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Südet partisi hükfimete ültimatom verdi 
Alınan istisnai tedbirlerin altı saat 
içinde· kaldırılması istendi 

Pahahhk derdi 
\'azan . Asım Us 

- Gcrzcde bir tm uk !!O - 25 kunış, 
'-.....,_.,• - l tnnbulda 7ö e çıkıyor. 

ıi;,"lr etinin kilosu 16 - 20 
ula gelince ayni cins ve 

t~ ·tar • 50 oluyor. 

it Sıtmeı,l~!-J J{alknnbalığımn ki· 
·~-~~~· unış, 1 truıbulda ise 

·:1' ;}clı ur. 
~, ~Gİi-~ı clmnmn kiloc;u 3 lm· 
' · ruş;~~1'!lmnyı lstaııbul<la nncnk 
~ -~'i..'"ıtı'lışn alıyoruz. 

Bu fizlcri 1stıınbul..il<> n ıalo-
nun m\ıhtelff noktRlıu~ arasındaki 

fiyat nıUvnzcı csizliğindcn şikuyct e
den bir dostumdan clinle<linı. Şikllyct 

•esas Uibari.ylo lınl;hdır. Aranacak 
olursa bU -snydıf~ı ı mlsn.llcr ~oğnltı· 
lııbllir. Aııadohıııun snhil leyn dnlıil 
Jpsıml~nnda gHrülcn ucuzluk llo İc;
'tlnbn},.4l'~mdnki fiyat fnrkmn hay
r~tW:' ... mümkUn dcğlhllr. Zfra 
lB\ı gfü'iilen pııhnhlık bauın 

)'"il~ 00 • 600 il buluyor TC fiyatlar 
arasındaki bu ni bctsizlik karşısın· 

Mühlet gece 
yarısı bitti 

'.Alman 7ıududmuı giden Çek Sllvari?eri 

da insan ne <liyeccğinl şaşırıyor ve Prag, 13 (A.A.) - Dün cereyan e. Aşda güçlü kuvvetli adamlar yolla. 
n kesmişler ve Südetler de dört yol 
ağrzlannı tutmuşlardır. Nasyonal _ aos 
yalistlerden biri sokaktan geçme'lı:te o
lan sosyalist partisinin katibine ateş 
etmeğe teşebbüs etmiştir. 

bllı'lihtlynr zihinlere: den hadiseler hakkında aşağıdaki ma-

- nu fiyat fnrkJarmın sebebi ne- lUmat verilmektedir: 
"Şoenprisende birkaç yüz Südet so. 

kaktan geçen Çeklere taarruz etmişler 
ve Çek mağazalarının camlarını kır • 
mrşlardır. Çeklerle Almanlar arasında 
hakiki bir muharebe olmuştur. 

dh·?" 
Sııaıt geliyor. 
Fakat tstanbuldnk1 pnhnhlığm se· 

bchinl tnhUl ctmcğc gelince her ka.. 
fnclnn bir ses çıkıyor. 

nazılnn: 

- f stnnbulda aynk sntıolan kalk· 
h da rcknbctc;iz kalan eS11af flyatlan 
artırdı." 

Diyor. Diğer hlr kısım htldfseyl: 
- İstanbul ile Annclolu arasında 

nıutı\\'ns ıtlar çoktur. Herhnngi bir 

(Sonıı Sa. 6 Sıı. '1) 

Mağazalardan birinin camekanında 

bir Çek ölü olarak bulunmuştur. Çar. 
prşma esnasında Südctlcrden bir kişi 
ölmüştür. Şebcgerde 1.000 Südetten 
mürekkep kalabalık bir kütle sosyalist 
partisinin halkevine taarruz etmeğe 

teşebbüs etmiş ve bu meyanda 20 el 
kadar silah atılmıştır. 

(Sonu Sa. 6 Su. 1) 

Başvekilin dünkü 
tetkikleri 

Ankara, 13 (Telefonla) - Başve. 
kil Celal Bayar bugün öğleden evvel 
Ankara borsasını ziyaret ederek mua
meleleri tetkik etti. 

Basın BlrllJl'i fevkaU\de toplantısı yapıldı 

Dahiliye Vekili basın mensup
larile hasbıhalde bulundu 

Dahiliye ~ekili ve Parti Genel sclireteri B. §ülcrft Kaya ~r 

lstanbul Basın Birliği heyeti umu_ lı mnddelerile mütenazır olarak komis
miyesi fevkalade toplantısını dün Be- yonca tesbit olunan fikirler tetkik ve 
yoğlundaki binasında yapmıştır. Bu mUnakaşa edilmiştir. Bu mUnaka§ala· 
toplantının maksadı Basın Birliği ka. rm biri de gazeteciliği meslek edin· 
nunu üzerine biri hükfimetçe, ikincisi me bahsi üzerinde olmuştur. Gazete ve 
toplanacak ilk Basın ·Birliği kongre- mecmuacılığm bazı vazifeleri üzerinde 
since çıkarılacak nizamnameye, bu ücretle daimi hizmet görmenin kanu· 
nizamnamelere tatbik mevzuunu teş. nen meslek edinme olduğu noktal 
kil eden basın mensuplan olmak aıa. na.zarına. karşı böyle bir hizmet yanm. 
kasile girmesi lüzumlu görülen hü· da yine daimi, fakat kfiltilr hizmeti oı .. 
kümleri konuşmaktan ibaretti. mıyan işle iştigalin gazeteciliği mes-

Bu müzakerede kanunun birinci fas. (Sonu Sa. 6 Sıı. 51
4 

·Emniyet amir ve memurları 
arasında yeni tay·nıer 

(Yazııı 6 ıneı eayfada) 1 

Dün bır tramva 
Oradan Halk Bankası umumi mer. 

kezine gitti, Ankara Halk sandığının 
yaptığı muameleler baklanda müdür. 
den izahat aldı. 

Ernlnl5nU • Bebek hattında f~teyen 
tranwaylnr:lan bir! dUn akşam Uzeri 
lıı:aral.öydeıı gccerkcn yoldan cık

mıştır. Şirket memurları hemen ko
şarak vaka yerine yetişmişler, hayli 
mllddet uğraşmışlarsa da tramvayı 

Mütea1ı:ib::n Türk Ticaret ve Mer
kez Bankalarına giderek bu müessese 
!erin fanliyctlcri etrafında genel direk
törlerinden malUrnat aldı ve her bL 
rinde yarımşar saat kadar kaldı. 

·····::--·····························-··· : : •••• _ .... •••••••••••••••••••••••••••••••• :::::::.-:::--n 

H Yarınki gazetemizde ~i 
:: !C .. .. .. .. .. .. -·-.. .. 
il Dördüncü i!Eminönü meydanında 
== Mahkum r: 
il Cep romanlarımızın .ıtıucJNe yapıldı, ne yapılacak? 
.:: seri initcşkiledenvesürük- U K" "k b" b" k . d"kk" d" t ·r h" · 

btr t11rtn yola sokamamışlnrdrr Bu- Ei Jey'c' v k' 1 , t "k I I İi UÇU lr Ore ÇI U anı Or mı yon ISSe I · :: ı ı a a ar en rı a ar a :: • • • 
nun uzerınc tram,·ay esıc1 :cyrıserer Ei k nlı ı . , . :- , !i Şehrı·n ı·marını temı rı etmek IÇIIl memurluğunun aralık soka"ınn nlm- :: a nr macera)ı hıka) e :: 
mıştır. nu ylizden tramvaylar )arım ~i eden meraklı bir mevzu ·u~ • k " t •ht• 
saat kadar işleyememiştir. u .. -.... ·--= ... -.... -===mr."11--- 1 yenı anunı mevzua a 1 ıyaç var 

(Yazısı 7 inci sayfada) 



T~;~üme ahlakı\Almanya mevzii kalacak bir 
ön::;ı~~~~~r~B~~~ekl~- harbe hazırlanmış bulunuyor 

2-KURUN 14 EYLOt: 19~8 

bı okumakta belki biraz geç kaldım. 
Fakat insan için küçük imkanlan fet. 
hetmek bile zaman zaman bir muvaf. 
fakıyet halini almaktadır. Bu iki ese. 
ri okuduktan sonra içimde onlara dair 
değil, fakat kendimiz hakkında söz 
söylemek ihtiyacım duydum. Çünkü 
bu iki eserden biri Hintli şair Tagor. 
dan yapılmıt bir tercUme, diğeri Her
mann Su derman, E. Allan Poe, J. 
M. Machado de Assis, Jan Neruda, 
Karolay Kisfaludi, Frene Ma.lnair ve \ 
Maksim Gorkinin seçme hikayelerini 
ilıtiva eden Yarasa adlı eacrdir. 

Tagorun Bahçıvanm.da olsun, Yara
aa'da olsun, İbrahim Hoyi dikkate ıa. 

yık noktalar arzediyor. Bu noktaları 

kısaca hülaııa etmek mümkündür: 

Tercümede kıskanç itina her satır. 

da göze çarpıyor. Bu mütercimin ede. 
biyat davasını nasıl bir haysiyet meıe. 

Jesi yaptığını anlatıyor. Kültürlü mü. 
tercim, bilhassa edebiyat kevscrinden 
tatmaya muvaffak olmuş bir müter. 
cim için en bUyilk ıztırap mevzuu, as
lı ile tercüme ettiği eser arasındaki 

münasebeti muhafaza edememek kor. 
kusudur. 

İbrahim Hoyide manevt ve kendi 
kendini kontrol ve esere hlyanet et
mek cnditeıi kuvvetlidir. Bu tcllkki. 

rıln bütün eli kalem tutanlar ve bil
hassa tercüme itlerile me§gul olanlar 

arasında bir meslek ahlfl'kmın esa. 
aını teşkil etmesi ne kadar arzuya Ul. 
yıktır. 

Birlnc;i nokta budur. 

!kinci nokta, seçkideki zevk ve çeşit 
bolluğudur. 

Tilrklyenln R8nesanı başlangıcında 

bulunduğuna §Uphe yoktur. Ne tercU .. 
me edilse k!rlı:.dır. Ve nitekim bu hız. 
la ton ton tercüme yaııyı rotatifler 
yutmakta, dağ gibi milrekkep ve ki. 
ltt 11toklan bu yü.zden dUz ovalar ha. 
llni almaktadır. 

Fakat itinalı tercümeye ne 'kadar ih
tiyaç vana, bu tercUmelerin bizim e. 
aebiyat bahçemizde gUbre değil, bir 
aıı olmaıı da o kadar zaruridir. 

Tercilme eserlerin yalnız: okuyucu. 
Jann ruhuna bir an için egzotik bir 
meyva tesiri yapmaktan ziya.de, bun. 
Jar millt edebiyata teknik ve ruh bakı. 
mından yeni eserler kazandıracak bi. 
ter örnek olmalıdır. 

''Yarasa., bu bakımdan •ne güzel bir 
,ıUmunedir. Kültürlü mütercimin vazi
f eıi bizim bahçeye nadide yeni fidan.. 
Jar, yeni aııtar getirmektir. Harcıalem 
manav dU'kklnlannın kendilerine göre 
müşterileri bol bile olsa 1 

Bu takdirde hiçbir devletin 
müdahale etmiyeceğine de 

kanaati var ... 
Mebuslar, banker -. 

ıer ve orta. sınıf Yazan: 
- - -

Fransız halkı: Fransız kadın gazetecisi 
- HiUer oynadı· T b . 

ğı pokerin eon oyu. Jenevyev a uı -~ ~---,_,, ~ --~ nuna geldi! diyor. 
lar. 
Şimdiki halde, 

öyle. Çünkü, aşağı 
yukarı altı hafta· 
danberl, Almanya· 
daki resmi mektep

teplerde "1950 de bUyUk Almanya.,, 
nın haritası aola§ıyor. ''1938 deki bil.. 
yük Almanya,, dnn sonra eimdi bir de 
bu çıktı. lklsi arasında ne büyük fark 
var! 

1950 bUyUk Almanya.1md& Çekoaleı. 
vakya, Romanya, Ukrayna. Almanya· 
nın eyaletlerini teııkil ediyor. Lehiır 
tanın bir çok yerleri. Lehistan korido
ru, Litvanya, Letonya, Estonya da. öy 
le! F.easen diğer haritada da Alınan hu 
dutları içinde görülen Alsas Loren de 
bu haritaya dahil 

Demek oluyor ki, Bitlerin oynadığı 
oyunun sonuna gelmi§ değiliz. Hitler, 
tahayyül ettiği muazzam Almanyayı 
umumt bir harp çıkmasına meydan 
kalmadan kurmağa muvaffak olacağı. 
nı gittikı:e daha. büyük bir vuzuhla gö· 
rilyor. 

Geçenlerde, Berhtesgadende Hitler 
Videmana bazı Alman aehirlerini na
sıl gllzelle§tirmeyi dU§UndUğUnden 
bahsediyordu. Videman Hitlere - 1n • 
giltere ile Fra.naanm Çek meaeleahıde 
aldıkları vaziyet Uı.erine • bu vehrin 
bombardıman edilmeleri ihtimalinden 
bahsedince Führer omuzlannı silkti, 
istihza ile güldü ve: 

- Harp ancak Rusya ve Fransa ba· 
na hUcum ederse çıkar! dedi. lngilte
reye gelince, onun yapacağı eeY sade. 
ce Fransayı takip etmektir. 

General Vuillemin (Fransız hava 
erkanı harbiye reisi) Göringe - icap 
ederse • Fransanm, Fransız - Çek 
r. isakını tatbik edeceğini söylediği 
zaman Mnre§al ona: 

- Ne manasızlık! diye cevap ver
di. Bir iki bin Bohemyalı için iki bü· 
yük millet harp eder mi hiç! lmkant 
yok! 

Berlinde verilen son ziyafet esnasın.. 
da. Alman ileri gelenlerinden biri 
(Fransan:n Berlin elçisinin k3.I'ısı) 

Madam Frans.ua Fonse'ye §Öyle de
mişti: 

- lki aya kadar ordumuz Çekoslo. 
vakyada olacak! 

Bütün bunlar gösteriyor ki, Fransız, 
lngiliz ve Rus hükUnıetlerinin söyle· 
diklerinin hiçbiri şimdiye kadar, Sü· 
det işine müdahale ederse umumi bir 
harp çıkacağına i!ma edememiştir. 

Bugün Vilhelmetrasse'nin fikri şu. 
dur: z 

"Ordumuz Südet Çekoslovakyasma 
girerse Fransa Çeklerin yardımına na
sıl gelebilir? Fra.nsa ile aramızdaki 
sulhü muhafaza ettiğimizi söylersek 
Fransa neye muharebeye girsin? Şüp. 
hesiz, 1'"ransa eef erberlik ilan edecek' 
tir, etsin!. Sonra bizimle mtizakerele' 
re giri§ir. Müzakereler olup bitinciy& 
kadar da Çekoslovakyadaki ''haklı .. 
yayılma hareketimizi tamamlarız! Da. 
ha başka bir §eY de yapabiliriz: Fran.. 
saya hava misakı, sil!hlarm tahdidini 
ve onu çok memnun edecek olan bir 
müstemleke anlaşması teklif ederiz.,, 

t>emek ki, Alman hükfımetinln harp 
tehdidi usulünün muvaffak neticeleT 
vereceğine bUyük bir itimadı var. Blı\ 
da Bitlerle Göringi harbin mevzii ka, 
lacağına. dair katı eekildeki kanaati. 
ortadan kaldırmak için mücadele~ 
sevkedecektir. Berlindekl bliyilk elçt. 
lerln fikrine göre Alınan ordusu SU· 
det mmtakasma. eerbestçe girecekler" 
dir. Buna mlni olacak yegAne teY• 
• her hangi bir vasıta ile - AlmanyadL 
ki bu ruh halini değiştirmeğe muvaf• 
fak olmamızdır. Bunun da 20 veya 30 
eyltlle kadar olması llzımdır. ÇünkU 
o tarihte, Almanların Ren sahilind• 
yaptıkları tahkimat bitmie ola.caktw 

Berlindeki elçiler , hükC\metleri ta• 
rafından fikirleri sorulduğu zaman §U 

ka.na.ati ileri sürdüler: Yüz bin kadar 
ihtiyat efradının silAh altına çağml. 
n1ası - yalnız bunun hakkında, tablt 
bUyUk bir ketumiyet muhafaıa edil. 
mesl l!zımdır ld, Almanya malUınatı 
Fransadaki bir çok "muhbir,. !erinden 
alsın - ve Ingiliz filosunun teksif e
dilmesi Alınanyaya nihayet (hakiki) 

1 Devey - Hines davası 1 
hlyeti vardı. Başmilddeiumumtnin Nev 
yorkun tarihinde bir misli daha. garlll. 
memi§ derecede mUhim olan bu dolan
dırıcılık, sahtek!rlık ve nüfuzu suiis
timal dava.ısını maksadına göre neti. 
celendirmek için bu salahiyetinden is· 
tifa.de etmek istemesi tabii idi. Devey, 
Diksi ötedenberi gangsterlerin işleri 
ile yakından alakalı olduğu için bun. 
ların eırlarmı öğrenmek hususunda bu 
adamın malfunatı çok iıe yarayabilir
di. Diksi Davis tevkif edildikten son
ra. tam altmıe gece hapishaneden çık. 
mış ve bütün bu geceleri metresi Ho
pa Rore'ın yanında geçirmi3ti. Hapis.. 
haneden metresinin apartmanına gi
dip gelirken de dalma yanında iki 
detektif bulunmuf:tu. Bu vaziyete göre 
bu i§te Deveyin gizli bir tertibi bulun
ması ihtimali kuvvetli idi. Fakat bu 
ihtimalin ne dereceye kadar doğru ol. 
duğu ancak Men! muhakeme başladığı 
zaman anlaşıla.bilirdi· 

-3-
HULASA 

Nevyork cinayet mahkemesi, 
bqınUddeiumumisi Devey Ameri. 
kada bugUn iktidar mevkiini e· 
llnde tutan Demokrat Partisinin 
en bUyUk reislerinden olan Hinesl 
tevkif ile gizli bir loterya tertibi 
ve her sene halktan milyonlar do
landıran gangsterlerle suç eerikl 
olarak mahkemeye 111evkcdiyor: 

' Deveyln Hinea ile beraber tevkif eL 
tırdii;ri adamlardan biri Nevyork 
gangsterler tegkilMmın reisi olan bl· 
ra kralı Duç Şulı;un eski avukatı Dik. 
ili Da.\is idi. Bu adnmın yine bu sıfatla 
Hines ile de sıkı bir miinasebeti var
dı. Tevkifi .kararı da bundan ileri ge
liyordu. 

Amerikanın Filadelfiya §ehrini f evka 
18.de lüks bir apartmanında Hope Da.re 
isminde çok cazibeli bir metresi ile 
birlikte yaşayan Diksi Davis tevkü e· 
Clildiği zama.n sevgilisi ile bir yatak 
içinde yakalandı. 

Diksi Davisin tevkifinden sonra bir 
p.yia çıktı: Geceleri yanmda iki de. 
tekti! olduğu halde hapishaneden çı· 

kanık tedavi edilmek Uzere bir dok
t.onm İltüvi söyleniyordu. Bir 

mtiddet l!Onra anlatıldı ki, bira. kralı. 
nın avukatının gittiği yer ne blr bas. 
ta.hane, ne do bir doktorun muayene o· 
dasıdır. Doğrudan doğruya metresi o. 
lan Hope Darcnin apartmanına gide
rek gecelerini orada zevk ve rahat 1· 
çinde geçirmektedir. 

