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BU GAZETE 

İffanbulun en çok sahlan halı.ilet 
akşam ıazetesidir 

İlAnlarıııı SON TELGRf.ra yeren· 
ler en çok okunan bir vasıtadan 
hakkile istüade etmiş olurlar. 

~ 
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Yazı işleri: Telefon 20827 
l.tanbul Caialoğlu NmwımMlniye No: 54 En sen Telgrafları Ve Haberleri Veren Akşam Gazetesi laare· itan, Tel. 20827 

Telçaf : lst. Sou Telpaf 

PARTiNiN FEVKALADE TOPLANTISI 
• • Meb'us • 

secımının 
' 

tazelenmesi, Parti teşkilatında 

yapılması kararı var mı ? 
• 

~arti büyük kurultayı niçin içtimaa çağrıhyor ? • Gazetelere 
~n şayialar ve Ankaradaki istihbaratteşki18tımızın bu hususda 

ai r hey' et m arıt eti ı e eski va ı inin ı kaynak~:~:~:~::~::~::t~~!:~~ • • ~~Ee!~=: m1f !IfıV:t: 
bu•• ı- ı•craaiı ted k ı• k ed ı• ı ece k 1 haberler üzerinde salahiyettar kurultay Meclis içtimaından ön-u n membalarda tedkikat yaptım. ce de toplantısını yapacaktır. 

Büyiiık kurultay hakkında aldı· Türkiye Büyük Millet Meclisi-

ÖetJ/et şurası da bugünlerde otobüs ve mezarlık 
. iş/erile meşgul olacak 
J,t.. • • 
~dağ Vekileti'.1 
~ nasıl tebel· 

luö etttl 1 . 
.... '' "al· '' L(ı .. ı ve belediye reisi do.k-

tııııı l!u Kırdar dün Reisicum
o.;:.ı:ıa Başvekil Celal Bayar 

l Se~liye _Vekili ve Parti Ge-
~~ıı lllerı Refik Saydam tara-

! •Yrı ayrı kabul edilmi• ve 
' eli . • -<ıl.jet nın nezdlerinde uzun 
ı llr. L .ka~nııştrr. 
~ll<I lllfu Kırdar yeni vazifesi 
~k .3 nıütemmim direktifler 
"'<c,ı. Uzere bugün de Ankarada 

h ""tır 
Qlt&iiıı • 

'ıiJ Rtir . bahUiye Vekilile yapa· 
~~ " liıırne neticesinde yeni va
'•~ ,3 <! • 
~•iı• OgrlJdan doğruya şeh-

,,.. 
ı 

-- - ... 

Vekalet emrıne alındı~ı hakkındaki kararnameyi tebelluğ ı!!len e!ki 
Vali, Ankara ziyaretlerinden birısind.en avdet ederken Haydarpaşııda 

böyle ka~ şılandı 

.tıilyük vatan şairi Namık Ken:al 

Namık 
Kemal 
ihtifali 
Büyük vatan şairinin 

ölümünün ellinci 
yıldönümü 

Büyük vatan şairi Namık Ke
malin ölümünün 50 inci yıldönü
mü münasebetlie bugün Üniver
site ve Güzel San'atlar akademi -

(Devamı 6 mcı sahifede) Rel~eır. yahud Manisaya 
kadar makamlarla temas ederek 
yeni vazifesi hakkında direktifler 
almaktadır. 

çıkmış orduda muhtelif vazife - . l•-=============-r 

't e~-
ı ~ 

;niyet Direktörumüı 
PJıı lldreddin Aka 
ı ''elt "ıı bir ·iti 
~ lıınıa b 1 gün orada kaldık-
~~I l: ur~ya gelecektir. 

\> ~IYET DİREKTÖ-
\j'ni ROM()z 

'""• en-ıniyeı; d. ktö.. .. .. '""in /\. ıre rumuz 
~ ka da Ankarada ala-

eıs i cumhuru. 
~uıun tedkik 
~~aba ti 
"ııı~ 11 hır h b ~. tuııı a ere göre Reisi -

q~' U.ı,;li.udzun Yakında memle -
ÇIJt " e b" 

'lj ~it ·ı, tııaıar ır tetkik seya'ıa-
'<t• 1 litııaı ı rtıııhtemeldir. 

~,, •· keııdı·l tahakkuk ettiği tak) ... ı,. 1 erı b. 
·~..,, 1 lerile ılhassa KaraJP.. 

llı;ı, kıar 'l'rakyaqa tetkikat 
<le • "e b 

teirit .ıı 'tneyaı;ı,'1a §ehri· 
e~~eklerdir. 
\ • 'i ·t_ ,. . 

Kendisinin yeni valimizle bir
likte gelmesi çok muhtemeldir. 
Ancak Lıitfü Kırdarın Manisa yo
lile şehrimize gelmesi tekarrür 
ederse Sadreddin Aka bugünler
de şehrimize gelecektir. 

· Sadreddin Aka Harbiyeden 

!erde bulunduktan sonra asi<er • 1 
likten ayrılmış, İstanbul Hukuk 
Fakültesini ikmal etmiş, emniye

ti umumiye dördüncü şube mü
dürlüğünde, Trakya emniyet mü· 
şavirliğinde bulunmuş ve 934 de 
Ankara emniyet müdürlüğüne 

tayin edilmiştir. O zamam oberi 

~Devamı 6 mcı sahıtcd "! ı 

Devletler paktı arife
sinde üçler ittifakı 1 

Almanya, ltalga tJe Japonya 
askeri bir ittifak gapıgorlar 

Oçazıa oir ittifak yııpmalan mevzuu balısolan HitlRrle 
Yusolini bir geziııti esnasında 

(Yn111 1 ıncı sahifede) 
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• Alman hariciye nazırı Foıı 
Ribbentrop 

Almanya 
Fransa 
Arasında 

Londra, 2 (Hususi) - Almany~ 

ile Fransa arasında akdi mukarrer 
ebedi dostluk · ademi tecavüz mı 

sakını imzalamak üzere Alman 
ha.riciye nazırı Fon Ribbentrop Ö· 

nümüzdeki pazartesi günü Parise 
gidecektir. 

Muahede hazır olduğu cihetle 
o gün yalnız imza merasimi ya • 
pılacaktır. Ancak Fon Ribbent • 
rop bu fırsattan istifade ederP.k 
Fransız ricalile temaslarda bulu
nacaktır 

ğını izah en mevsuk şekli ile şu- nin bu yılki toplantısı son devre-
dur: sini teŞkil etmektedir. Ancak, 
•- Kurultay Atatiirk'ün Ebe- Medis kış devresini müteakib 

di Şef'Jiği ile beraber bir umumi tecdidi intihab kararı verirse Bü 
reis seçm~k vaziyetindedir. Milli yük kurultayın mıitad toplantı 

Şef İnönü Tiirkiye Cumhurreisi- vakti değişmiş ve daha evvele a-
dir. Parti umumi reisliğini de uh- lınmış olabilir. Meclis kanuni 
desine almak hususunda bir inli- • devresini ancak mart içtimaının 
hab zaruridir. Kurultayda bu ya- Parti c.ieneı Sekreterliğine geti • sonunda bitirecek, meb'usların 
pılacaktır.• riZmesi mevzuu bahsolan Nevzad teşrii hakları teşrinievvel sonuna 

Büyük kurultayın daima yeni Tan Doğan kadar devam edecek ve tatil dev-
meb'us seçimlerinden sonra top- resinde de yeni saylav seçimi ya-
lanması ve gelecek yıllardaki ça- kararlar ibtihaz etmesi mıitaddır. pılacaktır ki, yaz ayları hazırlık 
luımaların ana hatları üzerinde Ancak bu defa yapılacak olan iç- (Devamı 6 mcı sahifede) 

AR l·N 
SQN TELGRAF: Yenibir.kad-

ro, yenı ro-
manlar ,yeni ı Öporta jlar, fıkralar ve yazılarla çıkıyor 

Son Telgraf, en kısa zamanda muhterem okuyucularının en çok raibet ettiii bir gazete olmuştur. 
Ucuzluğu nisbetindc münderecatııun nefaseti, haberlerinin her gazeteden daha önce verilmesi muvaffa
kiyeti ile tanılan ve sevilen gazetemizi okuyucularımızın rağbet ve sev&isine daha çok layık edebilmek 
için pazartesi gününden itibaren tahrir heyetimizi daha kuvvetlendirmiş ve yeni, güride elemanlarla 
takviye elmiş bulunacağız. 

O günden itibaren gazetemizt!e Etem izzet Bcnice'nin yazaraiiı baş makalelerle birlikte, saUihi • 
yetli ve güzide kalemlerin fıkm1r.nnı, röportajlarını, tahlillerini h•kayelerini tıe chcidi8eler karşısında 
Son Telgraf• adını taşıyacak olan tenkid sütunlarını bulacaksınız. 

NASIL HASTALANDI? - İLKlyiç hatıraları ihtiva eden bir etüd safhasını ve yanında bulunanların, 
TEŞHİS - HASTALIK GÜNLE- eserinin neşrine başlıyoruz. Röpor- doktorların intıba, müşahede ve 
RİNDE - BÜYÜK ŞEF'İN AC.IR- taj mahiyetinde ve çok değerli b' mUUUıazalarını bu eserde en mu· 
LAŞTIC.I ~ÜNLERDE - VASİ- eser olan bu mnbale silsilesini arka- fassal surette ve en orijinal bir üs-
YETNAl\1ESINI NASIL YAZDI? ,..... daşımız REŞAD FEYZİ hazırlamış- l"bl lmış l ak bul ks 
·· ·· GÜNÜ. k d d . tt'.. . . u a yazı o ar aca mız. OLUM .. v.s. tır. Yu ar a a ışaret e ıgıınız gı-

Gibi herkesin merak ettiği mev- bi Ulu ve Ebedi Önder'in hastalan- Bu yazı serisini cumartesi günün
zularla birlikte Ebedi Şef'e aid me- dığı günden ebediyete intikal ettiği den itibaren gazetemizde okumıya 
ııakib ve tarihe geçecek en miihey- ima kadar geçirdiği bütün hayat başlıyacaksınız. 

• • • • • 
ROMANLARIMIZ: 

Bu sene Son Telgraf'da şimdiye kadar olduğu gibi şinıdiden sonra da en değerli eserleri okuyacaksı
nız. Okuyucularımızın günlerdenberi bekledikleri: 

Zorbalar Saltanatı 
Adlı tarihi tefrikaya yıırın başlıyacağıınız gibi hergün, yiizlerce okuyucumuzun Etem İz

zet Benice'nin YOSMA romanını okumak istiyoruz, diye teklifte bulundukları şil.heserini de gene 
yarından itibaren Son Telgraf'ta okumıya başlıyacaksınız Gazetemizin bu sene muhterem oku
yuculıırına takdim edeceği romanlardan diğer bazılarının isimleri şunlardır: 

AŞKA HASRET • CEHENt.~M UÇURUMU· GÖNÜL AVC131 KARTOŞ - BİR NUMARALI 
HALK FiLOSU • DOKTOR BİLİN SEVDASI· KARA PENÇE - ESMERE YANDIM! 

Ayr1ca Kadın· Moda, Sinema, Çocuk sütunları, 
mükifath bilmeceler ve müsabakalar ... 

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

~ ...................................................... , .... ...1 
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ıctımaı meseleler jT ebrik \ Memleket Meseleleri 
Telgrafları Gençliğin h va c ılık Kısır laşdırma 

Bu usıJlün tatbiki lazım mı, 
memleketimizde fatbi .. 

kine imkan var mı ? 
Avukat Necib Abdul· 

lah bu hususda 
ne diyor? 

Yazan: RECAi SANAY 
Avukat Necib Abdullah Kerınan'ı Karaköy'de, Tünel Hanındaki 

yazı}ıanesiade ı...lclum. Oaun bsırlqtınruı mevzuile, ötedenberl, filı:. 
rea ali.kHar •lduimı• bir .cün, 1ıir muharrir arkadepm söylemiştl 
Meslek itibarile, içtimai hadiselerle daiına karşı karşıya bulunan avu
katlann, elbette, 1ıu menucla söz SÖ)leınek haklarıdır. 

Abdullah Kemıan ;ruı.lıanesindc :yalım değildi; kendisiıı.I ziyar&
to gelcu arkadaşı •~-uluıt Ali Şevket Erkiln de orada bulunuyordu. 

Necib Abdullah'a kısırlaştırma hakkında kendisile ıörilJ1niye geldi
fimi söyleyince, eülümsed.I: 

- Bir milddet evvel, ı!edl. Bn 
mesele hakkında yine fikrim! 
aöylemiftim, o zanı&rı ummadi -
diğım hücumlar v" ı' tarlarla kar
ftbştım. Sakın yine ayn! akı'bete 
uğramıyalım? ... 

- Hayır ... dedim. Müstecih o
labilırslniz. •• Aranızh ben dal -
ga kıran varlfesi g.öımekteyım_ 

GülıLjtülı:. 

Sayın avukat s'.garll$ınt tellen

direrek şöylece •'ize başladı. 
- Ben lnsırlaştınn<1 ışini şöyle 

düşUnüyorum, evvela insanlarda 
mevcud olan hissel<>rin nazarı iti· 
bara alınması auretile neslin ıs

la.lıı cihetine gidilir. On doku -
zuncu asırda bütün kİllnatın bir -

makine olduğu fikri ııahbdl Hat-
U fikirlerin bile dinıag tarafın -
dan emraz edildigt :.ddiasile in 4' 

sanın makineden başka bir şey 
olmadığı ileri sü•ıihiyordu. Yir -
minci asır bu fikirlerin izmihlnli
ne şahid oldu. 

İns:;n. akıl, zeka, hafıza gibi 
manc~I mefhumlarla maddi 
unsurlardan terekküb eder. Ve 
sırf deri içinde yaşıyan mablilka 

ınünhas:r olmadığı anlaşılıy~r 

bu mesele bir öjenik, bir ıslah 
nesil meselesidir. Her millet ker.
di neslini ıslah ederse bütün be
şcrıy~• salah bulmuş olur. Nes -

lııı ışlahıoda insanı terkib eden 
bütun anasırı nazarı itibara al -
nıazsak hata etm'i oluruz. Aynı 
zamanda bu anasırın birbirine o· 
lan mütekabil tesırlerini de göz 
önünde bulundurmak !Azımdır 

lVIadde manaya, mana da maddeye 
tesır Nler. İnsanda, insanlığın mü
him un.-mrlarından bir histir. Bl
naeııaleyh, bir kimse hissiyata 
illıbaen fikir beyan ederse hemen 
muahaıc edilmemelidir. 

Avukat Necib J\ l>dutlalı 

meselesi olduğu için biz bu i'1 
niçin dl~er hususa amme işleri 

gibi halletmiyelim?. 

Bir katil de katıl istidadı var -
dır. Hırsızlık manisi olan adam -
!ar hırsızlık ederler. Lakin bun -
!ara katil ve hırsızlık fiillerini i!:a 
etmeden bir şey yapmıyoruz. tka 
ettikten sonra tecziye ediyor.u. 
Açik bir tabirle bilkuvve mevc.ııi 
olan zararları değil, bilfül vü -
cud bu.lan zararlara karşı müey
yideler koyuyoru:o. Takime ı;., -

beb olan vakalar daha şiddetlı 

cezalara' vesile olabilı.r. Tlbii 
sosyeteye karışı ika olan zar~r -
!arın bir olmadığı gibi bunlara 
tatbik olan cezalar da bir değil . 
dir. İruandaki Filantrapik hissi -
yatta bu şekilde hareketi tercih 
eder. Beşeriyet umumiyetle, şir.ı.

diye kadar, tecrübelerini bö.vle 
yapmıştır. Bence insanları kedi 
gibi hayvan gibi kısırlaştırmak 
insanlık hissiyahnı ccrihadar e -
der. 

Cemiyet içinde kısırlaştırtlmış 
bir adamın vaziyetini düşününü.,, 
Bu insan izzeti nefis sahibi ise ne 
hale gelir? ... Halbuki birçok hal· 

İsmet İnönünün Cumhur Reis-
liğine intihab edilmesi münase

beti1e, Efgan Padişahı Muham -

med Zahir, Arruıvudluk Jı:ralı Zo-
go, Alman Devlet Reisi Hitler, 

Bulgar kralı Boris, Mısır kralı 

Faruk, Finlandiya Cumhur Rel· 
si Ballio, Fransız Cumhur ReM 
Löbrün, Yunan kralı Jorj, Hat•y 

Devlet Reisi Tayfur Sökmen, İr&.n 

Şalu Rıza Pehlevi, İrak kralı Ga
ziülevvel, Japon İmparatoru Hı. 
rohito, Lübnan Cumhur Reisi E · 
mil Edde, Litvanya Cumhur RcM 
Smetons, Polonya Cumhur 

Reisi Moscicki, Romanya kralı 
Karo!, İsveç Kralı Güstav, Suri
ye Cumhur Reisi Hqem AtUşı.. 
Süudi Arabistan kralı Abdülıizi•. 
Amman Emiri Abdullah, SovyPt 

Cumhuriyetleri Birliği İcra kon
seyi Reisi Kalenin, Yemen Em.iri 

İmam Yahya, Yugoslav kral nai
bi prens Pol arasında samimi teb
rik telgrafları teati ed.i..lmi§tir. 

--o---
Istanbul 
Radyosu da 
Çalışacak 
Beyoğlunda Postahane binası -

nın üst katında muvakkat bir rad
yo stüdyosu yapılmasına başlanıl
nuştır. 

Burada 5 kilovat takatinde 1961 
ttllü mevc üzerinden neşriyat yap
mak üzere yeni İstanbul radyosu 
çalışacaktır. 

Yalnız yeni İstanbul radyosu 
musiki neşriyatı yapmıyaeak, i
cabında muhtelif kültürel hadi
seleri vcrecekıtir. 

--=.o=-

44 kişi 
Boğuldu 

Evvetki gün Urfada vukua ge
len bir sel hadisesinde 44 vatan -
daşımız boğulmuştur: 

Bu sene kış dolayısile kuytu 
yerlere çikmış olan göçebe halk 
sığındıkları yerlerde azgın selle
rin hücumuna maruz kalmışlar 

ve feci şekilde boğulmuşlardtr. 
Koçar istasyonunun 19 kilomet 

re şimalinde vukua gelen bu ha
dise mahalline bir tahkik ve yar

dım heyeti gönderilmiştir. Henüz 
16 kişinin cesedi bulunamamıştır. 

--=o=--

lsfanbul halk 
Sandığı 
İstanbul Halk Sandığı'nın ayın 

10 undan sonra açılacağı anlaşıl
maktadır. Sandığın İstanbul mü
dürlüğüne bankacılarımızdan Ser
med Çifter tayin olunmuştur. 

Umum müdürü Ata Evcim de 
dün şehrimize gelmiştir. Resmi 
küşadın bizzat Başvekilimiz Ce -
ifil Bayar tarafından yapılması 

çok muhtemeldir. 

sahası wdakı terakki 
ve .. kişafın<r Eham. 

n:iye veriliyor 
-Büyük vi1aycflerde birer 
Türkkuşu mektebi açı~ıyor 

Türkkuşuna yeni talebe kayd 
ve kabulüne başlanıldığını yaz -
ınıştı.k. 

İstanbullu gençler, Türkkuşu -
na yazılmalı: için yüksek bir ali -
ka göstennektedirler. 

Öğrendiğimize göre gençllğln 
havacılık sahasında da terakkl ve 
inkişafına büyük bir ehemmiyet 

veren hükı1metimiz şehrimizde 

olduğu gibi diğer büyük vilayet -
!erimizde de birer Türkkuşu mek
tebi inşa ettirmeği kararlaşhr -
mıştır. 

Bu mekteplerin plıinlaruu r.ı9. 
ru1 profe3tir EgU hazırlıyacaktı" . 

Mumaileyh şehrimizden !zm:re 
gitmiş ve irada Türkkuşu mel< -
tebi yapılmak üzere satın alına -

rak alınan büyük bir arsa üz~ -
rinde tetkikler icra etmiştir. 

M. Egli bu tetkiklerine istina
den pL1nıru hazırlamak üzere An
karaya dönmüştür. 

Oradan şei1rimize gelerek eyr.i 
mala.adla burada da tetkikler ıc
ra edecektir. 

İzı.tlr Türkkuşu 'mektebi içlıı 

satın alınan arsa, imar sahasın -
da Tevfik Rüştü Aras bulvarı ü
zerinde ve Montrö meydanı kar -
şısındadır. 

İstanbulda yapılacak Türklm -
şunun ya Beyazıdda veya Beyoğ
lunda inşası muhtemeldir. 
Türkkuşu üyelerini, çahsı al -

tında toplıyacak olan bu eser, mü
teaddid salonları, kütüphaneleri 
ihtiva edecektir. 

KUÇ__9_K __ H_A_B_E_RL_E_R 
* Ankara umumi meclisi yeni 

azalan dün seçilmişlerdir. Reisı
cuınhur lsmet İnönü ve muhtc

' rem refikalan dün belediyeye g ~
!erek reylerini kullaruruşlardır. 

* Muhtelif Avrupa merkezle
ri ile yapılan telsiz muhaberntı 

çok artmaktadır. * Sarıyer ve Büyükdere açık
larında demirli bulunan donan -
mamız manevra için K3radenize 
çıkmak üzere fırtınalı hava bek
lemektedir. * Eminönüode 
hanının yıkılmasına 

b<ıilanılacaktır. 

HiWiahn-er 
bugünlede 

* Atatürk köprüsü inşaatı gt•n
den güne ilcrlcmek!tdir. 

* Bebek - İstinye asfalt yolu 
üzerinde istimlake tabı bina sa
hiplerinden itiraz edenlerdP.n 9 
uzuna aid istimlik bedeli yüzdF. 
20 fazlasile bankaya yatınlr.u~tır. * Avrupada denizcilik tahsil 
etmek üzere müracat edt'n!erden 

21 i imtihanda muvaffak olmuş -
!ardır. 

Cür' etkarane 
bir h.ırsız1ık * Doçent imtihanları önüır.iız-

deki hafta üniversitede yapılacak- Misak isminde bir şoför askere 
tır. gitmiş ve otomobilini Beşiktaşta 

* Diyarbakırın Hani nahiye - Suad isminde birine bırakarak her 
sinde dun şiddetli bir zelze1e ol gün annesme 2 lira vermek ~artile 
muştur c;alıştırmasını söylemşitir. * Maarif Vekaleti merkez teı;· 
kilat memurları hakkında yPni 
bh· kanun projesi hazırlanmıştı!'. 

* Dün Romanyanın Çermoviç 
şehrinde bir yangın çıkmışt>r 

llJeticcde bir çok yahudi em.tak\ 
yanmıştır. * Şimali İrlanda hududu üze
rindeki bazı gümrük bi!ıalan d'l"' 
ayni dakikada dinamitle tahnb 
olunmuştur. 

Bundan bir kaç saniye evvel de 
mezkiır binaların telefon telleri 
kesilmiştir. Failler aranmakta • 
dır. 

* Hariçten mühim miktarda 
muhtelif mal almak üzere şehri -
mize müracaatlar yapılmalrtadır. 

Suat evvelki gün otomobili ala
rak; plaka tedarıki için bir aralık 

rak; plaka tedariki için emniyet 
r:ıiiD.ürlüğüne gitmiştir. 

Bu aralık kapının önünde bırak -
tığı otomobil ortadan kaybolmuş
tur. 

Suad, emniyet müdürlüğündeki 

ı.eyrysefer memurluğundan 1658 

nwnarayt taşıyan bir plaka alarak 
emniyet müdürlüğünden dışarı çık
tığı vakit arabanın yerinde yeller 
estiğini hayretle görmüştür. 

