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Vergi işf eri 

Kazanç vergisine 
müzeyyel proje 

Kar ve zarar hesablarının 
tanzim şekilleri 

H ükuınet, ticari ve sanai kazanç vergisinin tayininde, en esaslı 
mi\<,yasta olan kir ve zarar besaplannın nasıl tanzim edileceği hakkın
daki hükümleri gösteren bir proje hazırlamıştır. Bu projenin maddele
rine göre, kar ve zarar hesaplarının tanziminde şu esaslar gözönünde 

bulundurulacaktır: 
İşletmeden mütevellit gayrisafi karlarla, bilançoda. gö~terilen g~y

rimenkul mallar iradı, senedat cüzdanında mevcud t!carı senetlcrın, 
esham n tahvilatm (Türkiye cumhuriyeti hazine bono ve tahvilleri 
ve faizler hariç) ve cari hesapların getirdiii faiz ve temettuler, miies
sesenin iştigal ettiği işler haricinde iştirak edilen diğer ticari işlerden 
alınan kazançlar ve diğer mali kazançlar kar hesabına geçirilece-ktir. 

Şu masraflar, zarar sütununa geçirilebilecektir. 
ı - İşletme masrafian, maaşlar, ücretler, kiralık bina, ıniikelkfin 

malı ise vergisi ile amortismanı) muhabere,, ilan, tamir, sigorta, borç 
faizi, (sermaye için faiz kabul edilmiyeceği gibi kollektif şirketler~e 
azanın; komandit §irkctlerde komandite azaların işbu şirketlere, saır 
ticari ve sınai teşebbüslerde, teşebbüs sahibinin veya mıul ve füruu ile 
karı ,·eya kocanın işbu teşebbüslere ikraz edecekleri para sermaye 
sayılacaktır.) Müessesenin çalışması için yapılan umumi ve müteferrik 

masrafları; 
Türkiyede çalışan ecnebi şube veya teşekküllerin ana merkezleri, 

zararını kapatmak iizere karlarından hisse ayırmaları ve bunlarla 
umumi masrafı arasında göstermeleri kabul olunmıyacaktır. 

2 - Ticarete v~ mesleğe aid işler için yapılacak seyahat masrafları; 

3 - Mcşkiık alacaklar; 
4 - ilam veya borç ödenmesinden .aciz ,·esikasma müstenit olarak 

tahsili kabil olnuyan alacaklar; 
5 - Sigorta şirketlerince ayrılmakta olan riyazi ihtiyatlarla öden

mesi yakın muallak hasarlara mahsus tazminat karşılığı (hepsi, ertesi 
sene karma aynen nakledilmek ve alakalı ticari yd zarfında bu kısım· 
dan alman primler yekununun azami yüzde 30 unu ve diğer sigortalar 
da yüzde 37.3 ünü geçmemek şartile) 

6 - Ticari ve sınai vasıtalarla maliyet kıymetinden; binalarda 
yüzde 2, fabrika binalarında % 6, makineler, alat ve edevat, nakil tesi
satı, vagon, vagonet, lokomotif ve demiryollarında dekovillerde, de -
nizalh ve havai kablolarda yüzde 8; deniz nakliye vasıtalanndan üç 
yüz tondan yukarı olanlarda yüzde 5 ve bundan apit tonda olanlar -
dan yüzde 10, demirbaş eşya ve mobilyalarda yüzde 15, ticaret kanu
nunun 328 inci maddesi mucibince anonim şirketlerin umumi heyet 
kararile kabul olunan munzam masraflardan yüzde ZO; otomobil, oto
büs, kamyon, kamyonet, araba ve hayvanlarda yüzde yirmi beş nis
betinde, sinema filimlerinde birinci sene mübayaa veya icar bedelinin 
yüzde 50 si; ikinci sene için yüzde 25 i, üçüncü sene için yüzde on beti 
ve müteakıp seneler için yüzde 10 u nisbetinde amortisman (dört se
neden evvel bayiine iadesi m~nıt filimlerin iade edileceği seneye aid 
amortisman miktarı o filim için mükellef tarafından daha e\'\'el yapı
lan amortismanlar baliği ile baliğ veya icar J>ecleli arasında kalan fark 
itibar edilecektir. İmtiyazlı anonim şirketlerde tesisat ile yenileme pa
ralarının imtiyaz müddetinin sonunda bedelsiz olarak devlete \'eya 
devletçe tensib olunan bir tqekküle veya belediyeye intikali imtiyaz
naıncsi icabından bulunduğu, imtiyaz veya esas muka\·elenamesinde 
sermayenin itfası için muay:rcn bir miktar ayrılması gi)sterilmiş oldu
ğu \.altdirde bu dahi kabul olunmıyacaktır.) 

'7 - Umumi menfaatlere hadim cemiyetlere makbuz mukabilinde 
yapılan iade ve teberrular; 

8 - Müstahdemler gibi vergiye tabi tutulmak i&rtile müessesenin 
eski memurlanna verilen tekaüd maaş ve üuetleri; 

9 - Bir ıirketin, müstahdemleri gibi vergiye tibi tutulmak şar -
tile. müstahdemler için verdiği ıiıorta bedelleri; 

10 - Ticaret şirketlerinin g~mit senelere aid zararlarından ka • 
patılmıyan kısmı; 

Masrafiann tevsiki faturalar, muhabere ve sair evrak ile olacaktır. 
Tevsiki mut ad olmıyan müteferrik masraflar için vesika aranmıya

caktır. 
Banka ve Jİl'ketlerde ayrılan ihtiyat akçelerinden, zarara mahsup 

edilenler hariç, her ne suretle oluna olsun, müessese sahiblerine veya 
hissedarlara dağıtılır veya sermayeye ilave edilir veya tasfiyeye tabi 
tutulursa 1m paralardan vergi alınacaktır. 

Bir mahalde muhtelif vergi nisbetlerine tibi iş ve teşebbüsler ya
pıldığı takdirde her İfe tahsis olunan mahaller, bölm~ camekin ve 
saire gibi teYlerle aynlmq ise, her iftical nevi kendi nisbetleri üzerin
den; delilse en yübek nisbete tibi olanlardan bir derece aşağı oisbet 
üzerinden vergiye tibi tutulacaklardır. Bu suretle ayrllmamq olan 
yerlerde yapılan işler müteaddid ph~lar taraf andan ortak olmaksızın 
1apıldıiı takdirde 1şcal edilen mahaldeki her f8hsın hissesine isabet 
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Gökyüzünde 

A~k yaıreşOaıro 
Yazan: lskeoder F. SERTELIJ 

Ankara 
Tıb 
Fakültesi 

·--____.... 
Saha ha z1rlandı bina 8 
milyon liraya çıkacak 

Bulgarlstandaki 
ylldönümü 

NAHİD smaı 

Bulgar Kralı Majeste UçüncU 
Boris'in tahta çıkışının yirminci 
yddönümü Bulgaristanda beş on 
gün c\'vel kutlanmıştı. Bu fasıla 
bir uzun etüd için mevzuun daha 
pek yeni fakat bir fıkra i~in artık 

Ucuzluk 
Et ve ekmek fiatları 
yeniden birer mikdar 

8 milyon liraya çıkacak olan 
Ankara tıb fakültesinin inşa e -
dileceği saha tamamen hazırlan
mış bulunmaktadır. 

indirildi 
konulan fiatlar 

yarın sabahtan i·~iba· 

biraz eskimiş olması dl'mcktir. Öy y • 
le olsa bile, komşumuz bulunan e n 1 
ve bizimle mukadderatı birkaç 
asır müşterek kalan bir memle -
ketin hayatmda ehemmiyeti mah 
susası olan bir şeyden hiç bahset
memiye geç bahsetmek şüphesiz 
ki, müreccahtır.. Majeste Boris 
Bulgaristana gelişinde metbuu o
lan İstanbulun kendisini tanımak 
istemediği. sonra tanınmca Bul -
garistan Pn·nsi ve Rumelii şarki 
valisi di~·e tamyıp müııir ve yaveri 
ekrenı payell'ri tcceccüh etmiş ol 
duğu ilk Bulgar Kralı birinci Fer
dinand'ın oğludur. Damarlarında 

ana tarafından torunu bulunduğu 
son· Fransız kanı da dolaşan \'c ba
ba cihetinden Alman olan bu hü-

Ayrıca •1200• mevcudlu ctıb 

talebesi pansiyonu• ile fakülteye 
bağlı \'C cl200. yataklı bir de has
tane yapılacaktır. Bunun avan pro· 
jeleri de mütehassıs ve mirarlar 
tarafıııdan hazırlanmıştır. 

ren tatbik edilecek 
inşaata pek yakında başlanıla

caktır ve ilkcv·vcl cdoğuın ve ni-

saiye kilinikleri inşa olunacaktır. 
---'O--

Kadın h.,stalıkları 
Heklmierinin 
Kongresi 

Celfıl Bayar hükumetinin en mü
him prensipİerinden biri de haya
tı ucuzlatmaktır. 

Hükumetin bu noktada aldığı 

tedbirleri gözönünde bulunduran 
belediye de bu hususta kendisine 
düşen vazifeyi yapmaktan geri 
durmamaktadır. 

Bu cümleden olarak et ve ek-
mek fiatlarında yeniden ucuzluk 
yapılmıştır. 

