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ARLAR, SEFERBERliK YAPTILA 
Taleblerinden hiç biı· fedakarlıkyapmamıya ve icab eders 
unları sil.ah kuıivetile elde etmeğe karar verdi·le 
Berlin, Macarlarıri yalnız ırk noktasından hakh olduklar. şeyleri is emekle 
i k ti fa e d e re k m u t e d il da v r a n m a 1 a r ı n ı Peşte' ye ta v si ye etti 

istikbal için Prag'dan teminat alan Almanya, Tuna havz"asında kendisi için 
olacak bir devletin daha çok zayıf lamasına mani olmıya karar 

iyi bir yardımcı 

Orrt~ 
• 

Müsademeleri n harbe 
inkılab ederek Lehista .. 
~ da müdahale eyle .. 
mesinden korkulu y 0 r -L ondra 15 (Hususi)- Ma • 

carlar Rutcnyanın taına .. 
mile Macaristana ilhak e. 

~lmesinde, Slovakyanın en nıü
hını kısımlarının kendisine veril· 
mcsind~ sonuna kadar ısru et "' 
mektedirler. 

Macarlar V arşovanın tesirilc bu 
aşırı taleplerde bulunurken b 
dileklerine İtalyanın müzah ~ 
edeceğinden emin bulunmaktedre 

.:· dl a ır. 
yı.m Macarlar Alnıanyanın da 

•YDı surette kendi daval 

IAcaba 
Doğru mu? 

- •• ;I 

Almanya İngiltere ile 
yaptığı bahri itilafı 

fesh edecekmiş 
Roma 15 (Hususi) - Berlinde

ki İtalyan mü.şahidlerinin fikir ve 
miitaleasına gö,-e İngiltere tesli -
hatına devam ettiği takdirde Al
manya, İngiltere ile akdetmiş ol
duğu deniz itilafını fe.'1hedecektir. 

• 
vermış 

• 

Ünıvcrsitemizin teklimlilil hakkında dün kıymetli izahatta bulunan ve bugün yeni tearıs yılını açan 
Rektör Cemil Bilsel ve bu sabah açılış merasiminde bulunan bir talebe grupu 

Üniversite bu sabah açndı 
• ~ m" ah arına 
V uz ereıt eylem.esi için büyük 
1 &ayretle.r sarf etnıektedlıle• F 11 bt ~. a • 

Son Telgraf - Ahiren Münihte 
Hitler Çemberlayn arasında İn
giltere - Almanya ebedi dostluk 
misakının aktcdildiğinc ve Hit -
ler hiçbir zaman İngiltere ile kar
şılaşmak istemediğini samimi o
larak temin ettiğine göre bu ha
ber ihtiyatla karşılanmalıdır. 

.. J 1 , 'l ş f Al ıncı yılana giren Üniversitemiz, ~,vrupa Universitele· 
rile mukayesesinden lehimize kaydedilecek mühim 

bazı tefevv11klar arzetmektedir. 

-------------------------------------- . -ı 
Bedinin Çekoslovakya ile Çekoslovakyaya yüriimeğe hazır lanan L"iı motörfü kıt'aları l./ ~ u e 

1 ltalya Hitler'in itirazına meydan bırak· 
mamak için Çek • Macar ih~l!ifını 

halletmek üzere yalnız hariciye 
naz,rlarının toplanmasını istiyor 

Hariciye Vekilinden 
vaziyet hakkında 
uzun uzadıya 
izahat aldılar 

Rektör, Universite memleketin itibarına ve 
hale gelmiştir, diyor 

ve Varşovaya dayanarak taleble
ıinden vazgeçmemektedirler. 

Binaenaleyh Macarlar taleble· 
Enden hiçbir fedakarlık yapma • 

, 

ı 
mağa ve icab ederse bu haklarını 
silahla elde etmeğe karar vermiş· 1 

lerdir. 1 
(Devamı 6 ıncı sahifede) , 

Bi,. günde iki cinay'!~ 

iskambil oynarken hırsla .. ! 

İstanbul, 14 (A.A.) - Dün 
Ankaradan gelen Hariciye Ve
kili Dr. Tevfik Rüştü Aras, öğ
leden sonra Dolmabahçe sara
yına giderek Reisicümhur Ata
türk tarafından kabul buyu
rulmuş ve uzun müddet yanla
rında kalarak muhtelif ınesail 
hakkında maruzatta bulunmuş· 
tur. 

itimadına layık bir 

nan iki ortak boğaz _D_,;,.a-h-il-ig_e_v_·e-kili 

Berliıile Çekleri uyuşturan yeni 
Çek Hariciye Nazırı Şvalkofski 

boğaza geldi ve birisi öldü Şehr~de 
:~ş~ğı ve Macarların aşırı ta - iki marangoz esKİ münaferetin hırsını 

erınc taraftar görünmediği yenemiyere·k birbirlerine saldırdılar 
ancak yalnız M , 

Dahiliye Vekili ve Parti genel 
sekreteri Şükrü Kaya bu sabahki 

Dershanede yeralmak için 'Crnivcrsi te merdivenlerinde yarış eden talebe 
(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Ç k . . . acarlarla meskUn Dün akşam şehrimizde iki feci Mercanda Rızapaşa arsasında e arazısının M . 

::~:::~te~~v:::ı::~ta::ı~:~~ ~~~:~~~~~~i~e~~~~~dsau~e: ~:~- ;,ae~~~~~~~liyi:~:~:e
2 

b~~!~a:::~ l .. spanya ve Cekoslo vak~ va 
Buna ra ~ taneye kaldırılmıştır. tindki kahvede arkadaşlarile gece # 'J 

gtnen Macarlar Roma Vak'anın tafsilatı şudur: altı kol iskambil oyunu sırasında ' 
tehli-

r··c~C~)-L~,~1~-M~~-~~~=~~~w ;~~- kekri yahşhrı~~a çahşıhrken 
selesinden ufak bir ağız kavgası u a k ş k 'd h b k .. z l ş t l yapmıştır. z a r a a r @ 

_____ : __ _ 
AKINI .................... 

Midilli naşıl battı ? 
• 

,, i 

~, , .._ . 
•· ;en doğru ·k ı \)•;\.. . vesı a ar .. .. ~ ,•;' 

Pel[.. ~- ~~~ ~0~ • .:ı'elgraf'da okumıya başlıyacaksınız. 

Oyun bittikten sonra; Ali, Hasan 
ile olan münazaayı yenilemiş, iki 

::~·~~ı.~:tb~~c~=~ ~~~ürv:::~ ı . Şimdiki harb, Çinin mahiyetini tayin edecektir 
için Hasan kahveden çıkmış, hır
sını bir türlü yenemiycn hiddetli J ondra 15 (Hususi) - Uzak-ı 
sandıkçı da arkasından sokağa uğ- şark vaziyeti gittikçe tehli-
ramıştır. keli ve nazik bir safhaya 

Kaldırımlar üzerinde yeniden girmektedir. Japonlar Kanton ve 
alevlenen kavga, iki arkadaşın bo- ijankov demiryolunu kesmeğe ve 
ğazboğaza gelmelerini intaç etmiş, Çinin en mühim iki büyük şeh -

(Devamı 6 ıncı sahifede) rini ele geçirmeğe çalışmakta -

dırlar. 

Japonların cenubi Çine yaptık
ları ihraç harekatı bcklenilmiyen 
bir zamanda ve büyük hazırlık -

lardan sonra yapıldığı cihetle 
Çinliler buraCia esaslı bir 
mukavemette bulunamamışlar ve 

Japonlar baş döndürücü bir sürat< 
le ilerlemeğe başlamışlardır. Bu 
ielrleyiş karşısında Kanton'un bo
şaltılmasına başlanmıştır. 

Japon kuvvetleri Hankov'dan 
önce Kanton üzerine yüklenmekle 
Çinlilerin haricden ve deniz yolile 

Üniversite bu sabah altıncı te 
ris yilına başlamıştır. Altı yılda 
beri olduğu gibi, bugün de b 
başlangıç mutad merasimle ya 
pılmıştır. 

Bütün fakültelerle fakülteler 
bağlı mcktebler talebesi sabah k 
ranlığından itibaren Üniversite 

ye gelmeğe başlamışlardır. 
Konferans salonu dış kapıları 

na kadar hıncahınç dolu idi. 
Merasime saat tam onda baş 

landı. 

Evvela Üniversite Rektörü kür 
siye 'Çıkarak söze başladı ve kül 
tür ve üniversite tarihinden balı 
sederek, diğer memleketler fa 
~lteleri ve üniversitelerile bi 
zırnkilerin ayni mükemmeliyett 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Çan Kay ~ek 
her türlü muavenetten ma.brwn 
kalmalarını temin etmek tstemet

(Devamı 8 mcı sahifede) 
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Tıbbi meseleler 

Husyeleri 
çıkartılanlar 

Halkın 
Hükumete 

• 

Memlekete aid 
resimler 

Hatay' da 
Kıtaatımız Antakya' -
dan çekilmiş değildir 

Almanya'daki ilmi 
tedkikler 

italyada'ki kongre çok 
muvaaffakiyetli geçti 
Doktor İbrahim Zatinin gazetemizP beyanatı 

A 
lmanyada toplanan 1 inci Kriminoloji kongresine hükUınetinıiz na
mına iştirak eden Doktor Fahreddin Kerim Gökay ile Doktor 
İbrahim Zati memleketimize dönmüşler ve kongre intıbalarını 

Sıhhiye ve Adliye VekMetlerine birer raporla bildirmişlerdir. 
Doktor İbrahim Zati bu hususta bir ınuharririınize şunları söyle

ınistir: 
• - •linci beynelmilel Kriminoloji kongresi; birisi •çocuk cürümleri· 

nin sebeb ve teşhisleri• ile alakadar olan bir seksyonla diğer 2 seksyona 
ayrılmıştı ve ben bu branş üzerinde fransızca bir rapor hazırlamıştım. 

Bu rapordan 150 kadarı kongre azalarına dağıtıldı ve hatta kifayet 

bile etmedi. 
Bu seksyonda İtalyanlardan sonra yani <l üncü olarak ben ve sonra 

da Fransız murahhasları tezimizi müdafaa ettik. 
Tabü bu tez; daha ziyade profilaks mahiyette idi ve umumiyetle 

de tasvib olundu. 
Romanm meşhur Kapitolmıda ve Jül Sezar'ın tarihi salonunda ilk 

içtimaını akteden kongremiz 5 gün devam etti ve toplantılarda bütün 
faşist erkanı, nazırlar ve Prensler hazır bulundular. 

Birinci toplantı günü öğleden sonra yeni yaptırılan mükeııı.mel ve 
muhteşem 'Üniversitenin Hukuk fakültesi salonlarmda içti"!aa devam 

olundu. 
Türk heyeti her yerde- da.ima sempati ile karşılandı. 
Kongre günlerinde ziyafetler ve süvareler de verildi. Ezcümle 

Kapitolda Roma valisi bir resmikabul tertib etti. Littorya'da bir tenez
züh yapıldı. Grand Otelde de ziyafet ve süvarelerde hazır bulunuldu. 

Kongre sonunda bütün azalar Adliye Nazırı ve faşist erkanı ile be
raber Napoliye gittik. Orada dünyanın en mükemmel ve modern •mlic· 
rim çocuklar ıslahhanesi• ni uzun uzun tetkik ettik. 

Doktor İbrahim Zati kongreden evvel Almanyada da hapishaneler 
hakkında tetkikler yapmıştır. Mumaileyh bu hususta da demiştir ki: 

- Almanyada, bilhassa Münlh şehrinde modern hapishanelerde 
ve birkaç senedenberi orada tatbik edilmekte olan kastrasiyon meselesi 
üzerinde tetkikler yaptını. 

Bu mesele, gayrikabili ıslah olan mahkumların, alkoliklerin nesil
lerini kurtarmak üzere talbik edilen bir usuldür. Yani husyelerini 
çıkarmak ... 

Münib hapishanesinde bu kabil husyeleri çıkarılan bazı mahkum
lara tesadüf ettim. 

Bu ameliyenin yapılmadan evvel bütün mahkumların mükerrer 
ve yekdiğerlerini temyiz eden birer ~eyeti tıbbiyeden geçtiğini ve böy
lece ameliyenin tatbik olunduğunu biliyorduk. Bu sler bunu bizzat 
görmüş olduk!. 

10 liraya pasapJrt 
Satın ~fmış 
Satıcı mahkemeye 

verildi 
Hükumete borçlu olduğundan 

harice kaçması ihtimali göz önü
ne alınan Müller ismınde birinin 
bir müddPt evvel pasaportı\ elin·· 
den alınmıştı. Müller 15 lira mu
kabilinde Yohan Mayer isminde 
birinin pasaportunu alarak kaç
mıştır. Pasaportun sahibi Yohan 
Mayer ~·akalanarak adliyeye ve
rilmiş \'e dün birinci sulh cezada 
muhakemesine başlanmıştır. 

Yohan Mayer pasaportunu Mül
lere satmadığını yalnız Müllerden 
borç olarak 15 lira aldığını ve re
hin olarak pasaportunu bıraktı -
ğını söyl<'mi.~tir. Yohan Mayerin 
muhakemesine gayri mevkuf o
larak devam edilecektir. 

1

~KÜÇÜK HABERLERi! 
= * Son hadseler münasebetile 

dün Sofyada kütle halinde 3 bin 

kişi tevkif edilmiş bunun iki bini 

salıverilmiştir. . * Orta Avrupada bazı memle -

ketlerde gümrük muamelesinin 

uzamasından dolayı dün ekspres 

beş saat rötarla gelmiştir. 

* Maarif müfettişlerinden İs • 

mail Hikmet, Efgan hükumeti 

maarif müsteşarlığına tayin edıl
miştir. * Başvekilimiz dün yeni Arn3-

vudluk sefirini kabul etmiştir. * Beynelmilel fotograıneğri 
kongresi dağılmıştır. Memleketi · 

miz kongrede İngiltere, Almanya, 

Fransa ve İtalyadan sonra derece 

alınış, muvaffakiyet kazanmıştır. 

• 
itimadı 
Belediye intibabınrn 
netıcesi bunu amirdir 

Ankara 14 (A.A.)- Dahiliye 
Vekili ve Parti Genel Sekreteri 
Şükrü Kaya, son yapılan beledi· 
ye intihabatından alınan netice 
münasebetile, Umum Müfettişler, 
vali va Cumhuriyet Halk Partisi 
başkanlarına, ve P~rti teşkilatı ol· 
mıyan vilayetler valiliklerine a· 
şağıdaki telgrafı göndermiştir: 

·Belediye intihabatının neti • 
celerini almış bulunuyorum. Bu 
defaki intihabın her tarafta ge • 
rek halkımızın intihaba iştirak -
teki büyük alaka ve nisbeı.i ve 
gerek namzedlerimize karşı gös
terdikleri itimadı ve intilıa bın 

yüksek bir intizam ve disiplin da· 
iresinde cereyar. eden tarzım mü· 
talea ve intıbalarımla Farlı U • 
mumi Reis vekiline arz ve key'i· 
yetin Umum! Reisimiz Büyük Şef 
Atatürke sunulmasını kendil~rln
de_n istirham etilin. Filhakika 
yüksek Türk milletinin her za -
man ve her yerde Ulu Şef At'\ -
türke ve onun rejimine ve Cum
huriyet Halk Partisine ve hil~
metine gösterdiği itimad ve bağ
lılığın bu en yeni misali milleti • 
mizin medeni, siyasi olgunluğu • 
nun ve Parti disiplinine dikkat 
ve riayetin bariz bir tecelli ve te
zahürüdür. 

Dahiliye Vekili ve Partimizin 
Genel Sekreteri olmak haysiyetile 
yine kendi eseri olan bu parlak 
ve manalı neticeyi milletimize, 
şehirli ve kasabalı vatandaşları • 
ınıza şükranla arzetmeği ve Par
ti üyelerine de bu milli muva! • 
fakiyetten dolayı teşekkür ve teb:
riklerimi sunmayı şerefli bir va
zife bilirim.• 

-*-KAtlp ve mUba,fr elınıy'.>r 
İstanbul Cümhuriyet Müddeiumu

r.ıiliğinden: 

İstanbul :ıdliyesinde açık bulu
nan (1000) kuruş maaşlı zabıt ka
tıpliği. 40 lira ücretli süvari müba
şirliği Ye 600 kr. maaşlı piyade mü
başirliklerine memurin kanununun 
c4• üncü maddesinde yazılı memu
riyete tayin şartlarını haiz istekliler 
arasında imtihanla münasipleri alı
nacağından, katiplik imtihanı 25/ 
10/938 salı günü saat 10 ve 
mübaşirlık imtihanı 18/ 10/938 
salı günü saat 10 da icra kı -
lınacağından taliplerin liıakal orta 
mektep mezunu olduklarına dair 
şehadetname veya. tasdikname ile 
memurin kanununda yazılı belge

NAHiD snun 
İki iiç gün evvel Beyazıd kah· 

veleriııden birinde Bedri Rahmi· 
ye, dün de Tünelde Cemal Tollu
ya te•adüf ettim. Halk Partisinin 
resim yapmak üzere her birini 
memleketin bir tarafına yollamış 
olduğu öteki ressamlar da dön· 

Maarif ıslahatı 
miişler demek. Kendileri yola çık· 
madan da yazmış oldıığum gibi, 
onlara verilmiş müddeti ben az 
buluyorum. Bir şehre gidip orası
nı civarile beraber gezmek, en 
güzel köşeleri keşfetmek, o keşfe
dilen yerlerin güzelliklerini hafı· 
zaya ve ruba sindirecek kadar 
seyretmek üzere, sonra vücude 
getirilecek eserler arasın dan res
mi intibaplara imkan bırakmak 

için de müteaddit, on on beş re• 

siın yapmak üzere bir tek ay .. cid
den az değil mi Vakıa bir ay de
ğil on ay da verilse tek eser vü
cude getiremiyecek kadar kısır 
san'atkarlar yok değildir. Lakin 
gönderdiğimiz ressamları normal 
badlerde eser veren, hatta müthiş 
bir huınma ve ihtiras içinde çalı· 
şan kimseler olarak ta kabul et
sek, tayin edilmiş müddetin yine 

az olduğunu teslim zaruridir ve 

yapılıyor 
!erini kaldırmış ve memleketi· 
rnizde olduğu gibi her ilk mekte· 
be bir numara verilmiştir. Bade
ma bu mektepler, el inci ayni ilk 
mektep., c20 inci ilk mektep• gi
bi numaralarla anlıyacaklardır. 

Şam gazeteleri Antakyadaki 
kıtaatımızın Antakyadan Beyla • 

na çekilmiş olduğunu yazmışlarsa 
da Şam yüce komiserlik de - ı 
legasyonu bir resmi teb - ı 
liğ neşrederek bu haberi 
nasebetle Şam istihbarat dairesi 

müdürü kolonel Bone mahalli ga· 
zetecileri yanına davet ederek 

gazeteleri bu kabil askeri haber· 
leri yazmaktan menetmiştir. 

Mektepler nçıldı 
Halayda bütün şehir, ka· 

za ve köy ilk mektepleri ayın 

· 10 uncu gününden itibaren açı· 
larak 338-339 ders yılı çalışmala
rına başlamışlardır. 

Yeni hükı1ınet, evvelce •Köprü 
ilk mektebi., cHabibinneccar ilk 
mektebi> vesaire gibi isimler ta
şıyan bütün ilk mekteplerin isim-

Hatay Maarif Vekaleti; tahsil 
çağında hiçbir kimsenin mektep
siz kalmamasına azmetmiştir. 

Bun.un içn - talebe mevcudu anla
şlıdıktan sonra - daha birçok mek
tepler açılacak ve muallmler ta
yin olunacaktır. 

Antakya lisesi 
.Antakya lisesi» isminin Ha • 

tay erkek lisesi. ne çevrilmesi ve 
bu münasebetle muhteşem bir a
çılma merasimi yapılması karar
laştırılmıştır. 

Bu merasimde Hatay Maarif 
Vekili Faik Türkmen oğlu da bir 
nutuk söyliyecektir. 

bu seyahatlar tekerrür edecekse i=======...,,,===================-"" 
müddetlerini uzaltınanın çok da- Kontrpla" Kcıların Zirai kalkınma etra-
ba güzel neticeler vereceği mu- fında hazırlıklar 
hakkaktır. Diğer taraftan, res· 
saınlarıınızın hemen hepsi hoca Ziraat Vekaleti; zirai kalkınma 

olduklarına göre bunlardan mil- Ş'ıka" yetlerı· programına uygun olarak evvelce 
him bir kısmı da vilayetlerin füe getirilenlere iliveten ayrıca bir 
ve ortamekteplerinde resim okut- çok orak, çayır ve balye maki-

maktadırlar. Kendilerinden bu- Mahallind.e tedkik İçin neleri sipariş etmiştir. 
lundukları yerlere ait eserler is- Ankııradan bir Ayrıca köylüye dağıtılmak üze-
temek ve bunları vücude getir· re hastalık nümunelerini ihtiva 
meleri için de onları teşvik ve hl· memur geldi eden bir kitap ta hazırlanmakta-
maye eylemek doğru ohnaz mı? Yeni bir kontrplak nizamname- dır. 

