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Bir Gün Halkın Dilekleri Birinci Plina Alınaca 
Ttırkıye yalnız medent gü-
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Ö:~:~~~:= Uzerinde Bu Maksadla Yeni Tedbirler Alınacak ~ tarld Anadolusunda bir 
~ •!ııııedir. Erzurum . Kara hattı 

Q llıerhaleyl tamamlıyacaktır. 
, Celll Ba varın evvelki günkü 
,,Qtkuııda da i•aret ettili gibi 
'aııd • 
L ıın İran hududuna, Dlyarba-
"tdaıı tık Irak kapılarına dayana • 
) hatlarımız üzerinde de çıılı,ı
.:IQ. Kısa yıllar içinde rüyala
~ ıı, hakikatin ta kendiAI ile nur-
~•ak ve aydınlanacaktır. 

il( llrk demiryollaı·ının öz baba· 
ıı,.~~ı Yapan İsmet İnönü bu yol
~ t dava~nru en emin ele ve en 
•l biy•tli '.rürk bilgi ve teknik 

'"' '•ıı .'lrılarına tevdi etmiş olma • 

MllU lef lnliMI, 86?11k Millet Meclisinden ÇJkarlarken .. 

Parti Kurultayı Milli 

r Avrupa Sulhü İçin Yeni 
Gaileler Çıkıyor 

ltalya - Fransa Arasında ki Siyas 
Düello Gittikçe Şiddetleniyor 

Almanya Şarka Doğru 
Genişlemek Hulyası Peşinde .. 

\' ıstirahat ve gururu içindedir. 
~Hal>ılıııu, yapılanın şereflerini 
c,t ~ak çok kolay olduğu ka
~.~ hı>ınanm, bilhassa yaratma
''Q ~0rluğu gözönündedlr. İnönü, 
iter~ '1.lnıli ve iradeli politikası 
,_.~• bakııtaki hakimiyetini 
~tı eket içinde yalnız demlryol
~ •"' Ya:ratınakla kalınadı, onun
"ı ~ 0ıılarJa birlikte bir medeni 
ll • Yarattı ve tanıttı. 

ı· Q 81Y•declir L' b" .... Tür ı>"e aı, ır 5 ,..n • 

• • ş e f'i i 1 a Iı Edecek ıl_ta__;ly;.._a_n _M_at_bu_atı_na 
>.~ -'Vrupa haritası üzerinde 
lıtı 1ı ltıedent ııücUnfüı yükselt
~'ei~ ir devlet olarak tanılacak 
'•• ll:rJ>tan prka da açılan tek 

v. k ~~ k ışı kapısı olacaktır. 

lnönü'nün Tedkik,eri Halka Ve Onun Menfaatlerine Jrln_öt_r
1
e.;..._, Y_irm_i _v_ı ı ı_ı k 

a a ar ve Haksızlıklar 
Karşı "ldareimaslahatcılığı., Kaldıracak t~ a Si 1 Düzelebilir? >~ ~ ~a Yoldan Asyayı Avrupa-

. ır "ilarJa ba!lıyacak ve 
ıı, . bitler kat kteki in -
~tl0ıt:de ve emelini birçok teY· 
~ '1'ii lrl!kı. tasarruf ettirecek 
ı_~dir r~yeııJıı bu mühim latlk
~itııiı iti, İnönU'ne de buııünden 

Tedbirler Alınmasını En Başta- Temin Ediyor 

Kabine Fevkalade Bir Toplantı Yapacak 'i 16 • direktif olan ıu cümle
• 110bnit bulunuyor: 
h~Vazı.te ifa ed&rken kay - Ankara ı4 (Hususi muhabirimiLdon)- J-tcisi· 
tib.Uece1ı: bir saniyemiz yok cuınlıur İsmet İnönü dün geceyi köşklerinde 
)ij~ dıkkat ve sür'atle ve bü- istirahat ile geçirmişlerdir. Mevsuk bir mem-
•eıt ınsanıık. ailesinde yük • badan aldığım malumata göre bu hafta içinrle ka-
tet ~evlti ve vazifelere nam- bine Mılli Şefin nezdinde bir fevkalade toplan\• 
de le ır büyük millet aıfatile :-apecalttır. Bu toplantıda Reisicumhurumuz Kas-
taııı.ı !ikamet, kudret ve Jıah- tamonu ve Karadeniz bölg"5inde yaptıkları tetkik 
h~l"i nlıltla ha:ıırlannıak nı.e11- seyahatlerinde e<lindikleri intıbalaT üzerinde ka-

1 

muştur. Bu neticelerden olmak üzere halkın dilek
leri birinci plana alınacak ve bu maksatla hüku
met memurlarının icraat ve faaliyetleri üzerinde 
yeni bazı tedbirler ittihaz olunacaktır. 

R 
oma U (A.A)- •Frl&IlSa, 
tabii olan İtalyan emelle • 
rinin mihverin diğer kutbu 

tarafından müsaid bir şekilde k&T'
şılanmıyacağını limid etmişti. 

Bir kısım matbuat Berllnde ıa· 
rih bir muhalefet tezahür etmeğe 
başladığını bile iddia etmişti. Fa
kat İtalyanın haklarını ve taleb • 
!erinin meşru olduğunu açı.kça 

söyliyen Alman matbuatının bu 
beyanatı soğuk bir duş te6iri bı
rakmıştır. 

(Devamı 6 ncıda) 
İqili. mllatem.lekelerbıdeııı. bir inde 1ılr ihraç -e1Qoestne 

kartı mane vra yapılırken 
~ ~il ıurtlndeyiz.• bineye direktifler vereceklerdir. 
, . ~a~ıl arladır ki, his Erzincan- Salahiyettar zevatın görüşlerine ve beyanları· 
) tıt, .. "'"'1 törende Van ve Irak na nazaran, Reisicumhurun seyahati bilhassa hal-
~l~lind :-L• k k" j h "" k ' ı •ıı.ı.ı . e uuı.J.§af eden tren- ın ve öy ünün u umet ve taktik işler memur-

ıtt ~•lit~ ~lnız İnönü'nün muzaf- lan ile olan münasebetlerinin daha esaslı bir in-

Bu meyanda halka ve onun menfaatlerine kar
şı herhangi bir suretle •ldarei maslahatçılık• yapıl
ması zihniyeti müstesna mahiyette bile görülmüş 
bulunmakta olsa dahi külliyen kaldırılacak ve halk 
ile memur arasında ciddi ve samimi bir ahenk dai. 
resinde iş birliği temin olunacaktır. Bu hususta 
Parti de vatandaşların hizmet ve ihtiyaçlarının te
mini hususunda daha geniş mikyasta faaliyete sevk 
edilecektri. 

Şehir 
işleri 

Yüzünden Yeni Bir Facia \ 1 Kadın 
Bir Kadını Besliyecek 

Adam mısın ki ••• 
•l4'1lt· ••ııu, Celal Bayar'ın bu kişafa sevki ve ıslahı bakımından çok faydalı ol (Devamı 6 ıncı sahifede) 

t1 ~)~·!::zil gayretini, Ali Çe- J.!!!========================================== 
t~ lı. 82İınkir ve iradeli ça
ı,, lıı)tıı· lıtltılamakla kalmıyor, 
• ı 11S:. büyük yarın111.ı, •hü
~~l 110 Iııı. ailesinde yüksek 

~ltıı "BZlfelere namzet• olan 
· Ilı~ ş Se)Aınlıyoruz. Deıniryol
' •tıı.lıi lrlı: illeriınize yalnız kül

. t~n ~:t, refah ve ekonomik 
~n hıı tUrınekle kalmıyacak, 
~ hij>illı. llnsurJarın te§kll ede -

~ ~k'l'tukiye mefkU:resln -
~ ıııevki ve vazifeleri 

1/ ı, hı,, '''"-L: • e 't•ıı..__ .. ur.uyenm var-
., htr ''Dl Yine o hatlar tize-
~ v• Rilıı ınanen Aayaya ta

laı.~. 1!-dıleten de Loncha • 
'& ... , ~ . 

ı,., ly"ıı· ıı:lin -Türkiye; Pa-
'- ııı.:.ı ttı vasıJJarınm Ttir

~ "ı Ve eıu,et ftlem.i içindeki 

"'•••lıttr ~ZUbJJe belkenılfini 

~A. -·--
~ l N 
~DA 
~UK 

ııu-.......:... N E: M A 
t~,'!Uıı~
l •ıı llnla~
·~ı~ •tin; , •u• en iyi Te en 

• '''1ı Soıo; TELGRAF da 
"ı. nıı 11Q~ %~ı . 

~~t t . b~~ en Çok sat_ılan ve 
lı-ll!ı eı, oı hakiki akşam 
ı ·~ ~teııı : SON TELGRAF 

Yı~ 0~Ucularına daha 
ğa ça~ıyor. 

!Roma Wlüzakerelerine Müessir ı 
j_ O 1 m a k i ç 1 n _ 

Franko, Yeni Bir 
Taarruz Hazırlıyor 

ispanya işine Artık Bir Nihayet 
Vermek Sırası Gelmiş 

/ 

İspanyada bir harb aab.nesl 
• (Y a:ıuı 8 mcı aahilede) 

Sahur Sami Ve 
Arkadaşları .. 
Hak 1 arında Cezai 
Takibe İstanbul 
Müddeiumumi.iği 

Başlıyacak 
Ankara 14 (Hususi muhabiri

mizden) - Eski Vali Muhidıli 
Üstündağ, Belediye reis mua . 
vini Ekrem sevencan ile bera -
ber haklannda takibatı kaııu -
niyede bulunulmasına karar ve· 
rilen Sabur Sami, Refet, Kaılrl 
hakkındaki iş'ar Adliye Vek,• -
!etine gelmiştir Adliye Vekaleti 
Sabur Sami ve arkadaşları lıak· 
kında cezai takibata başlanıııası 
hususunda lstanbul müddefo -
miliğine sevkedecektir. BH hu· 
sustaki evrakın ve emrin pek 
yakında lstanbula viirudıı ve 
adli takibin başlanması bekle -
ne bilir 

Sürpagop mezarlığı ve otobüs 
işlerinin muhakemelere başlan 
dıktan sonra calibi dikkat saf
halar arzedoc&li ~imdiden an
laşılmaktadır. 

Temizlik, Gıda ve 
Mürıtkabe meseleleri 

Hallediliyor 
Vali LOtfi Kırdar'ın hastalığı 

devam etmektedır. Kendisi bu
gün de evinden dışarıya çıkama
mıştır. Maamafih Lfıtfi Kırdar 

yatağında dahi şehir işlerile meş
gul olmağa devam etmekte, Be -
Jediye reis muavirıinden bilhassa 
belediye işleri hakkında sık sık 

izahat almakta ve yeni direktiller 
vermektedır. 

Şehirde yapılacak işler arasında 
bilhassa teftiş ve temizlik işleri· 

ne ehemmiyt verilmesi kararlaş
tırılmış ve bu hususta müessir ve 
acil tedbirler alınmasına başlan • 
mıştır. 

Temizlik hususunda kontrol 
çoğaltılacak, kadro ihtiyaca kafi 
bir hale getirilecektir. 
Gıda maddelerinin de temiz ya

pılması ve satılması temin oluna
caktır. Bu .ırada bilhassa Beledi
ye zabıta talimatnamesinin ta • 
mamile tatbiki için de tedbirler 
alınacaktır. 

Bir Motör 
Bir Kayığı 

Devirdi 
(Yazısı 6 ıncı sahifede) 

D 
ün akşanı Galatada bir hA
dise olm~ bir garson 1<en
disile beraber yaşamak ıs

keli surette yaralamıştır. 
Tahkikatımıza göre, hadise ~lıy 

le olmuştur. 
temiyen bir kadını bıçakla tehli- (Devamı 8 ınrı uhifede) 

,----------------------.-. 
Bir Numaralı 
Halk Filosu 

Yazan: RAHMİ YA(.;ız 

Şimdiye kadar yuılan, neşredilen deniz tefrikalaruıın 
en orijinal ve en heyecanlısıdır. 

Büyük Harpte Osmanlı donanmasının denizaltı ve h9va 
hareketlerile birlikte tekmil maceralarını hulasa eden bu 
mühim ve mevsuk eseri RAHMİ YAt.IZ Son Telgraf için 
hıuırlıyor. 

İngiliz casusu Davst'un gizli faaliyeti, çalışma farzı, 
akıbeti, Davst'un arkadaşı telsizci Lloyst'ün şeytanlıkları, 
Amiral Soşonla Amiral Kolçak arasındaki ihtirasların ne· 
ticesi ve .. bütün bunların meydana getirdiği ihmalle~ ~·ii

zünden Karadeıı.izdeki sahil halkının kendi ticaret filolarını 
korumak üzere teşkil ettikleri: 

Bir Numaralı Haık Filosu 
NUN DÜŞMAN ZIRHLil.ARİLE ÇARPIŞMASI, TAKA· 
LARLA DESTROYERLERİN DENİZ MUHAREBELERİ· 
Nİ TÜRK DENİZCİLERİNİN AKILLAR DURDURAN 
KAHRAMANLIKLARINI BU ESERDE HEYECAN", ZEVK 

VE LEZZETLE OKUYACAKSINIZ. 

1 
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r 
IHADiSELER KARSISINDA~ ı Afyon 
------·Son Telgraf. -· 1 Birliği 
ÇİKOLATA VE imiş. Çünkü, yalnız Fransada, fa-

reltr ser.ede 500 milyon liralık Mu .. za keresı· 
zarara sebeb olııyorl•rnıış. Yapı· 

İSTANBULLULAR 

lan tetkiklere gorc Pariste insan
clan çc1< f'-.re varn1ış. Parisin nii· 
!usunu 4 m''y<'n olJra.'< kabul ..
dersek, demek ki, orada 5 milyon 
da far<• vu Hani, Avrupa şehir -
!eri temiz olıırılu? Ne~ede o ·.e -
mlzlık. 

B z;m İstnnbulun, pistir, dl.'e 
aclı \ıkmış .. htaıı"ulda 5 mılyo:ı 
flTe ne gver ) ahu .. 

Bus:ıbah Yugeslavlarla 
Müzakerelere Başlandı 

Yugoslavya ile aramızda iırza 

edilecek olan afyon anlaşması mü
zakerelerine ticaret ve san.vi eda
sında meclis salonunda başlanıl -
mıştır. 

Müzakerelerde Yugoslavy.ıyı 

PO L i s 
Ve .. Mahkemeler 
r,/.f ~ •t" • -·~ 'L,"'J'\.. f!o"°' ~ '., .. ~- I' ,• t " ' 

Ok 
Meydanı 
faciası 

Bir 
Kızın 

Marifeti 

Şehirde 
Temizlik 

işleri 
. 'i" Stoyad i novıÇ 

zaferi . ıs!ll~ 
Yazan: Ahmed şüla'il v• 

· ali~B "' Dün Sıkı Sir Tcftişden Aylardanberi büyukını e'"'e"' 
G 

. "ld" beklenen Yugoslav seç• ııil ~ 
eçırı 1 gün neticelenmiş ve Ba~e gJ'f 

Vali Lı'.l.tfi Kırdar hastalandı - yadinoviçin temsil etliği 1.u J)td 
ğından dün makamına hiç gelme- radikal blrliği büyük bıt ıııdJI 
miştir. Bugün de evinde istirahat kazanmıştır. Dün akŞ~a ti)l 
edecek ve dışarıya çıkmıyacaktır. malılm olan neticelere gore363 ı· 

Yeni Belediye reis muavini l.üt- met partileri İskopçinanıo ıe~ -
fi Aksoy dün Valiyi evinde ziya- zasından 300 den tazlas•0'..ı ;!' 

I
• stanbulda son znmanlarda çl -

kolala imalAtı azalıı.. ,. HalLu -
ki, bu mevsimde, her scı..:. , C:.-ıha 

fazla çikolata yapılırrrış. Bun.ın 

sebebi, cenubi Amerikadan gc' -
mekte olan kakaonun şu gün!er<le 
az eelmui imiş. İstanbulda çiko
lata yıyen vatanda~!arın sayıs1 .ıc 
kadard r, bilmiyorum. F>kat. h
tanbullular ağızlarının tadını b•
lirler. Çünkü, şimdiye kaoar ai;ı7.

lan az mı yanmıştırf 
GÜZEL SES 

\'OK 11ru İMİŞ 7 

şchrimizegelen 5 doktor temsil et- Henüz Suçlu Meydana 
mektedir. Nışanlısı Sadığı 

ô :dürmek istedi 

ret etmiştir. etmiş, Maçek'in temsil et~~ pi!! 
LO.tfi Aksoy bilAhare yanına halefet koalisyonu anc~ 1 

Belediye sıhhat mü.dürü Osman usluk seçtirebilmiştir. ki P''' 
İNSANLAR VE 

ZENGİNLİK 

Bır sabah gaz~te•i ym! bir rnü
n3kaşRd ın b•hsedıror: Memleke
ıırnuue guzcl ses yok mudur:. 

Bunların arasında Yugoslav_ta 
afyon inhisarı umum müdürü Su
riyaçiç de bulunmmaktadır. 

Ben, muntazaman tayyare pt
yango bileti satın almam, niı;ın 
böyledir, sebebin,i de pek bılmem 
Belki bir itiyad edinmemek ır~ -
selesidir. Yılbaşı yakla~ıyor. Yıl· 

başı bileti için bir arkadaş bına 
tavsiyelerde bulundu: 

~ Diyor ve bu mevzuu da bir anket 
naunae, aıakadarlar<lan soruyt..
Kimi. var, diyor. kimi yok, di::or. 

Müzakerele· ~ iştirak eden he
yetimiz; İktısad Vekaleti ihrac~tı 
teşkilatlandırma müdürü Serve -
tin riyaseti altında olmak üze~e 
toprak mahsulleri ofisi umum mü
dürü Hamza Osman Erkan, ofıs 
idare meclisi ve Türk - Yugo>lav 
afyon satış bürosu Türk nıurah -
hası Ali Sami, Toprak mahsall~r: 
umum müdür muavini Şakir T~
ralı, ofisin İstanb:ıl şubesi müdü
rü Vahid Demirkan ve Ziraat Ve
kaleti müşavirlerinden Azizden 
mürekkebdir. 

- Bir bilet al yahu, ded~ z~n-
gin olursun .. 

- Zenginliği ne yapayuııf 

- Rahat edersin .. 

- Rahatı ne yapayım?. 

Arkadq durdu, yüzüme baktı 
ve şu cevabı verdi: 

- Bluder, aen iııaanı deli eirr
aln . 

PARİSTEKİ . -
F AltELERE BAJC.m. 

Franaada yeni bir 1116eadele bırş
l&mıt. Bu mücadele farelere karsı 

Bugünlerde, Jıer kahdan o ka
dar çok ses çıkıyor kı, hala, gü:el 
ses yok mu, diye soranlar" h~yrPt 
<'diyorum. Bu ka-!ar sesin içinM 
b:r tane gütclini bulamıyorlar nı? 

MÜTEHASSIS NE DE..'11EK, 

MANASI NEDİlt? 

Gazetelerde şoyle bir havadis o
kudum: Mütehassıs kamarot ye
tiştirilecek .. Şu mütehassıs keli -
mesıni nek 1da r da israf ediyoruz 
Buradaki mütehassıs kelimesin -
den kasdedilen mlna şu olsa ge
rek: Şımdiki kamaıotlann bir kıs
mı bu işi bilmiyorlar. Bundan son
ra bu işi bilir adamlar kullanıla -
cak. 

AHMED RAUF 

Heyetimiz müzakerelerde lüzu
mu kadar eksper de bulundurmak
tadır. 

