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BU GAZETE 
İ~lanbulun en çok satılan hakiki 

akşam gazetesidir 

İlanlarını SON TELGRAF'a veren
ler en çok okunan bir vasıtadan ı 
haJtltlle istifade etmiş olurlar. ,--..:. 
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Rus 
Bütün 

-Japon bir tiirlii halledil---miyo 
haberler Tokyoda ikinci bir harbin başlanıak 

üzere olduğu hissini veren gergin bir hava yarattı. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~-

Japonlar, muhtelif sahalardaki bütün güçlüklere rağmen, bu 
yeni harb için fevkalade hazırlıklara başladılar. 

ff uJ~dda 
Yeni yeni 
ff adiseler 
Oluyor 
'u'Pon kabinesi 

lu · lJ " uzadıya 
-~ivetı tetkik etti 

l ;ııc1ra 22 (Hmıısi)- Uzak 
ark vaziyeti bi,rkaç gün 

1ıiııı b.•vveHııe nazaran claha , .•• 

len 1ı: tekit almıştır. Buraya ıe- ı 
ı.hrı •dere tıür e, Tokyoda ga
~d~ lıeyecıııı ve hiddet son 

l)otlı btılntııştur, 
~ı, h aJ harbe tıirmek ve Rus • 
~ Yavesablaşınak laraftarı olan. 
"1ıib· il§ Yavaş daha ziyade süz 

l 01.nu 
Jaııo Ya başlamışlardır. 

~-de ııy~ııı her tarafında fev
tlttı1ı; lliıller11 mahsus bir ha. 
ladır, ~~•aliye( ııöze çarpmak. 
~ disenin ıulh yolile ka • 
lttı,1 1 

1 lçlıı YeııGne yol Sovyet.. 
ıraı eyledikleri Çankufenc 

' 

• 

Bııgünlerdc Rusya ile aralannda bir ha:rb patlaması çok;:, muhtemel 
olan Japon unıumi karargahı zabıtanı ~alışırlarken .. 

yor ki hiçbir haber alınmamıştır. 
Mümessiller orta.fan kaybolmuş. 
Iardır. 

Halbu ,faponla~ bu mümessıller 
hiçbir tecavüze uğramadan sağ 

ve salim memleketlerine avdet 
etmedikleri takdirde bu harek~-
tin Rusya tarafından Japon,.v ayı 

haı:be mecbur bırakacak bır işa. 
ret telilkki edeceğini evvelce ilan 
eylentişti. 
İşte bütün habP~ler Tokyoda ı. 

kinci bir harbın başlamak üzere 
olduğu hissini veren fevkalade 
gergin bir hava y .uatmıştır. 

Diğer taraftan Mançuri'nin şar. 

kında Politişan civarında yeni bir 
hudud hadıscsi daha olmuştur. 

Birçok Sovyct askeri hududu ge. 
çerek M.•nçuko askerlerine hücum 
etmişlerdir. Mançuko askerleri 
mukabeb eylemiş ve bir Sovyet 
askerini uir almiştır. 
Mançuko~ hükiııneti bütün hu. 

dud boyunra karakolların takvi • 
yesini emretmiştir. 

Japon kabincsı eı kanı Mançu -
ko • Sovyet Rusya arasındaki hu. 
dud meselesını uzun uzadıya ko. 

nuşmuşlar, daha sonra vaziyet 
Japonya İmparatoruna arzolun • 
muştur. 

Askeri 
Terfiler 

Liste hazırlanmıya 
başlandı 

Her yıl olduğu gibi bu sene de 
30 Ağustos Zafer Bayramında 

ilan edilecek ulan askeri terfi lis
tesinin hazırlaumasnııı başlan • 
nııştır. 

Diğer taraftdn bu yıl 30 ağus. 
tos bayramı memleketin her ta
rafında büyük merasimle kutlu. 
lanataktır. 

Ankarada ve şchrııuizde büyük 
bir ı ·csınige~ııl yapıl.ıcağı gihi im 
seıw ilk deh olar.ık llatayda ıla 

ask~ri nıer~shtl icra olnuacHk \"e 
kıtaatımızuı re'1!1igeçidinc bir 
cemile olmak iizcre Fransız müf. 
rezeleri de iştirak edecektir. 

- - ---.-0--

Sergi 
Bugün 
Açılıyor 

10 uncu ve sonuncu yerli mal. 
!ar sergisi bugün saat 16 da mera. 
simle açılmaktadır. 

Bu münasebetle sergideki ha • 
zır!ıklara sabahtanbeü hız veril -
miş ve bütün pavy onların süslen. 

(Devamı 6 ıncı sahifemizde) 

Paris 1.iyarcti enternasyonal siyaset bakımından fevkalade 

ehemmiyetli lıfıdbrlere yol açacak olan İngiliz Jıükümdarları 

• 
lngiliz 
Kralı 
Londraya 
Dönüyor 

İngiliz Harbiye Naurı Jlor-Yem19 

iki devlet askerı sahada 
da anlaşıyorlar 

Bunun için lngiliz Harbiye Nazırı 
yakında Parise gidecek 

'====================================================================-

HA TAYDA 
..................... ~! ... 

FRANSA ALMANYA /LEDE 
TEMASA GEÇiYOR 

ı-~~~~~~~~~~~~-. 

Siy 
a'•t aı . 

eınınd.- ~·cniden mühim 
•ot . · 

"ıı. 0Ynıynn Litvinof 
l lııı-ı 1•1hllk; it 1~ı.o1• •tıualerWir. 
i">ııaı.tad Uslar lıu talebe yanaş. 
•vı"t ırlar. Bu itibarla iki 

"'- llrasın.ı b. -·~lt\a ~ ır uz1a~111:' ol-
lt,ı· ll<>k ihr 
la '' Çiınk.. ı.ıııaı verilmemek. 

•ın ç· u So•Htlerin Japon. 
le •ndek' ' 
d torı .. ._ . ' me.guliyetlerinden 
a "'-'\: ı · 

l
. n le Ç ,_Ç•nde bulunmaların -
•ıl;ı '" mc ı · · • h ıı sc esının uzlasma ne . a ed;Irn . . - • 

K l•r.,,.,,,. e;ı •mkan dahili. 
- k; ı\ · •ndcn istifade ederek 
lııınd l an·n k 
•I an fc k :c' ulce;ş bakı _ :n lıu k ' "1·•d• ehemmh etli 
•ag, ısınıı11 ld . 

taııncd· c en çıkarmıya-
llu laJıd· 11 mcktedir. 

Ilı,., ırıJe J 
' ı·ud g·· 

1 
' •ponların bütün 

"" uç . kl Ilı atılacak! ıı • ı e rağmen har. 
"'•le, kuvarı hakkındaki em -

dııll'.lhas<a 1VctJcnınektedir. <h e ıeının · 
ııııe·~·l\e Cô•, :yetle kayde _ 

Tescil başladı 
Halk sevinç ve neş' e içinde 

1 
Eski yolsuzluklar düzeltiliyor 

l
tAntakyn 22 (Hısusi)- Halayda bu sabahtan i\\f,aren tescil mua. 

melesine len iden başlandı. 
Tescilin bu defa hiçbir tehdid, tazyik ve tesire tabi olmadan 

1 geniş bir hürriyet havası içinde başlaması halkın yeni tezahüratta bu. 

. luııınuma lrruıi \•ıınli. Ballı •nıl mnalala AC(• lrJud. ~ bUJo. 

larınn kosuşuyor. 

Muayyen mıntaka· 
larda tescil bü.rolarıl' 
Busabah kayıd 
işlerine başladılar 

Antakya, 22 ( Hususi ) 

Kayid muamelesine aşağıdaki 

sekiz büroda başlanmıştır: 
İskenderun kazasında, İskende. 

run bürosu, :Kırıkhan kazasında 
Reyhaniye ve Al<tepe büroları, 
Antakya kazasınd" Antakya şeb. 
r indeki Osman;ye bürosu ile, Kar. 
su, Kaı·beyaz, Şeyhköy ve Ordu 
büroları. Her büroda bir reis ve 
bir aza ve üç katib bulunacaktır. 

Hususi mahkeme bir reis ve iki 
azadan mürekkcbdir. İlk int :hab 
nizamnamesinin 16 ıncı maddesi 
tadil edilmiştir. Bu tadile göre 
Hatay seçimi cetvell~rinde müsec. 
cel olan askerlerle, jandarma ve 

1"ıı go~'.i :n~J;· .80vycı Jrumanda. 
lııu ge öıtıni1 ~'e"'):'l'3bang Ku •. 
~SS . JJ,.r· 0 an lfap.ın ordusu ' 

llıdcn 1 11 tınış saat olu., 

Bugiin yeniden b~şlıyan tescil işlerini müzak~rc edenlerden· 

Sağdan sıra ile Antakya ba~konsolosumuz Ccl:U Karasapan, 

Fransanın Jiutay delegesi albay Kole ve Türk :ıskeri mümessili 

1 
polislerin kayıtları iptal ed;Jecek. 
<tir. Bürolar saat sabah sekizden 
on ikiye kadar, öğleden sonra on 

(Devamı 6 ıncı ııahlfodol 

\. 

/ 

. ' l 

Çekoslovıılı.yadahl Südl't Alıwın. 
lan bir tezahürat ·esnasında 

Südetler 
Hakeme 
Müracaat 
Ettiler 
Vaziyet en nazik saf. 

haya girmiş bulunuyer 
.(Yazısı altıncı ııahifomlzdo) 

• 

P aris 22 (Hın.usi) - İngiliz 
hükümdarlarının dört gün 
süren Paris sc)alıatlcri bu. 1 

gün sona ermiıtir. Kral ve Kra
liçe bugiin Vmdrı.yı: har~ket e. 
deceklerdir. 

Kendileri, ı;e'ijlerİlıde olduğu 

tıibi fevkalade parlak nwra,imle 
ul!'urlanacaklardır 

GÖRÜŞÜLEN MESEL El.ER 
Londra 22 (Husus) -- Parıs z .• 
(l)evamı 6 ıncı sahifemizde l 

Türkiye 
manlar 

Yahudileri Al
aleyhinde mi? 

Türk Yalıudilerinin blok halin
de böyle bir harekette bulu
nabileceklerini zannetmiyoruz 

Fakat ortaya 
hükumetçe 

atılan 
tetkiki 

iddianın da 
liz~mdır ------

Türkiyede yaşıyan Yahudile
rin Hitler Almanyası aleyhinde 
bir cephe teşkil ettikleri ve bunu 
da Tokatlıyan otelin• gitmemek 
suretile tecelli efürdikleri yolun
daki neşriyatında Cumhuriyet ga. 
zetesi ısrar etmektedir. 

Bu gazeteye göre Museviler 
Tarabya polis karakoluna müra -
caat ederek Tokatlıyana çekilen 
Hitler bayrağına tahammül ede. 

mediklerini, bayrağın indirti!me. 
sini istemişler, :nırakol bayrağın 

çekilmesinde kanuni bir mahzur 
görmediğini söylemiş, bunun üze
rine de Museviler . Tokatlıya na 
boykot yapmışlardır. 

Bu iddia ve gazetenin neşriy~tı 

Türkiye Yahudileri arasındl ec. 
nebi davalar gürlen bir zümrenin 
mevcudiyetinde musır görünmek. 
tedir. 

Bizim ilk gündenberi tahkik 
için temas ettiğimiz Yahudiler 
böyle bir hil.diseyi şiddele reddet

(Devamı 6 ncı şayfamızda) 
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Teşhir 

eski 
hastalığı ve .. 
bir teknik 

Yazan - ETEM iZZET BENiCE 

Te~kid, milletlerin ve devlet idarelerinin olgunluğlle nisbet ölçü. 
sune alınır. En kuvvetli tenkid en olgun milletlerin hanıdır ve 
tenkid ile mürakabe birlbirini besliyen iki aywd kabul etm.,; 

mütemmimdir. lllürakabe olmadığı zaman tenkid, tenkid olmadığı vakit 
mürakabe daima ek•ik kalmıştır. 

~i -~osur ~e~in.de. d~ matb~a.tın deruhde edebileceği yine muay
yen olçude "e dısıplınh bır eda ıçınde vazifeler vardır. Yalnız susan, 
yalnız medh ve takdirde biribirile yarışan matbuat mensub oldukl<trı 
milletlerin sosyal ve poletik istikballeri için ne kadar vahim ve kang. 
renli bir hii\•iyet ifade ederlerse tenkid ve mürakabede de ölçüyii kay
beden gazeteler ayni kötü neticede birleşirler. 

Milletlerin içtimai ve siyasi bünyelerinde birer rol ifa ettikleri id 
d,i_as'.~da buhınan gazeteler için teşhirde tenkid ve mürakabedeki ö!çii: 
suzlük kadar zararlı ve kötüdür. Bunun içindir ki, Türk matbuat ve 
ceza kanunları da bu çeşid teşhir hadiselerini uıılemek için müeyyideler 
koymuşlardır. Fakat, buna rağmen mani er ~·ine havadis kılığı ve 
gazetecilik tekniği içinde bulunan şekil!crle teşhir illetinin sirayeti 
önüne tamaınile geçilebilmiş olmuyor. Usta hir gazet""i i...tediği mevzuu 
ve istediği saliıhiyct veya •damı istediği "' dilediği gibi teşhir ede. 
biliyor. 

Biz isimlendirmek isemiyoruz. Fakat. diin bir gazetede oı.-ud uğu
muz manşet halinde neşredilen bir ha•·adis işaret ettiğimiz taktik ve 
teknik içinde meharetle yapılan bir te,,hird· r. Bu nevi JıacUselerde bil. 
hassa resmi heyetlerden leh veya aleyhte çıkan fakat, hiçbir zanıan asla 
bir h iiküm ifade etıniyen kararlar bu te~hirlt'rc en kuvvetli vasıtalığı 
yapabiliyorlar. 

Eskiden teşhir, tenkid, mürakabe .natbuat ve politika elem.ınları 
için birer yılrma unsuru sayılırdı. Geri görüş ve karanlık hüviyet sa. 
h ihleri için belki bu bir muvaffakiy·et ve tahrib yolu idi. Her memleke
t in mazisinde böyle devirler ve menfi faaliyetler ııöriilmii~tür. Hele 
gazeteler için neşriyatları ile bir salihlyeti devirmek, bir nazırı, bir 
kabineyi düşürmek, bir suüstinuli dile dolamak, bir şüpheyi ortaya 
koymak Ye iizerinde ısrar etmek o vakitlerin en büyük muvnUakiyet sır 
n seJ>ebi idi. Fakat, bugün içir. !enkid ve mürakabe ııkıcı değil, yapıcı 
olan birer asli unsur hükmünd~tlirler ve .. bunların rejimin mesnedi 
olan kuvvetlerle birlikte olarak 'iirümesi şarttır. Hele, haysi.'"etleri yık. 

mıya yarıyan teşhlr bütün bütün zararlıdır ve geçenlerde Temyiz malı. 

kemesinde verilen bir kararda tla işaret edildiği gibi istidlal tnrikile bir 
haysiyeti yıkmak asla miisamalıayı celbedecek bir _hareket tarzı 

sayılamaz. 

Vatandnşın ve salahiyetin haysiyeti üzerinde neşriyat yapabilmek 
hakkı ancak bir kat'i hükmün tahakkukundan sonra neşri yapanlar için 
hak olabilir ki, Gnda d~ \·ine teşhir değil, havadis v~rn•ek esas sayılmok 
!azını gelir. Herhangi bir idari lüzum, zan veya karan dile dolıvarak 
vatandaş h:ıy•iyetini yıkmıya, yaralamıya, hiçbir vakit ve hicbir \"e~hile 
lıak sahibi olnıadığımm bilmeliyiz. 

Etem İ7.zet BENİCE 

KOÇOK HABERLER 
=-~---- ·-· * Evvelki gün şehrimize gelen 
Sıhhiye Vekili doktor Hulılsi A. 
!ataş kendisile görüşen gazetecile. 
re 5dO bin lira sarfile İzınirde, İs.. 
tanbulda ve bilhass:ı Gureba has. 
tanesine ilave ola ·ak yapılacak 

olan pavyon v~ anfi işlerile meş.. 
gul olduğuna söylemiştir. 

* Üniveraıtenin ikinci devre 
askeri kamph.rı ağustos bidaye -
tinde bitece1<, üçüncü devre kamp. 
!arı başlıyacaktır. 

* Türkofis asbaşkanı Celfil 
Yerman Ankaradan şehrimize 

gelmiştir. 

* 2305 numaralı !aks! arabası, 
dün akşam şehrimizden Silivriye 

bir ölü götürürken dingilinin vi. 
daları söküldüğünden şiddetle bir 

hendeğe düşmüştür. Bu esnada 
içinde bulunan ölünün kafası par. 

çalanınıştır. Ölünün yanında bu. 

lunan kadınla şoföre birşey ol • 
maınıştır. 

-

==----
*Bir Amer,kan tayyaresi Atlas 

Okyanusunu dün 13 saatte geç _ 
miştir. 

* Mısır Başvekıli l\Llhınud Pa. 
şa, dün İngiliz Başvekili Çember. 
!ayn tarafından kabul olunmuş _ 
tur. 

* Parisie dü) unu umumiye ku. 
ponları müzakercsind~ m"ınleke. 

tim'zi temsÖJ eden İktı•ad Veka _ 
!eti müsteşarı ve sabık maliye na_ 
kid işleri umum müdürü Halid 
Nazmi şehrimize dönmı.iştür 

Kraliçe Mari iç:n 
Dost Romanya Kralı Majeste 

Karol'un validesi kraliçe Mari'nin 
istirahatı ruhu için 24 Temmuz 

pazar günü saat 11 buçukta, Tak. 
simde Sent Erinite kilisesinde dL 
ni bir ayin yapılacaktır. 

Bu a..'·inde hükumet erkanı, ec
nebi sefirler, matbuat mümesil!eri 

ve Romanya kolinisi hazır bulu. 
nacaktır. 

Vali hakkındaki 
Karar temyiz 
Edildi 

Asri meurlık meselesindet. Jo. 
layı temyiz mahkemesi 4 üncü ce. 

za dairesinde beraet eden Vali ve 

Belediye rcisı Muhiddin Üstün • 
dağ ile arkadaştan hakkındakı ka

rar, temyiz başmüddeiumumisi ta. 

rafından birçok noktalardan bo _ 

zuimuŞtur. Eylülde tekrar muha. 
keme yapılacaktır. 

Yeni 
Denizaltı 
Gemilerimiz 

Almanyada Krup müessesesi 
tezgfilılarınd.l inşa olunan «Sal • 
dıray• ve •Batıra,y• ismındeki 
iki denizaltı gemimizin denize in~ 
drilme meraa'mı yarın yapıla • 
caktır. 

Bunu biraz so>nra dalma, seyır ve 
sürat tecrübeleri takib edecektır. 
Denizaltı gemileri diğer gemile. 
rin aksine olarak makine kısım • 
!arı ikmal olunduktan sonra deni. 
ze indirilmekte oldu~undan, mü. 
hiın olan d•lm~ tecrübelerı müs. 
tesna olmak üzere bu iki gemı _ 
mize artık ıkmal edilmiş nazariie 
bakılmaktadır. 

Seyyar satıcılar 
Pazar'arı da 
Serbe tç! 
Çalışabil i rler 

Bilhassa pazor günler, seyyar 
büfeler, el arubaları ve camlı do
laplarla eğlence yererinde ve me. 
sire mahallerind• dCJlaşarak halka 
yiyecek satan s~.v\ al' e&n!lften ba
zı yerlerde cpaza: ruhsat:yesı. 
istenmiştir 

Halbukı; bu kabil salıcıların; 

. pazar tatılindE ça 'ı.-maları ;eri,est 
olduğundan bunlar itıraz etm•~l?r 
ve kazançlan zaten pek m.1hdud 1 
olduğundan kendilerinden bır de 
pazar ruhsatiye~i harcı istenrne
mesınt rıca cylcmişlerdır 

Bunun üzerırıt) vaz;ye: dahiliye 
vekciletine bildırilmi~; gelen ce
vabla da bu kabı! se_;ya~ esnaf. 
tan pazar ruhsatı\·es: istenmC'mPsi 
icab ettiği t~bli~ olunmuştur 

Belediye; dün vaziyeti bır ta
mimle bütün ~ubc'ere bildırmiş 
tır. 

Bir sabıkalı 
Tutuldu 

Üç dört ay ~.-vel Kurtuluşta Cın 
deresinde öldüı u!Pn sabıkalılar _ 
dan Şabanın blhle alakadar ol

d::ğu zannile eıflniyet m;iJü•lü • 
ğünce yakalan!?lıı ve biliıhara 

.ubest bırakılrnı~ olan Pamak 
oğullarındar. Dıır Ali dün A•ıe _ 
doluhisarında h•kt fabrikası ge

ce bekçisi Rizeli A'i Erdemi ağır 
surette yaral•nıış ve k•çmı~ ı.-;e 

c!e ikinci şube n emurları tar• • 

İından yapılln sıkı takibat neti _ 
cesinde yakayı el~ vermişt:r 

Pazarlıksız 
Satış 

1 eylU!den itibaren Ankara, İs. 
tanbul ve Izmird.? pazarlıksız sa.. 
tış usulü tatbik olunacaktır. 

Bu husustaki emir, dün üç be.. 
lediyeye teblığ olunmuş~ur. Pa _ 
zarlıksız satışın evveU. hangi mad. 
delere tatbik olunacağı hakkında 
bu üç belediye tedkikat yaparak 
kısa bir zamanda hazıdı,yacakları 
raporu Dahiliye VekA!et!ne gön _ 
dereceklerdir. Bu usulün evvela 
gıda maddelerine tatbik oluna -
cağı muhakkak görülmektedir. 

Rüşdü Aras 
Bükreşe 
Gidiyor 

Dost ve müttefik Romanya Kra. 
lı Majeste Karolun valıde!eri. 

Kraliçe Mari'nın cenaze menöi • 
mi pazar günü yapılacaktır. 

Bu merasınıc.le hlikfımetimizi 

Haricıve Vekılımız doktnr Tev _ 

fık Ruştü Ar.ısın reisliğınde bir 
heyet temsıl edecektir 

Tevfık Rüjlü Arasa Cumhurre. 

islıği yaveri ıle mezunen şehrı _ 

mizde bulunmakta ol:ın Bükreş 
elçımız Hamdul!ah Subhı Tanrı. 
över dl'! refJka" edeeektır. 

Heyetımız, yırın bır torpıdo ile 
şehrımızden hareket edecektır. 
--- ---<>-

Dedikodu kurbanı ! 
Nişanı boza.lan genç bir kız m.alı

kemege müracaat etti !. 
Hayatını 

nını 

zehirliyen bir dedikedu uğruna nişa

atan adamdan tazminat istiyer 

Bir sene haşhaşa nişanlı yaşa • 
dıktan sonra sırf bir dedikodu yü
zünden nişanlısı tarafından ko -
vulan bir genç kız İzmirde mahke 
meye müracaat etmiş ve dava aç. 
mıştır. 

Bu davanın mevzuu, madde tas
rih suretile hakarette bulunmak • 
mahiyeti ise dedikodu yaparak bir 
kızı nişanlısından ayırmaktır. 

Dava edilen Şark Halt fabrika. 
sında bir ameledir. 

Karataşta bir aile evinde otu • 
ran LemQ.U isminde bir kızcağız 
bundan bir müddet evvel A. R. 
isminde bir gençle tanışıyor Mak.. 
salları temiz ve sakin bir aile yu. 
vası kurmak, aynı evin çatısı al. 

tında bır!eşmektir. İki genç hır _ 
birlerine alB.ka gösterıyorlar. Kı

zın validesinin muvafakatile söz 
kesışiyorlar ve nişanlanıyorlar .. 

Aradan günlo>r geçiyor, evlen _ 
me günleri de yaklll§ıyor. Fakat 
tam evlenecekleri sırada, A. R. 

Fanerbahçede 
3 ten;s mahalli 
Ve 1 Otel yapıhyor 

fena bir haberle sarsılıyor. Ha _ 
heri veren amele Halil İbrahim • 
dir. Halil İbrahimin eşi A. R"e iyi. 
lik yapmak maksadile: 

- Sana acıyorum, demiş. O kız. 
la neden evleni,yorsun. Kocam iki 
sene evvel Hafızın banyolarında 
odabaşı iken Lemanı bir pliljda 
mayo ile ve biı· erkekle hoşa git. 
miyen bir vaziyette gördü. Yazık 
değil mi, kendıne kıyacaksın? 

Delikanlı bu sözlere inanmak 
istelll€miş amma, bilahare ınan • 
maktan kendisinı alamamış .. Ni _ 
şanlısını bulmuş: 

- Senin için böyle söylüyorlar. 
Hele bir isbat etsinler! demiş ve: 

Bu suretle nişan bozulmuş .. Bü.. 
yük bir teessüre kapılan Leman 
mahkemede: 

- Brı dedikodu, hayatımı ze. 
hirledi. Şu halde ishal etsinler .. 
ben herşeye razıyım .. diye ağla. 
mıştır. 

