
SAYISI HER YEır.DE r 
BU GAZETE 

İ!fanbulun en çok satılan hekild 
akşam gazetesidir 

İlAnlannı SON TELGRAF'a veren
ler en çok okunan bir vasıtadan 
hakkile istifade etmiş olurlar. -
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~ört devlet birbirlerile iyice anlaşıyorlar 
Musolini- C-, -em_b_e-rl_a_y_n_m_ü_l_ci_k_a_tı--n-ı --=m~u-·· t_e_a_k-ib_A_ lmanya ile 

· İngiltere arasında da bazı temaslar vukua gelecek 
~~-~-------------~~~~~--~--~-

~ehrimiz -idare amirleri ara- Umumi Fransadaki grev tamamile akim 
sında yapılan değişiklikler Kurultay kaldı, umumi efkarın Daladye'nin 
feni valimiz Ankarada- Emniyet müdürü Çorum TOP.lantr··-;;rihi bu'tLu~n!~~u~i)yel~~~t_asvib ettiği anlaşıldı 
ı~· . gunlerde tesbıt tere hükfrmeti Almanya ilP 

J ısı oldu. Belediye reis muavinleri de değiştirildi edilecek ki ikt!:~~1:e~~~~~/:!!~:~ 
ltıunıi mu00 fettişlerin dünkü toplantıları - Kastamoni Münhal meb'usluk- de görüşmek ve halletmek tasav-

vurundadır. 1 

ı• • c •• h • • • • d • d lar meselesi kurul• Goering'in Londrayı ziyareti Va ısı um urreISimiZID nez 10 e taydan sonra \ıakkında dolaşan şayiaların ar • • LI • • ~ e e hallolunacak l<asındaki hakikat budur. Münlh 
~•trtıi ha• d 

1
·_ ltilıifındanberi Balkan ticaretinin 

1 ~ye mu ameli· Dolma bahçe Her dört senede bir içtima et-
\...,.... mesi laznn gelen Cumhuriyet imtiyazlarını bilfiil almış olan Al-

t~9ftlmlyetll bir Sesi mÜn&Sebetile Halk Pal'tisi umumi kurultayının manyanın kendi menfaatine ola-

'

.. - rak orta Avrupada bir nevi Otta-"-. ".,.k İ k e t A b 1 E birincikanun ayında yapmasına 

t 
a mnlyet müdürlü- karar verilen toplantı tarihi bu- wa sistemi kurmak istediğine 

~ 
_utuıacak ..ıı.ünde tahkikat günlerde tesbit edilecektir. şüphe yoktur. 
il"·"" H u ' k:u uıt d bilh Göringin Londraya yapacagı· bu 
di
:-." · sayunı:oda haber ver- mumı r ay a assa 
ğ Yapılacak (D 6 ahit d ) ziyaret Musolini - Çemberlavn 

1 
llıı.iz veçhile vali ve Be- evamı mcı s e e 

,,. ediye reıs· 1 Muhı"ddın" .. , _ İ İ mülii.katını müteakip vukua ge-
"' · u Reisicumhur smet nönü ve y 1 ı ' 11" '1--'!• §U kararname ile ve«Alet ugos av a,·ın mı 1 lecek, ondan sonra yeni dörtler 

"llı, alı bütün nakillerin imzaları konferansı toplanacaktır. 
llQriUe ~tır. Yeni Vali ve Belediye reisi Lılt- B 1 
Vaı· _n lUzuma binaen latan- , fi Kırdar elyevm Ankarada bu - ayf anı arı Yeni dörtler konferansının top· 

h, ~ısı Muhiddin tl'stündağın lunmakta ve alakadar makamlar- !anma yerile tarihini Musolini te•-
:"'et eınr· İ Bugün Yugoslavyanın milli bit edecektir. 
"ilığitı ıne alınarak stanbul la temas etmektedir. Lı1tfi Kır - bayramıdır. Fakat milli matemi-
' darın e Manisa Vallai Lütfi dar yeni vazifesine aid talimatı miz münasebetile Yugoslavya hü-
iıı1aıı ' Çorum Valisi Süreyya alır almaz ve ağlebi ihtimal pa - kfrmeti milli bayramın merasimle 

"uıu_n_ tekaüde sevklle ro. ' zartesi gu··nü şehrimize gelerek 'alili.- '> kutlulaııımamasını kararlaştırmak 
q Saı.t gıne İatanbul Polis Mü· Dahiliye Vekili tıe Parti genel yeni vazifesine başlıyacaktır. cemilesini göstermiştir. Yalruz 
~ h ~ıcın naklen ve ye- Sekreteri Dr. Refik Saydam BELEDİYE İŞLERİ TETKİKE bu sabah saat 11.30 da Taksiınde 

lııtı Yinlerı Dahiliye Vekili • TABİ TUTULACAK Sen Etiyen Ortodoks kilisesinde 
'4 te~l/l939 tarih ve 6075 ıa - zerine İcra Vekilleri Heyetince İstanbul Vali ve Belediye Re - bir dini merasim yapılmıştır. Bu 

ereaı.ıe yapılan teklif n- !9/11/938 tarlhinıde Onanınlftır. (Devamı 6 ıncı sahifede) merasime vali muavini ve diğer 

Vasiyetna
meye aid 
Fer maliteler 

Bir komisyon 
kuruluyor 

Geçen be§ eylıllde Savarona ya
tından Dolrnabahç sarayına nak
ledilmesini müteak.ıb Ebedi Şe
fimiz tarafından kaleme alınan ve 
sonra noterce tescil edilen vasi
yetname ahkıi.ınının yerine geti
rilmesi için hazırlıklara başlan
mıştır. 

Bu arada ikmali icab eden bazı 
formalitelerin sür'atle yapılması
na çalışılmaktadır. Bu formalite
ler tamamlandıktan ve Atatürk'· 
ün menkul ve gayri menkul mal, 
mül:1F, para, esham ve tahvilatı 

Parti namına geçirildikten sonra 
İş Bankasile Parti idare heyeti 
tarafından seçilecek murahhas -
!ardan mürek.keb bir Joom.;syon 
kurulacaktır. Bu komisyon vasi
yetname ahkamını tatbika me -
mur edilecektir. 

~ 'ny<ı ktalı son Fransa Sf!'!lahatinde Fransız rei.skıımhurile s G •• k 
ı.l beraber bir av eğlencesinde • o çen 

~ ()llhiidiseler kar- ir.!.!~.~.~r~~ .. 
lsında Romanya öğretmeni sabiha Gökçen, geçen-b ' !erde fartı teessür neticesi bünye-

ij sinde ve asabında husule gelen 

~11.cı vaziye .. t için dahili ahvalin E::~ş.~~:i~~~~ana:::~ 
1 

Gelen haberlere göre yapılan 

n k ı' ş a. ·.f 1 .b e k 1 e n ı• y o r 6yınaczııdsı8 tedavi neticesi Gökçen'in ahvali 

... 
' ·. 
' 

umumiyesinde saHih hasıl olmuş-
tur. 

birçok zevat iştirak ey lem iştir. 

Son telgraf) 
Bir güzide arkadaş 
Daha kazandı 

Reşad Feyzı 

Gazetemiz bugünden itibaren 
bir güzide arkadaş daha kazan
mış bulunuyor. 

Bu arkadaşımız Milliyet, Tan, 
Açık Söz, Son osta gazetelerinde
Açık Söz, Son Posta gazetelerinde 
ki kıymetli mesaisi ile gazetecilik 
aleminde odluiu e-lbi değerli ya
zıları ile de edebiyat filem.i.nılıde 
muvaffakiyet ve rağbet kazanan 
Reşad Feyzi'dir. 
Arkadaşımız gazetemizde Ebe

di Şef Atatürk'ün hayatına aid en 
mükemmel röportaj ve etüdü.nü 
yazacağı gibi ayrıca hikaye, fıkra 
ve röportajlarını da münhasıran 
Son Telgraf'da neşredecektir. 
Kıymetli arkadaşımızın Tan 

gazetesinden çekilerek Son Tel
graf tahrir ailesine iltihak etme
sini beşaretle haber verirken oku
yucularımızın da bu iltihaktan 
bizim kadar memnun olacakları
nı ümid ediyoruz. 

(Devamı 6 mcı sahifede) Yakında Londraya gltmesı mevzuu bahaolan G3rirıg ,.............................. __ , 
CU RTESi GUNU 
SON TELGRAF.• Yenibi~kad-

• ro, yenı ro-
manlar ,yeni ı öoortajlar, fıkralar ve yazılarla çıkıyor 

Son Telgraf, en kısa zamanda muhterem okuyucularının en çok rafbet eltili bir ıuete olmuştur. 
Ucuzluğu nisbetinde miinderecatı ıun nefaseti, haberlerinin her ıazeteden daha önee verllmai muvaffa
kiyeti ile tanılan ve sevilen gazete nıizi okuyucularımızın rağbet ve se vg;labıe daha çok 1A7ı1c edebilmek 
i~in pazartesi güniinden itibaren tahrir heyetimizi daha kuvvetlendirmlf ve :reni, ııflıdde elemanlarla 
takviye etmiş bulunacağız. 

O günden itibaren gazetemi~ıle Etem izzet Benice'nin yazarağı JJaı ~ bfrllJcte, mL!Jıi -
yetli ve güzide kalemlerin fıkrakrını, röportajlarını, tahlillerini, h•k~ oe clıtiııeJa bzrfumda 
Son Telgraf• adını ta§ıyacak olaıı tenkid sütunlarını bulacaksınız. 

ATATURK 
NAS!..: HASTALANDI? --:- iLKlyiç hatıraları ihtiva eden bir etüd safhasını ve yanında bulunanların 
TEŞHiS - HASTALIK . GÜNLE- eserinin neşrine başlıyoruz. Röpor- doktorlann intıba, müşahede v~ 
RİNDE - BÜYÜK ŞEF'IN ACIR- taj mahiyetinde ve çok deg"erli bir mtllnaz l b d 

Ü 
. llil a arını u eııer e en mu-

LAŞTICI G NLERDE - VASi- eser olan bu mabale silsilesini arka- . .. . .. 
YETNAMESİNİ NASIL YAZDI? daşınuz REŞAD FEYZİ hazırlamış- faıısal surette ve en orıJınal hır us-
ÖLÜM GÜNÜ .. v.s. iır. Yukarda da işaret ettiğimiz gi. lılbla yazılmış olarak bulacaksınız. 

Gibi berkesin merak • ·ttiği mev- bi Ulu ve Ebedi Önder'in hastalan- Bu yazı semini cumartesi giinün
zularla birlikte Ebedi Şef'c aid me- dığı günden ebediyete intikal ettiği den itibaren gazetemizde olruınıya 
ıınkib ve tarihe geçecek en mühey- ima kadar geçirdiği bütÜD hayatlbaslıyacaksınız. 

• • • • • 
ROMANLARIMIZ: 

Bu sene Son Telgraf'da şimdiye kadar olduğu gibi §İmdiden ıonra da ;deferll eserleri okuyacaksı
nız. Okuyucularımızın günlerdenberi bekledikleri: 

Zorbalar Saltanatı 
Adlı tarih !tefrikaya Cumartesi ııünü baılıyahğımız gibi, hergiin yüzlerce okuyucumuzun Etem İz

zet Benice'nin YOSMA romanını okumak istiyoruz, diye teklifte bulundukları şaheserini de gene Cu
martesi gününden itibaren Son Telgraf'ta olruınıya baılıyacaksınız. Gazetemizin bu sene muhterem oku
yucularına takdim edeceği romanlardan diğer bazılarının isimleri fUnlardır: 

AŞKA HASRET - CEHENl\f!:M UÇURUMU - GôNÜL AVCI3I KARTOŞ - BiR NUMARAL! 
HALK FiLOSU - DOKTOR B!LlN SEVDASI - KARA PENÇE • ESMERE YANDIM! 

Ayrıca Kadın· Moda, Sinema, Çocuk sütunları 
mükifatll bilmeceler ve müsabakalar... ' 

Fakat, daima en doğru havadis, 
en iyi yazı ve en dürüst politika.. ı 

-.. ---------------------·----------------.. --..1 
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Müstakbel Harb ! .. Bir dolarla devrialem IH İ KAY E 
seyahati 

fsk"den böyle diyorlardı: "Denizde, havada lngilizler; . 
karada Fransızlar iş görecek! .. ,, . Bır dolarla devrialem seyahatine çıkan genç 

talebe Paris'e geldi 

Vallahi zorla 
kaldırıyorurl1 . 

dtrilik 1° 
Davacı, mantosunun geniş ya- çimsiz olursa olsun bit gılD 

Halbuki şimdi İş büsbütün değişti ... lngi- "fc:~!i~~~ö~~~:şe~es~t::te:!~~,::uy::~uı 
. eJbel ıpl 

kasına başını bıraz daha çekereJc lunds bulunursa . e eı· .ı 

ilk tahkikat hakiminin sorgusu -

na titrek bir sesle cevab verdi. 

- Evet ... Ayrılmak istiyorum .. 

e,111 • _.,. 
bundan vaz geçer, . r" 
ocağına ısınır, düzelıtjjgi ar•· 
tenbellik! ... Evvela, dir . 1115~11· 

lizler de: "Asker yetiştirmeliyiz,. diyor1ar -Şu gördüğünüz kü~~::~ mi? .... 
• . in geçı . 

rından oynattıgı ıç da ı•P 
ğe ana sebeb olur, sonr• irJciıl ;~· 
bel bir koca karısına ç ıı:t 

Muhakkak ayrılacağım! 

Hakim devam etti: 
İngiliz başvcıkili ile hariciye 

nazırının Paris seyahati etrafın
da şimdiye kadar gelen telgraf 
haberlerinin üzerinde du.rmağ& 

lüzum olmasa gerek. Her siyasi 
müliıkattan sonra bir tebliğ neş· 
ıedilınek kaide hükmüne girmiş
tir. Onun için Fransız ve İngiliz 
dost adamlarının nisbeten kısa 

süren, fakat hakikatte birçok me
seleleri sıkıştırm.ış olan m!ilAkat
larından sonra da ortaya bic teb
liğ çıkmıştır. Bu kısa bir tebH~
dir. Faka~ arada cereyan eden 
münakaşalardan sonra her fkl ta
rafın taınamlle nokta! nazarları - ı 
llltı birleştiğini söyledlğl için bun-

• • 

zamandanberi iki tarafın erka -
nı harbiyeleri arasında devamlı 

surette ~iki mesai edilrrıekte -
dir. İki tarafın ileride müşterek 
bir müdahale lüzumu ba~ ı;o~ -
terince birbirlerine karşı nasıl 

yardım edecekleri çoktanberi tet
kik edilmektedir. 
Şu son mülakat üzerine c.rta

ya çıkan, daha doğrusu tazelenen 
bir mevzu vardır ki ondan bah • 
setmek lazım. Şimdiye kadar 
Fransa - İngiliz teşriki mesais. 
şu sureile anlaşılıyordu: De!:IZ 
İngilizlerin, hava da İngilizlerin, 
kara Fransızlara kalacak! 

Bundan çıkan mana ıu oluyor • 

koslovakyanın Fransaya ehemmi
yetli surette yardımı dokunacak 
diye hesap ediliyordu. Artık Çe
koslovakyanın yardımı mevzuu 
bahis değildir. halde ileride bir 
harb olur da Fransa ile İngiltere
nin birlikte hareket etmeleri la
zım gelince, İngilterenin yalnız 
tayyare yollaması, donanması 'le 
Fransız sahillerini koruması kafi 
gelmiyecek, diyorlar. İngi!tered~n 
asker de gönderilıneli, İngiliz or
dusu da Fransız ordusu ile düş -
mana karşı müessir bir surette 
hareket edebilmeli. Fransızlara 

kalırsa, İngiliz ordusunun mev -
cudunu arttırmak için ne yap . 

ı . 
\ 

ta ile ıki sene evvel devrialem 
seyahatine başladım. 

cCebimde bir dolar - tek bir 
dolar - vardı ... • 

Matmazel J an Lak ey, yüzlerce 
defa tekrar ettiği bu sözü bir da· 
ha söyledikten sonra devam etti: 

- Bakınız, size doğrusunu söy
liyeyim. Bu yola çıktığım zaman
ki çantam değil. O, çok eskimiş· 
ti. Attım, bir yenisini aldım. tl -
zerine ismimi yazdırdım. Okuya-

- Geçimsizlik bu kadar derini 
Öyle mi? .. 

- Hayır ... Geçimsizlik var di

yemem aramızda... Kocam çok 

uvs 1ldır bay hakimi ..• 

-- O halde? ... 

- Yalnız uysal olduğu kadar da 

tembeldir .. 

