
ıı: 25 :az 

Akşamları Çıkar Günlük Gaz~~e - Teleton : 2:) _::.7 Adres: lstanbul, SON TELGRAF 

g hükümdarı bugün tam1 

12,30 da görülmemiş bir 
ebdebe içinde tacını giydi 

Sancağın anayasası 
tezimize uygun 

bir şekilde bitiriliyor 

lyadan başka, yer yüzündeki bütün milletlerin mü
ssilleri huzurunda yapılan bugünkü merasimin mil

flerarası yeni bir konferansa yol açması bekleniyor 

Ski kral Edvard merasimi bu gece Kan· 
de şatosunda filimde seyredecek 

ve kraliçe 
asu tac 

GIYfliler? 

Anayasa üç güne kadar tanzim 
edilmiş olacak 

Cenevre, 12 (Husuıt) - Ana- bit edilecektir. lıkenderi1e 11-
yasının Türle leıine hemen he- manında Türkiy_eye bitaraf bir 
men uygun bir ıekilde bitirile- mmtaka tahıiı edilecektir. 
celine artık kat'f nazarile ba. Hudut. lisan, intihap meaele-
kılabilir. Eksperler komitesi san- feri de halledilmek üzeredir. Y .. 
cata taalluk eden iktisadi me- rınki içtimada Sancakta sadece 
teleleri bitirmiftir. Sancakta üze- Türkçenin re11mr dil olarak ka-
rine Hatay damsra11 vurulmut bul edileceti muhakkak zanne-
Suriye parı11 tedavül edecektir. dilmektedir. Mayısın on betine 
Diter paraların ıekli Sancak kadar Anayasa müsveddesi taa. 
hükQmeti tarafından ileride tes- zim ed "Jmiı olacaktır. ........................ 

Morfinciler bugün 
mahkemeye verildi 
Bazı eczahane/erin de satışa 

vassut ettikleri anlaşıldı 
ta-

Geçenlerde Aksarayda yakala • kanlar ve bu işle alakadar olanlar 
nan beyaz zehir karargahının izleri bırer bırer tesbit edilmiştir. 
henüz unutulmadan bir ıkmcisı da- Muhafaza memurları fabrıkayı 
ha meydana çıkarılmıııtır. hemen bastıkları takdırde, satış ya· 

Bu defa muhafaza teşkılatının panlarla satışın yapıldığı yerleri 
yardımile tutulan bu gizli zehir o- tesbıt edemıyeceğınden, eve girip 
catı da tıpkı otelci gibi aylardan- çıkanlardan her birınin peşine bi-
beri çalıımakta ve etrafa zehir saç- rer memur konulmuş, bunlar ha· 
makta bulunuyordu. Ancak bu ,._ riçte de takip olunmıya başlanmış-
ferki kararglhı idare edenleri ya:- tır. Nihayet geçenlerde bır gün 
kalamak diğerinden daha zor ol- morfini Adadan alıp satmıya gö-
muıtur. Çünkü bütün suçluları öl· türenler Haydarpaşa Emrazı En • 

~~---~-ıilit"'Jllla1ıama IU• tulye hutahanes nin yanındaki 
ntiJe- ba Jm.rargthın da kökOnden 

(S.fÜ) lnılll• Alfcl-.,.ları 11 .. 
}111• lcHI Altıncı Corc " fcrall
Ell.,.hı, ( Yalt11r11la} üç P" noel 

Loatlrad• ,oprl•n '°" "'o" 
Duvar diplerile, umumi bınala • 

rın etrafı bir çok ıruplar tarafın • 
dan iyal edılmlftir. Kımse bunlan 
yerinden kımıldatmaya cesaret ede· 
memektedır. 

kaldırılmuı istenilmiş ve zorluk da l~!!!(!De!!!!o!om!r!!!l!/!n!c/~ı~ag!f!a!m!ız!d!o!) i 
buradan doğmuştur. ı= 

Muhafaza te§kilih memurları p J y A N G Q 
Büyük Adada bir evin fÜpheli va· 
ziyetıer gösterdıtint haber aıınca Bugünkü kazanan 
mahallinde tarassuda başlamışlar, 
nihayet eskt mebuslardan Hayre- ft Uma ralar 2 İftCI 
tin evinin lfzll bir morfin imallt- sahlfemlzdedir 
haneli oldutu anla1ılm11. girip çı- 1!!!!!!!~!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Elektrik tlrketi davası 

Adalarda kullanılan mal,~ 
. ·---

menin bir muamması v·~aı----1 

Şebeke işletme miilıendisi mesu
ligeti ustabaşı/ara gükletigor 

..:ı er n 
r niz. al at, içeri 

girmek için bir bilet almak la • 
mndır. Ve bu bil~te de, küçük 
te oba 1'cret ver rsiniz. Di°nya
nın diger taraflannda böyle mi-TAC KİLİSEYE GETİRİLDİ 

Londra, 12 (A.A.) - Alberbar
(Dffamr 2 ncl sayjada) 

• dimağını en çok dir, bihmyorıım. Fakat, bir fikir 
~-"'f"----'-----------·--'r;::_~~~~_:_:____..!::..::_ıı_...aıawııc. 

ZEKERiVA 
BUJUk edip ve rpmencı AKA GÜNDÜZ'Un t•heHrl • pn 

Açık Sozde neırine başlanan bu GRAF gazetesinin bt.ttün okuyucu· edibin bu.güne kada 'g·· 
büyuk Tomanın yanda kalmaması lannı Aka Gundüzün bu ıaheıerin- manlann en fevkaUı.ldı 
içın SON TELGRAF'ta neşredil • den mahrum bırakmamak için ta· ıaheseri pa.zaTtesi gü1 bir 

eıı mukarrerdı Kısa bır zaman Ten SON TELGRAF'f. 
:ı,; nde en geni§ bir okuyucu kitle- mamının yenıden neşrini oku- lıyacak ve ka,.ilerim 
Bt.e hitap etmek fırsatını bulan ve yuculanm.ızın vaki miiTacaatJe- zevklerine yüksek birUzun 
TUTkiyede en çok sahlan SON TEL-

1 
rı uzerine kararlaştırdık Yüksek olacağız. .ıki keli 

Zekeriya sofrası: 1937 nin ve Aka Gfü;:~ı:;,.:ç~ 
in tekellüm 

Şaheser romanıdır .i addı kı, bu 
~1ln ruhu dtonen ve 



• 
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Yazının 
Müsveddesi 
istenecek 

Yür:kleri heyecana 
Düşüren bir yalan 
Haber daha! 

Adaların elektrik· muamması 

Eninde, sonunda dol
malık olan bir köprü 

B : up! unun seıgii"ı:e~tlerini oku-' 
dur uz mu? Un,{apanı köprüsü
ıı~ ! ~Ic~cr bu ki_ipru bunca sene .. 
ltr su"ı~e nc.m ile yaşamış: ?wit.'ğer 
Lu. Uııkapaı.ı koprüsü d~ğil, Ümit
kapa:ıı köpn.i5<' ımiş! 

GazctP1er, b· ktn!Z, ne yazıyor: 
Unk•parıı koprösü soküldük -

t"n ;onra Halicin ;çine doğru çe -
kııo1.i~ ve F.ylip açıklarına bağlan
nn.ş .. ı. duba \'C ah~ap aksamı tamir 
edildikten sonra Sütlüce - Eyüp 
arasına kurulması tasavvur edili
yotdu. Haliç halkı da bundan ü -
mitlenip sevinm.,kte idiler! 

Halbu ki Haliçte muatt 1 bir 
halde kalan köprünün dubaları çü
rümü ler, su almıya başlamışlar, 

köprü yavaş yavaş batmıya başla -
mıştı!". Z:llen Halicin iki taraiında, 
denize gJınülüşlerden maada, hur
daya çıkarıimış, elli parça kadar 
gemi ve mr;tör !er de vardır ki bun
lnr da batarsa, zaten yarısı dolmuş 
olan Haliç büsbütün dolma lehli -
kesine maruz kalacaktır! 

Vah zavallı köprü! Nihayet dol
maya yaradı, de ·ene: 

Hem de, Sütlüce - Eyüp halkı 

köprüsüz ka!d.ğına "göre, ~alancı 
dolmaya!! 
gazetelerinden biri şöyle yazıyor: 

c Gazetemizin kıymetli muhar -
ı·irlerindeıı şair Necdet Rüitü, yazı-

!arının hayranı olan okuyucularına 
- demek hayran olmıyan okuyu -
culara yağma yok ! - güzel bir e -
ser hazırlamaktadır. Her yazısında 
satırlMının bir su gibi akıp gitme
sile S<·n nesil acasında bir varlık o
l.an Necdet Rüştü bu eseri nc~rede
cektir.> Galiba müba!aga değil: 
Hakıkat su gibi akıp giden bir var
lık!! 

* lnaanlardan sonra .. 
İşe bakın: (Liverpul) hayvanat 

bahçesinde de bir maymun, genç 
bir kadına aşık olmuş! 

Eh, artık şüphe mi var? Zahir 

o da Afrika ormanlarında iken mu
hakkak ya maymunların prensi, 
yahut da kralı imiş!! 

* Varlığı ,uphe 
götürmeye111 

.Muhter<:m bir okuyucu da (gü
zel kadın) davasını garip bir su • 
rette halletmiş. Bakınız, ne diyor: 

- Güzel kadının rengi ve şekli 
olmaz! 

Belki muhterem okuyucu, belki! 
Belki rengi ve şekli olmaz, fakat 

muhakkak ki dili olur! ı 

g='e-W7M.' 
''''''''''/~·;;;;;···k;~ı~····b·;;"ii~''''i~~···;;;;ı;······· 

bırinci S•!!f ulan deı a"' tir. Kraliçenin yanında Prenses 
ks sokağındaki Garrards Jorllcrs Elisabcth ve Margaret bulunacak-
Joyaux'da ı:ızımgelen retuşlar ya- tır. 

pıldıktan sonra kraliyet tacı ile di- Hükumdarların Buckıngham sa-
ğer mücevherat bu sabah West- rayına saat 16 da avdet edecek!, · 
minster kilisesinin kule ·ine nakle- tahmin edilmektedir. erı 
dilmi~lerdir. Mücevherat, Kralın VİNDSOR DÜKÜ MERASİMİ 
bahriyelilerinin kumandası altında FİLMDE SEYREDECEK 
polis memurları taraiınd:m muha- Londra, 12 (A.A.) - Windsor 
faza edıkcektir. Anane mucibince Dükü, tac giyme merasimı ile so-
müccvher~t ile tac, bir saray ka ·ığı kakların manzarasını gösteren ve 
ile nehırd n nakledilmiştir. kendisi iç·n sureti mahsusada Jıa-

MERASiM NASIL BAŞLADI? zırlanan filmi bu akşam seyrede • 
Saat 9.49 da htlkümdar ailesinin ccktir. 

azaı;ı Buckingham sarayından çık- Merasim biter bitmez, film ken-
tılar ve baştaki arabaya Prenses C:isine tayyare ile gönderilecektir. 
Margaret ile Vikont Lascelles bin- 1.800 metre uzunluğunda olacak o-
di. lan bu filmi Cande şatosunda, Dük, 

İkinci arabaya Glc.uces er ve Kent Mme. Sompson ve yakın dostları 
dü~slcri bindiler. seyredeceklerdir. 

LONDRA YANKESİCİLERLE Filmin gösterilmesi takriben bir 
DOLDU saat 20 dakika sürecektir. 

Londra, 12 (Hususi) - Tac giy
me merasimi münasebetile, bura
ya Amerikad~n Fransa yolile on 
yedi gangsterin de geldiği anlaşıl
mıştır. Skotland Yard bir müddet
tcnbcri Amerikadan buraya bir 

o şüphelı insanların geldiğini ha-
ber alma bittabi ona göre de 
tedhirlı b akta idi. Yalnız A-
~ değil, Avrupanın da bir 
çok şehirlerinden fırsattan istifa
de etmek istiyen bir çok yankesici
ler şu dakikada Londrada faaliyet 
halinde bulunmaklndırlaı. 

Bu arabayı takip eden açık lan
doda Prens Connaught ile Prenses 
Alice bulunuyorlardı. 

Hükümdar ailesi azasından mü
rekkep olan alayı, bir •Üvari kıt'ası 
takip ediyordu. 

Saat 10.13 te Kraliçe Mary, refa
katinde Norveç Kraliçesi olduğu 

halde Marbborough House' dan çı
karak arabasına bindi. Kraliçenin 

süvari kıt'a-

Her cins 

Şehrimizde bu· 
günkü merasim 
!nıgliz Kralının tac gıymesi mü

nasebetile bugün şehrimizdekı İn
giliz Konsolosluğu ·ile Ankaradakl 
Sefarethanede ve İzmir Konsolos
luğunda büyük merasim yapılmak
tadır: 

Sabah saat 11 de İngiliz Kilise -
sinde bir ayini ruhani icra edil • 
miştir. 

Bu merasimde İngiliz Büyük El
çisile Sefarethane mensupları ve 
kor diplomatik hazır bulunmuşlar
dır. Gece İngiliz sefarethanesinde 
ve Konsoloshanelerinde büyük eğ
lenceler yapılacak ve bir balo ve
rilecektir. 

Bu münasebetle Elçilik ve Se
farethane binaları baştan başa elek
triklerle süslenmi tir. Beyoğlunda
ki konsoloshane binası da fevkala
de tezyin edildiği gibi kapının üze
rine renkli elektriklerle sanatkara
ne bir tac ve arma resmi yapılmış
tır. 

~la güzellik 
.., ? 

Vali Muhittin Üstündağ - Hüse
yin Cahit davasına dün İzmitte de
vam edilmiştir. İki tarafın vekil -
lc::ri ile Hüseyin (.ahit mahkemede 
hazır bulunuyordu. Valinin vekili 
Ak~am da .Biriken para> scrlev

hasıle çıkan yazınııı Hüseyin Cahit 
tarafından yazıldığına ~üphe kal
madığını söyledi ve bu iddiasını 
da cAkşam. sahiplerinden Kazım 
Şinasinin istinabe suretile okunan 
ifad~sine istinad ettirdi. 

Hüseyin Cahit şu cevabı verdi: 
- Bu yazının müsveddelerinin 

bulunamadığını .Akşam• Tahrir 
Müdürü Enis Tahsin daha ilk cel
sede soyledi. 45 senelik gazeteci -
yim. Hiç görmedim ki, yazılan ya
zıların müsveddeleri saklanmış ol
sun! Muhakemeyi fuzuli yere uzat
mak için bir ~ok tekliflerde bulu
nuluyor. 
.Akşam• gazetesinin vekilı de 

şunları söy lenllijtir: 
- Davanın tarafımızdan çıkmaza 

sokulduğu söyleniyor. Halbuki da
vayı çıkmaza sokan kendileridir. 
Çünkü çıkmaz bir dava açılmıştır. 
Her çıkmaz davanın iıkibeli budur. 
Makalenin aslının celbine ve tara
fımızdan verilmesi talebine gelin
ce, maznuniyetine sebep olan ma
kalenin aleyhinde istimalini suçlu
dan istemek kadar adli tarihte em
sali görülmemiş bir talep olamaz. 
Böyle bir ihtiyaç karşısında bulu
nan kimseler dava açmazdan evvel 
müddeiumumilik ve zabıta marıfe· 
tile matbaada arama yapsalardı, bel· 
ki istedıklerini bulurlardı. Biz esa· 

sen bu mt.isvı>ddeyi bulup kendile
rine teslim etmiye mecbur muyuz? 
Kanunen mecbur değiliz. Taleple
rinin reddini isterim. 

Müddeiumumi Hamdi Doğan: 
- Ne Enis Tasin, ne Necmettirı 

Sadık bu yazının kime ait oldu~u
nu söylememişlerdir Sovlem~si, 

suçlunun müdafaasına taallük et· 
tiği cihttle icbar edılemez Evvelce 
de böyle bir karar verilmemiş ol
duğundan bu yazının matbaadan 
cclbınl istemekle beraber, her iki 
tarafın da mahkümiyeti sabıkaları 
olup olmadığının tahkikine karar 
verilmesini isterim. 
~ıtahkeme makalenin aslının cel· 

bine ve muhakemenin ıu Mayısa 

talıkine karar vermiştir. 

Morfinciler 
Mahkemede 

(/ inci sayfadan devam) 
sokaktan toplu bir halde geçerler
ken kendilerinin takip edildığini 
anlamışlar, derhal silaha davran -
mışlardır. Tabanca düellosu bir 
müddet devam etmişse de kaçak • 
çılar ekseriyette oldukları için ko= 
!aylıkla kaçmıya muvaffak olmuş
lardır. 

( Bİi,.inci sahıfedeıı devam) 

sa.·::!.sın1 tahsis elti~i bu mü· 
him haber, söz de, Londrada, 
bu gün } apılmakta o an tac 
giyme mP.rasimi için hazırlanmış 

bir •ui ka•ttı. 

Halıer relikinıiz sa~lalar dol
duran bu herecanengiz haberi 

Londra radyosuna atfen veriyordu, 
Halbuki, Londra radyosunda 

böyle bir havadise ne biz, ne dün· 
ya matbuatı, ne de bu sah~h 

intişar etmiş bulunan gazeteler
den hiçbirisi muttali olamamıştır, 

Anlaşılıyor ki arada bir or
talığı velveleye verecek haber
ler ic3d etmeı i hayal ııenişliğin

de aravan bazı arkıclaşl•r bu 
iptilalarından kurtulamıror. iki 
de bir yalan da olsa, gerçek de· 
olsa zhalk arasında yürek çarpın 
uyandırmakt:ı.n hoşlanıyorlar. 

Sansasyon merakında olan bu 
arkadaşlar ancak bir noktada 
bata ediyorlar ki oda kendi şa
hıslarında Türk gazeteciii1ine 
karşı olan efkdrıumumiye itima
dını kaybetmek! r. 

üazetc ve gazeteci habeTi uy
duran ve muhayyel radyol~ra 

söyleten cieğıl, haberi alan, doğ .. 
ru alan ve doğru veren unsur 
ve hizmet mües ·Psesidir. 

Buna dııck.ıt edelim! 

Son Posta refikimizden 
bir rica 

Bu hadiseye temas eden Son 
Posta refikimiz Haber gazet•sinin 
adını zikretmiyor, s1dec.: 

- Bir akşam refikimiz.. 
D:yor. Son Posta refikimizden 

ricamız şndur: 

- iltibasa mah1J bırakmamak 
için "Haber,, adını liltren zikrediniz. 

Zira, bu nevi heyecanengiz 
ve muhayyel haberleri vermek da
ima H~ber refikimizin şıarıdır. 

Beıki farkıoda o·mayanlar Son Tel
graf'ı da karıştırırlar, Mamafi, bel
ki bu 7.anııımız da beyhudedir. 
Çünki, herkes Son Te!graf'ın ye
gi'ıne ciddi ve doğru haber veren 
hakiki Akşam gazetesi olduğ"unun 
farkındadır. 

111111111111111•11ı11111u11uııııtıı111•111u1tıııııııııııu1111u1111111111nu * İstcrlızc edilmcmış diş fırça
larının s:.tısı Belediyece yasak edil
mıştır. Yasağ~ rağmen satanlar o
l~r>a m lları musadcre edilecek, 
kPndıleri cezalandırılacaktır. * Tıb tednsatını kolaylaştıımak 
için Guraba ve Cerralıpaşa hasta
hanelerine ilave edılccek birer ye
nı paviyonun ınşasına haziran on 
beşte baslanacaktır. 

hane mahalline gıtmışler v-e suçlu'.'" 