Bırçuk ıdealler akıl tarabndan 
idare ~-dilmiş hislere istinad e -
dıyur. M&e!a, vatanperverlikde 
hıs ve akıl büyük bir rol oynarlar. 
Tlikınw s~bebiyet veren vak'a 
l:-ı, nihayet ammenin zararına 

1lt1uı:u \'e sl«hı nesil bir amme 

!erde bu adam bir vaziyete sucu f..,,,...,.,,..,...,.,,...,..,,,,,,..,,,,,,,,,,.... ..... ..,._..,. 
olmadan düşman olabilir. Ben bu
nu, şahsan, beşeri hissiyata karşı 
pek sert, pek hll§in bir muamı-le· 
addederim. Gerek neslin ıslahı v·~ 

* Romanyada Tamşuvarda \"il· 
pılan sui kasclin yahudi düşman -
lan tarahndan yapıldığı. anla.,.U· 
m.ıştır. Diğer taraftan dün Çirru· 
viç şehrinde de bazı sui kasıdlnr 
vukua gelmiştir. 

Vak'a bittabi derhal polise ha -

bP rverilmiş ve yapılan şiddetli bir 
aramayı müteakib mezkur otomo

bil Fatihte bir yangın yerinde bu
ıunmuştur. 

Fakat otomobilin işe yarar birçok 

yerleri sökülmüştür. 
yahud neslin çürüklüğünden vi -
kayesi için başka yr) 1r m.ecvuıı 
olduğu halde bu yola gitmeği mu
vabk görmem. 

olis bu cür'etkaran.e hırsı2lığın 

fai !ini aramaktadır. 

aıdı 
Lik maçlar~ 

azara 
· taYl'1:f 

dolayı İngiltereden PariS" kıfll' 11 Milli matem dolayısile tehir e -
dilen lik maçlarlle geri bırakı~n 
bütün spor hareketlerinin derhal 
başlamPsı için, resmen işe b'aşlı -
yan Beden Terbiyesi Umum Mü -
dürlüğiı tarafından bütün bölge· 
leıe bildırilmiştir. 

D15cr taraftan Beden Terb'
yesi Umum Müdürlüğü !star.bul 
mınta '<asına iki tamimle bir mek
tup göndermiştir. 
İstanbul mıntakasına biri futb 11 

federasyonundan, dii:eri umum 
müdıirlükten gönderilen bu tel -
graflarda lik maçlarına 3 Kanu -
nucvvelden itibaren başlanılmMı 

bildirilme!<tedir. Bu hafta ikinci 
devreye başlanması evvelce tesbit 
edilen fikstürün ikinci devres' ne 
üç K.anunuevvelde · ba:;lıyacağın -
dan oyunlar bu fiküstüı·e göre oy· 
nanacaktır. 

latanbul Beden TeTbiyesi Pi -
rektörlüğü Futbol Ajanından 
2312-938 Cumartesi günü yapıla -

cak maçlar: 
Beşıktaş stadı: 
Hılal - Topkapı B takımları s~at 

14.30 hakem Adnan Akın. 
3-12-93R Cuma~tesi günü yapıla -
cak maçlar: 
T.ıksim Stadı: 

Karagü;nrük Anadoluhisar A ta 
kımlan !aat 13 hakem Adnan A -
kın. 

Galatasaray - İstanbulspor A ta 
kınlJarı saat 14,45 de hakem Nec
det Gezen, Yan hakemleri Fahret
tin Somer ve Halit Özbayka! 

Beşiktaş stadı 

Beşiktaş - İstanbulspor B takım
ları saat 11 hakem Şazi Tezcan. 

Anadolu • Feneryılmaz A takım 
!arı saat 13 hakem Şazi Tezcan 

Fenerbahçe - Beşiktaş A takım· 
lan saat 14.45 hakem Ahmet A -
dem Göğdün, yan hakemleri Zi;va 
Kuyumlu ve Fikret. 

Hilil • Vefa A takımları saat 13 
hakem Tank Özerengin, yan ha -
kemleri Ahmet ve Bekir. 

Süleymaniye - Topkapı A takım 
tarı saat 14.45 hakem Galip Ezgü, 
yan hakcml~ri Halit Uzer ve Ne -
şet. 

Süleyınaniye stadı: 

Galata Gençler . Y. Davutpaş.1 

B takımları saat 9 hakem Fahret
tin Somer, 
Beylcrbeyı - Y Davutpaşa A ta

kımları, saat 11 hakem Bahaettin 
Uluz. 
Altınordu - Galata Gençler A 

takımları saal 14.45 Refik Osman 
Top. 

Eyüp • Ortaköy A takımları sa 
at 14.45 hakem Refik Osman To.p. 

Arsenal nasıl mağ!ub 
eldu 

Geçen Pazar günü Pariste harp 
malulleri menfaatine İngilizlerin 
kuvvetli futbol takımlarından Ar
senal ile Fransızların Rasing 'dıi
bünün kar§llaşacaklarını ve maçın 
neticesini ajans haberi olarak n~ş
retmiştik. Bugün büyük m•çuı 

tafsilıitıru veriyoruz: 
Havanın biraz sisli olmasından 

ile gelerek olan Arsenal 
13 ~ı'' 

fWlCuları on beş dalc'.ka geç·e~h' 
· evrek • mışlar v~ oyun bır Ç • 

hürle başlamıştır. an: 
Takımlar dizildikleri za_~ ır>P' . .ı,.,e. 

1 Arsenalın: Svinın - "' ll· ! ' 
guid (Kalp) - J{r:ıyston. pr•\~ 
Koping - Kirşw, prur~ 
Basten, Ktırt!s. 

Rasing ise ı•"" 
Hiden - Dupni, Dian VeJ18~i 

lo, Jordan, Ros - Heyser, 
Astan, Osan, Matc. • ~ ~' 
Şeklinde diz:lmiş old 

rütdü. p..~ 
Oyun başlar başlamaz .(Dil ' 

.f{r•Y' · ağır b.ısmağa başladı. aı!Jl1' 
n1 bir hücumla FransıZ 11'.1, ,ı~· 
ıını yardı, tehlikr korner \~,ıd'' 
Wdi. Daha beş dakika 0 ~r· 
., __ . .._,_,_ D yuriııiJ1 /1 .....,.mg mu ....... ası u r• 

. . - korll"' b' 
sından Arsenal ikıncı . d-• ' 
kazandı fakat her iki atı~ 

ııetice vaı·medL . rı:ıl"J'. 
Fa.kat L1gilizlerin aııı ~it ı"'. 

geçince bir yandan A-<'·0", r, P 
dan Venant tehhk~li akıl1•9.; ı ~ 
mıya ba~ladilar, fakat ııel'ıner~ı:l 
lngiliz müdafileri ve )·enı 0,o~' 
muavirleri fcvl:al.'de atak Ji.ıs~ 
nuyorlar. Diğer taraftan ~ 
santrahab Jordan meşhur ıcıırrı''' 
muhacimi Drayça nefes a 
yor. ~ 

p.stoıı • 
Fransızlar Heyser • ··I''' 

nahından çok mükenım_el :~ıı ·~ 
tar. Aston müthiş bir ~ut .. \1'te t 1' 
sena! kalecisi bw1u guçlu d~l>'.~ 
tarabildi.. Fakat birkaç 

1 
b'r '·. 

··ı~ v sonra gene Heyserin gu fı"' · 
ıe · 

talayışını Venrınt çok. ı etti. 
kaaf vuruşlle gole tah"ıl 

Arsenat mağlup. d0' ~ 
· ete ~' Arsenal mağlup vazıy . J{~ 

1 
ce oyununu şiddetıendird~ bif ııl 
otuz metreden çok güıd ıcıı."' 
çekti. Hiden çok 11efü bil' :it ~ 
la tehlikeyi, atlattı, diğer ... re 

!< >" da Hiden kaleden çık1D3 

bertaraf etti. " •ı 
. .;tJ.ı• A"' 

Rasing daha faik bır .0• ıeri ·1 namıya b3§ladı. Muhacırrı 11,el • 
sena! müdafaası arasında sıs;ıı·ııf. 
dokuyorlar, serbestçe P8 V<I~ 
lar, halk çığhklar içinde 0

• JıJ'i::l 
. rrı" ı't:' tarı teşci ediyor. Rasınıı ptl-

hattı şiddetli bir hücuııı ) 3 -,.,ıı1 
nant SJkı bir şüt çekti toJI "'' 

ııet 111 ı 
girernken Arsenal rner ıı~' . 
ninin vücudüne çarptı, te ,ııl',,, 

.. riJ1e ,,. 
!adı. Svinin topun uıe jıli # 
rak muhakkak bir gole rrı p.r> I' 
Fransızların bütün hatla~ 111" t 
kalesine yüklenmiş-. Sa ~~ 
Zabolo bile kaleye kadaf ıı~ ; . 
şüt çekiyor. Netıce yoJc..;.ıtli !ı1 
İngilizler Rasingin ıcuv bir ~" ,eııı' 
tinden kurtularak ani ~~· 
yapıyoı;lar.. nemarke tııl"' ı' 
j)ulunan Druri serbeStçe nfl ,!;i 
leye kadar sürdüJcten SO r' 
ınesafeden tng;Uıleriıt 
b.ydediyor. . ~l 