Bundan hır. kaç yıl 0··nce Kayse- 1 k 1• ki · t Bu kitaptaiq resimler 5 renkli si yapı an ontrp a arın ıs an-
riye yaptığım ~ir ufak seyahatte, darına başlandığını yazmıştık. olarak tertip olunmaktadır. 
şimdi Resim Galeriınizin ınüdürü Bu nizamnamenin tatbikile el· -=o=--
olan Halil Dikınenei orada lise )erinde malı bulunan kontrplak- Bir lngiliz mekteb 
resim hocası olarak taıuınıştım. çılar müşkül mevkie düştükle- gemisi geliyor 
Temmuzda bile karları eriıniyen rinden Ankaraya bir heyet gön-
Erciyeş'in eteğinde bulunan ve derınişlerdi. Bu ayın 26 sında Vindiçtriha 
Selçuk sultanlarının cidden enfes Heyet alakadar makamlar nez- adlı bir İngiliz mektep gemüıi li-
a'bı'de ve bı'nalarını sı'ııesı"nde sak- d" manıınıza gelecektir. dinde teşebbüslerini bitirmiş, un 
Jıyan bu eski şehirde birkaç sene· h . d" .. t·· Gemi 31 Birinciteşrin akşaını-

şe rimıze onmuş ur. na kadar burada kalacaktır. 
denbcri bulunduğu halde oraya a- Kontrpliikçıların itirazlarının 
it hiçbir eser yapamadığını, bez- ne dereceye kadar doğru oldu • --)f--

gin bir eda ile söylüyordu. Memle- ğunu tetkik etmek üzere de ayrı- Bir gene d@ktorumuzun 
ketin her tarafına serpilmiş olup ca şehrimize bir memur izam e· muvaffakıyeti 
içlerinde hakikaten kıymetli bir dilmiştir. Bu memur hemen dün-
fırra"a sahip olanları bulunan re- Genç doktorlarımızdan Sadi May 

, " den itibaren tetkiklere başlamış- c h h t · d af 
sim hocalarımızın bulundukları erra paşa as anesın e muv · 

şehir ve kasabalara ait eserler tır~ekfilet bu tetkikata dair veri fakiyetle imtihan vererek birin-
viicude ge,tirmeleri hususı•nda ci sınıf kulak mütehassısı olmuş-

lecek rapqra göre kat'i bir karar tur. 
sistemli biı''himaye v~ teşvik usu-

verecektir. 
lü düşünmeliyiz. 

---00--

ltrini hamilen imtihan gününden ~ıa•m•maEllilllöll'ii' m1111•ıııııı. 
bır gün ev\'eline kadar adliye en- ,. 

cümenine ınüracaatlarının ve k3.· 1\ L o M 
Bir torba bronz 

para çalmış 

,357 Hicri 
Şaban 

20 1 

IJ54 Rum! 
Birinci Teşrin 

2 

tiplik imtihanına gireceklerin ayrıca U . 
ciaktılo imtihanına tabi tutulacakla-
ıı ilan olunur. 

KALBE 
GiREN 

HIRSIZ 
~nenin en orijinal rom:'\ntnı 

~o Telgraf'da oku~·acaksı ' il 

A K 1N1 
Midilli Nasıl 

Battı? 
-

En doğru vesikalar 
Pe'k yakında Son Telgraf'da 

okuııııya başlıyacaksınız. 

Zindankapıda zahireci Musta
fanın dükkanına girerek bir tor
ba içinde bulunan 165 lira bronz 
para çaldığından yakalanarak ad
liyeye verilen sabıkalı Mustafa 
dün dördüncü asliye ceza mahke
mesinde üç sene hapse mahkum 
edilmiştir. -·-iki aya mahkum oldu 

Küçük Ayasofyada Medihanın 

evine girerek hırs121ık yaparken 
yakalanan Hilmi adında biri dün 
birinci sulh ceza mahkemesinde 
iki ay hapse mahkum edilmiştir, 

Yıl l~J!!, Ay, 10 Gu•,288 rlım163 

16 1cl TeşrinıCumartesı -
Vakiti ar v ... ıı E .. aı 

sa. d • ... d. 

Güneş 6 08 12 J5 
Öğle 12 00 6 27 
ikindi 15 07 Q 33 

Akşaın 17 33 12 00 

Yata 19 ll2 1 31 

lms~k 4 32 10 59 
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AŞK VE MACERA ·ROMANI: 4 

Galıba babasının has- ı 
tahğı yüzünden Kolleji bitirme
den çıkmağa mecbur olmuştu. 

Perihan Alman kültürile büyü
müştü. Nişanlısı Nihat Akgün de 
Almanyada tahc,.linı tamamladı

ğı için çok iyi anlaşmışlardı. 

Cahide, Perihandan daha güzel, 
daha gösterişli. daha boylu bir 
kızdı. Belki bir iki yaş Perihan
dan büyüktü. Fakat yirmi yaşın
dan fazla göstermiyordu. Zaten o 
bu yaştan da büyük değildi. 

Cahidenin Perihana benzemi
yen bir tarafı vardı: Perihan da
ha ciddi, daha samimi bir kızdı. 
Konuştuğu insana çok çabuk iti-

Yazan: İskender F. SERTELLİ 

mat telkin ederdi. 

Cahideye gelince: İşte burada 
ayrılıyorlardı. Cahide çok şen ve 
şakacı bir kız olmakla beraber, 
karşısındakinin kolay kolay iti
madını kazanabilecek karakterde 
değildi. Geçici hevesleri, manasız 
hatta gülünç gayeleri vardı. Pe
rihanla hiç te anlaşamazlardı. Pe
rihan ona: 
' Cahide de Perihanı safdillikle • 
itham ederdi. 

- Sen melankolik bir kızsın! 

Sinirlerini tedavi 
0

ettirmelisin 
Diye alay bile ettiği vakitli. 
Halbuki, İsviçrede çok sıkı bir 

disiplin içinde yaşıyan ve ailesin-

den de çok iyi bır terhiye alrruş 
olan Reşat, hakikaten de ciddi ya
ratılmıştı. Kadınların yüksek 
sesle ve fazlaca gülüşlerine bile 
tahammül edemezdi. Mütaassıp 

değildi .. fakat, hoppalıktan, in
sanların mukaddesatına dil uza
tan züppelerden hiç te hoşlanmaz
dı. 

Bayan Pakize, şüphe yok ki, 
bunları düşünemezdi. Böyle bir 
mukayeseyi yapabilmesi için, Re
şadın onlann yanında fazla kal
ması liizundı. 

Dört beş gün içinde Reşat, ka
vun ol~a, koklanıp anlaşılamazdı. 

Fakat, gönül bu ya .. hazan ha
yatta birbirine zıd yaradılışlıı çift
lerin mes'ut oldukları da görül
memiş midir? 
Reşat ta, belki Cahideyi seve

cekti. Fakat, bunu şimdiden kiın 
tahmin edebilirdi? 

* Yemek yiyorlardı. 
Nihat Akgün de o gün hangar-

dan izııı alarak yemeğe gelmişti. 
Nihat çok maddi düşünceli bir 

gençti, Reşadın İsviçreden gelişi
ni pek tabii olarak karşılamıştı. 

Bayan Pakize sofranm başında, 
çiftler de yanyana oturuyorlardı. 

Cahide, Reşadı görür görmez 
hoşlanmış, şe,n kahkahalar atarak 
neş'esini içinde tutamaz bir hale 
gelmişti. 

Perihan: 

- İyi ki geldin, Cahideciğim! 
diyordu, sen olmasaydın, belki de 
hiç gülmeden kalkacaktık sofra · 
dan. 

Nihat Akgün son uçuşlarını bü
yük bir heyecanla anlatıyordu. 
Reşat mütebessimdi.. herkesle 

ayni samimiyetle konuşuyor, bil
hassa Perihanın nadiren yüzüne 
bakıyordu. 

Bayan Pakize: • 
- Nihayet nikah memuru Bay 

Nuriyi kandırabildik. Kaymakam 
da müsaade etti, oğlum! Şimdi 

senden 2\in bekliyoruz .. 

Diyerek, müstakbel damadile 
konuşuyordu. Arada bir: 

- Reşat, oğlum,, hiç te yemi-
yorsun! 

Demeyi de ihmal etmiyordu. 
Cahide: 

- Vallahi, eline sağlık, teyze
ciğim! Sen öyle nefis yemekler pi
~irirsin ki.. hele şu beyin tavasını 
sizde ne zaman yesem, uzun müd
det tadı damağımdan gitmez ... 

Diyerek, iştahla yiyor ve bol 
bol kahkahalar savuruyordu. 
Reşat kendi kendine: 
- Ben bu tipte kadınları seve

mem .. 
Di,ye, son hükmünü vermekte 

ııecikınediyse de, Pel'ihana kru'§ı 
şen görünmek ve yeisini hissettir
memek istedi. 

- Ne olursa olsun, ona inat 
olarak, şu kızla fazlaca alakadar 
olacağım, dedi. 

Sonra birden Cahldeye döndü: 
- Yengemin yemekleri~ı ben 

de İsviçredt her zaman hatırlar-

dım. Ah, bilseniz biz oralarda ne 
rıkıntılar çektik bu yemek yüzün
den .. 

Nihat: 
- Hakkınız var. azizim! dedi • 

ayni sıkıntıy: be~ de Almanyada 
tamam beş yıl çekthn. İstanbula 
döndüğüm zaman aç gözlü ço
cııklar gibi, hıçLir yemeği yadır
gamadan yiyordum. 

Sofraya komopsto gelince, ('.a
hide: 

- Ah, dedi, ne güzel tesadül! 
Dün gece annemden elma kom
postosu istemiştim. Bugün bura
da yiyorum istediğimi. 

Reşat gülerek sordu: 
- Çok mu seversiniz kompos

toyu? 
- Evet. Fakat, tercihan elma 

kompostosunu severim. 

- Ne garip tesadüf! Benim de 
en çok sevdiğim kompostodur. 

Perihan atıldı: 

(Devamı var) 

Uzak Şark'I' 
Yazan: Ahmed şüJıril ~ 

Orta Avrupa krizi bır fı 
bi gelip geçti ve eski ri\ 
meselelerle gene başbaŞB E 
Bunlardan biri de Japııı ıl! 
Çinde giriştiği şümullü tefi ı 
tür. Çin uzak bir memlekel 
ğu için oradaki harb bizi 'f' 
dan alakadar etmiyor, il" 
beraber, bu mücadele ile " 

"I 
dar olan menfaatler, bül'0 

yasta bir Avrupa harbindeı' 
az şümullü ve ehemmiyetlı 
dir. Böyle büyük mikY"' 
mücadele geçen senenin ) 
danberi devam etmektedir· 
yanın Uzakşarktaki hedeflel 
çen on il-i ay içinde sal'" 
Japonlar tarafından birçok 
lerle izah edilmiştir: JapOI' 
rak ilhak etmek istemiyor· 
diği şey daha ehemmiY1 

Çinin Japonyaya tabi oıııııı-' 
tiyor. Japon siyasetine aJel 
bir Çin, Japonya için dıılı8 

metlidir. Çin böyle bir '"' 
düşecek olursa, Japonya, lı 
vasıtasile Avrupa devletler 
Amerikanın Uzakşarktal<i 
faatlerini tasfiye edebilece~ 

• 

2 
mu 

Çini ittifakına alarak SoV" aza 
ya ile hesaplaşmıya teşeblı 185 
decek. ve 

Fakat geçen senenin J· zin 
küçük bir hadise bahane ' 
rek başlanan bu büyük tc! 
Çankayşekin mukavemetı~1 u 
ruz kalmıştır. Japonya pi! 
zarfında ehemmiyetli asice!' B 
ferler kazanmamış değiJdif· 
kis denilebilir ki Japon B 
kuvvetleri bütün hedefleri" 
ınışlardır. Şanghay ve NP~ 
işgal etmişler ve Hanko\' U: 
de yürümüşlerdir. ·Faksı 
olan esas hedef, yani Çil1 
panyaya tfıbi kılmak, esk kar 
de uzaktır. Asker! harekatı' gın 
yıp gittiğini gören JapOıı; baş 
defa daha geniş bir teşebiıİ' ker 
rişmiye karar vermiş bulJ fab 
Ajans telgrafları, Japon rik 
rinin cenubi Çine karşı ,.e line 
üzerine bir taarruza geçi fın 
haber vermektedir. Hari~ y 
kılacak olursa, Çinin Avro tır 
ası genişliğinde bir meırıl' 
duğu görür. Avrupa kıt•asır B 
şı İngilterenin vaziyetind1 

Japonya önce Mançurya'Y' Y" 
etmişti. Geçen senedenber~ 
nimarka ve Hollanda taf3 . LJ 
da meşguldü. Şimdi asker 
katı cenubi Fransaya intil 
tirmiştir. İzah etmek istt"

1 Ge 
nokta şudur ki, 1931 sene>' 
beri Japonya, Çin ile mel! 
makla beraber, bu askeri IY C 
çok dağınık bir sahada ya't' niz 
tadır. Japonya, bu derect 
ve şümullü bir mücadele) 
şünüp taşındıktan ve her 
sapladıktan sonra girişıı" 
görünmüyor. Bir safhası& cel 
mek için Japonya yeni b~ gec 
açmış, yani bu vaziyete 8 gec 

işli dım sürüklenmiştir. 

J aponyanın giriştiği yeı 
büs, Uzakşarktaki İngiliZ' K 
sız menfaatlerinin can noıtl T 
Büyük İngiliz bahri ü>' me 
Hong Kong, bu mıntaka.d: kuş 
duğu gibi, Fransız HindıÇ 
bunun cenubundadır. J(n~ 
zerine yapılacak muvafli 
bir hareket, Hong Kong·o 
!andından ayırarak bir adı 
getirecektir. Japony~~ 
Çininde giriştiği asker• 
başlıca Sovyet Rusyayı 9 

edebilirdi. Gt!rçi Şanglıa'· 
yük İngiliz ticaret me1 

toplanmıştı, Fakat istrat'j 
mından Ingiltereyi alal<3 

1 
mıntaka, şüphesiz, Japa•V 
niden askeri harekata il ia 
Hong Kong hinterlandıd•' 
enaleyh Japonyanın bU ~ 
Çini istihdaf etmekle tıe 
giltere için de ağu' bir dJ 
kil etmektedir. 

gir 
hif 
peh 

Japonyanın bütün aske 
!erine vardığı gibi, l{aP~ 
işgal etmesi beklenir. O·( 
ra da belki Hankov d•'(I 
Fakat bu zaferlerden soP 
ponya nihai gayesine ~3r 
mıyacaktır. 

nıu 

Japonya nihai gayesiP/ 
olmak için Çankayşel<. il 
çekilip gitmeli, yahud d9

1 . çıı 
ile anlaşmalı. Halbukı 
lovakya olmadığı için Ç9 

(Yazısı 6 ıncı 
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Esnaf meseleleri 
-

Kahvecilerin 
derdleri 

~Esnafla cemiyet arasında 
~ tam bir bağlılık var 
-Ol 
~el' 
tli 
f; 

•Kahveciler cemiyeti. hakkın- !arı temin edildi. Mahmut Yayan 
da, kitibi umumi Faiz Gündoğdu adında bir esnafımızdan birini de, 
ile görüştük. Faiz Gündoğdu, ken- cemiyetimiz, lf aydanberi tedavi 
di grupunda bulunan diğer cemi- altında bulundurarak bu uğurda 
yetler gibi bu cemiyete dair de kendisıne bir hayli masraf edil • 
mufual. hahat ve malflmat ve- miş ve çalışamadığı cihetle 15 ey· 
re.lı: ezcümle cemiyetin faaliyeti- lftle kadar günde elli kuruş harç-
ni fU auretle anlattı: 

hlt verilmi§tir. 
- •Kahveciler c-•yetı·. nm· 

··~ Bunlardan başka bir .kişinin ce-
2000-2500 mukayyet azası vardır. 
Ve bu cemiyet 8 mart 1926 dan- naze masrafı verilmiş, vereme 
beri müstait genç bir azaınız hastane-

. muntazam bir şekilde faali- mizde tedavi edilerek .lı:urtarıl • 
ye.tte .bulunmaktadır, Faaliyeti-

di~ 1 mış, bir azaınız dükkAnını değiş-
mız. ,.er esna cemiyetleri gibi 
d afa lı: tirdiğinden dolayı müşterisini 
aıma, esn 8f§l iyilik ve yar. 

dım gayesini istihdaf etmektedir kaybederek müşkül vaziyette 
Bu sene esnala yapılan yardımla~ kalmış, cemiyete gelerek halini 
hllkında musbet bir fi.kir vere- anlatan bu zata cemiyet derhal 
bilınelr. için bir lı:açmı zikredeyim· Yardımda bulunarak dükkanını 

27 fakir azamıza parasız Slhht. lfizım geldıği şekilde techiz etmit
muayene cüzdanı verildi. 7 fakir tir. Esnafımız bugün, cemiyetleri· 
azaya nakden muaYenet edildi nin kendilerinin menafiine hasrı 
185 azamızın meccanen· muayen~ mesai etmiş bir müessese, bir 

1'. ve tedavileri yapıldı. 186 azamı- Yllrt olarak tanımıştır. 
zın e!radı ailelerinin tedaviler· Hü!asa, esnafla cemiyet arasm-

t
e ..ı ıcra edilerek fakir olanların r ı da taın manasile teessüs etmiş bir 

IT"'~;='==;=;-".~;;;;..:;;;::;:;::,ı~a~ç-~~b~ağ~lılı~k~v~ar~dır~.==========~== tiıı' 

~ Uşak'da 
dit Büyük 
~ Bir yangın 
,. O~ dükkan Yandı 

Dun gece saat 4 te İş, Ziraat, 
Osmanlı Bankalar ile şehir arkı 
karşılarındaki dükkAnlard p 

Deniz bank Av
rupaya talebe 
Gönderiyor 
Müsabaka j;tihanla-

a yan-
gın çıkmış ve sür'atle büyümeğe 
başlamıştır. İtfaiye teşkilatı, as
ker .ve zabıta kuvvetleri, şeker 
fabrikas~ istasyon ve diğer fab
':kalar ıtfalyeleri yangın mahal 
lıne Y"''•e ek b. • -~ r ır buçuk saat zar-

ritA fında yangının önüne geçilmiştir 
·-' Yangında on dükkfuı · 

,,,... t z ' Yanınış
ıel' ır arar tesbit edilmekted· 

ır. 

• sıfl -r-ı-

~oe Bayramda vaourlar 
Yüzde elli 

tiJ' Ucuzluyacak 
tel ., - ·-
el ece yarısındaı. :s0nra 
,J her tarafa vapur 

Cuınh · . urıyet bayramı için D 
rnzban k Ad 1 • e-' a ar ve Kadık.. h 
tında işleyen vapurlarda ~;nz~:; 

le,.. ;aparak Yüzde elli tenzilfıtlı ba 

ı·r~ tle yolcu taşıyacaklard ı
tcnzilfır 1 ır. Bu Y <ı nız bayram .. 

sııı' celerıne mahsustur v:U: ve ge
bil ııeceleri Kadık .. ... ayram "> une ve Adal 

gece yarısından sonra ara 
işliy<'Cektir. vapurlar 

-L·l-

Kuş Yemi ihra t 
Tekirdağ ı· C8 1 

ırnanına gel b. 
mcrikan vapuru b ~n ır A
k . eşbınçuaı 
uşyemı almıştır. Bir Alın v 

puru d;ı bin b<>< .. an va. 
-, Yuz çuval b 'da 

~uklemiştir, ug y 

rına dün başlandı 
.. Denizbank'm Avrupaya tahsile 

gonderilmek üzere ortamektep ve 

lise mezunları arasından talebe 
seçmek için bir müsabaka imtiha

nı açtığı ve imtihanlara yakında 
başlanacağı yazılınışb. 

. ~ün ilk imtihan yapılmış ve bu 
ııntihana iki yüzden fazla lise 
mezunu iştirak etmiştir. 

Ortamektep mezunlarının imti
hanı da 12 Teşrinisanide yapıla
caktır. 

Bu imtihanlar neticesinde se
il ç ecek olan talebeler evela on 

' ' 
ay müddetle, Dcnizbank fabrika-
larında staj görecekler ve bu staj 

hitam bulduktan sonra, talebeler 
hakkında fabrika teknik müdürü

nün mütaleası sorulacak ve çalış
ma, zeka, iş, karakter ve beden 

kabiliyeti hakkında müsbet hü
küm verilenler Avrupaya gönde
rileceklerdir. 

--==o=--
Ekalliyet ve ecnebi 

mektebleri büdceleri 
Şehrimizdeki ecnebi ve ekalli

yet mekteplerinin yeni yıl bütçe

leri Maarif Vekaleti tarafından 
tasdik olunarak dün maarif mü

dürlüğüne gönderilmiştir. Ayrıca 
Türk ve ecnebi hususi mekteple
rin bütçeleri de maarif müdürlü

ğüne verılmiş ve tetkikine başla
nılmıştır. 

SON TEL~R.Arm Yuaa: M. Sami KARAYEL 
Tarlht tefrib111 No.. 12 5 

iazinedar ust h· 
t k a uz ura çıkmak uze re 

~a a odasının kap~sına gelmişti 
Mucadele ve dirti•mc hemen h 

f!:e 'k '.iri , e-
n ı i saatten fazla sürdü. 

Mat güzel kadar dıri ve canlı 
o~mıyan Çeşmiab; daha ilk hayata 

~~e~~en ~~nı~.ini kaybetmişti. Na-

hı 'Ucudu; yuz otuz okkalık bir 
]le l\•an k 

arşısında hurdahaş ol
muştu. 

Zavallı k ·k :luğu ız, ı ı snat sonra ol • 
e yerde serılip kaldı. 

·~_; Gözleri ş·. · 
Jj<", ışmış, dudakları ve bo 

ı:azı kurum . • 
dl muşt u ' rengı sapsarı ol -

jll u. 

. Artık; ha\'uzdaki gonce dilber 
şımdi açılmış bir güldü. 

Belki; yarın hararetin verdiği 
fazla sıcaklıkla vakitsiz yaprak· 
!arını döken ı,;r gill haline gele
cekti. 

ç~Jrii çok ince ve narin olan Çeş
mıab; tabiatin celliıdca hış • 
mına fazla tahammül edemezdi. 

Kız; inl<'r bir halde ve bütün 
melekatını kıybctmiş gibi hare _ 
keL,iz kalmıştı. 

Mn t güzel; bu hali görd u. Çeş-

Postada Pendikte büyük 
Tasarruf Ve modern bir 
Sandıkları Gar yapıJacak 

ı-~~~~--~~-~ 

1 
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lktısadi meseleler 

Halk sandığı 
açılıyor 

"Biz mekteb istiy0ruz1 

Bu adamla beni bir te,oıdiif 

karşılaştırdı. 

Pr&je hazırlanmasına 
çalışıhyilr 

Garın karşısında da ı M 
büyük bir park emurlara birer maaş 

•Biz başka bir ~ey istemiyoruz 
ki mektep istiyoruz, tek çocukla· 
r ımız .okusun diyoruz. O kadar.• 

Saf bir Anadolu vatanda~ı. •Sen 
neretisiu arkadaş?• dedim. Poo;ta, Telgraf ve Telefon u • 

mum müdürlüğü birçok ecnebi 
memleketlerde olduğu gibi yur • 
dumw:da da posta tasarruf san • 
dıklar! kurulmasını kararlaştır • 
mıştır. 