Bu hfldiscnin keefi iptida. Nevyork 
efkAn umumiyesinde derin bir hayret 
uyandırdı. Fakat sonra ikinci bir ri
vayet her tarafta hayret uyandıran 
bu hldlseyi izah etti: 

Diksi Davis geceleri metresinin a. 
pa.rtmanına. Deveyin hususi mllsaadesl 
ile gidiyor. Hope Dare mtiddeluınuml
den bu müsaadeyi almak f çin Hines 
aleyhinde bildiklerini itiraf ettirmek 
için Diksi Davis Uzerindeki bütUn nü. 
fuzunu kullanmak vaadini vermi§tir.,, 
deniliyordu. 

Hakikaten bu rivayet ihtimalden u· 
zak değildi. Zira Amerika kanunları 

mucibince Deveyin gangsterler te§ki
latı gibi toplu cinayet şirketleri ile 

mücadele etmek için suç şeriklerindc?.ıı 
bazıln.rını cezadan hariç bırakmak vaa 
di ile onları kazanmak ve vesikaya 
mUstenit itirafltı.rınt diğer 111uçlular a. 
lefhlnde delil olarak kullanmak ısall-

Bu hadil!leler ortaya çıkınca gangs· 
ter rezaletine bir aile rezaleti karı§tı. 
Diksi Davis esal!len evli idi. Karısı 
Nevyorkta bulunuyordu. Diksi Davi. 
sin Hope Dare isminde bir metres ya
nında tevkif edildiğini Amerika gnze. 
telcri yazınca nikahlı e13inin mahkeme. 
ye talAk davası açtığı ga.yiaları mey
dana çıktı. 

!Hl.ve edelim ki, Deveyin tevkif ka. 
ran verdiği mühim ıahslyetler bun • 
la.rdau ibaret değildi. Muhakeme ba§
lamadan bir gUn evvel bütün Amerl. 

vaziyetin ne olduğunu anlatabilir. 1 
Şimdiy~ ~~dar ._Frar_ıs~z ve İngiliz GÜ reş mıntaka 

hU.kfunetlerının sozlerının yalnız laf. 
ta kaldığı hakkınd~i kana.at.in ifra- bir: n c·ı ı ı· g- ·ı 
ta varması Alman hukfımetının nota. ' ~ 
ıara en ufak bir ehemmiyet bile ver- Kasımpaşa klübü 18 
m.esine mA.ni oluyor. I b' . . td 

Almanya.da. mevzii kalacak bir mu· puvan a it lnCI 0 U 
harebe için bütün hazırlıklar yapıl • iki gecedir devam eden İstanbul 
mış bulunuyor. Bir iki saat içinde bir mmtakası güreş birincilikleri dün biti. 
milyon asker Çekoslovakyaya yUrUye- rilmiştir. 
bilecek. 500 bin asker de Ren boyun. Kasımpaşa. kllibU 18 puvanla istan-
da nöbet bckliyecek vaziyettedir. bul mınta'ka birinçisi, Beykoz 7 pu-

Fon Ribbentrop, bir iki gün evvel vanla ikinci, Beıiktaı 5 puvanla üçün. 
ltalyanın Berlln elçisi B. Attolikoya eti, Galatasaray üç puvanla dör.düncü 
Alman ordusu Südet arazisine girdiği olmuştur. 
takdirae İtalyanın ne yapacağını sor- Güreşlerde alınan neticeler ıunlar. 
muş, elçi §U cevabı vermi~tir: dır: 

- ŞUphesiz ki, yalnız Çekoslovak· 56 kiloda: Beyko::dan Vahdet birin. 
yada kalacak olan bir muharebeye mU. ci, Kasım paşadan Ahmet Yener ikin. 
danale etmeyiz. Hatta. Fransaya. kar§I ci, 61 kiloda: Kasımpaşadan Mehmet 
bile herhangi bir harp hareketinde u- birinci, Beykozdan Hüsnü ikinci, 66 
zak "-.ı.lınz. Fa.kat, µmum bir ihtilaf kiloda: Kasımpap.dan İzzet birinci, 
kaı şısmda Şimali Afrikadaki menfa. Beykoz.dan Ali ikinci, 72 kiloda: Gala. 
atletimizi dü§{inUrUz.,, tasaraydari Faik birinci, Kasımpaıa • 
Şu halde Mussolini şimdiki halde dan Saim ikinci, 87 'kiloda: Kaıımpa. 

Bitlerin mevzii harbini tercih ediyor. tadan Dursun birinci, Be§iktqtan Şev. 
Almanya da mevzii kalacak bir harbe ki ikinci, ağırda: Samıunlu Ahmet ra. 
hazırsa da ihtiyat askerleri yoktur. kipsiz birinci. 
Petrolu yok, parası yok, iaşesi yok. Birinci çıkan güre~iler pazar gii. 

Nazi aefleri Paris, Londra ve Mos- nü Ankaradaki Türkiye birincilik mü.. 
kovanın harekete geçeceklerine ve A· aabakalanna i§tirak edeceklerdir. 
merikanm da onlara çok geçmeden il. 
tilıak edeceğine kanaat getirirlerse 
Hitlcr - kendisi ~sen ne kadar is. 
terse istesin .. planından vazgeçnıeğe 
mecbur olacaktır. Esasen Hitler bir 
uunandnnberi Göringle ihtilB.f halinde 
bulunuyor. Göring onun Avusturyayı 
ilhak ederken Çekoslova.kyaya da. yU· 
rümemin ->lmasını asla affetmemiştir. 
Çünkil o zaman Alman askerleri Çe. 
koslovakyaya Avusturya hududundan 
hemen gireceklerdi. Bunun için Göring 
bugUn Almanyanın Sildet mwt.alu&SI. 

ııı iggalini pek heyeca.mız k&r1ılaya
ca.ktır. 

"Harp veya sulh,, meselesi bir ke
re daha Hitlerin değil, büyUk demok· 
rasilerin elinde bulunuyor. 

DOZELTME 
İbrahim Hakkı Konyalınm dünkU 

sayımızın ikinci ıahif esinde çıkan ''Bah
riye 'kitabın: Piri Reis değil, Şair Mu
radi,, yazdı başlıklı makalesinde bazı 
tertip ha.talan olm~ştur. 

Ezcümle 4 Uncü sütundaki manrum 
parçan·n on birinci mısraındaki ikinci 
EVVEL kelimesi OL, 19 uncu mıs. 

radaki Padişah kelimesi Padişalıa, 20 
inci mısradaki Fıkra kelimesi Fakra 
olacaktır. Ta~hih eder, özür dileriz:. 

kayı hayrete düşüren yeni tevkif ka· 
rarlan da vermişti. Bu kararlar ile 
gangsterlerin suç §eriki olmak uz.ere 
Nevyok mahkemesi azalarından Hu. 
lon Kapgav, Fransis Ervin, Vilyam 
Dodge isminde üç kişi daha tevkif o
lundu. Bunlardan sonuncusu başmUd
deiumumi Dcveyden evvel bu makamı 
işgal ediyor, Binesin en kuvvetli bir 
mü:ı..ı.hiri bulunuyordu. 

Rivayete göre, mevkuflıışdan: if~e. 
l!line en ziyade ehemmiyet verilen ıs
mi yukarda geçen Diksi Davis olacak. 
tı. Zira mevkuf bulunduğu günler zar
fında geceleri Hope Darenin apart
manına gittiği söylenen bu adam son 
günlerde 200 bin dolarlık bir para ke. 
f aleti ile serbest bırakıldı. Ondan son
ra tekrar aevgilislnin apartmanında 

yaşamağa ba§ladı. BütUn rivayetler 
husus! bir muameleye tabi tutulur gi. 

bi görünen bu adamın Hines aleyhin· 
de ügaatta bulunacağı noktasında 
toplanıyordu. 

Tevküinden 111onra Hinesin vaziyeti
~e gelince, o güne kadar Nevyorkun 
diktatörü olan bu adam birdenbire 
münzevi bir hal almı§tı. Doğrudan doğ 
ruya hiçbir kimse ile tenıns etmek is. 
temiyordu. Bununla beraber kendisi· 

nin avukatı halli. yüksek perdeden attp 
tutuyordu. Eğer icap ederse intihap 
dairesi ~alisinin bir günde hakkında 
tahliye karan almak için bir mil)·uu 
dolar toplayacaklarını söylüyordu. 

Kontrplak nizamnamesi 
Ankara, 13 (Telefonla) - Tiirk 

kontrplak normları hakkındaki nizam
namenin meriyete konulması Vekiller 
Heyetince tasdik edildi. Nizamname 
bir ay sonra meriyct mevkiine gire
cektir. 

Çelikel Lisesi bitti 
Zonguldak, (Hususi) - Yurtsever 

zengtnlcrlmlzden Mehmet Çfı,llltelln _ 
fiO hlrı. u,.~ ou.rtfı•l• .,,..-p4·~.ı.·6· ıır," .: 
blnasınm lnşaatı bitmiş ve Maarlf "' 
VekUeU binaya "Mehmet Çelikel LI· 
sesl" adınrn verlldlğlnl blldlrmlottr. 

Liseye talebe kayıt ve kabulOne 
başlanmıştır. 

Dünkü hava 
Ha\·:ı, yurdun Trakya, Kocaeli bölgeleri 

ile Egenin şimali kısmında kapalı ve ya
Aışh, Orta Anadolu ile Karadeniz kıyıla
rında ve cenup doA'tJsunda çok bulutlu ve 
me,·zil yaAışlı, diğer bölgelerinde bulutlu 
f{c~·mlş, rUıgftrlnr umumiyetle şimall istl
k:ınıcııcn orta kuvvette esmiştir. 

Dün fst:ınlıulda hava cok lıulutlu ve kıs
'"'m yn{!ışlı ııecmiş, rllzgAr şlmıılt •sitlkn
mcttcn saniyede S - 5 metre hızla esmiş· 
tir. Snnt 14 de hava ttız.~ikl 758.6 milimet
re idi. Si.ıhunct en yüksek güneşte 59, göl
ge le 24.9 ve en dilşük 14.9 santigrat kny
dt•dilmlşlir. 

Binesin bir melek olduğunu ıuar ile 
iddia ediyordu. 

Hines mün.zevf idi. Fakat yine me. 
taneli muhafaza ediyordu. O kadar kl. 
pervasızlığı kendi aleyhinde en kuv
vetli itham vesikalarını ellerinde tu • 
tanları bile şaşırtıyordu. 

Pek nadir olarak kendisi ile görüş.. 
meğe muvaffak olanlara sükunet ile 
şöylu diyordu: 

- Benim aleyhimde ortaya atılan 
ıeylerin hepsi uydurmadır. Nevyorkun 
a:ıe kadar namuslu insanı varsa hepsi 
benim lehimde şahadet eder. B nim a
leyhimde söylenen fenalıkların hl ç bl. 
ri ile en ktiçUk bir mUnasebetim yok· 
tur. Yirmi be§ eenedenberi Nevyorkta 
yaptığım iyillkler, burada geçirdiğim 
namusk!rane hayat meydandadır. De
vey denilen kUçUk adam gelip bana. 
çatmakla. bqmı kayaya çarpmıı olu. 
yor. Nitekim onun emsalini herkeı bl· 
liyor. Beni itham etmek ki.fi değildir· 
Bu ithamlan isbat etmek, delll göa. 
termek de llınndır. Devey, bu delille
ri bulamıyac.ak, gösteremiyecektlr. 
'Xamıımile maısum bulunuyorum.,, 

Hinesln bu sözleri başmüddeiumu· 
miye nakledildiği zaman o, sadece o. 
muzlarını silkerek ri5yle demekle ik
tlfa etti: 

- Ben bazının!,. 
!§tc Devey • Hines davası geçen a

ğustosun ortn.smda. büyle bir hava i
çinde ba§lıyordu. 

(Arkası yarın)_ 

.. 
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Zavallı mahkeme! 
Mahkemeler, insan haklarının tartıl

<lığl, haklı ile haksızın aynldığı yerler
dir. Oraya herkes aaygı ile girer. Mil
letler, bu salonlara heybetli bir geniı
lilty ağır bir ihtiljam vermeğe çalııır • 
Jar. Hakimlerin kıy af etlerindeki husu. 
siyet de, ruhlarda tesir uyandırmak 
isteğinden doğmuıtur. 

Toprak altında 1 

kalan amele 
Oün şahitler dinlendi 

.Altı ay kadar evvel Beyoğlundakl 
eski Yunan konsoloshanesinin yıktı
rılması esnasında bir çökme olmuş, 
ııusnU adında bir amele toprak altın
da kalarak ölmUştU. 

Bu, böyle olmakla beraber, arada 
sırada gülünç, maskara hadiselerle o 
büyük, o heybetli yerlerin vekarı in· 
citiliyor. Dünkü Kurunda ben, böyle 
bir dava okudum. 

Hidise ıu: 
Amerikadaki Kadınlar Birliği, bir 

kır eğlencesi tertip etmit· Hani ıu, 
bizim "kermes,, ler gibi birıey ... Bir. 
çok numaralar arasına tutmuşlar, bir 
de .. hiç alkla gelmez acayiplik kanıtır. 

mışlar. 

Bilirim bunu okuyunca; 

- Eh olur a ... Amerika 
bette acayiplik yapacaklar. 

bu! .. El. 

Diyeceksiniz. Lakin bu acayiplik, a
damı ilkin güldüren fakat b:raz dü§U
nilnce, adamın tüylerini ürperten bir 
faciaya pek benziyor. 

Kadın Birliği, tutuyor, güzel, enine, 
boyuna yirmi sekiz yaşında bir deli· 
kanlıyı 'kandırarak piyangoya k.cyu
yor. Kime düşerse güzel, çirkin, genç 
ihtiyar, aa~lam, sakat onunla evlene-

cektir. 
Piyango çekiliyor ve zavallı deli

kanlı e!li beşlik bir mendcbura dii§Ü

yor. I"ı.:ın elli be§ senelik kızlığın:n 
bütün ihtirasile adama yanaşıyor. Fa
kat erkek, bu canlı kabusun fıldır fıl-

köpildır clönen i;Özlerini, 'kenarları 
ren atzını, ıaı·Iapn gözlerini görün

ce, tabanakuvvet kaçıyor. 

Kaçıyor, ama kadın ~a arkasını bı. 
rakm yor ve nihayet yakalıyor. Kav. 
c• gtlrUltU ve etraftan yükselen kah. 
kahaıar araıırrda, meseı~e pon• ını· 
rı§ıy:>r ve mahkemelik oluyorlar. 

Şunu da unutmayınız, ki bunlar dCS. 

vUıtUJderl, birbirlerine kUfür ettikleri, 
devlet kanunlarını çiğnedikleri için de. 

til, hayır, eıki esir pazarlarını andı. 
Tan, §U mahut piyanko ahk5.mı yUzlln. 

den mahkemeye gidiyorlar. 

Mahkeme aalonu, bütün heybet ve 

ihtiıamile, hakimler, viedanlan titre

ten dokunaklı kıyafctlerile bu maska

ralığa kart§ıyorlar. Netice, tabii bot 
çikıyor. Yalnız böyle ayıp bir geyi 
göze aldığı için Kadınlar Birliği, pa. 
ra cezasına çarpılıyor. 

Vakayr, net:ceyi okuduktan ıonra. 

istemeye istemeye ''.zavallı mahkeme!,, 
demekten kendimi alamadım. 

rui 
tik. 

Amaıra limanındaki 
temizlik 

Bartın, - Amnsra limanının te
nmoslnc başlandığını blldlrmlş-

Limanın sıgıaşmasına sebep olan 
batık vapurların çıknrılması işi ek
siltmeye çıkarılmış, fakat talip çık-

madığından bu işin Deniz Ticaret 
MUdUrlilğU tarafından yapılması ka
rn.rlnştırılmış ve tetkikat yapılmış
tı. 

Dikkatsizlikle lHUme sebebiyet 
vermek suçundan asliye birinci ceza 
mnbkeınestne verilen mUteabbit Ah· 
met ve kalfa Antuan'ııı muhakeme
lerine dUn başlanmıştır. 

tddtaya göre mllteahhlt Ahmet bi
nanın yıkılan Uc kat molozlarını ze
min kat ta,·anın çekemiyeceğlnt dU4 

şt!nerek Antuvana temlzletmP.slnl 
söylemiş, fakat Auntuvan aldırmıya
rak kazaya sebebiyet vermiştir. Din· 
lenen şahitlerden amele Yakup ka
ıayı şöyle anlatmıştır: 

- Babamla beraber cahşıyorduk. 
nınlenblre boğuk bir sesle beraber 
tn\'an çöktU. HUsnU ile babam moloz
lar altında kaldı. Ben birdenbire at
lıyarnk can havliyle babamın kolunu 
yıı.kaladım. Çektim, yardım edenlcr
lo beraber zorla kurtardık. Fakat 
J-.11.ı::nilyU çıkaramadık; öldU. demiş 

ve: 
- Ameıeden biri kalfaya tavanın 

hu 'llolozları çokemlyeceğlni söyle· 
dl. Kalfa: 

- Sen karışma. Tavan daha bu 
kadar yUk olsa çeker, dedi. Sonra da 
ertesi günU pazar olduğu için çalışıl· 
madığını YC pazartesi günü tcmlzlc
teceğlnl söyledi. Fakat pazar günU 
amele çalıştığı için kaza oldu, demitı· 

tir. 
Kalfaya amelenin pazar gUnU ki· 

min tarafından çalıştırıldığı soruldu. 
Antuvan: 

- Ahmet iş yaptırmış; geldiğim 
zaman amele çalışıyordu. demiştir. 

u .. aakam'" -.ıu...1;uı.hlt1o•1 .ıo di,.. 
lemek Uzere dller bir gUne bırakıl· 
mıştır. 

Kültür Direktörü 
İstanbul Kültür DlrekförU Bay 

Te,·flk Kutun lstanbulun bu yılki 
kUltUr vaziyeti etrafında bakanlığa 

izahat vermek üzere Ankaraya gide
ceği dUn sabahki gazeteler tarafın
dan yazılmıştı. 

Yaptığımız tahlcıknta göre bu lın· 
bor doğru değildir. Bay Tevfik Kut 
Ankaraya gltmiyecektlr. KilltUr Ba
kanlığı bu yıl lstanbulda açtığı yeni 
orta okullarla ihtiyacı önlemiş bu
lunmaktadır. Öğretmen kadrosunun 
mUhlm bir ksımı da Bakanlık tara
fından gönderllıntştir. 

Gene hapishane binası 
Hapishane binasının ft.kıbcti hakkın 

da tetkikat yapan komisyonun ka· 
rarlarmı lhtlYa eden dosya Ankara
ya gönderllmtştl. 

Dosya, Maıırlf VckA.letl tarafından 
mütehassıs mimarlara tetkik ettiril· 

mektedlr. 
Rekor kırmak isteyen 

kumarbazlar 
Hasan ,.e Mehmet adında lkt ku-

marbaz Fatihte bir kah\•ede tam 48 
saat hiç blr şey yemeden ve uyuma
dan kumar oynamışlar, ihbar Uzeri
no kah,·c basılarak yalcalnnmışlar· 

dır. 
Kumarbazlar lktncl sulh ceza mah 

kemcslnde dokuzar lira para cezası
na carptırılmışlnrdır. 

Geçen hafta, llman mütehassısı . Bir tevkif 
Beyoğlunda birçok eYlerl soyan 

gece hırsızı .Mehmet Ali dün adliye
ye sevkedilcrek dördUncü sorgu ha
klm Iiğlncc te\'kif edilmiştir. 