Beraberlikten sonra· ınuıe 1 o~ .nın ·ı 
B!.ından sonra o,-

1 
ı3l rJ 

bir hal aldı. Paris!iJer 
11 ~ l 

h.,_. . t· h .. ·ediliyor· :i)t .ı ..... ımıye ı ıss bir ı , I' 
"•Pi •t• muhacim Aston g"".:" dcrı a' 

~~~"""'""'--~-......... !!l!!!!l!l!!!!!!ll!!!l!!l!!l .... ll!lm!!!!l!!l ......................... ..,, ............................ ~~--------l!!l!!!!'!!!!!!!!ll!m ....................... !!l!W~..-....., ..... ~~--- ti fakat direğin üstü!• J'' 
t ~ ' 
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A~k y©lıro~D<§lırn 
AŞK VE MACERA ROMANI: 46 

Nuri amcaya ne oldu? 
Onu nasıl ayıltacaklar? 

Sahada dolasan tayyareciler -
den bırı ko arak yetişti .. elindeki 
amt>nyak ~ışes~ııi N'U.ri amcanın 
burrnına yaklaştırdL 

Bır aksırık .. bır daha .. 
Nuri amca csniyerek ayılıyor. 
Neş't>lı konu.imalar başladı: 
- Korkulacak bir şey yok ... 
- Haydi çrıcuklar, biz yürüye· 

!im. 
Bırer ikişer sahadan uzaklaşı

yarlar. 
Fakat. nPreyt>? 
Bayan Pakizenln ince sesı du

yuldu: 
- Baylar.. Bayanlar .. yolunu-

Yazan: İskender F. SERTELLİ 

zu şa~ınnayın! Köşke gideceğiz. 
Nikfıh memuru birdenbire açıl-

dL. 
Ve şen bir sesle bağırdı: 
- Şerbet içmeğe mi? 
- E\•et.. evet.. hepinizin istira-

1.ate ihtiyacı var. Biraz di:ılene -
llm evde. 

Kiı~kün yolwıu tuttulaL 

Dora ısrar ı,üıyor: 
- Herkes gibi biz de gidelim 

k şke. 
Yılmaz hiddetli .. 
- Çıldırdın mı? dıyor - Benım 

,~.ın var. Bu komedya burıdan faz 
la dernm edemez. Haydi yürü 
i.ı.tasyona.. 

Tayyareci Cevad, Margritin ko
luna girmiş.. dığer davetlilerden 
evvel ist.asyona doğru gidiyor. A
yıb olmasın diye: 

- Bizim madam çok rahatsız ... 
Kw;ura bakmayın! diyor ve yürü
yor. 

Davetliler köşkün bahçesıne 

girdiler. 
Herkeste uzun bir yolculuğun 

sersemliği seziliyor. 
Nıhad hangarda Perihanın eli

ni sıktı: 

- Nasıl geçti yavrum bugünkü 
gez.in timiz .. ? 

- Çok güzeL 
- Başın döndü mü? 
- Şü bhesız. Göğe çıkan insanın 

başı dönmez mi? 
Birkaç saniye başbaşa kalıp ko

nuştular. 

Perihan: 
- Ben misafirlerimizle birlık

te eve gidiyorum, dedi. Haydi sen 
de işini çabuk bitir de gel. 

- Gelıyoruın, yavrucuğum! Siz 
yürüyedurun.. 
Nihadın: ·Geliyorum..• sözü -

nü herkes işitmişti. Misafirler Ni
hadla birkaç dakika olsun konuş
mak arzusunu gösteriyorlardi. 
Nihadın geleceğini duyan Yıl -

maz müsaade istıyere.k • Nihad 
gelmeden - dönmeğe karar verdi. 
Bayan Pakizenin yanına sokuldu: 

- Bugün sayenizde çok güzel 
bir gün geçirdik, dedi, Allıı.lı 

~i!lleri bahtiyar etsin. 
- Niçin gidiyorsunuz, Bayım? 

Şimdi Nihad gelecek .. bana (Mi
safirlerimizi bırakma!) diye ten• 
bih etti. Giderneniz gücenecek.tir. 
Re~ad Yılmazın yanına sokuldu. 
- Yılmaz, benim eski arkada

şımdır, yengeciğim! Karısı biraz 
sinirlidir onun. Israr etmiyelim.. 
bırakınız gitsinler. 

Bu kısa kon~a fazla devam 
etmedi. 

Dora birden bu grupun ortası
na at.ıldı 

ceğim - diye bağırdı - Nihadı bek
lıyeceğim. 

Yılmazın benzi sapsarı olrlu. 
- Sen rahatsızsın, karıcığım! 

Sinirlerin bozuldu .. burada kalır
sak, bizim yüzümüzden başkalan 
da rahatsız olacak. 

Ve misafirlere dönerek özür 
dilemeğe çal!iırken, Dora, mü -
vazene ve muhakemesini büsbü
tün kaybederek, önünde durdu -

. ğu ağaca dayandı: 
- Baylar, Bayanlar! - dec\i - bu 

adam benim kocam değildir. Sa
dece ahbabımdır. Ben ona yal -
vardım.. benj buraya getirdi.. bu 
töreni yakından gönnek istiyor
dum. 

Bahçede dolaşan misafirler bir 
yere toplandılar. 

- Bu kadın ne demek istiyor 
acaba? 

Herkesin kafasında bu istifham 
belirdi. 

Dora biraz silkindi .. 
Göğsünü şişlrerEik nefes aldı: 

- Hayır .. ben bir yere tmiye-_____ 

- Ben, Nihadın metresiyim .. 
anladınız mı? Fakat o, dün.yapın 
en alçak bir adamıdır. Bana ev
lenmek vadinde bulunduğu halde 
·kendisi bugün şu zavallı kızcağız
la nikfilılanıyor. 

Yılmaz birdenbire müşıkül vazi-
yete d~tü. 

Doraya: 
- Sen çıldırdın mı T 
Diye bağırdL 
Dora biraz daha sakinleşti: 
- Benim çıldırmadığımı her -

kes görüyor ... 
Diyerek sözüne, daha doğrusu 

kırdığı potlara devam etmek iste
di. 

Davetliler birdenbire hayretten 
hayrete düştüler. Manalı bakış -
malar, ağız, burun bükmeler, gü
lüşmeler başladı. 

Hurşl.d Abbaıt: 

- Şu kadını susturun.. .kuın 

ağzının tadını kaçıracak.. 

Diye ha~ırıyordu. 
(0.•- nr) 

ı. "''" ,.~f Artık Arsenal da O) ı;ıt · f' 
.. cufll ( f zeltti. Muntazam hU pr~)· f't1 

yorlar. Druri, Bastcn~.,J<i!de 141 
sellesl fevkalade bır • ., ~ePi 
sız kalesini sıkıştırrfl~ıı • ~,~i 
Diğer taraftan ."•5 rrıüda .. 

anlaşması İngilıı ... riJl'"'\t~ 
ınüşkül vaziyete diiŞU ıı0 tfl" 

İngilizler hücunıda~İ~ttı· 
gayretile teblikeyı 8 

0ıo"' ıı'' 
bı.r'. d"d"k haftaY01 ·1:.ıer " u u .. tııt' ": cPı: 

İkinci haftayrna fal< b'' ~#- . 
hacim hatlarında ~at f!~ 111~ • şiklikle çiktılar. F ind;Jıı te ~, 

sı t:ı ·ve ııı ortasının anlaşma .. 1 vsıı. ıset'' 
faasını daha müşk"19 /. ı;e)ı~, 
kuyor. Bu sıralar<I ,;;t b~ 

· b r ' 
Drurisi çok ncf1" ıoP tiı 
Hiden yere yatıyor. n f

1 
o.rJ, 

· · pıa ~ ' çarpıyor (şans) p.rsef' ,.oil' 11 
tehlikeyi atlatıyor ~ 11ııı ,~ ,,,.ı1 cuları kazanarnarıı oyU'1 )b • .r 
sabiyet içerislnd~· 810101!8 ") 

ı v~ sert bir şekı ,_ı.J' 
1 ... ,. 

'Oevaırıı f 
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,_,emlekette ref a- Aylardan beri ele Re beka G.. l b" t Jb• 6 ç . uze ır eaı ır lnt..zeftf 
hın art tığına en _ 

büyük delil 
Geçiril em iyen 
Katil 

Vapur ve trenlerle yofC~- ' Feri köyde gizlendiği 
evde yakalandı 

luk edenler yüzde: 

6 
200 arttı 

"iirniizd&ki bahardan önce lcab eden 
yeni tedbirler ahnacak 

il 
~lu Yaz mevsiminde tren ve va-
1-rı •rıınızıa seyahat eden yolcu

' adedinin geçen yıllara na -
~ 200 n betinde çoğaldığı 

ı.ı ıştır, 
tııııııı~<ıketin içinde art.an bu u
•iy 1 lıeyahat harekeli, refah se
d.-.eııı1zııı de yüks. clmeğe başla
"'llı • ~ lOsteren delillerden en mü-

hQ ı. olduğundan alakadarlar 
''ile ~tıceyi bilyük bir memnuni
~ karşılamakta ve her yıl ar
"'ı>a~?alıat ihtiyacına tamamile 
' Verebilmek için ioab eden 
lıtııı ledlıirleri almağı kararla~-
~ huıunmaktadırla!', 
~ınle seyahat mevsımin!n 
D"llıl ~ günlere kadar Devlet 
• 'Yollan idaresi rnevcud tren 
~~Onlarının adedini yeniden 
"ı \1 lac111r, ısmarlanan yeni yol
~ınm mühlm bir kısmı-

Y eni 
~abrikalar 
apılecak 

inhisarlar idaresi 
faaliyete geçti 

lnh 
h~aı lSarlar mamul~tına her gün 
ııı,~ daha artan rağbeti kaı;şıh -
~t~e. istihsali artırmak sureWe 

'-r1;ı, kı de artırmak için İnhi -
'ık tıınum müdürlüğü mevcut 
ı. ı \le 
.. , Şarap fabnl<alarını geniş -

ekı 
ı.,iıtılı e ve yeni şarap ve rak• 

tıı't haları kurmak kararını vcr
d1ırı. 111tınmaktadır. Umum mü -

Qk " . 
ı . ,enı fabrikaların kurul -

·~ı 'çirı 1938 finans yılı bütçe -
~ ı-1>' 11ZUmJu tahsısatı almı~ ve 

kı ıabr~Çede kurulacak büyük ra. 
1lıııtır ikasının inşaatına başla -

t.~~ İzınirde büyük bir şarap 
~ •a ;ı k . 14 ... Ur«cak ve bu fabrika-

"•Uh· 
'a ıt:_.,,~e ve mahalli şart -

f Uvg 
'llı~1 •m olmasına çalışacaktır. 
~ "" ar idaresi bu fabrika icin 
"' ~,•lığ ı .. "ı-ııpa ı lerı bulunan muhtelif 
· r p 

1 
ıneınıeketlerinde büyöck 

~t) ·•br·k ·"lıı alanna göre plan in-
' v d" . , 1 un yaca tanınmış rni.ı. 
Öıı. ~re . 

~tııuı Planlar •aptırmaktndır. 
lı. 'en dekj ay içinde gelmesl 

~ilt4.~ ~n bu pl5..1la~ tetkik eıı:ı -
Çı~0nra_ İzmir şarap fa\ıri • 

..;.. en ıy; olanı seçilecek ve 
·•asa 
ııı Ya çıkartılacaktır. Falı 

ın ,. 
. c,~tır. -uıa ilkbaharda baş-

1 nın önümüzdeki yaza kadar Hay
darpaşaya gelmiş olması temin e
dilecektir. 

Devlet Demiryolları idaresi; 
vagon ve lokomotiflerinin sayısı
nı her sene mütemadiyen çoğalt
tığı halde yine seyahat mevsimin
de bütün kompartımanlar tıklım 
tıklım dolmakta, vagonlar gayri 
lcifi gelmektedir. 

Bunun için yeni ısmarlanan va
gonlardaki yeni taksimat sayesin
de her vagona daha fazla yolcu 
almak kabil olacaktrr. 

Diğer taraftan Sıvastaki yeni 
vagon ve cer fabrikası önwnüz -

deki yıl tamam olunca; deıniryol
larımızın bütün hatlarının son 
sistem ve yeni vagonlar verilerek 

eskilerin hepsi peyderpey değiş
tlrilecektlr 

Ankara da 
Mesken 
Meselesi 

Ankarada Orman çiftliği yolu ü
zerinde 157 evden ibaret Bahı;eli 

evler kooperatifi evleri sahipler! 

yarı yarıya yeni yuvalarına ta -
şınmış vaziyettedirler. Her ır\ia 

şehirden bu yeni mahalleye doğ· 

ru taşınan kamyon ve yük ara -
balan evlerin pek yakında tama

miyle dolacağını göstermektedir. 

Bugünlerde bazı evlerin boya, c,: 
lektrik, havagazi ve su tesisatı ile 

uğraşmaktadır. Ana cad<lelerin 
inşaatı ise bitmek üzeredir. Ha -

ber aldığımıza göre, telefon t"s'
satı da ilkkanunun son haftasına 
doğru yapılmış olacaktır. 

-+--
Çirkin bir 
Hadise 
Denizbankın Aksu vapurunda 

çok çirkin bir hadise olduğu ha -
ber verilmektedir. 

Kaydedildiğine göre gemi sü -

varisile geminin diğer ileri gelen 
bir rüknü, bir içk; alemi netic-;;-:'° 

s'ndc masum bir aile kızını 'le · 

ticede teessüı den tecennün ed~ -

cck bir vaziyete düşürmüş!erd'r. 

Bedbaht kızın ailc>iııin şikiıye
.yeü üzerine mezkı1r iki k'~i 

Denizbank umum müdürlüğü ~Il1· 
rine alınmışlardır. 

Tahkikata ehemmiyetle devarn. 
olunmaktadır. 

SON TELGR.Arm ru.ıuı: M. SarrJ !:ARAYEL 
• '1'"1Jıl tefrika& No. 17 O 

•f\aYot banyo dairesine girdiler 
~it.. t:~ot- İ) 
· •Vvo[, ılşad kulunuz on da-

llıt ıçcr· ı ' lt (· tıı <k ' ·n çıktılar .. efcn-
llıo "c•lt-ı-,i ası s•ka .Iarını dü -

lııı ş · b on d.kika yanı-
' tı·· gelme- b 1 aQ -n uyurmuş ar .. 

ıı., ilan nerede şimdi? .. 
d,, _-:to d· · . 

'~ka <ııre.ır.. girdiler ... 
<\r a ııttr~ar ki; kalfalarının 
~ ~ ·er ... 

~ ~~~ ~u söz üzerine içeri 
~ ltııak ."nek efendileri yal
~~ llıı lııa~lenıişti. Zaten, sa -

~•nıh a .la düzelttig" i za«a k' 
ınıseyi almazdı. E-

fendiliği zamanındanberi adet e
dinmişti. 

Arzıniyaz; doğruca kalfanın o
da•ına gitti. Dilşad, ustasını gö -
rıince ihtiramla karşıladı. Hazine-
dar sordu: 

- Efendimiz geceyi nasıl ge-
çirdi! 

Hiçt itremedcn cevab verdi: 

- Geçen gecelere nazaran daha 
fena... Sabaha kadar uyumadı. 

Benim de gözüme uyku girmedi. 
Hatta; sıkıntı5ından bütün pence
releri açtırdı. Sabah namazını 

ıı-~~~~~~~~~~--' 

Emniyet müdürlüğıi ikinci şu
be birinci kısım memurları ay -
lardanberi aranmakta olan hi~ 
katili yakalıyarak adliyeye tes 
lim etmişlerdir. 

Bundan altı ay kadar evvel Fa
tihde Atatürk caddesinde SalibiJı 
ahırında Yusuf isminde bir genç 
sopa ile öldürülmüş bir halde Lu
lunmuştur. 

Yapılan tahkikat neticesinde 
. katilin Abdülvahid isminde biri 
olduğu anlaşılmış fakat bütün a
raştırmalara rağmen Abdülvah ;d 
bulunmamıştı. 

Nihayet işe vaz'ıyed eden em -
niyet müdürlilğü birinci kısım 
memurları katilin Feriköyde biı· 

evde saklandığım tesbit elmış vıı 
dün aylnrdanbcri bir türlü ele 
geçemiyen katili yakalıyarak ad. 
!iyeye tesllm etmişlerdir. 

Tütün 
Piyasası 

20 milyon kilo sa
tıldı 10 milyon .kilo 

daha m 1 var 
Yeni yılın tütün satışları h;ıra

retle devam etmektediı' 
Bayram guL1 • ıde de muhteli! 

ecnebi kuır.pa va " ımimessil. 
!eri ve tüccarlar ::ıem · rları t ii-
tün mıntakahrında dol~arak a -
lışa devam etmıı:lerdır. 

Bu suretle, piyasa açıld·ıh gı'r. 

denberi yalnız Ege mıntakası ı 

satılan tütünlerin mikdarı 20 m i
yon kiloya baliğ olmuştur. 

Egede lüt!in rekoltesi 30 mily-ın 

kilo olduğuna göre henüz m'.ı~ -
tahsilin elinde 10 milyon kilo ,'1· 
tılmamış tütün kalmış demekt;r. 

Piyasada satışlar hararetle rlı'

vam etmektedir 

Belediye 
Şubeleri 
Yeni eştiriliyor --
ÜsküdardR yeni bir 

bina yapılıyer 

Belediye reisliği, şehrimiz;n 

muhtelif semtlerindeki belediye 
tahsil ve .tahakkuk şubelerini ye. 
nileştirmeğe karar vermiştir. 

Bu karar cümlesinden olmak Ü· 

zere kira ile oturtulan eski ve h::ı
rab şubeler yerine yeni, mod~ rn 

binalar inşa olunacaktır. 

Evveıa Üsküdarda ilk moderr. 
belediye tahsil ve tahakkuk şube
si yapılacaktır. Bu bina 15 hin 
467 liraya malolacaktır. 

inşaata önümüzdekiayın .15 in
den sonra başlanacaktır. 

Bunu, diğer semtlerde yeni bi -
nalar inşası takib edecektir. 

kıldı. Sakallarını düzeltmek için 
makas isledı. Malum ya, adeti 
vechile beni huzurundan uzaklaş· 
tırdı. Banyo yaptım ve biraz ra -
halladıın işte; bekliyorum ... 

- A.nan kızım, sanki ben _u.,yu
dum mu? .. Ne gezer ... Ben de bir 
banyo alayım ... Belki rahatlarım.. 
dedi. 

Dışarı çtkıp banyo dairesine 
gitıti. On, on beş dakika sonra; 
banyodan çıktı. Tekrar, efendisi
ni nkapısına gelerek nöbetci kal
falara sordu: 

- Efendimiz Dilşadı çağırdı 

mı? 

- Hayır ustamız ... 
Tekrar kalfanıııodasına gitti. 

Dilşad, kalfa ile konuşuyor ve 
Sultan Azizin sözde haline üzüle· 
rek ağlıyordu. Her üçü birden 
ağlamıya başladılar ... 

Aradan yarnn saat geçti. Padi
şah; daha hala sakalını düzelt -
mekl~ meşguldü. Halbuki; hiçbir 

Nasıl 
Çiğnendi 

--
Dün suçlu şoförün 

muhakemesine 
batlandı 

Keresteciler - Eyüp hattın~a 

çalışan otobüslerden Fuad. Tezel 
isminde bir şoförün idaresinde hu-

' lunan otobüs Fenerden geçerken 

Dörtyol ağzında Rebeka isminde 
ihtiyar Musevi kadınını çiğniye -

rek öldürmüşt!i. 

Bu kazanın mahkemesinde d;ini 
2 inci ceza mahkemesinde bakıl -
mıştır. 

ilk mekteb çobukları-
na yürüme usulü 
öğretilecek 

Bu, nakil v-asıtaları ka
zalarını azaltacak 

İstanbulda ve diğer şehirleri· 

mizde otomobil kazalarını sür'at
le azaltmak için alınacak yeni ted
birler meyanında; mekteblerde 

de bu hususta ehemmiyetle meş· 
gul olunması kararlaştırıhnıştır. 

Dünkü celsede evvela Fener Bunun için bilhassa ilkmeıktebler
polis komisen Hasan Ali şahid o

rak - gösterılecektir. Bu suretle; 

kaza kurbanları arasında ehem
miyetli bir yekt'.ııı teşkil eden ço -
cuklara vesaiti nakliye kazaların

dan loorunma• hakkında amelt 
rnalfımat verilecektir. Ayrıca; :fa
viçrede olduğu gibi bütün mek -

teblerde ve sokaklarda, umu";)l 
mahallerde afişe edilen resimle
rin bizde de yaptırılarak dağıtılıp, 

asılması da J<ararlaşt•rılmış bu

de bütün talebelere; kalabalık !arak dinlenmiştir. 
cadde ve sokaklarda nasıl yürü

Bundan sonra dinlenen Alı i>
nüleceği, karşıdan karşıya nasıl 

lunmaktadır. 

mindeki şahıd şunları söylemiş-
tir: geçileceği, otomobil, otobüs ve 

tramvaylardan • tatbikat yapıla-
•- Çok yağmurlu bir gündü. !-============================= 

Mezkiır otobüs .Ayakapı cihe -

tinden geliyordu. İhtiyar kadın 
kar. ıya geçmek istedi. Fakat bir 

aralık şaşaladı. Yolun ortasından 
sonra ı eri döndü. 

f ste bu sıralarda da otobüs 
kendis; •e çarptı. Eğer ihtiyar ka

c'.n u ll' adın' sağ:t yürümüş olsay
dı l :, a• ı kurtul muşlu! > 

'Muhakeme d•'>er şalıidlerin c<'ı
bi için talil< olunmuştur. 

Kar gurr rükte oturan Hasan 
isminde bir adar.ı, bir aile kavg:ı

sı netices'nde k 1mşusu b~yan 

Fatma ,., y raladığından dolayı 

asliye 4 üncıi ceza mahkemesine 
verılmiş ,ır. 

Dunkü muhakemede bu hadise 
hakkında karar verilmiştir. 

Karara ~iıre, Hasan, 3.5 ay hap
se mahklım o!mll§ ve hemen t~v
kif olunmuştur. 

ina hakkındaki 
Tahkikat bitti 
Tahliye talebi 

reddedildi 
yine 

Madam Atina hakkında dör -

düncü sorgu hiikimliği tarafın -
dan yapılmakta olan tahkikat dün 

bitmiş ve müddeiumumilik iddi· 
anemesini tanzim ey !emiştir. 

Müddeiumumilik madam Ati· 
nanın mevkuf, Katinanın gayrı 

mevkuf olarak muhakemelerini 

ve ceza kanununun 526 ve 69 un
cu maddelerine göre cezalandırıl
malarını istemektedir. 

İddianame bugün maznunlara 
teblığ edilecek ve üç gün içinde 

1 

itiraz etmedikleri takdirde veya 
vuku bulacak itirazın şekline gö
re icabı yapılarak sorgu hakim -

liği kararnamesi tanzim edile'ıc 

dosya mahkemeye sevkolunac~k
tır. 

Diğer taraftan, ağırceza mal; -
kemesi madam Atinanın mevku -
fiyet kararına vaki olan itirazını 
tekrar reddetmiştir. 

vakit sakal düzeltmesi b umüddeti 
bulmazdı. 

Arzıniyaz; içine şübhe düşmüş 
gibi Dilşada sordu: 

- Kız; yarım saat oluyor ... E
fendimiz hiçbirimizi çağırmadı -
lar ... Neden acaba? .. 

- ············ 
- Merak ediyorum, onu bugün

lerde yalnız bırakmamalıyız .. 

- Doğrudur ustam ... Fakat; i
radelerini kaı şı gelemeyiz ki ... 

- Doğru ... 

Dakikalar durmadan geçiyordu. 
Nihayet, bir saat olmuştu. Hazi -
ncdar usla olduğu yerde duramı
yordu. Kurnaz Dilşad da ustası
na soruyordu: 

- Hazinedarım; ne iş bu ... İra
desiz filan girelim mi içeri? 

- Nasıl olur kız! .. Sonra, tek
dir eder bizi. .. Zaten, celalli ... 

- Ahvali fevkaladedir bu ... 
Merak ettik deriz ... 

Muhtelif· yerlerde müteaddit hır
sızlık yapan dört kişi yakalandı 

HiLMi 
Hırsızlar 

KENAN 

Emniyet Müdürlüğü İkinci Şu
be İkinci Kısım memurları şehrin 
muhtelif yerlerinde ehemmiyetli 
birkaç hırsızlığın faili olan Ham-

Kumar oynarken 
yakalandı 

Yaşova oğlu Kemal isminde b'r 

adam dün Uzunçarşıda siyah, be

yaz , kırmızı üç iskambille ku -
mar oynatırken cürmü meşhud 

halinde yakalanarak 3 üncü sulh 

ceza mahkemesine verilmiştir. 

Muhakeme Kemali tevkif et -
miştir. 

-*
Zıraat memurları 

Köylülerimiz ziraat sahasında 

icabeden bilgileri vermek üze?"e 

bir çok vilayetler kadrosuna ye

niden memurluklar ilave olun -

mll§!Ur. 

Bu suretle adedi fazlalaştırılan 

ziraat memurlukları köylerce da

ha sık gitmek üzere imkanını 

bulmuş olacaklardır. 

lmrahda teftişat 
Hapishaneler müfettişi Cemil 

Ayta İmralıdaki teftişlerini biti -
rerek dün İstanbula gelmişi ir 

Mumaileyh, bir muharririmize, 
İmralı adası hapishanesinde yeni 
yeni tesisatın vücude getirildiğinı 
ve burasının gittikçe tekemmül 
etmekde olduğunu söylemiştir. 

İhtiyar çerkes kalfası söze ka
rrştı: 

- Berice; Dllşadın dediğini 
yapmalı ustam... Bir saat oldu. 
Her halde bir iş var bu işdc ... 

Hazinedar önde, Dilşad arkada 
kalkıp yürümeğe başladılar. 

Kapıda nöbetci •kalfalara sordu
lar: 

- Efendimizden bir haber var 
mı? 

- Hayır ... 

Hazinedar biraz tereddüdden 
sonra; kapıyı açtı. İçeri gridi. Ya
tak odasına girer girmez feryadı 
bastı: 

- Aman Allabım!. .. 
Peşinden Dilşad bağınnıya baş

ladı: 

- Ah, aslanım ... Sevgili efen -
dim ... 
Kapıda feryadı duyan nöbetci 

kalfalar, valide sultan ve diğer 

saraylılar da içeri dalmışlardı. 

VaveylA büyümüştii. 

MUZAFFER 

_J 
Katıl 

ABDÜLVAHIT 

di, Hilmi, Muzaffer ve Mustafa is
minde dört hırsızı yakalıyarak ad 
!iyeye teslim etmişlerdir. 

Kimler mes'ul 
Tutulacak 

Damga kanununa muhalif ola-
. rak tutulan maaş ita emirleri h~k
kında kesılen cezaların kımden 

talı.sil olunacağı hususunda baz, 
yerlerde tereddüd olunduğu gö • 
rülmüştür. 

Bunun üzerine dün Mali ·e Ve
kfil.etinden alAkadaİalra bir err.!r 
gönderilerek, bu kabil evrak iç111 
tahakkuk ettirilmiş olan cezalar
dan dolayı muhasebe müdirile 
mutemedin müştereken mes'ul 
tutulacağı tebliğ clunmu~tur. 
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Valide sultan ,oğlunun üzerine 
atılarak bayılmıştı. 

Çırağanın muhafazaı;ına memur 
zabitler ve kumandanlar içeri dal
ı:nıştL Mabeyinci Fahri bey de 
gelmişti. 

Görülüyordu ki; Sultan Aziz; 
makasla damarlarını kesmişti. İn
tihar etmişti. 

Çırağanı muhafazaya memur 
kumandan derhal Hüseyin Avni 
paşaya Beşiktaş telgrafhanesi va
sıtasile keyfiyetibildirdi. Zaten; 
iş danışıklı dövüşüklü idi. 

Hüseyin Avni paşa; çok geçme
den Çırağana ge imişti. Sultan '(
zizin odasına tahliye ettirdi. Ce
nazeyi karakol dairesine getirtip 
bir şilte üzerine alırdı. Sadrazam, 
Milat paşa, Kayserili Ahmed pa
şalar da gelmişlerdi. 

Hemen tez elden doktorlara bir 
rapor tıınzim. ettirildi. Ve ... Su! -
tan Azizin makasla şahdamarları
nı keserek intihar e1ıtiği tesbit e-

ISTANBUL 
Dünyada JK'k az ~e~·, bizim s

taııbulumuz kadar glize 1dır. İs -
anb-uhı be~eri:t.. Göniillcrinıizdc 

bu şehrin husu5i bir yeri ,·ardır. 
Yurdun en uzak k~k-rindeld 
kalbler, İstanbul diye ~ırpınır. 
Bir se\'gili gibi rii~ al ara girer .. İs
tanbulu sayıklarlar .. İstanbul has-
reti ile yanarlar .. 

Gözlerimizi deli eden Bogaziçi
nin güzelliği, Adaya bir upur 
yolculuiu, Tfüııeldeıı Taksime 
kadar bir yüriiyiiş, Bcyazıd mey
danı, Harbiyesi, Fatihi ile, Edir
nekapısı, Etyemezi, Eyübıi, Şeh
zadebaşısı, Balıkpazarı ile, her 
eyi ile İstanbul güzeldir. Onun 

her parçasında ayrı bir koku, ayrı 
bir renk, ayn bir güzellik vardır • 
Hele, İstanbula uzak kaldınızsa, 

hele uzun yıllar İslanbulu g<;re
medinizse, içinizde en arı ıztıra

bı duyarsınız.. istanbul, bizbn 
sevgilimiz, anamız, kardesimiz 
her eyimiz gibidir. Onun en çok 
nesini . everiz?. Buna. belki de 
cevab veremeyiz.. onu hozan be .. 
ğenmeyiz, ondan şikayet ederiz. 
Bu, onu çok sevdi{:im.izdeııdir. 

Onun haharını dü ~ i.iniin?. Ya
zını. ~ını, güzünü düşiinün. o
nan mehtabmı, tuliıunu, gurubu
nu dü üniin.. onun rü.t.J!flrını. yağ. 
murun~ havasını , ~u~ unu dil5Ü • 
nün .. 

İstanbul_ Azametli, ıııni de -
nizlerin bile, eyrelmek için gelıp 
eteklerine kapandıl;ı şehir .. İstan
bulu ranımız. evgilimiz kadar 
severiz. Onu ATAITRK de 'ev -
mişti. Ve: 

. iki büyük nlıanın mülıeka -
aında, Türk vatanının ztyr.e< , 
Türk tarihinin •crceti, Tttrk nıi 

!etinin göz bebeği lstanbul, bü 
tün vaıandaşlann kalbinde ye i 
olan bır §ehirdir.• 

Demi ti. 
İ tanbulu daha çok . evelirn. 

REŞAD FEYZİ 

Portakal ve manda!:
nalarımızın cinsleri 
ıslah edilecek 

.Memleketimizde Filıstın n 
Hayfada yetişen cins portakal YC 

limonlarla mandalinaların çoğa · 
tılması için, bu memleketlerdr ı 
6 çeşit portakal, 3 çeşit limon 'e 
mandalin getirı1İnesi kımrrlaşl .. 
rılmıştır. 

Bu fidanlar istiyen halka ucuz 
bir fiatla dağıtılacaktır. 

Bu fidan cinsleri ambalaja ;!~

yanıklı. tatlı, çekirdeksiz, rnart '"' 
nisanda kemale gelen soğuğa cı,,, 

yanıklı meyvaları iri ve suludur. 

Efes vapurunun 
Teknesi temizlgndi 

Almanyadan salın a •. nan ;, -
milerimızden Efesin teknesın, ı 

temizlenmesi icabetıniş, bu mü -
nasebetle mezkur vapur İzmir -
den İstanbula gönderilmişti. 

Öğrendiğimize göre Efes v.ı -
purunun temizleme işi bitirilrli -
ğinden bugün limanımızdan İz · 
mire müteveccihen yola çıkarıla
caktır. 

dildi. Meseleyi tedkik ve tahkike 
lüzum görülmedi. 

* Sadrazam Mehmed Rü~ü paşa, 
Milat paşa; Kayserili Ahmed pa -
şa; Sultan Azizin Hüseyin Avni 
paşa ve arkadaşları tara • 
fından katledildiğine da -
ir gönüllerine tek bir şübhe dahi 
düşmemişti. 

Fakat; çok zeki ve fevkalade bir 
yaradılışa malik olan kurnaz sad
razamın gönlüne biraz şübhe düş
müştü., 

* Sultan Azize mükellef bir cma
ze alayı tertib edildi. Ve naşı 

pederi lkinci Mahmudun türbe
sine defnolundu. 

Sultan Muraıl; Sultan Azizin 
intiharından ürkmüştü. Zaten 
Süleyman paşanın he!' geces; ve
liahd dairesine vakitsiz gelerek 
kendisini isteme!'i korkuru da'ıa 

bala üzerinde idi. 
[Sonu JUrın 7 inci sahifemizde] 



• - S O N T E L G a ı\ r -2 1 !ad IU•ua 19a8 

rwiKA·YE rFıransa üDce 
m lÜJttcelfü kO~ ırö 

42000 
Amele 
Nevyork sokakla
rını temlzlemeğe 

çahşıyor 

Uğursuz apartıman 
Reşad Feyzi _\ 

Berlin -Paris an aşmasından sonra Fransa ile müt e
f:kleri arasındaki münasebatın na hale gireceği politika 
aleminin şimdi en merak ettiQi bir masa e oluyor 

Yazan: 
24 sonteşrinde başlıyan kar fır

tınaları yüzünden 95 kişi ölmüş

tür. 
Belediye, Nevyork sokakların

daki karları kaldırmak için 2000 
kar arabası ve 42.000 amele kul
lanmaktadır. 

--o--

Banka memuru olan bir arka• -== 
daşım anlattı: l 

Bu anlaşmadan kimler memııun, kimler değil 
Canlı resimler 
Mucidi 

Muhakeme o gün bitmişti. Ka -
rımdan boşanma kararı alınıştım. 

Doğruca apartımana geldim. Ar -
tık yeniden hayata başlıyordum. 
Köşedeki küçük odanın pencere
si önünde otrmuş, yağan lapa la
pa karı seyrediyor, sigaramı tüt· 
türüyordum. Hizmetci kahve ge
tirmişti . Tepsinin üzerinden fin
canı alırken: 

Hava gaziyle 
beğul::r ık öidü 

Canlı resımler mucidi Vali Dis
ney, feçen sene yılbaşında baba
sına ve anasına hır köşk hediye 
etmişti. 

Köşkün havagazı lastiklerin -
den birisi nasılsa borudan kur -
tulmuş ve bütün odalar havagazi
le dolmuş ve 71 yaşında bulunan 
annesi de gazla boğulmuştur. Ba
bası da, mutfakta baygın bir hal
de bulunmuştur. 

--<>---

Nüfusda 
işlere 
Sıra ile 
Bakılacak 

Nüfus dairelerine müracaat e -
den halkın çokluğu yüzünden 
tazı yerlerde fazla izdiham ol -
maktadır. 

Öjirendiğimize göre bu izdiha· 
mı önlemek üzere bütün nüfus 
dairelerinde sıra numarası ile ha
reket edilecektir. 

- Beyefendi, kapıcı sizi gör -
mek istiyor .. 

De<f:. 
- Gelsin .. 
B! ral sonra, İbrahım çavuş, el

lerim göbeğınin üstünde kavuş -
turmuş, odanın kapısı önünde 
göründü. Boynunu, hafi! sağa 

bükmüştü. Yüzünde bir endişe 

vardı. 

- Gel, bakalım, İbrahim çavuş, 
dedim.. · 
Gösterdığim iskemleye otur -

muştu. Önüne bakıyordu. Kapıcı
nın, benimle, bir şeyler konuş~ -
mak istediğini anlıyoroum. Gali
ba, biraz derdleşecekti. Fakat, 
lafı, nereden açacağını kestiremi
yordu. 

- Ne var, ne yok, dedim .. 
O, biraz canlanmıştı. Yutkun

du: 
- Sağlrk olsun, dedi, Allah baş ı 

ka Keder vermesin beyim .. inşal
lah bundan sonra, rahat edersi -
niz .. 
İbrahim Çavuşun içinde bir ü

züntü vardı. Karımla ayrılmak 

üzere mahkemede olduğumu bili
yordu. Bugün de, karar verilece
ğini duymuştu. 

- İbrahim çavuş, dedim, apar
tımandan artık çıkacağım.. 

Bir Fransız kr·•.vazöründe ıopÇ1. ateşe müheyya vaziyette 

Bu sayede hem müracaat s.1 -
bipleri fazla beklememiş olacak
lar, hem de hiçbir kimsenin hak· 
kı kaybolınıyacaktır. 

Biroen başını kaldırdı. Gözle
rimin içine baktı. Bu, acı bir ba
kıştı. Yüzünün buruşuklukları 

daha çok artmıştı 
İngiltere başvekili ile hariciye 

nazırının Parie seyahatlerinden 
sonra Avrupa matbuatında ti:rlü 
yazılar yazıldı. Aradan gün geç -
tikçe Paris mülakatlarının net!
celerine dair ortaya meraklı ma
lumat çıkmaktadır. Bir iki gün
dür Sop Telgrafa yeni gelen Av
rupa gazetelerinde bu mevzu et
rafında görülen yazılardan hüla
sa çıkarmış ve Parisde en ziyade 
ehemmiyetle görüşülen meselen:n 
İngiltere ile Fransa arasında ınii<;· 
terek müdafaa tertibatı olduğu ve 
iki tarafın müstakbel harbde bir· 
birlerine nasıl tardım edecekle -
rinin uzun uzadıya düşünülduğı"ı 
anlaşılmaktadır 

Acaba Berlin - Roma mihverı 
Fransa ile İngiltere arasında bu 
teşriki mesai karşısında ne dü -
şÜnüyor? Bugün bu sütunları Al
man ve İtalyan matbuatında gö
rülen yazılardan bir hülasa çı -
karmak faidesiz olmasa gerek. 

Evvela şunu söylemek lazım ki 
Alman ve İtalyan gazetelerinin 
bir mevzu etrafındaki neşriya -
tında bir ihtiyatkarlık göze çarp· 
maktadır. Fakat yazılan şeyler az 
şayani dikkat değildir . 

Fransa ile Almanya arasında 

bir anlaşmaya varılarak müşterek 
beyanat neşredildiği İnalilmdur. 

İtalyanlar Berlin ile Paris ara -
sında böyle bir anlaşna karşısın
da memnun kaldıklarını söylü -
yorlar. İngiliz ve Fransız Jevlet 
adamlarının mülakatından o;on•ı 

neşredilen kısa ve fakat manalı 

tebliğ karşısında da İtalyan mat
buatında ilk günü görülen ihtl -
yatkarlık daha şayani dikkattir. 
Yalnız Popola Ditalya gazetesi bu 
tebliğin, elde edilen neticelere 
dair ortalığı tenvir etmeğe kafi 
olınadığını söylüyordu. Bunur.:a 
beraber bu İtalyan gazetesi Pa -

ris mülakatının müsbet neticesi 
olduğunda da şüphe edilmeme -
sini hatırlatıyor. Bu müsbet ne -
tice .Fransa ile İngilterenin ara -
sında milli müdafaa işlerind~ te>
riki mesai temin edildiğini yazan 
İtalyan gazetesi daha şimdiden 
birtakım tahminler yürütmenir. 
doğru olmadığını, biraz beklemek 
lazım geldiğini kabul ediyor. 

Fransız - Alınan müşterek be· 
yanatına gelince; Roma mehafili
nin buna dair şöyle düşündüğü 

söyleniyor: Fransa ile Alınanya 

arasındaki anlaşmadan İtalyanın 
endişeye düşmesine mahal yok -
tur. Çünkü Berlin - Roma mih -
veri zaten sağlamdır. 

(Devamı 7 inci sahifede ) 
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Haşarılıklarım mı? .. 
Onları yazmak istemem. Umı

tulınaması lazım gelen meziyetle
r i var mı ki? .. 
Aşk maceraları mı? 

Namevcud) .. 
Bu kabil amcera yaşamak için 

aşka inanmak lazım• .. 

bir insanın aşkla ne alakası olur? 
Seksen sekiz kız tanırım. 

Topile olanı alakamı cei:netsem, 
şu kağııdlara seksen sekiz kelime 
yazamam. 
Şimdi gelin de bunları hatıra 

defterine yazın! .. Ah şeker anne
ciğim, oğlun yazacak hatıra bu
lamamanın ıztırabı içinde ... 

Bir /ngiliz · zengini Almanlarııı 
Yahudilerden istediği parayı 

vermek· istiyor 

Almanya 
Montag Samüel adlı bir yahu

di tüccar, Von Fath'ın katli üze
rine Hitler tarafından alman ya
hııdilere tarholunan bir milyar 
mark cezayı ödemiye hazır bu -
lunduğunu gazeteıer vasıtasile i
lan etmiştir. 

Montag Samüel'in kasalarında, 
- 1920 de Alınanyanın mali iflası 
üzerine kıymetten düşmüş - mil
yonlarca mark vardır. 

Bununla beraber, Samuel, tele
fonla {Paris - Suvar) gazetesine 
şu sözleri söylemşi: 

•- Alınanya, bunları kabul et
mekle borcunu da ödemiş ola -
cak. 

•Alman mali buhranından ev -
ve! İngilterede, Fransada 250 mil-

ye, niçin hatırayı yazmıya değer 
bulınıyan psil«>lojimi de buraya 
geçirmiyeyim? .. 

Hazır elime kalemi almışken 

göreyim şu işi bari.. 
Ve .. bir de itirafta bulunayını. 
Ben kadınlardan korkuyorum. 
Fakat mütemadiyen tuzağın et-. 

rafında dolaşan tilki gibi onlar
dan uzaklaştığım vaki değil!.. Tu
haf, kendi kendime de izah ede
mediğim bir hissi kablelvuku var 
içimde .. 

Bana onlardan büyük bir fena
lık gelecekmiş gibime geliyor. 
Bu fenalığı karşılamak için ben 
onlara fenalık yapıyor, ölınemek 
için öldürmek düsturuna başvuru.
yorum. 

buna ne 

Bir itiraf daha!.. 
Ben güzel bir erkek de değilim! 
Üçüncü bir itiraf: 
Yakışıklı d_a denmez bana!.. 
Kendine iftira edene budala de-

mek adettir ama oldukça zeki -
yim. 

E, zeka ise kadınların bir er -
kekte aradıkları en son meziyet -
tir. 

Böyle önce kadınların sempati
sine niçin mebzulce maruz kaldı
ğımı merak ederim. 

Mesele şudur: 
Kadınlar perl.'anelere benzerler. 

Ateşin etrafında dolaşmaktan 

zevk alırlar. 
Mücadeleci mahluklardır. Kar

şılarında çok dik, tehlikeli, uçu -
rumlu bir yokuş bulmak, onları 
o yokuşa tırınanmak arzusuna 
sevkeder. Ama düşeceklermiş .. ne 
çıkar? .. 

diyecek? 
yon İngiliz lirası kıymetinde ai -
man mat1kı tedavülde idi. Bunla -
rın da kıymeti sıfıra düştü. Al -
man yahudilerinin cezalarını bu 
para ile ödemeyi teklif etmekle o 
deviroeki borçlarının da ödenme
si kolaylığını göste~miş oluyo -
rum. 

•Bende mühim mikdarda mark 
var. Bangerleri mvasıtaslle müte
bakisini de toplanacağım. Bir 
hafta içeri.linde bir milyarı teda
rik edebileceğimi timid ediyo -
rum. 

•Almanya, bu teklifi kabul ede
cek mi? HilkOmet neııdinde he
nüz bir teşebbüste bulunmadım. 

Onların milracaatin! bekliyorum. 
•Dünyaya karşı olan borçlarını 

şerken yükseldiklerini zanneder
ler. İçtimai yuvarlanış herı zaman 
bir zevke yükselişin ifadesidir. 
İki kişinin hayranlığını, binlerce 
insanın dedikodusuna tercih adet
leridir. 

Biraz bitaraf o!mıya çalışayım: 
Onların düşmesini teshil eden 

inandtkları ve inandırmağa çalış
tıkları aşklarile, hislerine, sevdik
lerine inandıkları erkeklerdir. 

Kadın, nihayet acız, bir mah -
lük .. bii.tün harekatının dümenini 
hislerinin eline teslim etmiş bir 
zavallıdır. İşte kadınlar bu aci2li
ği, zavalhlığı anlamadıkları için 
büyük h~diselerin baş rolüna 
çıkımıya kalkarlar ve .. 

Ooo.. ben neler yazıyorum ya
hu.. bu tefelsüf bu yaş için faz
la .. nene lazım Sermed bunlar se
nin! .. 

- Haklısınız, oeyım, dedi, ou ı 

apartıman size uğursuz geldi.. e
viniz, barkınız dağıldı.. 

Sonra derin bir nefes aldı. Ağır 
ağır ilave etti: 

- Bir sene evvel, siz buraya ta
şınırken, söylemek isterdim .. fa
kat, dilim varmadı.. bilınezsiniz, 

beyefendi.. bu apartımanda bir u
ğursuzluk var .. ben yedi yıldır 

burada kapıcıyım .. bu zaman için
de, tamam altı kiracım karısını 

boşadı. Altıncısı si1.11fniz .. 
Bu sözlere evvela gülmek iste

dim. Fakat, sonra, içimde bir nok
tanın burkulduğunu hissetmiş -
tim. Apartı.ıtıarun uğursuzluğuna 

inanmak ihtiyacını duyuyordum. 
Yüreğimde bir sıkıntı vardı. tb -
rahim çavuşla biraz derdleşmek, 
konuşmak istiyordum. 

O, ıınlııtmıya başladı: 
- Hanımefendi ile neden ayrıl

dığınızı bilmiyorum .. fakat, di -
ğer kriacılarımın başlarından ge
çen maceraları anlatayım .. apartı
manda altı daire var .. altı kiracı

nın da karıııını boşaması beni a
deta ürküttü. Bunun sebebi ne
dir, bilir misiniz? .. 

Merakla soroum: 
- Hayır .. nedir sebebi?. 
- Sizin işinizi bilıniyorum. O-

na karışmam .. fakat, ötekileri söy
liyeyim .. ötekiler, dersem, bunlar 
ayrı ayrı işler değoildir. Hepsi, bir 
kap•ya çıkar .. hepsinin sebebi bir-

bu suretle ödemeyi kabul edecek
leri ümidindeyim. 

•Bu suretle dindaşlarım da bü
yük bir yük altından kurtulmuş 
olacaklardır ... • 

Kurnaz yahudinin bu teklifine 
Hitlerin gühneke mukabele ede
ceğine ne şübhe ... 

Değmez. 

Köye taşınır taşınmaz tanıdığım 
oldukça cazib bir genç kız. 
Hoşuma gidiyor. O kadar. 
Kalbimi yokluyorum. Gölgesi 

bile düşmemiş; bir saatte unuta
bilirim. Bana çok dikkatlli bakan, 
her zaman karşımda bulduğum 

şu İclal isimli romantik genç kız 
nasıl? .. 

Güzel, şirin, bir erkek gözünü 
de, gönlünü de doyurabilir. Fakat 
onun için şu beş altı kelimeden 
başka ne yazabilirim? 
Hatıralaşmış ne intıbaı var ü

zerimde? .. 
Öff .. sıkılınıya bşaladım. Dışar

da nefis bir hava var. 
Deniz kenarına kadar uzanaca

ğım. Yatamıyacağım artık.. 

* Bugün bir şeyler yazmış olmak 

\·o' ıııı>. 
cıır. Aıtı numaraaa oır "° ıil' e'~ 
cu oturuyordu. Dört sene r e5 oen,. 
idi. Bir çocuğu vardı. ~,ıJ• 
mer güzeli, taze bir karısı 5eııelı1 

Ayrıldılar .. sebebi?. EVet sıl'dı 
karşı ·r 

bfaim apartrmanın yB·· ı 
•SünbüJ. apartımanı va~ bC~~ 
te onun 3 numarasında. delik,ıı 
adam oturuyor. Genç bıf iıııli' 
lı .. bir deri tüccarının oğlıJkoJ'Jr 

Ço1'·· .,; otomobili var .. parası rJ,,... 
. Jıf dl-,yoncunun karısını ışte 0 

1~ · aıı ııt' tan çıkartıtı. Nihayet ış d ,. .. 
Komisyoncu karıyı bOŞ8 ı. yı ır 

. .. !edim sız· bur• ""' 
yım .. soy ya.. '{ov 

şınırken, dilim varınad~ııa ı.ıı 1 ~: 
Allahaşkına bu apartıı11•. kil f 

. . çıııı ... ııJ' 
mayınız, diyecektım.. JtOı" 

züm korkmuştu. Niba.Ye'.aııııl• ır 
ğum başıma geldi .. ha .. > ııJll ~ı· 
zin işin sebebini biımiY0r ,,,,rlo' 

5 nıl"" .ıf 
ne ise uzatmıyalım.. 80ı l , 
oturanlara gelince: ııur .. ru~·rf 

ot"' " lıca bir mal>iye ıne".1uru _.ıne d~. 
du. Hali vakti iyi ıdl. ı: . 8dır blf d \ 
kün, namuslu, babacan ıll" ~,,,. 
dL Büyük bir memurfll e ~ofr 

ıı .••• 
bir karısı vardı. Am8• "rSel"~ . . go t' 
ne şımarık bir şeyd1• • .10J1l .V 
daha taşındıkları gün, gö 18cı ~ 

b. ı taı ,-
mamıştı. Kocası ıra çok 
vermiş olacaktı. Aradan. 10cC~ 
medi. Üç ay sonr~,. d~~rdı~/ 
nın oll'lu ile kadın ışı P !ereS1 

0: 
alt katıtaki odamı~. J?.eıı rduııı·)ıl • 
işaretleştiklerini gorıı.Y.0zıerı. , ı 

.. dU •• ha sonraları da, gun 11s ~ ~ 
aııı r , 

nım, oğlanın apartıt11 cı at'. ooJ! 
gelıniye başladı. Altın, di5e)'~~· 
nu idi.. yaşlı memur Jı~ e jll 

.. edııı 
du. Adamcağızın yur " 
ti. Nihayet ayrıldılar.. ·;~11 

ıs~ 
{Devamı 6 111'
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' ıııll 
111asB ke6 

takmak maksadile d fa. r 
ne oturuyorum. ilk .~ Jıi5ıe 
mi biletidenberi bU tı 
çindeyim. 

Bir kadın gördülll· 
18 .ıı. , 

Gözlerimiz karşı • 0ı 
o kadar.. .. .. n oıınıı 
Ü ·· dür gözurııu ~ 

ç gun ıyor· ·rı 
parlak gözler dolaŞ 1ıal"sı1,.cı· 

Ben hiçbir kadın 8 rd'·.,,;ı 
saatten fama kafam'~ş bir 

1 

de muhafaza edebilmı ,e ( 
• • • 

değilim. Jıiçl>it ~,(ııı 
Hiçbir kadın ve dıJll; ,n' ~ 

kız önünde sarsılJ11~ırlad'~ .. r f
0 

rüyama girmedi; ha .. ,.,.ilJ1l1~ ,.ı. 
· go&- ıı · 

man hiçbir tanes.1 depren • 
tarafında garib hır " ii 

.rlls•. ır 
madı. . . uY'"' iff''~ ,,ı 

Hayali, gözterı!Jll biJe, 1' ~ f',, 
yumduğum zaman .. u" ıere ~ I' 

5ııı ·ı;t 
l'imin arasından raJC ı 

Muhammede inanmadığı için 
muscvi ne kadar müslüman değil
se, aşka inanmıyan bir insan da 
o kadar a~ık değildir. Şu halde, 
bir genç kızın gülüşüne, bir genç 
kadının bükülüşüne ağzı sulanan 

Ben devrinde kaleme alacak, 
tesbit edilecek tarihi hiçbir vak'a 
cereyan etmemiş vak'anüvise ben 
ziyorum. 

Yazacak değerde hatıra yok di-

Heves edilmiş, renksiz bulun
muş birkaç maceram var. Bundan 
ötesi açılana kapanılmış, itirafa 
sükutla geçiştirilıniş, alaya alın -
mış, hırpalanmış birkaç genç kız 
hayali içinde kayboluyor. 

Bir kadının en az korktuğu şey, 
düşmektir. Çünkü, kadınlar dil -

Peki ama, başka ne yazayım? 
Aklıma hiçbir şey gel:miyor. 

Cavidandan bahsetsem mi? .. 

için, değil, yazmak, kendi J<endim
le başbaşa kalarak, birkaç gündür 
içinde bulun.duğınn hislere bir ad 

kapaklarımı aralı.Y3 ,11 

riyor. ıoe~~ 
• 
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b hızlı gıdıyor • ...... •• 
ev/etin en ziyade ehemmiyet ver- dıle geldıgı guzel kadın .. 
diği şey: iskan meselesi ve Sülhö ır v~ ~ölhü IFb©ı~U 

• -3- Bir yıl süren tatlı aşk 
~~~~~~~·-----