Umum müdürlük bu hususta 
Avrupada easlı tetkikler yap -
tırmalrtadır. Allkadarlar tarafın
dan yapılmakta olan bu tetkikat 
bittikten sonra bir proje hazırla
ııarak Nafıa Vekiletine verilecek
tir. Proje Vekiletin tasvibinden 
çıktıktan sonra derhal tatbik e • 
dilmiye ~anacaktır. 

-<>--

Alman 
iktisat 
Nazırı 
Bulgar Kralı tarafın· 

dan kabul edildi 
Sofya, 14 (A.A.) - Alman iktı

sat nazın Funk Başvekil Köseiva
nof tarafından kabul edilmiş ve 
müteakiben ticaret, ziraat ve ma
liye nazırlarını ziyaret etmiştir. 

Alman nazın öğleden sonra 
Kral Boris tarafından kabul edi
lerek kendisine Sent Aleksandr 
nişanı verilmiştir. 

-<>--

Profesör Aynştaynin 
Nazar~esin i çürüten 
Bir Türk Doçenti 

Üniversitemiz Fen Fakültesi 
fizik doçenti Nusret; meşhur filim 
Aynştaynln nazariyesini tenkit 
eder bir tez vücude getirmiştir. 

Nusret Avrupaya da giderek 
Pariste Profesör Conton, Londra
ıo ilim akademisindeki alimler 
huzurunda münakaşalar yapmış 

ve tezini izah etmiştir. 
-· -[-)--

Mutlaka bire r mü
dür muavini 
bulunacak 

Bütün ecnebi ve ekalliyet melc
teplerine muhakkak birer yardi
rektör tayini hakkındaki emir ü
zerine her mektep için bir yardi
rektör intihap edilmiştir. 

Bu hususta tanzim olwıan liste 
de dün maarif müdürlüğüne teb
liğ olu• fnuştur. 

- Jf.-

8 i r haftad a ne ka
dar kaçakçı 
yakaland ı 

Ankara, 14 (A.A.) - Geçen bir 
hafta içinde gümrük muhafaza 
teşkilatı altmış iki kaçakçı, üç yüz 
bir kilo gümrük kaçağı, üç kilo se
kiz yüz otuz iki gram uyuşturucu 
madde, bir tabanca, kırk dört ke
sim hayvanı ile on altı kaçakçı 
hayvanı de geçirmi. tir. 

ıniabın pehlı\•:milc ba . .ı •;ıkamıya
cağmı anladı \'e ııumara icadına 1 
lüzum bile görm<•di _ o.Jd~gu yer- 1 
de sessiz, sadasız buzulup kaldı. 
Çeşmiiıb, kendi kendine mağlCıb 
olmuştu. Hiç; haddinden fazla hoy
rat olan efendisile başa çıkabilir I 
ve onu yenebilir miydi? O 
yarım saat ve bir soat sonra; tek
rar harekete gelebilirdi. O v:ıkit, I 
Çeşmiab. ne yapabilirdi? 

Sultan Aziz; Çeşmiabın; bit -
kin sE.:rılişini görünce. bu narin 
yapılı kııa acıdı ve wslcndi: 

- Kız; ne oldun bakalım? 
Zavallı, kısık ve boğuk bir sesle 

kıpırdamadan: 

- Hiç Padişah ıın • 
Diyebildi. Sultan Aziz; dipdiri 

idi. Oldugu yerden kalktı. Şez -
longa doğru gitti. Boylu boyuna 
uzandı. 

* Padişahın, iradcsile hazinedar 
usta da hazırlanmış, huzura çık
mak üzer<.> yatak odasının kapı - , 

tesis edilecek 
Pendik istasyonunun yerine bil- nisbefinde ikrazaffa bulu-

yük bir gar yaptırılmaııının ka • 

- Ben Atan kö) ündenim. Kô
yümiizde mektep yok be karde
~im. Burada maliyede çalı~ı) u
rum. Yirmi yirmi beş lira eliınf' 

g~yor. E. bunuula na..ı l edip ıe 
çohıp, çocup boraya getirip o· 
kutalım- Vallahi bağrımız ~anık 
kardeşim..> dedi. 

rarlaştırıldığını yazmıştık. 

Bu husustaki kararın tatbikine 

derhal beşl•n ılmaaı bildirilmlf ve 

mevcud istasyonunun tahliyesine 

başlanılmıştır. 45 gün sonra da bu 

binanın yıkılmasına geçilecektir. 

Yıkılma iti bitince; buraya Hay

darpaşa istasyonundan sonra İs -
tanbulun ikinci büyük garı olarak 

modern bir gar inşa olunacaktır. 

Yeni garın etrafında ve karşı· 

sındaki saha da düzeltilerek gü

zel bir park haline getirilecektir. 
-<>--

Yeni 
Hapishane 
Binaları 
Yurdun her tarafında 

yapıl~ cak 
Adliye Bakanlığı mevcut hapi

sa..'1elerimizin ıslahı, ıslahı kabil 

olmıyan!nnn yerine yenilerinin 

yapılması etrafındaki programı

nın tatbikine devam etmektedir. 

· Bakanlık tarafından Bergamada 

inşa edilmekte olan yeni hapisa

ne binasının inşaatı ikmal edil

miştir. Yalova ve Artvinde ya

pılmakta olan hapisane binaları

nın inşası da önümüzdeki günler

de bitecektir. Nazilli, Malatya, 

Kızılcahamam ve Keskin hapisane 
binalarının temelleri atılmış ve 

inşaata başlanmıştır. Bakanlık 

Edirnede kurulacak çocuk hapisa

nesinin bir aynının da şarkta te

sisi etrafında etüdler yaptırmak

tadir. Bu hapisane binasının inşa

sına 1938 finans yılı içinde başla

nılacaktır. İmralı hapisa.nesinden 

alınan müsbet neticeler üzerine 

Adliye Bakanlığı bu kabil hapisa

neler tcsi.>i etrafında da aynca 

tetkikler yapmaktadır. 
---<>---

1500 lirasını 
Çaldılar 
Zabıta suçluyu yaka

lamak Üzere 
Şehnmizin maruf ıtriyatçıların

dan Necibin dün 1500 lira parası 
çalınmıştır. Yapılan tahkikat ne
ticesinde paranın N ecibın mağa

zasında çalışan Romanyalı Ahmet 
isminde bir gmç tarafından ça
lındığı nnlaşılmışllr. Alakadar 
memurlar Ahmedi yakalamak i
çin lazım gden tedbirleri almı~
lard1r. 

--:; a ... ı tı KuJH) ı vurduğu hal
de içcrdcn St'S gdmcmışti. Bina
cn~lcyh · ne tekrar kapıyı_ vur~ - ı 
bilır \'C ne de scllem<·husselam 
içeri girebilirdi. j 

Arzıııiyaz; kapı ·ı vurduğu hal
de, Padışahın içcrden gel! diye 
seslcnmemesinin scbebmi anla -
mıştı. 

Muhakkak Çeşmiiıb veyarud 
mat güzelle mc~guldü. 
Nıtekim kulağını kapıya \'erdi 

Derındcn gelen, ah ve ohları işitti. 
İşte tam ık.i saatlcn fazla kapının 
önünde sessiz sadasız bekliyordu. 

Hazin far; bu akşam kendisine 
fazlaca ~'E'ki düzen vermışti. 

Arkru mda tül filan yoktu. In -
ce topuklara kadar iprkli bir har
marn~ c vardı. 

* Sultan Azız; şezl nga uzandık-
tan sonra; Çeşıniiibın kendısine 

hizmet eckmıyccek bir halde ya
tağa düştuğünü görünce, gönlün
den gözdesi mat guzel geçti ve 

nulması da düşünülüyor 
Sandıtlın lzmlr fUbesl de yılbettnda 

açılacak 
Halk sandığı İstanbul pıbesinin 

tesisi etrafındaki hazırlıklar çok 
ilerlemiştir. 

Bu sandığın tehrimizde çalışa
cağı • Yenipostane• caddesindelıi 
eslı:i Sanayi ve Maadin. ve cE&
naf. ban.lı:alannın evvelce bulun
dukları binanın hariç ve dahilinin 
temizlenmesine başlanmıştır. 

Son defa burada bulunan .Sü
merbank Beykoz kundura fahri· 
kası deri satış mağazası. ; bu mü
nasebetle binayı boşaltılmış ve 
deri stoklarını Balıkpazarında.lı:i 

kiralanan yeni bir daireye nak -

!etmiştir. Hazırlılılar ve binanın 
ihzarı; Cümhuriyet bayramından 
evvel bitmiş olacak ve bayramın 

1 inci günü öğleden sonra açıl • 
ma merasimi yapılacaktır. 

Sandık; hallctan ve esnaftan 

istiyenlere küçük mi.lı:yasta borç 
para verecektir. Ayrıca; evvelce 
• Esnaf Bankası • nın; be -

lediye ve muhasebei husisiye 
müdürlüğü memurlarına yaptığı 

şedit ihtiyacı olan memurlara bi
rer maaş nisbetinde ikrazatta bu

lunulması da düşünülmektedir. 

Londra - istanbul yolu 
inşaatına bDtOn mem

leketler hız verdiler 
1940da gol tamam 

Beynelmilel İstanbul - Löndra 
asfalt yolunun inşaatı süratle iler
lemektedir. Bu yolun inşasına 8 
devlet iştirak etmektedir. Fakat 
Anşlustan soma bu devltler 7 ye 
inmiştir. Onlar da şunlardır: Tür
kiye, Bulgaristan, Yugoslavya, 
Macaristan, Almanya, Belçika ve 
İngiltere. 

Türkiyede, bu yolun İstanbul
dan Lüleburgaza kadar olan kl-'-, 
mı yapılmıştır. 

kısım bütün yolun uzunluğunun 

hemen üçte birini teşkil ediyor. 

Almanlar, bu polu 1940 senesinde 

bitireceklerdir. 
--o---

Hatay 
Fevkalade 
Delegemiz 

Yolun Bulgaristandaıı geçmek

te olan kısmı 1940 senesinde biti- lzmir yol ile Anka· 
rilecelctir. Bu yolun Yugoslavya 1 
hududu il Sofya arası 56 kilomt- raya 9 tti 
redir. Buradan Yugoslav hududu- Bir müddettenberi İzmirde bu-
na kadar olan kısmın ise beton o- lunmakta olan Hatay fcvkalAde l 

!arak yapılmasına devam ediliyor. murahhasunız orta elçi Cevat A
Sofyadan Yugoslav hududuna ka- çıkalın; evelki gün İzınirden Arı-
dar olan bu yol, 1939 yılının eylül . . . 
ayına kadar tamamen yapılıp ha- k:'aya gıtmıştır. 
zır olacaktir. Sofyadan Svilengra- --r-ı--

d'a yani Türk hududuna kadar o- Maden kömürü lh-
lan kısım ise 316 kilometredir. Bu t 1 
kısmın da 11 kilometr~lik mesa- raca ımız ar ıyor 
fesi döşenmiştir. Halen 11 kilo- Maden kömürü ihracatımız her 
metre arasındaki Varna ve Vaka- yıl mütemadiyen artmaktadır. 
rel köyü yolunun yapılması sür- Geçen sene yalnız İtalyaya 
atle iierliyor. Bu kısım da 1939 memleketimizden •600• bin ton 

Ali.lı:adar olduğumu gör iim·e: 
- Allah ruı olsun, diyerek •·e

binden bir lı:iğıt çıkardı. Ve e~

velce hazırlanın~ şu dileği elime 
tutuşturdu . Kelime tah rif etmek· 
sizin bu yazıy ı aşagıya aynen a lı 

)'orum. 
•Dilejimiz: 
Bütün köyleriınizdeki hanele

riıı yekunu 5541 hançyi ge tii:'i 
halde bu köylerde çocuklanmm 
okutacak ancak bir ilk okul dahi 
yoktur. Bu meyanda köyümıizd e 
üç dört saat ötedeki k81'8 ilk oku
luna orada otura n memur ~otuk
lan gittiğinden birim gibi çi ft~i 

çocuklan da bu üç dört •nal me. a· 
feden dolap okumaktan mahrum 
Jcalmaktad ırlar. Bu it ibarla köy·
lerimize hiç olmazsa b irer öğre t 

men gönder ilerek bu ihtiya<ı kı -
men olsun telafi edebilmek itin 
bu busm•a laarif Vekalet i yük,ek 
makamınm delıiletini candan sa) . 
gılarımızla belı:.l eriz. 

Ordu vilayetinin M.,.'udi~~ 
kazasının Affan, Kışları H 

Türk köy leri n halkı 

namına.• 

Duan tesadiif, Allah kadar iş 
cörür. Eyyy .. kim bilir. Bu t~,a

dül elenen mübarek ~ey bu adam
cağızı nasıl bir cilvesi ~f'r İ ola· 
r ak karş ıma getirdi İS<' yine ayni 
mes'ut tesadüf onun dileğini ,a. 
l ihiyettar gözlerin huzuruna il•·· 
tirse Hallı: Filozofu bütün Affon 
köylüleri namına. e,·inç dn)ar:ık-
tır. 

HAl,K FİLOZOFU 

Türkkuşu 
Paraşütçüleri 

Bayrama i,şt irak 
edecekler 

Cumhuriyet bayrıtmında Aııka
rada yapılacak olan büyük şenlU<
lere İstanbul •TÜrkktt,u• azala
rından seçkin paraşütçuler de uı
tirak edeceklerdir. 

Bun1'ır, diğer şehirlerımizrkn 

de gelecek olan arkadaşlarill' bır
leşerek talimler ·apmak ·;n·re 
20-25 T!!ıjrınisanide Ankarada bu
lunacaklardır. yılının ilkbaharında tamamlana- kömür gönderildiği anlaşılmı~tır. 

cakbr. Krom madenlerimiz de her yer-
Yugoslavyaya düşen kısım bit- de müşteri bulmakta ve bu müş

mek üreredir. Yalnız Macar ve tenlerin adedi de tezayüt etmek
Bulgar hudutlarına doğru bir kı-

j Birimizin derdi i 
1 

Hepimizin d8rii 
sım kalmıştır. 

İstanbul - Londra yolunun Ma
cari.>tandak.i kısmı yapılmış ve 
hazırdır. Yolun Macaristandan 
geçen kısmının çok iyi yapıldığı 
iddia edilmekkdir. 

Yolun Almnayadaki kısın;. en 
uzun ol.ıp 1020 kilometredir. Bu 

"to. il Üll)lHldU 

Bu kızlar güzel.. Fakat bir 
anda açıp solan çiçekler gibi ge
lip geçici! .. Nerede mat güzel? .. 
O, her dem gonce olan bahar gü
lü ... 

Gözdesini kısa bir tahayyülden 
sonra; hafızasını yokladı. Fakat; 
o, nerede idi? Artan bara re tini 1.es· 
kin etmek için bir demirhindi şer
beti içmeli idi. Hemen seslendi: 

Kim var orada?·~ 

Kapıda, r.aatlerce heyt'Canlı 

bir surette intizarda bunu -
nan hazinedar us.•a efendisinin 
gür sesini işitince dc·rhal yerin -
den fırladı ve içeri daldı. Efendi
sıni şezlonga uzanmış yalnız bul
du. 

Sultan Aziz; kalfasının giyiniş 
kıyafetine hayretle bakakaldı. İki 
saat evvel verdiğı iradeleri unut
muştu. Merakla ustasına ordu: 

- Bu kıyafet ne böyle? 
Arzıniyaz; efendisinin verdiği 

iradeyı unuttu~nun farkında ol-

tedir. 

' Tozlar halkı rah.ıtsız ı 
ö ldü ediyor 

İstanbul Asliye Birinci Ticaret 
Mahkemesi azasından Nfızıın bir 
haftadanberi tedavi edilmekte ol
duğu Alman hastanesinde dün öl

--l-1-

Blr hakimi m iz 

müştür. 

o 
s - · mayıp sırf ne biçim gıyınmişsın 

gibi latıfe ettiğine zalıib olarak: 
- Efendimiz, arzu buyurulmadı 

ise tebdıl edeyim .. 

- Hayır; güzel, hem çok yakış
mış sana .. Yani böyle gezmezdin 
de onun için merakımı mucib ol -
du da sordum. 

Arzıniyaz; derhal anlamıştı. E
fendisi verdiği iradeyi unutmuştu. 
Hemen mukabele elti: 

- Efendimiz; imde buyurmuş-
lardı. . 

Sultan Aziz; kc!'disini topar • 
!adı ve kahkahayı basarak· 

- Hele bak şu işt•, unuttum ... 

- Dilşad neredl'? 

- Niye susuyorsun V<' söykmi
yorsun? 

- Efendimiz, Dılşad nezdi şa
hanelerinde idi. 

Diyince, Sullan Aziz, onu da 
hatırlanuşlL 

(Devaıw var) 

Ankara ve Babı5li cadde! rı

nin yakında asfalt yapılacağı 

malumdur. Bu itıbarla kııldı-

rımlar sôkü meğc başlanmış ve 
halta bu kalrtırım sokme faali -

·eti başlamadan evvel cadde
nin kenarında açılan kanal do
layısile gerek en·elce, gerek 
kaldırımların sökülmesine boş
landığı şu son giinlerdt' cadde 
tamamen toz ve toprak ı~·ind<' 

kalmıştır Bu ·aziyı•tll', hu <ad· 
deden geçen nakil vasıtalaıır :n 
havalaııdırdtğl tozlar kc ı \ r 
bulut halindP sabahtan ak .ı na 
kadar devam ed<'rek Ş<·brıını

zin en kalabalık caddekrindcn 
biri olan bu caddeden g ıı 

halkı rahatsız vr ı1rar etmek
tedir. 

Halkı bu surl'll<' rahatsız et
memek için bu caddenıq, lıer

gün, mi.il<'adclit <lda!ar sulan 
ması l5zımdır Bu hususun n;ı-
7.arı dıkkatl' alL>ımas!l1ı o !;ıka
darlardan rka edrrız. 
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Çekoslovakyanı n parçalanmasından sonra 
Almanlara karşı bir blok yapan 

Kahve ve çıkolata B U G O N lT z U N H 1 K A Y 
sever misiniz? 

MacarrCI lLeh 
Severseniz şu istatistiği dikkat

le okuyunuz. Bakınız dünyada ne 

kadar kahve ve çikolata sarfolu
nuyor: 

Anlaşmasının yapmak 
istediği nedir? 

En ziyade kahve kullanan İs -

kandinavya memleketleridir. Da

nimarkalılar, adam başına senede 

8,18 kilo, İsveçliler 7,42, Norveç

liler de 6,02 kilo. 

Bu listede Fransızlar adam ba

şına 4,56 kilo kullanmakla bera
ber yine Belçikalılardan, Ameri

kalılardan, Hollandalılardan son

ra gelmektedir. Ç!nde, en ziyade 

çay sarfolunur. Bununla beraber 

Çinliler senede enazı 100 gram 

kahve içerler. 

Orta Avrupa meselesi - daha 
doğrusu meseleleri - yeniden, fa.,_ 
kat başka bir safhada, meraklı bir 
surette inkişaf ediyor. Çekoslo -
vakyanın uğradığı malfun akıbet 
gözönünde. Almanlar işgal ettik
lerı yerleri aldılar. Lehlilerin de, 
Macarların da davaları var. Me
sele veya meselesi ilerisi için tür
lü türlü ihtimaller hazırlıyacak 

bir halde devam etmektedir. Yeni 
gelen Avrupa gazetelerinin ehem
miyetle nazarı dikkati celbettik
leri yeni bir keyfiyet vardır: Al
manya artık kendi meselesini ma
lum şekilde hallettikten sorıra Ma 
carların davasında onlara taraf
lık etmekte artık pek de öyle is
tekli görünmemektedir!. İşte şu 
son haftanın politika filerninde 
~öze ~·arpan mühim bir cihet!. 

Südet meselesi Almanyanın de
~iği gibi halledilmiş olduktan son 
•a Macaristanın Çekoslovakya -
ılan şurasını, burasını istemesin -
ie Berlin artık Budapeşteye mü
zaheret etmeyi öyle eskisi kadar 
arzu eder gibi değildir. Acaba Ber 
linin böyle ihtiyatlı bir vaziyet al 
masındaki sebeb nedir? 

Macarlarla Lehlilerin müşterek 
bir hududa malik olmak istedik -
)erinden bahsediliyordu. Macaris
tanla Lehistan arasında müşterek 
hudud demek Lehlilerle Macarlar 
arasında bir anlaşma temin etmek 
olacaktır. Böyle bir anlaşmıya i
leride Romanyanın da girmesi ih-

Fakat bütün dünyada bir sene 

içinde nekadar kahve sarfolunu

yor? 
1914 de 1,115,000 ton. 1931 de 

1,500,000 ton, yani 1 milyar 500 
milyon kilo. Bir kiloda 5,000 çe
kirdek vardır. 

Almanlar Bitlerin son nutkunu dinliyorlar 

Çikolata sarfiyatı, kayveye nis
betle azdır. 1932 de 530,000 ton. 

Bunun % 40 nı Birleşik Amerika 

sarfeder. Fransa 40 bin ton ile 
beşinci gelir. 

kiirlıktır. Lehistanın ve Macaris- ı 
tanın Çekoslovakya üzerindeki 
davalarında Almanyanın uzak kal-f 

bin nüfus vardır diyorlar. Bun -
!ardan 445,000 kişi Rustur. 100,000 

(Devamı 7 inci sahifede) Adam başına, vasati bir kilo .. 
mayı tercih ettiği anlaştlmaktadır. ==============~============= 

Berlinin bu ihtiyatkii.rlığına 

karşı şayanı dikkattir ki Romanın 
politikası da bilakis Lehlilerle Ma
carları daha ziyade teşvik etmek
tir. 
Şimdi Çekosıo,·~ Kyada neler ol

duğuna bakarak bütün bu plan
ları ne dereceye kadar hakikat ve 
hadisat ile oyalıyabileceğini gör
mek liizım geliyor: 

Çeklerle Slovaklar ayrılmadı -
lar. Slovaklar idari muhtariyet 
aldtlar. Bundan memnundurlar. 
İdari muhtariyetin kendilerine ka 

• 

talyada para kaçakçııarı 

Bir tahkikat meraklı 
esnasında neler olmuş? 

