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En sen Telgrafları Ve Haberleri Veren Akşam Gazetesi 

BU GAZETE l 
ı~tanbulun en çok satılau hairlkt 1 

akşam gaut~ldlr 

1 
İ!Anlannı SON TELGRA.P"a veren· 
ler. en çok okunan bir vasıtadan ı 
hakkile istifade etmiş olurlar. ___ 

-· --· 
loare - ı ı an · Tel. 20827 

_ Telgraf : İst. Son Telgraf 

~G~u~-~N~u=~N~~B~i~L~A~. N-C~O-$-U~---·~----~l 
~ , • . • . • . "• le· • } ..., ~ • " l 

1- Uzak Şarkda Ruslarla Japonlar arasında çıkan hadise henüz kapanma
mıştır. 2 - Çek hükumetinin Milliyetler ista üsünde bildiğini okumıya az-

• • 
metmiş görünmesinden hasıl olan gerginlik devam ediyor. 3 .- /talyanın arzu-
sunu yerine getirmek ve sür} atle bir netice almak üzere F rankonun taar-

• • 
ruza gecmesile ispanyada kan gövdeyi götürüyor. 4 - lngiliz Hükümdarları 
Fransa~ İngiltere iş birliğini takviye edecek Paris seyahatine hazırlanıyorlar 

Hatay ~eçöm k.omnta~o lktYırlYD-<dltY 

Suriyenin çıkarmak istediği müşkülata raamen Türki e 
Fransa münasebatı 

~ Cevad Açıkalm • 

ransız Hariciye nazırı Eylôlde z· V k.,.ı 
Ankaraya geldiği zaman bu dost- ıraat e 1 1 
hık daha samimi bir şekil alacak Şehrimizde 
P ~is 17 (Buımıi)- !,aris sef~~iz Su~.d Davaz, dün yine Hariciye Ziraat Vekili Faik K~doğlu 

Nazırı Bonnc ıle gurlı~nıi~tur. Bu müzakeratta Hala) da yakında bu sabahki Ankara Ekspresile şeb. 
h lıy ak nlan aefim işlerl etrafında bazı kar 1 r · u · tir. ri.m\w gele · a 

\ , ~llndan baDka Hatay vo Ankara itilifnameleri mevzuıı halı5olmuş birçok zevat tarafından karşılan -
; • ilıı devlet arasında esasen ınevcud olan dostluğun bu ıtilafnamclerin ~tır. Vekil Büyük Şefe tazlmle-
llııasiJe daha zlynde ınkişııfa ~üz tuttuiu müşahede cdllıniştir. rini sunacak ve şehrimizde bir 
f . lly)GJde Ankarayı ziyaret eylemesi kat'i olarak tesbit eda~u Hari- müddet kalarak tedkiklerde bu - -
~h l'ia.zırı Bonc'nin bu ziyareti esnasında, Suriyenln Hohy itilafna. lunacak ve bazı zirai meseleler 

elı•tin • · ~x- T" ki F d t kil' · d ·-~• 

gittikçe inkişaf buluyor 

Vala nsiyayı 
Alabilecek/e.r mi 
leu şehir, zabtedilirse 
harbin akibeti az çok 

bel ı i olacak ı~hı e r.arşı lıuıııln takındıiiı vazıyete r .... ~en, ~~ ye • ra.nsa os • hakkında Başve ımız en J-~ 
ıııuı daha ziyade inki§af bulacağı muhakkak gorUlmektedır. direktifler alacaktır. 

• • • • • • 

SEÇil\1 KOMİSYONU Alınan malfunata göre, kayıd Eskı· 
KURULDU muame!Atına Milletler Cemiyeti. 

Çek topçu kıtaatı hududa ağır toplan sevkederken Antakya 16 (A.A.)- Kayıd ve komisyonunun bıraktığı yerden 

::::: ~~amelAtı hakkında Ce • devam edilecektir. Seçimi Cevalkad Borçlar Südetler: 
çı...,ıınıa Kolonel Kole ara· Açıltalınla Koloneı Kole, H 

~~da temaslar devam etmekte - Partai ba§kanı Abdülgani TUrk- p ...., k k 
l·'-.;...._r . ...._ __ _......._~<De;.;,;;;vamı~& "' ..... cı =-aahif-emh-de)--(Y-=uıaı-.ıtın-•ı_salıif_. -eınD-de) raga arşı oymıya 

mı hazırlanıyorlar? 
' 

~ko~omik''"b~k~~dan ha
}11rlı neticeler doğuracak 

kararlar verdi 
' . 

iktıs 'd ~ · · !. ~ ·kili tedkiklerinin 
n ti~~l rini anlatıyor e~::::~ 

•: • • .. . ..; ... 4 

., .. 

Londra 17 (Hususi) - Milletler ı nezdindeki müessir teşebbüsleri 
statüsünün müsald bir şekil al - devam etmektedir. Fakat henüz 
ması için Parls ile Londranın Prağ (Devamı 6 ıncı sahifede) 

Japonlar, harbe mecbur edilecek
lerinden bahsetmeğe başladılar 

Mançukoda Ru~lar tarofından lfgat edilen Keskin demh-yolu 
tiz~rlndeld dağ 

/Yazısı altıncı '8hilemhde) 
' 

r-- ..... - -~--- • 

Frankistlcrin 2aferinde wühim bir &mil olan Faslı kıtaattaa mızraklılot 

Londra 17 (A.A.) - Frankist - 1 dafaaya lrorar vermiş ve buna go. 
ler Valensiya ı.tlkametlnde ller. re tertibat alını~lardır. 
lemektedirler. İhtılalcilerin pişi-
dar kuvvetleri Valansiya vilayeti Valansiyanın sukutu Madridin 
arazisinde ha:ı'lıetmektedirler. müdafaa imkanlarını selbedeeek 

HükUmetçiler her ne pahasına ve harbin ıılubctini az çok tay ın 
olursa olsun bu şehri şiddetle mü. eyliyecek mahiyettedir. 

Vali ve arkadaşları 
Beraet ettiler 

Muhiddin Üstündağ bu sa
bah şehri-mize dödü 

Vali ve Belediye Reisimiz l\1u-. sinde b.,raat karar almış "" bu 

hidtlin 'Üstündağ dün Tcuıı iz sabah şehrimize gelmiştir. 
mahkemesinin 4 üncü ceza daire. (Devamı G nrı s.ıy Canuzda) 
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KITABLAR ARASINOA 

Mütareke 
Haluk Nihat Pepeyilc; Çanak -

kale Destanı vesılesile tanışmıştık 

ve mütareke.sile hıs ve fikır arka 
daşlığrmız arttı. 

Bahusus, Müt~rekeyi bana ithaf 
etmekle gösterdiği samiuııyeti ve 
nezaketi asla unutamıyacağım. 

Halük Nihat edebiyat ve Cum 
huriyet edebiyat tarihimizde a 

şağı yukarı bütün şairl<'fimizin 

teşebbüs etmediği veya edemediği 
mühim bır mevzuu intihab et
mekle vatanseverliktekı hassasi 
yetini göstermiş oluyor. 

Çanakkııl.e: Türkün kahraman 
lığının, yurt severlığ'nin bir sem 
bolüdür. 

Çanakkale destanı: Toprağının 
her zerresinde bir yağız Türkün 
kemiği bulunan, bu şehitler anı
tına şükranımızın borcu olan bir 
çelcktir. Öyle bir ;elenk ki, bütün 
mısraları hıs ve heyecanla örül -
Jtüştür. İşte Haluk l'!ıhad, Türk 
"debıyat tarihine boyle bir des
tan hediye etmişti. 

Çanakkale destanının mukad -
demesin.de: Şair; eserini üç saL 
hada tamamlıyacağını vadediyor
du. _ Çanakkale, Mutareke, Kur
tuluş savaşı - bu destanları, in. 
sanlığın destanını da ıhtiva eden 
bir cTürk destanı• hsllnde top -
lıyacaktır. Mütareke de>tanı, Türk 
destanının ikinei kısmıdır. 

Mütare'ke: Onu idrak edenlerin 
pek iyi bildiği ve genç neslin a
nalarından veya okuyarak öğren

diği acı günlerimizin adıdır. Bu 
ad Türk tarihine •Sevr. gibi acı 
bir muahede ile kazanılmıştır. 

Muahedeyi takib eden günlerde, 

Atamızın buyurdukları gibi - Or. 
dunun elinden eslaha ve cephanesi 
alınmış ve alınmakla ... - İtilaf 

Destanı 
devetleri mütareke ar kamına rl. 
ayet lüzumu görmüyorlar, birer 
vesile ile, İtilaf donanmaları ve 
askerleri İstanbulda 

HaJluk Nihat, Mütareke destani
le: Mütarekenin bin türh.I ıztıra

bını, sefalet ve sefahatini portre_ 
!er halinde çiziyor. Dar v~ dağı -

nık bir mevzudan Çanakkale gibi 
kuvvetli bir edebiyat yaratıyor. 

Şimdi şaici dınlıyelım: 

Uyumak ne tatlıdır ruya serin
hğınde? 

Uyumak, uyanmamak hülya de
rınliğinde 

* Gurbette ölenlerın adı yazılsa 

taşa, 

Anadolu mezaıfük olurdu baŞ
tan başa. 

Dönmek nasib olursa savaştan 
köye eğer, 

Yerme yola koyar çocuğunu bu 
sefer. 

Ne hayatın yaşı var. ne ölümün 
sırası, 

Gt>nçleri önden gid~r. hır mem
leket bura<ı. 

* Dünya ayaklanırsa z hnınde bir 
adamın, 

Sonu sabaha varır en kızıl bir 
akşamın. 

Uçurumlar sılinir muhteşem 

gölgesinde, 
Bir mllletin sesi var bakın o 

gür sesinde. 

Mısralarile kitab devam ediyor. 
Mütareke destanı: Gt>nç neslın 

seve seve okuyacağı ve hatta her 

mısramı ezberliyeceği bir eser -

dir. Haluk Nihatın yeni eserini 
kutlularken •Kurt•ıluş Sava~u 

için de başarılar dilerim. 

SiRET ALPER 

i KOÇUK HABERLER il Mer'iyete 
!..:=*=V=ak=t=il=e=,e=hr=im==iz=e=k=a=ç=m=ış=ve=· Giren 

sonra Amerl.kaya iade edilmiş o_ 
ıan Amerikan bangeılerinden sa- Kanunlar 
muel İnsul'un Metroda üzerine bir 
fenalık gelmiş ve hastaneye kal
dırılırnlljtır. İnsull, biraz sonra has. 
tanede kalbden vefat etmiştir. * 10 nisanda Alman elçiliği 
müsteşarının evini taşl•yarak cam
larını kıran iki Çekten biri on ve 
diğeri altı ay hapse mahkum edil
miştir. 

* Mü~ idaresi Rumelthisnrın
dakl nı,ezarlıktan bir kısmının ta
rihi kıymeti haiz olduğunu ileri 
sürerek ameliyatın durdurulma -
sırıı istemtştir Fakat volun açıl
ma ında ve lbu neticeye göre me
zarlığın da kesilmesinde zaruret 
mevcud olduğundan ameliyata 
devam edılecek tir * ŞP.h!rde gürültü !le müca -
dele 1ı;tn Beledive ypniden sıkı 

tedbirler almıya başlamıştır. 
* FransaJa doğumlar azalmak

tadır. 1930 da doğum adedi 749,953 
ken 1937 de 613,863 e düşmüştür. 
Ölümler doğumlard~n 11 bin faz.. 
ladır. * Emınönünde yeniden 20 bina 
ve dükkan istimlak edilmiştir 

bunlar muhtelif yerlt>rdedir * Mekteb kitablarından bir kıs... 
mı yeniden hazırlandığı cihetle 
bu yıl da ldtabların geç kaim~ -
sından endllje edilmt>1<tedir. 

Af kanunu, ecnebılerın Turkı
yedek! seyahat ve ıkametlerı hak.. 
kadaki kanun, beden terbıyesi 

kanunu, Türk ceza kanununun 
baz maddelerini değiştiren ka -
nun, umumi ve hususi mülhak 
bütçelerle idare ;'dilen daireler 
ve belediyelerle sermayesinın ta. 
marn devlete veya belediye veya 
hUSU İ idarelere aıd da'.fe \'E mU
esseseler arasndakl ihtilafların 

tahkim yolıle hallı hakkır;dakı 

kanun, emniyet teşkJatı kanıınu
na ek kamın, muamele vergisi 
kanununun bazı hukümleri~i de
ğiştiren ve y~i bazı hıikıi'ııler 

eklenen kanun, bau madd rden 
lstıhlak vergisi alınması ha1<kın. 

daki kanunun bazı hükümlerini 
değiştiren kanun dünkü R•smi 
Gazete ile neşredild!. 

* Balatl ı Saminın kullandığı 
motosiklet Köprüde Kiiçükmus _ 
tafapaşalı Arife çarpmamıya ça -
l14mış, fakat hem Aı1f hl'm Sami 
ehemmlyetll surette yaralanmış _ 
!ardır. 

* Yozgad valisi Abdullah Feyzi, 
Sinob valisi Fehmi ve Çanakka _ 

e v31isi Atıf şehrımize gelmişler
dir. 

Zelzele Malıalle kavgası Sarışı 
Kadın 
Hikayesi 
Bitti 

Felaketzedelerine 50 kuruş yüzünden 3 kadın 1 
320 bin lira iane erkek birbirlerine girdiler 

Karışın kadın - tıısala cinayeti 
meselesi kapanmıştır. 

Müddeiumumi Hikmet Onat bu 
hususta dün bir nıuharririmize 
demıştir ki· 

- Yanola diğer adile Saade -
tın ve iki çocuğunun ölı1leri Ma -
latyadaki ikametgahlarının altın
da bulundu. Kadın bıçakla çocuk
ları da boğulmak suretile öldürüL 
müştür. Bunların tahminen iki ay 
kadar evvel öldürüldükleri de 
tesbit ediLniştır. Katil Ali Rıza 
hadiseden birkaç giin evvel Ma -
latyadan Adanaya gideceklerini 
i.şaa ettiği ve dediğ• zamanda da 
geçeden oradan ayrıldığı için her 
kes Yanola ve çocukların da be
raber glttil<lerıni sanmışlar ve h'ç
bir şüpheye düşrr.emlşlt'rdir. Suç
lu ayni zamanda ö'.düğü için adli 
bakımdan yapılacak bır muamele 
klmamıştır. Hadise Ali Rızanın 
eski karısı Yano!Jyı İpsaladaki 
Muhıddınden kıskanmasından doğ_ 

muştur.• 

Kapalıçarşı 
Ve Mısır 
Çarşısı 

Bu sene de tamir 
görmiyecekler mi? 
Kapalı çarşı içindeki yollarla 

bazı kısımlarının, Mısır çarşısının 

tamir olunacağını yazmıştk. Her 
ne kadar bu hususta birer proje 
de hazrlanmış ise de büdce dar -
lığı münasebetile tamir işinin te
hir olunması, ancak gelecek sene 
yaplması karal'laşlırılmıştı r. 

Toplandı 
Son Kırşehir ve havalisi zelze. 

lesinde fel.ikete uğrayan vatan • 
daşlarımıza yardım edilmek üze
re iane toplanmasına her tarafta 
devam olunmaktadır. Toplanan 
paralar, Kızılay umumi heyetine 
gönderılmektedır. 

Bu cümleden olmak üzere dün 
de muhtelıf nahiye ve köylerden 
651 lira 86 kuruş yollanmıştır. 

Bu yekun ile beraber, felaket.. 
zedeler için verilen ianelerin ye
kunu 320 bın 513 lira 53 kuruşa 

baliğ olmuştur. Kısa bir zaman 
içinde bu mikdarın yarım milyo
na baliğ olacağı kuvvetle tahm.n 
olunmaktadır 

Eski Tekke 
ilahileri 
Bu hafta A.nad0luya 

gidecek hey'et t arafın
dan plağa alınacak 
Konservatuvar Müdürii Bay Zi

yanın reısliğindeki 'eri> türkü ve 
şarkıları toplamak için ayrılan 

ikincı heyetimiz de bu hafta için
de, Anadoluda bir seyahate çıka. 
caktır. 

Bu seyahatte kullanılmak üzere 
Avrupaya sipariş olunan yeni ve 
kuvvetlı cSe& zabtetme• makine
si, bug'.ınlcrde şehrimize gelecek
tir. 

Bu heyet, daha ziyade cHalk 
türküleri• ile eski •tekke ilahile
ri• ni plağa alacaktır. 

Orman kaçakcıları 
Yaş ağaç kesenler ve erman kanununa aykır1 

gidenler şiddetle takib olunuyer 

kaçakcıalrın araba va harvanlarının da mUaade
re olunmasına raOmen rlne bazı hllekArlar çetld 

çetld desiselere te9ebbUs edlyorlar 

Ormanlarımızı \'e ağaçlarımızı 

şunun bunun tahrıbınden kurtar
mak tizere her tarafta yaş ağaç 

kesenler hemen yakalanarak sulh 
ceza mahkemelerine verilmekte 
ve bunların muhakemeleri •acele• 
ka' dile görülmektedT 

Bu kabil yaş ağaç kesenlerin 
yaka:anan yaş ağaçları müsadere 
edilmekte, hay,·anlar da satılmak

tad•r 
Fakat İzmirden bildırildığine 

göre orada son r.amanl.ırda bazı 
hilekarlar, çeşit çcşi: desısekre 

müracaat ederek yine kaçakçılık_ 
tan vazgrçmemektedirlcr. 

Yapılan son tedkikler de bir 
Yapılan sin tedkikierde bir ka

tırın üç defa olarak yaş odun nak
lettiği anlll>;ılmıştır. 

Buna da sebeb, daha evvel küy_ 
\ünün hukukunu muhafaza eme
lile .vakalanan odunlar mügadere 

ed·ıınekle beraber, hayvanar da 
muhakeme netıcesınn kadar yedi
emın olarak muhtarlara tcslım e
dilmekte bulunmasıdır 

Fakat, burada suiıstımal başgös
termış. Bazı muhtarların, yedie
min olarak kendilerine tevdi edı. 
len hayvanları, el altından köyüye 
verdiği ve köyünün de bu hay _ 

vanla yine kaçak ve yaş odun nak
lettığı orman memurlar! tarafııı_ 
dan meydana konmu~tur. 

Bazı köylüler şımdı de memnu 
odunları bir ba.şkasının arabasile 
nakletmek çar ·ine baş vurmuş
lardır 

Evveıki gıin de Naldoken kö -
yünden Tosun Ali ve İbrahim a _ 

dında ikı şahıs Bayraır. ve Halil 
adında dığer iki şah ııı arab;;ları 

ile yaş odun naklettiklerinden 
dolayı İtmırde üçüncü asliy" ce

za)'a satılmış paraları emanete a
lınmış ve suçluların duruşmasına 
başlanmıştır. 

Diğer taraftan yenı orman ka _ 
nu nunun tatbikına başlandığın _ 

danberi orman kaç.ıkçtlık vak'a

ları. geçen seneye nataran çok 
azalmtştır. 

&uçlw Emine mahkemede davacısını göstererek: 
- "ille bu kadın ... bu, beni yatalak edlb öldUre

cek 1 .. . dire hatllme derd yandı ı .. 
Dün akşam Beyazıdda Soğana.. 

ğa mahallesinde büyük bir evin 
müteaddid odalarında oturan Hü
seyin karısı Fikret ile 68 yaşında 
olduğu söyleyen Emine namında 
bir kadın arasında elli kuruş ala
caktan dolayı çıkan münazaa, nL 
hayetbir hadiseye sebeb o'mu~
tur: 

Alacaklı Bayan Fikret; Emine
den borcunu istemiş ve bu yüz _ 
den dehşetli bir lisan münazaası 
başlamıştır. Bu suretle ıki kadın 
yekdiğerlerine karşı ağır 1<üfür
lerle hakaret ederlerken ayni ev
de oturan Halime Makbule ismin. 
de diğer biı kadın da kavgaya ka
rışmıştır. Bunun üzerine Fikretın 
kocası Hüseyin de işe müdahale 
etmiştir. 

Nihayet üç kadın ve bir erkek 
arasındaki lisan kavgası saçsaça, 
başbaşa dövüşe müncer olmuştur. 

Bu aralık Emine •Yangın var!. 
Beni öldürüyorlar!. .. diye ferya_ 
dı da koyuvermiştir. 

Adliye 
işlerimiz 
Vekil ŞUkU Saraçoğlu• 

nun muhtelit m es'elele
re dai r mühim 

beyanat. 
Adliye Vekili Şükrü Saracoğlu 

dün İstanbul adliyesinde tedkik
lerde bulunmuştur. Bu arada ga
zetecileri de kabul eden Vekil 
bilhassa demiştir ki: 

- Üsküdar adliye binası pro
jesi Nafıa Vekaletinde tedkik e.. 
dilmektedır. Tedkikat bittikten 
sonra tahsisatı 1stanbula gönde
rilecek ve hemen inşaata başla. 
nacaktır. 

Cezaevi yerine yapılacak adli
ye sarayı inşaatına niçin başlan
madığını pekala biliyorsunuz. An 
karadan ayrılmazdan evvel, İs

tanbul vilayetine yazılmış bir !ah 
riratı imzaladım. Bunda müte -
hassıslardan müteşekkil bir heye. 
tin tedkikat yaparak, kat'i karar 
vermesini rica ettim. Eğer bu ka
rar menfi çıkarsa, adliye, ticaret, 
sanayi odalarile diğer alakadar
lardan birer kişiden müte~ekkil 

bir heyetin yeni adliye sarayı ye
rini tayin etmelerini bildirdim. · 

Meşhud suçlar usulü kanunu
nun içine ağıı· cezayı istilzam eden 
suçları da ithal ettik, Çünkü her 
suçun, cezasın ı sür'atle görmesini 
istiyoruz. Yalnız ağır suçlarda 
tahkikat ve saire için zamana ih
tiyaç olduğundan diğer suçlara 
nazaran ağr suçlar için üç günlük 
bir mühlet derpiş edilmiştir.• 

Noter ve avukatlar kanununda 
hususi bir tasfiye maddesi yok _ 
tur. Yalnız bu kanun öyle yapıl
mıştır ki, şayed bunlar arasında 
fenaları zuhur ederse, kanun, O-

Bu istimdad üzerine etraftan 
yetişen polisler tarafından cürn.. 
lesi karakola götürülmüşlerdir. 

Bu hadisenin muhakemesi dün 
de cürmümeşhud mahkemesine 
intikal etmiştir. Mahkemede ev
vela şahldler dinlendikten sonra 
hem suçlu, hem davaclara başka 

bir diyecekleri oluıı olmadğ ma.. 
kam riyasetten sorulduğu zaman 
Emine; Fikreti göstererek: 

- Aman Bay hiikim; ille bu 
kadn .. ille bu kadın beni yatalak 
edip öldürecek' .. • d .ye yaka sil -
kerek kendisinin beraelini ve Fik

retin cezalaııdırlmasını istemiştir. 
Neticede icabı düşünüldükten 

sonra hem suçlu, hem davacıların 

müeccel mahkumiyetleri olup ol
madıklarının Müddeiuır.umilık.. 

ten sorulmasına ve cümlesinin i
kametgaha bağlanarak serbest 

bırakılmasına karar verilmiş, du

ruşma, ayın on dokuzuna talik 
olunmuştur. 

Tren biletleri 
Ucuz1atılıyor 

Balkanlararası Demir yolları 
konferansına dün de devam ediL 
nıiştir. Konferansın mevzuu olan 
yolcu tarifeleri hazırlanmıştır. 

Beş devletin demiryolları idaresi 
muayyen niııbeterde ucuzluk: yap
mayı kabul etrnııile,.dir. 

Dün yapılan tophntıdan itibaren 
eşya tarifelerinin te•bitine başlan
mıştır. Bu tarifede de azami ucuz.. 
lu.k teminine çalışılmaktadır. Ka
ra yolunun, deniz yoluna rekabet 
edebiLmesini temin için bu nok _ 
taya bilhassa ehemmiyet veril _ 
mektedır. Ayni zamanda tarife -
!erin sürati temın edecek şekilde 
hazırlanması da esa; tutulmak _ 
tadır 

tomatık bir tasfiyeyi daimi su -
rette temin etmekte ve bu çer_ 
çevede kölü veya fena adamın ya
şıyabilmesine suret! ka 'iyede im
kan vermemektedir. 

Y oşı ufak olduğundan kanunen 
umumi hapisanede kalmaları caiz 
olmıyan mahkumlar vardır ki, 
bun !ardan 15Q-200 kadarı halen 
Edirnede açılan ıslahhanededir. 

Bunlar mahklımiveti bir seneden 
yukarı olanla;·dır~ Maamafilı bu 
ıslahhaneye ileride mahklımi.veti 
bir seneden az olan küçük mah. 
kumları da göndereceğiz. 