Mahkeme kızın mu1yene etti • 
r ilmesine karar vermiştir 

Serseri 
Mayın 
Karadenizde Karabumnla Alaçatı 
mevkii arasında serseri bir mayen 
gürül.,rek imha.<ı iç•n bir müfreze 
gönderilmiştir. 

lngiltere • Fra ns• 
İngiltere kralı, kraliçesi fraıı

sanın misafiri bulunuyorlar. ııu 
resmt ziyaret için aylardanbef' 
yapılan hazırlıklar malılmdUf· j, 
giliz hükümdarlarını karşılaın~ 
ve misafir etmek için Fransıılar, 
pek parlak geçirilecek günlerıo 
programlarını yaptılar, bu ziyare' 
te azami parlakhğı vermeyı lste; 
diler. Bununla ber~ber İngiliz hU' 

kümdarlarının Fransaya ge~ 
yalnız resmi mahiyette kalan b. 
ziyaretten ibaret göıünmU_;·or. JJU· 
tün bu misafirleri ağırlamak. içıo 
Fransızlar tarafından gösterilt0 

o teha.Iüklerde ııe kadar büYil~ 
bir samimiyet hissesi bulunduğu 
da kendini gösterm~kledir. 

İngiltere Kralının Frans:ıya ge• 
leceği tesbit edildiği zaman dai'' 
Avrupada bugünkü çetin mesele
ler başgöstermemisti. Bu ziyaret 

-s ·U· 
geçen Şubatta t<ararlastırılmll. 

Maslak yo:una 
Kurban 
Verdiğimiz 
Meslektaş 

Hazırlanan plan derhal 
tatbik 0lunacak 

Muhtemel !>ir t~ltiikcye karşı 

vapur ve motor kapt,anları; key. 
fi;yetten haberdar olunmuşlardır. 

Şubatta Avrup9nın mühim hadı· 
sesi Almanyada yüksek kuıoaPd1 

heyetinde birtakım değişıkJikıerıı 
vukubulması idi. Fakat ond3~ 
sonra başgösteren vukuat Fransl 
ile İngiltere arasındaki dostluğun 
daha kuvvetlenQrek fiiliya' sahi' 
sında müsbet birıakım tez.ıhiir' 
leri icab ettirmi~tit. Martta A.vur 
turya malum ıekilde Almanya 0 
birleşince başlıbaşma bır vıı 
olan bu keyfiyet:n nerelpre k~d;jl' 
tesirlerini göstereceğı düşünii10' 
yordu. O zaman Fransa - jngilte' 
re dostluğundan bahsedildi. fa· 
kat bu dostluğun her iki menılt' 
ketin müdafaa kuvvetlerı ar&SI~' 
da bir teşriki mesai yoluna gidi· 
mesi gibi pek fiili bir n0tice ver· 
mesi Nisan sonund:ı Fransız de1; 

!et adamlarının Londray& gideri 
İngiliz meslekdaşlarile görüŞJlle · 

Merhum Ta birin ölü
müne sebeb ola n va 
k'anın ma]: k~mesine 

dün başlan ~ı 
Bir sab .. h matoaJdan sa.t «.3,5• 

da çıkarak "rka·hşlarile bırlikte 

gezmek ve hav1 almak üz~re Bu. 
yükdereye g;d·,-keıı otJJmobili 

devrilen ve bu yüz:!eıı Maslakta 

feci bır surette k•zayı kurb.ın gi. 
Tan gazetesı SPkr~tL'rt Tahır.l! ö. 
lumUne .>eb~b \ılan vak·anın mu_ 

hakemesıne dun Ağırcezada d~

vaın edilmıştir. Dünkü celsede 

Ta hır ve arka-la _!arının ıçinde 

bulundujiu arabanın şoförü Ke _ 

ma.1 i!e h:idıs~ e.::nasında orarian 

otomobıl.le geçen elek rık şirke. 

tı kvmıser!erind0n Osman Kemal, 
dinlenmıştır 

Ş·Jför sarhoş almadığını söylı -
yerek vak'aya Osman Keı:ı>alin 

otomobtlinın sebcbıyet verdiğini 

idd İl etmıştir. Halbukı fen heye. 

ti rap•)ru kendis! 11ı m~s'ul göster_ 
mektedır Bılahara yaralılardan 

şahıd Adem de dinlenmıştır. 

Muhakeme dığer şahidlerin is
timaı içın talik o:unmu.ştur. 

* Dost ve müttefık Yunanıs • 

tan Kra.ı Maıeste Jorj~n doğu _ 

munun yıldöııümü, her sene oL 

duğu gibi bu sene de hususi bir 
şekilde kutlulanmıştır. 

Fenerbahçe için hazırlandığını 

yazdığımız imar pJanı hemen 

mevkii tatbi1<a konması kararlaş. 

tmlmıştır. Bu pliın mucibınce 

evvela; Fenerden Kalamışa kadar 

yirmi metre genişliğlndt:' bir cad_ 

de açılacak \"e bir gazino ile üç 

(tenis) mahallı v~ hır otel yapıla. 
caktır 

Gazino ve "sp.>r mahhalkr'. ile 

otelin planı sureli hususiyede 

hazırlanmaktadır. Moda deniz ku

lübüne verilecek kısmın imarı da 

bu kulübe terkedilırdş olup ku. 

lüp de bu husu<tı;. faaliyete geç
miştir. 

Maarif Vekili 
Şehrimize 
Geliyor 

Maarif Vekili Saffet Arıkan ev. 

velkı gün Trabwnda yeni lise ın

şaat yerini, lıseyi, kız enstitüsünü 

gezmiştü-. 

Saffet Arıkan şerefine Bel.,diye 

tarafından büyük bir ziyafet ve 

Atatürk köşkünde de bir garden _ 

parti verilmi~tir. 

Ertesi gun, Maarif Vekib ve 

refakatindeki heyet Aksu vapu.. 

rile şehrimıze hareket etm-ştir. 

Mumaileyh, buradan 

gidecektir. 

An karaya 

Amerikalı 
Terbiyeciler 

Evvelki gun şehrimize gelen ve 
Maarif Vel::il !etinin misafiri ola _ 
rak ağırlanan Amerikalı terbiye. 
eller Beyoğlu Halkevinde iş büro. 
su müfettişlerinden Bayan Sabi. 
ha Cenani ve Muammer tarafın. 
dan iş kanunu hakkında verilen 
konferansı dinlemişler ve kendi_ 
!erine bazı sualler soı muşlardır. 

Ev reisi !!:krem Tur Amerikalı 

terbiyecilere üzerinde Partinin 
remzi olan 6 ok bulunan işlemeli 

bir yastık hediye etmiştir. Bu yas.. 
tık misafirieri çok sevindirmiştir. 

Msafirlerden sekizi dün akşam 
Ankaraya gitmişlerd;r, 

Yarın Ank~radan döneceider ve 
hepsi birle:,er"k Rusyaya gide • 
ceklerdır. 

Mazotlar 
Yanmıyor mu? 

Bazı yererde •Mazot. !arın yan. 
madığı şikayet oluıımakladır. 

Ezcümle hr:ıiı piyasasında 
mevcut mazotlırdan son ;..an:rtn_ 
tarda ciddi ~ıkı'ıyetler yapılmakta 

dır. Alakadar m»<amhr bu işı 

tahkika başlaml'ila,-dır. Mevcut 
mazotlar yanmamakta ve fazla 

koku neşretmekte, is yapmakta. 

dır. Mazot ocaldarınaan bir kıs'll.l 
bu yüzden kullanılmaz bir hale 
gelmiştir. 

1 . .. . ~·''' erı uzerıne artık büsbütün ""' 
bu· surette kendini göstermiş 0

,' 
. ·""ı lan Ingiltere ile İtalya arıı.<v-

anlaşma imzalandıkan sonra ~ 
lan bu mülakatlar Avrup3da 50 ~ 
hün muhafazası için iki uırafı 1 
viızıh ve kat'i bir haltı hare~ 
takib etmelerindeki esası JıJt' 
laıruş bulunuyordu. . . ~~ 

Inğiltere Kral ve Kraliçesı fi' 
geçen Şubatta karnrlaşlırılall 0 
yahatlerinin icrası Haziran ~!· 
olarak tayin edilmışti. Fakat j( 

1 
liçenin valdesi vefat ettiği cilıe 111 
bu teessür esnasında bu ziyarei p· 

. tehiri daha münas b olacağı fr.iı:
sa Cümhurreisi tarafından s0~ 
nerek seyahat bugür.lere k•'"'": 

. le'· tı. Nezaket ve teşrifat knıdr ıJ'ı 
nin icabı olan her şey f'rli)'rr ere 
getirilmiş bulunuyor. ingılt ,. 
Kral \'e Kraliçe~inin ~·ran::.3}3 ~e 
lan sevgilerinden her ves· I' 'ıı
bahsedilmektedir. Övlc kı bO ı!lr 

.. te" 
habbetin resmi nezaket ı·r "1 
fa! kaideleri fevkinde bir ŞC1 ~ ı 
duğu düşüncesi Fransızl3rı bir 
d aha sevindirmekıed:r. pr 

Fransada mi~afir hükıım0"\r 
şerefine parlak merasim y•P' ıe
ken devlet adamları da birıb'r1 • 

rile görüşmek fırsatını kaÇ 1~1J 
yacaklardır. Bııgünlerd~ ln 1~ 1p 
ve Fransız devlet adamlar ;ıt 
haşhaşa verecekleri rr.eselele_r ~J 
az çetin değildir. Fa!;:at tngitıı ı1<" 

.• 3rc 
kümdarlarının Fransayı zıv Jrı' 

ı.eı ................................ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!! ............. !!!!! .... !!!!!!!!!!! .... !!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!! ..... !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! .... !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!""" .... ~~ .... !!!!! .... !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!l!"!!!!!!!!!! .... !!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!""-'"""' ............. ,.., ................... ~ 

ri gerek Par'5İn, ve gerek LJ
0 fil' 

ru.n ümidlerine göre Fransız :et ' 
giliz dostluğunun daha kıl"' "il 
lenmesi için en mühim bir ,.e. 

ONU;BEHv 
.l30GDUH 

. .. '"". . . . ,, . . " 

ASK, HEYECAN ve iHTiRAS ROMANI 

il' cfrlka 
N.52 

- Belki tik geldiğinız gün gör-
müşümdür. 

- Çok oluyor mu? .. 
- On. on beş ~n kadar oluyor. 
- Doğru. Ben de buraya ancak 

o günlerde gelı:ı>iştim 

Bu güzel havalarda neden 

evde kapanıyorsunuz hanımefen. 
d,? insan evde oturdukç asinir • 
kn,:. h.ıstalanu-. 

Hakkınız "qr! Fakat, beni 

d~lla ön~eden sinir bas ırmıştı. 

G•ın şten ve ış:kta'l ımdi iıdeta 

kaçı orum .. n fr'!~ ed.y.:rum. 

Yozan: l s k en der F. 
SERTELLi 

- Tuhaf şey! Bu da bir nevi 
hastalık olsa g~·ek. 

- Muhakkak bir hastalıktır bu 
da. Geçen güu 1>ir gazetede oku
muştum: bu nevi hastalıkları mü. 
zikle tedavi ediyorlarmış Avrupa
da. 

- Siz de .. 
Sinirli kadın, Naci Demirelin 

söziinü ağzında bıraktı: 
- Evet, ben de düşüııdum bu. 

nu. Fakat, aksi şeytan. ·ahut ak
si talih buna dn vetıştı .. Muzik. 
ten hıç hoşlanır~m. 

- Ne ııarib ;eyi 

- Cidden çok garibdir bir huy
larım. Dünyaıh hlngi kadın mü. 
zikten hoşlanmaz"~ İşte ben .. ör
nek olarak gö~!eriıebilirim. 

Naci Demirel sordu: 
- Biraz önce (evliyim) dell"işti. 

niz, hanımef•nd'.! burada sükiı -
nete çekıldiğinh0 bakılırsa ... 

- Evet. Zevc'm1! dargın.m da .. 
Ve hemen il-h·e etti· 

- Beni arayıp bulmaması ıçin, 
bir yere çıkm:yorum. Bazı kadın. 
lar vardır, kocasına naz yaparlar, 
kavga ettikle,·i halde kocasının 

gelip kendisini ::ırhmasını bekler

ler. Ben onlardaa değilim \"e on. 
!ar gibi yapm;;.mak için, buraya 
kapandım. 

- Kuvvetli ve sarsılmaz l:•r i

rade sah!bı oldu~'t.nuı sözlerını;_ 
den anlaşılıyor hanımefendi 1 Mu
haatbınızı kendi h:ısı.siyetlerin,z. 

le &lakadır ed"'r bır cazı ben z var! 

İnsan elil'd~ ol!"ıyatak ruhi te
zfıhürlerı"l z kı ~ ınıia hr.reket. 

siz kalamıyor ve sizınle meşgul 
omak istiyor! 

- Bu, belki başka kadınlaıın 

arayıp ta bulamadıkları hır ala. 
kadır. Fakat !ıen, hiç k.msenin 
benimle mesgul olmasından hoş _ 
!anmam. 

- Fakat bunu söylerken, göz -
ler:nız (yalan!) dıye haykınypr .. 
Bakışlarınız sözlerinızi tamamile 
tekzib ediyor, hanınıefendı ı 
Bır sigara uzattı: 
- Her halde y3 bir inkısarı ha

.yale uğramış, yar.ud büyük bir 
servet kaybetmiş gibi gorünüyor. 
sunuz1 Yoksa sizin kadar güzel ve 
hassas bir kadının bu derece yese 
kapılmasına başka türlü mana ve
rilemez. 

- Hayır. Bunla;ın hı~ b:ri vaki 
değil. Ne inkisarı hayal.. Ne de 
sen•et ka betmek .. P.iç birı olma· 
dı. Benim teessürüın, sadeco bir 
adama aldanıp pe :ld 'l hem de 
körükörün" surükknmektı. İşte 
o kadar .• 

- Aldatıldınız demek?_ 
- Evet. Ben cesaret edememiş. 

tim söylemeğe. Siz ;.;elimeyi tam 
yerinde kullandınıı. Ben dessas 
bir erkek tarafından alddtıldım. 
Ve şimdi kocamın yüzüne baka
cak halde değilim ... 

- Haklısınız' Çok haklısınız, 

hanımefendi! Ben de tıpkt böyle 
bir vak'ayı geçen gün gazinoda 
iki kişi konuşurken, kulak misa -
firi oldum da dinledim. Bir kadı.. 
nın aldatılması kadar.fecı.. Ve fe
cı olduğu kadar da acıklı bir vak'a 
tasavvur olunmaz. Dünyada öyle 
sefil mahluklar vardır ki.. Bıınlar 
kadin gururunu kırmaktan zevk 
duyarlar. Evet, ne diyordum? 

- Gazinoda dinlediğıniz bir 
vak'adan b~ho;ediyo:-du ııı' 

- Evet.. Evet.. Tıpkı sizın g>bi 
nezih bir ha!lımı ressoının biri 
kandırmı~ - buna ressam demek 
de caiz değil va. Cünkü re am _ 
lar ınet> ruhlu san'atkarı.1rdi~ -
Her ne ise b<jyle biı ad·ıın, o ha-

nımcığı bir sandala bındirmiş, bil
mem ne maksa-lla Boğaziçine gö
türürken, sand~I devrilmiş .. Ka -
dını zorla kurtarmışlar ... Kendisi 
Bebeğe çıkıp kurtulmuş. 

S'nirli kadın birdenbire hafif 
bir göğüs geçirerek kaşlarını kal. 
dırdi: 

-·Bu hadiseyi gazeteler de yaz
mıştı, dedi, kıılağı delik bir adam
mış bunu anla:an. Fakat, eksik 
duymuş olacak vak'ayı. O kadın 
aldatılmakla beraber, ayni za • 
manda da tehdid edilmiş. Sonra 
deniz üstünde boğulmak istenm;ş. 
Kadın menfi vaziy€t alınca. Res
sam sandalı devirmış ... 

- Ya•!.. Demek siz bu hikayenin 
iç yüzünü dah1 ;yi biliyorsunuz? 

- Bir gazetede çok h·t tafsilat 
vardı. Okudum da. 

- Garib şey' Ben pek merak 
etmışt'm bu vak'ayı. Fakat daha 
fazla tafsilat veren o ge1ete ı;ö1ü. 
me ıl.şmedı. 

(Devamı var) 

teşk!l etmektedir. f 
AHMED RIV 

Ordl - o sullslln'l 'ı ı ,,0r 
vsır n 

Şehrimizde bazı yabancı p 
acentalarının üzerind~ yalnıı'ıo~· 
kuruşluk pul bulunan ve. bıl ,jel 
met üzerindtn satılması ic•b ~· 

k dar 
ordinoları 50. 75 kuru~a a nl~ • 
tarak suiistimal yaptıkları 3 ıJI 
şılmıştır. Acentaların bU şe: ~ıt 
senevi 60 'ıin lira kadar b' 
yaptıkları ~öylenmck'ediı-. Ktıf 

Hadise adl•ycy~ veril~ 

Sağlık Kuporııı ei 
. ıaıı 

Bu kuponun yirnıı . ı" 11' 

toplayıp idaremı:e get~otıft' 
kuyucularımız SON T;:. s>•'W 

f ""telıD ' F•m birinci sını """ µ•d 
rı tarafından mer<anrr. ,. ~ı:t 
edileceklerdir. Kı·ponl~~~ı!l' 
gürı idarelıanemi.z'1~ deg 
mektedır. / 

=---~~~---____.... 
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Ankaradaki gibi 5 yaşında bir 
Belediye; şehrimizdeki dükkiı·n Çoc ğUn çıkardığı 
ve mağazaların her gün 2 saatka· Yangın 
P<ılılmalarını muvafık gördü ~eğirmenderinin yarım saat 

I dairesinin de fikri mesafesinde Çapt ·~pe mevkiinde 
d altndıkdan sonra llJ batın• Ahmet oğlu Recebin tütün çarda-

11:'1 itibaren her gUn saat 14·16 ara111nda ğında yangın çıkmıştır. Çardakta 

J•z tatili yepalacaAı sanılıyor ı.. yalnız bırakılan b"ş yaşındaki Ali, 
çardağın içinde eline geçirdiği bir 
kibritle tütün hasırlarını ateşli

yere çardağın tamamen yanması
na sebebiyet vermiştir. Çardağın 
içinde mevcut eşyala:: kurtar;ıl"

mamıştır. 

1 a· . . . 
dtlıi ~tostarı ıt.baren şehrimız.. 
de" dairelerde Çalı§ma saatinin 

ilftıru~ - . . ll •• egını dün ya~tık. 
ken h hususta tedki.kler yapılır • 
larllııııtanbui esnafının ve çırak _ 
lolar Vaziyet, de mevzuu balı • 
ltr ak baıı müz•kere ve tedkik. 
ltr c:,eyan etnıiı;tir. Bu tedkik • 
riııd Ukkancıların da yaz g\inJ,. 
klınJ e dinlenme ve istirahat :m • 
ıııış:.ına kavuşması için yapıl. 

Alak gırrı adarlar, Evvelce de ) azdı. 
•- ı1z gibi, bütü.n medeni şehirler. 
""odu· 
lçiıı b .. gu Veçh.le bizde de esnaf 
•-

0Yle mecburi bir istirahat 
""Vre · 
oldu· sı verılrues nin çok lüzumlu 

il gu n~tic~s.nf: varmışlardır. 
esasıu;un uzeriıı~. Belediye re:sliği 
ve d"~b~ib §ehı·imizdi! mağaza 
llaat ~_kanların da her gün ilri 
"atık Uddetıe kapatılmaların. mu. 

.,... . ~ormü.,tüı-. 
'-'Uşu .. 

lıerııün nulen §';kle göre, bu tatil, 
satta H ile 16 arasında 

yapılacaktır. 

Belediye reisLğ: bu hususta dün 
iş dairesi birinci bölge amirliğ: -
ne müracaat etmiştir. 

Mezkür amirlik mütaleasını pek 
kısa b;r zamcndn Belediyeye bil. 
direcektir. 

Ankara belediyesi, dükkan ve 
mağazalar hakkındaki bu ınecbu. 
ri tatil ka·:dını, geçen aydanberi 
tatbik etmektedir. İzmir belediye. 
si de bu hususta tedkiklert geç • 
miştir. 

Esasen alakadar Vekalet de es. 
naf ve müstahdemlerinin sıcak 
yaz günlerind~ muayyen b!r müd. 
det istirahat etmder'.ni tervic et.. 
mektedir. Bu münasebetle Bele -
dıye reisliğ'nin bu husoıstaki ka. 
rarının pek yakında kat'ıleşmesi 
ve aybaşından itibaren dükkan ve 
mağazalarda hergün iki saatlik 
bir istirahat devresine başlanıl -
ması kuvvetle muhtemel görül • 
mektedir. 

Aksa raydaki aile f acıas' 
l\a ·- . - - - -· 

Ptan Mevludu öldürmek istiyen genç karısı-
nın aşıkının muhakemesi 

• 
·•ıı., ou a kaptan; 2 çocuk sahibi bir ana için en 

YIU, •aab ve ıztırabın ne olduğunu anlatıyor 
tUr~ayda Şekercr sokağında o. t yanlarına yaklaşmasına bile mü. 
~ti ıı:e ~ki çocuk sahib. olıın Şir. saade etmiyeceğ: m. Bu, kendini 
tanı J1iYenin 52 numaralı kap. bilen ikı çocuk sahibi her anaya 
tiıı d evli'ıdu lrarm Nime _ en büyük bir azai> ve cezadır .. > 
ııı.u··ı ostu Muzaffer katil kasdıle demiştir. 

•adQjd 
llıııt~ l>ü ınahalleTinden y•rala. ==============! 
Iİııde b ? _ağır cua mahkeme - Ba ZI 
ltııştı u ışın muhakemesı başla. 

llur:lk Lokantalar 
lıaz.ı. b eelsed.? ~vacı ve vekıli 

ter~ :ıı.ı ulunııııl§l.ar, suçlu MuzaL Kapablacak 
iti . ~ltıdun karısı Nimet da. 

~ lilıdarı:na muhafazas: altın. .. umu mı 
hir t@plantı yapılacak 

bu:;:ılr.ero.eye getirilmişlerdir. Bu maksatla 
•ıtıııı. celsede ilk ist.cvblar ya. 
tısı ~,. '<e heticcd<! Mevludun ka-

'"llıet· 
lıı.tıhace ~ gayzimevkut olarak 
~ llles;,ıe devam olunmak 
~~-~hliyesine ve Muzafferin 
\l~h_";IYetiııin devamına karar 
lh...~ Ve "'1ıidArin dfnlenil • ...,.. , . 
~ r muJıahme 15 ağustosa 

lluno unınuştur. 
hak~ııı kaptan elbisesile mu· 
ları fv<~de haı:ır bulunan ve yara. 
~de; · e§en hedhaht kaptan cel. 

lıı\llıar:?nta kendi.sile gôrü ,.n bir 
~der~k ırınıize, kendisine ihanet 
lı:arısıııdYuvasmı zehıtliy n g nç 
fahsa an ve aşıkı Muzafferden 
le n da\• 

adar k acı oidllğuıın. her ne 
!~ d arısı lahlh·a kara•ı lıldı 

arık • · lıUşııı ı onunla kat'ı) yen ko. 
Ilı' ıy~ag· • 

a<l ını ':e eve donmcs.ne 
"e: e ''"''Yf'~eğıni •ö:lemİ§ 

~ ._ .\ııasız k ı 
Ularııııa a.an talihs:ı: ~ av • 
~ba 

1 
kendim hem ana hem 

o •ca1ı. 
• o zavallı m:ıbliıkun 

Şehir meclis:rrıe bel~diyl• ;;ahı· 

•ası talimatna!Tıes n·n m:izakrres: 
sırasında ]9kaııta:ar hakkmda ba. 
zı kayıtlar gösterilmişti. Fakat 
bunların tatbikı için talmutnamc 
müzakeresin 'n tamamen hıtanıa 
ermesi lazımdır. 

Talimatnamede Teşrısan'de bi
tirilmi§ olacaktır. 

Belediye şehr'm».dcki lokanta. 
lar hakkında yap:ı~ı tetkikler ne· 
t:cesinde bu <ra:-t!a~ın kafi olma. 
dığı anlaşılm,~tır. Lokant.ı !arak 
açılan bir kııım mahallerin lo
kanta halinde !tullanılmıyacağı 

meyydana çıkmıştır. Belediye ıa. 
bıtasr talim~tna:nesi meyanına 

konacak yeni şart'.ardan sonra bı.> 
kabil yerlerin lokanta olarak kul
lanılmasına müsaade edılmiyc 

~ktir. 

Bunun 'çin 

Teşrin sanide 
g~irikıcektir. 

t~kmıl lokantalar; 

sıkı konturoldan 

Yataklı 
Vagon 
Şirketi 

1 

Memleketimizdeki f aa
liyeti genişletiyor 
•Yataklı Vaganuns şirketi Tür. 

kiye mümessili l)3y Kam.!; şehri
mizden İzmire gitmi.ştir. 

Mumaileyh orada, belediye rei. 
sile temasa geçmıştir. Yataklı va· 
gonlar şirketi, İzm·r fuarı dolayı. 
sile Türkiyedeki faal'yet•ııi geniş· 
leterek İzmirde d~ımi bir şube aç
mağa karar vermı~tir. 

Şirket mümes~iii Türkofisin 
ranseı.:man daire.; 1ndc etüdlerine 
başla~ıştır.. Fu~r zamanında İz. 
mire ugrıyacak trenlere yataklı 
vagonlar ilave edi'ecektir. 
Fuarın hariçte uk:am ışlerini 

de üzerine alan b•ı şirket, kalaba 
lık seyyah gurnplarının lzmire 
uğramalarını terP'n edecektir . 