macerası 
sağlık işleridir 

cik anıdı ve Sıhhat vekili tara • ı leri arasında iskan ve sağlık iş -
'\' ·~ Yazılarımda (1) Trakya fından açılan köy panayırı. !eri de büyük yer tutmaktadır. 

n<1e ç ·d 15 - Trakyadan güzel manza • T ak • · ltaQa eşı li çalışmaları ve r ya umumı mıifettişlik böl -
!tltn bu çalışmaları karakteri- ralar. gesindeki 4 vilayet de 4 sene için-
~onu &eniş ve kuvvetli organi- ı 16 - Selektör makinelerL de Romanya, Bulgaristan ve Yu -
' i.ı l' anlatmıştım. Bu yazım- 17 - Kavunculuk, karpuzcu - goslavyadan gelen göçmenlerin 

İmparatorların hayatı yıldızların harekatına ve fertlerinki rüyaların 
verdiği neticelere tabi olduğu devirler 

"'er[ takya bölgesinin k~y hare- luk satış kooperatifleri. sayısı bu senekilerle beraber ı 
ltııı arasında mühim yer tutan 18 - A!pullu şeker fabrikası. 100.000 ni geçmektedir. Göçmen- Sihir, denildi mi gizli kuvvet -
'lıQ vÇall§malarını ve köylünün 19 - 19 mayıs jimnastik hayra. !er daha sınırlarımıza ayak attık- 1 

ler hatıra gelir. Fakat son teralc-
ltıu~t te.nviri mevzuları ve da- mı. !arı andan itibaren kendilerine ki devreleri bunun ehemmiyetin\ 
'tıııcı eiıf meseleler üzerindeki 20 - Pehlivanlar. gereken bilumum yardımların tahdid etmiştir. Sebebleri ve me· 

':ıol'\ıın Çalışmayı izah etmek 21 - Kurtulan Kırgöz ve Saz. vakit geçirilmeden yapılmakta ve kanizması tarif olunabilen tabı! 
~t . lıdere bataklıkları ve açılan ka _ müretteb yerlerine gönderile _ hadiseler, anlaşıldığı andan iti • 

t
'ltya umu • ""f tt· Ji"" nallar. cekle · g·· k d k k haren ilim sahasına girmiş olur ı 1

0
. mı mu e ış gı teş- rı une a ar gere amp _ 

14
;1nde adeta bir saat intiza- 22 - Tekirdağ deniz yarışları, !arda ve gerekse misafirhanelor- İşte bu sebebledir ki eski de • 

ı.r:rn •Köy bürosu• kuru- denizcilik. ne her türlü iaşe ve istirahatlN virlerin müneccimleri ilk riyazi-

. Ve k·lndan sırf köylüyü ten- ciler olmuşlardır. 
1llıııa oy işlerinde, köyün her ,.. Çinlilerin bir itikadına göre !m· 

~nrıı ~ korunma, inkişaf ve ~ paratorların hayatı, yıldızların 
n ~ara Yollarında ilerlemesi harekatına tiıbidi. Çinin seması, 
ild yar bir eleman olarak dört onların isimlerini, gazalarını \'P 

l ..._ ~ın bastırılmaktadır: ' muvaffakiyetlerini hatırlatan bir 
ı "-llabcıklar çok bürçlerle dolu idi. 
·'ll·ı". • s d . ı ı..,ırimler aray a müneccimlik, şerefli ve 
ı '" ı\fişler ' hazan de pek tehlikeli bir vaz;fe 

' l'raky ' " id · 
l ltııii a derglsı... ı. 
•ay Ye kadar basılan kltabla· 111 İsanın doğuşundan 2.155 yıl ev-
bıı.ı~ 75 ı aşkındır. Bu arada velki meşhur güneş tutulmasınt, 

~lıııı ııı ve 7 afiş bastırılıp vaktinde haber vermedikleri için 
"l l'r llluşıur. Her ay neşrolu- müneccim prens (Ho) ile (Hi) niıı 
~ı 2~~a dergisinin sıra nu- kelleleri uçuruldu. 
: lcita ı geçmiş bulunmakta- Asuri ve Geldanilerde, Ba~il 

,11~te, 1ı~ıklarda köy sağlığına, sihirbazları pek mümtaz bir sınıf 
ı~ları Yvancılığa, hayvan has- teşkil etmişlerdi. Gizli ilimler ö~-
~~lar ~_al~ ~-er türlü faydalı renilirdi. Hükümdarlardan hiç bi-
~ Y~ll öyıunun anlıyacağı dil risi, müneccimlerde, kahinler~ 
~,,!iyadtıııştır. Bildirimlerde da· Muradlı göçm en evleri danışmadan, reylerini almadan hiı-
'l.\ın .. e_ ıdart mevzular, köy 

23 
T işe teşebbüs etmezler, bir ~e:' 

n. "•asıı - rakyada Mimar Sinan e- temin edilmektedir. Göçmenlerı·n y 1 d 
, "t bu.ı e ilgili muhtelif direk- ı apmaz ar ı. ,c u ser eri. yerleştirilmesi ve müstahsil du - B "h· b ı 1 
'll 

1 
•• llrnaktadır. (Köy evle- 2

4 
u sı ır az ar, sonra arı cid -

, "ite-·•• - 936-937 Edirnenin kurtu- rumlarının temini için de ilk pı:\ı:- den a"li ld ı F k t · •ıl• ""u.ıendirilmesi köy ı b ı m o u ar. a a yıne ~ar· 
ı...: <ıar1 • uş ayranı arı. da milli topraklardan istifade e - ı t lıkt 1 ı k 

ı"<(lt,.,. namına ortak kiremid 25 Dah"l" V k 1 a an an, ya ancı ı tan kendi· 
lı>.. -~ıın - ı ıye e i inin Tralı:- dilmekte ve toprak bulun ma,·an lerı·nı· k t dıl B b"l h 
.";(in 'f _açılması, her köyde ah . , ur arama ar. a ı ' a-

b 
• eti ya sey atı. yerlerde çiftlik istimlak edilerek b ı · d ı 

, ~ı.. ne karşı söndürge • Şüphesiz bütün bu hareketle • ra e erın e yapı an araştırmalar-
.,'· •nctu lm müstakil köyler kurulmak sure- d 25 dd lik b" ( 

l;,,·'<St·lıklru ası, zararlı otlar rin Trakyada genış· faı'delert· go·· _ t 1 a ına e ır sihir kitabı) • i e yerleştirilmektedirler. b ı d 

~b;;, arla savaş yapılması, ülm" k u un u. ·~ceıe . r e te ve bunların tasavvur ve Yapılan tetkiklere nazaran şim· o devirle d ( ·· t b" ·ı d 
ı:, ~o" rınin düzgün tutul • tatbik edilmesi ise ayrı bır' ın· kı· _ r e ruya a ırı e :"lı y ııı diye kadar Trakya mıntakasına k b ·.: G ld ı..·'1 ,_ •. ezarlıklarının düzene lib sayılacak mahiyette harel'et· pe mergu ı..v. e ani münee-'I\. , .,

0
y d ' gelen giiÇ!'Tlenlerin ev ve top ·ak c· ı ·· · t 1 

·•14 t a ına buğu sandtk- !er olarak göze çarpar. ıın er, ayın ve guneşın utu aca· 
,~öyı •• Cdarik edilmesi .. gibi.) ihtiyaçları tamamile giderilmi' - ğını evvelinden haber veriyorlar. 
., '•e Trakyada devletin mühim iş - (Devamı 6 ıncı sohlfedo) Fak t •·- · ·· 1 h 
~ 'enltJ.· mahsus duvar afişleri a ' e...,erı ruya arın azım • 

~.iıa~a~~·ihınlerle çok entere - ı==-1::1::=:.:===:t:,~=~.==============d===,..,;==~===~~~~==:..:=ı 
~~Ulıt~v~:~ıne::r·:a~:!:. - l n l r gece ı·y ar l d )Ilı ~Utla~arbon, firengi, sıtma n a 

atın d ~e karga savaşına ve 
~ ~ir aııı:ıa _sağından gidilme- • • --------------------

~b~~~:~!~'.;a~~:~.:~: 1 K 1 A $ K A C E R A S 1 
~llerı. ~tıştirilmesi maksadile - ---------------
~;·" \le /er arasında gezici si· 

~~11 dik!t:~ğraf çalışmaları da 16 yaşındaki sultanla nasıl tan ıştı nasıl sevı"ştı·ler 
\ t. ll:o 

1
.. ~eken bir yayın ko- _ 

t;~I nurıııy ~nun gözünü açmak, Hindistanın en zengin mihracelcrinden Jolıor Sultanı ile Londralı 
'1; 1 Olarak a~~ınma konularını llansöz Misis Lidya Hil Zürilıte bulunuyorlar. Sultan GS, Misis de 24 
t\~V.e foto~ gostermek için sine- yaşında. Buna rağmen pek tatlı bir balayı geçirdikleri söyleniyor. Sul
ı,ı lir. ll rafın önemi çok bü- ~anın Cenevrede ağır surette hastalandığını ve güzel İngiliz kızının a
~~a~ı:t~ye üç yıldanberi cele oray çağmldığını evvelce yazmıştık. Son gelen Avrupa gazeteleri 
lq, haıı l · ırçok mühim re- Sultan~n tamamile iyileştiğini, düğtin ınerasiıninin 8 ilkkiinunda icra 0 • 

ltı't;aPllanr anııştır. Şimdiye ka- Junacagınt haber veriyorlar. 
''Yi b ftlrnin uzunluğu 6600 Patodi Nevabı, hayalini tamam yedi sene hayalinde yaşattığı (gii-

l ·lllar
1 

_ulnıuştur. Bunların >zel prenses) i nihavet buldu. 