K~çakçılat 
lngiliz 

arasında bir de 
kadın var •• 

Bilhassa İngiliz gazetelerini çok 
meşgul eden bir vak'a oldu. Bun - ~-...,...~ ...... -.o:- -

1 da bir de İngiliz kadın dahildir. 
Romada bulunan İngiliz muhabir
leri bunun etrafında günü günü
ne gazetelerine malumat yetiş -
tirmekle meşgul oluyorlar. İtalyan 
payıtahtının kibar tabakasına men
sub olan kimselerin bırdenbire 

hayretle öğrendikleri kadar Lon
dra kibar mehafilini de son dere
ce aliıkadar eden bu vak'a şudur: 
Otuz yaşlarında bir İtalyan kontu 
olan Kont Betoretto geçen gün 
tevkif edilmiş ve ağır bir itham 

altında hakkında tahkikata giri -
' şilmıştir. Genç kontun dostların
dan Marki Gori hakkında da ta -

Pngda halk endişe içerisindP 

kibata başlanmıştır. Bunlar İta!- mağa teşebbüs etmekle maznun 

yadan tam 1,000,000 liret kaçır - (Devamı 7 inci sahi.fede) 

timali vardır. Lehistan ile Maca
ristan Baltık denizinden Karade
nize kadar bir duvar vücude ge
tirmeyi istiyorlar. Bu suretle ile
ride Rusyanın Orta ve Şarki Av
rupada ilerilemesine mani oluna
cağı düşünuldüğü gibi Alrnanya
nın da şarka doğru yayılmasının 
önüne geçileceği hesab edilmek -
tedir. Lehistnn ile Macaristanın 
böyle bir duvar vücude getirmek 
için politikalarına ne gibi bir is
tikamet verecekleri Avrupa mat
buat ve mehafili tarafından me -
rakla beklenmektedir. 

Şimdi göze görünen manalı ci
het Bedinin gösterdiği ihtiyat -

;-Ta • 
sım 

Sineması 
BUGÜN 

DÜŞKÜN 
KADINLAR 

B•ş rollı.rde 

MADLEı~ RENO 
MAURICE ESCANDE 
Ço~ Enteresan ve Z~ngin bir 
Film, büyük bir Fransız romanı 

ilaveten Ekler Jurnal ve 

MİCKEY MAUSE 
llugüu saat 13 ve 14,30 da 
tenzilatlı Halk Matineleri 

---· Bu hafta SARAY sinemasında --
Bu senenin en bü , iik ve en göze! Fi!rni 

fi olduğunu söy liyerek Çekoslo -
vak Cumhuriyet kadrosundan dı

şarı çıkmadılar. Macar is tanla Le
histanın hududlarının birleşme -
sine mani olan ortada bir Karpat

laraltı Rusları vardır. Slovaklara 
olduğu gibi bu Ruslara da Çekos
lovakya Cumhuriyeti kadrosu da

hilinde müsavi hukuk ve muhta
riyet verilmiştir. Artık buralarda 
halkın reyine müracaat edilmesi 

meselesi ortaya konmıyacak gibi 

RASPUTIN 
Şaheseri, görülmemiş bır muvaffakiyetie devam edıyor. 

Bııt rollerde ı 

HARRY BAUR • MARECLL CHANTAL 
ve PIERRE RİCHARD WİLLM 

görüniıyor 

lia\'etcn: FuKs Jurnal - Son dünya iıavadisleri, 
Bugün s ·•at 1 ve 230 da tenzilatlı fiatlarla 

Karpatlaraltı tarafında 700 

- İşte anne .. Bu bey soruyor. 
Refik baktı, hiç tanımadığı bir kadın. Orta yaş 

lı, erkekten kendini ve hele saçlarını pek ziyade 
sakınan, kapının arkasından ikidebir başını ileriye 
uzatıp: 

- Aman görünmiyeyim ... 
Diye tekrar hemen geriye çeken bir kadın! 

Refik, bunun daha birşey söylemesini beklemeden 
küçüğün sözü üzerine ilk evvel kendisini: 

- Evet efendim. Ferhunde Hanımı sormuştum. 
Dedi. Kadıncağız, titrek bir sesle cevab verdi: 
- Evvelce burada mı oturuyorlardı?. 
- Eve1. Dört sene evvel. 
- Tanımıyoruz efendim. Biz evi satın alalı üç 

ay oluyor. • 
-Ya, demek ev sizin şimdi?, 
- Evet ... 
- Çok iyi. Hasarı Beyden mi satın aldınız?. 
- Evet efendim. 
- Niçin satmış acaba? 
- Galiba, emniyet sandığına borcu varmış da, 

onun için efendim!. 
- Yazık!. 

- Hasan Beyin nerede olduğunu biliyor mu
sunuz efendim?. 

HALK MA TINELERİ 

Edebi Roman 
No.133 

Refik düşündü ki, Hasan Bey Ferhundenin bu
radan çıktıktan sonra nereye gittiğini herhalde bi
lir. Şimdi nerede olduğunu bilmese bile yine bil
diklerini anlatması yeter. Hiç olmazsa Refik Fer
hundenin kendinden sonra, ne olduğunu bir parça
cık olsun öğrenir ve bu iptidai malilınat ona reh
berlik eder! Fakat, ne aksilik?: Kadın Hasan Bey 
için de: 

- Maatteessüf nerede olduğunu bilmiyorum. 
B.ilse bilse Bey bilir. O da •Trabzon• a gitti. Yirmi 
gun sonra gelecek ... 

Dedi. Refik bu cevabı alır almaz son kozunu da 
kaybetmiş müthi§ ve perişan bir kumarbaz gibi ta-

YAZAN:MURAT KAYAHAN 
- Dünkü sayımızdan devam -

Nişan gecem de zehir oldu ba
na!. .. Nişanlımın; o, Ucivert ze
min üzerine ışiklı noktalarla be
nekli, rengArenk menevişli göz -
!erini göı.lerimin içinde bulmak, 

,;oz oebeklerimi, bu, aşığa, haz ve 
hız veren tatlı ve sihirli bakışlar
da dinlendirmek arzusile kavru
la dururken nişanlım hiç oralı 
olmuyor, ona yarandıkça o, ina
dına benden uzaklaşıyor, hlç ba
na sokulmuyordu. 

Nişandan bir gün sonra yine 
eski şekil başladı. Nişanlımı gör
mek için elden geleni yapıyor, 

fakat bir türlü göremiyordum. 

Kayinpederim olacak adamla 
bu yüzden bir temiz de ağız kav
gası yaptık! ... Mübarek adam be
nim söylediklerimi ufak tefek iti
razlarla ağzıma tıka tıka dinledi, 
sonra çok görmüş, geçirmiş ve bu 
tecrübelerle birlikte mükemmel 
bir de fazilet edinmiş gibi gözle
rini yarı kapalı tutarak vaza baş
ladı. 

- Evladım .. Evlenmeden evvel 
birbirlerile sıkıca görüşen çiftleı· 
mes'ut bir izdivaçla iyi bir istik
bale gidemezler.. Bu mücerrep! 
Sen nekadar söylesen beni fik
rimden caydıramazsın! İstersen 
nişanı boz! 

Bu son ve tehditkar cümle kar
şısında aklım duruyor; münaka
şadan vez geçiyorum. Gözlerim
de, onun, Nerminin hayali, o ha
yalin menekşe rengi göz bebekle
rindeki haz ve hız veren mana ... 
ve ..• 

Hülasa benim için yapılacak 
tek bir iş ev lenmeği çabuklaştır
mak; düğünden sonra sevgilime 
kavuşmak, onun göz bebeklerine 
doya doya bakmayı temin etmek
ten ibaretti. 

Yazanı 

Düşündüğümü yaptım ... Bir çifti 
gözün narine yanmakta acele et- ı 
tlğimi gördükçe, arkadaşlarım, 

dostlarım, akraba ve yakınlarım, 
bana için için gülüyorlar, kimbi
lir belki de içlerinden de: 

- Mumun yakıcı alevine yak
laşmak için koşan, yanmağa can 
atan pervaneye benziyor ... Yazık 
zavallıya! 

Diyorlardı. 

Ne ise, ben, o koyu lAcivert göz
lerin ışıklı menevişlerine bağlı 

bir meczup gibi, etrafımı görecek 
halde değildim. 

Annem bir yandan, ben bir 
yandan harıl harıl düğün hazır
lıklarına başladık. 

Çarşıları, pazarları dolaştık; bir 
çift gözün hayali peşinde her şeyi 
tamamladık. Nişandan üç ay son
ra düğün hazırlıkları bitmiş; sev
gili nişanlımın gözlerindeki deniz 
derinliğine atılmak için düğlin 
gecesini sabırsızlıkla bekledim. 

• . -
Caz çalıyor; koca salonda ben

den başka herkes hoşnut, ışik 

içinde yüzen çiftler dansederken 
ben bir köşede büzülmüş oturu -
yordum. Gelin ortada yoktu. 

Kaynatam olacak muhafazakar 
ve dürüst adam tam gün batarken 
geldi, beni buldu. Tıpkı bir kötü 
haber verecekmiş gibi ağır bir 
sesle şunları söylemişti: 

- Evladım .. Bizim hal malilın! 
Böyle yetiştik, böyle gördük, bun
dan ayrılamayız! Senin hatırın 
için bu danslı düğün şeklini ka
bul ettik. Amma, kızım bu kadar 
kişinin içinde Aşifte gibi göğüs 
kolları yan çıplak kendini gös
termekten çeklnlyor, hakkı da 
var. Onun için gelin salonda bu-

lunmıyacak. Gece yarısındar 

sonra davetlileri bırakır evimize 

döneriz. Artık ondan sonra karı
na kavuşur; bugünden sonra da 
dilediğin gibi hareket etmek is -
tiklalini kazanırsın! 

Ben, bu yeni müşkül karşısın-

da küçük dilimi yutacakJ!l~ 
oldum. Kekeledim. 

- Aman bay peder .. 
re kepaze oluruz. Gelinin 
dığı düğün görülmüş mü!. 

O, bir el işaretile söziiJJI~ 
ti. Cevap verdi: 

- Bu düğünlerde öyle eri 
Sana önceden biz haiimi.Zİ 
miştik. Nişan devresinde lıl 
dar katlandın.. Yüzdün 
kuyruğuna geldin. Artık 
saat daha dişini sikaroıı.ıl 
sun? .. 

İşin tuhafını size anııııııı' 
tım. Evlenme merasirrıJ 
karımla yanyana buJunııJll' 
tım. Memur evvela bana si 
defteri imza ettirmiş, soıır' 
odada bekliyen karıma giu' 
na da: J 

c- Sen hayın zevcesi 
kabul ediyor musun!• deıııl 

- Evet! 
Cevabını almış, defteri I 

!atmış, sorıra da bana: 
- Tanrı mes'ut etsini 

Temennisi yapıp çekil~ 
mişti. 

Böyle garip evlenme ııe 
müş, ne işitilmiş şeydir. S' 
göz uğruna katlandığım tJ Y: 
sapa gelir hallerden değıı& 
tık, kayınpederin bu uerı 
haksızlığı karşısında isyııJI 
Hiddetten kıpkırmızı kesil' 
zümle haykırmıştım. r 

- Evlendim .. Karıni ~ s 
nim demektir. Onun d 
bulunmasını istiyorum. 

Epeyi çekiftik. Nihayet ~ 
du. Amma şu şartla: 
Karım salona gelecek, b~ 

ka bulunacak, davetliler;ıııl 

, (Devamı 7 inci sııııf' 
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1 Bütün hususi dünya :;J Oıı 
_:# olm 

=-. lıük 
önüne katılmış sarsak bir hazan yaprağı gı schr 
savruluyordu. Fakat, tam sokağın köşesiJll Hitl 
ken aklına geldi: Alm 

- Hasibe Hanım acaba burada mı?. yaz 
Ve .. sevindi: olan 
- Eğer, burada ise yaşadık! Hitl 

. ~.~hmin ediyor ki, Hasibe Han'!Ilı bUI~ d<ışlı 

Etem izzet BENiCE 

şeyı ogrenecek; -Fatma Hanıma, Ayşe IJsP'·, lı ba 
na buna lüzum kalmıyacak; bu kadın Ferlı ları 
Meralin ~e .. olduklarını herkesten daha iYi~ zıları 

- Butun bu şeyleri Hasibe Hanın• §aya 
kim bilecek. linge 

mile tabii takatten kesilmiş olarak kadıncağızın 
y~züne bakakaldı ve bu şuursuzluk birkaç saniye 
böylece sürdü!. 

- Sonra, 
- ~yapalım?. 

.. .Di~~ k~ndi kendisine mırıldandı, boynu göğ
sunun 1:1Zerıne düştü, gözkapakları indi, zihni mu
vaffakiyetsizliğin inhizamile çırpınmıya başladı ve 
kadıncağıza titrek bir sesle: 

- Rahatsız ettim efendiaı, Allaha ısmarladık. 
Dedi, kapıdan çekildi Adımları sendeliyor bir

birine dolaşıyor, başı çarpık çurpuk bir afyon ka
bağı gibi iki tarafına sallanıyor, vüoudü rüzıı:Arın 

Diyor; düşünüyor, düşünüyo~. zihrıı0' Yor: 
hiç kimse gelmiyor. Bu tahmin ve kanaattft 
"il" an içinde yeistenkurtardı, tekrar üıııld' geldi 

dü. Fakat, Hasbe Hanımın mahallede oı~P tuk. 
ğıru bilmek de mesele!. den 

kalıy 
- Ya ölmüşse?. rasgel 
Ya evini değiştirmişse?. tikten 
Başka bir yere gitmişse? dan s 

Maamafib, .Iİ 

- Bu koca karıya hiçbir şey olıllaJll" ' 
ve torunlarımız ölürüz de o. yine yaŞar··' 

D 
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H Ü TL lE REN KORKUN ÇiS ü N IE M A 
HA y D u TL AR KA y FRANSIS Çocukluk hayatında 

neler yapmış?. 
Mekteb arkadaşları, onun hiç 

değişmediğini söylüyorlar 
Alman devlet reisi Her Hitlerin 

hayatına dair en son neşriyat Ü· 
zerine haftalık bir İngiliz gazete
si şayanı dikkat malumat ver -
mektedir. Son Telgraf da bu neş
riyatı hulasa etmektedir. Dünkü 

1 
1 

itıl 

e 

Alman Devlet ~ 
Jı~ 

ğil yazısı Adolf Hitlerin babasının 
eıi nasıl devlet memuru olmak isti _ 
sJI yerek nihayet köyünden Viyana
sJ)I Y~ gıderek memuriyet aldığı hi-

k_aye edılmişti. Hududda bir güm. 
st~ ruk dairesine memur olduktan 
da so~ra da~a ziyade kabiliyet ve 

ıstıdad gostermeğe başlamıştır. 

et rı Onun ıçın kendisini daha ehem-
miyetli bir memuriyete tayin et
'."_ek kolay oldu. Passau gilmri! • 

'r~ gune nakledildi ki buranın Tuna 
nakliyatı ile alakası vardı. Fakat 

ah Adolf Hitler <'!indeki para ile kü-
~uk bir ev tedarik ederek çolu -

~,,/I r,unu çocuğunu oraya yerleştir • 
lJP meyi tercih <'diyordu. 

I A~ .. ~emuriyet değiştirdikçe ev de
gıştı-rmek yer değiştirmek çok 

! 
masraflı oluyordu Onun . . 

f . · ıçın me-
murıyetine uzak olmıyan ve Ha-

. f~ld denilen kuytu bir yerde k"'. 
e~ 1 çukb" · u 

ır ev buldu, satın aldı. Ka • 
rl ısıı:ı ve çocuklarını oraya yer • 
cştırdi. · · 

İşte Ado!f Bitler orada b ·· .. 
cekti. Tek katlı k"· .. k "!uye-

. · ' uçu , agaçlar 
aı asında saklı sevim!' b. 
b" .. ' ı ır evde 

uyuyordu. Daha evvel buray al 
madan önce küç .. k L ı • 
rinde de ik' u ambah şeh

ı sene geçirmişi d" 
Çocuk gitgide mekteb • er .ı. 

· d çagına gı. 
rıyor u. Tahmin edildi.. .. 

tebde geçen saatleri biliyorsak da 
onun haricinde nasıl vakit geçir -
diğini iyi bilmiyoruz. Yine hepi
miz kendisini severdik. Gerek sı-
nıfta, gerek oyun oynarken, te -
şebbüs itibarile bizden ilstündc 

Reisi Hitler 

Mizacında birbirine uymıyan iki 
muhtelif hal vardı ki bunlar çok 
defa birlikte görülmez. Mutaas • 
sıbdı. Sınıf kendisini reis olarak 
tanıyordu. 

En çok sevdiği dersler tarih, 
coğrafya Ue almanca idi. Jiınnas· 
tikde de iyi idi. Realşule denilen 

bu mektebde Hitler dört sene kal
mıştır. Fakat sonra birdenbire 
hasta düşerek mektebi bıraktı. 

Ondan sonra kendisinden balı • 
sedildiğini bir daha işitmedim. 
Ta ki birçok seneler geçtikten son 
ra duydum ki Hitler Münihte imiş 
ve orada politika işlerine karış-
mış diye. ' 

Kendisini ancak 926 senesinde 
gördüm. Oradaki evinde gidip ken 
disini görmüştüm. Eski zamanlar
dan bahsettik. Bundan çok hoş
lanıyordu. Yine kendisile göı:.üş
memi söyledi. Ben de birkaç ke

re daha gidip kendisini görmüş • 
tüm. Her defasında da onu daima 
bana karşı eski bir dost olarak 
buldum. Hep o eski mekteb arka
daşıın idi. 

Bunları söyliyen eski mekteb 
arkadaşı şimdi Linz şehrinde mi· 
marlık etmektedir. 
Yarın da bunun alt tarafından 

bahsedilecektir. 

I-Iaydut rövolverini uzattı ; " Bana bak, 0 ço-ILONDRAOAN GÖNO~ 
cuk ct!uncağını yerine koy. Biliylilrum, ~ört IR'LEN ALTINLAR N~ 
c0cugun var. Sana kıymak, 0nları yetım t=· '."""1-=~-=-----

Holivud'un en güzel 
kadınlarından biridir •. 

bırakmak istemiy0rum ... n R E Y E G İ T T İ 1 Bu uzun boylu, esmer benizli 1 yavaş kendini tanıttırclı ve sev
kız, nezaketi ve zar afeti ile yavaş l <lirdi. 

Trenlerde yapılan suikasdler iki 
türlüdür: Biri yolcuların canına 

ve malına karşı, diğeri de kıymetli 
eşyaların, posta paketlerinin mu

hafazasına memur bekçilere ... 
Yolculara karşı yapılan suikasd· 

!er pek çoktur. Nereden, hangi 
istasyondan trene bindiği anla • 
şılıruyan biri, kompartımanların 
birinde uyuyan yolculardan bi • 
rinin üzerine atılır, ya kalbine bir 
hançer saplar, ya da boğazını sı· 

kar öldürür; üzerinde, çantasında 
ne var, ne yok alır. Sonra yine ses
sizce istasyonun birinde iner, ka· 
labalığa karışır, kaybolur. 

' 

Diğeri, yani posta paketlerinin 
bulunduğu furgonu, kıymetli eş

yaları taşıyan vagonları muha • 
fazayıi memur olanlara karşı sul· 
kasd pek enderdir. 

Bir kişinin yalnız başına fur -
gonlara, vagonlara girmesi, kıy

metli posta paketlerini, eşyaları 
alıp kaçması çok müşküldür. Bu· 
nun için mutlaka şimendifer me· 
murlarından birinin veya bir iki· 
sinin yardımını temin etmek la· 
zımdır. Bu da güçtür. Çünkü şi
mendifeı memurları Çok namuslu 
adamlardır. Haydudların bu gibi 
tekliflrini kabul etmezler. Bu se
beble son otuz sene içinde ancak 
on vak'a görülmüştür. 

Geçenlerde, Marsilyadan Sen· 

Bartelmi'ye altın külçeleri götü
ren 4818 numaralı trene yapılan 
suikasd üzerine bunlardan balı • 
setmeyi faydalı buluyoruz. 

mile Agar adlı birisini yakaladı, İ-------------• 
~~--r<,.... .... ---..-~~,,...~~~. hapsetti. ---- .. ~~ ""' --, 

Bu adam, bir türlü faili bulu • '' 
naınıyan hırsızlık hakkında bazı 

ifşaatta bulunacağını söyledi, ve 
§Ulllan anlattı: 

cFolkeston'da altınları çalaif 
benim. İki de arkadaşım vardı. 
Bunlardan birisi, eski şimendifer 
memurlarından Vilyam Piyer'dlr. 
Bu adam bana, bankadan gönde
rilen altınların nasıl sevk olun -
duğunu söyledi ve kumpanyada ça· 
lışan Jorj Tester ve James Burges 
ile tanıştırdı. 15 mayıs 1654 te 
gönderilen altınların muhafaza • 
sına bunlar memur edilmişlerdi .. > 

Hırsız, cürüm ortaklarının ka· 
rısını ihtiyaç içerisinde bıraktık
ları, hiçbir yardımda bulunmadık
ları için kendilerinden intikam al
mak maksadile hakkait! ifşa etti
ğini söyledikten sonra sözüne de
vamla: 

- Furgonda sandıkların anah- LJ ,.l l 
tarının kalıbını çıkarmak i~ln çok n u ya arı 
güçlük çektik. Yedi defa Burges- hakikat 
le beraber tren yolculuğu yaptım. ____ ...;;. _______________ -

Ve bütün kapıların, sandıklarına- olan genç kız 
nahtalarını aynen taklid ettim. 
Bu suretle sandıkları açacağımızı, 
zengin olacağımızı düşünüyor • 
dum. 15 mayısta gönderilen al • 
tınları almıya karar verdik. Al • 
tınların ağırlığında saçma aldık. 
Bürges forgonun kapısını bekledi. 
Bende, Tester'in yardımile san • 
dıkları açtım. Piyer bizi istasyon
da bekliyordu. Londraya gelince 
altınları erittik, dört kişi taksim 
ettik. Ben hissemi, bir avukata 
sattım .. • 

Mazurka filminde baş rolü yapan genç artist 
birdenbire hastalandı; sesi kısıldı 

Zavallı san'atkar, çok fena vaziyete girdi 
Birkaç sene evvel, Berlin tiyat

rolarında fraklı, silindir şapkalı 

bir genç şarkı söylüyordu. Ara 
sırada sinema ,stüdyolarına de 
vam ediyordu. V!lli Forst ... 

stüdyodakiler bu 17 yaşındaki Jı:ı. 
zı sevinçle karşıladılar. Filim 9W· 
rilmeğe başladı. Bir sabah İnsel· 
borg stüdyoya gelmedi, Herkeste 

O, Hulivudun taklit olunan yıl
dızlarına hiç te b~nzemez. Kay 
Fransın kendine h&s bir zarafeti, 
bir hali ve tavrı vardır. Taklit o
lunmaz, olunamaz. Bu Amerikan 
ytldm, Kbodet Kolber gibi, Til i 
Po~ gibi IA.tin ırkına mensuptur. 