• •Halen ağır suçlarda salaha gi
den bir yol vardır. Cürmü m~ş _ 
hud kanunu ağır suçlara k1'men 
mani olmuştur. Çünkü cınayetle
rin çoğu ufaktefek kavgaların 

neticesidir. Halbuki meşhud suç
lar kanunu bu gibi kavgal3rı şid
d etle karşılamaktadır. Fakat ne 
de olsa, bizdeki ağır suçlar nüfu
sumuza nazaran çoktur.• 

Çekoslovakya 
rr.r 

Kaç haftadır Çekoslovak!" ~ 

se.ıesi. politika aleminin ikınc~ 
çuncu derecedeki meselelerı 
sına girmış görünüyordu. ::; 
sın son hafftasındaki hel f 
günlerin illidiselerinden so_nr~ • 
len sükun devresi pek nısbl 
makla beraber Çekoslovakl'8 

lerın1 bırinci derecede düşüP I' 
meseleler sırasında çıkarınıŞ 
lunuyordu. Çekoslovakyada!tl 
manların başı ile Pragda ınill' 
kereler oldu. Neticeden her IJ. 
ümidli göründü. Dünya ın• 

tında da nikbinlik gô~teren ııtf' 
nat intişar ettı. 

Fakat Çekoslovaky~ batıl , 
kapanmıştır, ne de kapanac_.

1 
Son zamanlarda İspanyı. ıneff. 

• et: 
daha ziyade nazarı dıkkatı ~ 
bettigi için Orta Avrupa 111 bl 
!eri daha sonra duşünü!ür gııı' 
du. Lakin görülüyor ki çe~ 
vakya meselesi yenidon Aı' ı(' 
yı meşgul etmeğe ba,ıaııı ,ır 
Çeko,;lovakya devletin:n 1~ 
altında birçok ekalliy~tıer \,u 
Yapılacak olan yalnız bu r ıt. 
yetlerden yalnız bir 1<.lsmın• 

11
, 

kil etmekte olan Almanl~rı ıJı' 
min etmek olmadığı maJıı !l1·.,; 
Jetin yeniden teşkilatı e91Sll 
vücude getirilmekte. yeni b3

\ 

döğülmektedir. Çünkü Al ma.n 
la beraber di"er ekallivetıer ı~ " . w 
hukukunu göııeterek kendi ı;ı 
tatmin etmek ciheti vardı. -<' 
teşkilatı esasiye bu uretle ~ 
den kaleme alınmıyarak ) 
Almanlara birçok lmtiyazl•~ 
rilmekle kalmsaydı bu fil _.ı 
tabir ile cdevlet içinde d• 11' 
tesis etmek olacak, Çekoslo' ~ 
cumhuriyetinin istıkliıli il t . 
zor olacaktı. Prag hüküıne0 1, 
ekalliyetler, milliyetler m~ 
sini temamile halletmek ıs\i 
ğini söylemektedir. Ta ki b . ..ıı' 

sonra devletin bünyesinde r. 
den nöbetler, lhtil.1tlar oırıı.ı' 

Bunun için hazırlanan ı•'r 
gelecek perşembe Pragrla P' 
mentoya verilecektir. 

Alakadar olan taraflar, h•' {" 
ri kendi maksadına göre. 0 

için hazırlanmaktadır, Tefllİ 
zun bu sıcak günlerinde haf 
tahrikiıt yapılmakta. Pr•ıl p•f' 
mentosundaki meb'uslar 0 

ne hiidiseler çıkaracak? J>tl ' 
!in etrafnda şimdiden tah111 e 
yürütülüyor. Ortaya çık•" ·~B 
yata da bakılırsa yen liı)' 1.~ 
Almanları tatmin etmeğe 1<9 

madığı ileri sürüle"ektır. tıı' 

Alman tarafının kablli e, 
istemediği mühim bir rokt~, 
dır .• Neden d;yorl~ı-, bu a$ 
parlamentoya verılıyor? Pr 1 
kumeti bu suretle parlanıt\ı 
muhtelif unsurlar arasırıd• d~ 
di maksadına varmak için e~' 
kolay imkıi.n bulacaktır. 

görmemek kabil değildir. 
1 
# 

Alman tarafının bunu i l~ 
mesi gelecek günlerin ht ·p ı1' 
hadiselerini şimdiden tah fll ı. 

'!''' meğe kafidir. Pragda cere t~ 
den müzakerelerin bir an • i ı 
b itmesi ve Çekoslovakyad•jll' ı1 
kalliyetlere ait esasla~ ~e ~ ı· 
zırlanarak neticelendırılm 

zem görülmektedir. ı• 
Prağ hükumeti hazırı ad• 1.,ı · 

yihada şu esası göz önünde 
t 

~,..~...,.,._ı911'"-""f;J"'"'!!.•!'!..!'!!...'!"!'~'"· .,_ ......... _~.._...,..,.~..,..,..p. __ _ "1!!!!"_!!!..."1!!!!!!!!!!1!!!!1!1!!!9!!!!!!!!!!!!!!--!!!!!!-c!l!"!i!!!i!n"'i !i!zl!!e!i!h!l!iı'!i!li!ly!le!!!re!lk•.!I. !'!!!!!!!!ll!!l!-m!!--l!'ml!!!!!B!le!l!n!!ll!y!le!ln!li!!!!e\
11
·l!liy"'· d!lı!!m!l.l!!!K!l"!l!c!la•m-•b•u11Iu111n•ml!!!!!all!ğ!la!lml!!!!!!ec!lb!lu!i!ıll!·d!lu!i!. ft!E!lv!le!!!l!!g!lec11e'ııı;l!ll!c!lun!!!!!!a~d"'uş ... · !l(ı"'. r•m•e•k..--iç_i_n_u_y_d_u-rd:ğu m ~~~~lif e kail iyetl ere· ın~~ 

U 4'" ti~ V Melahat birdenbır~ iınune ba_ çok çirkin olmasına rağmen çok yarısından sonra gelecekti. Ben bir yalandı. Bu yalanı sonradan an !ere kendilerini tatmin ·fi'' .. o G r7 1~a.1 katak sustu. iyi huylu bır erk~ktl İlk günlerde ona parizit derim. Tam yennde bir !adım. Neye yarar? artık iş işten surette idari sahada aı•"'~t ~ an o,,.,~ Mansur ·ordu· kcndısıııt - >liraf edHlm ki - seve- ad vermiştim ona. Bu herif beni geçti. Ondan ölesim bilmeyorum. besti verilebilecektir. r..al« JB 

-~ - Ne olsun? Devam etsene.. mem!ştlm. Fakat, insanlar birbir- koynundaki paralarla tehdid etti. Kocam bu mektubu alınca kede- ademi merkeziyet hiçbır vıe. 

A K, HEYECAN ve İHTİRAS ROMANI 

Te fr ika 
N. 4 7 

- P k• dedım yJ .. Bana dl iti-
ınart tdkın rt t. ıkalım' İnsana 
d nvada koby 1<01Jy hürrıyet v~

rırll'r mı? C m yetlcıın hürrıyet. ı 

1 bl'c bir takı'.11 ~artlarla takyid 
cdi,".lışt r. 1-I :c (' L h!k8.venin !.H

rını SP) e .. l!.mrn ul k•, rıPayettc 
s n \'ı . .,<,rIT'e ..... bPe, yıne 

ÇÖZ· C ğ iT. "' 'i lfll
1 

lieps n d ben h klı\·,m 

~! n u. Bev' 
H IY." ı 1 

' .. .ı M ,·• 

E.\ t !1 1 K ; SU' • yJU -

ı~r 

-- O za' alı'l' ı ş ) ta~J uyarak ' 

Yazan: lsken der F. 
SERTELLi 

mı öbür dünyaya gönderdin'! Yok. 
sa ·bu işi tam şuurlu bir ınsan so. 
ğukkanlılığile mi rnptın7 

- Birincislnd• şeytana uydum. 
Öldürmeseydım, o, hayatımı kur_ 
tarı>bilırdi. Yani beni bu derekeye 
düştirmezdı. Rtlkı de onunla ev. 
lenirdım. Mc,;.'ud olurdum. Na _ 
sılsa çıktı !ıir kaza elımden. Fa. 
kat lltekilcrl tasnı•mle, düşünerek 
yaptını. Hınç alarnk eltmi kana 
boyadım. ; 

- Tabanra ıl~ mı vurdun on _ 
!arı? 

- Bu-incu nı tabanca ılc, ,kin. 

Me!Mıat hat;f bır goğus geçir - !erile konuşa konuşa, koklaşa kok_ ckocan başkasını seviyor' Ben de rinden hastalanmq ... Hastaneye müstakil Çekoslovakva dr 0id ~ 
d'kten sonr!l !aşa koklaşa anlaşırlar. İite ben de seni seviyorum!• Diyerek beni düşmüş. bunu da oun u~aktan ta. nin varlığını, birliğini telı f'~ 

decek gibi olmıyacaktır. ~·r Üçüncu unu parmaklarımın kocamla - aradan gıinlec geçtikçe- kandırdı. İşte o meş'um ziyafet ge- nıyan bir çocuktan öğrrnmıştim. . ıı 
uc ]e öldür-ilim. dedi, fakat, ne anla.şmı• ve kendtsini çok sev- cesi' benim ıbütün felaketlerimin B. 1 r ı h Çekoslovakya Almanlarırı.• 'fJ 

• ız ge e ım parazit.e geçen aya- diği bundan fazla birşeyd:r .. tt ıl' 
kadar da ·abuk ô1du bllscnız. Bir miitim. başlangıcını teşkil eder. O gece pa- tımıza bu adam benim]~ evlenmek dı} 

M b 1 mamile siyasi bir mc\'CU 
0
.d sabun kopuğii g;ht çarçabuk sön- ansur, sözün sonunu <'k e- razitle biı'likte kocamın evinden isteyordu ... Yanı beni böyle kan.. •r •· 

d B d d ··ıd · • ·· d rd k t o -~ b' " t ı b'l hibi olmavı isth•orlar ' •t•· ıi. en e ~!lşır ın• o ugune.. me en o u: aç ım. rıoua ızı şey an ar ı • dırmıştı. K•dıköyüııdc Hardarpa- " 
P ki " l"h t b. · N d ld • b ı d ş d ·ı· d sonra da Çl'koslovakY' • 1 .~ - e me a !l , şu ırınci a. - e en ayrı ın sonra. u amaz ı. urasını a ı ave e e. şa yolunda güzel bir evin üst ka. b"g • ı 

d d · d B 1 d A d 1 ile Iafzı murad bir bağln ~· .ıf'' amı aere e ve nıçın vur un.. en a -rı nıa ım. yır 1 ar... yim' tını tutmuştu. Bir iki hafta bura- •" 
Hem de tabanca ile~ Şunu bana Hem de aile dostu sıfatile içimize Kocamın kurduğu mesud yuva da oturduktan sonra. kendisine ['!!!.,.. ___ <_D_c_,·_a_m_•_~_'"_'_., ~ 
anlat. Geçmış gün .. Ne senin k•m- giren hır t kım parazitler ayırdı mzdan ayrılırken, onun yatağının •Nikahımız ne z~man olacak?• 
seden korkun var' N~ de benim. bizı . Cahıl bir arkadaşı vard: ko- üstüne şöyle bir mektup bırak_ diye sordum. Parazıt güldü· •NL 

Melahat anlatmağa başladı: camın. günun birinde kendisi bü. mıştım: kah mı dedin?• sen de böyle ma. 
- Diğer •kis!nı, kafamı kesse - yük anncsinın mirasını yiyerek •Cevad beni nuut artık! Hayatı- nasız bağlara inanıvor musun? 

!er södemcm F1!<1t, ı udeınki çok zengin oldu. biz ise, kocamın mı bıışka birinin, beni çok seven dedi. 
kollarımı 1;Özeceks.n! Birıncisini mül vazı bıitçe3• i~lnde kend. ya. bir erkeğin hayatile bağladım.Sen _Aldatmış dem • sen • .,,. 
nasıl ve n.çin iildürdüğiimii an - ğıırızla kavrulup gtden bir aile yu. de sevd•ğin kadınla baş ba a kal'!• . 
!atayım. va,1 kurmuştuk. bir gün bu para- - Hem de ne aldat!!i! !ki hafta 

- Kocan gerçekten böyle bir sonra bana· Sen benıın metre Melahat gözler nı yere ndırdı. zıt cccbını yüzer, ellışı>ı liralık ban- · • · -
İçını çekerek v~vaş y ıvaş sözü- ko.,oılarla doldurar~k bıze geldi. kadınla sevişıy0r muydu• simsın!. demt·gc ba.şadı. 

ne de\'am ettı. Kocam o .kşam resmı b:r zı.vafctte - Ha) ır. bu, par •ıtın b~n. av- (Ucvam ı var ) 

Sağlık Kuponu ~e . ıa , 
Bu kuponun yirnı• ·r~~ 1, toplayıp idaremize gel•, (İ~ 

fJ>" ' kuyul'ılarımız soıv. 1ı0'5" 
F'ın birinci sınıf muıe 1rJ 
rı tarafından meccane"ıar· 
erh!eceklerdir. KtıP" 11 İJ ş" 
giin idarehanemizd·: de 
mektedir. 



Silivri müddeiumumisi ile 
üç arkadaşının muhakemesi 

Dutıukt k' a ı safa senunda çıkan 
duruşmasına dün de devam 

hadisenin 
edildi 

Yürük Ali 
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\ a:.z tatili ve memur 

Şehir meseleleri 1 
-- 1 

Amerikadaki sergi 
ve Türkiye 

Gazetecilerin maçı 

Dün yirmiden fazla şahid din-
lendi ve güzleştirildi 

Şarkısı yüzünden 
Masalar deviren 
Sarhoş!. 

Dairelerdeki yaz tatiline alışı

lıl·or. Halk ya işini erken tutuyor, 
yahud da bir günde yaptırabile
ceği işi iki güne taksim etmek 
sabrımı kendimde lmluyor \"eme. 
mıırların istirahat hakkını terdh 
ediyor. Bu hususta alakadarlar 

ne diyorlar 7 

Gazetitiler bugün hır ınal. ) a . 
pıyorlar. Sekrcterlerİl<.! muharıir .. 
!erile, ressamlarile, fotoğraf;;ılr. 

rile bıitün İstanbul ınathuJtını 
spor sahasında göriiyornı. 

Bir arkadaşım sordu: 

'l'enıınuzun .. · 
.t.ı:,..,1 • uçuncu ııazar günü 1 
lukı anakapı dışarısındaki dut -
a,,, arda eğlenmeğe giden aileler / 

Ceza mahkemesinde dün de de _ 
vam edildi. 

~ında . . . 
ın a1ı; ızınsızolarak dut topla. 
tetıJev~ domatesleri çiğnemek su. 

dola asarat ıka ettiklerinden 
ldııs~ Sıbvn Müddeiumumisi 
~e İs fa !farı, sivil polis Kenan j 
lar nıaı) Hakkının aile ve refika· 
lt ıııı Merkezl!fendi jandarma 
arakolun ·· . . 

Evvela yirmi kişiye baliğ olan 
amme şahidleri dinlenerek bun. 
!ardan bazıları, ifadelerindeki 
mübayenet dolay1sile muvacehe 
olundular. Biliıhara suçluların 

vekili, yeniden gösterdiği müda
faa şahidlerinin dinlenmesin, ve 
müvekklili sivil polis Kenanın 

hadise günü tabancasının EmnL 
yet Müdürlüğünde mahfuz bu _ 
lunduğunu, bu cihetin sorulma· 
sını istedi. 

deıı a ınuracaatle şıkayet e. 
l!: ınezkılr dut bahçesi sahibi 

~e~~a~ ıle karısı Nuriye, bu şikii. 
erınden d 1 . . 

ın o ay1 kendılerıne 
Ukebr l 

fından ~ an Mustafa Nuri bra-
n· dovuldukleri ve Nuriye _ 

ııı de d liiltJ e saçlarından tutup sü _ 
!{en endiği, sivil polis mem~ru 
ti . anın da tabanca ile, kendile· 

~~ lehdid. etıiğ, idd.asilc mah. 
dav 'Ye .muracaat ctmişlerd• Bu 
(ı aya ısmi karışan İsmail Hak. 

t da mezkur j.ındarma karakol 
lu~andanını tokatlamaktan suç-

ulunuyordu 
llu 

muhakemeye Asliye ikinci 

Heyeti hakime, badelmüzakere 
suçlu vekilinin dinletmek istedi. 
ğ . müdafaa şahidlcdnh ge\irilme
sne lüzum olmadığı ve makamı 
iddianın bu hususta viiki olan red 
talebi kanuna uygun görüldüğü
nü bildirdi. Ve mahkeme, davacı. 
!arın şahsi şikayetnamelerinin o. 
lup olmadığının Cümhuriyet Miid
deıumumiliğind'en sorulması, ve 
evrakın berayi tedkik makamı id

diaya tevdiı için 19 Temmuz salı 
gıinü saat 11 e tali kolundu. 

izmir fuarında 
Prı.vgonlardan başka neler var? 

F Uarın kapısı için yalnız "12,, bin lira 
sarf elundu 

20 a· 
llı;Inı· ııuı:tosta açıla~aı.. olan cbcy. J 
t~e ılel.Izmir fuarı• müna•ebP _ 1 
hazı!~~l"lmzideki tüccarlar büyıik 
llıaı ıga bıışlamıştır. Maruf fir -
ıın arıınızın ve san'atkarlarımı _ 

~el ~ğu İzmtr panayırından ev. 
gi~ ~latasary yerli mallar ser -
ar;~ !Şiir.ak ede<.'€klerinden bun. 
~al'tıı er iki yıu· için de hazır !ık 
bı. 3ktadırlar. , 

riın· ger taraftan izmü: muhabi _ 
§lt §ıı de oradaki faaliyet hakkında 
te~~anı d ikkat izahatı vermek -

ııı:ll'ld i YÜ2lerce işçı, mühendis, 
tiindar, dekotatör, san'atkar gece 
.ı. ııe~z durmadan fuar sahasın _ 
l~llı aJı.erber olunmuş vaz;yette ça. 

11 tadırlar. 
fııar llııl ar, bu seneki beynelmilel 
ıı-eı ~ her yılkinden daha mükem
"e 93~ kası için uğraşmaktadırlar 
lltn mır enlttrnasvona! fuarı • g • 
lıusu.,E'Çcn senekinden ayrılık ve 
kapısııYeti daha serginin büyük 

lıı · nda başlamaktadır . 

dar ~:ton sütun 16 metreye ka. 
•toaındkııelıni!kte \·e bu sutunlar 
l~tler · a, fuara ıştıra.k edPn dev
l<lır ın bayrakları d3lgalanmak _ 

· On 'k lııah ı i bin lira a mal olan 
·•n b" ·· 

Cotye t uyuk antresi mimar Prof. 
na g· 3t"afından ha'1rlanan pliL 
1 ore y 1 ~ttib apı mı~tır. Antren.in ışık 

atı ve .. d"" eönuı gun uz, gece renklen 
don "eaçacak mahiyettedir. Kor
•ntres· l<arşıyaka fuarın büyük 

ını b"t·· ......__ u un lhtişamile seyre. 

decektir. inşaatı i:lerlemi~ ve sü
tunlar üç metre derinliğiııdekı le. 
mellere oturtulmuştw·. 
Şimdi fuar antresinden içeri gir 

miş bulunuyoruz. Önümüzde gö· 
nü! açacak ferahlıkta sık ağaçlar, 
yeşıllikler, çiçek bahçckri ve kıy. 

mettar, nadide çiçeklere bezen -
miş tarhlar var. 
Hatıra gelen suallerden !:ıiri söy. 

ledir: 
- Acaba 938 fuarının hususi • 

~etleri nelerdir? 
- Büyük sun'i göl.. 

Sıın'i göl, genjş bir saha içinde 
kurulmuş, büyük masra!lar ıktL 
ham edilerek fuarın çiçek ahen
gini bol suyu ile, billfir gibi akar. 
ken ahenkli sesler veren fıskıye _ 
lerile, fonten limünözüylc, cebeli 
uzuyle büyük bir eserdir 

Geçen seneki fuard.ı herkesin 
nazarına çarpan bir hususiyet 
Negüsün şemsiyesi idi. Bu sene 
ise Cebeli Uz, büyük bir hususi
yet ta5ıyacaktır. 

Sun'i göl, tarihi İzmir agorasın. 
dan •sale edilecek su j]., faaliyete 
geçecektir. Bu su, Kültürpırrka 

gelince Cebeli Uzu ç>kacak, ora -
dan kaskat şeklinde sun'i göle a
kacaktır. Cebel' Uztla küçük bir 

gazino ve dans yeri bulunacaktır. 
Sun'i gölde sandal serasına işti _ 
rak edecek olanlar, renkli suların 
akı!iı önünde. ister istemez şair O

acaklardır 

Vakıflar pavyonu bu seneki fu-

~ıe:i.ö GONLOM r YAZAN 
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O!ac;,~ıa karşılaşmak çok miışkıil nisine tahammülü ve yeri yoktu. 
'-~·arı. · l!eıe ko11uşurs3 bütün Kaderine ve bahtına yine isyan 
g•bı y "krının ıskambildcn kuleler etmemişti. Gözyaş•arını içine a -
d 1 ılıve .. 

11. recegm zannedıyor - kılmış, kalb ağrılarına dişlerini 
il sıkarak karşı koyınıya çahalamış 

t Ro,enieye, butü,. ça..ışmasına ve asil bır feragatle ve dördüncü 
tında "k!~rnra kal!ı:nd' ve kafa - defa olarak bir ba<kasının hah -
Clıııı L ~. ..:Qmed !; bir sevgıl id.. tiyarlıg"ını tem!n etmek maksadile 

"lı~l .... 
~•ga lt~ld u un ca .andırır ak, a - kendi saadetini tekmelemeğ~ gcL 

llh~n ırmak i t -ıvoxdu. mıştı. 
'

0ktu. lÇ da gormrğ" k:ıammül~ Lakin İl anlara g.tmek cesare. 
h nı~ e k; w ~ t.a basmış, karde. tin. ve kuvvetini bulamıyordu 
•y t ı;evgılı~. ı, ve kcnd .sıne k d · d b b · 1 3lok en sın e.. a ası iyı o uneıya 

t lt adaşı <e t.ğ gen kızı 
ç ar eski s ., , ' _ kadar bekıemek kararını verdi. 
~llıak e,.., •tı: r~ ıad~ etmege Ve bu kararıla dJ arabaya bıne-

bir ıztıra çın ,gc';n; 1. Kal!: iiyle rt'.k ~ ftlığ n yolun,' tuttu. 
!tı~tı k' b rneıarlığı haline gel _ Fakat.. 

ı, artık ·· .. ı 
go'lıu ecek bir ye. Arabanın köşe demirine daya -

Ancak hapishanede 
ayı'abildi 

Evvelki gece İzmirde Karşıya. 
kada Şehir gazinosunda bnr sar
hoşluk hadisesinin cürmümeşhu. 
du yapılmş ve suçlusu derhal ma
halli nöbetçi mahkemeye sevk 
olunmuştur. 

Memduh adında bir şahıs, bi _ 
raz keyif olarak gazinoya gelmiş; 
rakı istemiştir. Garsonlar, üstü 
başı düzgün olan bu müşteriye, 
mükemmrl bir servis yapmşlar
dır. A2 sonra sahnenin muhtelif 
taraflarına kadehler atlımağa 

başlamıştır. Garsonlar, müşteri -
nin yanına gelmişler ve ne iste -
diğini sormuşlardır. Memduh, 
•Yürük Ali• türküsünün çalın -
masını istemiştir. 

Garsonlar; haricden şarkı ve 
gazel söylemek ve istemenin po
lis tarafından menedilmiş bulun
duğunu bu zate söy:em:şlerse de 
berikL aldırmamış ve üstelik de, 
kendisi var kuvveti boğaza vere
rek Yürük Ali şarkısına başla -
mıştır. Bununla da kalmamış, iki 
masa da devirmiştir. 

Bu vaziyet, Memduhu mahke
meye göndermeğc kiifi gelmiştir. 
Duruşmada, suçlu, biraz sarhoş 

olduğunu itiraf etmekle b~raber, 

ceketinin kaz .. en masaya iliştiğ i

ni ve masanın bu }Üzden devril. 
diğini söylcmiş~ir. 

Suçlunun beş gün müddetle 
hapsine \'e derhal tevkifine ka -
rar verilm'ştir. 

--0 

Ye\1i Seyyahlar 
Geliyor 

Uruguvaylı turis tle r de 
şehrimizden Bursaya 

gidip gezdil ~r 
2 Ağustosta Roma vapuri!e şeh. 

rimize 350 Avusturyalı ve Mar • 
kopoli vapurile de m uhtelif mil
letlere mensub 500 seyyah kafi. 
lesi gelecektir. 
Diğe rtaraftan geçen gün Ş• h. 

rimize gelen Uruguvaylı seyyah
lar, evvelki gün Bursaya gidip 
gezmişlerdir. 

arın en güzel pavyonlarından biri. 
dir. Ön cephesinde on atı rıetre 
yükseklikte, her yerder. görünen 
bir saat kulesi bulun.cak "e bu. 
raya bir saat konulacaktır. Bu saat 
kulesi seksen 'basamaklıdır. 

Fuardaki Eti Bank pavyonu, 
Türkiyenin kısa seneler içinde 
toprak altında yatan maden şer -
vetlerini meydana çıkarmak yo. 
!unda başardığı hmle ve elde et. 
!iği neticeleri tebarüz ettrecektir 
Bu pavyonun üzeri buzlu camdan 
olacaktır. İnşaatı ilerlemektt>dir. 