İstanbul 
Festivali 
Şenlikleri 

Sper prej!ramıın 
yazıya ruz 

1 Ağustosta baş: ıyaca k olan cls. 
tanbul festival-. programı tama
mile hazırlanrnJ.'jtı :-. 

Festivalde; her Ç"~;d eğlenceier 
vardır. Bu meyanda spor müsaba. 
kaları için de geni~ bir kısım ay
rılm~tır. 

Festivalin ilk y<rın>. gününde 
amatör ve profe>yond güreş, kü.. 
rek ve yüzme r:ıüsabakaları ya· 
pılacak son gün içinde dahi fudbol 
maçları icra edilecektir. 

Amatör güre~ müsabakaları için 
Macaristandan ve Estonyadan gü.. 
reşçiler şehrimize çağırılmışlar

dır. 

Profe!i)·onel güreşçiler iç;n de 
Amerikanın ~öhretl· pehlivanla.. 
rından (Jak Şeri) şimd'den şeh

rimizde bulunmaktadu· 
Balkan Milletleri arasında Bo. 

ğazı yüzerek geçen ve kürek mü
sabakaları için Yunanistan Yu
goslavya ve Ronıanyadarı sporcu
lar davet edilmi~lcrdir. 

Festivalin sor. numarası olarak 
yapılacak fudbol karşılaşması için 
Mısır muhteliti dlvet edilmiş ve 
kendilerinden icabe\ edecekleri 
cevabı alınmıştır. 

İstanbul muhtelit! - Mısır M;ıti 
takımı maçı ağustC'sun 

yapılacaktır. 
sonunda 

ICUrmüm >şh • 
mahkeme • 

1 de 
Yaşasın hürriyet 1 
Basın birliği kanuiunun tcza -

hürlii kabul glinlerinden sonra 
basın kanununa aid okkalı ınad. 
deler birden sökı:n etti ve aliıka. 
lılar hayrettrn dillerini yutmıya 
mecbur oldula: 

Mefer ga2CL sahihlerinin ve 
Türk hasmının kar~ılaşacağı sürp 
rWer bir iki dc;;iJwiş. 

Meclisten çık:ın kamaılarııı hü
kümleri birer hiMr ve .. serah SU. 
küğü gibi lı:rndilcrini ı;üoterıuiye 
başladılar. · 

Damga kanun ı t..dlliıtı bile ka.. 
bağı gazeteler'ıı başma p~tlatıuış 

da yeni yeni furl..ma varılmış. İ
lanları için pıu yap..,.tımı:ık mec.. 
buriyetinde buf.Jaan gazel~ mü. 
esse•eleri bu i~ için ıtüııde üç beş 
lira sarfederlersc bir ağusosta 
başlıyarak olan yeııı kanunun tat
biki ile bu medıuriyct birkaç mis.. 
li farkediyormı:~. 

Hatta bazı r,azr!clcrin aylık büt 
çesinde bu fark bin liraya kadar 
çıkabilecekmış. 

Bu münasrhctle kumru gibi 
düşünen bir ark:ıdaşa r.:sladıın 

da: 
- Aldırma .. 
Dedim, ;ı3,,. ettim: 
- Yaşasın lılırriyct!. 

Arkadaşım, hayı·ctlc ~iizünıe 

baktı. Edasnıo!:t'. 

- Ne oluynrsun?. 

4 
Diyen bir sorıı teressüın edl • 

yordu. 
- Bin ye l>in şükür et Allahına 

ki biç olma:ısa bütün bunları ya. 
zıyor ve .. içini döliebiliyorsun. Bu 
hürriyetin sade ayda birkaç bin 
lira değer! 

Dedim ve .. iLt\ c et tini: 
- Kolay lıerkesirı işi ve .. her. 

kesin muva[fı.ki;elidir. Marifet 
zor da, en zor d~. çekilmez zorluk 
ve kahır içinde muvaffak olmak· 
tır. 

BÜRHAN CEVAD 

Genç bir 
Büyücü kadın 
1'utuldu 

B;r eczacı ; yazlık kocasından 
kışlık kocasına geldi ... diye bir 

kadına takıldzğı ve ..• 
"Altından diş yaptırdım, gümüşten merdiveni,, 
şa ısını söylediği için mahkemeye verildi !. .. 

Dün adliyede üçüncü cürmü 
meşhud mahkemesinde enteresan 
bir hakaret davası görülmüştür. 

Hadise şudur: 
Devlet Dediryol\arının Adana 

hattı memurlarından (H ... ) ın 

genç karısı (R .•. ) Ccrrahpaşa cad. 
desinde bir eczanenin ittisalin • 
deki evde oturan validesine misa. 
fir gelmiştir. G~nç kadın dün, 
Adanaya avdetinde götürmek Ü

zere aldıği bazı eşya paketlerile 
otobüs bcklerk~n öi.edenberi aile. 
ce tanıştıği dişçi • K. .. > e rasgel • 
ıniş ve konuşmağa başlamıslar • 
dır. Bu esnad~ :Jdiap göre ecza. 
cı da bir arkadaşile beraber tesa. 
düfen oraya gelmişler. Eczacı 

kend snie yabancı olmıyan (R. .. ) 
ile dişçinin konwtuklarını görün. 
ce alay eder bir tarz ve şekilde 
arkadaşına hitabPn ve çenesini 
tutarak: 

•-Aman dişim müthiş surette 
ağrıyor• diye söylcnrneğe başla. 
rnıştır. 

Dişçi ile ötedenberi ai!ece ta -
nıştıklarını v~ konuştuklarını bi
len eczacının böyle mu hak kirane 
ve müstehz~yane söylf'nmesi üze
rine davacı ka<iıT'. henüz otobüs 
gelmediği için beklemek!~ olduk_ 
!arı mahalden a~·n1mamıştır. Fa_ 
kat biraz sonra bir otobüs_ gelmiş 
ve davacı ile eczacı buna girmiş. 
ler, dişçi de a · t!lıp g;•miştir. Ka
dına takılan eczacı otobüste de 
rahat durmamı..< ve yüksek sesle: 

- Kocana bir mektub vazayım 
da sen de gör 

Demiştir. Gen> kadın buna: 

- Ben Adanay~ gidiyorum. 
Senden daha evuel kocama senin 
hakaretini bildireceğim. 

Diyerek cevab vermı~t!r. 
Bu suretle nihayet Liileli camii 

durak maha 1 !inde eczacı otobüsten 
inerek ayrılmış ve Bayan •R. .• 
de misafir olduğu validesinin Cer. 
rahpaşadaki evine gitmiştir. Genç 
kadının evi eczaneye bitişik ol • 
duğu için eczacı akşam üzeri 
bazı komşulariıe beraber sokağa 
çıkan Bayan (R ..• ) ya tekrar ta -
kılın~ ve ezcümle. 

- Adanad~ yazbk kocasından 
İstanbula kı~lık koca~ına geldi!.. 
Şimdi de kışlık kocasına rande. 
vuya gidiyor! 
•Demiş ve sonra: •Al tından diş 

yaptırdım gümü.;ten merdiveni• 
şarkısını makam iahkir ve tez -
yifte bağıra hağıra genç kadının 
yüzüne karşı si)yiemiı;tir. 

İşte bunun üzerine genç kadın 
polise müraca.ı etm:ş ve hadise 
mahkemeye 'r.'.ikaı etn.~tir 

Muhakem2dc evvela genç kadın 
ve eczacı dinlenmişlcrdir. 

Eczacı baqnın kendisine iftira 
ettiğin", şarkıyı makamı tahkir • 
de sôylemcdğiıni, Bayan •R. .. • nın 
validesini evvelce 6 ay hapse mah. 
küm ettirdiği irin intikam hissile 
bu vak'ayı çıkardığını söy !emiş • 
tir 

Cürmü meşhud h~kimı, davayı 
daha yüksek olan asliye mahke. 
mesinpc görülmek üzere müddei
umumi!' ğe gevkdnıiştir. 

Bu suretle ~vrakı tekrar tedk:k 
eden müdd2iumumi tarafından 

dördüncü cürmü meşhud mahke
mesine hav:ıl2 olunan dava 2 saat 
sonra mezkur mulıakemede netL 
celenmiştir. 

Eczacı, suçu sabit olamadığın -
dan beraet etmistir!.. 

Sabu:ı 
nasıl 

Türkiye .. Avrupa Diinkü y2ğTıu·lar 
büy~sü de (t) Otomobil Esnasnda yıldırımlar 
Yapı ırmış ?! 

Balıkesirde Sakarya maha:Je. 

sinde o'.uran Ahmet isminde birı· . 
sinin karısı 21 yaşlarıda Hayriye 

isminde bir kadın; sabunla büyü(!) 

yaptığı için; muhakemeye ve:;ıı_ 
miştir. 

Bu genç kad,mn; yine Balıke

sirde Kurtulu.~ mahallesinde ika

met eden tanıdıklarından Meh-

medin kızı 50 yaşlarında Fatma 

ile araları her nedense bir müdd~t 

evvel açılm~t:r. 

Fatmaya fen~ halde kızan Hay. 

riye; ondan inLkam almak için 

bir kalıp sabun tecaıik ejerek 

onu bir yağlı iğne ile delm '~ ve 

okuyup üfledikten sonra; gizli?!e 

Fatmanın helfısına atmıştır. 

Vaki şikiı.yet üzerine büyücü 

genç kadın yakalana"ak muhake

me edilmek üzere mahalli Adliye. 

ye teslim olunmuştur. 

Turu 
--

5 0t0m0bil memleke-
timiz,len har~ket etti 

Turing kulüb ve İş Baaka!ı 
müdürü Hakiıı'n riyasetinde beş 
o'.omobHden ::n(lı'ekkep bir grup 
İzmirden Avrupa ot\lnıocil turuna 
çıkmışladır. İzmir.Avrupn otomo
bil turuna beş otomobil işt'r•k et-
miştir. .. 

Bu seyahatten maksat Turing 
kulüp İzmir şubesinin faaliyetini 
genişletmek ve o'omobille seya_ 
hat münasebetlerini takviye et
etmektir. 

Geçen haft.ı izmirden hareket 
eden beş makin~ doğru İtalyaya 
gitmiştir. Oradan Fcansa, İsviçre, 
Belçika, Hollanda, İngiltere, Dö
nüşte de Ş.mal memleketlerile Al· 
manyaya uğn ,·acak ve Ba!kan 
merkezlerine de uğnyarak İzmire 
dönecek:ir. 

da düştü 
Dünkü meithiş yağmuriarın çift. 

çilere çok faydalı olduğu anlaşıl • 
mıştır. Bilhassa Trakva mıntakası 
çiftçileri çok sednmıitir. Ye bu. 
ralarda mısır, karpuz ve kavun 
mahsulü ,·a~murdaıı çok fayda 
görmüştür. 

Dünkü yağmurhr esnasında Bo
ğazıçinde dağ;arn ve Belgrad or. 
manına birk;ıç yıldırım düşıııü. -
tür. Ayrıca Hadımköyüno di.i el 
bir yıldırım da 18 yaşında C•h :l 
isminde bir genç kıza •sabct 
miş \'e derhol öldürmü~tür. 

* Cağaloğlundak. kim~-:; ens • 
titüsü, dün akşam saat 17 de ve 
bu sene 4 üncü defa olarak tutuş
muşsa da söndiirülmü>tür. * Beşik•aşta oturan H ya. ında 
Eyüb Sabrı isminde b.r çocuk 12 
yaşında Hediye ismmde bir kıza 
tecavüzden dolayı mahkemeF ve. 
r'lmşitir. 
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~ y A Z A N - Başını kaldırdı. Hiçbir şey - Bilmiyorum!.. kadınlara söylerim. Neden göz gö. hastahanesin~ is edı. Karşısına a-

U "' ifade etmiyen donuk gözlerile - Trende bir genç kıza tanıma. re ahlak buhranının gayyasına kıl hastahanesi ele çıkınca: 

Hastahk 
•Olmaya riı•,·let cihanda hir 

nefe! sıhhat gihi• 

Diyen Selimin de: 

•Olmayınra Jıa>ta kadrin 
bilmez adem 51hhatin• 

Diyen Şair Fıtnct'in de hakkı 
var. İki gündür lıasta yatıyordum 

İsmail Safa merhum: 

•Jlastalık yahnd bir kaza iıı;anı 
bazan öldürür 

İalel' olsun bir ı:enç, i•terse olsun 
ihti~·aı:· 

Dediği gibi. •Rir hakikat var 
mı derken, blı l>ayale dön.,riz.• 

Ölüm korku•u insanı en ç<>L 

hastalığındo rahat.ız eder ve ha~. 
ta olduğu zam:ın hastahk \'eya 

ölüm hakkında n~ kadar şiir, w. 
cize yazılmışsa heıısini birden lıa· 
hrlar veya ibda eder. 

Duna rağmeıı t&kasizJik insaıaı 

okwruya, ya:ı.ıı.ı~ a şe\'k, heves ve 

imkan bırakmıyor. Onun için do 

kaç gündür filozoiunuzun tcCcl • 

süfe derınanı yoktu. 

Sizlerden a:yTt ayrı birer •ı:cç .. 

mi~ olsun• beklediğim için değiJ, 

rahat.su.lıi!mıın ~.Jnlzc yarar bir 

t..raiı bulunup bulunmadı(:mı t..k. 

ctirinize bırakmak için ·azıyo -
rmn. 

Sıcak günler. buzlu ~eylerin 

hasretini arttırıyor Buz~ eğer s1t. 

yun içine koııur'lı neden bil• 
mideyi bozu) or. Şu kad . 

söyliyebilirinı ki hen buzdan ha •• 

talandnn İriııizd~ fuigideri olan 

bahtiyarlara 'öziiın yok. Fal..ı>t 

benim gibi buzrmmn kalıı> hu

zundan kcser~k tartmadan ver • 

diği buz ile suyunu soğutanhra 

. imdiden ihtiyaL la~siyc edebi • 

lirim. Siz artık buna salata, mey

\' B iştiyakına !Jflvc edebilirsiniz 

amma suyıınun '"' u belli ohm • 

yan buzları ic;ecrı!lnize knrıştır .. 

mayınız. Tecrilbc üzerine ~öylü

yorum. Felseied,•n dc~il hakikat. 
ten bahsediyOt'l\111. Yarına hada. 

iyi oJabilirsenı tckr~ır gHl'üşiirilz. 

HALK FİLOZOFU 

KALl"iıf 

Ankarada her ayın on be~'T'de 

neşredılmPkte olan •Ka:em • in 
beşınci saysı çıkmı~ıır. içinde Nu. 
rullah Ataç, Halı: F'ıkret M:ustafa 
Nihat, Hiiseyın ;, ~mık, İsma'l 
Hakkı. Beha Dörd<'r ımzalı yazı. 
lar ve Goteı~ ŞekısprP; Xenofa. 
na aıd etüdler vardır. 

İstanbul asliye mahkemesi al. 
tıncı hukuk dai:esinden 

Hayriye tarafındon Fatih Kam 

rulumescid Kvcadede nıahdlcsi 

44 say1lı evd~ oturmakta iken h5.

len ikametgahı belli oJm,yan Ha. 

F,an aleyhine açıl:ın boşan'Tla d~

\ · asının icra h.ilınmakt.1 olnn tah-

1'ikatında : Miicl,ıcaale ·hın ıka -

lT'elgahının ıne~lıulıyet.ne b;na. 

c:J tahkikat iç! 1 tay.n kılınan 10 

e •lül 938 cumo.rte>ı gtinü saat 9,30 

da hazır buaınınası luzumunun 

Jf, gün müddt! 'e ilfmm tcb.ı.•ıne 
knar verildi~inden ad gec:cn Ha

sanın yevmı mezk-Urda m>hke -
memizde hazıc buluıımaoı Ye da. 

veliyenin bir nii<hasının mahke

me dıvanhan ,iııe asıldığ. ilan o. 
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t~ Xnrak~:d b'ekn börle isti ·o. Bütün bunlara rağmen üzel'in. - İsmini bilmiyor mus..ın?.. tirdiği kara bir a1k barutile bü. sizi aldatsa .. Hakkı var mı?.. mobil geldi. Onu ıçine k11ydular. 

1 '"•1-,h. a .. mu•uruz. de asi. bır vakar taşıyordu. Tren- u be 1 Yoksa 0 kadın, benı·m çıldırdı- Hala dalgındı ve kendine gelme-~~, k 1 ' - nuttum. tün hayatımı r ıav3 etmiş bulu· 
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22 Temmuz ı Cuma 
aıtıraı-

1 
"&balığın ıçinde do. den indirdiler. Polis kolundan sı. - İnsan isıninı hatırlamaz mı?.. nuyor. Bir an unutmadan, bir an ğım kadın değil m•? Ne ziyanı var mişti. Ve bir daha da gelmiyecek- ·-~f l3eııi ''"k kı sıkı tutuyordu. _ İnsan insan oldug"u zaman gözlerimden hayali silinmeden hep bütün kadınlar kaclrndır ya'. ti. Karşısında oturan erkek has. 

ena .-~ ın merak -·t·n 'z . 
lı.orı,~11~r~· Acay b hır m:itlı:ı~. Evvela istasyon şefliğt odasına, ismini hatırlar. Sız hiç bir koyuna onu düşünüyorum. Başkalarının Komiser asabileşlı'. tabakıcı hastahaneye varıncıya 

Ilı. lıa ır caııa,·ar mıyım ben? oradan karakola götürdüler. Ka. adını sordunuz mu?.. saadetini kend , hayatımın enkazı - Bu saçmaları daha fazla din- kadar onun: 
lıu Yatı.n lk !abalık peııler:ne takılmıştL O, Komiser polislere emir verdi: üzerine kurmağ~ çalı~tım. Bed • leyeceğimi mi sanıyorsun.. V . 

ıı so11 d'kl ' isyıını, ruhu. b ·· ·· d h. b. .. d d b 
1
.fl b .. 

1 
? ~Allah öyle istiyor. e seru 

/\. ı en· . aşı onun e ı ç ır şey gorme en, - Şunu tartak!avın biraz.. baht bir alın y.ızısı.. Dört ıztırab Ne ir u a .ır oy e ... 
llcak · 

1 ~1 ıdı. ed k d · d ' seviyorum, hala, yine seni seviyo. '~ıı b:r dakık ·· işitm en, tamamen en isın en Polıs· !er onu omuzundan sarsa- şişile örülmüş bir ömür.. - Allah öyle ıs~iyor. 
Un a surdü. Şuu • · - rum! Deli gönlün:! .. •ttık son bob n· d b geçmiş, şuursuz şuuru içine gö • Iadılar. Biri kafasını iki defa öne O kıza. o kadına ben her şeyi - Amma ben sam, fena kmyo. 

· ı e oşalmıştı mülmüş bir tevekkülün omuz kı. Diye mırıldandığını isitti. 
llird arkaya itip kaldırdı. söyliyebilirim komiser efendi. BiL rum. Sonra ben istersem fena ya· 

enb~r,. d. . rıklığı ile öne eğilmiş vücudünü S h lm 1 k 
1 

_ BİTTİ _ 
t:t•ar Undık ayag· a kalktı. k .. .. d - ar aş o asın... hassa dürüst a masını namusunu parım! .. ı.,. • ıııı . güçlükle taşı,·ara yuruyor u. 

•"!oldu• Çc11ıren!er, polis te da- 1 d . t Ağzını kokladılar. haris bir insanın para çıkınını kı- _ İnsansınız de<•ıl mi? .. Bekle. ııu h Polis, karako a tren e ccınne .. 
tıl'or zan alde üzerimize sa:dı. aliiimi> göstermL5tir diye teslim - Hayır!.. yıda bucakta s'lkh,yı~ı. üzerine nir ... 

nıJe gerı~ çekildiler. etti. Keıniserin karşısına çıkardı- Bir daha sordu komiser. titreyişi ~ibi muhafaza etmes•nı is- Komiser polisleri!, polısler ko. 

• 

(Romanın sonu başındadır) 

16 - 7 • 938 Yeşilköy 

NUSRET SAFA COŞKUN 

-
' 

1 

1 

-

Vakitler Vaı•tl Eıaal 

sa. d. sa. d, 
1 

Güneş .ı 47 9 J'.l 

Ôğ'lc 12 20 4 45 

kindi 16 18 8 43 ; 

Akşam 19 35 u J) 

Yatsı 21 30 1 54 

lms:k 2 37 7 03 • 
. 

: 



4 -S O N TE J, G R A F-22 Temmtta 1938 

HABEŞiSTAN DA Kana kan ~IKAYJ • 
ITALYANL.AR! 

A 

Aile mahkemesi tara- ~ 

• • 

Irk farkı 
Ita/.11anın 

ağır 

1[Özönünde tutuluyor. Ve.. Hiçbir 

fından ölüme mahkum 
edilen bir adamın ka
fası ustura ile kesildi 

Bosnada bazı köyler vardır, 

olduğu gibi bir şefin idaresi al. 
tında yaşar. Adli ışlerde bile bu 
şefin hükmü cari olur. 

uz·uN ALl 
Yazan : BEDi G ONDOZ bir Haheşle evlenememesi 

kanunlar yapıldı. 

• • 
lÇl 11. 

Zabıtayı işgal eden facia, Ruc
oviç Musa adlı bir zengin köylü. 
nün evinde geçmıştir. Mu>ra, ço. 
cuklarile berabor yaşıyordu. 

Bunların büyüğü Haşim şule ad. 
lı güzel bir kadınla evli idL 

Sirkeci gıın .. trenın kalkmasına 
daha vakit var. 

Siyah pardesülü, uzun boylu bir 
genç şapkasını daha fazla gözleri. 

nin üstüne indirerek istasyona gir_ 
di. Biletini çoktan almıştı. Saate 
baktı; daha çok erken .. Ortada ko-ı 
!ayca sayılabilecek kadar az yolcu 
vardı. Bununla bera her genç a. 

Üç yolcunun vazireti kendisine 
çok gairp geliyordtı. Hele kendisi 
de dahil olduğu halde bu yolcu
lardan hiç birinin paket ve ba. 

- ·çı~ 
Fakat onu bir nokb hayret 1 e« 

de bırakıyordu; trenin biletını . 
velden almış, bütün evrakını ÇC'. 
tan tamamlamıştı. Bir gün ~ı·~: 
!ine, hatta trenin hareketinden· 
iki saat evveline kadar polisi•; · 
rasnda hiç bir ihti!af yoktu. \ 
cunun üstüne, karşısına, yanıll1 

adamlar nereden çıkmış!ırdı'· 

Melez bir nesil Italyaya her 
zararlıdır. 

vul sahibi olmaması, hepsinin bir
brrlerini ayrı ayrı tetkik etmesi 
ve bütün bu tetkiklerin bir gö1et. 
leme şeklinde gizli gizli yapılması 
şüphe uyandırmıştı. zaman 

Habeşistanın İtalyanlara geç -
tığini ve Şarki Afrikada İtalyan
ların bır imparatorluk kurdukla. 
rını fılen kabul etmekle beraber 
hukuki cihetten İngilterenin da
ha tasdik etmemış olması öyle bir 
meseledir ki hiıia devam etmekte 
ve İtalyanlar dıi~ündürmekteair. 

16 nisanda Romada imzalanan 
itilaf mucibince İngiltere de bu 
tasdık işini yapzcaktır. Fakat o 
İ. panyadaki gönüllülerin geri çe. 
Lı' nesı şart konmu~tur. Bu da 
malum. 

Fakat bahsetmek için sık sık 

vcoıle düŞen bu meseleyi bugü.ı:. 
!Pkrar açmaktansa İtalyanların 
H,beşıstanda ne yaptıkların~ da. 
ir Avrupa gazetelerinin muhabir. 
!eri tarafından verilen malumata 
bir göz atmak daha taze bir mev
zua dönmek olacaktır. İtalyanlar 
Habeşistanın id&res: için teşkilat 
yapm~ bulunuyorlar. Fakat bu 
Şarki Afrika imparatorluğunun 
idaresınde ve istıkbalinde İta! -
yanları düşündure:ı mühim bir 
mesele vardır. Bu da nüfus me
selesidır. Yani oraya giden İta!. 
yanların Habeşıstar.daki yerh ka_ 
c..nl"rla evlenerek dünyaya ge -
tirecekleri çocuklar bahsi ... İta!. 
ya hükumeti doha başlangıçtan_ 

beri bunun önüne geçerek melez 

• • 
ıçın Haşimin küçük kardeşi Adem, 

yengesine gönül verdi. Güzel ka. 
dın, kaynının tekliflerini redde
dinee delikanlı k11.dı, ve bir baL 
ta ile kadıncağzı öldürdü. 

Rucov;\ Musa, biitün aile er. 
kanını topladı. cinayeti mütea. 
kip kaçtığı halde yakalanan ada
mın cezasını tayin etmelerim söy. 
kıdi. ve: 

- Göze g·;z, kana kan! ... 

dedi. Ve büyük oğla hitaben 
ilave etti: 

- Karının intikamını almak, 
ailemizin şerefinı kurtarmak se
nin vazifendir. 

Hazır bulunanlar da Musanın 

kararını muvafık tuldular. 
Haşim, oturduğu yerden kalk

tı. Büyük bir souk kanlılıkla kar
deşinin boğazını ıısturn ile kesti. 