Fransi, Brodvey tiyatrolarında 
çalışıyordu. Ve zekAsı, dirayeti 
sayesinde dikk&t nazarı çekmeye 
başlamıştı. 

1929 da sesli sinema çıkınca, fi
liın amilleri büyük bir müşkilllt 
içinde kaldılar. Sesli filimi erde 
oynıyacak komedi artistleri ara
maya başladılar. Bunun için yal

nız güzellik, fotojenik olmak klfi 
değildi. Sesin de güzel olması 11-
zımdı. Brodvey tiyatroların en 
marul artistleri Kaillorniya sinı· 
ma diyarına davet olundu. 

Kay Franisiste bunlar meya
nında idi. Valter Hustonla bera· 
her cCentlmen of ti Pres• filmin

de oynadı .. Amerikan sinema mü
nekkitleri, bu biraıı doğru, barit 
tavırlı, fakat zeki san'atkilrı tak
dir etmektan kendilerini alama
dılar. 

Mukavelesini, ikinci derece rol 
ler için yapmıştı. Fakat birinci 
dereceye geçmek için çok zaman 
beklemedi. 1929 senesinde, sine -
ma yıldızlan sırasına geçti. 

Bir~k tillmler çevirdi. Bilhas
f& cUoyalp san Bütur. tilınlnde 
\l'Uyam Povelin partllnerl idi. 

• kay Jl'ranal8, müdürü Ste!..'1ll 
Mormanın izdivag tekllfinl r8(0.

detti. Niçin? bu, anoak kendlalnln 
blldlği bir mdır. Küçük bir kızı 
var. Şehir haricinde bir k6yde ıü 1 

nine nezdinde. Kayın bütün ha 

\ 

yatı bu kıza bağlı. Bu kızın ba • 
basının tehdidi ilzarlne her ıeyi 

t9rke ve kaçmaya karar verdi. 
Kıyafettnı değif(IYdi, Amerikaya 

giden bir vaırura atladı. Fakat 
gazete muhabirlerinden blrisı 

kendisini tanıdı. Ve gazetesine 
yazdı. 

Kay Fransis, üç kocaya vardı, 
üçünden de bo~dı. Çok esraren .. 
gl.I bir kadındır. Geçen sene, Mo

rla Ş6valye ile nlıanlanacağı şa
ylaııı çıktı. Fakat bu, dedi ve ko
dudan başka bir §ey değildi. 

Sinema ytldızlarm sevgileri 
gizli kalamaz. Kay sevgiden bah
solunduğu zaman şu sözleri söy
ler: Ado!f Hitler ilk mektebgınbe gore 

• e aşl;ıdı. 
gı zaman on bir yaşlarında i . 

Orada Pendotiyen papaslar:~ 
manastırı varmış. Adali H'tl 
oraya yazılar k ı er de 
öğrenilecek d:rsl;rap~rdan ilk 

YARIN -
Bu yemekleri 

1 
LONDRADAN GÖNDERİLEN 
ALTINLAR NEREYE GİTTİ? ... 

15 mayıs 1854 de, İngiltere ban-

Agar'ın eski cürüm ortakları ve 
Piyer tevkif olundu. Cürümleri • 
ni itiraf ettiler. Kumpanya hiz • 
metinde bulunan Tester'le Bürges 
on dört sene kürek cezasına mah

kUm oldu. Piyer de iki seneye ... 
Agar, Portlan hapisanesine nak
lolunurken kaçtı, çaldığı paraların 
bir kısmını sakladığı Fransaya 
geldi. 

Bu genç san'atkar, sesli sinema 
çıkınca büyük bir muvaffakiyet 
gösterdi, bilhassa Bitmemiş Sen
fonu• filminde büyük bir ıröhret 
kazandı. 

cSevilmek istiyorsanız her şey. 
den evvel şu hazineye sahip ol -

malısınız: Cesaret ... Maruz ka!a
cağuıu iyl!lklerl, fenalıklara kar
şı koyabilmek için çok kuvvetli 

olunu.o... Ceaaretinlzl her fırsat
ta, her yerde gösteriniz. Hayalı • 
nızı, arzularınızı izhardan çekin
meyintıı .... 

ki öğrenmiş dini _ı a ış, musi
sim sıraları. _gunlerde, mera

nda, ızdıvaç ve ··1 .. 
merasiminde d'. o um • ı ı d . . ıger kendi 

1 
akı çocuklarla b yaşın . 

d eraber 0 d . 
erke okurmuş. a gı-

• ~ 8t' Fakat böyle merasirnd .. 
ı Jlllıl" ç?cukları ile beraber ok~a::ılıse 

tışmezdi Hitl . ye-
erın babası dü .. .. 

Yordu ki oğlunu d h .. şunu
mektebe ver . a a JÜksek bir 
0 sın de okutsun d" 

nun maksadı ·1 ıye. 
1 og unu da b' 

o muş görmekti 13. ırşey 
h .. k • · ırşey olmak ise 1/ u umet memuru olnı . 

ğı .. şehrinde ba·· 1 b' aktı. Lınz 
esil" Y e ır mekt b Hitler de . e vardı. 

?. 

Al oraya gıtmiştir. Şimd' 
man devlet reisinin ı 

yazmayı kend ·1 . . hayatını 1 
1 ı erıne ış ed' . 

o anlar o şehre d . ınınış 
Hitlerin k' ·· k . e gıderek Her 

uçu ıken mekt b k 
daşlığmı etmi . . e ar a
lı başlı ad 1 ş, şımdı her biri yaş-
ları ararn:'ş%r~ olın13uş eski çocuk-

! ır. unlardan b 
zı arının bildikleri v .. . a~ 
şayanı dikk t . e .soylediklerı 
li . a tır. Her Jozef Kep-

nger ısminde bir' .. 
·pi Yor· ı şoyle anlatı • 

ııı 1 • 

aattJ.! - Ben Her '-""tl 
_, Jt gftldi nı ere 1901 de ras-

"'ııv" ~ ın He · · 
ııı9 · tuk A · . Pırnız Yirmi iki çocuk-

o den. z'Ynı sınıfta idik. Hitler Linz. 

k 1 
ıyade .~ivardaki Lonôing'de 

a ıyordu o·ı 
rasgelir . g e yemeğini nerede 
tikt se orada yerdi. Mekteb bit 

en sonra o da bulunmazdı O 
dan sonrasını bi!ın. . n-

ıyoruz, Mek . 

P.ş ; riniz 
Patlıcan karnıyarık - Zeytin· 
yağlı barbunya içi - Üzüm 
Patlıcanları alırsınız.Her ta

rafından üçer yaprak kesersi
niz. Büyük patlıcanları ikiye 
ayırırsınız. Küçükler birer par
ça kalır. Tavaya yağ koyup 
patlıcanları kızarıncaya kadar 
kızartısınız. Bir kulaklıya sı • 
ralarsınız. Bir küçük kaştk sa
pı ile karınlarını yarar~nız. 

Diğer taraftan kıymayı ince 
doğranmış soğanla ve tuzla 
kavurursunuz. Pişmiş gibi o . 
!unca, ayrıca içine domates ild
ve edersiniz. Biraz daha pişi

rirsiniz. Bu hazırlanan harcı 

bir kaşıkla patlıcanların karın
larına doldurursunuz ve üzer
lerine yuvarlak yuvarlak do . 
mates koyarsınız. Az su ve az 
ateşle pişirirsiniz. * Barbunya fasulyesinin iç
lerini ayıklarsınız. Bol soğan 
kesersiniz. Soğanı zeytinyağile 
kavurur.unuz, pembeleşince 
içine domates doğrarsınız. Fa
sulyeleri de ildve eder, onu da 
bir miktar kavurursunuz. Piş
miş gibi hale gelince, içine su
yunu, tuzunu ilılve edersiniz. 
Pişmesini beklersiniz. * Üzüm. 

kasından Fransa bankasına mü
hürlü üç sandık içerisinde 18,000 
İngiliz liralık altın külçeleri gön

derilmişti. Sandıklar, Londradan 
Folkestona kadar hususi demir 
kasalar içinde bulunuyordu. Ora-

da kasalardan çıkarıldı, posta tre· 
nine konuldu. 

16 mayısta sandıklar Paris gel
di. Mühürleri bozulmamıştı. Fa • 
kat, açılınca içrisinde bir sürü taş
ve saçma çıktı. 

Paris ve Londra zabıtası tahki· 
kata bmaşladı. Hırsızlığın İngiliz 
topraklarında yapıldığı muhak -

kaktı. Çünkü saçmalar İngiliz ma
mulatı idi. 

Fakat hırsız bir tiirlü bulu -
namadı. Aradan üç sene geçti. İn· 
giliz zabıtası, dolandırıcılık cür -

UmuınI harbden evvel yapılan 
tren suikasdlarının biri de , Hin
distan postas1> çan tal arının so -

yulmasıdır. Her hafta Londardan 
ve Paristen Hindistana, Uzakşark 

memleketlerine gönderilen kıy . 
meti mukaddereli mektublar, kıy

metli posta paketleri beş, altı va
gonla Marsilyaya götürüliir, ha
reket edecek vapurlara yükleti • 
lirdi. 

17 son tşerin 191l de Hind.içini 
v_e J aponyaya gidecek posta çan

( Devamı 6 ıncı salı:'.1ede) 

Bir sabah, posta ile gelen mek
tupları karıştırırken bir mektup 
buldu: 

15 yaşındayım. Greta Garboya 
ı;ok benziyorum ve sinema artisti 
olmak istiyorum .... diyor ve il~
ve ediyor: İyi bir ailedenim. Li
seye devam ediyorum. İşte fotoğ
raflarun ... > 

Villi Fart fotoğraflara baktı,· 

güldü ve şu cevabı yazdı: 
cİki, üç sene sonra müracaat 

ediniz. İcabına bakarız .. • ve ar
tık bir daha bu kızı düşünmedi. 

Aradan uzun müddet geçti. Bir 
gece Berlinde, cMaskarad. filmi 
gösterildi. Halkın alkışlarına mu
kabele teşekkür için Villi Fort 
sahneye çıktı. Ön sırda oturan 

genç bir kız ayağa kalktı: 
- Ben, dedi. Üç sene evvel size 

mektup yazan İngebor Teekim. 
Sinema artisti olmak istiyorum ... 

Villi Fart bu sebat karşısında 

hayrette kaldı ve genç kızı stüd
yoya davet etti. Villi o sırada 
caşk böyle bitti. filminin baş ro
lünü oynuyordu. İngeborg tecrü
be edildi, sinemada istidadı oldu
ğu anlaşıldı. Villi, kendisine bir 
müddet facia san'atine dair ders 
verdi. Sonra cMazurka. filminde 
Pola Negrinin kızının rolünü oy- · 
narnak için angaje ettirdi. Bütün 

bir merak. Nihayet genç kızın 
hasta, ağır hasta olduğu haber a
lındı. Filmin çevrilmesi teahhur 
etti. 

Genç kızın bulunduğu Kllini
g!n etrafında, ruhunu kaybetıni§ 
gibi, birisi dolaşıyordu: Vllli 
Fart... 

İngeborg, pek garip bir hastalı
ğa tutulmuştu. Doktorlar bir tür

lü teşhis edemiyorlardı. Kuvveti 

kesilmişti, uyku uyuyamıyordu. 
İştibasını, sesini kaybetmişti. Et
rafında olup bitenlerin farkında 
olmuyordu. Dalgın yatıyordu. 

(Devamı 6 ıncı sahlf"CI• ! 

ısVoı iko nuzu? 

OLO M -
AK 1N1 -·----

Midilli Nasıl 
Battı? 

-
En doğru vesikalar 
Pek ya]Qnda Son Telıraf'da 

okuınıya b8§lıyacaksınız. 

Novotni 
LOKANTA ve BiRAHANESi 

Mayeetro 
Metuned Zorlu 

idaresinde ve Macar KADIN 
san'atkArlarından mürekkeb 

HALASZ 
ORKESTRASI 
Nes'e • Eıtleoce 
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Bir yük arabası 
parçalandı 

Ye,lldirekte bir 
yangın 

Üniversite 
Bu sabah açıldı 

(1 inci sahifeden devam) 
olduğunu tebarüz ettirdikten son 
ra Üniversitenin çalışma tarzını 
anlatmış ve: 

- •Üniversite günün on iki sa
atinde çalışan bir irfan mlie:::~ese
si olmuştur. Bu müessese memle
ketin itimadına da, itibarına da 

!Orta Avrupa yeni
den karışıyor 

(1 lnri sahifeden devam) 
Müzakeratın inkıtaa uğraması 

üzerine l\lacarlar işin dörtler kon 
feransı tarııfından hallini iste -
mekte, Çekler ise evvelA bitaraf 
bir devletin hakem sıfatile işe mil 
dabalesini istemektedir. 

Tren soygunc·uları 
!ardan birkaçını daha anJatı' 

20 nisan 1922 de, Marsill 
tasyonundan hareket edeD 
Sen Bartelmi tünelinden gt1 
ken yüzleri maskeli iki JtlŞi r 
paketlerinin bwunduğu fU 
girdiler, bunlardan biri re' 1' 

rini muhafız memurunun 
ne dayadı: 

Vatman Hakkının idaresindeki 
30 numaralı tramvay ile Halil oğ
lu İbrahimin idaresindeki yük a
rabası Haydarpaşada Baytar 
mektebinin önünde çarpışmı§lar

dır. Yuk arabası parçalanmış a
rabacı İbrahim de muhtelif yer
lerinden yaralanmıştır. 

Yeşildirekte Zeki ve Haniye alt 

fanılfı fabrikasından yangın çık

mış ise de sirayete meydan veril

meden söndürülmüştür. 

• layıktır.• 
Bir taraftan hadis olan ihtiliihn 

siyasi teşebbüsleri yapılırken di
ğer taraftan Macarlar Çek arazi
sinde tedhiş harekatına başlamış
lar, batta Slovakyaya tecavüz e
derek iki taraf arasmda esaşh 
müsademeler de vnkubulmuştur. 

zaman olmaclığı kanaatindedir. 
Görünüşe göre İtalya evvela dört 
büyük devletin hükiımet şefleri -
nin yeniden toplanmasını arru et
miştL Fakat bu takdirde Hitler'in 

itir8Z1na maruz kalacaktL Bunun 
için yeni bir sureti tesviye bu -
lunmuştur. Mussolni tarafından 
kabul edileceği zannedilen bu ye
ni şekle göre İtalya gelecek hafta 
başında V enedik veya Brioni'de 
Fransa, İtalya, İngiltere ve Al -
manya Hariciye Nazırlarının iş

tirakile bir konferans aktedilmesi
ni teklif edecektir. Söylendiğine 

göre Polonya da bu konferansa bir 
mümessil göndermek arzusunu 
izhar etmiştir. Bu itibarla konfe -
ransta V arşovanın bir müşahidi 
bulunması ihtimalden uzak de -
ğildir. 

{S lnd sahifeden dev!""J 
talan beş vagona konuldu. Tren 
Paristen hareket etti. 3 ü 37 geçe 
L!yona vasıl oldu. Fakat tren Ma
kon istasyonunda durduğu zaman 
posta vagonlarından birinin kiili
di açıldığı görüldü. Memurlar te-
18.şa düştüler. Vagonlardan ikisi -
nin de kilitlerinin kırıl<lığını, pos 
ta çantalarının ustura ile kesile
rek açıldığını anladılar. Hakika -
ten bu çantalarda bulunan kıy -
metli mektuplar açılmış, içlerin
de bulunan banknotlar alınmıştı. 
160 çantadan yalnız seksenine do
kunulmamıştı. Bunların ekserisi 
de sefaretlere aid çantalardL 

- Kınnldama, yoksa ya'fl 
Diye bağırdı. Diğeri de şu 

verdi: 

Başına vinç saplandı 
Şamandıraya bağlı Rus bay -

raklı Bratna vapurunun 4 numa

ralı ambarında çalışmakta olan 

Denizbanlı: anıelesinden Ali oğlu 

Halilin başına vincin sapanı çar
parak yaralanmıştır. 

Bir günde iki yeni 
cinayet daha 

(1 inci sahifeden devanı) 
bu arada Ali bıçağına sarılarak 

arkadaşını biri karnından ikisi 
kasığından olmak üzere üç yerin
den bıçaklamıştır. Yaralı Hasan: 

- Yandım! 

Diye feryad ederek kanlar için
de yerlere yuvarlanmış, birkaç 
saniye sonra da taşların üzerinde 
can vermiştir. 

Katil, cinayetin dehşeti önünde 
kaçmağa davranmış, bu sırada 
vak'a mahalline yetişen ve ken -
disini tutmak istiyen bekçi Aliye 
de bıçakla saldırmış, bekçinin pal
tosunu dört yerinden delmiş, a -
damcağızın eliden kurtularak kaç
mıştır. 

Vak' aya el koyan Beya21d za -
bıtası müddeiumumiliğe haber 
vermekle beraber katilin takibine 
girişmiş, katil, sabaha karşı Edir
nekapı surlerinin harab kulele -
rinden birinde, gizlendiği yerde 
memurlar tarafından tutulmuş, 

karakola getirilmiştir. 
Müddeiumumi muavinlerinden 

Besim hadiseye el koymuş, katilin 
ilk sorgusunu yapmış, tahkikat 
evrakile birlikte meşhuden ağır 

cezaya göndermiştir. 
ÇADIRCILAR CİNAYETİ 

İkinci cinayet de Çadırcılarda 
vukua gelmiştir. 

Uzak 
Şarkta 
Harb 

( 1 inci sahifeden devam) 
tedir. 

Çadırcılarda Alipaşa hanında 15 
numaralı odada marangozluk eden 
Çamur Osman isnlinde birisi Ko
camustafapaşada oturan ve Kapalı 
çarşıda marangozluk eden Arab 
Hakkı ile ötedenberi aralarında 

bulunan soğukluk yüzünden ko -
nuşmaınakta inllş. Dün akşam, 

kendi hanının önünde Hakkıya 

rasgelen Çamur Osman durup du
rurken Hakkıya küfür etmeğe baş
lamış, Hakkı da buna mukabele 
edince belindeki bıçağı çekerek 
Hkkının üzerine atılmıştır. 
Hasmını gafil avlıyan mütear

arrız bıçağını kasıklarına iki de
fa saplamış, Hakkı, alclığı ağır ya
ralarla kanlar içinde yerlere se
rilmiş, Çamur Osman ortadan sa
vuşmuştur. 

Firari katili şiddetle takib e -
den Bey=d polisi sabaha karşı 
katilin Küçükpazarda saklandı
ğı yerde izini bulmuş, çok geç -
meden de Çamur Osmanı kanlı 
bıçağı ile birlikte .yakalıyarak ad
liyeye teslim etmiştir 
Hakkının yaraları çok ağır bu

lunmakta ve kaldırıl<lığı hasta -
hanede baygın bir halde yatmak 
tadır. 

Çamur Osman, ikmal edilen 
tahkikat evrakile bırlikte bugün 
adliyeye teslim edi1miştr. 

Sultanahmet 3 üncü sulh hu
kuk mahkemesinden: 

Müddei Koço Kirokodilos tara
fından verilmiş olan 30/9/935 ta
rihli istidada sahibi bulunduğu 

Anadolu Demiryolu şirketinin A 
tertibinden 13326 No. lı bir adet 

birlik ve B tertibinden 37033 No.lı 
bir adet beşlik obligasyonlarının 

Japonlar, cenubi Çindeki hare
katı muvaffakiyetle bitiı·dikleri 
takdirde Mareşal Çankayşck çok Atina Bankasındaki kasasında çü
müşkül mevkie düşmüş olacaktır. rümüş olmasından nüshai saniye-
Marcşal Çankayşek'in buna im- lerinin verilmesi taleb ve dava e

k.fın bırakmamak ve lıaricle olan dilmesi üzerine 2/10/935 tarihin
muvasalasını kesmemek üzere ye- de ittihaz olunan meni tediye ka
niden asker toplamağa ve fevka- ran usulen 3/10/935 tarihinde Ha-
1.fıd<: tedbirler alıruya koyulmuş- her ve ayni tarihli Zaman gazete-
tur. !erile ilan olunduğu ve aradan 3 

Herhalde bugünlerde cereyan sene geçtiği halde bir müstahik 
edecek olan muharebeler Çinin zuhur etmediği tetkik olunan dos 
iıkıbeti üzerinde m~essir rol oy- J ya mündericatından anlaşılmış ve 
nıyacak mahıyettedır. müddeinin ibraz etmiş bulunduğu 

~ 1/9/937 tarih ve 31/000043 No. lı 
Dr. Ali Rize Sağları istanbul polis müdiriyeti 4 üncü 

Birinci sın:f dahiliye şubece verilmiş olan ikamet tez

mütehassısı 

Muayenehane: Beyoğlu Par 

nıakka,pı, tramvay durağı. 
Kabul saati: 16 dan sonra 

Dr. Hafız Cemal 
(LOKMAN HEKİM) 

keresile hüviyeti badettetkik sıh
hati müddeasının doğru olduğuna 

dair alelıisul tahlifi bilicra tica -
ret kanununun 437 inci madde -

sine tevfikan iddia olunan tah -
vilden iki tahvilin faiz ve temet

tüatının müddeiye itaya mecbu -
riyetine ve keyfiyetin dahi alel-

Dahili hastalıklar mütehassısı. ıisul gazetelerle ilan olurınıasına 
Divan yolu: 104 13/ 10/938 tarihinde mahkeme -

Hastalarını pazardan başka hergün I mizcc karar verilmiş olduğu ilanen 
saat 16 dan sonra kabul eder. tebliğ olunur. 935/2110 

----- ·--
Baş, Diş, Nezle, Grip Romatizma 
nevralji,kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser 
• •icabında günde Uç k ate alınabilir, • • 

Demiştir. Rektör bundan sonra 
Üniversitenin teknlil fakülteleri
nin verdiği mezunları sayarak 
kendilerine bayatta büyük mu -
vaffakiyetler temenni etmiıj, Üni
versitenin her kısmının, bu yıl ge
çen yıldan daha iyi çalışıldığını, 

kültürü yaymik, faaliyeti yolun
da fakiilte ve Üniversite mecmu
aları çıkarılıp memleketin her. ta
rafına gönderildiğini, niversite ta
rafından fakir talebeye ne miktar 
ve ne suretle yardım edildiğini 

anlatarak vazih bir surette Üni -
versiteye aid hususatı tebarüz et
tirmiş ve sözünü şu cümle ile so
na erdirmiştir: 

•- Büyük Atamıza, Üniversite
nin, sevgi, saygı, ve şükranlarını 
sunarım.• 

Bundan sonra her fakülteden 
bir genç söz alarak yeni tedris yılı 
münasebetile heyecanlı ifadeler
de bulunmuşlardı. 