Dinliyiciler birbirlerine bakış· 

tılar .. Şimdiye kadar rastlanma • 

• ara 
ruşile göz yoran k~pk ,p ı 
manda kadar, biçi.ın.9ıı• 
çekilınez görünür! •ti~· 

. ·n bO" 
- Peki... Bir an ıçı 11ııeUı te ' 

bul edelim .. Kocanıı~n b&~,_ııııı 
ne bir örnek gösterın ce' 

·· a~medeP Genç kadın duşwu•· 

verdi: jj<!Yt~ 
- En başda gelen ş b•1 ııJ 

söyliyeceğim. Bu kafidir 

biliyor musunuz? ... cJan Lak4 y b v T k . ı .. mış bir davaydı u.. e... ıp ı .. ıeyııı · 
the Vagabond Co - ed.. .• yani Buyurun soy k·_ ıı!Jtlfo 

kim! 

gazetelerde okuduğumuz Ameri· 1 "' 
cserseri talebe• yazılı. Madalyon- - Sabahları zor a ter iÇ 
1 ·· · d b ·· ı · • kan davalarını andırıyordu... Ö k" J{an arımın uzerıne e u cum eyı rum!.. yle ı.. ıılıl. 

hıl.kkettirdim. Bunlardan birini Çok defa tesadüf ederiz. kalıyorum, sinirleriın ~ dilf 
Mösyö Löbrüne takdim etmek c- Mis X isminde bir kadın ruhum üzülüyor, takats 
niyetindeyim. Acaba kabul eder Nevyork mahkemesine baş vur - yorum! ... 
mi dersiniz?... k 1 1 ""d - Anlıyamadım'··· al: muş, ocası norma ça ışına mu • t<" 

Matmazel Jan Lakey henüz 2~ ııalı 
det! haricinde de mesaiye devam Kadın uzun boylu k,ıır' 

yaşındadır· - Tam 10 senedir btl aeı 
_ Bir dolarla seyahate çıkmak ettiği için boşanma talebinde bu· 1 dı ,, 

1 ? Matmazel Jan Lakey lunmustur. ikinci gününden baş 8 
· ıır 

aklınıza ge di.... •-adııJI .• ne yılmadan, yoruu» ,ı.-
- On beş yaşında idim. Vis • lere girdim, Çıktını. Manken ol • Yahud: yıırıP 

konzimde küçük bir şehirde otu- .Karısına günde 6 defa gu··nay- tım!.. Bugün alışır, -ıoeP dum, satıcılık, gazetecilik yap - Btl yıl o 
ruyorduk. Çok sakin, çok uslu lıir diye dişimi sıktım! b"~~' tım dm dediği için bir koca aleyhine :.. • 
kızdım. ··· ne geç kalıyor, çalıştı~· . 

0
r. ~ 

cFakat, size bir şey soracağım. boşanma kararı verildi!• gibi... . . ğ"ctirı1 ~ 
Günün birinde hayatımın pla· her ay hır servıs de 1• • 'il 

d 
Acaba Mösyö Löbrün madalyamı Şüphesiz bunun yeni dünyanın e teov » 

nını çizdim: 15 en 80 yaşına ka • ra yılda bir müesses .ıı· •W 
kabul edecek mi, dersinız? ··· Ru acaibliklerinden bir örnektir.. balı• ' dar ... 80 seneden fazla yaşamaya yordu. 6 ıncı sene ka e ı~I 

lüzum var mı? ... 15 den 20 ye madalyondan 40 dane yaptırmış- Şimdiye kadar başka hiçbir menı· de buldu. Hava tebdili di.)' 'iJl 
tım. Geçtiğim memleketlerın hü- o 

kadar mektep, sonra devrialenı lekette eşine rastlanmamı•tır ttiJll• ... 
kümdarlarına takdim ediyorum. • · turdu. O kadar ısrar e. de •1

• 

seyahati. Ailem bana bir dolar İşte, tahkikat hakiminin kar • btri!l ı 
verdi. Bir sürü de nasihat... Mösyö Ruzvelte, Hindistan lrnl letemedim. Günün .,.ur~\' 

a .b. e A t ı aıı· 1· e e •ısmda boy gösteren çiftten, genç b ı k d yadı " cİlk evvel Nevyorka gittim. n ı ın • vus raya v s n v r· • a arı apıya a • 
Sonra Sanfransiskoya geçtim dim. Hepsi kabul etti. Fakat, M kadın boşanma sebebi diye ko • meye taşındık. .. devıııı' 
Tamam 30.000 kilometro yol ka Çemberlayn almak istemedi. Si- casının tenbelliğini ileri sürünce Sabah faslı her gill' dıı)ı• 

b. aı ,, 
tettim. Japonyayı, Çini, Avuslral- zin cumhur reisiniz için çok kibar dinliyiciler çok haklı bir hayretle diyordu. Her sene ır ger• 

, yayı, Hindistanı, Mısırı, İngilte- bir adamdır, diyorlar. Acaba ka - birbirlerine bakıştılar. tan tenbelllk onu işinde yıJI 
reyi dolaştım. bul eder mi madalyonumu?... , yor, evin ahengi, yaŞ• 

•• 
- Hep bir dolarla mı?... cParisden Norveçe, İsveçe gi- Kadın 28 yaşlarında kadar nr· düzen lbozuluyordıl· .~ 

dan çıkan mananın ne olacağı du: İngiliz donanması ku\·vcüı 1 - Yook: ... Tabii çalıştım. Yol deceğim. Yol masrafı için çalışı- Defalarca yalvardıtil• _,o• 
· af ted 'k · b" k dı. Orta boylu, etine dolgun, du- 1 5a.. _,.ı 

Avrupa gazetelerini 90k meşgul olacak, gitgide daha _ı:ıyade kuv - liz ordusunun mevcudunu arttır- masr ımı arı içın ırço ;ş yorum.... dedim, yapma böyle. rliiÇ g" 
ettığı görülüyor. veilenecek, İngiliz tayyareleri ar+.. mak için mecbur! askerlik usu - !========================~====! ru beyaz ve .. bu üç şümullü tari- na da yazık!. .. İki carı,.- pP' 

Paris mülakatının üzerintlen tıkça artacak. Fakat İngiltere da- !ünü kabul etmek mi lazım? Fran- bu müşterek beyanat üzerine 'le Fakat İngiliz matbuatının ya fin çerçivesinE. sığan daha birçok yoruz. Kenara atı!Jn_1§ t~1~1p '. 
bir hafta geçti. Fakat konuşulan ha ba~ka bir şeye karışmıyacak, sızlar bunu bir an evvel kabul e- Fransa, ne de İngiltere silahlan- zılarından anlaşılıyor ki, en zi- güzelliklere malikti.. yok! Haydi, ben dişiJll ğe• · 
mevzulara daima neler söylendi· Avrupa kıt'asında da Fransız or- dildiğini görürlerse memnun o - ma faaliyetini durduracak deg"il- yade milll müdafaa meselesi i!'?rı· ç k tatlı b. ı k ın tırıııe ~ 1 

o ır ses e onuşuyor - da bir manto de,..Ş ..nb ' 
ğini öğrenmek için Avrupa ga • dusu kuvvetli bulunacak. Her lacaklardır. Fransız tarafı bu !erdir. İngiliz gazeteleri okununca götürülmüş, bunun etrafındakı" in •· du.. Arada bir iri, siyah ve kıvır aydan evvel lskarp • iiJ 
zetelerinin neşriyatını görmek la- türlil kara taarruzlarına karşı ko- mevzu üzerinde şimdi şöyle bir görülüyor ki, İngiltere için ol -, müzakereler uzamıştır. Yukarı _ 118rrıft' ')ıl 
zım geliyordu. Artık bu gazete - yabilecek. Havadan, denizden lisan kullanıyor: İngilterede as - duğu gibi Fransa için de alabil - danberi anlaşıldığı üzere milli kıvır kirpiklerle süslü gözlerin! valet yaptırmaya ta018cal'1 ~ 
!er gelmeğe başladığına göre İn- Fransaya yardım lazım gelince kerliğin her vatandaş için mec • diğine silfilılanmaktadır. Ta ki müdafaa meselesi Fransa ve İn _ hakimden ayırıyor, dinliyicilerin yim! Ama sonu ne ıs' , 
giliz, Fransız münasebatının ı;rir- İngiltere buna hazır bulunacak bur! bir şekilde konup konmaması İngiliz • Fransız teşriki mesai • gilterenin müstakbel bir harbde üzerinden geçırıyor, kocasının kazanç mütenasip o~Jll~Jj~ıt ~ 
diği yeni safhaya dair etraflı bir Artık müstakbel bir harb1e meselesi her şeyden evvel İngiliz sinden beklenen netice elde edil- birbirlerine nasıl yardım edecek- tenperverlik akan yüzünde dolaş- lan yuva saadet değ:~IJll b''.~r 
fikir edinmek üzere Avrupa mat- işi böyle düşünmek ve Fnr.sa ile dostlarımızın bilecekleri bir şey· miş olsun. Fransa kuvvetli olma- !eri, birbirlerini nasıl koruyacak- tırıyor, sonra yine eski yerine, vası olur.• dinleteın f ~d9 ~ 

İ ·1 · ll · İ k. ı N tıınsa 8
' ""' buatınm nt!Şriyatından istifade ngı terenın ro erıni şimdıdPn dir. Fakat Fransızlar için nglliz lı ki diyorlar, İngiltere ona itimarl !arı meselesidir. İngiliz ve Fran _ kendisini sorguya çeken tahkikat ım.... e yap deO şsr 1p1ı 

kabil olacaktır. (Son Telgraf) ın böyle tanzim etmek pek sade gii· ordunun kuvveili olması en hi etsin de ondan ayrılınasın. sız devlet adamları iki tarafın medi 0 da bildiğin · 1 

bir iki gün evvel bu sütunlarda rünüyor ve Fransız tarafı i•,in rinci derecede mühim olan bir eksiklerın· ı· go··-~en geçınru· ·ş olu- hakiminin gözlerine getiriyordu. Nl~ayet zecri tedb'r.,~·· Taymis gazetesi Paris mülilkıı .ou • P ..ıı 
Yaptıg· ı bir hülasada nazarı dik - bu kadar sade olınasını doğru b..:1- meseledir. Almanya ile İtaı~aya yarlar. Hakim, genç karısının sözlerini mecburiyetinde kaJdıJll·1 _..,ı>'., , tından bahsederken en ziyada ıw • 
kate konduğu üzere Çekoslov~k- muyor. Şimdiki Fransız m•ktai karşı Fransa ile İngilterenin z.ı - h · t ·ı k k ı T · · • daktiloya tekrarfadı ,zapta ge • de go··z go··re feı••·e.te bait ··•ı' e emmıye verı ere onuşu an aymısın yazdıgına göre Lu ..,. Y 
yanın malum şekli taksim edil - nazarı, şöyledir: Fransanın da yıf kalmaması 15zım; diyorlar. mevzuun milli müdafaa meselesi mülii.katta Fransadan ziyade bir geçirdi. Yazı makinesinin tıkırdı- ya!... Bir sabah, yıııe ~d8o 
mesi ve malum akibete uğraması donanması kuvvetlendikçe kuv Fransızlar bir tarafdan do • olduğunu yazıyor. Ondan sonra gün birdenbire İngilterenin bir !arı nihayet bulunca tekrar sor- raşıp da zorla kaldırdı 
üzerine Fransa için müstakb~l vetlenmeli. Fransanın hava kuv - nanmalarını, bir tarafdan da hy- t - 1 du: ra: ..ıi).:ı meselcler sıra ile konuşularak aarruza ugraması ha inde mii - .,.. 
bir harbde orta Avrupada göre- veti de arttıkça artmalı. Fransız yarelerini arttırmak lüzumunu İspanya işleri gözden geçirilmiş· dafaa tertibatının nasıl alınacağı - Kocanızın tenbelliğini ileri _ Yooo! ... dediın! B~00Jıll 
ceg· ı· müh· 1·m b'ır yardını da orta ordusu kuvvetli bulunmalı. Fa - görüyorlar. Ne yapıp yaparak bU }10ı •t - tir. Sonra Almanyadan çı.k.mağa ve işlerin nasıl tevzi edileceği sürüyorsunuz ama bu, boşanma vam edemez. Ya ~erııel 
dan kalkmış oluyor. Onun için kat... silahlanma yarışında geri kalma- mecbur kalan yahudilerin vazi _ ciheti uzun uzadıya konuşulmuş· talebi için kafi bir sebeb değil • geçersin, ya da ınab 
Fransız ve İngiliz devlet adam - İşte burada bir (fakat,) geli - mak fikrindedirler. Bu suretle, t dir • ı ıJ' 

Yeti konuşulmuştur. Fransa ile ur. ·· · vuracagım · bİ 
!arının en ziyade ehemmiyet!~ yor. Artık Fransız tarafı söyle - diyorlar, İngiltere ile teşriki me- tıned1 • .,, 

k d
.•. . ·· ı·· Fr Almanya arasındaki son anlaşma Deyi Meyi gazetesi de lki taraf Genç kadının siyah bir pırlanta O, aldırlf bile e ıJı .-·, 

görüşmüş oldukları noktanın iki me iste ıgını soy uyor: ansız sai daha müessir olacaktır. Alman- U ıcıı ta 5' 
tarafın müdafaası meselesi oldu . ordusunun kuvvetli kalması kafi ya ile Fransa arasındaki son an- ve müşterek beyanat ta uzun ıı- arasında aaha sıkı bir teşriki me- kadar ışıklı göz bebeklerinde bir den şaşmadı.. y '-erke; .rtl 

İ b h 1 sai kararlaştırıldıg" mı, İngiliz ve ı ı "b" Id b S bah k sunu " rv ğu bir kere daha anlaşılıyor. İki değildir. ngilizler kara askeri o. !aşmadan ve neşredilen müşteı·ek zadıya mevzuu a so muş, sonra a ev par ar i 1 1 o u, cevs ver· a u.~ u . k8dS . ~ 
U k Ş k 1 1 · Fransız erkanı harbiyelerinin ya- di a bo lesini btl 1''11' tarafın gerek Fransanın ve !arak icabında Fransaya neka:far beyanattan, deklarasyondan bah- Çin ve za ar mese e erı, : amm Y • o• 

kında birbirlerile temasa geçe • f ttı f111• ı · 
gerek İngilterenin müstakbel bir kuvvet gönderebilirler• .. Bu an - sedilmişti Fransız - Alman mü • en sonra da Almanyanın müs - - Bay hilkim, tenbellik, ge - ğil!.. Bir de a ya -~iJlı·" 

ceklerini yazmaktadırlar. b y }laP ııı-
harbde birbirlerine ne suretle !aşılsın; diyorlar. Çekoslovakya nasebatının bundan sonra veni temleke davası gözden geçirilmiş- çimsizlikten beterdır bence Bir kusuna dalıyor a 0rO 
yardım edecekleri keyfiyeti. bir ile Fransanın ittifakı varken r;~- bir safhaya gireceğini gösteren tir. (Devamı 7 inci sahifede} koca nekaar huysuz, n<'kadar ge- Vallahi zorla kaldırı1 

~~__, .............. ,.....,.._~ ....... ..-·~~~~......,~....,, ....... ..,,,..,...,._,,,_....."""""_.....,......, ....... ,,..... ...... """" .............. ~!!!!L.~~""""'""""",..... .............. .....,....,,,....,,, .................... ....,,,......,,.....~,.,..,.....""""..,,.....,,.,,,.....~..,...,,_.......,,....,.,,....~~-----:eıııJllp 
EOEBT ROMAN : 20 - Galiba rüya gördüm! _ C muhakkak şu beylik sözü i.18ve e- yazmak hevıısine kapıldım. kazara evlenirse~ğılfll ol:~~ 
--·-· ···-- Diye mırıldandı; gözlerini yum· der: Heves diyorum; bütün hevesle- bir batında beş çoc . b~ 1 1ıJ 

d Roman buradan - Geçmiş zaman olur ki, ha- rime benziyerek şişmesile paUa- mı düşüneyim? .. Y9~ 1 rı rıı' 

-- . . ... ~ c: 

YAZAN: NUSRETSAF A CO$KUN 
.... --- ------· 
- Pek ı.e çapkı'1sımz ama, mu

vaffak oluyorsı...nuz dıyemem. 

Çünkü pek zay:f kalbl! kızları se

çiyorsunuz. Biraz da ç'tin gönıil
ler av!anuya çalışın bakalım .. 

Ayağa kalkmıştı. Delikanlının 

ba.şucuna kadar gelerek, yorga'lı
nı çekti. 

- Bon nui küçük bey! .. 
- Gidiyor musunuz? .. 

Sermed bunu gayri ihtiyari sor
muştur. 

- Gitnıeıru isl.ımiyor musu
nuz?. 