Sonra cesedi bir beze sardılar, 
köyün üç kilometre ilerisindeki 
mezarlığa götürüp gömdüler. 

Vak'ayı haber .ılan zabıta, ha. 
zır bulunanları t!.'vkif etmı§tir. 

Bir İtalyan doktoru küçük bir Habeş çocuğuna aşı yapıyor 
Tek 
Mütevellilik 
İmtihanları 

Bir İtalyan erkeği bir Habeş 
kadınla veyahud bir İtalyan ka.. 
dını bır Habeş erkeği ile müna -

sebette bulunursa böyle Şiddetli 
cezalara çarplacaktır.· bu hususta 
yeni bir kararname çıkmıştır. 

••• 

miıni olamamaktadır. Onun için 
bu yeni kararnanıede yalnız mü
nasebetten bahsediml şifakat ız. 

divaç şekline dair birşey söylen
memiştir 

Bununla beraber İtalyanların 
dediğine göre şimdiye kadar Ha.. 
beşistanda beyazlarla siyahlar a.. 
rasında münasebet vukuu pek az 
tesadüf edilen şey lerdenmiş. Bu
nunla beraber her ihtimale karşı 
yukarıda dendiğı gibi şıdaetlı 

kanunlarla bunun önüne g"çil • 
mek isteniyor İtalyı..n ırkını:ı ka
rışmaması için alınan bu te.::lbir
lerin kal'i neticeleri hakikaten 
görülecek mi? 

Avrupa! mubabırlerin dediğine 
bakılırsa Habeşistarıda takib etli.. 
len bu ırk poliliKasının neticele
ri ancak oraya rııühim miktarda 
İtalyan nüfusu götürülerek yer. 

Evrakın tedkiki bugün. 
lerde bit iyor 

Akalliyetlere ait vakıflara tek 
mütevelli tayi:11nc dair vc:rılen 

son karar üzerinr: namzedler ara.. 
sında yapılan ımtihanlar bitmiştir. 

Şimdiye kaa "" imtihana giren 
namzedlerin evrakı imtehan.ye
leri; İstanbui vak!flar başmudıirü 
bay Hüsameddinin reisliği &!tında 
çalışmanın tevcıh komısyonu ta
rafından tetkik olunrıakt&dır. 

Alınacak neticeler, yakında ka
zananlara bjldı!.·ıiecL~k: ve gazete
lerle de ilan o:unacaktır. 

Jeştirildiği zaman görülecektir. !arla beraber oray;. gitmiş olan 
Şimdi ise bir Habeş güzelini., ca. muhabiri şımdi bunları hatırlaL 
zibesi ne olursa obun bir İtalyan maktadır. Asmarada bunun bir 
genci böyle güzel bir kızı seve - çok misalleri görülüyordu. O ha-
miyecektir. Çünkii bugünkü It•L valide 935 de İtalyanların mikta. 
yanın nüfus ve rrııistemleke siya.. rı ancak 3,500 k; .ıyi geçmeLken 
setinı ıdare edenleı Sa. ki Afri- melezlerin mikt"~' binlere var -
katla melPzlerden mürekkeb bir makta idi. Yine bu muhabirin yaz 
kütle yetişaıesinı istemiyorlar. dığna g&e bugün de Habeşistana 

dam uzun yolculuğunda rahat e_ 
debilmek için iyı bir yer seçmek 
üzere vagona girdı. 
Sağı solu dikkatle arıyarak yü.. 

rüdü. Boş bir kompartiman buldu. 
Dolaşan memurdan bunun da 

dört kişi tarafından işgal edilece_ 
ğini öğrenince yerıni değiştiımeyi 

düşündü, sonra vazgeçti, yerleşti. 
Biraz sonra karşsına isabet eden 

yere bir yolcu geldi. Bu kısa 

boylu, paketi olmıyan sade bir •
damdı. Sol yanağında derince bir 
biçak veya ustura yarasının izine 
benziyen bir çizgi vardı. Bu işa.. 

ret siyah pardesü!ü gencin nazarı 
dikkatini celbetti. 

Onun arkasından başka bir yoL 
cu daha girdi. İriyarı, Melon şap
kalı, çenesi yün bir atkı içinde bir 
adam. Onun da ne paketi, ne ha_ 
vuul vardt. 

Epeyci vakit geçmişti; gencin 
karşısındaki yolcu gazete okumı.. 
ya daldı. Boynu atkı ile sarılı a. 
dam uyukJamıya veya uyuklar gi.. 
bi görünmiy-e başladı. .. Genç gar.· 
daki hazılığı seyrederken oııların 
ikisini de yan gözle tetkik ediyor. 
du. 

Tam son on dakikada, yani se
kize beş kala son yolcu da içeriye 
girdi. Bu adamın halinden İngiliz 
olduğu anlaşılıyordu. Onun da eL 
!eri boştu ve atkılnın önünden ge
çerken çarptı, ikisi de homurdan. 
dılar ve yerleşme işi bitince tren 
de hareket etti. 

Atkılı adam Sir«ecidenberi u. 
yur gibi görünüyor, halbuki ra.. 
kiplerinin arasından etrafı gözet.. 

liyordu. Siyah pardesülü genç onu 
iki defa kendisini gözetlerken ya.. 
kalamıştı. Kollarını biribirine ka. 
vuşturmuştu. Sağ eli eldivenli oL 
duğu halde paltosunun içinde, iç 
cep hizasında idi. Du iç cebin şiş

kinliği orada bir silah saklı oldu
ğunu belli ediyordu. İngiliz karan. 
lıkta dışarıya bakar gibi yaparak 
camın parıltısında yolcuların ha.. 
r-eketlerini süzüyordu. Sade yüzü 
yaralı adam. 11ikayd idi ve halli 
gazete okuyor yahut gazete ile 
meşgul görünüyordu. 

••• 
G-enç adamın dikatini ve şüphe. 

sini uyandıran bunlardan başka 

bu üç kişinin yeri:ıden kımılda. 

maması, biraz dişarı çıkmalr ihti. 
yacını göstememesi 1di. O zaman 
uzun boylu gencin_şüphesi kalma. 
mıştı. Bu üç kişı polis memuru idi 

hele İngiliz gibi rıörünen adam ..• 
Onun memur olduğu besbelli. Si.. 
yah pardesülü genç yerinden kı.. 

mldar kımıldamaz onların işlerin! 
kolaylaştırmış olacaktı. Onun için 
kımıldıyamazdı. Harp başlamışıtı. 
Onlarla karşı karşıya kalmalı idi. 

_ Şapkasını göz.lerin in üzerine Iıl R• 
gerek kırpıklerıni kapıyaraJc ~ Iu, 
saniye uyku hazırlığı yaptı; fil'. g 
bir gözünü araladı ve. Etrafır.· ~' 
kilerini gözetledi. ~ 

Bir saniye sonra İngi!izle ı"' n, 
yaralı adam arasndaki göz İ$' lı 
tini çaktı Boynu atkılı adaıt1 f' 
!erini karanlığa ':ıırakmış ıcer 
sini süzüyordu. 

Tekrar İngilizi gözetledi, bift;il" 
anlıyamadı. Bu adam yanınd• Ot 
e_ğilerek birşeyler mırı!~d~ ~ 
!ıha pencerenin perdelerını ır. 
mek için müsaade :~temişti 

Fakat siyah pardesülü genÇ l 
heden kurtulamad .. . ,,. 

Yüzü yara! adam gazetesir·';~ 
nına koydu elini sağ cebine 8 , 

Boynu atkılı yolcu başını çc'. 
di ve İngilizin ne yapmak ist<" 
ni görmeğe çalıştı. tngiliz ~;;. 
kalkarak perdenin iplerini Ço 
ğe hazrrlanır gibi yaparken 8 

adamın sağ elini knvradı )~ 
yaralı adam da birdenbire )'e·, 
den frlıyaraka boynu atkılı ' 
mm öteki elini kavradı. I' 

Bir saniye içinde oiyah pard ~ 
lü genç atkılı adamın )cısk 11 ııt 
bağlandığını gördü. Derin bır l" 
fes aldı. O zaman kendisini birııııl 
giliz yolcu gibi gösteren rrıe 
gence döndü: 

- Korkmayınız dedi BiZ ~ 
muruz. Bu herif, GedikP9 " 

bağcı İhsan efendiyle karısı0'ı' 
düren Şevkettir .. İki gündü! '11 
kaybetmiştik Sirkeci.de o rrıU· / 
ğil mi diye şüphedeydik, bırat 
ve!... Al. 

Memur sözü.nü bitiremedi :r,. 
· n ı ~· 

ket atkısının altından çenesı 0~~ karmıya çalışarak ve bağlı ol_,
1
p 

yerde daha iyi yerleşerek gu· ~ 
başını siyah pardesülil geııce 
virdi: 1,ıt 

- Sen olmasaydın ben bıl 
basmazdım Ali!... d E'<li dl 

. İki memur şaşırdı Bir h•1111,ı 
hır de genç yolcuya bak dl' 
G d·' enç şaşrıınış olduğu yer 0 piıl' 

ta sendelemişti. Gözleri ateı 411 

, -'""'-' '"' '""'1 
I Sultan Hamid devrinde 

Bir Hab~ kıt'ası 
Zindanlar, sür günler 

Ve sürülenler··· 
••• Çünkü diyorlar, istikbalde böy- gitmiş olan beyaz kadınlarla o. 

çocuk yetıştıri!memesine karar 
verdı. Düny.ı.ya 'eni bir İta!. 
yan _ llabe~ nesi" getırilme _ 
s nı istemıyordıı F~kat bu öyle 
bir meseledır kı yalnız İta!yayı 
(•~ıl, <imdıye kadar bütün müs.. 

mleke sahıbı olan Avrupalı 

memleketleri J~ alakadar etr>ıiş, 

dü1ündürmuştür Fran>a. Porte. 
kiz, HolandJ, Belçika gibi. 

Eskıden şöyle dü~ünülüyordu: 

Muayyen karakter~ sahib olmak 
şaı tıte melezler s ) ah ve b~ya7 
ırklar arasında mutavassıt bir 
rol oynamak itibarile faydalı O

lacak diye düşur.ülüyordu. Son. 
raları bu fıkrın doğru olmadığı 

anlaşıldı. 

Siyalıların da artık beyızlara 
karışml\·arak kendi ırklarının ta
zelığinı. •afüğını korumaları la
zım g~eceğinder. bahsedilmekte. 
dır. Bunlar ınsan ırklarındandır? 

Şımdiye kadar tedkikat yap -
mış olanların muhtelif nazariye. 
!eridir. Şimdi İ'.alyanların Habe

şistanda bu me«·ley• nasıl b~llet. 
mek istedikleri blıyor: İtalyan 

poltikası da bu nazarıyeye istı _ 
nad edıvor. H•İlcşi~tana gidecek 
İta!; ani ırın orad·ı ·erli kad,nlar. 

la mun"sebette t.ılırnmama!an ;_ 
çin kaPcınlar çıbrılıyor. Bunun 
aksıne hareket ı·decek olanlar 1 

sened<n 5 sePcye kadar haoi.; ce
z.a,ı gorer •klen.Lr. 

Yaıan : 

le bir nesil İtalya için tehlike teş. raya meı;nur, amele ve saire ola. Gece .. Kapkaranlık bir gece ol. 
kil edebilir. İtal,·srılar Habeşis- rak gitmiş olan ~yaz erkekler muştu. Tren Çorluyu geçtiği za_ Bunda izdıvaçtan bahsedilıyor. , 
tanda harbe giri<tikleri ilk za - arasında büyük bir nisbetsizlik man pardesülü genç vaziyetini Sebebi de şudur ki talya hüklı.. ' ZIYA ŞAKIR 

meti Papalık ile evvelce akdetti- manlarda bu tarlda birçok vuku. vardır. Onun için İtalya hükumeti değiştirdi. Sağ elini pence•cnin 
ği anlaşma mucıbirıce beyaz ol at görülmüştü. Scınra Parisıe çı- Şarkı Afrikada it.Iyan aileleri kenarından çekerek pardesüsünün 

k l h · b kan Tan gazeteeının o zaman ha- yerleştirmeı•i düs.iııomek vaziye. cebine soktu. İçinde on iki kurşun muş ara o muş, mstivan ir ' 

BUyUk U11tad bu fevkallıda meraklı ve h•t" 
canla eser ini Son Telgraf için hazırlıyor 

kadınla bir erkeğın evlenmesine ' • reka.tı takı"b etm~k ı"izere İt~!.van. tinde bulunu_, .. ". saklı silahını y•l:alodı. , / 

_.......,..,..,......:_-~....._----~~-..................... ~ ....................... !!!!!!I!!!!!!!!--~--!'!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!"""""""'!!!!!'!!!!!!!!!"""""'"~~~-· . 
Askerlikte ve gazetecilikte dönüp dolaşılacak ve en 
son iltica edilecek, teselli aranılacak, derd ortaklığı 
sl,necek yer kışla ve matbaadır. Anne kucaJı 

hissin veren b.ı. hususiyeti başka hiçbir meslek te
min etmez Bunu bilenler askerler ve gazetecilerdir. 
Fakr.t, bugün matbaa, arkada~ yüzü, gazete sahifeleJ"i, 
mürekkeb kokusu, makine gürültüleri de Refike yar 
olmadı. İlk g"cirdüğü hademeye: 

- Bana en büyük bir fincanla kahve getirsinler ... 
Dedı. Daha kahvesi gelmeden, ikinci bir hademe 

geldi· 
- Mektubunuz var Refik Bey. Sabahleyin bırak

tılar .. 
Dıyerek zarfı uzattı. 

Refik mektubu, gözlüklü Kazımı.ı lıu yenı mek
tubunu aa hınçla aldı, hınçla ok üu. hm,ıa tekrar 
sokaklara c:üştü; büsbütün zivan~ian çıktı.. Ttham 
lou sef!.'r d•ha kuvvetli, daha sarıh. daha acı. Kazım: 

cA .. hı~ük bey. İki üç ay evv~l saa• y m!ı!:ım 
ı!lektııtıu J.-ulak arkasına attın, oir defa g~!ip beni 
görerek, 

- N~ \'ar Kciztm?. 

De nwri ırı. Benim ne karınd1, ne Saadetınde 

gözüın v.tr kı, senı ve karını takıb edeyi·n Y:1lnız 

~.1!ıyetın, taştan başa lemizliğind 1 r k,, bt•ni, bır ttsa
düfün tam. öğrettiğı şeylerı sana n ılıcr vocm_-,, 
sevketm·?:i. Gelmedin, görmedın, ögre:ı>rı< k ıs ten.e
din, dıkkal ctrnedın. Yin<.', bu ıztıra,: 1 .1 sev~~·ıec·r k., 
sJ.na ık·nt·i bir tc.sadüftcn bahsel!l1"ğ ~ n1ecburum. 

-------- f ' ı ·· --- otele~ 
ırtına l'S ır.e geçtigıni öğrenemedi!er, bır 
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Karı:ıı ılşıkı ile beraber evvelki gü'l Beyoğlunda 
AsmalımcS<-idde KMstaki Yorgakı aparrımanınd~o 

içeriye girerken ördiim. Burası aile içine sokııla. 

bilen """eıin buluşma yeridir. Ha,-.-ı·~ ve teessüf'• 
aiyor. 

Refik, Kazımın: 
- Hakikat ... 

DPci·ği, bu mektubu raddedeme•l. 
-· Evet. Evvelki gün buluşmuş olmasala• yarın 

da ·,u!u•,mak ıçin sözleşmezlerdi. 

Dedi ve tekrar Ferhundenin yanıı» g'tmey.-

- :Nc-.mussuz karı evvelki 
kiminle Ler uherdin? .. 

Derncy., 
- l-a11ır ... 

g•ııı neı deydirı ve 

- Sus a:çak. Aşıkınla beraber Kır's!akı apaıtı. 

Yazan: 
Etem izzet BENiCE 

manında idin. Beni aldatamazsın artık. Her şeyi bi
lıyorum 

Cevab.nı vermeyi düşündü ve K?zımın mektu
bundan smıra, kendini bu kadar k:ı.-vetlı b:.:ldu. 
Daha Bonra karısıı_ıın beş aylık <Ielı~ olduğunu ha. 
~ırladı: 

- Ey•ıah, bu çocukda mı yalnrı: benım değil?. 

Dıye <iüvünmeğe, hüngür hüngür ağlamağa başla

rlı. Hı:·sından cinnet _getirir gibi oldu, tekrar •Bebek. 
yolunu tuttu. Fakat, arkadaşları onu geceyarısına 
doğru •Garaenbau da zilzurna ~arhoş, bi: Fransız 
artistin locasını gazete kağıdı ile tutuşturur ve 
•Ar·sto• tibı; 

- Tabiat erkek yaratmaktan aciz 1<alırıca ka
dın ~·c·!kf!'Cer .. 

Diye tağırırken gördüler, aral:ı.rın'l aldılar, po. 
lıse ı·~rılınü:ten kurtardılar. Refiğin öınünde ilk d€
fa r,.,çin bb.de delirdiğini; kıran; döker., yakan loir 

türüp yatırdılar! ı ff 
R<>fik sabahleyin ayıldığı zaman. derhgl ,.~ ~( 

sini 1 atı• lRdı, bir otomobile atladı, evine gıttı, 
r•sı:ı:n: 

1
,f1 

- Z..erd<>sın Refik bu gece sabah\ i<acl~r iıJI' 
yamadım, seni bekledim. Sokakta saba!ılarrıak 
tin de yeni mi çıktı? .. 

Diy s·r.e içinden gÜldü, yine iı;-nden: tO' 
- Bugün aşıkınla brr arada tımakların1'~eı,ı:" 

ğazına ııeçdğini gördüğün zaman sokakta gece 
yi s:ılarsın. 

Dedi, hıç renk vermemeye çalı~t!: ıı~ · 
- ı'•nızın oldu. Bir arkadaşımnı evJend•I~ b1 

Cevabını verdi, evde biraz y~<"guıı ve as 0,ıJ 
suratla hncini oyaladı, karısına !ıı>:~~Y söyic0'r 
için n<f"ne cebir etti ve nihayet: 

·I<" :; 

,. 
- Ben gidiyorum. Bugün birık.niş 

var. Belk gece geç vakit gelirim .. e' 
lf· \ 

Dedi. l'.vden çıktı. Bununla karıBt'11 en , ıl· 
t<J"l.,.. .L vermek, cnu ferah ferah iışıkının k~l!vı :ı ·•· rı~~ 

mak ve b;ran evvel yakalamk, boğat•am.ı< i0t1Y 
Zaten, sabahleyin de bunun için ev~ 11eld;, 

- Ben eve gitmedim .. diye, b~ll:ı çıkrn•Z·~1,.1V 
Encli~P•in; izale için geldi, he.günku eırı a;,11 

tesis Hlerek çıktı. Fakat, yürüdukte•ı sonra. ~85111' 

iyi seçli[~i br tarassud noktasından ke'ldı sr ~·I' 
dan 7erhundenin de evden çıkmasınt, §.şılc 111' vrı' 
mesini h'klcdi. Onu adım adım :akil> edecek· 



~rarengiz Aşk' Galerisi Giy;;;~J; G;;~;i::m 'ka-
Kadr.n fal arı satın alan kadın 

ÇI. 

öı u·· su·· b 1 ----k d ~ cdl ~ ©l D k O~©\ Dünyayı hayretle bırakan balmumu 
u unan a •· E k kt fi .. v 1 nın bir kaç adı var. r e e ka~anan vası arı ~gren-heyke ler nasıl meydana çıktı? e•· 

l\adın; kendisini seven erkeğin "'~' k~ "'~'~' K•-ıstemez mis~!~ ; ,,.ı;_ .,~ '"""' T _ U S S O M Ü Z E S 
. kurbanı mı oldu ? dmlara göre, ideal koca, fikrin 
ı tasavvur ettiği meziyyetleri, fa. 

• llgilıı . 1 
g,~ göregazeteterinde okundu _ dm vardır ki bunl3rın verdiği ma zi etleri haiz olan, kaba tabirile 
lııst, b Londrada bir şoför, ö. lıimat öldürülen kadınn hayatına karısının üzerine titreyen, bir 
g,,l., .. ~lunan bir kadına dair bir dediğini iki etmiyen bir erkektir. 

·~e Verit dair meçhul noktaları aydınlat - Böyle erkeklere Kadınlar l•ayı. 
l"ıt•k k d en m~luma·tı oku. mıya epeyce yarıyacaktır. Fakat lırlar. Erkekler de kılıbık derler. 
~ ~~ea ının. da r•smini görün. bu malumat yine eksiktir. Eksik "' n Bir de erkekler.., sorunuz. On. 
%ı ke Polıse ı;itmiş bu kadı malumata göre kurulan tal>mın· _ ı ı ndi k • - ar da kadınlardan, kadınların 
~llı4tır· arısı olduğunu söy !er şuna varmaktadır: Öldürülen •İdeal• olmadıklarından şikayet 
r ..... llenirn kadın evli idi. T!'akat kocası m•y- ederler. Tanıdık'arımdan bir zat 
lltııırı adı d ad_ı_m Karterdır. Ka. darıda yoktur. Bununla beraber hazan: 
h°'ıııı,- da._Luı, Karterdir. Ben polis bu ortada olmıyan kocayı - Karımın hırçırılıklarına ta.. 

Ulunuy art .;encdenberi ayrı az zamanda bu!&cağı kanaatinde. hammül edemıyorum. Hele sen 
g''tıııe,ıi~ru~. Birbirimizi hiç dir. Kadının el çantası ile şap _ ideal bir koca deJilsin, dediği za. 
llıGtga .· unun üzerine şoför kası aranmakta idi. Bunlar mey. mani.ar boğazını sıkacak gib; o. 
C) &Otür"j 

Qu<un .. u erek orada karısı dana çıkarılınca tahkikatın ipucu luyorum. Fakat, yine sabır göste. 
dı ite u soytedigı kadımn cese- d k 1 k Ş k b riyorum. Bu otuz senedir böyle ... h. n<1ısıne .. a ya a anaca tı. ap a ulun _ 
'"'t.. g" gosterilmiştir. Tah. muştur. Bu beyaz kumaştan ya. Der. Hakkı var mı, yok mu? ... 

Y1ta1a Ore kadırı bir otomobilde pılmış, yuvarlak ve üzeri korde. Evlilik hayatındr. sabır ve süku. 
'ın narak "ld net iyi şeydir. Zaten bu olmazsa ... r, ce

8
.,,. o ürülm\iş. Ondan !alıdır. Çiçekleri de vardır. 

''''it '"'Yol k geçim de olmaz.. Yoksa ayrıl. 
•,· •t. p,k .·en. arına bırakıl. Çanta da bulunmuştur. Bu çan. ">tt " at g b mak muhakkaktır yalnız bütün 
ı.. ~ne•- ar.' '. şu ki şoförün ta koyu renktedir. Fakat sivil po. 
"<Qı• ""nbe kabahati erkeğe yükletme'< de 
ı, •i ka"r rı gdrmediğini söy. !isler bu şapka ile çantadan ne "'\' ısı da d.. büyük bir haksızlık olur. İdea' bir 

llıüra •ger taraftan PO- çıkaracaklar? Ora~ını tahkikatın caat d koca görünmek, kadınlara kendi. 
(' erek gazetelerde sonraki safhası gösterecektir. 

S;•it 
Y;,,l 
~ •n 

llolisler faaliyette 

''Y *•Yl · ı <lan v erın bır yanlış' ığa 
lın erilrn · la !ağ 01 ~eme~, için kendi _ 

• 1ııııa b· dugu. nu ve öldürülen 
··~· lt . ~lıı liıyıern ınunascbeti olmadı. 
ıı.,1 ~U•iy ıştıc. O!dürülen kadı.-
,'lltr la •tını tahkik ıçın şivil '•it <ıın gel 1\ tahkık· ~n yerlere dağı. 

~t· <ıtlın at·ı bJşlamışlardır. 
"ı esrne .. 

ı, Yaı;lar r ı;uzelidır. Ancak 
Ilı it l<aşl •ncta tahmin edilmek. 

ır arı y 1 d11 'l'ır . o u•ıarak incel _ 
n nakı 

lc,,11 '•snı, arı boyalıdtr. Ka. 
~, 

1 
~unu gaz 0 tderde çıktı çı. 

;., ti, F' .~' 1Y0rı !arca kişi gör _ 
0la h at k:ır.se çıkıp da bu 
·- 1r 1k • L ı;ı, ' nı . 1 analıgı olduj!tınu 
tı Ştır y 1 l,t 1 faueı : e '"z bazı kldın. 
• 1 erınct ıı,, 0 d0. u· 1 ıı anla~:ldığına 

'tı(ı. • en dıırı, lır 80 '<adın Londranın 
~ ~. b1 ıntıe•ıncte tesadüf e. 

Qıt ı-;z t 
~ aııınmış bir ka _ 

., 'kat 
'•t . ô ltad 

ı ıı_ Çıncte ar VP bundan iite>i 
d r • . esrarcl B 
'tıla •lıtı !le . ır. ununla be: 

bu ııırın ifacteitık~e. yine bazı ka: 
lı,. rı, 'ç_hlıl k erı ustüste gelerek 
'•lrı, aıul\ı;ıt adına dair birnz da.. 
ı. "~tu elde <'tmek ·· k"" .. ı, 1 r.., · mum un 

~ '"eseı-!iıı-1. nıtleri a Londranın muh. 
. ~ "'n bu ~de tesadüf edildiği 

llıı 'll>Jeri adının yine muhte. 
<l. Varrn 

tııı dolaş ış. Bu isimler al. 
h~ . •rnııs F .. 