I • - KURUN 14 EYLt)l; 1938 

! Günün Aklslerl 

ı2 yaşında bir yankesici f Havacıhk dersi 
Kağıthane kö -

yünde u numaraı,ı Bu ders yıh başından itiba-
eyde oturan Osman 1 1 
kızı Ayşe cemtıe _ ren program ara a mıyor 
nln tramvaya bl - OnUmüzdeki derı yılı başından iti· 
nerken cebinden 5 baren lise ve orta okullarda haftada 
lirasını alıp kacar- bir ders olmak Uzere havacılık dersi 
ken ikinci şube U • okutulması Kültür Bakanlığı tara
çUnctı kısım me - fından uygun görUlmUştUr. 
murları tarafından Havacılık dersinin ne suretle oku-

görUlUp yakalanan yeni yankestcller- tulacağı yakında bir mllfredat proğ· 
den Sllrtlt 12 yaşlarında Ahmet oğlu ramiylo tesbit edtıerek bUtün okul
Osman dUn cUrmU meşhut mahkeme- lara bildirilecektir. 
sine Yerilmiş, paralar sahibine iade 
edllmlşttr. 

yaşın beş 

---o--
Ç ora p fahri katör-
lerlnln toplantısı 
Bugün saat 15 de Milll Sanayi Bir. 

liğinde bütün çorap fabrikatörlerinin 
ittirakile bir toplantı yapılacaktır. 

Toplantıda Sanayi Birliği reiıi ve 
umumi katibi de hazır bulunauk, son. 
zamanlarda §ikayet mevzuu olan ve bir 
türlü halledilmeyen çürük çorap me. 
seleıi üzerinde görUtUlecek, bu hu
susta bütiln fabrikatCSrlerin miltalea 
ve dilekleri sorulacaktır. 

Temizlik arabalan 
Belediye temizlik arabalarını yenile. 

mektedir. Şimdiye 'kadar 220 araba 
çıkmı§tı. Yeniden 120 daha yapılmak
tadır. 

Gelecek sene kamyon alınacak, ge. 
niı sokaklardaki evlerden çöpler kam
yonlar vasıtasile t.oplatılaeaktır. 

Temizlik amclelerinin mikdan da 
gelecek sene bütçesile arttmlaca'k
tır. 

O ç kişi yaralandı 
Çarşıkapıda oturan Asker namile 

maruf Kazım, V cfada Semiha isminde 
bir kadını çakı ile başından, Semihaya 

•faililU cı\ka& Q.,Ja-& -~ ar 
lamıı, kaçmıştır. 

Yaralılar tedavi altına alınmı§lar-

dır. 
Bundan baıka, Alemdarda ipekçi 

hanında oturan Çolak Ahmetle cEki 
kayınbira.deri Ali ailevt bir ::ebeptcn 
kavgaya tutu§muılardır. Ahmet Aliyi 
karnından ve bacaldarından yaralamıı
tır. 

Basın Kurumunun daveti 
İstanbul Basın Kurumundan: 
İstanbul Basın Kurumu, heyeti u. 

mumiyesi 15.9.1938 perşembe günU 
saat 13,30 da toplanarak :haıulanan, 
Basın Birli~i kanunu nizamname pro. 
jesini müzakereye devam edecektir. 

Sayın üyelerin teıriflerini rica e
deriz. 

Çatalca ve Şile kazalarının 
güzel bir teşebbüsü 

Bu yıl tstanbulun 30 köyünde ye
niden llk okul binası vUcuda getiri· 
leceğlnl yazmıştık. 

Dert, bu işe ehliyet kesbetmiş o
lan kimseler tarafından '\"erllecekttr. 
Havacılık mUfredatınrn en mUhlm 
kısmı havacılık sevgisinin talebede 
uyandırılması hakkındaki prensip 
ve hedeflerdir. 

Okul li.boratuvarlan 
Kültür Bakanlığı ııselerln fen bil· 

glsl ve kimya IAboratuvarları etra· 
fında genel lspekterlerln ve okul 1-
darelerlnln verdikleri raporları tet
kik etmektedir. Bu raporlara naza
ran bu yıl ayrılan fevkallde tahıi
satla gerek alAt ve gerekse ecıa nok· 
sanları tamamlanacaktır. 

Llboratuvar ihtiyacı önlendtkten 
sonra talebeye dersleri dalma amelf 
blr surette öl;reUlecektlr. 

---0-

Ekalliyetlerin dera ıaatleri 
Ekalliyet lise ve orta okulları şim

diye kadar haftada '2 aaat ders o
ku tmakta idiler. KUltUr Bakanlığı
nın gönderdiği bir emir üzerine bu o
kullar da resmt lise ve orta okullar 
gibi haftada 36 saat ders okutacak-

lardır. 

Ambar buhranına çare 
İstanbul.da başgöstercn anbar sıkın

tısmı anJtmak ve 1öia bir samaııa mUo 
ha11r kalmak üzere Deni• Ban'k e
lindeki antrepo tesmiye edilen mahal. 
lerin de gümrükçe anbar aayılmaıı ve 
bunlara konacak eıyarun 2 senelik 
müddete tibi tutulması takarrür etmit-

tir. 

Yalnız anbara çevrilecek antrepola
ra bu yeni usulün tatbiki tarihine 
kadar ıgirmiı olan malların eski mild. 
detlcrden istifade etmesi şart kotul. 
muştur. 

---o-

Gümrük idarelerine bir 
tamim 

Gümrük ve İnhisarlar Ve'kalcti ta
rafından dl.in bütün gümrük idarele. 
rine ve bu arada İstanbul baımüdilr
lüğilne yeni bir tamim yapıtmııtır. 

Bu tamime göre; liman haricinde 
deniz.den çıkarılan cıyadan ecnebi ma. 
lı olduğu tevıik edilenlerin ntııı 
maliyece yapılacak ve gümrüğe ait 
resimler derhal tahsil edilecektir. 

Bir talihsizlik 
örneği 

Genç bir muharrir, yazdığı romanı 
matbaa matbaa dolqtll'arak • neşre. 
bilmek Umidile yazı müdürlerine ve 
rir ve birkaç gün sonra romanile bir· 
likte aşağı yukarı şu mealde mektup. 
lar alınnıı. 

''Sayın bay, 
Eserinizi okuduk. Fevkal!de gU. 

zel! Fakat maalesef sütunlarımwıı 
mUsaadesizliği dolayısile neşredemiye 

ceğimir.dcn reddetmek mecburiyetinde 
kalıyoruz. Muvaffakıyetler dileriz.,, 

Bu hal aylarca böyle devam etmiı 
ve genç muharrir o kadar yılmış. yel· 
se düşmUş ki, gUnUn birinde ölecek ol
sa, öbilr dünyadan kendisine §Öyle oe· 
vap __geleceğine katiyetle kanaat getir. 
mig: 

Tetkik ettik ruhunuzu derin takdir. 
lerle 

Maaleııet reddeylemek yoluna gidi· 
yoruz 

Sanmayın ki, bir lrıza veya. kusur 
görüldü, 

Ahret dolu olduiuJıdan iade edi· 
yoııız! 

Evlenmede çabukluğun 
faydası 

Hollvuda giden ilk TUrk gaz.eteciat 
Turan Aziz Beler, evlendi. DUne ka· 
d•r biz bekarlar arasında. kendisini, 
hiçbir kayde bağlı bulmayari.k keyif 
ve hareket içinde yaşarken, gimdl in. 
san hayatınm bir başka. . belki de da· 
ha meyvalı - sahasında yine milyonlar
ca kiginin duyduğu ayn bir saadetin 
tadını eıiyle birlikte yudum yudum 
tatıyor. 

Bu ne kadar çabuk oldu demeyinizt 
Turan Aziz Amerikaya gitti gideli 

bUtUn işlerini kısa bir zamanda karar. 
laştmp bitiren şayanı hayret derece· 
de çabuk bir adam olmuştu. Yazıları. 
ru çabuk yazıyor, işlerini çabuk görü· 
yor, çabuk konuşuyordu, Selamları, 
dll§Unceleri, vaatleri çabuktu. Ame· 
rikadan geldiği söylenen bu çok ça. 
buk cereyanın pek tabii neticelermden 
biri de. çarçabuk evlenivennle olmak 
değil midir? 

Fakat §UilU itiraf etmeli ki, bir çok 
diğer geylerde ça.buklujüıı mahzurlan 
gö1·illse de evlenmek hususunda çabuk 
olmanın her halde faydası vardır. ÇUn 
kU. bu işte tereddüt ve ihtiyat birçok 
erkekleri olduk!arı yerde kuruttuğu 

gibi, kadınları da - bcğeruuemezliğln 
ebedt bir ceza örneği halinde • çirkin 
bir mUstehaseye çevirmi~tir. 

Tek mi, çift mi?. 

Gazetelerin birinci sayfalarında Av 
rupanın ılyaııetini gösteren yazılarm 
ölçüsü büyüyüp mürekkebi koyulq· 
tıkça, irili ufaklı herkesi.n birbirine 
sorduğu sual IU oluyor? 

- Harp mi, sulh mU? 

Bu binalardan lıaşka Çatalca ve 
Şile kazaları kültür dlrektörlUlUne 
müracaat ederek kendi köylerinde 
yapılacalt oltullardan bnşka üçer o
kulun da kendileri tarafından yaptı· 
rılacağını bildirmişlerdir. Bu suret· 
le meYcut otuz okula altı okul daha 
katılmış olacaktır. Sllivrl okulları
nın inı;aatı bitmek üzeredir. 

Liman dahilinde çıkarılanlardan ec. 
nebi malı olanlar ise gümrilkçc satıla. 
cak ve ecnebi malı olmayanlar da li. 
man idaresine teslim olunacaktır. 

Bu Meta, avucumuzun içine iki Uç 
fmdık saklayıp karşımır.daldne uza. 
tarak "tek mi çift mi?,, oyununu oy~ 
namağa benzer bir hal aldı .. Ancak bu 
iki oyunun arasında f(Syle bir fark 
var: Birinci oyunun vasıtası olan fm. 
dık, en kUçUk bir yavrunun eli.ne ııp• 
bilecek masum bir nesneyken, ildnclll 
• ele avuca sı~ak bilmlyeoek kadar • 
bUyük ve tehlikeli bir mevzudur. 

---0-

Şoförlerin bir müracaatı 
Belediye şehirde mevcut kamy.on 

ve kamyonet adedini ihtiyacı tamami
le karıılamağa kafi gördüğünden bun
dan ıonra kamyonet ve kamyon almak 
isteyenlere plika vermemeğe karar 
vermiıtir. 

Aynca bir kısım hususi mücsseıele. 
rin baıka maksatla aldıktan kamyon 
veya kamyonetlerini plaka resmi aldık. 
tan sonra ötekinin berikinin eıyaları. 
nr taşıyarak şoförlerin kazancına ml
ni teıkil ettiği de görUlmUıtilr. 

HiKMET M0NtR 

El tezgahlan kongreai 
Teırinievvelin 1 S inde Ankarada 

toplanması mukarrer olan el dokuma 
tezgahları kongresi için hazırlıklara 

baflanmııtır. 

Biz.zat bu itle meteul l•ılunan Sa· 
nayi Umum MUdUrU B. Rept buıUn 
ıehrimize celecektir. 

--0-

CelAl Tufnnm nezareti altında on 
dört klşlllk bir dalgıc Ye işçi grupu 
Amasraya gelerek, önce mendirek ö
nilnde tamamlyle batmış bulunan 
Şahin vapurundan işe baı;lamışlar

dır. Umumi harp sıralarında batmış 
olan bu ,·apur parçalanmak suretiy
le ktsmen çıkarılmıştır. Bundan 
sonra Rize \'npuruna haşl~nacnktrr. 
BUtUn :ıı.1cllyat l:!l ,;Un iclnde hltl
ri!mlş ola,.aktır. 

Nişan merasiminden 
dönerken ... 

Baruh oğlu .Margora ve akrabala-
rı Molz dun Boğazlclnde bir nişan 
mernslmiııe gitnıişlc'r; orada bir hay
ll lçlp ı:ınrhoş olduktan sonra döndük
leri nııurda bağırıp çağırarak şarltı· 
lar söylemiş ve blrcok uygunsuz ha
reketlerde bulunmuşlardır. 

Şoförlu Cemiyeti, hazırladıiı bir 
istida ile ve ticaret odası vasıtasile 
belediyeye müracaatta bulunmuılar, 

bunlann cller:rıden plikalarırun alın -
masını ve kanuni muamele yapılması. 
nı istemiıterdir. 

Meaut bir nipnlanma 

Limanın temizlenmesi, şimdilik, 

tkaret gemilerinin kışın barınması 

için oldui!'u anlaşılmaktadır. Bunun
la bcrab r, l~uçUI• lhnanl:ı bUyUk 11-

da 

Şll Ayet Uzerlne :ralcnl::ınarak lkln
ri ulh <'ezıı mahh~mesine Yerllcn ba
ba o u 1 'c Molz Ucer lira para ceza
ıı ödemeğe mahkOm edilmişlerdir. 

- l~pck kitabın 'ar da ncıden blr 
etajerin yok. 

- Ödünç kitap 'erildiği gibi ödlpç 
etajer veren J'ok da os4M 

Çünkü, kamyonlar belediyece teıbit 
edilen yerlerde it cören toförlerl ıon 
derece .zarara ı~kmaktadır. 

Beltdiycnln bu 111Uracaatı na.zan dile-

Eski Botazlar komisyonu reisi A· 
mira! Vasıfın kızı tffet ile eskl ga
zeteci arkadaşlarımızdan ve elycym 
lktısat VekAletJ ıo dairesi mUfettlşi 
Memduh Tezel nişanlanmışlardır. Ni
şan merasimi her iki aile efradının 
iştirakiyle Amiralin lcadlyeclckl e
vinde husuıl surette yapılmıştır. 

Ye~l Dl ııblara saadetler dllerlı. 
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Nakleden : SeDama Se<dJe~ 
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BUyUk Katerlnanın Hayatı 

Rusya tahtına doğru 
1762 den sonra Katerinayı Çar a

dam yerine koymamağa başladı. Pi
yer Dayan Voronçofla beraber yaşı
yor, bu kadın da berkesin içinde Ka
terinaya kafa tutuyordu. Katerina 
bu hale daha ne kadar tabammill e
debilirdi? ... 

Katerinanın tahammülü kalma
mıştc. Ancak hissiyatını gizliyor, el 
altrnıl:uı hazırlanıyordu. Kocasının 

kırdığı potlardan istifade ediyor, hal
ka kendini sevdirmek için elinden 
geleni yapıyordu. Populer olmak i
çin en iyi çareyi buldu: Dine sarıldı. 
Her gün kiliseye gidiyordu. 

Elizabetin cenazesinde 3 üncü Pi
yerin dinsizliği ne kadar göze battıy
sa, Katerinanm taassubu o kadar gö-l 
ze çarptı. Kocasından gördüğü haka
rete vekar ile mukabele etmesi de 
onu halk nazarında yükseltiyordu. 

Bir gece, dört yüz kişilik bir ziya
fet esnasında Piyer karısma ağız do
lusu küfretti. Katerina boynunu bük
tü, ses çıkarmadı. Onun bu hali, dört 
yüz kişinin merhametini değil, hür
metini kazandırdı. 

Bir aralık ağızdan ağıza bir dedi
kodu yayıldı: 

- Haberiniz var mı? Çar karısın
dan ayrılıyormuş. 

- Duydunuz mu? Çar Soltikotu 
çağırtmış, Prens Polun kendinden 
olmadığını itiraf edecekmiş. 

- İşittiniz mi? .. Çar Katerinayı 

hapsettirecekmiş. 

nu dedikodular halk arasında he
yecan uyandırıyordu. Büyük bir ka
sır.;a patlamak üzereydi. 

• • * 
Katerina orduya kendini sevdir

mişti. Kışlalarda gezer, askerlerle 
konuşur, onlara para verir, hediye
ler dağıtırdı. 

Bir gece karanlıkta nöbet bekle
yen bir nefer, Katerinanın "yasak" 
diyip yolunu kesecek yerde hürmetle 
selam durdu. 

Katerina yaklaştı, sordu: 
- Gece karanlığında beni nasıl ta· 

nıdın? 
!'."efer coşkun bir sesle cevap ''er· 

di: 
- Sen biıfm namızsın! Seni nasıl 

tanımayız? Sen bulunduğun yeri ay

dmlatırınn! 

· Katerina bu cevaba öyle sevindi ki 
nefere bir altın lira verdi... Kendisi
ne sadık bir bende daha kazanmıştı. 
Sıra geldiği zaman bu bende peşlsıra 
on kişi daha sürUkliyecektl. 

Ortada suikast için hazır birçok 
kişi vardı ama, reis yoktu. Katerina
nın dostları biribirlerine soruyorlar

:dı: 
- Sırası gellnce hareketin başına 

seçmek cesaretini kim gösterecek? 
M~::ıhur bir söz vardır. O zaman

lar: "Rusya tahtı kimseye intikal 
z, bu tahta oturanlar lntlhapla 
~urmazlar, Rusya tahtı işgal e-

•ttil''1?erdl. 
bkerl Rusya tahtını işgal e-

4Mek bitini gördükleri zaman daya-
11.am~alaY, ona yardım ederlerdi. 

Bunu tein başlarına bir şefin 

.geçmesi k'lflydl. Katerina bu şefi 

bulmuştu: Greguar Orlof .. 
Orlof kardeşler orduda meşhur

du. Ordu, dev cilssell, çelik pazılı 
0

bu 
asker kardeşlerin başına yemin eder

di. 
G reguar Orlof fevkalMe gUzel er

kekti. Bu güzelliği sayesinde birçok 
kadın elde etmiş, bu yüzden de J:)l
biryaya nefyedilmek tehlikesi atlat

mıştı. 

Katerina vaktinde yetişmiş, şima
lin bu en güzel erkeğini Sibiryaya 
gitmekten kurtarmış, onu mahrernf
yetiı~e sokmuştu. Katerina onu topçu 
kolo1·dusu muhasebecisi tayin etti. 

Urloflar orduda Katerina hesabı
na çalışırlarken, Prenses Daçkof da 
asilza<kler arasında Katerinanın 

propagandasını yapıyordu. Bu mak
sat uğruna da Kont Panin ile sıkı fı
kı ahbap olmuştu. Kont, Veliaht 
Prens Polun yaveriydi. 

Halk arasında: 

- Çar oğlunu reddedecekmiş! 
Sözü dolaşmağa başlayınca Kont 

Panln biraz da kendi mevkilni kur
tarmak için Katerinaya taraftar ol
ınağı tercih etmişti. Ancak Kont hü
kumet naipliği isteyordu. Halbuki 
Katerinanın gayesi Rusya tahtına 

bizzat oturmaktı. 

O zamanlar Prenses Daçkof on do
kuz yaşındaydı. On dokuz yaşında 
bir kadının suikast tertibatının ruhu 
oluşıt ;;ayanı hayrettir. Fakat Pren
ses akıllı bir kadındı, bunu daha on 
beş yaşındayken isbat etmişti: 

Bir gece blr baloda kendinden 
çok yaşlı bir prensle, Prenses Daç

kofla kur yaptı. Geç vakte kadar 
ihtiyar onun peşini bırakmadı. Bir 
aralık işi ilerletti, kıza bayii açık, 
saçık sö:1.ler söylenıeğe başladı. Kız 

ses çıkarmıyordu, dinliyordu. Niha
yet bir aralık amcasını çağırdı: 

- Size Prens Daçkofu takdim 
Pd •ıı ın. Benimle evlenmek istiyor! 

dedi. 
Prens tekzip etmedi. Evlendiler. 

Fakat kızın bu cmrivakiini affetme
di, evlendikten sonra kansiyle ayrı 
yaşamağa başladı. 