Aklı başına gelmişti: 

- Bilakis .. daha burada mısı -
nız? diye soruyordum. 

Meral dudaklarını ısırarak bir 

iki saniye sükut etti, sonra sür'at

le balkon kapısına doğru yürüdü: 

- Allaha ısmar !atlık .. gene Jco. 
nuşuruz. • 

Sermed yatağın içinde donmuş 

gibiydi. Kıpırdıyamıyordu bile .. 

Genç kız balkonda kaybolmu~ 
tu. 

Yataktan uzanarak elektriği 

söndürdü. Yorganı çekerken: 

u. başlar yali cihan değer. ması bir olan balon gibi dağılıve- muhimme bana bun 
8 

Balkonun yerde kaplı çinkoları Hayali cihan değil, metelik et- recek!.. Kim bilir, belki de şu ka- yaptırsın?!... ıf 
esnediler; yakla~an bir ayak sesi A•ka inanmam !... miyecek hatıralara malik olmı - ğtrlı dolduramıyacağını bile.. Fena değil!.. r~ 19rı ~I 
onu yerintlen fırlattı. yanlar ne yapsınlar? .. Mesela be- Benim nonoş anneciğim!.. Unutulmıyan hstı ·r şel r'I 

Sermedin öteye beri'}P. · ·b· · ı · B b h · h h • ..,.ı lı bl ,ıı Sıçradı, elektriği yaktı. nım gı L. annenun ya ru • şu cı- en uraya angı atıramı, an perçinlemek fay~• 8~ n 
gelişi güzel yazdığı hetten hakkı var: gi haleti ruhiyemi yazayım?.. benim ne unutulrn1Y8 c (.· 

Genç kız balkon kapısında idi: notlar: - Bir genç muhtelif çağlarda- Erenköyüne hangi tarihte taşın- rım var ki?.. ~ ııab81 ~ Başını önüne eğmişti. Gülüyor ki haleti ruhiyesini, düşünıişünü, dığınuzı mı? .. Köşkü muhafaza Annem arabi senede d• 1~1• 1 ~ 
Annem ikide bir tekrarlar: bl• bır muydu, ağlıyor muydu, belli de- meseleler, hadiseler hakkındaki için kurd azmanı suratsız bir kö- yıldan yaşımı hes& .. fiP rııJ 

ğildi. Bir parmağını ağzına sok • - Alclı başına gelmiş bir gencin fikirlerini defterinde tesbit d - pek aldığımız günü mü?.. Bizim bu daima münszıyıırı }.jr ~I 
muhakkak bir hatıra defteri ol- meli. Bu onun ruh! ve kültürel kuıl " göre f

1
' muş, yalvaran nazarlarla kendi· agı bir mart macerasına kur - seledir. Anneme . ıııi aç · 

malıdır. Başından geçen mühim tekamülünü de kontrol etmesine ban giden Sarmanın beş tane yav- babama kalırsa yır ,,.. 
sine bakıyordu. L 'dis ı · • lın h t • ,.. "" e erı, unu,u aması, a ır- yardım eder. ruladığı saati mi?.. dayun. ,,fi• ,ıD 

- Sermed!.. !anması lazım gelen vak'aları bu- Diyor. Bütün bu eh~miyetli vak'a - Şimdiye kadar Hr.~~,. T~ıf 
_ Yine mi siz?.. raya kaydetmeli .. öyle bir gün o- Annem, Ç-Ok okumuş bir kadın !ar (!) üzerinde kafamı ellerimle te iki sene çakışııııc· ıı ;ı ~~·' 

- Gülmeyin sakın.. çıkarken 

güçlük çekmedim ama, şimdi ine

miyorum aşağı.. dal ilerde kalrnlf, 

bir türlü yetişemiyorum, düşece

ğim. Bana yardım edin de gide· 

yim. 

!ur ki, o defter insanın hayatının değildir ama, alaydan yetişme bir destekliyerek İstanbuldaki raha- nin bir türlü kaf~811 ~ı ~ 
tarihi haline gelir. Okur, başım • halk filozofudur. tı bırakarak, şu şehrin bir köşesi- heybeti yüzünden ~ııe J<S ~18o 
dan neler geçmiş, filanca sene ev- Mesela, şu nazariyesi hiç de ya- ne çekilişimiııdeki manasızlığı, şalardan. yabancı 11.sıl .. J~ 
vel neler olınuş, diye maziyi ha- bana atılır şey değil!... kendi kendilerini muhafazadan istidadsı7tığımdan şııe d~1~ tırlamasına vesile olur. Sırf bu fikrine iştirak ettiğimi· aciz oldukları için bir hayvan mu- aile mecltsının yeg8111ıcıs~ ,J1 

Bilmiyorum, maziyi hatırlamak çindir ki, bugün camımın şu sı • avenetini kabul eden insanlığı, ni teşkil eden sak. bil' ;~ 1'1 
mutlaka lazım mıdır? .. Annemin kıntılar anında önüme çektiğim bir nihayet Allh bağışlasın beşiz ka kayda değer }lı~o•'"" 

, mütaleasına babam da. daima ve kaç ka2ıda gelişi güzel bunları doğurduğu için, günün birinde 



~iiyük bestekarların z. 23 numaralı casusun 
aşk maceralarında hakkından nasıl geldim? .... 