Türkyie ziraat ürünleri müıec;i, 
genç Türkiye cumhuriyetinde zi
raat sahasında atılan seri adım _ 
!arı tebarüz ettirece'< güzellikte 
olacaktır. 

yarak, demirin soguk tr.ı.masında 

biraz serinlctmeğe ç~lıştığı bu ya. 
nardağ dehşetile ateşler saçan 

kafası yine alnının kara yazısını 
değil, kardeşinin saadetin düşü _ 
nüyordu. 

Düşünüyordu, kimbilir, Sami şu 
dakikada ağabcysi111 ne büyük bir 
herecan a beklemekt~dir. Gözlni 

yoldadır. Uzaktan arabayı görür 
görmez dayanamyacak. y~xı yola 

kadar koşarak haykıracaktır: 
- Ne haber ağebey! 

Ona sabırsızlığın verdiği şuur • 
suzlukla atların nltın~ doğru ko -
şarken. nasıl olur da: 

- Henüz bir şey yok' GiJrcme. 
dinı .. 

Diyebilirdi. 

Daireler için vaziyet nedir? life 
sai saatlerinin bugünkü §<'kli al
mış bulıınmaı.ı memurları ve a
mirlerini tatmin etmiş bulunuyor 
mu?. Bu şekil gelecek aylarda da 
devam edee!ek mi ?. 

Bütiin bu soruların cevabı an· 
cak bu ayın denem.-sinden sonra. 
belli olacaktır. 

Görünüşte memurların yemek 
meselesin~en gayrimemnun ol -
madıkları tara( yok tur. Bunun 
için saat on ikiden on üç buçuğa . 

kadar b ir tatil yapılarak . mesai 
saatin in on beş buçuğa çıkard -
ması fikrini ileriye sürenler de 
var. Ancak bizim üzerinde dttT'a
cağımız t ek nokta, aldığımız bir 
iki şikayet mevzuu üzerindedir. 

O da şudur: 
Daireler saat ikide tatil edildi

ğine göre bütün mrınurların is. 
tisnasız saat sekizden on dörde 
kadar iş başında bulunmaları ve 
makine gibi çalışmalar ıdır. Hal
buki, bazı günler bazı memurla-. 
rın yerlerinde bulunmadıkların -
dan veya gffiktiklerinden şikayet 
ediliyor ki bunu karşılıyacak da. 
sıkı tettiş ve sıkı disiplindir. 

939 Amerika Nevyork sergisi 
için her tarafta hazırlıklar yapı l
maktadır. Türkiye de bu sergiye 
;ştirak edecektir. İktısad Vekaleti 
sergide açılacak Türk paviyonu 
hakkında aliııkadarların fikir ve 
mütaleasını sormaktııdır. Bu hu. 
susta ressam ve dckoralörlerle 
görüştük. Bütün ·bu görüş!T'elerde 
elde ettiğimiz fikirleri, umumi o
larak aşağıya yazıyoruz· 

Bir r essam diyor ki: 
- Nevyork sergisinde, Türkiye 

paviyonunun yanıbaşında 1000 
metrelik bir yer daha ayrı'mıştır. 
Bu yerde, mahalli renı;i ihtiva e. 
den Türkiyenin en karakteristik 
yerleri ifade edilecektir. Bu hu -
susta açlan müsab;ıka mi.ıddeti, 

15 Temmuzda bittiği için, .böyle 
bir ankete verilecek cevabın hiç 
bir mana ve tesirı de kalmamış_ 
tır. Bu itibarla ressam arkacla~ ya 
pacağını yapmıştır. 

NEVYORK SERGİSİNDB 
TÜRK MUSİKİSİ 

Bunlar sabahleyin ve iş saatle· 1 
rinde teftişe tabi tutulrsn hiç ~üp 
hesiz bu şika)'etin de mevzuu kal- I 
maz \'C memurlar kayıdsız ~art1;1z 
işinin başında bulunur. 

Nevyork sergisindeki Türk pa. 
viyonunda. Türkiyeyı daha iyi 
tanttırmak için n" ,yapın~ ı? Bin 
metreli.< saha dahilındc Türk 
kahvesi, Türk lokantası diye yer
ler anılmıştır. Bu Türk lokantJ. 
sında, Türk musiki hayatının ou
lunması lazımdır. Fakat burada 
hangi parçaları çalr.ıalı? Bu bir 
meseledir. Kendisi ile temas etti. 
ğimiz zevatın !>kirleri umumiyet 
itibarile şu çerçeve ;çinde toplan
maktadır: 

Nihayet bu da ifa..ı güç olan ye 
ni bir tedbir değil, bilakis tabii 
olan klasik bir usuldür. 

BÜRJIAN (,'EV AD 

v~ silli klerle 
' 

Bezenen ve 
Güze l1 3şen İstanbul 

Her kazada ağ .. ç diki
lecek yer ' er tesbit 

edili yer 
Şehrimizin her semtinin ağaç

andırılması için ba~lanaıı faaliye
te hararetle devam olunmaktatlır. 

Bu hususta her kaymakam, mın

takasında yeniden ağaç dikilecek 
yerleri ayrı ayrı tesbit etmekte. 
dir. 

Buralara dikilecek fidanların 

acele yet'ştirilerek sehrin güze • 
le~tirilmesi hususunda yeşill'kler 

şine de bilhassa ehemmiyet ve • 
manda ikmali mukerrerdir. 

Bu maksardla, şehircilik müte. 

hassısı Prostun tanzim etmiş ol. 
ile bezenmesi ve ağaçlandırma i. 

rilmesi ve bu iş:n en kısa bir z1_ 
duğu •ağaçlandırma usulü• nd~n 
de istifade olunacaktır. 

Bu usulün atbikatırıa geçilme. 
si için lazımgelen tedbirler aın _ 
maktadır. 

Şubat ayı içinde tensib oluna. 

cak yerlerde her vatandaş muhak

kak bir ağaç dikmeğe mecbur tu. 
tulacaktır. 

- Nevyork sergsınde hangi 
parçaları çalmalı? 

Fikirler muhteliftir. Bazı artist. 
ler, Türk musikisi diy~, yalnız 

klasikleri çalmalıy ız. Dede Efen
diler, Itriler gibi... Fakat Türk 
musikisi yalnız klasiklerden mi 
ibarett;r? Buna ilave olarak \laik 
havalarının da çalınmasınt ileriye 
sürenler pek çoktur. 

Bir de yarı alafranga, yarı ala. 
turka şal"kı lar var. GiiHesi Türk· 
çeye çevrilen tangolar ve saire,.. 
Eğer bun ları da Turk pavıyonun
da çalacak olursak, fena prop.:ı -
ganda yaparız. En doğru fikir, bu 
işi Konservatuvara bırakmaktır. 

Konservatuvarda teşkil edilecek 
bir heyet, Türk paviyonunda han. 
gi parçalarını çalınacağını tayin 
e tmelidir. Bu heyete yalnı z mu -
zis:vcnlerin iştiraki de doğru de. 
ğildir . Heyet azası arasında, pro
paganda işleri hakkında fikri elan 
mütefekkirlerin de bu'unması za. 
rurid'r. 

TÜRK LOKANTASI NASiL 
TERTİB EDİLMELİ? 

Nevyork sergisındekı Macar pa· 
viyonu bize model olmalıdır. Ma. 
car paviyonunda, Macar yemekle
ri yapan Macar lok3ntası, Macar 
muziği çalan bir kahve.. Macar 
halk oyunları vesaire. Hasılı, Ma. 
car pavirnnunu gezecek olan 60 

İlhan ev kıyafeti!.:? intli. Üzerin. 

de basit fakat kendis;ne çok ya -

kışan basma bir entari giymişti. 
Bu halile o kadar güzeldi kı .. 

Suadin iki elini birden tuttu. 

- Nereolerdesin Sua,: .. Üç gün. 

dür birbirimizı görmüyoruz. Has. 

talarımız var. Çıkamıyoruz ki. Ya 
siz .. 

milyon insan, sanki Macarfrtaııda 
seyahat edecektir. 
Türk paviyonuda b<iyle olmalıdır 

Paviyonu gezen halk, Türk mu -
ziği dinlemeli, Türk yemekleri 
yemeli, Türk oyunların. görmeli, 
Türkiyede yapılan mamuli'ıtı sa. 
tın alınalı, Türkiyede Atatürkün 
kurduğu harikalar hakkında bir 
fikir edinmelidir. 

Türk pa\·iyonu nasıl tertib edil
meli? Bıı suale verılecek cevabı, 
birkaç satırla yukarıya yazdık 

Fakat bu satırlardaki fikirleri ta. 
hakkuk ettirmek için, iyi tedki -
kat yapmak lazımdır. Çünkü Nev. 
york sergisi, Tür ki, e. in Aınc i
kaya ihracatını arttırmak için tek 
bır gayesı olan hır serg dcgıla.r 

Nevyork sergisi, bütün dünya 
mikyasında, Türkiyen'n propa - 1 
ganda yapmasına \'esil~ olacak bir 
ser g'dır. Bu itibarla şimdiye k 1-

dar görülmemiş bir surette terLb 
edilecek. Bu beynelmilel sergi ' e 
daha çok ehcmmiy~t vermel "yiz. 

Hama m lar 
i çin bir 
K omisyon 
Kuruld~ı 

H. A. 

Bu ı ların ta rihi kıymet
leri tedkik ve tesbit 

olu 1acak 

- Peki ama gazeteciler maç ya. 
parken gazeteleri kim çıkara:ak 

B u haklı suale düşünmeden cc. 
vap verdim: 

- Sporcular. 

Yanılmamışım, Meğer hakika t 
de bu merkezde değil mi imi~? 

Hemen hepsi b ir er e:-tk i sporcu 
olan gazeteciler, hemen lıepsi hi. 
r er muharrir olan sporculara yer. 
!erini terk etmekle ni~in teredJüt 
etsinler 1ı.i zaten her iki taraf da 
gayelPrİ birbirlerioi naka vt etm •k 
değil midir ? ' 

Ben bugün de ~iiti.inuın boş kal .. 
masın diye şu sat ı rları yazmak 
için m atbaad a arpaC'ı kumrusu {!i .. 

bi düşünürken arkadcı<jlar maç .. 
]arını yapmı~Jar_ Tahii nralarırıda 
bulunamadım. Yalnı7 isittiğinıc 

göre bu maçı yapmak iein lazım . 

gelen futbol topunıı ~"·elden fc. 
darik etmeği dliı.;iiut>memi ler. 
Bugün pazar dükkanlar da kapalı. 
olduı':,u için ~·eni hir top satın ala .. 
mamışlar. İJ5n er ilP•İs olan hir 
ma<·ın tehirini dt.· rniina~ip görnır .. 
diklerinden futlhnl tııııu 

balon kullannıı•lar. 

Sabaya attıkları haloıı 

,.e bir daha ~;ere diiı..,nn•mi"?. 

Sporculara gelince: Onlar da 
gazrt<'leri ~ıkarrıak vaıifelcrin i 

il 7 f"rlrrinr ~hrke't. Balon terlari .. 
kini dllşiinmü~ler 

Ellerindeki fudbol tnplarmı im. 
1011 yerine kullaıı111:1k İslen1~. lf'J" .. 

se de onların da ucurdukları bolon 
yükselmemiş, hemen yere diiş;i .. 
vermiş. 

Doğru ohıp olmad ığını bilmi. 
yorum tahkik etmek baııa düşmez. 

HALK FİLOZOFU 

Yılgos!av ya 
ile 

Şehrimizdeki meıru:ı: ve eski 
hamamlardan bazılarının sahibleri 
tarafından y1kttrılmakl3 olduğu. 

nu yaz.m1ş ve Müzel~r Umum Mü
dürlüğünün bu hususta alakadar. 
!arın nazarıdikkatlerini celbede
rek bunların tarihi kıymetleri ba. 
kımından yıkılmasına itiraz etti
ğini haber vermiştik. Aldığımız 

mütemmi mmalı'.ınıata göre, bu 
müracaat ehemmiyetle karşılan. 

mış ve hamamlarda tedkikat rn
parak tarihi kıymeti olup olmı.. 

yanları tefrik için bir komisyon 
teşkil edilmiştir. Tedkkat netce
sinde tarihi bir değeri olanlar 
muhafaza edilerek diğerleri asri 
bir şekle ifrağ edi!Pc~kt r. 

Ticaretimiz 

Bunun için Beledive. yıkılma -
masına lüzum görülen hamamları 
sahiblerinqen satın alacaktır 

* Hankeu'nun garbında 18 J a
pon -bombardıman tayyaı·esine re. 
fakat eden 9 a\·cı tayyaresi Çin 
tayyarelerinin taarruzuna uğra -
nııştır. Çinliler iki .Tapon t:ıyya -
resi düşürmüşlerdir 

* Maarif Vek'li Erzincana var. 
mıştır. 

* A\'Ustur.• adak\ Yahudiler 
hızla ve kafile kafih hicrete baş.. 
lamışlardır. 

'"""' cibince kendisini iotcmeğe gelmiş 
sanıyordu. 

Hal.buk •. 

Suad acı acı gülümsedi: 
- Evet bugün! .. 

Gözleri gayriihtıyari S~mrayı 

arıyordu. Dayanamadı, sordu; 

- Misafiriniz nasıl?. 

Hem merdivenleri çıkı) or, hem 
konuşuyorlardı. 

- Ben de onu söyli) ecektim ... 

' 
1 

--2 hü ~umet ara sında 
k 1rari aştırıl an yeni 

hususla r 
Türkıye ıle Yugosla·ı_yl ara • 

sındakı ticari mübadeleleri tak. 
' viye maksadile Türkiye Cümhu

riyeti hükı'.ımeti ve Yugoslavva 
kraliyet hiıkümeti aşağıdaki hü . 
kümleri kararlaştırmışlardır 

1 - İncir ve üzüm kutuları ı -
malinde ıstımal oiunaıı kereste. 
!erin Türkiye tarafından müba -
yaatını kolaylaştırm;ık gayesile 
Yugoslavya hükumeti işbu keres.. 
lelerden 30.000 metre mik'abııı 
suretle miibayaa edılen kereste
ihracına müsaade edecektir. B ll 
ler bedelinin "( 50 si Türk • Yu
goslav kliring yoiu ,le \'e diğe· 
r; 50 si de hususi takas esasına 
müsteniden Türk m~n~eli pamuk, 
y ün, kömür, kuru incir ve fındık 
ihracı ile tesviye edilecektir. 

Bu husus takas muanıelelcri 
iki memlekette mer'i usul ve k:ı
vaide tabi olacaktır 

* Amerikanın mi'H bayraT'.'.' ı 

dolayısile Reisicumhur Atatürkle 
Amerika Rebicumhıll"U Rooz vel t 
arasında telgraflar teat clun _ 

_muştur. -
) •• 7 ""'' l >J 1 " 1 •t ır 

Cemaziyeleve, Te m:nuz 
i l 19 4 

Y.ı 1938,A y ·ı, ~ J.1198,r!ı<ır H 

17 Temmuzı Pazar -

sıl olan kırıklığı gozılr.ün önüne 
getirip, içinden iki dda kendisine 
be<lki de farkında olmıyarak mlıt
hiş darbeler indiren Samiye k•rşı 
bu suretle olsun mukabele etmiş 
olmak, onu Ü7.mck \'e hıncını al. 
mırk arzusu ve hislerı yerine, bilfı . 
kis beceriksiz insanların söz ver. 
diği kimselere brşı düştüğü u -

tannıayı duyuyod~. Bunun yanı 
sıra da biran evve. kardeşini bek

lediği mes'ud habere kavuştur _ 
maJc ıstcğinin iğnt..·1E.yici tesiri 
vardı 

- Hayır! dedi .. G•dip !conuşa • 
cağım! ve eğilere.· kl'ı)·anın omu
zuna vurdu: 

Suad ellerin! kurtarmıya çalıştı: 

- Haber aldım. babanız hasta 

ımiş. Hem geçmiş olsun derneğe, 

hem de_. 

Başını önüne eğd. Genç kızın 

gözleri parlamıştı Sev.nç'e e'lcri. 

ni çırparak yerinden sıçrodı: 

Zavallı Semracık geldigi gün _ 

dcnberi hasta yatıyor. Yolculuk 
Tl"U dokundu, hava mı çarptı. Da· 

ha arabada iken hır baş dönnıes. 

gcıdi. Hiıla toparlıyamad. kendini. 
: 

,,_ 
Vakili ar v ... u Ezoal 

••• 1 r ;\. f. i 

- Dön, Httrşıd ağa Kaymaka!'l 
reyin e\'inc gidec-=ı~\z. 

lfrıpı arabanın rl ırmasil~ ber,ı. 

ber açılmıctı. Her h.!de gelı, nı 

pencereden giirmı"ış olacaklardı. 

- Anladım! Demek bugün'. 

Bir el göğsünden İÇ' r, elini sok

mıı~. bir yelken be•i yırte • gibı 

' ' 

' 

1 
' 

' 

Güneş 

ôııle 
l~intli 

Akşam 

Yatsı 

.ı 41 9 02 
12 20 4 4 1 

16 19 8 .>9 
19 39 u JJ 

21 35 

Kardesinın iğne b•tırı'mış oır 

balon gibi sönüveren heyeca. 
nını, uzun bir zamsn devd.rn eden 
bir sabırsızlığın sonunda düştüğü 
sukutu hayal tesirik üz~rinde ha-

Onu hızmclçı il~ İlhan !<arş 
lndliar. 

lıançcrile kJ!blni ı ki parça etn,iş

ti sarıki. 

İlhan, cııu, verdikleri ka.Dr mu-

Suadın yureği sızladı. Semrayı 

sev'yordu. Fakat nffetmemiştı 

Ona karşı içinde sevı:ıı büyiiklü _ 
ğ nde nefret ,·ardı Fakat bu,a 

ıağnıen onun hasta olduğunu, bel 

k, de sarsı"nasına kendisinin scbeb 
(Devamı v:ır ) 

1 56 
,, lms·.k ı 31 6 53 
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Fi.listin hi!!isel~ilNüfuz miicadeles~ 1 Madam 
Çantasında HIKAY~~ 

= :? 

Bomba götüren Ü 5 p 8 in ya EK
1
artiy

1
enin 

K .... k b" k mas arı UÇU ır iZ AD m .S\ ~v ~ Parisin meşhur kuyumeuların-
SEFiL 

9" U U ~ dan Kartiye'nin karısının 895,000 
Yazan: Rıfkı Osman 

4 ölü 15 y J Londrada çalınmıştır. ara J İSkoland Yard polisleri tarafın.. 
<Ben bir şey yapmadım, bir şey Frankeya yapılan yardıma karşılık olarak Almanya ya dan yapılan tahkikat neticesiz 

yapmadım .. Bırakınız beni.. Bir temin edilecek menfaatler ÇOk mühim gÖrÜnÜyer.. !kalmış, hırsızın kim olduğu an -
şey yapmadım.... !aşılamamıştır. 

p r k ' . k k İspanyada dahili harp başladı 1 h b. A hd' =======-,===== 
:~~:~~~~:~~~~~:s;;~~z~r~i ~~~:;~1y~~nı:~t~l~~n~:~: spanya ar 1 vrupayı te ıd ediyor ~:!~:;:~~~a vermek şöylece 
otobüse karşı yapılan suikasd do- dur. Fakat Almanların bu yardı.. - -- Almanlarla müzakıere cereyan 

m k b ·ı Jd • 1 · derken General Franko, kat'i o-layısile birçcik kimseler tevkif O- ı neye mu a ı o ugu mese esı 
Ç k ı .kı d ı t İsp larak <nyle demiştir: !unmuş ve merkeze getirilmişti. o a r ıya yo açmış ı. an- ,.., 

Bunların arasında 12 yaşarında yadaki madenleri işletmek, Al -
genç bir kız gözüme i~ti. Kori - manların muhtaç olduğu bir ta -
dardaki sıranın üzerine oturmuş kım madenleri elde etmek gibi 
ağlıyordu. Şıkça giyinmiş olan şartlar mukabilinde General F -
bu kızcağız, suika>da iştirakle it- rankoya yardım edildiği sözleri 
ham olunuyordu . çıkmış, bu kadar çok ehemmiyet-

Polis zabıtaları, maznunları İS- li malfunat verilerek rakamlar da 
ticvab ederken kızın yanına yak- ileri sürülmüştür. Bilhassa geçen 
!aştım. Kendisile görüşmek iste • sene bu vakitler Almanların İs • 
dim. Beyhude ... Ağzından bir söz panyadaki General Frankoya yar. 
alabilmenin imkanı yoktu. Titri- dımı meselesi pek çok dedikodu-
yerek şu sözleri tekrar ediyordu: !ara yol açmıştı. O zaman Avrupa 
«Bırakınız beni, bir şey yapma - gazetelerinde neler söylendiğini 
d· mben .. ·• Son Telgraf bu sütunlarında oku~ 

Fa:kat, şahidlerin ifadesi kat'i yucıılarına anlatıyordu. Gerek AI-
idi. Bunlar yalnız Arab değil, suL manların gerek İtalyanların Ge
kasda şahid ola'! İngilizler de neral Frankoya yardımı meselesi 
vardı. 

Hepsı de küçük kızın, kıı<k yaş
larında kadar bir Yahudi ile _ suL 
kasd faili - otobüs istasyonu ya-· 
«ınında durduğunu gördüklerini 
söylüyorlardı. 

yalnız ademi müdahale politika
sının bozulması, bozulmaması me .. 
selesi değildi. Onun için İngilte
rere ile Fransanın çok alakadar 
olduğu bir keyfiyet vardı: İspan.. 
yada yabancı bir vepa iki devle
tin nüfuzu yerleşip kalmaması! .. 

--··-
Frank o 

- İspanyada istikbal için si • 
zinle hiç bir teahhüde girşemem. 
İspanya, istiklalini korumakta 
çok kıskançtır. 

Almanlar, lktısadi sahalarda 
hiç şübhesiz kendileri birtakım 

imtiyazlar elde etmeyi istiyorlar. 
İspanyada Alman kimya sanayiL 
ni yerleştirmeğe çalışıyorlar. Fa
kat bu hususta vaktinden evvel 

ve lüzumundan fazla acele eder-
!erse işi bozacaklarını biliyorlar. 
Onun için ihtiyatlı davranıyorlar. 

Fakat şimdiye kadar İspanyada 
bulunmuş, her şeyi görmüş olan 
yabancı gazetecilerin verdikleri 
malil.mat ise bunun aksinedir. 

Yani İspanyada Alman nüfuz ve 
tesiri yerleşmiştir. Almanlar ne
reye el atmışlarsa oradan çıkma. 
mak üzere el atmışlardır. 

Arablarla dolu otobüs, istasyon.. 
dan ayrılacağı sıradıt küçük kız 
elindeki çantayı açarak içerisin • 
den çıkardığı şeyi şiddetle oto -
büse doğru fırlatmıştı. 

Bu, on beş kişi yaralıyan, dör_ 
dünü de öldüren bomba idi. 

Ahali korku ile etrafa bçrnıya 
başlamışlardı. Faka~ vak'anın Ş

hidleri lhir devriyey~ tesadüf et _ 
m~ler, kaçanlar arasında bulu -
nan adamla kız çocuğunu göster ~ 
m~lerdir. ---
16 numara 
.Seferlerine 
Başlıyor 

Son İngiliz - İtalyan anlaşma- ı 
sının esası malumdur: İtalya İs- panyadaki dahili harp biter bit

mez (yani General Franko gaJe_ 
beyi kazanınca) oradaki askerle-

' / rlni geri çekmeği taahhüt ediyor 
ve İspany .,,nın hiç bir parçasına 
gözü olmadığını teyit ediyordu. 
İngiltere bu noktadan istediği te
minatı almış oluyordu. 

Almanyanın yardımı İtalyanın
ki derecesinde olmadı. Alman Er
kanıharbiyesi daha şimdi işi ke
sip atmıştı: İspanyada blr mace. 
raya girişmek Almanya için im-

kansızdı. Fakat Almanyanın müm
kün olan yardımı ettiği besbelli 
idi. Bu yardı mneye karşılıktı? .. 
Yardımın mahiyeti ne idl? .. İşte 

Fransa yüksek harb meclisi aza. 
sından Ckneral Valş'in, Franko 
İspanyasında yaptığı tedkikat ü_ 
zerine aldığı notlardan çıkardığı 

malumatı, tedkikatın vardığı he. 
ticeyi neşretmesi üzerine ortaya 
şaanı dikkat birtakım noktalar 
çıkmış oluyor. Bu tedklkatın bir 
hulasasını çıkararak ·Son Telgraf 

Alman ataşemiliteri her yerde 
General Frankoyu takib etmek

tedir. O nereye giderse o da ar
kasından gitmektedir. Tayyare 
harekatında, bombardımanlarda 

Almanların fikrine göre hareket 
etmektedir. 

İşte yabancı gazetecilerin şim. 
diye kadar yazdıklarının hülasa_ 
sı budur. Ckneral Valş bir taraf
tan yukarıda yazılıdığı gibi İs
panyolların dediklerini kaydedi
yorlar: 

General Franko hiç bir zaman 
Almanlarla istikbal için bir taah.. 
hüde girişmemiştir; gibi. 
(Devamı 7 onci sayfamızda ) 

Şirketi Hayriyenin Hasköyde 
yaptırdığı 76 numaralı yeni va -
puru 24 Temmuzdan itibaren se. 
!erlerine başlayacaktır. 