Yarından itibaren tatbik edile-
cek olan bu yeni ucuzluğa göre 

birinci nevi ekmek 10 kuruştan 
dokuz kuruş 30 paraya, ikinci ne
vi ekmek 9,5 kuruştan 9 kuruş 10 
paraya indirilmiştir. 
Diğer taraflan Karamanın top· 

tan satışı 35 kuruştan 33 kuruşa, 
perakende satışı 40 kuruştan 38 
kuru~a. sığırın toptan satışı 27 
kuruştan 25 kuruşa ve perakende 
satışı 32 den 30 kuruşa ındirilmiş
tir. 
Diğer et nevilcrindeki 

ipka edilmiştir. 
fiatlar 

Bu sabah Sıhhat Vekili 
tarafından bir nutukla 

açıldı 

kümdar, küçük bir memleketin 
döğüşmek ve büyümek imkanla -
rını hesap etmiyerek pek muaz -
zam emeller peşinde koşmuş ve 
bilhassa Balkan Harbinde karşı -
laşhğı hazin \'aziyetin acısı eski 
miittefiklerinden çıkarmak için 
Almanya ile ittifak ederek cihan 
harbine ahlınıştL Cihan harbin • 
de mağhip düşünce, bu siyasetin 
ve harbin hapse attırdığı muha -
liflerini iktidar mevkiine getir • 
mek istemiş, fakat yerinde tutu
nanuyarak - artık bir daha artık 
ayak atmadığı - Bulgaristandan 
ml'yus uzaklaşmıştı. O zaman yir
mi dört yaşında olan oğlu Boris 
işte böyle bir vaziyette tahta çık
mış ve bir taraf ta galiba yirmi 
dört saatlik bir Cumhuriyet ilan 
ettikten sonra bir Kralın Başve -
killiğini kabul eden Stamboulioky 
nin hazan milfrit bir sosyalizmi 
andıran diktatörlüğünü de bir 
müddet çekmek ıztırarmda kal • 
mışh. 1918 de Bulgaristanm mağ
IUbiyeti kabulle pek fena şartlar 
altmda sulh imzalamasından bu

pne kadar, Kral Boris birçok hü 
kfımet tebeddülü ve sonuncusu 
ancak birkaç gün evveline raci 
müteaddit kanlı vakalar ortasında 
sakin, metin ve mütevazi bir çeh
re ile, gittikçe vaziyete daha faz
la hakim olarak vazifesini ifa et
ti. Bulgaristanı nhinı karışıklık
lardan ve maceralardan vikaye e
derek ve her sarsıntıya rağmen 
memleketi kökünden sarsacak 
buhranların önünü aldı. Bu cihet-

[KoçoK HABERLER~ Transit 
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Yedinci Milli Tıb Kongresi dün 
Ankarada Sıhhat Vekili tarafın· 
dan verilen bir nutukla açılmış, 
bunu Kurultay reisi eski vekil 
Refik Saydam'ın bir nutku takib 
etmiş. müteakiben büyüklere ta
zim telgrafları çekilmiş, bazı Ve
killerle bir kısım zevat kongre 
fahri reisliklerine seçilmiş}erdir. 

Bundan sonra kongre riyaset 
divanı da intihab edilmiş ve ruz
nameye geçilmiştir. 

Muhtelif doktorlar kıymetli 

tıbbi mevzular üzerine hitabeler
de bulunmuşlar, ve bugün içti -

maa devam edilmek üzere geç 
vakit kongreye nihayet verilmiş
tir. 

Emlik Bankası 
yeni memur ahyor 

Emlak ve Eytam Bankası İs
tanbul ve İzmir sitelerile Anka
radaki merkezinde çalıştırmak 

üzere lüzumu kadar sigorta ve 
arşiv memuru almağı kararlaştır
mış, bunun üzerine müteaddit 
gençler tarafından birçok müra
caatlar yapılmıştır. 

Bu müracaatlara dün akşam 

son verilmiştir. le Saltanatının yirminci yılı mü -

* Nafıa Vekili Adanadan An
karaya dönmüştür. * İktısad Vekaleti başmüşavi
ri buraya gelmiştir. 

* Almanyaya dönen İktısad 
Nazırı Doktor Funk, siyaseten Al 
manyaya dost qlan Yugoslavya, 
Bulgaristan ve Türkiye ile Al • 
manyanın Karadenize kadar im
tidad eden bir nevi Balkan mih -
veri teşkil ettiğini beyan etmiş
tir. * Cumhurreisi Ruzveltin A -
merikanın teslihatını arttırmak 
hususunda verdiği karar Ameri· 
kada iyi karşılanmıştır. * Fransa ve İtalya karşılıklı 
sefirler göndermek hususunda 
birbirlerinden ağraman istemiş

lerdir. * Meksikada dahili ihtilal kor 
kusu başgöstermi§, bazı kuman
danlarla valiler arasında ihtilaf 
çıkmıştır. * Yeni avukatlık kanununa 

1 göre yeniden kurulacak barolar 
l hakkında hazırlıklara başlanmış

mıştır. 

* Belediye 10 senede tatbik e
dilmek üzere bir sağlık planı ha-
7.ırlamıştır. * Fransa hükumeti Ankara a· 

Taliplerin evrakı tasnif oluna- nasebetile yapılan sevinç ve şük- • 
rak bunlardan muvafık görülen- ran tezahürler elbette ki, haklı ve ı 

taşemiliterliğine General Vua -
ren'i tayin etmiş, ve yeni alaşe
militer vazifesine başlamak üzere • 
buraya gelmiştir. 

ler ayrılacaklardır. yerindedir .. 

eden kısmın resen takdir komisyonu marifetile tayin olunacak, her 
şahsm vergisi, işgal edilen mahalli~ gayri safi iradından, kendi hisse • 
sine ayrılan miktar üzerinden ayn ayrı tarholunacaktır. Komisyonun 
bu hususta vereceii karar kat'i olacaktır. 

Gündelik gayri safi kazanç üzerinden vHgiye tabi mükelleflerden: 
A - Denizde, nehirde, ırmak ve göllerde ve karada mal sahibi 

veya müstecir sıfatile her ne\·i nakil ve cer nsıtası i§letenler, seyyar 
san'at erbabı, simsarlar, tellillar, kabzımallar, matrabazlar, at cambaz
ları, celepler ve balık nıülteziınleri; pndelik gayri safi kazançlarının 
7 misli üzerinden ve-rg~ vereceklerdir. 

B - İnşaat ve imalatta çalışan ustalar, seyyar halinde çalışan her 
nevi san'atkarlar, pazarcılar, satıçılar, tiyatrocular, cambazlar ve sair 
bütün işçilerden gündelik gayri safi kazançlarının altı misli üzerinden 
vergi alınacaktır. 

Cahide hayretten hayrete dü -
şüyor: 

- Tuhaf şey! Diyordu! Bu ne 
değişiklik! Acaba Perjhan benim 
aleyhimd~ Reşada bir şeyler ml 
söyledi? Eğer bu alçaklığı yap -
tıysa, alacağı olsun onun .. 

BiRiNCİ KISIM 
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Hamanıc:lların 
toplantısı 

ıHamamcıl,ar Cemiyeti. dün, 
heyeti idaresini seçmek için bir 
heyeti umumiye kongresi yapmış 
fakat ekseriyet temin edilemediği 
için kongre 21/10/938 cuma gü
nü saat 14 de bırakılmıştır. -·Münhal deçentlikler 

Üniversitede münhal bulunan 
doçentlikler için dün imtihanlara 
başlanmıştır. 

Telefon 
mükalemafı 
Şark memleketlerile ne 

suretle yapılacak? 
Suriye. Filistin, Maverayi Ür

dün, Irak ve Mısır'a telefon hat
larile bağlanan memleketimizi bu 
memleketlerin telefon konuşma
larına transit yolu yapmak üzere 
Fransız mandası altında bulunan 
Levant hükumetleri askeri kuv
vetler kumandanı Caussielen ile 
P. T. T. umum müdürlüğü arasın
da bir anlaşma yapılmıştır. Anlat
ma Bakanlar Heyetince tasdik e
dilmiştir. Anlaşmaya göre Le
vanı - Türkiye hükumetleri irti
batı için k~nuşmaların devamı 
vahid üç dakika olarak tesbit edil
miştir. Üç dakika veya üç daki
kadan az olan her konuşma üç 
dakikalık ücrete tabi olacaktır. 
Üç dakikadan sonraki konuşmalar 
dakika başına hesap edilecek ve 
her dakika için üç dakikalık ko
nuşma ücretinin üçte biri alına
caktır. Acele konuşmalar, adi ko-
nuşmaların üç dakikalık ücreti
nin iki misli iıcrete tabi olacaktır. 

İstenilen numara verildiği hal
de konuşma istiyen veya konu
şulacak olan konuşmaktan imtina 
ettiği takdirde üç dakikalık ücret 
gene alınacaktır. 
Konuşmaları hazırlama, tesis 

ve kesme için Fransız lisanı kul
lanılmadığı bütün hallerde tüı·k· 
çe ve arapça lisanları kullanıla
bilecektir. 

Çiçekdağ kazasının 
yeni merkezi 

İç Bakanlık Çiçekdaj kazası 
merkezinin Yerköy istasyonuna 
nakli hakkında bir kanun projesi 
hazırlamıştır. 

nıtırıyordu. Sordu: 
- Yeni mi geldin İsviçreden? 
- Evet.. Bir hafta kadar oldu. 
- Külhani, bana gelir gelmez 

neden uğramadı!)? 

- İşte geldim ya. A vrupadan 
vatanına kavuşan bir adam bir
kaç gün de istirahat etmesin mi 
a canım? 

- Doğru.. Hakkın var! Am -
cana mı indin? 

- Evet .. 

- Onun bir kızı vardı.. Büyü-
dü mü? 

- Perihanı mı soruyorsun? iş
te onun düğünü olacak birkaç gü 
ne kadar. 

- Yok canım. O küçücük yara
maz kız büyüdü de evleniyor de
mek? 

- Günlerin nasıl geçtJ4inı an
lıyor muaun? Yaşlarımız ilerli -
yor. 