~,, llsı h ·· akat bu ısımle. 
l-, er tı ... 

ı, ·'tıde ırıstıyan kadının 

il\; ,it 1 bu:ldığt ilk addan •bareL 
•ile 1 kact · n. •s ne tesad . •nı çağırıldığı is.. 

~111 '•r llerd u_f •dilemeyince yL 
~·' esı Y.apalı kalmak. 

•1·;1 
l~tı•ı llolis .. 
1~ 1 '•nııı <nufrttişi Hanr'nin 

•1;ı trıutıt • ·t ~ • tak k en semtlerinde 
b »r, adını 1 1~ b kat'ı b· arılan öğrendığı. 

aı"ncıan ır neticeye değilse 
' ,~•ak nı~ı~rak; tahkibla e. 

1l 
1 
~ tur '•nıat elde ettiği 

e . P 1 
r )e t"rıt. 0 .s rnufettı~ırın 

~cdı+ ctt :~ı 5 • .. .ı_ 

ni sevdirmek için ne gibi bir me-
Şimdi şöyle b!r tahmin üzerin. ziyyetlere sahih olmalı? Kadın. 

de gidiliyor: Bu genç kadın ev • tarın takdirini muhabbetim ka. 
velce bir adamla beraber bulu _ 

nuyordu. Sonra· araları açılmış 

olacak. Bu cinayet te bır intikam 
cinayetidir. 

Katilin yanında daha iki kişi 

olduğu tahmin edilmektedir. Bun 

!ardan biri otomobili ıdare etmiş, 
beklemiş, Yoldan kimsenin geçip 
geçmemesine dikkat etmiştir. Ka. 

1 tilin diğer arkadaşı da kadının 

cesedini otomobilden alarak çı _ 
karmış ve yolun görünm!yen bir 
kenarına götürüp saklamakta o. 
na yardım etmiştir. Bununla be. 
raber bu cinayeti yapanlar hiç 
kimse tarafından görülmemiş de. 
ğillerdir Kadının cesedi saklan. 

dığı yerin civarında bir ahçı ka_ 
dm :ıvinin açık olan penceresin. 
den uzakta birşeylec yapıldı~ını 

görrr.aştür. Buras. kırlık bır yer. 
dir. Sumrest Boli den; len bu cL 
varda o.-ta boylu, tıknaz bir odım 
farkedilm.ştir. Başnda fötr ~ap. 

ka vardı. Londra polisi her tarafa 
tamim ederek oto1Y.01:i! garajla. 

rında hiç bu kabil bir şofö.- görü. 
!erek otomobil!nı ge'ip temizle. 
diği, kan lekesi görülüp gö ilime. 

diğini sormuştur. Cinayet Lond. 
ra civarında Vimbledon da ol • 
muştur. Kadın m'1hteliC yeri~ • 
rinden bıçakla b!çakl•nmış ol _ 
duğu gibi zavallmın kendıni kur. 
tarabilmek için pek çok uğraştı. 

ğı da anlaşılmaktadır. 

Polis cinayetin vukuunu sabaha 
karşı öğrenmiş olduğuna fÖ e 

Birkaç adı olan kadın 

vak'anın gece ,.r.ı ısl yapılarak ce
sedin yukarıda söylendiği gibi 
Sumrest yolu kenarına atıldığı 

anlaşılmıştır. Uzaktan tıknaz a. 
damı gören ahçt kadının daha 

başka birşey fa rkedenıeği anla. 
şılmaktadır. Kadının cesedi pcr. 

şembe sabahı bulunmuş, kadının 

o gpce Londra ch rında bır yer _ 
den bir yere gittigiı;e doir mallı. 
mak elde edilmis' ir. 

B:.ı esr::Jr"ngİ7. cinny' tın icyüıü 

yakmd~ a:ılaşıla;:ak_diyorlar. 

zanmak için ne yapmalı ve ne 
yapmamalı? ... İşte aşağıki satır
larda bunları kısaca anlatmıya 

çalışacağız: 

İdeal bir koca ne yapmanıalı 

1. - Gece horlamamalı. (Karı 

sı horlarsa o da harlayabilir) 
2. - Karısının önünde soyun. 

mamalı, 

3. - Sabah kahvealtısında içki 
içmemeli, 

4. - Odada sigara tellendirme. 
meli, 

5. - Karısı, ;vatakta roman O

kurken elektriğ· ı.ö:ıdürmemeli, 

6.- Oyun oynarken kendisini 
yenmemeli, 

7.- İyi yemek pişiremediğini 
söylememeli, 

8- Terziye telefon edip: Bu • 
gün provaya ~~1 di rr·i dıye SL'r • 
mamalı. 

9.- Sofada hızmetçi kıza tesa. 
düf edince yan1ğııu sıkmamalı. 

İdeal koca ne yapmalı 7 
1.- Sevdiği şeyleri alm3k için 

iktsada riayet. 
2.- B:--vrarr.Ja " cceği robun 

kumaşınl vaktir.dl: ,l,; 12rık, 

S.- Çantasıııı karıştırmamak, 

4.- Harekatın;, karışmamak, 

5.- Ondan ba'b bütün kadın. 
~:ırı çirkin bulnıok, 

6.- Güzel karlın goı ünce göz. 
Jer•:: ı yere iğmek 

·, Kapıya ,·ıp·madan ·•dac::.:na 

~: .. ·tııemek. . . 1 

ti - Saksı 'ekLndek, şapkasının 
çok ~ık olduğıınıı sövlemek. 

~ .- Onsuz ha1 ~:ı'1 zevki ol -
!'nadığını söy?C'ınel;, 

P.t-n; tanıdığG11 ve tanımadığım 
tif:ıHin hususi hayatlarını ted. 
~;k rf~l"\ekten, Oğrenn1cktcn çok 
n"~: ._ nırım, ve bundan büy;;k bir 
ze,•k duyarım. 

P;~ gün Tak~·''' bahı;esinde O

ıu· ı yordum. Yaı;ımdakı masada 
s;yorlar giyinnıVi bir kadın otıı. 

ruyordu. Güzel değild!. Fakat se. 
vi,..,i bir hali v•rdı. Konuşmıya 
başladık. Şund&r. bundan hah. 
;et•ikten sonra hana: 

~-- Ah! Bay, ctedi. Hayatımdan 
pek bezginim! Düşününüz bir ke. 
re, ideal bir koca olacağnı zan • 
nettiğim bir adamla evlendim. 
Halbuki beni aldatıyor! 

Hem de kiminle biliyor musu. 
nuz"? Hizmetçi kız.a ... 

- Vah! Vah! ... 
- Bari güzel birşey olsaydı. .. 

Evet, inanınız bay . Tahtakuru. 
su gibi, cılız, kara kuru birş'cy ... 
Neresini seviyor, hilmem ki. .. Yol 

vermek istedim. Muvaffak ola -
madım. Gitmiyor ... Kocama gü. 
veniyor Ben de ) iizlemek iste -
miyorum. Ah! Çok bedbahtım ... 
Kibar. güzel bir kadınla aldatmış 
olsavdı, bu kadar ılzülmiyecek -
tim. Fakat, bu çingene maşasile .. 

~ 

\ ·.. ~··,·. .. ' •\ 
.. '. . 

J 

I 

'ı 

kalbimle teşekkür ederim. Çün. 
kü, sizin pek kuı1"ıöZCa hareketi
niz, bana saaıietimi iade etti. Öm. 
rüm oldukça size minnettar v& 
müteşekkirim ... • 

Tak.im bahçesindeki 
,Jyahlı kadın 

Tanıdığım evlı kadınlardan bL 
risi bir gün bana: 

- İdeal koca, demişti. Karısına 
çok hediye veren erkektir. Bir 
tilki boyun atkısı, güzel kokulu 
bir şişe lavanta, şık bir el çanta. 
sı kadar kadınları memnun eden 
birşey yoktur. 

Hediye deyince, vaktile şahidi 
olduğum garib, garib olduğu ka. 
dar da feci bir sahne aklıma gel. 
di. Anlatayım da b•kın ... 

Üç sene evvel, bir karı ve koca 
ile tanıştım. Halleri vakitleri ye • 
rinde idi. Bir gün kendisine te • 
sadüf ettim. Karısının tedavı için 
Yalova kaplıcalar;na gittiğini söy. 
ledi. Ve ilave etti: 

- Yirmi gündür yalnızım. Size 
mahremane söylüyorum. Bir ka. 
bahat işledim, karıma ihanet eL 
tim. Fakat vicdanen çol< muzta • 
ribim. Bu ıztınbdan kurtulmak 
için kendisine güzel bir hediye 

Madam Tusso'nu.n son porlrell, 
torunu heykelini yapıyor 

İşte buna tahammül edemiyorum. almak istiyorum. Rica ederim, Parisin •Grevin• müzesi, Lond. 
Siz, iyi ve tecrübeli bir adama geldiği gün akşamı yemeğe bize ranın da •Tusso• müzesi vardır •. 
benziyorsunuz. Rica ederim, ba. geliniz... Bu müzelerde, balmuınudan ya •. 
na bir tavsiyede bulun.ama? mı. İhanetinden nadim olan ve bu. pılınış birçok heykeller görUlUr. 
Sınlz •. Ne yapayım, bu derdden nun vicdan azablarından bir he. h t 1 Bunlar, geçmlı zamanın a ıra a. 
kurtulmak için? ... Boşanayım mı diye ile kurtulabileceği kanaatin. 

rını canlandırır. 
dersiniz?... de bulunan bu vefasız kocanın 

cesaretini kırmak istemedim, Bu müzenin tesisi ve bilhassa. 
- Hayır! Bayar.. . müessisi kadının hayatı cidden. 
Dedim. Ve bazı şeyler sordum. Ve dediği günün akşamı apar. 

· · y k 1 tedkike değer. Aşağıdaki satır •· 
Kocasının pek ha"is bir adam ol. tımanına gıttım. eme sa onu • 

k 1 • 1 !arda, sayın okuyucularımıza bu. 
duğunu, haricde para sarfetme - na girince, yavaşça u agıma, a -

De 1 · · h" f · d nu anla tınıya çalışacağız: 
mek için hizmetçi :&adınla gününü 1 =======v=a=m='=='=n=c=ı=s=a=ıce:m=:ııc=•=============-==== 
gün ettiğini anladım. ı; 

- Bayan, dedim. Hizmetçi ka.. y• k d ' 
dın ne günleri izinli gidiyor?. ın e a ın . 

- Pazar gün !eri . 
- Pekala ... Bu pazar günü size 

geleceğim, kocanızla görüşece -
ğim. Yalnız siz, ben: hiç görme. 
miş, tanımamış olunuz ... 

O gün, eski ve havı dökülmüş 
bir ceket giyindim. Kadının ver. 
diği adrese gittim. Oturduğum a. 
partımanın kapısının üç tane kü
çük çocuğu vardı. Onları da be. 
raber almıştım. Kapıyı hızlıca 

çaldım. Kadın açtı. 
- Bay burada mı? Kendisile 

konuşmak istiyorum ... 
Kocası geldi. Zayıf, kafası saç. 

sız, kırklık bir adam. Beni görün. 
ce şaşırdı. Hayretle 

Çocuklara bakıyordu. 
- Bay, dedim. Sizinle erkekce 

ve yalnız konuşmak istiyorum. 
Bayan, bu sözü ·~itince çekildı, 

gitti. Hizmetçi Haticenin kocası 

olduğumu söyled:m. 
- Üç senedenberi kendisini a. 

rıyorum. Beni ve çocuklaruıı hı. 
raktı, kaçtı. Bir tesadüfün y"rdı. 
mile öğre~dim. B,ırada, sizin ya. 
nınızda imiş. Hatta sizinle de hu. 
susiyeti varmış .. 

İtiraz edecek 0ldu. Şiddetle: 
- Hayır! Hayır!. .. dedim. İti. 

raz edecek oldu. Şiddetle: 

- Hayır! Hayır! ... dedim. İtL 
raza lüzum yok. Mevsuk bir yer. 
den haber aldım. Tabii Hatice sL 
ze kocalı olduğunu. üç de çocuğu 
bulunduğunu söylememiştir. Şüp 

hesiz ileride karınız olmayı ka. 
fasına koymuştur. Şimdi, uzun 
sözün kısası, mademki analarını 

kapattınız, o halde çocuklarmı da 
alınız. Gülü seven dikenini de 
sever. 

- Aman ,rica ederim, ne di -
yorsunuz?. 

- Aman, rica ederımi, ne söy_ 
lüyorsunu yok ... Y~ çocukları da 
alır bakarsın, ya da bu işin sonu 
fenaya varır, anladın mı, bayım?. 

Dedim. Ve çocukların ellerir. _ 
den tuttum, kapıyı hızla kapa _ 
dım, çıktım. 

Bir hafta sonra §U mektubıı al. 
dım: 

·Bay! Kocam Haticeyi kovdu. 

Kadınların zekası 
1 . ? faz a mı ... . 

• 

Be gin üzerinde yapılan tedki/,_ 
lerden alınan neticeler .. 

Eski bir ata sözü: •Her kadının 
kafasında bir, zeki kadınların ka
fasında da iki kuı beyni vardlr• 
der. 

Bir garb filozofunun ağzından 
çıktığı için bize gülünç gelen bu 
sözü ilmin ağzından da, aşağı yu. 
karı buna benzer şekilde, tekrar 
edildiğini duyduğumuz zaman 
gülmeyiz, hayret ederiz, merakı
mız artar. 

Hakikaten kadın, hayatta oldu. 
ğu gibi, ilmin karşısında da garib 
bir mahlt'.iktur. 

Mesela, kadın zekasının erke -
ğinkinden daha üstün olduğunu, 
son senelerde ilim, ısrarla iddia 
etmektedir. 

Görünüşte kadın beyni ile er -
kek beyni arasında hiç bir fark 
yoktur. Yalmz kadın beyni biraz 
daha küçüktür. Belki k"UŞ beyinli
lik bundan kinayedir. Fakat, ak. 
lın büyüklüğünü kafa büyüklüğü 
ile ölçmenin doğru olmıyacağını 
herkes bilir, teslim eder. 

Bilakis, küçılk beyinde daha 
kuvvetli bir akıl vardır. İlmin, ö
tedenberi öğrettiğin• bakılırsa 

aklın derecesi beynin üzerindeki 
girintilerle, çıkıntılarla ölçülür. 
Kadının beyni !<üçük olduğu i. 

çin bu girintilec, çıkıntılar daha 
çoktur. Çünkü beyın daha fazla 
büzülmüştür. _ 

Dilimizdeki: •Kadının !endi er
keği yendi!• söııünü de başka bir 
doktor tasdik etmektedir. 

Bu doktora göre kadın, bilhassa 
iki sahada zekasının erkek zeka _ 
sından üstün olduğunu gösterir. 
Biri, erkeği kendine bağlarken, 

diğeri de erkeği aldatırken. 

Kadının, erkekten zeha itibari
le üstün olduğunu iddia edenlerin 
bunu isbat için ileri sürdükleri 
misaller arasında bir de şu var: 
Niçin sinema, yalnız kadın artist
lerin san'ati olmuştur? filmlerde 
niçin en ziyade kad'n artistler be
ğenili.yor? Buna, kadın artistleri 
beğenenler erkeklerdir, diyemez
siniz. Çünkü sinemaya gidenlerin 
çoğu kadınlardır. 

O halde niçin bir kadın artıst 

lDevamı 7 inci de) 

İki hamal, içerisi kırmızı kad i 
fe kaplı ihtişamlı bir sedyeyi lst 
razburğun bozuk kaldırıınla.rın 
da sarsmamıya çalışarak götürü 
yorlardı. 

İçeride, gayet şık giyinmiş, ga 
yet kibar ve genç bir adam vardı 
Sedyenin yanında yürüyen bı 

zabit hürmetle lğildi: 

- Monsenyör, dedi. Kürliüs'ıl 
dükkanı, kilisen:n yanındaki ki• 
şededir. 

Biraz sonra sedye, nıcşhur du 
kıinın önünde durdu. Zabit, d.ik 
~iı,.,ın kapısını ayağile itti ve ba 
ğırdı: 

- Prens Kont. cenahları geld ı 

Dükkanın arka tarafında bı 

giiriiltü oldu. Öıı1nde deri b:ı 
ı;t'güslük, elleri boyalı yaşlıc; 

bir adam İneydans. çıktı, derin bı 
ı ev<c-rans yaptı. Arkasında, es 
r..er ve genç bir kız vardt. 

Prens, etrafına bakınıyor ve: 
-- Cidqen şayanı hayret! ... 
Diyordu. Bu şayanı h ıyret ola 

Ji.:.ıba n.e idi? Dükkılnd~ satılaı 

~ e~.J lPr mi, yOksa esme:ı- çehrc~ı. 

genç kız mı? 
Hayır! Bunların ık:si de deği 

Kapıdan girince karşıya tesadu 
eden masanın üzerindeki kda . 
!ar ... Balmumµdan yapılan b• 
kafalar canlı zannedilecek dere_ 
cede tabii idi. İnsana gillüınsüyo 

gibi geliyordu. Bir başka masJ· 
nın üstünde de birçok kollar, ba. 
caklar göze prpıyordu. Pren 
bunları dikkatle tPdkık etti. Son 
ra yaşlı adama sordu: 

- Krıstof Kurtiüs sen misin? 
- Evet, Monsenyör ... İşte yr. 

ğenim Mari Groholç... Küçuı. 

yaşta yetim kaldı. Yanıma aldnr 
büyüttüm. Bana .Yardım edıyor 

- Kürtiüs, asılzadelerden birı: 
senden bahsetti. Yaptığın bebek 
!erle alakadar oldum, görmek is 
tedim. Cidden güzel. .. 
Mağazayı dola~tı. Camekanlaı 

daki, raflardaki şeylerı birer b -
rer gözden geçirdı. 

Genç kız" bir mum yakmı~tı 
Prensin yanında yürüyor, ara 
sıra elini kaldırıyor, duvard.ak 
rafları aydınlatıyordu. 

Prens, bir kadın elini aldı, dik
katle baktı, sonra: 

- Bunların hepsı balmumudan 
mı? ... 

- Evet, Monsenyör... Bü lÜL 

servettmi bu uğurda sarfettun. 
- Satabiliyor musun bari? ... 
- Pek az Monsenyör ... 
- Kürtıüs, Parise gelmek iste1 
.. ? 

mıs:n •• 

- Ah' MonsP'lycır mümkun ol 
(Devamı 6 ıncı salı.ifede 
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Giyotinde kesilen ka- Memel Almanları lngiliz hiİkümdar- ı 
fal arı satın ahın k~J;;. Hare ete geçli 1 a------·---0------'--" Memel 22 (A.A.) - ltremel eli -

damın kafası kesiliyordu. Mari yetinin örİi kanunun ilgasını, tev-(5 inci sahücmi2den devam) 
sa. Maalmemnuniye ... Bütün ar -
zum bu ... ya dön •• bu kesik kafalardan jstifade et _ kif edilmiş olan Memel'li Alman- r. SON TELGRAF'm 

Tarihi tefrikası No. 40 
- Pekala ... Yol masrafını ben 

temin edeceğim. Eşyalarını he -
men hazırla ... 

meyi düşündü ve cellad Sanson- arın serbest bıralı.ılmasını talep P_ 

un adresini öğrend;. den bir takriri ve Memeldeki Lit -----------~~~ 

Kurtiüs, Prense nasıl teşekkür 
edeceğini bilemıyordu. Sedyeye 
kadar teşyi etti. 

Birkaç gün sonra, amıcn ve ye. 
ğen bütün trotnılerini bir araba
ya yüklettiJer, Parisin yolunu 
tuttular, Bu da, itına ile sanlmış 
elkr, kafalar ve bacaklardan iba. 
retti. 

Parise gelince Tampl caddesin
de bir eve yerleştHcr, ça!ışmıya 
başladılar. Evleri büyüktü. Bunu 
doldurmak lazımdı. Katillerin, 
hırsızların, sonra meşhur :ıdam • 
ların heykellerim yapmıya baş • 
Jadılar. 

Kürtiüs, 16 mcı Lüinin Mari 
Antuanetin balmuır.udan başla -
rını yaptı. Sonra, at nalı şeklin
de bir masa önünde bütün hane. 
danın heykel1erinden mürekkep 
bir grup yaptı. Kral, ve Kraliçe 
ortada oturuyorlardı. Yanlarında 
da çocukları ve saray erkanı var
dı. Bunu görenler canlı zannedi
yorlardı. 

Prens KontinJn sayesinde bü -
yük bir şöhret kazandılar. Büt'n 
Faris halkı, bu balmumu heykel
leri seyre geliyorlar, sipariş veri
vorlardı. 

• Kürtiüs uzun müddl't uğraştı. 
Meşhur ·Kırk haramiler> mağa. 
rasını aynen yaptı. Mağara "e 
haydudlar tabii büyüklukte idi ve 
çok korkunç bir şeydi. 

Gelip seyredenler, titremeden 
kendilerini alamıyorlarm. 

Para yağmur gibi yağıyordu. 

Genç kız: 
- Eşhası yenilemek lizım. Her 

gün ayni şeyi göstermek aofru 
değil. Günün hadiselerinden is
tifede edelim. Bunları yapalım .. 

Dedi. 

lhtiHU, tedhiş 

Bu sırada Fransa ihtilali çıktı. 
1htilalciler, evin önüne toplan -
dılar. Bağırıyorlardı. Kürtiüs ce
sur bir adamdı. Pencereyi açb: 

- Ne istiyorsunuz, arkadatlar? 
Dedi. ihtllAlciler cevab verdi

ler: 
- Sende, Nazır Meker'in, ve 

Orlean haneaanının ~yke11 tri 
var. Onları bize ver. Sokakta ~ez
direcetiz. Kralınkfnı <1e '.hıterfz ... 

- PekAIA vatan<ıaşlar ... Mllttr
in ve Orlean ba, edaıpnın hey -
:kellerini vereyim. Fakat, Kralın 
kini ban~ bırakınız. Çünkü ona 
çok ~ek sarfettlm. Bozulursa 
mahvolurwn. Fakir bir san'atka
rm bu ricasını kabul e<ilntz •.. 

İhtilalciler, ısrar etmediler. Ö
teki heykelleri aldılar. Soka~ so. 
kak dol~tırdılar. i\rtık tedhlş 
ba~lamıştı. Her gün yüzlerce a-

Yalnız kalmc:ı .•. 

Kürtiüs, orduya alındı ve bir 
vazife ile .Maycnsc gönderildi. 
Mari, kocaman evde yalnız başı. 
na kaldı. Dışarı çıkmıyor, çalışı
yordu. 

Bir gece kıyafet:ni değiştirdi 
Cclliidbaşı Sanson'un evine gitti. 

Sanson, iri yarı bir adamdı. 
Kimsesi yoktu. Yemeğinı kendi 
hazırlar, evinin işlerini kendi gÖ
rürdü. Nerede oturduğunu bilen 
de pek azdı. Geç vakit kapısının 
çalındığını duyunca kalktı, açtı. 
Siyah mantolu geç kızı hayretle 
karşıladı. 

- Kimsin 5en? Ne istiyorsun?. 
- Sanson siz misiniz? ... 
- Evet, korkmuyor musun 

benden?. 
- Hayır! Neden korkacağım. 

Sizden bir ricam var: Kestiğiniz 
kafaları ne yapıyorsunuz?. 

- Anladım... Bugün kestiğim 
kafalardan birinı istemiye geldin. 
Şüphesiz sevdiğin bir adamın ka
fası. Son bir defa görmek, öpmek 
arzu ediyorsun, değil mi?... Pe. 
kAlfi. İsteğini yerine getirebilirim 
Fakat çokca para verirsen ... 

- Zannettiğin gıbi değil. Ben 
yalnız birini değil , bütün kestiğin 
kafnları almak i~tiyorum. Tabii 
meşhur şahsıyetlerin kafalannı ... 

Cellad, başını kaşıynrak dü • 
§ünmiye başladı. Genç kız devam 
etti: 

- Ben, balmumu heykeller 
fabrikasının sahibiyim. Amcamla 
beraba- çalışıyorum. Modele ih -
tfyacım var. Anladın deifü mi?. 

CelUid güldü: 
- Ah! Evet, dedi Balmumu -

uan heykel yapmak istiyorsun ... 
Pekfılfı, pekala ... Bunu evvelin -
aen söyleseneydio ... Kesik başla
rı, geceleri bir torbaya kor, sana 
getiririm. Mukabilinde ne vere. 
teksin? iş iştir. Bunu da cvvPlin
aen kararla~tıralım: .. 

Para hususundı? anlaşma çok 
sürmedi. Ayrılırken: 

- Ümid ederim ki bir gün sa
na zalimin (Kralın ) , ve Avustur
yalı kadının (Mari Entuvant) 
baglarmı da getireceğim... En 
mühimmi de şüp1'esiz bunlar O

lacak .•• 
Genç kız gülPrek: 

- Yok, en mühimmi senin ka
fandır. Eğer yamaklarından b!rt, 
bir gün senin de kafanı keserler. 
se büyük bir memnuniyetle sa -
tın alacağım ... 

Genç kız bu sozleri söyledikten 
sonra cel!Addan ayrıldı. Sanson, 
bilaiht:iyar titremişti. htimal bu, 
hayatında ilk titreyişi di. 