Bu gemiye •Sarıyer» ismi ve
rilmiştir. Haliç şirketinden satın 
alınarak tadil olunan ve •Araba 
vapuru• şekline konulan gemi de 
ayni gün seferlerine başlayacak
tır. 

• • 

,-------------·---Sultan Hamid devrinde 
Zindanlar, sür giinler 

Ve siirülenler •.. 
Yazan : ZIYA ŞAKIR 

Şişede sevgi! 
Birbirlerini görmeden sevişmiş

ler, şimdi buluştular! 
İngiliz gazetelerinde şöyle bir aşk macerası 

hikaye ediliyor: Felemenkli bir kız var. Memle 

ketinden kalkarak İngiltereye, Lomlraya geli-

~ 1 

yor. Kendisini karşılıyan bir İngiliz delikanlısı 
onu bekliyor, rıhtımda karşılıyor. Kızın adı 

Yetti'dir. Delikanlının ki Sidney. Bunlar yedi 
senedeııheri hirbirlerini seviyorlar, fakat ömür 

)erinde ilk defa olarak birbirlerini görüyorlar!. 

Yetti ile Sidney evvelce birbirlerini görmüş 

şişenin ağzını iyice kapıyarak denize atmış. 
Dal<"-·.,," Pmanet etmiş ... 

Felemenkli kız da o zaman on dört yaşında 
ımı~. v Lla o senenin yazında denize girerek 
eğleni~·ormuş. Bir gün bir şişe bulmuş, bunun 
içinde bir kfıi:'ld olduğunu görmüş, şişeyi açarak 

kağıdı çıkarmış, okumuş, iki satırlık bir cevab 
yazarak ~işenin içine koymuş ve ağzını yapıştır
mış!. O da şi~eyi dalgalara emanet etmiş. O 7.a· 
mandır, hu zamandır şişe ile muhabere devam 
ed~p gitmektedir. Artık neler yollanmamış. 
Resimler. yanık yanık aşk mektubları ve ufak 
hediyeler ... 

BUyUk Ustad bu fevkallde meraklı ve heye
canlı eserini Son Telgraf için hazırlıyor 

1 

değillerdir. Birbirlerini asla tanınııyorlar. Fa • 

kat yedi scnedenberi sevişiyorlarmış. 1931 sene

si yazmda Sidney bir gün denize girmiş. O 7..a- 1 

man çocuk ve henüz on dört yaşında imiş. De- I 
• nizde eğlenirken aklına bir şey gelmiş. Bir şişe 

~--••••••••••••••••••••••••" hıılm•w bıınun içine bir kağıd yazarak koymuş, 

Nihayet kız Felemenkten kalkmış, İngilte
reye gelmiş, ikisi mes'ud bir aile teşkiline karar 
vermisler. 

Yüzünde yılların değil açlığın, 
sefaletin, ıztırabın, işkencenin bı. 
raktığı asırlarla silinmiyecek ka.. 
dar derin izler taşıyordu. Bu iz • 
!erin heyeti umumiyesini değil, 

en sathi çizili:şinin b:le vücudüne 
sebeb olan işkence, elem, keder 
normal bir insan zekasını durdu
racak kadar elim, en makul ve 
tam manasile kalender düşünen 
olgun insanı bile isvana sevkede
cek, çileden çılkaracak kadar kor
kunçtu. 

* Hayatta nefret ettiğim, tiksin -
dğii.m ve ondan korkup ve kaçtı -
ğım kadar sırnaşık, yılışık bir ka
dın gibi yakama yapışıp beni bı. 
rakınıyan bir mikrob var. Bed -
binlik .. Bu sırnaşık kadından da 
beter .. Hiç olmazsa o kovalarsan 
kaçar, kaçarsan kovalar. Bu ıse 

kovalarsan kaçmıyor, kaçarsan 
inadına sülük gUbi yapışıyor. 

Mi'krop teşbihi de yerinde de -
ğil. Çünkü mikrob bence bundan 
daha az zararlı.dır. Vücude girer, 
icraatını derhal yapar. O vücu -
ortadan kalkmasına yardım eder, 
Bu öyle değil, vücudü yok etmez, 
söndürür, bütün hir hayatı zehir
ler, gün göstermez, amansız bir 
derddir. Ne pis, ne iğrenç bir şey. 

Her zamanki gibı yine dünyam
dan vaz geçm~, h'.ç bir şeyle al~
kası bulunmıyan, varlığile yok -
luğu müsavi olan bir hiç gibi yü
rüyordum: 

- Safi Bey, Safı bey. 

Diye birisi sesleniyordu. Dön -
düm, bana aşnalık edenin kim 
olduğunu araştırdım. Ne yalan 
söyliyeyim. Sesin yakından gel -
diği muhakkaktı. Fakat o saha 
dahilinde beni tanıyacak hiç kim.. 
seyi gözüme kestiremedim. Çün.. 
kil yambaşıında bir dilenciden 
!başka kimse yaktıı. 

Döndüm ve yoluma devam et -
frn Yine ayni ses ayni sözleri ta.. 
zeledi. Durdum dinledim. Yırt _ 
manın didiklemenin, parçalama -
nın, en büyük fizik kuvvetinin 
dahi parçalıyamıyacağı, eskite -
miyeceği kadar eski bir ceket ve 
o kadar eski bir pantalon, ben 
bunlarda ceket veya pantalon bi
çimi gördüğüm için bu ismi ver -
medim. Birisinin kısmı süfiası, 

diğerlerinin belden yukarısını 

setrettiği için o ismı verdim. Yağ_ 
murun, tozun, çamurun, yağın ve 
pisliğin klrletemiyeceği kadar 
pis bir elbise .. Ayaklarında yerle 
temasını nisbeten kesmeğe medar 
olabilecek fakat bu işi de göreb'l
mesi için - onun y~ptığı gibi _ pa
çavralarla ayağa bağlamak sure
tile durabilecek bir kösele parçası 
taşıyan o dilenci yanıma yaklaştı. 

- Safi Bey Beni tanıyamadınız 
mı? dedi. 

Şaşaladım. Çünkü hayatımda 

böyl ebri adamı yalan olmasın 

<belki ilk defa görüyordum. Dil -
şünmeğe !üzüm görmeden: 

- Hayır. Tanurıadım dedim. 

Hem, tabiatin kanunları böyle. Eğer muhatabın ta· 
lıakkümünün zincirlerini koparıp sana hakim ol -
mıya başlamışsa partiyi kaybetmişsindir. O dah. 
kuvvetlidır, sr:n daha zayıf. Bu muhakkak. Binaen. 
aleyh, Nimet Refike karşı zayıf olmıya, huşuneti 

terkelmiye mecburdur. Bu cebirledir ki, Nimet ar_ 
tık arwlarını daima sual şeklinde telkin etmiye baş
lam0ıştır. 

rlne yıkıldı kaldı. Bişuur, biirade, bitakat ... 

-- O halde, daha benimle evlenmiye karar ver
medin demek~. 

Refik, rakıdan bir yudum daha içti. Bu yudum 
ve Nimetin yavaşlığı cür'etini arttırdı, keyfini, ta
hakküm hislerini coşturdu: 

- Zannederim ... 
Nimetin yüzü morardı, dudaklarını ısırdı; sesi 

daha çok kısıldı, 
- Be tereddüdü anlıyamıyorum Refik?. Evle!l

mek için dah~ ne istiyorsun?. 

Redk, sandalyenin üzerinde yayıldı, bacaklarını 
masanın altına doğru uzattı, bir kolunu sandalyanın 
kenarından sarkıttı. Ve .. Öbür eli kadehile oynamı. 
ya başladı. Neş'eden büsbütün penbeleşen yüzü gü.. 
lüyor; ıri, tüysüz, sarışın başı Nimete müteveccih, 
gözleri Nimetin gözünde, fakı!t hayalinde Ferhunde 
nln hny8li. bakışlarında Ferhundenln bakışları cevab 
ıermc,.:e huırlanıyordu. 

l\lmet, tekrar etti: 

- :~~ la~o,..un, balı:lkaten ıınlamıyorum Refik? 
R•fılı., yine sıutu, dilfOnceslne devam etti: 

Edebi Roman 
No. 47 

-- Çirkinsin ... 
Ben para adamı değilim .. 
Ben gönlümün sevdiği ile evlenebilirim. • 
Ferhunde ile evleniyorum ... 
Senden nefret ediyorum ... 
Diyebilir. Amma, bunların hiçbirisı söylenemez. 

Daha hafif bir cevab tasarlıyor. Fakat, bu tasarlayışı 
Nimet, bir kararın muhakemesi zannetti: 

- Evet ... 
M!? ... 
- Hayır .. . 
Mı1 .. Evet ... Dedirtebilmek, ağır 

son ve en kuvvetli silahını bir defa 
attı: 

basmak için 
daha ortaya 

- Refik, bütün servetimın sana aid olacağını 
dün gece söyledimdi değil mi?. 

Zavallı Nimet. Bilse ki, karar çoktan verilmlştır; 
yalnız, bu kararın ifade şekli düşünüyorlar. Hiç şiip-

Yazan: 
Etem izzet BENiCE 

hesiz, bu silahını boşu boşuna kıymetten düşürmeğe 
ve bütün bütiın istidatsız kalmaya razı olmaz. Sıra 

sıra apartımımların, sandık sandık altın ve mücev
herlerin, bankadaki demet demet bankonotların en 
can ala~ak noktada sıfır menzilesine düştüğünü 

görmek bütün fitne ve menfiat silahlarını kuşanan.. 
!ar ıçin çok hazin, çok elim, çok dehşet a.vdır taki, Re-

. fik de elini yeleğinin cebine sokup beş on çil guruş 
karışdırdığı ve ceplerinde daha başka on para bile 
bul~nmadığın• gördüğü ve fakat, bu beş on kuruşu 

gözünün önüne yığılan servet ve ihtişam hazinele_ 
rine tercih edüp: 

- Nimet, ben başka kadınla evlenmeğe mecbu.. 
rum ... Bunun ötesi yok ... 

Dediği zaman Nimet de bu dehşetin acısını sez
di, birdenbire kolunun kanadının kırıldığını, hayat
ta yegAne güvendiği kuvvet membaının bir hiç ol 
duğunu gördü. Sapsarı kesilerek sandalyesinin üze-

Refik Nimeti bu halde görünce duyduğu taşkın 
zevkin gururunu yenemedi, yerinden kalktı, Nime 
tin yanına gitti; istihzası büsbütün şirretliğini art_ 
tırdı, Nimetin kulaklarına parmak uçlarile bir ikı 

dukundu: 
-· Evlenmemekten ne çıkar Nimet... Şimdiye 

kadar evli mıydik?. 
Dedi ve bekledi ki, zalim bir avcının tek bir saç 

ma~ı ile birdenbire boyun kıran, ve birdenbire pör
süyen bir bıldırcın gibi sandalyenin üzerine süklüm 
püklüm sinen şehvet abidesi kadın yeniden bütü.n 
takatıni toparlasın, hızla yerin~en kalksın, hiddetle 
gözlerini açsın, başparmağını uzatsın, dişlerini gı.. 

cırdatsın: 

- Hayır ... Olmaz ... Refik ... 

Desin. Halhuki, Nimet, hızla yerinden kalkmadı, 
hiddetle gözlerini açmadı, işaret parmağını uzatma
dı, dişlerini gıcırdatmadı, her vakitki sar'alı dişle

rini Refikin koluna, gerdanına, dudaklarına götür_ 
medi. Bütün bütün sindi, rengi tamamile uçtu. Yüzü 
kederin nasırlı kırışıklıkları ile buruştu, gözlerinde_ 
ki vahşi, yırtıcı; paralayıcı huşunet tamamile kay_ 
boldu, başını güçle kaldırdı, ağzını zorla açtı ve: 

- Refik, derhal evimden git ... 
Dedi, kendi kendisine dişlerin> gıcırdattı ve ... 

arkasından: 

- Ben sana gösteririm! ... 

Diye homurdandı. 

- ( ...... ) mektebin sekiztncl sı
nıfını hatırlayınız. Şöyle arka ·d 
d!!ilarınıza hayalinizde bir geç• 
resmi yaptırın bakalım! 
Karşımdakinin çıldırmış o!dU · 

ğuna hükmettim. O arkadaşlarııı> 
la karşımdaki bu adsmın ne ırıii • 
nasebeti vardı. O vakit geçirırıe ' 
den devam etti. 

- Hani sınıf ruümessıli bir St' 
dad vardı. 

. ~I l.! 
Çıldıracaktım. Dünkü gibı 8 ~ nıı• 

hareketlerile, tatlı tebessümile br Sor, 
tün sınıfa kendini sevdiren bl 8u1 
melaike kadar temiz arkadaşıO' Raı, 
gözümün önüne geldi. Onun bU" ru, 

s.J11 ./ 
bununla bir karabeti dahi ın~ c( ltıaı 
çıldırtırdı. O şaşaladığımı görun de. 

- Şaşma Saf! Bey şaşma, ııen 
o Sedadım .. O Sedad... Par 

Ben hayret, o ısrar ediyord~ 1,11 
sııt• 

Artık kafam durmuştu. şuur ııl •ııı 
ca onun Sedad olduğunu k~b lar1 
ettim. na,. 

* d'~ En yakın !bir lokantaya gir 1 
• 

O sıcak çorbaya batırdığı ekırıe~ 
çiğnemeğe ihtiyaç görmeden yu 
tuyor, avurdlarında eritiyord~ 

ıy: 

lur 
lı 

fa~ 
ı:ı,, 

\.o, Onu incitmekten korktu dl 
için ne teselli edebildim ve ne bİ g,n 
onu bu hale sürükliyen seııe 
sordum. Yalnız yalvarır gibi )'1 ,;: 
lı gözlerimle gözlerine baktıırı· de~ 

kemiğe dayanmı.~ ve kangren °1 ~ ı, 1 

muş yarasından sökülen gazlı b"~ O 1 

!erin verdiği ıztırabla inliyeıfıı' &ur 
ağlıyan bir hasta gibi birçok şe.' ltıa1 
anlattı. a,, 

. ıı;r • 
Sedad, kendi kadar temız r ırıu, 

kızla sevişm~ .. H<>r ikisini o de ~1 ltıış 
ne ve balbası çetin bir titizlı~. n;d, 
sevgiyi soğutmak istemişler. rı; ııı,, 
hayet kız bir sene sonra peırı ~ ~ı 
dudaklarında son bir gayre~ ng, 
sarfettiği Sedad ismine karıı irad 

t• l 
kızıl kanlar arasında dünyadan 

0 
iı 

!ini çekmiş .. Dünkü lise mezı1;1 . ~.,, 
hayatını nisbeten kazanmış 8 ı v,t 
temiz ve kibar Sedad da bugün~ llıi!. 
sefil (!) olmuştu. ~ ceı 1 

RIFKI osMj;/ h,, 

Açık iş ve 
Memuriyetler 
2 daktil0, ı katibı 1 

tahsildar 1 makinİS~ 
mühendis ve fen JJle' 

)in 
)on 
•nı, 
llıaı 
~I 
niıı 
il~, 
ıUn. 
h,y 
lıılf 

muru aranıy0r ıı, 
~I' ha) 

Ankara Defterdarlığı nıı.ıJı. 8
1 
.. ~ • 

10 ' ••ı. mat müdürlüğünde bir dakll ~ .• 1~ "nlı' ~., ve ayrıca bir de katiplik ınu 8ed. 
dir. "' v,,, 

En aşağı orta mektep mezu0'',,~ l,,E 
!anlar arasında ayın 20 nci çar•0, <len 
ha günü Ankara Defterdarlığını t~ 
müteşeldcil i.Intihan kornısY01'~· bu ı 
tarafından bir imithan yapıl•c~,, lıı 

.. e 11." tır. Talipler nilıayet o gun ·r • , 
dar komisyona evraklarla . bl~ı· ~in 
likte gelmelidirler. 500 Jır' .iJI lııeı 

. K 1 
falet vermek şartile Ank?ra J~' '<! 
iki t,:ıhı?.tdar ve plasiyer arJnn' •tıı, 
tadır. 1;ı 1'Q, 

Taliplerin Anknrada Ban.ıc:,ıı <ıtt 
caddesinde Vebolit limetet şır 1ı- 1iıı, 
ştiıbesine müracaatları 

mektedir. 
ic•P 

"feıt'i 
Ziraat banksına on _ rrı~·rcll' 

namzeti alıncaktır. Şeraıti og. rı• 
mek üzere mezkU1· ıbankaya !'tltı 
caat lazımdır. .~ 

··cır 
Her ay 60-98 lir~ arasında u ~!' 

verilmek üzere Çanakkaıede ırı cıl 
tahkem mevki kowutanlığı 2 

1 ıY 
şubesi, motorlu birliklerde ç•1' 
cak makinist ara'lmaktadır. ,ev 

İstiyenler, 30 F.ylüle kadat n 1 ıl 
kil.r şube müdürlüğune roür•C• 

etmelidirle. . il' 
Urfa beledivesi· 300 Jır• ,_ 

retli bir yü1<s2k ınUhendis ar 
maktadır. . ,~;i 

Karadeniz Er~ğli"i beled•l 
fen memuru talep etmekt~dıf~ıır· 

Mahallerine müracaat ıaııfl'I ,.:t 
Ankarada mail bir mue•;'~ı 

için 70-80 lira ücretli, makine K~' 
doğru ve Ç!>buk yazal>ilen. ~ıJ~ 
naldı el yazısı olan bir da 
aranmaktadır. rr~ 

Tliplerin Ankara posta~;,rıv 
posta kutusu <101• adrcslne 
tupla müracaatları lazımdır. 



~ i ı Yon er o ısa n ı z ~3rib bir hırsız/Derkant'dan Kartuşa, ;ir~i s~kı;·ki;ı~i'ö~ü;~~" ka!ilf. 
-eler ya p a r d ı n ı z ? l Gözlükten kadar her çeşit insanın bulunduğu yer .. 

_40,000,000 ingilizlirası-~~~!~~:::ili İNSAN MÜZESi 
· llın sahibı· aenc mı·lyoner :a~::z,h:~~~~~; ş:~ı;i:k;~:~~ .................................................... 1:.1! ... &lll 

O . ' e • • !arını dolaşıyor; gozluklu bır ka.. 

------------------------- dm görünce duruyor, yolu sor -
Paristeki bu müzede neler var? u d k b •• •• mak bahanesi ile yanına yaklaşı. 

t u ça uyuyen servetini israf ~~:b:a:~:nc;;:ğ:~::!;ı;:;, 
etıniye nı·çı·n karar vermı·ş? ka~:::ıye kad~r_ bu g~rfü hırsız 

Tarihi insanların kafaları bu gün 
}.\ e hakkında 300 şıkayet vakı olmuş. 

nı ,'1Yonlarınız 1 tur. Zabıta tarafından şiddetle ta- ne 
' ı. z o sa ne yapardı. k "b - .. 

l<ıtuıın u sual Şimdi ve kadar çok M ·ı ı yon 1ar1 han g •. şey 1 L olunına_sı~a ragmen henuz e. 
lltııı uş, çok d .: .... 

1 
.. .. • e geçmemıştır . Buna da seher, 

Unla b uşunu muştur. mütemadiyen kıyafetini değ•ştir-
• •Cumhur Başkanı Mösyö Lbö. 
rün dün Trokdero'de, Chaillot 

gaıete eraber Londralı bir • • • ? · · · 
tu Okuyucu! b 1 er er ı "'e b ı l ı mesidır. Bazan uzun bır sakal ta. 

l'or. F'ak arına unu so - ' ' kıyar, hazan bıyıklı veya bıyık -
sarayındaki •insan müzesi• ıı in 
açılma merasimine riyaset etti 

llıak . at onlardan cevab al. • 
d •Çın de --1 · sız görünüyor, günde bir kere de « Vaktile Trokadero da bir et. 
eırıek . . gı ' Ingi!iz gazetesi 
~lıJ ıstıyor ki: . elbisesini değiştiriyor. 

~ Yonıar . Münih zabıtası, hırsızın bu çaL 
nografi müzesi vardı. Bahriye mü. 
zesi gibi tenha bir yer arayan, baş 
başa verip hasbıhal etmek, dert. 
!eşmek isteyen sevdalıların mü. 
!§kat mahalli idi. 

. •tdınız? 1 ca lı~anız olsa ne ya.. dığı gözlükleri satıp satmadığını 
<ı, Olan. Şte sıze böyle milyon. da tahkik etmektedir. 
lecı~c"" genç bir adamdan hah. 
la "6'Z B 

rı Oldu: u genç adam milyon. 
°<sı1 y gu halde uzun uzadıya 
'Yı •aş';1trıak için düşünmüş ve 
lur•. ınanın kolayını bulmuş. 

ln,. 
ı.ı ... nın . 
l:ı II'ıanın ktrıılyonları olsa iyi ya. 
''lıeyİni olayını bulamaz mı? .. 

l.ıındratı ı. Bu de bir marifettir. 
l•nç t . gazetenin bahsettig" i 

ngı1· 
r-. ~ ıze gelince: 

ı,, - genç p . 
1 _ ><nler k' erı masallarındaki 
t •gıı, bu .. ~~ar zhngin, hayali 
• ~· gunun İn ·ı· il ·· () · .. ıJy0nı gı ız rasına go 

nhb•tt ara sahih bir delikanlı. 
tur ede .. 
llıa Ursuz b· mutevazı, kibirsiz, 

lilt 'Old ~r genç. Şimdiye kadar 
lıı.;ılar!'- Ugu serveti ile açılarak 
ııı.~ ~ g" t . ' 
"llıku os erışe vermemiş 

llıt !\ Old · ' n· ıtır l:lu ugu kadar sade yaşa. 
llılden Par ~ade hayat içinde ye. 
ııı'? C:enç a aıanmağa lüzum var 
ln 'ırı~. ın:dam buna lüzum gör. 

&tliı 1. lık olduğu 40 000 000 
it! ıra • • 
1.•ddan s sının getirdiği müthiş 
ıı ı· ene d İn 
~ •tası e ancak 2,000 gi. 
<ra satfederck .. t " 

"eı Yığını para us une 

Barlar ... Kabareler ..• Milyonları erilemez mi? 

tir. Zengin koca bir çok para sar. 
!etmekten çekinmemiştir. Fakat 
ondan sonra karı koca gene baş. 
başa vererek sade bir hayat sür. 
meğe başlamışlardır. Genç kıdı 

nın fazla para sarfederek gösteriş 
yapmak istemeyişi de karı koca. 
nın ne kadar uygun olduklarını 

gösteriyordu. 
Artık karısını alarak uzak, ten. 

Buraya gelenler bir kııç alim 
müstesna, dinlenmek için gelir. 
!erdi. 

·Bu müze kaldırıldı. Binası yı. 
kıldı. Ve yeniden asri bir şekilde 
yapıldı. Ve büyük bir ilim müzesi 
haline sokuldu. İsmi de değiştiril. 
di: 

•İnsan müzesi• denildi. 
Bu ısmin verilmesine itiraz e. 

ha bir yere çekilen Sir Con uzun denler çok. 
zaman bu sade hayata devam et. ·Müzeyi ziyaret ettiğim sırada 
m i ş. hatta o kadar ki kendisini bunu seyreden genç ve güzel bir 
zeng inler aleminde unutturm ağ2 kadının: 
muvaffak olmuştur. Bulunduğu - Cıdden korkunç bir şey bu! ... 
köy gibi yerde ise onu zengin Sir 

1

. Dediğini işittim . Bu da, 1938 Pa.. 
Carı olarak tanıyan kimse yoktur ris Venusunun fikri ... 
dense mübalağa edilmiş olmaz. [ Müzeyi tesis eden profesör Pol 
Onu oralarda yalnız Mister Fon. Rive: 
ten diye tanıyorlarmış. Pek sey. · ı -- Trık, dil, adet ve kıyafet ba. 
rek olarak evinden çıkıyor, bütün kınımdan insanlara afd ne varsa, 
sade hayatını evinin içinde genç 1 hiç bir şeyi ihmal etmeden cama. 
karısile beraber olarak yaşıyordu. I kanlara yerleştir<lik. Müzemizi zl-

öldükten bıraz sonra 0 da evlen. Pek samimi olan bazı dostları da yaret edenler, iki saatte devri. 
miştir. Bal ayını çok iyi geçirmiş. 

1 
(Devamı 7 lnci snhifeınizd•) alem seyahati yapmış olurlar. 

============================= •Şimdi salonları dolaşalım: Mü. 

ışe yarıyor? 
det tetkiklerde bulunmuş ... 

- Bu gençler, aylardanberl 
çalışıyorlar. 

Bazı geceler saat on ikiye kadar 
vazifelerinden a,yrıhnadıkları d<. 

•Profesörün çehresinde acı bir 
hunde belirdi: 

- Doğrusu utanıyorum. Fakat 
henilz tahsisatımız arttırılmadı ... .. 

•Müzede bulunan kıymetli asa.. 
rı, hayret ve taaccübü çeken şey • 
!eri birer birer sayacak değilim . 

Buna imkAn da yoktur. Yaln ;z 
milh!mlerlnden bahsedeceğim . 