0 r i j i na l ite 1 er Kadının ağzına kloroform tamponunu bastırdım. Bayıldı 
8e11ı0ıen kaç kişiue !'e nasıl Yatak çarşaflariyle bağladım, pencereden sarkıttım 
~ııııı a ş ı k o l d u. .. . . -k d ki . I · .. · f d 
~~~~~~nveaş~=r~!eb~;~ :u:eh~;~:: ~~~ı!:~b~e=l~ yuk trenının ar asın a çımen erın uzerıne ya ır ım, 
~ ;""ÜYen Beethoven haya - dı. 

e~ser· 
·ıı lto ıya hafifmeşrep kadın 

'l<arıııı Uarı arasında aşk ihti -
'httırtatrnin etmiş olan bir 

~thoı,' ,. 
llııun . en ın ilk aşklarından bl 
'l(fe 1~ talebelerinden ve ken 
Q%: 1ki yaş küçük bulunan 

!JnUıı.ı \'on Breuning'dir. 
""ıi 0•1.a kendi arasında doğan 
~ Un· ~lar cıye kadar tatlı bir dost 

eı;'iıı ak devam etmiştir. Beet
'l.ti b· hayatında en büyük fe 

il' bestekar için hakiki i.>ir 

Olan 
'lı '. başlaSağrrJığı idi. Genç ; a -

ıl,rı rnış olan bu hast~Iık 
~h0.:'1ikçe gitgide artm•oı·r 
it •en" ··-. 
!iği ın sağırlığı kesbi şid-
ba,1~1ltnan o insanlardan kaç 
it arnıştır. 

Usu 
llıUtt ru. ve eksiği onu fe;ka 
'• hal!ssır etmekte iken bir
>. Y•t ona gülmiye başla-

"'-tıı 
~~(a.Wegeler'e yazdığı bir 
'1;;i •Artık hayat bana 

,~"~•! Ye başladı .. Bu değişik
'li" llenve genç bir kıza medyu

'tı ı sev 
~•nç b. en ve benim sev -
<ieıa ır kız. Hayatımda bi

\ t <!1!ec0~arak, izdivacın beni 
~"· egını düşünmiye başla 
""•t •hitı Ilıaaıesef benimle ay-

~llı en d •. 
anıa egıJ, sonra da· ben 

ı~n d rcta İzdivacı düşünmi
tı· ekilirn .• 
iğ; b 

•ı. ii id. u genç kız; Guilietto 
"'il\ ı. 
• b~ 

•ıov,l bgcrıç kızı tanımadan 

4 ~ışnı 1 ~ iki güzel kız kar
k ·~ Qla.n '!{ ı ve bunlardan bü
: ~ ders· erese Brunschvik'e 
1~~n b· 

1 
Veriyordu. 

ıı, ırind 
~,1.'thoven"e onun piyano ça-

1 " Un b,· ın pek hoşuna git-
"' 'ar rgü tlunct n haşhaşa piyano 
~Vik •b~n .. sonra Therese 

• llıı~ . Ulun bir hayat sü -
1~e ha?te bugün doğmuş -

~ •ra defterine yazmış 
litJ 

kı~ k 
• llıenı. ardeşten Therese 
P/ıi 1 Şfir. 
ı. n ııw 
ıq nllıi§t;r illldalı Kont Dym 

' b· · l<.ont Dym mem -
it d" 

ı nın1 1 ueııo yaptıktan son 
ı. ~ ~alnı crketrnek mecburi -

'-! ve 1§ Ve gelip Viyanada 

~ 'ilir, nı~hteşem bir saraya 
~ Cııa1 Şte Beethoven'in 

ta Uor'l 
t
1 

'•»ın arı birinci defa 
~ J:ı""th salonlarında ça 

\ ~ın1 oven de Guiliatto 
'lt '"da •.., bes tanımıştır. 

··1ıı tek;; 
~l ba•1 rı bu salona bu 

"'Yora F aı •e en d .u. _ akat onun 
~~.~~an ha erın hır aşkia bu 
~ r e"ıreıı ngısını sevdiğini 

b, 1<la cıı ı>rı kabil olmamış
ı ı h an tn" 
ı on ayat unasebeti bü-
~ 1•'i lın devam ettig"i 

en f 
"' , 

8e"diğ· azla T h e--.; te 1 s" 
~e onu .. 0 Y l e n i 1 i r. 
. ı~~ ıel>ııı~tekiler gibi değil 

li. b n hay Şt've hayatını bir 
l<j ııtı~i J a ıle bağlamamış-
~ıe~ hi~E'phin evli idi. Gu

Clo11 ç Zaman sonra 
cnherg ile evlen -

kartonunu yerleştirdim. fitili afeşliye
:X~: !~1!~~:~::::~ceğim sırada üzerime birisi abandı. Keskin 
tirTiıerese Mafatrn bir /ıançerin parladığını gördüm. Gözlerimi 

Beethoven bir ara bu genç kı- LJ • k/ 

Halbuki Guillietto evlendikten D • •t 
sonra Beethoven'in hayatında ye ınamı 

zin desti izdivacına talip olmuş fa kapadım, fak at... 1.1ançerı tutan parma ar 
kat reddedilmiştir. Ve yine bu sı-

ralarda onun ~ayatında mühim gevşedi boynuma sıcak bir ınayi akmıga başladı 
yer almamış bırkaç aşk macerası 
kaydettiler. Son aylarda, müttefikin filosu 

Fakat lr.ocaııHe Napoliden avdet tarafından abluka altına alınan 

eden Guillietto'yu tekrar görl. 
bu ufak tefek sevgilCTi tamamile 
ihmal ederek yine o genç kadına 
doğru gider. Bu suretle onun bir 
zamanlar Guillietto'yu cidden sev
miş fakat sonraları unut.muş oldu 
ğunu zannetmek doğrudur. Beet
hoven'in hakiki aşkı onun ebedi 
aşkı muhakkak ki Therese'tir. 

Ona •Fidelio• sındaki Eleonore'ı 
ilham etmiş olan kadının Therese 
olduğu söylenilir. 

Bütün bu gel:p geçici heveslerin 
ve inhimaklerin içinde hep de -
vara eden a,,k onun aşkıdır. • 

Fakat neden bu aşk bir izdivaç 
la neticelenmemiştir? İşte bunu 
11nlamak mümkün değildir? 

Ve neden biribirlerinden ayrıl -
mışlardır? Buna cevap vermek im 
kansızdır. 

Kırk yaşında iken Beethoven ça 
resiz ve tek başına kalmıştır. Bu 
aralarda onun bir baba olmak is
teğile tutuştuğu görülür. 

Yalnızlığı hele sağirliğın büsbü
tün müthiş bir hale soktuğu bu 
inziva ona müthiş gelmektedir. 

Bu aralarda Beethoven'I tabia -
te meclup görüyoruz. Kadınsız ha 
yatını tabiatten aldığı zevklerle 
teselli etmek emelindedir. 

İşte bu inziva içinde günün bi
rinde yeniden bir kadına rastge -
len Beethoven şu sözleri hatıra 

defterine kaydediyor. 

•Madam M., buradan geçti. Ba
na tatlı bir bakışla baktığını biraz 
zannettim. İnsanı ancak aşk me -
sut edebilir.• 

Fakat bu kim$esizliği içinde o
nun yine bir kadın arkadaşı var
dır. Bu arkadaş ve dost Prenses 

Erdödy'dir. O bu büyük bestekar
la bir anne şefkatile meşgul ol • 
maktadır. Fakat o sonsuz bir yeis 
içinde ve bilhassa işitememekten 
duyduğu bir azapla kıvranarak ya 
şamaktadır. 

Bu sıralarda küçük Krems kö -
yüne çekilmiştir ve orada sonun -

cu Suatuor'u yazmıştır. Bu eseri 
yazdıktan soma Viyanaya hareket 
etmiştir. Fakat yolda bir perito -

nit krizine tutularak süt ııırabaııi

le yoluna devam edebildi. 

Son nefesinde Therese Brunsch 
vick'in resmini göğsü üstünde sı -
kan Beethoven ondan ebediyen 
ayrıldığı için gözyaşı dökmüştür. 

Son dakikada hatırlayıp resmi
ni kucakladığı Therese'i onun ha

kiki ve ebedi aşkı olarak kabul et 
mekte hiçbir hata olmaz. 

alınanlar, denizaltı ııemilerile fa
aliyete geçtiler. Akdenizin birçok 
yerlerinde, bilhassa İspanya sa -
hillerinrle gizli üssü bahrileri var. 
Tıbkı korsanlar gibi rastgeldikleri 
gemileri batırıyorlar. Fakat nere
de gizleniyorlar? Bunu anlıyabil
menin ımkAnı yok. Tayyarelerin, 
torpidoların araştırmalarından bir 
fayda olmadı. Vega, Tanca açık
larında, Atos Süveyş kanalı civa
rında batırı1dı. Marsi!ya açıkla -
rında bir denizaltının periskopu 
görüldü Şübhesiz bunların er -
zak, mühimmat ve essas depoları 
İspanya sahillerinde. Fakat nere
de? İşte bu müşkül vazifeye bizi 
tayin ettiler. 

- İruna gidersiniz. Bir otomo
bil kiralarsınız. Orada memurla
rımızdan biri gelip sizi bulacak. 
Lazım gelen talimatı verecek ... 

Dediler. Bu adam kim? Ne za
man gelecek?... Mcçh ul... 

O gelinceye kadar düşman a
janlarının dikkat nazarını çek -
meden bir otomobil tedarikine 
çalışıyoruz. Bulacağımız otomobi
lin sağlam olması ve sahibinin 
muayyen bir zaman için otomo
bilini bize emniyet etmesi lazım. 
İkinci gün, şehrin fakir mahalle
lerinde dolaşırken dükk5ncılar -
dan birinin bir otomobili olduP,u
nu ve çoktanberi kullanmadığını 
öğrendim. Hemen kendisine mü
ı·acaat ettim. Teklifimi derhal ka-

bul etti. Otomobili gösterdi. Biraz 
eskice, fakat sağlam. İşimizi gö
rür. Yandaki meyhaneye ıVrdik, 

pazarlığa başladık. Nihayet, yağı 
vesairesi bize aid olmak, 3000 
frank teminat akçesi ve. günde 300 
frank da kira vermek şartile mu
tabık kalıdık. 

Otele dönerken köşenin başın
da karşıma bir kadın çıktı: •Bana 
sıcak bir şey ikram etmez misi
niz?...• diye yolumu kesti. Üstü 
ve başı fakirane idi. 
Başımı kaldırmadan, cevab ver

meden geçip gidecektik. Fakat, o 
kadar tatlı, okşayıcı bir sesi var
dı ki durdum. Dikkable yüzüne 
baktım. Sırtı kamburlaşmış gibi 
idi. Fakat çok gitmedi. Yüzü bo
yalı idi. İri mavi gözlerinden ze
ka saçılıyordu. Kendisinin görün· 

• 
düğü gibi fakir olmadığını derh~ı 
anladım. Muhakkak, bizim otele 
gelişimiz yabancı ajanların dik
kat nazarlarını çekmişti. Bu ka. 
dın vasıtasile kim olduğumıızu 

buraya niçin geldiğimizi anlam•
ya memur edilmişti. Buna kanaat 
getirmiş olduğum için aldanmış 

gibi göründüm: 
- Peki, güzelim, dedim. Şu kah 

veye girelim ... 
Az oonra, bu kadının cidden ca

sus olduğuna şübham kalmadı. 

Çay kadehini tutan minimini el
leri, muntazam kesilmiş tırnakla
rı, hele konuşması sokak köşele
rinde müşteri bekliyen kadınlara 
hiç de benzemiyordu. 

Havadan, şundan ve bundan 
bahsederken maksadını anlamıy .. 
çalışıyordum. Çayını içip bitir -
dikten sonra sordu: 

- Nereye götüreceksiniz beni? 
- Otele gitmiye mecburum. 

Mühim işlerim var. Bir başk.a ak
şam ... 

Cevab vermedi. Ayrıldık. Yol· 
da giderken düşünüyor, ara sıra 
dönüp bakıyordum. Acaba beni 
takib ediyor mu diye ... 

A'kşarn, üç arkadaşımla beraber, 

odamda toplamlı.k. Müzakere et.

tik. Ne yapacağız?... Şimdillk 

yapılacak bir şey yoktu. Bekle -
mek mecburiyetinde idik. Nere
de araştırma yapacağunızı ııeıe -
cek adam söyliyecekti. 

İçimi2ıden birisi: 
- Bu kadının bizi tarassud ~t

tiğine hükmetmek doğru olmasa 
gerek ... İhtimal casustur. Yaban.-

cı görünce belki bir malfunat alı
rım diyor. 

Ertesi giinü gene karşılaştık. 

Artık her sokağa çıkışımda ken
disini görüyordum. Muhakkak be
ni tarassud ediyordu. 

Üçüncü günü, büyük meydan -
daki abideyi seyrederken yanıma 
dilenci kıyafe1ıli birisi yaklaştı. 

Şapkasını uzattı, yalvarır gibi bir 
vaziyet aldı, mırıldandı: 

- Bu gece, saat onda, istasyo
n un ar kasında ... 

Bu kır sakallı, pis dilenci, bi
zim günlerdenberi sabırsızlıkla 
beklediğimiz casustu ... 

D;Jenci kıyafetli ajanın söyle -
diği saatte istasyonun arkasına 

gittik. '!oi:imseler yoktu ve pek ka
ranlıktı. Dördümüzde beraber 

(Devamı 6 mcı H hifed•) 
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Ko"""'la"°' gemisi 

Mari Read, 1680 senesinde Lon
dra civarında bir köyde dünyaya 
geldi. Anası genç bir bahriyeli !la 
evlendi. Kocaaı, bir oğlu dünyaya 
geldiği gün Arnerikaya giden bir 
gemi ile ayrılınıf ve bir daha g• 
ri dönmemi~. Gemi, yükü vı 

mürettebatı ile Okyanw;un de -
rinlllderine gömüknllştü. 

Madam Read, uzalı: bir Icıöye 

nakletti. Gebeliltini ailesinden ve 
tanıdıklarmdan aaklamak iırtedi 

Bu sırada oğlu hastalandı ve öl
dü. Altı ay sonra bir m çocuk 
dUnyaya get!M!, Ma.ri ismini ver
di. 

İşte bu MAri kara korııanlar dev 

rinin en şayanı dikkat aimalaruı
dan biri oldu. Senelerce Okyanu
su haraca kestı. 

Madam Read elinde bulunm 
para ile üç aene kadar geçindi. Ni
hayet ıınetellk.ız kaldı. Bu sırada 
ölen kAleasının Londrada biraz 
malı olduğunu hatırladı. Londra
ya gidip hakkını ararnıya karar 
verdi. Kayınva.lidesinin daha zi
yade al!kaaını çekmek için kızı
na erkek elbiaesl giyodirdl. 

Yatlı kadın çocuğunu çok sevi
yordu. Bu mlniminlcik yavruyu 
görünce gözleri yaşardı. Oğlunu 

görüyormuı gibi oldu: •TAiim ve 
(Devamı 7 inci sahifede) 
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Şehrimiz idare amırıerl arasında 1 Polonya ve Son hadiseler 
. Karşısında 
Romanya 

ya p ı I a n değ i ş i k 1 i k 1 er · Sovyetier 
(1 inci sahifeden devam) 

isi Muhiddin Üstündağın VekA -
let emrine alıması keyfiyeti için 
şimdilik sadece görillen lüzuma 
bianen olduğu ileri sürülmekte
dir. Bunun Valinin gerek Tem -
yizde, gerek Devlet Ştırasında 

muhakeme ve tahkikat mevzuu o
lan muhtelif meselelerle alAkalı 

bulunmadığı beyan edilmektedir. 
Bununla beraber, pek yakın::la 

İstaııbula alt umumt muameUtuı 
8enlf mlkyaııta bir tahkik ve tet
kike tAbl tutulacağı dan anl~ıl -
maktadır. 

YEN1 VE ESKİ EMNİYET 
DİREKTÖRÜMÜZ 

Emniyet dlrektörümüz Sal!~ 

Kılıcın görülen liyakatine binaen 
münhal valiliklerden birine ta -
yin edileceğini dün ilk olarak 
haber vennl§tik. Bugün Ankara -
dan gelen ma!Omat bu haberlml
&i teyid etmektedir. Salih Kılıç, 
tekaüde sevkedilen Süreyya Yur
dakulun yerine Çorum vallliğlne 
tayin edilmiştir. 

Salih Kılıç, yeni emniyet di -
rektörümüz Sadreddin Aka ge -

lir gelmez Ankaraya gidecek, ye
ni vazifesi hakkında direktif Al· 
dıktan sonra Çoruma giderek ı,e 
başlıyacalrtır. 

Sadreddin Akanın bu akfanı 
veya yarın sabah §ehriınize gel
mesi beklenmektedir. Gerek Mu
hiddin Ustündağ, gerek Salih Kı 
hç muamelltı seleflerine devi~ 

ve teslim edinceye kadar vazife
leri ba§larıntla bulunmaktadırlar. 

EMNİYET MÜDÜRLUCtlNDE 
İıtanbul Emnlyet direktörlüğü

ne ald bazı hususatın bir mülkiye 
müfettişi tarafından tetkik etti
rileceği anlaşılmaktadır. Bu me
yanda geçenlerde Dolmabahçe 
sarayı önünde izdihamdan vukua 
gell!Q müessif kazanın önüne ge
çecek tedbirlerin alınmaması se
beblerlnin ar~ılacağı söylen -
mektedlr. 

BELEDİYE REİSİ MUAVİNLERİ 

Belediye reisi muavinlerinden 
Ekrem Sevencanm kaymakam -
hklardan birine, muavin Raufırn 

münhal vilAyet idare heyeti azı
hk!arınd.an birine getirileceği lSğ
renllmlştlr. 

Açık kalan muavlnllklerden hl 
rine Çankaya kaymakamı L!lttı 

tayin edllml§fu. 

DAHİLİYEDE DEÖİŞİKLİK 

Dahiliye VekAlati mil.teşarlı -
ima eakl müstqar Vehbi Demir

elln tayin edllınesi hakkındaki 

formalite ikmal edilmek üzere -
dlr. 
Ş\mdlkl müste§ar Sabri miın -

hal valiliklerden birine tayin e
dilmektedir. 

Bundan b~ka diğer vali ve kay
makamlar arasında da esaslı bazı 
değişiklikler yapılacaktır. 

UMUMİ MtlFETT!ŞLER 

Birinci, ikinci ve üçüncü umu
mi müfettişler Ankarada ~lup 
kendi mıntakalarını al8kadar e
den işler hakkında icabeden ma
kamlarla temas etmekte ve di -
rekti.fler almaktadır. 
Başvekilimiz Celi.! Bayar, dün 

umumi müfettişleri öğle yeme -
ğine alıkoymll§, bu esnada An -
karada bir gezinti yapmakta olen 
Cumhur Reisimiz de Başvekili -
mizin köşklerine uğrıyarak ken -
dilerlni ziyaret etmiştir. 

Milli Şef İsmet İnönü, Ce!Al 