- Sonu yarın -

Devlete intikal eden 
• 

arazı ve çiftlikler 
Bunlar toprağa muhtaç 

olanlara dağıtılacak 
Muhtelif kanun ve muahede -

lerlc devlete intıkal etmiş olan 
veya Türk mübadillerin istihkak
ları bakiyelerini? karşılık tutul -
muş bulunan, metruk araı:i ve 
çiftliklerden, ıçinde veya civarın
da toprağa muhtaç ziraat erbabı. 
na dağıtılacak oJanlar Bankalar 
heyEtince tesbit olunan arazi tev. . . 
zıi talimatnam"":.tı! göre tevzı e-
dilecektir. Bu talimaname esasla. 
rına göre tevziat, tevzi edilecek 
arazinin bulunduğu köy \'eya ka. 
sabada yerleşmi~ olanlar tercih 
edilmek şartile hiç arazisi olm' -
yan veya tasarruflarındaki arazi 
miktarı 184 delaırd:ın az buluMn 
ve bizzat ziraatle meşgul olan çif. 
çi ailelerine yapılacaktır. 

Tevzi nisbetı e as itibarile bir 
yerde tevzı olunacak· arazi ile 
muhtaç çiftçilerin ad ine veya 
ihtiyaçlarına göre tayin edile<:ek 
ve nrazinin S'.ılak ve la.rbç gibi 
farklı oolması halinde iyi oorta ve 
aşağı olmak Uzerc üçe ayrılacak 

ve aralarında b:r nisbet bulun -
ması liızım gelecektir. Bu takdir
de mesela 30 dekar iyi toprak, 45 
dekar orta ve 60 df'kar aşağı top. 
rağa bedel addedıler.ektir. 

Arazisi müsa!d olgn yer'erde i. 
ki nüfuslu bir aileyt" iyr toprak -
lar<lan en az 30 dekar, en çok 45 
dekar; orta topraklardan en az 
45 ve en çok 60 dekar; aşa~ı top
raklardan en az 60 ve en çol~ 90 
dekar toprak \'erilecektir. İkiden 
fazla her nüfus icin bu miktarla. 
ra, iyi topraklardan en az 10 ve 
en çoK' 15 ve rt.a topraklard r. en 
az 15 ve en çok 20 ve aşağı top
raklardan dzı en az 20 ve en çok . 
30 dekar iHh e e'lilecektir. Bu su_ 
retle verilecek rrraz! her hane L 
çin - kendi mc\'ct..füırilc beraber . 
184 dekarı geçm1yecektir. 

Bağ, bahçe, fındıklık, fıstıklık 
gibı yerlerin müzayede ile satıl. 
ması lftzırn gelec ğL'lcen. bu nevi 
arazi tevzle dahil edilmiyecektir .. 
Yalnız mevcud topra.ıtlıırı halkın 

vanyalı valinin veto hakkını jsti
mal etmiş olduğu iki kanun layi
hasını kabul etmek suretinde Lit. 
vanyaya karşı meydan okuması 

yeniden bir fakım ihtilaflara se
bebiyet vermiştır. 

(Birinci sahifeden devam) Londrada yapmı§ olduğu görüş -
ıyareti program vcçhile sona adi- meler hakkmdu malümat vennıŞ
ğinden Lord Halifakr dün Fran -
sız ricalile, üzerinde mutabık ka. 
lman enternasyonal meselelerle 
İngiltere _ Fransa ışbirliğine aid 
bazı husus:ıt hakkında son bir ke
re daha m~d:ıveJei efkarda bulun
muştur. Bu suretle bu mesclelc -
rin teferrüata taalluk eden kısım
ları da gözden geçinlmiştir. 

ıfü. 

GAZETELERİN MBTALEATI 
Faris 22 (A.A.) - Gazetelerin 

bütün sahifelerin: hala İngiJiz 
Kral ve Kraliçesinin iştirak et -
miş oldukları merasime a;d taf. 
silat ve fo!og!"~file: ile halkın he
yecanlı a1kışlarmı:t aid mnliımat 
işgal etmektedir. Gazete müta~c
aları bu zivaret münasebetilc ya. 

Sultan Aziz hikayesine 
devam 

Makarnacı, hasmının ardından 
bir sür'atle fırlayıp ayağa kall<1 --~-

Südet ler hakeme 
Müracaat ilf Jler Günlerden~ri devJm eden mü

zakerat sonunda İngiltere - :F'ransa 
:işbirliğinin en ince teferrüatına 

varıncıya kadar her şey tcsbit e. 
dildikten maııda lngi'tere v~ F;;an_ 
sanın Almany:t ,.e İtalyayd karşı 1 
takib ettikleri ve edecekleri siya. 
set, 16 nisand.ı Romada ıınzak -
nan İngilte!'e _ İtaly:ı itilafı, Fr:m. 
sanın itilaflar:a boğlı oduğu b:ışka 
devletlere karşı bugünkü ve müs. 
takbel hattı harekctı, Balkanlar 
ve orta Avrupa vaziyeti. nihayet 1 

İspanya, Çek ve Uzakşark mesele. 
lerile diğer enternasyonal siya -
setle alakack.r bütün meseleler ü. 
zerinde durulmuş ve bu husus -
larda müşterek gorüş birliğı cfa
iresinde 1.ari birPr formül tes- 1 

bit olunmuştur. Ancak varılan ne. ı 
ıticeler hakkında sayd ketum dav-

1 ranılmaktl 'llduğundan henüz hiç 
bir haber te,..aşşuh etmcmi~tir. 

' . 
pılmış ;:ıl•m müzakereler hakkın-

Bekire savlet etmiş ve ••• 
- Padişahım, bu yaşa geldim 

böyle şey işitmedim. Cidden hay
retlere değer bir hika~·e ve rna -

ağalar bir araya gdiP ~ 
rar güreşmek üzere be 
yırmışlar. 

Londra 22 (Hususi} - Alman 
Südet partisi reısi Henlein kendi 
fırkası namına Südet meselesi 
hakkında İngiliz ve Fransız hü -
kUmetlerine birer muhtıra gön
dermiştir. Ahnanyanın Henleinin 
bu hareketini tasvib ettiği söyJe
niyor. 

Almanya, Südet meselesi için 
bir harb tehlikesi doğurabilecek 
askeri tedbirlere baŞ'rurmağa mec 
bur kalmamak icin dört büyük 
devletin yani 1ng"ltere, Fransa. 
İtalya ve kendisinin hakerr lıği 
ile Südet meseleFinin hallini ka
bul etmektedir. Bu hakemlik işi
ne Sovyet Rusyruun karıştırılma_ 
ması asla mevzuu bahis değildir. 

Çekoslovakya hükumeti ile Sü
detler arasınd:ı devam eden mü -
zakereler en naZ!k safhaya gir -
miş saYllıyor. Başvekil, bugün 
Südetlerle eörüşerek iki t:ıraf 

noktai nazarı a!"aı>ındaki uçurn -
mu küçültmiye ve kapamıya ça. 
lışacaktır. 

38 ihtiyar 
Ve sivil öJdü 
Valansıya 22 <A.A.) - Dün sa

bah Vlve!· _ Jirika'nın bombardı
manı esnasında çok kuvvetlı bir 
bomba, 38 kişin~'l ölür.mn~ sebe- ı 
biyet \'err.ıiştir. Bunlar Valanfi
ya',ya gitmek üzere yola çıkmıll O

lan milliyetçilerden ınütekkeb bir 
gruba mensub bir t:ıkım kadın -
lıır, çocuklar v~ ihtiyarlardır. 
HÜKÜM:STÇİLERİ!\ T};ff!.J(;t 

Barse1on.1 22 (A.A.) - Şark cep
hesinde cumhurıyctçiler, Sarra - i 
kas'ın eemıbu">c1rk :sındı:. kain Ç<>r
reçuruz'u istird:ıt etmişlt'rdır. 

Saamank:ı 22 <A.A) - Estrema 
Dure'de Laguadıyan:.. rnmtaka -
sında 10 kilomPtr-:: dcrinlığinde 

clerledik ve dör: kasaba işgal ettik. 
Mesekucr:t mıntakasında birkaç 

kilometre iierıedik ve Mont;? Su. 
bio kasabasını işgal ett:k. 

Kuyuya düşerek ölen 
çecuk 

Kemalpaşa mahallesinde oturan 1 

Hatice ile oğlu 6 yaşlarında Ya
şar arsada kuzu otlatmakta iken 
Yaşarın ayağı kayark -; metro 
derinliğindeki kuyuya düşmiiş et
raftan yetişen polıs memurları ta. 
rafından kuylldan çıkarılarak der
hal hast;ıneye 'kaldırılrnıs ise de 
zavallı çocuk hastanede ölmüştür. 

ihtiyacını karşı1am:) an \'e esasen 
geçim vasıta!_?rı fmdık bahçeleri 
olan Trabzon, Giresun ve Orduda 
Rumlardan metruk fındıklıkhrm . 
ve keza arazisi dar olup zeytin • 
cilik ile iştigal cclen halkın bulun
duğu yerlerdeki Rumlardan kalan 
zeytinlikler de tevzi edilebilecek. 
tir. 

Bedelleri on senede ve on mü.. 
savi taksitt0 alınmak üzere te·1zi 
olunan arazi hnzineye aitse ha
zine namna, ciheti vakfa aitse •1 
vakıf namına ipoteğe bağlana • ' 
caktır. Borçlarını Nrden vermek 
istiyenler namına ferağı kat'i ve 
iskonto yapılncaktır. 

T evzi olunan araziden köylü • 
nün icarei zemin ve ecrimisil gibi 
tahakkuk etmiş veya edecek borç
lan varsa onlar. arazi bedeli tak. 
sitlerile beraber mukassatan alı. 

nacaktır. 

Mübadil Rumlardan metruk 
topraklann, fındıklık ve zeytin -
liklerin taksitleri tahsll edUdtk9(! 
Ziraat Barikasındaki Rum hesah1 
carisfne yatmlacsktır. 

Yalnız Çekos!ovakyay:ı knrşı 
Almanyanm ıstfüı emlkr· besle. 
medıği hakkınd :ı Hıtler'in yaveri 
tarafından Halıfaks'ın Parıse ha
reketinden önce Almanya tarafın
dan verile:ı teminat Faris müza_ 
kereleri Jzerınd~ çok müsa d bir 
tesir hus:ıb getirmiştir. Bu temi. 
natın ve Aldınanyanın takmdığı 
sulhperver vaziyr tin Fransa Al
manya ya'kınlaşmasın. koiayl:ış -
tıracağı ım•h< kk:ık g0riılMC'kle -
dir. 

Yegane müşkü~ Fransaııın Rus
;ya ve 1taly.ı1 He olan vazıyetlcn
dir ki bu hususlar hakkınd« hf'niiz 
bir şey sızmamıştır. 
DÜNKÜ ZİYARET, ZİYAFET 

VE MERASİı~LER 
Paris ?.!? (Hususi) - Dün 50 bin 

askerin iştirok!~e m.safir hükünı- I 
darlar ~ere'!:ne muazzam bir gcçid 
resmi ):apılmış, misafırler Cum -
hurreisi ve bayanı ıle bırlıktc O. 
perada bıı!unmuşlar, mUtenkıben 
!hususi ırenfo V crs<!y'a gıtnı ·~!er, 

orada şereiler:n° verilen mükeL 
lef ziyaff>tte bulunmuşlardır. 

İngiliz Knlı Fransı;: Cumhur_ 
reisile bay~nım Londrayı ziyarete 
davet eylemişti:-. 
ASKERİ MÜZAKERELER 
Londra 2: (A.A.) - Hor - BelL 

ı::a bugu·· n VilJer - Bretonno abide-
~ ' 
sinin küşPt resminde hazır bulu. 
nacaktır. Mumaileyh" erkanı'har. 
biye reisi ile i!d el.~per refakat 
edecek•fr. Her - Beli~:-ı . bundan 
sonra haft:ı tat.lı geç!rmek üzere 
Parise gidecektir. Kendısmin Da
ladiye ve F'ransız crk5!uharbiyesi 
reislerile görü~eceğı tahmir. cdiL 
mektedir . 

FRANSA ALMANYA iLE 
TE\1ASA GEÇ1YOR 

Paris ~2 (A.A.' - Bcrliner Te
geb1at ı;a7et~si. Par:s muhab.rinin 
bir telgrafnamcsini -neşretmi.ştir. 
Muhabir, bu telgrafnames nde 
Lord Hafüaks, Dal:ırJiye. Borc a_ J 

rasında yapılmıs olan görüşmeler· ı 
esnasında Fransı:- hava kuv\·etlerı 
erkanıharbiy ~ rf'1si General Vil -

lömen'in yakında Berl;ne gi!me_ 1 
sinin kararlaştırılmı;; o1dugunu I 
bildirmektedir. Havns ajansı bu 
mesele h::ıkkındn şöyle vazıyor: 

Resmi Fransız mehafili Vil!ö -
men'in Berlin seyah;.tinın birkaç 
haftadanberı mukr.rrer olduğunu 
tasrih etme"de.i;r. Şu halde bu se
yahat, geçenlerde Fransızlarla f n. 

gilizler :ırasında yapılmış olan 
müzakerelerle r.H'ıkadar değUdir. 
G€neral Yillömen, bu ziyaıeti ge_ 
çen sene Fransız hava kuvvetle • 
~·ne Gene::-al Millış'in yapmış oL 
duğu ziyarc~ı iade maksadile yap
mıştır. 

HİTLER'İN YAVERİ HİTLER,E 
MALÜMAT VERDİ 

Berlin 22 (A.A.) - DUn öğle 

vakti Berlinden hareket etmiş o. 

lan yüzbap Vidman, Berştesga ... 
den'e gelmiş Vel derhal HHler'o 

dadır. 

Maten aaıe'H'Si, diyor ki : ... 
Fransız':t!'!n İnğilizler arasın -

daki diplomatik müzakereler, son 
derecede teselli bahşd•'rek h:r 
intiba bırakmaktadır. Bu muza - , 
kereler, Xrııl Jorj ile Kralıçe EIL 
zabet:n 7Jyaretlc:rinin çok faydalı 
bir mütemmlmi olmuştur. Her iki 
taraftan diplomatlar, cok iyi ça - 1 
lışmışlarJn. Şimdi söz askerierin 
midir? Dana şimdıdcn bugün VıL 
for _ Bret•)na'd::ı Hor _ BeJişa'nm 
G(•neral Gamlcn ile uzun bir mu. 
1akat yaptığı habrr verilmekte -
dir. 

Pöti Par;ziyc n yazıyor: 
Sabahle r!n Bone, Osuski'yi ka

bul etmiş idı. Bone'nin mumafley
he Fransız _ İngili~ gürüşmcsı hak_ 
kında maJ(ım:'lt \'CJ mi~ ve Çcl<os- , 
lovak sefirındrn Prağ'a aid son 
haberleri aımı..; olduğu 1iva\el e. 
dilrnektedir. Bonr, bu suretle Lord 
Halifaks İl\? yapac-ağı yeni gbriiş
meler ~snasmcfa İngiiiz arknda -
şına Çekoc;lovo.k hükumetinin nL 
yet ve ınaksadlar hakkında icab 
eden ma!iımn~ı verebilecek ?i.~ \'3-ı 
ziyette buıunac:•ktır. füı gonış -
meler 11eticl'Sinde resmi Fransız 
mehafilincle hüküm 'SÜrmcğe baş
lamış olan 11mllm: intiba fcvlrn:nde 
mükemmeldir. 

Popüler gaz·!'.esind" Blüm, şöy. 
le yazıyor. 

cera ... 
- Evet; ben de n·~ gördüm, ne 

i§ittim. Bu sebcble sana bu hikfı.. 
yeyi anlatırken bile heyecan du
yuyorum. Hele yarın Bckirle, Ma
karnacının güreşini dört gözle 
bekliyorum ... Nas.1 olacak bu gü. 
reş dersin Mehıncd Ali? .. 

- Vallah Pad1$ahım ne diye -
yim ... Doğrusu zorlu hır adam ... 
Makarnacının kuvvet ve mchareti 
malüm .. Fakat hikayenizın cere
yanına bakılırsa Bekir de korkunç 
bir adam .. 

- Evet doğrusı.~ ben de Makar_ 
nacının tehlikede olduğuna hük-
medi\'Orum. 

- ·Bakalım n\: olacak clendi -
ıniz ... Maamı:ıfih; irade buyuru!. 
duğu \'eçhile iyi b"r güreş seyre
deceğiz yarın ... 

Sultan Aziz hi'{fıyesıne devam 
ediyordu: 

- Makarnacı, hasmının ardın -
dan büyük bir sürntle fırlayıp a
yağa kalkar kalkmaz, ~kire o -
lanca kuv,·etile savlet etmiş ve 
tekrar çapraza toplayarak hasmı
nın biraz evvel ) aptığ: mukabil 
o\'unn meydan vermemek üzere 
d~ha kurnazca hareket edip Be -
kiri ~engelle yeniı< düşürmeğe ko
yulmuş. 

Bekir, Makdrııacının biraz evvel 
kaybolan şerefini elde etmek için 
tekrarladığı bu O) un karşısında 

ikinci bir oyun icadile ve yanbaş 
denilen oyunla hasmına mukabil 
bir çengel oyunu tatbik €derek 
Makarnacıyı tekrar altına düşü -
rerek meşhur Pnar:ı olan kazığını 
Kavasoğluna takmış ... 

Meydanda gür~şen başpehli -
vanlar hasımlari!e güreş1erini bı
rakmışlar, Bek!tfo Maknmacıyı 

seyre dalmışlar .. 
Hele, ihtiyar cazgır, ilt'de bır 

söylenirmiş: 

- Vay canın'i, analar da neler 
doğururmuş be! .. 

Arif Ağa da: 
- Ulan Sıvaslmın kahya ıle yol

ladığı haber doğru be! 
Der dururmuş .. 

Hasmının altından gıJ 
kalkan Makarnacı yorı:ıı 
gin bir halde ilı:i taraf~ 
sallana Arif Ağanın çıı 
miş... i! 
Zvallı kims~siz Bc1' ' 

b .. nıt! :>erinde duran sün u 
b,ı: gidip yırtık pıı tık e 

yinmeğe başlamış. • 
Arif Ağa, derhal ag~rı 

;yollıyarak yanma ça~ 
Ağa da koşarak ~c dl· 

ğamn kendisini çlgır 
lemiş... ıP 

Bekir, c;adırında kllr 
ran ağanın huı.urunl gc~ 
man elini ôpmü? ,·e 
oturan hasmı Makııf 

·yorgun elinı öpmeyi i 
rniş... ili 

Arif Ağa teveccühle 
orı1' gösterdikten S'Jnra 5 J1I 

_ Oğlum yoruldUI1 

- Hayır ağam... . . f' 
- Aferin sana ... Jyı 

sun! .. Nerede öğrendi~ 
Bekir, ceva b vcrrt1 

oğlu bir kahkah'i salı~ 
karışmış ve: 

- Ağam; kar~rnız~ 
kir kimdir biliyor_ J11 d• 

Diye sormuş, ag~ 

- BiJmiyorum.. J)e 

latmış: ~ 
- Kazıkçı Kara ~' 

beş sene evvel bural 
mış bir başpehlivaudl~ 
namını işittiniz mi? .. ~ 
Ağa derhal hatırJı) 
- Evet hatı,..ladıJ11·· 

• tO 
Araboğlunun tırab'1 

değil mi? J 
·ııı il Deyince, Kavasog 

kabcle: . ıf-
- İşte. karşınızclaJ.ct~ 

zıkçı Kara Bek:rdir 9 ~ 
(O'' 

• •• ftl 
•Sultan Azız• ~~çil"ı' 

rından itiharen ıı .p 
{edt!- bugün ı;oıı "ıs 
len •Deli gönl~1~ııt 
yerinde deı <"coııe 

İngiliz Kral ve Kral çes·nı :.J -
kışamış olıın millet, korkak ve 
«çok şükiir bır hamiye ka,·uştıım« 
sevinci ile kı.:· ..... ·etli bir komşusu
nun kanaatlerı altına S1ğınmak is
tiyen bir mıl!et değildir. Fransa, 
harbde:ı nefrı>t etmektedir. Prnnsa, 
harbin öni.ine geçmek \•eya harbi 
clurdurm ık !~in hiçlıir g.1yrcli e. 
s"rgemiyccektir. Fakat Fransanm 
korkusu yoktur. lngilız rlosthığu, 
onun !çin kat'i bir \'ardımdan çok 
daha bü,•1':.c b:r kıymeti hc.ızdir. 
Fransa,; coıtura:ı his, hirleşmiş 
olan milletiere ve iradelerinin 
müşterek icraatloqnın y3kın bir 
zamanda bütün beşeriyet cam· a
sını hakiki nısf .-tc uygun ve de -
vamlı l:ı;r sulha ka\•uşturmak Ü

midini doğurmasıclı::-. 

Hatavda 
- Makarnacı, hasmının kazı - T .. k. e 

ğını yiyine<! koca gövdesile birkaç ur ıy 
defa öne atılıp :·akasın! kurtar - 'l 
mak istemişse de oldugu yerden y h dı 

(Birinci sahifeden denm) 
beşten on sekize kadar açık bu. 
lunacaktır. 

YOLSUZLUKLAR. MEYDANA 
ÇIKTI 

Türk ve Arab cemaatlerini11 şi_ 
kayetleı i üzerin() yapılar. tahki-

kat Sancak vatandaşl!ğı sıfatını 

haiz olmıyan birçok Arab ve Kürd. 
lerin bn.ı bürolarda usuJsfü: ola

rak kaydc:dildiğ·ni meydana çı -
karmı..ştır. Bu itibarla bu kabil 

yerlerdeki seçim cetvelleri yeni bir 
kontrola tab' tutula:::akt.ır. 

Bu karar mahalli halkı ziyade -
sile sevindirmiş ve yeni tesçilde. 
yolsuzluklarrı meydan kalmıya -
cağı hakkındı. halkda emnıyet ha. 
sıl olmuştur. ----

Bir hadise 
Bu akşapı saat li,40 da Fatih 

Şişli arasında işleyen 3421 plAka 

numaralı şoför Erdömnezin kul • 
I:mdığı otobus Beyazıddan geçer. 
ken birdcnb"re frenjn bozulması 

neticesi olarak tramvay durak ye_ 
rinde ;ş:a~·e L taşına çarparak taşı 

kırmış ve sonra taşın üzerinde 

durmakta olan l 7 yaşındaki Rem. 
zi ismindeki çocuğa çarpmış ve 

yaralı hastaneye kaldınmıştır. 

kaldırıma çıkan şöfcr hekkındn 

takibatı kanuniy~ yapımaktdır. 

kıpırdıyamamış... a u 
Bekir, hasmım kazıkladıktan dt 

sonra, mütemadiyen gırtlaklayıp tBirinci 
58

11ift 
yenmeğe savaşır".llıs. 

Güreş Mak:ırnacı knzıkta ol -
mak üzere tam üç saat s~irmüş. 
Makarnacı bir türlü Bekirin O

yunundan kurtulamamış. 
Nihavet bu "basına gelen bcla-

w ' 

nın ne olduğunu düşünmeğe baş-
lamış ... 

Bu belalı herifin nereden ve na
sıl olup da yetiştiğini ve kendile
rinin nasıl olup da haberdar ol -
madıklarını müliıha:rnya koyul -
muş ... hatıralarını geriye atarak 
bu adamın muhakkak eski pehli
vanlardan menkibclerini işittiği 

Kazıkçı Kara Bekir olacağına 

hükmedip yattığı yerden haşım 
hasmına çeviren.,~c· 

- Bire kızan, isminin Bekir ol
duğunu anladık ... Bunun evvelin
de karası da var mı? demiş. 

Bekir cevab vermiş: 
- Var, be ustn! 
- Ülen susak kazığı da var mı? 
- O da var t1s•a be! 
- Ülen hepten süylesene sen 

Kazıkçı Kara B~kırsin? 
- Ta kendisi be Makarnacı! 
Kavasoğlu bunları işitince; bu 

pejmürde adam~n meşhur Kazıkçı 
Karabekir olduğunu anlıyarak Sı
vaslının elinden kolay, kolay kur
tulamıyacağına hükmetmiş . 
Güreş uzam1ş, akşam olmus su

lar kararmış gece olmus nihayet, 

mekte: ,
11 - Türkiycde •·aşı) · 

. ıı 

ler Türktürler ve 51~ 
·ıe ~ bir yabancı davrı 1 

dar değillerdir. , 
Muse 

Demektedirler • dİ , 
hasletleri ile iktısa 

. h . ,..4 ,.e 
lerdekı assas·y~ · ıı1vıı1 

leri Türkiycde de 111 bt' 
çarpar olmakla berB eC1' 
rinin zümre hal ınde 

1ıırı 
leketlere aid dava k 

·r" h~kkında ortad:-ı f 1 1 

görünmemektedir. ıcı1' 

Maamafih, ortad~·re ~ 
ısrar da olduğu!'ln go .ı 

ficc:ı• 
kik etmek ve ne ıe . . .. ~ ıııe 
daha ziyade }ıukU 

tedir. ----" /, 

Sergi bıı~ 
Açılıyor ,~ 

(Bilinci safıi 1' 
eP ı mesi hemen heJl'l 

muştur. 11ıı 
Sergiyi Başvel<~el'J 

cak olan İktısad ' 

Kesebir, dün akŞ~;i ıı 
lediye reisi Mub~ ,., 
ile birlikte &er~Y1 g 

b 

h 
ıı.ı 

t 



,, 

~~ tefrlkas.: 73 

T er~cı;:~ ~-::-.--,,.._
li,.kkıne, ve iktibas 

1 mahfuzdur: 

Yazan: Rahmi Yaöız ·----;;...· 

Veaika, mim, malOmat ve not verenler: Eski Omwılı donanması erk&. 
nından miralay Remsi, İskele ve limanlar umum kumandanı albay 

Şükrü Pala, komodor bllfl<Atibl İhsan, batan ıremI kaptanlara, 
eski armatörler. Ve bueüne kadar ~ kalan ve.ıikalar 

Aşk galerisi 
(5 lnd sahifeden devam) 

dığı hediyeyi havlunun altına sak
ladığını söyledi. Karısına bir surp. 
riz yapmak istemişti. Fena de. 
ğil ... 