'a1~36 -~~~edir: Patodi nevabı, 
ı .. rı. Trakya askeri ma- Oksford üniversi-

,belerindenbir. 
~lıtk ~ir !esinin eski tale -
' 4tu ne, Y-11k·· İ ·· ·· .. Şu v -y oy, nonu 
ı ' 1936 e uçuşları. 

~ ı~' ~kitn: 1937 İzmir Fuarı. 
\ kıırslar enler, aşıcılık, fidan

\ ..... l' ı. 
~ v avuı.: 1 ı ~ e llıoct cu uk, tavşancılık, 

Çok güzel Kri
ket oynar. Niha
i)'et yedi seneden" 
• beri delicesine 
sevdiği kızla ev
len~cek ... 1 ~ndircili~rn arıcrlık, çiftcilik, 

l~ l'a · h 1 ~! Y Ve b • B opa nevabı 
l ..._ ll<ıtarı oga çiftlikleri, ay- Hacı Mohammed 

llj Clelibo Hamdullah Ba -
~ açıııııa lu elektrik fabrika- Hadir'in ortanca 
~ ()·· toreni Oo~ · kızı Sultan Medi-

ı.. '~ '"'•n l.·· 
'f>t <>ı1ı1ı " 0 Yleri. Jı s "d · "lk 
1 ~1,1 . at "ek·l· . a acı eyı ı 
~ ı, ı ımızin Tra:<ya defa 1931 de ne-
t' ı\s . 

~~.' 'l'ii:~lt Yollar. vahın sarayında 
b' ti; "tarih k görmüştü. Sultan 

~ı~' ;eni. urumunun a- henüz 16 yaşında 

1 
t takya h"" .. ve yüzü ince ipek 

~1 3 , t oyuklerinde 1ra · bir peçe ile örtü-
~14 ll.c ı Ve e koy" lü idi. Kız, sara -
1 , Parkın Unde Atatürk am· yın bahçesinde 

"~1ı ın açıl t·· · 
t 

li"a ma orenı. dolaşıyordu. Pa-
l IJ n kö ·· ~ı ıı,, YU Mehmed- todi nevabı ken -
ııı "°iıe . UQ~ılq disini görünce can 

el>j~ f>ı~ Ue :ın birincisi 17 ve dilden aşık ol
•quılqtı ıkıncisi 2İ İkiıı - du. O günden beri 

l>ıtzda çıkmıştır. aralarında, binbir .ıY! acemnın kahramanları 

gece masall.,,rında olduğu gibi 
bir sevgi başıa·dı: 

Ertesi sene genç sultan babası 

ve iki hemşiresile beraber Lon -
draya geldi. Patodl nevabını bir 

lcriket maçında gördü. Nevab, 

genç kızın dikkatle kendisine bak

hğıru faı'kediyor ve her zaman -

"kio<len daha güzel oynuyordu. 
Bir aralık fırsat bulup konuŞtu -
lar ve ... Seviştiler ... 

Bhopal nevabı evlenmelerine 

müsaade etmiş, yakında düğijn

yapılacak ... 

Kızın babası, Hin.distanm en 

zengin hükümdarlarından biridir. 

750.000 tebaası vardır. Patodi ne

vabına gelince: Pencap'da küçük 

bir arazi sahibidir. Pek o kadar 

&erveti de yoktur. Güzel sultanı • 
çok asil ve çok zengin mikraceler 

istemişti. Fakat o hiçbirini kabul 

etmedi: cPatodi ile evleneceğim. 

Başkasile değil ... • cevabnı ver -
di. 

Babası bidayette muhalefet et

ti. Hatta bir aralık Patodi neva

bını sarayına bile uğratmadı. Fa
kat kızının ısrarına dayanamıya -

rak razı oldu. Yedi sene biribirie

rini seven iki genç nihayet evle -

necekler. Hindli ediblere bundan 

güzel bir hikaye zemini tasavvur 

olunabilir mi? ... 

Adamlarından birini saraya 

gönderdi. 
Ulys, geminin güvertesinde sa· 

bırsızlanıyordu. Nihayet, gönde,-
diği adam soluk soluğa geldi. Ar· 
kadaşlarının domuz yavruları gL 
bi yerlerde süründüklerini haber 
verdi. 

tnys, hiddetle yerinden fıri1 -
dı. Bu sırada ilahlardan Herrr.c• 
karşısına çıktı. Sihirbaz kadını 

mağlup edecek otu kendisine v 0 r· 
dL 
Maceranın sonu malıiın. Sirs~. 

Ulys'i seviyor. Bir sene tatlı bir 
sevda hayatı geçiriyorlar. Sonra
ları, Yunanistanda ve Romada 
birçok sihirbazlar türeyor. 

Delf kahini tarihde pek mcş · 
huddur. İtalyanın Kümesi de on
dan aşağ değildir. 

Bir hurafeye göre Apollon k~ı · 
disine gönül vermişti. Fakat ), o 
kadar saf ve masum göründiı k' 
Apollon aşkından vaz geçti. Gü -
zel kıza: 

- Söyle, dedi. Ne dilersen ·•e· 
receğim ... Kümes avucunu kum
la doldurdu, sonra parmaklarını 

açtı, yere dökerken: 
- Bu kum daneleri, kaç dane 

ise o kadar sene yaşamak!. . 

Sirsl tatlı sadasite Ulyos u kendisine erir etmifti. 

Ceva.bl1!.ı verdi. Apollor, kızın 
bu arzusunu kabul etti. Fakat 
gilzel kız o kadar yaşlandı ki ar 
tık y1LŞ&IDakdan usandı, ölmek is· 
tedi. Apollon bu arzusunu kalıu ' 

etmedl 
sızhktanileri geldiğini bilmiyor -
lar, insanların mukadderatını, 

gördükleri rüyalarla tayine ça -
lışıyorlardı. 

Bulutlarda, dalgalarda, rüzgar
larda, kuşların uçuşunda ve ötü -
şünde, kaynakların şırıltısından, 

yağmurların ince veyı>. kalın y~~· 
masında ilahların tezahüratını 

görüyorlardı. Ve kainatta birçok 
iJ.ahların mevcud bulunduğllrtll 

iddia ediyorlardı. 
Yıldızların insanların mukad -

deratı üzerinde tesiri olduğunu 

söylüyordu. Yıldızların hareka -
tını tetkik ediyorlardı. 

Bürçleri icadeden, ve on ikiye 
ayırarak her ayı bir bürcün tı-31-

ri altına koyan da onlardır. Bu 
ayların her biri üçe ayrılmıştı. 

Nil nehrinin kenarında birçck 
sihirbaz evleri vardı. Bunlar ciu
den alim adamlardı. Madenleri de 
tetkik ediyorlardı. Altın, güne~. 

günev, gümüş, ayı, cıva, merihi 
temsil ediyordu. Bakır, zührenin 
kurşun zühalin senbolü idi. ' 

Yunanlılar, Asyı>. zaferlerinden 
dönüşlerinde Astrolojiye aid bir 
çok eserleri aldılar, memleketle -
rine getirdiler. 

Sihirbazların en 
güzeli: S~rse •.• 

Homerin, iki bin sene evvel gii
zelliğini methede ede bitremediğı 
bu sihirbaz kadını Aea adasında 
muhteşem bir sarayda oturuyor
du. 

Sirse, Heliosla Oseanid Per _ 
seanın kızı idi ve pek çok da ı.rii
zeldi. ününde kurtlar, ayılar 
kaplanlar yerlerde sürünüyor, a
yaklarını yalıyorlardı. Bazan <!Ü-

. zel elile yüzlerini okşuyordu V sh· 
şi hayvanlar sevinçle homurda _ 
nıyorlardı. 

Sirse ölüyor, sırma saçlı başını 
sallıyor, tatlı bir sesle şarkı söy _ 
lüyordu. 

••• 
Ülys, mehtablı bir gece Aea a

dasındaki küçük limana girdi Vi 

bu tatlı sesi işitti. 

Uzun müddet dinledi. Sonra 
gözlerini ormana dikti. Bir şey 
söylemeden gemiden çıktı. Arka . 
daşlarının da sadanın geldiği ye· 

re doğru gittiklerini anladı. A"t. 
sonrıL, ağaçların arkasında beyaz 
mermerden muhteşem bir saray 
gördU, 

Ulys, sadarun tesiri llltında vü
cudünün titrediğini hiasediyor • 
du. Fakat bir kumandı>.nın aciz 
göstermesi doğru olmadığını d!l
şündü. Metanetini muhafllZ8yll 
çalıştı. 

Küm..,, meyuı oldu. Mağarası 
nı terkettl Dünyayı dol"flllay· 
başladı. Romaya geld,i Tarkemt 
llihluın ilhamile yazdığı eser · 

hediye etti. 
Bu esrarlı kitap Romada, Ka 

pitolda mahfuzdur. Tehlikeli w 
mühim aıı.lardı>. merllllhnle çıka 
rılır, tetkik olunur ... 

iki kocalı kadın 
Beğenmediği kocasının Lord oldu. 
ğunu işidince af ekleri tutuştu 
Yırtılan nikah kağıdı tekrar 
defterin arasına soku/urJerdi 

Her evin bir talihi ve bir tari
hi varmış. İngiliz gazetelerinde ;>

kunduğuna göre Londrada eski

den kalmış birtakım cesim bin .. lar 
yıkılarak bunların yerine yeni ys· 
ni apartımanlar yapılll'aktadır. 

Yıkılan binalar pek ce~'m bırta• 
kun konaklardı. Tabiidir ki bun . 
!arın senelerdenberi slirüklenip 
gelen bir mazisi, bir tanhi vardır. 
Bunların içinde kimbillr kaç ki

şinin saadet ve fel8kctli gilnlerl 
gelip geçmiştir. Artık bunu dü • 
şünebildiği kadar insan düşüne· 
bilir. 

İşte Lonrdanın haftalık gazete
lerinden biri İngiliz payitahtında 
Hayd parka karşı eskiden kalmış 

böyle binalardan birinin yıkıl

masına ve yerine apartımanlar 

yapılmasına karar verilmesi üze
rine tarihi bir vak'a anlatarak 
diyor ki: 

Burada bir ev vardır ki Kings
ton diye meşhurdur. Gelenler ge

çenler bu eski binaya bakarlar. 
Şimdi bunun yıkılarak yerine a
partman yapılmış olduğunu bir 

çok kimseler göreceklerdir. Fa -
kat vaktile Kingstonda geçen vu· 

ı· . 

İki kocal• lcadm 

kuatı bilenler pek 01.tiır. Bilhas· 
sa bu binada senelerce yaşamış. 

ve iki kocalı kadın diye şöhret al 
mış olan bir !kadının hikayesi u
nutulur gibi değildir. Burada 

Kingston düşesi denmekle meş • 
hur olan tarihi bir kadın yaşa -
mıştır. Düşes 1720 de doğmuştu. 

Astı bir aileye mensubdu. 18 ya
şına girdiği zaman saraya alın -
mış, sarayda kendisini pek çok 

kimseler beğenmiş, güzelliği fev
kalade bir kızdı. 

(Devıunı 8 ıncı ıahilede) 

---~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
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Partinin tevkalad~ toplantısı 
(1 inci sahife<!en devanı) 

devr ''ll teşkil edecek vt> yeni 
m ·b'uslar ancak onfrmüzıdeki a
ı;.w.'00 içınde seç.lıniş olacaklar
dır 

E: ta>trlırde de Büyük kurı.ltay 
r,dccek bırincite§rİl' ayı içinde 
Arkaıada toplanacaktır. Ancak 
geçen mccll!; ı erde ekseriya tecdidi 
intıhnb kararı veri!d.ğı için ka
nunusani ve şubat ayları içinde 
scçım yapılır, yeni büdce yen! 
meclis taralından çıkarılır ve bu 
itıbarla da Büyük kurultay bu iç
ttmadan önce toplanırdı. 

Artık, bu hususta şimdiden hiç
bir tahmin yürütmek mümkiin ve 
doğru değildir. Lüzumlu addedi
lirse l\leclis intihabı tecdid edile· 
cek ve bu da önümilzdeki mesai 
hamlelerinin muvaffakiyet neti
cderini hızlandıracak, enerji ke
safetini tupiatile taze kun·etler
le takviye etmiş bulunacaktır. 

Yalnız, biitün bu vaziyetlerin ta
vazzuhu için henüz zamana ve in
tizara ihtiyaç vardır. 

Partı kurultayının bu kere ya
pacağı umumi reis seçim! içtimai 
münası;betile parti teşkilatında 
bazı değişiklikler yapılması ihti
mali de ileriye sürülmektedir. Bu 
ihtimaller şunlardır: 

A - Parti başkanlıkları ile va
lil:kle•in yekdiğerinden ayrılma-

C - Umumi Sekreter!.kle İç 
Bakanlığırm ayrılması. 

Hatta bu tahminleri ileriye sü
renler Ankara vaLsı Nevzad Tan
duğan'ın saylav seçılerck Paı·ti 

Genel Sekreterlığine gcirilece -
ğini, Ankara valiliğine de Kasta
monu vali•i eski Yozgad meb'usu 
Bay A vnf Doğan'ın tayın oluna
cağını kaydetmekted.rler 

Saliıhiyetıtar ve mevsuk mem
balardan yaptığım tahkikata göre 
bu havadislerin. \'e tahminlerin 
hEpsı şimdilik mevslm,;iz ve şayi
adan ibarettir. Ancak, tek haki
kat, Partiye umumi reis seçmek 
ıçin Kurultayın bu ay içinde fev
kalade içtimaa çağırılacağıdır. 

İçtimaa fiilen Parti başkanlığı
nı ifa etmekte bulunan valilerin 
hepsinin birden iştiraki biraz güç 

olacağın.dan belki bir kısım vali
eler toplantııda bulurımıyacaldar, 
vilayet delegelerinin huzurlan 
kafi addedilecektir. Şimdiki mün
hal meb'usiuklara yeni seçım ya
pılması hususuna geL:nce bu hu
susta da ancak Büyük kur .ıltay -
dan ve Parti umumi riyaset di
vanının teşekkülünden sonra ka
rar verilecektir. 

Evvelki gün Partı umumi ıdare 
heyetı İç Bakanı ve Genel Sek
reter Refik Saydam'ın başkanlı
ğı a1tmda toplanarak uzun müd -
det parti işleri üzerinde meşgul B - Bazı vilayetlerde vali mu

a v .nlerinı.n Parti başkanlıklarını 
ifa etmeleri, 

olmuş ve bu arada muhtel>! mev
zulara temas edilmiştır. 

Üstündağ 
• 
icraatı 

(l inci sahifeden devam) 
Ankarı;. eınnıyet mooürlüğunü 
büyük bır liyakat ve dirayetle i
dare etmiş olan Sadreddin Aka:, 
bılhassa Büyük Şef'ın cenaze 
merasimınde büyük bir iktidar 
gostererek Ankarada ecnebilerin 
bile takdirlerini kazanmış bir ida-
recidir. 

Yeni emniyet müdürümüzün 
şehrimizde de ayni muvaffaki -
yctleri gootereceği. şübhesizdir. 

ÖST"ÜNDAC. HAKKINDAKİ 
KARARNAME 

Görülen lüzum üzerine kaydile 
vekalet emrine alınan Muhiddin 
üstündağın kararnamesi dün Res
mi gazetede neşredilmiş, öğle ;is
tü de kendisine vali muavini ta
rafından tebliğ edilmiştir. 

TEBLİCiDEN SONRA 

o sıralarda vilayette bulunan 
tistündaj emri tebelluğ eder et -
rnez vilayet makamı kasasınrla 

mahfuz bulunan evrak ve vesaiki 
bir listesi tanzim edilerek vali ve
kili Hüdai Karatabana teslim e~
miştir. 

Biliıhare belediyeye giden '(}5. 

tündağ bazı iş için kendisine mü
racaat edenlere ben artık va 'i 
değilim. diye cevab vererek M -
ğıdlarını imıaamlamıştır. 

Yemekden sonra belediyeye di\· 
nen Üstündağ bir aralık daimi en
cümene çıkmış fakat orada ela 
fazla kalamamış ve teessür için -
de yalnız vekalet emrine alındılı: 
hakkındaki emri tebelluğ eyledi· 
ğini söyliyerek encümen azalrile 
vedalaşrnıştır. 

Muhiddin tistündağ akşama ka
dar riyaset odasında kalarak be
• ;ye erkan ile görüşmüş ve ve -
da:aşmış müteakiben belediye şu· 
belerine bir veda tamimi gönder
miştir. 

MAAŞ VERİLMİYOR 

Üstündağın vekalet emrine a
lındığı defterdarlığa da bildiri! -
rniştir. Mevcud kanuna göre Üs -
tündağ ay başında iş ve saatin<le'l 
önce tahavvül emrini tebelbğ 

eylediği cihetle kendisine kanıı -
nuevvel m(tası ,·erilmiyecektir. 

Dörtler Paktı 
Arfesinde üçler 
ittifakı 

L ondra, 2 (Hu.susi) - Al -
manya, İtalya ve Japon· 
ya arasında yeni bır müsel 

les i.tifak hazırlanmıştır. Bundan , 
maksad Antikomir.'ern paktı as
keri kıymeti haiz sıkı bır ittifa
lra çevirmektir. Yeni ittıfakın en 
belli başlı noktalan şwılardır: 

Bu üç devletten bıri diğer bir 
devlet tarafından harb tehlikesi
ne maruz kalırsa itt:faka dahil dı
ğer devletler tehlikeye uğrıyan 

siyasi, iktısad!, mümkün her vası
ta ile yardım ederler. 

Üç devletten biri taarruza uğ
rarsa diğerleri ona yardım için 
derhal istişare ederler. 

İttifaka dahil iki veya üç dev
let harb ile meşgul iseler ayn 
sulh yapmayı, ancak müşterek 

muvafakat ile mütareke yapmayı 
kabul edeceklerdir. 

İttifakın müddet. on senedir. 
Almanya bu ittıfakı derhal im

zalamıya tarafdar olduğu halde 
İtal:.;a hariciye nazırı imzanın 

İtalya - İngiltere müzakereleri -
nin sonuna kadar geri bırakılma
sını istemiştir. Bu hususta iki 
devlet arasında müzakere yapıl -
maktadır. 

yeniden ve esa.•lı bir şekilde tet
kikten geçirilecektir. 

• 

Trakya'da kalkın
ma faa iyeti 

(1 lnd ııahlfeden clevam) 

tir. Göçmenler yurdumuza gelir
lerken beraberlerinde araba, hay
van, pulluk, harman, orak, kal -
bur, dokuma, tarak makinesi gib; 
;,;iraat ve san'at makinelerini de 
beraberce getirmekte olup çiH 
hayvanı ve ziraat alatı olmay~r. 

göçmenlerde de bu ihtiyaçlnrı 
hükiımetçe temln edilmekte v<> 
san'atkar göçmenlere sun'i işl'
yebilecek atat, edevat, dükkan V"
ya dükkan yeri, döner sermaye 
ile nısıf istihkak toprak da veril
mektedir. 

Çiftçi göçmenler<• ve iki nüfus
lu bir aileye toprağın verim ka -
biliyetine g"öre 30-90 dekara ka -
dar arazi verilmekte, çiftçi ve 
san'atkiır ayırd edilmeden umu -
miyetle göçmenlere yemeklikleri 
için de buğday ve tohumluk buğ
day dağıtılmaktadır. Hazineye ait 
olup göçmenlere dağıtılan işle:ı • 
memiş sert,.fundalık ve genç ara
zi, ikişer üçer çüt hayvan veya 
öküzle, traktör le sürdürülmekte 
ve göçmenlerin bu güçlükleri bu 
suretle giderilerek bir an evvel 
müstahsil duruma girmelerinin 
teminine çalışılmaktadır. Gerek 
zirai sahada ve gerek ekonomi 
bakımından yükselmelerine bü
yük bir ehemmiyet verilmekte 
ve kültürel alanda ilerleme!e"i 
için de okullar açılmaktadır. 

Susuz olan yerlere kuyular aç
tırılmak suretile de ihtiyaçlacı 

önlemektedir. Göçmenlerin sağ'ık 
durumları umumiyetle yerinde - ' 
dır. 

Trakya umumi müfettiğli". 

mıntakasında hastahane ve dıs -
panserlere 937 yılı zarfında 297"'• 
hasta müracaat ederek ayak\ n 

9150 hasta da yatmak suretile ! 0
-

davi olunmuştur. Mıntaka dahi -
!inde hu müddet zarfında 179 t'
fo 59 sarı sehaya, 57 difteri, 942 
kızamık, 9 kızıl, 131 şarbon, 2 c!' 
zanteri, 7 tetanoz, 43 Tularemi, 3 
lıummayi nefas görl\lmüş, 1612fü 
muhtelif a~ı ve 103 serom tatbik 
edilmişyir. · 

Mıntakada bu yıla aid l0.78e 
ölüm ve 16.892 doğum vardır. 

Trakyada sıtma mücadele teş

kilatı da 173 köyde 259.642 nü -

Namık 
Kemal 
·htifal i 

(1 inci sahifeden devam) 

sinde ve bütün mekteplerde birer 
ihtifal yapılmaktadır. Üniversi -
tcdeki merasime saat 18.30 da baş
lanılacaktır. 

Burada bircok profesörler ve 
doçentler söz alarak büyük şaİr'n 
hayat ve mücadolelerini, edehi -
yat sahasındaki mümtaz mevktini 
tebarüz ettireceklerdir. 

Güzel san'atlar akademisindckı 
merasime de saat 14 de başlanıl
mıştır. 

Evvela profesör Ahmed Hamdi 
Tanpınar tarafından bir konfe -
rans verilecek bunu Şeshir tiyat
rosu sanatkarlanndan bazıla -
rının Vatan ve Silislire piyesinin 
bir kaç parçasının temsilleri ta -
kib edecektir. 

Bundan sonra muallim Zeki 
Faik bü.yük şairin Hürriyet kasi
desini, mimariden Dilşad, Vavey
layı, Dürdane bir makalesini o -
kuyacaklardır. 

Ayrıca bugün ilk, orta mek -
teplerle liselerde de muallimler 
talebelere aziz vatan şairinin ha
tırasını anlatmaktadırlar. 

fusdan 189.951 ini sıtma bakımın· 
dan muayene etmiş ve 48394 da -
laklı 82000 kan muayenesinde tle 
17.682 sıtma müsbet bularak 
70242 hastayı tedavi altına alır.ış 

839670 gram kinin 88943 gram ö- ı 
kinin 3040 aded kuvvet kompri -
mesi verm~ ve ayrıca da ağır sıt
malılara 947 ampul kinin tatbik 
etmiştir. 

:Mıntakada 20972 metre uzur.~u
ğunda yeni kanal 6542 metre tu • 
!ünde yeni ark (dere kanalı) a -
çılmış ve bu sayede aynca 
4.580.880 metre murabbaı bata!> -
!ık saha kurutulmuş ve 14362 met-1 
re mikAbı çukurlar doldurulmu~, 
23135 metre uzunluğunda da dere 
temizlet tir ilmiştir. 
Mıntakanın mücadele te~kiJiitı 

tarafından 4 köprü 4 bent yaptı
rılmış, zararlı görülen 5 değirmen 
bendi açtırılm19 108000 metre mi
kabı gübre de köylerden kaldı -
rılmıştır. 