Yeni Avrupa 
Yum: Ahmed ŞUkrii 

Önce Avusturyanın, 
Südet mıntakasının Al 
iltihakile meydana gelen Y 
ziyet, gittikçe ağırlığını · 
mektedir. Münih itilaf an 
aradan geçen her gün, 
nın Orta A vrupada temin 
hegemonyanın, Austerlitzd 
ra Napolyon tarafmdan te 
dilen hegemonyaya muadil 
ğunu isbata yardım ediyot 
Avrupa yıkılmıştır. Yeni b 
rupa karşısındayız. Eski ,. 
neydi? Versny /Juahedcsin 
!etler Cemiyeti paktına ve 
A vrupada da Fransanın P 
Çekoslovakya, Yugosla\ 

Romanya ile akdettiği itt 
şebekesine dayanan bir mu 
idi. İtalya ile ıkı garb de 
sisi arasında ıhtiluf çıkUJI 
denberi bu sistem zayı 
Almanya bu fırsattan ist 
derele silahlandı. Ren ne 
lihladı. Silahlan ::ırttıkça 

sanın ittifak sıstemi de ç 
ye başladı. Nihayet son 

kem mevki, Çekoslovakya. 
müştür. Çekoslovakyanın 

senedebcri garb hududun 
ettigi istihkamların Al 
geçmesi, Almanlara otuz 
ker kazandırını .. tır. Askeri • 
tebassısların ifadelcrmc 
istihkamlar, bır Avrupa 
de otuz Alman fırkasını 
edecek bir kuvvetteydi. 
nın şarki Avrupa alak 

bugün baki kalan bir 
Fransız paklıdır ki resı1l 

hedilmiş olmamakla ber 
dereceye kadar mer'i old 
helidir. Herhalde Sovyct 

koslo\·ak) a meselesinde 
tarafından takib edilen 
hattını tasvib etmemişlc 
yetler, Orta Avrupa k-r~ 
ettiği müddetçe Fransa 
dan ihmal edıldiklerinc 1' 
ler. Halbuki Sovyet Rus)• 
dan sonuna kadar dürüst 
etmiştir. Bu vaziyette 
Fransız mısakının mu 
da şüpheye düşmüş olu)' 
bu bağ da kesilecek olu 
tere ve Fransa, Ren n 
kasına çekılmiş ve A\ 
sını Almanyaya bırakmış 
lar demektir. Bu pazar 
gilterenin ve Fransanın 
çıktıklarına şüphe yoktuf. 
daha çok zararlı olan 1 
Sovyet Rus) a olmak 
Çünkü İngılt~re ve Fr 
şılıklarını almamış değil 
gilterenin hesabı şudur 

ya, deniz hakimiyetnı 
etmiyor. Silahlarını tam 
için vakit kazanmıştır, 
müstemleke istemekten 
miş olmamakla beraber, 
şimdilik bu arzusunu 
bir perdeden ifade etm 
da İngiltere için kazanç 
Almanya Orta Avrupad 
monya kurduktan so 
dogru genişlemek ister 
ile mücadeleye girişirse 

bu Moskova teşebbusU. 
n'un başına gelen akıbc 
ler'in de başına gelir. 
komünistlik maglub ol 
halde İngiliz konservat 
yüzden gözyaşı dökmiY 
İngilizler böyle muhak 
olmalıdırlar. Fransaya 
da Alsas Loreni alm 
ya tarafından tehdid 
gilterenin yardımındart 
Alman yardımı olmad 
tarafından tehdid edil 
iki garb devleti, MüP 
verirken l,oyle hesapl 
tardır. Bu hesabların 
olmadığını tarih göst 

Fakat bu yeni müv 
İtalyanın vaziyeti kO 
luyor. Ve vaziyetin 1' 
günden tebarüz etmiY' 
tır. Almanya, Südet 
aldıktan sonra Çek 
anlatmış ve bu devle 
yade parçalanmasına 
dir. İtalya ise Mac 
Komarnodaki Çek -
melerinin inkıtaa ~ 
rine Macar hükÜJlle 
dört devletin hak 
rnıştır. Münih anl 
icab ettiri&'91' ve M 
na taraftar olduğU 
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Kaptan ve makinistler idare amirleri 

cemiyetinin yıllık Aarasında 
ı kongresi Tebeddülat 

1 Gemi zabitanının daha esaslı v e 
daha şuurlu çalışmaları için yeni 
bir talimatname yapılması ve bu 
tnlimatnamenin hazırlanmasında 

cemiyetin noktai nazarının alınması 
kararlaştıfılmıştır 

Yeni idare he yeti seçildi 
•Kaptanlar ve makinistler• 

cemiyeti dün, senelik heyeti u -
mumiye kongresini yapmış ve i
dare heyetini seçmiştir. Sabah sa
at 10 dan alqam geç vakte kadar 
devam eden kongrede ruzname 
itibarile şu izahat görüşülmüş ve 
kabul olı;nmuştur: 

1 Temmuz 934 tarihinde açıl
mış olan cemiyet tarafından se
nelik beşinci kongresi münasebe
We büyüklere tazim telgrafı çe
kilmiştir. 

. Ticareti Bahriye mektebini te
sıs eden Hamit Naci kaptanın her 
sene ölüm günü merasimi yapıl
?.'ası, mühtaci muavenet aza ile 
olenlerin ailelerine 500 lira Yar
dım akçesinin tevzii. 

Gemi zabitanının daha esaslı ve 
daha şuurlu çalışmaları bakımın
dan zabitan vezaif talimatnam -
sinin alakadar makamlar taraf;_ 
dan hır an evvel tanzimle mevki· 
tatb.ika konulması ve bunun tan~ 
zıını esnasında yeni idare heyeti-

ne müntehip bir heyet iştirak et
tirilmesi. 

Bu kongreqe seçilen yeni he
yeti idare şu zevattan mürekkep
tir: 

Reis: Eski Denizyolları enspek
töru Şevket. İkinci reis: cCümhu
riyet. süvarisi Süreyya Gürsu. 

İkinci reis: Kaptan Nasuhi U
zun. Umumi katip: Karadeniz 
başmakinisti Kazım Güney. Mu
hasip: Birinci sınıf başmajıinist 

Necmettin Güntalay. İdare heyeti 
azaları. Birinci sınıf makinist Ze
ki Yürükoğlu, cErzurum• süva
risi Mahir Çinsar, Şirketi Hayriye 
kaptanlarından Hayri Günör, ih
tiyat maknistlerden Nuri Öğüt, 
•Karadeniz• süvarisi Sezai Dingiz, 
•Bartın. süvarisi Şefik Pamir, A
kay başmakinistlerinden Yekta 
Akıncı ,başmaknistlerden Süheyl 
Peyker, Sadıkzade süvarisi Cev
det. 

Mürakıplar: Kaptan Kenan Öz
iş ve kaptan Bürhan. 

--
Bu hususda bir lls· 

te hazırlanıyor 
İç Bakanlik, kaymakam ve mek 

tupçular arasında yeni bazı deği
siklikler yapan bir kararname 
projesi.hazırJamış ve projeyi yük
sek tasdika arzedilmek üzere Baş
bakanlığa vermiştir. Bu karar
name projesile bazı kaymakam
lar şark vilayetlerimizden garp 
vilayetlerimjzdeki kazalara nak
lolunmakta ve· açık mektupçuluk
lara da tayinler yapılmaktadır. 

-0--

15 inci yıl 
Hazırlığı --

Köprüyü süslemek için 
bir komisyen kuruldu 

Dün, öğleden evvel, Milli Sana
yi Birliğinde Eminönü kaymaka
mının riyasetinde ve İzmir Fuarı
nı yapan mühendis Gotyen.in ve 
Doktor Halil Sezerin iştirak etti
ği bir toplantı yapılması ' bu top

lantıda Köprü üzerinde .•·•1ıılacak 
taklar vesaire hakkında görüşül
müştür. Bu toplantıda Eminönü 

mıntakası dahilinde bulunan fab
rikatörlerden, sanayicilerden ba
zıları bulunmuşlardır. Bu top)an
tı, ayni maksatla bugün tekrar e
dilmiştir. 

--=o=--

ocasını evde bı rakıp Karşılıklı 
ostlarilegezmiyeçık- Bir zina 

ığı yetmiyormuş gibi •• Dava~ -
Karşılaşan suçlulardan 

Ustelik bir de memurları biri bayıldı 
. tokatlamış 

. Fatıhte oturan Nur iye isminde 
bır kadın evvelki akşam k 
S b h dd" . ocası 

a a a ının evde bulunduğu 
sırada :_vden kaçarak sokağa çık
mış ve otedenberi tamstıgı' .,.,.,, • • ~ .n.._ 1 ın 

ısmınde biri ile buluşarak Şe· .:a-
debaşında · 

gezmıye l:ıaşla.,, 1~tır. 
Karısını aramıya çıkan Saba

haddın, karısı ve Kazım ile karşı-

Klasik 
Eserler 
Dilimize çevriliyor 
Üniversite rektörlüg"ü· d .. 

, unya-
nın klasik eserlerile h 

1 er yı inti-
şar eden eserlerin müh. 

1 
. . 

dT . ım erını 
ı ımıze tercüme etm - . k 

t · egı ararlaş-
ırmıştır. 

Bu maksatla . 
şımdilik .120. e- ı 

rin tercümesine ba,lanılm t 
• ış ır. 

Bu tercümele Ü . 
r, nıvcrsiteli ta

lebelere •ders ve m .. 
b uracaat kita-
» olacaktır. 

. . . 
daha hala 

Ögle oldu. İkindı oldu. D~ha ha-

laşınca kavgaya tutuşmuştur. İki 
erkek kavga ederlerken hadise 
yerine gelen memur kavgacılan 
ayırmak istemiş, fakat Nuriye 
memurların üzerine hücum ede
rek bunlardan polis Osmanı to
katlamıştır. Yakalanarak adliye
ye verilen Nuriye dün sorgusu ya
pıldıktan sonra tevkif edilmiştir. 

ÖLÜM 
AKINI ----------

Midilli Nasıl 
Battı? 

En doğru vesikalar 

Bu perşemba 
Son Telg rafta 

mut laka o ku unz 

r ua:a: M. samı KARAYEL 

la Sultan Aziz uyuyordu. Yemek
ler pişmiş, civardan köylüler top 

lanmış, davul zurnalar hazırlan -
mıştı. 

Hatta; vükeliı ve ricalden de 
birçokları Çağlıyana gelmışler -
di. . 

Padişah, akşamki yorgunluğun 
verdiği ağu·lığı bir türlü üzerin

den silkip atamı~·ordu. Birkaç de 
fa uyandığı halel<>, yatagından kal 

Liılelide oturan eczacı Hayri 
14 senedenberi Hamidenin üzeri
ne Maşuka i.Wıinde bir kadın1 

metres tutmuştur. Bunun üzeri
ne Hamide İzmire gitmiş ve ora

da bir erkek ile beraber yaşadık

tan sonra bu adamla beraber İs-
tanbula gelmiştir. Hayri ile Ha
midenin karşılıklı açılan zina da-

vasına dün birinci asliye ceza 
mahkemesinde başlanm1ştır. 

Adliye koridorlannda karşıla

şan Hamide ile Maşuka kavgaya 
tutuşmuşlar ve neticede Hamide 
bayılmıştır. 

- :Y.-

E mirleri 
Dinlemed~Ier ----

Türk heykeltrathğı 
13 Birinciteşrin 938 tarihli Son 

Posta gazetesinde çift sütun ola
rak şöyle bir havadis verdi, ser
levhasını beraber okuyalım. 

•Türk işçisinin 400 ton demir ve 
30 bin çuval çimento ile 900 gün 
de vücuda getirdiği harika• ve 
•Baş şehri süsliyeıı büyük bina
lar serisine bir yenisini katmış 

bulunuyoruz. Siiınerbank binası.• 
Buraya kadar serlevhasını bir

likte okuduğumuz, Mecdi Sad -
rettinin Ankara mektubu olan 
şu güzel haberin içine bir de re
sim konmuş: Atanın Heykeli. 

