günü saat 12 de pazarlıktı talibine j 
ıhale Edilecckt;r. ', 7,5 teminatı muvakkate 1253 lir;ı 25 kuru~ur. İs
tekıiler.r teminat m<'ktubu veya banka mektublarile mezkiır gün ve 
saatlarda komisyona ve her ··ıki İ§e ait şartnameyi ııormek istiyenlerin 
de inüdft)'°Eı !Cine şubesıne müracaatları (4340) 

Sahip ve neşriyatı ıdare eden BaşınUharriri 

ETEM İZZET BENİCE 
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