•CamekAnlarda her şekilde, her 
büyüklükte kafa tasları teşhir o. 
!unmuş. Dekart'ın, Sen Siman 'un, 
Mareşal Jurden'nin kafa tasları 

yan yana konulmuş. Üzerlerinde 
de reslmlerl... 

cBlr başka camekanda, yirmi 
sene Fransa zabıtasıru işgal eden, 
bilabara avenesinden birinin tha. 
neti üzerine el!! geçerek idam o. 
lunan meşhur haydud Kartusup 
kafa tası var. 

i ·Diğer bir camekAnda da, N eo. 
i litik devirde kafa tasını meskapla 
ıj i!elmek suretlle yapılan tedavide 
, kullanılan cerrah! aletler teşhir -

Müzedeki kafalardan .. 

oluyor. Buna mukabil ne alıyor. 
!ar, biliyormusunu? ... Ayda 800 • 
1,200 frank. .. 

olunmll§ ..• 
•İnsan bu delile kafalara bak. 

ııkça eski devirlerde, hastalıktan 
kurtulmak için ne acı!arakatlanıL 
görüyor, hayretten kendini ala. 
mıyor. 

İskeletler Salonu 
cMUzede biri uzun, diğeri kısa 

(Devamı 1 inci de) 

ııı·ı •tttılt ş, az zam~nda bu ser. 
.,.' Yonlatıça artmıştır. Sizin de 

t.. nız ol 
)t;"eseniz sa ve bunlar• har. 
>iıı de büy" bu paralar du rd ·u 
)~ 1ı. İşte ur, artar, şüphe etme. 

evvel ölen bu zengin adam öldü. 
ğü zaman oğluna 36, 750,000 İngi. 
liz lirası miras bırakmıştır. Fakat 
bu adamın bir iyiliğinden bahse. 
diyorlar. İngilterede de veraset 
vergisi vardır. Hatta bazı zengin. 
!erin bıraktıkları paralardan mi. 
rasçıları vergi vermesin diye tür
lü türlü çareler aradıkları, bun. 
!arın öldükleri zaman vasiyetna. 
meleri meydana çıkınca anlaşılı. 

yor. İngiliz gazeteleri bundan 
bahsederek diyorlar ki: 

SöN E M ~ ::b~~~~.:u;~b::~ı~~~~~;:;:e Zengı·nıerı·n 
~ hır de zemın katı vardır . Teşhır 

salonlarında 450 camekan, 100 bü.. - ·-

0•r· bu genç ı· ·1· ·1 <nı ı, S(r C ngı ız mı _ 
llıa 'Yatak e 0.n da bunu çok iyi 
~ k .için ~· nıden para kazan _ 
niıı llııştir. ~dınmeğe lüzum gör. 
lık b~•na abahleyın erken işi. 
lu •n Ve gıderek akşam olunca 
h nctuğ~ dsenelerdenberi hep bu. 
ay,t aıren. . . 

ııı ta f ın ıçınde kalarak 1f 1 azıa 
da 0 an bi emellere kapılma.. 
~a ~endi >c." memur gibi Sir Con 
~,~t Urın e~dine böyle sade bir 
~-"' t.1~tih .e tedir. Fakat Londra 

" 1d' " 1n d'J· a.u. 'Ye k ı ıne neden düştil? 
··ııı1ııı adar k d. . 
"•ti . 'Yen bu en. ısınden hah. 

• lt tıınd · ıengın gençin ser te d ı ned -
d!!tıd _ol11şıyot~n do.lay'.. böyle dil. 
'<ı 1&ı gib· · Çunku yukarıda 
l •nı ı 40 .1 İ "u n safıib mı yon ngiliz li-
ıııııı:•de Yaş ı olan Sir Con artık 
ıı. •r. Sene~Yıştan bıkmış, usan. 
~in~aş•ınak ~ 2 bin İngiliz lirası 
llıe~ e, fakat emek rahat, refah 
r,~as deın•kt~:de bir hayat sür. 
•ır,da llıı ist' Artık bundan 
r~e n ka1~~~r. Bu paar baba _ 
•ttt Pata t ş ır. Babası İngilte 
ı· ttdık 0Plıyan k -
lııcn . Ça artt • azandığını 

erınd ıran adamla b ' end· rın !-
ı . Oğlu onun gibi 

• l\tıı 
•aı, ~ nn 
~·i 1ıtı 1 y •r ıcenç 
ı ııı 11 ıu,u 
ı·r · . ..,".) . rn g" .. 

'~ıı · nlard ormuyor. Çün 
'" k an -ı 1 llıaı. ·ı·e p geJ~n iradları 

'\;O~~·~•r Bara kendıliğinden 
fı, :)() I~ · . •b••ının 

'l·.1 g,ı., 1 senede 
~ ~~·Yord ıra<;ı i radı oldu_ 

u. Bundan 5 sene 

·Sir Con'un babası yalnız para 
kazanıp toplamayı bilir bir adam 
değildi. O ayni zamanda iyi bir 
vatandaşdı da. Çi:inkü servetini 
oğluna bırakırken uzun uzadıya 

düşünmemiş, devletin alacağı ve. 
raset vergisini tamamile devlete 
bırakmıştır. Bu suretle o öldüğü 
zaman bu 36,750,000 İngiliz lirası 
tamamile oğluna kalmış değildir. 
Hükı'.ımet hesab etmiş, vergi ola. 
rak bu mirastan 20,000,000 İngi. 
!iz lirasını çekip almıştır. 

Babası öldüğü zaman büyük bir 
servete konan Sir Con'un eline 
geçen servet bu suretle inmiş, 

18,000,000 İngiliz lirasından iba. 
ret kalmıştır!. 

Genç delikanlı 933 de böyl-e 
zengin olduktan sonra ise takib 
eden seneler zarfında servetini 
a rttırdıkça arttırmıştır. Bir takım 

ketlerin hisse senedlerin i al . 
·ıış , bunları satmış, kazancını 

. , ı !ırmak içın böyle işlerden de 
i3tifade etmiştir. Fakat elindekı 

hisselerden zaten pek çok para 
geliyordu. Bunlar durduğu yPr. 
de iraddı. Gelen iradın üstüne da
ha başkası gelmiş, eldeki 18,000,000 
İngiliz lirası bugün 40.000,000 İn. 
giliz lirası olmuştur. Fakat genç 
milyonerin kendine çizdiği bir 
hayat programı vardı: 

Sadelikten ayrılmamak! ... E • 
vet ... Tıpkı kazancı aylığından ;_ 
baret olan orta bir memurun ha. 
yatını yaşamak istiyordu. Bunun 
için de senede 2,000 İngiliz lirası 
çok iyi yetişiyordu. Şimdiye ka. 
dar Sir Con'un hayatından hah _ 
sedilirken onun evli mi. bekar mı 
olduğuna dair bir şey geçmiyor. 
du. Bu da az çok merak uyandı. 

ran bir bahistir. Bekar bir a • 
dam ise bu sade hayata istediği 

kadar devam etsin! diyenler bu. 

lunabilir. Fakat hemen söylemeli 
ki genç milyoner genç bir kızca. 
ğızla hemen cvlenmiştır. Babası 

===---:==========-G--:--::l=o==.:=r==.~- -=- ~:;;:vs~~~:u~~~r~::e~ca:i~~t:;: Muhakeme si M a r i raf. kütüphanesinde 200·000 cild 

~:~~t:~vcuttur. Salonlar çok ay. l/'ont ve kontesı•n pay-
Taliinden şikayet etmigen 

Fam dö Şambr 
bir 

Mari Glori 

Biliyor musunuz? . Marı G lori 
fam dö Şambrdır! .. Kımin yanında 
olduğunu anladınız? Jak Hate -
leynin nezdinde ... 

Bu, ikı san'atkarın ızdivacı, ve. 
ya ıki tatlı buse ıle \:tten bir sine
ma hikayesi değıl, pek acıklı ve 
hakiki bir maceradır. 

Mari Glori, hakikaten Jak Ka. 
telonun fam dö şambrıdır . iş bit
tikten sonra perı masallarını an
dıran bir hükaye, genç bır kızın 
hikayesini anlatır : 

- Vaktile Holandada beş kar. 
deşı ile berıııber yaşayan küçük 
bir balıkçı km vardı. Pek mes'ud 
değildi. Çünkü kendisınt dövü
yorlardı. Bazan açıkta, karlar üze. 
rinde yattığı oluyordu 

Fakat günün bırindc şehırden 

birkaç kışi geldi. Ellerınde •Sıne. 
ma yapan• garib makineer vardı. 
film çevıriyorlardt 

Marsel Herbiye, mahalleyi do
laşırken yaramaz, fakat sevımli 
kızcağızı gördü, gülümsedi. 

- İşte, dedı.. bize tazım ~lan 

küçıik kız ... 

Sonra ona hitaben ilave etti: 
- Sinema artisti olmak ister 

misiniz?. 
- Tabı!.. fakat ne yapacağım? 
- Sana öğreteceğiz .. 
Küçük kızın anası bulundu. 40 

frank yevmıye ile çalışmasına 

müsaade :ılındı 

Mari, bahçelerden portakal, !i. 
mon çalan bir sürü afacanın baş
ları olmuştu: ıYirmı tane daha a. 
şırınız .. • diye bağırıyor, gülüyor
du. 

Artıstle; bu küçük, sevımlı ve 
şeytan kızı çok seviyorlar, çok pa. 
ra verıyorlar, şımartıyorlardı. 

Nıhayet film bıtti, veda zamanı 
geldi. Küçük kız ağlamıya başladı. 
Marsel Herbiyeile beraber gitmek 
istiyordu. 

- ingiltereye gidiyorum. Ora
dan sana bonbon göııdereeeğim . 
Adın ne senin? .. 

- Mari Glori! .. 
- Neg üzelisi m! .. 
- Ne güzel ısım!.. 

Aradan on clı:ı sene geçti. 
B:r gün genç bir ıırtist, Arlet 

Jennı ismini almıştı Fakat bu i.. 
sim hoşuna gttmiyordu. Marsel 
Herbıyeye: 

- Bana güzel bir ısım bul.. 

Dedı. Heı:<btye, küçük balıkçı 

kızını hatırladı: 

- Mari Glori .. 

Cevabını verdi. Yenı yıldız, •i
nemada bu ısimle şöhret lldı 

Fakat, hakıki Marı Glori, evde 
kapalı oturmaktan, her gün da • 
yak yemekten bıkmı~. usanmıştı. 

Ailesinın yanından kaçtı, Parise . 
geldi. Çalışarak hayatını kazan -
mıya başladı. Bu sırada, vaktile 
tanıdığı artistleri aradı. 

Jak Katelon. uzun bu· seyahat. 
Devamı 1 inci oarufemızd• 

- Müzemizi, gördüğünüz hale n 1 

getirmek için mimar karlü, Bual 

ve Azema ile birlikte çalıştık, laşamad kl 
ve çok zahmet çektlik, uğraştık. l arı şey .• 
Buna rağmen tamamile de bitire. 
dik ... 

Hakikaten, bir çok gençler dur. 
madan çalışıyorlardı. Bazıları, 

camekanlara kafa taslarını yer
leştiriyorlar; bazıları da etiketleri 
düzeltiyorlardı. 

Karı koca birbirlerine 
ateş püskürüyorlar. 

• 
Duvarlar, büyük bir zevkle bo. 

yanmıştı. Kabartma altı büyük 
haritanın renkleri ıle imtizaç edi. 
yordu. 

•İnsan müzesinde, insanlara ait 
her şey mevcud. Ne arasanız bu. 
labilirsiniz 

•Profesör Rive kısa boylu, kır 

saçlı ve son derece faal, dünyaca 
tanılmış bir alim, bir siyesl. Son 
intihapta belediye meclisi aza lığı. 
na intihap olunmuş ... 

Zengin bir kan koca arasındaki 
enteresan muhakemenin tafsilli -
tmı veriyorduk.. Bir iki gündür de. 
vam eden bu davanın son kısmını 
bugün neşrediyoruz. 

- Şimdi okunan bu mektubu o 
zaman Kontes yazarken ben ken. 
disıne yardım ettim. Mektubda ne 
yazılmak !Azım ise ancak onun 
yazılmasını temin ettim. Kontes 
bana ıcab eden kelimeleri sordu 
ben söyledim. Bununla beraber 
benim söylediğim cümleleri Kon
tes yine bozmuştur. Kontes ken. 
disinin hiç kimsenin tesirine tabi 
olmadığını söylemekle bu mek~u
ba kendiliğinden bir cümle ilave 
etmiş oldu. 

- Sizin teklif edilen parayı 

arttırıp indirmek için bir sala. 
hiyetiniz var mıdr? 

- Bir dereceye ka~ar vardır . 

- O halde son had ne kadar. 
dı?. 

- 100,000 İngiliz lirası idi. Bu 
parayı Kontes kendiliğinden is. 
tiyerek teklif ediyordu. Fakat 
Kont çocuğu için de para istiyor. 
du. Bununla beraber bunun ace. 
lesi olmadığını, işin halledilece 
ğini söyledi. 

Müzenin içi 

- Size bunu soruşumdan do -
·~yi. ":l'lÜteessirim. Fakat KQnt si

. ı ze bir şoförden aldığı maHlmattan 
l bahsetti mi? 

•Yardımcılarının hepsi genç. 
Maar,uf Mösyö Sutel 28 yaşında, . 
yüksek muallim mektebinden dip
lomalı bir felsefe muallimi. Pro. 
fesör Rive gibi merkezi Amerika. 
ya, Meksikaya gıtmış, uzunmüd-

- Evet. Bu şoför eskiden ona 
şoförlük etmişti. Konta yazdığı 

mektubda Kontun evinden ayrıl. 
dıktan sonra orada bir takım şey. 
!er cereyan ettiğini haber veı·miş. J 

- Şoför kendisine buna bır~ey 1 

söylemiş mi?. Kont şoförün söy. 
ledlklerini size de söyledi m1? 

- Evet, söyledi. 
- Bu şoförün söylediği şeyler 

evvelce lakırdısı geçen erkeğe 

taalluk ediyor muydu? 
- Evet, ona taalluk ediyordu. 
- Kont hiç karısı aleyhine teh 

did mahiyetinde birşey söyledi 
mi? Bir hareketle bulundu mu? 

- Evet, söyeldi. 
- Size tekrar kendi evine gL 

derek orada olan şeyleri öğren • 
mek için hakkı olduğuna dair bir 
şey söyledi mi? 

- Kont bana dedi ki: 
- Evim değil mi? Tekrar evi. 

me giderim. Orada olup biten şey 
!eri tahkik ederim Bu benim 
hakkımdır. 

- Buna karşı siz ne dP.diniz? 
Ko:ıt eğer tekrar evir.e giderse 
vaziyetin bir kat daha zor!aşaca. 
ğım söylediniz değil mi? Sizi ~v
den çıkartmak için kuvvet isti.. 
mal edileceğini de söylediniz mı? 

- Hayır böyle birşey zöyleme. 
dim. Dedim ki: 

- Eğer sız evinız~ giderseniz 
sizi oradan çıkarmak için teşcb _ 
büs edilecektir. 

- Niçin böyle söyledt:ıiz? Kont 
kendi evine gidiyordu. Karısını!\ 
bulunduğu yere gidiyordu. Bır 
koca kendi karısının bulunduğu 
bir yere gitmek isterse onu ora. 
dan çıkarmak için ne gibi teşeb. 
büslerde bulunulacaklardı? 

- Kont oraya giderek orada bi. 
risini öldüre<:eğini söylemişti. Ben 

( Devamı 7 inci sayfada J 



Vali ve ar 
beraet 

adaşları Japonya harbe 
etti Mecbur mu 

Ekonomik bakıinda 
hayırlı netice er doğ 
racrk kararlar verildi 

-
(Blrinci sahücden devam) 

l\lulıiddin Üstündağ Jlnydarpa
şada dostları ile \ilayct, belediye, 
9arti erkan tarafından hararetle 
knrşılanmışhr. 

l\lalfun olduğu üzere a ri me
zarlığın satın alma işinde )'ol -
suzluk olduğu hakkındaki iddia
Jar iizerine mükiyc tcftil5 heyeti. 
tarafından tahkikat yapılmıştı. 
Müfettişler bu tahkikatta Vali 

ve vazife arkada larını suçlu gör
mü , fezlekeyi buna göre ynpa • 
rak Dahiliye Vekôletine .,,·ermiş

ti. Vekalet bunu Devlet Şiira m:ı 
scvkeylemiş, Devlet Şurn ı da 
lüzumu mnhakemc karurı ''er -
mişti. 

Bunun lizerine 14 temmuzda 
(emyiz mahkemesinin 4 üncü ce
za dairesinde başlıyon muhakeme 
diin sona ermiş, karar tefhim e. 
dilmiştir. 

Muhakemenin tafsilatını kısaca 
yazıyoruz: 

Dunkü celsede evvela müddei
umumi iddianamesini okumuş -
tur. Muddeiumumi çok uzun !!)lan 
bu iddianamesinde suçu teşkil e
den hadisenin bir tarihçesini yap. 
t1ktan ve bunların hukuki delil
lerini saydıktan sonra demiştir 

ki: 
Suçu teşkil eden noktalarla sü

but delilleri şöyle hulasa edik • 
lebiri: 

1 - Menafii umumiye karan • 
nın alınmaması. 

2 - Arsa F.şrefe aid olduğu hal. 
de Anasta tarafından verilen İS
tklada kendisinin ma1ı olduğundan 
bahisle teklif vulruundan sonra 
Eşrefin mevzuu bahsedilmesi \ c 
sebebinin izah olunmaması. 

3 - Gerek Anastas tarafından 
vuku bulan teklif ve gerekse bi
]ahara Eşrefe aidiyeti anlaşılması 
fizcrine satılacak malın tasarruf 
vcsıkas1 tedkik ve pazarlıkla da 
<>lsa belediyenin zararından ko -
runması için yukarıd:ı izah Nli -
len şekifüırde değerinin ü:>erin -
de tedkikat yaptırılması, 

4 - Belediye ve menafii umu. 
miye namına hareket eden Vali 
Muhiddin Üstündağ ve arkndı1~ -
lannın inkarlarına rağmen, mc • 
zarlık iç.in aldıkları arazi ciıvann
da mevcudiyetine mezarlıklar mü. 
dürilüğünün muttaH: oldukları 
halde, belediye menfaatini sıya -
netcn bu aı·aziyi emlaki mnliye -
den doğru_dan doğruya istimlfık 
etmek ellerinde iken bu cihet 
yapılmamış olması. 

5 - Hini teklüte satışa arzc -
dilen 453 dönüm arazinin heniiz 
Eşref tarafından kısmen teferrü 
ibıle edilmemiş olduğu halde E"ref 
hesabına yapılan pazarlıkta ne 
kadar istica edildiğini hesab i~leri 
mudürlüğünden riyaset maka • 
mına yazılan 29 mayıs 1934 tarihli 
n:ıuzekker ve bunun üzerine ) rı -
pılan muamele ile ''azıhan anla. 
ş•lmakta bulunması velev kısmen 
olsun henüz temelliik edilmiyen 
bir arsaya Eşrefin malik ad ile 
değer pahası verilmedıkçe kim -
senin malı elinden alınamıyacağı 
hakkındaki kanun hükümlerin -
den istifade edeceğinin müdafaa 
edılmcsı. 

6 - Yukarıda bahsi mahsusun
da izah edildiğ veçhile bu müba -
yaanın pazarlık ., olılc yapılabıl -
ml'si bır an için ca;z fnr.zedildiği 
takdırde dahi pazarlığın kımler 
tarafmdan ve ne "ekillerdc yapı -
lacağı pazarlığa dair olun karar 
\ e talımatnamedc sarahat olmadı 
ğına ve yalnız bır tar.ıfın değil, 
hc>r ikı tarafın zarar \'e menfaati 
ancak. alınacak arsrınm iştira ve 
tef rrü kıymeti ıle ra) icc gore 
re men teşkil -0lunacrık takdiri 
kı) met komisyonunun takdir e -
decr-ğı ve arazi sahıb nın de tek-
1 f e) lıyeceği kı~ met ~e beller a-

ra ı da muktazı fıatın m..ıaka -
) er;c \ tesbıt edılr b 1 C'C ğıne na
z.mm araz ı tarafeyn ıll' • lsa dahi 
bu c hcti tem·n erkcek ol.ın 329 

tar h · ıstrmliık k nununun tat -
bik tına hıçb r m n· bulunmadığı 

halde tatbık ed l rı. m v sebe
'bının de bu kanu unun c bri iS
tım fil\:11.'re mahsu \ t munhasır 

im g bı gosterikrek mutlafaa e
dılmesı gıbı haller, arzettiğım V<'Ç

h miıfettiş !ezkk s ndc serde - I 
d. n ğ r d l \ cm n lerlc , 

suçluların kanunsuz hareketleri 
mertebeli süimtta görülmüş ve 
tahassül eden delillere karşı ileri 
sürdükleri müdafaa noktaarı da 
ikanun ve vazüelcri icablarına uy
mamak itibarıle kendiıliğınden 

merdut bulunmuş ve red sebeble
rı de yukarıda bilmünasebe birer 
birer gösterilmişti... İşte sübutu
nu arzettiğim şu fiil ve hareket
lerin cürmi vasıf ve mahiyetini 
de tahhl etmek isterim. 

Huna ihmal dcnme7.. Çtinkii 
ihmalin unsurunu tetkil eden '\'a
:ıifcyi de yapmak ta ihmal ve te
rahi '\'e~n &mirin kanuna göre 
verdiği bir emri makhnl bir se
beb olmaksızrn yapmamak key -
fıyetleri burada yoktur. Bilakis 
vazifeye taalluk edr>n bir iş yn
plmıştır. İcrai bir fıil vardır. Fa
kat, kanunun emı ettiğı merasim 

. ve eşkalin dışında yapıldığı içın 
vazifeyı suiistimal cürmü tekev. 
vün ve teşekkı.il etmişti:. 

İşlenen su.; herbirinin yaptık -
ları muamelenin yekdiğerine in
zimamı ile tekevvün ve tekem -
mul ederek neticelenmiş olması
na göre cümlesi de hemfHldirler. 
Hareketlerine tevafuk eden Ceza 
Kanununun 240 ıncı maddesinin 
ilk fıkrasına tatbikL!Il cezalandı

rılması taleb olunur. 
VEKİLİN MÜDAFAASI 

Bundan sonra valinin vekıli 

Kenan Ömer söz almıştır. Kenan 
Ömer hadisenin geniş bir tarih
çesini çizmiş ve rnüekkilinin ve 
arkadaşlarının bu işte kanuna uy
gun şekilde hareket ettıklcrıni, 

kal'iyyen suçları olmadı ~ını, bi
liıltis vazıfelerini tam olarak yap
tıklarını ifade etmiştır. 

Kenan Ömer, bundan sonra fez 
lekede ve iddianamede vakı it
hamları ele alarak bunların ayrı 
ayrı cevablarını \"ermiştir. 

Valinin müekkili, çok uzun sü
ren müdafaasının sonunda dedi 
ki: 
•- Bu alım satım muamelesi -

nin cereyanı müddet"nc,. müek
kilim tek bTr kağıdı nlPlUsul ıs _ 
timlAk komisyonuna havaleden 
başka hiçbir şeye P] c;ürmemiş ve 
muamelat muktaziye, usul ve te
amül dairesinde bizatihi akıp git
miştir. Bunu ileri sürmekle mes
uliyeti diğer maznun1ı:ıra yülde. 
mek istediğimizin anlaşılmama
sını rjca ederiz. MuamcUıt, tam 
bir selametle cereyan etmiştir. 
Bize değil, onlara teveccüh ed.:? _ 

Olacak 
Londra 17 (Husuını - 'lusya -

Mançuko hududundaki ha'- ·1;e he
nüz .kapanmamışttr. Japonyanın 
protestolarına rağmen SovvPtler 
işgal eyledikleri dağı terkctme • 
mişlerdir. 

Tokyo gazeteleıi Japonyanın 

harbe meCbur bırakılacağından 

bahsctmcğc başlamışlardır. Va -
ziyet henüz nezaketini muhafaza 
ey lem ektedir 

Sovyetler, 
Letonyayı 
Protesto etti 

Moskova 17 (A.A.)- Tas ajan
sı tebliğ ediyor: 

Letonyadaki Sovyet elçisi 13 
temmuz tarihinde bir Jeton tay
yarccisinin Sovyet hududu üze
rinden iki defa uçmuş olmasını 

Lcton hiıkumctı nezdinde pro -
testo etmeğe memur edilmiştir. 

Sovyct makaınntına göre bu 
hadise, ilk deia ol:ırak vaki ol -
muş değildir ve Lcton tayyarele
ri son znmanla!'da Sovyct hudu
du üzerinden birçok defalar uç -
muşlardır. 

Eski 
Borclar 

' Ödenme Yo!u hakl~ında 
Frnnsa ila anlaştı ' 

Türk borcu k117Jortlcırına aid 
faiz bedellerinin malla öden -
mesi için bir aydanberi Paris. 
tedevam eden mı1z:ı.kcreler -ııc
ıicelenmi§tir. Dtiyunıı umumi • 
ye hissedarlar hC'y(':i ile Tt1rki. 
ye namına müzakereye memur 
edilen Maliye Vekal<!ti miJ.ste -
şart Halit Nazmi ararıntla tanı 
bir anlct§ma ohhtt] ve 1ıazırla -
nan mukavele t"vtielki gün im
zaanmıştır. 