!ara her şeyi olduğu gibi birer bi-
rer itiraf ettırmişlerdir. 

( T i .. ci soyfad.ın de<•am) 
ra:C dava~ın esası hakklllda ne di
yeceğini suçludan sordu. 

Ser Pi yeri• te.1 şebekede ll}Uaf 
alet kullanm1tlıın. 

Yalnız 1931 yılında bazı Aletle• 
ri Silii.htarağa fabrikasının amba
rına gö ıderdi m, 

Hi'ıkim - Siz bizzat ambardan 
alet ahrmısınız? 

- Doğrudan doğruya ben at
mam, emir ... eririm, ustabaşılJr 

atırlar. Ve yine ustabaşılar ke.1di 
kendilerine ku\lanılac ık li.letlere 
göre tezkere doldururbr. 

Hakim - Tezkereyi doldı:rur• 
ken size sormazlar mı? 

- Her zaman sormazlar! Bazı 

fevkalade zamanla~da sorarlar. Ben 
ustaoaşılara yJpacakları iş h,k. 
kında kendileıine emir verırı'1l. 

Onlar da icabeden aletleri anbar-
dan gidip alırhr. 

Evinizde elektrik olmasa bile, 
kapınıza pek ala bir elektrik çın
gırağı koyabilirsiniz. 

Bunun için neler lazım? 
Bır çıngırak, teferruatile bera -

bcr, ıkı pil, bir düğme elli metre 
kadar tel. 

Çıngıraklar üç numara üzerine 
satılır, fiatları da numarasına göre 
dcği~iı. 

Elektrik çıngırıı~ı yaparken, her 
şeyden evvel pıllere dikkat etmek 
lazımdır. Nakil telleri pile bağlı
yacağınız yerlerde, imtizaç laikile 
vukua gelmeli, tem1Zliğini göz ö
nünde h.ıtmalı, tellerin geçtiği yer
ler berclenmemeli ve sıyrılarak 

başka bir şey le temas etmemeli -
dir. 

Elektrik çıngırakları ıçın en iyi 
pil, laklanşc pilidir. Bu nevi pil, 
ancak duğmeye basıldığı zaman iş
ler, yani o zamanda kimyevi mua
mele vukua geldiği için ekktrik 
hasıl olur. 

Pillere kabaca dövülmüş nişadır 
konur, bir litre suya yüz gram ni
sadır yetişir. 

Tütya çubukları gayet temiz ol
malı, arasıra yukarıya doğru çıkan 

tvzlar temizlenmelidir. 
Bikromatlı piller de çıngırak i

çin elevcrişlidir. Bunların terki -
binde 150 gram bikromat, kömür
lerin bulunduğu kapla bir litre su 
içinde 250 gram asid sülforık ve me
samatlı kapta bir litrede 100 gram 
hamızlı su bulunur. 

iki ayda bir elektrik çıngırakla
rının tütye çubukları bir bezle gü
zelce temizlenmeli, tozları alınma
lı, kavanozdaki su azalmışsa biraz 
su konulmalıdır. 
ÇINGIRAGI NASIL KOYACAK

SINIZ? 
Dü.~mc duvara, yahut kapı per

vazına vidalanmalı, ve piller bir 
kutu içine konulup hücra bir yer
de, llll'selfı apteshane aralığında, 

yüksek bir mahalde bulundurul -
Yapılan tahkikata göre ölen me- malı, kavanoz içine toz toprak dö-

bus Hayretin ailesi köşklerini kon- külm('mesi için Üzerleri bır bezle 
turatla kiraya vermiş olup bu işle örtülmleidir. 
hiç alakaları yoktur. Kiracılar bu- Bundan sonra telin biri pıldeki 
raya hava tebdili maksadile gelmiş- ı·· t b - d t ı k d"" -

Memurlar bu düello e~nasında o- u ye çu ugun an uza ı ara ug-

b k ki 
ler, fakat sonradan gizli bir imalat- meye getirilir ve düğmenin diğer 

raya ıra tı arı bazı eşya ve yere h k J d B · ı·ıh ane urmuş ar ır. u ıma a ane- vidasından da rical teli denilen i-
düşen kağıtları toplamışlar ve bu 
sayede kaçakların izlerini takip e- nin sermaye ve satış işlerinde şeh- kinci bir tel hareket ederek çın -

d b 
rimizdeki bazı gayri müslim ecza gırağın düzınelerinden birine va • 

e ilmişler, nihayet Yeldeğirme -
d b

' tacirlerıle cezacıların da alakadar rır, üçüncü bir tel de kömüre bağ-
n!n e ır evde olduklarını anlamış- ld o uğu anlaşılmıştır. Tahkikat bu Jı düğme ile çıngırağın boş kalan 
lardır. Polis ile müştereken alınan h d ·ı ·1 1·1 kt d' y ı cep e en ı erı e ı me e ır. a - diğer düğmesini biribirine rapte-
t~bir sonunda ev tamamile kuşa- nız yakalanan suçlulardan Halil, der. 
tı mış, içinde oturup kazançlarını Battal, Dimitro, Mehmet, Hasan, Şu halde bir çıngırakla iki tel 
payla"-"n suçlular toplu bir halde V h t t f h kk d k" Jk h .- e ap ve s e o a ın a ı i ta - bulunuyor demektir ki, ikisi de pil-
yakalanmışlardır. Ondan sonra suç- kikat bitmiş ve suçlular bu sabah den hareket ederek çıngırağa ge _ 
lularla muhafaza ve polis memur- ı·ht· •·ı hk · ·ı · ı .. .. . . _ ısas " a em<'sıne verı mı~ er - !iyor ve bunlardan biri basılmıya 
ları Buyukadaya geçmışler ımalat· dir h b ı d ·· - · · 
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ayyare piyangosundan kazananlar 

20000 I Li~~a~~n j 

Lira mükafat 
Şu 40 numara arasında taksim 

edilecektir: 

9109 24296 18899 11369 16128 
445 2905 30511 11973 10302 

22i71 39764 37770 37847 13980 
20449 22742 2690 38551 159H 
24670 2247 10117 5332 39.2 

100 
~ . .ıuoı 2497~ 38603 39522 32786 

meccanen d 2456 37521 1237 2940 t 

30289 
15000 Lira kazanan 

19636 18443 3431 38357 21376 
"B. temeli 29335 34731 14515 2959 

"A. tertibi hl\5368 31998 31101 2891 
lerinin 14 Teşrir943 11177 16557 12178 
ibrazı şartına IJ319 281!8 13620 35112 

Binaenaley~ 6240 20873 39522 78)() 
15 Teşrioievv'34918 25964 17585 21071 

tevdi l!yle'."~leı oooo 
15 Teşrınıev• 

eylememiş bulur. •• _ 
tertibi yeni hi•!' < Mukafat 
meğe mecbur tuıg9521 

ans m~~~ no 
muıde lJ 

E k b
. d . z;ı>1~n 

n ısa ır zam~n a ıy. ,_ 

renmek isterseniz ve ucuz bır 

le vakit kaybetmeden dans pro • I 

Lira kazananlar 

32 33 
Sonu 33 rJkamı ile biten bü· 

tün numaralar 20 şer lira alacak
lardır. 

500 
Lira kazananlar 

2273J 19900 3630 29869 28013 
10466 11666 33~84 6778 7608 
32J61 29845 10785 28425 19202 
11142 7255 26232 17617 

150 
Lira kazan~nlar 

24153 7039 18215 ı5794 15935 

6497 31392 21793 30714 21685 
18969 31656 8830 3775 27471 
11480 3949 1968 18394 4294 
15698 29847 31018 39638 19740 
18702 .•7314 10313 13152 8210 
25873 6309 30113 16766 18548 

50 lira kazananlar 
35373 19768 24525 38178 7:<88 

8JO 34420 3342 22043 16174 
11719 35 876 32199 45613 
5559 38616 35542 21384 12600 

32741) 5958 6110 32482 17889 
25J~l 24962 35821 968 15014 
7039 6552 

Bu ke,ıdenin en büyük ikrami· 
yesı ol.ın (JJOOO) lira E.n• cıö ı '1de 
Nimet kise•·•ıden biletinı ·1 ı 

1 

ma ayrılıyor. . t 
Eğer bir hat dahilinde bıf ti"' 

düğme konulacak olursa, ıl ,.~ 
hizmet eden sıl ikinci teller 
tellerle birleştirilir. ·ııır> 

Hakim - Munf eşyanın gut 
ğü verilmeden nlış yerlerde~ 
]anıldığından haberdar oltn3 

mı? . !il' 
- Böyle yan ı ıklar belkt 

0 
"'"' 

d·k•·gl"' 
tur .. Fakat mnazarı 1 "ieır 
celbetmedi. A ak Nafıa Vek dıl" 

k . ba<ll nin t tkik yonu ışe · 
tan sonra ö ndim. Bu rnu•1 e~ 
nın yanlışlıkla anbardan al!P 
nı zannederim. Bunları kıı" 
kullandığını bilmiyorum'. ... ıtı 

Hakim - Kendiniz de bu ı• 
k .. d . . Bn al• maznun mev ıın esınız. 

rin anbarlardan kimler tara ı 
alındı"ını ve kimler tarafından 
lanııd7ğını tahkik etmiye 1 

görn1ediniz mi? 
- Kaçakçılık vaziyeti esk 

sata ait bir şcvdir. İhraç b'~ ~ 
yakıldığı ve hiç bir kayıtıarı~'lfl' 
bulunmadığı için bu nokt~ıarı 
dana çıkaramadım- .. 
Hiıkim - Bonoların 

yok mudur? ·od 
- Muhasebedeki st•retıer'. ~ 

lan veya verenlerin isiınJerı 1 
tur!. 

Bu yanlışlık 1931 yılında r 
için hangi anbar memururıull 
diğini de bilemiyorum. · if 

Hakim - Avrupadan gel 
malzemenin hangi anbarlar3 ~ 
lacağı nasıl tayin ediHr? 

- Bu üstlerinde vazılıdır ' . ' 
kayıtları levazım cfairesi y•P. ;f 
de vusul varakalarının kendı, 
sime ait olan kısımlarilıı göfl) 
Ve ieabederse tadil ederim· e 

Hiikim - Adalarda tesisat il 
man yapıldı? 

- 1931 yılında!.. ı. 
Hiıkim - Bu naki!lerdell 0 

zım dairesinin haberi var rııı v 
- Fenni noktai nazardan b 

rın Kadıköy anbarın a ınub' 
cdilemiyeceğiııi bilemezdi. b 

Hakim - 1931 yılında 7;;0 . 
ralık muaf eşya gPtirildii!iP• ~f 
lnrın yalnız Anadolu yaka5• 1 ~ 
!anılabileceğini bilmiyor rııu. 
nuz? 

k 
..,,tı 

- Eşyanın muaf olare .,. 
. t 

ğini biliyordum, fakat h.nn~. 
ta kullanılncni;ını bil.n•Y"~ t 

Hakim - Adalardaki tesı~ojll 
pıldığı zaman da bunu bl' 
muydunuz? 

- Hayır!. Adada esasen il"' 
ğü verilmiş eşva kuJl:ınılr!lıs 
Hiıkim - Sizin yalnız fen~ 

.. e e· 
krle rneşg~l olm~nıza .~or ~~ 
anbar vazıyetlcrıne gore il 

!erile de uğraşmanız biraz ıı' 
rünüyor. 

- Olabilir ki. m.ılzcme ~apı 
lazım gelen tes s;ıttın sonı-' 
bilir. Bunun için me,g 1 ol~ 
dum!.. · ~ 

Buroda h5kim maınuıı• 
' 1 1 d" - . . h31 

m3K ı cevap ar ver ıgını 

ve ihtarda bulundu. f,ol 
Bundan sonra müddeiurııV 

maznundan bir sual sordu:. ,~ 
- Yapılacak işe göre rıı 1 eS' 

tayin etmenizi levazım dair 

den suruyor? . ıJ 
- Belki bunun icindır 1 

menin kullanılacağı yere en. 
anbara konulması doğrwlV~ 
Öğleden sonra üçte dev .er 

mek üzere celseye nihayet' 
p=-- . e 

b 

y 
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it 
\' 

kı 
ç 

§ 
ş· 

8 

d 



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

r----~~~--------~~_._ ________ __ 
• ese esı: 

------~--- ---------------------------------------
er kanunu ya-

e is en çıkıyor 
r bir meslek haline geliyor 

Gidiş, geliş istikametleri, karşıdan karşıya geç
mek, sa ·r seyrüsefer işleri yoluna konuyor 

D a~i~iye Y'~kulet~ sey~sefer işle- !aşılan proje yalnız 1stanbulun de- Bu se~eplc A~adolunun m_uhtelif 
rrıa rmı. asrı bır ş~kıl~e duzene koy- ğtl, bütün Türkiyeaeki büyük şe- yerlermde şofor mekte~le~ı ve 1 :a k.ırar verrn~ş, bır kanun ~ro- hirlcrin seyrüsefer işlerine asas teş- kursları açılacaktır. Şoforluk yapa-
~esı hazırlam;ştl. Istanbul Emnıyet . d k . kl da bir taktm sıhhi, ahlaki 
ll'l.ud · ı··ğ·· ıt b .. d .... t kıl e c:ce tır. ca ar 

ur u u a ıncı şu e mu uru a- b'k vasıflar aranacak ve sigorta mese-
rafında11 Viyanada yapılan tetkik- Yenı seyrüseCer kanunu tat t 

lere ..ıid rapor ile seyrüsefer işle - mevkiine konulduktan sonra şo • Jesi hal olacaktır. 
rinın Jtizeltilmesine dair İstanbul förlerin himayeşi cıhetine de gidi- Bundan başka yeni kanun ile 
~ledi)esinin raporları da bu pro- lecektir Şoförlük bir san'at ve İstanbul, İzmir gibi büyük şehir -
Je hazırlanırken nazan dikkate a- meslek haline sokulacak, motörlü lerde piyadelerin yürürken takip 
lınnuş ve bu suretle hem medeni edecekleri istikametlerle karşıdan 
Şehirlerde tatbik edilen, hem de kara nnkil vasıtasını maişet vası -
Şehrimizin hususiyetlerine uygun tası olarak kullananların yalnız bu- karşıya geçiş şekilleri de bir nl -

1 
olan esaslan ihtiva eyleyen bir nu sevk ve idare etmesi değil, ayni ~narrıeye bağlanacak ve bilhas-
ProJe ynpılmıştır. Meclisin bu dev- zamanda tamir etmesini de bilir sa karşıdan karşıya geçilecek yer-

~indı> kanuniyet kesbedeceği an- kimseler olması temin edilecektir. ler işaretlenecektir.· 

aüdiyeı Trakyada 
e · iyor Petrol 

Aranıyor 
Bir kısım memurların maaşı te
kaüdiye kesilince,çok azalıyor 

D eniz adamlarına mahsus tekaüt sarruf yapmak maksadile bunların 
kanunu bir Hazirandan itibaren maaşlarından yilzde yirmisi kesil· 

tatbik edilmeğe başlanacaktır.Bu - miştir, fmdi de yüzde on tekaü • 
nun için bütün hazırlıklar tamam- diye için ayrılacaktır. Bu vaziyette 
lanmıştır. Muhtelli deniz teşekkül· memurların maaşı üçte brl nisbe· 
lCJinde çalışan memurların vazi - tine indirilmiş olmaktadır. Me • 
Yetlerinc göre kanunda hususi ka- murlar bu vaziyetten çok mütees. 
Yitler vardır. Hazirnn başından i· sir olmuşlardır. Çünkü bu halde 
tibaren bütün memurlardan te - mesela bir klSlm şnhst emri altında 
kaüdiye kcsilmeğ başlanacaktır. bulunan memurlardan daha az 
'Yeni kanunla Denizyollarında çalı- maaş almak mevkilnc düşmüştür. 
§an yiiksek maaşlı memurların bir Aıtı)tadarların bu hususu nazarı i-
kı mı fena vaziyette kalmışlardır. tibnra alarak yeni kararlar verme -
Çünkü bir müddet evvel idarede ta- si beklenmektedir. 
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kti F kUlteslnln 
g inti i 

İktısad Fakültesi tnlebelcri; 16 
t1ayıs pazar günü için Büyükadn
Ya bir vapur gezintisi tertip etmiş· 
l~rdtr. 

'ral..,bcler o gün Profesörlerini ve 
§ehir iktısadcılarını davet ederek 
Şirketi Hayriyenin bir vapuru ile 
Sabah snat dokuz buçukta köprü -
d~n hareket edeceklerdir. 

. Öğle yemeği (Sumer) ve (İsplan
~ıt) otellerinde yenilerek araba • 

tatla :ıdada tur yapılacaktır. 
tnlnönU mal müdUrlU U 

Uzun zamandanberi Eminönü 
tnalmüdürlüğünü yapmakta olan 
liü~yin Gürkan terfian Yozgad 
nefterdarlığına tayin edilmiştir. 
dı!tnişti::'. 

Ve Hüseyindcn açıkta kalan E
~nönü Mı:ı.lmüdürlüğüne de Üs • 

Udar malmüdürliiğünü çok mu -
Vaff akiyctle idare etmiş bulunan 
Abdullah Atok getirilmiştir. 

daya so v pur 
Ak..ıy işletmesi müdürlüğünden 

~dığırnız bir tezkerede, Adalara, 
'
0Prüd<'n kalknn son vapurun yol

c:~ıarı istiaba kafi geldiği ve iki 
trı:nin de bilet alacak yolculara a
çı bulunduğu bildirilm<'ktedir. 

2 

eırr i 
Üniversıtede her sene yapılan 

askerlik imtihanları hakkında bu 
yıl yeni bir karar verlimiştir: 

Bu karara göre, evvelce nazari ve 
cımeU imtihanlar kampta icı·a edi

lirken bu yıl nazari dersler imti
sı kabul edilmiştir. 
hanının kamptan evvel yapılması 
kabul edilmiştir. 

Cuma gününden itibaren fakül· 
te dershanelerinde nazari imtihan
lara başlanacaktır. 

Belediye yüz 
Otobüs 
işletecek 

Belediye İstanbulda seyrüsefer 
i§lerini yoluna koymak için her 
§eyden oncc otobüs imtiyazını kul
lanmıya liızum olduğunu görmüş

tür. BHhassa tramvaylarda sabah 
ve akşam görülen izdihamları ta
mamile önlemek için şehrin iki yüz 
otobüse ihtiyacı olduğu tesbit edil· 
miştir. Yalnız şimdilik yüz otobüs 
alınacak, diğer yüzü üç sene sonra 
alınacaktır 

Bu otobüslerin trl<sitleri i~letme 

s v ' • 
- ~e vakit hastalandı? 
:;:-- Dün akşamdanberi hasta. 
~Cdi. 

- Nasıl hastalandı? 
hk Üşüyorum, titriyorum. A • 
~at ta duracak halim yok. Ben 
lj~ 1Y.orum.. diyerek yata a girdi. 
~inetıne ne kadar yorgan örttümro 

c elvermedi: 
- '(j t.l' .. Şilyorum .. 
l)§uyorum! 
"'aha ört 
~ı .. 