Dün Yugoslav heyeti Tokatlı -
yan otelınde bir müddet istira -
hallen sonra toprak mahsulleri o
fisine gelmiş ve umum müdür 
Hamza Osman Erkanla bir gö -
riişme yapmıştır. 

IKüÇOK HAHERLE[I 
Bugün başlanan müzakerelere 

iki memleketin afyonla alakaı\ar 
mehafili büyük bir ehemmiyet 
vermekte be anlaşmanın her iki 
memleket menfaatlerine uygJn 
bir şekilde imzalanacağını mu -
hakkak görmektedir. 

* Rahlşbank müdürü doktor 
Vahtın Londraya 7apacağı son se- 1 
yahate bilyttk ahemmi.yet Yeril • 
ıııektedir. 

* Romanyadald vaziyet hak -
landa hükilınetlne izahat verme
'9 giden Almaa elçiai Roma.ııyaya 
d&unilftür. 
* Yuııoılavyada llOD. J'apılan 

\Jltlliabda Hırvat liderinin lı:öylü
İeri çok teql.k ettiği aıılqılıruştır. * İta4'ada pli bir Yahudı tq
kll&lı harice 18 milyon liret ita -
gırınlf lır. 

* Suriye Bqvelı:lli Manıllyadan 
vapurla Suriyeye dönmüştür. 

* Bir zat Ayaııpıışa mezarl~
na istihkak iddia etmiştir, Bunun 
IIzenne Belediye evkaftan 86 bin 
lirayı ıılamamıştır. Mesele yeni -
d n mahkemeye intikal eylemiştir. 

Birinci 
Yazılı 

Yoklama 
Bil tün Mekteplerde 

Başladı 
I.ise ve ortamekteblerde birincı 

yaıılı yoklamalara b8flann'.Uftır. 

Y lamalar bu ayın 1~ ne kadar 
bıtirilmiş «>Mıcak ve ay sonuna ka
dlr da notlar tetıblt edilecektir. 

l!!u yıl, mekteblerde randımau 
~aziyeti iyidir. 

* Belediye bütçesinde badema 
tahsisat münakale.; yapılmıya -
caktır. * Karadenlzde tekrar fırtına 
başlamıştır. Bırçok vapurlac Si -
noh ve Ereğli limanlarına sığm
mışlardu. * Parti ııenel sekreterliği; mün
hal meb'usluklar için yakında in
tihab yapılac~gı ıc;ın hazırlıkların 
yapılması aWtadarlara bildiril -
miştir. 

* İktısad ve yerli mallar haft•. 
sının dün ikinci günü alınası nıü
nasebetile radyoda Ziraat Vekili 
tarafından bir nutuk verilmiştir. 
Ayrıca bütün mekteblerde de 

konferanslar ve temsiller tert<b 
olunmuştur. * Erzincana giden heyet dün 
akşam saat 18 de Ankaraya dö'l
müştür, 

Hohcıoğlu alanında 
sp~r faeliy ' ti 

11 . 11. 938 Pazar günü yapılan, 
Halıcıoğlu Yıldırımspor .A. ta -
kımlan maçını .A. takımının 2-
0 la ve gene ayni klüple yapılan 
cB. takımları maçını da 5-0 gibi 
yüksek bir sayı fark.ile Yıldırım
spor kazanmıştır. 

Kıdem 
Zammı 

Alacaklar 
Dün Mekteplere 

Bildirildi 
Bu sene kıdem zammı alacak 

orta tedrisat muallimlerinin ad , 
ları, Maarif Vekaleti tarafından 

dün bütün mekteblere bildiri! -
miştir. M~kteb idarelerine telıliğ 

edilen listelerde ismi bulunmıyan 
ve zam almağa hak kazanmış olan 
muallimer, bir itırazarı varsa, Ve
kalete bildireceklerdir 

Bu kabil zam görecek, muallim
ler, ders senesi sonuna kadar tef
tiş görecekler ve teftişlerde rnüs 
bet netic~ verirse, önümüzdeki ~y
lıilden itibaren maaşlarını zamla 
alacaklardır. Bu yıl da, 300 cte-ı 

fazla orta tedrisat mualliminin 
zam göreceği anlaşılmaktadır. 

Romanyadan Gsçi· _____ ... __ _ 

r l.lecek f{&ll&r Her ailenin gelirini ve gide
rini bildiren muntazam bir 

Romanyadan geçirilecek ol~n hesap defteri olmalıdır. Hesap-
her nevi katran ve nebat mahsul- sız harcayan pusulasız gemiye 
!erinin hastalığı olmadığına dair benzer. 
bir mente şalıadetnamesi ibrazı Ulusal ekonomi ve arttırma 
mecburi tutulmuş olduğu dün a- kurumu 

111ı:adarlara bildirilmiştir. - ••••••••••••! 

GÖKYÜZÜNDE 
Ve Nihad Berline varır vannu \ 

Margariti neden hatırlamış, mu 
neden çağırmıştı? 

Telgraf Cevadın masasının üs
tünde duruyordu. AŞK YARIŞLARI 

No. $8 

- Nedir o? ı 
- Giderken bana ne dedi, bl\r • 

yor musun! 
Cahide gülerek sözünü tamam

ladı 

- Yengen bizden ayrılırken: 

• Aman, annen duymasın, dedi. ben 
d~ yakında genç bir erkekle l!V

lenmek niyetindeyim. Fakat, Hur
şid Abbasla deli1!• 

- Allah afiyet ver.ın .. Şansı a
~ık olsun. Zat.fon onun bu kızgııı
Jıklarının sebebini arılıyorum: Ko
casız kaldı. Amcam öldükten ııon
ra, beklrlığa tahammül edemi -
yor. Hele ben iki gün sonra şu n!,. 

kah müsaadesini alayım da. O· 

Yazan: t.kender F. SERTELLi 

nunla da meşgul olmak fırsatını 
buluruz elbette. 

* Yeşilköyde tayyare hangarının 
önünde dilenci kılıklı bir adam 
dolaşıyordu. 

O gün Hangarda Cevad nöbet
çiydi. 

Biraz önce posta müvezzii, c .... 
vada şu telgrafı getirmişti: 

cBerline vardım. Margariti he· 
men yola çıkar .. 

NiHAD 
Cevad, arkadqının Berline 

dığı haberini alınca sevindi Fa
kat Margariti yola çıkarmak Cıı
vadın elinde miydi7 

Kapıda dolaşan dilenci, §apka

sını çıkararak: 
Allah rızası için bana bir bar

dak su verir misiniz? Dedi ve içe
riye girdi. Cevad iyi kalbli bir 
gencdi. Dilencinin haline acıdı.. 

- Biraz bekle burada .. 
Diyerek yanındaki odaya ç>çt·~ 

Biı bardak su doldurdu.. Tekra. 
ve süratle odaya döndü. 

Dilenci bu arada, masanın üs -
tünde duckn telgrafa göz atarak 
dudağını bükmüştü. 

Cevad suyu verdi: 
- Neden çalışmıyorsun, baba! 
- Al!lim yavrum.. Belim, ba-

caldarım tutmaz. Umuınl harbde 
sakat kaldım. Bu balde nasıl ça
lışayım? 

- Kimsen yok mu? 
- Hayır .. Allalıtan başka. 

Çıkarılmadı 
Okmeydanında bulunan cesed 

tahkikatına ehemmiyetle dvam 
olunmaktadır. 

Hadise mahallinden Kulaksıza 
kadar yolda bulunan ve kan zan
nedilen lekelerin kırmızı boya ol
duğu anlaşılmıştır. 

Dün Kulaksızda kahvecilin !!den 
Caferin ortağı Arnavud Lıitfi, ü
zerinde bazı lekeler görüldüğü 

için yakalanmış ve zan altına a 
lınmıştır. 

Müddeiumumt Feridun Bagana 
dün Lıitfiyi dinlemiş, tekrar po
lise iade etmiştir. Diğer taraftın 
Morg, ölümün; csedin başınm e
zilmesi suretile vukua geldiğini 

tesbit etmiştir. 
--<>---

K abc. h 1t 
K imde? 

Geçenlerde Büyükdere önül'de 
çaırpışan İtalyan ve Panama va
purlarına aid tahkikata devam o
lunmaktadır 

Her iki vapurun accntası da 
kabahatin birbirinde olduğunu 

söylemektedirler. 
Diğer taraftan Beneme vapu -

rundan dökülen petrollar akıntı 

ile Kireçburnuna toplandığından 
halk, bunları toplamaktadır. 

-*
P ara 

Meselesinden 
Bir K avga 

Büyükdere Kefeliköy dalyanın
da çalışan İnebolulu Hüseyin bir 
para m~selesinden çıkan kavga 
neticesinde arkadaşı Erzincanlı 

Hüseyni bir tahta parçasile ko -
!undan yaralamıştır. Yaralı h~s
taneye kaldırılarak tedavi altına 
alınmış İnebolulu Hüseyin yaka
lanank tahkikata başlanmıştır. 

OtQmobil ile Otobüs 
Arasında 

Şoför Hamdinin idaresindeki 
3286 numaralı otobüsle Veysinin 
idares1ndeki 4928 numaralı hus'lsİ 
otomobil Topkapıda çarpış•rak 

her ikisi de hasara uğramışlardır. 

--*--
Çekmeceden Para 

Çalmış 
Sabıkalı küçük Emin Kumba -

racı yokuşunda manav Mustafa
nın dükkanına girerek çekmece
den paraları çalarken suç üstün -
de yakalarak mahkemeye veril -
miştir. 

- Eskiden ne iş yapardın?. 
- Marangozdum.. Şimdi çalı-

ıaınıyorum .. 
- Okuman yazman var mı? 
- Hayır .. 
- Nerde yatıp kalkarsın? 
Dilenci suyu yudum yudum 

içerek ceva b verdi: 
- Bu civarda bir bahçivan var .. 

Memlek~t!imdlr .. Onun kulübe -
sinde yatarım. Allah razı olsun, o 
bakıyor bana. 

- Yazık. Bu yaştan sonra lf· 
lenilir mi hiç? Belediyeye neden 
gitmedin? 

- Yol, iz bilmem ki. Belediye 
bana ne yapabilir? 

- DarülAcezeye gönderir .. O -
rada rahat edersin .. Bakılırsın! 
- Dedim ya benim, kimsem yok. 

Bu işler iltimas iıter .. Yardım is
ter. 

Cevad tekrar yanındaki odaya 
girdi. 

- Dur sana eski bir ceket vere
yim. Sırtındaki paçavrayı at da 

Diln akşam saat 18 da Bahçe -

kapıda mahallebici Hacı Rec.-hın 
dükkanında bir hadise olmuş Mii

veddet isminde Yahudiden 1tn. 
me bir kız nişanlısı Sadığı öld:i•· 
mek istemiştir 

Evvela mahallebiciye gelen kız 
nişanlısına telefon ederek onu d3 

dükkana davet etmiş ve biraz son
ra yukarıya çikarak haşhaşa lı.o

nuşmağa başlanuşlardır. 

Bir aralık Sadik feryadlar için-
de aşağı inmiş ve: 

- Bu kız beni öldürecek! 
Demiştir. 

Filhalıika biraz sonra Muvedd!!t 
elinde bir tabanca olduğu halde 

aşağıya inmiş ve 4 kere tabancayı 
sıknuşsa da ateş almamıştır. Bu
nun üzerine kız sil!ilu kaldırıp 

Sadığın suratına atmış ve yaka -
lanmıştır. 

Saidi ve temizlik işleri müdilı ü Bu iki zümre arasında f<İJJ'' 
Mustafayı alarak Kasımpaşa, Şiş- cadele Yugoslav devlet teŞ ı~r'~ 
!i, Beyoğlu ile Kurtuluş, Tophane, nın temeline da.,.anan ıJ<Jraı!il": 
Cihangir semtlerini ayrı ayn gez- çarpışmasıdır. Esh i Sırp b 0ıd' 
miştir. partisi, Koroşetz'in _ın_ensu5pııJı'' 

Temizlik işleri hususunda alil.- ğıı Hırvat halk partısı ve 
0 
~~ 

kadarlara verilP.n emrin tamamile nun müslüman partisinde 1 ııır" 
tatbik olunduğu görülmüştür. küp eden Yugoslav radil<~ıeıf" 

Bu ara gıda maddeleri salan ği, merkeziyetçidir. J{ral J1ı«" 
yerler ve kasab dükkanları da tef- de, devlet ismini, .sırpl•;.:~r.ff 
tiş olunmuştur. Bu teftişlerden a- !ar ve Slovaklar• k'.

8
; ·~eP· ~ 

lınan neticeler akşamüstü LUtfi c Yugoslavya. ya çevır·: ,:ıı· 
Kırdara bildirilmiştir. gibi düşüncelerle harel<~ ı:ı>ıs:; 
LİSE VE ORTA MEKTEPLERDE bunlar da devletin iç P0 .\iv 

YOKLAMALAR ondan mülhem olarak ıs . , 
Diğer taraftan Lıitfi Kırdarın vermektedirler. ,.

0 
jiJeı!: 

hastalığı münase'betile vilayet Diğer taraftan Maçck 
1 ti5<a~, 

f t k03 . 
parti kongresinin hazırlık içti - altındaki muhale e 119Jı• ~ 
mama dün akşam Vali muavini cköylü Hırvat• partisile • JI>' 

K .. Jii• a ı 
Hüdayi Karataban riyaset et - cDemokrat. ve • o)'. . 81,5' 
miştir. taşıyan üç Sırb partısı ,.8t {, 

lstanbul 
Anka ra 

Yo!u 

yapılmış bir itilaftır. !1•:~8Jı ,. 
tisi ötedenberi Yugosl3

';, gıı , 
deral bir devlet kuruiınll'JliP'"'r 
sini istihdaf etmektedır .. dl~' 

. rtiler• · ıf 
aleyh dığeı· Sırb pa ·J<letl f 

t t . . 'lt'h•k eti• . 1· ı va par ısıne ı ı " 11,;pıPI, 
Hadise derhal cürmü meşhud 

mahkemesine intikal etmiştir. 

Muhakeme vak'ayı sade bir teh
did mahiyetinde görmüş ve dava
yı devrettıği 3 üncü ceza muha -
kemesi de şahid bir tüfekçinin 
celbi için celseyi cumartesi günü. 
ne talik etmşitir. 

man federal devlet pre bif . ~ 
bul etmişlerdi. Bunla! bif ıU; 
kadar evvel araları~da r0gr'~( 
imza!ıyarak şöyle bı! P 1~ııl" 
rafında çalışmayı karar . /' 

ikinci bir hat yapılacak Iadı: ıı1ır111"'· 
1 - Ana yasanın değ bif 

Küçük 
Yankesici 

Kasımpaşada oturan 13 y&§ında 

Kasım oğlu Süleyman isminde bır 

çocuk Köprüde tramvayda Yuva

kim isminde birinin cebinden pa

ra cüzdanını çalarken suç üstün

de yakalanmıştır. 

---0--

Mangala 
Düşüp 

Yandı 
Galatada Samsun otelinde otıı -

ran Bahriye isminde bır kadın 
mangal başında oturmakta ikrı. 

üzerine bir fenalık gelerek man -
galın üstüne düşmüş ve muhtelif 
yerlerınden yanmıştır. Bahrıye 
hastaneye kaldırılarak tedavi al -
tına alınmıştır. 

---<>-

Bu Havada Deniz 
Kenarında Oynanır mı? 

Üsküdarda Çinilihamamında o
turan Cemilin 8 yaşındaki oğlu 

Hayri deniz kenarında oynamakta 
iken denize düşmüş ise de kurta
rılmıştır. 

bunu giy .. 
- Allah senden razı olsun, be

yim! çırçıplak kaldım. Kimseden 
yardım görmüyorum. 

Dilenci, masanın üstündeki tel
grab yavaşça alıp koynuna koydu. 

Cevad elinde bir ceketle odaya 
dönerek: 

- Zannederim bu sana iyi ge
lecek .. 

Dedi.. Ceketi dilenciye uzattı. 

Cevadın verdiği ceket hiç de eski 
değildi. PekAlA her zaman cemi • 
yet içinde giyilebilir bir ceketti. 

Dilenci: 

- Allah kabul etsin, dedi. Allah 
Halil İbrahim bereketi versin sa
na, oğlum! Ömrüm oldukça bu 
iyiliği unutmıyacağım. 

Dilenci sevinerek cevadm oda
sından çıkıp gitti. 

Nafıa Vekilimiz Ali Çetinkaya 
dün Erzincan hattı resmi küşa -
dından dönerken trende gazete -
cileri kabul ederek resmi küŞR<1 
hakkındaki ihtisaslarını anlatmış 

ve bılfilıare sorulan suallere ceva
ben: 

•- Havalar müsaid gittiği içir. 
Erzurum hattında ray ferşiyatı 
hararetle de,·am etmektedir. Bu 
gidişle önümüzdeki Cumhuriyet 
bayramında resmi küşadın yapı -
lacağını kat'iyetle zannediyorum. 

İran - İrak istikametlerine do~
ru inşasına devam ettiğimiz hat
ların 200 kilometresi gelecek se
ne bitmiş olacaktır. İstanbul - ı\.1-
kara arasında Bolu üzerinden ikin
ci bir hat yapılmasına zaruret var
dır. 

Fakat bunu elimizde olan işlere 
göre sıraya koymak mecburiye -
tin deyiz. 

Ankara radyo istasyonu neşri
yatının Paris radyosu ile karışma
ması için tedbirler aldık. Neticeyi 
bekliyoruz .• 
Demiş ve !stanbuldaki köhne 

radyo istasyonunun bir daha iş

lemiyeceğini söyledikten sonra şu 
suretle devam etmiştir: 

c- Radyo makinelerinin, po~ta, 
telgraf ve telefon idaresinden te
darik olunması ve ucuz fiat!a sa • 
tılması ve tamir olunması için bir 
kanun projesi hazırlanmaktadır. 

Yakında Büyük Millet Meclisine 
sunulacaktır. > 

vel yola çıkmasına çalışacaktı 

* Reşad, iki gün sonra polis mil· 
diriyeti önünden geçerken Yıl -
mazla karşılaştı. 

- Bana mı geliyorsun, Reıad

cığım? 

- Hayır gözüm! Ben artık ni
kMı müsaadesini almadan sana 
görünmemeğe karar verdim. 

- Nasıl oldu... Validen izin ala
bildin mi! 

- Şimdi villyete gidiyorum. E
ğer müsbet bir cevab alırsam, sa
na uğrarım • 
Yılmaz gülüyordu: 

- Allah muvaffak etsin, dedi. 
N!haddan bir haber var mı? 

- Hayır. Köşke henüz muva -
Alalına dair bir haber gelmedi. 
Geleceği dAı yok galiba. 

Cevad o giln hangarda gece~ a
rısına kadar nöbetçiydi. Ertesi ı(in 1 
Beyoğluna inecek, Margarite tel- ' 
erafı göstererek, onwı biran ıw-

Ve hemen ilAve etti: 

- Ben onun Berline gittiğine 

inanmıyorum ki .. 

(Devamı var) 

. ile 
2 - Serbest seçını aSL J 

essesan meclisi toptan~ si$"" 
3 - Federal bir de" e 1 · 

nin kurulması, tıı'il-tıl ~ 
4 - Tecezzi kabul e dıl1 .ı • 

h " J<Ö!P ı• 
goslav vatanının U ,nıt' 
rak Karayorgi haned

811 
_.al• 

ması, . e pı·· 
5 - Ordunun işlerjll . f 

b'' .r maması. . ·J<adB 1 , Bunlar harici polıtı . ·ıı c ~ 
' . ovı\1 ·pi 

nedenberi Stoyadın . • ... t• ,,( 
' s•Y""' ~". devletlerle anlaşma ]<oSto' ı. 

kid etmekte idiler. ç:.e~ s~ J 

l fela• ~ · run başına ge en ;ti ,-e ~ s 
dinoviçin gerek da~b eti~ 
hariri politikada u.k·1ıe bl~ f 
yasetin isabetine şuP 11ıe~1 r 
dığından, Başvekılıll etııt'i b~ · 
ki vaziyetini takv•Ye ~ e 
halefoti de şaşırtnıı~t~;oı"J" · 

ed. k• • ,of'· 
mosfer içind ır J<arsr ,r 
seçimi tazelemeğe i1' · . 
t . ·ııet .• ı 
ır. J11' ,,,,. 