Sofraya oturduk. Belli etme • 
den karısına bakıyordu. Ben de 

keza ... Bayan, iıavlıyı aldı, açtı. 

İçinden, kırmızı kordelıi il~ bir 
paket çıktı. 

Pakette güzel bir altın pudra 
.kutusu vardı. 

HIKAYI! 

Uzun Ali 
(4 fincü sahifemizden denm) 

kürerck katile bakıyordu. Elleri 
bağlı haydut: 

- Öyle ya. Ben de onları k•ty. 
ruğuma sen taktın, sandım da aL 

dırış etmedim. Uzun Ali durur. 

ken kodese biz mi g:rcceğiz y~l-u? 
Bırden kompartiman wıştı.. 
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Şubeye davet 

EGE 
Tiyatresu 

Nuri Genç 
Ve 

ARKADAŞLARJ 
22 temmuz cuma akşamı: 

Yenişehir aile bahçesinde 
TAŞ PARÇASI 

• •• 

Ok rica ederim 
!'!ay da havlısını açtı. İçınden 

ne çıksa beğenirsıniz! Altın bir 
sigara kutusu ... 

Uzun AU derhel •ilahına sarıldı. 
Sağa sola ateş etmi:ve başladı . .Me. 

murlar Aliyi ele geçirmekte gü~
lü.k: çekmediler. 

Bu Beyoğlunda soymadığı apar. 

tıman kalmıyan meshur hı.rsız U. 
zun Ali id .. 

Kadıköy Askerlik şubesinden: 
1- Kadıköy yerli ve yabancı as. 

kertik şubesinde kayıtlı olup 937 
- 938 ders yılında kıss hııırn.•t şar
tını haiz lise ve buna muadil okul
larla ayni derecedeki ecnebı ınek
teblerinden mezun olan ve naha 
yüksek bir okula girmiyecek bu. 
lunan tam ehliyetnamelilerin son 
yoklamaları 1 Ağustos 938 günün
den bll§layarak 15 Ağustos 938 
gününe kadar Beşik~ askerlık 

şubesinde teşekkül edecek olan 
askeri mecliste yapılacaktır. 

2 _ 334 (dahil) doğumlulara An .. ~r a 
kadar olan bu gibilerin nüfus hü-

vi,yet cüzdanları, askeri ehliyeL T' tr 
nameleri ve mezun oldukları mek- IYB OSU 
teb şahadetnamelerlni alarak mu-Bir az kafanı işlet 

BEDİ GÜNDt'Z 

Belki aklına 
ihtinıaller 

-----------------

Karısına baktı, o da sük:ütla;,; 
bakıyordu. İkısi ele bırşey söyle. 
miyorlardı. Hafifce renklerı sol. 
muştu. 

a~elelerin.i yaptırma~. üzere bu Sa natkaA r' arı 
muddet ıçmde Kadıkoy yerlı ve 1 

birşey gelir ..• 
bazı hallerde 

Hayal görünen 
neticeler verir • • 

ıyı 

bazı Ben, va~iyeti kurtarmak için: 
- Ne illa, dedim Bibirinize doğ 

rusu güzel bir surpriz hazırla • 
mışsı.nız ... 

KONFERANS 

Şehremini Halkevinden: 

24/7 /1938 pazar günü sut l!l de 

yabancı askerlik şubelerine gel. 
meleri ilan olunur. 

* Üsküdar Askerlik Şubesi Başkan-

Bu gece: Kadirga Bahçe tiyatro
sunda (Harunürreşid) tarihi piyes 

dar yapılacaktır. Bu on beş gün ı -
çinde kanuni bir mazerete dayan • 
maksizın bu meclise müracaat etmı
yenler hakkında kanuni muamele 
yapılacaktır. Bu kabil okurların nü
fus cüzdanları ve askeri ehliyetn.ı.. 
melerile tasdikname veya mczuni -
yet şahadelnamelerile birlikte şu
beye gelerek yoklama ve muayene 
için Beşiktaş şubesındeki meclis• 
gönderilmek üzere tasdikli künye
lerini almaları. 

..... lçy,. 
'Boı gı ~llanaınaz mısınız? 
..._~g va,, nut 

clorııııı • kumanya kutularında 
l\. ı . Ve sı· 
""'"fın • gır konı;erveleri var. 

...... 01 Jlgını çıkartsak• 
\) !l\az• . ·-~~ lıe ·· Rem ıncedir, tortu 
~ağı ~ted ın de çok mıkdarda bu 

..._o h en bulacag' ız• 
lld .. 

. Siiv•tin. e ne ~-apalım? .. 
~ltı. lı 

7 
ın. bu sözü de sükutu u. 

liıvariaı . nın üç sayılı şahsiylfti., 
hr.. • ikın · · ""llıı.ı_ .. cısı ve başçarkçısı a-
~01.i~e\1'tınunalcaşa ettikleri kötü 
~l•ıııı" ıne, dertlerine bir çare 

~-· •Otlar· de &1%ğuı • Yapacak hiç bir iş, 
~ilire ~erınL tutacak bir mad. 

~ h.. llı.ıyorlardı su·vari sö-
111 ~llıda . ' 1Yi!I i\:iıı ~beri lakırdıya karış. 
illi' Sıl'..ıı. ~ıye döndü: 

Yot 11\u? e ~klıruza bir şey gel-
~ ... 
~ i, düf· 
. dq &öu un~e U tavrını boz • 
~ Yiiıiind erını kaldırdı, süvari
R·r ıöıe b e dolaştırırken ağır a. 

.... ııa ~ladı. 
lanbııı

1

·~ıııemı .. lienı siz daha İs -
lit 0 er· d lıe 'da h ın c bulunduğunuz 
~bla~r Şey; sormuş, her ieyi 

~Ritııiı ış, ll'.lal>.cmemizin gide -

~ta b:a~e kadar kıi_fi gel~ceğini 
lıniz . ., lJ.da artacagını soyle _ 

~ '. Canıııı ~lbuki şimdi? .. 
} h11ııass ıtrada yaptığımız üç 
~ t!~llli b~ şu son ateşlediğimiz 
/Plırcıı ... ıı:e epey rota dışında yol 
~!atıla. k ~te bu yol hesabdan 
b hğ aı;ı~ ll'.lıştı .. Onun için şim
c:~ bırak~ış, tükenmıştL.· .. Hem 1 
.\k hrde ıın da, s0 beb arava . 

lınıza bÇare bulmağa çalı!l'!'lım!. 
rilt' ~l'J\i 't~Y gelmiyor mu? 

1 'Çin11\i;ınden malzeme teda. 

'li:~et• . 

~ llura~: 
erıncte ka bu tehlikeli Türk sa-

p;~ Sıı eııı.r!alun mı? • 
n! dın biz yapalım b-

' ll ll<ı ~''ali 
,/aPı!ab·l.Yette ne emredilebilir, 
·~ı. ı ır• 

" •tar ·· .... 
~ .. 1 suku 
l'l'~ lethr0ck• n ka~arayı sarmış 
ll\a 11 ~e Yü. .. un gozlerin ı kap -
ihtll\ kara ~::n~ dağılan koyu bir 
l\i lltıaııetin . Şuncelerin, karanlık 
ı~~ aylardır ıfades!ydı sanki ... B7 
~. •lıklarıa _Marmarad:ı. yaptığı 
~ llıçılıyan oabıı hall.ının kinini 
tQ, Retiren '~ırsını zeveban hali
,~~ bu dıi ddetini g>leyan et • 
Iııı ReÇetse §ma., gemisi bir defa 
~.~Un hu..,muhakkak linç kanu-
''"' ~urıı ta lı~ ••tı?uy nımıyan, çer\<! • 

ı... ca1ı; en hükümlerile kar • 
·'lllt • esırJ · 
1>.ııa.r llıuhakka erın ba'!lna üşüşen 
ct1tı1 la akreıı k Ol'ları 'taşlarla, sa-

" ezer gıbi tepeliye-
'l'aııı 

llıı~ l!:rdek 
b[r .0tlarctı Yakınlarında bulu • 
L ıfad "· Va k ••r ı. e ile b· ... Çar çıbaşı kat't 
iı ~•et kabıır saat sonra B 7 nın 
nı , ı ıyer k 

taı.-. 'Ylıi . ını ay bedece -
'"1lıJt )Or· tn"th 

ey ş Ukuna ~ • u ış ihtimalin 
111<1 lllbr0ck•ı lamEt olan bu soy
•~ \ad•r . a arkadaşının iht'.. 

oordu. Şiddeti btr korku vt>
"Uv h,~ ar; d 
"1~ . •ııın d , 

1kinciy aıg,n kend:Ierine 
~ lt e tekrar söylendi· 1 
•la~ı . Çok ri j 

let · 01 ederim .. Biraz 
~r ·· l3oll<" 

l~ 11zak : 1 aklına b'r şı·y 
ba~ı ih v_ hayal gib: görü-

l ~. t '.?\alt• · 
•ı•tıı •tbık 1 h er 'l birçok h ı . 
<l~ de hırçokeın 1Yi netice verir, 
'li · tıu~u zorluk.a,.,n önünü 

' de kt ndügune bakılı-sa se-
"t h anda b,-

z iht §~yler dolaşı • 
"'· tın, le· \ 1 ·<-gt,. asa· anıyor 

• •klına b Yle r Y r ge _ 
Ilı · 'l'e 1k 

t ta 
1 

"'1. 1< ve mu akaşa 
"ı... ıerc ım d Ya P-

Hil düşünceli tavrını değıştir
meden mukabele etti: 

- Evet... Bir ıhtiroal. .. Uzak 
bir çare aklıma gelmiyor değil.. 
Amma bilmem ne dertceye ka • 
dar tatbika uyar bu ... 

Helbrock telAşla Hilir. sözünü 
kesti: 

- Söyle .. Nekadar uzak olursa 
olsun söyle ... 

- Sabaha ~~kadar var? 
Üç kişi birden saatlerine sarıl

dılar, üç ağızdan birden ayni söz 
çıktı: 

- 4 saat! 
Ve .. ikinci devam etti: 
- Sabaha dört s~at olduğuna 

göre yine bulduğum çare suya dü

- Canım, daha çueyı söyleme • 
den onu münakaşa edergibi ko -
nuşuyorsun! 

- Aklıma gelen şu kabiten: 
Şimdi gizli üs>e, kapıten Teodor 
Broveyle buluşma yerimize 16 mıl 
mesafede bulunuyoruz. Makine -
lerimiz daha 4 mil de yapabılir. 
O zamana kad1r biz de bır (padeL 
bot) hazırlarız. lssız bir shılıie 

yukarı çıkar, bu padılbot ile itı • 

Yemeğin tadsız geçtiğini ve 

kahveyi içer içmez şapkamı alıp 
Allaha ısmarladık dediğimi söy. 

lemiye lüzum var mı?. Yalnız, şu. 
nu ilave edeyim ki kapıyı kapar 

kapamaz, ıçeride tabakların yer. 
lere atılıp kırıldığını işittim. Hıç 

şüphesiz, karı ve koca boğaz bo _ 
ğaza gelmişler, biribirlerinın 

saçlarını, başlarını yoluyorlardı. 

Evimizde Lozan zaferı münasebeti. lığından: 

le öğretmen Yusuf Ziya Yüri.irkan Lise muadili ve daha yüksek okul
tarafmdan bY: konferans verilecek,

1 
lardan mezun ola~ar aı;kerliklerini 

arkadan Evin alaturka musiki ko - ,yapmadan memurıyet alamıyacak -
tundan 15 kişilik bir grup kil.sık ve ı l~rından 937 /938 ders yılında bu ~-

d 
.. h b bı okullardan mezun olup ta tahsıl-

Anadolu eserlerin en munte • . . 
lerıne nıhayet verecek okurların 

parçalar çalarak bir komıer veecek- son yoklamaları Beşiktaş Ask rlik 

l 
ledir. Davetiyeler Ev Sekreterliğin. Şubesinde kurulacak askerlik mec. 
dedır. !isinde 15 Ağustos 938 gününe ka • 

mad ettiğimiz biris'ni denize sa • ~ , 

1ıveririz. o. gider, gizli üsteki ar- nhisarlar U. Müdürlüğüııden: 
kadaşlarımızla buluşur, diğer bir 

1 

1 - Şartname ve ııroıesi mucibince yaptırılacak Diyarbakır Baş-

ı 
müdürlük binası inşaatı kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 

JI - Keşif bedeli ·36.119• lira •62• kuruş ve muvakkat teminatı 

----·---------------------= ·2?09• liradır. 
sefine bize yağ getirir, bız de üsse 1 - İdaremızin Koçhisar TuzlaSl için şartnamesi mucibince 10 
gideriz. adet mahruti ve 5 adet dört köşeli çadır pazarlık usulile satın alına. 

- Bu kadar r.11? r.aktlr 
(D'!vamı var) 2 -· :Muhammen bedeli mahrutilerin beheri 25 liradan 250 lira, 

III - Eksiltme 3!8/938 tarihine rastlıyan çarşamba günü saat 10 
da Kabataşta Levazım ve Mubayaat şubesindeki Alım komisyonunda 
yapılacaktır. 

~·or demektir. , 
"""============================- dört köşelilerin beheri 95 !ıradan 475 lira cem'an 725 lira ve muvakkat 

iV - Şartname ve proıeler cl80· kuruş bedel mukabilınde İnhi. 
sarlar Levazım ve Mubayaat şubesile Diyarbakır ve Ankara Başmü. 
dürlüklerinden alınabılır. 

Yine 
(5 ind sahifeden devnm) 

kadar bir erkek artist cyıldıu o. 
lamıyor? Cevabı: kadın, yaradılış 

itibarile sinema san'atine, yani 
san'atkarlığa, kendisile eser yarat
mıya daha fazla müsaiddir. 

Artist kadınların zeki o:dukla. 
rına, yani kafalarının içinde iki 
kuş beyni bulunduğuna bu suret
le kani olduktan sonra aklımıza 
bir sual daha geliyor: 
Kadının çehresinder. zek.isı o. 

kunur mu, okunmaz mı? 
İlim buna: cEvet> diye kat'i bir 

cevab vermiyor. Fakat şunu di -
yor: 

Zeka ile yuzun münasebeti 
hakkınga bir çok tetkikler yapıl-
ml§tır. • 

Bunda, şimdiye kadar herkesin 
bildiği bazı şeylerden başka netice 
!ere varılmıştır. Mesala, alnın ge
niş, burundan çeney~ kadar olan 
mesafenin burundan kısa olması 
zekaya alamettir. Fakat, zeka yüz
de yüz okunmaı.a da başka yer
lerden, yani vücudter: okunabilir. 

Vücudumuzun ötesinde, beri
sinde küçük olmakla beraber, ya. 
şamamızda büyük rolleri olan ba
zı uzuvlar vardır. 

Bunlara: •Dahili ifraz gudde. 
leri• adını verirler. Bunlardan bi
risi, beynin tam •ltında, ense çu. 
kurumuzda bulunan ve ilmin di
lile •ukdei hay:;.'. - hayat düğü. 
mü• adı verilen guddelerdir. Bu 
gudde, vücuddaki diğer guddeler
le - bo\un altı, böbrek altı, ve bir 
kaç sene evvel Voronofun meşhur 
ll§ısı ile dillere destan olan gudde. 
lerle daima münasebettedir. 

Bütün bu guddelerin vücuda 

kadın! 
ma şerer, Marlen Dıtrıh \"e fza 
Miranda bir tecrübeye mensup 
tiplerdir. Bunlarda şiddet, kuvvet 
ve çevıklik gudde!crı en fazla fa_ 
aliyettedır. Nitekirr. Bu artistler 
en çok bu hassalade muvaffak ol
muşlardır. 

Ayni gurupt>rı olan bu artistler 
üzerinde yapılan netice, bedeni 
tetkiklerinden <onn meydana ko. 
nulmakla beraber fizi:vonomiya 

( tıpkı yüzden okuma ilmi \ de 
bundan kendisine pay çıkarmak. 

tadır . 

Hakikaten bu beş artist arasın
da, çehre itibarile de müşterek bir 

benzerlik vardır. Hepsın'n vüzleri 
uzun, fakat ken'iklıdir Alınları 

yüksektir. Ve düzdür. Burun çiz. 
gisi de kuvvetlıd;r. Dişler inci gi. 
bi dizilmiştir. 

Gelelim ikıncı b:r t:pe: Bu tıp 
fazla hislı, aşki fnla mütemayil 
ve son derece dramatıktir. Bu tip. 

te Karo! Lombar, Maryon Devıs, 
Birijet Helm, B1rbar;. İstavnık, 

Kulodet Kolber, Janct Gayn6r, 
Silviya Sidney vardır. 

Bunların çelırclerinde ayni 
müşterek çizkiler bıılunmaktadır: 

Gözleri büyüktüc, burunları sil. 
me, dudakları inca, elle ıııun ve 
mevzundur. 

Üçüncü bir : p·' de: Mae Vest, 

Anet İsten, EvP!inı girmektedir. 
Bunlar en fazla canlı olan artist. 
!erdir. 

temın~tı 54.38 liradır. 

3 - Eksıltme 27 /7 /938 tarıhıne rastlıyan çar~amba günü saat 10 da 
Kabataşta Levazım ve mubayaat şubesindeki alım komisyonunda ya. 
pılacaktır . 

4 - Şartnameler p;;.r asız olarak her gun sözü geçen şubeden alı. 

nabılir. 

5 - İsteklılerin pazarlık ıçın tayın edilen gün ve saatte % 7,5 gü. 
venme paralarile hır!ıkte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri 
:tan olunur. (4381) 

• •• 
Çamaltı ve Koçhısar Tuzlalarında 100 kilodan fazla alınacak tuz 

içın tuzun müşteri vasıtalarının yanaşabileceği yere kadar taşınması 
için ıhtiyar olunacak masrafların ıçınde bulunduğumuz mali sene zar. 
fında da geçen sene olduğu grbı Çamaltt tuzlasında kiloda 15 santim 
ve Koçhisır tuzlasında da kiloda 12 santim olarak tcsbit edilmiş oldu
ğu 3078 3ayılı tuz kanununun 4 üncu maddesı. mucibince iliın olu. 
nur (4617) 

Cinsi Mikdarı 

Sömikok 30 ton 

• 30 • 
• 40 • 
• 155 • 

Lave maden 

••• 
Muhammen Muvakkat 
re :eıı Tenıinalı 

Re• N: Tutarı 

L. K. Lira K. 

24 720.- 54 
24.- 720.- 54 
24.- 960.- 72 
24.- 3950.- 297 

Eksiltmenin 
Şekli Günü Saati 

Açık Ek. 3/8/938 9 

• • 9.05 

• • 9.10 

• • 9.15 

V - Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin fenni evrak ve vesaiki. 
ni eksiltme gününden 3 gün evveline kadar inşaat şubesine ıbraz ede. 
cek münakasaya iştirak vesikası almaları lazımdır. 

VI - Mühürlü teklif mektubunu ve kanuni vasaik ile, inşaat şu

besinden alınacak eksiltmeye iştirak vesikası ve % 7,5 güvenm" parası 
makbuzu veya banka mektubunun ihtiva edecek olan kapalı zarfların 
münakasa günü en geç 'aat 9 za kadar yukarıda adı geçen Alım komis. 
yon Başkanlığına makbuz mukabilinde verilmiş ol.m~sı lazımdır. 

(4563) 

••• 
1- Şartname ve proıe ı mucibince Ardahanda yaptırılac1.k idar~ 

binası inşaatı yeniden kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 

2 - Ke§if bedeli 11209 lira 12 kuruş ve muvakkat teminatı 840.68 

liradır. 
3 - Eksiltme 3/8/9311 tarihine rastlıyan çarş1.mba günü ı;aat 11 de 

Kabataşta Levazım ve mubayaat fUbesindeki alım komisyonunda ya. 

pılacaktır. 
4 - Şartname ve projeler 56 kuruş bedel mukabilinde İnhisarlar 

Levazım ve mubayaat şubesile Kars müstakil müdürlüğünden ve Ar· 
dahan memurluğundan alınabilir. 

5 - Mühürlü tekliI mektubunu kanuni vesaik:. ile % 7,5 güvenme 
parası makbuzu veya banka mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarf. 
ların eks]tmL günü ve en geç saat 10 a kadar yukarıda adı geçen alım 
komsiyonu başkanlığına verilmesi lazımdır. 4618 

• •• 
Kömürü 6 • 16.- 96.- 7.20 Pazarlık • 9.30 Miktarı Beheri Tutan Tcminab Şekli saatı l 

Muhammen B. MuvaKKat Eksiltm 

Cinsi Kilo Li. K r. Ll. Kr. 
• 10.30 -A-:__Ç_ı_n-ko ______ 48_0_ Kil_.-o--.,-.15 72-.---------

4/8/938 9 Tuvalet tll§ı 2 Adet -. 1.60 

Rekompoze maden 
Kömürü 500 • 15 20 7600.- 570 Kapalı zarf 

3.- 60.- 4.50 Pazarlık Odun 20 çek' 
Mangal 
kömürü 9700 Kg 4.50 436.50 32.73 Açık Ek. • 9.30 

ı - S>rtnameleri mucibince satın alınacak yukarıda cins ve mik
tart yazılı ·sörrıikok, lave ve rekompoze maden kömürü, odun ve mangal 
kömürü hiz•larında yazılı usullerle ayrı ayrı eksiltmeye konmuştur. 

1 2 _ Muhammen b~dellerile muvakkat temınatları hizalar1nda 

gösterilmiştır. 
3 ·- Eksiltmeler yukarıda yazılı gün ve saatlarda Kabataşta Le. 

vazım ve mubayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
4 - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden au. 

nabilir. 

Musluk 4 • -. 2.:...... 16.29 

Mus. Taşı aynası 2 • -. !.-
Pencere teli 31 -.2 .62 
Cümle kapısı 28 Adet 5.- 140.-
B - İskarta çul 498 kilo -.17,50 87.15 6.53 

1 - Yukarıda A ve B Fıkralarında yazılı 7 Kalem malzeme ayrı 

ayrı pazarlık usulile satılac;.ktır 
2 - Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hizalarında gös.. 

terılmiştir. 

1 5 - Pc-z&rlık ve açık eksiltmeye iştirak etme!: ist;yenlerin % 7,5 
Bu üçüncü tipin de müşterek güvenme parıJarile birlikte eksiltme için tayin edılen gün ve saatlerde 

komisyona gelmeleri kapalı zarf eksiltmesine iştirak etmek istiyenlerin 
de mühürlü teklif mektubunu ve kanuni vesaik ile % 7,5 güvenme pa
rası makbuzunu veya banka mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarf. 

3 - fl,rttırına 2/6/938 tarihine rastlıyan perşembe günü hizaların. 
da yazılı saatlerde Kabataşta Levazım ve mubayaat şubesindeki s.ıtış 
komisyonunda yapılacaktır. 

4 - A _ Fıkrasında yıızılı levazunın numunelerı bahariye bakim 
evinde B _ Fıkrasında yazılı iskarta çul numunesi ise Al-.ırkapı bakım 

evinde görülebilir. 

vasıfları arasınrla yüzün yuvar_ 

!aklığı, Gözlerin küçüklüğü, du. 

dakların etliliği goee çarpmakta. 
ayrı ayrı ifrazatı vardır. Ve bu if- ları eksiltme saatinden bir saat evveline kadar adı geçen alım komis. 
raz olunan maddeler vücudun ;=d:ır=·============= yonu başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. (4619) 

5 - İsteklileri arttırma için tayin edilen gün ve saatlerde "'< 7.5 
güvenme paralarile birlikte yukarıda adı geçen satış komisyonuna gel. 

mihaniki, bünyesine bir takım 
tesirlerde bulunur. kuv\•et 

verir, enerji verir. Bu suretle vü. 
cudun hafif ve kuvvetli olması bu 
guddelere bağlı olduğu gibi tabiat 
ve huyların teşkili de bu gudde
lerin tesiri altınd>dır. 

İşte bu gudde!erin küçük veya 

büyük olmasında, fazla veya az 
ifrazatta bulunmasını göre insa. 
nın tabiatının, zeka ve vücud kuv
vetinin tayini kabildir, 

Bu tayin kabil olunca alınan ne. 
tice de erkeğin aic;;hine, kadının 
lehin edir. 