Her na!' iye merkezinde bri ehe 
ile İzmir modeli b:r boğu sand'
ğı ve köylerde gelıri rnüsaid ohn
larla olmıyanların bfr kaçı birle
şerek bir sağlık korucusu bulun
durmalan için kfıli miktar talı -
sisat 933 yılı köy bütçelerine kil· 
nı.:.muştur. _ 

936 yılında oltlı.ğu g.bi 937 yılı 
içinde ilk r '·'.plt-ın tatil d~v
resinde, 1 • .ık ge\irır.;ş cıL~ ~' 

kaıı_ z k.ılrr • bakunsız çocukhr 
için b(,,genu tcmız hava, bol su
yu me~cud ağaçlı mcktebı bulu
n '1 mu0 Jid yerlerinde olmak J -
zere 13 azat obası açılmış. kültür 
ve sağlık memurları n ·zaretı al· 
tında 436 çocuğun yerinde, içir -
me, eğlendirme suretuc l:ıakım 

!arı temın edilmiş, da 'ık c..ırum

ları yoluna konmuştur. 
Lekeli lıu:Jıma hastalığl ve bit 

savaş, ! 0 büyük ~ gören ve her 
nahiye • rkezindc birer d·rn~ 
bulundurulroıır ı arzu edilen İz -
mir modeli buğu sandıkları için 
kafi miktarda tahsisatın köy büt
ç-.?!erine konması bölge vilayet -
!erine cmrnlunmuş ve 115 lira 
k~·metinde bulunan bu tip buğı! 
dandıkları için Kırklareli 5 Tekir
·dağ 7, Çanakkale vilayeti 16 bu
ğu sandığı için 1938 köy bütçele. 
rine kili tahsisat koymuşlardır. 

Şems klübünün 
teplanhsı 

Beyoğlunda İstikl!tl caddesinde 

108 No. da Şems klübün umumi 

heyet içtimaı: 
Şems klübünün umumi heyet. 

toplantısı 4/12/ 938 tarihinde Pa

zar gi'nü saat 15 de klüb binasın
da aktlolunacağından daimi a:oa
larının rnez,kur içtimaa teşrif et

meleri rica olunur. 

RUZ NA M E 

l - Zl/Tc!!l'iDisani/937 tarihli 
heyeti tınımnl zabıtnamesinin o
kunmas ı, 

2 - 937 ilô 938 senesine ait klü· 

bün ı.-mumi vaziyet ve idaresine 

ait izahat itas ı. 

3 - Senei hazırda idaresi hak

kında Tcdkik Komisyonun rapo
runu okuması. 

' - Yeni nizamnamenin tedkik 
ve tasvibi hakkında müzakere. 

5 - Yedi kiş ilik idare aza inti
habı. 

6 - Nizamname mtıcihioce se· 
nelik aidatın tayini. 

7 - 1938 ili 1939 senesi idare 
ve hcsabatının tedkiki için iki ki 
§ilik hU: komisyonun intihabı. 

İdare Heyeti 

Uğursuz 
apartıman 

<• Onct "'1üfedm ılnam) 

4 numarada bir doktor oturu -
yordu. Bir ıkarısı vardı, görseniz .. 
kırkına yakındı .. süslenir, püsle

nir, sürer, sürüştürür, boyanır, 

sanki bir bebek olurdu .. boyunca 
kızı, oğlu vardı. Kadının gözü 
bunları görüyor mu?. Deri tüc -
carının oğlu 4 numaraya misafir 

gelıniye başladı. Hatta doktorla 
da ahbab oldu .. pokerler, sözler, 
sazlar .. vurpatlasın gidiyordu .. bu 
işe, doğrusunu isterseniz, pek de 
aklım ermemişti.. ne ise.. karı, 

herkesin gözü önönde, deri tüc

carının oğlu ile gezmelere, sinç
malara gidiyordu. Bir sene geç • 
mişti.. doktor karısınl boşamak 

için mahkemelere koştu .. ayrıldı
lar. 

3 numaraya gelince .. ha, öyle 
ya.. buraya sız taşındınız .. fakat, 

billahı, sizin neden ayrıldığınızı 

bilmiyorum .. 
2 numarada bir avukat oturu -

yordu .. gene deri tüccarının kafa
sı kopasıca oğlu, avukatın karısı

nı baştan çıkardL Halbuki, kadın 
iyi bir hanıma benziyordu. Nasıl 
oldu, bilmem .. bu zamandJ. kim -

senin sütüne güvenilmiyor .. um
madık, ne işler oluyor .. onlar da 
ayrılrnıya mecbur oldular. 

Ya 1 numaradakilere ne dersi· 
niz? .. Buraya, yeni evlenmiş, bir 

aile taşındı.. nikah dairesinden 
çıkmışlar, bizim 1 numarayL tut

muşlar.. adamcağız, genç, terb -
yeli bir çocuktu. Taze, güzel bir 

karısı vardı. Daha çocuk gibi bir 
şeydi.. delikanlının, Sultanhama

rnında bir manifatura dükkanı 

varmış .. iyi de kazanıyormuş .. da
ha balayını geçiriyorlardı. Dör -
düncü ay, karşıdaki gene o hınzır 
oğlan, taze kızcağızı kandırmasın 

rru?. Şaştım doğrusu.. kızda da 
ne vicdan varını~ .. fılfı, nurtopu 
gibi kocası varken .. dünya beyim .. 
belli olmuyor. 

Kapıcı susmuştu .. önüne bakı
yor, düşünüyordu. Dilinin altın -
da söylemek istediği bazı şeyi.er 
olduğunu anlıyordum. Başını i:ki 

tarafa sallıyarak, bana bakmadan: 

- Uğursuz apartıman beyim, 
uğursuz ... diye mırıldanıyordu .. 
Başımı pencereye çevirdim .. 

gayrl ihtiyari, gözlerim, karşı.ki 
aparhmanın 3 numaralı dairesi

ne takıldı .. de~i tüccarının oğlu -
nun oturduğu katta şimdi in cin 

top oynuyordu.. Boş odalar, per
desiz pencereler... Kar, gittikce 
şiddetleniyordu. Pencere pervaz

larının etrafı bembeyaz olmuştu .. 
Yeni Don Juan'ın oturduğu apar
tımana bakarak, İbrahim çavuşa: 

- Deri tüccarının oğlu şimdi 

yok, dedim.. 
Kapıcı birden irkilıltlşti: 

- Evet, dedi, on beş gündür 
göremiyorum. Çıkmış, gitmiş .. fa
kat nerede, bilmem.. 
Yüreğimde bir ezinti vardı. Bo

ğazımda bir düğüm takılıyordu. 
Yumruklarımı sıktım: 

- Gittiler ya, d tJim.. 

- !!?? .. 

- Bu sefer de piyango bize 
çıktı . Bizim hanımla beraber kaç
tılar .. Şişlide bir apammanda o
turuyorlarmış .. 
· İbrahim çaVU§, gözlerini aç -
mış, hayretten donakalmıştı. Hıç

kırır gibi: 
- Demek, gene o oğlan, dedi

Vah vah ... Hiç ümid etmezdim. 

REŞAD FEYZİ 
Kanun icaLı hizmet müddeti 2:ı 

seneyi ge.;enler mazuliyet müd -
delınce maa:larır.ın nısfını alma\ 
hakkını lıa;z bulunmaktadırhr. 

Fakat -stündağ hakkında henüz 
bu rususda hiçbir tebligat yok • 
tur. 

Tetkik edilecek belli bll§lı 1Je 
ötedenberi gazetelere met•zu teş
kil etmi§ olan Silrpa7op arsalan, 
Zincirlikuyu mezarlığı mesel~•', 

Esnaf bankası qi, otobüs mh.•at
nameleri işi gibi meselelerde·ı 

gayri tamamile müstakil ve şuh.
siyeti hükmiyeyi haiz. fakat v1li
nin şahsi Jıim"ue :r.e mazhar ve 
bu himayeye u tinaden belediye 
bütçesinde • ıa · ot almış, c.lan 
bPlediye kooperatifi ile .. yine Mu
hiddin Üstiindaqın isminin kanı 
tığı tramvay ~irkcti ille bll§ka bir 
şirket ara.<ında bir hakemlik i.1i 
ve yine Muhittin Üstilndağın tP
sirile yapıldıqı ileri sürülen Üs
küdar - Kadıköy tramvayları ic'a
re meclisindeki sarfiyat ve ölmiLJ 
bir şahsm ailesine gayri kanun: 
maU§ verdirmesi gibi meselelzr 
vardır. DEVREDİLECEK İHTİRA 

BERAT! 
• . -.;;· : =''~: ~.. . . ' \\ 

EMNİYET DİREKTÖRÜNÜN 
EMRİ 

Çorum valiliğıne tayin edil~n 

emniyet direktöru Salih Kılımı 
kararnamesi de dün gelmiştir. 

MUA:\rnLATIN TETKİKİ 

Haber aldığımıza göre vilayet 
ve bilhassa belediye muamelatı 

Bu meseleler hakkında tahkikat 
yapacak olan mülkiye müfettiş -
!erinin bu hafta şehrimiz egelm_e. 
!eri beklenmektedir. 

OTOBIS İŞİ 
Devlet Şimısı ve adi dairesi ta

rafından Üstünda!;ın otobüs me
selesinden tahtı mahkemeye a
lınması hakkında evvelce verilen 
kararın şiırayi umumi heyetince 
tasdik edileceği sanılmaktadJr, 
Mezarlık meselesinden verilen 

beraet kararının da nakzen rıiyet 
edileceği anl;ışılmaktadır. 

cZatülhareke eslahai nariye i~in 
Blok sisteminde kapak tertibatı• 
hakkındaki ihtira için alınmış o
lan 8 şubat 19~3 tarih ve l5ea 
numaralı ihtira beratının ihtiva 
ettiği hukuk bu kere başkasına 

devir veyahud mevkii fiile kon
mak için icara dahi ver;ebileceği 
teklif edilmekde olmakla bu hu -
&usa fazla mallımat edinmek !sti
yenlerin Galatada, Aslan Han 5 
inci kat 1-3 numaralara rnürac~at 
eylemeleri iliın olunur. 

. . "' 
ile SABAH OGLE ve AKŞAM 

Her yemekten sonra muntazaman 
dişlerinizi fırçalayınız 

iki kocalı kadın . 
·Jhaiul<5 p 

yok edilecekti. Fı M• P (5 inci K hifeden de1X1m) 
Fakat genç kızın bir halası var· 

dı. Bu kadının evine dedeniz za
bitlerinden ve sonra lord olan 
yüzbaşı Hervey gelir, giderdi. 
Genç kız 20 yaşına gelmişti. !şt~ 
bu zabitle evlenmesine, karar ve
rildi ve ona vardı. Lakin bu iz -
divaç güzel kız için bir felaket 
olacaktı. Düğünün olduğu gece -
nin sabahı gelin artık herkese su 
kararını bildirmiş oluyordu: 

- Bu adamla imkan yol< ya -
şıyamarn. 

kuvvetile bu iş yapııdı· yeı le • 
sahife koparılarak cebe_ •eli h ı 
tirildi. Bu suretle balırl) -••ı '1 

ıyac"" ı · bir iddiada buJunarn :ıJ1Sl de~ 
artık düşes de onun k 

di. ·1 ırı• b~-
Fakat talihin tuhal ıg gKu~· 

malı ki, aradan bir zarııa~yilı11111 
r çok bU ·ı ten sonra bahriye ı ı;tha~' 

terfilere mazhar oJnıUŞ· lor.! " 
İngiltere kralı tarafındafl pı.• 1 

k ırnıştır. .....ı 
luk payesine çı arı ğr&dı~y 

1 
i 

Fakat bu adamdan nasıl ayrıla
caktı? Boşanmak kolay değildi. 

Onun için genç kadın hemen ça
resini bularak Almanyaya kaç -
mış ve orada meşhur kral büyük 
Fredrik'in sarayına girmiştir. Bu 
hikayenin diğer bir fevkalildelil!i 
vardır ki onu da buraya ilave et
mek lazım geliyor: Genç kızın 

bahriye zabiti ile evlerımesinden 
İngilterede saray mehafilinin 
haberi yoktu! Sarayda pek ziya -
de takdir edilen, güzelliği söyle -
nen kızın dük Hamilton isminde 

bunları duyunca neye u sııı~ · 
bilmemiş lord ka.rıs.ı ola;; ~e:Jıl 
tan mütevellid buY.uk. ce)'f clJI' 
içinde derin bir duşun ıuıııı'n1' 
rak bu vaziyetten kU~ ıııa~ 
çarelerini aramaya baŞ 8~ııııa ~ Bu esnada kadının 8yrı . , 
çare gelmiştir. Loradd&~rı .? 
olduğundan kimsenin lı ıı6Jılsfl 
tur. Defterin içinden dıJll "'111 dl 

bir asilzade nişanlamıştı. Fakat 
kız ona nişanlı iken di;{er taraf -
dan da halasının evine gidip ge -
len bahriyeli varmış oluyordu. 
İşte sarayın bundan haberi yok 
tu. Ona varırken genç ve güze! 
kız şöyle demişti: 

- Eğer izdivacımızdan saray
dakiler haberdar olursa benim 

k artı! s·- Jı" 
yazılı yaprağın . ou )3irıaerı' , 
eski kocası bilmıyor · deıl' r 
ben yine lord karısıyılfl ~#1 
tir. Hatta evvelce yapra~ rer 
mış usta adam bunu yırı 
pekata k.oyabilir~i .... gıbı 11r 

Filhakika duşundui(U p.lt ~ 
tırdı. Şimdi kopan yapr 
yerine konmuştu. riı> rt' 

Bahriye zabiti Herle~ !Jit ıl 
'dl • 

unvanı Bristol lordu ı · i#ııı 
manlar onunla vaşarııal< dı ! . rıı 

yen genç karısı da şı vl« 
Bristolün hayat arkadaŞı 

için bir daha oraya girmeğe im- demekti. l•'~r" 
kan kalmıyacaktu·. Ben veliah - Lakin bu hikayeye ~- ıt: 
dın kansının maiyetindeyim. mi geçen bir n~anlı ırı~ 

Bu hususda pek ketum davran. Hamilton artık onun bU lıtı' 
da bir mevkii ve roliı ıca . ...ııı' mıştı. Nihayet Almanyaya kaçan ,.,. •• 

genç kadın, bir müddet sonra dö- tır. Çünkü genç kız orı~~,ııı',ıl 
nüp İngiltereye gelmiş ve tekrar mış, bahriyeli ile de ~i\-el' ~ 
saraya gittiği zaman veliahdır.. mıştı. Fakat şimdı bB a1<İıô • 
karısı olan prensesin huzunına Bristolun meşru ve h de sb~ 
diz çökerek ona her şeyi anlat - cesi olduğunu her yer ı 
mış ve ilk kocasını daha birinci mekten ve söyletmı·k\Cll oı1 
geceden beğenmediğini, kaçma - bir zevk alıyordu. 'ğ• eP 
nın yolunu aradığını. nihayet ~iz- Genç kadının güı.e!l• · ııer~· 
lice evlendiğini, bu defa da P.l - lak olan zamanlardı. !nfl~de~ . 
manyadan dönüp geldiğini söy - en ileri gelen asi!zadclerldtfl' 1. 

liyerek affedilmesini rica etmiş. dö Kigston bu güzel k
3
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Şjıl' '~ 

tir. Prenses bu izahatı dinleyinc~ rayda görerek çıldıraS'~k on~ 
ona acımış, ve daha ziyade mü - muştu. Zengin ve asil dU 511rt r 
teessir olmaması için kendisine de etmek ve onu rnCŞf"!)~iJl ~ 
nasihat etmiştir, almak için çok uğraŞh· ı ~,ı 

Hakikaten çok ge~meden bir. dınların garib. anlaşılrna ııad 
çare de bulunmuştur. Prensesin vardır. Bu sefer de gerıÇoı-01'' ~. 
bahriye zabiti karısını istemedi - Mümkün değil. dı) rd ıır~.ıı' 
Sonra saraydan bir nd~m gönde - nim bir kocam var .. }'..Ode/!e~ 
rilerek nikahın kıyıldığı kilisede- tolun karısıyım. J{ılısehiddil''ıl•~ 
ki defterde kayıd aramak baha - deki kayıtlar buna şa eııı'..d~ 

Dük Dö Kingstonurı ~''iS"°", nesile çıkartılacak, papazı meş - ıne ,.v Jdl· 
gu1 etmenin bir yolu bulunarak boşa gitti. Yoksa Y P'tl ı 
kadınla bahriye zabiti arasında defterin yaprağı rnı Jc~ r!"~ 
=k~ı:y~ıl=an==n=ik==iıh=ı~g~o=·s=te=r=en==;y=a~p=ra=k===="""'.'========(=A~!t:=='ta~r~a Acil 

İstanbul 4 üncü icra memur - Arsenal JJiV 1 
lui:~:~ Kuruçeşmede esbak magv lfıp ol~!; 
şeyhulislam Cemaleddin yalısın- ı!•• 

(2 inci sayfadatı JC~ , • 
da mukim iken halen adresi meç- I"" • 

' f. b.. ük' b' h zla J<S ,,r 1• hul bulunan Satvet Lut ıye: Top uy ır ı ı:ııteıv, , 
leye gidiyor. Kasdi te seti 0• 

ğaldı .. Her iki taraf ta ;ıı) ~; 
yor. l{OP , . 

Mülga yetimler malları ödüne; 
sandığına izafetle İstanbul Mali-

ye Mukakernat müdürlüğünün 

11/Ey!Ul/340 tarihli senedle ala· 
cağı bulunan 3366 lira 95 kuruşun 
15/11//936 tarihinden itibaren 
berruucibi sened % 9 faiz ve% 3 
komisyon ve % 10 ücreti vektılet 

ve icra masraflarile gayri men -
kulün paraya çevrilmesi yolile 
dairemizin 938/3802 sayılı dos -
yasile vaki taleb üzerine daire • 
mizce tanzim edilip adresinize 
gönderilen ödeme emri arkasına 

mübaşiri ve mahalli polis tara -
fından verilen meşruhatta ika • 
metgtıhınızın meçhul bulunduğu 
anlaşılmış olduğundan öd&me 

emrının 30 gün müddetle i!ane'l 
tebligat icrasına k arar veril/niş· 

tir. 
Tarihi ilandan itibaren nihayet 

işbu bir ay içinde 938/3802 dosya 
numarasile dairemize müracaatla 
borcu ödemeniz veyahud aid ol
duğu mahkemeden icranın geri 
bırakılmasına dair bir karar g'!
tirmeniz lazımdır. Aksi takdirie 
cebri icra yapılacağı ve yine !.ıu 

müddet içinde mal beyanında 

bulurımanız bulunmazsanız ha -
pisle tazyik olunacağınız, hakika
te mı.ıhalif beyanatta bulundu -

ğunuz takdirde hapis cezasile ce
zalandırılacağınız ve rehinin sa-

tılacağı mallımunuz olmak üze~e 
bu babdaki ödeme emri tetliğ 
makamına kaim olmak üzere ta -
rafınıza bir ay müddetle ilan er. 

· keyfiyet tebliğ olunur. 
Q38/3802 

Evvela ArsenaJdell J3ir:ı!' ,,'/', 
katlanarak çıktı. . dctıe. ~6 l, 
Drayç büyük bir şıd 111ıaıoı/, 
sakatladı .. Fransız sa 13dı· "f 
lerde kıvranmağa b3;ı sııııt;ı. 
dan çıktı. Hemen b·'·~ııfii . ,ıı> ( 
,Drayp, Arsenal rnu d•· fV c ,ı 
yumruklamağa başla el fli'...< 

f Yorı ,,JI" 
yun en ince pro es ·z faf" ~, 
den tutun da en bar;grırı' .. l, 
h atta yumruklaşrn_a .. ıı sl;ııı l 
b" .. k b' k'rdöğUŞU · b1f " uyu ır o J<siı . ıe . w 
Ve oyun böylece zeV ııerl'~ fı' 
yan içinde 1 - 1 ber\ısı1'1 ~11 1 
celendi. Oyunun so~,.sillg ıv·' 
sert cereyan etti. . e)'i ,ıı~ç 1 
Hiden on altı tehi~ oll / 
giliz kalecisi svıriJl "" . 
kurtarış yaptı. . . k rrıet ~ '" 

İngilizler on ıki i 
0 ııot~t ol' 

!ar, Fransızlar yed i.Jll1er1 1ıı 
lar. Arsenal muha~e ~;dde ;;e 
defa Fransız kalesı 51ıl~ı .;. 
!er çekmişler ... fr~n i sııl'~• 
kere Arsenal k.aıes;'u ;. ,.,~ 

En güzel hucu Mıo" · 
Kurtis, Ra•ingderı 

\'11 !ardır. tJOl 
•---- 1BVC 4' 87 SENELİI<: 1\. gibi ,.i 

esnasında olduğU )lCI İi'ıl 
iyi cins rnaJları uc~ı ~ı" , 
müsaid şartlar .-c eJC'~0..ı' 

d ,-arıı l'" .# 
la satmağa c ız. ıı:V";f 

Trençkotiarırn J<Of. c 
FCfl .;J1'· 

kortlarımız, . ;ı Jıfl !>" 
ve GabardinJer'.1

11 
ctfls' r 

. ·barıJC ' ve şık !ık ı tı ~.i 

!er. t F ~ 
Beyoğlu BAl{ ~ 



inhisarlar U. Müaürlüf{ündem 
I - İdaremizin Nakliyat Şubesi içın şartnamesi mcr.ibir.c~ yapıın-

lacak açık güverteli arm:ı.lı ve tam techizatlı 1 adet çektirme ctcl.ne. 
19/XI/938 tarihinde iha!~ r.dılcmediğinden yeniden pazarlık usuıiyle 
eksiltmeye konm1;ştur. 

JstanbuJ Emniyet Sandığı Direktör:üğünden 
Emniyet Sandığın& borçlu ölü Bayan Naime varislerine ilin yoli

le tebllğ: 

), 
1 ~ ~·ft l [Büyiik HaTbde Osmanlı donanmasının lmToz ue MondTO• baskınlııTile dÖ1ıÜJU 
)~~ ~ 1 Midilli'nin batqını, Yauuzun yaralanaTak dii§man luıua filolannın bomba 11aıjmunı NO 

II - Muhammen bedeli 4500 lira ve muvakkat teminatı 337.50 ll-

radır. 

Reşit kızı Bayan Naime Eyüp Düğmeciler çıkmazı Kitapçı sokak 
eski 7, 7 mukerrer yeni 13 numaralı ahşap maa bahçe bir evin tamamı

ını birinci derecede ipotek göstererek 11/3/935 tarihinde 20932 hesap 
:rıumarasile sandığımızdan aldığı 250 lira borcu 20/4/933 tarihine ka

klar ödemediğinden faiz, komisyon ve masari!i ile beraber borç 231 li

lra 7 kuruşa varmıştır. Bu sebeple 3202 numaralı kanun mucibince hakr 

!kında icra takibi başlanmak üzere tanzim olunan ihbarname borçlunun 
mukavelenamede gösterdiği ikametgahına gönderilmiş ise de borçlu 

INairoe'nin Haseki hastanesinde öldüğü anlaşılmış ve tebliğ yapılama

ımışt?r. M~zkı'.ir kanunun 45 inci maddesi vefat halinde tebligatın i!An 
sııretile yapılmasını amirdir. Borçlu ölü Bayan Naime mirascıları işbu 

~Ür;tf ;b~İ~ü;;;i~i~·
1

:;nasıdı;~ 
HI - Eksiltm~ 5/Xll/938 tarihine rastlıyan pazartesi g;.inü saat 14 

de K~bataşta Levazım ve Mü!:> ıyaat Şubesindeki Alım Komisyonunda 
yapılacaktır. 

rv - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen Şubeden alı· 
nabilir. 