Mil teakıben iktısad profesörü 
Nöymark kürsiye çıkmış ve _açılış 
dersini vernliştir. 

Profesör Nöymark, iktısadın ve 
iktısad siyasetinin yeni temayül
lerinden bahsetmiştir. Milteakıben 
bugünkü merasim ve toplantıya 
nihayet verilmiştir. 

Üniversitede derslere pazartesi 
sabahı normal şekildde başlana-
caktır. r 

DÜNKÜ TETKİK ZİYARETİ 
Dünkü sayımızda haber verdi

ğimiz veçhile İstanbul gazeteci -
lerı dün Üniversite Rektörü Ce
mil Bilsel'in davetlisi olarak Ü
niversiteyi ziyaret etmişlerdir. 

Altıncı tedris yılına başliyacak o
lan Üniversitemizin bu müddet 
zarfındaki tekamülünü yakından 
görmek fırsatını kazanan matbu
at mümessillerine Üniversitenin 
muhtelif fakülteleri, enstitüleri, 
Üniversiteye merbut hastaneler 
gezdirilmiş ve faaliyet hakkında 
uzun malumat verilmiştir, 

Saat 10 da Rektörlük makamın
da bütün gazeteciler toplanmış 

bulunuyorlardı. Rektör: 
- Daima halkı tenvir eden ga

zeteci arkadaşlara kendi Üniver
sitelerinin nesi var, nesi yok gös
termek istedik. Sizi davetten mak 
sadımız budur! 

Diyerek Fakülte Dekanlarının 
refakatile Üniversiteyi gezdir -
meğe başlamıştır. Evvelil Tıb Fa
kültesi, buraya bağlı enstitüler, 
bilfilıara Hukuk ve İktısad Fa -
külteleri, teşrihhane, Süleymani
ycdeki biyoJOji enstitüsü gezil -
miş, buradan otomobillerle Gure
ba, Haseki, Cerrahpaşa hastane -
!erine gidilmiş, buralarda yeni in
şa edilen modern paviyonlar ge
zilmiştir. 

Üniversitemizin değerli Rek -
törü Cemil Bilsel'in verdiği iza
hata göre: Üniversitemiz beş sene 
zarfında iki buçuk misli tekamül 
etmiştir.. Eskiden talebe bulamı
yan Fakültelerde şimdi yer mü
nazaası başlamıştır. Birkaç sene 
evveline kadar 300-400 arasında 

mezun veren Üniversite bu sene 
580 mezun vermiştir ki, bu Üni
versitemizin tarihinde bir rekor 
addedilebilir. 

Talebe adedi bu sene 5200 e 
çıkmıştır. Talebenin devamı bil
hassa şayanı takdirdir. Talebe, sa
bahın alacakaranlığında yer bul
mak için Üniversiteye koşmakta-
dır. Gerek yeni inşa edilen ens -
titüler, ııerek yeni bir hale geti
rilen eski kısımlar Türk Üniver
sitesinin şerefine layık ve Türk 
gençliğine arzedilebilecek bir hale 
getirilmiştir. Üniversitemizde ki
tab derdi yoktur. Her Fakültenin 
kütübhaneleri talebenin istifade
sine konmuş binlerce eserle do
ludur. Her profesörün alınmasına 
ihtiyaç gösterdiği eserler derhal 
getirtilmektedir. 

Gazeteciler Üniversitede gör -
dükleri bariz tekamülden dolayı 
çok memnun ayrılmışlardır. Bu 
en yüksek kültür kaynağımızın 
kısa bir zamanda katettiği bu u-

İ§1l sulh yolile bir çare bulun
madığı takdirde Macarların bü -
tiln kuvvetlerile Çekoslovakyaya 
yüklenmesinden ve Lehista.uı da 
Macarlar lehine fili müdahalede 
liulunmasmdan endişe edilmek 
tedir. 

ALMANYA NE DİYOR? 
Berlin 15 (A.A.) - Çekoslovak

ya Hariciye Na21rınm Hitler'i zi
yareti şiıhdilik pratik olmaktan 
ziyade sembolik bir mahiyet ikti
aab etmektedir. Şimdi Münib iti
Wından çıkan yeni Çekoslovak 
devletinin komşusuna kuşı va -
ziyetini tamamile değiştirnllş ol -
duğunu göstermek lazım gelmek
tedir. Prağ ile Berlin arasında te
essüs etmeğe başlıyan münasebet
ler Almanyanın Macaristana bir 
itidal tavsiyesile başlamış oluyor. 

Berlin Macarlarla ırk nokta -
sından haklı oldukları şeyleri iste
mekle iktifa etmelerini yani Kar
patlaraltı Rusyası hakkındaki ta
leblerinden vazgeçmelerini tav -
siye ediyor. 

İstikbal için Prağdan teminat 
alan Almanya, coğrafi vaziyeti iti
barile Tuna havzasında kendisi 
için kıymetli bir yarclımcı olabile
cek bir devletin daha çok zayıfla
masını istememektedir. 
Macarların Çekoslovakyanın 

İtalya, Macar hilkiımetile daha 
şimdiden anlaşarak Macar taleb
lerinin neden ibaret olduğunu tes
bit etmiştir. Macaristan tabii ola
rak Çekoslovakyadaki Macar ekal
liyetlerinin anavatana ilhakını is
temekle beraber Rütenyanın akı
beti meselesini de halletmiş olu
yor .• 

BONE'NİN TEMASLARI 

Paris 15 (A.A.) - Hariciye Na
Zln Bone birbiri arkasından Ma
car ve Çekoslovak elçilerini kabul 
etmiştir. 

Budapeşte hükumetinin mümes
sili Komarno müzakerelern inkı
taının sebeblerini anlatmış ve 
Macaristanın yakında bir istida ile 
müracaat ederek Miinih itilafı 

mucibince dört garb devletinin ha· 
kemliğini istiyeceğini işrap et -
miştir. 

Bone bu iki sefirden maada İtal
ya maslahatgüzarını da kabul et
miştir. 

--=o=--

Bordroların tetkikile yapılan 

besabda tamam 3 milyon frangın 
çalındığı anlaşıldı. 

Fakat bu cüretkar hırsız kim -
di?. Bu bir türlü anlaşılamadı. 

Neden sonra, 25 sonkanun 1919 da 
Brüksel zabıtası, bir Fransızın, 
Rovayal caddesinde bir sarrafa 
80 bin franklık tahvilat sattığını 
gördü, şüphelendi ve kendisini 
tevkif etti. Eşkfilini de Paris zabı
tasına bildirdi. Paris zabıtası, tah
villerin numaralarını tetkik e -
dince bunların •Hindistan posta
sı> çantalarından çalınan tahvil
ler olduğunu anladı. 

Brilkselde tevkif olunan adam, 
eski posta, telgraf ve telefon me
murlarından Vensan Bazonkur 
idi. 1883 te Rion'da doğmuştu. Çok 
namuslu bir memur olarak tanı
lıyordu. Odasında yapılan araş -
tırmada 400,000 frank kıymetinde 
tahvilat bulundu. 

Bazonkur cürmünü şöyle itiraf 
etti: 

- Para torbaları nerede' 
le çabuk ... 

Haydudlar paraları aldJlsl· 
tılar. Fakat birkaç ay sorır• 
kalandoılar. 

21, 22 temmuz 1928 gecef 
nunıaralıt ekspresin posta : 
ru, Liyonla Marsilya arasın 
gıına maskeli birinin girdiğit 
rünce sustalı çakısını çıJ<a,..ıı 
dafaaya hazırlandı. Hayöıııl 
kahkaha salıverdi: 

- Bana bak, dedi. O 0)111' 

yerine koy. Biliyorum, dijll 
cuğun var. Seni öldürmelı 
mi yorum. 

Haydudun elinde otomstil 
revolver varclı. Muhafız b 
huriye itaat etti. Haydud ~ 
balarını al<lı. İlk istasyondS. 
daha tamamilc durmadan ~ 
tarlaların içerisine daldı· 
boldu. Bu cür'etkar haı-di 
hüviyeti anlaşılamadı. 

Bir sene sonra 27 ağustol 
gecesi, 6 numaralı Ventiı1lı1 

ris treni şefi, saat 1 i 40 g~ 
furgonunda borolarını ted~ 
derken omzuna bir elin dol<' 
ğunu hissetti, başını çevirdi 
delikanlı gördü. Bunlar ~el 
ni revolverlerile tehdid edeı' 
re yatırdılar, ellerini ve a. 
rını sımsıkı bağladılar. fllrt 
bulunan posta çantalarıntı 
lar, paraları aramaya baş!~ 

Dijon'da tevakkufu ıaıı 

tren her nedense Pontene"'1 
yonuna gelince birdenbirf 

h 
d 

r 
n 
b 
ç 

b 
r 
re 
d 
k 

e 
nı 

ğ~ 
s 

siı mühim birparçasını koparmaları 

için Alnıanyanın elinden geleni 
yapacağına kimse şüphe etmemek
tedir. 

Dahlliye Vek ili 
' e h rimizde 

- Çantaları soyan benim. Bu 
işi yalnız başıma yaptım. 17 son 
teşrinde Liyon istasyonunda, me
murlara mahsus kapıdan girdim. 
Vagonlardan birinin nöbetçilere 
mahsus yerine saklandını. Sonra 
vagonlara girdim. Çantaları kes
tim, mektubları açtım. İçindeki 
paralan, tahvilleri aldım, bir tor
baya koydum. Laroş istasyonuna 
girmeden torbayı hattın kenarına 
attım. İstasyonda indim, torbayı 
aldım, bir başka trenle Parise dön
dfun. Sonra Cezayire gittim. tah
villerin bir kısmını orada sürdüm. 
Diğerlerini de satmak için Brük
sele gittim, yakayı ele verdim ...• 

du. Haydudlardan birisi, 
trenin ceketini giyindi, Ş'lP' h 

(1 inci sahifeden devam) 
ekspresle şehrimize gelmiştir. 

başına koydu, düdüğunii a P 
detle öttürdü. Treni hare~ k MACARLAR ASKER 

TOPLUYOR 

Budapeşte 15 (A.A.) - Akşam 

neşredilen resmi bir tebHğe göre 
Macaristan yeniden beş sınıfı si
lih altına almağa karar vermiştir. 
Macar - Çekoslovakya müzakere
leri inkıtaa uğradığı, Çekler ta -

Şükrü Kaya Haydarpaşada Ha
riciye Vekili ile bazı meb'uslar ve 
Vali, Emniyet Müdürü ve diğer 
birçok zevat tarafından karşılan
mıştır. Dahiliye Vekili şehrimiz -
de bir müddet kalacaktır. 

PARİS - VENTİMİL: KANLI HAT 
Trenlerde geçen bu kanlı vak'a-

tırmek i•tiyordu. Düdüğiil' h 
rilliiş tarzı memurların dı~1" 
zarını çekti, furgona doğrıl 
mıya başladılar. Haydudlııf 
mak istediler. Fakat muv 
lamadılar, yakalandılar. ,,.,1 

k 

F 

rafından ba21 tedbirler alındığı ve Güreş meraklıları na 
Çekoslovakya radyosu durmadan müjde 1 
tehdidkarane neşriyatta bulun - PROFESYONEL, YAliLI PEHLİ-
duğu için bu tedbirlerin alınma - VAN GtlREŞLERİ 
sına lüzum görüldüğü tebliğde . . 
ilan edilmektedir. Bu tedbir ile Hiılill edecek Rama~erift". her 

M rnil1 t
. · . ti tak . gece (Beyazıt, Veznecılerde, Suley-

acar e ının emnıye vıye . 
edilmek istenmektedir. 1908 ila manıye Spor Y~d·u· salonunda) 

1912 doğumlular pazartesi günü 
bağlı bulundukları kıt'alara ilti
hak edeceklerdir. 

meydan hakemlıği ile meşhur, 

Köroğlu Mustafa'nın idaresinde 
yapılacaktır. 

• 

Hulyaları 
Hakikat olan 
Gene kızlar 

( 5 lnd aahifedea devam) 

Sanki rüyasının hakikat oluver
mesi genç kızı bitirmiş, mahvet
nlişti. Güneşin hararetine dayana
mayıp solan nazik bir çiçek gibi 

(Dış politik.atları!--- - ·-
şehirden şehire çekilip rniİ 
yi devam ettirebilecektir· 

a 
tu 
t 
fı 

pı 

ya, Hankov'un işgalinde!l 
Çankayşek'i yok farzederı' 
göre hareket edeceğini ):)ı k 
tir. Fakat bu hesabın da 

çıkacağı şüphelidir. Çün~ 
t ~z edilecek olan bu rne 
iırlC'ri, Japonyaya mevcU 
hissettirecek tedbirleri b11 

k 
Si 

b 
Sureti umumiyede iyi haber F solmuş, kurumaya başladı. Ken-

alan mahfillerde söylendiğine gö- arasında en güzel ve şık almış olacaktır 
re, Macar askeri makamları tara- mobilyalar satan dine gelir gibi olduğu zamanlar 

pı 

e' rı 
A. ş. 

fından alınan bu tedbirler bir ya- (ESKİ HAYDEN) Yeni Villi Fort, elektrikçiler, makinist-
rım seferberlik mahiyetindedir. B AKE R M w } !er etrafını alıyor, sadasını zap - e agaza a rı İstanbul aslıye mahkeJ11 

FRANSIZLAR NE DİYOR? tetmeğc, filmi tamamlamağa ça· 
Zı·yaret ediniz. SALON,· YEMEK lışıvordu. ticaret dairesinden: 1. 

Paris 15 (AA.) - Macar - Çe- J 

!erde bulunan Burg, Pöti Pariz _ zengin çeşidleri her yerden iyı terildi. Ve dünya sinema alemin- hal tarafından M. aleyhle m 
<oolo•o< """" lW<k>oM «f•IT- ~ YATAK ODASI faluml,.mml •M"~" b>U> ~ """ göo MOMo< K~" '-"" w ;1 

yen gazetesinde şöyle yazmakta _ şartlar ve ucuz fiyatlarla bulur- de büyük bir muvaffakiyet ka- tı:fa. İstanbulda Yemişte d~ 
<lır.: sunuz. zandı. ingeborgun saf ve masum caddesi No. 17 de olup ;!: ka 

.Avusturyanın ve Südet mem- simasını görenler kendisini Gre- dav~tiycde Mustafanın · .. ııJ 
1 k ti · · ·Ih k ··b J · İ t b 1 5 · · · a e ulgun" bının meçhul oldu«u rnu ri e e erının ı a ı tecru e erın - s an u ıncı ıcr m mur - ta Garbonun kızı zannediyor !ar- " ~ 
den sonra Mussolinı'nin Almanya- dan: İ d rafından biliıtebliğ iade H 

dı. ngeborg, bu filim en sonra 1 nın orta Avrupada genişlemesine Beşiktaş eski Salı pazarı Ne- tahkıkat hakimliğince bir c hiç bir filimde görülmedi. Esra- ıı' k 
nihayet vermek arzusunda bulun- cati Bey sokak No. 489 dük- detle ilanen tebligat ifası ı 

rengiz bir hayal gibi söndü, gitti. e re 
duğu tahmin edilebilir. Hitler ise kanda olup halen ikametg.fı- 1 kıkatın 15/11/938 tarihiı' • .t 
bilakis şimdiki vaziyetten istifade hı meçhul olan Hasan Çeliğe' s&lı günü saat 14 te taJıj(V'_ 
ederek Almanyanın hududlarını 1/9/938 de hitam bulan 8/9(937 Üsküdar İcra memurluğundan: verilmiş olmakla keyfü 
kün olduğu l<adar uzak götürme- tarihli kunturatla M. Elizabetten Hatice Abdüssamet vekili avukat makamına kaim olmak ii 
ğe gayret etmektedir. Mihverin iki kiralamış olduğunuz dükkil.n.ın tah- Hasan Hilminin Üsküdarda Bağ- olunur. 937/596 
t~rafında bulunan bu devletle - lıyesi talebi üzerine ikametgfilunı- larbaşıncla Yeniyolda mukim Ab- -. - ---- - - ..-/ 
rın arzularını müsavi derecede z3 gönderilen tahliye emrine mil- dülvahap aleyhine Üsküdar sulh Istanbul beşinci icra 
tatmin edecek olan bir anlaşma- başirin verdiği meşrubata nazaran ikinci hukuk mahkemesinden istih· ğundan: 
ya ne suretle varacaklarını gör - ikametgiıhınızın meçhul olması ha- sal eylediği 12/10/937 tarihinden Bir borcun temini için ı1' 
mek '.'1erakla beklenilecek bir ha- sebile mercice 20 gün müddetle ila- itibaren ayda (50) lira nafakanın satılması tekarrür edeıı 

iı 

in 
da 

b 
dt 
le 
dı dısedır.. nen tebligat ifasına karar veriltnış- . . . . • . 'vejetalin yağları ve rnu~1 

Rober Guyon Romad J t• tahsılıne daır ılaırun ınfazı sırasın- . 8 f ın 
• an urna- ır. Abd" b b . b kalıyc erzakı 17/10/93 

l'e bildiriyor: 1 bu ilanın tarihi tebliğinden iti- da borçlu ulvaha a erayı te - . Ed 
t ·· · · ş . . .. ı;g· gönderilen icra emrine karşı 15 te açık arttırma ıle 

, _ _,.•,..t_,a,,;ly .. a_h_u_kU_m_e_t_ı __ k_a.:;y.:b.:e.:d:.ec:;e:.;k:_ haren gayrı menkulii 20 gıın zar - .. . Fevzipaşa caddesinde ' 
d 

ı~ . hl' • · k' · rr.ubaşır tarafından verılen meşru- • 1 fında ta ıye e,menız ıranın yenı- . evinde satılacağından 
zun mesafe hepimize iftihar vere
cek birçok büyük işleri içine al
maktadır. Rektörü ve arkadaşla
rını tebrik etmek bize düşen bir 
borçtur. 

Üniversite gezildikten sonra 
~cktör Tokalıyanda bir öğle ye
meği ziyafeti vermiş, burada Fa
külte Dekanları da bulunmuşlar
dır. Yemek samimi hasbihaller i
çinde geçmiştir. 

lendiğine veya uzatıl<lığına dair bir hatta borçlunun bırçok sene evvd 1 . h ıı· d bulU lik. b. . tt' _ . yen erın ma a ın e 
m 

itirazınız varsa bu müddet içinde mema ı ecn: ıyeye gı ıgı ve ora- muruna müracaatleri jlsll 
istida ile veya şifahen icra daire- dakı ikametgahının meçhul bulun- 9. 
sine bildirmeniz lazımdır. Müddeti duğu anlaşılmış ve borçluya bir ay =========""" 
içinde itiraz olunmaz veya tahliye müddetle ilanen tebligat ifasına ka- , ~" 
etmezseniz veyahut itirazınız refo- rar verilmiş olduğundan tarihi • Dr. HORHO, sı 

•' pa Junursa kiralanan gayri menkul ilandan itibaren bir ay zarfında dai- Sirkeci Vi~ ana Oteli 

k 

tahliye emrinin hitamında zorla remize müracaatla bir diyeceği. olup muayenehanesinde 1ıc' 
tahliye ve kiralayana teslim edile - olmadığı bildirilmesi lüzumu tebliğ şama kadar bastala rııı' 
ceği tahliye emri makamına kai!Il makamına kaim olmak üzere ilan 1 eder. 
olmak üzere tebliğ olunur. (11167) olunur. 938/2652 Telefon: 24131 
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lif.54-11 ,_Tercüme ve iktibaJ hakkı .mahfuzdur. 
Yalnız Son Tel da n nıdilec~kür. 

Paşam, herhalde ahaliyi el altın
dan teşvik ettiler 

Bir J(Ürültü çıkaracaklar, arabanızı ilıligaten 
dairenin arka tarfına çektirdim 

- Paşa hazretleri!.. Hükumet Herdeki mezbeleliğe atıldı ... Feci 
dairesine teşrif buyursanız da sahne, böylece tamamlandı. 
hem bir kahvemizi içseniz, hem 

Fehim Paşanın bu mezbelelikde biraz i..<tirahat etseniz . 
Demişti. te yatan kanlı cesedi, ne hazin bir 

yet bu korkunç akıbet 
şılaşmıştı. 