Seçimde Yugosla~e aft f" 
yine bırakılan nıese ,,;çili ııı;,ı 
n şu idi· Slo'·adıno ııt~ .ı> 

. , kıar• ı"" 
tikada eski dostlu ııı'~ ı ~ J<Ur ,.,.o 
diğer dostluklar .b e•1

• 

daki siyasetini taS"\.rı Ç~ ~ 
sunu? Yoksa BeneŞ ~·V ~ ı 

gıbı. . ~ 
vakyada yaptığı b9fl' ıl',D' . 
mokrat devletlere p0li1 %· 
mı istiyorsunuz? iç ıııi ıs 1 '1 · 
federal bir sistenıe.,11 ...s1'1.ıf', .. n • !"',, ·' ruz? Yoksa bütU ,Jı:ı• p .. ı 
!etinin bir idare el~i~bd ~ 
masını mı illi.zatı' ,ııc 1 f; 

Bu sualle:~ k~~ııııo5!' a ~.·-' 
vab verilebıtırdı. 11 ıı fil'ıe' • 
tinin 11 birincikan 9ıı -s'~r~ 
ği cevab da odur. jjÇ st ,1ib' ~ 
dinoviç tarafında!'.! ıiJI 1 · .ıll' 

·ya$e ,.. 
takib edilen sı 1 "'" 

(De" ..... 
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AK DENiZDE MUVAZENE MESELESi l j MeraklJ Şeylerf 1 

ı KANARYA ADASI 

ı· MUZLARI 

Ü 
iltere 
nız 

rat· sayı 
myor ra 

Ya7 teklinde, çok kıvnll. ve leuei· 
ildir. Amerika mulıın ekseriyetle tü
zuclyetJI, dilı, bil1iik ve aı: kokuludur. Meşhur Adamlar 

ltalya' nın Bugünkü Hudutl~rı ltalyan 
lrkını Tatmin Edecek Halde Değildir 
Tunus, Korsi
ka mesel esi 
Akdenizde ne 
Saf ha alacak? 
Bütün A vrııpa 
Bunu merak 

Edi_qor 

EN AZ VE EN ÇOK 

YACMUR YAC.AN YERLER 

P~ruda, Payta şehrinde hu alil Ye

:ra 1edl ııenede bir veya iki ,.ıiıı 1at
m.ur 7&far. albu.ki rine Peruda Kusk• 
şehrinde hemen ber ıü.u yafmar ek
sik olmu. 

BİRA 

E 
• e•kl bir ıokıdlr. Sülün mll

ıetı.,.., lıalta en vabıılleri bile, 

11.•bubatl suda ıslatarak UJ'-

bofıı.tu.k verici iokUer yı.pmak oarete -
tini a.raaıtlardır. 

1\-tıwW.nn bir'ok içkUeri ..-ardı. En 
mak.bulil Peluz id.l. Bira., tlmal ve ,ark. 
mllleUerinhı adi lıtlr loktst idi. Faka& 
terkJba• ,.., flurrU fnıalt m«-mletlet.lere 
ıin • ...,. ... 1>&41<• idi. 

E...folı:hle.a bida111 (tcrb· 'C' otu) ka
rıtı.1nlnla1ı1, yalnız koku vermek için 
ardlç J'•IN'ai• ve oı_.cefU konulurdu. 

~erbeLOf otu bif'~uuu uıu.o mtidde& 
dayan.nu.\111:&, a.ctlllof1l:l:am:ı~una yarar. 
su ~ ıH_>&.k on dOrcbhıoü ruz rüda lr:ul
taoıldı. 

fFREYACI 

V agon restoranda mükem -

1 
mel surette karnını doyu -
ran birinci sınıf yolcular -

1 dan biri, hayatından memnun bir 

1 
adam tavrile kompartımanın kır
mızı kadifeden yumuşak kana pe
sine şöyle bir uzandı, gerindi. Kes-
tirmeden evvel birisile konuşmak 
ihtiyacını duyduğundan karşı lta
nepede oturan kendi halinde dl -
ğer bır yolcuya gülümsiyerek hl
tab etti: 

- Meı·hum babam, yeıneklerden 
sonra, hazma yardımı dokunur 
diye tabanlarını kadınlara gıdı!c: · 
!alırmış. Bu huy az bir fakla b.:ır.a 
da geçmiş ... Ben de yemeklerden 
sonrb bir siyest yapmadan Pvvel 
sohb~ti severim ... Müsaade eder
senız sizinle şöylo bir çene çala • 
!mı. 

Muhatabının kemali neeaketle: 
- Hay, hay! Duyurunuz deme

si üzerine çenesini açtı : 

' 

B 
irdenbire oldu: İtalya Ha
riciye Nazırı meb'usan mec
liaiııde uz:un bir nutuk söy

led t. Ve arada dedi ki: 
Jtalyan motörlü kuvvetlerinden bir kısmı 

Tere.ra,tını tık kulla.nan HlntUter -

dır. t:ı.lti Yahudilrr, Asyana.n, !jlmali 
Avrupa••• l'örebe kabilırleri tereıatı 
)apnıa.sını, YunaoJJJardan, Roma.ldar
d:ın p~k ook evvel btllrlerdl. Bunun 
nasıl yaplldıfıru Uf\ ioln kullanddıiı· 
cı, SUle.r, Trakyahlu ve FriJUller Yu· 
nanhlara, GoluaWara jennenleı- de 
Romalılara öfrettner. 

- Kafam ancak iyi yemek ye -
diğim zamanla!' işlemeğe başlar 

Hem de öyle bir ~ler ki miıhım 
ııayılacak ne varsa bu anlarda bi
rer birer hatırıma gelir .. Tuhaf ta-

ttalyanın mill! emelleri tat
miı • edilmiş değildir. 

B, rlu.ç meb'us da Tunus, Kor -
.ıka, Cibuti diye haykırdı. Bu 
milli emeller arasında da.ha nere
leri var diye sorulabilir. 

Faokat bu hatırlanılan noktalar 
arhk geçen günlerin hadiseleri a
rasına karıştı, mazi oldu. 

40 Milyon 
istiklal 

Ü lya ıle Fransa arasındaki ger
gmliği arttıran ve bi.Menbire or
taya çıkan bu hadiselecin vücu
de getirdiği bir vaziyet var elb&t . 
Şimdi onun ıwııl bir inkişaf ta -
kip ettiği merak etmek sırası gel
di. 

İtalyanın milli emelleri tatmin 
etmek için ne yapmak lizım ge-

Ukranyalı 
istiyor 

E öyle Bir Devlet Rusyanın, 
Poronya'nın ve Çekoslovakyanın 

Aleyhine Olacak 
---~-~,---
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biat değil mi? Meseli demincek 
büfede iki genç vardı. Bunlarda!' 

leceğini düşünmek icap ederse 
bunu yalnız Franınzlar değil, İn
gilizler de hesap elınek lüzumunu 
duyacaklar. 

Yeni gelen Avrupa gaz&telerin
de görülen neşriyat bu hususta 
kafi bir fikir verecek ... İtalyada 
devamlı neşriyat var. Bundan İ
talyanın mıill emelleri ne olduğu 
açıktan açığa anlaşıldığı gibi İtal
yanın bu emellerini takip eder -
ken kimlerle karşılaşacağı. da 
kendini gösteriyoc. Dava şöyle -

YAYIK 

, biri diğerini kazandığı şönret mü· 
nasebetile tebrik ederek .mem -
nun oldum. İyıce tanındınız. Şöh
ret kapınızın eşiğinde. dedi.Bu lk' 

Go1uahların. jermen1ertn Jcadıdıır. 1 

fplldai yayıklar pek sade idi. C:ok nll- j 
mel oeklllr, çok vakii kaybedOlnlL Da- 1 
ha u :ıalunetIJ makineler Jcadt dilfi

nü ldü. Geçen asaria Ftaıulr çlfllllde-

dir: 

1- İtalyanın bugünkü hudut -

rludP. tereyatı döven blrook 116ptoll.1er 

yardı. Zavallı ha.J'Y&Dlar, tekerlek Lt

çım.n«e bir ı...r..ı. ıoerblne l<apalmr-

dı. ekerlek döndiikoe 7arundald. J'•-
yık ta döa.e, We1aiı olurdL 

!arı İtalyan ırkını tatmin. edecek İLK TRİKO 
halde değildir. Yani bugünkü İ- MAKtNEst 
talyan Krallığı ve Habeşistan im- _ 
paratorluğu dah.iline giremiyerek 
başka devletlerin tebaası olara.k 
hariçte kalmış pek çok İtalyan 
vardır. O halde!. 

Cevap: Hariçte yaşıyan bir İtal
yanın cebinde bap.a bir pasaport 
bulunabilir. Fakat bunun ehem
miyeti yoktur. Asıl ehemmiyetli 
nokta ırktır. İnsanın asıl itimat 
edebileceği, güvenebileceği miras 
budur. Ecdadından kalan miras: 
Irk. 

2- İtalya lıükfrmeti artık ırk 
siyas~iııi takip ederek bunun icap 
ettiği herşeyi göz önüne almakta 
ve ona göre kararlar venn~e. 
filiyata geçmektedir: Hükı'.imet 

izdivaç için yeni bir kanun yap -
mıştır. Bunda pek şayanı dikkat 

(Detıamı 7 inr·i •ahifede 1 

l:ahut corap tezr&ht.. Zira bunla<"b, 

ancak corap yaptlablllrdl. Dem de renk 

il. oioel<ll detlt. di• çorap. 

iıl< Ç<tr&P mal<laeol, 1589 da VU • 
yam Lee adlı bir incııı. laralmdan 

yapıldı. Bu adam, memlel<elhıdo rat
bel airf"m.eylnce Fransa.ya Keldi. 1600 

de hU.kômetiıt yar•ımlle Ruen civa
rında hlr r.orap fabrlk&~• a9tı. Öldütil 

zaut::ıııu, llcp!tl in.-uz olan ameleleri, 
fabrikaatn bühbı makJnelcrlni söküp 
inıııı...,... ıötöNlıiler. 

xıv lacl Llii zaaunında Jan Hind.rem 
adlı bir Fnuuız Maltlıılsl . Kolborln leş-

Yikile ~lt.er"e7e sittl, bir kolayını 
bulda, maklnelerlD pllnını yaptl. oo-

rapların aastl imal olıın4ufunu öf
renlp Pransaya •indü. 1651 da, Bu
lon,.-1 erm.an.ınd& Maclrtd şaloıund& bir 
ooraD fabrilıası kvdu. hk makineler, 

bucfl•ktl clbl makin~ ile lflMDİTOr, el 
Ueı oevriUrordu. 

genç muhakkak ki ya aktör ve ·'a- 1 1 
hud da gazetecidir ... Maksadım b•ı Çeviren: FAİK BERÇMEN 
plıı.dar değil de insanların ale - ------------
lıiınum maruf ve meşhur diye ~a- mevzuatını alakadar eden butüıı 
nıdıkları kimlerdir? Bunu anla • ecnebi müsta.hzaratta bulabilir -
mak istiyorum. Bu hususta hiç siniz. Velhasılı kelam sizi, yaptık-
kimse kat'I bir fikir edinememiş- !arımızı, kazandıklarımı anlat -
tir. Şunu bir anlıyııbilsem neler makla yormuş olmıyayım ... İhtl-
fed tm . ,.. r yarladım gittim... Herhangi bir a e ıyece.,ım .... 

- Bu nokta sizi ne diye bu ka- sokak köpeğınden fazla tanınmlf, 
dar aliikadıır ecliyor ... Anlıyama şöhret yapmış değilim ... 
dun? - Herhalde sizi de tanıyanlaı 

H b k A 1 t vardır ... Farkına varmamışsuuz-- a, a ınız... n a ayım ... 
İnsanlar ne suretle şöhret ve zafere dır .. · 
kavuşacaklarını bilseler ... Genç _ - Hiç zannetmiyorum ... Sizin-
liklerinde bunun çaresine bakmağa le bir tecrübeye girişelim ... Kri-
başlarlar ... Ben bayım gençliğim-, kinav lsmıni duydunuz mu hiç ... 
de şöhret ve zafer delisi idim ... Vs Bu suale muhatabı gözlerini ta-
bu uğurda sıhhatimi bozacak ka- vana dikerek şöyle bir dü§ündü: 
dar çalıştım, aç ve susuz kaldım. - Hayır, hiç duymadım ... 
Uykusuz geceler geçirdim ... Mes- - Gördünüz mü, bu isim be • 
!ekim mühendisliktir... Cihana nim soy adımdır. Siz olgun yaşta 
parmak ısırtacak kadar güzel yir- münevver bir zat olduğunuz haı-
mi köprü ve iki bendi Rusyaya he- de benim ismimi işitmiş değilsi -
diye eden benim... İngiltere ve niz ... Gördünüz mü demek ben ne 
Belçikada ortaya çıkardığım şa • şöhret yapmasını ne yaptığı ~h-
heserler caba ... Mesleki makale • reti etrafa yaymasını bilmiyen bir 
!erimin haddi hesabı yok ... Ço- adamım ... Vallah bilmiyorum !ıll.-
cukluğumdanberi kimya ile ba • IA... Kendimi etrafa tanıtmak içın 
şım hoştur. Boş zamanlarımda hangi çareye baş vurmak !Azım. 
kendimi bu yolda mesaiye de , • .,,_ farkında değilim ki maksadıma 
dim .. Bir hayli ihtiraım var. Ôy _ nail olabileyim ... 
le ki ... Arasanız ismimi kimya . - Bir tasıvvurunuz yok mu, me

selil sizce şöhret ve zafere eriş -
mek için çareler nelerdir? 

- Bilmiyorum dedim ya size .. Mevsimin En Büyük Filmi Olan 

. Jı:ad)IY 
yüzden, o şehirdeki şantöz drılı' 
!ardan biri ile münasebet peY b.!I' 
!adım. Bence bu kadın adi ;,0.e 
bad bir şeydi. Fakat h:r " örur· 
birçokları onu başka gozle fi 00,. 
!erdi. Bari bir şey bise .. ~e Jl'I bir• 

b ·varıııı sebet, hattfmeşr~ , cı. . ;çıııel< 
İ§i. gücü, bol yemek yıyıp aJ<lk~ııı 
ve uyumaktan ibaretti. J:{ at i~tt 
kadın r~smen kokottu fal< ,ıcrıılf 
kuyruğuna şantözlük adJ 1 ~et· 
lardı. Şunu da ilave etınekt:~bt~ 
dimi alamıyacağırn. Öt~. ~ıe~ 
tiyatroyu ve san'a.~ı ~.ever geı'J 
resim, gerek şantözlukten, ıs~ıı. 
aktrislikten fersah fersah ~ ,. ,o'" 

"tÜll ' 
Berbad bir sesi vardı. BU .. fil it 

.. gor 
tı locasında kendisını J' · 
gelenlere mümkün mertebe . 

•• kolte çıkmaktı. .. prii''~ 
Onunla münasebetiın kO el ııA 

bitiminden bir müddet. e'f'I şitllı!ı 
lamıştı. Çok rica ederıın. ı;:~· 
ai:)zlcrimi dikkatle dinleYtııbill1ı~ 
şad resmi münasebetile Jı:liis1'11 

hazırlıklar yapıldı. aatt~ sc•;ıı: 
bile ayini ruhani olacaJct: ~I ~ 
ten deli gibi idim. Şüpltd1 ' b'ı' 
tihar hissesinin ul&JI paY' 
düşüyordu. tfl~ 

K .. .. örül it bir ,-ıı hr opru g ece 111 ...ı 
Bir aralık dehşetli bir ~ ıt"" 
yecana düştüm. Zira kÜ~tO~ f 
yerinde hemen hemen b diil'1 
bir vardı.. Kendi kendlıne ılı' I~ 
nüyordum: .Şbndl 1terk~if ~~ 
zü bana dikllecek. Şöyle6pı ti bulsam da kimselere g it ı 
sem .. Tellşım beyhud~ iti' ~JJ' 
mt zevattan başka )tıçk ~ı~ 
nazarı dikkatini çek~~~ 
Herkes durmuş koyun bıtl 
ye bakıyordu. Fakat fılÇ ,.ı&Jı'µ' 
şaheseri yapanla zerrece ,.ııı/~ 

(Devamı 1 ırıd ~ 

Frakvimve~ 
I~ ·,.e 
Yurtta Hava Va"'\,~ 

.., tıi·:_.ı. 
Yurdun doğu ve ceo . ., 1"~r 

rinde kapalı ve '1~ Y ıılJ ~ ıf 
Kocaeliade ve l(arad• il" Iıl' ,ır 
rında mevzii yatıılı, d lfı ~~r 
)erde çok bulutlu ı~ıd f, ,ıtl' 
lar doğu ve cenubu f8 fı4i11 ,ı· 
luda sakin kalmıŞ, diJ•'ilp.ıı,ııı ı' 
de umumiyetle ,ı.nıali del'il ıİ 
ten orta kuvvetle, JC~,ııP' 
Ege denizinde mutedil 1ı
linde esmiştir. lı b~1.~ 

fstanbulda hav~ çoll f'~~ 1~· . .. . . .... ~ .. ~ .• 
ıeçmış, ruzıar , 1 tf"' i• 
saniyede 8·8 metre lı~ 1lf "'ı' 
Saat 14 ele bava ta2'>' ii~rl' ıt 
metre idi. Sühunet eıı: 1e e'ijıl'' 
neşte 33,5, ırölıede ıo, 4..ıılı" 
tük 6,6 sanligrad k•Y ıııJ 

ıı~ 

1357 Hicri . pel~ 
Buııiia Ukranyal.ılarıa )'llŞlldtia nmılaka •l7ah çizp ile gö•terilmişfü 

K ırk .m'.lyo~ Ukr~yalı istik- ' 
W istıyor .... İyı amma, bun
lar nerede! ... Karpatlar a

rası Rlt.9yada, yani Çekoslovakya-
da 5 milyon Ukranyalı olduğu 

malılm. Söılendiğine ıöre 7 mil
yon da Polonyada varmış. 30 m!.l
yonu <1.a Sovyet Rusya idaresinde 
lmış ... 

lwlunan Ukranyalı 

lar, Ukranyalılann istiklilini is
tiyorlar. 

Bu hükQ.met; Rusyaııın, P >lon

yanın ve Çekoslovakyanın .ara -
nna teşekkül edecek deMektir. 1 

1 
Acaba Moskova .Ouna razı olacak I 
nu? Ukranyada, istlkliıl taraftarı J 

150 zabitin tevkif ediliııığine ba- ı 

ltılırsa ümid yok. 

Aşkın Göz yaşla r ı :~:~:::;~~,.ve 
Emsalsiz ve Mükemml filmin 4 üncü haftasına Bu Akşam 

TAKSiM Sinemasında 
Başlıyor. Baş relde: Arap Mugannisi ABDÖLVA HAB'ın bu şaheeerini şimdiye kadar 

seyretmiş ve 60.0tO kişi yer bulama71p geri dön müştür. 