Resim altını da okuyalım. •ye
ni binada Atatürk'ün Krippel ta
rafından yapılan heykeli . Yuka
rıki serlevbada Türk işçi9inin ya
rattığı. harikaya sevinirken sev -
gili Ataınızm heykelinin bir ya
bancı tarafında)) yapıldığın ı duy
malda insan ister istemez mah • 
zun oluyor. Bu biiyük ve hazin 
tezat elbette ki bu haberi ıııüjde
Jiyen gazetenin değild ir. Bir ec
nebi elile yapılmış bir heykel 
daima bize şu şüpheyi vermekte
dir: 

•Acaba bizde heykeltraş yok 
mu ?.• 

İşte cevabı: B izde heykeltraş 
vardır. Fakat Tü.rk heykeltraşına 
gözlerini yumanlarla henüz mü
cadeleleri başlamış değildir. Tiirk 
milleti, hem de kendilcrile öğü -
necek kadar kudretli Türk hey
keltraşına sahip olduğuna sevin -
sin. Hadi, Zühtü. Nusret, Katip, 
Kenan Krippelle Kanonikaya mey 
dan okuyan ölmez eserleri!~ za -
ten Tiirk san'at tarihine geçmiş
lerdir. 

Bu isimler, Siimcrbanka ithaf 
için yazıldı. 

BtlRHAN CEVAD 

Kontra plakçıların 
!standardı 
Mes'elesi 
Tetk ikat bu hafta 

bitecek 
Yeni kontrplak nizamnam~>si

nin tatbikı etrafında tetkikatta 
bulunmak üzere bir müddet ev
vel şehrimize gelen, İktısat Ve
kaleti Sanayi müfettişlerinden 
Nureddin Bilik tetkikatına devam 
etmektedir. 
Şimdiye kadar, İstanbul Milli 

Sanavi Birliği ile ve bazı kontr
plak ~anayii erbabıle temasta bu
lunarak mezkür mesele etrafında 
soruşturmalru· yaparak izahat al
mıştır. 

Nureddin Bilik birkaç giın da
ha şehrimizde kalarak tetkikatı

na devam edecek ve ba_zı kontr
pJak fabrikatörleri ile daha te -
masta bulunacaktır. 

KALBE 
GIR EN 

HIRSIZ 
Senenin en orijinal ;om tnııı 

Sn Te;ırr.,rd1 ok11,ac~1<.ti: ı 11 
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lktısadi meseleler .. , ......... ________ .............................. . 

Üzüm ihracatımız 
artıyor 

Şimdiye kadar yapılan 
ihracat 20 bin tonu bu'du 

inc i r fiatları da yUk sekt§r. Yeniden 
lngiltere'ye yaş üzüm sevkolundu 

Resmi raporlardan anlaşıldığı

na göre, bu sene üzüm ve incir ih · 
racatımızda büyük bir tezayüt 
müşahede olunmuştur: Mevsimin 
başmdan şimdiye kadar yalnız 

İzmirden 17 bin .357, ton üzüm 
ihraç edilmiştir. Bu mikdar; ge
çen senenin ayni zamanına kadar 
yapılan ihracattan .12, bin ,470. 
ton fazladır. 

İncir ihracatında da geçen yıla 
nisbetcn 103. tonluk bir artma 

vardır. Fiatlar da geçen yıla na

zaran yüksek ve piyasa sağlam
dır. 

Son hafta içinde yeniden mem

leketimizden İngiltereye mühim 

mikdarda yaş üzüm sevkolunmuş
tur. 

Gayrimübadillere 
verilen mühlet bitti 

Tasfiye bürosu işleri sür'atle 
neticelendirecek 

kil olunaı Gayrı mübadiller tas
fiye bıirosu; kısa bir zamanda tas 
fiye şlerini bitirecek ve bu meyan
da muameleleri henüz intaç edil

Konyan1n tamiri 
Dünkii gazetede ŞÖ) le hir . er

)e,·ha gözümüze ili ti. •Konya ta

mir ediliyor. Alt tarafını okuınıya 
liizunı hile görmeden adını basın 

da Selçuk eserlerinin harabeleri 
bulunan Konyanın yeni bir imar 

proğraınına hazırlandığı müjdesi· 
le içten seviniyoruz. O Konya ki, 

tarihin kucağına doğnıu~ \"C ta
rih onun elle!inde hüyiin1ii ·tür. 
Zaman geldi ki. her gün )"eni bir 

ta dökiilerek harabiycti gllnden 
giine artan Alıieddin köşkiinden 
ortada üstiiste yapışık kalmış üç 

taştan başka ortada bir ŞC) kal -
ınan1ıştı. Asarı atika"iı bu kadar 

bol olan bir şehri imar '" eski e· 
serlerinin hepsini birden koru -

mak nihayet bir tahsbat 'e im
kıin meselesidir. Bakalım Ronya 

bu tah>isata bugüne kııdar ka\ u 
muş mudur? 

Şu yukarıki havadi i okur oku 
maz •demek hu im~" artık gü -

ler yüzünü göstermi~tir dl'.' e '-l"
vinmiştik. 

Haberin alt tarafını okur oku . 
maz anh,yoruz ki, tan1ir rdiJecek 

olan şey Konya ~ehri değil Kon 
ya \·apurudur. Pire se.} ahaı.ine <;•· 

kamıyacak olan Kon~·a ,·apuru 
kalafata çckilmi~tir. 

Bu haber üzerine Kon~a \'apu
runun hastalığına n1ı JOk~a ilk 

se,·incimizin boşa çıktığına 1111 

üziile1inı. 

HALK FİLOZOFU 

Gayri mıibadi lkrden evvelce 
.Takdiri kıymet komisyonu na r 
müracaat edip te vermiş oldukla
rı evrak eksik ve dosyaları nok- 1 
san bulunanlara; bu kağıtları ta· 
mamlamalan için verilmiş olan 
mühlet; cumartesi günü bitmş
tir. 

memiş olan dosyalar iızerinc de ı -----------... -,.~ 
kıymet takdir olunacaktır Çorap 

Noksanların ikmali için verilen 
bu mühlet içinde müracaat ede· 
rek muamelelerini tamamlamı

yanlru· çok olmuştur. 
Şehrimiz defterdarlığında teş-

ftlevyork 
Sergisi ve 
Tüccarlarımız 
Hususi ;üesseselerin 
reklamlarını da devlet 

tabetti recek ! 
Ticaret Odası biıtün ihracat ta

cirlerine ve firmalarına birer ta

mim gönderer<'k firmalarımızm 

.Nevyork beynelmilel sergisi> n

deki Türk paviyonuna ne suretle 

iştirak olunJcağını bildirmiştir. 

Bunda; sergide müşterek satış 

yapılması tavsiye olunmakta ve 

.kollektif iştirakler. ismi verilen 

bu usu]iin, tüccarlarımız için da

ha müsaıd bulunduğu tasrih <'dil

mektedir. 

Her müess<'Senin hazırlıyacağı 

prospektösü ve broşürleri devlet 

tabettirecek ve masrafını alaka

dar firmalardan alacaktır. 

Pek yakında şchrimızde bir 

toplantı yapılarak firmalardan 

iştirak edec(·k olanlar ve iştirak 

nisbetleri kat'iYetle teshil oluna

rüktır 

Diğer taraftan bono \"C hazine 

tahvili tevziatı yapılacak olanla- Mütehassısı 
rın bir liste ·i ile ,·erılmesı Jcap 

eden bono ve hazine tahvillerinin Getı"rtill·yor 
kıymet yekı'.inu da trsbit edilmek-
te olup bunlar da vnkında Mali
ye Vek!"ık·tine bildirıle.-ektir. 

Hava 
/Seferleri 

Nisanda başhyor 
İstanbul - Ankara - İzmir - A

dana arasında hava seferlerine 
nisandan itibaren ba~lanması ka
rar laştırılm1ştır. 

Bu hususta Hava yolları umum 
müdürlüğünce şimdiden icab e -
den bütün tertibat alınmıştır, 
Diğer taraftan Adanada yaptı

rılmakta olan hava limanı da bit
miştir. 

Havayolları uçucu baş telsiz 
memuru Hayri Yalman evvelki 
gün Adanaya giderek bu yeni li
manı tetkik etmiştir. 

Yeni adana hava limanı çok mü 
himdir ve mevki itibarile de ya
rının en büyük hava limanların -
dan biridir. 

---0--

Küçükçekmecede 
bir "afr iyat 

Küçıikçekmece köyünde, bir 
sırt üzerinde Türk Tarih Kuru-

1 
munun yaptırdığı hafriyata dün 
başlanmı~tır ve bu hafriyata Mü
zeler Umum Müdürıi Aziz neza
ret etmektedir. 

Çorap sanayiı erbabının \lİriık 

kadın ~orabı imalir n onunc g -

mek iızere, Milli Sana ı Birlıgın 

de yapılan toplantılar ııet:ccsır 

de verilen kararlar ara_ında Av· 
rupadan mütehassıs gelırmek ka

rru·ı malümdur. Çorap sanayıc • 
lerinden bir zat mütehassıs şıı 

temin etmek üzere dün Almar 
yaya gitmiştir. 

Sahte pasabortl~ 
g elen suçlu 

<; Viyanadan sahte paşapart 
geldiğinden dolayı ~akafanarc 

adliyeye verilmiş olan Hür 
Vayzman'ın sorgusu dün yedin 

sorgu hakimliğince yapılmış ' 
gayri mevkuf olarak muhakeır 

edilmesine karar verilmiştır. 

Karabük ts asri 
~aha ile 

Karabükte memurlar, amel• 
çin ayrı ayrı mahalleler kuruL -
caktır. 

Bu mahallelerde mektepler, sı· 
nemalar ve diğer bütün şeyle~ 

bulunacaktır. 

Birimizin derji 
Hep im ı z i1 derdi 

Her saatta radyG 
ç3f 1 n mamalıdır 

Bir kariimiz bize gönderdiğı 
bir mektubda evlerdeki rad -
yolar hakkında acı acı şiktiyet
te bulunmaktadır. Bu kariimiz 
mektubunda birçok kimselerin 

gece yarısından sonra dahi alt 
ve üstündeki dairelerde bulu
nan kiracıları veya yanındaki 
evlerde o\uran komşularını 

dü~ünmeden, hasta, hamile in
san olup olmadı mı nazarı dik
kate almadan radyu çalmıya 
devam ettiklerinden ynnaya· 
kıla bahsetmektedir. 