Prense~ Daçkof Katerinanın gözü
ne girdi. Katerina bu on dokuz ya
~undaki kadının gençllğine hayrandı. 
Daçkof .da entrikayı seven, küstah 
bir kadındı. Servetini ve asaletini 
Katerinanm davası uğruna kullan
mağa başladı. 

Ortada kaynaşan bir şey vardı, fa
kat ne yapmak ve nasıl yapmak isti
yorlardı? .. Bunu bilen yoktu. 3 Uncu 
Plyerl düşürmek istediklerini yaban
cı sefirler anlamıştı, fakat muvaffak 
olacaklarını ummuyorlardı. Prusya 
Kralı Frederik iş olup bittikten son

ra: 
- Çok acemice bir suikast hazır

ladılar. Taklibi hükumet pHlnları 

berbattı. 3 Uncii Piyer uyum ağa gön
derilen bir çocuk gibl tahtından yu

varlandı, dedi. 

Binbaşı Pa~sek, geveze, patavatım 
bir adamdı. Kü'Wük dağları ben ya
rattım, diyenlerdendi. Ona bıraksa

lar 3 üncü Piyeri eliyle öldürecekti. 
Flir gilu boş bulundu, kışlada bu yol
da atıp tuttu. 

Askerlerden biri derhal jurnal ver
di. 8 Temmuz 17G2 de Passck tevkif 
edildi ve •;aziyctl derhal çara bildir
diler. 

HA.dlse vahimdi. Sorguya çeklle
-.;ok fena. Fakat bundan belki de çok 
miydi? 

Passekin tevkif edildiğini haber a
lan Prenses Daçkof hemen Kont Pa
ninl çağırttı, her ne olursa olsun, her 
ne pahasına oJursıc olsun harekete 

Muhtelif plak neşriyatı. H Son. 
AKŞ.Hf NEŞRIYATI: 

Saat 18,30 Dans musikisi (plak). 19 
Konferans: Fatih Halkevi namına Ercü
ment Ekrem Talu (Komşumuz Romanya). 
19,30 Dans musikisi (plak). 19,55 Borsa 
haberleri. 20 Saat ayarı: Grenviç rasatha
nesinden naklen; Naide ve arkadaşları ta
rafından Türk musikisi ve halk şarkıları. 
20,40 Ajans haberleri. 20,47 Ömer Rıza 
Ooğrul tarafından aarpça söylev. 21 Saat 
ayarı: San, Bedriye Tüzün stüdyo orkest
rası refakatile. 21,30 Hava raporu. 22,13 
Darültalim musiki heyeti, Fahri ve arka
daşları tarafından. 22,50 Son haberler ve 
ertesi günün programı. 23 Saat ayarı: Son. 

15 - EYLÜL - 938 - PERŞE:\1BE 
öGl,E NEŞRIYATI: 

Saat 12,30 Plakla Türk musikisi. 12,50 
Havadis. 13,05 Pliikla Türk musikisi. 13,30 
:\luhtelif plük neşriyatı. 14 Son. 

AKŞ,tll NEŞRIYATI: 
Saat 18,30 Dans musikisi (pl~k). 19 

Spor müsahabelcri: Eşref Sl!' ik tarafın
dan. 19,30 Şan: inci ve arkadaşları tara
fından. 19,55 Borsa haberleri. 20 Saat aya
rı: Grenviç rasathanesinden nak'• n~ Hel
ma ve arkadaşları tarahndan Türk musi
kisi ve halk şarkıları. 20,40 Ajans haber
leri. 20,47 Ömer Rıza Doğrul tarafından 
orapça söylev. 21 Saat ayarı: Orkestra: 
1 - J.iı;(gini: Balet Rgypticne. 2 - Arens
ky: Eletıic. 3 - Trauslatcur: İntermezzo. 
21,30 llıfat ve arkadaşları tnrafından Türk 
musikisi ve halk şarkıları. 22,10 Hava ra
poru. 22,13 Keman kom;cri: Orhan Dorar, 
piyano refakatile: 1 - Polonez briyyant
Vieniavski. 2 - Screnad melankolik -
Çayko,·ski. 3 - Noktürn - Şopcn. 4 -
Knpric·iyaza - Ris. 5 - Here kati - Hu
bav. ~~ 50 Son haberler ve ertesi günün 
pr~gramı, 23 Saat ayarı: Son. 

Yabancı radyolardan seçilen 
parçalar 

Opera ve sen{ oni konserleri: 
8.30 Tiudapcştc: Bize!, Offl•nbah. 
9.- J.onclra (Kaş.): nrahıns. 

9.10 Kulony:ı: Klasikler. 
9.10 Saarhrükcn: Moıart. 
9:30 Beri in: Kliısikler. 
9.45 Pra~: "Asrael" (Suk). 

10.- Brüksel 2: Yeni musikiden. 
Hl.- Viyan:ı: Dcethoven. 
10.10 Hilvcrsuın 2: Beethoveo. 
11.10 Brüksel 2: Beethoven. 

Oda nııufkis(, konser: 
5.- Ra<lio P:ıris: Yiola O'Amore, Viyo-

lomcl. 
7.15 Brüksel 1: Kuartet (Vreuls). 
8.55 Hilvcrsuın 2: Org. 
9.1 O Beri in: Eski musikiden. 
9.15 Bükre5: Piyano. 

10.10. Varşova: ~orıcn. 
11. Turino: Org. 
11.35 Prağ: Suk, Karel • 
tt.45 Kalundborg: Şuherıten şarkılar. 

Piye!iler, kon{ eranslar: 
8.20 Pra~: l\lasarik ihtifali. ,, 
5.15 Franldurt: "Der Gros~e Kur Cürst ;, 
9.15 Post Parizien: "La nuıl de Floreal . 
9.30 Eyfel: "Ma Soeur Anne". 

llafif mıısild, operetler: 
ı.ı5 Radio Paris; 3.30 Kalund~org; 5.-

Kolonya, Ştulgart; 6 ioP:ı~füls ı:ıc))8? ~ 
Kolonya, Ştutgart; 6 Radıo Parıs; 8.1a 
Fr:ınkfurt; 8.20 Vorşov:ı; 9 Briıksel 2; 9.10 
Königshcrg, Leipzig, Brcslav, Oslo; 9.~0 
Radio Paris; 9.45 Brüksel 1; 10 Roma: "Ku 
artetto vagabondo", Turino; 10.30 Bres
lav, Kalundborg (Bozart), lstokholm; 10. 
45 Ililversum 1, Londra (Rec.); 11.10 Bu
dapeşte; 11.30 Alman istasyonları: Sere-
nat. 

Varyete ve kabareler,: 
9 Brüksel 1; 9.30 Napoli; 10.30 Radio 

Par is; 1 t.30 Poo;t Parizien. 

Dans nıusil:isf: 
7 __ Yarşova; 11.15 Oslo, lstokholm; 

11.30 Napoli, Turino; 12.10 B.udapeşte; 
12.15 Lonılra (X:ı~.), Tioma, Turıno. 

Lilliii.a~I 
l\l'Cı( N K '>L:;,\C \K \'APUllJ.AR 

(Bursa - 18 de Dartına), (Trak - 16 30 
cfa l\lud:ıny:ıya), (Sus - 8.15 de Bıındır
ınaya), ({'!gen - 20 de Banclırm~ya), 
(Tayyar - 20 de Bandırmaya), (Mersın -
15 de Ayvalığa) kalkacaktır. 

GELECEK VAPURLAR 
(Aksu - 12.30 <la Karadcnizden), (U

Jiur - lG.15 de lzmillcn), (Tr:ık - 11.20 
de Mııduny:.ulan), (Sus - 22.15 de Ban
dırm:ı<l:ın), (Saadet - 17.30 da Ayvalık
tan), (İzmir - 16 Ja lzmirden), (Ege -
16 cln lzmirden) gelecektir. 

G1 eguar dört karde~lnln yardımı 

ile koJnrdunun parasını orduya tak
sim etti ve bu suretle muhafız fır
kasının b lrkac bölUğUnll Katerfnaya 
bağladı. 

geçmesi ıa.zımgeldlğinl anlattı: 1 
- Bu gece bütün tertibat atıo.me,.. 1 

Iı ve yarın daha .Şefak söker&e ~ 

EGE TiYATROSU 
Nuri Genç ve arka
daşları U EYLÜi~ 
ÇarŞamha akşamı 

NAHLlKAPmA 
KOKAiN - ESRAR 

Sabriye Tokseı IA.l başlamalı! 

XI 
- Sen benim dilimi konuşuyorsun 

deiikaulı? Ne içersin? 
Dadll Jarden, ne içeceğini söyle

meden evvel, bir tereddüt devresi ge
çirdi. ÇünkU herhangi bir intihap 
yapmadan evvel, meseleyi anlamak 
istiyordu. Çünkü, bu, hakikaten bir 
meseleydi. 

Stefan Brandel, Dadll Jarden ile 
karşı karşıya oturuyordu. Jardenln 
içindeki şüphe şuydu: Bir akşam Sa
voy otellnde, Sir Harkort Brus onu 
yanına çağırıp da kendisine iki çiU 
IAkırdı ettiği zaman, yanında Ste
fan Brandel de vardı. O vakit, her 
halde Stefan Brandele, kendisi hak
kında lA.zımgelen izahat verilmişti. 
Yani, şu dakikada Brandel, Jardenin 
ne mal olduğunu blllyordu. 

Bununla beraber Brandelln bu ma 
cerapcrest Amerikalı gençle dost ol
mak istediği anlaşılıyordu. Hemşe

rilik rabıtası mıdır nedir!? 
Braııdel de, Jardenln kafasından 

geçenleri sezinlediğine işaret eden 
bir hassasiyetle durakladı. Yaman 
bir serseriydi bu! ..• Fakat, yüzünde, 
insana zorla sokulan bir samimiyet 
vardı. Hele, elindeki kadeh tekrar 
dolduğu zaman bu samimiyet daha 
art1yordu. 

Brandel: 
- Bizim Amerikalılar, nerde olsa, 

kolayca tanınıyorlar, dedi. Sizi bar
da görür görmez, derhal Amerikalı 

olduğunuzu farkettlm. 
Jarden, gülümsemekten kendini a

dedim. Baba, sende bir hal var bu· 
gün .. Bana niçin öyle bakıyorsun T, 

Brandel clddlleşti: 
- Kızım. Sana Granstonun fena 

bir adam olduğunu söylersem, ne 
dersin? 

- Neden fena olsun .. Baba, sözle
rinde bir mana bulamıyorum. 

- Evet. Ben de dün akşama kadar 
bu gibi sözlerde mana bulamazdım. 

Fakat ..• 
- Dün akşam İnı? Ne oldu dün 

akşam? Sonra dün akşamdan bize 
ne ... Herhangi bir hA.diseden bize 
ne? 

Söyllyeceği sözler, milyoner gaze
tecinin tam dilinin ucuna gelmişti. 

I<'akat onları söylemekten vazgeçti. 
Nihayet, kızının zevkini bozmak is
temiyordu. Belki de kendisi haksız 
surette galeyana gelmişti. 

- PekUA yavrum, dedi. Gldebl· 
lirsin. Fakat birkaç glln evvel, ken
di aramızda konuştuğumuz birkaç 
sözü de unutmamalısın? 

Şimdi Meri de elddlleşmlştl. Ba
bası devam ediyordu: 

- lnsan neler olacağını bllmez. 
Dikkat et yavrum. 

- Baba, nasihatlerini dalma ak-. 
1ımda tutacağım ve seni düşilrmlye
ceğim ..• 

Bu sözler Uzerfne Brandel kızını 

göğ!'f.üne çektl ve onu öptU: 
- Eğer, diyordu. Beni düşUrecek 

bir harekette bulunursan, benim fı;ln 
artık dünyanın sonudur. 

(Arkası yann) 
lamadı. Bununla beraber, istifini ----------------
bozmamağa çalışarak: Ressam F eyheman 
-Çoktandır Londrada mısınız? dl- Gaziantepte 

ye sordu. 
- Şöyle etrafa llstünkörü bakına

rak gece hayatınm ne olduğunu an· 
lıyacak kadar ... Fakat buranın gece_ 
hayatı pek sönük. 

- Gece hayatı arıyorsanız Parlse 
gitmelisiniz. 

Oldoceğım . o .. oa•ıı. da gldecci?lm. 
Brandel bu sözleri söylüyorsa da, 

esas kanaati, şimdi şu karşısında otu
ran serserinin kafasından ne geçti
ğini anlamadan evvel, şuradan şura
ya bir adım bile atmamaktı. Sir Har
kort bu adam hakkında kendisine 
birçok şeyler söylemişti. HattA., ara
da bir, şantaj işlerine de karıştığını 
HA.ve etmişti. Eğer söyledikleri doğ
ru ise, esrarını açmağa azmettiği 
"Tehlike" hakkında bu adamdan is
tifade edebilirdi. Her ne hal ise, bir 
kere olsun kendisini tecrübe etmek

te fayda vardı. 

Gaziantep - Ressamlarımızın yurt 
içinde dolaşarak milli mevzular Uze· 
rinde eser vermeleri ve bu suretle 
onlardaki sanat ruhunun daha rea
list olarak inkişafı için C. H. Partisi 
Genel Sekreterliğince ressamlarımı
zm memleketimizin muhtellf köşele-
&i.ı:ıd t)O.U\l~l Jlor ... ı.. li°'U'>'h• •lttt"'llU. La~ 

karrür etmişti. 
Bu meyanda vil!yetimizde bir ay 

çalışmak üzere güzide ressamlarımız
dan ressam Feyhaman Duran bu 
hafta içinde şehrimize gelmiştir. Res 
sam Feyhamana ressam olan eşi Gil· 
zin F'eyhaman da refakat etmekte

dir. 
o 

ltalyan t ica ret heyeti 
Ticaret heyetimizle bir ticaret 

anlaşması imzalanması için müzakere
lere giriıecek olan İtalyan ticaret he.. 
yeti, bugün sabah saat 7 de Palcstina 
vapurilc şehrimize gelecektir. 

Yedi kişi.den müre'lckep olan İtal

yan heyetinin başında, İtalyanın mcf
hur iktisatçılarından B. Massi ile daha 
birçok zevat bulunmaktadır. 

Müzakerelere yarın sabah saat 11 
de Tophane köşkünde başlanacak.. 
tır. 

Şimdi her şeyden önce onun ıtıma
dını kazanmak 10.zımdı.Iı~akat bunun 
neresinden başlamalı? ... Her şeyden 
evvel Jardenin Brandel hakkında da 
maıtıınatı olduğu muhakkaktı. Ma
dem ki serseriliği, şantajcılığı, ki
bar dolandırıcılığı kendisine meslek 
edinmişti. Her halde birçok gazete
lere sahip olan bu Amerikalı milyo
neri de tanıyordu. Onun için Bran-
delln arkadaşlığını kolay kolay ter- ( ) 
ketmek ıstemiyecektl. Bu bakımdan KıSa haberler 

-----~--------1 ş kolaylaşıyordu ..• 
O geceki tanışmadan sonra, odası

na çıktığı zaman, Stefan Brandelin 
yüzü o kadar neşeli idi ki, kızı Meri, 

onun boynuna atılarak: 
- Baba, dedi. Keyfine diyecek 

yok. Acaba buna sebep ne? 
- Hakikaten keyifliyim çocuğum. 

Aşağıda otelin barında birisiyle ta
nıştım. Hoşuma giden bir adam. Ha
yır. Hoşuma giden demlyeyim. Çün
kü pek ileri gitmiş olurum. Fakat 
kendisiyle konuşmağı enteresan bul-

dum. 
- Gene ne demek istiyorsun baba? 

Ha, şunu söyliyecektim. Granston 
simdi telefon etti. Bu akşam benim-., 
ıa beraber yemek yemenin lmkl\.m 
olup olmadığım soruyordu. 

- Kim telefon etti, dedin? 
- Granston! Her halde Gransto-

nun kim olduğunu anlatmağa ihti
yaç yok değil mi? 

Brandelin b ir gece evvel dUştuğU 

şüphe ve tereddütler. gene kendisini 
gösterdi. Hem bu defa daha kuvvet

le ..• 
- PekA.lA, dedi. Ne cevap verdin? 
- Ne cevap vereceğim. Hayhay. 

• Bir aydanberi muhtelif gilmrüklerde 
tetkiklerde bulunduktan sonra şehrimize 
gelmiş ol:ın gümrük ve inhisarlar vekUleti 
miisıeşarı B. Adil Okultaş, dün Ankaraya 
hareket etmislir. 

• Giimrük tarifesi kanununun 617 nci 
mnddeo;inde yazılı boş ''e dolu sinema 
filmlerinin 2 \'e 15 lira olan resimlerin
den yüzde yetmiş beş tenzilat yapılmış, 

lm hususa ait kararname alakadarlara teb-
tiıı erlilmi~lir. 

Türkiye iş Bankası A no
nim Şirketinden: 

lstanhul ve Galata şulıclerimlzin gişe sa
nlleri 15 Eyliil 1938 t:ırilıirıden itibaren a
ş:ığırlaki şekilde teslıit edilmiş olduğu sa
yın mtişlerilerimize hilılirilir. 

Her f{Ün saat 10 dan 1li ya karlar, 
Cumartesi günleri de 9,30 dan 11,30 a 

katlar açık bulundurulacaktır. 
DIREKTÔIU.t'K 

,.--------,, 
Alemdar Sineması 

1 - Vals dalgası 
2-Karanlıkta rıçu§ 



lstarıbol sokakları 

nasıl sulanırdı? 
Avrupa seyahatine çıkan şimdi is. 

mini hatırlıyamadığım bir paşa, Alman. 
yada gördüğü bir sokak sulamasını 

ıByle anlatır: "O telin pencceresinden 
sokakları seyrediyordum. Şiddetli bir 
yağmur yağıyordu. Bir aralık bir ara. 
zöz otomobilinin yağmur altında sokak· 
lan suladığını hayretle görüp sordum: 

- Vazifesini yapıyor .• Cevabını ver. 
diler.,, 

İstanbul sokaklarının nasıl sulandı

ğını hepimiz görüyoruz. Bu sene sula. 
ma işi geçen senelere nisbetle daha çok 
artırıldı. Her halde seneden ~eneye de 
artırılacaktır. 

Burada Abdülaziz zamanında lstan
bulun nasıl sulandığına dair değerli a· 
limlerimizden Osman Erginin "istan. 
bul Şehreminleri,, kitabından bir fıkra 
alıyorum. 

''Sultan Abdülaziz Parise gittiği za. 
man eski ıehremini muavini Ömer Fa. 
iz Efendi de birlikte gitmişti. Ömer 
Faiz Efendi hoşgu, liitifeperdaz, mec
lisiara, hasılı şartınca bir "nedim., ol
ması ile zamanının vükelii ve kübrası; 
meclislerinden ayırmazlardı. Bir gün 
Fuat Paşa Ömer Faiz Efendiyi de ala. 
rak Paris şehreminine iadei ziyaret i. 
çin gider. 

Esnayı muEahabette şehremini Fuat 
Pa~anın tercümanlığı ile Ömer Efendi. 
den İstanbul sokaMarmın ne yolda, ne 
kadar masrafla sulanılmakta olduğunu 
sorar; o tarihte ise İstanbul so'kaklan 
aulanmazdı. 