60.000 kişi 

Siz belki istidad? Deha diyeceıc
siniz ... Kat'iyyen değil... M~itim
de yaşıyan öyle silik ve sönük in
sanlar bilir.m ki değil benim yap- 1 
tığımın onda birini takdir ve :eb- · 
cile değecek bir tek şeyi bile yap
mamıştır ... Size bir misal göstere
yim ... Birkaç sene evvel K. ş.ıh
rinde b!r köprü yapmıştım. Bu şe
hir iç sıkıcı pis bir yerdi. Kadınla 
kumar olmaııa tahammülfersa .. Bu 

1 

1~ ıııı 

Şevval~ifl l . 
22 ıJ"" 
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14 Birincikdnun Ç ; 
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Vakıtler 

Güneş 

Öğle 

d· 
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ı1 
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t6 4ı 1 , 
....... Zl d ll takma ismi mi? 

- Seninkiler gibi! 
- Hah ... hah ... hah!. 
MM!..,. -..ıu: 
- Şimdi kaç adın var VedfT 
- Kaç tane olacak bir tane. V edial 
- Ben böyle biliyorum amma, kimbillr daha 

kaç tane vacd.ır?. 
- Gerçekten yok. Sen beni kaç yıldır tanıyoro-

ıun. Hiç başka bir ad kullandığımı gördün mü 1 
Madam: 
- Peki öyle olsun. 
Dedi. Yine sözünü bıraktığı yere getirdi: 
- Geçen akşam Suzi'yi çıkardım. Pek beğP.n• 

medi. Daha bir başkası olsun madam. dedi.. Bu ge
ce Rezı:an'a haber yolladım. S"1 ll"ldin, daha iyi 
oldu. Senin yerini hiçbirisi luta.ır.ız. Rezzan'ı da 
bir bqlı:uına çıkacırım. Paralı bir belediyeci var. 
O da iyi. Zengin çocuk. Fakat, bu Bafralı gibi de
ğil! Bafralı gözü açılmamış, taze k.'~ istiyor. Anla
dın ya ... 

Vedia ıakıya iakıya güldü: 
- Anladım. Benden daha toyunu bulamaz. 
Dedi, sözünü sürdürdü: 
- Daha, ilk erkek olarak, onu göte(:~ ... 

0.-til mi madam? 

YOS A 
tlO, 12 ----· 

Madam yerinden kalktı, Vedianın 

kolunu doladı: 
- Sen bulunmaz bir kansııı Vedi!. 
Dedi. Vedi sordu: 

boynuna 

- Daha başka ne parçalar var elınde madam?. 
Madam biraz düşündü: 
- Ne bileyim ... Boy, boy. Her çeşidi geliyor. 
- Amatörler de var nu?. 
Madam baill't salladı: 
- Kuş sütunden başka ne istersen! Hele bir 

Arnavutköylü var, görsen bayılırsın. Şimdi sev
gilisi ile beraber geliyor. Daha kolpasına getirip 
bir başkasına çıkaramadım. Piliç mi piliç?. Onu 
kandıralıilirsem iyi para var! Bir yetmişlik anti
kacı piliçlere bayılıyor. İşte, bu onun istediği gibi. 
Daha on altı on yedi yaşında bir keklik. Şen, tat
lı, hoppa, kıvrak; beyaz, sarı, giızel mi güzel! Am
ma, ihtiyarlardan da kızlar daha adıru aı'!zıma alır-

Yaznn: F.'l'.EM İZZET BENiCE --.----· 

ken kaçıyorlar. Para, pul hepsine vız geliyor. İh
tiyarın koynuna bu kızı bir verebilsem herif deliye 
döner, beni zenıin eder! 

Vedia yarı alay, yan ciddi: 
- · Madam Anna şu ihtiyarı bana yap•an. Ben 

on altı yaşıma da inerim. Bir makiyaja, bir görü
nüşe bakarL 

Dedi. Madam güldü: 
- Yapayım canım. Senden korkarım. Sen is-

tersen on üçüne de inersin. 
Vedia da güldü. sordu: 
- Bugün yarın gelecek mi?. 
- O gelmez. Ben bir şey hazırlıyabllirsem ha-

ber veririm. 
Vedia işi .ağlama bağlamak ister gibi dav -

randı: 

- Ben hazırım. Ne zaman istersen haber ver. 
Madam: 

- Pekl: 
Derken, Vedia: 
- Bu Bafralının gelmesi yaklaştı nu! Ben bi

raz kendime çeki düzen vereyim. 
Dedi, kalktı, makiyaj odasına yürüdü. 

GECE YARISINA DOORU 

Gece. 
Saat yirmi üçü geçiyoP. 
Ferit Tokatlıda. 

Tek başına bir masada oturuyor. Vitrinin aro
kasına düşen, kapının yanında bir masa. Saati de 
masanın üzerinde ve votka kadehinin yanında du
ruyor. Çok sinir!L Gözlerini kapıdan ve sokaktan 
ayıramıyor. 

Beyninin içinde herşey durmuş, 
fasının içinde hep tek şeyi işliyor: 

- Geldi mi?. 

Geliyor mu?. 

Gelecek mi?. 

bakışları ka-

Vitrinin arkasından, sokaktan geçen siyah 
mantolıı. başı siyah kürkler üzerine oturmuş, si
yah şa('kalı bir kadın görür görmez damarlan çat
lıyarat gibi bbanyor, gözleri yuvasından fırlıyor: 

. (.ıu mre..aa) 

İkindi 

l~ 'iJ 11 ı4 

s~ İmsak 

Ak şanı 

Yatsı 
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ATATU K 

leşkı·ıaA tı Esas·ıye Kanunu Z :~u~~:ğ::. k~ii.:~: 
musunuz1 Niçin sakınmıyorsıı -
nuz?. 

~tatürk 5 EylUlde Savarona' dan 
Saraya Geçti 

-12 -

l\.,,'1M>rtajı yapan n 7azan: 
REŞ AD l' B YZt 

niıı haribmıı pterdlıtten sonra 
hayata &özlerini kapldı. 

İfte, Atatürk vuiyetumesiniıı 
ilk mo.veddesini bu tarihte, Sa
varona yatından Dolmabahçe sa
rayına geüf tarihleri olan 5 eyltU 

(Devamı 6 ncı sayfada) 

&iter- Bir tehlike yok, ku -
mandanun. Kendimi on metro 
yüksekliğiınde bir kaya arkasında , 
farzediyorum. 

llAKKI YOK MU?. 

İrlandalı biri yolda pclerken 
bir isyana phit olur, ılllh sesleri 
ifitir. .Erteti günü, ıahit sıfatile 

mahkemeye davet olunur. Hikim 
aorar: 

1 
- Silah atıldıgını gördünüz mü? 1 

- Hayır, görmedim. Yalnız seı;· I 

lerini ifi W.u. 1 
- Şll halde fehadetiniz:in hük-

mü yok. Gidebilirsiniz. 

İrlandalı arkasını dönec, mah
keme kapısından çıkarkea yük • 
sek bir kahkaha ı;alıverir. Hakim 
klZar, kend!sini çağırır, ve bu ha
reketin mahkeme heyetine karşı 
bir hakaret olduğunu söyler. lr · 
Iaııdalı sükunetle: 

- Beni gülerken gördüniiz mü? 
- Hayır. göcmedim. Falr."'l iyi-

ce i§ittim. 
Şu halde bay hakim, bu şeha

detinizin bir kl.)'meti yok. 

MAllKEMEDB 

- Ayıp değil mi size? Kadın 

dövülür mü hiç?. 
- - Mecbur ediyor, daima söy

leniyor .. . 
- Ne diyor? .. 
- Ne diyecek. Vur, vur ... Elbette 

bir budala haki!n ıbulur, seni 
mahkUm ettiririm, diyor. 

- Beraatinize karar verildi. 

Kadınlarda Erkeğe ı 
Benzemek Merakı 

1 

Gittikçe Artıyor 

Seksapel A ncak 
O zaman TEm·n 

Edilebilirm ş. 

A rtistin F ikirlerini 
Okuyunuz. 

• • • 

B 
urada reanini gördilfWıOs 
bir sinema yıldızıdır. Da • 
ima erkek elbisesile pzer. 

O, filmleri icaba çıplak, dekolte 
elbise gi}'lf bile mutlaka bir ~ · 

Q>n, başına el'kek ppkee k~u. 
Kısa da olsa. b•caklanndald pan
talondur. Sırtındaki da acayip bir 
oekettir. 

Bu artlsttll noktai nazarına ıcl
re, erkek kıyafetinde olmak. da
ha çok nazarı dikkati celbeder. 
Bilhassa seksapel o zaman daha 

• 
fuladır. Bfnaetıal~yh kadınlu, 
buna dikkat etmeltdlr. 

Artist diyor Jd: 
- Şimdiye bdar ~ 

flkirı.rtnt 80rdulum bQtGa erkek
ler, benim düfOndülderimt ı.t • 
dik ediyorlar. Çocukken dk defa 
bir talebe ubdqun1a leYlfnılt
tim. Beni o, ilk defa k6çGk bJr 
bahriye zabiti elbu.tle aömaOt
td. Zannecllyonam ld. bütibı mu
vaffakiyet lmtn IUTl burada idL• 

- o. filhakika ölümü Yt!lllJÜI -
tir de. .• Atatürk' de bulunan CİJ'rl. 
hole hutalılma en aallam bilnye 

bile, nihayet bir nne mukavemet 
odebillrdt. Atatilrk on bir ay da- 1 

yandı. Fakat, enda hutalılm · 
baflangıç tarihi daha eskiydi. 

Ölüm iki defa alır krizler ha -
!:!~de geleli. Şel 1ld defa da onu 
'" :?DıdL. Nihayet insan fiziyolojisi-

-ACERA, HAYAL HiLE, 
lfons Ailesini 

Amerika'nın Güzel 
Kızı Yürüyerek 

aris'e Geldi 
Cebinde Üc Fraııktan Başka Parası Kalmıyan 

ESKi PRUSYA ZABiTi 

Faslı Abdülkerimin 
Sadık Mdşaviri 

Binbir Maceradan .Sonra Gügan 
Adasında öldürüldi 

• 

Olan d 1 raca k la rd 1 Ş~!1 !i!~ı~ ~~ _G~:~~ ~u~.,d~!~=ı~a~~'!!w~~!:!!,. . 
l sinden Jak Lakey adlı genç - Aramızda ... Biraz claha pil - numu veremedim. 
tti ~ l v "' • • • r . . A bir kızın, beş dolarla Ad~vri r~m ~ar. Babam .. Noel ~ortusu i - - İyi ama, ~admazel ~e., ... 
1~ n ra in 6 e genznzn V QSlSl filem ireyahatine çıkması haarsc- çın bıraz para eondennJi. Fakat Uç frankla Bruksele nuıl gide -
.-ı '[ . . p A V si ve Parise kadar gelmesi Av - bunu sarfedemem. Çünki, seya • ceksiııiz? .. . 

l Yon/ar ıçın lan nurmuş rupada çok merak uyandırmıştır batimi kendi vesaitimle, kendi - Nasıl mı! ... Ellerimi cebime 
Dün gelen Paris gazetelerinden aayimle yapmap ahdetüm. Do - koyacağım, tabana kuvvet vere • 

' ~ Melar; qaitda solda: Tavera; solda Lön1 

\. ~ ~1• krah 13 üncii verde doğmuştur. Ve Herman La· 
~ ~ "4-b Yeteni, Orlean fit P.dlı meşhur bir dolandırıcı i-
'-~ ._.on doku prens An- le evlendikten so~a ayrılmıştır. 
ırıı....~ ~de Pariste ve - L · · · ks' · uız, prensın mırasını ta ım l· 

"-..~ Clldcle.tn çin Fransada, İtalyada, İspany'l-
~ tik kı deki büyük da bir çok davalar açmıştır. Sr.n-

' ~, Jlnetli bir remn ra, beraber yaşadığı Bartelmy Ta-

~ ~~~&nıesi ahkamı· vera adlı bir adamı umumi vekil 
--. .....,-'""«I' tayin etmişt ir. Bu adam, Masör -

bit ka ltldan Luiz Sar- dür. Fakat kendisine doktor un-
dını memur et -

vanını verir. 

la 11.rt 1199 da Ha- (Yazaw 6 ıaca ulıifede) 

biri Lakeyle yaptığı müli.katı n"I- larları bir mendile, mendili de celim. Merak etmeyiniz. Bacalt -
rediyor. Parisli gazete kızın ma- ' ıapkamın içeriıine koydum. Briik- lanm kuvvetlidi,r, yol yürümeye 
cerasmı şöylt'! anlatmaktadır : sele iidinci, bu para ile Noel ge - alışkınım .. Parise tayyare ile gel-

Genç kız içini çekti, ve: cesi babama teleion edeceğim 1 1 dim. Yaya gidiyorum. Ne çan 
- Görüyorsunuz a, dedi. Vali- üncü Leopolde de bir madalyoa her ,eye abpnalı. Hayat bul .. 

zimi hazırlıyorum. Valizim ... Ya· götürüyorum. 
nı ceplecimi dolduruyorum. Ç• - Cebini, ppkasının içini araclı: 
maşırlarım sol, entarim de sağ ce- - Aman yarabbi! Nereye kcty-
bimde ... Yarım düzine mendilin\ dum bu madalyonu .. O.ifusu bu 
var. Bunları da f8pkamın içersiıae nevi valizler pratik değil. İnsan .. 
yerleştirebilir miyim, denini.z?.. radıtuu hemen bulamıyor. J\h• 

- Yeni moda bir seyahat mı bu, ifte, ifte ... Buldum. 
madmazel!.. Dedi. Ve tekrar cebine yerlet • 

- Hayır ... Hayır ... Yalnız na - tirdi. 
111 anlatayım! .. Şey, metelikliz - Zavallı ınüsy6 Briiııl Soll 
kaldım da... Çaatamı llurada bl - hidialerle o kadar mqcul ki, b .. 
rak;yorum. Bıilbele yara eide - f1111 kqıyacak vakti ;vok. .. Tül 
ceğim. Başka çarem kalmadı. l'a
riste İf bulamaiım. Cebimdeki pa
ralan hesap ettim. Kala kala ip 
frarık ka.lmlf.. 

Genç kız fikelliği tLt P4Nte 
nazan dikkııti celbetti. Herke• o• 
na heyecanla ıeyretti oe tatla 
tatlı dinledi. 

H 
ayali, bir ~k Fraruıızı.,,, 
ve Faslılann hatırasında 

yaşıyan bu adamın hayatı, 
Güyan adasmcla, feci bir ölümle 
nihayete buldu. 

Klems bir Alman zabitidir. Rif 
muharebesinde Abdülkecimin ya
verliğinde bulunmu~tur. 

Umumi harbin bidayetinde, 
Prusya muhafız alayında idi. Ba
zı esrarh işlere karıştı. Cezaya 
çarpılmaktan korktu. Bir fırsa -
tmı buldu, memleketinden kaçh. 

Fransızların (yabancı ıönüllüler) 

alayına girdi. Fasa gönderildi. .'\z 
zamanch, zekisile, ceaaretile a -
lay zabitlecinin dikkat nazannı 

çekti. Aai yerlilere karşı açılan 

mücadelelerde bir çok yararlık -
lar gösterdi. Bir çok kereler tal
t if edildi. 1921 de başçaVU§ oldu. 
İ<'ükbali parlaktı. 

i'akat, ıJJıi senenin nihayetin-

de, istikbalini kendi kendine mah· 
vetti. Bir gece, taburun mitralyö
dlnü omuzuna attı, dilpnan mev
zllne seçmek istedi. 

Kendini tutmak isteyen nöbet
çinin üzerine atıldı. Kalbine bir 
hançer aapladı. 

Asiler, kenci.iaini memnuniye~
le karplaclılar ve tecrübelerinden 
istifade etmek lstediler. 

Abdülkerim, abık Prusya za
bitini kendisine müşavir yaptı. 

Klenn.t, şeyh unvanını aldı, yerlı 
bir kadınla evleadi. Ev ve ba:k 
sahibi oldu . .Asilerden mürekkeıı 

taburlar teşkil etti. Bunlara aske
ri talimleri ölrettl 

Abdülkerime taniye ettilf plan 
§11 idi: Büyük bir islim impara -

torluğu kurmak ve Avrupaya kar
şı mücadele açmak ... 

(De• .... 1 ma ehM • •\ 
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u 

Yapsam 
K a arayı e Stoy dinoviç'ln 

zaferi 

efi ilin Edecek 
(l inci sahüeden devum) Umumi Reisliğe seçecek, bu hususta nızan 

icab eden değişikliği de y~:ıcaktır. 

m m ki? Milli Şef ve Umumi Reh;in scçimını ~ 

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

ispanyanın Halini Görmek 
Ya Tatlı Canım 

Fena Değil, 
Ne Olur? 

Ama, 

(2 inci sayfa.dan devam) 
nasına delalet eder. Memleketir 
manevi bırlığini ve m addi refahını 
temin zımnında Başvekilin yap -
tığı büyük hizmetler karşısında 

bu, esasen beklenilen bir netice 
idi. Manen ve maddeten kuvvetli 
bir Yugoslavya hem Balkan, hem 
orta Avrupa sulhu için elzem olan 
bir istikrar unsurudur. Seçimin 
neticesi, böyle bir Yugoslavya ·çın 
çalışan Stoyadinoviçin vaziyetini 
takviye ettiğinden, Balkan stıl -
huna bağlı olan biz Türkleri ile 
sevindirmiştir. 

.L\'filU Şefin, köylü ve halk ile yaptığı temaslar 
arasında bazı vatandaşların ihtiyaçlarının vaki rrıü 
racaatlannın ihmal veya ciddiyetle aldırmamazhk 
yüzünden temin edilememiş veya teahhura uğı:a· 
tılmış yolundaki şikayet ve temennileri bilhassa 
nazarı dikkatlerini celbetmiş ve bu hususta notlar 
almışlardır. 

PARTİ KURULTAYI Yl~ 
MÜNHAL MEB'USLUKLAR 

· Umumi Riyas t divanı toplanacak ve mün 
usluklar için namzetleri tcsbit edecektir. 
rin bu ay som nda ilanı ve seçimin yılbaşı 
ce yapılması r ukarrerdir. Namzetler arası 
lerin bulundu u henüz kat'iyetle belli o 
beraber yeni s ~ilecek mcb'uslar Drasında 
him şahsiyefü · bulunacağı kaydedilmekt 

A kıl bu ya .•• Herkesin ken -
dine göre bir düşüncesi., 
meşguliyeti ve emeli va r. 

Bazan, kendilıine hiçbir şey sor
madığınız halde saatlerce söz söy
liyen, sizi hiçbir suretle alakadar 
etmiyen ve ilelebet de etmiyecek 
olan meseleler üzerinde izahat 
veren bir nevi hayır sahiplerine 
raslarsmız. 

Bunlar kendiler ince bambaşka 
h ususiyetler taşıyan insanlar di
ye normal cevaplar verenleri be
f "nmezler. 

Ekseriyetle hüsnünıyet sahib i 
olduklarına büyük bir kanaatim 
olan bu insanlardan bahsetmek 
istediğim karakteri komple bir 
şekilde taşıyan nümunelerinden 
biri tam bizim hanenin karşısın
da oturur. 

Sa:bah, ak§am bazan da öğle ü
zeri knrşıla~tığım bu muhterem 
:zat son günlerde büsbiıtün to -
Eutnuya baŞladı. Fakat kımseye 
r:ararı yok. 

Y alruz kendisıne raslıyanlar - ki 
~nde yirmiyi, otuzu geçer - hapı 
) utmuş addedilebilir. 

Evvelki gtin kendisine ..rasla -
mamaya elimden geldiği kadar 
dikkat ettiğim halde yakayı kur
taramadım. 