Bayarın ricasını kabul ederek 
öğle yemeğine kalmışlar ve ye -
meği hep birlikte yemişlerdir. 

Umumi müfettişler birkaç ~
ne kadar memurıyetleri başına 
hareket edeceklerdir. 

KASTAMONU VALİSİ 

Kastamonu valisi Avni Doğan, 
dün saat 17 de Re'3icumhurumuz 
tarafından kabul edilmiştir. 

VALİ ÜSTÜNDAÖ 

Eski Vali ve Belediye reisi B. 
Muhidd.n Üstündağ on iki sene 
dokuz ay İstanbul Belediyesinin 

başında kalmıştır. 7 şubat 926 ta
rihinde şehreminliği vazifesine 
başlamış, Süleyman Sami ve Mit .. 
batın vekillikleri zamanında bu 
vazifeye devam etmiştir. Bir müd
det sonra Mithatın İstanbuldan 
ayrılması üzerin.,, şehreman-,ti 

--uhdesinde kalmak üzere, İstan - Leh gazeteleri ne diyGr 
bul vali vekili olmuştur. . . 

1 Eylı'.ll 930 tarihinde vilayetle Varşova, 1 (A.A.) - Harıcıye na-
Belediye birleştirildiğindeıo, Mu- 1 :ırının. organı .o:an yarı res'.111 En
hiddin Üstündağ Vali ve Belediye ıorm~tion Politique Polona'."e ga
reisi tayin edilmiştir. zete,<;ı,. Polonya - &Jvyet munase -

Çanakkale valisi Atıdc Ulusoğ- betlerı hakkında şoyle yazmakta-
Iu tekaüd edilecektir. dır: 

Birinci umumt müfettişlik baş- hı: hükı'.lrnet arasında Çek me-
müşaviri Ziya Tekeli'nin mün _ selesınden dolayı gergınlik vardı. 
hal Manisa, Sürd veya Çanakkale M~sk~v~ ile Varşovanın mezkfır 
valiliklerinden birine tayini söy- müşkül8tın, Polonya - Sovyet mü-
lenmektedir. nasebetlerini tanzim eden eski !-

Dahiliye Vekaleti müsteşarı ti!M!arla vücude }etirilen !.emeli 
Sabri Çıtak'ın birinci umumt mü- sarsmadığını kay ıyetle tasnh et-
fettlşlik başmüşavirliğine gönde- mek istemiş olmaları tebliğden de 
rilmesi muhtenı.eklir. anlaşıldığına göre bu temel bütün 

Üçüncü umumi müfettişlik baş fÜtnulü ile ad'm.'i tecavüz pa~tı 
müşaviri Nizameddinin 150 lira da dahil olmak uzere Polonya ıle 
asli maaşla münhal bir valiliğe &ıvy~~l~r birllği arasında u;edi· 
gönderileceği mevzuubahstır. len butun muahedelerle saglam 
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Dört devlet 
Anlaşıyorlar 

(Birinci sayfadan devam 
MADAM ÇEMBERLAYNIN 

BİR NUTKU 

Londra, 1 (A. A.) - Başvekilin 

refikası Ladı Çemberlayn, dün 
akşam Durham'da bir nutuk söy
!iyerek son hadiselerin İngiltere 
hükumetinin beynelmilel siyase -
tinin ilerlemesine mani olduğunu 

fakat sabrederek bu siyasetin in
kişa{ etmesini beklemek lazım -
geldiğini söylemiştir. 

KONT CİANONlJi'< NUTKU VE 
UYANDIRDIÖI AK.İSLER 

bir §ekilde idame edilmiştir. Po
lonya - Sovyet komşuluk münase
betleri bu suretle evvelce tesis e
dilen statükoya avdet etmiş bu
lunmaktadir. 

Polonya ve Sovyet hükfımetle
rinin mütıekabil münasebetlerinin 
fili esaslarını alenen tasrih etmek 
usulünü ilk defa olarak tatbik et
mediklerini hatırlatmak Hizımdır. _ _.._ 

Askeri tebligat 
Fatih kaymakamlığından: 
616 deniz nakliye emekli bin -

baş Naim Sarıyer, 580 deniz ma
kine emekli binbaşı Mehmed Fet
hiye, 590 deniz makine emekli 
binbaşı Mevlud Tokat, 17141 ye· 
dek piyade asteğmen İbrahim 
Hakkı. 

Yukarıda adları yazılı şahısla

rın askerlik şubesine müracaatla
rı Han olunur. 

B erlin, 1 (Hususi) - Lon
dra ve Pariste son derece 
iyi neticeler elde ettiği 

temın edilen Kral Karol'ün ya -
kında Rcınıaya gideceği öğrenil -
miştir. Macaristanla Romanya a
rasındaki münasebatın çok nazik 
bir safhada bulunduğu, Polonya -
nın Sovyetlerle mevcud bağlılık -
!arını takviye ve tarsin eyle -
miş olduğu ve Almanyanın Ro -
manya ile iklısadi münasebatına 
yeni bir veche vermek lüzumunu 
hisseylediği şu sıralarda Kral Ka
rol'ün yapacağı bu seyahat fev -
kalilde ehemmiyeti haiz görül -
mektedir 

Ancak Romanyanın dahıli va -
ziyetinde görülen son karışıklık
ların bu seyahati kısa bir müd
det geri bırakacağı zannedilmek -
tedir. 

Romanyadaki hadi.sat burada 
büyük bir alfıka ve dikkatle ta -
kib olunmaktadır. 

Bilhassa Demir muhafızlar şe

finin jandarmalar tara!ından öl
dürülmesile neticelenen hadiseye 
matbuat büyük yerler tahsis et
miştir. Ancak bu hadiseler hak -
kında henüz hiçbir mütalea der -
meyan edilmemekte ve hadisenin 
inkişafı beklenmektedir. 

Ayak bastl parası 
almtş 

Londra, 1 (A. A.) - Kont Cia
no'nun İtalyan meclisinde söyle . 1 
diği nutuk, İngilterede geniş a - , 
kisler uyandırmıştır. 

Çatalcanın Tarfa köyünden kö· 
mür götürmekde olan Selim i~ -
minde birinin önüne çıkarak a
yak bastı parası diye zor la ken
disinden 10 lira alan Seyit, Meh
med ve İhriman dün ağırceza mah· 

P 0 -L t S T E _1--ke_m_e_si_n_d_e_s_e_k_ız_e_r_a_y_a_ğ_ır_h_a_p_~_e_ 1 mahkfım edilmi~lerdir. 

Üzerine kaynar su (Dış politikadaıı devam) İtalyan hariciye nazırının, son 
beynelmilel buhran esnasında 

sulhu kurtarmak için Çemberlayn 
tarafından sarfedilen asilane ve 
cesurane gayretlerden bahsetme
si ve İngiliz - İtalyan itilafının 
ehemmiyetini tebarüz ettirmesı 
takdir le karşılanmıştır. 

Evening, News diyor ki: 
cClano'nun nutkundan eylül 

buhranında sulhu hakikaten kur 
taran adamın Musolini olduğu a'\
laşılıyor.• 

İTALYADA TEZAHÜRAT 

Roma I (A. A.) - Meclisin tek
rar açılışı münasebetlle kont Cl
ano tara!ından söylenecek nutku 
nakleden hoparlörleri dinlemek ü. 
zere halk, parlamentonun önüne 
ve etrafına ve Romanın sokakla -
rına ve meydanlarına yayılmış!•. 

dökülmüş yasi tazyik neticesinde suya düş
tü. 

Şehremininde Fırın sokağında 

oturan Kadriye isminde bir ka
dın üzerine kaynar su dökül~rek 
muhtelif yerlerinden haşlanmı~ 

Haseki hastahanesine kaldırıla -
rak tPdavi altına alınmıştır 

Merdivenden inerken 
düştü 

Feriköyünde Bozkurt cadde -
sinde Bozkurt apartımanında o
turan 11 yaşında Jozef merdiven
lerden inerken düşerek başından 
yaralanmış Şişli çocuk hastaha -
nesinde ölmüştür. 

Şişelerle birbirlerini 
yaralamışlar 

Balatta Fırın sokağında oturan 

Salamon ve komşusu Hayim bir 

alacak yüzünden çıkan kavga ne

Ve şimdi dikkate layık olan 
nokta, yeni mukarenet kşebbüsii 
üzerioe ba~vekll Çembcrlayn"in 
derhal Rom&Jı ziyaret etm.iye ka
rar vermesidir. Acaba bu dcfaki 
teşebbüs de Toiry'de Briand ve 
Ştrezman tarafından yapılan te
şebbüslin akıbetine mi uğrıyacak? 
Alman - Fran.ız münasebetleri 
bugün enternasyonal münasebet
leri nmihveri olduğuna göre, yeni 
müvazene bu teşebbüsün netice
sine göre şckillcşecktir. 

A. Ş. ESlllER 

ZAYİ PASO 

20173 numaralı vapur, 32711 nu
maralı şebeke pasumu zayi ettim. 
Yenisini çıkaracağımdan eski•i -
sinin hükmü yoktur. 

Tıb talebesinden 2938 Huriye 

Nutuk bittiği zaman halk Ve -
nedik meydanına gidere Musu -
lini yi selamlamıştır. cDuçe• ni· 
dalarile davet edilen Muolini, üç 
defa balkona göndererek idde~le 
alkışlanmıştır. 

ticesinde şişelerle birbirini yara - 1-------------

YANLIŞLIKLA VAZ'IYED 
EDİLMİŞ 

Londra, 1 (A.A.) - Başvekil 

Çemberlayn, avam kamarasında 

beyanatta bulunarak Londra hü
kfıınetinin protestosu üzerine Bur 
gos makamlarının İngiltereye Ro
manya bu~ayı taşıyan ingiliz va
purlarına yanlışlıkla vaz'ıyed e
dildiğini bildirdiklerini söy !emiş
tir. 

HEM ANLAŞMAK İSTİYORLAR 
HEM ALEYHİNDE 
BAÖIRIYORLAR 

Roma, 1 (a.a.) - Parlamento
nun içtimaı hakkında tefBirlerde 
bulunan gazeteler Kont Ciano ta
rafından söylenen nutkun, italyan 
milletinin yeni emellerinden bah 
seden kısmi heyecanlı tezahürata 
vesile olduğu sırada bazı dinle
yici gruplarının ayağa kalkarak: 
•Tunus, Cibuti, KorsÜ<a• diye ba
ğırmış olduklarını ehemmiyetle 
kaydetmektedirler. 

Grev nasıl geçti 
Paris. l (A.A.) - Fransanın 

her tarafından gelen haberler, u
mumi grevin akim kaldığını te -
yid etmektedir. Bu hususta biz -
zat umumt iş konfederasyonunun 
katibi Jouhaux tarafından yapı
lan beyanat manidardır. Jouhaux, 
bükfımet tarafından verilen vaz
ıyed emrlle askeri vesaitin faali
yete geçmesi ııayeslnde .işlerin 

lamışlardır. 

Para meselesinden 
kavga etmiş 

Beykozda Ortaçeşme sokağın -

da oturan Mehmed Atalay adın -

da biri bir para yüzünden çıkan 

kavga neticesinde ayni semtt~ o

turan Kemaleddini yaralamıştır. 

durmadığını itiraf e~tir. 

Cezayirden gelen haberlerde 

bütün umumi servislerin munta

zaman işlediği ve Oran şehrinin 

liman amelesile tramvay müstah
deınerinin kısmen greve iştirak 

ettikleri bildirilmektedir. 
Ajaccio'dan gelen bir habere 

göre Korsikada grev emri hemen 

hiç yerine getirilmemiş ve her ta

rafta tam bir sükfınet hüküm sür

müştür. 

Sultanahmed birinci sulh hu -
kuk hakimliğinden: • 

Hazine namına İstanbul MaE -
ye Muhakemat mudürluğü tar3 -

fından Bursada Hisar Umur bey 
mahallesinde O•uç bey sokağında 

5 numaralı hanede oturan eski 

polis memuru Nuri aleyhine nçı

Ian 37 lira 90 kuruş alacak da -
vasının ilanen yapılan tebligat ü

zerine cari duruşmasında meb -

leğı müddeabih 37 lira 90 kuru 

şun dava tarihinden itionren % 
5 faiz v.e ,..~. 10 ücreti vekfılet1e 

birlikte tahsiline 11/11/938 tari
hinde karar verilmiş olduğundan 

usulün 437 inci maddesi muc: -
hince tarihi tebliğden itibar~n 

8 gün zarfında temyizi dava edıl
mediği takdirde hükmün k sbi 
katiyet edeceği hüküm hülfısa51 

tebliğ. makamına kaim olr.: .. k ü-
zere ililn olunur. (938-79) 

ile SABAH ÖGLE ve AKŞAM 
Her yemekten sonra muntazaman 

dişlerinizi fırçalayınız -

Z. 23 numaralı casusun Müstakbel 
hakkından nasıl geldim? lzmir 

(5 inci ıahifeden devam) 
idik. İhtiyata ria) eten hep birden 
gelmiştik. Zira bu yerde, o kadar 
serseri var ki birisine birkaç pe
zeta verdiniz mi, istediğiniz ada
mın kalbine veya iki küreği ara
sına bir hançer sapla:ıvermek iş
ten bile değildir. Sonra insan gii· 
rültüye gider. Ne arıyan olur, ne 
de soran ... • 

Sahte dilenci, bulunduğumuz 

yere geldiği zaman talimat şun
dan ibaretti: 

- Barselon civarında, denizal~ı 
gemilerinin iltica ettikleri bir yer 
var. Bu şehre gidiniz, X ... kah - ' 
vehanesine devam ediniz. Bir ba~
ka ajan sizi bulacak ve kı okiyi 
verecektir. 

Sonra torbasını uzattı: 
- Alınız bunu, dedi. Fakat dik

kat ediniz, patlar ha! ... 
Torba çok ağırdi. İçerisinde 

ekmek değil, bomba ve dinami~ 
olduğunu derha !anlamıştık. Bu -
nu yalnız birimiz ;n götürmesi 
dikkat nazarı çekeceğini düşün -
dük. Torbayı açtık. İçerisinde bu
lunan Bik!or kordonlarını, kap
sülleri, melinit kartuşlarını ara
mızda taksim ettik. Pardesüler\
mizin ceplerine yerleştirdik. Bu 
ancak birkaç saniye sürdü. 

Hızlı adımlarla otele gidiyor -
du. Sokağın köşesini döner dör.
mez casus kadın karşımıza çıkt• 

ve bana hitaben: 

- Ne telaş bu? ... Artık dost 
!arla il<i lakırdı konuşmak da ka
bil değil... 

Dedi. Birdenbire aklıma bir şey 
geldi. Cevab verdim: 

- İki dakika bekle ben gele -
ceğim ... 

Beş dakika sonra döndüm. Teh
likeli yükümü otele gırakmış -
tım. Kadının koluna girdiııı. Bir 
aşık rolü oynamaya başladım. 
Biraz e·.rvel, demir yoluna bakln • küçük bir otel gözüme iliş.rııştı. 

Kadını oraya götürdüm. Tesadüf 
yardım etti. Bize verdikleri oda 
demir yoluna karşı idi. Bunılan 

istifadeyi düşündüm. Kadın orl1y<: 
girince hemen soyunmağa başla
dı. Birdenbire üzerine atıldım. 

kloroform tamponunu ağzına ya
pıştırdım. Yayıldı, kollarımın a
rasına düştü. Yatağın üstüne ya
tırdım. Vücudünü yatak çarş:ıfile 
sıkı sıkı sardım, yorgan çarşafını 
da ip yerine kullandım. İyice yağ
ladım. 

Ve pencereden aşağıya sarkıt -
tım. Bir yük treninin arkasınd:ı
daki çimenlerin üzerine yatırdım. 
Acele otele otele döndüm. Kav -
bedecek vaktimiz yoktu. İçeri;in
de ehemmiyetsiz birkaç p•rça ça
maşır bulunan çantalarımızı otel
de bu·aktık. Garaj sahibini uyan· 
dırdık Navara doğru yola çık -
tık. Bombaları, din"amit karıns -
!arını da yanıml7a almıştı]-. Ş:ı -
fak söl·üyon.;ı. Siperlerde ölüm
le pençdeşe arkad, !arı düşü -
nüyordum. Fakat bizde , ölüm 
tehlikesine mnruz bulunmuyor 
mu idik? Ona ne şüphe' .. 

KOR'JANLARIN AKİBETİ 

Barselc . Bı.•ada beklemek ve 
oçk dikkatlı, ıhtıyatlı hareket e!
mek mecburıyrtinde idik. İrün 
bir casus yuva<ı idi. Fakat bura
sı, Katalonyanın bu güzel mer • 
kezi casusltrın karargabınd1ıı 

başka bır şey d~ğildi. Şc hre, dik
kat nazarı çekmeden girmiş, ikin.
el sı ıf bir otele inmişt k. GPcc 
otele döndüğümüz zaman B.!"Y.a
daşlarıml7.dan G ... , ) olda satın 
aldığı val;zın açılJığını farketti. 
Biz'.mkilere rlokunulmamıştı. Şllp
hesız, bu esrarengiz ziyaretçi bi
zimkileri de açacak vakit bula • 
mamıştı. Vücudümüzden soğul~ 
terler dökiilüyordu. Bombalar 
dinamitler çantalardan birini~ 
içerisinde bulunuyordu. Eğer hı.:-ı
lar görülmüş olsaydı, mahvoldu • 
ğumuz gun·· d .. u ... 

Durmadan çıktık. Bombalan 
da beraber aldık. Evvelce, çanta
larımızdan birinin içerisine, ken
di kendine hareket eden, resim a
lan bir fotoğraf makinesi kov • 
m~ştuk. Bu makine; termos şİşe
lerıne benziyordu. Tabii dikkat 
nazarı ç-ekmiyordu. 

Bombaları nereye götürecek -
tik? Bunları bir yere saklamak 
istiyorduk. Nereye?... Rıhtım • 

tımdan geçerken, köşenin birin -
de yüzlerce eski sandık yığılı ol
duğunu gordük. Aylardanberi o
rada bırakıldığı belli idi. Yağ -
murdan ıslanmış, çürümüş, küf -
lenmişti. Buradan daha iyi bir 
yer olamazdı. Bomba paketlerini 
sandıkların altına sakladık ve ge
niş bir nefes aldık. 

Talimat mucibince X... kah -
vehancsine devam ediyorduk. 

Bir gün kahvehaneden çıkar -
ken bir adamla karşılaştık. Yü
zümüze baktı, sol elini çenesin~ 
götürdü. Ayni suretle mukabele 
ettik. Yavaşça, arkadaşlarımızdan 