~a!\J0rdu. Sonra da bir ateş bastı. 
'-'• ı, Yandı, yandı! 
'lal& 
l) h 0 _Yanış ve baygınlık. 

bi"a §l'tlı meraka düştüm. Hele 
~re G" 

tın" uneş boynunu bükmüo:::, "CSi . '$ 

Qllu tıın başı ucunda oturuyordu. 
belli ~ hnldc görmek bütün bütün 
li Zdil, deliye çevirdi. 
_~etçiye çıkıştım: 

c diye dun gece bana haber 

zzet Benice 

getirmedin? 
- Bu kadar ağırlaşacağını bil .. 

miyordum. Belki soğuk almıştır, 

gece terler ve ge~r .. diye düşün • 
düm! 

Ben de ne yapacağımı kestire • 
mi yordum. 

- Doktor getirdiniz mi? 
Diye sordum 

- Getirmedik .. 
Dedi. İlk aklıma gelen tedbir, be

nimde Snlihi çağırtmam oldu. He
men emir neferine: 

- Git, çabuk Salih bey buraya 
gelsin. 

Dedim .. ve .. ilave ettim: 
- Beraber bir de doktor getir • 

sin! 
Salih bir buçuk saat sonra an • 

cak gelebildi. 
Yalnızdı. 

Bir Fr nsız grubu it• 
bathror 

Buyuk bir Fransız teşekkülü, 

Trakya ve civarında petrol ara§ • 
tırmak için İktısnd Vekfiletinden 
müsaade nlmıştır. Grupa mensup 
bir çok mühendis ve mütehassıslar 

§ehrimize gelmişlerdir. Heyet bu : 
günlerde Trakyaya hareket edecek

tir. İlk olarak Alpullu civarında a
raştırmalar yapılacaktır. Bundan 

sonra 1'rakyanın muhtelif yerle • 
rinde sondajlarla petrol araştırı • 

lacaklır. 
Grup bilhassa Aalpullu civarında 

petrol bulacağını kuvvetle ummak· 

tadır. 
Araştırmalar kışa kadar sürecek· 

tir. 

Ekonomi 
Konferansı 
Toplanmazsa .. 

Londra 12 (A. A.) - Amerika. 
dan dönen Sir George Paish be
yanatında, Birleşik Amerika hükQ
mctleri Reisicumhuru Roosevelet ve 
Hariciye Nazırı Hull ve keza Ka. 
nada Başvekili Mackenzle King ile 
görüştüğünü ve yeni bir dünyt 
konferansının içtima& daveti husu
sunda ısrnr eylediğini söylemi~ ve 
demiştir ki: 

"Eğer süratle hareket edilmezse 
önümüzdeki sene dünyada ekono. 
mik bir inhidam vukuu çok muhte
meldir. Ekonomik konf erantJı mu. 
vaffok olacaktır. Fukat herhalde 
böyle bir konferans zaruridir . ., 

masrafı çıktıktan sonra otobüsle
getire<:Eği varidatla ödenebilecek
tir. 

Belediye otobüs seferlerini inti
zama koyduktan sonra tramvayla
rın muayyen hadden fazla yolcu al
malarını yasak cdcc ktir. 

l'. erak ve heyecan içinde oldu-. 
ğu belli idi. 

:..- Haniya doktor? 
Diye üst üste benden bir şey -

aralığında oluyordu. 

Tellış ve heyecanım onu büs • 
bütün şaşırtmış olacak ki, 

- Vaziyeti kavrıyamadım! •. 
Ne var .. 
Ne oluyor? 

Ne doktoru istiyorsun? 
Diye üst üstte benden bir şey

ler sordu. 

- Canım, göndcrdiğm nefer an· 
latmadı mı sana ne olduğunu? 

Dedim ve söyledim: 
- Ablam ağır hasta. Ağzını a

çıp tek kelime konuşamıyor. Bay-
gın yatıyor .. Onun için bir doktor 
getirmeni istemiştim. 

Salth: 
- Yaaa? 
Vah .. vah .. 
Neye böyle oldu acaba? 
Hangi do!ttoru getirsem bilmem 

ki? 
Hangi doktoru getirsem bilmem 

ki? 

ŞEHiTLE 

Hava şehitleri ı f fa i 15 
Mayısta yapılıyor 

Fatihparkındakimerasiminprog
ramı diin tesbit edildi 

H er sene 27 kanunusanide yapı - ' 
lırken bu yıl 15 Mayısta icrnsı 

kararlaştırılan hava şehitleri ihti-
fali programı dün tamamen tesbit 
edilmiştir. 

Merasime saat on dörtte Fatih 
tayyare parkmdn başlanılacak ve 
ayni dakikada Bayezit, Selimiye. 
Taksim, Maçka ve Fatih parkından 
atılacak toplarla ihtifal açılacak • 
tır. 

Evvela Merkez Kumandanı bir 
nutuk söyliye<:Ektir. Bunu ordu na
mına hava subaylnrının, Türk Ha
va Kurumunun ve şehir meclisi a-

zasile yüksek okullar namına bir 
Üniversitelinin hitabeleri takip e
decektir. 

Hitabeler söylenecek ve çalı -
nacak matem havasından sonra, 
havaya ateş edilecek, ve merasim 
geçişi yapılacaktır. Davetliler me
rasime yalnız silindir ve jaket atay
la iştirak edebileceklerdir. 

Ayni gün saat on dörtten on be
şe kadar bir saat Türkiycde Hava 
faaliyeti tatil edilecek ve merasim 
başlayınca bütün bayraklar ya
rıya indirilip herkes btr dakika a
yakta ihtiram vaziyetini alacaktır. 
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Tramvay 
Kapılarına 
Yaslanmagınız 
Otomatik kapalar dah• 

iyi olmah 
Tramvay şirketi tarafından yeni 

inşa edilerek işlemeğe başlayan 

tramvayların otomatik olan kapı • 
tarının çabuk bozulduğu görülmek

.t;dir. Bu kapılar trnmvay giderken 

}5endi kendine açılmaktadırlar. Bu 

vaizyet tehlikeli olmaktadır. Çün -
kü kapının kapalı olduğunu göre • 

rek buraya yaslanan bir yolcunun 

birdenbire yere düşmesi tehlikesi 

vardır. Nafıa Baş komiserliği bu 

vaziyeti görerek tetkikler yapmış • 

tır. Şirkete yapılan tebliğde bu O• 

tomatik kapıların iyi bir şekilde 

yapılması bildirilm ·~tir. _ ..... _ 
Fenerbahçede 
Bu saba ki 
Provalar 

19 Mayısta yapılacak idman şen• 
liklerine Fenerbahçe stadında işti· 
rAk edecek ol:ın mekteplilerden kız 
talt:be bu sl'bah, erkek talebe de 
bugün 14 de Fenerbahçc stadında 

ilk provolnrını yapmışlardır. Bugün· 
kü provalar da dünkü gibi tram
petle ve adi kıyafetle yapılmıştır. 
Faknt Pazartesi günü Taksim ve 
Fener stadlarında yapılacak sonun• 
cu provalar Tn§kı~la ve Selimiyo 
askeri bandolarile ve jimnastik kı· 
yarttlcrilc yapılacaktır. -·-Profesörler Fransa· 

ya gidecekler 
Bu yaz tatilinden istifade etmek 

üzere bazı yüksek mektep talebe
grupları ve Profesörleri hariç mem
leketlerde tetkik seyahatlerine çı· 
kacaklardır. 

Bu cümleden olmak tlzere İktı -
sad Fakültesi dekanı Ömer Ce-
lalle, ayni fakülte profesörlerin • 

den Ropke ve Hukuk fakültesin • 
den Nevi Mark; ekonomik tetkik -
ler için bir Temmuzda Marsilyayn 
h"lrPk.-t e>d<:>ceklerdir. 

Muhakknk üşümüş diyerek ade
da alık alık söylenmiye, şaşkın 
şaşlmı yüzüme bakmıyn başladı. 

- Aa .. Salih bey yilzümc ba • 
kıp söyleneceğin kadar hemen gi· 
dip bir doktor çağırsan daha iyi e
dersin .. 

Dedim. Belki kelimelerin değil, 
söyleyiş tonum ağİrdı galiba? Bi -
raz kızardı, kaşlarını çattı ve dik 
dik yüzüme bakarak homurdanır 
gibi: 

- Peki.. 
Diyerek kapıdan çıktı gitti. 
Ben tekrar ablnmın yanına dön

düm. Baktım, yine , ateşler içinde 
ve baygın. Hastalığının verdiği ız
tırabın alevden tir gömlek gibi bü
tün vücudunu sardığı besbelli idi. 
İnliyor ve arada bir sayıklıyordu: 

- Güneş .. 
Nihat!.. 
İçim sızladı. Uzun fasılalarla mı

rıldanan bu iki kelime hastanın 
humma nöbetleri için'1C' bile unu
tamadığı, şuurlu \'e şuursuz dimnğ 
merkezinin teke!Iiim cihazına sö,·
leltiği ıki addı ki, bu adları io:::;tmC'k 
insan ruhu denen ve iç ıçe dolaşıp 1 

Araba ile 
Posta nakliyatı 
Yapılm ıyacak --
Mektuplar eskisinden 
d:1ha çabuk gidecek 
İstanbul ve civarı arasındaki 

posta nakliyatının daha seri ve da
ha muntaza mbir şekilde yapılması 
için tedbirler alınmaktadır. Bu a
rada 1stanbulda bazı köy ve kaza
lara gönderilen postalar muhakkak 
surette en seri vasıta ile nakledile
cektir, Bugün bu gibi bir çok yer· 
lere araba ile nakliyat yapılmak· 
tadır. Bunlar da bundan sonra o • 
tomobille olacaktır. 

Eyüp ve Kemerburgaz arası ile 
diğer yerlerde de bu şekildeki ıs· 
lahata ba§lanmıştır. Bununla mek· 
tupların eskisinden daha çok çabuk 
gitmesi temin edilecektir. 

---. . .....--
Kızılay 
Haftası 
Yaklaşıyor 
ızll ıra yardım edilecek 
Kızılay haftasına her sene oldu

ğu gibi bu sene de bir haziranda 
başlanaccıktır. 

Bu haf ta zarfında mahalle, İla

hiye ve kaza hududları dahilinde 
Kızılay teşkilatları ev, dükkan, ti· 
carethaneleri dolaşarak aza yaz -
mak suretile Kızı1aya yardım ya • 
pacaklardır. Bu hafta zarfında Kı
zılay için müsamereler verilecek, 
dükkanlar vitrinlerine Kızılayı 

ternislen mankenler koyacaklardtr. 
Haftanın hazırlıkları ile meşgul 

olmak üzere bugün. Kızılay kaza 
başkanlarından mürekkep bulu -
nan mümesillik heyeti saat 14 te 
bir toplantı yapmıştır. 

Umumi 
Mağazalar 
·Açılıyor 

Şehrimizde umumt mağazalar 
açmak üzere 1,S milyon lira ser. 
maye ile )'eni bir şirket kurul· 
maktadır. Serm:ıyenin mühim bir 
kısmı bınkalar birliği tarafından 
verilmekte ticaret odası da 300 bin 
lıra ile şirkete eirmektedir. 

giden ordsız arkasız muammanın 

sırlarından birisini daha vermiş o
luyordu. 

Demek ki, bu anında bile seven 
bir kadın ancak hüviyetinde iki 
varlığın mukaddes tanıdığı sızısını 
bulabiliyor. Bir: 

Çocuk, iki: 
Koca. 
Fakat, insan dimağını en çok 

durduran §eY bunun tahlili olu
yor. Uzun uzun düşündüm: Acaba 
muhitindeki hiç bir cismi, insan 
ve eşyayı tanımıyan hasta, dimağ 

hücrelerinin hummalı seyri ile 
nasıl bir tesırin sevki içinde ka -
lıyor ki yalnız o lki adı sayıklıya
biliyor ve yalnız o iki adın varlı
ğına kendısini verebılıyor? 

Ne düşünürsem düşünmüş ola -
yıın, :uıkikat budur . 

Diyebilen salım bir sonuca va
.ramadım. Yalnız yalan söyleme -
mcliyim ki, bu anda ben de, Rıf
kım hatırladım \'e. bu hatırlayış
ta en acı. ''Ürcği dağlıyan en <;ı

zılı bir 17.tırabın ifade ve tehas -
süsünü buldum. 

(Devamı var) 

l,-Halk Filozofu -

1 1 diyor ki : -açakların şöhreti 
karşısında 

Yirminci asrın bi.itün gayreti, zan 
ederim ki, şu iki insanı bir insan
da eritcbılınek, bırleştirC?bilmek -
tir. 

Bedbin insanla, nikbin insanı ya 

ni her şeyi f cna gözle görenle iyi 
gözle göreni. 

İşte henüz öyle bir birle-miyc 

sahne olmamış bir ahbabımız bi

ze son günlerin bir hadisesini şöy
lece naklettı: 

-· Ben, dedi, bir gece Ttirkiyenin 
meşhur adamlarından birine se -· 
nei devriye merasimi yapılan bir 

binanın önünden geçiyordum. İki 
genç beni çevirdiler. Elime bir da

vetiye sıkıştırdılar: 

- Malumu devletleridir, en bü
yük adamlarımızdan birinin gece -
sidirft Buyurunuz! Pasta ve çay -
da var! 

Dediler. Türkiyenin bu en meş-

hur adamlarından birini görmek i
çin halk hücum etmemişti! 

Sonra iki firari getirildi ki yol -
lanna üç bin kişi çıkıyor! .. 
Halkımızın şöhretlere merakı ne 

kadar ters! .. Feci!" 
BÜ ahbap misillu bi hali bir facia 

gibi düşünenlerin hayli olduğunu 

zannederim. Hemen söylemelidir 
ki bu yanlıştır, hadiseyi tamamille 
sathından görüştür. 

Halklar, yani kitleler de, şühe
siz f erd halindeki insan gibi, acı 

veren tarafa karşı daima daha has
sas olurlar, nitekim bundandır ki 

hemen bütün dünyada hiyanct 

haberleri gazetelerin ekseriya bi -
rincl sahifelerine konur. 

Bu tabii h!idise, fena görenlere 

hak verecek hiç bir şey ifade et • 
mez! 

Hal < filozofu 
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Mev u Tevfi 
ardeşi ne 

in 
öylüyor 

Tevkühaneden Abdullah ile bir
likte mevkuf oldukları halde firar 
eden Tevfiğin kardeşi piyade ge -
dikli J..üçük zabitlerinden başça -
vuş muavini Reşad Karabay dün 
matbaamıza g€lerek kardeşi hak -
kında gazetelerde yanlış olarak çı
kan bazı nokt.tıJarın tavzihini iste
di. 

Reşad Karabay kardeşi Tevfiğin 
yazıldığı gibi katil olmadığını ve 
kendisnin yalnız hapishanede mev 
kuf olarak bulunduğunu ve hatta 
çıkmasına da bir kaç gün kalan ha
pishaneden korku yüzünden kaç
tığını ve Tevfik tarafından öldü
rilldüğü iddia edilen şahsın da ken
disile hiç bir tanışıklığı olmadığını 
ve bu clneyetin Suriyede 936 sc -
nesi sonlarında yapıldığı halde kal' 
deşi Tevfiğin üç senedenberi Def
terdarda askeri dikim evinde terzi 

. usta başılığı yapmakta olduğunu 
söylem iştir. 

Birimizin derdi 
Hepimizin derdi 

Garlar a alına 
··ere 

Dü.n bir okttyııcumtızdan al -
dığımız mektupta 1ıulasatan de
niliyor ki: 

cGarlarda eskidenberi bir a -
det vardır. Bir yolcunuzu teşyi 
cder1cen, yahut da bir yolcttT?".;:"tL 
istikbal ederken, ~ · mcr.difcrin 
yanırıc g;dersiniz. Fa1cat, içeri 

girmek için bir bilet almak la - ' 
:zımdır. Ve bu. bilete de, küçük 

ıe o1sa ücret verirsiniz. Diinya
nın diğer taraflarında böyle mi; 
dir, bilmiyorum. Fakat, bir fikir 
olarak, §Unu söyliyeceğim: Ma
demki Devlet demir yolları i -
daresl, 1ıalka kolaylık, ucuzluk 
olmak üzere bir çok mühim ve 
hayırlı işler y pmıştır. Bir çok 
hatlarda fevkalade tenzilat vardır 
O halde, garlara girip çıkarken, 
alınan bu ufak ücretler de kalk
lınan bu uf ak iicretl r de kalk -
sa, acaba mJmkiin dcyil mi?. 
Htrhaide ç k yerinde bır iş o
lu\ . Zannediyorum ki bu. bilet 
ücretleri, idareye fazla bir vari
dat getirmiyor. O halde, 'kı1çii.k ı 

1 
bir varidat da halkın, vatandaş
laruı menfaatine feda edilebilir, ! 
zannediyorum. Bu arzumu, sa-

l ym gazetenizle neşretmenizi ri
ca ederim.> 



4 - S O N T E L G R A F - 12 M • f ı a 

Çekler yalnız bırakıhrsa etra-
1
,

f 1n1 ÇeVİ rmek k Olay Olacak -C--e-nn·-e-tt-~~-zan ~-;k-m·m_ı_ş ,----
HiKAYE 

Çekoslovak baş vekili tac giyme merasimi münase
betile Londrada bu mühim meseleyi görüşecek 

lngilizler hiç bir taahhüde girmemek şartile, Çekoslovak yanın 
emniyet 11e selametine büyük bir ehemmiyet variyorlar 

Yakın zamanlarda bi
ze pek yeni hidiseler 

daha gösterecek 

ÇekosloPak Basveklli Hodja 

Bugünler~ Çckoslovakyamn 
merkezi Avrupadaki vaziyeti çok 
düşündürücü oldu. Almanya ile 
Çekoslovakya arasında iJ:.tis~di mü
zakereler başlamış, fakat yüz üs
tü kalmıştır. Avusturya tazyik e
dildi, Çekoslovakya ile doğrudan 
doğruya her hangi bir suretle an
lasmasının önune geçildi. Prag ıle .. 
Bclgrad'ın arasında hır takım -an • 
laşamamazlıktan bahsedıldi. Bun -
lnr ne kadar düzeltilmek isteni -
lirse istensin Yugoslavya ile Çekos
lovakya gibi Kuçük İtilaf m iki mü
him rüknü arasındaki münascba -
tın her halde tabii olmaktnn az çok 
ayrıldığını göstcıiyordu. 

O kadar ki Çekoslovakya d~vlct 
reisi Benes'in geçenlerde Belgradı 
ziyareti bile bu vaziyetin ne kadar 
nazik olduğunu gösteren ayrı bir 
keyfiyet olmuştur. 

Çekoslovakyada bir Alman ekal
liyeti vardır. Alman nazileri bun
ları tahrik ediyor. Bu yüzden 
Prag hükumetinin ba~ı dertşiz kal· 
mamaktadır. 

Diğer bir dert te Berlin politika
sı, Çekoslovakyayı Küçük İtilifm 
diğer a~sından ayırarak yalnız 

bırakmaktır. Yugoslavya öbür ta
rafa \."ekildi. Şimdi Romanyayı da 
çekmek için uğraşıyorlar. Eğer 

Çekoslovakya Baıvekili Hodzanın, 
\ 

lirse etrafı;nı çevirmek daha ko· 
lay olacak diye hesap ediyorlar. 