Bu sefer bizim ahbab yeni bir 
m evzu bulmUf. Bunu bana öyle 
bir anlatış anlattı ki size naklet
meden geçemJyeceğim. 

Evvelki gijn pe.rdesümün yaka
sını kaldırm~, alacaklıdan kaçar 
ribi hızlı hızlı yürüyordum. Me

le malQm zatın eline geçme -
1ekti. Hem yürüyur, h em de 
'!.ı . şimdi yakalanıyorum .. • di

korku geçiriyordwn. 
C'ıddi bir hal almıya b~lıyan 

nefes darlığı içinde henüz teh
li mıntakayı geçiyordum ki 

.ıızndan: 

Murat Bey .. . Beyim bir da
k Ka ..• diye çırpınarak bağıran za
tın sesini tanıdım. Duymamazlığa 

gelip yürümek tehlikeli olacaktı. 
Öyle ya t ramvay caddesinde bir 
adamın arkanızdan gırtlağım yır
ta yırta bağırması herhalde hayra 
lelalet etmez.di. Zaten eğlence a-

• ıyan halkımız ehemmiyetli, gör
meAe <!eğer bir hAdme varml§ gi
bi yol Qıtünde benim tabanı ya
ıuk kedi gibi kaç111mı ieyredecek
ler ve: 

- Bak birader pişkinlik bu ka
dar olur. Alacaklının feryadı vız
pllyo .. Ve yahut: 

- Mon,er .. ne enteresan değil 
mi? Ne dersin polis bu hadi$eye 
vaz'~ed etmeli mi?. diye züppe
lewen cümleler savrulacaktı. 

Ne yapalım derhal soldan geri 
dönüp sesin geldıği tarafa cephe 
aldık. 

Bizim nuenin beyefendi ulla. 
na sallana yanıma geldi ve mü
h1ın bir hidiıe anlatacağını. ha
reketlerile ptennek ister gibi. 
IÖZe batladı: 

- Kusura bakmayın yolunuz
dan alıkoydum sizi.. Malfun ha
reketlerle sözünün doğruluğunu 

hissettirmek istediğim halde o 
bunun aksmi anlar gibi harset 
etti: 

- Mühim bir mesele hakkında 
llkrinizi soracağım. Malüm ya siz
ler bütün dünyadan habudarsınız. 

- Affedersiniz nedir bu mühim 
mesele? 

Gayriihtiyari merakla~ 
Olur ya belki de tesadüfen mü -

h im birşcy öğrenmiştir dedım. 

- B irkaç dakikanızı alacağım 

kusura bakmayın. Bu işi birkaç 
gündür muht elif ıekillerde plan 
h aline koydum, fakat bir türlü 
karar veremedim. 

Bir kere de s ize anlatmam her
halde hayırlı olaca'ktır diye dü
şündüm. 

Hararetli hararetli 

Efendim, bendeniz yeni sene -
nin yaklaşması münasebetıle mü
him bir meselenin şimdiden halli 
ile meşgul oldum. Malum ya 1938 
senesi ile 1939 senesınin kucak -
la~tığı zaman olan tam saat 24 de 
yılbaşı piyangosu çekilmektedir. 
Bendeniz bu sene bir bilet alma
yı düşündüm. Bu biletle beş bin 
lira kazandığımı farzedini1, Tabii 

acara, ı aya\,. ı 
(5 hıd aahJf eden devam) 1 

Tavera, 1935 senesi Temmuz a
yında, mirasa ait 8 milyon fran -
gı tahsil için İspanyaya gider. Pa
raları alır. Fransaya döneceği ~· 
rada ihtilal çıkar. Bilmecburiye 
İspanyada kalır. • 

NihayM, Fransaya döner. Ve 
paraları, Barslonda (İspanya Ban
kası), hususi kasalarından birin~ 
koyduğunu söyler. Buna ait b .• 

de kağıt ve noter tarafından mu
saddak bir çok ta vesika gös1 P

rir. 

Bu vesikalara nazaran, İspan
ya Bankasındaki kasada 8 mil -
y~n frank var. 

Luizle sahte doktor, bu paraları 
Fransaya getirebilmek içi nlizun 
gelen masrafı temin etmeyi dü -
§ÜnÜrler. 

Tavera, Fransa Harıciye Ne7 e.
retine müracaatla tavassutunu is
tida eder. 

İstida muamele göredursun, bu 
sırada Mari Mclar adlı birisin! dE 
işi takibe memur ediyor. Bu o -
dam, polisçe maruftur. Düzineden 
fazla mahki'lmiyeti vardır. Hep
ıi de sahtekarlıktan, dolandırıcı -
hktan, sahte çek imzalamaktan, 
casusluktan ... 

Melar, eline geçirdiği evrak sa
yesinde bir çok kimseleri dolan
dırıyor. Nihayet mesele, Paris "?ll

bıtasına aksediyor. Barslonda yap-· 
tınlan tahkikat neticesinde mil
yonların zayi olduğu meydana çı· 
kıyar. Dolandırıcılar yakalanıyor 

-- -
Baş, Diş, Nezle.Grip Romatizma 
nevralji .kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser 
• • icabında gUnde Uç k•t• ehn•blllr. • • 

uzun bir seyahate çıkacağım. Fa
kat bu iş aklımı kurcalıyor. Av -
rupaya gitsem İspanyaya uğra -
madan dönemem malüm ya ben
deniz siyasi hadiseleri takip ede
rmi. Elime böyle bir fırsat geçin
ce İspanya harbinin vaziyetim ya
kından görmeden nasıl dönebi -
lirim. Avrupaya gitmesem As -
yaya gideceğim. Orada Çin - ja
pon harbinin nasıl cereyan etti -
ğini müşahede etmem lazım. Dü-

Bir Motör bir 
Kayığı Dev rdi 
Dün gec..? Sahpnzarı açıkların -

da bır h=ıd.se olmuş, hüvıyr tı meç
hul bır m tor b ı b .... ıkçı kayı

ğına çarp rnk parç~lamı<; ır. 

bana anlatıyordu 

şündüm. Seyahate çıkmayıp bir 
apartıman alsam nasıl olur de -
dhn. Birdenbire hatırıma yıkılıın 
apartıman gelinee derhal bu ka· 
rardan vazgeçtim. Ben param~ 

sokakta bulmadım ya. Hem de 
canım tehlikeye girecek. 

Ne dersin bu servetle ne yapa
yım?. 

- ........ . 

ATORK 
CI ıneı uhifemlzdea devam) 

1938 de yazmıştır. Bir şezlonga 
uzanmıştı. Kağıt istedi, hiç bozup 
çizmedi, ezberlemiş gibi yazdı. 
O ne yaptığını ve ne yapacağını 
bilen adamdı. 

Vasiyetname yazıldıktan sonra 
ertesi gün. Beyoğlu altıncı note
teri çağırdı. Beyoğlu altıncı no
ter i, Taptas hanında İsmail Kun-

ter in idi. Vasiyetna menin içinden 
çıkan ve noter tarafından tutul -
muş olan zabıtta, İsmail Kunterin, 

Atatürk'ün huzuruna nasıl çıktı
ğmı şöyle anlatıyor: 

·Bugün 6 teşrinievvel 1938 sa
at 11 i 10 geçerek dair emde işle 
meşgul iken Atatürkün beni ça-

ğıı~ğın.ı tebliğ ettiler. Saraya 
gittim. Huzurlarına çıktun. Ora
da Genel Sekreter Hasan Riza So
ya k ile Dr. Neşet Ömer İrdelp 
h azır olduğu halde Atatürk üstü 
kapalı ve mühürlü bu zarfı bana 
uzattı ve: 

•- Bu benim vasiyetnamem -
dir. Size teslim ediyorum, kanuni 
icabatuu icra edersiniz.• dedi. İt-

bu zaptı huzurlarında tanzim et
tim. Altını hem Atatürk, hem de 
hazır bulunan Ha.san Riza Soyak: 
ile Doktor Neşet Ömer İrdelp be
nimle birlikte imza ettiler.• 

Bu hususi vuiyetname, Atatürk 
öldükten sonra, İstanbul Cum -
huriyet müddeiumumiliğine tea
lim edilmişti. İstanbul Cumhuri
ye t müddeıumumiliği de vasiyet
nameyi Ankaraya ıötürdü. Orada 
Ankara üçüncü aulh hukuk h1-
kimliğine verildi. 

Vasiyetname 28 :!lUncitqrln 
1938 de saat 15,30 da Ankara 11· 
çüncü sulh hukuk mahkemesinde 
açıldı. Bu açılma celsesindt Ad
liye Vekili Hilmi Uran, Dahilly• 
Vekili \'e Parti Genel Sekreteri 
Dr. Refik Saydam, Hariciye Ve
ki1i Şükrü Saraçoğlu, Kütahya 
meb'\Wanndan Mebmed 8omer 
bulundular. 

Yağkaj nır da 21 numar lı ev
de oturan !!" an oğlu Ali ile ak
rabasından E,,.rd o(lu Mus~::ıfa 

isminde iki balıkçı dün ak am ba
lık avına çıkmı~lardır. llalıkçıl:ı · 
Salıpazarı c.çıklarından geçmek -
telerken henüz hüviyeti tesbii c· 
dilemiyen bir mo.ör balıkçıl mn 
kayığına çarparak parçnla.ııı .c ı 

Denize dökülen balıkçılar giiı.. 

h al ile yüzerek sahile çıkmışl..ır -
dır. Zabıta meçhul motörü arı -
maktadır. --

.(5 in r i sahifeden devam> 
Fakat, Abdiılkerim Fransız Vf' 

İspanyol kuvvetlen karşısında 
mukavemet edemiyrceginı an -
layınca teeslim oldu. Klerms de 
yüzbaşı Şimit tarafıııdan kuruları 

pusuya düştü, yakayı ele vcrd·. 
10 Şubat 1929 da, Marakiş di -

vanı harbi idamına hüküm ver -
di. Fakat, bazı tavassulla r netı • 
cesi cezası müebbecl küreğe t:ıh -
vil olundu. On sene evvel Güvar. 
adasına gönderildi. 

Mahkumlar arasında, disipline 
riayeti sayesinde, arkadaşlarına 

gözcü tayin olundu. 
Fakat, geçenlerde kafa tasınc1 

sıkılan bir kurşunla öldü! , 
Resmi makamata göre Klerms 

bir kazaya kurban gitmiştir. Son 
zamanlarda Avrupada harp teh
likeleri bq gösterince, diğer mnh
kfımlar kendisine eski b ir Alınan 
zabit i olduğu için, hakare t etmiyc 
başlamışlar, o da bundan çok mü
teessir olmuştur. 

Halbuki Klerms öldürülmüş -
tür. 

Hapishane gardiyanlarından bi
ris inin iki kardeşi, Ri! muharebe
sinde. Abdülkerimin askerleri ta 
rafından öldürülmüştür. Son gün
lerde bunları Klermsin idare •.:t -
tiğini öğrenince tabancasını çe -
kerek malıkfunu öldürmüştür. 

Sellmiye Askeri f 
Satınalma Komis· ı 

yonu ilanları 
1 - Tümenin Selimiye ve Kara

deniz Boğazındaki birliklerile Hay .. 
darpaşa asked hastanesinin on beı 
günlük ihtiyacı için pazarlıkla 160-0 
kilo ıspanak, 1600 kilo lahana ve 
3200 kilo pırasa aatm abnacaktır. 

2 - Puarlık 17/12/938 cumartesi 
günü aaat onda Selimiye Tüm as -
kerlik dairesi binuındaki tümen 
sabn alma komisyonunda yaptla
caktır. 

3 - Pazarhk sonunda t akarrür e
decek tiat üzerinden '9 15 teminatı 
derhal tümen muhasebe veznesine 
yatınlacaktır. 911& 

l - Karadeniz Boğazındaki alay 
için 2000 kilo ıaz 17/12/38 cumır -
teai günü saat 11 de pazarlıkla ı:.
tm alınacaktır. 

2 Pazarbk sonunda takarrtlr e -
decek fiat üzerinden ~ U5 kat'! te
minat tilmen muhıllM Hmesi.M 
yatınlualmr. 8111 

Ankara 14 (Hususi muhabirimizden)- Parti .{U

rultayı ayın 26 sında toplanacak ve İsmet İnönü'rıü 

Yeni yıl it inde Millt Şefin diğer bazı 
lcrimiule de tetkik seyahatinde bulunacağ 
ile daha geniş mik-yasta temaslar ynpacağ 
maktadır. 

Franko Yeni Bir 
T aarauz Haz rlıyor 

oma 14 Hususi) - Avrupa 
meselelerinin yeniden göz
den gcçirilınc_ ı y.:ıklaştığı 

ve dort devlet arasında dünya is
leri:ı YE n· bır vC'çhe verı!mek is
tcndigı şu ::;ıraalrda İspany'l me
selesinin de ) C'nid n hah.'..; mevzuu 
olacağı ve bu ışın art.k kokiin
den hallolunacaı; anlA:jıJrr.aktadır., 

Bunu gozönünde b•ıJunduran 

be de nihayet verip memleketi 
yçni baştan tensik edebilmek için 
yeni ve büyük bir taarruz h:ızır
lığına girişmiştir. 

Büyük surprizlerle dolu ofacagı 
tahmin edilen bu harbin neticey; 
temine imkan verebilecek ~r. 
kanlı bir savaş olacağı muhakkak 
görülmektedir. 

mmısın 
(1 ind sahifeden 

Franko, verilecek karnrlard:ı mü- ı 
l'ssır bir rol O) !.ıyabiln•t'k ve yıl
lardanb~·ri devam edc:n dal"!ıli ~ar-

Bu harbin yakında başlıyacnğ? 
ve Roma mülakatına kadar İspan
ya işlerinin daha ziyade vm·uh 
kesbedeceği beklenmektedir. 

Galatada Kemeraltı es 
Panayot isminde b1r süt( 
nında garsonluk eden İs 
Mehmod adında bir genç 
det evvel bu civardaki u 
!erden birinde oturan unı 
dınlardan Sultana ile ıa 
gönlünü bu kadına kaP 

--~----------------------------...... -...------~--------~-------~ Gün geçtikçe SuıtanaY A S "I h • • ı • y • olan sevgisı artan Mehrtı vrupa U U çın enı yet Sultanaya beraber Y 
sını teklif etmiştir. suıuırı. G • f. ç bu teklifi kabul eder gib~ \:" i 1 e 1 er 1 ] i 1 y o r müş, sonradan teklıflet 
!andıkça Mehmed ile alaY (1 inci 1>nhifcdcn ric \·am) 

l<~rar.sanın uzlaşmamazlık ve 
anlaşmamazlık sı~ asetinc İngıl -
tereyı de teşrik c:tmeğe teşrbbüs 
edilmışı. Fakat GoJvalarm hara· 
retli gayı etleri üzerine Londra - -
dan ikıncı bır so uk duş dokül
müştüı. 

sız mıllt:!tınin bu heyecanına ter- )1 

cünıan olmak üzere yakuıda Ktlr- başlamıştır. Sultannnın 
sikaya gidecek ve Frr.nsanın em- birçok erkeklerle koTl 
niyeti ve müdafaası hakkında ga- gören ve Sultanaya het ~ 
yet mühim bir beyanatta bulu _ sına olursa olsun malık od 
nacaktır. tiyen Mehmed nihnyet ,, 

tcro Diğer taraftan Mussolini de ay- şanı Sultanayı bulmuş, , 
ni maksadla Sardunya adasına gi- ni tekliflerde bulunınuŞ {c 
d k d I.lal ·· t·1- kabul etmedı"""ı· tnkdirde Uzlaşmak istemıycnJer, eğn In- ece ve ora a yanın mus dA-

6 
gilter<i_nin Jıarb tesaııiıdüne gü - bel emelleri ve yapacağı işler ve olacağını söylemiştir. 
venmişler ise mübherniyet vak - tutacağı yollar hakkında gayPt Biraz da çakır keyif 0 

tinde aydınlanmış demektır. mühim beyanatta bulunacaktır. tana: n 
Londranın açık beyanatı, Pa - Mussolini bu seyahati bu ayır. - Sen bir kadını bCS 

riste hoşnutsuzluk uyandırım~tır. ı 18 ınde yapacağı cihetle Dalndyc, dam mısın? diyerek nlıl) 
Bu inkısar, Münihten sonr:ı adi- Mussolininin söyliyeceği nutl lı ce- başlamıştır. {e 

Hine bir sulhe mani olan ve ta- vab verecektir . Sultanan.m bu halin~eti 
rihin VcrsailJes'a doğru aksi bir İkı d~'<Pt arasında bu suretle d e hiddetlenen ve go ıtt 
seyir takip etmesine çalışan harb- başlıyan sıyasi diiello bütün şid- r an Mehmed bıçaf,fJ.Ill irııs 
C'uyane ve demokratik <'ereyanla- detile devam ederken Almanya - tananın vücudünc saP s 

k k b ·ı· f d ı b. nın da ken;:Ji emc11crıni tahakkuk ra <ırşı oya ı ırsc, ay a ı ır lamıştır. ·.;t! 

neticl vermiş addedilebilir. Bir ettirmek yolunda hızla yürümek- S ultanamn yan<lıı1l J~Jl· oı 
1 h . . d h t edir. nr ,,. ~ an aşma avası ıçın e ve mua e- lar içinde yere yuv .. 01ç:ııı 

delerin tadili suretıle halledilme- Almanya şimdi herşeyden ev - r en Mehmed elindekı etJlij 
si lazım gelen meseleler r vcut- vel Ukr anya meselesini halletme- k k k jSt 

r e atara açma A,..J t ur. 20 senedenberi yapılan hata- ğe karar vermiş görünmektedir. etraftakilerin feryatl,...fılld' 
lardan ve haksızlıklardan sonra Bu maksatla Çekoslovakyadald yetişen memurlar ta~'Jloet1 
A h · · k ı · · Ukranyadan ba~Iıyan teşkilat ~ Ü y~rı ·-"' vrupaya a engını ve uvve ını .,. kalanmıştır. ç slıJt»"' _ 
iade etmek için takip edi1mesi propaganda Leh Ukranyasına ka- yaralar a~ olan . Jı 
lazım gelen usul budur. dar yayılmıştır. kurtaran otomobili ıle ~ 

Lehistan yeni vaziyet karsl!ın- zabıtB 

L ondra 14 (Husus) - İtalva ~ kaldırılmıştır. 
da Berlin - Roma mihverine kar- · matbuatı hemen hemen bil· devam etmtktedir. ~ 
şı olan siyasetini t:ımamiJe değiş- ...-o---~ f tün sütunlarını Akdeniz .I:'le-
tirmeğe ve Moskovaya daha ziya- V il 

selesine hasretmekte ve İtalya me- de yakınlaşmıya b~lamıştır. Partı· n. on,, .; 
nafi ve emellerinin tatmin ed il - ol 

Esasen Berlin, Danzig mesele- ı tsııb 
mek sırası geldiğine daima işaret sini de artık sür'atle halleyleme- ı·.J=-Hhe·y~~ty~ p•r~:.:~ıı· 
eylemektcd irler. ğe karar vermiş gör ünmektedir. ~ sıı >"»' 

İtalya tarafından bir taarruza İşte bu yeni vaziyetler ortaya de toplanacaktır. ·net f- i51 
uğradığı takdirde Fransaya yar - halli müşkül, beliti de imkansız dün Parti merı.eıı ııJJ' ,e 1JI 
dımda bulunacağına dair İngilte- vini Hüdai J{aratabB ~ 

sayılacak mühim meseleler çı - de bir ihzarl topı:ıntı ..:.tilrı re'nin b ir taahhüdü olınadıj!ına karmakta olup bu yüzden Avru- ııy• .,-
dair Çemberlayn'in vaki beyana tı pa sulhu için y~ni gaile çık?nl§ ol- Yarınki topla.11 -~-- tı • 
Romada sev.inçle karşılanınıştlr. I maktadır. kaymakamları cı;~e et"' 