birinin eline küçük bir kağıt sı -
kıştırdı. Geçti. Bu Fransız ajanı 

idi. 
Kıiğıdda, Barselonun iki kilo -

metro ilerisine aid bir kroki var· 
dı. İki denizaltı gemisinin orada 
saklı bulunduğu, sabahleyin ~aat 
altıda faaliyete geçmek lazımgel
diği bildiriliyordu. 

Olele avdet edince ilk işimiz 

çantaları tedkik etmek oldu. Hep· 
si açılmış, aranmıştı. Termos si
şesinin içinde gizli fotoğraf ma -
kincsinin camını vevelope edince 
otuz yaşlarındıı kadar bir adamın 
çehresi meydana çıktı. Kesik bı -
y)k!arı, zayıf bir çehresi vardı. 
Şüphe ve tarassud altında bu -

lunduğumuz !l§ikardı. Geceyi h~p 
bir arada geçirmeyi muvafı.k bul
duk. Hepimiz bir odaya toplan -
dık. GC'ceyi, sıra ile ve rövelver 
elde nöbet bek!iyc-ek geçırmeye 
karar verd:k. 

Sabahleyin SnRl bcşde kaMık. 
Otomooile bidik, limana gi'tı k. 
Bombaları aldık. Krokiyi veren 
ajanımız bizi kaya.ık bir dörw -
meçte bekliyordu. Ü'<Jmobili Ora· 
ya bıraktık. 

- Yeni bir ŞLY var mı? ... 
- Evet, tarassud a.!ıııdayız .. 
Fotoğrafı kendisine gusterdi1<. 

Bakar bakmaz tanıdı. 

- Bu bir İsviçreli Almandır. 
Ve A!man konsoloshanesi me -
murlarınJandır. 

Dedı. Hızlı adımlarla sahne 
doğru yürüdük. Rıhtımdan deni
ze doğru uzanan bir dalga kıran 
vardı. Bunun nihayetine kadar 
yüzü koyun yürüyerek dinamit 
kartoşunu koymak, fitilini yak -
IIJak ve sür'tle kaçmak Hizımdı. 
Bu da çok tehlikeli bir işti. Gru • 
bun şefi ben olduğum için bu va
zifeyi ben üzerime aldim. Arka
d.'.lşlarımın kayaların arkasında 
gizlenerek etrafı gözetliyecekler
di. 

• Dinamit paketini aldım, dal -
ga kıranın üzerine sıçradım. Ya
vaş yavaş ve sürünerek ilerliyor
dum. Nihayete gelınce, denizal -
tıların suyun dibınde olduklarını 
farkettim. Dinamit kartoşunu 
denize uzattım. Geri geri çekil • 
dim. Fitili ateşlemeye hazırlanı
yordum. 

Bu sırada ağır bir şey üzerime 
abandi. Güçlükle başımı çevir • 
diın. Bir adamın üzerime uzan • 
<lığını gördüm ve derhal tanı -
clıın: Çantalarımızı karıştwm 
k:Jnsoloshane memuru... Elind~ 
kocaman bir bıçak vardı. Boğazı
mı kesmek istiy·ordu. Olanca kuv
vetimle bileğini tuttum. Çok kıı~
vetli idi. Her halde uzun müddet 
mani olamıyacaktım. Fakat, bir
denbire bıçağı tutan parmakları 
gevşedi, enseme doğru sıcak lıir 
may iin akmaya başladığını his • 
settim. Bir ses: 

- Çabuk, dedi. Fitili ateşle ve 
geri çekil... 

Bu emre itaatle fitilin ucunn 
yaktım. On dakika sonra dinamit 
pa fıyacaktı. Koşarak arkadaş • 
]arımın saklı bulunduğu yere gel
dım. Otomobile atladik, şehre 
doğru sür'atle gitmeye başladık. 
Hayatımı kurtaran arkadasım an-
latıyordu: , 

- Kayanın arkasında duruyor
dum. Bisikletle geldiğini gördüm. 
Şı.iphesiz, otelden hareketimiz\ 

anladı. Şüphe!('ndi. Sahil muha • 
fularına haber vermeye geliyor

du. Uzaktan seni gördü. Arkasın· 
dan yetiştim. Rövelverimin kab • 
zesile kafasına vurdum, bayılt -
tm. 

- Kendine gelip bağırmıyaca -
ğına emin misin? .. 

- Şüphesiz ... O, aklını başına 

Şehri 

Planın hazırlı~ıa~ 
iyice ilerledi 

·ı·kle' [ll 1 
Yapılacak ye . ıı•~ 

Müstakbel İzmir şehf~ iJeıi' ' 
da yapılan tetkikler ço ~ 
miştir. ali pli'~ 

Bu hususda haıırlall ''""' · - der"'-· 
Na!ıa Vekaletine gon 
Tasdiki beklenmektedir··nill p!l" 

1 · .ehr1 .1ffl Müstakbel zmır • k ıı; . 

nını kolayca hazırJaın:;,,ı f!rl' 

Almanyadan kontafat ıışur· . .ııı 
len makine satın alının. J:7 

. . 1 ınirın --"~ Bu makıne ıle z . h8ri...-,• 
metre büyüklüğündeki bO !ıl'" 1• 
dan istifade olunasak ;telif~ 
tadan alınacak olan .ın bii).;j)t , 
lerin krokileri istcnı.len 100acı~ 
ve küçüklükte teksır 0 

tır. _, •• el· 
i l n~·" .;# Bu makinenin ku 8 ıedt 

İ . bl' ,ı 
renmek üzere zrıur pJ!OafJ)-s: 
mimarı Şadan Hısıın 

giderek staj gönnüştiir·0 bili Jitl' 
İzmirin imar planı 4 

ya malolacaktır. ı;şrel ~ 
Bu plan mucibince esJıİ t-11 da asfalt yol yapılacak. 1' jıJıı 

zarlıklar büyük birer par 
ko~acaktır. t?"~ı ~' 

H.lalde Kemer ç ıyı ındaf ~ıl 
J<S ııl• den Sineklı semt :c . 018cı>' 

saha Egenin spor sııesı 

Lrd ·umaı~ 
..~o~ 

8 J111 J 

Hastalar için e~eıı-
ITürk lirası teberrıı ,,,,b ' ·ı " İngiliz ehımobı ye 
Şimdi de bastaııe ) .. , er 

bir ( çelik c:g 
d·y@r . 

he:liye e 1 ı#'~ 
İngiliz hayırseverlerı·eid.. · 

mobil kralı Lord ~uf~;lJl"İıl 
bir ulüvvücenab go.>te b b"' 

Lord, fabriJ<alarınd:ıııı ,;ı ~ 
(çelik ciğer) yaptıraca~e ~~ 
t .. · iliz. h taneler• ı.ıe l un ıng as . Jlıl il' 
edeceğini söy lemiştır·000.oOO 1 

5000 tane olacak ,.e 3. 
lirası sarfedilecektir. 

--:::o::=____.. 

Umumi 
Kuru~tay 4,,) 

·f.,deJI ti 
(1 inci saltı eıS' r 

-"ıırr ,-tfl 
nizamnameye Cll;''.".:iııi be.,, -1 
nünün umuınl r~ı~I~; edile';/ 
den bir madde ıla~ ·ıal~ 1, 
mumi idare heyetl 

3 1ıaı:V ıı!""' 
münhallere seçim Y~fsioJeil1' ı' 

Büyük Millet :rvıeo ~ · r" 
hal bulunan azaııI<l•l 8 uııı~#' 

. ·e!ll .ıv 
pılınası meseJesı ) JaŞıırv 
is meselesi kar3 r 

.1 )<tir· • sonra ha!ledı ece .,ıl 
il r 

cıiııııl",,i • 
toplayıncaya kadar ·eııı- al ,1 
lıyacak. Balıklara ) 111eıı<' 

G... elindeki J<roııe ,1 ı1 
tine bakarak. . oıı sall~/ . 

- Sükfıt ... ded1• sııl''~ ~ 1 

·hnell Jı · dı. Hepimiz zı . J<Sİ)-ol' ili . 
B. ik" ·· Dıre 0b . ., 

ır, ı, uç... 10ııı ,.;ı 
ı o ,ıorı 

lunan arkadaşımı k ıer .gl 

durdu. Soğuk soğll • '{ol' f' ır 
du. Ne oldu acab3 ·311ı1ar \< 

.. d.. .. ? j\fulı ıııı •. 
son u mu .. ·· ·? .. · ıP· 
!er söndürdüler ın• · ... ı f, a J•· w r.· 
zahmetirniı bOŞun e 0rıs i<l 

Hayır! Birdeııb;[dı· 'fı~I 
dınladı, yer sar~i )lif ,tıl': f 

volkac. patlar gı <!3 ç ~•~ 
hava, ııell" 

Kayalar, sular i)re ııl" 
- İk" denizaltı, Jfl :ı;sÇ9 _.. 

ı \il• " 1 uç .. "' beraber havaya ...... ·· i v- , 
. ".... ııeıı• .rl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cıil<: j!8' 1 ( 

Sonradan öğren f.lıı19P• r1l1 ~ 
ğazlamak istiye~ Z3 ıı~ı~~ 
lonra bulunan ·ııı il. 91< ·'' ııeııı bir ı~ 
kadın casus - J<ıı51nB ~ · -
ve istasyonun ar daıı .;I ~ 
kadın - tarafın ıııııf 
geldiğimizi haber 

8 

kib etmiş ..• 

ı 

) 
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[Büyük Ha•bde Osmanlı dcnanmasının !rnroz ve Mondros baskınlarile dönü~te 
Midilli'nin batışın.ı, Yavuzun yaralanarak düşman hava filolnrının bomba yağmuru 
oltında Çanakkalede karaya oturuşunu anlatan deniz tefrika.>~ .. ] 
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Gemide herkese münasib 
birer takılmıştı • 

ısım 
• 

t•ııııriye Yiğit beybaba, iki~ci kaplana Kadfe· 
~ e, A iman zabitine Yılgın kaptan deniyordu 
ı. •d kap.an sözlerıni bitirdi- - Birdenbire karşımıza düş • gın kaptan da kuyruk gibi peşle-
~· guzlennı denıze d.ıke • man t«ht.elbahiri çtksa güvertenin rinden ayrılmıyor. O da orada ... 
·~ nıeyen Zq,!ın, sözü bu hali nastl olur? Yiğit bey baJa seslenivor: 
~~. d0ktüğune, ıürx süvari- Çeşmeli, önce hayalinde canlan- - İskele baş omuzl-..ğumuzda 

<rıı.. >ıe koııu~cak bir fırsat dtrdığı sahnenin kendisine verdi- 1,5 mil me~afede bir tahtelbahir 
'"'tllle Pı< · lm O .. · • ı... ,man o uşıu... , u- ği neş'e ile ~bessüm ediyor; bu mı var .... 

~•<t:ı:n . korkulaşmadan bu tebessümün yayvanlaştırdığı ağ- Dürbünler o tarafa çevriliyor .. 
d rıi.ild.ığine bır taraftan zında kelimeleri tanelemeğe uğra- Yılgın kaptan da oraya bakar bak-
.:Yuyor, bır taraftan da şu şarak anlatıyor: maz rengi kaçıyor; bey babanın 

"ı,.n erenın lürkler arasında bir _Prova çanaklığından rapor e- koluna sarılryor: 
· ~ dnnizc1'>mın korktuğuna diyorlar ... İskele baş omuzluğu- - Dönelim ... Belki bir şey a-

\eşki.l edecek mahiyette te· d b. tah lb e" muzda, 1,5 mil e ır tç ahir tar! ... 
. h "'Yor; böyle bir telakkiye ~ 9kt var... Diyor. Bey baba cevab veri • 
~ze ~u için kendi kendisıni Yiğit bey bab>, Kadifekale ku- yor: 

, "'flılt ıyorau... manda köprüsür>deler .. Tabii Yıl-
~ d Ceır~d kaptanın yanında 
~liıı:Urrnaga lüzum görmiyen 

(Devamı var) 

l:ııı..~" kamarama çekilece • 
. !ı~1 • Usaadenizle! 
ı. ıa' lıtnycn ellerini merdi -
"ltaı:da~ı:liısında güçlükle kay-
•t.ı koprücien ayrıldı, Ct:vad 
A. '•1n " . .,~ , anından uzaklaştı ... 

1~ arkaya üç haıbin en he
~~ ;n öJUın dolu safhalarını 
~ Cevad kaptan, tehlikekri 
~~ tnsanların s~de itidal 

. q~hane tavırlarile Zepli-
~ h~ 1ll<ian baktı; baktı ... Son 
~ 1 iki tarafa salladL Ken-

b ~: 
\,..ite .. asıanıı ... (1) 

1 .lliı! Söylendi; ~ekrar !şile 
·~ ieOlrnak için dürbününü u
~ a,~ııneğe, mücavir (tara-

e &eı; daşlarının ızlerini en
\ '4.ııga rne~ uğraştı ... 

Müstakbel harb 
(4 üncü sahifeden devam) 

Şimdiden sonraki teşrik! me -
sainin esası ne olacak? Bunu d'l 
söylüyorlar: İngiliz ve Fransı>. 
er kanı harbiyeleri temasa ge~e • 
rek müstakbel bir harbin icatet-
tireceği işleri konuşacakları za -
man en ziyade şu nokta üzerind~ 
duracaklarmış: 

1 - İngiltere ordusunun daha 
kuvvetlenerek Avrupa kıt'asınrla 
Fransız ordusuna yardım ede • 
bilmesini temin etmek. 

2 - İngilizler Fransaya bunu 
kat't surette vadediyorlar. Buna 
mukabil Fransızlar da tayyare 
kuvvetlerini arttıracaklardır. 1 n-
giliz hava kuvvetlerinin eksikı;. 

ğini Fransız tayyareleri tamam
lamak lazım gelecek. Bununla be· 

raber İngilizler de hava kuvvet
lerini daha ziyade arttırmaktan 

geri kalacak değillerdir. ( 
Bundan sonra Avrupa politika 

aleminde İngiliz • Frans17 teşrıkı 
mesaisinin filiyat sahasında n~ 

neticeler vereceğini görınPk iç;,., 
uzun zaman beki emeğe :Uzum k 11 
mıyacak görünüyor. Paris mcliı
katı etrafında Fransız ve İııg!liz 
matbuatının yazdıkları belli baş
lı yazılardan bu suretle bir hülii
sa çıkardıktan sonu şimdi sıra 

diğer tarafın yani Bcrlin - Roı'!'a 

mihverinin ne düşündüğünü ö~ . 
renmeğe geliyor. Yarın da Alman 
mehafilinin yeni vaziyet etrafın
da ne düşündüklerine dair v~r!ıen 
malumattan bir netice çıkarıla • 
cak. 1 

1iiı1 v (2) da büyük bir neş'e 
~ ıltjıı ~ı .. · Vardiyalarını sa • 

1~::ı::::a~ ~~~~~;;::~~ J inhisarlar U. Müdürlüğünden: j 
~'1\1& al.kaı8': ç~virmi~erç ken- ·----------------- -------..: 
~.' bir~a gulilyoc, eglenlyor- I - İdaremiı.ın Paşabahçe müskirat fabrikası içın şartnamesi mu· 
i rleri.Je şakalaşıyorlar • ciblnce dört adet alttan sürme araba ile IOOXllO eb'adında 20 adet Plat-

\<ltııiıi0 ko form açık eksiltme usulü ile satın alınacektır. 
ı... ~ vazu miırettebatın -
;,:ı e11 t eJ.i İbrahim; geminin en 
"<e •tıı " 
rı;;:dı .. , SOzly, en temiz kalbi! 

II - Heyeti umumiyesinin muhammen bedeli 900 lira ve muvak
kat teminatı 67.50 liradır. 

III - Eks;ltme 21/XII/938 tarihine rastlayan çarşamba günü saat 
14 de Kabataş'da levazım ve miibayaat şubesindeki alım komisyonunda 
yapılacaktır. 

IV - Şartnameler her gün parasız olarwk sözü geçen şubeden 
alınabilir. 

~ı 1e ~~u. tı.knazca, yağız yüz
'lıı tı~ 01 •hzı burunlu orijinal 
lı~ tr~,:: İbrahım, arkadaşları
lu. bir b ~ ~ok sevilen, çok ara-
1~ ıU: rıyeliydl. .. Tatlı şa - V - Eksiltmeye iştira!< etmek isteyenlerin fiatsız fenni teklifleri
S ltk~f buluşları yüzünden ni teı:kik edilmek üzere ihale gününden bir halta evveline kadar İnhi· 
~ Yl tııı aşları onunla birlikte sarlar Umum Müdürlüğü müskirat fabrikalar şubsine vermeleri ve 
~'l\Jı v rnaı:a can atarlar; Pn 
\ ~'Yb:zıyetJerde dahi neş- tekliflerinin kabulünü mutazammın vesika almaları lazımdır. 

VI - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 gü-~ ~"1t! tnıiyen bu arkadaşla-
''llı l\hıııı. n Severlerdi... venme paralarile birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilan 
~ ~lıtıı gernııı., herkese bir i- olunur. ·8712• 
~ h;ıı_) ':ı... Süvariye (Yiğit 
lıı;) lliJ 1~i.ıı~or, ikinci Etem kap-

lltııiıı. en kinaye {Kadife
t. "ilı aı.. ı Veriyor; hiç hoşlan
~lli "nan . 
~ de ('Y llıürakıbı, yüzbıııı 
1r'."ırı,, ılgın kaptan) diye 
,:ıııtı '°"du. 

Obfokt'(· e, " ı ınden yaptığı 
)'· •Ola r k , "~lı~ ,ı ıldığı zaman al-

~ rueıı h ~•ııın asık spratını bu 
tıeı· ~arı 

1~ ı İbralı llıadığına atfeden 
\ol. •rb,._ 1>n bu ı i komi~ bir 

d ... % ---·ı.'I; ÇeJık hı; - 1ııa anlatıyor; 
,~eıı k hne kapJamaların
~s:-i~ı Çı ahka.ha tufanı man

t, 
0 

<ılıı-e ~ çın nttüruyordu. 
~ bı_<la ltah~kadaşları soruyor-

c._'ııı.ı ve .abalarla aralanan 
,:'ltııeı. rı~ ordu: 
(f~ l b~ı "an ... 

r ... 
ı ı, il 
L~- •tııiler; I'.' ~. llıı -, n, bilhassa baş ta
') >a 1 ıııay, 

Ertuğrul 

ndi Tek 
TIYAfROU:i 

Tak•imde 
(Bu .[l'.re) 

(KUDRET HEL VASl 
Meşnur vodvil 3 perde 

Y•kındn: l!l} iik bir ~anııt l iidısesl 

* TURAN 
,,, Tlyeııtrosu 

~I Eııtkl mek· 1 t .>plllr ... P. 

l!nııııhııfTJ!fıı 1iJ1 
ilk le fa olarak 

Nezey Varyeteılnin iştirak.iyi~ 
DANS SOLO DÜ~T \ ~r, 11 ·ti ti • sleyen h•y-

, )~ Yt.t;.,d<to denir ki kıılıbı !--------------
\.: ~~- ... eı.~ld,~ "halde hır Dr. Hafız .. emal' 
''lı ltı, '~i Ve "'. ı inden umu

.. 1!ı .. lıaıı1ı,. '1ııiyen adamlara 

.. ~ı ·~~ .. 
'Cıı •tı'I, ~R-: il 

' ~.lııı y •rb R' ınileriude 
~ •tınaıı.nna tahsis 

R. Y. 

(L0K1\1A."i HEKİM) 
DAHİLİYE MÜTEHASSISI 

Divanyolu 104 
Muayene saatleri: Pazar hariç 
bergün 2,5 • 6, Salı, Cumartesi 

12 • 2,~ fıkaraYa. Tel: 22398 

Sultanahır.ed li;üncii sulh hu
kuk hf.kimlti;inden: 

Kahveci Halid tarafından Ga • 
l:ıtada Karaköyde Rıhtım cadde
sind~ 30 numaralı dükkanda kah-
vecı Rıza Zarin Kalem aleyhine 
a;lan, 63 lu·anın tahsıli dav~s;n