* 

ile kar -

İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ SINIF 
SÜRGÜNLER F ı · p b ibret lavhası teşkil ediyordu ... 

e um aşa. u nazikane teklifi Şimdiye kadar naklettigimiz 
reddetmemişti. Bu sefer de yanı- Mekteb hayatında ve gençlik ar - sürgün" vak'aları, Sultan Hamid 
na kaza kaymakamını alarak ara- kadaşları arasında büyük safiyet devrinin, yüksek tabakasına men-
bayı doğruca hükumet dairesine ve merdlikle tanınmış olan bu a- sub mümtaz zevata aiddi. 
çektirmiıjlİ. dam, yolunu şaşırmıştı. Fena bir Bunlardan başka, ikinci ve ü-

Kasaba, hakikaten derin bir muhite uymak, ahlaksız insanlarla çüncü sınıf zevat arasında da 'bir 
bir sükunet içinde idi. Şurada bu- düşüp kalkmak yüzünden, niha - hayli sürgün vak'ası olmuştu. 
rada asılmış olan tek tük solg 1==:::,,.;===~::===.;,.====~=,,.;;========== 
renkli bayraktan başka, inkıla: ç k 

1 
k 

delalet eden hiçbir hal ve hare - e os ova yan 1 n par-
ket mevcud değildi. 

Fehim Paşa, büyü.k bir emniyet ,. a 1anmas1 n dan 50 n r a 
ve memnuruyetle hukumet daire- V 
sinin önünde arabadan inmiş... (4 üncil sahifeden devam) 1 kendilerinin eski Sent Etyen Kral 
Kendisini seli.mlıyan jandarma- den fazla Macar ile 90,000 de Ya - lığı zamanındaki ~~azi vardır .. M~ 
ların arasından geçerek, Yulı:an hudi vardu-. Şu verilen rakamlara carlar. bu suretle oy le şeyler ıstı-
kata .çıkmış .. Kaymakamın odasına göre ora halkının ekseriyeti Ma- yorlar ki bunların her millet ken-
gırmıştı. carlarda değildir. Bu ahali Çek • di mukadderatını kendi tayin et-

lki gündenberi çektiği üzüntü lerden ayrılmamayı tercih ediyor- meği kaidesile hiçbir münasebeti 
hey~an. \'e yol yorgunluğundan, lar. Tabii mÜhtariyeUe. yoktur. 
hıtkın hır halde idi. Görüliiyor ki Orta Avrupada Bu gazete Karpatlaraltı Rusya-
. Geti~ilen kahveyi büyük bir Yeniden bir takım meseleler çık- sındaki Rutenlerin Macarları is-
ışhha ıı: . içmışti. Kaymakamın makta \'e Çekoslovakya işlerinin temediklerini de iliı\'e ediyor. 
gosterdıgı sadakate teşekkürler kat'i olarak tasfiyesi ile tabii ha- Bundan sonra Almanya ile Çe-
ederek, hu sadakatinin mükafatı- !in avdeti bu yüzden güçleşeceğe koslovakyanın münasebetleri ne 
~~ pek P.arlak bir surette görece- benzemektedir. olacak? Sualine gelince; Berlin 
gınc en;ın . ol.~asını söylemişti. Almanyanın yukarıda kaydedi- mehafilinin fikirlerini neşretmek 
Sonra, afakı sozlere girişmişti. len vaziyet ile İtalyanın buna kar- le tanınmış bir gazete olan Dan-
. ~a~. ~u sırada, htikumet daire- şı aldığı hal de gösteriyor ki Av- ziger Vorposten hududların tas-

sının onunde, bir gürültü başla • rupa meselelerinde memleket he- hihi işleri bittikten sonra Çekos-
mı*tı Fehim Paşanın rengi fena sabları dönmektedir. Bu mesele - lovakya ile Almanya arasında u-
halde sararmıştı. Kaymakam lerin bundan sonraki inkişafını mum! bir teşriki mesai kabil o -
pencereye koşup baktıktan sonr~ takib ederken Almanyanın ve İ- lacağıru yazmaktadır. 
kapıdaki jandarma neferine ve lalyanın bu vaziyetleri gözönün-
hademey.,: den kaçırmamak lazım gelecek. H 1 K A y I! 

. - K~pıları kapayın, İçeriye Macarlar şimdiye kadıu· Slo -
kımseyı bırakmayın. vakların kenıii mukadderatını 

D'.ye bağırmıştı. Ve sonra da kendileri tayin etmeleri lazım ge-
Fehım Paşaya dönerek: leceğini ileri sürmüşlerdi. Halbu-

- Paşam .. Her halde ahaliyi el ki Slovaklar muhtariyeti elde et-
altından t ·k · t 'kt .. eşvı ettıler. Bir gürül- ı en ve Çeklerle beraber kal -

t
tu çıkaracaklar .. Bendeniz ihtiya- mayı istedikten sonra artık ha -
en arabanızı d · · ricd k · 

f aırenın arka tara- en endılninin müdafaasına 
ına çekt · · l" 
1 

• • ırmıştım. Çabuk arka ka- uzum kalmadığını anlatmışlar -
p ~~ ınınız. Oradan, binip gidiniz. dı~ .. Bu itibarla ortada mühim bir 

Ye, mınldanmıştı. degışıklik olmuştur. 
k_Fehım Paşa, kaymakama teşek- Romanın aldığı vaziyete dair İ-
. ur . ~erek süratle merdivenleri talyan payitahtında bulunan Av -

kınmıştı. Orada bekleyen birisi rupalı muhabirlerin bildirdikleri 
endısıne hüku . ' 1• . 

.. metınarka kapı • ma umat da az şayanı dtkkat de-

GÖZLER .. 
( 4 üncü sahifeden devam) 

lamlıyacak .. Sonra tekrar içeri 
çekilecekti. Ve salona gelirken 
de yüzünü kalın, kapkalın bir 
tülle örtecekti. 
Razı oldum ... Yine o, gözlerin 

hatırı için. 
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İtalyada para 
Kaçakçıları 

EMLAK VE EYTAM BANKASINDAN: N!'.a;.1 
Esa1 

No. 
( 4 ünc;l sahifeden devam> fl52 

bulunuyorlar. Bu para İngiliz li-
rası olarak 10,780 lira tutmaktadır. 1 353 
Bunlardan başka Françisko ismin- ı 
de bir adam da varmış. Bundan 354 

eşi aleyhinde de takibata girişil- 355 
mişlir. Kont ile markinin İngiliz 356 
olan kansı ve Françisko tevkif e- 359 
dilmişlerdi. Fakat bunlara beşinci 360 
bir mevkuf daha il~ve edilmiştir. 

361 
Sinyor Ronato ismindeki bu mev-
kuf vaktile 185,000 İngiliz lirası 363 

kazanmış bir adam olmakla meş- 364 
hurdur. Yine Romanın kibar ta- 365 
bakasına mensub bir kontes de 366 
şüphe altında bulunuyor. Bu kon- 367 
tes aranmış ise de bulunamamış-

368 
tır. Tayyare ile Fransaya gittiği 
söylenmektedir. Bir de avukat 369 
.şüphe altında buluıımaktadır. 370 

Marki Godi'nin eşi olan İngiliz 371 
markiz bir zamanlar 1talyadan 372 
Fransa hududuna geçerek Nise 373 
gitmiş ve uzun müddet kalmıştı. 

374 
Geçen kış oraya gelen yüksek mi
safirlere ziyafetler çkiyor, Avru- 376 
panın birçok kibarlarilc konu - 379 
şu yordu. Hatta İsveç Kralı N ise 379 
geldiği zaman Markiz onun şere- 380 
fine bir ziyafet vermişti. lngiliz o- 381 
lan Markizin kocası Marki Godi 

382 
ise İtalya Hariciye Neazretinde 
ileri gelen bir memurdu. Evvelce 383 
kendisi yedi sene kadar İtalyanın 384 
Londra sefaretinde bir vazife ile 385 
bulunmuştu. Sonra Vaşington ve 387 
Parise de gitmiştir. İtalyan poli-

388 
sinin tahkikatına göre bu işlerde 
asıl mühim rol oynıyan Roııato ol- 389 

muştur. Bu adam, şimdi Fransada 390 
bulunan kontese İtalyadan kaçak 391 
olarak para göndermiştir. 392 

Markiz seyahatten dönerek İ - 393 
talyaya geldiği zaman kendisinin 

396 
gizlemiş olduğu 50 İngiliz !ırası 
bulunmuştur Bunu diğer eşyasını 397 
\'e parasını bildirdiği halde gizli 398 
tutmuştu. Ondan sonra yapılan a- 399 
raştırmada Markizin tam 1000.000 400 
İtalyan liretiı;i gizlediği öğrenil- 401 
miştir. Fakat markiz bu paraların 

402 
kendisine aid olduğunu inkar et-
mekte ve: 4o3 

404 

405 

Yeri 

Beyoğlu Teşvikiye 
Yeniyol sokağı 

• • 
• • 
• • 
• • 
• • 
• • 
• • 
• • 
• • 
• • 
• • 
• • 
• • 
• • 
• • 
• • 
• • 
• • 
• • 
• • 

mahallesi 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• Bostan sokağı 

• • 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
• Yeniyol 

• • • 

No. 2/4, 12, 10 

• 2/5 12, 10 

• 2/6 12, ıu 

• 2/7 12, 10 

• 2/8 12, 10 

• 4/4 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 

4/5 

4/6 

4/2 

4/1 

6/5 

5/6 

6/7 

6/8 

6/9 

6/4 

6/3 

6/2 

6/1 

8/3 

8/2 

8/1 

4/10 

4/11 

4/6 

4/5 

4/4 
4/ 3 

4/2 

6/ 7 

6/8 

6/ 9 

6/10 

6/5 

6/4 

6/ 3 

6/6 

8/7 

8/7 

8/4 

8/5 

8/6 

8/2 

8/1 

8/4 

8/5 

Kıymeti 
T. L. 

4584.-

4986.-

5650.-

7938.-

5362.-

4400.-

3484.-

3787.-

8525.-

9960.-

4224.-

2274.-

2189.-

2105.-

2632.-

2700.-

3503.-

3502.-

3181 

3362.-

4880.-. 

4620.-

5300. -

5891-

5430.-

5350.-

5705.-

5810.-

9456. -

4280.-

3832. 

4172 .. 

3270.-

7072.-

3354. 

3330. 

3310.-

4445.-

7483. 

6202.-

3701. • 

7812.-

5516. 

7154.-

115.-

288.-

Nevi 

Arsa 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
' 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 

Harita 
No. 

2 

3 

4 
5 
6 

10 

11 

12 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

31 

32 
33 

34 

35 

36 

37 

:19 

40 
41 

42 
43 

44 

45 

48 

49 
50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

..,esahası 

573 M2 

779 M2 
565 M2 

567 M? 

383 M2 

1100 M2 

1082.50 M2 

1183.50 M2 

832.50 M2 
830 M2 

1508.50 M2 

947.50 M2 

912 M2 

877 M2 

940 M2 

675 M2 

625.50 

625.50 M2 

994 M2 

1401 

1220 

1155 

M2 

M2 

M2 

530 M2 

920.50 M2 

543 M2 

535 M2 

570.50 M2 

581 M2 

591 M2 

535 M2 

479 1\12 

521.50 M2 

511 M2 

520 M2 

279.50 M2 

277 50 M2 

591 M2 
694.50 M2 

719.50 M2 

646 M2 

385.50 M2 

651 M2 

492.50 M2 

526 M2 

36.50 M2 

240 M2 

DcpozilO 
T. L. 

916.80 

997.20 

1130.-

1587.60 

1072.40 

880.-

692 .80 

757.40 

1665.-

1992.-

844.80 

454.80 

437.80 

421.-

526.40 

540.-

700.60 

500.40 

636.20 

672.40 

976.-

924.-

1060.-

1178.20 

1086.-

1070.-

1141-

1162.-

1891.20 

856.-

766.40 

834.40 

fi!i<l.-

1414.40 

670.80 

666.-

662.-

889.-
1496.60 

l~4!l.4ij 

lf.62..JO 
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l4:ın .ııo 

23.-
57 .fiıl 

- Beni mahvetmek için düş -
manlarım bu paraları benim eş
yamın arasına saklamışlar! .. de
mektedir. Adres ve tafsilatı yukarıda yazılı arsalar açık arttırma usulü ile ve peşin para ile .atılacaklır. 

Markiz İtalyanın kibar meha
filinde pek tanınmış olduğu gibi 
mevsimi geldiği zaman Fransarun 
Akdeniz sahillerinde kibarların 

İhale 3/11/938 per§embc günü saat ondadır. İsteklilerin hizalarında yazılı depozito akçesini '<'Zll<'mi-
ze yatırarak arttırmaya girmeleri ve yanlarında nüfus tezkerelerile üçer fotoğraf gelırmeleri. (7539) 

eğlencelerinde bulunur. Bilhassa lstanbul Tele~on Müdürli.iğün';.'en : 
yaban tilki avına çok meraklıdır. ı - İdare ihtiyacı için muhtelü eb'atta 29 kalem kurşunlu kara 
Hatta bir kere avda düşerek aya- kBblosu ile 2 kalem denizaltı kablosu kapalı zarfla eksiltmeye çıkarıl
ğını kırmıştır. Romanın en güzel mıştır. 

bir yerinde, en muhteşem bir ko- 2 - Muhammen bedel (146794.20) muvakkat teminat (8590) lira 
nakla oturuyorlarmış. Harice İtal- v!up eksiltme 29/11/938 salı giinü saat (15) de müdiirlük binasındaki 
yan parası götürüp yabancı para satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
gelirmek. Hulasa bunu haricdeki 3 - istekliler mu\•akkat teminat makbuz veya banka mektubile 
elleri idare ederek büyük kazanç- kanuni vesaiki muhtevi kapalı zarfları o gün saat (14) e kadar mezkur 
!ar temin etmekle maznun olan komisyona vereceklerdir. 
Kont, Marki ve Markiz ıle dığer - 4 ~ Şartnamesi (367) kuruş mukabilinde her glın le,·azım amirli-
leri hakkındaki tahkikat neticesi ğimizden alınabilir. (7535} 
nereye \'aracağını İngiliz gazete-

istiklal cadde~inde 

Şehir Tiyatrosu 
KOMEDi KISMl 

15/10/938 Cumartesi ak
şamı saat 20,30 da 

YANLIŞLIKLAR KOMEDYASI 
3 perde komedi .. Yazan: V. Şekspir, 

Türkçesi: A\'ni Givda 

lf 
Halk epereti e sını gostermişti. ğildir 

u~ Fehim Paşa b ç · 
• • ara asını orada ekoslovakya buhranı Roma 

ııf bulacagından emin bir halde ka mehafilinde birinci derecedeki 

Salonda, karımın beyaz kalın 
tüller arasında ortaya çıkışı bana 
bır heyula ile karşılaştım tesirini 
verdi. Sanki bu kadın benim göz
lerine vurulduğum Nermin de -
ğil. başka bir kadındı. 

leri de merak ediyorlar .Sinyor Yüksek iktısad Ve Ticaret Beyoğlunda Halk 
Renato İtalyan ordusunda topçu M kt b • M "d ·· I" v " d 

pıdan ~ırlamıştı. Fakat arab~ ye- me,elelerdendir. Karpatlaraltı 
rıne, e !erinde sopalar - Ruslarının, yani esasen Ukrayna-
bulunan bir halk k .. ti ~e taşlar 

u esı ıle ı lı olan bu nüfusun miktarı 500,000 
şılaşınıştı , <ar-

old uğu söylenmektedir. Bunlar 
Bu vazıyet karşısında ne şimdiye kadar Çekoslo\•akyanın 

c~gını şasırmıştı. Birdenb· yapa- şark havalisinde bulunuyorlardı. 
!aha davranır gibi bir ı:e, sı- Roma mehafili bu ha\'alinin Ma-
nuştı. Fakat b vazıyet al-
d una vakit bul 

an , müthı~ bir hüc aına-
kalmış Yere um karşısında 

.. yuvarıa11mıştı 
Artık taşlar ve so · 

rını takıb edi d palar, birbi -
Hamidı·n b yor. u. Ve Sultan 

u sevgılı g"zd . 
lerdcıı1>eri hal .. o esı, sene
kınl . h ka gosterdiği taş _ 
rett ıgöd~n . esabını pek acı bir su-

e uyordu. 
. Holk, cosmu~tu Sank· O 
Iın . . . . ı, smanlı 

parlltorunun asırlarca d 
•d<'ıı zuluın ve sey,·iat d eva'." 
i l k , evrının n ı amını. şu anda F 1 . 
d 1 e ıım Pasa-

a n a mak i5tiyordu. . 
Fehim PaM b t 

. ' . u aş ve sopa dar-
belc•rı altında artık bit .. k . 
d . . . mış, endın-

tl" en geçmıştı. Tslibdada karşı, bö -
lece• kın ve gayızlarıııı le k ' y 
d 1 . S111e-

f't. <·r, ilrtık onun tlldüğüne hük-
ııwdcrt·K bırakıp gidcceklerd· 

Fakat. nıüez 7. in Mehm d . ı. . 
d b . e ısmın~ 

e ırı . hiddetli bir seslr: 
. Ölmemiş. Daha hiıl:i ölmc

nıı .... Kımıldanıyor. 
Dı~·<', ba ~ırdt. 

k Ve sonra, oradan büyük bir taş 
ucaklıyarak ~'ehım Paşanın ba

ş~ııa fırlattı. Şuur ve muvazene
sını muhafaza t'drmiyen bu kafa 

if Paı-çalanrlı . 
cf Sonra .. Ay:ığına bir ip takıldı 
ı~1 Suruklt•rıen·k " .. t .. "J . 

nO uru ernez. Biraz 

caristalia iadesinden bahsediyor. 
İşte yukarıda bu satırlara başlar
ken işaret edilen nokta tekrar göz 
önüne geliyor: Eğer bu havali Ma 
carlara verilecek olursa Macaris-
tanla Lehistanın arasındaki en -
geller kalkmış olacak, iki tarafın 
hududları birleşecektir. 
Bazı İtalyan gazeteleri bu•u en 

doğru bir çare olarak ileri sür -
meğe kadar varıyorlar. İtalyanın 
yarı resmi bir mecmuası olan Re
lazioni internazionaJi'nin de bunu 
müdafaa etmesi manalıdır. Bu 
mecmua bu suretle Baltıktan Ka-
radenize kadar bir te~ekkül vü -
cude geleceğine isaret ediyor. 

Diger cihetten telgrafların da 
bıldirdiği üzere Çekoslovakya hü
kU.meti ile Macarlar arasında mü 
zakerelere girişilmiştir. Belgrad
dan Avrupa gazetelerine verilen 
malumata göre, Yugoslavya hü -
kuıneti bu müzakereleri dikkatle 
takıb etınPktedir, Belgrad mat -
buatı eğer Lehistanla Macaristan 
arasında hakikaten müşterek bir 
hudud olacak olursa bundan Yu
goslavyanın hiç memnun olami
yacağıru anlatmakta gecikmiyor. 
Be!gradın en ileri gazetelerind~ 
biri olan Vreme diyor ki: 
Macarların ıözönünde daima 

Ah o gözler yok mu, o gözler... albayı idı. Tayyare ıle Fransaya e e 1 U Ur ugun en: Opereti Tiyatro-
İşte benim, sade saadetim in de · gı' deıl kont~sin kim oldug< unu so"v. . 1 b k d 

201101938 
sunda (Eski Çağ-

~ , Okulumuza yenı ta e <' a>' ı larihine kadar uzatılnuş-ğil, hayatımın da kanına girdiler. !emiyorlar. Fakat bu kontes en t • 7387• !ayan) yakında 
Uzatmıyayım.. Düğün salo - mühim rolü oynamış zannedil _ı_r_. ------:--:--:-'"'."'':"."''."'"':-:"'.':- ---------------!temsillerine başlıyor . Yeni büyük 

nundan gece yarısı ayrıldık. Ka- mektedir. Bakırköy sulh hukuk hakimliğin-Jkoslu musluk, yllkıu dolaplı bir oda, bir kadro - Macar baleti . Büyük 
rım benden evvel eve gitmişti. O- !---------------,den· lmutbak , birinci kata !ahla bölme ile ay- Orkestra 
tomobille hemen eve koştum. Beşinci İcra Dairesinden : B~kırköy Emrazı Aklıye hasta- rılınış sofada bir oda ,.c itınden g~iUr 1f. 

• . . • . diler bir oda ve arkası tarafı yenı blr 
Yukarı çıktım. Sofada t<ayıııpe- Bir borçtan dolayı mahcuz olup nesinde tahtı tedavıde ıken nısan, oda, 2nci katta u!ak bir •ola üzerinde tab ı 
derle karşılaştım. Sordum. paraya çevrilmesine karar ,·eri- mayıs, haziran 938 nihayetine kadar ta bölme ııe ayrıım11 bir mutbak mahalli Ertuğrul 

- Nerede karım! len 529594 numaralı Sovyet mar- ölenlere aid metruk eşyalar 24/10/ ,.e caddeye nazır ve çinko döıemeli bir Sadi Tek 
- Odana git, şimdi gelir! kalı ayak dikiş makinesi açık ar- 9~8 tarihine müsadif pazartesi saat 1 taraça ve biri cebheye, diğeri arka tara-
Odama girdim .. Bekledim .. Bi- 21/ 0/938 h 14 ten itibaren mezkur hastanede fa nazır iki oda, elektrik ve terkos lesi- ı IYATROSU tırma suretile 1 tari jne sab vardır. 

raz sonra içeriye salonda örtüler- müsadif cuma glınü Beyoğlunda açık artlırma ıle satılacağından ta- Hududu: Bir tarafı 6 No. ıu hane, bir 
le boy gösteren kadın girdi. Ayni !ip olanların vakit ve saati mezkur- tarafı ıo No. ıu Rahe! hanesi arkası pa-ı 
tülleri yüzünde taşıyordu. Sokul- İslikliil caddesinde Çiçek sokak da mahallinde bulunacak heyete çavracı Yako bahçesi ceph..,i tarik ilo 
duın. Koyu laciYcrt gözlerini gör- Çiçek pazarında 1 No. lu hanede müracaatleri ve ölenlere borçlu ve mahduttur. 
mek iştiyakile tülü bir çekişte saat 16 da satılcaktır. Birinci ar- 1 caklı olanların kanunu medeni- Kıymeti muhamminesl: H34 liradır. 

a a . . . . . Birinci a.rtırmasl, 18/11/1938 tarihıne 
başından sıyırdım ve... tırmada muhammen kıymetin '1, nin 561 ıncı maddesıne tevfıkan hır mOsadif Çarşamba ıUnil saat 14 ten ıs 1 

Olduğum yerde dondum kal yetmiş beşi bulmazsa ikinci artır- ay içinde alacak ve borçlarını def- ya kadar dairemizde yapılacaktır. Artır-
dım. Karşımdaki kadın Nermin ma 24/l0/938 tarihine musadif teri divana kaydetttirmeleri zım- j maya işlirlk için % yedi buçuk teminat 
değil. başka bir kadındı. .. .. · tt da mahkemeye müracaatleri ve okçesi al>rur, rüsumu delllliye ve belcdl-

D 1. 'b' d d f 1 dı K pazartesi gunu aynı saa e yapı- n'.n .. . . iye ve 20 senelik evkaf ta,·iz bedeli müı-
e ı gı ı o a an ır a m. a- lacak ve en çok artırana ihale e- yıne olenlerden ıddıayı veraset e- terisine aittir. Arttırma bedeli kıymeti 

Taksimde bu gece saat 20,30 da 
umuma pazar saat 13 de talebeye 
16 da umuma (Otcllo) esere hır 
salon orkestrası refakat eder. 

lf 
ŞEHZADE BAŞ! 