Son anlaşmıyn göre, Türk 
borcu faizleri, bıuıdan böyle ta. 
mamen Türk mah ile ödenecek
tir. Bu faiz hesab!arı her sene 
devletçe tedkik ediLccc:k ve 
karşılığı tamamen Tiirk malı 
olarak Fransaya 9önderilecck
tir. 

iktısad Vekili Şakir Kcscbir 
Zonguldak ve Karulıiiktcki ted· 
kik seyahatleri ile bu seyahatlerin 
neticesinde verilen kararlar hak
kında Anadolu Ajaıısımn bir mu
habirine mühim be.vnnatta bu • 
lunmuştur: 

Vekilin bu beyanatını ve v~ri
len kararlara aid taf i!Atı ehem. 
ıniyetine binaen hulasa olarfık 

karilerimize bildiriyomz: 
ŞAKİR KESEBİRİN BEYANATI 

c- Yurdumuzun mühim 

bunlar daimi amele değildir. Gi
clip gelirler. Bunun sekiz bini kaz.. 
macıdır. Bu sekiz bin kazmacının 
yarısı küçük evler ·yaparak Zon
guldak havzasında oturacaklardır • 
cirler arasında kömi.r a~lcsi var
sa onlar da havzada çahşhrılacak
tır. 18 yaşından genç çocukirı 

madenlerde çalıştırmag hususun
daki beynelmilel mukavelelere 

· girdiğimiz için bu gençlerden a
mele miktarını artırmak t.usu -
sunda istifade edilcmiycceklir. 

kuvvet ve servet membalarından Bunun yeı ine gençleri amele de-
biri olan Zonguldak kömür hav- ğil, stajiycr olarak ocaklara soka-
zasındaki gördüklerimden çok bilmek üzere her ocağın yanında 
memnunum. Bu milli hazinenin bir mütehassıs maden işçi mek -
daha verimli ve rasyonel bir su- tebi açılacaktır. 
rette jstismarı için muhtelif tPd- Tahmil ve nakil içın Kozlwıun 
birleri ve imkanları mütehassıs Zonguldağa şirnendıferle bağlan-

arkadaşlar1mln tedkik ettik. Ve- masına karar verilmiştir. 
rilcn kararları Ankaratl:ı hrızırlı- Çünkü Kozluda senenin yal -
yarak istanbula tekrar ge!diğim nız 150 gününde tahmil kabil ola-
zaman sayın Başvekilimiw ar _ bilir. Aradaki mesafe altı kilo -
zedeceğim. Çatalağzında yeniden metre kadardır. Bın dört yüz ve 
inşası duşünülen kömür limanı üç yüz metre uzunluğunda iki bü-
ile gene bu sahada tesisl mevzuu yük tünel açmak lcizımdır. Bu yo-
bahis büyük elektrik santrali ve lun planları hazırdır. 18 - 20 aylık 
hamızı kibrit ve supcr-fosfat fab- bir çalışma ile yaj yapılabilir. 

rikaları sahaları üz.erinde yaptı- Zonguldak istaS) onile limanı ge-
ğımız tetkikat da çok faydalı ol- ni hatta bağlanacaktır Geniş hat.. 
muştur. Memleketimiz"rı "n bil- tı mümkün olan yeı lerd? ocak -
yük bir endüstri merkezi olma1a larn kadar götürmek imkanı ara -
namzed bulunan Karubükteki nacaktır. ÇataHiğzı limanının a -
demir ve çelik fabrıkalarınm in- van projeleri haw·dır. Limanın 

şaatını program1mız dahılbdc i- burada yapılmasına bugiın karar 
lerlemiş görmekten de avrıca \•erilirS(', kat'i plnnlar altı a) da 
memnunum. Bütün bn gör-:lıikle- hazırlanır. inşaatın bıtmesı uç bu-
rimiz iktısadi kalkınm'.lmı7.m yük- çuk sene ister. Bu muddet 1.arfın-
selmekte olan kuvveth ve s.>ğl::ım da tahmil işlerini kola) }aştırmak 
temellerini tt'şkil ediyor. Yıır - için Zonguldaktan daha iyi neti-
dumuz, Atatürk devrinin hu :fe_ celer almak maksarlilc b!lrada 
yizli eserlerinin az zamanda bü- 100,000 lira sarfilc elektrikle mü-
yük inkişaflarını görccekt:r. teharrik ve yüksek kudretli iki 

VERİLEN KARARLAU. vinç yaptırılacaktır. 
Yapılan tedkikat esnasında ve- Çatalağzı Hm.anında fakat l" -

rilen kararlar arasında bilh· ssa manının inşaatından evvel V<' on. 
şu noktalar .nazan dikkati celb dan ayn olarak büyük el ktrık 
etmekted(r. sontrah yapılacaktır. Kozludaki 

Memleketin endüstrileşme santrol ile bernber bırbirinc ye -
programı dairesinde artmakta o- dek olarak çalışacaklardır. Kü -
lan kömür ihtiyacını kaıŞJlamak tabyada yapılacak bü\'ük santral-
için istihsal programlaştırıla<:;ık- la istanbuldaki elı>ktrik santralı 
tır. Eski üç senelik kömür prog_ da birbirine yardım edeceklcrdır. 
ramı yapılırken düc;;ünülmiis olan 1943 e kadar limanın ve santral -
rakamlar tekrar göz1en geçiril- ların yapılacağı ümid edilmek -
miştir. Tahminden faz.la artan ih- tcdir. İstaribulda elektrik ücreti o 
tiyaçları karşılamak için veniden vakit yarıyarıya inecektir. llamızı 
hazırlıklar yapmağa karar veril- kibrit fabrikası Çatalağzınd::t ku-

. t' rulacaktır. Gelecek sene bu tarihte mış ır. 

Amele meseles·ni tanzim de- Kara-biikteki bütün müesseseler 
cek bir mes'uliyet varsa buna da ı----------------1 rck tahmil, lavvar, liman tesisa- işlemeğe başhyacaktır Fabrika -
i.Ştiraki bir vecibei şeref ve na -
mus telakki etmekte ısrar cdiyo_ 
TUZ.• 

.MUHİDDİN USTUNDAÔ 
NE DİYOR? 

Bundan sonra Muniddin Üstün 
dağ yeni müdafaada bulundu ve 
iddia makamının mütalealanna 
verdiği cevablar arasında eğer 

satın alma ve satma fiatı arasın
da bir tefavüt varc;a bunu dahn 
evvel arsayı Eşrefe satanların za_ 
rarına olabileceğini de kaydetti. 

l\IAHKE1\IE1';N KARARI 
Reis Mecdi Beydeş, muhake -

menin bittiğini söyledi. Heyeti 
hakime, müznkereyc çekildi. Bir. 
miiddet sonrn celse acıldı ,.e ~u 
karar teOıim edildi: 

•Asri mezarlık fosi i için bele. 
diyece atm alınan arazi pazarlık 
yolile nJınmı olup bu suretle ih
ti~arına mani kanuni bir sebeb 
mc\ cud ,.e nuishet bulunmama • 
sına, 

Ve tcrahii tarafeyn(' mnkrun o
larak muamelenin bu ckilde te
kcnımiil ve intacı halinde artık 
istim18k hiikümleriniıı takib ve 
tatbiki ntC\ zuu bahsolmıyıığı • 
ıın, 

Pazarlığın istimlak konıi'i}·o -
nunca yapılmış olması hukuknn 
istisari mnhiyettc k:ılıp hu hu • 
susta me 'uli 'et te\·cihinc . bir 
''e~he esns teşk'il cdemiyeeeğine, 

Ve pazarlık ke~ fiscti kanunen 
vazif ednr olan enciiıneni beledi
yece tma•ib cdilcr<>k hukuki şek. 
lini iktisab ctmi~ olmasna. 

Ve C\ veJcc satın nlınmnsına te-
cbbiis edilen müselles nrazive. 

takdir olundui,'lt anlaşılan kıy • 

metle lıal<>n bu civardaki arazi -
nin kıymetlerini göste:rcn ,·csika 
mÜ'tenidcn yapılan mukayese 
l.iko oğlu Eşreften sahn alınan 

aruJnin takdiri kıymetinde Jıu~U- da J1er tu··rıu·· demir ve çelik levh:ı tını kuvvctlendlrmek 13zımdır. 
si bir maksadın takib olunduğu-. 1 1d 'd ve boru yapılacaktır. 

şletme işleri bir e en ı are e-
nu sclb edecek mahb·ctte göri.al • dilecektir. İcabında ya Karabük fabrika -
meme ine. la~ı·ına 1·1a·vL> olarak '-·ahud da a\'rı Bunu tahakkuk ettirmek için "' J 

Ve belediyece tcfcrruğ olunan bı"r :1.·ncı' demir ve çelik fabrikası derhal icabına tevessül edi'ecek- = 
arsann fariğ Eşref tarafndan ccs '-'apılacaktır. Fabrikalar rantabl-tir. Bir zamanlar amele müın - J 
te ceste tcfcrruğ edilmi olması dı"r. Demir cevheri ve kÖ"'TıÜr ten-

h • fh yede ile alınır vaziyctt~ id". Şir-
muamclenin kafi ve ni aı sa :ı· zı'la"tlı tarı"fe ı'ln demiryollarında ketler \'e ocak fahibleri nrasında ..._ 
sna nnzaran yolsuzluk sayılanıı- naklcdiecektir. Bn fabrikalarda amele için yapılan rağbetten d"-
yac.-ığma, "'ı'raat aletleri yapılmıyacaktır. fnlin kayboluyoı. iş azalıyordu. " 

Ve çiinkii idari muamelat ht.>n- · Fakat zı'raat aletlerinin meınle -Esas prensip am<'1 eyi refaha ka-
gamında bu hususun tetkik ve . kette yapıması istenmektedir. Por-. vuşturmaktır amma dis"plinsız -
teshitine lüzum oJmadığma daır selen fabrikası istanbulda Bakır -lik değildir. Birleşme dısiplin de- -
miilfıhnzat ·erinde bulunmasına, ko""yde b"ır milyon vüz bin lirava Kömür havzasında yirmi bin iş- J .ı 

Ve bedelinin tefcnıığun<lun ev kurulacaktır. Bu fabrikn 1940 ta · b çiye ihtiyaç vardır. Şimdı ancak 
vel tediyesi kcyfiycıinın ütcc bitecektir 
''aziyetinden tcvcllüd t'ttiğine mii. ~o~n~b~e,:,ş=b=in=a=m= .... =..,l=e=v=a=rd=ı=r=. =F=a=k=a=t=, ============== 

tedair m
1
• tk'ikd~fada. 1dahi .mevzuatn uy ı-s •• d ti (Dış politikadaP devam) 

gun tc n J e ı mcsıne, e er -----· - .. 
Ve bu arazinin fnriği Esrdlc U mayı kabul cdiyorl:ıı". Halbuki bu 

suçlulardan Vali ''e Belediye re- şeklin sonra nekre yol aÇ2Cağı 
• • 11. h.dd' u·· t" d ~ (Birinci sahifeden de,•am) 
ısı ıt1u ı ın s un nı,ttn muare- ayrı bir bahis teşkil etmektcdır. 
fesi olması mumaileyhin himaye mü9bct bir netice yoktur. Hayn- Bununla beraber her ne kadar 
edildiğini istidlal '\'e istintaca layn taraftarları, dileklerinin ka-

aykırı olursa olsun bütün noktai 
nazarları birleştirecek bir şekil müsnid delil sırasında mütalca e. bul edilmemesi karşısında muka-

dilemiyeccğinc ve çünkii istidlal
le miicrimiyetinc müntehi bir ne. 
ticeye '-'USUl adil ''e nısfet c·as 
ve kaidelerilc kabili tc:-Jif bulun· 
mamasına, 

Ve gene suçlulardan Hamid 
Osknyın bu muaınel(' ·e herhangi 
bir uretle iştiraki esasen sübut 
lmlmnmasına binaen suçlularııı 

,·nifelerini suiistimn] ettikleri ta. 

hakkuk etmemi \'e bu scbeblc 
tec:ıiyelerine aid iddia yerinde 
görülmemiş bulunduğundan rcd
dile suçlu tanılan Vali ve Beledi. 
ye Reisi Muhiddin Üstüudnğın, 
sabık reis muavini Hamid O J.:ıy, 
Encümen azaları A'1ııi Yağız. İh· 
san ~amık. Suphi Mehmed Ali 
ve Şcrcfeddinin duruşmalarına 

me\'zn olan fiilden bcrnetlerinc 
temyiz yolu açık olmak füere sı:ır 
birliğile karar verildi. 

vemet hazırıkları yapmıya başla. bulabilmek .zarureti kendini gös-
mışlardır. termektedir. 
Diğer taraftan Çek - Alman hu- Meselenin stirüncemede kal -

dudunda da iki tarnfın tertibat ması yeniden bir takın karışıklık-
aldığı, hatta Çeklerin seferberlik Jar çıkmasına ve bu yüzden kor_ 

yapmıya başlndığı söyleniyorsa da kulu ıhtinıaller başgöstermesine 
Prağ ibu haberleri tekzib etmek- • yol açmak istidadındadır. Orta -
tedir. lıkta zaten görülen gerginliği art-

Siyasi müşahidler bu ay sonun- tıracak yeni hadiseler çıkması ise 
da Çek meselesinin Avrupada çok daıma muhtemeldir. 

buhranlı vaziyet doğurmasından Fakat şunu da unutmamalı ki 

endise etmektedirler. 

* Tahran ibüyük elçimiz Behiç, 

dün, Ege vapurile şehrimize gel -
rniştir. * Topkapıda ibir yangına git • 

mekte olan iki itfaiyP otomobili 

çarpışmış, iki itfaiye neferi ağır 

surette yaralanmıştır. 

mesele politika sahasında ve dip

lomatlar elindedir. Bir şekil bul

mak imkanı ortadan kalkmış de· 
ğildir. 

AHMED RAUF 

* Dantzig nasyonal - sosyalist 
.lideri Förster tayyare He bgil 

tereden ayrılm~tır. 

SON TELGRAF'ın Yazan: M. Sami 
Tarihi tefrikası No. 36 

Ha, bak 
yeniçeriler 

anlatayım, 
kaldırılınca ne 

Yağ güreşini yalnız Rumelililer 
bu adam Sıvashdır, yapanı• 

- Mehmed Ali, sen Kazıkçı 

kimdir obi1miyorsun, hele şahsan 
görürsen ıbüsbütün inkisarı iıa -
yale uğrarsın .. Evet, kavas oğ _ 
lundan daha küçük yapılı. Ancak 
seksen okkalık bir adam. li'akı:ı t 
cevherli ve hızlı bir pehlivanmış .. 
Sana kazıkçı ile Markarnacının 
Kırkpınardaki gii~eşini anlata _ 
yım ... 

- Mmnottarmız oiurum efen -
dimiz ... 

- istersen akşamüstü Mecidiye 
köşküne doğru gıdelim. llem ha
va almış oluruz, hem de say?. oca

. ğına uğrar Kazıkçıyı görürüz. 
- Allah ömrii şahanenizi müz_ 

dad buyursun efcndınıız . .. Yağ gu
rcşini yalnız Rumelililer bılirler. 
Bu adam Sıvaslı olduğu halde na
sıl olup da bu güfPŞi öğrenmiş a
ca:ba!... 

- Ha, bak anlatanm. Knzıkçı, 
Y eniçedler or•ad:ın kaldırıldık. 

tan sonra teşkil edilen asaı.-iri

mausurd şahan Y" topçu neferi 
olarak Sıvastan gelerek Sılistre 

kalesınc verilm " ş, esasen bu adam 
pehlivanmış, fakat, yağsız Ana -
dolu güret;i yap:ırmı~. Sıvas ve ha_ 
,·alis "nın başp.,hlivanı im ş. Si
lis~·reye gcldi1'ten sonra asakiri 
şahane arasınd~ yapılan güreş}('r -
de önüne çıkam yenerek Silistire 
muhafızı Hasan Paşanın göziine 
girm~. o vakitler başpehlivnnlar 

Ağa, bu fıknra adaJU3 
ağasına, güre~ g•ıııun:! 
yemek \•er!lmcs·nı teot 
miştir. GUı·e~lere daha oıı 
kadar olrluğl!ııd :111 J{ara 
ve istediğl kad ır yıyere~ 
gi.in içrnde ilikJeı i yeriJl..;ır 
toparlanmıştır. Ou beş ~~ 
da ağanın arabasına bıfl 
de Makarn3cı, Arnavııd 
duğu halde :.ıa ... uJ z•ırıı 

güreş meydarı.·ı :ı yv•!:ıtl 
Arananın bir tarafını d 
fıkara Bekiri otıırtr:ıus il 
O) nıya giderlc'r'a n bir 
:rif ağa Bekir. sormu"· 

- Dcstey~ rnı ı;ure 
lum! 

Bekir s~· .l, s::ık n eo 
vcrm·ş: 

- Allah, ne kı .. r :t: t r} 

Arif Ağa Bt•k.1 .. baŞB· 
hatta Jriiçuk oı tJy J bıİ~ 
bir gozle bakı.ıadıgıııe> 

tekrar halWı:.> ncıynrak 
- Oğlum, siz'ıı o 

yaz güreşı !:ı•lrou~·c:. s 
öğrendin rjÜt'f'Ş • . 

Bekir sudan ce\ abltı' 
Makarnacı, Arnavu~ 
gövdelcrinı ikı t:ır. f 1 

gülerle ve Be!<irl,, c;lö~ 
miş ... 

Me-hmed Ali Paşa Sı.1 
zin bu meraklı hi dycs 
lağile tatlı, tatlı dinle~ 

arasında bulunan bir Araboğlu ,., 
dırıyordu. Hatta bir sr 

diş 1 ' il ... 

varmış. Paşa, DePormandan A -
mad paşa, kendındı·n gı? raıboğlunu ~et;rtnek Karabekirle 

güreştirmis, Kara Bekir yağ gü_ dişahın sözünü kesı; ' 
· b'l a·~ h ld b hl' - Efendimiz, hakikıl' reşıni ı me 1151 a ~ u pc ı _ 

vanla -beş saat güreşerek berabere lı bir hiktiyt> ve dikkat 
kalmış. Hasan Paşa, Kara Bek!ri sergüzeşt... 

- Evet·, ammn. ı ... irı r topçu başçavuşiuğile ,anına alıp ~ 
besledikten sonra Araboğlu va _ rafı asıl güreş me daııı 
sıtasile de :KP.ra Bekire mükem- yan etmiştir. Banu btırııı 
melen yağ güreşini öğretmiş... bizzat kend3si anlattı. ~ 
Yağ güreşinı öğrenen Kara Be _ kiri de o getirdi. Kar.:ı :~ 

bı'-•ıkl1, geniı:: omuzlu. ) klr Araboğlunu da yenip namını J "-' r 
Deliormdanc!a. .Rumeli ve Tuna leli tbir vücudc malik b~· 
boylarında söylctmeğe başlamış, Baik, hikayenin at ~~.r~~ 
Kazıkçı liıkabı d:ı alaturka güreş- Sultan Aziz, keyıt 1 

te mühim !.:ıir O\"Un olan bir isme latmağa başladı. ~ 
delalet ettiği 'e bütün pehlivan- - Nihayet; gürc.;ı 

gcm~ler. Arif Ağ& . ıır ları da bu oyuıl'lt? yendiği cihetle 
1 

o 
k d" · · f d"J · ı 1 pehlivanlarile inerkeJl• 
en ısım~ ıza "c ı mış, ge ı.aman lunan avanlar, pasııl~f, 

git zaman askcrlığ.nı bıtirip Sı _ ~ .. ~ 
vasa dönmü~. Aradan seneler geç- bakmışlar ki yanınd.~ u ~ 

~livan daha var. fa tikten sonra, kö~·üııde fıkara dü- t"-" t 
zahirisi hi<'bir şe \'ade şüp naçar kispetini omuzuna vu- !f 1 
Pehlivanı tanımndıtdar rarak gc-çen sen'? Kırkpınar yo _ ı.ı 

lunu tutarak tam uç ayda köy_ rakla birbirlerine sor 
den köye yürüyen•k İstanbula, başlamışlar. Arif Ağ<l. ~ 

geldikten sonra hoşbeşe İstanbuldan <la Kırkpınar giircş-
lerine gelmi~, Kırkpınar kasaba - sormuş: btı 
sına geldiği za'.'llan Filibe ayanın- - Ağam, maşallah ,9 livanların beslı, :Mn1t • dan Arif Ağanın çiftliğine misafir r W'r 
olmuştur. An[ Ağa o vakitler =·========~ 

500 
Makarnacıyı vr Kastamonulu Ar. 
navud oğlunu K:rlq:ııl'ar gureş _ 
leri için çiftliğinde beslermiş Bil
diğin gibi bu ıki pehlivan da :-.ene 
lerclı>nberi K trkpınarda başpehli-
vandır. ' 

Arif Ağanın k5.hvası Kara Be
kiri gelip geçici bir yolcu. hutta 
bir köy nalburu zannettığindcn 

ahır odalnrındnn bir-inde misafir 
eylemiştir. Ağa, Kara Beldrin gel
diğinin ikinci ı!ı.ina koşu hayvan
larını görmf':C üzere ahıra geldı
ği zaman :ıhır odasının avlusun
da duvarda :ı~ı1ı bir zenbil gözi.ıne 
Hişerek zerlbiıın ne olduğunu ve 
kime aid bul~m::lu~unu kahyasına 
sorunca ağası da pejmJrde kıya
fetli fikarn bir kôvlüye aid bu -
lunduğunu ve n:ılbur obcaaını 
iki gündenberi mis:ıfır bulundu
ğunu söylem:~t" ... Ağa zcnb1lden 
şiiphelenere1c asıh olduğu yerden 
in<lirtmh. 'hır dA baknn ı kı içinde 
pehlivan ki !J·~·· wır. 1\1ıs:ıfırı 

çağırtmış ve sJ :muş: 

!Ha~~. 
Bir derece terfi 

. }lP 

- Nerelifn, ne iş yaparsın! .. 
Adamcağ.z süktınctle: 
cPehlivaıı olduğun.ı ve Sıvas -

tan Kırkpınara k:ıdnr da ~aya O- . 

larak gddi~ini v · başpehlıv .. nhk j 
müsaıbnakla ,.ını:!l güreş tuUıca:!ını 

1 söyl<'yince, 

Adliye V ekfıletinır. r;f 
500 kişilik bir tcrfı . ..;e JO 
tesi dün Ankaradan l~ 
derilmiş ve yüksek ı. 

0
ct 

diılıniştir. Bu lıstc) c g 
111 

hakim ve müddeiufl'lll 
ctmişleıxlir. /, 
----<>----

HAT IA, 
(Birinci sahifedell f 

men ve Vnli Dr. Abdll~ 
dan mürckkeb biı kofil f 

. T"' r!:tle . edecek ve gayrı 'U eÇ 

lunduğu mıntı-ıknda 5
1
s 

müteallik işlNd kO~ e 
gayri Türk aza ıHi a .,, 

GARDENPAıt'fİ ' 
ıl~ 

Türk ordusunu ~arı; ş 
tcsi tarafından or~ı.l }1!1 

peyi miiddcttenber: dtııl 
ta olan gardenpnrtı 
verilmiştir. 



Yazan: Rahmi Ya(JJZ 

erciinı Vesika, ttsim, malClmat ve ııot \'erenler: &ki Osmaalı doııanmuı erk&. 
liıtkJc e, Ve ikti as nmdıuı miralay Remzi, İskele ve limanlar uınum kumıuıdanı aUıay 

1 mahfuzdur : Şükrü Pala, komodor başkatibi İhsan, batan cemi .kaptanları, 

!. ~arb gemisİili~ ·~ü;';;~i;idiş-
ebrıni sıktı , düşman tahtel

ahirine yumruk salladı: 
''B· ,,. defa ele geçirir sem bütün hunların 

hesabını s o r a c a ğ ı m ,, / 
'l'~ıekıı 

\alta çıkı~e!erler bırbirlerini ite 
1'.Uar, lier !arı kapağ;. doğru koş
l'hı için kes O:ıır anda tahtelbah.. 
ltııııa de daldı ... Yalnız topun ha
in.. 1'ran ilı:' 
""Pli a ı ged;kli gider ayak 
ll\erıııı teşıediler. Bereket versin 
ı.~ Yakın . 
b~"illlı - mesafed<? bıze rast-

' Ust" .. 

1 
iil:tık i\i k urnu?Uen aştı .. Bir de 
'Yan hir 3.ranlıkların içinde par
~ iı;<ld nokta, bir ziya sütunu 
8lı1an h ~ geldi .. Tayfalar bir a. 
' l'roayk~tılar: 
Sıi@ ~~tör .. : Gemi projektörü. 
~ b oldugunu şimdi anla • 
~i"" u !§ık h'Ütunu, projektör_ 
d,,, . ...,en g ı· 
·ıd~ğu e ı!ormuş!. O anda 

11tı1,'4ın nı &evıncı imkanı yok 

llt 'l'~l<!~~. 
l\ıy ır büyük bir gürültü 

'lftı1t :k~aldı. Gözden kayboldu .. 
llııttııt... ıınızı başımıza topla _ 

)ai\t~ıy0~0ıekt~r .git.tikçe bize 
t°"d~ ... ı( tam ustumüze gelı _ 
~<lıın: endimi toparladım hay_ 

~·' liaY'd· 
~ atıı ı çocuklar suya ... De
~. Yalım. 
d;. -tıını b' .. 
~ !takı ıtırır bitirme' de ken. 
leı,.gın '~dırn denize attım. 