dd müddeialeyhin ikametgah. 
meçhul olduğu mübaşirin meş • 
ruhatile anlaşılmış olduğundan 

20 gün müddetle ilanen tebligat 
icrasına karar verilerek muha -
keme 26/12/938 saat 14 de talik 
edilmiş olduğundan mezkür giin 
ve saatte mahkemede bizzat ve· 
ya bilvckiile hazır bulunulması 

a.ksı takdırde muhakemeye pı • 
yabında bakılacağı tebliğ maka • 
ınınu kaim olmak ÜZ"rc ilıinett 

(938 198) tebliJ olunu~. 

•li!Cl1m11m11E".11mııı:ıaı::ı:ı-=ıı••I 

Bu mevsimin K A D I N 
MUŞAMBALARI gelecek 
mevsime kalmamalıdır. Bu, 
BAKER MACAZALARININ 
kat'i kararıdir . 
Binaenaleyh stokun verdi~i 
imkAn dairesinde her yerden 
iyi şerait ve ucuz fiatlarla 
satmağa devam edeceğiz. 

Mari 
( 

(4 üncü sahıleden d~~aw) 
terbiyı-sını ben iızerırne a..ırıııı. 

Btr:ık bana ... • dedi. 

* Me.daJn R~ad, çocuğu rr:."'n1nu • 
niyetle bıral.::caktı. Fak~t 1-ıil(.".;i· 

nın mcyuana çıkacagını dq~0 
• 

rek ~~larnıya lıa~ ad Tı;vı:Ldınd.ın 

ayrılnı~ktan ise ôll'I'"yı tercih e
deceğim ~iıy ledL 

Bu teessür karşısında y:ı.şlı bü
yük anne n~ diyebilirdi? .. 

- Pek.lla, dedi. Çocuk senin 
yanında kalsın, Masraıını b~ıı ;·e
ririm ..• 

Madam Read. bu suretle çocu
ğunun ve kendisinin hayatım te
min ettikten sonra Londrada ver
leştL Mari, on üç yaşına bast•ğı 

zam:ın bl.lyük ana ö!Ju, tahsısı:.t 

da kesildı. 
Ana ve kız yine sdalete düş • 

mek tehlikesine maruz kdldılar. 

Londıadan ayrılacak paraları da 
yoktu. Küçük kız, daima erkek 
elbisesi giyiyordu. 

İşte bu sırada zengin ve genç 
bir Leydi yanına uşak aldı. 

Madam Read VE Mari buna çok 
sev'"ldiler Bu sayede sefalete düş
miy~ceklerdi. Fakat, Mari ilimi
haye uşaklıkla kalmıya razı ola
cak bır hilkatte değildi. İl<' sc:.e 
sonra Leydinin y•nından ayrıldı, 
bir harb gemisine rr.iço yazıldı. 

* Mari işe başladığı zaman, deniz-
leri haraca kesen korsanlara karşı 
mücadeleye çıkacaklarını bil!vcr
du. Halbuki gemi, aylarca J:man
dan dışarı çıkmadı. Rıhtımdo. boclı 
kaldı. Genç kız bu hayatlar. man
dı. Gemiyi terketti. Piyade taburu
na gönüllü yazıldı. Flandr muh:ıre
belerine iştirak etti. 

Büyük yararlıklar gösterdi. Fa
kat ümıd ettiği terakkiye mazhlr 
olamadı. Sonra süvari alayına 

geçti. Kumandanlarının takdirini 
kazandı. 

Alayda, daima beraber harbe!· 
!iği genç bir Flanderli silah ar • 
kadaşı vardı. 

Bir gün fransızlarla harbeder • 
ken ağır surette yaralanmasına 

rağmen dövüşmekte devam edi • 
yordu. 

Nihayet kuvveti kesildi, ayak
ta duramıyacak hale geldiğini an
layınca arkadaşının yardımına ih
tiyaç gösterdi, yarasını sarması

nırica etti. 
Genç Flamanlı, göğsünden kan

lar akan Marinin yarasını sar • 
mak için ceketinin düğmelerini 

çözdüğü zaman arkıadaşının kız ol 
duğunu anladı. 

Tabii hayrette kaldı. Ve cesare
tine, şecaatine hayran olduğu Ma
riyi delicesine sevmiye başladı. 

Hakikaten Mari çok ceşur, çok 
merd ve o nisbette güzel idi 

* Süvari alayı kışlık karargahına 
çekildiği vakit, bu iki kahraman 
izin istediler ve kolayca aldılar. 

Ve evlendiler. Marinin kadın 
olduğu meydana çıkınca alayının 
zabiti eri birçok hediyeler verdi • 
!er. HattA bir de lokanta açması 
için lazım gelen sermayeyi de te
min ettiler. Bu lokantanın en 
devamlı müşterisi oldular. 

Fakat Marinin saadeti çok sür
medi. Ryzvik sulhü akdolundu, 
alay başka bir yere gitti. Felake
tin büyüğü; kocası da ansızın ö
lüverdi. 

Mari, derin bir yeis "" keder 
içinde birkaç sene daha lokantayı 
işletti. Sonra uzaklara gitmiye, 
macera hayatı yaşamıya karar 
verdi. 

10 mayıs 1715 de Hindistan se
ferine hazırlanan bir Holanda ge
misine bindi. 
Yolculuğun ilk haftaları bilA hl 

dise geçti. Fakat 18 haziran akşa· 
mı ufukta büyük bir yelkenli gö
ründü. Milliyetini anlama ka • 
bil olmuyordu. 

Kaptan, ihtiyata riayeten yolu
nu değiştirdi. Ve fenerin söndü • 
rülmesı emrini verdi. Gecenin Ira 
ranlığından istifade etmek, tehli
keden kuı·tulmak ist'. ordu. 

Halbuki akıntı iki gemiyi biri
biriııe yaklaştırmıştı. Ertesi gün 
seher vakti bu yabancı genıinin 

pupa yelken üzerlerine g~ldiğini 
gördüler. Grandi direğinde, üze
rinde bir elinde bir kılıç, diğerin· 
de bir şişe tutan bir iskelet bu-

luııan siy..h bir bayrak dalgalan. 
yurJu. Bu b ıyra,., ing liz korsan 
!arından Jan na m'ın bayrağı 

idi. 
Holanda gemisi hütun yelken

leri açtı. Kaçmak, kurt .. .ın.k is
tedi. Korsan gc-misi çok t ili! ve 
çok sur'atli ıdı. A1•t.İ denizın Ü· 

zerinden kny:,vord.ı. 
Kaptan, korsanlar ıa mücadele • 

den ise teslı"Tı olmayı muvafı •, 
buldu. Doğrusu da bu di. A,l rr. • 
!arının ölümüne sebcb olma:,ta re 
fayda vard •. 

Mürettebat ve yolcular da hu 
fikre iştir~1k ettil r. Yalnı~ ari, 
kılıcını, liifoğini a!Cı. Y~lnız !:al 
sa b•le yıne müca, e1cc en "azgEÇ· 
rnivere~ine y(nıin C~-L 

Yeminıni de ttıt~u. Knrsır:ar. 

kuru sıkı '!J•r nt -Ş c ttı !~~er za " 
bt.·ün gemi1.:l r Ye yolr111

al a,
barlara iri;; sak'.andıklaıı hdd', 
0 1 )ralnı?. b.-:.~ına güvı'rtcJe kal
dı. 

* Mari Read'la korsa~' arasın-

daki mücadele pek çetın v,. pek 
kanlı oldu. Korsanlarx.kn ondm 
faz' ası yaralandı ve öld.ı. N •.ı -
yet Mari yakalandı. 

Rakam cesur ve cesarr!ı takdir 
eden bir adamdı. Korsanl•ra rnry 
dan okuyan bu delikanlınm öıclıi
rülmemesini ve canlı olrrak ya
nına ge•iribnesıni emretti. 

Korsanlrr, Folardal.C ı ı so
yup soğana çevird'.kten sonra ge
milerine döndüler, Mariyi bera -
ber getird.ler. Rakam ke ıd:s:ni 
karşıladı. Serbest oldcğunu söy
led •. Ve beraber çalı~ırasını t~k
lif etti. 

Marinin şerefli vPy1 şerefsiz 

bır bayrak altında çalı"I'lak vazi
fesinde değildi. Elli kışıye karşı 
koymaktan mütevellid bir gurur
la bu teklıfi kabul etti. 

Korsanlarla beraber macerala
ra atılaca~ını diışünüyor, mem
nun oluyordu. Aradığı da macera 
hayatı değil mi idi? ... 

Marinin korsanlık hayatının 

bütün safhalarını yazmak uzun 
sürer. Yalnız An Bonni ile nasıl 
karşılaştığını anlatalım: 

An Bonn !, korsanların reisi Ra
kam'ın metresi idi. O da, Mari gi
bi hüviyetini saklıyor, erkek el
bisesi giyiyordu Herkeste kendi
sini genç bir delikanlı sanıyor • 
du. An Bonni, Mariye gönül ver
di. Yiğit bir erkek zannettiği Ma
riyi çılgıncasına sevtli. Bir gün bir 
fırsatını buldu, kadın olduğunu, 

kendisini sevdiğini söyledL Mari, 
müşkül bir vaziyette kalmıştı. 
Ne diyeceğini, ne yapacağım şa
şırdı. Rakam'ın çok kıskanç bir a
dam olduğunu biliyordu. An Bon
ni'nin bir delilik yapmasından, 
başını derde sokmasından kor • 
kuyordu. Düşündü, düşündü. Ni
hayet hakikati itiraftan başka ça
re olmadığını anladı. Tehlikenin 
önünü almak için hakikaten baş
ka çare yoktu. 

An Bonni, bu hakikati öğrenin· 
ce: 

- Pekiila, dedi. O halde dOBt 
olalım ... 

Dost oldulıır ve ölünceye kadar 
da dost kaldılar. 

An Bonni de ingilizdi ve iyi bir 
aileye meıısubdu. İyi de terbiye 
ve tahsil görmüştü. Bir ingiliz ge
gici ile evlenmiş, Jamayaka gel
mişti. Rakamla tanıştı, onunla be
raber kaçtı. Konsan reisini sevi
yordu. 

O da Mari gibi cesur bir kadın
dı. Yalnız bir mücadelede zaaf 
gösterm~ti. Ve Mari bunu ula 
affetmemişti. 

An Bonni Mariyi görür görmez 
~ık olmuştu. Ayni hal Marinin 
de başına geldi. Korsan gemisin
de, genç bir ingillz esir vardL 
Kaçmak teşebbüsünde bulurunı
yacağına namusu üzerine söz ver 
diğl iiçn serbe!IOOe dolaşıyordu. 

Mari bu delikanlıya gönlünü 
kaptırdı. Ve bütün macerasını 

anlattı, kendisini sevtliğini söy -
ledi. Genç asil.zade, kızın büyük 
bir safiyetle itiraf ettiği sevgiye 
karşı hissiz kalamadı. O da, onu 
sevdi. 

Mari, korsanlar rııisine hakikati 
anlatmak, sevgilisini ve kendisi
ni serbest bırakmasını rica etmek 
için münaııib bir zaman anyordu. 
Bu sırada meçhul bir sebebden l 
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T k"if kabul m""d etinin uzatılması 
Ba1 ka .,.,ız T miler .için satıu l n tC' :'nı ev·ve1ce gazet erle i1Dn ct
tig.ın z t • ' c·hgzlarına aıd tdt:,f k>bul muu.dcıı JS-12-939 günü
ne kadar tl7.ıtıln ;ştır. 

Çorum rt'afıa .üdü·.üğündcn 
L/12/938 pazartesi gun'.i saat on beş e Çorum naf,a ek•iltme ko

I"lisvontınd ı ihall'si yapılmak üzere (68714) lira keşif bedelli ~'orum 

cezaevi ikrı.11 inşaatı kapa ı zarf usulılP eksiltmcve ko . .ılrr.:.ı:ur. 
.., :ır name k~ \'e evrakı saır~ Çorum n~fıa müdür: u ıde"l 344 kuruş 

bedd mul:abılınue verJir. M l\·akkat teminat mik ı,m (4fıcj) ı··a ~·o 

kuruştur. ist.'< ilen bu ı~c aid mı:.ear bitlik chliyNnan si v' snır ev
raklarile birliil. teki f ır._k•uı;tır•nı ıhale günü sa:ıt or dörde k d~r 

Ç ıruın nafıa d.ı:res.nd~ t'.lpı ıc:ık ihale komısvonur ~ \"e<"DE erı la-
(8503) 

i.ô.ıen teb!iğ 
Tstarıbul Dördüne~ icra ı1emur'uğundan: 
Has-~:ıde Yağhane sokağınc!a 11 No.lı hanede nıuk,:n iken halen 

nerrde olduğu bilincm'y·en \abide: 

I - Vakıl Paralar i<laresin.den borç ald'.ğ•.,.,,ız 160 l rlva mukab.l 

lıırırıcı derecede ıpo:ck gostcrd:ğiniz Koskad.ı csk' Ç-0~ n ~ vu~ y .ui 

Mimar Kemalettın mahalles,nde eski Carnıışerif yuu Koca Ragıp so

kağında eskı Z4 No.lı arsaya 31/10/38 tar:ııınde ycmı= c, ehlı\'Ul.uf 

tarafından 913 lira 20 kuruş kıymet ta!<dir ediimiştir. 

2 - Bu hl' ;usta d el'I'.;..:ı:in 34/l&IQ .flio.h dosyasında l'I'ncı.d yaz'•· 

yed ve tak firı kıymet zab ,.., okuManız V"' bır ıti azıl"! z Vt J~.l bu ilcinrJ 

neşri tarihınc en itıbaren 15 gün zarfında oıldirw ·niz !.. ,,onu ıcrJ 1. • 

km, ..;ının ll/Jl/933 tarihlı kararına tevfikan 1Q3 ıruh.<r..sı td:,.gı ma· 

kamına Ka"n o.mak üzere tarafınıza ilanen tebl. olum (C6 lı) 

Llanen tebliö 
lst.tnbul Dördüncü İcra l\!emurluğu:ınan: 
Fatıhle Ze 'rek caddes.nde Çinilı hamam ktırbü 'de 21 • ·0.ıı hane· 

de mukim U<tn halen Yugos.avyada olduğu anlaşılan , . • fa ·' s<.dı a<l

r~i bulunJmı:,dn Ali Kftmiran ile yine adresleri bulur.ımıva:ı ö'.ü Mu· 

sa Kazım varısleri karası Fatma ile kızları Ha!ide, So!ma, Hı:t cc, Su
zan ve oğlu Akıf'e: 

1 - Ali Kimıran ve Musa Kazım taraflarından Vakıf Para.ar Mü

dürlüğünden 20726 ikraz numarasile ve mukavelesinde ynzıL ""rt.zr 
dauesınde 2U61336 tarihınde borç alınan (2000) liraya mukabil im ı:

ci derecede ipotek gösteri,en Şehzadebaşınd.ı Emin Nur aın mahau ·• 

sinde ve sokağmda yeni 2, 4, 6, 9, 11, 13, 15 No.Jı mufrez bahçe 'e ırn
nak arsalarının borcun müddetinde ödenmemiş olınası dolayL>ile ala

caklı Vakıf Paralar idaresi tarafından rehnin paraya çevriımcsi ) oli. 
satış istemniş!ir. 

2 - Borcun takip günü ola!' 1/6/935 tarihinde baliğ dduğu nıık
darı teslimat çıktıktan sonra 2231 lira 71 kuruş olup mezkür tarihten son

ra her gün için faiz vesaire karşılığı olarak borca 26 kuruş zam cdı".· • 
cek ve ayrıca bilumum icra masraflarile takdir olunacak ücreti vek. "'.: 

ti de tarafınıza aid olacaktır. 

3 - Bu ilarun neşxi tarihinden itibaren 30 gün zarfında bu borcun 

tamamına veya bir kısmına veya yapılan bu takibe karşı bir itir~z n 

varsa dairemizin 35/1333 No.lı dosyasına yazı ile veyahut şifahrn b. 

dirmeniz veyahut yıne bu muddet zaıimda borcu b:lesale ve bılvcı-ae ' 

temamen ödemeniz lazımdır. 
Aksi takdirde birinci fıkrada adresi yazılı merhun gayri n.cnkulün 

dairemiz marifetile paraya çevrileceği tarafınıza ödeme emri ve senet 

sureti tebliği makamına kaim olmak üzere 11/11/938 tarihli ıcıa ho· 

kimliği kararına tevfikan 30 gün müddetle ilan olunur. (8685) 

dolayı korsanlardan biri genç a
silzadeyi düelloya davet etti. Kor
sanlarca mer'i bir adete göre bu 
gibi ihtilaflar gemi üzerinde de • 
ğil, karada hallolunurdu. 

Sevgilisinin feci bir akı.bele uğ
raması ihtimalini düşünen Mari, 
bir bahane buldu. Genç asilzade
den evvel ! xsanla düelloya mu
vaffak oldu. 

Korsan çoh cesur ve kuvvetli 
bir adamdı. Fakat Marinin hü • 
cumlarına karşı kuyamadı. Yara
landı ve öldü. 

Fakat, Marinin sevdada mes'ud 
olması mukadder değildi. 

* Korsan gemisi yirmi seneden-
beri Antil denizlerinde dolaşıyor
du. Tüccar gemilerini soyuyordu. 

Günün birinde, Vood& adlı bir 
kumandanın idaresinde bulunan 
harb gemileri tarafından ~iddet
le takib olunmıya başladL Kaçtı. 
Fakat kurtulamadı. Harb gemile
ri ortasına dil§t ü. 

N evmidane mücadele ediyQr • 
du. Mari de yanıbaşında, Adeta 
bir aslan gibi dövüşüyordu. 

An Bonniye eellnce: Hayatındı. 
ilk defa olarak korkmuş, birçok 
erkeklerle beraber geminin an • 
barına inmiş, bir köşeye saklan
mıştı. 

Mari Read, ambara indi: 
- Alçaklar! dedi. Dövüşmek • 

ten niçin kaçtınız? .. 

Sonra piştolinl çekti, beyinle • 
rini parçaladı. Ve tekrar güver
teye çıktı. Korııanlar reisinin ya
nında dövü'1Uelte devam elti 

Mücadele çok sürmedi. Korsan
lar, kendilerinden on rn islı fa~Ja 

bir kuvvete karşı ko}amadılar. 

Nihayet teo.lim oldular. 
Jan Rakam, An Bonni ve .Marı 

Read idama mahkilm oklu. 
Mari, dört aylık hamile oldugu 

için cezası mücbbed küreğe t:ü. 
vil edildi. 

An Bonni idam olunm~zdan ev
vel bir kere daha sevgilı Mariyi 
görmek istedi. Mari müstehzi b:r 
tavırla: 

- Dövüşmeye cesareti olmı -
yanların boynuna ip yaraşır ... 

Dedi. Rakamla An Bonni, 17 
sonteşrin 1720 de, Jamayak"da, 
Royal limanında, yirmi sene ü
zerinde korsanlık ysptıklr!'ı gr
minin grandi direğine asılarak i
dam olundu. 

Mariye gelince; Sevdıği adamın 
yanında yaşamak için izhar et • 
tiği arzuya rağmen yine ayrıl· 

mak mecburıyetinde kaldılar. Ve 
Mari, Rakamla An Bonniniıı ida
mından birkaç gün sonra şahda • 