Kariimiz mektubunun so • 
nunda alakadar makamların 

bir an evvel hareket« geçerek 
buna mani olucu tedbirler al
masını tcmennı ctınektcdir. 

Biz de bu pek yerinde olan 
şikayet ve temenniye iştırak 
ediyor ve bir an evvel alaka

dar makamların faalıyete geç
melerini rica eylivoruz. 

1 
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Bir _!)eli HER GÜN BiR HiK~ 

Büyük devletler petrol bulmak 
iki yaşındaki 
kızını öldürdü 

yolunda birbirlerine 
girecekler mi?· 

Daha şimdiden bir çok devletı·er 
petrol menbaları arıyorlar 

Yeni gelen Avrupa gazetelerin
de tazelenen mühim bir mevzu 
da büyük devletlerin denizaltı 
gemileri, bu gemileri yaparken 
takib ettikleri maksadlardır. Al
manyanın birkaç sene evveline 
gelinciye kadar hiç tahtelbah iri 
yokken birdenbire 50 tane deniz
altı gemisi vücude getirmiş ol -
ması, İtalyanın da birkaç seneden 
beri tahtclbahirlerini .arttırmış 

:>lması Fransayı lakayd bırakan 
nallerden değildir. Dünkü cSon 
Telgraf buna dair verilen malU • 
matı, söylenen rakamları bu sü
tunltırda yazıyordu. 

Bu bahsin rakamlara, mukaye
seler<! dair olan tarafında tekra
ra lüzum kalmadı. Fakat istik ~ 

bal de A vrupada bir harb çıkarsa 
büyük devletlerin denizaltı ge
milerinden neler beklediği ve ne 
gibi ihtimalleri gozonune aldık 
lan ciheti kalıYor. 

İki çeşid tahtelbahir var: 
1- Sahilden uzaklaşmıyacak c 

- Sevgi... Sevgi... Başka şey olamaz ... 
- Kim bilir, belki de sevgi. Amma, vallahi 

sevgi değil. Belki, alışkanlık, belki beraber bulun· 
mak itiyadı, belki kocam oluşu ... 

- Öyledir öyle. Ben kadınlan bilirim. Aşık
larını nekadar sevı:;eler yine kocalarından vaz 
geçemezler .. 

- Kocalar çabuk vaz geçiyor değil mi?. 
- Yoo ... Hayır, onu söylemek istememiştim! 
- Öyle öyle .. Bu sefer de sen tutuldun! Nasıl? 
- Hah .. hah .. hah! .. 
Ve .. bu kahkahaya bir ilave: 
- Maamafih o adamın hiç de çekilir 

yok! 
- Neden?. 

- Neden .. i var mı a .. canım! 
- Öyle söyleme .. 

tarafı 

- Ah .. Öyle ise sen farkında değilsin. Yahud 
da çok seviyorsun ikisinden biri. 

- Hakikaten evvelce çok seviyordum. Hani 
ömrümde hiçbir adamı bu kadar sevmemiştim. 

Fakat, bana hiyanet ettikten sonra buz gibi soğu
dum!. Belki de bu saniyede sırf bu hiyanetin inti
kamını almak için seninle burada bulunuyorum! 

Bak, gördün mü bir çekilmemezliği de 

Edebi Roman 
No.136 

- Ne olur sanki, kendisi kaybeder. O, öyle 
yapmasaydı, ben de böyle yapmazdım!. Bilsen ben 
onun için ne fedakarlıklara katlandım. Neler yap
tım, neler?. Hanı bu kadarını dünyada hiçbir kadın 
bir erkeğe yapmaz ... 

- Kadrini bilmedikten sonra, neye yarar sev
gilim?. 

- Sanki, sen bilecek misin?. 
- A.. Bundan şüphe mi ediyorsun?. 

- Elbette .. 
- Yoo .. Vallahi olmaz .• · 
- Hah .. Hah .. Hah ... 

TY--- -"-~- C"-.-- !-\..-~ -..l-... !--

Yazanı 
Etem izzet BENlCE 

Genç erkek sözünü bitirir bitirmez dudaklarını 
uzattı ve bir çift dudak biribirine kilidli gibi sani
yelerce kaldı! 

••• 
Halbuki, Nimetin kin, hiddet, arzu, kıskançlık. 

intikamla dudaklarını mürai ve çapkın hovardası -
nın ağzına verdiği ve ..• bir ihtiras nöbetinin bütün 
ahlak kayıdlarını tırpandan geçirip iki dudağı bir· 

leştiği bu saniyelerde Refik, Hasibe Hanım teyzesi
nin burnu dibine oturmuş heyecan ve merakla onu 

dinliyordu! Hem ne dinleyiş?. Belki ömründe hiçbir 
hadiseyi bu kadar merak etmedi, hiçbir şeyi bu ka~ 

..:ıft- ftl:.ı..ft :1~ ..:ı:~1~-~..:ı: 

Cemil'in Aşt 

ın ........ ••• \ 



• TLE 
• • re ısı Alman devlet 

senelerden sonra .. 
Nasıl poletik aleme 

girdi ve çalıştı ? 
Her Hitlerin gençlik hayatına 

dair yapılan tetkikat üzerine İn
gilterede neşredilen şayanı dikkat 
malılmatı cSon Telgraf. bir iki 
gündenberi neşretmektedir. Vak
tile Her Hitlerin Münihte oturdu
ğu bi: odanın sahibi olan terzi a
ilesinden bu tetkikat sırasında 
çok şeyler öğrenmek kabil olmuş
tur. Çünkü terzi Pop'un eşi şaya
nı dıkkat bazı tafsilat vermiştir. 
Kadının sözlerinin alt tarafı da 
bugun neşrediliyor. 

Bundan sonra Her Hitlerin ha
yatma dair olan diğer safhalar 
da Ingilterede neşredildikçe bu 

sütunlarda onlar da hulasa edi • 
lecektir. 

Terzinin hayat arkadaşı dün • 
den kalan sözlerine şöyle dev;un 
edıyor: 

::-- Bazı zamanlar kendisini mut 
faga çağırarak bizimle be b 
bir b' ra er 
• . ~ ırşcy yemesini teklif etti
gımız zamanlar da çok olu d 
L·k· yor u 

a ın son derece nezaketle b . 
reddeder 1 unu 
. ' ça ışmak mecburiye -
tınde oldug·u .. 1. zür . nu soy ıyerek bize ö-

dılerdi. Her vakit b.. 1 
pard B· oye Ya -
kcnd~in ır k:re iyi hatırlıyorum 
1 d . e. dogrudan doğruya şöy
e emıştım: 

- Ado!f Hitler söyled... · 
lış ani ' ıgımı yan-

. amayınız. Fakat siz bu . 
dişle kendinizi hasta edecek . gı
Birçok kitab tl sınız. 
ku k ' saa erce bunları o-

ma ' sonra yine okum.akı 
na tahammül . .. Bu-
. edılemez. Hem d 

sız ressam değil . . . e 
kit b mısınız?. Bu ki

a !arı okumanın ressa lı 
faydası var• m ğa ne 

Bu sözüme karşı gülü . 
nim kolumd msedı. Be
söyledi: an tutarak şunları 

- Muhterem Frau p . 
mezsiniz k · . op. Sız bil 
h ı ınsanlar k dil ayatta ne 1• en erine 
ğildir? Bunu~ımdır, ne lazım de-
l ıyıcc tay· d 
er. Faydalı olan m P. emez-
karıştırırlar?. şeyler olınıyanı 

Adolf Hitıer bunları .. 
ten sonra .. 1.. . soyledik • 

gu umsıyerek 
çıktı. Yine okumak . . oradan 
kapandı ıçın or!asına 

Terzi Pop'un h 
Frau p . .. ayat arkadaşı 
dolf Hop ışte boYle söylüyor. A-

l k 
ıtler Umumi Harbin pat -

a verdi" 9 
d . gı 14 senesi yazına ka-
ar terzı Pop' . 

1 k 
un evınde kiracı o 

ara kalıyo K' -h r. ıracının geçirdiği 
ayat da yukarıdanberi anlatıl -

mıştır ş· d' k' 
da ba~ka"';,. ı ıracının hayatın-
Çünkü 914 ır safha başlıyacak. 

senesının ağustos 
gelmişti! Ev sahibi kad b ayı 
da .. 1 ın unları 

şoy e anlatmaktadır: 

- Nihayet 914 senesinin ğu 
tos ı· as-

ayı gc dı. Yani Avrupada h b 
çıktı!. O günlerde Ado]f Hittr 
~ana bir kart çıkararak göster;i~ 

\J .onun artık Alınan ordusund 
vazife .. . a 
r· . gormesıne müsaade için ve 
t:;-mış bır vesika idi. Hitler Avus-

rya tebaasından oldugu· . . Al 
man od ıçın -

ak 
r usunda vazife alabilmesi 

anc ayrıc b' . 
bilın . a ır mıisaade ala -
b esı şartile kabildi. Demek ki 

u mumkün olınuşt K .. 
yerada b' k U. endısı Bav.

1 
ır ıt'aya veriliyordu. 

Genç Adolf artık askere gittL 
Artık askerlikle, talim !erle meş
guldü Arasıra izin aldığı zaman 
bizi görmeğe geliyordu. Bir kere 
geldiği zaman kocam kendisine 
bir bira içirmek istedi. FakatAdolf 
Hitler İspirtolu içkilerdenhiç hoş
lanmazdı. Bira içiyordu. Yalnız 

bu sefer kendine ikram edilen bir 
şeyi reddetmemek için içecekti. 
Her halde istemiyerek içti. Fakat 
bizimle diğer bir mesele çıktı! İç
tiği biranın parasını mutlaka ken 
di vermek istiYordu. Biz ısrar et
tik: 

- Olmaz, Her Hitler, kabil de
ğil! diyorduk. Nihayet bu ısrarı
mız karşısında bana dedi ki: 

- Frau Pop bu bir defa oldu. 
Siz bundan sonra bana artık bira 
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Mucizeler gösteren papas ... 
Harry Baur ve Raspotin 

M arsel Şantal Çariçe rolünde 

Bu; Raspotin• in ilk filmi de
ğildir. Sonuncusu da hiç ... Bu ser
seri papasın hayatı, bütün sinema 

amillerini işgal ediyor ve edecek
tir. Niçin? ... Zira, bu meşhur Rus 
köylüsünün hayatı ve ölümü cid
den büyük bir faciadır. • 

Konrad Veidt'in Amerika, Lio
nel Barrimor'un Amerikan fil
minden sonra Harry Baur, Marsel 
Herbiye'nin idaresinde Raspotin'i 
temsil ediyor. 