Bütün Cer menleri birleştirmek 

gibi bir siyaset takip eden şimdi

ki nazilerin b u politikası bekledik· 

leri netiC€yi tamamilc temin ede

memiştir. Çünkü ne derlerse de
sinler, Yugoslavya K üçük İtilafa 
sadık kaldığını tekrar temin et ~ 

mekten kendini alamadığı gibi. A· 
vusturya Başvekilinin Vcncdik se
yahatinin üzerinden haftalar geç
tiği halde Viyana hükumeti Çekos-

lovakyaya yaklaşmak siyas•!tinden 
vazgeçmiş değıldir. Bundan başka 
Vıyuna hukum<>tı Budapeştc df· ıs-

rar edf'rek Macaristan'ı Küçuk İti
laf devlet1crile vr. bilhassa Çekos · 

lovakya ile anlaşmıya davel l?t • 
mektedir 

Çekoslovakya Başv('kılı Hod • 
za'nın. kralın tı:ıc gıyme mi.ın se • 

bPtile Londray;ı gitmış olması ora

du İngıliz devlet adamlarıle bu me

sel<>leri uzun uzadıva goruşmek i
çin fırsat ve vesıle bulacaktır Çün-

kü İngilizler ÖtPdenbPrı Çekoslo . 

vakyanın emnı)'€t ve selametine 

büyük bir eh~mmiyel vercgelmış

ler ve bu devletın orta A vrupad:;ı 

pek buyük bir rolü o1duğunu söy

liyerek müdafaa etmekte bufJ..m
muşlard1r. Fakat hıç bır t<?ahhü

de girmemek şartile , madem ~i. 

diyorlar, Çekoslovakya Cemiy-?tı 

Akvam azasıdır. Cemiyet misakı • 

İıın verdiği teminattan faz la ola • 

rak İngiltere merkezi Avrupa'dn 

bu deV1€tC manevi .bır muzaheret· 
ten başka her hangi fil i ve maddi 
bir yardım göstermek teahhudü'ne 
girişmiyor. 

Büyük Harpte 
Türk .Bahriyelileri 
Nasıl döğüştüler 
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Tefrika No. 4 2 Y azan : Zek i Ce m a l 
Aradan tam dört saat geçmişti. 

Dort saat.. Deniz altında yalnız 

pusula ile seyahat etmek.. daha 
doğrusu ölüme gitmek .. 

Her adama müyesser olan bir 
cesaret değildir. 
Yüzbaşı Normal son bir defa da

ha saatine baktı. 

Tam 11. .. 
Hes=tbını bir kere daha tekrarla

dı. Ve .. derhal Priskopini çıkarttı. 

H va hiç te güzel değildi. IÜ • 
nunue\'Velin soğuk bir günü .. yi
ne fırtına vardı. 

Dalgalar akıntılara uyarak kudu
r up köpürüyordu.. yüzbaşı bunu 
görünce: 

- Yaşa .. dıye bağırdı Bugün be
nim (11-B) ıçin muhakkak bır yem 
bulacağım .. şansım var. 

Filhakika prıskop dalgalar ara • 
sında karışıp gidıyordu. 

Dalgalar arasında bıraktığı iz 
de kayboluyordu. Halbuki rfıkid 

bir denizde olsa prıskobun izi der-
hal tahtelbahirin mevcudiyetiııı 
belli ederdi. 

- Ne güzel.. Ne güzel.. 
Periskopla iyice kontrol ister. 

Sağa sola baktı. 
Birdenbire karşısında bir yem 

gördü .. 
Yem .. 
Bu öyle bir yem ki .. Muazzam bir 

Almanya tarafından gelecek b ir 
tehlike karşısında Çl!koslo\rakya 

da vaziyetini kuvvetlendirmek mec~ 

buriyetindedir. Şu son günlerde -

Alman H ariciye Nazırının Roma 

ıiyareti vesilesile söylenen r esmi 

sözler Almanyamn Avrupada sul·. 

hu kuvvetlendirmek için pek sa -

mimi bir arzu ıle hareket ettiği 
' 

mcrk~zindedir. 

Hakikat böyle olunca Berlinle 

Pı·ag arasında niçin bir anlaşma 

olmasın? Suali ~orulabilir. Çekos

IQvakya, hatırlardadır ki, Sovyet 

Rusya ile bağlıdır. Prag ile anlaş-
' mak arzusu c:iddi ise, Moskova ile 

de anlaşmıya varılacak demektir. 

Rusyı:ı 1lc iltıfak etmış olan Çe

koslovakya. bu ıttı~akın B<:>rlinle 

Prag arijc;ında bır anlaşmıya mani 

olamı}acağı kanaatındedır. 

Reısı Cumhur Benf's'ın yenıden 

bzı b"yanatı var Çekoslovak Dev

let Reisı. memleketi müdafaa, is

tik lalı korumak ıçın her şeyın y1-
• 

pılac:ığını söylerken, Çekoslovak-

yanın kimseye düşman olmadığını, 

Almanya ıle ıstıkbalde teşriki m'.:?· 
saiye hazırlandığını ılave edıyo:. 

Ve demek istiyor ki, Çekoslovakya 

Macaristanla. Lehistanla ve dığer 

komşularile müsbet bir teşriki me
s1ıyt.: girışerek Avrupa sulhünün 

kuvvetlenmesı için merkezi Avru
pada mühim bir amil olmak ister. 

Bu emelde yine devlet reisinin 

sözlerinden anlaşılıyor: Çekoslo • 
valtya , garp devletlerin in, yan i 

Fransa ve İngilterenin müzahere

t ini elde etmiştir. 
• 

gemı sağ tarafta yatıyor .. Ne güzel 
bir kısmet... Hem de baştan ve kıç
tan demirli, bağlı .. 
Bıraz daha dikkatli bakınca bu 

gemıyi tanımakta gecıkmcdı . 

Bu Türklerin çok eskı zırhlılarm
dan Mesudıye idi .. 

MESUDİYE BATIYOR!. 
Yuzbaşı Normal sevincınden ne 

yapacağını şaşırdı. Bu ağır başlı 

soğukkanlı İngiliz zabiti nerede ise 
neferl~mn boynuna atılacak: 

- Yaşasın. Dıye bağıral!aktı.. 

Yüzbaşının bir av karşısında bu
kadar sevindiği yoktu. Fakat ya · 
nındaki mülazim ona sormadan lat 
açtı: 

- Sevinmek hakkımız değil mi 
kaptanım .. Şimdiye kadar bu dere
ce yağlı bir av ele geçmemişti 

İlk adımda böyle zahmetsizce 
bir av .. 

Yüzbaşı: 

- Evet subayım .. Hakkımız vnr. 
Fakat Mesudiyeye yanaşmak h:ç 
de kolay bir iş olmıyacak .. 

Hemen dalalım .. 
Tahtelbahir tekrar daldı. 

Çek. osloH k orduaıındıan bir ne/eı 

Reisicumh ur Ben~s büyük dev • 
letlerin de kendi aralarında an -

!aşmaları lazım olduğuna işaret 

ediyor. Bunun için de Çekoslovak

yanın hizmet edeceğıni anlatmak 
istiyor. Prag hükumeti Küçük İ
tilafa ne kadar sadık olursa olsun 

Cemıyeti Akvam misakına ne ka

dar merbut bulunursa bulunsun, 
bu ne Almanya ıle, ne Macaristan-

la anlaşmasına manidir. 
Bu nutuk, şu gunlerde manalı 

göri.ılı.iyor. Bi.ıyı.ik devletlcrırı an· 

laşması lfızımgeldıgını söylemekle 

Almı:ıny::ının, İtalyanın da Fransa 

ve İngiltere ile uyuşmaları tuzu • 
muna işaret ediyor, demektir. 

Berlin tarafından son zamanlar
da Prag'da yapılan sık, devamlı te· 
şebbiısler olmuştu. Çekoslovak ~v
let Reisi, sözüne, evvela memleke

tin müdafaası ve istik.laiinin ko -
runması mukaddemesile başlıyor 

ki, bu, başında bulunduğu devle -
tin istlkllıl ve haysiyetile uymıya-

cak her hangi tazyik ve tcşeb • 

büsleri kabul edemiyeceği yolun -
da tefsir edilıyor. 

Fakat Orta Avrupa meseleleri bu 
kadarla bitmiş olmuyor. Önümüz
deki zaman, bize daha pek çok ha
diseler arzcdecek. 

Mayın tarlasının tehlikesinden 
kurtulmak için çok derinlere indi. 

Tahtelbahirin arada sırada te • 
mas ettiği cisimler vardı .. Her te • 
mas enticesinde tahtelbahirin içi • 
ne akseden madeni ses İngilız yiiz· 
başısının kalbıne bir ok gibi sapla· 
nıyor ve kafasını niçinde bir bit 
felaket hayalleri canlanıyordu. 

- Ya .. Bir mayin ise. Şimdı bır 
dakıka evel gördüğümüz av karşı· 
sın~a biz kendimiz mahvolacağız .. 

Dakikalar asır kadar uzun sürdü. 
Ve tahtelbahir nihayet prıskopunu 
bir kere daha çıkardı. 

İşte şimdi sevinmek dakikası gel
mişti .. Sağ ve salim olarak ölüm 
tarlasından geçmişler ve Mesudi -
yenın 60 yarda yakınına kadar so
kulmuşlardı. 

Vakit geçirmeğe gelmezdi. 
Yüzbaşı derhal emri verdi. Esa -

sen makine başında olan askerlerin 
iki kol hareketi ... 

Bir açma, bir kapama hareketi.. 
ile ... 
meğe başladı. 

BII den savrulan torpido ilerle • 

Ayşe ile Mehmet aşık oldukları 
için evlendiler. 

Mehmet sükunu ve huzuru se -
verdi. Ayşe ise kavga çıkarıp gü
rültü etmiye bayılırdı. Anlıyorsu

nuz ya, bu karı 'kocanın nasıl bir 
ömür geçirdiklerini tabii anlıyor -
sun uz. 
Ayşe gök gürlemesi ile kıırışık 

yıldırımdı. Evin içinde daımi bir 
kasırga hüküm sürerdi. Yıldırımla 
vurulan da daima Mehmet olurdu. 

Mesela Mehmet ağzını açıp da: 
c Yağmur yağıyor>, cBugün ayın al
tısh cHava serin> diyecek bile olsa 
ve hatta söylediklerinde yanılma
sa, Ayşe yine kocasını tersliyecek 
söz bulur, hiç bulamasa: cBehey 
sersem herif, b unu ben de biliyo
rum, ne dırlanıyorsun?. diye hay
kırırdı. Bir kere de haykırdı mı, 

Mehmet hemen tesbih böceği gibi 
. büzülür, sumüklü böcek gibı kabu 
ğunun içine çekilirdi. 
Ayşenin bin bir çeşi t küfrü var

dı: Aptal, sersem , budala, enayi, 
kaz kafa lı, bal kabağı , ördek beyin
li, pişmiş kelle gibi lugat kitapla
rında yerleri güç bulunabılecek ke· 
limeler bilırdi. 

Mehmedin ise vaziyeti hiç de -
ğişmezdi. 

En azgın bir kavga esnasında ba
şını önüne eğer, boynun u büker, 
elle rini uğuşturarak: cKarıcığım!> 

derdi. 

• Bir gün Mehmet yolda bir kav-
gaya rast geldi. Bu bir karı koca 
kavgası idi ve kadın avazı çıktığ ı 

kadar bağırıyor, tepiniyordu. Ni
hayet kocası dayanamadı , kadına 

b ir tokat patlattı. Kavga da bıtti. 
Bundan sonra Mehmedı bir dü · 

şünce aldı. Bir müddet düşlindü, 
sonra kendine bir çeki duzen verdi, 
pazularını gerdi, öksürdü ve yavaş 
yavaş ,adımlarını sayarak. came · 
kanları seyrederek, vaktın gecık · 
mesini bekliyerek evin yolunu tut· 
tu. 

Kapıyı çaldığı zaman, vakıt bir 
haylı gecikmiş, ortalık kararmıştı 

Trerive _gırer girmez kasırga kop· 

Tahtelbahir hemen yerını si.i -
atle değiştırirken yüzbnşı dikkat . 
le vaziyeti kontrol edıyor gözlerıle 
adeta torpitoyu takıp ediyordu .. 

- Oh. İşte hedef.. 

- İsabet tamam .. 

Torpıdo Mesudiyenin sancak kıç 
omuzluğuna ısabet etmişti. 

- Çok mütercddıt olan fakat tam 
yerını bulan bir torpito .. 

YAŞASIN B 11 KAHRAMANLARI 
Mürettebat hep birlikte birden · 

bire caoştular. Adeta şenlik ya
pıyorlardı. Fakat iş bitmiş değil • 
di. Mcsudiyenin sancak tarafında • 
ki toplar endahta başlamıştı. 

Şı mdi ateş sırası Mesudiyeye, eli 
kolu bağlı arslana gelmişti. Kah • 
raman Mesudiyeliler öyle süratle 
ateşe başladılar ki.. 

Tahtelbahirin su üzerinde iz bı
rakıp uzayan preskopunu takip e • 
diyorlar. Mermıler tahtelbahirin bir 
sağına ve bir soluna düşüyor. 

Tahtelbahir ne kadar kaçmak is
temiş olsa nafile .. İşte kahbecc bas
tırılan bağlı arslan hedefini bulu -

tu: 
- Serseri herif! .. Böyle geç va· 

kitlere kadar r.erelrrde sürtüyor .. 
sun? ha? Bir de btıııu çıkar baka• 
lım, kaz kafalı heri!? 

Mehmet soğuk k:mhlı!<la, ıslık 
çalarak bastonunu yerine koydu : 

- Söylesen e, koca sersem! ena· 
yi! bal kabağ!, sana ... 
Şraaak! Ayşenin suratına muthiŞ 

bir sılle indi. Kadının gozlerı ye .. 
rinden oynadı, boğu!acuk gibı oldılı 
inledi: 

- Katil!.. hayvan! bana h<ı! bana 
ha! 
Şraank ! bir ikınci tokat daha! 
Mehmet gülüyordu: 
- Öbür yüzunün de hnkkı kal· 

masm! 
Ayşe ellerini, kollarını salladı, 

düşüp bayıld ı. Mehmet gşağıya ın
di, bir kova su getirdi. Karısınıl1 

yüzüne boca etti. Ayılmad ığını gö
rünc::e, kovayı başına g~çirdi. Ka -
dm yerinden sıçradı. Koşarak oda· 
sına girdi. 

Mehmet, şark ı söyliyerek, kendi 
işini kendi görer t: k yemeğini ye -
miye başl ad ı. Bu esnada Ayşe gö
ründü. Gözleri ateş püskürüyordu. 
Dudakları kımıldar kımıldamaS 
Mehmet haykırdı: 

- Ağzını açma! yoksa karışmam. 
Yumruğunu sallıyordu . Ayşe ~ 

h al odasına döndü. ' 
O günden sonra her şey değiştL 

Mehmet en u fa k bir şey karşısınd• 
yumruğunu sıkıyor, Ayşe derhal 
susuyordu. 

dili Bır ay sonra Ayşe nğzı var, 
yok bir kuzu haline girdi. ~ 

Bir akşaın karısı sessiz, sakın J<O" 
şesinde oturmuş, dıkişini dikerkcflı 
Mehmet haykırmıya başladı: 

- Ben çok hayvan, çok serseı1l 
bır herifim Şımdı pişman oldurı1• ·r 

Karısı başını kaldırdı, munis bı 
sesle sordu: 

-Ne var Mehmetciğim, ne 01' 
dun? Benı doğdüği.me mi pışrnıırı 
oldun? 

Mehmet şu cevobı vcrdı: 
- Yok canım, seni on senc>dır rı• 

cHvc döğmediğimc> nisman old~ 
- - -

yor .. Türk bahriyelisi.. Türk ıoP 
k • ı:r" çusus ... Asırlardanberi Çanak ~· ı 

ye yabancı ayağı bastırm·ıyan 'fil' 
topçusu ufak bir tahtelbahıre d' 
is~bet ettiremez mı? 

1 
.. 

Jşte ... Mesudiyeden intikam 9 

mak için fırlayan bır mE'rmi ned;, 
fini buldu .. Ve tnhtelbahıri caıı tJ 
marından yakaladı.. Priskopuııı.ı 
üzerine isabet ettirdi. 

Fakat civa gibi kayan 
hir bundan kurtuldu .. 

Lakin .. Mesudiye yavaş yall'~ 
sancağa doğru devrilmeğe başlıı ot 
mıştı.. Gemi bir taraftan batıY ., 

.. r• 
bir taraftan da kahraman 'fiJ 1 
bahriyelileri hala dü~man üzerıll 
ateş savuruyorlardı. 

Maalesef iş işten de geçmişti~ 
Düşmanın isabeti bağlı arsl 

tehlikeli yerinden yaralamıştı.. ;I 
Bağlı gemi muvazenesini ister 

temez kaybediyordu .. 
Nihayet .. Facia ... . .. ... . ... ... . ... . . .. ... .. .. . . . . . . . .. .. . .. -
Oldu. Türk bahriye kuvveti~ 

den bir zırhlı Çanakkalenin rell 
suları arasına dalmağa başladı·· 

(Devamı var J 



ondrada şimdiye kadar.tev- GüzeDDük 
• klef edı·ıenlerı·n mı·k Bacaklar bugünün estetiğinde en 

- c!Saslı bir UZUV olarak Sayılıyor. Şim- -~-
di erkekler bir kadının· yüz.terin • 

tarı On bı·n kı·şı·yı· buldu ~::ı~~:;,1·s::~~k~::~s:~~~rı::~~~ 
kavuşmak istiyorlarmış gibi, ilk 
zamanlar ipek çorapların içinde da· )) - ld k• hi bulunsalar, isyan halinde iidler. 