Omer Efendi de bizde sokakları su
latmağa hiç ihtiyaç yoktur,, der. Paşa 
hayretle karışık bir taaccüple "neden?,, 
der. Ömer Faiz Efendi: 

- BUtlln soknklanmız ve caddeleri· 
mlz der, iki keçeli kahve, berber, bak. 

kal, aşçı dükkanlan ile doludur. Bak. 
Jfal mesela peynir yıkadığı fıçının, aşçı 

tencerelerin yağlı ve kahveci, kahve 
çömlekleriyle, nargilelerin kirli, berber 
leğenlerin sabunlu sularını hep sokağa 
dökerler. Bunlar bu suretle hiçbir va. 
kit .sokakları sulamakta kusur etmez
ler. İşte bunun için biz de Avrupada 
olduğu gibi öyle birtakım tekellüflere 
beyhude masraflara ihtiyaç yoktur.,, 

NiYAZi AH.'1ET 

Bartın refikimiz 
Haftada bir neşredilen Bartın re

fikimiz H yaşını bitirip 15 inci yıla 
basmıştır. Tebrik eder ve muvaffa
kıyetler dileriz. 

Saat ~i yirmi geçe istasyonun önün· 
iJe idim. •• 

- Adriyen, tiyatro, aşk... Adri. 
yen Ruene ait her husus için iyi 
tedbirler bulabilir. Bunlardan "Deni,, 
yo bahsetmek nafiledir. O, Jeromun 
ııamu&kar bir adam olduğuna inanı. 

yor. Kendisi namuslu olduğu için her
kesi de kendi gibi sanır. Bu haleti ru. 
hiye, ona etrafındaki kalleşlikleri gös. 
termiyor. Hanriyete de güzelliğinden 
ötürü hayrandır. Sanki güzellik kafi 
bir 8ebebmiş gibi .•• Ben, Hanriyetten 
nefret ediyorum .•. Küçükken, ~nden 
güzel olduğu için cnu tırmalardım. 

§imdi saçımda üç tel beyaz var. İhti. 
yarlryorum .• Ömür ne çabuk geçiyor .. 

Saat ibe§İ yirmi geçe istn~yonun ö. 
nündo idim ... - Burası ne gamlı bir 
yer •. Ne derin bir sessizliği var. Ru. 
endeki panayır gürültüsünü, orman
daki hayvanların çıngırak akisleri, 
sokakların hiç bitmeyen adım seslerL 
ni seve seve dinlerdim. Orası ne ka. 
dar şendi. 

Adriyen orada, benimle beraber şu 
çok çabuk dönen arabalara binerdi. 
Dönmenin ihızı, onu benim üstüme 
~ar vo bu hal, beni pek ho§landırır. 

dr. Dilkkanlar önün.de duran ahali, 
tombala gişelerinin tıkırtım ... Kurabi. 
yeler •• karamelfilar .. - Mı:ıri Lomiyo. 

fuegi tarafa sapacağmu soımağı 

mıuttufum o zaman aklıma geldi.. -
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•• ka ı 
•• o • • . 

Ha. i ün·formas nın ko:unda tek ga onu 
s rmasını pırı da rak, kestane re kli o 

saçları ı uçura a yanımıza g le 
b·r ge ç biz· se am adı 

İnönü kampının kurulması ile mem_ 
Ieket güzel bir Aerodrom da kazan· 
mış oluyor. Ha.va Kurumu Başkanı 
Fuat Bulcaya. meydanın güzelliğinden 
bahsettiğim zaman: 

- Ufak bir yanlışlık oldu, dedi. E· 
ğer binalar derenin bu yanma yapıl. 
mayıp dere ile tepelerin arasındaki sa
ba.ya. yapılmış olsaydı meydan çok da.. 
ha büyük olacaktı. Şimdi daha Herde
ki mera ve tarlalardan bazılarını is· 
timlfık etmek niyetindeyiz. 
Güneş batıyordu. lnönünün Ustün. 

deki gökte sabahtanberi hüküm sUren 
mavi silinmi§, sarı, koyu turuncu ve 
kırmızı renklerin saltanatı başlamış
tı. Fuat Bulca yalnız değildi. Kamp 
komutanı ile ve öğretmen Ali Y1ldı2'.. 
la konuştuğu sırada ben kendisine 
yaklaşmıştım. Ali Yıldız, günün knh· 
ramanıydı. Göğsüne C brövesi ile pa
raşütçülük rozetlerini takını§ olan 
ve ünüormasmın kollarında üç sırma 
galon görlilen bu genç, yarım saat ev
vel Habiht pliinörü ile öyle zor akro. 
ba.si hünerleri yapmış ve bize öyle he
yecan vermişti ki... 

Ona dikkatle baktım. 
Temiz bakışlı, kartal burunlu, orta 

boylu, son derece çevik. 
Bu sırada Bursanın tanınmış gaze

tecisi Rıza Ruşen de kafilemize katıL 
mıştr. Gülümsiyerek: 

- Rekor bizde.. dedi. 
- Ne rekoru? dedim. 
- Kampın en iyi talebesi ve mem

leketin en iyi planörcülerini yetiştir • 
mek rekoru. Ali Yıldız Türkiyenin 
planörcüsüdür. Fakat Bursalı olduğu
nu bilmiyor musun? Bu bize hususi 
bir gurur verir. 
Rıza Ruşeni bu gururunda haklı gör 

düm. Fnko.t J{nmpm muvaffnkıyct de
rece.si sadece Ali Yıldızla hulasa edile. 
bilir miydi? Hayır. Faraza bir Kıra· 
niht planörü ile süratlı bir uçağın rö
morku olarak 600 metreye çıkan ve o. 
rada uçaktan ayrılarak termik ve bu
lut uçuşları yapan Raif Altu yine bir 
Kıranihtle havalanıp akrobatik hüner. 
ler yapmış olan Selçuk Atlı, sekiz yUz 
metreden para~ütle atlayıp paraşütün 
bir türlü açılmaması yüzünden mu
hakkak bir ölüme mahkfım gibi gözü
kürken itidalini, soğuk kanlılığını 

kaybetmiyen, metotla çalı!ian ve yüz 
metrede açmağa muvaffak olarak ken. 
dini parçalanmaktan ve seyredenleri 
kalp sektesinden kurtaran genç kızı
mız büyük paraşütçü, B. bröveli ZL 
şan ... Bütün bunlar İncnU kampının 
şeref listesini kabartan büyük §Öhret· 
Jerdi. 

Zişanın macerasını bana trende ko· ı 
nuşurken sayın Fuat Bulca. anlatmış. 
tI ve sözlerini §öyle bitirmişti: 

- Cesur kızımızı bu hadise, kam
pa bir kat daha bağladı. Korkmak 
şöyle dursun bilakis cürcti arttı. O 
hadiseden sonra belki yüz defa daha 
paraşütle atladı. Zişan artık havala. 
rımızın kızıdır. Görseniz ne mütevazi 
bir hn.li vardır. Sanki bu yüksek ceh· 
di gösteren o değilmi§ gibi. 

Bunu hatırhyarak ba.~kandan bana 
Zi§aill ta.nıtmasım rica ettim. Bizden 
on metre ilerde bir uçakçı grupunun 
teknik münakaşalarına iştirak etmiş 
olan bir genç kızımıza seslendi: 

- Bayan Raciye. 

Bir sa.niye sonra, haki üniforması· 

Valtcr Corc 1882 ide ve 1938 de 

Kırk, kırk beş sene evvel dünyanın 
en meşhur atletlerinden biri olan lngi. 
liz koşucusu Valter Corc bugün seksen 
yaşında.dır. 

Valter Corc dünyada en fazla rekor 
kazanmış atlettir. Birç.ck sürat ve mu
kavemet koşularında, milletlerarası 

müsabakalarda, mulıtelif tarihlerde ka. 
zandığı şampiyonluklar on ikidir. 

Bugün 80 yaşında bir ihtiyar olan 
eski atlet, bulunduğu bir beyanatta 
şöyle diyor: 

"içki olarak yalnız bira içerdim. Fa. 
kat çok fazla içerdim. Bundan zarar 
değil, fayda gördüğümil zannediyo. 
rum. Fazla şişmanlamamak için ken. 
dimi yemekten kestiğim zaman yaL 
nız bira ile ekmek yerdim.,, 

nm kolunda tek galonun sırmasını 

pınldatarak kestane renkli bol saçla. 
rmı uçurarak yanımıza gelen bir genç 
kız hazır ol vaziyetinde bizi selamlı
yordu. Fuat Bulca: 

- Size Bayan Raciye Torosu tak • 
elim ediyorum, dedi ve sordu: 

- Zişan nerede? 
- C tepesinde. 
- Daha inmedi mi? 
- O yeni havalandı başkanım· 
- Al~l. Kendisile sizi sonra tanıştı· 

rırıın. Şimdi Bayan Raciye bize mih
mandarlık etsin de müesseseyi ge • 
zelim. 

• • • 
Safı harp nizamında bir alay gibi 

duran tek katlı altı taş binayı, her ta
raf ma, bir kampta aranan en hurda 
detayları gözden kaçırmamağa çalı. 
şarak gezdikten sonra ulaştığım neti
ce şudur: 
ı - Kampın hiçbir binasında tahta 

kurusu yoktur. Civardaki bataklık bu 
yıl kurutulacaktır. 

2 - Mutfak çok temiz ve kiler pek 
zengindir. Burada. yemek hiç bir ka
yıt ve şarta tabi değildir. Herkes is. 
tediğini yer, istediği zaman yer ve is
tediği kadar yer. 

3 - Yataklar pek temizdir, Duş ve 
banyo daireleri harikulade güzeldir. 
Akar su boldur. 

4 - Kampın gUzel bir sesli sinema 
makinesi var. Dağ başına toplanan 
gençliğin, ıne eğlence .ihtiyacı, ne de 
okuma zevki unutulmuş. Güzel bir kil. 
tliphane de var. 

Ve işin en dikkate değer tarafı bil· 
tün bu tesisat. bu güzel binalar ancak 
40 bin liraya mal olmuş. 

Ne ucuz! 
fotlnkn titiz bir dikkatin eseri ol

duğuna asla şüphe etmiyeceğimiz bu 
ucuzluğun bina taahhütlerinde bir mik 
yas ve nümune olarak kullanılmasını 
tavsiye edersek bilmem hata mı et. 
mi§ oluruz? 

Nizamettin NAZİF 

Çaycuma köprüsü 
Bilyük bir kısmı sellerle yıkıldığı 

için geliş • geçişi sekteye uğratan 

Fllyos nehri üzerindeki nhşnp Çay
cuma köprlisünün tamiri ve nehir kı
yısındaki tahkimat işi viHl.yet nafia
sınca eksiltmeye çıkarılmıştır. lhale 
26 eylUlde yapılacaktır. 

ORMAN MUHEN'DlSt 
Kazamız orman mühendisliğine 

tayin olunan Fazıl Gürergene gelip 
i~e başlamıştır. :Muvaffak1ycUer di
leriz. 

Düşünceleri okuyan makine 
Yazan: Aodre Moruva 
]{alabalık arasında Adriyen, bazan be
lime sarılır, bu sarılış öyle hoşuma ği. 
derdi ki ..• Eğer onunla evlenseydim, 
belki de bugünl2ünden ôaha mesut o. 

lacaktım. Deni, .dürüst bir adamdır. 
Fakat kendi bildiğine gider. Kimseyi 
dinlemez. Adriyen, çok ilerledi. Şim.. 

di deniz simsarlığından senede iki 
K ''L"" yüz bin frank kazanıyor· ansı u. 

iz,, .de benden iyi giyiniyor, . benim 
çektiğim can sıkıntılarından da uzak. 
tır. Sonra Adriyen uysal, cana yakın 
ve nüvazişkar, "Deni,, ise hoyrat ve 
sakardır. Adriyen... Tiyatro, aşk .• 
mai sedir, F.cntonel sokağında!;i eş
yalar .•. Eğer ihtiyatlı davranmazsam, 

bunların hepsi elden gidecek. ''Deni., 
nin bütün bunlar umurunda değil. Fa. 
kat ben, on dördüncü Li.ii uslUplu ko. 

modine, antika konsola bayılırım ... 
Yalnız evlerinin, istasyon civarında 
~ir yerde olduğunu biliyordum ... ,, 

Bunu burada kesiyorum. Çünkü bir 
saatten fazla süren bu rabıtasız me. 
tinleri sıralamak can sıkıcı birşey o. 

Jur. "Düşunce dili,, nin cereyanı, çok 
kere apansız susuşlarla kesiliyor ve a-

raya kitaptan uzun parçalar karışıyor. 
du. 

Bu iç kcnuşmasının galip unsurunu, 
okuyucuların da gördükleri gibi, kay. 
natamın damadı Jerom tarafından ka. 
fese konulması endişesi ve karımın 
Adriyen adındaki yeğenine karşı, ço. 
cukken duyduğu tatmin 'edilmemiş bir 
aşkın gizli bir cinsi teheyyücü teşkil 
ediyordu. 

Bu son nokta beni kızdırdı. Çünkll 
şu Adriyen denilen herifi tanıyordum. 
Simsarlı'kla meşgul lmk yaşlarında, 
bayağı, kibirli bir zampara idi. Gerçi 
Süzanın bu düş~nüşünde bu herifi sev
diği bh:sini verecek 'hiç birşey yoktu. 
Fakat ilk gençlik çağlannda araların.da 
sevdaya benzer bir hal geçtiğini ve 
karımın bu işe fazla ehemmiyet ver. 
diğini, hafızasında canlı yaşattığını 

anlatmağa yeterdi. En gilcüme giden 
nokta, Süzanın fikir danışmak için ba. 
na değil de o boş ve ahmak herife bel 
bağlayışı idi. 

Bütün bunlar, ilk dinlediğim daki. 
kada pek mühim görünmüşlerdi. Bere. 
ketversin laboratuvann karanlığı, ••na. 
rnley., c beyecarumı -stermiyordu 

Çeviren: H. S. G. 
Tıkırtı durunca, Darnley: 
- Memnun oldunuz mu? 
Diye sordu. 
- Pek memnun oldum .. diye cevap 

verdim. Çok teşekkürler ederim. 
Fal.at bu uğursuz mahzenden ay. 

rılırken, Hikeye rastgelmemek için, la. 
zımgelen tedbirleri alarak evden çık. 
tım. 

Yedinci bölüm 
Gecenin çok karanlık ve vaktin pek 

ilerlemiş olmasına rağmen, çıkar çık. 
maz eve gitmeğe cesaret edemedim. 
Sinirlerim şiddetle sarsılmış, öfkem 
çok kabarmıştı. Süzanı görmeden ev~ 
vel, şu işittiğim şeyler hakkında biraz 
düşünmekliğim lazımdı. Kuru yaprak
larla örtülü yoldan hızlı hız)ı geçtim. 
Az sonra, bu yürüyüş ve gecenin se. 
rin havası, beni biraz sakinleştirdi. 
tık aklıma gelen şey, eve döner dôn. 
mez, karımla 15.yık olduğu şekilde k v. 
ga etmekti. Kendime gcldikt n s nra 
ise, verdiğim karar, susmak ahdi ol. 
du. 

Kendi kendime: 

7 yaş aa 
y 

Zonguldak, (Hususl) - Soğuk bir 
şaka .) uı.unJen Zuuguldaktu feci t>ır 

cinayet olmuş, altmış l cdl yaşla· 

rında sarhoş bir lhtı.) ar, kcndıs.ne 
takılan genç blr kunduracı kalfa~ı· 
nı bıçakla ölı.lurwuştür. Jo"aclanın 
tafsil uuı blldıl'i.) Ol'um: 

Bir gece saat 23 sularında e· 
vine doııwekte olau kunduracı lbsa· 
nın kalfası le\ fık, yolda Cısukçı Ha· 
san adındaki 67 lık bir lhti) ara rast· 
lam ıştır. Fıstıkçı Hasan, lb Uyarlığı· 
na rağmen her akşuw ıçen ve "nıo· 
ruk" sözı.ine de çok kızan bir adam
dır. 

Tevfik, Hasanı görünce muziplik 
uamarı kabarmış ve "moruk!" di~o 
ona. takılmak istemiştir. Fakat, lh· 
tı) arın hiddeti bu sefer pek fazla oı .. 
muş ve bıçağını çeker çekmez Te' fi· 
ğin üzerine yiırumuştür. TevCik ken .. 
dini korumağa vaklt bulamadan bı .. 
çak kalbine inmiş, zavallı genç kan· 
lar içinde yere yuvarlanmıştır. 

Bu sırada, etraftan vakayı gören· 
ler yetişmiş ve yaralıyı en yakın ec· 
zahaneye, oradan da hastahaneye 
nakletmişlerdir. Tevfik, kendisini 
~uranın fıstıkçı Hasan olduğunu söy" 
!edikten sonra ölmUştUr. 

Cinayeti işledikten sonra evlne ka• 
çan katil ihtiyar yakalanmış ve er• 
tcsi sabah evinde yapılan araştırma
da kanlı bıçak bulunmuştur. Meş.. 

hut suçlar mahkemesine verilen ka· 
til ihtiyar 19 sene hapse mahkilm e
dilmiştir. Ancak yaşı geçkin olduğu 
ve maktul onu tahrik ettiği tein cc. 
zası 12 buçuk seneye indtrllmtşttr. 

Uzak Şarkta casusluk 
Entrnnsljan gazetesinin yazdığına 

göre, Sovyet- Japon hudut mıntaka· 
sında her iki tarafça gayet mükem
mel bir şekllde organize edilmiş ca· 
sus teşkila.tı faaliyettedir. 

Mareşal Blüher on yedi senelik 
tecrübeden sonra istihbarat teşkllAtı· 
nın ehemmlyetlnl gayet güzel anla· 
mı tır. 

Japon casus teşkfldtr, casusları sa• 
tın almakta, para sayesinde lş gör· 
mektcyken, Sovyetler, ajanların va
tanperverliğinden istifade ediyorlar~ 
Çin ve Mançuryalı vatanperverler Ja
ponlhr hakkında en gizli malfımatı 
Mareşal Btuherc parasız olarak ver
meğl vatant bir hizmet teltlkkl edi
yorlar. 

Uzak Şarktaki SO'ltyet istihbarat 
tcşldlll.tı G. P. U. teşkilft.tından ay
rıdır. Vladivostoğa yapılacak bir 
hücumun pH\nlarını Sovyet ajanları 

ele geçirmiş ve bu plft.n Şanghayda 

çıkan bir gnzetede basılmıştır. Plfinr 
yapan Amiral Suetsugu hazırladığı 
bu plll.nı Japon harbiye nazırı Mika
doya henüz göstermeden bir gazete
de neşredildiğini görUnce hayretler 
içinde kalmıştır. 

rayacak?. diyordum. O, haldı olarak 
benim bu iç hırsızlığıIDI yUzü~e vu. 

racak ve münakaşa, benim için fena 
şartlar içinde cereyan etmiş olacak. 
Bu hareketimle, onun benim hakkımda 

beslediği yanlış fikirleri kuvvetlendi. 
recek, yeni sebepler verecektim. Bu 

sırları öğrendikten scmra onlar.dan 
ders alarak, karımın gönlünü tekrar 
kazanmak, akıllıca bir iş olurdu. 

Çünkü, Süzaru seviyordum. Ba;ka 
türlü devam edersem, belki de opu 

bilsbütün elimden kaçırabilirdi~ B 
husustaki emelime kavuşmak ıçın, 

§U harikulade makineden tst:fade le 

onun bütün gizli dtişünuşlerinı tet'kık 
edecek ve hareketimi btı tetkı'lcın ıcap. 
lanna uyduracaktım 

Bu sırada, bırd bıre Hikeym bana 
verdiği makineyı 1 oratuv,rd unut. 
tuğumu batırlad m Bu. gerçı can sıkr. 

cı bır eydı, ama muhim şayıl mar.dı. 
Hemen rte ı gu li ic1ip i tcyebilir~ 
dim F at Hı c ne dıyece ·tıın Hiç 

bı . Yalnız te ekk t edecek ve 
gel gu el 1,)lr tavırla aletin k, ydet-

ti 1 rnn, hep bildi im şeylerden ıha. 
r + o!duITTınu s yleyip geçecektim. 