Bu, gemicilik dilinde bir darbı meseldir 
't~ 

V - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 gü· 
ıilan tarilıinden itibaren bir buçuk ay içinde Sandığımıza müracaatla 

venıne paralari,yle birlikte yukarda adı geçen komisyona gelınelerl 
i!An olunur. .8535, lmuı islerinin borcunu ödemeleri veya kanunen kabule şayan bir iti-

~.et·:· Uç buçuk atar!... ı tahtelbabirini arıyan filotilli son yükselmiş, deniz rengi boyalı, 
\ıd•n~~~ bu cevabı mangada sür'aUe yol alıyor ... Peyk'in, Mar gizli düşman gözü, tahtelbahir pe-

* * ırazlan var ise bildirmeleri IAzımdır. Mirascılar ipoteği kurtarmazlar 

I - İdaremizin Paşabahçe fabrikasında şartname ve projesi mu- !veyahut başlLyan takibi usul dairesinde durdurmazlarsa ipotekli gayrı 
ciblnce yaptırılacak•on adet tank temelleri inşaatı açık elısiltroeye menkul mezkı'.k kanuna göre Sandıkça satılacaktır. Bu cihetler alika-

(1/ • ., ~ kaha boraları kopar- marayı döven uskurlan uçar gibi riskopunu arıyorlar ... 
" .. ererler katılıncaya ka - · · t.. tıilüyorla ' suyun üstünde kayan geminin ar- Etrafla hıçbır şey yok ... Cevad 
,"lllıetin· . r ... Uzakça kalıp da kasında beyaz köpüklü dalgalı bir kaptan ha.la kumanda köprüsün-

ın ıhtiyatla söylediği son 

konmuştur. darlarca bilinıp ona göre hareket edilmek ve herbirine ayn ayrı ihbar-

II - Keşif bedeli 3926.2 lira ve muvakkat teminatı 291.46 lır.ıdır. n~me teblijji makamın gaim olmak üzere keyfiyet ilin olunur. (8752) 
ıı,,~Y~ gülün b d iz bırakıyor ... Rasıdlar; dUrbün - de, bir heykel duruşile boy gös -
~ b· ç ceva ı uyamı- )erini denizin her tarafında ge'l:d.i- t · HI - Eksiltme 19/XII/938 tarihine rastlayan pazartesi gi.inü saat 15 de 

Kabataşda Levazım ve mübaraat şuhesmdeki alım komisyonunda ya· 
pılacaktır. !Devlet Demlryolları ve Llmenları ı ' 'fe ltb~lerine soruyonar: erıyor ·•• 

-.. d!ıd.i dedj_ ne dedi?. Ne atar- riyorlar; sudan bir karış kadar (DevllDll var) 
llfletme U. idaresi ilanları ~! ? .• 

C~ab lı , il a yorlar ... 
~~ buçuk atarmış!. s.y •n kahkaha sağnaklan 
~4t ı sarsıyor ... İbrahım kah
lj;lıır: durulunca tekrar devam 

Lı. '<~ ""'&:· gın kaptan üç buçuğu ne 
~ ~;,, 00ud atorpid osanıyor: 
~eıt~"· Bunlar üç tiyub (2) 

YQt· "
lıtı' ~Y baba da: 

-.\rı tıYublu olanlan d.a çifte 
b;y,' 
Q ce1rab . < ıır Vet"ıyor ... 

\ )~ ada gemimiz, tahtelbahi
~~ıştır. Yılgın kaptanda 

~ \İa •n Yağı kesilmiştir ... Su
'J ~bllııyan tahtelbahirl Yiğit 
ş~Ya gösteriyor: 

~ ~ lopa tutsana! 
Sen ba dik. di kona bakıyor: 

~&~raz çeneni tutsana! ... 
ı.:ııı ç tekrar kahkahalar 
'Ilı dev tnı.tıyor; Çeşmeli İbra -

llıı •rn ediyor: 

~ ~llda serdümen Mustafa 
~ Ilı ne dairesinden iki ta
llri. 1Uıılu1t ampul almış; ha
°'<311ıa • 

l' ınecek, kumanda köp 
,') &eı~,. 
~~ oradan geçiyor ... 

\.'.~'ıı ansızın suma dalnuya 
,"it· dU'ltlıan taht~lbahirıne 

'tle b ~ ağırıyor: 
1.... ~~ b belanı versin!... Ça -
• "<ita b•Jına çocuklar!.. 
~ -'ıı... 1 ltdenbire haykırıyor: 
'Ilı~" 
~ eU:IJ.anıadan Mlllitafa ça,t, 'i ııg eli! ampuller yere dü-
~ • ı(j ın kaptanın tam gerl
llııııad~rnpu1 birden patlıyor ... 

~ l.ırp;!ı gurültüyü, tahteiba
~uı1 nsu sarı.an Yılgın kap

h thı illa ile beraber: 
lı "'~ot ~· .. B;ttim!. .. 

lı" 'Cl\d;.· ka ~Qr .. ~ını ldırıp deni· 
) . b,b •. 

· ' leııdi!ekalesine sorır 
\ l:~rn 
~- bey, orada ne paUa -

bıı ~ •r,Q.ı 
\j al>lanı:- denize düşan Yıl -

•? diye tneşguı, denize kim 
~ ~"1 soruldu sanıyor: 
~ '°'•bııı atladı ... 
·~ ı lrer· ' •t Iİil" ıyor! ... 
be 'ı>e .. bü 1:imeler, pkalaşma-
1\ıe ~~til :-ı .. bir neş'e içinde 
~ ~kle Uğüne gider bir şa

\ ıı,'~ıınullen. mürettebat hiç
\ <le ~a~ ızıni ne gönüllerin-
\ı. alarında taşımıyor

~i du 'il At· ind ., ~teıt b e darbımeseldir: 
~~I~ Le at, SÜ•arinin lyine-

~ ı~.;,~e b .. 
1 ')tol ··ı~ b '. u sozün tam te-

oı.' " C! ır haleti ruhiye var 
..., il evadk 

~ ı~1~ Zletj aptanın denik 
~U,"'l"i •n ':e uçuşan cesaret 

~t~ en tabi• lılu-anıı zamanlar
,., "."iııltend· ' en itidalli hare -

~.·in 8~1 KÖSteriyor; sü -
ı;'~a 'di cesaretinden bi -
~.:'rjıl'tıı~n mürettebat da 
\• rıı'd,0 an, ateşe ehemmi

ırıar,,, lrazlf PJeri başında 

R. r. 

Frasa ile müttefikleri 
rv - Şartnameler 20 kuruş bedel mıikabilinde inhisarlar umum -------------------------=--. 

Muhammen bedeli 12500 lira olan 50.000 adet telgraf izolatörü müdürlüğü levazım ve mübayaat şubesmde:ı alıriabüir. 
V - Eksiltmeye iştirak etmek isleyenlerin inhisarlar umum mü

dürlüğü inşaat şubesinden fenni ehliyet vesikası almaları lazımdır. 

17/12/1938 Cumartesi günü saat 12 de kapalı zarf usulü ile Anl<arada 
Naf., Vekaleti Malzeme Dairesi binasında satın alınacaktır. (' tı.ncıı ı.ahifeden clenm) 

Alman matbuatı ise Fransız -
Alman müşterek beyanatı etra -
fında yapılan şeyler ihtiyatlı ise 
de her halde az çok tehdidk.lr o:
maktan da geri kalnuyor. İşte me-ı 
sela Völkişe Beobahter gazetesi
nin Almanyanın 80.000.000 nü 
fuslu bir devlet olması bir emri 
vaki olduğu için Fransanın ar -
tık Almanyayı kendisine düşman 
etmekte devam etıneğe lüzum gi;
rüldüğünü ileri sürüyor. Bu ga -
zete hundan sonra Alınan - Fran
sız müşterek beyanatından bah -
sederken Amerikaya karşı da hü
cum ettikten geri kalnuyor. Di -
yor ki: 

Çemberlayn ile Daladlye Mü -
nihte elde edilen sulhu kuvvet -
lendirmek için Moskovaya ve ya
hudiliğe karşı mücadele mecbu -
riyetindedirler. Fransa bu itibar
la tebrike şayandır. Çünkü Lon -
dranın yaptığı gibi yaparak Al -
manya ile anlaşmıştır. Avrup~da 
görülen bu değişikliğe karşı A -
merika da gitgide aykın bir vazi
yet almaktadır. 

Bu gazeteden başka Alınanya
nm diğer mühim bir gazetesi .ı -
lan Algemayne Zytung Fransız -
Alman anla~masını diğer bir nok· 
tadan muhakeme ediyor. Malum 
ya, Almanya ile Fransanın an -
!aşmak sözleri üzerine ortaya şöy
le bir sual çıkıyordu: 

- Fransanın Rusya ile olan it
tifakı ne olacak?. 

Lakin müşterek beyanatta bu 
cihet bir tarafa bırakılmamış -
tır. Gerek Almanyanın ve gerek 
Fransanın evvelce başka devlet -
!erle bahsetmi§ oldukları mua -
hedeler, ittifaklara dokunulmı -

yacaktır. Fransanın Rusya il". 
Lehistan ile birer ittifakı vardır. 
Yukarıda ismi geçen Alman gı -
zetesi bu sözü bu noktaya getiri. 
yor da diyor ki: 

Fransız - Rus ve Fransız - Leh 
muahedelerinin Fransız - Alman 
anlaşması ile müteessir olmıya -
cağı söyleniyor. Fakat bu yek na
zarda bir şeydir. Hakikatte ise bu 
iki muahede de kıymetlerinin e•ı 
mühim kısmını kaybetmiş bulu-
nuyorlar. 

Bu gazetenin ortaya attığı bu 
sözden sonra şimdi Fransız - Al -
man anlaşmasına dair Amerikk
da neler söylendiğini dinlemek 
sırası gelmiştir. 

Amerikanın hatırı sayılır ga • 
zetelerden biri olan Nyork Trib~n 
gazetesi şöyle diyor: 

Fransız - Alman anlaşmasının 
ehemmiyetinden nekadar bahse
dilse azdır. Bundan evvel Alman
ya ile İngiltere arasında müşte -
rek beyanattan sonra sıra buna 
geliyordu. Besbelli idi ki Fransa 
ile Almanya arasında bir kavga 
çıkarsa Almanya ile İngiltere a -
rasındaki müşterek beyanatın hiç 
bir kıymeti olmıyacaktı. AL~a::; -
Loren meselesi gibi biı·çok kim -
seleri meşgul eden ve Almanlar 
tarafından iddia edilen bir mese· 
lede artık ihtilaf sahasından çık -
mış oluyor. Lakin Fransız - Al -
man anlaşmasının asıl mana ve e
hemmiyeti şundadır: Eskidenberi 
yerleşmiş bir fllı:lr vardır k.l o ds 
Fransızların ve Almanların mu -
ayyen zamanlarda vakit vakit 

VI - İsteklilerin kanuni vesatk ve % 7,5 güvenme paralarıle b\!.

lilcle eksiltme için tayin edilen gün ve saatte yukarıda adı geçen konus-

yona gelmeleri iliin olunur. ·876\o 

Bu iıe gırmek isteyenlerin 937,50 liralık muvalıılı:at teminat ile ka

nunun tayin ettiğı ve;ikalan ve tekliflerini aynı gün saat 11 e kadar 
Ltasyonda tda.-e binasında Malzeme Dairesinde Komisyon Reisliğine 
vermeleri ıaz.1111.dır. 

mutlaka birbirlerile döğüşmek 

mecburiyetinde olduklarıdır. l'u 
ilci millet arasında A vrupad~ h;i · 
kü msüren rekabet dolayısile IXiy· 
le birhirlerile harb edecekleı i 
söyleniyordu. Milletler cemiye -
tinin rnes'ud günlerinde bu fikit I - İdaremizin Clbali fabrikası için kadranlı ve otomatik tartan Şad.nameler parasız olarak malzeme d:ı.lresinden, Haytlarpaşada 
pek revaçta idi. Onun için mil • cimste 1 adet adet 500, 1 adet 300 ve bir adet 200 kilogramı taı-t:ıbilecek Tesellüm ve Sevk Şefliğind •n dağıtılacaktır. (8725) 
Jetler arasında müşterek em _ kabiliyet•te cema.n 3 adet baskül şartnam€Si mucibince açık eksiltme ı ========""=~===~=========,,,;.=,,;,,====-

niyet vücude getirmeğe çalı • $ I' usulile satın alınacaktu. 

1 
· 

şıyordu. Halbuki müşterek em _ II - Hepsinin muham."Den bedeli 2500 lira ve muvak'.kat temmatı elimiye Askeri . A•kerl f•brlk:tlar 
niyet usulü artık Münihte yıkıl- 187·50 liradır. ., Satınelma Komis· i ;.... ____ ıı_ı_n_ı_._,_1 ___ __, 
dt. Onun için Avrup•da yenı hir III - Eksiltme 30/Xll/938 tarihine rastlayan perşemhe günü saat 

1 sulh binası yapmak tazım gclm!ş- 14 de Kabataşda Jevazrm ve mübayaat şubesindeki alım lcomisyonuı,da yonu ilanları , Muhammen bedell 130 lira olan 
ti. İngiltere ile Almanya yolu ı:ç- yapılacıtktır. ;.... ___________ __. 50 aded kilim (beylik) Salıp~~~-
tılar. İngiltere ile İtalya arasınrla- rv - Şartnameler parasız olarak her gün sii7.ü geçen §ubeden alı- 1 - Selimıyt garnizonu ile Ka· rında Askeri fabrikalar satııvıl-
ki anlaşmada tatbikat sahasına nabı'lı'r, radeniz boğazındaki Tümen bır - k ma omısyonunda 16/12/938 cu· 
çıktı. Şimdiden sonra Almanya V - Eksiltmeye ;,tirak etmeI< ist""-·enlerın' fiatsız fenni teklif ve lik.leri ihtiyacı içın 2500 kilo toz ...,. -, ma günü saat 14 de açık eksilt -
ve Fransa gibi iki rakib devletin katalaglarını eksiltme gününden bir hafta evveline kadar inhisarlar şeker, 2300 kilo pirinç, 1500 kil<• 
birleşerek sulh yolunda çalışma._ k . k 1 ki meye konulacaktır. İsteklilerin 

tütün fabrikalar şubesine vermeleri ve tekliflerin kabulünü mutazam- ırmızı mercıme pazar ı a f~-maları tebrik edı"lecek b' mezkür gün ve saatte vu ... zde yl'<il 
ır mese - .rnıın vesika almaları lazımdır. tın alınacaktır. 

ledir. Bu binayı sağlamlaştırmak • buçuk muvakkat teminatı obn 
için daha bır' destek l'zımdır k•. VI - İsteklilerin eksiltme için tyin edilen gün ve saatte % 7,5 gü- 2 - Pazarlık 5/12/93Ş pazartesl 

11 975 kuruşun her hangi bir ıra! 
0 da Fransız _ İtalyan anlaşması venme paralarile birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilan günü saat 14 de Selimiye Tümen 

1 8760 
müdürlüğüne yatırarak alacag· ı 

olacaktır. Londra ve Bedinin var· _0_un_ur_._____ • • Askerlik dairesindeki binada Tü- makbuzla mezkür gün ,.e sat!~ 
dımı ile bu da olacaktır. men satınalma komisyonunda va-

ls tar l ul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden pılacaktır. komisyonda buıuıımaıan nümuAmerika gazetenin bu şaya•n 
dikkat fikirlerini dinledikten ~.,o
ra daha az mühim olmıyın d;ğ?~ 
bir Amerikan gazetesinin de yaz
dıklarını görmek lazım geliy0r. 
Nyork Taymis ga?etesi de şöyle 
diyor: 

Şu son yirmi sene zarfında lıer 
kes Almanya ile Fransanın esk i 
ihtilafa nihayet vererek anlaşma
larını temenni etmekten geri kal
mamıştır. İk imemleketin birl:.ir· 
!erile iyi birer komşu olmaları te 

menni edilmiştir. Onun için şim
di bu yolda vukua gelen teşeb -
büslerin fena surette tefsir edi -
leceği tabiidir. Fransız - AlmPn 
anlaşması da gösteriyor ki Fran. 
sa komşularile iyi geçinmek ar -
zusundadır. Bu anlaşmayı vakit· 

siz görerek tenkid edenler var.iır 
Halbuki bunlar da evvelce Al -

manya ile Fransa arasında böyle 
bir anlaşmaya varılmasını iste -
miş olanlardır. Bilhassa Amerika 

şimdiye kadar daima Fransaya 
bu nasihatte bulunarak Almanya 

ile anlaşmak lüzumunu söylemis
Ur. Onun için Fransızlar o nasi

hati şimdi dinlemiş olmakla ye • 
rinde hareket ettiklerine kanaat 
getirmişlerdir. 

Amerikalı gazetenin sözleri bu
rada bitiyor. Bu sözlerile dem.ek 
istiyor ki Amerika da şimdi Frar.
sanın Almanya ile anlaşması kar 
şısında canları sıkılanlar da yok 
değildir. Almanyada yahudilere 

Emniyel Sandığına borçlu ölü Bay Hasan Sırrı varislerine itan yo

Jile tebliğ: 
Cafer oğlu Bay Hasan Sırrı Erenköy Göztepe Mehmedefendi ma

hallesi Feyziye yeni Ömer paşa sokak eski 25, :!6 yeni 19, 21, 19, 21 nu

maralı maa bahçe ahşap bir evin tamamını birinci derecede ipotek gös
·,, ;·erek 8/12/9:J4 tarihınde 20448 lı2S&p numarasile sandığımızdan al

tlığı 900 lira bor<:u 7 /6/938 tarihine kadar ödemediğinden faiz, komis
yon ve masarifi ile beraber borç 270 lira 62 kuruşa varmıştır. Bu sebep

::e 3202 numaralı kanun mucibince haklkıntla icra takibi başlanmak Ü· 

rlere tanzim olur.an ihbarname borçlunun mukavelenamede giı,,;teıtliği 

ckametgahına gönderilmiş ise de borçlu Bay Hooan Sırrı'nın Manisada 

Şinasi hastanesinde öldüğü anlaşılmış ve tebliğ yapılamamıştır. Mezkur 
ik.anunun 45 inci maddeı;i vefat halinde tebligatın ilan suretile yapılma

sını ii.m:rdir. Borçlu ölü Bay Hasan Sırrı mirascılan işbu ilim tarıhin
ıden itibaren bir buçuk ay içinde Sandığımıza müracaatla murislerinin 
'borcunu ödemeleri veya kanunen kabule şayan bir itirazları yar ise 
bildirmeleri lazımdır. Mirascılar ipoteği kurtarmazlar veyahut başlıyan 

takibi usul dairesinde durdurmazlarsa ipotekli gayri menkul mezkılr 

!kanuna göre Saııdıkça satılacaJctır. Bu cihetler aliıkadarlarca bilinip 
ona göre hareket edilmek ve herbiriııe ayrı ayrı ihbarname tebliği ma
name tebliği makamına kaim olmB'k üzere keyfiyet ililn olunur. (8752) 

Karacabey Harası Direktörlüğünden: 
Müessesemiz için yirmi adet eğer takımı açık ek$illmeye konul

muştur. Eksiltme 12/12/938 tarih pazarfosi günü saat onbeşte hara 
merkezinde yapılacaktır. Eğer takımının beherine (DOKSANBEŞ) li

ra muhamme.n kıymet La~dir. edilmiş. olu~ muvakkat teminatı (YÜZ\ 
KIRK ÜÇ) lıradır. İsteklilerın mezkür gun ve saatte hara merkezinde 

müteşekkil komisyona ve şartnamesini görmek istıeyenlerin İstanbul 

vetel'iner müdürlüğüne ve Hara muhasebesine müracaatları, (8571) 

Şirketi' Hayriyed en: 
Brğazlçl v•purlE.rın• mahsua 

5 birlnclklnun 1938 pazarte•I 
itibaren ta!bl < edil cektir • 

kıt tarateal 
•abahından 

,-Kadıköy Vakıflar Direktörlüğü İlanları 

karşı yapılan hareketler üzerine 

Amcrikada büyük bir infial baş 
gösterdiği malümdur. Onun için 
Almanyaya karşı bu infiali du -
yan Amerikalılar şimdi Paris ıı~ 
Berlin arasındaki anlaşmaya da 
hoş görmüyorlar. İşte yukandaki 
satırlardan da anlaşılıyor ki A -
merika ötedenberi Fransaya n:ı -
sihat ederek Almanya ile iyi g.,. 
çinmesini tavsiye edergen şir.ıı:!i Muh ım-
b ı k oıeo 

Mcv ık· 
kat 

temin•b 
L. K. 

Semti Mahallesi Sokağ"ı No. Cinai 

u an aşma arşısında artık bir bedeli 
şey denemiyeceği söylenmek is· L. K. 
!eniyor. 

Politika aleminin hadiseleri :!50 00 16 75 Üs'\ 'dar Selamiali Karakolhane 32 No. (evin 
birbirini takib ediyor. Fransız • 34 taj (tama-
Alman anlaşması, İngiliz ve Fran- 8 (mı. 
sız devlet adamlarının görüşme - 20 95 1 57 • Ahcı başı Mektep 1 arsanın ta-
ieri öyle bir sıraya geldi ki bu maını. 

sonbaharda Avrupa ile de pek ha- Yukarıda cinsi ve mevk.lleri yazılı yerlerin mütltiyetleri 29/11/938 
raretli surette siyasi bir faaliyet ~ününden itlliaren bir ay zarfında pazarlıkla satılacaktır. İsteklilerin 
başladığını bunlar kafidir. Kadıköy Vakıflar Müdürlüğüne gelınelerO. (8771) 

ne her gün komisyonda görü "e • 
3 - Pazarlık sonunda talrnrrür bilir. 8716• 

edecek fiat uzerinde ,:, 15 küt'i 
teminat derhal Tümen muhaseht> 
veznesine yatırılacaktır. c8732• 

İstanbul 4 üncü icra memur

luğundan: 

Evvelce Alcıarayda İsmail alt~ 

mahallesinde Karanlıkçeşmc s,> • 

kağında 8 numaralı evde muk'm 

iken halen adresi meçhul bulu -

naıı Fatmaya. 
Mülga yetimler mallan ödiıPÇ 

sandığına izafetle İstanbul Ma -

!iye Muhakemat müdürlüğuııun 

alacağı bulunan 215 lira 70 kuru

şun 1/3/931 tarihinden itibaren 
bedmucibi sencd 1 -U 9 faiz ve ,, 3 

komisyon ve r.;. 10 ücreti vekıilPt 

ve icra masraflarile gayri men -

İstanbul 2 inci icra dairesindri1: 

Bir borçtan dolayı 934/6273 111 ı 

lu dosya ile haczedilen üç baha 

tahminen 300 kilo ;\nadolu yapa

ğısı 6/12/938 salı günü saat 16 

dan 17.30 a kadar Salıpazarıııja 

Necati bey caddesinde 416/-11~ 

No, lu depo önünde satılacak;ır. 

O gün muhammen kıymetin ~. 15 

şini bulmadığı takdirde iku,~i 

arttırmanın 9/12/933 Cuma gür.Ü 

a)"Dİ mahal \'e saatte icra olun .. -

rak en ı,-ok artlırana ihale edile -

cektir. Talihlerin salış günü ~1~· 
tinde mahallinde bulunacak olac 
memuruna ~;, 7 .50 pey akçekrile 
müracaatleri ilan olw1ur. (125121 

kulün paraya çevrilmesi yoli!e ı-------------

dairemizin 938/3908 sayılı do• - 'aı•••••••••••-• 
yasile vaki taleb üzerine daire -
mizce namıı · a tanzim edilip ad

resinize gönderilen ödeme emri 
arkasına mübaşıri ve mahalli po 

lisi tarafından verilen meşruhat-] 
ta ikametgıllumzın meçhul bu -

Junduğu anlaşılmış olduğundan 

ödeme emrinin 30 gün müdd-:-'L 
ilinen tebligat icrasına karar ve· 

rilmiştir. 

Tarihi ilandan itibaren nlha -

yet işbu bir ay içinde 936/3908 
dosya numarasile daıremize rr.ii

racaatla borcu ödemeniz veyahud 

aid olduğu mahkemeden icranın 
geri bırakilmasına dair bir karar 

getirmeniz lazımdır. Aksi takdir
de cebri icra yapılacağı ve yine 

bu müddet içınde mal beyanında 

bulunmanız bulwımazsanız ha -

pi..sle tazyik olunacağınız ve lıa· 

kikate muhalif beyanatta bulun

duğunuz takdirde hapis ceznsifo 

cezalandırılacağınız ve rehinön 

satılacağı malumunuz olmak ii -

zere bu babdaki ödeme emri teb

liğ makamına kaim olmak üzere 

tarafınıza 30 gün müddetle ila -
nen keyfıyet tebliğ olunur. 