Kırmızı Köşk'ün 

inanan saf ahali kiliselerde, pa
pasların viızlarından ziyade bu 
kaba adamın garip s,özlerini din
liyor. O: cİnsan günahkar bir 
mahl(\ktur. Allah insanları böy
le yaratmıştır. Bunun için daima 
ibadet, tövbe ve istiğfar etmeli
dir ... • diyor. Başına bir sürü ca
hil ve saf köylüleri topluyor. 

Raspotin içkiye, eğlenceye çok 
düşkün. Bütün köylüler gibi ser
seri hayata düşkün. Memleketi 
baştanbaşa dolaşıyor, manastır

ları, mukades yerleri ziyaret edi
yor, Günün birinde doğduğu kö
ye, Pokrovokua'ya dönüyor. 

Bu sırada bir manastırda bulu
nan ve tedavi olunmıyan bir mec
zubu iyi ediyor. İşte o günden 
sonra büyük bir şöhret kazanı

yor. Bu şöhtet köyden şehre, şe
hirden ta Petresburga kadar ya
yılıyor. 

Kibar tabaka, mucize gösteren 
bu papası görmek merakına düşU
yor. 

Bu sırada veliaht Aleksi Roma· 
nof bir kaza geçiriyor. Sandala at· 
larken düşüyor. Vücudilnde mavi 

Esrarı 
Timarhaneden kaçan SigJyer "Paris-Su3r,, gazetesi muharririle tele

fonla görüşüyor. Nasıl kaçtığını anlatıyor, sonra: 
" Bana işkence yaptılar, şikayet edeceğim ... ,, diyor 

iki deli Klerm@n timarhanesinden sahte bir anahtarla kapıyı 
açıp çıkmışlar, timarhanenin önünde, kadın kıy.afetine girmiş bir 

erkek kendilerini et@mobil ile be!dıyermuşl . 

Telefon edenin kim olduğunu 
sedasından derhal tanıdım. 

- Birkaç saat için Paristeyim. 
Sizi görmek istiyorıım. Söyliye-

cek çok mühim şeylerim var. 
Diyordu. Saat 21 i 30 geçe Mon

tolon bahçesinde bulunmayı ka
rarlaştırdık. Baron. son defa ola
rak şu tavsiyede bulundu: 

- Rica ederim, yalnız geliniz ... 

Dediği saatte geldi. Otomobilin 
bir köşesine yaslanmıştı. Yanın
da, vaktile Barselonda tanıştığı 

zengin bir kadın vardı. Benim er 
tomobilime atladı, Moböj sokağı
na doğru sür'atle gitmeye başla
dık. Arka pencereden bakıyor, ta
kip edilip edilmediğimizi anla
mak istiyordu. Bazan sağa, hazan 

sola sapmamı söylüyordu. 
Ara sıra gülüyor: 
- Pek hızlı gitmeyiniz. Belki 

bir kaza yaparsınız. Cezaya çar-

pılırsınız ... 
Diyordu. Bu tımarhane kaçkı

nının iradesine hakim olduğunu 

ve düzgün söz söylediğini gördük
çe hayretten kendimi alamıyor

dum. 
Reomür sokağından geçerken 

bana: 
- Sola sapınız ... Sizi, halin ar

kasında küçük ve tenl\a bir soka
ğa götüreceğim. Orada serbest ko
nuşabiliriz. Tabii tımarhaneden 
nasıl kaçtığımı öğrenmek istersi
niz ... 

Uurs soka.ii;ına ııelıniştik. Ka-

ranlık bir köşe arıyordum. 
- Ala ... Burada konuşabiliriz. 

Lambaları söndürünüz. Molörü 
durdurunuz. Bir sigara? ... 
Tabakasını uzattı, ve çakmağı

nı çıkardı. 

- Sizi görmiye gelmezden ev· 
ve! eski patronıım Mösyö Robere 
uğradım. Elbiselerimi değiştir

dirn. Serbest bir adama lazım olan 
bazı şeyler aldım. 

Otomobilin tavanındaki lılmba
yı yakıı. Söndürmek isledim. Fa
kat kolumdan tutarak mani oldu. 

- Bir tehlike yok. Merak etme· 
yiniz ... 
Ayağında çizgili ve ütülü bir 

pantalon, sırtında lacivert bir ce
ket ve çok güzel bir ipek gömlek 
vardı. Başından bereyi çıkardı: 

- Yalnız saçlarımı uzatama
dım ... 

Dedi. Çehresi biraz zayıflamış
tı. Küçük siyah gözlerini ghleri
me dikti: 

- Deli olduğuma sizqe inan
dınız mı? .. 

Dedi. Bu sırada geçenlerden 
bırinin otomobile yaklaştığını gö
rünce gaza bastım, ve lı1.mbayı 

söndürmesini söyledim. Sük(\net
le cevab verdi: 

- Korkmayınız ... Geçicinin bi 
risi. Şüphesiz evine gidiyor. Va
kit gaybetmiyelim, zira Pari't" 
çok kalacak değilım. Size nasıl 
kaçtığımı kısaca anlatayım. 

KADIN KF,YAFETİNDE BİR 
F.aKEK 

- Tımarhanede bulunan ve be
nim gibi deli olmıyan sevimli bir 
delikanlı, Riviyer, birdenbire ce
binden bir maymuncuk çıkardı. 
Kapıyı açtı. Saat tam 10 buçuk 
idi. Bu saatte gardiyanlar hep bir 
araya toplanırlar, kahvaltılı\·ını 

ederlerdi. 
Beraber avluya indik. Nihayet

teki küçük kapıya doğru yürü
dük. Maymuncukla aÇtı. Dışarı 
çıktık. Artık serbest idik. Biraz 
ileride kadın kıyafetine girmiş bir 
erkek dostumuz bizi otomobil ile 

(Devamı 7 inci sahifede) 

lekeler husule geliyor, sıhhi vazi
yeti bozuluyor. En maruf doktor· 
ları telaşa düşürüyor, seylanı 
demden korkuyorlar. Saray ha1kı 
veliahtın ölümüne hazırlanıyor

lar. İmparatoriçenin Donörlerin
den ve Kont Legovin nişanlısı 

Tanya Nikitina gizlice Raspoti
nin celbini tavsiye ediyor. 

Çar, ilk evvel buna muvafakat 
göstermiyor. Fakat nihayet, ça
riçenin ricaları karşısında razı o
luyor. 

Raspotin, saraydan kendisini a
radıkları zaman bir gece barında 
içiyor, eğleniyordu. Kont, hiç 
sevmediği bu köylü papasa im
paratorun iradesini tebliğ etti ve 
kendisini Tsarkoie - Seli sarayına 
götürdü. 

Raspotinin sırtında pis, lekeli 
ildi bir gömlek, ayaklarında ~a
murlu çizmeler var.,Çarı ve çari
çeyi köylü ıldeti veçhılc kucakla
yarak seU.rohyor ve veliahdın o; 
dasına götürülüyor. 

Odada, Çarov!çle yalnız kalmak 
istiyor. Yavaşça bazı şeyler söy
lüyor, sonra bu hasta ve zayıf 

vücudü okşuyor. Okşadıkça ağrı
lar geçiyor. Hastanın rengi pem
beleşiyor, rahat bir uykuya dalı
yor. Raspotinin ikinci mucizesi! ... 

Veliaht iyileşiyor. İşte o gün
den sonra Raspotinin şöhreti bir 
kat daha artıyor. Çar ve çariçe 
kendisine hürmet gösteriyorlar, 
ve mucizeli ellerini öpmekten çe
k.inmiyorlar. Hergün siyasi, içti
mai mevki sahibi birçok zevat, 
sonra binlerce köylü kcndi~ini zi-

yarete geli}'or. 
Raspotin, birçok paralar alıyor 

ve bunları avuçla dağıtıyor, lşüiş· 
retle, sefahatle yaşıyor. Birçokla
rı kendisine tapınıyorlar, birçok 
!arı da nefret ediyorlar. 

Nihayet düşmanları galebe ça· 
lıyor. Umıımi harpten biraz ev
vel, saray erkanının tehdidi üze
rine çar, Raspotini Sibiryadaki 
köyüne göndermiye mecbur olu
yor. 

Orada, vaktile afaroz ettiği bir 
hizmetçisinin suikasdine maruz 
kalıyor. Saf kadın, Raspotini öl
dürmekle şeytanı öldüreceği ka
naatinde. Fakat, Raspolinin göğ
süne saplamak isteqiği hançer iş
lem.yor. Nihayet 1914 de umumi 
harp çıkıyor. Halk, Raspotinin 
Çar üzerinde icrayı nüfuz edece
ğini ümit ediyor. 

Menfaatlerine sadık olan impa
rator buna rıza göstermiyor. Bu 
sırada Raspotin tekrar saraya ge· 
liyor. 

İzin ile cepheden Pctresburga 
avdet eden Kont Lego ve birkaç 
arkadaşı bu Mojik papasın nüfu· 
zuna, entrikalarına nihayet ver· 
mek istiyorlar, Kontun Raspoline 
şahsi bir kini var. Onu, nişanlısı
nın muhabbetini çalınakla itham 
cdıyor. Raspotinin ölümünü ka
rarlaştırıyorlar. 

Kont, Raspotini evine davet <'

diyor ve ona siyoniisli pasta ve 
şampanya ikram ediyor. 

Hayret Raspolin pastaları yi 
yor, şampanyayı içiyor.. fal<;at 
bu müthiş zehir tesiri icra etrni· 
yor, 
Bwıun üzerine Legov ve dost

ları rövolverle öldürmek mecbu
riyetinde kalıyorlar. Raspolin öl
mezden evvel şu sözleri söylüyor: 

.Mukadderatim, imparator aile
•inin mukadderatına bağlıdır. Ben 
öldükten sonra bir kış geçecek v<' 
Romanof ailesinden sağ bir fert 
kalmıyacak! ... • 

Raspotinin bu son sözü doğru 

doğru çıkıyor. 

* İşte, birkaç gündenberl Saray 
sinemasında gösterilen cRaspcr 
tin. filminin mevzuu budur ... 