~ll\en k Vı.icudlerimiz serin suda 
~lıYore~ne geldi. Yüzmeğl! 
YOtQ~ ' O'teye h<>riye kulaç atı_ 

ıı . 
~ ıt aralık k • 
lı · letra ulagıma bir ~s gel-

1~tı. bu lllL!t_ta beoııi ismimle ça -
Uıı oıuy &esin Sahib!rn tanıyacak 

\' •~aıı orurn. 
~~ "'' Yavaş ses gelen tarafa .,. ,~Zd" 

it de n ~· Dosta yaklaştım. 
il"'- e gorevim' 

\ .. ~'ilçe! .- ... 
"'Ctıtıp de at.ıka evvel kendini 
'!\ :..,.._ nıze atan Deli Osman 
r., ·-..n .L. ' 
...,~ voşaltılan tüfeklere 

la • ge:araıanmadan suya daL 
~ak ııo'ııin altından geçmiş, 

- Sağ ol beybaba!.. Malımız 
gitti amma şükür kü can acımız 
yok! 

- Tahtelbahir birdenbire mi 
yanınızda göründü. 

- Evet beyba;ba ! 
- O sizi ateşledikter, ııonra siz 

de Herdeki ateşleri gördünüz de • 
ğil mi? 

- Evet .. Uzakta bir ateş gör __ 
dük ... Amma bize epey mesafe -
deydi. Sonra cıva gibi de öteye be. 
riye koşuyordu bu alev! 

- O da 9izinki gibi felakete uğ. 
ramış bir motördür. 

- Bilmem? 
- Biz üç küme 3teş görmüştük .. 

Sız üçüncüyü görmediniz mi? 

-Görmedtk! 

- Tahtelbahtr ne tarafa doğru 
gitti. 

- Daldığı vakit provası erkek 
tarafına dönükıtii.. Amma suyun 
altında ne tarafa gitmiştir bile • 
mem! 

- Süvari işı anlamıştı .• Fazla 
öğrenil<!<:ek, 'bilhassa bu adamlar
dau malumat alınacak bir şey 
kalmamıştı .. Şimdi, öteki alevler 
istikametıne giden filotillanın dı. 

ğer gernierile buluşmak, onların 
mütemmim malılmatını almak 
icab edi,yordu. (Devamı var) 

Milyoner olsanız 
yapardınız? neler 

(Beşinci sahifeden devam) 
vakit vakit geliyor, kendisini gö. 
rüyorlardı. Fakat bunlar tenbih. 
lidir. Hiç biri milyoner Sir Conu 
değil, kendi halinde yaşıyan ufa_ 
cık bir irad sahibi Mister Fonteni 
görmeğe geldiklerini söylüyorlar_ 
dı. 

Sir Con dünyada rahat yaşa _ 
manın çares:ni böyle bulmuşt>ı. 

Gelenler ekseriyetle pek az, onlar 
da pek samimi olduğu bazı dost
ları. Genç bir karısı var ki fikri 
de uygun, o da kocası gibi düşü. 
nüyor. 

Zenginlerin 
iç yüzü 
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Si (5 1od~.~.l fspanJa- Almanya 
(S ind .sahile4ea devam) 

o zaman çok dikkat etmeğe ırıco
burdum. Çünkü Kontun halınde 
müvazenesizlik vardı. 

- Siz Kont ile golf oynadığınızı 
söylemittıniz. Ne vakit oynadı • 
ruz? Kont böyle tehdıd sözleri 
sarfettikten sonra mı, daha evvel 
mi? 

- Kontu fena b.ir halde görü. 
yordum. Onu eğlendirmek için 
golf oynadım. Bu sözleri söyle. 
dilcten soıira oynamıştım. 

- Şimdıye kadar söylenen söz.. 
lerdcn anlaşılıyor ki Kontun ca. 
nını en ziyade sıkan şey hep o 
•Londrada'ki centilmen• dir. Ar. 
tık bu erkeği anlatmak için bu 
tabiri kullanmakta anlaşma ha.. 
sıl olmuştur değil mi? 

- Evet. Kontun canını sıkan 
hep o adamın düşüncesi idi. Kont 
çocuk gibi sinirleniyordu. 

- Noktai nazarınızı söylerken 
dü~tinmeyiniz. Kocalar avukatlar 
gibi değildir. Bazı avukatlar da 
kocadır. 

- Kont bana dedı ki: 
- Londrada birisinden bir mek 

tuh aldım . Ben Londraya şimdi _ 
lik gıtmiyeceğim. Evvela o ada. 
mı düelloya çağracağım. O adam 
bugıinkü İngiliz kibar iileminde 
ehemmiyetli bır adamdır. Kont 
bundan sonra diıellonun iyi bırşey 
olduğunu, gıdip bu adamı vura. 
cağını söyledi 

- Fakat size düello edeceğ• a. 
dam eğer onu yaralarsa tekrar 
bu adamla düello edeceğinı de 
söyledı mı? 

- Hayr, demedi. 

Bundan sonra Kontun müdafaa 
vekili artık şahid avukattan da. 
ha fazla birşey öğrenmek ıste _ 
mediğini söyliyerek demiştir ki: 

- Kontesin vekili davayı açtı. 

Şahid de lazım gelen tafsilatı ve. 
rerek şehadetini yaptı. Bundan 
sonra ben müdafaa vekıli sıfatile 
di~erlerinin ifadelerini dinlemek 
isterim. Kontesin hakikaten ken
disinin bir korkuya maruz kalıp 
kalmamış olduğu bu suretle an. 
!aşılacaktır. 

Bundan sonra Konttan evvelce 
vermiş olduğu 1,000 lira kefalet 
akçesine ilave olarak 1,000 İngiliz 
lirası daha alınarak kendisinin 
mevkuf olmaksızın muhakeme•L 
ne ve muhakemenin de başka bir 
güne bırakılmasına karar veril _ 
m.ştir. 

Hikaye müsabakası 
Enünönü Halkevinden: 

ten avdet ettiği zaman masası!llll 1 
üzerinde altı ay evvel gönderilmtş 
ru mektub buldu. Genç kız mek
tubunda: •Çalışmak istiyorum .. • 
dyordu. Mari Gloriyi yanına aldı. 

Daha iyi tanımak ister misiniz? 
Bu, zeki, mütevazı ve utangaç bir 
genç kadındır. Evlidir ve kocası. 
nın, Us .ıylık kızının fotoğraflarını 
mkfttehlraoe gösterir: 

- Billyoı, musunuz, kızım şim
diden sınema çeviriyor. 

İsminin başkası tarafından kul. 
]anıldığını görünce ne düşündü -
ğünü sordum. 

Mari Glori, mütevazı fam dö 
-ambr, yıldız Mari GlÔriyi kıs • 
!kanmıyor. 

- Hem artık benim ismim de 
Marı Glori değil, kocamın ismini 
ta.;ıyorum .. diyor, gülüyôt. 

1 RADY-o] 
BUGÜNRÜ PROGRAM 

Akşam neşriyatı: 

Saat 18,30 Hafif müzik: Tepe
başı Belediye bahçe.;inden nak • 
len. 19,15 Nezihe Uyar ve arka -
daşları iarafından Türk musikisi 
Şataraban, Rast, Sultani yegfilı. 
U§'!ak). 20 Saat ayarı. Grenvi.ç ra. 
sadha~inden naklen. Keman 
konseri: Konservatuvar profesör_ 
!erinden Liko Aınar, piyanoda Sa.. 
bo, 1 - Sonat: Do maz. Mozart. 
Doğrul tarafından arabca söylev. 
21 Saat ayarı. Orkestr- 1 - Verdi: 
Ayda.Marş. 2 Rruini: ;Barbi)'1? 
dö Şevi!. 3 - Straus: Tu Viyen, 
2 - Sonat: La Min - Şuman. 20,40 
vais. 21,30 Klasik Türk musikisi: 
Nuri Halil ve arkada<iları tara • 
fından. 1 - Ferahfeza faslı: 2 -
Peşrev, Dedenin. 3 - Beste: Ey 
kaşı keman müjgan cönıma geçti 
Dedenin. 4 - Ağır s.cmai: für diL 
beri nadide bir kameti müstesna, 
Dedenin. 5 - Şarkı: El benim içın 
seni sarmış biliyor, Dedenin. 6 -
Şarkı: Lerzan ediyor ruhumu çeş.. 
miııdeki efsun, sahibi belli değil. 
7 - Şarkı: Bugün ey meh, senin 
ile gidelim, Leon Harçiyan. 8 -
Şarkı: Bir verdi rana ettim tem§. 
şii. Dedenin. 9 - Yürük semai: 
bu gece be nyine bülbülleri ha -
mili ettim, Dedenin. 1 O - Saz se. 
mai: Tamburi Osmanın. 22,10 Mü. 
zik ve variyete: Tepebaşı Belediye 
•bahçesinden naklen. 22,50 Son ha_ 
herler ve ert.Psi günün programı. 
23 Saat ayarı. Son. 

Zührevi ve cild hastalıkları 

Dr. Hayri Ömer 
Öğleden sonra Beyoğlu Ağacaml 

Dil, tar>h v~ edebiyat şubemiz karşısında No. 133 Telefon: 43595, 

tarafından 12.'3/938 tarihınde ilan diye kadar hiç bir yerde neşrediL 

edilen ve mü:ideti 1 Hazıran 938 de memiş olması 

t 4 ündl ıabifeden devam) 
Diğer taraftan do. yabancı mu

habirlel'in bu yazdıklaruıı hülasa 
ediyor. Biribirine tamamile ay. 
kırı olan iki noktayı tahlil ederek 
diyor kk Dahili harp git 
gide inkişaf ettiği gibi Alman _ 
lar da ispanyada gitgide hüküm/ 
ve nüfuz sahibi olmağı düşünmüş. 
!er, bu emellerine varmağa ça. 
lışmışlardır. 

Alınanlar Orta Avrupada serbest 
kalmak istiyorlardı. Orta Avrupa 
şlerine başkalarının karışmama

sı için herkesin dikkatini İspanya 
vukuatına çekerek devleUeri ora. 
da meşgul etmek istediler. 

Bunun için de İspanyadaki da. 
hili harbi öyle bir hale getirmek 
liızım geldi ki her gün yapılan 
bombardımanlarla, şehirlerin tah_ 
ribi ileyakıp yıkmak yoluna giril. 
miş oldu. 

Böyle her yerin Y'klı!» yakıl

ması acaba General Frankonunun 
da istediği bir şey mi idi, yoksa 
İspanyanın yanıp yıkı!Tnasına e. 
hemmiyet verdirerek kendi mak. 
sadlarına varmak istiyen Alman. 
!ara General hiç söz geçiremediği 
için ıni böyle oluyordu 

İşte İspanya faciasının asıl dö. 
nüm noktası buradadır. Yabancı. 

!arın yardımını istemek, kabul 
etmek kolay ıişe de bir kere ya. 
hancılar işe karıştıktan sonra ya 
gene kendi maksatlarını takip e
decekleri için evvela ev sahipleri. 
arasındaki kavga büsbütün başka 
şekillere varmakta, feci neticelere 
doğru gitmektedir. 

İspanyol şehirleri yakılıp yıkı. 

lırken, dünya efkarı umum.iyesi 1 
de bunu acı acı seyrederken aca-

insan 
(5 iııci sahifemizden devam) 

boylu iki adarnın iskeleti var 
Profesör Rive: 

- Bu uzun boylu iskelet, dün. 
yade mevcut olanların en uzunu. 
dur. Halbuki kısası öyle değildir. 

Daha kısa boylu adamlar mevcut. 
tur. 

Dedi. Bu iskelet, kral İstanıslas' 
ın meşhur •deli• cücesinin imiş. 
Daha bir çok cücelerin i keletleri 
de var. Hepsi itina ile muhafaza 
olunmuş. en ufak kemiklerine 
varncıya kadar yerli yerınde 

•İşte, köpek balığına benziyen 
bir heykel: 

Kral Behanzin ... 

•Camekanların birinde: Elvan 
tuylerile süslü bir kafa. Bu kafa. 
nın !ıikayesı cidden nakle değer: 

ba yabancı nüfuzun memlekette 
yerleşmesine karşı General Fran. 
ko ne yapıyordu?.. Bu tetkikatı 
yapan Fransız Generallığı bu na. 
zik meseleye dair verdiği cevabın 
hülasası şöyledir: General Fran
ko İspanyada kendine tabi olan 
yerlerde yüksek kumaHdayı elin. 
de tutmaktadır. Bombardımanlar, 
tayrelerin harekAtı, şehirlerin ya. 
kılıp yıkılmtsı da tamamile onun 
gordüğü lüzum üzerine ve tasvip 
e.ttiği kararjar ile olmuştur. Al. 
uıan tayyareleri, İtalyan tayyare. 
!eri her tarafı bombardıman ed~r
ken bunu General Frank~ emret. 
mişti.. Böyle olmuştu. 

İspanyada General Frankonun 
emri altındakı Almanlara yol aç. 
mak, rahat temin edilmiştir. 

Bunlar İspanyadan çıkmak is

temezler her halde. Böyle olmakla 
beraber General Franko bunlar. 
dan 500 kişiyi gerisin geriye yol
lamıştır. Evvelce Fapel isminde 
bir Alman ateşemilteri vardı. Her 
işe karışmak istediği için bu da 
İspanyadan çıkarılmıştır. Fakat 

bunları yazan Fransız generali 
Almanları İspanyadaki Astori 
dağlarında tesis ettikleri büyük 
tayyare karargahını bugünkü da
hili harple alakadar görmemekt1>. 
dir. 

Fransanın bahrimuhiti atlasi 
tarikile Afrikaya olan münase
betlerine karşı bir tehd ?t teşkil eL 
maktedir. Böyle bir karargahın 

olduğunu Franko İspanyıısıneda 
tekzip ediyorlar mı. Fakat Al

manların istıkbali iı;in İ$panyayı 
bir çok şeyler düşündürdüğü bes. 
bellidir ... 

Müzesi 
j getirmesin ... 

1 Profesör güldü: 

- Bilakis ... Müzemizi zengin. 
le tirmek içın halkın bu itikadın. 
dan istifade ediyoruz. Geçenlerde 
birisi geldi, güzel bir taş gösterdi : 
•Bunu aldığım günden beri ·le. 
rim ters gidiyor, Borsada kaybe
diyorum. İflas edeceğim. hterse. 
niz size satayım? .. • 

Dedi. Az bir para mukabılinde 
olunan şeyler var ki... Fak~t ham. 
aldık. Burada o kadar uğuı suz ad 
dolsun, biz bir uğursuzluklarını 
görmedik. 

Rab.- istan Hatıra.ı 

Camekanların birinde, .H:a~ş 
reislerinden bi,rine ait ko tlım gö_ 
ze çarpıyor. 

' &<>l~d~ından siizülerek dü. 
~"ti b ~'. orav~ tutunmuş .. 
~ ~~llıııe llklıyormuş .. Osman be. 
~.°t· lbı' a sevindi ... Artık çırpı-
.--ııı le kact 

Llkin iradları kim ıdarl! edi. 
yor? Milyoner almak kolay değiL 
dir. Her iş gibi bunun da baş ağ. 
rıtan tarafları vardır. İşte Sir Con 
bunun da kolayını bulmuştur. 

Londranın iş ve para aleminde fa. 
al bir rolü~olan ve babasının es. 
ki dostlarından Si.r Vilyam Ko. 
tes ismindeki tanınmış emekli AL 

bay bu genç milyonerin servetini 

idare etmektedir. Fakat bunları 
en ince noktalarına kadar bilen 

işte bu emekli Albay Sir Vılyam 
Kotestir. Sir Vilyam Umumi 

Harpte topçu idi. Kendisi yara. 
lanmş, bacağın kaybetmişti. Yaşı 

elliyi çoktan geçmiştir. Genç mil. 

yonerin bu emekli malili Albaya 

son derece itimadı vardır . 

Sir Con artık sade hayattan 
memnu11 olduğu kadar olmuş, 

bundan sonra da bıraz da lüks 
hayat geçirmeğe karar vermiştir. 
Sonra bundan da vazgeçerek ge. 
ne eski hayatı arayacak mı? .. Bu 
•onra anlaşılacaktır. Şimdı Sır 

Conun meydana çıkarak gazetele. 
rin kendind n bahsetmesine se _ 
hep Londrada en kibar yerde al. 
mış olduğu muhteşem bir kona. 
ğın satın alma muamelesi üzerıne 
işin oıiaya çıkmasıdır. Bu kona_ 
ğın bulunduğu yerde yaşayan ki
barlar, zenginler pek çok para 
sarfederlerıniş. Şimdiye kadar sa.. 
de bir hayat sıirerek, senede yal. 
nız 2.000 İngiliz lirası ile geçinen 
genç Sir Con artık kendisi için 
yepyeni bir hayata girerek büyük 
büyük masraflarla karşıla~mak 

mecburiyetinde kalacaktır. Yaşı 

28 olan bu genç milyoner en sa:!~ 
hayattan en muhteşem bir haya. 
ta girmeğe karar veriyor demek
tir. Her sene arttıkca artan 
40.000.000 İngiliz lirası. gibi b;r 
servetin verdiği kuvvetle Sir Con 
o lüks hayatın [cap ettiği her tür. 
lü masraflara göğüs gerebilece _ 
ğıne emin olarak yeni konağına 
yerleşiyormuş'. 

. sona eren hikaye müsabakasına 2 - Mevzuun m~mleket hayatın. 
dan alınması 

Kot Dıvuar ehalisi bu kafaya 
müthi.ş bir sihir kuvveti at! ve bu 
kuru kafanın yirmi sekiz kişinin 
ölümüne sebep olduğunu iddia 
ederler. 

•Bu kostümıin de hikayes; varı 
1928 de, Habeş imparatoru Haı.e 

Selaıe tarafndan, o zamank · boş 
bakan Raymon Puankareye hedi • 
ye edilmiş, Puankare de nıukabL 
!inde bir De\T vazosu göndermiş.. 

~? lahi.b • ar uzanan projek-
ıv'ltd ını, Yanımıza gelmesini 

'l', Uk. 
'1ı ı rıı dt!l'rn 
1 l arda anımız son bulduğu 
~llııı,. la_dı si.z geldiniz .. Fdika. 

ı, işte ö Y'.'tıştı. Hepimizi top -
~•ı; nunüze geldik' 

g,.. r kapı • 
">tı: an tekrar t~mennıye 
..., t;e. 

..._ !Ser· 
---.... eıs geçmiş olsun! 

~~,, 
• ~<>rnanı; Sq -

, ". Tc..;e.;.r.;;:c;..;;ü;.;m.;.;.;e;;....e;.a.;;.;;e.;.n...;.: ...;.H.;.a;;..;;tl;..c;..e-.....;....;...-..-
b 'U>." --~. 11.ıııiz" ıı: ~nııın un, gençlığuıizin ve 

'1:ı• l açıklığı af! • t ~~~ oı e ııı· , s ıgı ve e. 
it~ Ilı. l'rl1<:ıılarınızdaki makya. 
~•l d ~arşıs ayese ediyorum. Bu 
t~,ı~ kalı ıııda dehşetten bu • 
b•bı ~kıı{~rurn. Ba~Jarının 
bi Dlıyo gırnıelerindekı se
~~: n~rlıy rurn. Çünkü ekserisL 

ır. 1", ~en ağır bir mazileri 
k"ı . -at sizı 
"' ıe1 S . 

lar s nııt. 'in gozlerindcki 
ll n. ertıeşrnişti. 

"ı ""a . ~ 1 e k k z.- n dolu ve ta_ 
l lciıı- SÖ 1a:ıar ağ • olmadığını n,n Y ed 

ı, '1ad 
••· ~ b 

1 tnı gösteren btr ha. 
aşını ""'•a1ı. 

- Yok, yok dedi gizli bir ma • 
ziniz olduğuna inanamıyorum. Bu 
şey mümkün değildir. Belk: ... 
Belki .. 

Tereddüdle susunca genç kız: 
- Belki ... Belki... 
Diye tekrarladı: 

- Belki de hayatınızda bir er. 
kek bulunmuştur ve siz bu er. 
keğin yüzünden veya bu erkeğin 
hesabına bütün bunları yapıyor. 
!'.U11UZ. 

Her zaman tatlı tatlı ve masum 

masum bakan gözlerde şimdı pey. 

da olan sertlik gitgide nıadeni bir 
pınltıya çevrilmişti. 

Adeta boğuk bır sesle: 

Söz uzamasın, 

sözü, malüm ;ya, 
lı ......• 

meşhur Atalar 

•Zenginin ma. 

- Haaytımda hiçbır erkek yok. 
tur. 

Dedi. 
Genç adam h~p onun gözleri 

içine bakarak. 
- Şimdi var d~miyorum. Fakat 

olmuştur di>orum. Bu iyi farklı 
bir şeydir. 

Muriel Smith cevab vermedi. 
Şimdi uzakhr'l dalını~ bakış • 

ları bir hatıranın hayalini takib 
eder görünüyo ' dil. Baktığı nok _ 
tada yalnız Kend:s:ne görünen bir 
şey var. Sanki .. Btr hayalet vardı! 

Birdetıbire hafHçe ürperdi. Ve 
gözlerini o noktadan ayırarak mu. 
ha tabına çevirdı. Artık o sert ve 
h:ssiz tavrı yoktu. Bilakis saffetle 
gülümsemeğ~ başlamıştı. 

Ve başka hiçbir şeyden konuş • 
mamışlar gibi yine eski mevzua 
a\·det ett·: 

- Uzun zamandanberi gizli teş. 
ki!at, ışgal eden büyiık sırrı or_ 

taya çıkarmamı benden istiyorlar. 

Bu benim için çc.k ziyade ifti • 

har edilecek fakat aynı zamanda 

da pek tehlıkeıı b,. eydır. Bu işi 

ancak kırk ki.şi iştirak etmiş ve bu 

mikdar az görülmüş bulunduğun. 
3 - 1000-200 kelımeden fazla ol. 

maması 

dan gelen yazıların tetkikine gi. 
4 - Temiz ve hatasız bir Türkçe 

ri.şilmeksi~in mıi~~bab müddeti bi. ile yazmılşı 1>uluımıası 
rinci kanun J3-3 a} ı sonuna kadar 

uzatılmıştır. Aşağıdaki şartlara u. 
Bu müsaba!<alarda birinciliği k3-

zanana (50), ikincihye (25) lira mü. 
yarıik yazılac1k hikayelerin E\•imL k5.fat verilecek y~ gelen hikayeler. 
ze gönderilm~sı rıca olunur 

1 - Yazılaca;: hikayelerin şim-

başarman için ne gibi yardımlar 
bekliyebilirim. 

Gizli memur hafı fç~ omuzlarını 
sılkti: 

- Sizin hüttin kuvvetıniz yal -
nızlığınızdadır. Bana yardımsız ol. 
duğunuz zaman daha kuvvetlisi
niz gibi geliyor. Uaamafih gizli 
teşkilatın bütün kuvvetleri ar • 
kanıı:dadır. 

- Size evvela şunu işaret et. 
mek isterim kı ben Bcrlini bu ka. 
dar iyi tanımam 

- Bu dakikadan itibaren siz ar
tık bizim ad3rılarımızın nezarett 
altındasınız. Yaptığınız hiçbir ha_ 
reket onların giizünden kaçmıya. 
cak. 

Genç kızın dudaklarında belir. 
siz bir' tebe>sÜ'.Yl dolaştı, bu gü • 
lümseyiş o kadar çabuk gelıp geç. 
ti ki muhatabı farkedemedi bile .• 

Karşı ~ara! gözetlenildiğini 

hissedince vaıi;· cıini değiştirmez 

mi? 
- Tabiı ki bu şeyden korkula. 

bilir Fakat nutmayırız kı onun 
ibütıin dikkati stzın oda hiz -
metçiniz üzeri:ıdJ top!.ınacaktır. 

den ayrıca Jn tanesi seçilerek ki
tap halinde 11eş~olunacaktır. 

Her zaman ~lduğı1 gibi yine o ic
raat yapacak. Bu suretle onun 
yaptığı her teşebbüs siıin hattı 

hareketinizi cizdiı-ecektir. 
Sustu. Bir dakıka düşündü. Son. 

ra: 
- Ben hatla siz'n ikinizin ayni 

otele inmenizi ·btle ihtiyatsızlık 

telakki edıyorum. 

Genç kız •adam sen de• mana. 
sını ifade eden bir hareket yaptı: 

- Ah .. Ohn oldu. Frıınsayı hu. 
kuku beşer 1ıeyannemesinden do. 
layı seviyorum. Belki Almanyaya 
da Hitler rejımiıı~ hayranlığım. 

dan dolayı gelmişim. 

O kadar neş'eli bir kahkaha ile 
güldü ki muhatabı vazifesindeki 
bütün teh!i.!ceyi anlayıp anlama -
dığını kendis;ne snrdu. 

Genç adam söyliyeceğı sözle • 
rin hepsini sövlemı · olduğuna ka
naat getirmişti. Yerinden kalktL 
Pencereye g~u., dışarıya baktı. 