U•• 1 cegw 1• yo a ı Fakat bu isyanlarını tatbik mev • n gece a ayın geçe ~!~~ ;;:;:;;~~·:~:.;d;:ı;;; : 
b •• t •• 1 b • b • kontrol di. Bacaklar bir parçacık kendile-u un ev er ırer ırer rini açığa vurdular. Bu cesaret öy· 

dl.ldı·, sı·la"h ve şu··phelı· adam arandı ~~~~:;~k~:a~::rı~~~~~:~~~~~:: 
leyi kazandıklarına kani oldular. 
Şimdi bacaklar en muhteşem rolle· 

er Yabancı adim adim hiS• :~nih~t~ae~~:~:~-ç~~~~d~a~:~n~~~ 
~~:~o:~f ~~~d!~nk=~~~~-~:. çee~ 

ttirilmeksizin takip ediliyor ;~;:::'!usi~=~:n::in:~~';o~: 
da en büyük dostluğu göstermiş -

ı~ l t l d Z •garete gel'Jı•g""'ı• ZQ tir. Bununla beraber çıplak bacak Dünyanın en çok foto ""r "•ıQn mpara OTU JOn rayı l Uı • hiç bir zaman kendisinden korku- 'd 

afisi çekilmiş kadını: J a. 11Jan, bir SUi kast yapılacağını haber alan lan neticeyi ver;emiştir. Bilakis!. • nls Jarret 

lis, geçi/ece~ caddelere beş bin '!'emur gığmı~tı K~-J~;J~;;i~-gibidi;,hlç···--·-··•m ...... _ 

'Lonclranııt merasimdtn ıvvıl hlr lece manzarası 

a b_u,gün? 
l'fı::: '8ow Street her yabancı

ddcratile ilgili olan bir 
ıı_b!1u caddede Londra poli

talrna merkezi bulun -
)a · Londraya gelen bütün 
. f.ebaası için polisçe hüvi

lıtıd lesbitine lüzum olma -
~ e, İngiltcrede üç aydan :ak olan bütün yaban -

0 ow Strect'de Covent -
ııoı~rasının karşısında bu -

~raci& merkezine bir fotograf 
~t ederek hüviyetleri -

~t~ _k rnecburiyeti vardır. 
~ ~n ~bür ucu Scotl:md 
~~Şuph<'li olan her han
~ is arandığı zaman, ilk 
~lliil lasyona baş vurulmak
~tleı tılerde Londraya gelen 
'~ • elçinin bile müdahele-
'ia.~~ı kurtaramıyacak kö -
~~-~ete diismemek istiyor
~ kaybetmeden, bu mer
~~.t etmelidir. Aksi tak-

) ır §Üphe, kendisi için 
~ bek rnaı olabilir. Daha doğ
~-·ııtı lernediği bir anda si
~'lt ar tarafından, evvela 

Oluna, oradan da, taç 

giyme töreni bitinceye kadar bir 
daha dışarı çıkmamak üzere hü -
kumetin misafiri olarak kalacağı 

tevkifhaneye sevkedilir. 
Her yabancı, polisin hüviyet lis

tesindeki suallere sarih ve doğru 
cevap vermek ve ondan sonra da, 
İngiltereyi ziyaretiııdcki maks'lda 
uygun bir şekilde hareket etmek
le mükellc~tir. Londraya geldik • 
ten sonra verdiği adresi değiştir • 
diği takdirde, yeni ikametgahını 

derhal merkeze bildirmelidir. De
ğiştirdiği adresi, polise bildirme -
mek yüzünden son günlerde bir çcık 
yabancı kayıtsız ve şartsız olarak 
hudut dışına çıkarılmıştır. 

Taç giyme haftası gelince, şüp
heli kimselerle tıka basa doldurul
muş olan polis tevkifhanelerinde 
yüksek bir faaliyet hüküm sürmke
tedir. Tac giyme şenlikleri münase
betile bu tevkifharıelerde Sa Ma
jeste hesabına yedi gün yedi gece 
misafir edileceklerin on bin kişiyi 
buldukları tahmin edilmektedir. 

Krallığın memurları, onların şah

si emniyet ve sıhhatlerine karşı 
büyük bir dikkatle hareket ede • 
cekler ve kralın misafirseverliğin· 
den azami ölçüde istifade etmeleri 
için her türlü itina göreceklerdir. 
Polis tevkifhaneleirndeki her hüc-

•tleoelc 193 ,.n, lcıztlan 6ir lca,ı 

reye, tekmil krallık müeaeeeleriı'lin 
en yüksek başkanı olan George 
Rex VI'nın G. R. markası kon • 
muştur. 

Bu arada, Scotland Yard kulis 
arkasında çalışmaktadır. Bu haf -
talar içinde her yabancıyı adım a
dım takip eden polis müfettişleri
nin araştırmalarını bizzat şüphe • 
liler bile fark edememektedirler. 

Bow Street'deki kartotek'lerde 
şüpheli olanların hüviyetleri hak· 
kında lazım olan malumatı var • 
dır. Bu kartoteklerde aranılan ma· 
lümat bulunmayınca, meseleye der
hal C. İ. D. (polis tahkikat şube
si) müdahale etmektedir. Polis, a
partımanlarda oturanlara müracaat 
ederek şüphelendiği kimseler hak
kında tahkikat yapmkta, hatta el· 
çiliklere müracaat edilerek malı!· 
mat istenilmekte ve fevkalade va
ziyetlerde şüphelenilen yabancının 
polisine de baş vurulmaktadır. 

Hükumet merkezini temizlemek
le meşgul olan bu polis organizas
yonunu;t ileri gelenlerinden biri p~
lis müfettjşi Donaldsondur. Bu zat 
bir çok arkadaşları gibi, Scotland 
Yard'da kırk yıldan fazla hizmet 
etmiş, ve Kraliçe Viktorya'nın, Ye
dinci Edvard'ın, Beşinci Jorj'un 
~ölgesi halini almış olan lllEŞhuc 
polis müfettişi Parker'in talebe-

sidir. 

Bundan başka, müfettiş Parker, 
Rusya Çarı'nın Almanya impara -
torunun, Felemenk kraliçesi'nin ve 
dah bir çok hükümet reislerinin 
Londr~yı ziyaretlerinde, maiyetle
rine verilmiş, kendilerinin hayat 
emniyetleri ona bırakılmıştı. Bu 
zatın yapmış olduğu organizasyon 
sayesinde bütün bu ziyaretlerde en 
ufak bir aksaklık bile olmamıştır 
İmparator ikinci Vilhelm hayatı
nı Parkere borçludur. 

Alman İmparatoru İngiltere kra
lını ziyarete geldiği zaman, Scot
land Yard, sabahleyin Londra için· 
den geçilecek yollardan birinde 
bir komplo yapılacağını haber al
mıştı. Bunun üzeirne, alayın ge -
çeceği yola, boydan boya beş bin 
sivil memur dizilmişti. Caddede yüz 

·Deoamı 6 ıcı .agf ada 

inanmak olmaz ha! 
Amerikada 1 numaralı .halk düşmanı Dilinger'i 

metresi olan kadın nasıl ele vermişti? 
Kahirenin uzak bir mahallesinde 

bir hastahanenin bahçesine giri -
yoruz: Şezlonglara uzanmış hasta
lar arasında gözlerim, burada bu
lunduğunu haber verdikleri kim • 
seyi arıyor. Fakat gördüğüm ka
dınların hiç birisi, dünya gazetele
rinin bir zamanda bir çok kereler 
güzel ve cazip resmini neşrettikleri 
kadına benzemiyor. 

Uzakta gri saçlı, suratı bıçak 
yaraları ile korkunç bir şekilde çe
telelenmiş bir ihtiyar kadm bizi 
görünce korkulu bir ürperme ge. 
çirdi. Oturduğu sıra üstünden kalk· 
tı ve sık adımlarla uzaklaştı. 

Beni buraya getiren yanımdaki 
arkadaş yavaşça mırıldandı: 

- Onu tanımadınız mı? 
- Naaıl 1 .. Bu. ilat.jyar .bcfm.... 
- Evet.. o ihtiyar kadın Anna 

Sogen'in ta kendisidir.. · 
Anna Sagen .. 
Kırmızılı kadın .. 
Dilmger'i Amerikanın 1 numa • 

ralı halk dü§manını satan kadın .• 
Gözlerime ve kulaklarıma inana • 
mıyorum. 

Ve , eğer rehber arkadaşıma iti· 
madım olmasaydı benimde alay et· 
tiğini sanacaktım. Bu iğrenç ihti
yar kadın maskesi altında bir za
manlar aylarca Nevyorkun (gece 
kulüpleri) nin baş tacı ve kraliçe. 
si olan güzel kadını keşfetmek na· 
sıl kabil olabilirdi? Fakat doğru idi. 
Peşine düştük. Yanına yaklaştık. 

O zaman bu solmuş ve çeteleye dön
müş ihtiyar kadın suratında par • 
lak bir geçmişin hayret verici iz· 
lerini buldum: Ok gibi saplanan ba· 
kışlar ... Baştan çıkartıcı dudaklar 
ve insan iradesini eritecek kadar 
tesirli bir gülüş ... 

Eski ve güzel eserden bugün ka· 
lan yalnız bunlar .. . 

BU ÇOCUK KİM? 
Hiç imkanı mı vardı ki felaket 

güzel bir yüzü tarla sürer gibi My· 
le harap etsin!.. 

Benim kendi kendime sorduğum 
bu suale arkadaşım anlamış gibi 
ıu cevabı verdi: 

- <>Perat6rün bıçajı felaketin 
harap edici tesirlerine yardım e • 
dince işte böyle olur .. 

Anna Sagen bizden tekrar uzak· 
laşmıştı. 

Yandaki taraçada oynayan kü • 
çük bir erkek çocuğu peşi sıra kof
tu .. 

-Bu çocuk kim?, dedim. 
- Küçük Con Sagen ... Dilm • 

ger'in oğlu .. . 

BİR AKŞAM, SAAT 11. 
Kafamda derhal çok uzak olmı

yan blr mazinin feci macerasına ait 
bütün hatıralar canlandı. 

1934 yılında, Şikago'da bir ak
ıam.. Saat ll .. 

Bir adam, sağında ve solunda §1k 
giyinmiş iki genç kadınla sinema. 
dan çıkıyor... · 
Kapının önünde bir yaylım ate· 

şi ... Adam, delik deşik bir halde 
yere düşüyor ..• 

Bu adam Con Dilmger'dir. Hay -

ı namarslı Atı/it 

dlımanı Dlllnıer 

• 
Dilingernamuslu bir 
adamdı, bir haksız· 
ilk üzerine bf rden-

b ire haydutlar 
safına geçti 

• 

tanıdıgı zaman Dilmger namuslu 
bir adamdı. Hayatını çok güç ka -
zanabiliyor ve ihtiyar anasına, ba-
basına yardım ediyordu. Bir gün, dutlar kralı ve l numaralı halk 
çalıştığı yerde bir hırsızlık oldu. düşmanı Dilmger ... 

Bütün alqam gazeteleri, haydu _ Dilmger'in bu hırsızlıkla hiç ala-
dun bu feci akıbeti1tin tafsilatını kası yoktu. Fakat onu hırsız san-
v~rirlerken halkın merak hisleri· dılar ve mahkum ettiler. 
ni büsbütün harekete geçirmek i- Bu haksızlık Dilmger'i isyan et-

tirdi. Bir an içinde namuslu in • çin onun metresi tarafından csa -
tılmış>, hükümete haber verilmiş sanlar safından haydutlar safına 
olduğu:ı:ıu da yazıyorlar. geçti. İşte bir kaç ay gibi kısa bir 

zaman içinde Dilmger'i Amerika Yirmi dört saat içinde Dilmger'i 
aatan kadının adını bütün Ameri _ haydutlarının kralı ve 1 numaralı 
ka öğreniyor .. Bu, kırmızılı kadın- halk düşmanı yapacak olan cina-
dır .. Yani Anna Sagen'di.. yetler ve suikastler serisi bu ta. 

rihten başlar. 
Senelerdenberi haydutla karı ko- Mahkum olduktan sonra onu Bos 

ca gibi hayat Y•fıyordu. Kadın onu 
, ton hapishanesine tıkmışlardı. An-

------ na Sagen, dostuna karşı olan bü

Do•tun• •l • wren .,,,,.,, 

yük sevgisi ile Dilmger çetesinir. 
başına geçti ve onu kurtarmağa, 
hapisaneden k.açırmağa çalıştı 
Muvaffak da oldu. 

Haydut, hapisaneden kaçtıktan 
sonra Amerikanın üzerinde yeni· 
den bela kesildi. Öldürüyor, bası -
yor, kesiyor, her tarafı kasıp ka
wruyordu. 

Artık lüzumundan fazla zengin 
olmuştu. Böyle gürültülü, patırdı· 
lı, tehlikeli bir hayatın yorucu çal
kantısından usanç getirmişti. Din
lenmek, rahat etmek istiyordu. 193( 
yılında bu maksatla metresi ve oğ
lu küçük Con ile birlikte AlllErika-
yı terkettiler. Kanadaya gittiler. 
Burada, Montreal şehrinde, hiç 

kimse tarafından tanınmadan bir 
kaç sene sakin bir haya~ yaşadılar. 
Fakat bu çok sürmedi. Eski çete 

(D•vamı 6 net aag/ado) 
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'O kuyucu ıarra 
Baş başa 

Dolmuş /ağam 
Temizletilmek 

lstan bul •• batakhaneler•· --Eski 

l _____ K_u_~Y~n~.\~çAPAN 
T T 
Ne demek istiyor, ne diyor ? sussun! haşmetlu 

kralımız buna müsaade etmemeli ! 

Lazımdır 
ikinci kısım - 69 d•"" 

Kumara ahşan, servetin i kaybeden ~rı 
nihayet bu Kötü itiyad yüzündell ısır 
fini, haysiyetin.i kaybeder, bir do 

dırıcı, bic- hırsız olur. 

Türk ler bizden haraç mı istiyorlar? Verelim, zaman ka· 
zanahm, akhmızı başımıza ah p kuvvetlenelim 

caristan mı? .. Yoksa, Türk sahil -
!erine ikide bir taarruz ederek sabır 
tüketen ve gitgide cür'etleri artan 
Roda~ şövalyeleri mi? 

A vrupada Sultan Süleymanın 
yolu üstünde Belgrat vardı. O 
bclgrat ki, Fatih Sultan Mehme -
din de yolu içine çıkmış, lstanbulu 
almış olan ordu, Belgrat önünde 
durup kalmıştı. O Belgr:ıddaki Ma
caristaru kvruyor, Türklerin Av -
rupada ilerlemesine mani olmakla 
kalmıyor, Türklere karşı ehli salip 
tertip eden hıristiyan dünyasının 

cür'etini arttırıyordu. 
Macaristana yürümek, Belgradı 

almak Sultan Suleyman için da
ha mı kolaydı? 

Yoksa Rodostaki haçlı şövalye • 
lerin elinden adayı mı almak daha 
zordu? Padışah ile vezir vüzerası 
bunu çok düşünüyorlardı. Sul -
tan Süleyman: 

- Rodosu küffardan kurtarma • 
lıyız. Onların tecavüzü artık sabır 
ve takatımızı tüketir oldu. 

Derken bazı ak sakallı vezirler 
de: 

- Pafüşuhım, henüz bizim de
nizde böyle bir seier için yetecek 
kuvvetimiz yoktur. Biz daha ha
zırlanmalıyız. Denizde daha biraz 
tecrübemiz olmalı; diyorlardı. 

Genç padişah, bu fikre muhalif-
ti. İşin en zoruna gitmek, onun 
fikrince daha iyi olacaktı. Fakat 
karar ve teşebbüsündeki cesaret ve 
kudret ne kadar büyük olursa ol
sun genç padişah. kendisinden ya~
lı olanların tecrübeli sözlerini din
lemeyi, devlet işlerinde daha doğ
ru bulmuştu. 

Macaristana yollanan elçiye çok 
fena muamele etmişlerdi. Sultan 
Su leyman oraya elçi yollamış, dost
lukla bir teklifte bulunmuşdu: 

- Aramızda harp olmasın. Mem
leketin iz yakılıp yıkılmnsın. Bize 
bir mikdar haraç veriniz! .. 

Macar kralı pek genç ve tecrü
beı:;iz bir çocuktu. Dayandığı, a
kıl öğrendiği kimseler ise papaz -
fordı. O katolik papazları ki gir • 
dikt>lri yerde ne bulurlarsa kilise
ye mal etmeyi bir ibadet bili -
yarlar, kiliseyi ve dolayısile ken
dilerini zengin etmek için her va
sıtayı iyi görüyorlardı. Bir ta
raftan papazlar, bir taraftan da a
sılzadeler güruhu, zavallı Ma • 
caristanı kasıp kavuruyorlar, ken
dil ri zengin oluyorlar, halk ta
bakalarını sefalet içinde kıvrandı
rıyorlardı. Macaristanın genç 

kTalı Lui, bu papazlarla asılza • 
deleri topladı: 

- İşte, dedi, Türk padişahı Sil
le~ manın bize yolladığı elçinin tek
lifi: Para veriniz, diyor, yoksa mu
harebe ederiz. Bizim muharebe 
edecek halımiz var mı? Onun için, 
istenen haracı verelim. Memle • 
ke imiz harap olmasın. 

Lui muharebeden korkuyordu. 
Türkl<>rle edilecek muharebenin, 
Macaristnnın hezimctile netic'elene: 
ce 'i;ni se~jyor gibi idi. Korkusu 
arttıkça arttı. 

F kat a ılzadelerlc papazlar, ken
di menfaatleri için nasıl bir tehli· 
ke d'Jğaca~'lnı an1amışlardı: 

'Fğer Türk padişahının her sene 
istediği para verilecek olsa bu !:l:ı-' . 
rayı papaz1arla asılzadelerden op-
lıyarak vermekten başka çare yok
tu. Asılzadcler: 

- Biz, dediler, Böyle bir teklifi 
kabul ederek şerefsiz bir esareti 
kendi korkaklığımızla kabul et -
mektcnse hemen reddedelim. Da
marlarımızdaki asil l~an bize bunu 
öğretiyor. 

Bütün asılzadeler harbe hazırdı. 
Hepsi de Türklerin hakkından ~el
miye, Türkleri Avrupadan çıkar

mıya yemin ediyorJardı. Damar
larınd...ki kan kızdıkça kızıyor, bi
çare kral Lui de bu kadar kahra -
man asılzadeler karşısında harL.n 
tehlikesinden bahsedecek olsa, ken
di alnına ne müthiş bir korkaklık 
damgası vurulaca ·anı anlamıştı. 

P<lpazlarrı gel nce: Menfaat iş
lerln~e daima kuv\•etlilc.ırle bera • 
ber oldukları için asılzadelerin de
diğini onlar" çoktan kabul elmiş-

lerdi. Hatta belki de asılzadeler bu 
kadar cesaretle söz söylemek kuv
vetini papazlardan alıyorlnrdı. Kral 
onları dinlemek sırası gelince, hep
si bir ağızdan: 

- Kafir Türkleri Avrupadan çı
kararak geldıkleri yere sürmeliyiz! 

Dcdıler, eğer biz hiristiyanlar 
bunu bir an evvel yapmazsak mu
kaddes kilisemizin ebedi laneti 
üzerimize çökecektir. 

Biçare Macar Kralı Lüi için ar
tık soylenccek söz kalmamıştı. Kar
şısında asılzadelerle papaslan bir
leşmiş buluyordu. Bunların hari
cinde de zaten halkın başka sınıf
larını düşünmiye knıllar için ne lü
zum vardır, ne imkan!.. 

Fakat bu sırada çok yakışıklı bir 
genç meclisin ortasına çıktı. Tah
tında oturan krala doğru ilerledi. 
Diz çöktü, söz söylemek müsaadesi
ni aldı, daha doğrusu kralın izin 
vermesini beklemiye lüzum görme
di: 

- Macaristamn haşmetlu hıristi· 
yan kralı, dedi, bu kadar büyük ve 
tecrübeli, akıllı adamlar söz söyle. 
diklen sonra benim gibi tecrübesiz 
bir gencin huzurunuzda söz söyle • 
miye kalkı~ması büyük bir cüret· 
tir. Fakat söyliycceğim ... 

Sesi titriyor, heyecanı arttıkça 

artıyordu. Papaslarla asılzadeler 

birlbirterine bakıştılar. Evvela hay
ret etmişlerdL Fakat sonra, bu gen· 
cin aleyhine müşterek bir husu -
met cephesi kurmakta gecikmedik· 
leri anlaşılıyordu. 

Maamafih genç adam devDm etti: 
- Bana ne ceza verilmek istenir

se istPnsin, dedi, ne gibi işkencele-' 
re uğrarsam uğrıyayım doğrusunu 
söyliyeceğim: Türk padişahını da, 
Türkleri de sevmek benden uzak 
olsun. Ben de bir Macar asılzadcsi
yim. Bir hıristiyan Macarım. Mu
kaddes hıristiyanlığım1 korumak 

için her an ôlümc hazırım. Macar 
adının büyüklüğü için hiç bir düş
manla boy ölçüşmekten korkmam. 
Fakat ey h~metlu hıristiyan kra
lımız!. Bu Şerefli asılzadclcr ve bu 
muhterem papaslor doğru düşün -
müyorlar! .. 