Kadın zeka kuvvetinin sinema. 
da daha ziyade meydana çıktığı.. 
nı iddia ettiği iç;n, doktor tetkik

lerini sine-manın en anılmış, ymi 
en kuvvetli vıldızları üzerinde ya. 
pıyor ve bize şu neticeleri veri
yor: 

Greta Garbo, Con Grafor, Nar. 

1 
R A D Y O 1 1 - İdaremizin İzmir Şarap F•::rikası için 1X2 metre .eb'adında 

15-6 m/m kalınlıkta 52 adet •Takriben 5000 kilo• baklavalı saç levha 
BUGÜNl{Ü PROGRAM açık eksiltme usulile satın alını:caktır. 

Akşam neşriyatı: 2 _ Muhammen bede1i beher kilosu 18 kuruş hesabile 900 lira ve 

Saat 18,30 Plakla dans musikısi muvakkat teminatı 67.~0 liradır. 
19,55 Borsa haberleri. 20 Saat ay,;_ 3 _ Eksiltme 3/8/938 tarihine rastlıyan çarşamba günü saat 13 
rı: Grenviç rasadhanesinden nak- de Kabataşta Levazım şubesindeki Alım komisyonunda yapılacaktır. 
len. Müzeyyen Senar ve arkadaş. 4 _ İsteklilerin eksiltme için tayin edilecek gün ve saatte % 7,5 
ları tarafından Türk musikisi (Hü- güvenme paralarile birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri 

seyni, Karciğar, Müstear, Eviç). ilan ounur. •4599· 
20,40 Hava raporu. 20,43 Ömer 
Rıza Doğrul tarafından Arabca 
söylev. 21 Saat ayarı. Orkestra: 
1 - Folotov: Marta uvertür. 2 -
Rimiski - Korsakof: Şeherazat, 
Parafraz. 3 - Mendelson: Şerzo. 

21,30 Muzaffer İlkar ve arkadaş -
ları tarafından Türk mus;kisi (Fe. 
rahnak). 22,10 Müzik ve variyete. 
Tepebaşı Belediye bahçesinden 
naklen. 22.50 Son haberler ve er -
tesi günün programı. 23 Saat aya. 
rı. Son. 

••• 
l _ İdaremizin İzmir Fabrikası için şartnamesi mucibince 24 ton 

• Mazot • ağır dizel yağı açık eksiltme usuliyle satın alınacaktır. 
ır _ Muhammen bedeli beher kilosu İzmir teslim 7 kuruş hesa • 

biyle 1680 lira ve muvakkat teminatı 126 liradır. .. .. 
III - Eksiltme 4/8/938, tarihine rastlıyan Perşenbe gunu saat 13 de 

Kabtaşda Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda 

yapılacaktır. 
ıv _ Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen Şubeden 

alınabilir. 
v _ İstekliler eksiltme içir tayin edilen gün ve saatte % 7,5 gü -

venme parasiyle birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri iliın 

unur. • 4595 • 

meleri ilan olunur. (4717) 

••• 
Cinsi Miktarı 

Kilo 
Muhammen B. Muvakkat 

B~hcri Tutarı Teminatı 
Eksiltme 
şekli .aat 

Li. Kr. Li. K. L. K. 
---- ---- ----
Kalın kınnap 15.000 -.74 11100.- 832.50 Kapalı zarf 
Baş ipi 8.000 -.60 4800.- 360.- Açrk eksiltme 

11.30 
12, 

1 - Şartname ve numuneleri mucibince satın alınacak yukarıda 

cins ve miktarı yazılı 15.000 kilo kalın ve 8000 kilo baş ipi hızalarınd~ 
yazılı usullerle aY!l ayrı eksiltmiye konulmuştur. 

2- Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hizalarında gö ·

terilmiştir. 
3 - Eksiltme 6/R/n8 tar'.hine rastlıyan cumartesi günü hizalarnda 

yazılı s~atlerde Kabataşta levrınm ve mubayaa( şubesindeki alım ko. 
misyonunda yapılacaktr. 

4 -Şartnameler parasızı olarak her gün sözü geçen şubeden alı. 

na bilir. 
5 - Açık eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin kacuııi vesaik ve 

% 7,5 güvenme paralarıle b;rlikte eksiltme için tayin tdilen gün ve 
saatte komisyona gelmeleri: Kapalı zarf eksiltmesine ı~tirak etmek ı•. 
tiyenlerin de mühüriü tekir mektubunu kanuni ve 0 ik i! '1 7 5 g • ı. 
ve.nme paras veya banka m~k!ubunu ihtıva edecek elan kapalı Zot f. 
ları eksiltme saatinden lı:r saa\ evveline kadar alım komisy.m.ı ha>. 
kanlığına makbuz mukab •• inde verm<'leri lazımdır. t471G) 
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T.C. ZiRAAT BANKASI ı - --- ~"l::'l !,. ____ _ 

' ı~E VROZi~ 

Ba~, diş, nezle, gri.p, r~matizma, nevralji, kınklık ve bütün ağrı- il 

larınızı derhal keser. Jcalnnda günde 3 kaşe alınabilir. -··- ···---
Ziraat Vekaleti s~;h,•~.ima KomisyGnundan: 

1 - Kapalı zarf usulile lCO ton karbolineum satın alınacaktır. 

2 - Muhammen bedel 22.000 lira, ilk teminat 1.650 liradır. 

3 - Eksiltme 26/8/938 de saat 11 de Ankarada Ziraat VekAleti 

binasında yapılacaktır. 

4 - ŞartnamelH Ankarada Ziraat Vekaleti satın alma komiAyo

nundan, İstanbulda Zirdat Müdürlüğünden parasızı olarak verilir. 

5 - İsteklilerin teminat mektupları veya makbuzlarile birlikte 

muayyen günde 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncil maddelerinde zikre. 

dilen vesikaları eksıltme saatinden bir saat önceye kadar komisyona 

vermeleri. (2379) (4351)) 

Sirkeci istasyon Aile bahçesinde 
ULUSAL MUZU< : Her a k,am seat 18,5 da 

icrayı ahenk e t mektedir. 

İçki Meze ile (i)lup gayet ehvendir. 

FLiT 

SayJsız 
1ineHIPri 

FL 
İLE 

Öl.DÜRVlfUZ 

daima ÖLOüRUR 
, 
• - ~ . . . Utt'UtMI dlJOJll J 11,..90111. 

''" '""' 11 ,,. .. ,,. • 110 .... "'1 •• ~ ... J 

',,..,,...,j,) Bulunan 

baş ve 
ağrısı girıneı 

ğa~ 
Onun gibi yapmayın, b·' d 1-
ve dişiniz ağrımağa baş18 1 

N Ehv1iôaz i ~ 
Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye verecek 

~~ 
alınız bir şeyiniz 

ka lmaz 
a1ıııı 

İcabında günde 3 kaşe ,d;ı 
Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasar ruf hesablarında en az 50 lirası bulunanlaca senede bilir. İsmine dikkat. 'l'a~1 • 

•1 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki pl3na göre ikramiye daij'ııılacaktır: 
rinden sakınınız. 

4 Aded 1,000 Liralık 4,000 
2,000 
1,000 
4,000 
5,000 
4,800 
3,200 

Lira 
DEVREDİLECEK UJ'fpı.~ 

I .. /· /. - _J: .... : w: BERATI ; 

)) 4 J) 500 )) 

4 )) 250 )) )) 
f(2JlCLl, KJ:!,F~f:'/fl!" cMotörlere mhsus idrokarb"1 40 )) 100 )) )) p /. -~ _ sinden yakma yağlarında . ı> ;ıı 

m.aJlJ(JJ,/Tl. hakkında ihtira için verilınıŞ ;, 100 )) 50 )) )) 

Temmuz 1936 tarih ve 220~. ~J 
"J.._ : __ P. • ., ,,.., , .,. 1 1 u tira beratının ihtiva ettigı,·ei 
~· ~«N~ bu kerre başkasına devir 1 

120 )) 40 )) )) 

160 )) 20 )) 

" DİK.KAT: Hcsablarındaki paralar bi< sene için de 50 liradan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı (' P P / mevkii fiile konmak için ;car:,.. 
.)ll ~ O'flJ.,L; lebileceği teklif edilmekte ~:rıı' taJ,dir<'e 'X· 2~ lada·'l<' ,·erilccektir. 

D / dan bu hususta fazla rnah ı,r Kur'alar senc~e 4; defa, 1 Eylill, 1 Birincikamın, 1 Mart ~c 1 Haziran tarihlerinde çekilecektir, 

'!il: A;;-,., ~ dinme~ i~tiyenlerin Galatad:r; 

Beyoğlu Üçüncü Sulh Hukuk 
Hakimliğinden: 

Milli Reasürans Türk Anonim şır
keti ile Kamiran, Orhan ve sairenin 
müştereken mutasarrıf oldukları 

63,500 lira muhammen kıymetli &
yoğlunda Tomtom mahallesinde İs-

tiklal caddesinde 413 numaralı ve 
Postane sokağında 1/5 numaralı üç 
dükkanı ıııüştemil 3 numara ile mu-

treden sonra camlı bir kapıdan ge _ İstanbul Üçüncü İcra Memurlu --Qc; iıi:N-t; q. · Han 5 ıncı kat 1 - j numara! . 
çildik'en sonra sol taraft~ boJı-um ğundan: 1 . . ~~ racaat eylemeleri ilan oıunuı 
katına inen merdıvcn ve bu merdi- Kadıköyünde Moda caddesinde ;:), • !; • 1 · 'fi' 

'~ ::' ~ İstanbul Asliye birincı 
venin yanında bir kömürlük ve bir 

1 
Zuhal sokağında 18 numarada mu- :'l!isreP.l>~'I': mahkemesinden: ıJi 

kapıcı odası vardır. Mermer mcrdL kim iken ikametgahı r.ıec:hul bulu- Ahmed Edirneye Fatihte 

venden çıkılarak, nan ADNİ' ye: NT b RAN~ pı~ 
Birinci katta, ahşap cümle kapı- 1. T. Sani. 1933 tarih ve 1 Haziran 1 'OLA S • arkasında Nimet apartıına ti· 

.ı H . . . 1 numarada Enver Akgü! ,·e 1,. sından girilince bir sofa üzerinde 1934 vadeli 155 numaralı bir kıt'a v 
yedi oda, bir mutfak, iki banyo, bir senedle Türk Ticaret Bankası A. U N 1 NV. Dağlı tarafından rehnediJe~ 0 ı 
kiler, bir servis kapısından ibaret- Ş. nin alacağı olan yirm! Türk lira-ı----------·-· ____ 

1
den mütebaki 1500 küsur ~.ı. ~ 

tir. sının seneddeki te~hhüdünüz mu - nün de satılması hakkında~',, 
Beyoğlu birinci Sulh Hukuk Ha- dı• 

İkinci, üçüncü, dördüncü katlar cibince senevi % 9 faiz ve senevi borçlulara ilanen teblig· edil d-': kimliğinden: , 
da birinci katın aynı teşldliıtını %3 komisyon ve 7c 10 avukatlık ÜC- de itirazda bulunmadıkların_. 

Hazine Muhakemat Müdürlüğü - • 
muhtevidir. ı reti ve icra masraflarile birlikte kısım tütünlerin de satılıll3'b, 

ı . . nün Kasımpaşada Kaptanpaşa ma-
Beşinci kat: diğer katların taksi- tahsılı hakkında alac3k.Jı bankanın rar verilmiştir. İşbu karara 

vanhanesine asılacaktır. , h . . d 1 d' - d .. t d . . . k. .. . .. . hallesinde Zincirlikuyu caddesinde 'd~t· 
ma.ını aız ıS{! e yanız ıger or aıremıze va ı muracaatı uzerıne . . .. .. !arın bir guna itirazl:ırı oı 

1 

B. · · tt 23/8 ·9°9 t ·h· 1937; 3204 1 d .1 t . l 189 No. da emeklı denız on :1_uzbaşısı ., 

rakkam Şaup apartımanının tama
mı şüyuun izalesi için açık art -
tırmaya konulduğundan şartnamesi 

herkesin görebilmesi için 23/7 /938 
tarihinden itibaren mahkerne di -

ırıncı ar ırma / " arı ıne katın cadde üzerine çıkması yoktur. sayı ı osv~ ı e anzım o- dld 1• · d · ıib8· 
1 ]Unan Ve tarafınıza t-eblı·g· ı· ı'cab eden Mehmed Hakkı ve Akile v.~ Yakub e i anın neşrın en ı ·~ 

••ı~•••m•m~•••••••••••••••••~ rast ıyan salı günü saot 11 <len 12 Cadde üzerine tesadüf eden odanın •• 

1 1 1 
ye katla• Beyoğlu Sulh mahkemesi eb'adı daha küçüktür. ödeme emri mahalli ikametiniz ve Mahmud aleyhlerin~ açtığı dava. gün zarfında alar.aklıYI ·ıirtl · 

Ş RKET HAYR YEDE:N Başkatibliğince müzavcde ile satı- Çatı katı: Mermer yalaklı, çimen- meçhul olduğu mübaşirin meşruha- da müddeialeyhlerden Mehmed mahkemeye davet suretilh~ ~~,/' 

Yarınki Cumartesi günü Hoparlörlü ve Elektirikli 71 ve 74 numaralı 
vapurlarımız mutat L'ÜKS TENEZZÜH SEFERLERİNİ yapacak. 
!ardır. 

H,30 da kalkan 74 te Mükemmel alaturka SAZ HEYETİ. 
14,45 de kalkan 71 de de Mükemmel SALON VE CAZ ORKES. 
TRASI vardır. Büfeler Loknntaeı Maruf Pandeli ve Beyoğlu muhı_ 

tinde _:anınmış Glorya Pa~tahanesi tarafından deruhde edilmiştir. 
Bilet ücretleri her ·!<: Yapur için 75 kuruştur. -' 

1 fstanbu) Vakı flar Direktörlüğü l.an ları =ı 

Kıymeti 

Lira Kuruş 

934 50 

309 80 

1183 58 

27 81 

73 82 

23 24 

88 77 

2 10 

Pey paras. 
Lira Kuru~ 

Laleli yeni Kemal Paşa mahallesinin Gümrük 

emini sokağında yeni 26 No. 1ı ve 179 M. Madaki 

kuyumcL· Babşayış vakıfında.ıı arsanın tawamı. 

Fatih Sarıgüzelde Hüsrevpa~a türbesi karşı

sında İvaz Ef. Vakfından 231.84 M2. ki arsanın 

tamamı üzerinde mevcud bir miktar enkazile 

beraber. 

Taşkasapta Molla gürani mahailesinin Hayret

tin paşa sokağında 4 No. lu ve 1555 M2 ındaki 

arsanın tamamı. 

Çarşı Kazazlar orta sokak 29 .No. lu Dükkanın 

1/3 hissesi. 

lacaktır. Arttırma bedeli muham _ tından anlaşılmakla 30 gün müddet- Hakkının ikametgiihmın meçhul ol- medikleri takdirde satı> 8 
O to bir tekne, bir kaz1nı havi çama- Jl'IB 

men bedelin yüzde yetmiş beşini şırhane tıe altı oda bir hela ve İstik- le ödeme emrinin ilanen tebliğine duğu bildirilmesine mebni mahke- kararın kat'ileşeceği ve . e4 
bulursa o gun ihale edilecektir. Bııl- ifil caddesine nazır bir \arası ve ça- karar verilmiştir. mece on beş gün müddetle ilanen kıymetinin takdi!i ıçin taYil' ~ı 
madığ', takdi_rde ikin:'. •arttırması 1 ":'aşır kurutma yer'. ve kumtma ye_ Sözü geçen müddet içinde daire_ tebliğat icrasına karar verilmiş oldu- 27/7/938 çarşamba saat 13 del )Ô 

on beş.net gune gelen ı/9/938 tarı- rının ,·anında demır merd•venle çı- mizin 1937/3204 dosya numarayı ha· ğundan muhakeme günü olan 22/9/ nş için de 5/8/938 cuma 5~8 ~ 
1 hine rastlıyan çarş~mba günü saat kılır diğer bir taras mevcutl olup mil olarak müracaat etmeniz lfızım- 938 saat 10 da mahkemeye bizzat Galatada Kemeraltınd:ı 78/sO ı 
: 11 den 12 ye kadar •Cra olunacak ve üs.Ü Marsilya kiremidi ile örtülü- dır. Yine bu müddet zarfında mal veya bilvekale gelmeniz tebliğ ma- ralı Trakya tütün deposund3(9ııl 
en çok arttırana ihale edilecektir. dür. beyanında bulunmanız veya borcu kamına kaim olmak üzere ıHln olu- bulunmaları ilan olunur/, 

1 - Gayrimenkulün evsafı, b'na_ Gayrimenkulün evsafı yukarıda ödemeniz ve kazancınız hakkında nur. (D38/1111) DEVREDİL"'CEK nı1'iJl·1 
nın her tarafı tamamile kiırgir olup yazılmakla beraber 1>u hususta daha be,vanda bulunmanız mecburidir. "' 
176,10 metre murabbalık saha üze- genı'ş bı'lgı· edı'nmek ı'stı'yerılerı·n Be- Beyoğlu birinci Sulh Eukuk Ha. BERATI Aksi takdirde hakkınızda icra ve if- ·d · 
rine mebni olup cümle ka- yoğlu mahkemeleri Başkatibi nez - !as kanununun 76 ncı ve 337 nci Hazine Muhakemat Müdiriyeti - .Sun'i kösele imaliitına aı 1, 

pısı Posta sobğı içinde - dindeki 938/24 num3ralı dosyaya maddelerinin tatbik edileceği ve bu nin Beyoğunda İstiklıl.l caddesin~e hakkındaki ihtira için aJıP~~l ı 
dir. Bodrum katı ve zemin katta- müracaat ile okuyabilirler. bu suretle hapsen tazyik edileceğ;_ Moskova pastahanesinde mukim J_ 13 Ağustos 1930 tarih ve 

1 ·~ e 
ki dükkanlardan başka beş kat ve 2 - İhaleye kadar birikmiş MaJL niz ve hakkınızda cebri icra yolu j mamoğlu Servet aleyhine açtığı da: maralı ihtira beratının iht~eı" 
bir çatı arasını havi bulunup bod - ye vergileri, Beledi;c, vakıf icaresi tatbik olunabağı ödeme emri yerine vanın carı duruşmasında: Muddeı hukuk bu kerre br.şkasın• ~o 
rum katında kargir merdiven ile ve dellaliye ile yirmi senelik evkaf kaim olmak üzere ilan ve tebliğ 0 _' vekili vesaik vermiş ve mahkemece mek veyhut mevkii fiile klil ~ 
inilip zemini toprak dört adı>~ odun- taviz bedeli müşteriye aiddir. Junur. müddeialeyhin ikametgahının meç_ için icara verilebileceği teisıl'' 
luk ve kömürlüğü vardır. l'c>ta so- 3 - Arttırmaya girmek istiyenler . . . . • j huliyetine mebni ilanen iki ay müd- mekte olmakla bu husust~ 0,.ıı" 

. kağınJa cebhe alan zemin katında-1 muhammen kıymetin yüzde yed. bu- Beşıktaş bırıncı Sulh Hukuk Ha-, d 1 1 li k bli lfunat edinmek istiven)erıll ı1' 
ki dükkanlar, bir numaralı demir çuğu nisbetindc teminat akçası veya kımligınden: • ; ğ;~ee :~:ne :er:f'~~b o%~~da~ İ Aslan Han 5 inci kat 1 ~ ~ P~ııl-' 
kapıdan içeri girilince bir hel1iyı ulusal bir bankanın teminat mektu- Beşıktaş Abbasaga mahallesi Or- muhakeme günü olan 2219/ 938 saat !ara müract eylemeleri ı1•0 
havi halen berber du"kka'nı 3 nu _ bunu getirmeleri şarttır. ta sokak 9 numarada mukim iken • 110 da mahkemeye bizzat veya bil-
maralı z~mini çini ferşli bir helası, 4 - Arthrma bedeli ihaleden itL halen ikametgahı meçhul Mahmu.. vekale gelmeniz muameleli gıyab 
bir küçük odası olan bir dükkan, haren 5 gün içinde mahkeme ka5a- reye: 

İ bul H · M kararı makamına kaim olmak üze-
İstiklal caddesine cephe alan 41;, sına yatırılacaktır. Aksi takdirde i - stan azme - uhakemat Mü-

] f d .. J" • .. t f d ı h' · re ilan olunur. (938/597) 
numaralı ve İstiklal caddesi tarafın_ ha e bozularak iat "e zararı zi.yan I ur ugu ara ın an a ey ınıze açı - ı --------------
dan binanın tekmil zemin katını teş- ve faiz bilahüküm kendisinden alı- lan (408) kuruş alacak davasında : İstanbul İkinci İcra Memurlu _ 
kil eden mağaza ile dahilinde ve naçaktır. ilanen tebliğata rağmen mahkemeye 

cebhesindeki vitrinler müştemilat- 5 - 2004 numaralı icra ve ifl3.s. gelmediğinizden gı,yabınızda muha
tan maduttur. Arkada alt basamaklı kanununun 188 inci maddesine tev- kemeye devam olundu. Davacı es

ğundan: 

Bir borçtan dolayı heczedilip sa
tılmasına karar verilmi7 bir dökme 

DOKTOR , A.~ 
A. RIZA SA(;v· 

Dahiliye müteh•55)51 
0 

1 ı~ 
Hastalarını her gün s39 

1l 
sonra Beyoğlu Parmald<9P' ,ııJ r 

~·>V 
vay durak (121) No. da · 

92 10 6 91 M~vlcvihane kapısı civarında Melek hatun ma- ahşap bir merdiven ile çıkılan ah _ 

hallcsindc Cami sonkağmda 154.50 M2-ında 1 şap camekanlı bir bölme ile teşkil 
Melek Hatun camii müezzin;ne meşrutahane edilmiş bir oda ve bunun yanında 
~rsasınır. tamamı. diğer küçük bir oda ve bu odanın 

fikan gayrimenkul üzerindeki ipo- babı sübutiye olaraK_ Milli Müdafaa 
tek sahibi alacaklılarla diğer alfıka_ Vekaleti teftişi hasabat cedveli su
darlar gayrimenkul üzerindeki hak-I retile murisinizin (408) kuruş zim
larını ve hususile faiz ve masrafa metini gösterir 20/10/938 tarihli he

dair olan iddialarını isbat için ilan sab varakası sureti musaddakasını 
gününden Hibaren ~O gün içinde ev- ibraz etti ve bunlardan bahsile mu. 

rakı müsbitelerile birlikte satış me- 1 amele'.i _gıyab kar.:rının bir ay müd
muruna müracaat ~!melidir. Aksi• dctle ılancn teblıgıııe karar verıl -

soba ve koltuk ve kilim ve sandalye tedavi eder. 
gibi on üç parça ev eşyasının 28/7/ ı------------ ,.1 9rı 
938 tarihine tesadüf eden perşembe ,.ıııv 

Zührevi ve cild hast , 
günü saat 12 den 14 e kadar Bakır
köy Hamdi paşa caddesi Cevizlik 
Mekteb sokak 6 numaralı hanenin 

.. eı 

or. H ayri O.rtl 
100 00 7 50 Topkapıda Çivi zade nam diğer Karabaş Mah. 

mut Ef. mahallesinde cami çıkmazında 30 No.lu 

183,81 M2-ındaki mezkur camı imamına meş

rutahane arsası. 

Yukarıda yazılı emiiık 15 gün müddetle açk arttırmaya çıkarıl

mıştır. İhalesi 30/7/938 Cumartesi günü saat 10 da icra edileceğinden 

t aliplerin Çenberlitaşla Vakıflar Başmüdürlüğü Mahlül3.t kalemine 

müracaatlan (4427} 

önünde açık arttırması yapılarak 

satılacağı ve takdir ettirilen kı:vme-

,.t~ 

Öğleden sonra BeyoğlU ·42&

içinde duvara gömülii bir bsa mev
cud bulunduğu ve zem.ni çini ferşli 
ve musluklu aralıkla zemini ve 
etrafı fayanslı ve pisuvarlı alaturk:ı 
bir heladan ibarettir. Vitrinleri tef- takdirde hakları taou kütüğü ile sa- miş olduğundan 10/9/938 saat 10 da 
rik edilmiş bir odası mcvcud ve pen- bit olmıyanlar satış parasının pay- itiraz ederek mahkemeye gelmedi

p ' 
karşısında No. 133 Telefo . p 

e• ti %75 ini bulmadığı yakdirde 4/8/ ""'-"'"'""'"----~--:--- - ·dar' 
Sahip ve neş,.iya:ı ı . 938 tarihine tesadüf eden perşembe 

cereleri demir istor!'ı bir ff,ağaza, !aşmasından haric kalırlar. ğiniz takdirde vakıayı kabul etmiş günü saat 12 den 14 e kadar ikinci 
apartımanın antresi Posta sok~f:ında 6 - Fazla ma!Umat almak isti _ sayılacağınız muameleli gıyab ka _ arttırması yapılacağı ve talihlerin 
olup 3 numaralı dem;,. ciımle kapı- yenler 938/24 sayısile Başkatibliğe rarının tebliği makamına kaim ol - belli yerde hazır bulunacak memu-
sından girilince zemin! çıni bir an - müracaatları ilan olunur. 938/24 mak üzere ilan olunur. (938/259) runa müracaatları ilan olunur. 

Baı; muJıarrırt 
ıc~·' 

ETEM İZZET fJı;rl p~I 
SON TELGRAF ~fJ\'l'll 