Harry Baurla beraber (Raspcr 
tin, Marsel Şantal'i, Jany Holt, 
Korina Nelson ve P. R. Vilm'i al
kışlamamak kabil değil ... 

BEDi GÜNDÜZ 

Gaby Morlay 
Cenevrede vereceği bir müsamereye yetişme~ 

istiyen sevimli yıldız Otoray'la bir 
sür'at rekoru yaptı 

G. M@rlay Helanda hududundR gümrükcüler 
tarafından a lık0nulmuştur. 

Eğer Bal istasyon şefi otoray'
dan istifade etmc'lerini söyleme
miş olsaydı sevimli san'atkdr, Ce
nevre komedi tiyatrosunda, Han
ri Bernştayn'in cMesajer. piyesı
ni oynıyamıyacaktı. 

G. Morlay Holandadan geliyor
du. Ve ayni gece Ccnevredc bir 
müsamere verecekli. Perde 20 yi 
45 geçe açılacaktı. · 

Holanda hududunda Gabi, ar· 
kadaşları ve bağajları gümrük 
memurları tarafından alıkonul

du. Bu sebeple Bale ancak saat 
17 yi 7 geçe gelebildiler. Cenev· 
reye gidecek ilk tren 23 ü 45 ge
çe hareket edecekti. Gabi, ne ya
pacağını ş~ırmışlı. 

İlk evvel tayyare ile, sonra oto
karla gitmeyi düşündü. Fakat bu
nun ikisi de tehlikeli idi. 

İstasyon şefi, hususi bir oto
karla gitmelerini tavsiye etti. Sa
at 17 yi 20 geçe (Kızılok. Bal is
tasyonundan ayrıldı ve 20 yi 10 
geçe Cenevre istasyonuna girdi. 

Gaby lıforlay 
Otoray, iki saat 50 dakikada !!37 
kilometre katetmişti. Bu mesafe
yi en sür'atli trener ancak 3 saat 
30 dakikada alabiliyorlardı. 

Gabi, muayyen saatte, halknı 
alkışları arasında sahneye çıktL 
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H i TL ER lsyanyadaki dahili harb Çekoslovakya Almanyaya baQ:ı ~ 
es lnd 1111hlfemlzden devam) 

miyorlardı. Ben Hitleri uzun za
mandanberi tanıdığımı söyleyin
ce bunlardan biri sordu: 

sür'atle nihayetlenecek devlet mi oluyor? 

Nemaz kılmak 
için girmiş 

Kasımpaşada Büyükpiyale, Ha 
vuzbaşı sokağında 3 numaralı Ke
malin evine namaz kılmak baha
nesile giren ayni sokakta 4 nu -
maralı evde oturan Rukiye ismin
de bir kadın, ırianto, bir kat erkek 
elbisesi, çarşaf ve saireyi çalarak 
savuşurken yakalanmıştır. 

Birbirlerini yera· 
lamıtlar 

Tophanede oturan Reşid ile Ga 
!atada oturan Sabri aralarında çı 
kan kavga neticesinde birbirini 
yaralamışlardır. 

Yelken yağlarken 
Beşiktaş açıklarında bulunan 

Ahmed kaptanın Hüdaverdi mo
töründe çalışan Şileli Hüseyin oğ
lu Abdullah motörün yelkenini 
bağlaroal< üzere direğe çıkarken 
düşerek muhtelif yerlerinden a
ğır surette yaralanmıştır. 

Batından yaralandı 
Şoför Eminin idaresindeki hu

susi otomobil Beşiktaştan geç -
mekte iken Daniş oğlu Eyüb is
minde birine çarparak başından 
yaralamıştır. 

Daha bu yasta 
başlarlarsa .. 

Beyoğlunda Başağa Çeşme •o • 

kağında oturan 11 yaşında Fran

çesko isminde bir çocuk sokakta 

oyun yüzünden çıkan kavga ne

ticesinde 8 yaşında Alis isminde

ki kızı taşla başından yaralamıştır. 

İki kadın bir olub 
çöpcuyu yarala· 

mışlar 

Yenişehirde Irmak sokağında 

oturan tütün amelesinden Bay -

ram ile Marika isminde bir ka

dın çöp almak yüzünden çıkan 

kavga neticesinde çöpçü Musta -

fayı sopa ile başından yaralamış
lardır. 

Şakadan aonra 
Davudpaşada oturan Mehmed

oğlu Hasan ile arkadaşı Eminoğ

lu Halid Ytnıkapıdan şakalaşa -

ı·:.l< gtçınekıeler ıken aralarında 

kavga çıkmış ve Halid eline ge

çirdıği bir taşla Hasanı başından 

yaralamıştır. 

Kırmızı Köşkün Esrarı 
(5 inci sahifeden de•·~ı.a) l 

bekliyordu. Otomobile bindik, 
Parise yollandık. Klermon'dan 
çıkınca Rıviyer ayrıldı, dostları

nın yanına gitti. 
- Kadın kıyafetine giren bu a

dam kimdir? ... 
- Farzediniz ki Mösyö Rober'in 

adamlarından birisi. .. Parise saat 
15 de vasıl olduk. Doğru eski pat
ronumun nezdinc gittim. Bazı 

hususi i~lerirni tesviye için ... 
Sonra tımarhane sertabibine 

bir mektup yazdım. Bu doktor 
çok muktedir bir adam. İstikbali 
çok parlak. Kendisine firarımın 

sebeblerini anlattım, mazur gör
mesini rica ettim. Hakikaten azi
zım ... Doklar Pay, üç ay ıçinde 
beni iyi ve hapishaneye iade ede
ceğini söylemişti. Fakat sözünü 
tutmadı. 

ŞİKAYET EDECEGİM 

Sl\'astopol caddesinden sür'at
le geçıyoruz. İstasyonun önüne 
gelınce birkaç jandarma ile kar

şılaştık. Sigoyer, arkaya dayan
dı. Alay ediyordu: 

- Yolunuzu sormayınız onla
ra ... Vazgeçtim. Beni lütfen Gli
yankur kapısına götürünüz. 

- Şimdi ne yapmak fikrindesi
. ? 

nız .... 

- Yabancı bir memlekete gide
ceğim. Zabıta bana bir şey yapa
maz. Çünkü hakkımda bir tevkif 
müzekkeresi yok. 

Gliyankura gelince otomobil} 
sağa döndürdü. Dış caddelerden 
geçtikten sonra bir ağacın altın

da durdurdu: 

- Müsaadenizle sizden ayrıla
cağrm. Yakında göriışeceğimizi ü
mid ederim. Şimdi otomobil ile 
cenup vilavetlcrden birine gide
ceğim. 

Dedi. Refikasının koluna gµ-di, 
karanlıklara daldı, gitti. Bu sıra
da, birkaç bisikletli polis caddede 
dolaşıyordu. 

(Dış politikadarı devam) 
--....... 

- Uzun zaman diyorsunuz. Me 
sela ne kadar zamandan beri? 

- Yirmi senedenberi!. 
Dedim. 
Bu cevab üzerine iki memur 

bana karşı olan vaziyetlerini de
ğiştirmekten kendilerini alama
mışlardır. Beni içeriye aldılar. Bir 
tarafa götürdüler: 

- Burada iki dakika bekliye -
ceksiniz. Şimdi cevab vereceğiz; 
diyerek ayrıldılar. 
Arası çok geçmeden onun bana 

doğru geldiğini gördüm. Evet, 
karşrmda Her Hitler vardı!. Ar
kasında da biraz evvel bana uzun 
uzadıya sualer soran iki adam ge
liyordu. Nazarlarımız karşılaştı. 

Her Hitler iki elini uzatarak, gü
lerek, gözleri parlıyarak: 

- Siz misiniz ,siz misiniz muh
terem Frau Pop?. diye haykırdı. 
Ah, bilseniz sizi tekrar gördüğü
me ne kadar sevindim!. Böyle yal 
nızca kendi kendinize kalkarak 
beni gelip görmek istemeniz ne 
kadar İYİ oldu bilseniz?. 

Buraya gelmeden evvel zih -
nirnden birçok şeyler geçirmiş -
tim. Onu gördüğüm zaman şöyle 
diyecektim, böyle diyecektim!. 
Fakat işte şimdi karşı karşıya ge
lince c hazırladığım sözlerin hiç -
biri hatırrmda kalmamıştı! . He
yecan ile söyliyeceğimi şaşırmış
tım. Darına dağınık keiimeler 
halinde birşeyler söylemeğe ça
lışıyordum. Fakat tabii kendisine 
karşı ikide bir: 

- Almanyanın muhterem baş
vekili!. diye hitab etmeği unut
muyordum. 

Her Hitler benim bu kar>§ık ha
limi çabuk anladı. İşi kısa keserek 
ben. ıahatlandırmak için şöyle 

dedi: 
- Frau Pop, rica ederim, es -

kisi gibi konuşalım. Öyle ko -
nuşursak daha iyi anlaşırız. Bana 
yine eskisi gibi sadece: 

-- Her Hitler!. 
diYe hitab ediniz, bence bu ye

ter. Şimdi bana çocuklarınızdan 
bahsediniz. Hepsi büyümüştür, ne 
oldular? Neredeler?. 

Çocuklarım büyümüştü. Artık 

evlenmişlerdi ve bunu söyledim. 
Her Hitler kendisinden ayrılır -
ken beni gördüğünden dolayı' çok 
memnun kaldığını söyledi ve tek 
rar görmek için geleceğime dair 
benden vaad aldı. 

Ev sahibi kadının sözleri bu -
rada bitiyor. 

Vapurda ölüm 
Büyükderede oturan Şakir is

minde bir muameleci dün akşam 
Köprüden hareket eden Şirketi

hayriyenin 65 numaralı vapurile 
evine gitmekte iken üzerine fena
lık gelerek düşmüş ve biraz sonrıı 
da ölmüştür. Yapılan muayene 
neticesinde kalb sektesinden öl
düğü anlaşılarak gömülmesine 
izin verilmiştir. 

(1 inci sahifeden devam) 
cak bazı siyasi mahfiller bunun 
teşrinisaniden önce kabil olamı
yacağı kanaatinde bulunmakta ve 
buna sebeb olara~ da gönüllüler 
işinin arkası alınması icab ede -
ceği mütaleasında bulunmakta -
dırlar. 