Bir homurtu başladı. Kralın hu
zurunda olduklarını unutan papas· 
larla asılzadeler: 

- Ne demek 1stiyor1 ne istiyor? .. 
sussun, hnşmetlu kralımız buna 
müsaade etmemeli... diyorlardı. 

Gen adam krala, papaslara ve 
asılzadelere baktı. Kral da müte • 
heyylçti. Fakat huzurunda böyle 
söz söylemiye cesaret eden genci 
dinlemekten memnun olmamışa 

benzemiyordu. Genç bundan daha 
cesaretlendi: 
Bunlar doğru söylemiyorlar. Türk

ler bizden haraç mı istiyorlar, vere-

lim. Zaman kazanalım. Aklımızı 

başımıza alarak kuvvetlenelim. Bir 
kaç ::>ene sonar harp ederiz, hara9 
vermediğimiz gibi belki de Süley .. 
mandan biz haraç alırız. Fakat şim· 
di muharebeye girişecek halde de· 
ğiliz. Bütün Macaristanın toprakla· 

rının yarısı bu asılzadelerin çiftli· 
ğidir. Üstündeki halk da bunların 
kölesidir.He mde karnı doymayarak 
çalıştırılan kölesi. Memleketin top-

raklarının dığer yarısı da kilisenin· 
dir, Yani bu muhterem papas sını· 

fınındır ki, bu toprakların üstünde 
de din namına köleler çalıştırılır. 

Buraya kadar yalnız homurtu ile 

kin ve hiddetlerini gösteren papas 
ve asılzadeler için artık sabır ve ta-

hammüle mecnl kalmamıştı. Çocuk 
kral artık unutuldu. Asılzadcler kı· 
hçlarını çekmiye hazırlanır bir va· 
ziyctte, papaslar da yumruklarını 
sıkar gibi bu gence doğru hücum 
vaziyetinde ilerlediler. 

(Devamı var) 
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kadın deniz gibi ir 
( 5 inci sagf aJan devam ) 

reisinin haydutluk ayranı yeniden 
kabarmıştı. 

Ve bir sabah, metresini, çocuğu
nu Kanadada bırakarak Şikagoya 
döndü. 

Kıskançlıktan deli gibi olan An
na Sagen de peşini bırakmadı~ O 
da, habersizce dostunun arkasından 

Şikago'ya koştu. 

Ertesi günü Dilimger sinemadan 

çıkarken, evvelce kararlaştırılmış 

olduğu üzere Anna Sagen elindeki 
çantayı yere düşürdü. Bu, beklenen 

işaretti. Sinemayı saran sivil po

lis kuvvetlerinin yaylım ateşi Di

limger'i cansız yere serdi. 
Anna Sagen de, dostunu satmış 

olmanın mükafatı 15.000 doları al
dı. 

KADINI KURTARMAK İÇİN 
Dıhmger'in dostları, adamları ve 

butün haydutlar yatağı (Efleri • 
nin intikamını almağa and içi • 
yorlar. 

Hükumet, Anna Sagen'i bun • 
ların elınden kurtarmak için mu-

hakemenin sonuna kadar mevkuf 
tutmağ1 uygun görü.yor. 

Anna serbest bırakılınca Şikı • 
go'da bir dıkiş atölyesi açıyor. Fa-

kat haydutların ölüm tehdıtlerl 

karşısında, açtığı dikiş atölyesinde 
dikiş tutturamyıor ve Nevyork'a ka-

çıyor .. Burada sahte bir ad altında 
yaşamağa başlıyor. Yaşıyor ama 
asıl hüviyetinin haydutlar tara • 
fından meydana çıkarılması geç 
ve güç olmuyor. Peşi böyle müte
madiyen kovalanan kadın bu se
fer bambaşka bir yol tutuyor. A -

dını sanını ortaya koyarak Nev -
yorkta bir egece kulübü. açıyor. 

Bu kabare açılışının üçüncü günü 
haydutların hucumuna uğruyor. 

Yağma ediliyor ve Anna Sagen ca
nını güç kurtarıyor . Amerika po
lisi de artık bu kadını haydutların 
elinden koruyamıyacağını anla • 
mıştır. En kestirme yoldan gidıli

yor ve Anna hudut dışı ediliyor. 
1933 yılında terkettiği Amcri • 

kaya artık dönemıyeccktir. Bi -

raz Macarlstanda kalıyor, oradan 
vatanı olan Romanya'y geçiyor. A
merik'da bırnktığı oğlunu da ya • 
nına getiriyor. 

Rahata kavuşmuş mudur acaba ... 
Hayır ... Haydutlar peşini Ro • 

manyada da bırakmıyorlar 1935 
yılının bir Temmuz akşamı oğlu· 
nu çalıyorlar. Güç bclfı yavrusunu 
tekrar ele geçiren Anna felaketin 
ağır yükünün tesirini yüzünde ve 
ruhunda fazlasile hissetmiştır. Ka
fasında sabit bir fikir buluyor: Çir· 
kin olmak ... İğrenç olmak ve böy
lece tanınmamak ... Haydutların ko
valamasından ancak bu suretle kur
tulabilecektir ... 

Bu ümitle Budapcşte'ye koşuyor 
ve burada, bir hastahanede, ope,·a
töriin b!çağına, fcltıkctine rağmen 
güzel kalmış yüzünün bütün ~ii
zcllik hatlarını parçalatıyor. Artık 
yalnız çırkin değil, korkunç ve iğ
renç bir ihtiyar suratına sahip ol
muştur. 

ANNA İSMİ 
<.ıüzel yüzlü güzel Anna artık 

yoktur ... Romanya hükumeti adı

nı resmen değiştirmesini de ka -
bul ettığı içın Anna ismi de tarihe 
karışmıştır. 

33 yaşıncla bu gönüBti ihtiyar ka
dın için artık bütün hayat, bütün 
saadet yavrusu, yavrusunun ko • 
runması, yaşamasıdır. 

Bunu daha emniyetle temin için 
Mısua kaçıyor. Kahirede yer1eşi -
yor ... 

Bir akşam Kahire'de, suratının 

kesik ve tanınmıyacak şekli altın
da gene tanınıyor .. Haydutlar, şe!
lerınin intikamını sonuna kadar al
mağn and içmişlerdir \'e Anna'yı ne
rede '\'e ne şekilde olursa olsun keş
fed~ceklerdir. 

Zavallı kadın Kahirede bir bas
tahaneye baş vuruyor ve suratı -
nın tamamen tanınmıyacak bır ha· 
le getirilmesini istiyor. 

İşte onu, bu istekle baş vurdu -
ğu hostahanede görmüştiim. Bir 
kaç gün sanı a bu 1 Jst<ıhaneyc tek
rar gittiğim zaman Anna ile oğ -
!unun ortadan kaybolmuş olduk
larını öğrendım. 

Sultanahmette Binbir dire1~ ma
hallesinde oturan okuyucularımız • 
dan A. Vural'dan aldığımız bir mek
tupta deniyor ki: 

oı.Binbir direk mahallesinin Sana

yi .Mektebi caddesinden ve Asmalı

çcşme sokağından geçen umumi la

ğamı dolmuştur. Evlet im izin Jağam

Jannı temızlıyen lağamcılar, bize, 

ann Jağamın dolduğunu ve ev ll
ğamları temizlense bile, pislik ve 

kokunun tamamilc bertaraf edilc

miyeceğini söylediler. Buranın ana 
1 

Hiğamı senelerdenberi temizlenme

mıştir. Tıkanmış olmak ihtimali var

dır. Lağamlar tıkalı olduğu için, 

evlerın tağamı da çabucak doluyor. 

Pis kokular neşrediyor. Acaba, bu 
sokağın lfığumlan temizlenemez 

mi? .. Al~kadar mnkamlann gazete· 

niz vasıtasile nazarı dikkatini cel-

betmenizi bilhassa rica ederim.~ 

[ SON TELGRAF - Hakikaten 
lliğam meselesi mühimdir. Bu civar 

evlerinin Iağamları temizlenirken, 
ana lağamın dolu ve temizliğe muh-

taç olduğunu lağamcıların söyle • 
mesi belki kafi bir dem değildir. 
Fakat, böyle bir ihtimal hiç de göz.. 
den uzak tutulamaz Alakadarla -

nn, bu mesele ile alcilcadar olması

nı bekleriz !Ağam mühim bir me· 

selediT. Hastalık ve saire tevlit ede· 
bilir.) 
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Londrada 
Şimdiye kadar 
Tevkif edilenler , 

( 5 inci sayfadan devam) 
biı}lercc insan birikmişti. Bu ka· 

dar oüyük bir kalabalık içinde 

komplocuyu bulmak pek kolay de

ğıldi; hatta bu iş imkansız sayı -
hyordu. Kral mcvkıbi Trafalgar 
meydanından gcçtıği sırada, iri ya

rı bir adam, clınde bir tabanca ol

duğu halde kolunu bir etüdiyan'm 
omuzunun üzerinden uzatırken, ya-

nı başında duran Parkerin sivil 

memurlarından bıri ateş etmek ü

zere olari adamın elini ve taban -

casını yakalamğaa muvaffak oldu. 

Tac giyme töreninde alayın ge • 

çcceği yolun üzerinde bulunan bil· 

tün evler nezaret altındadır. Töre

nin arife gecesi, bu evler polis tara

fından birer birer kontrol edilerek 

silah ve sairenin meycut olup ol· 

madığı araştırılacaktır. 

Her hangi bir komplonun önüne 

geçmek hususunda her türlü terti

bat alındığına şüphe yoktur. An • 

cak, halkın emniyeti de esas ted

birler arasındadır. Halkın, yanke • 

sicilerden korunmaları durmadan 

hatırlotılmaktadır. 25.000 polis bu 
işle meşgul olacaktır. ......................................................... 
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mnl Rebül), Kurtuluşta (Galopulo), 
Maçkada (Maçka), Kasımpaşada 

(Vasıf), Ha!!köyde (Barbut), Beşik· 
t aşta (Sülf;ymnn Rcceb), Sarıyerde 
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Yalnız ihmal mi?. 1 İşi jdf. Ganyotun ucu 
Bu kadar mı yalnız?.. Po. yet: 
Hayır!.. 

/ 
- Para! ıı' ~~. 

Daha neleri ihmal etmezler ki ya dayanıyordu. Seansl':" lJS ~ı 
onlar!.. çabuk biterse, ev sahib~ .tJ' 

Yalnız ihmal ile de kalsalar, ne da o nisbette kazancı v ' ""' 
fılfi! .. Bu da şükredilecek bir hare- yeni seans, her baştangıÇıııı' # 
ket olur! binin cebine para girrne

5 

İşin daha iledsine, hem de çok le olacaktı. el11 •• 
ilerisine kada rgitmekten çekinme· Ev sahibi, her seans Y 
yenler de vardır aralarında... açtığı için ona: vıırJ, 

(Devorrıı ....... . 
Sayısı mı?.. • ••.....••.•••••.•••••••...•.•.•...•.... 
Allah bilir?.. 

1 

-

mi olur? .. Neler mi yaparlar? .. 
İşin çok ilerisine giderlerse ne Bayanı 

Kumara alışan, kaybeden erkek, ı 

parası kalmadığı, büsbUtiln bittiği unu 
zaman, nasıl santini, yuzüğünü, ka- tanıyormus 
rısının mücevherlerini, paltosunu, 
elbisesinı, yatağını, halılarını, şil- b kast 
tesini, evini. apartımanını, şusunu. Müsa a ,1, 

'h ı b' osıı01 "' busunu satarsa, nı ayet nası ır "Bayanı tanıyo_r~ ıcııl"' 
1 ahlıiksız, dolandırıcı, bir hırsız olur- isimli müsabakamız ıç•~· deri 

sa, kumar hastalığına tutulan ka - lı\rın idarehanemiıe go"
1 

ış> 
1 dınlar da, tıpkı onlar gibi olur: tarihi olarak 1o MaY15 ıs~' 

Kürkünü, yüzüğünü, kostiimlerini, etmiştik. Fakat, Lilh&55\11~ 
bileziklerini, pandantifini rehine okuyucularımızda~ ~l'a~~ıı>ıı 
kor, satar, savar, borçlanır. lar almaktayız. Butun işli'"~ r 

Belki hırsız olmaz; fakat başka l larımızın müsabakaya ~abııl ;~ 
bir şey olur! temin için, k uponlıırıo rı• ~· 

Ne mi olur?.. rihini 15 Ma>ıs akşaınıı• - ./ 
Bunu mu soruyorsunuz?.. Açık uzattık. ---.. --~ J~i 

söylemiye utanıyorum. Bari şöyle .. 
0

cu J' 

yanıma geliniz de, kulağınıza söy- İstanbul Asliye 4 u 
liyeyim: Mahkemesinden: f ı'ld 11 

- Fahişe!.. Hatice Müşfıka tara dıB pal' 
İçtimai bünyemizin kangrenleş- Beyoğlunda Feruz a~rrıaı s ~ 

miş bir derdi olan bu felaketi olan- rakolu karşısında Çı tlll"stl 
nda 0 

ca çıplaklığile teşrih etmek ne ka- anası Zekiye yanı . d9,·9 \ 

dar isterdim Hem de teşhir ederek, met Nurettin aleyhınc ötılef 
. l . N ri \'C ,., hakiki vak'alnrdan misaller vere - nın murıs erı u d:ıll :ı-

k finin yanında ralıştığın ol""ıı~ re ... ~ 
1 

l< "' 
Fnkat ne yapayım ki, bu sütuh- den hizmetine karşı 1 ptlJll 

ların böyle bir mevzu kurcalamı - kendisinin de mirascısı t ed 
ya, üstünde durmıya tahammlilü dolayısile hissesine ısabC rı'l h 

yoktur Maamafih, hazır fırsat el - liranın tahsıli hakkınd~ ııc !Y 
vermişken, şurasını hatırlatmak is- mizde 937/1604 nurn~r de 

1• • d" k d b .. t davanın muh:- kernesııı eç"ı.I terim rd, şım ıyc a ar u su un- .. ı• 

larda çıkan vazılar bir hakikatin olunanın ikametgahı 1~t ıell 
" ı· c aı ti 

ifadesinden başka bir şey değildir. duğu ciava arzuha ı?,!JtıŞirill p 
"Hepsi de Abclülhamit devrinde, rakasına yazılan 7:1~dıın uılt', 
meşrutiyet yıllarında, Mütareke - halından anlaşıl~~gı jfıısı119 
n in acı ve u;;.ursuz günlerinde ol- hile ı!anen tcbiıgnt b"r ııY 111 

ı; d" ·ne ı .fl 
muş vak'aların bir fotog"raf sada- husus için ken 1"

1 1rıef11 ~ 
hnke ı.ır• 

l 1 d 1 k . 1 ·d' •·erı"lmesinc ve mu • de 11 kati e c::m an ırı mış a ıs ~rı ır. " 14 ı 

Bunları tahkive ve hikaye ederken 937 Çarşamba saat . otdLI 
J ·ırrııŞ )il 

son vıllarda, hatta daha bir kaç masına karar \'erı hl<eJl'le 
" .. de rnıı 9 

ay evvel Beyoğlunçia, Şişlide, şu- muayyen gun i dıı''' 
rada, burada yapılan poker boğun- mediği ve bu baptal< udcıetı 

lini tebellüğ ederclc ~.eıcil I~ 
vap vermediği veY8,11b1rıd9 Jl J 
mediği takdirde gı) 9ğı \ cM 

tularını da anlatacak, bu boğuntu
ların kahramanlarını da -imkan 
nisbetinde- tanıtmıya çalışacağım. 

Şimdıye kadar anlattığım va tanıt
tığım gibi ... 
Beyoğlunun eski kurdu sözüne 

şöyle devam etti: 
c- Ev sahibinin müdahale et -

mektc: 
- Seans geçti, turlara başlamıya

cak mısınız? 
Demekte menfaati vardı. Çün -

hii, bir saat bir çeyrek olmak ü -
zere tesbit ettiğimiz ve turlarla 
bazan iki saati bulan seansların 

dalgınlıkln uzaması, onun aleyhine 
çıkan bir netice idi. 

Saat ve seans meselesi onun i-
çin: 

- Ganyot! 

ıurıac -~~· 
kemeye devam 0 ,erııe---

. kında gıyap kararı ' ı 
µf 

olunur. ~eJ11 
. tcrtt 

İstanbul İkincı o 
ııcıı 

ğundan: ,1 ııııı , / 
Bir borçtan dola) 1tııt8r ,,oıı , 

• 1 esıııe ıı ,. /t 
paraya çevrı JT1 uırı' ' ô' r 

d P ıa "tı.ıfl ti 
karyola, gar ro ' J)e) o~ 11ııı 1 
din gibi ev eşyası ıu eV1~1 t9' 

banoz S. da 1~ ~. ı1/5 ıs I' .,.. 
ki dükkan önünde .. t l2' .Je f 

·· stı.. re~ ~ 
1i Pazartesi günU 119 sı> f'fl ' 
b. . . ık nrt tırı ı·stl· ... ' 
ırıncı aç ..... nden ııı''" ~ 

raya çevrilecegı. 5119tte ı.ıfµrı 
ayni gün ve aynı , 11,eıl'l ) 
de hazır bulunacalcntı .. · (~ 
racaatları iJ{ın olU 
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KUDCS KOZlbA~U 

Fatih Sulh V"çüncü Hukuk Ha
kimliğinden: 

7-SONTELGR 

sta 

F - 22 Ma rıa 1937 

Hatice tarafından Sivas vilayeti i~~--~::ıı:ıa ______________________ _. 
hapishane gnrdiyanı üzeyrin ya.- Samatya'da ~ Analipsis kilisesi :vakfı. 
nında !kocası Ahmet ~ğlu Cemal a- Topkapı'da a Ayaniko\a ,. u 

leyhine ikame eylediği sulh teşeb- 13abrköy'ünde : A,·ayorgi ve Anat~sis kiiiselerile ımekteblcri vakfı. 
büsünde dava olunanın ikametg5.- Ycşilköy'de : Ay stef anos kilise '\'C ltk Okulu ve mezarlı~ vakfı. 

Tef · a No: 53 Yazar : . Necdet Tunçer 
nrnın meçhul olduğu mubaşir mcş- Samatya'da : Ayanikola kilisesi vakfa. 