Kcndı kendime, bbyle bir karar ver. 
d ten nra, Lmkoln caddesine döne. 
rek <:v rne ı:cldim. 

( Aıtmaı var) 
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Südet mıntakalarında 
(Oıt tarafı 1 incide) 1 birlikte ayrılarak İngiltere elçiliğine 

Nydektc 4000 Südet sosyalist parti- gitmi~ ve orada yerleşm!şlerdir. 
si balkevinin kapısıru kırmıştır. Pans, U (A.A.) - İki sattcn fazla 

Gablonzda Hitlcrin nutkunu mütea. süren nazırlar meclisinin içtimaı esna-
kip 10.000 Su.detin iştirakile teşkil e- ııında başvekil Dal:ıdier ile hariciye na.. 
dilen bir alay (Heil Hitler) diye ba. zırı Bonnet, Hitler tarafından söyle -
ğırmış ve §ehremanetine gamalı haçlı nen nutku tahlil etmiııler ve Çekoslo-
bayrağı çekmiştir. vakyada cereyan eden son hadiseler 

P ğ (AA) 
_ A ğ d ki bl " ~ hakkında arkadaşlarına maHimat ver. 

ra , 13 . . şa ı a te ıg . 1 d" 

d
. • . mı§ er ır. 

neşre ılmıştir: M l' b d • t d , . ec ıs, un an sonra vazıye ay ın. 
'Bazı mıntakalarda gece sıyast ma.. lan dık al ı t db' ı · • . . ma ta ınan emn ye te ır en-

hıyette şiddetlı hareketlere tevessül • . , ~ k · ti" N . . . . . . . nı ıpn etmege arar vermış r. azır-
edılmış ve ınzıbat memurlarıle ihti- 1 1 k . · tarih" · t b"t t.. ~n k ar, ge ece ıçtımaın ını es ı e 
hı. ar çı mıştır. . 1 d" 

Bunun üzerine bük\ımet umumi memış. er ır. N 1 . . . . ~ . . . Parıs, 13 (A.A.) - azır ar mcc -
nızam ve asayışın ıhlfil edıldığı mınta. 1. . 10 d El n.da · ısı, saat a yesee sarayı reı. 

kalarda örfi idare ilanına karar vermiş. . .. h L b · ti" d t 1 sıc;.ım ur e runun rıyase n e op an-
tir. Şimdilik bu tedbir Sebeger, Ny. 
dek, Neudek, Prişeknis, Pressnitz, Lo. 
ket, Elbogen ve Kadan mıntakaların. 
da tatbik edilecektir. Hükümet halkı 
sUkQnete davet eaı:r emniyet organla
n, kanunu, nizamı temin etmeğe ta
mamlle kıifı gelecektir. 

Pressnitz, Saksunya hududu civa • 
nnda Chemnitz §ehrinin ve He:ılayn 
kararg6.hı olan Aşin karş·sındadır. 

Elbogen, Leitmeritz istikametinde 
Ossig civarında ufak bir kasabadır. 

Kadan ise ayni mıntakada Eger neh
ri üzerinde kUindir. 

Prag, 13 (A.A.) - Evvelki gece, 
vukubulan hfidiseler Uzerine nazırlar 

meclisi bu sabah toplanarak bu hadi. 
aelerin vahameti ve mahiyeti karşısın.. 
da alınması lbımgelen tedbirleri tes
bit edecektir. 

Bu hadise ile alakadar olarak Sil. 
det mebuslanndan Kundt ve Rossche 
baıvekil Hodza tarafından kabul edile. 
cektir. 

Prag, 13 (A.A.) - Südetlerle mes. 
~ mıntakalarda Hitlcrin nut1tu, is. 
yanı hatırlatan bir tesir bırakmıştır. 

Diln gece verilen bir işaret üzerine 
başlamış gibi birbirini takip eden bil. 
diseler neticesinde iki SUdetle bir 
Çek ölmüş ve birçok kişiler yaralan
mıştır. 

Hadiselerin mahiyeti de değişmi§. 
tir. tık defa olarak ate§li silahlar kul
lanıldığı, ıimendif er istasyonlanna, po. 
lis kom!serliklerine ve poıta ıubeleri. 
ne taarruz edildigi görülmüıtür. 

Prag, 13 (A.A.) - Burada hasıl o. 
lan uınuıni kanaate göre, kongrenin iç-
tima tarihi .olan 1 S ilkteşrine kadar 
Südetler işi halledilmediği taktirde 
plebiıit meselesi muhakkak surette 
bir kere daha ortaya çıkacaktır. 

Berlin, 13 (A.A.) - Hitler, tren. 
le Nürenbergden Münihe bare'ket et. 
mittir. Oradan Berchtesgadene gide. 
cektir. 

Bedin, 13 (A.A.) - Annbergden 
'.Alman istihbarat biirosuna bildirildiği. 
ne göre, öğleden sonra saat 14,15 te 
llç Çek askeri Alman topraklarında 

. (ufak bir gezinti) yapmıştır. 

. Techer Kreuzig fabrikaaının yanın
dan hududu geçen bu askerler ci
van tetkik ettikten sonra Çekoslo. 
nkyaya dönmüşlerdir. 

SUDETLERtN tlLTiMATUMU 
P;ag, 13 (A.A.) - SCJet partisi 

mensuplannın öğlecien sonra Eğerde 

Henhıynin nezdinde yaptıkları bir top. 
lantıdan sonra Çek hlikCimetine bir 
ültimatum gönderilmeı;i kararlaştırıl-
1Dl§tır. 

Bu illtimatumda hükumete Sild<.1: 
mıntakalarmda alınan istisnai tedbir. 
lerin kaldınlması için 6 saat mühlet 
verilmesidir. Bu müddet saat 18,30 
dan itibaren ~şlamaktadır. 

'tlltimatumda hükumet polisinin Al. 
manJann ekseriyet teşkil ettikleri mm. 
takalardan çe!dlı:ı:esi, zabıta ~şinin ına. 
halli belediye reislerine verilmı::si ve 
asayişten bunlann mesul tutulması, 

memleketi müdafaa eden askeri kıtaat 
mevcutlarının alelfide zamandaki mik.. 
dara indirilmesi ve bu tedbirlerin ali. 
kadarlara radyo ile bildirilmesi talep 
olunmaktadır. 

Ultimatumda bu mütalebat kabul 
edilmediği ta1ctirde va::iyetin mlistak. 
bel inkişafından Südet partisinin hiç. 
bir mesuliyct kabul edemiyeceği bildi. 
rilmektedir. 

Prag, 13 (A.A.) - Runciın:ın heye.. 
tinin bUtUn azaları saat 17.30 da ika· 
met ettikleri Alkrondan bagajları ile 

mıştır. 

Cenevre, 13 (A.A.) - Milletler Ce-
miyetinin koridorlarında bu sabah Hit.. 
lerin nutku bilhassa mubaverelerin 
mevıuunu teşkil etmişti::. 

Nutuktan sonra vaziyetin ne iyile~ 
tiği ne de fenalaştığı müttefikan mil
şa.hede ve L-:>rd Runcimanın himayesi 
attır.da ba~layan müzakerelere devam 
edileceği üm:t edilmektedir. 

Cenevre toplantısın.da en uzak mem. 
leketleri temsil eden yirmiden fazla 
hariciye nazın, Çekoslovak me~elesinin 
sulhen ve hukuku düvele uygun bir 
şekilde halli için tiddetli bir alaka gös. 
termektedirler. Bu mümessillerin, me
selenin hallinde mühim bir !mil ola
caklarından şüphe edilmemektedir. 

V A§tNGTONA GÖRE 
Vaşington, 13 (A.A.) - Resmt mah 

fcller, vaziyetin heyeti umumiyesinde 
bir değişiklik olmadığı kanaatindedir. 
lcr. Va§ingtonda Hitlerin Çeklerden 
azami imtiyazlar elde edeceğini tek -
rar etmiş olmasına rağmen bu maksa. 
dma varmak i~in müracaat edeceği 
prau"lc çarelerin neden ibaret olduğu
nu bildirmediği beyan edilmektedir. 
Bu hal, müzakerelere açık bir kapı 
bırakıldığı şeklinde tefsir edilmek .. 
tetlir. 

1NG1L1Z KABlNESlNlN TOP
LANTISI 

Londra, 13 (A.A.) - Toplantısına 
saat 16 da nihayet vennig olan kabine, 
Pragdan gelen haberler üzerine saa.t 
18 de tekrar toplanmıştır. Toplantıya 
Başvekil, hariciye, dahiliye, maliye, 
milli müdafaa, harbiye, bahriye, tel· 
grafla Londraya davet edilen bava na. 
zrrlarile erkanı harbiyenin müteaddit 
uefleri iştirak etmietir. 

Saat 22 de yemek için kısa bir fası.. 
ladan sonra tekrar toplanan kabine, 

' ı;a.at 23 e kadar müza.kerelerde bulun· 
m~tur. 

Lord Halifaks, b~vekilin yanından 
ayrıldıktan sonra, doğruca hariciye ne 
zareline gitmiştir. 

Prag, 13 (A.A.) - Dün geceden be
ri Südet Almanları mıntakasmda kan· 
lı hadiseler olmaktadır. Şimdiye ka. 
dar 12 kişi ölmU3 ve 18 kişi ağır ııu
rette yaralanm13tır. 

Eğer'le telefon muhaberatı kesil
miştir. 

H1TLER iNFiLAK İŞARETİNi 
VERMEM:tş 

Berlin, 13 (A.A.) - NUrnberg nut
kunun Ingiliz matbuatında bıraktığı 

intıba, buhranm devam ettiği merke. 
zindedir. İngiliz matbuatına göre Hit· 
ler, infilti.k i§aretlııi vermemiş ve fe
laket en.nslnrını çoğaltmıştır. 

Times gazetesi, SUdetlerin mezall • 
me maruz kaldıkları iddiasını kayde
derek Hitlerin hakikatı tahrif etmek· 
le kalmayıp işi saçmalamağa kadar gö 
türdüğünü yazmaktadır. 

Morning Post ve Daily Telegraph 
gaz~tesi diyor ki: 

"Hitlerin itikadınca Prag müzake
relerinin devamı müddetince Avrupa
nın zahiri bir korku içinde bulunması 
lazımdır. Halbuki müzakereler, Al. 
man kuvvetinin tehditkar gölgesi al· 
tında devam edecektir.,, 

Daily Expresa gazetesi, yeni bir 
karıeıklık ve korku devresine intizar 
etmek lazım geldiği ka.naatindedir. 

Neva Chronicle gazetesi, nutkun nik 
binliji değil, gittikçe bllyüyen korku. 
yu muhik gösterdiğini yazmaktadır. 

Parls, 13 (A.A.) - "Korkulan şey 
vukubulmadr. Falrat istikbal tehdit
kAr vaziyetini muhafaza ediyor." 

Hltlerln nutkunun. blltUil Fransız 

h3.diseler 
gazetelerinde husule getirdiği aksül
a.mel bu cUmle ile hUldsa edilebl11r. 

PeUt Parlslen gnzeteslnde Bour-
gucs şöyle yazıyor: 

"Hitlcr, muza.kere kapılnrını kapa
mıyor. Führcr bu mllzakerelerln nor
mal bir şekilde inkişaf etmesini bek
llyccek mi, yoksa Gestapo teşltilMı 
Almaayanm tehdidini tatbik edebil
mesi için SUdet ·memleketinde yeni
den vahim h!dlseler mı çıkaracak? 
LAzım olan şey bu noktayı tayin et
mektir." 

Epogue gazetesinde de Kerlllls 
şöyle yazıyor: 

"Müzakere kapılan açık bırakıl -
mıştır. Fakat Almanya kendini tat -
min edilmiş nddetmedlği takdirde ce
bir istlmall için de kapılnr ardına 

kadar açıktır. Fransız - lngillz te
a~nUuUnUn daha kuvvetlenmesi ve 
Fransızların 1914 de olduğu gibi kar
deşçe birleşmeleri ın.zımdır. Çünkil 
vatıı.n trılıllkcdcdir. Sulhu kurtar
mak için son ümidimiz bundan iba
rettir." 

Ffgaro gazetesinde Dormcsson di-

yor ki: 

''Meselenin sulhen halledilmesi ve 
bir feHl.kctln önUne geçilmesi için şe
refle kablll telif olan her şey yapıl· 
malıdır." 

Oeuvre gazetesinde Guerln şöyle 
diyor: • 

"Meselenin tehir edtımlş olduğu 

söyleneblllr. Fakat boğazl~şmağa 
başlayıp başlamıyacağımız mesele
si mevzuubahis olduğu zaman düşün
mek zamanı o kadar ihmal edlleb1Hr 
t>ır keytıyet dc~Udlr." 

Populalre gazetesinde Blum şöyle 
yazıyor: 

"Buhran şlmdlllk zail olmuş, Ce· 
koslovakyanın askerl istila.ya maruz 
kalması tehlikesi bertaraf edilmiş -
tir. Httler, şimdi içeriden nUfuz ve 
tefes::ıUh lmkO.nlarını araştıracaktır. 

Yarının tehlikesi, kanlı bulut geçtik
ten 11onra demokrat memleketler ef
kft.rıumumlyesinln Prağda devam e
decek olan mücadeleyi ayni teyak
kuzla takip etmemelerinde ve ayni 
şiddetle harekete geçmemelerinde
dlr." 

Berlln, 13 (A.A.) - Matbuat, Hlt
lerin nutkunu bllyUk harfli başlıklar
la neşretmektedir. 

Voelktscher Beobacbter gazetesi 
diyor ki: 

"FUbrcr, birkaç keskin ciimle ne 
suretler üzerinde yapılan tazyike ta
hammuı etmemek hususundaki lrnra
rını bildirmiştir. 21 mayıstaki me
şum yalanlar ve manevralar ikinci 
bir defa cezasız kalmıyacaktır. 

SOD~RE VERİLEN CEVAP 

Prag, 13 (A.A.) - Bükü.met, Südet.. 
lere verdiği cevapta, alman emniyet 
tertibatı bir takım itirazlara sebep ol· 
duğu takdirde htikfunetin Praga gele. 
cek olan Südet delegeleri ile bunlar 
hakkll!da ı:p.üzakerelere girişmeğe ha.
zır olduğunu, oayet Südet partisi ken
di mevsuklarına hitaben bir beyanna. 
me neşrederek onları kanun ve niza· 
ma riayete davet ederse alman istis. 
na.t tedbirleri kaldırmakta hiçbir mah· 
zur görmiyeceğini bildirmektedir. 

Bu cevap Südetlere tebli{; edilmiş, 
fakat Südetlerden buna henüz biç bir 
cevap alınamamıştır. 

Praga gelmesi beklenen Südet dele
gesi saat 23 de henUz gelmemiştir. 

Firarilerin müracaab 
hakkında 

Ankara, 13 (Telefonla) - Af kL 
nununun ne§ri üzerine birçok firari. 
ler!n mektuplarla resmi makamlara ve 
gazete idarehanelerine müracaatlar • 
da bulunduktan ve af kanununun hU. 
kümleri milvac,.hesinde vaziyetlerinin 
ne olabileceğini sordukları haber ve. 
rilmektedir. 

İ§gal zamanlarında dütman !malin: 
hizmet etmit ve düşmanla tetrikime
sai ederek kaçmıı olan bu gibi ea. 
hasın af kanununun ıümul daireıL 
ne girmeyecekleri cihetle kendileri. 
nin ıseyriscfer talimatnamesi ah1tl
mına tevfikan beyanname usulüne 
tabi tutulmaları icap edeceği alakalı 

makamlara bildirilmiıtir. 

Emniyet amir ve memur
ları arasmda yeni tayinler 

• 
Ankara, 13 (Telefonla) - Emni-

yet amirlerinden Sabri Nahacin Çan. 
kın emniyet amirliğine, Amasya Em. 
niyet amiri HulQsi Sayiner Gaziantep 
emniyet fimiri Sabri Yurdakul emniyet 
umum müdürlüğil ikinci sınıf emniyet 
amirliğine, Muş emniyet amiri Silley. 
man Sırrı Furat Amasya emniyet a. 
mirliğine, Bitlis emniyet amiri Kiizım 
Baykal polis enstütüsü emniyet Amir
liğine, Bingöl emniyet amiri Yusuf 
Ziya Güç Tarsus emniyet amirliğine, 
İzmir emniyet amirlerinden Yaııar Ba. 
rit lğdir emniyet amirliğine, emniyet 
umum müdürlüğü emniyet amirlerin -
den Şükrü Kola'k Adapazarı emniyet 
amirliğine, Giresun emniyet amiri A. 
trf Afsin Burdur emniyet amirliğine, 
Yüksekova emniyet amiri Zeki Taner 
Giresun emniyet amirliğine, Muğla 
emniyet furıiri Hamdi Saygın emniyet 
umum müdürlüğü emniyet amirligine, 
Aydın emniyet amiri Hidayet Koçak 
Kütahya emniyet amirliğine naklen, 
Dörtyol emniyet amiri Ziya Ural mez. 
kilr kaza birinci sınıf emniyet amirli
ğine, Malatya emniyet kadrosu baı
komiserlerinden Bahattin :Berk Siirt 
emniyet amirliğine, Hakari başk~mi. 
serlcrinden İbrahim Köker Yiı"'kseko. 
va emniyet amirliğine, !çel başkomi
aerlerindcn Kemal Özcrli ve istan. 
bul emniyet kadrosu başkomiserlerin. 
den Vasıf Kortum emniyet umum 
müdürlüğü kadrosun.da münhal bulu
nan emniyet amirliğine, lzmir başko. 
miserlerinden İbrahim Behri Ulgen 
mezkilr vilayet emniyet amirliğine, 

Ankara emniyet kadrosu başkomiser. 
leri:ıden Lütfi Tuncel Denizli emni. 
yet 6.mirliğine, İstanbul emniyet kad. 
rosu başkomiserlerinden Lütfü Erdu. 
ran Mu~ emniyet amirliğine, Edime 
emniyet kadrosu ba§komiserlerinden 
Cahit Aytuğ Şemdinli emniyet amir· 
liğine, Diyarbakır emniyet ka.dr~u 
başkomiserlerinden Fethi Vardar Hak. 
kari emniyet amirliğine, Ankara em. 
niyet kadrosu başkomiserlerinden Na. 
il Öz:tan Söke emniyet :l.mirliğine, iz. 
mir başkomiserlerinden Sım Erkan 
mezkur vilayet emniyet kadrosunua a. 
çık bulunan emniyet amirliğine~ ts
tanbul başkomiserlerinden Şevki Du. 
rak mezk\ır vilayet amirliğine, Anka
ra batkomiserlerinden İsmet Başkan 
Bingöl emniyet amirliğine, İstanbul 
başkomiserlerinden Salih Tanyerin 
~mniyet umuın müdürlüğü emniyet 
amirliğine, Manisa emniyet kadrosu 
başkomiscrlerin.den Kemal Tekin Bur. 
sa emniyet amirliğine, Trakya umum 
müfettişı:ği memurlarından Suphi Gü. 
venin Kilis emniyet amirliğine, emni
yet umum mUdürlüğü muamelat mc.. 
murlarından Sermet Baçin mezldlr u. 
mum müdürlük kadrosunda münhal 
bulunan emniyet amirliğine, üçüncü 
umumi müfettişlik memurl:mndan Zi
ya Süer Riza emniyet amirliğine, 
emniyet umum müdürlüğü amirlerin • 
den Kemal Hayri Tümer mezkur u
mum müdürlük emniyet amirliğine 
terfian, Ankara emniyet amirlerinden 
Nazmi Toker mezkur vilayet U~ilncU 
§Ubesinde müdür muavini olarak ta· 
yin ve nakledilmişlerdir. 