marmı kesti, hayatına nihayet 
verdi: Kara korsanalr tarihinin 
bir sayfası da bu suretle kapan-
mış oldu. MORİS KERUL 

AKBA KITABEV 
Her lisanda kitab, gazete 

ve mecmualarını, mekteb ki
tablarını, kırtasiyenizi temin 
eder. Refik Fenmen'in elektrik
cilik kitabını, Mümtaz'ın art
tırma, eksiltme kitabının An
karada satış yeridir. 



8-SON TEL G R A F-11 lncl l{bun ım 

\stanbul Dördüncü icra Memurluğundan: 
Ardaş Zülilyan'a borçlu Kınalıada'da Vahan'ın Kınalıadada Yalı 

sokağmda (19) kapı No.lu sa-ğı yol solu Ağası caddeleri; arkası Kona
rik arsası önü İakele caddeırile mahdud. Tapu siciline nazaran (1116) 

z raa miktarda ve tamamı (4120) lira kıymeti mutıammeneli gazinonun 
bcxrçluya ait dörtte bir hissesinin açık arttırma ile ve 2280 No.lu kanun 
hükümlerine tevfikan satılmasına karar verilmiştir. 

GAYRİ MENKULÜN VAZİYETİ HAZffiASI 
ZEMİN KAT: Zemini tahta döşeli gazino çimento döşeli sahneyi 

havi sinema sa'1onu büfe bir oda bll' abdesane bir taş araclık zemini çi

mento c:IÖfe'li üst kat odaların methalı mozayiJı: tekneye havi mutbak 
asma katta bic oda. 

BİRİ<1Cİ KAT: Çatı katı olup camekan bölmeli bir sofa üzerine 
ikisi küçük dört oda bir apdesane vardır. 

UMUMİ EVSAF: Ebniye ahşap gazino ve sinema kısmı haricen ve 
dahilen, mesken kısmı haricen yağlı boya sinema tavansızdır. Sinema

ya ta!Wıı edilen bahçe kısmı duvar üzerine demir çubıık>lara müstenit 

kafes tıeol lle m«hduttur. Kagir temel üzerine galvaniz motör d~ 
ittisalinde ve bahçede 3 kuyu vardır. (Motör mahalli hariçtir). 

MESAHASI: Tamamın mesahası (641) M.2 olup bu sahanın 125,50 
M.2 üurlne iki kat ve 193,50 M.2 üzerine gaııino ve sinema olup geri 
j<.alan kıııım demir kazıkılar üzerine telle çevrili bahçedir. 

1 - İşbu gayri menkulün arttırma şarbnamesi 1/12/938 tarihinden 
ıtibaren 938/512 No. ile İstanbul Dördüncü İcra dairesinin muayyen nu

marasında herkesin görebilmesi için açıktır. İlanda yazılı olanlardan 

fazla malılmat almak isteyenler, ~bu şartnameye ve 938/512 dosya nu
marasile memuriyetimize müracaat etmelidir. 

2 - Artırmaya iştirak için yukarıda yazılı kıymetin yüzde 7,5 nis
betinde pey veya miHi bir bankanın teminat mektubu tevdi edilecek
tir. (Madda 124) 

3 - İpotek sahibi alaca:klılatla diğer alakadarlann ve irtifak hak
kı sahiplerinin gayri menkul üzerindeki haklarını hususile faiz ve mas

rafa dair olan iddia.larını i,bu nan tarihinden iti.bareru yirmi gün için· 

ae evrakı müebitelerile birlikte mem uriyetimize bilclirmeleri icap eder. 

Aksi halde ha.l<ıları tapu sicili ile sabit olmad:ıkça satış bedelinin pay
laşmasıpdan hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde artırınıya iştirak edenler artınna şartnamesi
ni okumuş ve lüawnlu malfunat almış ve bunlaxı tama.men kabul etmiş 
ad ve itibar olunurlar. 

5 - Gayri meılkul 5 - 2 incikdnun - 1939 tarihinde perşembe günü 
saat 14 den 16 ya kadar İstanbul Dördüncü icra memurluğunda üç defa 

bağırıldıktan sonra en çok artırana ihale ecliıliır. Ancak artırma bedeli 

muhammen kıymetin yüzde 75 ini bulmaz veya 8atış istieyenin alaca

ğına rücharu olan diğer alacaklılar bulunup ta bedel bunların bu gay
ri menku>l ile t•min edilmiş alacaklarının mecmuundan fazlaya çık

mazsa en çok artll'arnn taahhüdü baki kalmak üzere artırma 15 gün 
daha temdit edilerek 20 - 2 incil<Anun - 939 tarihinde Cuma günü 

saat 14 den 16 ya kadar İstanbul Dördüncü icra memurluğu odasında 
artırma bedeli satış isteyenin alacağına rüçhanı olan diğer alacaklıla- m 
rın bu gayri menkul ile temin edilmiş alacakları mecmuundan fazlaya • 
çıkmak ve muhammen kıymetin yüzde 75 ini tutmak şartile en çok ar- T C. Z RAAT BANKASI tll"ana ihale edilir.Böyle bir bedel elde edilmezse ihale yapıılmaz ve sa- il 
tış 2280 numaralı anuna tevfikan geri bırakılır. 

6 - Gayri menkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya ve
rilen mühlet içinde parayı vermezse ihale kara:rı fesholunarak kencli-

sinden evvel en yüksek tekıillte bulunan kimse aqetmiş olduğu bedel

le almağa razı ol.ursa ona, razı olmaz veya bulunmazsa hemen on beş 

gün müddetle artırmaya çık&rılıp @n çok artırana ihale edilir. iki ihale 

aradındaki farl< ve geçen günler için yüzde 5 den hesap olunacak faiz 

ve diğer zararlar ayrıca hükme hacet kalmaksızın memuriyetimizce a
lıcıdan tahsil olunur. (Madde 133) 

7 - Alıcı artırma bedeli haricinde olarak yalnız tapu ferağ hax,cını 
yirmi senelik vakıf taviz bedelini, ve ihale karar pullarını vermiye 
mecburdur. 

Müterakim vergiler, tenvirat ve tanzifat ve dellfiliye reı;minden mü
tevellit belediye rüsumu ve müterakim vakıf icaresi alıcıya ait olmayıp 

artırma bedelinden tenzil olunur. İşbu geyri menkul yukarıda gösteri

len tarihte İstanbul Dördüncü İcra memurluğu odasında işbu ilan ve 
gösterilen artırma Ftnamesi dairliSinde satılacağı ilan olwıur. 938/512 

Gayrimenkul Satlş İlanı 
Istanbul Emniyet Sandığı Müdürlüğünden: 

Bay Hüseyinin Sandığımızdan 23586 hesap No.sile aldığı (225) li
raya karşı birınci derecetle ipotek edip vadesinde borcunu ödemediğin

den hakkında yapılan takıp üzerine 3202 No.lu kanunun 46 cı maddesi
!'Lin matufu 40 cı maddesıne göre satılması icab eden Galatada Yolcu

z.ıde mahallesinin Salkım çıkmazı sokağında eski 10 yeni 6 No.lu ah
şap bir evin tamamı bir buçuk a~ müddetle açık arttırmaya k.:ınmuştur. 
Satış tapu sicil kaydına göre ~ aı ,maktadır. Arttırmaya girmek iste
yen 90 lira pey akçası verecektir. Milli bankalarımızdan birinin teminat 

mektubu da kabul olunur. Birikmiş bütün vergilerle beledi)·e resimle- · 
ri ve vakıf icaresi ve taviz bed~i ve tellaliye rüsumu borçlu~·a aittir. 

Arttırma şartnamesi 4/12/938 tarihinden itibaren tetkik etmek iste- ' 
yenlere sandık hukuk işleri servisinde açık bulundurulacaktır. Tapı. 

sicil kaydı ve sair lüzumlu izahat ta şartnamede ve takip dosyasır.d 
vardır. Arttırmaya gırmiş olanlar, bunları tetkik ederek satılığa çıka

rılan gayrimenkul hakkında her şeyi öğrenmiş ad ve itibar olunur. Bi
rinci arttırma 23/1/939 tarihine müsadif Pazartesi günü Cağaloğlunda 
kiiin sandığımııı:da saat 14 ten 16 ya kadar yapılacaktır . Muvakkat ihale 
yapılabilme.i için teklif edilecek bedelin tercihan alınması icabeden 

gayrimenkul mükellefiyeti ile sandık alacağını tamamen geçmiş ol
ması şarttır. Aksi takdirde son arttıranın taahhüdü baki kalmak şartile 

9/2/939 tarihine müsadif Perşembe günü ayni mahalde ve ayni saatte 
son arttırması yapılacaktır. Bu arttırmada gayrimenkul en çok arttıra

nın üstünde bınkılacaktır. Hakları tapu sicillerile sabit olmıyan alaka
darlar ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve 

masarife dair iddiaların.!_ ilan tarıhinden itibaren yirmi gün içinde ev
rakı müsbitelerıle beraber dairemize bildirmeleri liizımdır. Bu suretle 

hakıarını bilcl. >ne.ı - olaniarla lıaklar. tapu sicillerile sabit olmıyan
lar satış bede nin payıd•masından hariç kalırlar. Daha fazla malı1mat 

almak isteyenlerin g:ıu ı füı~ dosya numarasile Sandığımız hukuk işleri 
servltiine müracaa .. c.:~n1 lcri lüzumu ilan olunur. 

* * * DİK KAT 

Er:niyet Sandığı; Sand.ktan alınan gayrimenkulü ipotek gootermek 
i~tı yenlere tahı:- n edilen kıymetın yar.sına kadar ikraz yapörak usu-
lüne göre kc.layl.k gö ,ermektedir. (8674) 

Para biriktirenlere 28,800 liı·a ikramiye verecek 
Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesablarında en az 50 lirası bulunanlara senede 

4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plana gö1'fl ikramiye dağıtıl"caktır: 

4 Aded 
4 )) 

4 
40 

100 
120 
160 

)) 

)) 

)) 

)) 

1,üOO Liralık 4,000 Lira 
SGlı ı> 2,000 )) 

250 )) 1,000 il 

100 1) 4,000 • 
50 • 5,000 D 

40 /) 4,800 il 

20 IJ 3,200 ,, 
DİKKAT: Hesablarındaki paralar bir sene 
takdirde % 20 fazlasilc verilecçktir. 

içinde 500 liradan aıağı düşıniyenle1'fl ikramiye çıktıfı 

Kur'alar senede 4 defa, l Eylul, 1 Birincikanun, 1 Mart ve 1 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

DEV REDiLJCCEK İHTİRA 
BERATI 

cKondansasiyon müstahzaratı 

imaline mahsus usul. hakkınd1-
ki ihtira için alınmış olan 12 ma
yıs 1936 tarih ve 2164 numara:: 
ihtira beratının ihtiva ettiği hu -
kuk bu kere başkasına devir v~
yahud mevkii fiile konmak için 
icara verilebileceği teklif edil -
mekte olmakla bu hususa fazla 
malumat edinmek istiyenlerin 
Galatada Aslan han 5 inci b~ 
1-3 numaralara müracaat eyle -
meleri i!Dn olunur. 

Sultanahmet üçüncü sulh hu -

kuk hakimliğinden: 

Jozef Cebe tarafından Taksim

de Süslü sokak 30 numarada otu

ran Şerif Hulı1si ve Karaköy 

Palas 3 üncü katta 18 numarada 

Hamid aleyhine açılan, 38 lira 14 

kuruşun tahsili davasında müd • 

deialeyhlere ilanen yapılan teb • 

ligat üzerine cari duruşmasında: 

Mebleğı müddeabih 38 lira 14 

kuruşun dava tarihinden iti-

haren % 5 faiz ve % 10 ücreti 

vekaletle birlikte tahsiline 12/5/ 

938 tarihinde karar verilmiş ol

duğundan usulün 437 inci mad • 

desi mucibince tarihi i!Andan 

itibaren 8 gün zarfında temyizi 

dava eclilmediği ta.kdirde hük • 

mün kesbi katiyet edeceği hüküni 

hülasası tebliği makamına kaim 

olmak üzere ilan olunur. 

(938-379) 

FARİS ve LONDRA'nm 

En son modellerine göre 
BAYANLAR için büyük 

il Mafsal Aorııarı 

Şapka meşheri 
Gayet ucuz fiatlarla BAKER 

l l\1Al:AZALARINDA ŞAPKA 
dairesinde satılmaktadır. 

İstanbul komutanlığı 
Satınalma Komisyonu llan!arı 

İstanbul Merkez Komutanlığı 

için satın alınacak bir hapis 
kamyonunun açık eksiltme ile 
ihalesi 5 Birincikanun 938 Pa -
zartesi günü saat 14 de yapıla -
caktır. Muhammen kıymeti 2400 
liradır. İlk teminatı 180 liradır. 
Şartnamesi hergün komisyonda 
görülebilir. İsteklilerin ilk temi
nat makbuz veya mektublarile 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 
maddelerinde yazılı vesikalarla 
beraber belli saatte Fındıklıda 
Komutanlık satınalma komisyo-
nuna gelmeleri. (8452) 

• •• 
3-4,5 tonluk 3 tane kamyon sa

tın alınacağından kapalı zarfla 
ihalesi 5 Birincikanun 938 Pazar
tesi saat 14.30 da yapılacaktır. 

Muhammen kıymetleri 7800 li -
radır. İlk teminatı 585 liradır. 

Şartnamesi her gün komisyonda 
görebilir. İsteklilerin ilk temi -
nat makbuzu veya mektublarile 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 
maddelerinde yazılı vesikalarla 

-beraber belli gün ve saatte ~ın -
d1klıda Komutanlık satınalına 
komisyonuna gelmeleri. (8454) . .. 

İstanbul Komutanlığına bağlı 

birlikler için 420 ton yulaf satın 
alınacağından kapalı zarfla iha
lesi 7 Birincikanun 938 Çarşam -
ba günü saat 14 de yapılacaktır. 

Muhammen kıymeti 21630 lira -
dır. İlk teminatı 1623 liradır. Şart
namesi her güne kmisyonda gö
rülebilir. İsteklilerinin ilk temi
nat makbuz veya mektuplarile 
2490 sayılı kanunun 2-3 üncü 
maddelerinde yazılı vesikalarile 
beraber ihale günü ihale saatin -
den en az bir saat evveline kadar 
teklif mektuplarını Fındıklıda 

Komutanlık satınalma komisyo-
nuna vermeleri. (8455) 

• . . 
İstanbul Komutanlığına bağlı 

topçu alayı için 300 ton yulaf satın 
alınacaktır. Kapalı zarfla ihalesi 
7 Birincikanun 938 Çarşamba 

günü saat 14.30 da yapılacaktır. 

Muhammen kıymeti 15450 lira -
dır. İlk teminatı 1159 liradır. 

Şartnamesi hergün komisyonda 
görülebilir. İsteklilerin ilk temi -
nat makbuzu veya mektuplarile 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 
maddelerinde yazılı vesikalarile 
beraber ihale günü ihale saatin -
den en az bir saat evveline kadar 
teklif mektuplarını Fındıklıda 

Komutanlık satınalma kmisyo -
nuna vermeleri. (8456) 

• • • 
33. Tümen için 280 ton yulaf 

satın alınacaktır. Kapalı zarfla 
ihalesi 7 Birincikanun 938 Çar
şamba günü saat 15 de yapılacak
tır. Muhammen tutarı 14420 lira
dır. İlk teminatı 1082 liradır. 
Şartnamesi her gün komisyonda 
görülebilir. İsteklilerin ilk temi
nat makbuzu veya mektuplarile 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 
maddelerinde yazılı vesikalarile 
beraber ihale günü ihale saatin
den en az bir saat evevline kadar 
teklif mektuplarını Fındıklıda 

Komutanlık sat:ınalma komisyo • 
nuna vermeleri. (8457) 

lj Sultanahmed sulh hakimli
liğinden: 

ŞÜYUUN İZALESi 
için Cibalide vaki 

KORPİ DECIRMENİ 
ve müştemi!Atı her türlü tesi. 
satı ile satılmaktadır. İhale ta
rihi 21 kanunuevvel 938 çar -
şamba günü saat 14 - 16 mii 
racaat yeri İstanbul Divanvo -
!unda Sultanahmed sulh mah
kemesi başkatiplijli. 

Satış ilanı: 

Satış ilfi.nı: 19/11/938 tarihli 
Tan ve Son Telgraf gazetele -
rinde intişar etmiştir. 1 --------

. fı. 
çirtıf· ·il 

Çok müthiş anlar ge ~ 8ııııa1, 
kat bir tek kaşe GRif'İ r<Jrıı' 
bütün şiddetine rağtneniııdiı':P 
tizma ağrısını çabucak 5 

kabildir. ·aP' • 
Çünkü hususi bir tertible ;aı' 

. en n1 

G~~i~P1'~ 
eıişir, ı • 

Hızır gibi imdadınıza Y del' ' 
defe . 1r 

rılarınızı, acılarınızı billl 
hında günde 3 kaşe alın.3 JeP ' 

. dlcı·ın ', 
mine dikkat. Taklı İlle ~ •

1 
kınınız. Ve GR!PİN yer <idde 
ka bir marka verilirse :. 

reddediniz. 

.,. 
BAY ANLAR jÇI· 

YÜNLÜLER 
· ve 

Yüksek fantazı 'Jll~ 
PARİS ve LONVRA 11ci ~ 

'k ıarı . 
en meşhur fabrı 3 ve 
gelme yünlü kurna§13~ı!'~ 
sen ve cinsleri yalnız .. pJıP'r 
MAÔAZALARINA ınutl~r 11 

Şar dır. Her yerde ucuz 
fiatlarla satılmaktadır 