• ruhatından ve yapılan tahkikattan Samatya'da 
anlaitldığmdan mab temeoe 20 gün : AyayorEi ~· • 

Süleyman, Amonlu yolcu ilekonuşurkerı: - Ben 
beş talan alt:nı.Şaonukurlarmak için değil, güzeli 
kraliçe gi memnunelmek için göndereceğim demişti 

o s 
''uda /\ııdüse gel~n bir adam ~"ent koru/an Komanın göz kamaştırıcı 

caruglorrrıda Sülegmana ltiyık bir kadındau bahsedigordu .. 
Suı ·elfmanın & r kf' hna Dostluğunuza güvenerek size 

nıüraccuı.tc karar verdim. Bu-
~ mekt :t •• 

"~\J.Jc.Yn n, crtc:st sabah, Sahra'- gii.nfet"de on talan altına ihti-
., tı . s 

S ozleı ıni hmırludı.. yaeım 1>at ize bu 1nelcttıbu· 

ltıek_llr .Kralı Hır ın'a şo:ı le bır mu getıren hassa zabitlerim-
lup yazdı: den Y e..şo'ya ıstedtğım aıtın-

•Bıı yıl nıemurlarım ıvcrgi- lan le.şLim ederseniz, bunu ya-

l<'ri 1ıal.ri ~ talısıl edenıe.di- kıtıila ötlcmeyı soz vcriyo - ı 
~Zer. H~ı mdc para kolmcıdı. ru.m • 
u' = --=========== ==-====== 

kem {~dar İkinci Sulh Huku l1.ah- beş gün ıemdıt olunarak 30/6/937 
"' ınd n: Çar{>amba gunü saat l4 den 16 ya 
'~re:k . 

~·et .. <:'Sınt: mahkememizce \'azı- kadar ıde.vam ederek en çok arttı-

CaJj~~lınış bulurum ölu HÜS:!m rana aha~ı J;,rt'iyyesı icra kılına -
dan 

1 
gayı ı menkul mctrult.atm- caktır. iha1e bedelınin aazmi beş 

1 t bv an Üskudaııda Kısıklıda Mil- ı;<ln zarfında mahkeme vewesine 
"ı ahçe ı ch·annda Emin Bey • a yatırılması şarttır Aksi takdirde 
ba.h~ zı. sokağında l/3 No. lu nıaa ihale bozularak bundan mütevellıt 
ar<l .. ı' .hır bab hane ile arka.sıııdııki 

.. rıın zanır .ve ziyan ve fark ve faiz ve 
a.... varislerin talebile \ e .acık 
... l(ırl11..ı • hiplerınin satış parasının paylaş -
}\~ suretile satılmasına mah- tazmın ettirilecektir. 

1 ce .karar ve..'"ilmiştir. 
'tar._- Uç feminli ehli vukuf ta- G - İşbu gayri menkuller üze -
~·~(!;_n !llıez. kiır maa bahçe hane- rinde bir hak bahibi olduklarını id-

vuu' ı:_ dia edenler v.:ır ise tnrıhı ilandan 
l'o trı 1 ~ 'I; e arazinin bclıcr met-
l:ı)et tUtabbaına da beş kuruş kı;f- i Libart>n yirmi gün .zar.fmda ve -

2 
_ak

1 
dir edilmiştir. saik ve senedatı lrnnumyelerne bir· 
Şb !ık1e mahkeme veznesine müra -

sandık u gayri menkul 4 oda. bir 
salon • odası, bır yük, iki bela bır c;.ıatları lazımdır. A ·si halde ta -
tapr,.ı_vde .. bod. rum katında zemmi puca müseccel olmıyan hn1t sa -
l "'I. o"'nJ b hiple-rinin satış parasının paylaş -
lıtıu '"'" ı ır avlu ve isbu av-
~ n sağ "' masınfüın !hariç tutulacaklardır. 

l' uş k ve sol taraflarında iki- 7 - Daha 1'a~la malUmat almak 
bir · od lS1 ve bahçesinde kuru 
So .ı:ıavuz v isteyen1er mahkemenin 937/SO No. 

<;det ~ c nıeyvcli, meyı'!{?siz 40. 
~lı.,rrı . ~acı muhtevi olup hane 1u tereke dosyasına müracaat ede-

3 _nııyctlice haraptır. bilırler. Talıp o1an1arın satış gü-
t. İ§b h nu Üsküdar lkinci Sulh Hukuk '\!l:acıur u anenin ama cihetine 
tıı.ı~ eden ve cedid 2 mükeı:r.er l\iahkemesindc hazır bulunmaları 
l''<lqr~l'~. taşıyan •ve tapu :senedine lüzumu ilan olunur. 

Süleyman bu mektubu kımseye 
göstermeden Ycşo'ya verdi.. 
Yeşo yanına on ıki muhafıız ala

rak yola çıktı. 
Yeşo nihayet dört beş giın sonra 

dönecekti. ~ 
Amona haber ve para göndermek 

içın dort beş gün daha beklenecek

ti. 
Yeşo yola çıktıktan biraz soma, 

Sü:leyman Amondan gelen yolcuyu 
buldurup sara}'a getirtti. 

Beni lsraıl hükümdarı ~imdi bu 
sar ve temiz yürekli yolcu ile bira~ 
daha açık konuşuy-0rdu. 

YDlcunun dıltnin altında söyle .. 
necek bir çok şeyler vardı .. Suley
rnan bunları ilk gününden keşfet -

mişti. 
Süleyrnanın kapısında nöbetçiler 

dolaşıyor, lçcdye kimseyi bırakmı
yorlardı. 

Süleyman, Amondan gelen yol-
cuya sordu: 

- Krali~ Nnya'yı yakından 'ta-

nır mısın? 
- Tanırım. 'Mc1la! 
- Çok güzel bir kadındır, degil 

mi? 
- Evet.. eşsiz güzellerdcndir. 
- Kocasını sevmedıği söyleniyar •. 

öyle mi? 
- Bunu Amonda 1bilmıyen kim

se yoktur. 
- O halde Kraliçe Naya b1r baş

ka erkclc seviyor demek •. ?~ 
..:... Bunun hakkınd.-1 bir çok rh~a

yetler v.ar, Mella! Kımisi Şaonu :se
. viyor diyor_ kimısı de.. 

Amonlu tacir sözıinıl tamamıa. 

mıya ceszıret edemiyordu. 
Süleyman: 

- Neden susdun? -dedi- N5~·a • 
nın ikıncı aşıkı kimmiş. söyle. hay
dı -çıekinme! 

Yolcunun çcneler:i kılıtlenm:ış ıgi· 
bıydı. Önune bakıyor 'e btr tür hı 
ağzını .<lçamıyordu. 

Su1eymana: c- Sızı sevıyor, dı

yorkr!> dıyccekti .. 

Fakat bu üç kelimeyi söylcmıye 
cesareti yoktu. 

SuJeyman yokunun yanına so -

kuldu: 
- Ne duydunsa söyle! -dedı- ~

den Qekiniyorsun? Kul.ağının ceza· 
smı gör~inden m1 korkuyorsun? 
Haydi, sana müsaade ediyorum: Be
nim aleybımde bır ~ey duymuş bile 
olsan açıkça söyJe .. o zaman sem 
daha çnk takdir edeceğim ı.·e se,·e
ceğım. 

Yolcu kckelıyerek: 
- Bazıları da Kraliçenin siı.i :sev· 

diğini söylüyorlar, Mella! 
Diyebildi. 

Yolcu bu sözleri söyJerken. Sü
leymanm hiddet edeceğini sanıyor

du. Halbuki hükümdarın gôzlerin
de umulmıyan bir tebessüm belir
mişti. 

- Demek beni sevdığini de sQy· 
lüyorlar, öyle mi?J 

Diyerek ellerini biri birine '\'Urdu. 
Nobetçi içeriye g1rdi. 
Süleyman: 

- Çabuk, bize iki muz şerbeti 

getirsinler .. 
Diye seslendi. 

~ta Yırrn~ç ~in altı yüz seksen bir 
ltıt·a hır P3rnıaktan ıibarct bir 

Ü'sküdnr İkincı Su1h Hukuk Mah- Sul~'man muz şerbetini çok se-
kemesınden: ver ve en çok hoşlandığı kimselere 

muz şeıbeti ikram ederdi. bı;. ~inin dah 1. d . 
~ı btıı ı ın c bır su mas-

to tnura~nına na binaen beher met-
altrrı baına beş kurııc:: (d" ·· .. 11 !k" .,. onumu 
<:tıı i ... usur lira) kıymet takdir 

'i ~ ır. 

~ - Satış bedel. . . .. 
1"'-'ecieye i ·u..:k ı P€şındır. Mu • 

.... ıtı h:ı ~ a etrncl~ isteyen -
% '1.s ~nıeti llllıh.:nım.e00erinin 
~ lllSbctind 

r lerı 1. c pey akçesi ı•cr -
~(' \·e . azınıdır. Rüsumu dellill
<lQ'· ~Jrnıi ie lik ı nı .. ne evkaf taviz be-
\-(! Uşteriyc , . 

tın1 • 'I; e bına ı.·e arazi 
~cır . erııe bel d' .. 

ıc<tres· c ıye rusumu ve ev-
~lt. ı tnal sahiplerine ait ola
s _Sa 
~0dif ll:ı~~i H/6/937 tarınine mü _ 

,, -..rtesi gu" •• 
li "a kadar '(j .. nu saat 14 den 
~k sluıdar İkinci Sulh 

~lt "e :a~kemesindc icra kılma
~~lc:rini ~un lnyıneti ınuhamme-
"il'd n ,tO 75 • • b e en §ını bulmadığı tak-
aıtı kaıO:k nrttıranın taahhüdü 

artıle nn.izayede on 

HaydarBaşa Emrazı Entaniye has-
talıanesin.dc muhtelif tarihlerde Yolcu bunu duymuştu. 

(Devamı var) 
kimsesız olarak .ôlenl~re ait met - f===::l!ll!::---=--========~ 
:rukat 18/5/937 tarihine müsadif 

Salı günü saat 10 da mahallinde 
açık arttırma ile paraya ;evrile -
ceğinden talip olanların satış gü
ınü saatı muayyemnde maballinde 
!hazır bulunmaları lüzumu ilan o
lun ur. 

-----------------------------lstnn bul Altıncı İcrasından; 
Dairemizin 935/2899 .sayı1ı dos

yasile mahcuz olup bu :kerre para
ya çıevrilmesme Btarar verılen muh

telif ev ~yası 14-5-937 güniıne rnü
:sadif Cuma güni.ı .saat .!) dan Jtıba

ren Bıtpazannda ıo numaralı dük
künın önünde ilk açık artırma ıle 

satılacağından taliplerin yevmi 
mezkürda mahallinde bulunacak 
memurumuza müracaatlan füın o· ı 
~un ur. 

Taksitle e b·seler 
İstanbul Bahçekapı Borsa ya • 

mnda Agopyan Han birinci k;;ıtta 
4-8 numaralı odalarda aradJğm.!Z 
yerli ve ecnebi kuma~lar hazır ve 
ısmarlama elbıseler. Bir defa zi
yaret kafidir. Telefon 22869. 

Üsküdar İkinci Sulh Hukuk Mah· 
kemesınden: 

Haydarpaş:ı Nümune hastaha • 
nesinde muhtelif tarihlerde kim -
sesiz olarak ölenlerin metrukatı 
25/5/937 tarihine müsadif Salı gü
nü saat 10 da nçık arttırma ile pa
raya çevrileceğinden talip olanla
rın satış günü saati muayyeninde 
mahallinde hazır bulunmaları lü
zumu ilan olunur. 

müddetle ıilı1nen tehliğat icrasına Balat'ta : Ayastrati ık.iti si ve llkmektebi l"Akff. 

karar verilmiş ı:.c muhakeme günü Fener'de • Rum Paln'"kbanesi dahilinde Ayayorgi kilisesi vakfı. 
de 2!6/931 Çarşamba saat 10 ta - Cibali'de ı Aynik<>la kilisesi \'e ektebi ve a,şbanesi ve Aya• 
yin edilmiş olduğundan mezkür handa.."llbos kilisesi i'JC Ayazması vakfı. 
gün ve saatta mahkemede hazır bu- Kumkapı'da • ı Ayakiryaki ve Panaiya Elpida kiliseleri vo mek .. 
lunulması nksi takdirde gıyaben tebi vakfı. 
karar verıleceği tC'bliğat yerine geç- 'd 

Samelya'da ı Ayakostantin kili~esi ve mektebi ve Kazlıçeşme o mek üzere ilan olunur. 

Üsküdar 1kınci Sulh Hukuk Mah· 
kemcsındeın: 

Usküdarda Selimiyt~e eczahane 
soknğında 3 No lu hanede ~akın i
ken 934 sencsmde Daru1acez.ede :ve
fat eden \'C terckcsıııc mahkeme -

mızee vaz\yet edilmiş bulunan Fat
ma Cenondnn atacak ve borç iddia
sında bulunanların bir ay ı.:e vera
~eı Jddüı edenlerin de ü~ ay zarfın

da vesaik ve S<>nedatı kanumyele
nle biı hkte Üskhdar lkmcı Sulh 
Hukuk mahkemesme müracaatla
rı ve aksi takdirde kanunu me -
deninin 534 cü maddesı ahkamı tat
bık olunacağı illin olunur. 

istanblu dördüncü ıcru dairesin
den: 

Zoinin Nikoya olan borcundan 
dol.arı ımıhcuz olup bu kere satışı 
karar altına alınan \'e tamamına ehli 
vukuf tarafından on beş ıbm yedi 
yüz doksan beş (15795) lira kıy -
mek t:ıkdir edilmiş bulunan Rüs -

tempaşnda İstanbul Balıkpazarı 
caddesinde eski 137 ycnı 47 nu • 
marlı dükkanın e\•safı · 

Dıikkiının etrafı duvarlara ile 
k1smen bırincı ve ikı.ncı katların ta-

!\•anlan tonuz kemerlidir, duk1cin 
ustor kepenkli \'e zemını 1a!ta dö
şelid ir. 

Birinci kat: Birinci ikata ahşap bir 1 

me:rclıvenle çıkılır, bu katla bir .o • 
da ve bir hela ''~rdır. 

İkıncı kat· Ahşcıp lbir merdıvenle 
çıkılır zemini tahta doşclı btr '>Ofa 

bır demir kapı ile zenunj çimento 
cloşeu \'C las korkuJukiu ustu ah -

şap çatı ü~erıne <>lukJu \:e kalva • 
nızJı snç .kaplı bir tarasa ile bır oda 
ve gayrı menkulde ıeıektnk esısa· 

:tı '\".ardır 

Hududu: Bir tarafı Apostolun 
dükkanı bir tarafı 1stefonun dük • 
kanı ' e bır tarafı da ll'lııfı;,ı ham ,.e 
tarafı rabıı tankıam lle ırnahdut'ur. 

Saha (81,00 m2) seksen bır mı:t
re nı urabbaıdır. 

Satılacak hissenin mıktan 

2073500 hıssede 225360 ıdır. İş hu 
hi~e açık arttırmaya vazedıJmış . 

tir Arttırma peşındır. artııcmara 
iştırak edecek rnü~tcrderin luynıe· 
tı muhammenenin ~ 7,5 yüzde yedi 
buçuk nisbetmde pey akçesi \reya 
mılli bir bankanın temınat mek -

tubunu lıamil olmaları icab eder. 
Müterakim vergi. tanzifat ıt.enviri· 
ye ve \•akıf borçları borçluya aıt
tır Arttırma şart.namesi 11 - 5 -937 
SalL günü dairede mahalli 

mahsusa talik edilecektir. Bi · 
rinci arttırması 14 - 6 - 937 tari-

hine müsadif pazartesi günü da1re
mızde saat on aörıtcın on altıya ka-
dar icra edılccektlı" .. Birmcı arttu· 
mada bedej kıymeti muhamniene· 
nın ~ 75 ini bulduğu takdirde üste 

bırakılır. aksi takdirde son arttlJ" • 
manın Uı.ahhıidü baki kalma 1.-ııı.e
re arttırma on beş gün daha temdit 
edilerek 2.9/6/937 tarıhine müsadif 
Salı günü saat 14 den 16 3•a kadar 

dairc.'Cle yapılacak ikmcj arttırm'1 

~ticesinde en çok arttıranın üs
ti.ınde bırakılacaktır. 2004 numara

lı ıcra ''e iflas 'kanununun 126 ıncı 
maddesine tevfikan hakları tapu si
cfllerile sabit olmayan ipoteklı ala

cak1ar1a diğer atakadaranın ve di
ğer irtifak hakkı :sahiplerinin bu 

haklarını ve hususıle faiz "ı;e masa
ıriife daır olan iddialarmı ilan tari

hinden itibaren yirmi gün .zarfında 
evrakı müsbitelerile birlıkte daire
mize bildlı'm.cleri liızımdır. Aksi 

takdirde hakları tapu sicillerile sa
bit olmayanlar satı~ bedelinin pay· 

!aşmasından hariç kalırlar. Müte- 1 

rakim vergi, :tcnvirj;·e ve ıtanzifiy.e
den ibaret olan bele.diye rüsumu, ı 

vakıf ve dellfiliye bedeli müzaye
deden tenzil olunur. 20 senelik ev
kaf taviz bedeli ve dellôliye müş
teriye aittir. Daha fazla malllmat 
almak isteyenlerin 934/3059 numa

ralı dosyada mc\•cut evrak ve ma
hallen haciz ve takdiri kıymet r -
porwıu görüp anln}:ac.akları ilan 
olunur. 

Salkımsöğ.üt'ıtb 

Edime kapı 'da 

Fcner'de 

Samatya'da 

Edirnekapı'da 
Lonca 
Langa'da 

Yedikulc'de 

Balat'ta 
Edirnekapı'da 
Fener 
Eciirnekapı'da 
Fener'dc 

Altımermec'de 

Eğ'rikapı'da 

Samatya'da 
Vefa'da 
Salmatomruk'da 

Fener'de 
Enüb 
Samaty.a,d 
Eyyübde 

Gedikpaşa'da 

Kuınkapı dışında 
Yeşilköy'de 

Samatya'da 

Ferıer'de 
Kumkapı'da 
Kumkapı'da 

T ool<aoı 'da 

Ayapraskovi kilisesi vakfı. 
ı Ayalrapi Ayazma ve mektebi vakh. 

: Ayayorij kili~!lİ nltfı. 

: Katibmuslalıaddin maballes· in Ayayorgi kilisesi vakfı. 
ı Ayamina kilisesi vakfı. 

: Sarmaşık'ta A~·adiınitri kilisesi vakfı. 
: Ayadimitri ve Ayalaherna kiliseleri veı mektebi vakh. 
; Ayıtodori kilisesi ve mektebi vakfı. 

Balıklı Rum Ortodoks hastanesi vskfı. 

ı Balıno kilisesi \'akf,. 
ı Rum ilk Muhtelit mektebi vakfı. 
: Rum mektebi kebiri vakfı. 
s 1 ckfursaray Hançerli Paoaiya kiliusi vakfı. 

Maraşlı Rum mektebi vakfı. 

: Meryemana kilisesi vakfı. 
: 1eryemana kilaesi akfı. 

t Bclgrnd Meryemana kilise::si ıVakfa.. 

ı Panaira kilise ·e Ayazma \•akfı. 
: Panaiya kilisesi vakfı. 

: Yuvakimion Rum Kız mektebi vakfr. 
: Surp Asvazazi kilise-, mektebi ve mezarlığı vakfı. 

: Anar.at Higüuüm kili i va'kfı. 

ı Babahaydar'da Surp Agya Ermeni kilisesi ve mek· 
tcb: \'tl fı. 

ı Ermeni Prot"!stan kilisesi vakfı. 

: Surp Harityum kilisesi ve mektebi vakfı. 
; Surp lstepanos kilisesi '\'C Kapamacıyan mektebi 

ve mezarlığı vakfı. 

ı1 Sulumanastır'da Surp Kigork Ermeni Jdlisesi ve 
Saba\yan Nunyan mekteı - ve mczarl~ vakJfı. 

e ~eryemana namı diger Kanlı Knise vakfı. 
: Kazgaııisadı mahallesinde Meryemana kilisesi ""Jakfı. 