Gerek bu beyanat gerek bu be- ZAYİ ve az.l:ırm ,uau 
1 yanatın İtalyan matbuatı tarafı!"!· A k d .. tahd ik ahib ceklerdir. ll '",ıtr' 

U k 1 h .. k. n ara a mus em en s ~l:d' 
dan hararc e arşı arunası, u u- b 1 d ğu Ank "-- 'L. zkıir hissenin JıU ııJ 

· b ·· kü · . h u un u m ara memuruu- -.oo- me ~ 
metm ugun sıyasetıne mu a - tiflnin .ın63 alı irmi b ilim eylerim. r.' 
. l hf"ll l . pera ._ numar y e, . -.ırttl 

lü o an ma ı errde evve ce ~:ıe r lık 1 h. . k b tt" Mütekaid cfOiS .r. ? 
edilen ve 16 nüıanda Romada im- ıra .. ası ıssemı ~y e ıın. ~ıv 

.1 k 1 İ .1 . İt 1 Muracaatla bedelinı alaca!ımdu:ı za edı en pa t a ngı terenın a -
yaya Akdenizde bazı menfaatler 
temin eylediğine dair olan ilıt.i -
mallerin doğru olduğu suretinde 
tefsir edilmektedir. J 
Diğer taraftan bu beyanat Fran- jJe' 

aada hi~ de iyi kar~ılanm~rnış. ~ii- Amerikan Ve Fransız Geıtl ~ıe' 
kfunet ızahat istemış, Pans1ekı ln- •• cJif 
giliz sefiri Fransız Hariciye Na- J T • • DüşUt ·"'' 
zını ziyaret ederek bu sözlerden apon ayyaresını re -~ 
İngilter~nin Fra?sız _toprakları~ııı Lonclra 14 (A.A.)- Evening Standard gazcte~ine /o~',,1 
b~~ka bır devlet~ elme geçmesıne knwıda ~ japon bombardıman tayyaresine Aıtıcrika i,.ı ~.-' 
musaade edeceğı manası çıkarıl - • .. il F d sup ve A.ıt' --"~ 

. aup bır motor e r~ onanmasına men .,ıa.r• ~' maması hususunda temınat ver - ~- ltında bul L· • t afmdan atıJaı:ı to, . r mua-ıı • wıan uır gcmı ar ~ 

DUf ır. - olmU§ ve tayyareler denize düşmüştür. ri.,;o ~ 
Fransız hüktlmeti İngiltere se- . Sta d d t . .. h rp gemile •ht.ı 

Evenıar n ar ıaze esıne gore a : • -__ .. taJJ ..,. 
firinin Londradan aldı~ talimata ... - .. ı.ta olan bu ta arelere uza~ _Ati , 
tevfikan vaki bu temınatmı kHi alçaktan u.....-- YY de ~.,-- ,:1 
ıddetmi§ ise dQ umumf efk:Ardakl Bu haber, tinıdiye kadar Re Lomlra ve ne • ,,,__,~ 

heyecan henüz zail olmadığı gibi , mit değildir. • • ~ ~ 
matbuatta da bu hal kendini gÖI- 1 Ayal mubal»ire göre Çinliler lnr y~k .... ~ 
termektedir. 1 tayyareleriai diifünnüıler ve tayyaream Bu& 

J'ransu Bqvü.lll Daladye, J'rın- tarafından öldUrUlmiqtür. 
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J Kadıköyünde Osınannğa ınnhallesinde Kii!:fçıbaşı soka ngi tere ransa yı tında 15 No. lı evde iken bulunatnıyRn Reliğe: 

fstanbu. Lörd ;OCtl İcra rJemur:uğu:ıd n: 
Vafnız l"·akmıyor Emlak ve Eytam Bankasının Kadıköy birinci sulh hukuk mahk J ~ 1 mesinin 6/4/935 tarih ve 934/505 sayılı ilamile alacağı olan 87,48 lira• 

Fransızların Ve İngl. lizlerin elin· nın 10,20 lira masarifi muhakeme % 10 avukatlık ücreti ve !cra ma 
(4 llnrll ıabi!eden du•m) fi ·ı b b h ı h k 

İ de bulunan Yerlerdeki t'
'alyan • ra arı e era er ta sı i " ;<ında .\·a;.ı:lan takio neticesir.dc a •resıı .z 

bir madde vardır ki talya Krallı- ·· d Yazan: RAHMİ YA(UZ No. 50 
1 

d k d' ekm k . t . gon erilen icra emrine mübaşiri tarafından verilen meşruhatta me 
ğı dahilinde bulunmayan İtalyan- ::• a den 

1
: ç F e ~ e~esı kür adreste bulunamadığınız anlaşılarak icra emrınin iliınen tebliğine 

!arın asla yabancı sayıla.mıyacak- ğalrş1ısın 1 .azlyad ızh '~'aknsızyfar tieh- lkarar verilmiştir. Tarihi ilandan itibaren bir ay urfında vııkarıda ya• 
!arını yazıyor. l\1esela Fransanm ı • ngı ı er e a,.. e ıye e- lı bo 1 . . • 

k . t" ded' 1 Mal zı rç ve masraf arı daıremızın 935/1340 No. Jı dosvasıra ödeMeniz; 
idaresinde olan Korsikada doğ • sap etme vazıye ın ır er. - ı· d B "'dd .. d h"'k 1 . 

Hiç Bir areketimizi Düşman 
d 1 1 ld - k d azım ır. u mu et ıçın e u mo unan parayı ödemez tetkik mercl-

muş, büyümüş ve hala da orada ta at elmvve ce tne eUr 0 u~Hpe t e inden temyiz ve yahut iadei muhakeme yolile aid olduğ~ mahkemeden 
Yaşamakta buiunmuş olan bir 1- unu u amış ır. mumı arp en 1c . b k 1 d . b. k .. 

İ 'it d uhta . t ranın gerı ıra ı masına aır ır arar getırıım,.dikee cebri icra va-
talyanın, bu kanuna göre ve şim· sonra. tngıF ekaretaln. ay~1 . mli rıye pılacağı ve yioe bu müddet içinde mal beyanında buİunr.ıanız bul~n-

Gözünden Gizliyemiyoruz 
taggarege Karşı En fqi A1üdafaa Siliihının 

Yine Tay yare Oldu ğ:.ı Malum Değil mi? 

diki İtalya hükıimetinin nazarın- vernıış ı. a gı ız sanının, h . 1 .k 1 h k ! 'I' . f haki im . mazsanız apıs e tazvı o unacağınız ve •il a e rnı·haııf bey~nd• bu· 
da hiç yabancı değildir. Cebin • hngt'. ız ırtulanının tı mB 0 a.szdı cı· lunursanız hapisle cezalandırılacağınız icra emri t.eblıği yerine geçmek 
deki pasaport Fransız pasapoctu e ı unu mamış . u yu en .• 
imiş, nüfus kağıdına da ehemmi· Maltalı İtalyanlarla birçok ihti- üzere ılan olunur. •910_9_·-------------ı 
yet verilmiyor. o da bugün İta! - l.iflar da çıkmadı değil. Llkin -ista,bu c. Müdde umum. i~f nde 1 : 

liıı ..._ Zararları bir tane, be~ tane, 
~aııe değil ki ... Saymakla bit 
~ lttiikenrnez! En fazla zararlar. 

ilgi! bakımından oluyor! 
..._ tie gibi' 

~ liıçbir hareketimizi düşman 
~n lld."'1 gızliyemiyoruz. Bura -
ıı.rıı hır gemi başka tarafa gitse 
\ııı al görüyorlar. Yerimizden 
~ lfdanır kıpırdanmaz Güin E 
"tt~'lt Col)"Qt'ın, Çanakkalcyc 
ııııı:-•n Reglan monitörünün a -

..._ a ateıııerile hırpalanıyoruz. 
lııııı !luna bir çare aramak liz.ım 

•ndanı 

rı.' li:vet.: ama bull141abiJirse. 
"'tçi 
•1ıa b· elde tayyare define mah

ır 'L, 
IİıııQ· ı..; top var ama .. onlar da 
tıı. 'Ye kadar bir netice alama • 

t. 

~ 'rayYareye karşı en iyi mü
~.ıı ~ "114ıtası yine tayyaredir. 
.,, llııı unu ıleri sürerek nezarete 
'«t Uıııl kararglha bir müra • 
,/aııtun. Henüz cevap verme--

il)~ 'ra.yYare mi istedtniz Ami • 

~~Yet .. MüstahkEm mevki em· 
~~ hava filosu verilmesini 
~'ti l'lı.kaıım ne cevap yere-

~ 
l";o., bey Lir M1 dü•ündü, .onra 
I 4Ceıı· - w 
'1lcl,ııı. lrıi başkalarının duyma· 

't, ı.ı1telldişelenir gibl bir tavır 
' At'" İllve etti: 

, 1,. llsbeı cevap vel"ecı*lerlni 
>ıı ~0:ıı.nı. Çünkü elde mater
~~ h~ · 'l'ayyare mevcudunun h• 
C. ~ııı,:1 ınuhtelif cephelere da
-.._ilti ~u arada Çanalokal.eye 
'111 il •n tayyaresi göOOeril-
llı;q ıııa. .•. 
~ ~;; Arif beyin ağzından sÖ· 

\ııı,. cı~•r k if el · d' ,~IJ. eş tayyar erıy ı. 

Pıtı.~ dil~~·'~llfi. forse aıra!arında 
~ı:"~ ""11.lr(i[du. Öteki. de yere 
~ 1a~1llıecburlyetinde kahnış. 
~ ıll>ıı llıları ile istabılize tesı -
'ı~ l!d.U llıen parçalanmış, hal~ 
.,_ dı ~ 9ınedi. Hem tamir edil· 
"'! ~.. tayylril ile bir iş gllrül-

ıı:"tt 
Şllııciı b.alckınuı var. 

C. llun ben bir noktayı dtişü r.· 
liyar ~ ~lZinle görüşmek için 

!'1, ~ııııte geldim. 

tı1c l,ı. ~kında Amiral'. 
~aı u tayYare meselesi et-

•~ııı lıty ' " "'1 ~ h~ it tüldu, tevazula kendi
"'tt'ı- etrafında konuşmak • 
%ıd!at edllınesini istiyen bir 
A..ıı. •. •nıa.ttı: 
h ·~ A~• 

1 u it ile "'.'raı cenapları .. Be-
ltı "~ltt hıç al!kam yok. Bu
t~et-ın ".1 sizce malum. Al
llt.ı. tsın d .. 

"""' Old Upnan forsalar 
1
, b~. u~u takdirde Ya -
l}L l fır .. - . . • h;ı0 ,.. yet!şıncıye ka· 

~lq ~ o,.~~ durdurmak, 
~ ''llJ.. b ll:na\. 

llt~ar ~da Arif Beyin &ö-
Yi eati.: 

· ı-u~ Yı... Al 
,,~~I evv dı~ıuz vazifenin 

1 h·~ill h. el.l tayyare taar-
•."ll rtal'llf 
1 bühtin· edilmesi, ha-
~ ır İtat ~n elimize geç.irll-

''t& qı i!yıe <ilıa kolayla§acak. 
1 hı ~llılltnt Aınıral fakat ... 
~t et~ hı sizin ısrarınızı 

ıı · r ha:va fileısu gön 
• tıı, 

l ~'lıı. ~~llid 
. ~, 1<ı Ş.tııd.en talebimi tekit 

1tiıı;. ~r.llı~ 3
1Zden ricam şu: 

'r ~ "l b bırıııci kuman • 
toıı '" y alırıye nezaretine 

: ~~t~iıı;ıı alın. Düş,ınan hava 
'I\. "'ll Yerdir.· 
\ı ~ a. eııııeı ,.ı zararları, 

~ ıı~~a oluşlarıru bil-
~ 1-"ııı' Rereltgerek ikil deniz 
1 llı~h tabya ve "stih-
·~ lı"ıı arebe . . ı 
;, ~Q •lt i Vazıyetlerini • " ııı. çın .. 
ı1 "'~! ll<l.ını ,. ınustahkem 

Qlq , .. <l!ııiıı· 151 eınrinde bir 
... ın .. 
""iıı. ~ nokt Vucudüne ın. 

\,llıar1ııı. 85'."dan ısrarla 
kı elbir!iği ile 

, unu temin ede:, b11J.ada düşman 
•·dva kuv·,cti"rinın faaliyetine 
.~on ,,eririz. 
Arıf Bey c!ü~ündü. O, Amiral 

Ozi.dum un $:ıze başlay, ıında ken,. 
·l.sine ba1l:~ :eki flı r yapıl•cağını 

Halbuki Ozidomun istediği (fi
Jcr iştiraki) nden başka bir şey 
qPğildi. B'ııaenaleyh donanma i
ımıci kumandanı buna muvafakat 
etti. 

- Hemen yazayım Amiral Am 
'!la, bunu nazarı itibare alırlar mı 

k deını mı·' Bu Habış' istan harbi başladıktan son- ,. 
yan ır ına mensup 6' ·• usküdar adliye binası inşaatı kapalı zarf u>ulile eksiltme'. konut-
kıl.f' ra İngiltere ile İtalya arasında da 

ş'~ halde böyle bir Korsikalı İ· gerginlik başgösterince İtalyanlar muştur. Bedeli keşif 54452 lira 40 kuruştur. Muvakkat teminatı 3373 
Malta meselelerini de kurcala _ liradır. 1!1ukavele hususi ve fenni şartnameler proje ve keşıf hulasa-

talyaya gelerek gönlünün sevdiği mıya ba·'amışlar ve orada İngil· sile buna müteferri diğer evrakı görmek istiyen tatil günleı •"iden ma-
hir İtalyan kızile evlenebilir. İz • terenin İıaı.vanlar aleyhine bir i· ada her gün İstanbul Sirkeci Aşir Efendi sokak 13 numarada Adlıye 
divaca hiç mani yok... Bilakis. Levazım daires'nde görü.ebihler. 
F k t K "k d İ' ı aya gelmış· dare kurdug" un uileri sürerek bu· a ·a orsı a an ,a Y Eksiltme 27 /12/938 Salı günü saat 15 de Adliye Levazım da re• n-• aooıış, buııu:ı için o bahiste hı' 

n:•r y:.irü\memeyi ı:sas tutmuştu. (. ;Jmem! 1 b . F ? o an ı'ş d~ na lakayd kala.mıyacaklarını söy- İ 
(Utvanu var) o.an ır ransız. zam ~ lediler. Bunun üzerine 

936 
senesi de yapılacaktır. stekliler teklif mektuplarını ve en az 40.000 liralık bu 

===============--=~===========! ğişiyor. Bö.ı·ıe bir Fransız gidecek, işe benzer iş yaptıklarına dair idnrelerinden almıs oldukları vesi'.·a-
- ı· 1 ',ô~ . ı~- İt ı D h'I' N t' ··ra eylülünde İngilizler de Maltaya · r y - a ya a ' :ye ezare ıne mu • !ara istinaden İstanbul Vilayetine eksiltme tarihinden 8 gün evvel mii· 

t ed k d U .. saade a evvelce verilmiş olan ve on beş 
racaa ece , ora an m • racaatla alınacak ehliyet ve 938 yılına aid Ticaret Odası vesikalarını 
1 k İt J kı ·ı nı· on altı sene devam eden muhtari-aca ve sor.ra a yan zı e • havi kapalı zarfları eksiltme günü olan 27 /12/938 Salı günü ihale sa-
kô.hlanabilecek. yeti geri ald,Jar. O zaman ltalyan t' d b" 1 a ın en ır saat evve ine kadar satınalma komısvor.luğu r~isliğine nu-Meşhur Adamlar 

Yeni kanun tabii yalnız Fran- gazetelerinin İngiltere aleyhine 1 kb mara ı ma uz mukabilinde bizzat vermeleri ve y~hut dış tarafı mü-
(4 Undl •alııfeden devam) de bir mırıltı başladı: cBiliyor mu- sızlara göre yapılmamıştır. Bü • neler yazdığı da unutulmamıştır. h"" ·ı k 1 ur mumı e apatı mış ve ismile açık adresinin ve hanfti işe aid ol-

olmuyordu. Liik:n biıd~nbırP ~ sunuz bu kim? W. bankası ışinde tün ecnebilerle bir İtalyan ara • Şimdi Malt> adası İngiliz müs · duğunun yazılması şartile ayni saate kadar ideli taahhütlü olmak üzere 
değ.şti. Kalubalıkta bir hareke:, müthiş bir rolü olup da suçu isbat sında aktedilecek i>ıdivaçlar için teınlekeleri gibi idare ediliyor. mektupla göndermeleri ilan oıunur. •8848, 
umumi bir mırıltı hasıl oldu. Yıi>:- edilemiyen meşhur dolandırıcı..• bundan sonra Dahiliye Nezaretin- ltalyanların milli emelleri tat- ===== 
ler gülümsemeğe başladı. cAh be· Bunun üzerine büsbütün çileden den ayrıca müsaade almak lazım mio edilip edilmemesi bahsinde Bütün aj?rıtarı kesen 
ni gbrdiiler!• dedim. Ne g~zer? B~ çıkan bizim yolcu arkadaşa e"'· gelecektir. Fransız, İngiliz veya f--"«•cnin Fransavı yalnız bı- } • b" •ı A '" emsa sız ır ı aç •· l:areket benim iç;n de;:ıl metre !erek: başkası. rakacağı zannedilmemektedir. 
sim §antözeydi. O da geL'll~ k: 'ı - Duydunuz mu? dedi. Hepsi Bundan maksadın ne okluğu '" ,ıaze,eıerinin verdiği ma· 
balığın arasına girmegc uğrai•Y<'r- de dolandırıcı Fula'yı tanıyorlar. aşikar: Şimdiki İtalya, hududları lıimatta~ anlaşilan şu oluyor: 
du. Mırıltılar şuydu: •··· Geliyoı. Fakat sorsanız bunlara, Çaykovski, haricindeki İtalyanları da mad • H5.diseler üzerine Romadaki 
Nefis değil mi? Hele küpeleri!.. Gorki, meşhur filezof Solovyof'u deten kendi içine alamıyorsa da Fransız elçisi lazım gelen teşeb • 
İşte o zaman liıtfcn nazarı dıkka· tanırlar mı? Eminim ki hepsi men- h'.ç olmazs. manen bljilları ken- büslerde bu:unmuş, sonra İngiliz 
ti cdbettim. iki amatör san'atk~r fi bir şekilde kafalarını sallıya • dine çelonek istiyur. elçisi de Londradan aldığı tali • 

NEOKÜRİN, Baş • D~ ve Romatzima a~ı
larını derhal keser. 

olduklarını iddia eden basık alınlı caklardır. Bugün Fransızların idaresinde ll"atla bu tl'şebbüsleri teyid et 
iki musibet h.-rif bana bakıp mı- Arada üç dakikalık bir sükılt bulunan bazı yerlerde çok İtal - u-Jştir. 
rıldandılar: cİşte aşıkı!• nasıl '10· oldu. Bu sırada mühendisin mu- yan var. İtalya hükumeti bu yer· Bunlar rEplomatlar arasında NEOKÜRİN, Grip, Nezle ve soğukalgınlı-
şunuza gitti mi? Bu yetmemiş gibi lıatabı sıkılarak büzüle büzüle teri alamıyorsa da oradaki İtal· cereyan edtn resmi şekillerdir. 
yanımda oturan kısa boylu hir sordu: yenların iruınlıkla bağlarını sıkı Fakat İtalyan matbuatının vazi • 

ğında emsalsiz bir devadır. Ateşi düşürür, vücut kırgınlığını alır. 