Pahahllk derdi 
(Üst tarafı 1 incide) 

mnhsulU ele alrrsamz cıı aşağı cU>rt, 
beş elden geı,:er; bu suretle de muta
,·assıtlnrm li:ilrlnrı fiyatınr üzerine 
blnmlş olur." 

Dlyo izah ediyor. UçUncü bir züm-

re de: 
- Biltun fennbhrın esası tcşı..;ıat

sızhl•trr. Ne lstn.nbulda lstlhli'ik koo
ucrntlfl ,·nr, ne do Anndoluuu. istilı· 
snl sntış kooperntifl. Tnbli bu yok
lar nrasmı1n mUnnsebet tesisi <le 
mcnunbnhis dc~lldlr. Bu şerait için· 
<lo her \'akit ht.anhulda mUstcbliklcr 
eşynyı pahalıya alacaktır." 

1\IUtalcasını ileriye sürüyor. 
Blltün bn muhtelif rivayet1crin he

men hepsi doğnı olablllr. Fakat pa
hnhlı~ı nrtıran en mUhim sebep ik· 
tısn.cli hayatımızdaki knrışıkhk \"e 
dağınıklıktır. 

Basın birliği 
(Od tarafı ı lnddr; 

lek edinme btUtmile uymıya.cağı ile.ri.. 
ye sürülmüş ve Birliğe asli aza y:ızr 
labilmek için aranacak daimilik kny. 
dinin bu bakımdan tatbiki muvafık 
olacağı kararlnştırılmı§tır. 

Kongre, kanuni evsafı hniz olarak 
müracaat eden aanın Birliğe kaydı il• 
zerinde ':erilebilecek red kararının.mu 
rettep azanın Uçte iki ekseriyetile ve
rilmesini, misafir azalığa da. yine mU. · 
rettep azanın ekserlyetile kaydedile
bilmesini kabul etmi§tir. 

Birlik mensuplarmm vazlf elerini L 
fadan dolayı uğrıyabilecekleri teca.-ı 
vüzlere karşı birliğin harekete gelmesi 
ve tecavüze uğnyanm kendini mUda. .. 
f aa için icabında mali yardımda bu. 
lunulması nizamnameye konulması lü .. 
zumlu maddeler arasında dUşUnUlmilş. 
tUr. 1 

Kongre mUzakereslne perşembe gU..ı 
nü saat bir buçukta devam edecektir. t 

Dahiliye Vekilinin ziyareti 
Dün, Basın Birliği kongresinin de .. 

vam ettiği bir !ırada, saat dört buçu. 
ğa doğru Dahiliye Vekili ve Parti Ge4 
nel Sekreteri Bay Şükrü Kaya, ref a. 
katinde hususi kalem direktörü BaY. 
Nejet olduğu halde Kurum merkezini 
ziyaret etmis ve kongre müzakeresini 
per§embeye bırakarak, kendilerine 
alaka. gösteren Sayın Vekili, sevgi 1 .. 
le karşılamıştır. \ 

Bay Vekil, Kurumun kabul salo .. 
nunda basın mensuplarını kabul et. 
mifitlr. Nizamname üzerinde hazırlık 
yapılmış olmasmda.n dolayı memnu .. 
niyet göstererek, uzun müddet, ken. 
dilerilc muhtelif meslek, sanat ve kül
tür mevuları üzerinde hasbihallerde bu 
lunmu§, sırası geldikçe basın mensup· 
larma ait hatıralar nnkletmi§tir; bir 
çak gazetecilik dilekleri dinlemiiştir. 

Basın arkadaşlarının zevk ve istL 
fade ile tal-ip ettiği bu ha!bihaller, 
daha sonra Bay Vekilin §ereflerine 
ha~rlanan çay snlonuııda geç vakte 
kadar devam etmi5tir. Bay Vekil, Ku
rumdan, mesleklerlnin yurdunu ziya.· 
retle getirdiği şerefin şükranlarını du. 
yarak saat altı buçukta a~Tılnit§lar rr. 

Dahiliye Vekilimiz 
Dahiliye Vekili ve Parti Genel Sek· 

reteri Bay ŞUkrU Kayanın, bugUn Par. 
ti binasını ziyaret edeceği, bir iki gUne 
kadar da Ankaraya döneceği haber a
lmmr§tır. 

Çester şirketinin teminatı 
Meıhur Çester projesinin müteahhL 

di olarak cenup demiryollannı ve 
bazı cenup Jimanlan:nızı inşayı üze. 
rine alan ve fnkat taahhüdünil ifa et
meyen Otoman - Amerikan Develcp. 
maıı şirketl aleyhine taııhhü:fünü ifa 
etmemesinden dolayı hükOmetimizce 
açılan dava, hükumetimiz lehine neti. 
celenmiş ve tirketin teminatı olan 
50.000 altın lirayı Banka Komerçiyalc 
ttalyana, hükUmetimize vermeye mu. 
vafakat etmi§tir. 

bir milyon iken tstanbuldnld kasap. 
lar SRJISI nihayet lk1 yüz ile Uç 
yüz nrn!'!ında olduğu halde şehrin 

nuru u ekslhıtkı;:e kasaplann mlk
tarlan arttığı, nihayet nUfusu altı 
yüz blne düştü~ halde kasap diik· 
kAnlnrmm sayısı yedi ytlze k1t<1ar 
'·arclığı anlaşılmıştı. 

Öylo kas;npJar görUldll Jd gtlnde 
hlr, nihayet iki koyun stlrfcderck bu
mın Jd\rı ile bir nllcyi gcçlndirmeğe 

rıılışıyor<lu. tstanbul hnlkmm et th
tlyıı<:ını temin baknnmdnn tktlsndl 
cihazın sadece kiiçUk bir JlnJ't& 1 de· 
mok olan kasap teşkilAtı bu halde o
ltınca tstthsall Te satışı disiplinsiz 
mahsullerdeki vaziyet kolayca he ııp 
edllcblllr. 

Hn.tırımızda kaldığına göre 1stan· 
bul belediyesi et fiyatlanm tanzim 
etmek işine giriştl!;,'1 zaman mevcut 
knsnp dlikldlnlnn hakkımla hlr ista
tistik meydana çıkmıştı. Bundan on 
sekiz, )'inn1 sene evvel şehrin nüfusu J 

Derdin esası böyle olunca buna na
sıl çare bnlnnablllr? İstanbul glbt 
büyük bir istlhlAk merkezinde eşya 
flyatlarm<la.ki pahal ılığa çare bul
mak işi yalnız htikOmetln elinde olan 
sadece kanun kuvvetiyle bertaraf e
dllmesi mtımkiln bulunan şeyler de
~lldlr. Bir tarafta mUsUıhslller, dt· 
ğcr tıırafta nıUstehlikler ayn arn 
toplanarak şuurlu teşldlAUar haline 
gelmedikçe, memlekette nakllre va· 
sıtnlan tekemmW etmedlkce; ve nl· 
hayat ticari emniyet umumt em· 
niyet derccesinl bulmadıkça ic:'lart 
ve kamuıi yollarla alınacak tedbirle
rin tesiri dalına mahdut kalacaktır. 

ASIM U8 



E1ninönü nıeydanında 

1 e yapıldı, ne yapılacak? 
Küçük bir börekçi dükkanı dört milyon hisseli 

Şehrin imarını temin etmek için Bu hafta kemiksiz A'krobat Voksun 

tekmil programı değişti. Fırsatı ka. 
çırmayınız. 

ı rl-KURUN t4 EYLUI.; 1938 

~nhisarlar __ ~. l\llüdü~lüğünçlen: 
. " ··. . 

I - 16-9-938 tnrihinde ihale edileceği ilan edilen ı 000 adet portatü 
içki sandığmm muhammen fiatı ve be deli ila.ntarda yanlış ya.ı.ılmıgtır. 

II - Beherinin muhammen fiatı 263,41 kuru§ hesabile mecmuu muham. 
men bedeli 2634,10 lira ve muvakkat teminatı 197,56 liradır. 

m - Muhammen bedeldeki tashih at dolayısile açık eksiltmesi 29-9-938 
tarihine rastlıyan pereenıbe gUnU saat 11 e talik edilmi§tir. yeni kanuni mevzl;lata ihtiyaç var 

Emhönündeki Yenicami, §ehrimL 
zi süsleyen en güzel sanat abidelerin
den biri.dir; etrafını saran binaların 

kaldırılmasına, fibide etrafının geniş 

bir meydan halinde tanzim edilmesine 
karar verildiği zaman bu karardan do. 
layı herkes haklı olarak ıevinmiıti; 
fakat aradan birkaç ay geçmiı olması. 
na rağmen meydanın hala açılmamış 

olması §ehirlileri yine hakir olarak 
sinirlendiriyor. Eminönü meydanının 

tanzimi işi ne z.-man bitecek? 

rülmilş, bu cihet Dahiliye Veklleti 
hukuk müşavirliğince de uygun gör:.i
lerek Başvekalete sevkedilmi1ti; ev. 
kaf, bu noktainazan kabul Jtmediği 
için keyfiyetin tetkiki Devlet Şura. 

sına havale olunmuştu; Devlet Şura. 

aı bu husustaki karanru vermi1 ve bu 
karar dün belediyeye tebliğ edilmif. 
tir; evkafa hem binalar, hem de arsa.. 
tarı icin para verilmesi icap etmekto
.dir. Bu suretle muameleye tabi olan 
dokuz dül:kan vardır, bunların kıy. 

metleri takdir edilmiş, paralan da ha. 
zırlanmış olduğu için evkaftan satın 
alınması bir iki gün içinde bitirilecek 
ve istimlaki hitam bulan binaların sa. 
yısı yirmi üçten otuz ikiye çıkacak. 

tır. 

IV - Şartname ve listeler her gUn sözü geçen §ubeden almabileceği 
gibi isteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatti- yüzde 7,5 güvenme 

r•••••-•--••••• .. I paralarile birlikte yukarda adı geçen komisyona mUraca.atlan Uln olunur. 
Dr. Hafız Cemal (6421) 

Bir muharririmiz dün bu mesele 
hakkında tetkiklerde bulunmuştur; al
dığı neticeleri yazıyoruz: 

Ne yapılması lazım? 
Eminönü meydaıunm açılması için 

yıkılması l~zım gelen b"naların sayısı 
doksan yedidir. Bu meydanın tanzimi 
için Büyük Millet Meclir.ince l:abul e. 
dHmiş olan 3333 numaralı kanunun 
ikinci maddesi Eminônünde bulunan 
binaların yıkılabilmesi için takibi la. 
zımgelen muameleyi tayin etmiştir. 
Bu maddede Eminönü reeydanmdaki 
binaların kaldırılması için 2497 nu
maralı belediye istimlak kanunu ah. 
karmnın tatbik olunacağı yazılıdır. 

Belediye istimlak kanununun Emin
önü meydanında hedmi kararlaştırılan 
97 bina hakkında tatbil:i lazımgelen 

ahkamı da şudur: 
Bu doksan yedi binanın herbirinin 

ayrı ayrı tapu kayıtlan tapu dairesin
den getirtilmeli, maliye tahsil şubele. 
rinden de gayrisafi varidatlan mikda
n sorulmalı, alınacak neticeye göre 
istimlak bedelleri takdir olunmalı, bi
na tek bir kişiye aitse bizzat mal sa. 
bibine, bina hisseli ise bütün hisse. 
darlara ayn ayrı tebligat yapılarak bi. 
na için takdir edilen bedeller bUdiril. 
meli. Mal sahipleri bu fiyatı Jiabul e. 
derlerse mesele yoktur, tapuya müra
caat edilip fer ağ muamelesi yapılır, 
mal belediyece alınır, parası verilir ve 
yıktınlır. Mal sahipleri belediyece ta. 
yin edilen fiyatı kabul ctmezlerce tet. 
'kik itiraz komisyonuna giderler, bu 
komisyonun karan mal sahiplerine teb
liğ olunur, buna da itiraz eder~erse 
i§İn müstaceliyetine binaen bcdelı, be. 
lediyece kıymetin yüzde yirmi faz. 
lası ile bankaya yatmlır ve ayni za
manda mahkemeye müracaat olunarak 
istimUi.k kanununun 14 UncU maddesi
nin tatbiki için hüküm istenilir. 

Bir de mallarına konulan kıymete 

ilk tebliğ.de itiraz etmeyip itiraz müd
detini geçirmiı olduğu halde gelip f e. 
rağ muamelesini yaptırmayanlar var. 
dır. Belediye bunlar hakkında da be
deli tam olarak bankaya yatırmak ve 
mahkemeye müracaat ederek istimlAk 
karan almak mecburiyeti vardır. 

Ne yapıldı? 
Eminönü meydanınrn açılması ıçın 

yıkılması lazımgdcn doksan yedi bi
nadan yirmi üç tanesinin istimlak mu. 
amele si bi tirilıniştir; bunlardan bir ta. 
nesi (Vnldehanı) yıkılmıştır, dokuz 
bina da yıktırılmak üzere müteahhit. 
le re verilmiştir. 

Doksan yedi binadan on bir tane~i 
hakkında mal sahiplerile fiyatta uyu. 
ııulamadığı için istimlak kanununun 
14 üncü maddesinin tatbikine karnr 
almı:ıak üzere mahkemeye mür:ıcaat 

edilmiştir; yedi binanın sahibi de milel. 
deti içinde itiraz etmemekle beraber 
ferağ muamelesini de yaptırmadığı i
çin bunlar hakkında da istimlak ka. 
nununun 13 üncü maddetinin tatbiki
ne karar alınmak üzere yine mahke. 
meye müracaat edilmiştir. 

Diğerleri hakkında da kanuni mua. 
melenin tamamlanması için çalışıL 
maktıd:r. 

Evkafa .ait binalar 
Yıkılır.ası lazımgelen binalardan bir 

kıs:nı da evkafa aittir. Bu binalar a
lınıp yıkrldıktan sonra arsalan cami. 
in etrafın•n genişletilmesi i_şinde kul
lıınıl:ıcağır:a göre, bu b:naların yalnız 
bina kıymeti takdir olunarak satın a. 
lınması, anaları için evkafa para ve. 
rilmemesi yolunda bir mütalea ileri sü-

Hisse meselesi 
Şehrimizdeki binaların ç.oğu gibi E. 

minönli meydanındaki binaların ekso
risi de tek şahıslara değil, muhtelif 
hissedarlara aittir; hisse miktarları da 
gülUnç denilecek bir mahiyet göster. 
mektedir. Eminö:lü meydanındaki bi -
nalar içinde mesela B:ılıkpazarı cad
desindeki küçük börekçi dükkanının 

mülkiyeti .dört milyon sekiz yüz otuz 
ilç bin dört yüz hisseden teşekkül et. 
mektedir. Bu dükkanın hisselerine sa. 
bip olaolar ta:n otuz beş kişiclir ve 
bunlardan ancak üç tanesi istanbulda
dır, diğerleri muhtelif şehirlerdedir. 

Böyle muhtelif hissedarları olan bi. 
nalar pek çoktur. 

Hisseli binalann istimlak edilebil
mesi için, istanbulda, Anadcluda veya 
ecnebi memleketlerde bulunan hisse. 
d:ırlann herbirinin polis vasıtasile ad. 
retleri tahkik olunmakta, ondan son. 
ra kendilerine tebligat yapılarak mal
larına konulan kıymetler bildirilmek. 
te, daha ıonra da mal sahiplerinin ala. 

Dahiliye miitehaııaısı. btanbul 
Divanyolu. No. 104, Tel: 22398 

cakları vaziyete göre yukanch bah
sedilen kanun yollarına gidilmekte • 
dir. 

Ne olacak?. 
Eminönü meydanının açılması ıçın 

çıkarılmış olan 3333 numaralı kanun, 
buradaki binalar hakkında bel..diye is.. 
timlak kanunu hükilmlerinin tatbikini 
mecburi kıldığına ve bu hükümler de 

yukarıda yazdığımız muameleleri icap 
ettirdiğine göre meydanın açılma işi
nin zaruri olarak daha bir müddet ıll. 
receği anlaşılıyor. Bu vaziyet kargı

~ında hatırımıza §Öyle bir müllhaza 
geliyor: 

Bu meydanın süratle açılması geh.. 
rin imarı noktasından lüzumlu oldu. 
ğuna göre, Büyük Millet Meclisince 
yeni bir kanun maddesi çıkanla.mu 

mı? Bir kanun maddesi ki meseli fÖY
lc hükümleri ihtiva edebilir: Bu kabil 
imar hareketlerinde belediye istimlak 
kanunu hükümleri aynen tatbik edil· 
mesin, binalara takdir edilecek kıymet
ler bankaya yatmlsın, binanın yıkıl

masına başlansın, bina sahibi fiyatı 

muvafık görmezse bir taraftan itiraz 
etsin, hak kazanırsa kendisine istediği 
para verilsin, fakat imar hareketi bir 
takım formalitelere bağl:ınıp köstek. 
lenmesint 

Yalnız Eminönü meydanı için de. 
ğil, her ıehrimizaeki imar hareketi i. 
çin böyle bir kolaylığa ihtiyaç var
dır. 

P. T. T. Umumi MUdUrlUğilndeo: 
Etlmesuttaki Radyodiffilzyon istasyonuna yilz elli lira ücretle ve mUsaba· 

ka ile bir atölye şefi alınacaktır. 
Bu ~efin tesviyeciliği, tornacılığı ve soğuk demir işçiliği çok iyi olmalı· 

dır. 

Taliplerin 20 eylfıle kadar tstnnbulda P. T. T. müdUrlUğUne, Ankarada 
Doğruca umumi müdürlüğe müracaatları ilan olunur. (6203) 

P. T. T. Umumi MUdilrlUğUndeo: 
Ankara radyosu için mUsabaka ile bir kaç spiker alınacaktır. Taliplerin 

behemehal yülrnek tahsil görmü§ olmaları ve en az yab:ıncı bir dil, (fraruıızca 
ingilizce veya nlınnnca) bilmeleri meşruttur. ' 

TeHlffuzları düzgün ve sesleri mikrofona mUsait olmak ta IAzımdır. Veri
lecek ücret taliplerin ehlfyet ve muvaffakıyeti derecesine göre tesbit edile
cektir. 

Talip olanların 20 Eylfıl 93.8 tarihine kadar Ankarada P. T. T. umuml mn. 
dürlüğüne müracaat etmeleri ilan olunur. (6204) 

Muhammen bedel Muvakkat Eksiltmenin 
Cinsi . Miktarı beheri tutan teminatı şekli l!laaU 

L. K.S. L. K. L. K. 

Yaz.tık jelltin 200 kilo -78.M 314.16 23.57 Açık eksiltme 11 
Kt§lı jel8.tin 200 kilo 
40 lık çivi 2000 kilo -.15.05 301.- 22.57 Pazarlık 1L80 

I _ Şartnameleri ve nümunesl mucibince satın almacak 400 kilo jelfltin 
açık eksiltmeye ve 2000 kilo çivi 2-9-938 tarihinde ihale edilemediğinden 
yeniden ve pazarlıkla. eksiltmeye konmuştur. 