TURAN 
Tiyatrosu 

Halk San'atkarı 

ynanamı o soğuk yüzü, ve soğuk- dilecektir. Almak isliyenler mez- denlerin keza kanunu medeninin muhamminesinın % de 7' ini bulduiu 
luğu bir kat daha arttıran buz 534 üncü maddesi mucibince üç ay takdirde ihalesi yapılacaktır. Aksi takdir- Semiha, Mi>el \"ar-

be . ·ı f d b ı kur gün \'e saatte mahallinde bu- ıa hh .. d. bak' ka.l gibi bir le ssumı e so a a u - .. . içinde isbatı verasetle mahkemeye de en çok artıranın a u u ı - yetcsi. 

Okuyucu Naşi\, 

k d lunacak memura rnuracaatlcrı . . . . ınak üzere artırma on be~ atin daha tem- Ü 
dum. Hay ır ım. ilan ohmur. (11164) gelınekrı aksı takdırde metru.kat~n dit edilerek 211211938 tarihine müsadif T R K 1\1 E K 1 Z 1 

- Hani karım? - ·-·· ··-- hazinei maliyeye devrcdileceğı ala-, Cuma ıünil ayn! saatte en çok arttırana Operet 3 Perde.. Dans - Solo 
- İçeride! büyük bir azap duyuyorum amma kadarların mali'.ımu olmak üzcrelınale edile<'eklir. 2004 No. ıu icı-a ve if!isı~-----.. •111!1111!•111!• 111!1 .. 
- O, Nermin değil! ne yapayım. Hakiki Nermine ko- iliın olunur. cNo: 657• c938/22• kanununun 126 ncı maddesine tevfikan l\Jantarlı l\luşambalar, Storlaı 
- Nermin i~te o... ca bulmak imkansızlığı karşısın- , J İ ,., ipotek sahibi atacaklı!ur ile di&er a!Aka- (Orland) Karyolalar, yünlü pa· 

· k ? .. . . . . . BEŞ KTAŞ CRA llfEMURLU..,UN- darların ve irtifalı: hakkı sahtplerinio da-
~ ~~n~~n~::u:ı:ıına~~ .. evla- da gozlerımden ıstıane edıldı. Red- n.AN: 937/1390 .. Kılara Kanlhı, lzakEd~ihi gayrimenkul ilzerindekl haklarıııı ve uklu ve pike yatak örtiilcri, 

dım ... 
Düşmüş bayılmı~ıın! .. .. 
Kendime geldiğim zamandan

beri o, şekilsiz, çil yüzlü kadınla 
beraberim. Onunla evlenmiş ... 
Bir hafta sonra bana bir mektup 
verdiler. Okudum: 
•- Sana bu oyunu yapmakla 

dedemedım. Benı affet. Saadetler hı, Dovıt Kumhı, Cemıl Avııdor, vın. hususile faiz ve masrafa dair iddialarını kadifeler, tüller ve 
d ilerim. Kamhi ve Rifat Kamhi'nin ıaylan sahip evrakı ınilsbitelerile 20 gün içinde icra 1 

ıd ki O~-kö de esle· V'ran 7eru· Vat erdclerin zengı·n •·e idleri •ffo-~0 u arı ' -- Y 
1 1 1 dalreslne bild.lıınelerl lizınıdır. Aksı hal- • 

"" 'man. sokağın?a 6, 8, 10 y~nt 8 No. lu de hakları tapu ılcillerile sabit olmadık- 1 rokses vo Mit ter• lnciliz Fabrikn~ 
işte, o. gözler yok mu o, gözler; kArgır .h.anenın. tamamı •ahıpl·er· 1 arasın.· •a satıı bedelinin paylaomasından har!• 

· d ım ki • • • !arının her ende yalak çarşafiurı beni hayatımdan, saadetım en da kabıli taksım 0 ama a IUJUunun 1• kalırlar. İsbu moddel kanuniye ahlı:lmı-
her şeyimden eden o bir çift iri zal~si suretile ':""hkemece salı;;ıruı karar ıa ı:öre hareket eylemek ve daha tozla eyoğlu BAKER mağAralarında 

.. 1 b d l verılmiş ve daıremJzce açık arthrml7& malCUnat almak isteyenlerin dairemizin her yerden iyi şartlar ve müsaid 
koyu lacivert goz er en e on a- çıkarılınıs olup 16/10/1938 tarihinde pn D:l'l/UOO No. ıu dOSJaıına müracaattan 
rın kurbanıyım! namoıi dıvanhane7e talik edilmiflir. Uln oıu .. ur. iatlarla bulacaksınız. 

MURAT KAYAHAN Evsafı: Mermer dötemeli bll' tqlık ter· 937/1390 
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Sabah, öğle ve akşam her yamekten senra 
dişleri niçin fırçalamak lazımdır? 

Çünkü geceleri ağız guddeleri

nin ifrazatile dişler ve diş etleri 

dolmuştur. Çünkü yemekler, si

gara ve kahve gene ayni tesiri 

yapmıştır. Binaenaleyh dişleri 

hergün 3 kere bilhassa yemekle4-
den sonra ve herhalde bol bol 
cRADYOLİN• ile fırçalamak ve 
temizlemek şarttır. Bu sayede 
dişlerin de, ağzın da sağlığı ve 
sağlamlığı garanti edilmiş olur. 

Sabah, öğle ve akşam her yemekten s0nra 

İnhisarlar U. Müdürlüğüııdenı 
I - İdaremizin Cibali Fabrikası için şartnamesi mucibince satın a

lınacak 1 adet pJaııya açık eksiltmeye konmuştur. 
II - Muhammen bedeli 2500 lira ve muvakkat teminatı 187,50 lira

dır. 

m - Eksiltme 24/X/938 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 11 
de Kabataşta Levazım ve Mubayaat §ubesindeki Alım Komisyonunda 
yapılacaktır. 

IV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alına-
bilir. ı 

V - Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin fiyatsız fenni tekliflerini 
'ihale gününden en az bir hafta evveline kadar İnhisarlar Umum Müdür
iüğü Tütün fabrikaları şubesine vermeleri ve tekliflerinin kabulünü mu
tazammın vesika aımaları liizımdır. 

VI - İsteklilerin kanunen kendilerinden aranılan vesaik ve % 7,5 
güvenme paralarile birlikte eksiltme için tayin edilen gün ve saatte yu
karıda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. (6218) 

Edirne Nafıa Müdürlüğünden: 
1 - Trakya umumi müfetti_şliği dairesinin 16473 lira 55 kuruş ke-

şif bedelli buharlı kalorifer tesisatı ile binada yapılacak bazı tadilat 

ve inşaat işleri kapalı zarf usulile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, hususi ve fenni şart

name, keşif evrakı ve projeler Ankarada yapı işleri umum müdürlüğü 

ıle Edirne Nafıa müdürlüğünde görülebilir. 

3 - Bu işin ihalesi ikinciteşrin.in ikinci çarşamba günü saat on beş

te Edirne nafıa müdürlüğü odasındaki komisyonda yapılacaktır 

4 - Eksiltmeye girmek için 1236 liralık teminat vermek ve aşağı-

1aki vesaiki haiz bulunmak lazımdır. 
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BIRIKTIRIRSEN , EL 

ATAMAYACA'G iN 
YOKTU R 
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Bir Gripin almadan evvel 

ıztırabın ve ağrının en şid

detlisin.i en kolay en çabuk ' 
ve en ucuz . geçirmenin ça
resi bir kaşe GRİPİN al
maktır. Mideyi bozmaz, böb
rekleri ve kalbi yormaz. Aldıktan beş dakika so!!!! 

Ucuz - Tesirli - Zararsız 

• 

icabında günde üç kaşe alı:ıabilir 
ismine dikkat. Taklidlerinden sakı nınız ve Gripin yerine 

marka verirlerse şiddetle red ediniz ... 

' • • • -... ' • .; ... , J • • .. • 

İstanbul G ümrükleri Başmüdür.lüğündell 
Mezat kaime No. sı 3417 JAN marka 8175 No. kanuni sikletı 

ağırlığında 300 lira 58 kuruş değerinde hav, desen, ve iplik t 
olmayan ipeği havi şerit MKN 3419 JAN 8175 M ve Ks 3 K 300 G 
46 Kd. nitro sellilozla sıvanmış içi pamuk şerit saç tutacağı M1' 
JAN 8175 M ve N Ks 61 K 500 G 212 L. 21 Kd pamuk şerit iŞ· 
MKN 4027 bila M ve N Ks 711 K 1371 Ld pamuk mensucattan içi 

döküntüsü pamuk ot dolu yatak yastık MKN 4029 bilii M ve :N F 
K. 221 L 40 Kd pamuk mensucatla mürettep 58 adet ağaç şezlon: 

3389 bila M ve N Ks 383 K 362 Ld demirle mürettep lastik boru 
3059 bila M ve N Ks 1003 K 500 G 120 L 31 Kd demir mihanikı r-· 
aksamı MKN 133 bil& M ve N Ayvansaray kalafat yerinde nim ıııl 
demir kazan, denizden çıkarılıp kırılmak alıcıya ait olmak üzert' 

sayılı kanun mucibince 20/10/938 günü ve saat 13 de 2490 sayıh 

hükümleri dairesinde Sirkecide Reşadiye caddesindeki gümrilk 

lstanbu l P.T. T. Vilayet Müdürlü!)ünden: Üsküdar hukuk hakimliğinden: salonunda açık arttırma ile dahile ve harice satılacaktır. İsteld~ 
Üsküdarda Bağlarbaşında posta % 7 buçuk pey akçası makbuzu ile maliye unvan tezkeresi istevif 

1- Üsküdar Selimiye, Çamlıca, Haydarpaşa ve Kızıltoprak, Kadı- (' 
yolunda sakine Emine tarafından akçalarının saat 12 ye kadar vezneye yatırılması mecburidir 

köy Haydarpaşa arası posta nakliyatı şartnamesi mucibince açık eksilt- kardeşi Sala.haddinin 23 seneden _ 

meye konmustur. beri hayat ve mematından haber a-
2- Eksiltme 18/10/938 salı günü saat 13 de Büyükpostane birinci Iınmadığından gaibliğine hüküm 

katta müteşekkil P. T. T. Alım Satım komisyonunda yapılacaktır. itası talebile açtığı davanın icra kı-
3- Aylık muhammen bedeli 200, senelik 2400 lira, muvakkat temi- lınan tahkikatında gaibliği iddia e-

nat 180 liradır. dilen Sala.haddinin hayat ve me -

ÇIKMIYOR 1 HA YIR, BANA ÇIKMIYO~ 
Bu sözü tekrar edenler arasında eğer siz de varsanız tali ~ 

zınızın jstikametini tayin edememiş demeksiniz. 

A - 938 senesine aid ticaret odası kağıdı. 

B- İhaleden en az sekiz gün evvel bu işe girebilmek için Nafıa Ve-

kaletinden a]ınacak ehliyet vesikası. 

4- Müteahhit nakliyatı idare için 3 otomobil ve kafi müstahdem bu- matı hakkında malumatı olanların 

lunduracak, taşıyacağı kıymetli maddeler karşılığı olmak üzere kat'i te- bu babdaki bilgilerini altı ay zar

minattan başka 5000 liralık kefalet ve teminat verecektir. fında mahkemeye bildirmelerine 
5- Taliplerin şartnameyi görmek, tafsiliit almak ve teminatlarını karar verilip müddei altı ay müd-

2490 sayııı kanuna göre hazırlanmış teklif mektubları mezkı1r gün- yatırmak üzere iş günlerinde P. T. T. Vilayet Müdürlüğü İdari kalem le- detle gazete ile ilan yaptırmış ve bu 
de saat 14 de kadar komisyon başkanlıg"ına verilmiş olması veya gön- · müddet zarfında mahkemeye bir 

İş Bankası k lrşısında 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi kendi şansları nisbetinde Jı 
derece zengin etmiştir. 

~ 

İstanbul Erkek Öğretmen O!< ~ 
Satınalma KomisyonıJ 

Başkanlığından: 

vazını kısmına, eksiltme gün ve saatinde 938 Ticaret odası ve iyi huy ve-
derilmesi liizımdır. Postada gecikmiş mektuplar kabul edilmez. c7357• gı1na haber verilmediğinden malı -

... n••••••••••••••••••••••••• sikalarile komisyona müracaatları. (7035) k d ik. . d f kr lt ' emece e ıncı e a te ar a ı ay 

1
-D 1 t D 1 il LI ları 1 müddetle ilan icrasına karar ve -

ÖKSÜRÜK ŞURUBU 
''Sirop Pectoral,, 

Eski ve yeni bütün öksürükleri geçirir, balgam söktürür, bronşları 

temizler, nezle ve gripten korur, göğüsleri zayıf olanlara hilhassa 

şayanı tavsiyedir. 

İNGİLİZ KANZUK ECZANESi 

Beyoğlu İstanbul 

[İstanbul Belediyesi 

ey 9 em ryo arı Ve _ men rildiğinden mumaileyh Salahaddi-

ı,ıetme u. idaresi ilanları nin hayat ve mematına dair ma!U -
- matları olanların bu babdaki bilgi-

Muhammen bedeli 2770 lira olan 78 bin aded muhtelif eb'adda sı.ı.r~f !erini altı ay zarfında mahkemeye 
s~rpantın bomları ıçın amyantlı bakır rondela 20(10/1938 perşem?e gu- bildirmeleri lüzumu gazete ile ilan Okulumuz için alınacak yıllık erzak ve sebzeye ait ilan b1'· 

nu saat 10,30 da Haydarpaşada gar bınası ıçındekı satınalma komısyonu olunur. 93711878 Cumhuriyet gazetesindedir. c7315• ~ 
tarafından açık eksiltme usulile satın alınacaktır. _ ______ J ___ ...;._....;.. _ __________ _______ _ 

Bu işe girmek istiyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve 207 lira 7~ Eyüp icra dairesinden: 
· kuruşluk muvakkat teminatlarile birlikte eksiltme günü saatine kadar Fatmanın Hamit Musa ile şayian 
komisyona müracaatları Jazımdır. mutasarrıf oldukları Eyüp Hacıhüs-

Gümrük Muhafaza Genel komutanlığı 
İstanbul Satınalma Kı~misyo.1und' 

1 Bu işe aid şartnameler Haydarpaşa gar binasınd a ki komisyon tara- rev mahallesi arka sokağında eski 1 - 59 sayılı motör makina tamirinin 21/10/938 cuma ~ · 
fından parasız olarak dağıtılmaktadır. (7108) 44 yeni 25, 27 numaralı hanenin şu- 10 da paz;ırlığı yapılacaktır. 

1 * 1 yuunun izalesi için açık arttırma 2 - Tahmini bedeli 380 lira ve ilk teminatı 29 liradır. 
1935 senesindenberi yalnız !imanlara müteveccih nakliyat?. tatbik neticesinde: 292 lira bedelle hisse- 3 - Şartnamesi komisyondadır. Görülebilir. 

edilen D. D/39 numaralı palamut ve çam kabuğu tarifesine bu kerre \dar Hamit Musa uhdesine ihalei 4 - İsteklilerin gün ve saatinde ilk teminat makbuzları ve 
palamut huli\sası dahi ilave edilerek yeni bir tarife ihdas edilmiştir. kat'iyesi icra kılınmış ise de bedeli vesikaları ile koı.:ıisyona cGalata eski ithalat gümrüğündeki 
Bu yeni tarife 1/11/938 tarihinden itibaren herhangi iki istasyon arasında müzayedeyi muayyen gününde tes- le . .::r.::i·~-·-74_8_8_·_·---------------=---"' 
yapılacak nakliyata da şamildir. Fazla tafsilat için istasyonlara müra- Jlmi vezne etmemiş ve kendisinden İstanbul Vakıflar Direktörlüğü İlanları ı 
caat edilmesi. c,4302• c748h evvel en yüksek teklifde bulunan 

M li S 1 M --d·· ı ··v•• d şahısdahiarzettiğibedelilealmağa Kıymet i Pey paras ı 
İ l &ray er U Ur UgUn en: im d . d .h I . f h' Lira Ku ruş Lira Kuruş 

razı o a ıgın an ı a enın es ıne 
1 - Dolmabahçe sarayı yanındaki saat kulesinin harici tamiratı karar verilerek icra iflas kanunu- 80 13 6 08 Tahtakale Rüstempaşa mahallesinde Büyü1' f 

açık eksiltmeye konulmuştur. nun 133 üncü maddesine tevfikan han üst katta 26 No. lu odanın 3/9 hissesi. 4 

2 - Yapılacak tamiratın tahmini bedeli iki bin altı yüz üç lira elli 15 gün müddetle arttırmıya çıkarıl- 73 51 5 55 Tahtakale Rüstempaşa mahallesinde Büyü1' 
Keşif bedeli 517 lira 39 kuruş olan Verem dispanserinde yaptırıla- bir kuru~tur. mıştır: Ta~_blerin muhammen kıy- ha_n ~t kat~a.3 No. lu odanın 3/9 h'.~sesi. d 

cak temirat açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif evrakile şartnamesi 3 - Bu tamfrata müteallik birinci keşif cetveli ile şartnamelerin metının yuzde 75 i nisbetinde pey Yukarıda yazılı hısseli emlakın açık arttırması on gun teJ1l 
levazım müdürlügu" ··nde görülebilir. İstekliler 2490 sayılı kanunda yazılı kçeler· yat • mili. b" · Ih. ı · 21/10/938 ·· ·· t 14 d · d'l • ·nde~ birer suretleri pazardan başka her gün Dolmabahçede Milli Saraylar a ı ırmaga veya ı ır miştır. a esı cuma gunu saa e ıcra e ı ecegı 

vesikadan başka en az 500 liralık bu işe benzer iş yaptığına dair eksilt- Müdürlüğü kaleminden alınabilir. bankanın mektubunu ibraz etmiye illerin Mahllılat kalemine gelmeleri. (7487) __....,/' 

medcn bir hafta evvel Nafıa Müdürlüğünden alacakları fen ehliyet ve 4 _Eksiltme birinciteşrinin yirmi birinci cuma günü saat on beşte mecburdur; satış 1/11/938 salı saat 
938 yılına aid Ticaret Odasıvesikalarile 38 lira 80 kuruşluk ilk te- . • .. .. _ 14 ten 16 ya kadar Eyüb icra da - K v ı·ı· .., • d 

Mıllı Saraylar Mudurlügü binasında yapılacaktır. Onya 3 J tgın en: 
minat makbuz veya mektubile beraber 26/10/938 çarşamba güıoü sal!! iresinde yapılacaktır. Talihlerin 

14 buçukta daı.mı· encu" mende bulunmalıdırlar. (7316) 5 - Muvakkat teminat yüz doksan beş liradır. Bu paranın eksilt- mezkur gün ve saattte memuriye- b b 1 d ed"lm kt 1 d . ve ~ 
Hususi muhase e ütçesi e i are ı e e o an aıre 

menin yapılacağı vakitten bir saat evveline kadar malsandığına yatı- timize müracaatları ve daha ziyade . . ~ıı ih . 
1 

k b"t dil" k 1 f ulile ••• 
delerın hır ,,.=ık tıyacı o ara tes ı e ıp apa ı zar us 

Keşif bedeli 1151 lira olan Merkezefendi mezarlığı dahili >olları - rılmış bulunması lazımdır. ma!Umat almak istiyenler dairemi-
1 8811 

li uh b d 11. 267 ton . 
. meye konulmuş o an • • ra m ammen e e ı • • t 

6 - Eksiltmeye girecek olanlar Ticaret Odasına kayıtlı bulunacak- zm. 938/lOl4 . _numaralı dosyasına n aden kömürüne istekli çıkmadığından dolayı artırma ve eksiJtJJ'.c nın tesviyesile şose halinde yapılması işi açık eksiltmeye konulmuştur. 
keşif evrakile şartnamesi levazım müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 

2490 sayılı kanunda yazılı vesikadan başka Fen işleri müdürlüğünden 

alacakları fen ehliyet vesikasile 86 lira 33 kuruşluk ilk teminat makbuz 

veya mektubile beraber 17/10/938 pazartesi günü saat 14 buçukta Da-

imi Encümendeobulurunalıdırlar.' (B) - (7028) 

1 . . k d b k 1 d t ki t . t . 1 . d . ld muracaatları ilan olunur. 938/ 1014 1019;,. ar ve şımıye a ar aş a yer er e yap ı arı am1ra ış erme aı r e e nunun 40 ıncı maddesi hükmüne tevfikan bu alım işi 25/ 
1 

ettikleri vesikalarla bu vesikaları göstermek suretile eksiltme günün- Sahib ve neşriyatı idare eden akşamına kadar pazarlık yolile ihalesi yapılmak üzere eksiltı1l~ 
den evvel Milli Saraylar Mimarlığından ayrıca 9 lacakları fenni iktidar Ba§ muharriri nulmuş olduğundan isteklilerin c66h lira teminat akçesile ve1jİ 
şehadetnamesini ve teminat parası makbuzunu muayyen zamandan ETEM İZZET BENİCE mektubile ayni tarihte vilayet daimi encümenine müracaat 
yarım saat evveline kadar eksiltme heyet ine tevdi edeceklerdir . · 6988• Son Telırraf Matbaası /olunur. •7491> 

-
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