NEOKÜRİN, Bayanların aybaşı sancılarını keser ve adeti kolaylaştırır. 

NEOKÜRİN'i daima tercih ediniz. NEOKÜRİN mideye, kalbe ve 

böbreklere zarar vermz. Günde 2 - 3 tane alınabilir. NEOKÜRİN 

ı züppe de bana dönerek: •Şu öne - Müsaade eder misiniz ben de tutmak gayesini takip ediyor. Fa- yetinden snlaşılıyor ki İtalya, 
doğru giden kadını tanıdınız rrı?. size birşey sorayım? Puş Kov a- kat burada yalnız Fransızların i- Fransa arasındaki münasebatın 

dedi. İşte o ... Sesi münekkidlerin dını duydunuz mu? daresindeki yerler mevzuu bahis böyle gerginleşmesi karşısında 
boşuna gitmiyor amma oe olursa - Puşkov mu? Hayır duyma • değildir. İng.lizlerin elindeki Mal- İngilterenin liıkayd kalamıyaca-
olsun enfes bir kadın .• ben de bu dım. ta adasında da birçok İtalyan var. ğı Romaya bildirilmiştir. Halbuki 
fırsatı kaçırmadım ve sordum: Muhatabı büsbütün ez:lip bü· Maltalıların emeli İtalyaya geç· İngilizlerin seyirci kalacağına hük-

ismine dikkat. Bir kaşe 6, Altılık kutu 30 kuruştur. Her eczanede bulunur. 

ccŞu köprüyü yapanın kim oldu· ziilerek: mektedir. Şimdiki İtalya da Mal· medilerek Romada ilk günlerde 
lstanbul Komutanlığı Satınal

ma Komisyonu ilanları 1 ğunu biliyor musunuz" c Vallalı - Puşkov benim adım, de<li. talıları düşiınmemezlik edemez. b'r takım ümitler beslendiği son-
bilmiyorum, mühendisin biri yap· • Hiç duymadınız değil mi? Otuz Onun için bunları tamamile !tal- radarı anlaşılıyor. Harb Akademisinde yaptırılacak! 15450 liradır. İlk teminatı 1159 li • 
mış .. • daha bir sürü sualler sor · beş senedenberi Petersburg üni • yan ırkından olduğu ileri sürü - İ tamiratın açı.: eksiltme ıle ihale:.ı radır. Şartnamesi her gün Jromis • 

stanbul Asliye üçüncü hukuk 
dum. Meselii kilisenizi yapan kim? versitesinde profesörüm. Ayni !erek onlarla olan bağların daha 28 birincikiinun 938 çarşamba gun" ü yonda görülebilir. İsteklilerin ılk 

mahkemesinden: 
Şehirdeki gazeteyi çıkaranın adı zamanda ilim akademisinde aza- kuvvetlenmesi lüzumundan ıs - saat 14,30 da yapılacaktır. Muham· teminat makbuzu veya mektubla • 

d . • İl'h H. b' · · b y Ot k k ı b h d"l" İstanbul vakıflar başmüdiriyeti 1 k ne ır · a ·· ıç ınsıne cevı ım.. uz, ır tane telif eserim rar a a se ı ıyor. men keşif bedeli 1095 lira 15 kuruş· ri e 2490 sayılı anunun 2 ve 3 mad-
d S b . -' 1 k d İ Ak ·· tarafından Alacahamam civarı:ıda İ vereme ı. on ır su..., o ara şu· var ır... talyanın şimdi denizde boy· tur. lk temin3tl 83 liradır. Şartna· delerinde yazılı vesikalarile berzber 

nu sordum: •Şu şantözün dostu Yolcu ile muhatabaı birbirine le bir ırk sivaseti ileri eiir•·l'k Çelebioğlu Alaeddin mahallesine" ıncsi aid olduğu şubesinden bedeli ihale günü ihale saatinden en az 
kimdir bilyior musunuz? •Bili - bakıp gülmeğe başladılar. _ - fahmis sokağında Haraccı hannııı mukabilinde alınacaktır. İsteklile - bir saat evveline kadQr teklif ı k-
yorum, dedi. Mühendis Krikin3v - Askerl fabriit.1ı.Jt 1 alt katında bir No. lu odada mukim rinin ilk teminat makbuzu veya tublarını Fıııdıklıda Komuta !ık 
adında biri... Gördünüz mü efen- Mide, barsak ve iç lıastalikları lıl I Vahan Nazaret aleyhine mahl.eme mektublarile ~490 sayılı kanunun Satınalma Komisyonuna verme • 
dim, ertesi günü belki ga~eteler muayenehanesi _ n arı nin 938/492 No. sile açılan men'ı ~ ve 3 maddel<:rınde yazılı vesika • lerL ·9023· 
bahsederler, dedim, ve bütün ıı,a- 149 kalem ate,e mukavim muhtelif mıidahale davasında, müddeaaleyh ,3rıle ihale gununden en az seki7 .ljl. 
zeteleri aldım; resmi, bana mi: - Or y Hallacyan 'fuğla ve harçlar alınacak ıliineıı vaki teblıgata rağmen mu. ı;iın evveline l"adar viliivet nafıa fen Birinci tümen bandosu ıçin vcı:i 
teallik ya.zı.~arı ~radım.'. Beyhudf. ı ı Tahmin edilen bedeli •151.170. ayyen olan günde gelmedı_ğı. cihet'< müdürlüklerinden al&cakları vesi • çeşit bando sazı sJtın alın.cakt.!·. 
Birden gozume ılıştı. Bır gezete - . . lira olan 149 kalem ateşe mukavim .ıakkında gıyab kararı. ıttihaz ve l:alarıle beraber belli gundc Fın - Pazarlığı 19/Kiınunuevvel/923 pa-
nin dördüncü sahifesinde beşinci 1 Taksım (eskı Talımhanede) A 1J-ı ht lif tuğla ve harçlar Askeri ılanen teblığıne ve tahkikatın 26/1/ Jıklıda Komutanlık Sat.nalına ko- pazartesi günü saat 14 de yapıla • 
sütununda beş on satıra beni .11 • 1 dulhak Hllmit cad~esi, Sabi"ıa ;a~ri~alar Umum Mudürlüğü Mer- 938 ~aat. ona talikine kar'.'1' veril • misyonuna gelmeleri. c9020• caktır. İsteklilerin belli gün ve sa-
kıştırmışlar. Fakat bunun yedi apart. No. 12 daıre No. 4 kez Satınalma Komisyonunca 211 miştır.İlan tarıhınden ıtıbaren lu•ş * atte Fındıklıda Komutanlık satın-
sekiz satırı mctresime tahsis cdıl· - 11939 Cuma günü s:ıat 15 de kapalı gün zarfında müracaatla itıraı. et· İhale günü talibi çıkmıyan 33. alma komisyonuna gelmeleri •9103• 
miş. Hiddetten ne hale geldiğimı A N N E L E R zarfla ihale edilecektir. Şartname mediği takdirde gıyabında tahkika- Tümen birlikleri hayvanatı için 280 . • • • 
tasavvur edemezsioiz? , 7• lira •56, kuruş mukabilinde ta devam olunarak mahkemeye k~- ton yulaf satın alınacağından ka - Istanbul Komutanlığı birliklari 

Ondan sonra bu K şehrini tı•r- Biliniz ki çocuk yalnız meme Komisyondan verilır. Taliplerin bul olunmıy~cağı ~e.bliğ makamına palı zarfla ih&lesi 28 birincikimun iç.in şartnamesi mucibince evsafı da-
kettim. Petersburga gelip bir mii- için ağlamaz. Çok iyi b'lirsiniz ki; muvakkat teminat olan c8808· lira kainı olmak uzere ılan olunur. 938 çarşamba günü saat 16 da ya- hılinde 90 ton yulaf satın alınaca-
sabakaya girdim ve birinci çık • , 50, kuruşu havi teklif mektupla· 938/492 pılacaktır. Muhammen tutarı 14420 ğından pazarlığı 19/Kanunuevvel/ 

çocuij;u hvçmlatan sebeblerden 
tım. Metresimi de beraber Peters- rını mezkur günde saat 14 de kadar liradır. İlk tenıinatı 1082 liradır. 938 pazartesi günü s&at 14,30 da ya-
burga getirmiştim. Bu müsabaka birisi de apış aralannm ter ve Komisyona vermeleri ve kendileri· Şartnamesi h< ,. gün komisyonda gö- pılacaktır. İsteklılerin belli gün ve 
dolayısile de gazetelere ~dım ~eç- saireden pi~rek kızararak ço • nin de 2490 num.ıralı kanunun 2 ve rülebilir. Isteklilerin ilk teminat saatte Fındıklıda Komutanlık sa-
ti. Fakat iki kelimeyle .. Hatta ıs- 3. maddelerindeki vesaikle mezkt'.lr makbuzu veya mektublarile 2490 tınalma komisyonuna gelmeleri. 

cuğu rahatsız etmesidir. Bu iti- Tepebaşında 
mimi yanlış yazdılar. Halbuki gün ve saatte Komisyona müra • h. T sayılı kanunun 2 ve 3 maddel~rin • •9104• 
metresimin adında hata yapmak barla günde iki defa çocuğu caatları. c8944· Şe ır İ ' t .) 1 de yazılı vesikalarile beraber ihale • • • 

'""yle dursun küçük ismini bile öğ· p E R T E V 1"! IU'I DRAM KISMI günü ihale saatinden en az bir saat Işıldakların bakım vemüstehlik 
~ Üsküdar iYinci sulh hukuk mah· ~r b 
renmişlerdi.. Buna benzer daha !'"" · Bu&Y.ş"m 20.J.J ua evveline kadar tekl:f mektublarını maddelerinden 18 çeşit enzin ve 

Çocu kemesinden: ,... r. · t ı ak p 
neler de neler bayım? Anlatmak· K PUDRASI (VİNDSORUN ŞEN KADINLARI) Fındıklıda komutanlık Satınalma ya .. ve saıre sa ın a ınac tır. a-
la bitmez. 

Bir defa da bir yere seri halin
de beş konferans vermek üzere 
gittim. İstasyonda beni kimse bile 
karşılamadı. Halbuki ayni tren • 
de gelen bır koşucuyu büyük bir 
kalabalık lıorra sesleri arasında 

karşıladı. Bu iki misal size yeter. 
Hadi ben kendini metheden antika 
nın biri olayım. Ya benim muası
rım olan birçok ilim ve fen adam
ları. Benden fazla mı tanınmışlar-

ile pudralnyınız. Ne ii.di tuvalet 

pudraları ve ne de çok itina ile 

hazırJannılJ pehalı pudralar 

PERTEV 
ÇOCUK PUDRASI 
yerini tutamar. Bu pudra bil • 

hassa yavruların cildleri ve 

ifrazatı nazarı itibara alınarak 

yapılmıftır. 
dır! Onların isim ve şöhretleri ma

' lıalle bakkalları kadar bile yayıl
mamıştır. Halka en iyi kumarbaz 
kim olduğunu, kim kimi düello- ı--------------

' da öldürmüş, karısının ahlaksızlığı TURAN 
yüzünden aklını kaçıran kimdir Tiyatrosu 
diye sorun, sicillerile beraber size 
onları söylerle .• 

Yolcu o derece hararetlenmiş -
ti ki bir aralık yattığı yerden 
kalktı. Bir şeyler söylemek iste
di. Fakat o sırada a1;1lan kapıdan 
içeri uzun boylu mavi gözlü bir 
adam Kirdi. Hemen vaaonun içiıı-

San'atkar Naşit, 

Cemal Sahir, oku-

yucu Semiha ve 

Mezey Varyetesi 

ŞEYHİN OC.LU 

Operet 3 P. 

DANS - SOLO - DÜET 

Üsküdarda Toygarhamza ma· 1ı 19/K · 1/938 
İstı'kla'l caddesın' de komedı' kısmı komisyonuna vermelerL •9021" zar ğı anunuevve pazar-

hallesinde Selamsız caddesinde .. ·· 15 30 d 1 k 
(DAMA ÇIKMIŞ BiR GÜZEL) * 'le:>i guııu saet . a yaµı ac3 •ır. 

77/1 No. lı hanede kiracı olarak o· " İhale günü tabili çıkmıyan İstan- İsteklilerio belli gün ve saatte Fın-
turmakta iken berayi tedavi kal- ..,.. d ki d K t !ık t ı k 

bul Komutanlığına bağlı birlikler '. 1 a omu an sa ına ma o-
dırıldığı Ha}darpaşa nümune has- Ertuğrul hayvanatı için 420 ton l'ulaf satın mısyonuna gelmelerı. ·9105· 
tanesinde 1-10-938 tarihinde vefat 5 dl T k a e alınaca"ından kapalı zarfta ihalesi İstanbul asliye üçüncü hukuk eden ve terekesine mahkememiz- " 
ce vaz'ıyed edilmiş bulunan Ab- TIY ATROSU 28 birincikanun 938 Çarşamba günü mahkemesinden: 
dülbaki oğlu Hasan Fehmi Ars • Taksimde saat 15 de yapılacaktır. Muhammen Dimitri kızı Maryanti Yazıcıoğlu 
lanın mahkemece yazılan emvali (Bu· IJ"~e) hıymeti 21630 liradır. İlk teminatı tarafından Beyoğlunda Tarlabaşı 
menkulesi 3/1/939 tarihine mü • ERKEKLER KmKINDAN SONRA 1623 liradır. Şartnamesi her gün caddesinde Altınbakkal sokağında 
sadif salı günü saat 10 da mezkur AZARLAR Vodvil 3 perde komisyonda görülebmr. İsteklileri- 9 No. da Andon Kapsambeli alcyhi-
7711 No. lı hanede açık arttırma Yakında: Büyük bir temsil hidi&esi nin ilk teminat makbuzu veya mek- ne mahkemenin 938/1794 No. lı 
ile satılarak paraya çevrileceğin- (İNSAN MABUT) tublarile 2490 sayılı kanunun 2 ve dosyası ile açılan. boşanma dava • 
den talip olanların satış günü ma- 'f. 3 maddelerinde yazılı vesikalarile sında müddeialeyhin gösterilen 
hallinde h"zır bulunmaları ve beraber ihale günü ihale saatinden adresine dava arzuhalini tebliğ için 

Halk edere t en az bir saat evvelıne kadar teklif giden mübaşirin meşruhatına göre 
müteveffadan alac;ak ve borç iddia 

mektublarının Fındıklıda Komu - mezkılr ikametgahı terkettiği ve 
edenlerin bır ay ve veraset iddia-
sında bulunanların da 'iç ay zar-
fında vesaik ve senedatı kanuni· 
yelerile birlikte mahkememize 
müracaat eylemeleri ve verese • 
den olup adresleri malum olmadığı 
beyan edilmiş bulunan Seniye ve 
Afifeye de tebligat makamına ka· 
im olmak üzere ilan olunur. 

938/190 

~ Bu akşam tanlık Satınalma Komisyonuna ver- yenisi belirsiz olduğu anlaşıldıl\ın-
ı t Ç İÇ E meleri. ,9022. dan H. U. M. K. nun 141 ve 142 nci 

Operet 3 perde .ljl. maddeleri mucibince tebliğ oluna-
Yazan: Reji: İhale günü talibi çıkmıyan İs · cak evrakın mahkeme divanhane-

Yusuf Süruri ıtaşit Rıza tanbul komutanlığına bağlı Topçu sine taliki ve lıuliısai muhteviyatı. 
Müzik : Seyfettin Seni Asal birinci alayı hayvanatı için 300 ton nın gazete ile ilünına karar veril • 

B Ü y Ü K B A L E yulaf satın alınacağından tekrar miştir. İlan tarihinden itibaren on 

Cumartesi ve pazar matın. 1~ da 
TEL: 40335 

kapalı zarfla ihalesi 28 birincikii - gün zarfında müracaatla dava ar
nun 938 Çarşamba günü saat 15.3(• zuhalini tebellüğ ve cevap vermesi 
da yapılacaktır. Muhammen tutarı lüzumu tebliğ olunur. 938/17"4 



~SON TELGRAF-141 lnei Dnun ım 

Malatyalı 

FAHRi Almaoyada Poly-
dor şirketinin Berlin 
aıerkeıindeki nlonlarında 

yeni icad edilen ses 
alıcı makineler vasıtasile 

• Pllklarına muvaffakıyetle olı:udutu pllkları müşterilerimize 

taniye ederb. 

8043 
8045 

B•Orun açık )8044 Kayalar gölgelendi 
Bahçeye lndlmkl Sarı Kordela 

Ay doğdu batmadı mı ( Şeyh Ahmed filminden 
Giyer fistan atlas ( Ali Baba filminden ) 

SATI$ DEPOSU 
Vaha Ütlci yan Sultanhamam C3mcıbaşı han 

~hisarlar U. Müdürlüğünden: 
I - İdaremizce temin edilen kamyon, araba muşambalarile torba 

muşambalarının dikim işi pazarlık usulile eksiltmeye konulmuştur. 

II - Pazarlık 20/XII/938 tarihine rastlıyan salı günü saat 14,30 da 

Kabataşta Levazım ve Mübayaat ıubesindeki Alım komisyonunda ya
pılacaktır. 

III - Şartnameler her gün sözü geçen şubeden alınabileceği gibi 

dikiş örneği ve dlkiş vaziyeti de görülebilir. 

N - İsteklilerin pazarlık için tayi nedilen gün ve saatte yüzde 

7,5 güvenme paralarile birlikte yukarda adı geçen komisyona gelme-
leri ilan olunur. ·8834· . .. 

I - İdaremizin Paşabahçe fabrikası için ;artnamesi mucibince &a

tın alınacak bir adet devvar ve seyyar bir buçuk tonluk elektrik iskele 

Vinci kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

II - Muhammen bedeli şif ktanbul 13000 lira ve muvakkat temi. 

natı 975 liradır. 

m - Eksiltme 17/1/939 tarihine rastlayan salı günü saat 15 de Ka

bataş'da levazım ve mübayaat ıubesindeki alım komisyonunda yapıla
caktır. 

IV - Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden alına
bilir. 

V - Ekailtmeye iştiraık etmek isteyen firmaların mufassal fenni 

teklillerlle beraber kataloğlarını kaldırma indirme ve fren tertibatını 

açık olarak gösteren resimleri kataloğlarını birinci sıruf bir firma ol

duklarını gösterir evrakı ihale tarihinden en az yedi gün evveline ka

dar İnhisarlar Umum Müdürlüğü müskirat fabrikalar şubesine verme

leri ve tekliflerinin kabulünü mutazammın vesika almaları Jlizundır. 

Aksi takdirde ekailtıneye iştirak edemezler. 
Vl - Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile beşinci maddede 

yazılı eksiltmeye i§tirak vesikası ve % 7,5 güvenme parası makbuzu 

veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarfların ek

ıiltme günü en geç aaat 14 de kadar yukarıda adı geçen alım komisyo-
nu başkanlığına mald>uz mukabilinde verilmesi lazımdır. •8810• 

** 1 - İdaremizin Ford kamyonları için Zafer, Dunlop, Gudyer, Fay-

riston markalardan biri olmak üzere 32 6 eb'adında 8 aded dış ve 8 

adet iç !Astık açık ekailtme usulile satın alınacaktır. 

II- Heyeti umumiyesinin muhammen bedeli 944 lira ve muvakkat 

teminatı 70.80 liradır. 

Ill - Eksiltme 26/12 938 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 16 

da Kabıtaşta levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda 

yapılacaktır. 

N - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 

ıüvenme paralarlle birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri 

UAn olunur. •901h 
.ı,... 

i - İô.aremızın Paşabahçe fabrikasında yaptırılacağı, 21/11/930 
tal'ihınde ihııle edileceği v~ bilAhare ekailtmeden kaldırılacağı iliin e

dilen betonarme döşemelerle sair müteferrik işlerin şartnameleri tadil 

edildiğinden yeniden kapalı zarf usulile ekailtmeye konulmuştur. 

II- Heyeti umwniyesinin keşif bedeli 15,202 lira 40 kuruş ve mu
vakkat teminatı 1140.18 liradır. 

III - Eksiltme 26/12/938 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 
15 de Kabataşda levaZlm ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda 
yapılacaktır. 

lV - Şartname, keşif ve projeler 76 kuruş bedel mukabilinde in
hiı;arlar Umum Müdürlüğü Levazım ve Mübayaat şubesile Ankara ve 
İzmir Başmüdürlüklerinden alınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin d;pJomalı yüksek mü -
hend ıs veya yüksek mimar olmalı; olmadıkları takdirde ayni evsafı haiz 
bir mütehassısı inşaatın sonuna kadar daimi olarak iş başında bulun

durucaklannı noterlıkten musaddak bir taahhüd kAğıdı ile lemin et
meleri ve bundan başka asgari 10000 liralık bu gibi inşaat yapmış ol-

duklarına dair fenni evrak ve vesaiki ihale gününden sekiz gün evve
line kadar inhisarlar umum müdürlüğü inşaat şubesine ibraz ederek 
ayrıea bir fenni ehliyet vesikası almaları lazımdır. 

Vi - Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile beşinci mad -
dede yazılı inşaat şubesinden alınacak ehliyet veı.ikası ve 7o 7,5 güven

me parası makbuzu veya banka teminat mektubunu, ihtiva edecek o

lan kapalı zarfların eksiltme günü en geç saat 14 de kadar yukarıda 

adı geçen aıım komisyonu başkanlığına makbuz mukabilinde veril -
mesi lazımdır. ·8928· 

* * 1 - Kısa müddetle teslim şartile şartnamesi mucabince 200-300 
lı:ilo bergamot esansı açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 

II - Eksiltme 16/XII/938 tarihine rastlıyan cuma günü saat 14 de 
Kabataşta levazım ve mübayaat ıubesindeki alım komisyonunda ya
pılacaktır. 

III - Şartnameler parasız olarak her gün •özü geçen şubeden 

alınabilir. 

IV - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 gü

venme paralarile birlikte yukarıda adı geçen komısyona gelmelerı ilan 

olunur ·9012• 

T. iŞ BANKASl'nın 
Sabah, öğle ve aktam her yeme 

sonra ditleri 

RADYOLi 939 KUM BARA 1KRAM1 YE P LAN 1 
ile fırçelamak lizmdır ? 

32.000 Lira Mükafat Çünkü unutm~yınız 
Kuralar: 1Şubat,1Mayıs,26Ağustos,1 Eglul 

1 ikincit~şrin tarihlerinde çekilecektir 

Bakımsızlıktan çürüyen dişlerin difte

ri, badmecik, kızamık, enfloenza, ve hat

ta zatüreeye yol açtıkları, ıltihab yapan 

diş etlerile köklerinin mide humması, 

apandisit, nevrasteni, sıtma ve romatiz

ma yaptığı fenne anlaşılmıştır. Temiz 

ağız, ve sağlam dişler umumi vücut sağ

lığının en birinci şartı olmuştur. Binaen-

iKRAMiYELER 
1 Adet 2000 Liralık = 2.000 Lira 
5 .. 1000 .. = 5.000 Lira aleyh dişlerinizi hergün kabil olduğu 

kadar fazla, - lbkal 3 defa - (Radyolin) 

diş macunile fırçalıyarak sıhhatinizi ga

ranti edebilirsiniz ve etmelisiniz. Bu su

retle mikrobları imha ederek dişlerinizi 

8 ,, 500 ,, = 4.000 Lira 
16 ,, 250 •. = 4.000 Lira 

60 ,, 100 ,, - 6.000 Lira 
95 ,, 50 ,, - 4.750 Lira 

250,, 25 ,, - 6.250 Lira 
435 32.000 

T.iş Bankasına para galırmakla, yalnız para 
biriktirmiş olmaz agnı zamanda talihinizi de 

denemiş olursunuz. 
' -~ - . , .. . ~ - . . ... ... ,, : . ' 

_ fstanbul Üçüncü İcra Memurl'Jğundan (3 

SAGLIGINIZI 
KORUYUNUZ: 

. . 
D.yl.t Demlryolları ve Llm~nları ! Bir borçtan dolayı satılmasına karar verilmiş ve tamamıııaıı · 

lira kıymet takdir edilmiş olan Zeyrekta Molla Zeyrek ma!ıa J{ 
ltletme U. idaresi fllnları Zeyrekbaşı sokağında sağı Hacı Ahmet bahçesi, arkası bazali ııV° 

1 

Muhammen bedellerile miktar ve vasıfları aşağıda yazılı iki grup Ahmet ve hazan Çıkmazfener sokağı ve hazan heyeti ihtiyariY~ 1'~ıı 
malzeme her grup ayrı yarı ihale edilmek şartile 26/12/938 pazartesi dan sıvacı esnafından Ali hanesi ve sol tarafı Kilisecaınii ~er csJO 

1 

hanesi ve hazan dava vekili Cemilin bahçesi, cephesi Zeyre1' -,ıe 
günü sa.at 10,30 d~ Haydarpaşa gar binasındaki komisyon tarafından ile mahdut eski 12 yeni 16-18 numaralı miktarsız mahzeni 111~~ l 

açık ekailtme usulile satın alınacaktır. maabahçe bir bab hanenin evsaf ve mesahası. Gayrimenkul 16-l, ır' 
Bu işe girmek istiyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve her kapı numaralarile mürakkam üç bölükten ibaret olup 16 ııu: 

grupa aid_ hizalarında yazılı muv~at temin~tlarile birlikte eksiltme k~p.'.dan .. içeri gi:ilince z~~ini ka~esiman .. dü~eli. bir avlu ve c~ ~iıl 
güniı saatıne kadar komısyona muracaatları lazımdır. bölunmuş ve yıne zemını karesıman doşelı bır mutfak ve .. 1 ~J(.I 

Bu işe aid şartnameler Haydarpaşada gar binasındaki komisyon Buradan bahçeye çıkılır. Merdivenli üstü galvanizli saçla or 
tarafından parasız olarak dağıtılmaktadır. çamaşırlığı mevcuttur. oıJB• t~ 

1 - 15500 kilo muhtelif eb'atta çinko levha muhammen bedeli 4255 BİRİNCİ KAT: Merdivenle çıkılır bir sofa üzerinde dört -,1 
lira muvakkat teminatı 319 lira 13 kuruştur. gusulhane vardır. ıı d• 

2 - 60 aded şeytan arabası 20 aded bağaj arabası muhammen be- l6-l NUMARALI KISIM: İçeri girildikte zemını keresıııa ili 
deli 2590 lira muvakkat temina~ 194 lira 25 kuruştur. 9005 bir sahanlık bir mutfak bir haladan ibarettir. . · od' 

16 numaralı binanın birinci katının altına tesadüf eden ıl<l 
• 1 ğ • asma katından ibarettir. l<~I ,r 

. ~eh bol~ c~a Memurlu . ~~da.n. 16-2 kısmı da, 16-1 numaralı kısmın aynidir. İ~bu gayr~e~~~ıı~, 
Bırıncı derecede ıpoteklı olup tamamına yemınlı uç ehli vukuf ta- şap ve tamir edilmiş bir halde olup bahçesinde Ü" kuyusu ,e ·ııı ~ 

rafından (20359) lira kıymet tahmin olunan Geliboluda Akçabergos fülcins meyva ağacı vardır. Hududu yukarıda y;zılı olduğu ı· . 
çiftliği ebniye ve müştemilatile 2077 dönümden ibaret tarlaların ta- kaydının aynidir. 3~1"' 
mamı açık arttırma ile satılığa çıkarılarak 25 / Mart / 936 tarihindeki Mesahası: Tamamı 1082 metre murabbaı olup 100 metre ıııur 
arttırmada talip çıkmadığından 2280 sayılı kanuna tevfikan borç tecil bina ve mütebakisi bahçedir. plf 
edilmiş ve bu müddet içinde de borç ödenmediğinden umumi hüküm- G . k 1.. h t· . . c·· b. lir ıoyıııet :,j)ıııı' 
1 d · . d -'·. · _ ,_ 1.. t 1ın k ril k ık ayrı men u un eye ı umumıyesıne uç ın a 00 1,. . .t' er aıresın e me,...ur gS\)'rım.,, ... u un sa ı asına arar ve eTE- aç edil . t• ) İ b . kul"' . 4;ı/9"" il". 
arttırmaya çıkarılıruştır. mış ır. ş u gayrı men un arttırma şartnamesı . ;ııd~ iı!'' 

. .. . . . .. . den itibaren 37 /1215 numaralı İstanbul Üçüncü İcra paır•5 Jilal J(I:' 
Arttırma şartnamesı bu gunden ıtıbaren açıktır. İstıyenler gorebı- kesin görebilmesi için açıktır. İlamda yazılı olanlardan fazla ;ıe 1 

lir. . . .. .. . almak istiyenler, işbu şartnameye ve 37/1215 numaralı dosY
9 01<ıl .ı 

En hoş ve tabii meyva usa - 2 / kAnunusanı / 939 pazartesı gunu saat 14 den on altıya kadar bı- muriyetimize müracaat etmelidir. Arttırmaya iştirak içi11 'l P~;f 
relerinden yapılmıştır. rinci arttırması ya~ılacak:ır. En çok art~ırana_ ihalesi yap_ılac~~tır. An- yazılı kıymetin 7o yedi buçuk nisbetinden pey veya milli b": ~8cı~ 

Taklit edilmesi kabil olma- ca~ artt~".°a bedeli ~ayrımenkule tabının ed~e~. kıymetın. yuzd~ yet- teminat mektubunu tevdi etmeleri liizımdır. İpotek sahib1ri ıtı'~ 
. yan bir fen harikasıdır. mış beşını bulması lazımdır. Arttırma bedelı yuzde yetrmş beşı bul- !arla diğer a!iikadarların ve irtifak hakkı sahiplerinin gaY 01al,ı ~ 
INGİLlZ KANZUK ECZANE- mazsa en çok arttıranın teahhüdü baki kalmak üzere gayrimenkul art- üzerindeki haklarını hususile faiz ve masrafa dahil 0ıan ıd b'ıı;i 
Si BEYOGLU - İSTANBUL tırma ilanında gösterilen 15 gün nihayetinde 18 / kanunusani / 939 işbu ilan tarihinden itibı,ı.ren 20 gün içinde evrakı müsbiteJerıle ~ ı ııf 

. . l 1 çarşamba günü saat 14 den 16 ya kadar yapılacak arttırmada en çok memuriyetimize bildirmeleri icap eder. Aksi halde hakları 18~s%'' 
Istanbul Beşıncı cra memurlu - t ih 1 dil ğ" · b · k 1 ·· · d "dd' hak batiÇ • undan. art ıran_a .• a e e . .ece ı ~~ ış u gayr~~n ~ . uzerın e ı .. ıa~ı . !erile sabit olmadıkça satış bedelinin yaplaşmasından ın• tJI' 1 

g . · edenlerın ılan tarihınden ıtıbaren yırmı gun ıçındc evrakı musbıtelerı- Gösterilen günde arttırmaya iştirak edenler arttırma şarbvl ' ,,, 
Bır borçtan dolayı mahcuz oluo 1 b. J"kt · t· · ·· t b"ld' 1 · ı· d Ak · J<a "• . . • e ır ı e memurıye ımıze muracaa ve ı ırme erı azım ır. sı okumuş ve lüzumlu malı1matı almış ve bunları tamamen tfl""" ı; 

paraya çevrılmesıne Karar ver'len . . . . . . . . çarŞ8 dJ 
b

. d t - kl d"k · - halde hakları tapu sıcılıle sabıt olmadıkça satış bedelinın paylaşmasın- ad ve ılıbar olunurlar. Gayrımenkul 25/1/939 tarihinde 
1 

:wP ·,,} 
ır a c ::>ovyet aya ı ı ış makı - . ) . . • . .. · ,. .. İ ur uo- 1 ııf''.. . k tt dan harıç kalacakları ve (2004 sayılı ıcra ve iflas kanununun maddeı nu saat 14 den 16 ya kadar Istanbul uçuncü cra Mem ~ af ı:' 

nesı açı ar ırma suretıle 17 /12/ d 1 b • Jd kt k . . • ~c•• tı)' .. 
938 c t . .. .. t 

9 30 
m1hsusalarına tevfikan satılığa çıkarılan işbu çiflik binası ve müşte- e a agırı ı an sonra en ço arttırana ihale edılir. ,.... • iS .-

umar esı gunu saa . da bed 1. h k . °' . . satı• rıl' 
H g· ı İ t"kt·ı dd · B k milatile &razisini satın almak istiyenlerin yüzde yedi buçuk pey akçe- e ı mu ammen ıymetın ıo de 75 ını bulmaz veya bıJııP ı.'ı 

eyo u s ı a ca csı ey er ı • ·· h · ı d'ğ 1 klıl b 1 b del ., •" 
mağazasının önünde satılacaktır. !eri veya milli bir banka teminat mektubu ile tayin edilen gün ve saat- a acagına ruç . anı 0 an ı er ~ aca ar u unupta e n ıaı·•\ ı·., 
Birıncı artırmada muhammın kı _ te Gelibolu İcra dairesinde hazır bulunmaları ilan olunur. (9082) 1 gayrımenkul ıle temın edılmış alacakları mecmuunda rııı• l ~ ıl 
metinin r;, 75 , elde edilmezse iki;.;i 1 

- - mazsa en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak Uzere ~1:1 ı• d 
1 

'{ 

arttırma 20/12/938 Salı günü aynı Ista.,,,buı' Beledı·yes·ı ı"la" oları ldaha temdit edilerek 9/2/939 tarihinde Perşembe güniı S8 arttıı1" f'.{> 
semtte yapılacaktır. ' u ya kadar İstanbul Üçüncü İcra Memurluğu odasında ve ıı bıJ .,r 

Almak isteyenlerin anılan mahal- deli satış istiyenin alacağına rüçhanı olan diğer alacakJ.ılıır' ~tfl9~ 'ş 
de gösterilen gün ve saatlerde h:ı _ Keşif bedeli 598 lira olan Zat İşleri Müdürlüğü mahzeninde yap- menkul ile temin edilmiş alacakları mecmuundan fazlaY

3 çı eıst ~.ı" 
zır bulunmaları ilan olunur. tırılacak yerli raflar açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif evrakile şart- tile en çok arttırana ihale edilir. Böyle bir bedel elde ed~ıe 01~! 

(12851) namesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 sayılı ka- yapılmaz ve satış talebi düşer gayrimenkul kendisine ·ııslt ~ ,r 
________ .;_..;;;.;.:.. ___ nunda yazılı vesikadan başka Fen İşleri Müdürlüğünden alacakları fen kimse derhal veya verilen mühlet içinde parayı verıneısc 1 Jıifflıt ~ıl' 
pır Dr .. Horhoruni ehliyet vesikasile 44 lira 85 kuruşlu~ ilk teminat makbuz veya .mekt~- fesholunarak kendisinden evvel en yüksek teklifte bulun•" ~c~' 

1 
Sırkecı Vıyana Oteli yanında- bıle beraber 26/12/938 Pazartesı gunu saat 14 buçukta Daımı Encu- ı t . ld • b d 11 lm • 1 0]Jı1az58 r 1eı 

k
. b ze mış o ugu e e e a aga razı o ursa ona, razı ,..,~ · " , 
ı muayenehanesinde her gürı mende ulunmalıdırlar. B. 8984 ı h 15 ·· ··dd ti tt k Jıp el' ,- < 
kş k d 

unınazsa emen gun mu e e ar ırmaya çı arı . ili ~ 

a ama a ar hastalarını kabul * * f ihal d T İk' ih 1 d k' f k ünler ıÇ ıııı• • l 
eder. * Telefon: 24131 Atölye ve Garajlar Müdürlüğü için lüzumu olan ve hepsine 1040 hesaep e 1

1 ır. kıf . a e adr~~ın a 
1 

!ar ve geçh~nk g e hacet ~80eli "'ı 1 

in•ıııııı••~:ıı:ım•mı=ııı•ıılıı:rıCI 1. b d 1 h . d"I h ı·f b .. ıh! o unaca aız ve ıger zarar ar ayrıca u m pc ·t' ı 
ıra c e ta mm e ı en mu te ı oylarda gurgen, amur, çam ve . t• . 1 d t hs"J 1 Al ttırrn• i ı 

DEVREDl.LECEK İHT.R • memurıye ırmzce a ıcı an a ı o unur. ıcı ar d JiP 
1 A BERATI ceviz çidenene ve Karaagaç tahtaları açık eksilmeye konulmuştur. · d 1 k 1 t f • h 20 l"k t vı·z bC e 

B·ıh .. 
1

.. . . . . . . cın e o ara ya nız apu erag arcını sene ı a .d 
• ı assa motor u vesaıtı naklı- Lıstesılr sartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. istekliler 2490 k 11 • b d stfl'" d .

1 
. 'b ~ arar pu arını vermege mec ur ur. • re 

ye e mı ırtı atı mafsaı. hakkında- sayılı kanunda yazılı vesika ve 78 liralık ilk teminat makbuz veya .. . . . . eııafü'e lil ' f 
ki ihtira için alınmı~ olan 18/ağus- meklubile beraber 27/12/938 Salı günü saat 14 buçukta Daimi Encü- .. Mute~akım vergıl~r, tenvır_~t ve _tanzıfat ~e d si 81ıcıY 8 ~,,J' • 
tos/1937 tarih ve 2378 numaralı ih- mende bulunmalıdırlar. (B.) (8981 ) ı mutevellıt beledıye rusumu muterakım vakıf ıcare 1 ,.u1' iJıl 
tira beratının ihtiva ettiği hukuk * * yıp arttırma bedelinden ~enzil olunur. İşbu gayrimenkU d; ;;bu,r 

bu kere başkasına devir ve yahut Bahçeler Müdürlüğü için lüzumu olan ve hepsine 909 lira 25 ku- t~rile~ tarihte İstanbul Üçünc_ü İc.ra Memurluğu o_da~;~n oı:ıı' 
mevkii fiile konmak için icara dahi ruş bedel tahmin edilen ağaç ve fidanlar açık eksiltmeye konulmuştur. 1gosterılen arttırma şartnamesı daıresınde satıJacagı ız91· 
verilebileceği teklif edilmekte ol- Listcsile şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 __ .......... ...,...,...,. .... .._ _ _.= .... ..., .... _. _____ "": 

makla bu hususa fazla malumat e- sayılı kanunda yazılı vesikadan başka bu iş için Bahçeler Müdürlüğün_ı ~ -- -- --- -- nJrrıt1 

Sahip ve to•<,riyntı idare eden Başmu ·J dinmek istiyen_ !erin Gala tada. As - den alac __ akları vesika ve 68 lira 19 k __ ur __ uşluk ilk teminat mak_ buz veya / . 
1 H 5 k l 3 / 938 S ETEM İZZ ~~T BENİCE A,,.a,V~:ı an an ncı . at - numaralara mektubı.e beraber 27 /12 alı gunu saat 14 buçukta Daım! Encü-j ,v 

1 mtiracaat etmeıcri ıliı·ı olunur. nıenclo buluNnalıdırlar. (B.) (8983) BASILDIGI Yl'R, SO=" 'II:LGıtAF ~I 