ıı - Muhammen bedellerile muvakkat teminatlan hizalannda gösterlL 
mi§tir. 

m - Eksiltme 26--9-938 tarihine rastlıyan pazartesi gUnll hizalarmda 
yazılı saatlerde Kabataşta levazım ve mUbayaat şubesindeki alım komisyo· 
nunda yapılacaktir. 

ıv - Şartnameler parasız olarak her gUn sözU. geçen oubeden almablle· 
oeği gibi jelatin nümuneleri de görülebilir. 

V - lsteklilerin eksiltme için tayin edilen giln ve saatlerde yUzde 7,5 gU. 
venme paralarile birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri illn olunur. 

(6247) 

I - Şartnamesi mucibince satın alınacak 100.000 adet 100 lU.k tuz çu· 
vah kapalı zarf usulU ile eksiltmeye konmuştur. 

ıı - Muhammen bedeli beheri 41 kuru§ hesabile 41.000 lira ve muvakkat 
teminatı 3.705 liradır. 

m - Eksiltme 21-9-938 tarihine rastlıyan çarşamba günU saat 11 de 
Kabataşta levazım ve mubayaat şubesindeki alını komisyonunda yapılacak. 
tır. 

IV - Şartnameler 2 lira bedel mukabilinde İnlılsarlar levazım \"e mUba. 
yaat şubesile Ankara ve İzmir başmUdUrlüğilnden alınabilir. 

V - MühUrlil teklif mektubunu, kanunt vesaik ile yüzde 7,5 gUvenme 
parası makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek olan kapalı 
sarflarm eksiltme günil en geç saat 10.30 r.a kadar yukarda adı geçen alım ko
misyonu başkanlığma makbuz mukabilinde verllmesl IAzrmdır. (6099) 

1 - idaremizin Çe.maltı tuzlası iskelesinde eartname ve projeııl mucibin. 
ce yaptırılacak tamirat ve f.ııaaat i§i kapalı z.arf wrullle eksiltmeye konulmu~r 
tur. 

II - Keşif bedeli 15.380 Ura 67 kurtı1 ve muvakkat teminatı llM liradır. 
m - Eksiltme 22-9--938 tarihine rastlıyan perşembe gUnü saat 11 de 

Kabata3ta levazım ve mubayaat gubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartname ve projeler 76 kuruş bedel mukabilinde lılhisarlar leva. 
zmı ve mubayaat §Ubesile İzmir ve Ankara Ba§JOUdUrlUklerinden almablllr. 

V - Eksiltmeye i§tirak etmek istiyenlerin fennt evrak ve vesaiki 10000 
liralık bu gibi i3leri yapmıı:ı olduklannı gösterir vesaiki ihale gUnUnden 3 
gUn evveline kadar inhisarlar inşaat şubesine ibraz ederek aynca. fenni ehli. 
yet vesikası almala.n lamndır. 

vı - MühUrlU teklif mektubunu kanuni vesaik ile 5 inci maddede yazılı in· 
gaat gubemimen alınacak ehliyet vesikaSI ve yüzde 7,5 güvenme parası malt. 
buzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarflarmı ek. 
siltme günU en geç saat 10 a kadar yukarda adı geçen komisyon bqkanlığma 
makbuz mukabilinde verilmesi lfu:ımdır. (6184) 

- KUllUNun kitap oeklinde roman telrik.saı -
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drğı rivayet edtllyordu. Onlardan istifade etmeğl 
ve blnnctice kabahatin Ozborna yUklenmesl lhU· 
mallnl dUşUnUyordu. Böylece kendisi, gene ıer
bcst yaşıyacaktı. Fakat şunu da söyllyeyim ki, 
bu kısa akıllı Rdam, köylUJerln bu derece ileri gt. 
dip nihayet çiftliği yakarak Ozbornun OlllmUnc se
bep olacağını tahmin edememişti .•• Esas katlll elde 
ettik nma, c;ok da pahalıya mal oldu. BUtlln bu fe
caatin şeytan ll.yinlerl ile mnnnsebetl olmasa dahi, 
gene de şeytani. yani "kötü'' bir takım hislerin 
kukla gibi oynadığı blr insan tarafından yapıldığı
nı görUyorsunuz ya ... 

Müfettiş Dadın bu sözleri üzerine başmemur 
tasdik makamında bUyUk bir hararetle başını sal
Jayor ve müfettiş Dadın bir tane daha çıkarıp yak
mağa hazırlandığı meşhur siyah pUrosUnUn acı du
manına nasıl tahammül edeceğini dUşUnUyordu. 
Nlteldm milfettlş Bad pilrosUnU ateşleyince, baş. 
memur Reykord bir yolunu bularak, müsaade Is· 
tedl ve şişman mUfcttlş, yUzilnde muzip bir gUIUm
soylşlo komiser Consca dönerek kalın ve siyah Pil· 
rosUndan blrlblrl ardınca dumanlar savurduktaa 
sonra, onu bir kere daha kızdırmak için: 

- Fakat, dedi. Bence tahkikat hentız bitme
miştir. Burada, bu gUzel köy muhiti lccrlslnde bir
kaç harta daha kalmak zarureti var, azizim koml
aer Cons! .•. Başka bir meselenin daha kokusunu a
lıyor gibiyim. 
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Ronıatizma 
Lunıbago 
Siyatik ve 

SoQuk algınllklannı iyi eder 

Türkiye 

Kızılay Cemiyetinden: 
Cemiyetimizce aşağıda yazılı be§ kalem eıya satın alınacaktır, Taliple. 

rin hizalarında yazılı tarihlere kadar tstanbulda Yenipostane civarın • 
da Kızılay hanındaki satı§ deposu direktörlüğüne kapalı zarfla tekliflerini 
yapmaları ve :fazla izahat almak ve ıartname ile nümunclcri göıımck üze. 
re mezkQr direktörlüğe müracaat etmeleri lüzumu ilan olunur. 

Miktan 
5000 m2 PodösUct 
4000 m2 Parlak kayı§hk .deri 
9000 m2 Parlak zırh derisi 

17 500 m. Çadır bezi 
400 ki. Urgan 

15.9.938 Saat 11 e kadar 
15.9.938 .. 11 .. ,, 
15.9.938 .. 11 .. 
15.9.938 .. 15 ,. 
15.9.938 •• 16 ,, 

" ,, 

Devlet Demıryolları ve Limonları ···;ştrlme -' ~ 

Umum idaresi ilô.n/İırı · · 

Muhammen bedeli 58.000 lira oJa.n 5 adet su tasfiye tesisatı 27-10-1938 
perşembe günü saat 15,30 da kapalı zarf usulil ile Ankarada idare binasın. 
da satın alınacaktır. 

Bu işe girmek fsiycnlerin 4150 liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin 
ttiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün •ı saat 14,30 a kadar komisyon reisliği· 
ne vermeleri 13.zımdır. 

Şartnameler 290 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satılmaktadır. 
(6317). 

Devlet demiryollan ve limanları ı§letme umum mUdUrlUğUnden: 
Bandırma yolu ile İzmir ve havalisine gidecek yolculara bir kolaylık ol

mak üre.re Tophanedeki Denizyolları acentesinde açılan gişemizden demiryolu 
bileti satı§ma 15-9-938 tarihinden itibaren başlanacaktır. (6400) 

Gayrimübadillere 
lstanbul defterdarlığından: 

1 - 3523 No. lI kanunun birinci maddesi mucibince istihkak bakiyesine 1 
mukabil hazine tahvili aıacak olanlar mahallin en büyük malmemurlarına, 1 

2 - Ellerindeki bono mukabilinde tahvil alacak olanların mahalleri en bil· 
yük malmemurlarına müracaat etmeleri 18.zımdır. 

3 - Hak sahipleri tarafından doldurulmak üzere vekaletçe malmemurla. 
rma beyannameler gönderilmiştir. Bu beyannameler hak sahiplcrile bono ha· 
milleri tarafından doldurularak müracatt vesikası mukabilinde malmemurlu
ğuna veya tasfiye bürosuna verilecektir. 

4 -Kanun 15-7-938 tarihinde neşredilmi~ir. Bu tarihten itibaren bir 
sene zarfında mUracaat etmiyenlerin hakları sakıt olacaktır. 

(Bono hamilleri beyannamelerini defterdarlığa, istihkak mazbatası sahip. 
leri Bahtiyar hanında Tasfiye bürosuna vereceklerdir.) 

İlan olunur. (6423) 

Sellmiye Askeri 
Satınalma 

·Komisyonu ilanları 

Deniz-GedikıF Erbaş Örta 
Okulu Müdürlüğünden 

. l - 7 "t't a inci mıuf1anmu: ile aynca donanmaya gedikli er olarak orta o-
l - Seli~ye ~men birliklerile Ka.· kul mezunları alınacaktır. KilltUr orta olrullannı bütünleme ıunavlannuı ıo

radenlz Bogazı bırliklerinin mart 939 nu olmak ü~ere kayıt müddeti Eylül nihayetine kadar devam edecektir. 
sonuna kadar ih~iyaçları olan l5000 2 - 7 inci sınıfa girmek için bu ıene 7 inci sınıfa gcçmiı olmak, 8 inci ıı
lril~ kı;:;1 soğan ile. 30500 kilo patates nıfa girmek için de bu sene 8 inci amıfa reçmiJ bulunmak prttxr. ~ikli er ol· 
a~ e 1 tme suretile satm alınacak. rnak için bu senenin orta okul mezunu olmak veya lise talebesi bulunmalı: 11· 

• ~m~~ 

2 - Eksiltme gUnU 28 eyli'll 938 çar- 3 - 7 inci sınıf için yaı 13 bitmiJ ı 7 bitmemiJ, 8 inci sınıf için 14 bitmiJ 
şamba günü olarak tesbit edilmiştir. 18 bitmemiı, Gedikli er için 15 bitmiı 19 bitmemiı olması lizımdır. 
1501)0 kilo kuru soğanın eksiltmesi sa. 4 - Okul parasız ve yatılıdır. Her ay bir miktar maaı ta verilir. Milracaat-
at 14 de ve 30:500 kilo patatesin eksilt· çıların Kasımpa§ada okul mlidUrlüğüne ba§vurmalan. (6110) 
mesi de saat 15 de Selimiye Tilmen As. ------------------------------
kerlik dairesi binasındaki Tümen satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - 15000 kilo kuru soğanın tahmi 
ni fiatı 1080 lira olup muvakkat temi· 

ft;fanbul Beledi\'esi ilanları · · 

natı yiizde 7,5 tan 81 liradır. 30500 ki· fik" t.cmıilati 
lo patatesin tahmini fiatı 2287 lira 50 · 46,09 

Keait 'bedeii 
614,56 

kuruş olup muvakkat temlııatr 171 IL 
ra 87 kuruştur. Muvakkat teminatları 
eksiltme saatinden evvel Tümen muha· 
sebe veznesine yatırılmııt olacaktır. 

4 - Patates ve soğana ait §artname 
ve vasıf nameler her gün komisyonu. 
muzda görUlebilir, 

5 - lsteklilerin bu iı;ıle meşgul ol • 
duklarına dair vesika ibraz etmeleri 
şarttır. (6271) 

Be§iktaı icra Jlemurlulundan: 

Dir borçtan dolayı haczedilip pnraya 
çenilnıesine karar verilen Mürefle, Hisar, 
llahçe ve İstafılina ve muhtelif rakılarla 
mulıleliC cins sigaralar ve akide şekeri ve 
püsküi ve çikolatalar 15 - 9 - 938 tarihine 
müsadiC perşembe günü açık artırma usu
liyle BeyoAlunda. Tarlabaşı caddesinde t 
N. lu dükkCın önünde saat 10 dan t t e ka
rlar satılacağından ihale pulları ve tella
llye rüsumu müşterisine ait olmak üzere 
taJip olanların mezkür gün ve saatte ma
hallinde hazır bulunacıık memuruna mü
racaatları ve satış bedelinin muhammen 
kıymetinin % 75 ini hulmadıAı suretle i
kinoi artırmanın 22 - 9 - 938 tarHıine mü
sadif perşembe Rünü saat 10 dan ll e ka
dar ayni mahrlde yapılacağı iliın olunur. 

.(V. P. 2593) 

l.tr.nbııl 5 inci icra Jlemızrlttlundan: 

Deyo~Junda Kamerhatun mahnllesinrle 
Tekir sokak 1 No. lu evin 4 üncü katında 
muklın iken clyevın iknnıetg{ıhı belli olmı
yan Hatlceye: 

Toına vekilleri Fuat Çelik tarafından a
leyhinize İstanbul asliye mahkemesi 1 inci 
hukuk dairesinden istihsal eyle<liği 93G/ 
6:i9 Xo. ve 24 - 3 • 937 tarihlı iltim muci
hinco Şişlide BeyoAlu caddesln<le eski 8, 
yeni 2 sayılı arsa üzerine mevzu hnczin 
fekki talebiyle 938/3185 numara tahtında 
açılan icrat takip üzerine ikamclgfthınıza 

icra emri gönderilmiş ise de hali hazır i
kametgilhmızın belli olnuımasınd:ın Uolayı 
icra emrinin bir ay mfiddetle nanen teb
liAine icra hAkimliAince karar verilmiş
tir. 

Mu:ı:ryen mfiddetlerde işe başlamaz veya 
bitirmezseniz icra ve iflrts kanununun 30 
uncu maddesinde yazılı hükümlerin tatbik 
olunacağı tebliğ yerine geçmek üzere ilA
nen lehli# olunur. (V. P. 2592) 

134,05 1787.31 

Ferlköy 17 inci mektebin tamiri (en 
az 500 liralık bu işe benzer iş yaptığına 
dair nafıa müdürlüğü ve ticaret odası 
vesikaları). 

Kartal merkez okulunda yaptmlacak 
tamirat (en az 1000 liralık bu işe ben. 
zer iş yaptığına dair nafıa müdürlüğü 
ve ticaret odası vesikaları). 

Yukarda keşif bedelleri yazılı tamirler açık eksiltmeye konulmuş ise de 
belli ihale gününde giren bulunmadığından a~TI a~TI pazarlığa çe\Tilmiştir. 
Keşif evrakile eartnameleri levazım müdürlüğünde görülebilir. 

İstekliler 2490 numaralı kanunda yazılı vesika ve hizalarında. ;-&.:;terilen 
ilk teminat ve vesaik ile birlikte 30-9-938 cuma gUnü saat 14 buçukta dai· 
mi encUmende bulunmalıdırlar. (İ) (6433) 

nk teminat 

4.05 

Senelik muhammen 
kirası 

54 üsküdarda Selmanağa mahallesinde 
Karacaahmet caddesi sokağında 79 81 
numaralı dükkan. 

18 Süleymaniyede Saman viransani mahal 
lesinde Dökmeciler sokağında 92 nu· 
maralı Süleymaniye Sani medresesi 
(depo olarak kullanılacaktır.) 

Yukarda semti, muhammen kiraları yazılı olan mahaller kiraya verilmek 
üzere ayır ayrı açık arttırmaya konulmuş ise de belli ihale günUnde giren 
bulunmadığından pazarlığa ~vrilmiı;ıtir. 

Şartnameleri levazım mUdürlüğünde görülebilir. İstekliler hizalarında gös. 
terilen ilk teminat makbuz veya. mektubile beraber 30-9-938 cuma günü 
saat 14 buçukta daimi encUmende bulunmalıdırlar. (l) (6414), 

Keşif bedeli 901 lira 30 kuru§ bedel tahmin edilen lçerenk~y Etem.efendi 
yolunun bir kat daha katranlanma. işi pazarlığa. konulmu§tur. Keşi{ evra.Jtjle 
şartnamesi levazım müdürlüğünde gör ülebilir. istekliler 2490 numaralı kanun· 
da yazılı vesikadan başka en az bin 1i ralık bu i§C benzer iıt yaptığına dair 
Nafıa müdürlüğünden alacakları fen ehliyet ve 938 yılma ait ticaret odası 
vesikasile 67 lira 60 kurtı§luk ilk teminat makbuz veya mektuplarile beraber 
16-9-938 cuma gUnU saat 14 buçukta dalınt encilmende bulunmalıdırlar: 

(İ) (6429) 

Bandırma MalmUdttrlUğUndeo: 
Manyas g.ölü civarındaki tuzlama binası dahil olmak Uzere gölün (otus 

üç bin) lira bedeli muhamınenli balık av resmi ve avlamak hakkı haziran 938 
tarihinden itibaren üç sene müddetle açık arttırma suretile müzayedeye ko· 

nulmuştur. 
29-9-93 perşembe günU saat 15 te ihalesi yapılacaktır. Muvakkat temi. 

natı bedeli muhammininin yüzde 7 bu çuğudur. Talip olanların Bandırma ma.· 
liyesine müracaat etmeleri ilan olunur. (6385) 

Sahibi: ASIM US /stanbul 3 üncü icra Memurluğundan: 

Neşriyat Müdürü Refik A. Sevengil 

- KUU.UNun kitap şeklinde roman telriksaı -

Bir borçtan dolayı mnhçuz ve paraya 
çevr11mesi muknrrer bir adet N. S. U. 
markalı ve sepetli motosiklet 20 • 9 - 938 
tarihine müsadlf salı günll saat 9 dan 10 a 
kadar Taksimde Abidenin karşısındaki 
9/10 No. lu dükkt\n önünde açık artırma 
suretiyle satılacağından talip olanların 
yevmi mezkurda mahallinde h3zır buluna
cak memurumuza milracaat etmeleri il6ıı 
olunur. (26716) 

-~ 

Bir zamandır Loudradakl putla döşeği gözle-
rinde tüten hafif yapılı komiser Cons yalvarırca
aıııa: 

- Allah aşkına ustacığım, dedi. Dönelim. Eğer 
bu meselenin kokusu kuvvetliyse, Londraya kadar 
ıeıır, 

- SON -

Cep romanl•rımızın 
altıncısına yarın 

başlıyoruz 

Dördüncü 
Mahktim 

Bütün cep romanlarımız gibi 
merakla takip edeceğiniz 

bir mevzu 
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lstanl•ul Asliye Mahkeme&l Altıncı llu
kuk DaireJinden: 

Makbule tarafından kocası olup mukad
dema İstanbul 'Kadıköyunde Acıbadem 
cnddc-;inde 5 nıımarnlı Kahramanın evin
de iken halen iknmetgfılıı meçhul İbrahim 
aleyhine açılan boşanma dtl\:ısına alt ar. 
z.uh:ıl sureli bera) i tebli~ yazılı yere gön
derilmiş ise de orada olmadığı ve ikamet
ı;;Cıhının meçhuliyetlnden hahslle biiA teb
liğ iade kılındığı cihetle iade kılınan ar
zuhalin mahkeme divanhanesine talikine 
ve keyfi:}elin on beş gün mfüldelle ve on 
giin içinde cevap vermek üzere ilAnına 
karar verildiğinden on glln zarfında cevap 
vermesi lüzumu tebliğ yerine geçmek üze
re nan olunur. (26715) 

Osmanlı Bankasından: 
Osmanlı Bankası gişeleri 16 E)lül 938 

cuma gününden itlbaren diğer bir lş'ara 
kadar aşaAıdaki saatlerde açık bulunacak
tır: 

GALATA MERKEZi \"E BEYOGLU 
ŞUDESI 

Saat 9 dan saat 12 ye kadar) adt silnlerde 
Saat 14 den saat 16 ya kadar) .. 
Saat 9 dan saat 11.30 n kadar) Cumartesi G. 

1 

YENICA~lt ŞUBESi: 
Snal 1 O dan snnt 1G) n kadar) ndt gllnlerde 
Saat 9,30 dnn saat tı.30 a kadar). Cumartesi 

ıilnlerL 