Şüpheli hiçhir şey Y"ktu. 

- Şimdı dedi. 

G.-ııç kıza yaklaşmıştı 

- Hadıselen lı<!klemeğe başla. 

•Nihayet, müracaat, ve: 
- Mümkün olduğu kadar ça.. 

buk bu kafadan bizi kurtarınız. 

Bu kafa, şehrimize uğursuzluk 

getiriyor, felaket saçıyor. 
Dediler. Hükı'.ımet kafayı aldı, 

müzeye koydu. Ehali de büyük 
bir dertten kurtuldu. 

- Sakın bu size de uğursuzluk 

.:s 

yınız. Bana kalırs.ı bu hadıseler 
görünmekte gecikmiyeceklerdir. 
Size cesaret t~vsiye etmeme lüzum 
olmadığını hıliyorum. Yalnız ilıti 

yatlı olmanızı siz~ bir d1ha ha • 
tırlatmıdı: ,isterim. 

Genç kız kendisme uzanan eli 
tutmuştu: 

- İhtiyacırn olduğu zaman sizi 
çağırabilir miyim? 

- Size evuT,in adresini \erme_ 
me imkan yoldur. Esasen kendı
mın bile yarın nerede olacağımı 
biliyor muyum. I'akat bir ır.ıiş _ 
külünüz old>ı)i.:ı zaman size verdL 
ğim şu telefon nuırıarı.sını açır.ız. 
İsmini:oi verır.eğe hacet yok C 22 
ye haber verilmesin~ istey niz. On. 
!ar bana haber verirler vt nerede 
olursanız olunuz b •n sızi \.ula _ 
bilirim. 

Bir dakik1 lereddüdden sonra 
ila,·e etti 

- Ve sizi miıda'aa ed. bdir.m. 
Bana müsaade etlir. z. Size ı:unu 
söyliycJ im ki sCz.in buyük hır 

takı:Lrkannızırr V•' siz n ı~in vep
mıyacağım. h :;bir şey yoktur. 

(IJeumı var ) 

•Bu İmparator tahta çıktığı z~
man bütün Avrupa devletleri H:ı. 
beşistana heyetler yollaınılardı. 

•Zaman geçti, İmparatorluk 
göçtü. yalnız müzenin cameha. 
nında sırma işlemeli bir kostüm 
kaldı.. . 

Buralarda bir çok güzel fresko • 
!ar. Habeşistanın meşhur Gondar 
kilisesinden getirilmiş. Müzenin 
en kymetli eserlerini teşkil edi. 
yor. İtalyan - Habeş muharebe. 
sinden bir müddet evvel Frans~ya 
getirilmiş. .. 
Bunların birinde, Tibet'ir. meş

hur •dua değirmenleri., bunları, 
çocukların fırıldakları gibi ~e"i
rerek dua ediyorlarmış 

Büyük salonun ortasına, p ;yer. 
loti tarafından Pak adasından ge. 
tirilmiş taştan kocaman bır kafa 
konulmuş ... 

Barda, Kolomb:ı•a Hindliler i 

tarafından yapılmış ınsan şek! :n. 

de büyük bir direk var 
•Bu direk hır sanat eoeri ve ay

nı zamanda bir da\•ettir. Çünkü 
insana sırıtıyor: 

- Bir bıra ,ster m ;::,ıniz? .. 
Demek istıyor 

C. Blaııclırd Voıla'dmı 

Satılık Kurt Köp2ğ i 
\ Meraklılarır. Aks'lray T~şkasap 
Selçuksultan SPkak R numarava 
her gün saat be~tel' sonra m4raca. 
atleri. 
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ADEMİ İKTiDAR 
ve bel gevşekliğine karşı 

HOR MOBiN 
T ablet lerl her eczanede arayınız. (Posta kutusu 1255 Hormobln) 

l~lUJIMU~AtllA 
CAN KUQTAQ.lll 

• -. 

Vekaletinden: 
Yüksek Mühendis ve Fen Memurlarına 

Yüksek Mühendis ve fen m~kteplerinden mezun olupta kanunen 

mükellef bulundukları mecburi hizmetlerini bitirmeden evvel her 

ne suretle olursa olsun vazifelerini terketmiş olanlarla bu hizmetlerini 

yapmak için şimdiye kadar müracaat etememiş veya bu husustaki da

wte icabet etmemiş yahut vekaletçe istenilen tazminatı vermemiş 

veya ikamtgahları meçhul kalmış olan yüksek mühendis ve fen me-

f 

• 

-.. • 

Her banyodan sonra saç. nız 

Bu şekle girerse 
BRiYANTİN PERTEV 
onları d üzeltmeyi temin eder. 

' . 

!l,!imler1 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: j .--...--V!'."..-ıt 
[Okuyuculanmız bu sütunlarda 1 1 - İdaremızın paşa bahçe fabrikasında inşa edilecek ot kılıf am-

mütehassıs hekimlerin hastalarını b · · t · · h' ı · b · · · 
k bul . . arı ıçın şar namesı ve ın ısar ar ınşaat şu esınde ıntıhap edilecek 

a saatlerını muntaz~man bıılur. 
!ar.] nümunesi mucbincc 80.000 adet tuğla açık eksiltme usulile satın alı_ 

İç hastalıkları 
nacaktır. 

2 - Muhammen bedeli beher bin adedi 16-17 lira hesabile 1280-

Doktor Hafız Cemal (Lok- 1360 lira ve muvakkat teminatı 96-102 liradır. 

man Hekim ). - Pazardan 3 - Eksiltme 20/7/938 tarihine rastlıyan çarşamba günü saat 10 
başka günlerde öğleden sonra saat da Kabataşta Levazım ve mubayaa! şubesindeki alım komisyonunda 
2,5 dan 18 e kadar İstanbulda Divan-

1 
l<t 

yolunda 104 numaralı hususi kabi _ yapı aca ır. 
nesinde hastalarını kabul eder. Salı, 4 - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alına-
Cumartesi günleri sabah 9,5 dan 12 bilir· 
ye kadar hakiki fıkaraya mahsus 5- Eksiltmiye iştirak etmek istiyenlerin teklif edecekleri tuğladan 
muayenelerini yapar. Muayenehane 3-4 adedini tedkik edilmek üzere İnhisarlar Umum Müdürlüğü in

ve eve telefon: 22393 -- 21044. şaat şubesine vermeleri lazımdır, İntihap edilecek nümune mubaya_ 

Dok tor Ali Riza Sağlar:- İç has- aya esas olacaktır. 
talıkları mütehassısı). Her gün Be- 6 -· İsteklilerin kanunen kendilerinden aranılan vesaik ve % 7,5 

yoğlunda Parmakkapıda tramvay güvenme paralarile birlikte eksiltme için tayin edilen gün ve saatte 
durağında 121 numaralı Tevfik Bey • Çünkü 
apartımanındaki muayenehanesinde yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. (4453) 

saat 15 den sonra hastalarını kabul • • • ı--------- RadY 
eder. 1 - İdaremizin Cil,ali fabrikası için şartnamesi mucibince satın Diş doktorunun bütün basta 

D k Ar b 
. h k1 alınacak 8 adet aspiratör açık eksiltemeye konmuştur. 

o tor a yan· (Iç astalı a • söylediZ.i g;bi dış' !eri sadece : .ı. 
.. eh ) Ed·-:- d V .- il - Muhammen bedeli 320 lira ve muvakkat teminatı 24 Jirad- " iJl'J 

rı mut assısı . ırnekapı a aız d mlaradk~~.1:~':1:::~ykaloardnl:~; b 
Kameredd in sokağındaki muayene_ ır. IlI E . l/V1 11938 ih' 1 t · .. .. t 
hanesinde her gün hastalarını tedavi - k"Itme 1 ' tar ıne rast ıy~n pa~ar esı gunu. saa ]ardan temizleyip çelik gibi 
eder. 10 da Kabataşta Levazım ve Mubayaa! şubesındekı Alım Komısyo- anılık veren yegane iksirdir-

nunda yapılacaktır. at' 
Doktor Kanıereddin:- (İç hasta. IV - Şartnameıer parasız olarak her gün sözü geçen şubeden Her sabah " Her il 

lıkları mütehassısı). Cağaloğlunda alınabilir. Her aktam yeıne 
~alkevi karşısı~daki muayenehane- V - Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin fiatsız teklif ve kalo- sonra 
sınde Cumartesı ve Pazardan maada !oklarını tetkik edilmek üzere eksiltme gününden bir hafta evveline R d J 'f1 
her gün saat 2 den sonra hastalarını kadar I İnhisarlar Tütün Fabrikalar şubesi Miüdürlüğüne vermeleri a yo I•' 
kabul eder. lazımdır. 

Sinir hastalıkları -
VI ·- İs.teklilerin ~ksiltme için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 

güvenme paralarile birlilt'e yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri 
Doktor Kemal Osman: - (Sinir ilan olunur. ( 4564) 

hastalıkları mütehassısı) - Cağa- ..:__..;_.:;....:...,; _________ • _______ _;_ _____ _ 

!oğlunda Kapalıfırında Mescit kar- Y &pi işleri il ani 
şısında pazardan başka her gün 

saat 2 den sonra hastalarını kabul Nafıa Vekaletinden : 
eder. 

Göz hastalıkları 
Doktor Şükrü Ertan: - (Göz has 

talıkları mütehass!S!) - Cağaloğ _ 
!unda Nuruosmaniye caddesinde 
Osman Şerafettin apartımanında 5 
numarada. Telefon: 22555 

Kulak, Beğaz, Burun 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Ankara Maliye Vekaleti evrak ve def

terdarlık binasında yapı;acak kalorifer tesisatıdır. 

Keşif bedeli: 20000 liradır. " 

2 -· Eksiltme 1/B/938 pazartesi günü saat 10 da yapı işleri eksiltme 

komisyonu odasında kap2lı zarf ıısulile yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak bir lira bedel 

mukabilinde Yapı işleri umum müdürlüğünden alınabilir. 

4. - İstekliler 1500 Uahl'. muvakkat teminat vermeleri ve Nafıa 
Doktor Mehmed Ali Oya- Kulak Vekaletinden alınmış en a7 biı defa 10000 liralık kalorifer işi yaptığı

burun, boğaz mütehassısı doçent 
na dair vesika gösterme,,i lazımdır. 

Fatih tramvay durağı 75 numaralı 
muayenehanesinde her gün saat 16 
dan sonra hastalarını kabul eder. 

İstanbul İkinci İcra DaireS 
Prokopun, Kiryakoya oJaP 

cundan dolayı haczedilıp t&• 
yeminli üç ehli vukuİ tara 
1820 lira kıymet takdir edi)eP 
navutköyünde birinci caddedt 
ve yeni 82 numaralı bir taraıı · 
mancıoğlu dükkanı bir tarafı 
don dükkanı iki tarafı yol j]e 
dut cephesi camekan zemini 
men iki cepheli üzerinde_ dl 
volto zeminli bir sofa üzerıf1 . 
aralık bir oda ve bir helayı ııa'' 
sap dükkanının 240 sehim i 1 'ııı 
yedi buçuk sehmi ile 120 selı' 
barile 30 sehmi ve 40 sehmifl# 
32 sehim itibarile yedi sehJllı . 
!üs hissesi ve 576/62 hisse" 
arttırmaya konulmuştur. 

0 
ti 

bir saat evveline kadar yapı i~Ieri eksiltme komisyonu reisliğine mak- Birinci arttırması 24/8/9°
8

, 
hine müsadif çarşamba güıı01, 

5 - İstekliler teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı saatten 

Z h buz mukabilınde teslim edeceklerdir. ı ' Cildiye Ü reviye 10 dan 12 ye kadar İstanbll • 
' __ Postada olacak gecikmeler kab_uı_e_d_il_m_e_z_._·_· _· ___ ._2_4_12_._ ·_45_5_6_•_ 

1 
İcra dairesinde yapılaca:t ve e; 

Doktor Feyzi Ahmed• - Deniz -------------- arttırana ihale edilecektir. f'>P 
hastahanesi cild ve emrazı zührevL İstanbul Asliye ikincı Hukuk Re- Beyoğlu 3 üncü Suıt. Hukuk Ha- gün hisseye musi'b muhamırıe~I 
ye mütehassısı, muayenehanesi An_ isliğinden: kimliğinden: metinin /(75 ini bulmadığı ta-
kara caddesi Cağaloğh• yokuşu. Pa- Ali vekili avukat Ahmed Şükrü Mahkemenin 938/8fiö No, lu dos- arttıranların taahhüdü bald ~~ 
zardan başka her gün 15 den sonra tarafından ölü Ohannes veresesin - yasile İstanbul Belet!iyesı tarafın - şartile arttırma on beş gürı .. 31' 
hastaların ı kabul eder. Telef. 23899 den karısı Bermenohi ve evladları dan Galatada Hacıali sokağında P a- edilerek 9/9/938 tarihin~ ı:ıı1~ Operatör: Yervant ve Baroyer aleyhlerme padoplu apartımanınd.ı iken halen cuma günü ayni mahal ve sa3 

müekkilinin ölü Ohannes Açukyan ikametgahı meçhul huunduğu anla- ra olunacak, ikinci arttırmad9 

Dr. CAFER TAYYAR KANKAT zimmetinde senedle alacağ: olan şılan Yervant Karakaşyan aleyhine numaralı kanunun hükümlerıt 
Operatör - Umumi cerrahi, sinır 450 adet Türk lirasının faiz, masa- 290 lira alacak davasının duruşma- önünde tutularak en çok artV 
ve dimağ oerrahisi mütehassısı ve rif ve ücreti vekaletle birlikte bi - sında davacı vekili delillerini geti - üstünde bırakılacaktır. .j 

(Kadın doğum mütehassısı) hasbilverase müddeialeyhlerden receğinden bahsile ve 20 gün fasıla Bu gayrimenkule aid şarıııı' 
Adres: Beyoğlu Parmakkapı, Ru- tahsil talebile açılan davanın yapı- ile muameleli gıyab kararının ila - 12/8/938 tarihinden itibaren ııJl 

meli han No. 1. Muayenehane Tele- nen teblig" ine ve mııhakemenın' 30,' sin görebilmesi için İcn di\'8 
lan duruşması sonunda: davacının 

fon: 44086 müddeialeyhler zimmetinde 4!i0 lira 10/938 saat 10 a talikine karar veril- sinde açık bulundurulacaktır· i 
Diş alacağı bulunduğu yanmı.j olan se- miş olduğundan itirazla tayin olu- İpotek sahubi alacaklılar ile 

nan gu"n ve saatte mahkemeye gel . alakadarların gayrimenkul 
0 

(! , ..._ Öl nedin muhteviyatını isbat hususun- •e 

murları 3467 sayılı kanunun muvakkat maddesi hükmüne tevfikan 

11 Ağustos/938 den itibaren üç ay içinde yani teşrinevvel 938 gayesine 

kadar na!ıa vekaletine müracaatla kanuni mükellefiyetlerini ifa eL 

meleri lüzumu aksi takdirde mezkur 3467 sayılı kanun hükümleri hak

larında tatbik edileceğinden alakad~rların bilhassa 4 üncü, 5 incı ve 

6 ıncı maddelerdeki müeyyideler üzerine nazarı dikkatleri ce!bolunur. 

' (2452) ( 4509) 

Diş doktoru u ueyt çer:- Edir- medig"i ve bir vekil gh. ndeı·n,edı·g·ı· deki haklarını hususile faiz ' e• da ikame edilen şahidlerin ifadeleri · 
Sultanahmed üçüncü sulh hu - nekapı Karagümrük tramvay du - ve teyiden 450 lira zimmetin kıs.. takdirde vakıaları k:tbuı etmiş sa . rafa dair olan iddialannı dl 

kuk mahkemesinden: rağı No. 95 her gün hastalarını ka_ men veya tamamen ılınmamış bu- yılacağı muameleli gıyab kararı teb müsbitelerile yirmi gün ıçın ~ . ·. , , .. -~ .. ~ .,, 

lstanbul ~·. B.elediyesi · ·J· llanlatı 
· .. ~. ""' ............ ; ...• · · ......... ... ;.,,, _.~·:.~ ~4;- : ~ 
' ..,. • I • Jt.' ~: ı'ı,.O .. < ' .... r ~·.__ -_, •' ... ~} • .. ·,ff<Pl.'-~-.;;2. ~ ' 

Kullanılmş Halıların fenni tathiratının ne suretle yapılacağına 

d~;r 3 maddeden ibaret olan sıhhi şrait aşağıya yazılmıştır. ilan olu
nur. 

Devlet Demiryolları işlet bul eder. Cumartesı günleri saat Iunduğuna ve .iıbra etmemiş ve el _ !iğ makamına kaim olmak üzere ;_ d_:ıiresine bildirmeleri aksi 
18

1 
mc Umum Müdürlüğ;.i tarafından 14 ten 15 e kadar da Yalovadaki yevm müddeialeyhler zimmetind;e lan olunur. (9089) hakları tapu sicillerile sabıl ~,-ıı 
Beyazıdda İstanbul Üniversitesi fen muayenehanesinde bulunur, -------------- alacaklılar satış bedelinin P · 1 ı .=:.:;::::..:.;;.;.. ___________ I bu paranın tamamen kaldığına dair e 
fakültesi F. K. B. tıb talebesinden davacıyı aslının resen teklif edilen İstanbul Asliye 4 ünrü Hukuk sından haric kalacakları v )le' 
I'hsan Sons ı h' 1 · mahkemesinden.· malumat almak istiyenleriı1 

,,, uz a ey ıne açı an peşın yemini kabul ve icra etmesile ta- ur 
P T 1 af U , • man dairemizin 936/3452 rıı J maaş mehuzatından mütevellid ala- hakkuk eylediğinden müddeabih osta ve e gr mum ,,,üaür - 8 dosyaya müracaatla iz1hat .• cak davası zunnında gcinderilen da- 450 liranın müddeaaleyhler _ lüğü tarafından Heyb~liadada Ah _ )ıJ" 

b E G E d .. k h · d h · z cekleri ve talihlerin mıı veliye mü aşiri tarafından müddei- den tahsili!e davacıya veril - nrreza anesın e ~mşıresi ey- ,,r 
1 - Her türlü kullanılmış halılar, tephirhanelerde dezenfekte aleyhin ikametgahının meçhuliyeti 

kıymPtinin r; 7.5 nisbPtinrl' _ b' Tiyatresu mesine ve davanın a~ıldığı 16/7/ neb nezdiııdtı Şam •eyyarlarındarı ç..si vermeğe veva m!lli bil • 
edılerek mühürlenmiş obrak alınıp, satılacaktır. şerhile biliıteblığ iade edilmiş ve 

Dezenfekte edilmemış veyahut üzerinde buna dair 

lunmayan kullanılmış halıların alım ve satımı yasaktır. 

mühürü bu- mahkemece kendisine ilanen tebli 
ğat ifasına karar verilmiştir. Binae

naleyh bu baıbdaki zabtı dava su-
2 - Evvelden mubayaa edilmiş olarak dükkan veyahut depo- reti mahkeme divanhanesine asıl _ 

larında dezenfekte edilmemiş olan kullanlmış halı bulunan halıcılar mış ve muhakemesi için de 28/9/938 
bu emrin kendilerine tebliğ ve gazetelerle ilanından itibaren nihayet 

6 ay zarfında mevcut bütün kullanlmş halılarını dezenfekte ettirerek 
tarhine müsadif çarşamba günü sa
at 14 de tayin edilmekle yevm ve 
vakti mezkiırda müddeialeyhin biz_ üzerlerine tephirhanenin kurşun mühürünü vurdurmağa mecburdur_ 

!ar. zat veya obilvekiıie mahkemede is _ 

3 - Dükkan veyahul depolarında müddet nihayetinde dezenfek- ·bati vücud etmE.'si ve aksi takdirde 

te edilmem.ş veya mühürsüz olarak kullanılmş halı bulunduran veya 

satadar hakkında Hıf'1ssıhha kanununun 85 inci maddesine aykırı 

h·reket cürmünden doto~·ı kanuni takibalta bulunulacaktır. (B. 45~3) 

hakkındaki muhakemenin gıyaben 

icra edileteği tebliğ makamına ka _ 
im olmak üzere >tün ed!lır. 

Nur i Genç 930 tarihinde nitibaren )Üzde beş Ali Rıza aleyhine yanglndan evvel nın teminat m~ktubunu ;r• 
faiz yürütülmesine ve 2708 kuruş açılan 66718 kuruşun tahsili dava - mecbur oldukları ilan ol~ 

Ve masarifi muhakeme ile davacı vekili sının Adliye sarayı yangınında yan_ ., ~ı"' 
ARKADAŞLARI İstanbul 4 üncü İcra-'"e 

için takdir olunan 20 lira ücreti ve- dığından yenileme bürosunca taleb 
17 ı k kaletin müddeaaleyhlerden alınma veçhile yenilenmiş ve evrak mahke- ğundan: h ııı •'11 
Y 

~mh~uz ·pı azbarha ş_amdı sına 30/5/938 tarihinde temyizi ka- memize sevkedilerek 938/2089 sayı- Bir borçtan dolay ı ma k~ 8dt1 
enışe ır aı e a çesın e tılmasına karar verilen i ı. " 

BESTEKAR- iN o" LÜ"Ü bil olmak üzere karar verilmiş ve sına kayddilmiş ise de müddeialeyh bır • 
"' nepe ve bir gardrop ve 1 müddeaaleyhlerin ikametgahlarının Ali Rıza gösterilen adresi terketti _ rn< 

19 temmuz salı akşamı tahta karyola ve iki miista 
1 

~· 
Üsküdar Beyleroğlıı bahçesinde meçhul olması hasebile işbu kararın ğinden bahisle kendisine tebligat da1ye ve iki kişili'k müstaJlle 'i. 

BABA kendilerine H. U. M. K. nun 141 inci yapılmadığından tahkikat hakimli- yola ve beş parça kah\•rreıı~·,. 
Komedi - Varyete maddesile müteakıb maddelerine ğince müddeialeyh Ali Rıza hakkın- de ve bir dört gözlü koııo;;I rb' 

:Jf- tevfikan ilanen tebliği ve ilan için da ilanen tebliğat yapılmasına ve tahta dolap ve bir 200 1211 
11 

Ankara 
. '·' . ..... . . . ~. ' 

••. _; ' ~ . . . '! . . . . . 

AL BAYRAK 
DOKTOR 

A . RIZA SAGLAR 

Sultanahmed 5 inci Sulh 
_Hakimliğinden: 

Hukuk Tiyatrosu 

Sa natkarları 
Aksaray Taşkasab Süleymanpaşa 

sokak 23 No .lu evde ikamet etmek_ 
.te iken halen Bakırköy akliye has-

de otuz gün müddet tayini tensib kendisine bir ay mühlet verilmesine da halı seccade 26/7/938 sa ,·ı 
kılınmış ve ilanların bir tanesi de ve tahkikatın 20/9/938 günü saat saat 12 den itibaren arttırJll3 ~ 
mahkeme divanhanesin~ asılmış ol- 14 e talikine karar verilmiş olduğun rilerek Beyoğlu Kaınerhatıı~4 
duğundan müddeaaleyhlerin müd- dan yukarıda adı ve adrsei yazılı hailesi Şerbethane caddeS' 1 ~ 
deli içinde kanuni yollara tevessül müddeialeyh ilandan itibaren bir maralı hanenin birincı katıı'.ığı~ 
eylemedikleri takdirde ilamın kat- ay zarfında mahkemeye müracaatle pısı önünde satış yapıJaC"r t 
ieşeceği bildirilir. davetiyeyi tebellfığ etmediği ve ya_ müşterilerin mahallinde hlıı şıl' 
---.-----------ızılı gu"n "e saatte mahkemeve gel_ nacak olan mcmu~run:< müraC Dahiliye miit~hassı<ı 

Hastalarını her gün saat 15 den 

sonra Beyoğlu Parmakkapı tram. 

vay durak (121) No. da kabul ve 

tedavi eder. 

· ,,.,M:Ü s'Tt{FA'.,"N:EZiH · 
ç, .A~-y · ı 

-

ıahanesinde tedavi altmd~ bulunan 
Tahsin kl4'ı Mücddibenin hacrile 

kendisine ayni adreste kardeşi );fö_ 

1 
teneffizenin vasi tayin edildiği ilan 
olunur. 

Bu gece Mecidiyeköy Bahçe ti _ 
yatrosunda: 

(HARUNÜRREŞİD) 
Tarihi piyes 4 perde 

Ayrıca caz ve sololar. 
Yarın gece Kad irgada. 

ZA YI - Şoför eh liy,,tııamem ile • , 
f .. d - tt' y ... medig"i veya obir vekil f!,o"ndeı·medı'g"ı· meleri ilim olunur. ~,,, nü us cuz anımı zayı e ım. enısını -. 

0
, .. 

alacağmıdan eskilerin hükmü yok- takdirde hakkında gıyab kararı ve_ Sahip ve neşriyatı idare e 

tur. rileceği bu halıdaki davetiyenin de Bil§ muharrıri C.: .. 
Kocamustafapaşa caddesi No. mahkeme duvarına asılmış old uğıt ETEM İZZET BEN~ 

276 Seyfullah ilim olunur. SON TELGRAF MATB 