: Mt:r} emana Drasörlui kilisesi vakfı. 

J Surp Nikogos kilisesi ve Leon V.arluhyao mektebi 
ve m r.z.ar lı,21 ~ı:a k I ı. 

Narlık::ıpc ·da ı Surp OJ anne$ kilisesi vn'ktı. 

Gedikpnşa"du : Surp Ohanncs ikilisesı vı:. me'kıt.ebi •a'kfı. 
Yea::ku.e ıbancinde: Surp Pıırgiç :.ise-.i ve fıasta:lıa :si \\. k!ı. 

Ba1at"t.t : Surp IHer~dagabet ıErnıeni .kilisesi ı·e Hor.anyan 
mektebi \'C ımezar'lığı u1kf ı. 

Yenık:apı'da 

Bat~1 

: Tntios Pruta,g"meos kilısesi \:C ırec ;tclıi vakfı. 

: Mus'Cvi cemaati .... kıfı. 

Ba' at 
S ulmatomruk 

ı Musevi haslatıanesı '-'1lith, 
ı Musevi Sinago::ıu \'1lkfı. 

Tekfurs.arny : Musevi cemaati \'aktı. 

Ccmnatler.ce idare olunan vakıflardan semtleri ve isimleri yukarda 
yazılı vakıflara, 2762-S yı1ı Vakıflu !kanunile JUZ.umnamesine ve olb.ıbta1d 
talirnrılname 'hükümlerine tevfikan tek mütevelli tayın edileceğinden ala
l•ahlarm 23-Mnyıs-937'.-Tar.ihi::ıe kadar 1 tan~ Vııkıfhu' IB~üdürfüğii:ıe 
aleiusu1 müracaatları ilan ohıour. (2.5.SS) 

Ista bul Üçüncü le 
~e an: 

Ulviycnin tasarrufunda bulunan \'C Emnİ) et sandtgına Lirinoi dere
cede ipolck olup tamamına yeminli üç ehli tıkuf tat 1ıodan (124.3) 
lira kıymet takdir edilen E-skialipa13 Dıbağzade ma'bane.si değirmen 
:sokağı cs'ki 31 yeni 43 numaralı sa_ğ ı rafı Ali ~a hemşiresi Zehra
nın hanesi sol tarafı tarikiam. Bir Laı:afı Necıuiye'lin hanesile Şevki 
Mehmet ağa bahçesi oo tarafı larikiarn ile mahdut. 

Zemin katı : !Kapıdan girilince Jbnro 'men bir notre camlı kapı tu• 
Juruba!ı kuyu bir oda bir belli zemini kısmen kırmızı çini bir mutfak 
bir mı tar bançe. 

Bir:inci kal: IBir:sofa uzerine 3orla bir helii. Binnoın •ki cephesinde çık· 
ma ve içinde elektrik '\tardır. AhŞ1tptır. Umum ımesahası 81 m2 olup bundan 
51 m2 bina zc:ninidir. Kalanı babQedir. Evsafı ytıkarıdıı yJızılı gayri 

men ·u1 Tıı.podaki aydında o1duğ-.n gibi açık rtlırm :}·a konmuş olduğ"un. 
d n 'Zl-()..937 tarihine müsadif pazarksi günü saat 14 ten 16ya kadar 
dairede birinci arttırması icra edilecektir. Arttırma bedeli kıymeti mu. 
ha.mmenenin 0/0 75 ni bulıiuğu takdirde müşterisi \tterinde bırakılacak
tır. Ak · taKdirde en son arttıranın taahhiidü baki kalmak üzere art· 
tırına 15 gün müddetle temdit edilerek 6-7-937 t.ar~bine mü dif Salı 
fiinü saat 14 len 16 ya kadar keza dairemizde yapılacak ikinci açık 
rttırmasında arttırma bedeli kıymeti mulıammencnin °'o 75 ni bulmadığı 

takdirde :satış 228() No. lu ıkanun Ahkamına teıvfikan geri inrakılır. 

Sallş peşindir. Artbr:nr.ıya iş'lir.ak etmek 1ste~1enlcr4n kıymeti muhaın
menenin % 7,5 nisbetfodc pey a ·çam vey.a ın:lli bir bankanın teminat 

ek<tubunu hamil bulunmaları Uzımdır. Hakl!an ~u sicili iJc abit 
olmayan :alacak1ılarla diğer altikndar.anın lı"C ·rlif k hakkt .sahiplerinin 
bu haklarını ve hususile faiz ~e masarif e dair o n iddialannı evrakı 
ırıüspitclcrile birlikle ila.o tnrılıinden ·ubar o nihByet 20 gün zarfında 
birlikte dairemize bildirmeleri ihımdır. Aksi takdirde haklan Tapo 
s"cili ile bit o'mıyanlar satı~ bedelinin paylaş asından hariç 'kalırlar. 
Müterakim vergi, tenvirt>ye, ıtBnzifiyc ve dellaiiı e resminden mütevellit 
Belediye ırusumu ve Vakıf icaresi bedeli mfrıaycdeden lenr.il olunur. 
20 senelik vakıf icar.esi tavizi müşteriye ittir. Dahn fntla malumat 
almak isteyenlet" 12-S.937 tarihinden itibaren berkesin görebilmesi için 
dairede ttÇtk bulundurulacak arttırma şartnamesi ile 934 • 1266 No. lu 
dosyaya müracaatla ıneı.kür dosyada me:vcut vcsa:iki gör.ebilecekleri 
ilan olunur. (2686) 

1 efterd an 
Senelik muhammen 

br.ı 

Ahıçelibi mahnllesinde Balıkpazarı caddesinde eski 
82 yeni Nev enir hanın zemin katında kahve ocağı 

ura 

denilen 5 sayılı mahal. 36 
Yukı!.rıda yımlı mahallin bit :senelik icara 14->937 Cama günü sa. 

at l4 de lhale olunacaktır. foar bedeli dört müsu1 ksitte e her 
taksili pe~inen tahsil olunur. Talipler.in ıDf.ı 7,5 pey nkçelerini vakti 
muayycnlnden e\'vel ratırarak def terd.arlık Mifü Em1lk Müdii!'lüğünde 
müteşekkil komisyona müracaatlan. (B) (2407~ · 



Mağazası 
14 Mayıs 937 Cuma günü açllacaktır. Adres: Beyoğlu - istiklal caddes~ 

Ankara Beynelmilel Sergisinde bU~Uk muvatfakiyet kazanan ve takdirle te9hlr 
1 

edilmekte " olan: 

. 
iLE 

TATLI SU YA Pi CI 

CİHAZLARI 

Göz kamaştıran muvaff 8kiyeti 
Terkibinin yüksek fenni 
kıymetine rağmen reka
bet kabul etmez .dere 
cede ucuz ve sarfiyatının 
çokluğu sebebile daima 
taze olmasından ileri 

geli_yor 
"Radyolin,. bütün memleketio tas

dik etli~i bu meziyetleri sayelittde 
balkı yabancı ve pahab diş ma. 
.:unlarından kurtarmıştır. 

Daima Radyolin 

"Xvafet fa-hutıfarz 

Üsküdar Bölgesi Tahsilat 
Direktörlüğünden: 

Göıtepe mahallesinin eski çukurçeşme yeni Kadirağa ııokağında kain 
eski 10/11 yeni 11/11 sayılı ev mutasarrıfı Binbaşı Tahsinin 608 lira 
47 kurut borcuodan dolayı mahalli mezkür ·müzayedeye vazedilmiştir. 
lbalei k~yesi 145-937 Cuma tünü saat 14 te icra kılınacağnıdan 
talip olanlann % 7,5 PeY akc;elerile birlikte Kadıköy KaymakamlıA'ı 
idare beyetloe müracaatlı>l'I. · '"2585,. 

,, 

Kuyunuzun, musluğunuzun acı ve kireçli suyunu nefis ve tath suya çevirir. 
kireci tasfiye edilmiş su: Sert saçlan yumuşak yapar. kepeğe mani olur, cildin taravet v~ güzellitini muhafaza eder. çamaşırda soda 
ve sabundan tasarruf temin eder, istim kazanları, kalorifer, inbik ve alelumum kaynama kaplarmda kirecin tavazıuuna mani oiur • 

Saatte 250 litreden 15000 litreye kadar su tasfiye eden cihazlar. Saatte 250 litre kudretindeki portatif cihazlar 25 ve bütün su şebekesi~; 
tasfiye eden sabit cihazlar 125 lir-adan. Cihazların kudreUeri ve tasfiye etti ti suyun tabii vasıflarını mu haf aza ettikleri Gülhane hıfzıssıhha ve Zürıb 

hıfzıssıhha ve bakteriyoloji enstitüleri tarafından tevsik edilmiştir. 

Satış yerleri: Ankara, Vehbi Koç Ticaret Evi-lstabul: Ziyaeddin Said Voyvoda, 40.42 Galatll·lımir: Şffa Eczanesi· Adana: Feyzi Dural 

Samsun: Şık Terakki Ticarethanesi.Aydın: Emniyet Eczanesi. Kütahya: Ihsan Şerif Eczanesi• Malatya: Mahmut Nedim ve Biraderi-lrıeb.>ld: 
Salahattin Çelcbi-Sıvas: Yusuf Ünsalan. Trabzon: Faik Harunoğlu ve Oğulları-Biga: Zühtü . Zeren-Kastamoni: M:ıstafa Nuhoğhı-Taşköprü: 
~Türkmen kardeşler• Daday: Eşref Tiflik·Bursa: Behçet Yarıcı-Merzifon: Larlar kardeşler-M. Akhisar: Hilmi Faiz-Kayseri: Mustafa pilr• 

Edremit: Ali Riza Karagözoğlu-Edirne : Aziz lşbilen· Tokat: Peri Kardeşler-Zonzuldak : MehmP-t Hilmi Günal. 

Sararm1~, kefckili diılerinize çarçabuk tabit 
beyazlığını iade ediniz. 

KOLYNOS 
dişlerinizi fırçalayınız. Sararmış ve 
siyah beneklerle lekelenmiş olan diş. 

lerinizin şaşılacak bir sür'atle nasıl 
hali tabiiyi alacağını görecekııiniz· 

Kendinizi herkese sevdirmek ister• 

seniz KOL YNOS tecrübe ediniz. Diş
lere olan tesirini bizzat aynanız size 

_,. gösterecektir. Bu sayede gülüşünü• 

zü görenler size metfun olacaklarına emin olabilirsiniz. 
AMERlKAN KOL YNOS DIŞ MACUNUnu daima kullanmakla ömrü. 

nüzüo sonuna kıtdar diş!erinizin hali zindeliğini muhafaza etmiş olursunuz· 

Keşif bedeli l3367 lira 76 kuruş olaQ Fatih garajında yaptırılacak 

tamirat açık eksiltmeye konulmuştur, Keşif evrakı ve şartnamesi leva• 
zım müdürlüğünde görülebilir, istekliler 2490 No. h kanunda yazıla 

vesikadan başka Belediye Fen işleri Müdürlüğünden alacakları Fen 
ehliyet vesikasile 252 lira 58 kuruşluk ilk teminat makbuz veya 

mektubile beraber 13 • 5. 937 Perşembe günü saat 14 de Daimi Encü• 
mende bulunmalıdırlar. (B) (2317) 

• •• 
Belediye sıhhat işleri için lüzumu olan bir tane hasta nakliye oto• 

mobili açık eksiltmeye konulmuştur. Bu otomobile 2500 lira kıymet 
tahmin olunmuştur. Şartnamesi levazım MüdürJütünde görülebilir. 
istekliler 2490 No. lu kanunda yazılı vesika ve 187 lira 50 kuruşluk 
ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 2().5,937 perşembe günü 
saat 14 te Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B) (2554) 

• •• 
Senelik muhammen ilk teminat1 

kirası 

Arnıvutköyünde Lütfiye mahallesinde ayaz. 
- İna sokatanda 30/63 No. la ev 
Kadıköyde Osmanata mahallesinde kumluk 
sokatında 51 No. la dükkan 
Fatihte Kirmasta mahallesinde celep Mehmet 
efendi medresesi 
Oııküdarda iıkelebap sokağında Mihrimah 
mektebi 
Kumkapıda Bayram çavuş mahallesinde 
123/30 No. arsa 
Kadıköyünde Caf erağa mahallesinde muvak
kithane caddesi ıokağında 1 No. Jı dükka.n 
(iş Bankası) 
Osküdarda atik valide mahallesinin valideiatik 
medresesi 
Üsküdar tembelhacı Mehmet mahallesinde 

demirciler sokağında 73 No. lı dükkln 
Osküdarda Debatlar sokağında Hayrettin' 

Çavuş mektebi 
Kadıköyde Osmanağa mahallesinde kumluk 

sokağında 53 No. it dükkan 
· Beşik taşta Sinanpaşa mahallesinde Hasfırın 

84 '6,30 

84 6,30 

150 l 1,2S 

30 2,25 

6 0,45 

900 67,50 

144 10,80 

72 5,40 

30 2,25 

144 10,80 

sokağında 9 No. lı üstünde bir odalı dükkan 48 3,60 
Yukarda ııemti senelik muhammen kiralarile ilk teminatları yazıla 

olan mahaller teslim tarihinden itibaren 938, 939, 940 seneleri mayısı 
sonuna kadar kiraya verilmek üzere ayrı ayrı açık artırmaya konul .. 
muştur. Şartnameleri levazım müdürlüğünde görülebilir. İstekliler hi· 
ularında gösterilen ilk teminat makbuz veya mektubiyle beraber 
20-5-937 perşembe günü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

• * • 
( 1) (2393) 

Senelik muhammen kirası 500 lira olan Floryadı küçük plaj teslim 
tarihinden itibaren 1 ci teşrin 937 sonuna kadar kiraya vtrilmek 
üzere açık artırmaya konulmuştur. Şartnamesi Levazım Müdürlügünde 
görülebilir. lııtekli olanlar 37 lira 50 kuruşluk ilk teminat mektup ve• 
ya makbuzu ile 18·5·937 Salı rünii saat 14 de Daimi Encümende 
bulunmıladırlar. (B) (2418) 

lstanbul Defterdarhğından : 
Lira ~ 

Tahtak!ledo 

Ortaköy de 

Akııaray 

Yenikapıdı 

Kum kapıda 

Gedikpaşadı 

Ak saraydı 

Aksarayda 

ı Demir taş mahallesinde kutucular soka-
ğında 35/37 sayılı ve 13 metremurab
baı arsanın l/3 payı. 

-
86 

(ikinci tertip mübadil tasfiye vesikasiyle) 
: Pişmiş oğlu sokağında eski 55yeni 101 

sayılı evin tamamı... 650 
ı KAtipkasım mahallesinde kumsal SO• 

kağ"ında eski 104 yeni 209 sayılı ve 
48 metremurabbaı arsanın tamamı. 72 

ı Eski Katipkasım yeni yalı mahallesi-
nin eski yalı bostanı derunu yeni kum. 
sal sokağında eski 110 yeni 203 sayılı 
ve 16,50 metremurabbaı arsanın 
tamamı. 24 

ı Çadırcı Ahmetçelebi mahallesinin Ti· 
yatao caddesinde eski 37 yeni 91 sa-
yıla evin 1/3 payı. 350 

ı Bostanı Ali mahallesinde saray içi 
kilisesi soka~ında eski ve yeni 16 sa. 
yılı evin 1/2 payı. 400 

ı Eski Katipkasım yeni yalı mahallesi. 
nin eski yalı bostanı derunu yeni kum• 
sal sokağında eski 108 yeni 205 sa• 
yılı 21,50 melremurabbaı arsanın 
tamamı. 32 

ı Katipkasım mah"lllesinin yalı soka· 
ğında eski 202 yeni 111 sayılı evin 
6}72 payı. 80 

oo 

75 

oo 

00 

00 

Kadıköyünde . : Caferağa mahallesinde Bahriye cad-
dl!sinde Nazımbey sokatında 2/4 ve 
Çanakkale sokağında 15 sayılı evler• 
de mevcut büfe ile çinko mastalyadan 
ibaret iki parça eşya • 

Mercanda : Uzunçarşı caddesinde eski -'12 yeni 
17 sayilı ve üstünde odası olan dük· oO 
kanın tamamı. 3000 " 

Yukarıda · yazılı mallar 145-937 Cuma günü saat 14 de s~tılı~•d; 
tar. Satı, bedeline istikrazı dahili ve % 5 faizli hazine tahvılle~ı deıı 
kabul olunur. isteklilerin % 7,5 pey akçelcrini vaktı muay~enın kkil 
evvel yatırarak Defterdarlık Millr Emlak Müdürlüğünde muteşe 
satış komisyonuna müracaatları. "M.,. (2406) ~ 

Betonarme Köprü inşaatı t 

Nafıa Vekaletinden: af 
1 - istekli çıkmadığından dolayı ihalesi yapılamamış olan Ma~,.. 

Vilayetinde Kayseri. Maraş ve Maraş.Eloğlu yolları üzerinde y~P' "' 
cak 180,500 lira keşif bedelli Beton arme Alikaya, Suçatı, Tekit 
Aksu köprüleri inşaatı yeniden eksiltmeye çıkarılmıştır. 

1 
ıio" 

2 - Eksiltme 27-5.937 Perşenbe günü saat 16 da Nafıa Veki epııı 
den Şose ve Köprüler Reisliği Eksiltme Komisyonu odasında ka 
zarf usuliyle yapılacaktır. Muvakkat teminat 10275 liradır. · bilİ"" 

3 - Şartname ve buna müteferri evrak 903 kuruş bedel muka 
de Şose ve Köprüler Reisliğinden alınabilir. 'k 51111 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin müteahhitlik vesı 3 iıt
ibraz ve bir teahhüde en az 60000 liralık köprü ve buna benzer 
şaatı iyi bir ııurette yaptıklarını ispat etmeleri meşruttur. J(<>-

Teklif mektuplarını 27.5.937 Perşenbe günü saat 15 şe kad.~;647,, 
misyon reisliğine makbuz mukabilinde verilmesi lazımdır. "I 18:J,, ~ 

YALNIZ •• Sevinç Gişesi 1 B A K E R ıEmin önü Yeni c•~ 
karşısı 98 No· ~~ı-tl" Mağazaları 

Hali hazırda 

PAR DE SÜ 
RAGLAN 

;TRENÇKOT 
REVERSIBLE'in 

En mün tehap çeşitlerini 

her yerden ucuz fiat 
\'C müsait şartlarla 

TAKDiM EDeBILIR. 

Çeşitler tükenmeden evvel 
istedi~inizi intihap ediniz. 

Aksaray Taşkasap Kılıç Alı;ırYıı.tı 
No : 95 evde müşterimizden 15 ()00 
·saime 8590 numaralı biletle ' 
lira kazandı. . . ~ ___ _______. 

ZAYi . za" 
. dikh .. 

1930 senesinde Denız Ge nııdet 
bit mektebinden aldığı~ .ş~ 8ııı " 
nameyi zayi ettim. Yenısırı 
cağımdan hükmü yoktur. 1.1ııt11cil 

Jl~lil p~ 

-----=-::--ed'" w ·dJt• 
Sahibi ve umumi neşriyatı 1 

Başmllbarrir 

E. izzet ılı~ 
88llldJiı 7e.r: ıtat....ı 