11311/3908 

GÜZELLIGINIZ 
iÇiN 

KREM BALSAMİN 
KANZUK 

Bütün dünyaca takdir edil -
miş sıhhi güzellik kremleridır. 
Gece için yağlı. gündüz iı;in 
yağsız halis acıbadem çe itleri 
husu:ll vazo ve tüplerde satı -
lır. 

İNGİLİZ KANZUK 
ECZANESİ 

ISTANBUL • BEYO(;LU 



8- S O N T E L G R A F -21 inci Kiııun 1939 

Hangi Renk 
Sizi Mesud Eder? 

DEVREDİLECEK İHTİRA: 
BERATI 

cDemir ve manganezden anti -
mon ve arsen maddelerinin iza -
lesi için usul. hakkındaki ihtira 
için alınmış olan 4 şubat 1932 ta
rih ve 1368 numaralı ihtira bera
tının ihtiva ettiği hukuk bu kere 
başkasına devir veyahud mevkii 
fiile konmak için icara verileh; 
leceği teklif edilmekte olmakla 
bu hususa fazla malfımat edin -
mek istiyenlerin Galatadn, Aslan 
Han 5 inci kat 1-3 numanlar,1 mu· 
racaat eylemeleri ilan olunur. 

DEVREDİLECEK İHTİRA 

BERATI 

1939. YILB-AŞI 

Hava Kurumu 
Bliyük Piyangosu 
Büyük ikramiyesi 

500.000 Liradır 
1 ti;~;:;t~~ .. ~;:u~:;k,:;::~s;t~~~ j Ayrıca : 200.000 150 .0 0 0 100 .000 
1 

için alınmış olan 12 ilkkanun 1934 70.000 60.000, 50.000, 30.000 20.000 
tarih ve 1932 numaralı ihtira be- 15.00 0 lirahk ikramiyelerle 
ratının ihtiva ettiği hukuk bu ke- • 

re başkasına devir veyahud mev-

kii fiile konmak için icara dahı 
verilebileceği teklif edilmekte 

olmakla bu hususa fazla mallı -

mat edinmek istiyenlerin Gala -

ta.da, Aslan Han 5 inci kat 1-3 nu

maralara müracaat eylemeleri 
ilan olunur. 

( 400.000 ve 100.000) liralık 
iki mükafat vardır. 

Keşide Yılbaşı gecesi yapılacaktır. Biletler (2.5) (51 ve 
(10) l;ralıkiır. Vakit kaybetmede, hemen biletlerinitı alınız. 

Açık c.rt<ırma ilP gayrimenkul satış ilanı 

İstanbul 4 Üncü icra memurluğundan : 

Yazın insan kendini daha 
Kolaylıkla üşütür! 

Nezle 
Baş ağrısı 
Kırıklık 
Dikkat 
Ediniz bı 

1• l • • .. .. .. eı det ıı 
a amel erını gorur gorın 

DEVREDİLECEK İHTİRA 
BERATI 

Türkiye İmar Bankasına tamamı birinci derecede ipotekli olan A'mak lazımdır .l~İ ol-
Beşiktaşta Süleymaniye mahallesinin İdadiye ve Acı çeşme sokağında a !fi " 

cSiliıha arzani cihetten sevke- NEVROZİN soğuk algınlığının fena akibetler doğurmasırı 3 ~sı 
eski 42, 42, 42, 42 mükerrer ve yeni 171, 173, 175, 1 kapı sayılı dükkanı .. .. . . . İ d günde ·eıiP' 

dilen şarjörlü otomatik eslahai 
nariye için imlii. tertibatı. hak -
kındaki ihtira için alınmış olan 
23 şubat 1933 tarih ve 1584 numa-

havi ahşap hanenin evsafı aşadaclır. makla. beraber butun ıstırapları da dındırır. cabın ~evrozirı y 
171 No: Kapıdan girildikte !kara karasimen bir antre, iki oda, tatlı alınabılır. İsmine dikkat Taklidlerinden sakınınız, ve 

10 KADINDA 9 b 
FENA RENKTE BİR 
PUDRA KULLANIB. !~!!!~'!nil 

su bulunan bir mutbak, bu kısmın birinci ve 2. nci katlarile birlikte u-
verirlerse şiddetle reddediniz· 

Fena renkte bir pudra, yüzü
nüze korkunç bir makyaj man
zarasını verir ve sizi olduğu -
nuzdan daha fazla yaşlı göste

rir. Teninize uygun renkte bir 
pudra intihab etmenin yegane 
çaresi, yüzünüzün bir tarafında 
bir renk ve diğer tarafında baş
ka renk pudra tecrübe etmek

tir. Bu tecrübeyi hemen bugün, 
size parasız olarak verilecek 
yeni ve cazip renklerdeki To -

kalon pudrasile yapınız. Bu ye
ni ·Cild renkleri. (Kromoskop) 
tabir edilen en son ve modern 

bir makine vasıtasile karıştırıl
mıştır. Sihramiz bir göz, tam ve 
kusursuz bir incelikte renkleri 
intihab eder. 

•pudra renkleri> 
tecrübe edilebilir. ------------

mumi evsafı aşağıda ayrıca tesbit edilmiştir. I 
ralı ihtira beratının ihtiva ettiği 173 No: Cebhesi camekan, zemini Ç'imento dükkan olup 3 lira kira ge- """"."'" il ~ 
hukuk bu kere başkasına devir ve tirir. ı Istanbul komutanlığı 
yahud mevkii fiile konmak için 175 N E 1 d"'_,_,_ b ·· h d. 1 J o: vve ce L<NIUilJ, ugun ane ır. Salınalma Komisyonu lh!arı 

karıştırtlınıştır. Bu sayede pud- icara dahi verilebileceği teklif P- Acı su sokakdaki bir No. lu .kısım hanenin medhalidir. Bir antre, 
1
- . •. .. . . 

Tene gayet uygun bu yeni 
pudra sayesinde artık makyajlı 
bir yüz görüruniyecektir. Toka
lon pudrası, imtiyazlı bir usul 
dairesinde •Krema köpüğü• ile 

ranın saatlerce sabit; kalmasını edilmekte ohnakla bu hususa faz- idadi caddesinde zemin katta bir mutbak bir oda bir hela vardır. Bah- Naklıye ve Motorlu Bırlıkler o-
temin ettiği gibi pudranın cil - la malfunat edinmek istiyenlerin çe tarafından hane iki kattır. kulunda garaj ve manej yaptırı -
din yağlı tabii ifrazatını mas - Galatada, Aslan Han 5 inci ka! Zemin kat: Bu kısımda bir antre ve mermer musluklu bir taşlık lacağından açık eksiltme ile iha-
setmesine ve bu suretle cildin 1-3 numaralara müracaat eyle - üzerinde 4 oda bir hela. Bu kısnn 9 lira kira getirir. Diğer kısımda 3 o- lesi 19 Birincikiınun 938 Pazar -
kurumasına ve sertleşmesine ve meleri ilan olunur. da mevcut olup kapı No. sı 1 dir. 10 lira kira getirir. tesi günü saat 15 de yapılacaktır. 
binnetice buruşuklukların zu- lr----------·----.1 Birinsi kat: Bir aralık ve muhtelif sahanlı.k:lar üzerinde bir salon Muhammen keşif bedeli 847:; lira 
buruna da mani olur. Her vakit Deniz Levazım aetınal• 8 oda, 3 hela. 4 odası 10 lira kira getirmekte diğer 4. nde borçlu otur- 44 kuruştur. İlk teminatı 636 li -
krema köpüğile karıştırılmış ma Kom l11yonu iıA n ları maktadır. radır. İsteklilerin ilk teminat 
meşhur Tokalon pudrasını kul- İkinci kat: Çatı katıdır. Bir çatt odasından ibarettir. Binada elek- makbuz veya mektuplarile 249U 
l b . k ·· f d 1- Tahmin edilen bedeli (700) l k 2 3 dd 1 · 
anınız ve ır aç gun zar ın a trik tatlı su; bahçede iki havuz 4 ade: meyva ağacı ve bir adet su ha- sayı ı anunun - ma e erınae 

teninizde yapacağı cazib tekem- lira olan 2000 kilo elvan üstüpü zinesi vardır. yazılı vesikalarile berabec· ihale 
mülü görünüz, daima kutuların 3-12-938 tarihine raslıyan Cu - Umumi mesabası: 515 metre murabbaıclır. 255 metre murabbaı bi- gününden sekiz gün evveline ka-
üzerındeki Tokalon ismine dik- martesi günü saat lt.3o da açık na olup kalanı arsadır. dar vilayet nafıa fen müdi;rlük -

· T · k eksiltme usulile alınmak üzere · kat edinız. eninıze uygun ren Kıymeti: Yeminli üç ehli vukuf tarafındpn heyet; umumiyesine 7115 }erinden alacakları ehli:ıet vesı-
intihabında tereddüd ettiğiniz- münakasaya konulmuştur. lira kıymet takdir edilmiş olup tamamı arttırmaya konmuştur. kalarile belli gün ve saat'.e Fın -

1• f ı· t b ld 622 N 2 - Muvakkat teminatı (52) d kl d K t 1 k S t 1 de ut en s an u a o. 1 - İşbu gayrimenkulün artırma şartnamesi 20-12-938 tarihindc·ıı ı ı a omu an ı a ına ma 
k t dr · (T k lira 50 kuruştur. Şarlnamesi ko- · 1 1 · (3 posta u usu a esme o a - itibaren 938/1843 No. ile İstanbul Dördüncü icra dairesinin muayyen nu- mısyonuna geme erı. 77~) 

1 d 6) ·1 'ki misyondan her gun·· parasız ola - . 
on pu rası rumuzı e va o- marasında herkesin görebilmesi için açıktır. Ilanda yazılı olanlardan , •• 

rak verilir. 
lacak talebde size memnuni - fazla malumat almak isteyenıler, işbu şartnameye ve 1 dosya nu- Nakliye taburu için 4 çeşid ya-

kı d ·· 3 - İsteklilerin 2490 sayılı ka-yetle muhtelif ren er e nu • marasile memuriyetirnize müracaat etmelidir. pı malzemesi satın alınacafmdan 
i k k d nunda yazılı vesikalarla birlikte 1 b" · 'k· '"" munelik altı u a pa et pu ra 2 - Artırmaya iştirak için yukarıda yazılı kıy:netin yilzde 7,5 nis- pazar ığı 7 ırıncı anun o~o çar-

.. d - . ve belli gün ve saatte Kasımpa - b ·· ·· t 11 d F d kl d gon erecegız. betinde pey veya milli bir bankanın teminat mektubu tevdi edilecek- şan a gunu saa e ın ı ı a 
şada bulunan komisyona müra - K 1 k ı 

---------------------------- tir. (Madde 124) omutan ı satına ma komisyc -
saatları. (8458) İ 

Istanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden 
Emniyet Sandlğına borçlu ölü Bayan Cemile ve Celile varislerine 

-iliin yolile tebliğ: 

Bayan Cemile ve Celile Zincirlikuyu Atikalipaşa mahallesi Değir

men sokak eski 10 yeni 18, 18/1 ahşap iki evin tamanunı birinci derece

de ipotek göstererek 23/5/934 tarihinde 18823 hesap numarasile sandı

ğımıııdan aldığı 600 lira borcu 9/5/938 tarihine kadar ödemediğinden 

faiz, komisyon ve masarifi ile beraber borç 547 lira 71 kuruşa varmıştır. 

•Bu sebeple 3202 numaralı kanun mucibince hakkında icra takibi baş

danmak üzere tanzim olunan ihbarname borçlumın mukavelenamede 

·gömerdiği ikametgahına gönderilmiş ise de borçlu Bayan Cemile'nin 

Cibali Silivrikapı No. 8; Celile'nin Zincirlikuyu Atikalipaşa mahallesi 

ileğiranen sokak No. 18/l de öldüğü anlaşılmış ve tebliğ yapılamamış

:tır. Mezkur kanunun 45 inci maddesi vefat halinde tebligatın ilim su

ıretile yapılmasım a/rıirdir. Borçlu ölü Bayan Cemile ve Celile mirascı
ıları işbu ilan tarihinden itibaren bir buçuk ay içinde Sandığımıza mü

racaatla murislerinin borcunu ödemeleri veya kanunen kabule şayan 

lbir iitrazları var ise bildirmeleri lazımdır. Mirascılar ipoteği kurtar

'ınazlar veyahut başlıyan takibi us~l dairesinde durdurmazlarsa ip<>

ıtekli gayri menkul mezkur kanuna göre Sandıkça satılacaktır. Bu cihet

ller alakadarlarca bilinip ona göre hareket edilmek ve herbirine ayrı ay

ri ihbarname tebliği makamına kaim olmak üzere keyfiyet ilan olu-
nur. (8753) 

lstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden 
Emniyet Sarnlıgına borçlu ölü Bay Veysi varislerine ilan yolile 

tebliğ: 

3 - İpotek sahibi alacaklılarla diğer alakadarların ve irtifak hak- nunda yapılacaktır. steklilerin;rı 
İstanbul/ 4 üncü icra memur - kı sahiplerin.in gayri menkul üzerindeki haklarını hususile faiz ve mas- belli gün ve saatte komisyona g•l-

luğundan: rafa dair olan iddialarını işbu tlan tarihinden itibaren yirmi gün için- meleri. (728) c8774• 

Ü 
••• 

Evvelce sküdarda Sultan tepe ae evrakı müsbitelerile birlikte mem uriyetimize bildirmeleri icap edcc. 
Aks. h ld hakl t · ·1· il b. 1 drk b d ı· · İhale günü talibi çıkmıyan ve Hace Hasene mahallesinde 19 m'- ı a e arı apu sıcı ı e sa ıt oma ça satış e e ının pay-
ı nd h · k 1 l ihalesi 10 gün uzatılan İstanbul 

maralı evde mukimler iken ha - aşması an arıç a ır ar. 
4 - Gösterilen günde artırmıya iştirak edenler artırma şartnamesi- komutanlığına bağlı birlikler için 

len adresi meçhul bulunan Ha- ni okumuş ve lüzumlu malumat almış ve bunları tamamen kabul etmişi satın alınacak olan 17600 kilo is-
san Vahideddin ve Ayşe Behire- ad ve itibar olunurlar. panağın 35200 kilo lfıhana, 52800 
ye: 5 - Gayri menkul 3/ 1 / 1939 tarihinde Salı günü kilo pırasanın açık eksiltme i'e 

Mülga yetimler malları ödünç saat 14 den 16 ya kadar İstanbnl Dördüncü icra memurluğunda üç defa 1 ihalesi 10 birincikanun 938 cu -
sandığına izafetle İst. maliye M\l- bağırıldıktan sonra en çok artırana ihale edilir. Ancak artırma bedeli martesi günü saat 10.30 da yapı -

h k ~- .. zd 75 · · b im t · · · 1 lacaktır. Muhammen tutarları is-hakemat müdürlüğünün 8171336 mu ammen ıym.,,,ın yu e ını u az veya sa ış ıstıeyenın a aca-
ğına rüchanı olan diğer alacaklılar bulunup ta bedel bunların bu gay- panağın 1056 lahananın 1408 ve 

tarihli senedle alacag· ı bulunan pı asa 2244 1. d H · · ri menkul ile temin edilmiş alacaklarının mecmuundan fazlaya çık- r nın ıra ır. epsının 
639 l_ira 94 kuruşµn 1/3/931 la - mazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak üzere artırma 15 gün ilk teminatı 353 liradır. Şartna -
rihinden itibaren bermuci sened daha temdit edilerek 18 / 1 / 1939 tarihinde Çarşamba ııunu mesi her gün komisyonda görü -
% 9 faiz ve '.I 3 komisyon ve /'. saat 14 den 16 ya kadar İstanbul Dördüncü icra memurluğu odasında lebilir. İsteklilerinin ilk teminat 
10 ücreti vekalet ve icra masnF. artırma bedeH satış isteyenin alacağına rüçhanı olan diğer alacaklıla- makbuz ve mektuplarile 2490 sa-

r n b g · n.k 1 ile temin edilm· ı kl d f ı yılı kanunun 2 ve 3 maddelerir.-larile gayri menkulün paraya ce;-- ı u ayrı me u · ış a aca arı mecmuun an az aya 
çıkmak. şartile en çok artırana ihale edilir. Bö} le bir bedel elde etli! _ de yazılı vesikalarla beraber bel\; 

rilmesi yolile dairemizin 938/389(ı .h 1 1 t bed ı· d.. gün ve saatte Fındıklıda komu _ 
mezı;e ı a e yapı maz ve sa ış e ı uşer. 

sayılı dosyasile vaki taleb üzerı- 6 Gayri menkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya ve- tanlık satınalma komisyanuna 
ne dairemizce namınıza tanı;m 1 rilcn mühlet içinde parayı vermezse ihale kararı iesholunarak keneli- gelmeleri. •279> c8775. 
edilib adresinize gönderilen ö _ 1 sinden evvel en yüksek teklifte bulunan kimse ar?etmiş olduğu bedel
deme emri arkasına mübaşiri ve le almağa razı olursa ona, razı olmaz veya bulunmazsa hemen on beş 
mahalli polis tarafından verllen gün müddetle artırmaya çıkarılıp en çok artırana ihale edilir. Iki ihale 

arasındaki fark ve geçen günler için yüzde 5 den hesap olunacak [aı< 
meşrubatta ikametgahınızın meç

ve diğer zararlar ayrıca hükme hacet kalmaksızın memuriyetirnizce a-
hul bulunduğu anlaşılmış oldu - Jıcıdan tahsil olunur. (Madde 133) 

ğundan ödeme emirlerinin 20 gün 7 - Alıcı artırma bedeli haricinde olarak yalnız tapu ferağ har,cını 
ıruddetle .Janen teblngat icrasına yirmi senelik vakıf taviz bedelini ve ihale karar pullarını vermiye mec-
karar verilmiştir. burdur. 

'I:arihi Handen itibaren nihayet Müterakim vergiler, tenvirat ve tanzifat ve dellaliye resminden m;i-
20 gün içinde 938/3980 dosy:ı tevellit belediye rusumu ve müterakim vakıf icaresi alıcıya ait olmayıp 
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Bay Veysi Topkapı Merkezefendi mahallesinde Balıklı mevkiı ve Çır

pıcı caddesinde eski 12, 12 mükerrer yeni 30, 31 numaralı iki bap hanenin 

tamamını birinci derecede ipotek göstererek 2/3/927 tarih,,1de 2917 he-. 
1 

sap numarasıle sandığımızdan aldığı 200 lira borcu 26/7 /938 tarihine numarasilc dairemize müracaatle 
artırma bedelinden tenzil olurnur. 

İhale günü talibi çıkmıyan ve 
ihalesi 10 gün uzatılan 33. tümen 
birlikleri için satın alınacak olan 
15000 kilo ispanağın 30000 kih 
pırasanın 300000 kilo lahananııı 

açık eksiltme ile ihalesi 10 birin
cikanun 938 cumartesi günü saat 
11 de yapılacaktır. Muhammen 
tutarları ıspanağın 975 pırasanırı 
1275 ve lahananın 1350 liradır. 
Hepsinin ilk teminatı 270 lira<lır. 
Şartnamesi her gün komisyonda 
görülebilir. İstaklilerin ilk terni -
nat makbuzu veya mektuplarile 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3 ma':lde
lerinde yazılı vesikalarla beraber 
belli gün ve saatte Fındıklıda 
Komutanlık satınalma komisyo -
nuna gelmeleri. c280 c8'176. 
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1 
kadar ôdemedığinden faiz, komisyon ve masarifi ile berab~·r bor~ 265 

'lira 22 kuruşa varmıştır. Bu sebeple 3202 numaralı kan n mucibince 

tıakkında icra takibi başlanmak üzere tanzim olunan ihbarname borç

lunun mukavelenamede gösterdiği ikametgtıhına gönderilmiş ise de 

'borçlu Bay Veysi'nin Eliızizde öldüğü anla~ılmış ve tebliğ yapılama

mıştır. Mezkur kanunun 4:; incı maddesi vefat halinde tebligatın ilanı 

ı;uretile yapılmasını amrdir. Borçlu ölü Bay Vey>i m ra cılar işbu ilim 

'tarihinden itıbaren bir b.uçuk ay içinde Sa'rldığımız.ı müracaatla mu

:ı-islerinin borcunu ödemeleri veya kanunen kabule ş<.yan bir itirazları 

var ise bildirmeleri lazımdır. Mirascılar ipoteği kurtarmazlar veyahut 

'başlıyan takibi usul dairesinde durdurmazlarsa ipotekli gayri menkul 

mezkı'.ır kanuna göre Sand>kça satılacaktır. Bu cihetler alakadnrlarca 

'bilinip ona göre hareket edilmek ve herbirine ayrı ayrı ihbarname teb-

liğı makaıruna kaim olmak üzere keyfiyet ilan olunur. (8750) 

İşbu gayri menkul yukarıda gösterilen tarihte İstanbul Dördüncü 
borcu ödemeniz veyahud aid o!- · 

Icra memurluğu odasında işbu ilan ve gösterilen artırma şartnamesi 
duğu mahkemeden icranın gerı dairesinde satılacağı ilan olunur. (12504) 
bırakıln1asına dair bir karar r,"'

tirmeniz liı.zımdır." Aksi takdirde 

cebii icra yapılacağı ve yine Cıı 

müddet içinde mal beyanında bı•. 

lunmanız bulunmazsanız hapisle 

tazyik olunacağınız ve hakibt" 

muhalif beyanatta bulunduğu -

nuz takdirde hapis cezasile cet~ -

O rman Keruma Genel Komutanlığı İstanbul 
S-.tınalma Komisy0nu Riyasetinden : 

19/İkinciteşrin/938 Cumartesi günü kapalı zarfla ihalesi 15zım ge

lrn 54000 kilo sığır etınin Atatürk cenaze merasimi dolayısile heyet 

tamamile teşekkül edemediğinden ihalesi mümkün olamamıştır. 

Sığır etinin gene kapalı zarfla münakasası 9/Birincikanun/938 Cu-

landırılacağınız ve rehinin satı _ ma günü saat 10 da ihalesi aynı mikdar üzerinden yapılacaktır. 

Jacağı mı.lümunuz olmak üzere Muhammen bedeli 18900 liradır. Teminatı muvakkatesi 1417 lira 

tarafınıza 20 gün müddetle itanen 50 kuruş olup 1 inci Mıntaka Orman Mes'ul Muhasipliğine yatırıla-
keyfiyet tebliğ olunur. 938/389tJ caktır. •8590• 
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Nakliye ve motörlü birlikler o

kulu ihtiyacı için lüzumu olan 
beş çeşit yapı malzemesi satın a-

Sahib tıe neıriyatı idare ed-.ı 
BOf muharriri 

ETEM İZZET BENİCB 
ioa Teıp.f Matbun 

lınacağından pazar . gUı10 1 .,~ • "rtcsı o ' 1 
kanun 938 paza J<Oı1' ·aP 
10.30 da Fındıklıd9 rıd~ ~ ·;r. '4 

satınalma komisyorıubelli gı 
caktır . . İstekliJcrirıl:ırııelCI"17ı 4 • 
satte komisyona g ,6 
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Ordu evi ıçın ıu. satırı .~j~ 
şit yapı malze~es~ J3irirı'~e f'I 
gı• ndan pazarJıgı o\ ıı ...,, 1"" 

·· ·· 58• )w' o'J' 
938 pazartesi gun\ 58 tırı8 J;' , 
dıklıda Komutanl;acal<tı1·11e ~~jl 

1 

misyonunda .ya~ı ve s•8 , ( (ıl 
illerinin bellı ~ (277) 
m isyona geJmelerı. 