Habeşistan ilhakının tanınması 

muhariblik hakkının kabul edil -
mesinden sonra İtalya ile İngil -
tere arasında hiçbir p.ürüz kalını-

yacağı cihetle Fransa - İt~a mü

nasebatının tanzimi de kolaylıkla 

kabil olabileceği tahmin edilmek
tedir. 

İspanyada iki taraf, yalnız kal -
dıktan sonra cereyan edecek kar
deş muharebesinin fazla sürmi -

yeceği ve iki tarafın süratle uz
laşarak Kralın küçük oğlunun hü

kümdarlığı altında yeni bir idare 

kuracakları zannolunmaktadır. 

Dahiliye ve Hari- Feci bir 
ciye vekiileri Kaza 

(1 inci sahifeden devam) 

Adanada tetkik seyahatinde bu
lunan Nafıa Vekili Ali Çetinkaya 

da dün ak~am Ankaraya avdet et
miştir. Vekilin bilahare tekrar 
tetkjj{ seyahatine çıkması ve se

yahatini Doğu vilayetlerine ka
dar uzatması ihtimali kuvvetli -
dir. 

MFB'USLAR GİDİYORLAR 
• 

Şelırin>Jze sayfiyeye gelmiş bu
lunan meb'uslarla dairei intiha -
biyelerini tetkike gitmiş bulunan 
meb'uslar gerek Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin bir teşrinisani

de küşadında ve gerekse Cumhu
riyet bayramının yıhtönümü şen
liklerinde Ankarada hazır bulun

mak üzere peyderpey hükümet 
merkezine avdete başlamışlardır. 

·-----·-----
lst. 5 inci İcra Memurluğundan: 

Kenanın Evdoksiya zimmetine a
lacağı olan meblağdan dolayı mah
cuz ve satışı kadar altına alınan ve 
tamamına ehli vukuf tarafından 
574 lira kıymet takdir edilmiş olan 

Şişlide Kağıt.hane caddesinde 203 
No.lı arsa olup sol ve arka tarafı 
küşadı mutasavver yollar ve bir ta

rafı izzet paşa veresesi arsası cep
hesi Kağıthane caddesile mahdut 
ve 574 metre murabbaında olan boş 
arsanın tamamı açık artırmaya vaz 
edilmiştir. 

Artırma peşindir. İştirak edecek 
rr.üşterilerin kıymeti muhammene

nin ~~ 7 buçuk nisbetinde pey ak

çesi veya milli bir bankanın temi
nat mektubunu hamı! olmaları icap 

eder. '.'.1üterakim vergi, tanzifat, 
tenviriye ve vakıf borçları borçluya 
aittir. Artırma şartnamesi 21/10/ 
938 tarihine müsadif Cuma günü 

dairede mahalli mahsusasına talik 
edilecektir. Birinci artırma 21/11/ 
938 tarihine müsadif Pazartesi günü 

dairemizde saat 14 den 16 ya kadar 

icra edilecek birinci artırmada be
deli kıymeti muhamminenin yüzde 

yetmiş beşini bulduğu takdirde üst
te bırakılacaktır. Aksi takdirde SO'l 

Dün yeşilköyde bir facia olmuş, 
babasının av tüfeğini temizlemek 
istiyen genç bir kız ağır surette 
yaralanmıştır. Facia şöyle olmuş
tur: 
Yeşilköyde 15 numaralı Kap -

tanpaşanın köşkünde av merak
lısı Harun isminde .biri oturmak
tadır. Harunun henüz 16 yaşında 
bulunan Mehri ismindeki genç 
kızı dün yatak odasına girdiği sı
rada babasının duvara asılı olan 
av tüfeğinin çamur içintie oldu
ğunu görıınüş ve tüfeği temizle -
mek için asıldığı yerden aşağı in
dirmiştir. 

Genç kız boş zannettığı tüfeği 
temizleMiye hazırlandığı sırada 

nasılsa parmağı tetiğe dokunmuş 

ve tüfek ateş almıştır. Çıkan kur
şun genç kızın sol memesinin al
tından girerek ağır surette ya -
ralanmıştır. 

Silah sesi üzerine koşan ev hal
kı genç kızın kanlar içinde yerde 
yatmakta olduğunu görmüşlerdir. 

Mehri cankurtaran otomobili 
ile hastaneye kaldırılarak tedavi 
altına ahnmı:;?tır. 

--~o=--

Amerika da 
Yabancı 
Casuslar 
Nevyork 18 (A.A.} - Casusluk 

davasında iddianamesini serdeden 
müddeiumumi. Almanyayı açıkça 
bir casusluk şebekesi ihdas ve 
idare etmekle itham etmiştir. 

Müddeiumumi firar etmiş olan 
maznunlatdan Şlutern'in maznun 
Rümrıh'e Alman vapurundaki pos 
ta torbalarını açarak Bethleem 
Steel kumpanyası ile Amerika -
daki Sovyetler Bırliğinin ticaret 
ajanlığı arasında aktedilen kont
ratların fotoğraflarını çekebile -
cek vaziyette bulunduğunu söy
lediğini hatırlatmıştır. 

World Telegram ajansının zan 
nettiğine göre müddeiumumi A
merikadaki casusluk hildisesile 
alakadar olup Almanya ile ma -
liımat teati etmiş olan diğer bir 
milletin ismini de zikredecektir. 

(1 inei sahifeden devam) 
Bu esaslara göre ahalisi yüzde 

elli ve daha ziyade Macar olan 
topraklar doğrudan doğruya Ma
caristana ilhak edilecek fakat bu 
nisbetten aşağı nüfusu olan mın
takalarda ise plebisit yapılacaktır. 
Rutenyanın tamamile Macaris

tana ilhak edilmesi ve şarki Slo -
vakyanın vaziyeti hakkında he
nüz sarih birşey söylenmemek -
tedir. 

ÇEKLERE YAPILAN 
TEKLİFLER 

P aris 18 (Hususi) - Prağ ka
binesine mensub dört bü
yük nazırın hep birlikte 

Berline gitmeğe karar vermiş ol
maları bazı mehafilde büyük bir 
alaka ile karşılanmıştır. 

Yeni Çek devletinin Almanya 
ile tam manasile anlaşmıya ve si
yasi, iktısadi bir birlik kurmaya 
karar verdiği zannedilmektedir. 
Bazı mehafilde söylediğine gö

re Almanya Çekoslovakyanın bu-1 
günkü bütünlüğünü muhafaza et
mek üzere Prağa mühim bazı tek
lifler serdetmiştir. 

Bu arada Çekoslovakya ile Al
manya arasında gümrük birliği 

MilliTıb 
Kurultayı 

--·-
Dün Pik ce:sesini 

aktettl 
İkinci Türk kadın hekimleri 

kongresi bugün saat dokuz buçuk
ta Halkevi salonunda Sıhhat ve 
İçtimai Muavenet Vekili doktor 
Hulusi Alataş'ın başkanlığında 

açılmıştır. 

Bütün Türkıyedeki kadın has
talıkları mütehassıslarının iştirak 

etmekte olduğu bu kongrede, gö
rüşülecek mevzular arasında te
nasül uzuvları kanserlerile mü -
cadele, ağrısız doğum, düşükle • 
rin de tedavasa ile nüfusun ço
ğaltılması, hormutlarda kadın has
talıklarının tedavisi vardır. 

Y!'clinci milli tıb kongresi de 
bugün toplanarak ruznamesinde 
mevcud maddeleri müzakereye 
devam edecektir. 

yapmak, Çekoslovak) oda :ı 
sasına göre bir devlet k· 
bi mühim idııri ve iktL'ad1 

larda olduğu söylenınl'kt# 
ALMANLAR SLOVAI<L 

DA ANLAŞTI 
Prag 18 (A.A.) - BratiSI' 

Prager Abend Zeitung gaz 
bildiriliyor: 

Yeni Alman partisınin ıtfi 
Slovak hiıkumeti tarafınd 
vakya Almanları kısmi nıwt' 
lığına tayin edilen Kamasil' 
vakyadaki Almanlara hit:I uııi n 
beyanname neşrederek A v 
nın Bratislava ve Slovak: 
Alman ada !arı hakkındah1 b 
!erinden vaz geçtığini bild hi 
tir. çı 

BONE MACAR İŞİLE M' lı · 
Faris 18 (A.A) ~Bone' h 

zartesi günü öğleden sonra lu 
ya sefiri ile yapmış olduğıl..:.I ~ 
katın mevzuunu Macar;, 
Karpatlaraltı Rusyasına gi n ra 
Jik olan mütalebatı teşkı de 

tir. ..ıır 
Hariciye Nazırı, Çin · 

/9 
z 

de Japonyanın cenubi 'f 

askeri harekatı hakkında j 
1 

müştür . 

lis 
ti 
v 
nP 

(1 inci sahifeden 4~ 
tinın lehinde mukarrerat te 
etmiştir. _..ı iç ' 

MUHAREBE HAZI' zi 

Ya zafer, 
Ya ölüm 

Nablis 18 (Hususi)- ~ ke 
çıkarılan İngiliz askerlerıflİ' 
tarı bu hafta içinde beş biJ!l tiy 
vüz etmiştir. Yahudi. çer~ di 
nüllülcri ile birlikte mevcııı' ka 
vetlerin yekunu 32 bini b ke 
tur. Maltadan gl'tiril!'cck' de 
vetlerle bu mıktar 35,0DO ra 
cak ve Arablar üzerine ~ bir 
sefer yapılacaktır FiJ.l.I 
İngiliz erkilmharbiyesiniP 
na göre bu kuvvetlerle oııct 
şehirleri temizlenecek ":ır 
hc.:e şimaldeki dağlık k, 
çöldeki Arab çeteleri uıcı' u 
arruz edilecektir. ru 

Gerek dağlık mıntakad& ~a: 
çöl kısmında cereyan edL..:ı' c 
bu muharebelerin çok 1< ça 
çetin olması muhakkaktı! ru 

Z 1 1 takas ndakl' hududsuz bir surette geril~ bı e le 8 m 1 n 1 !ı olduğu için İngilizler 

--~o=--

t h 1 d !istin mücahidlerini değil ad· 
inşaa iZ an 1 hemen bütün Arab aşiret lık 

Kırşehir ve Köşker zelzele kabilelerini karşılarınds ~~ 
mmtakasındaki yapı faaliyeti caklar demektir. ·" 

Kudüs 18 (A.A.) - fİ>' su hummalı bir şekilde devam et- ~ 
mektedir. Halen çalışmakta olan dün birçok hadiseler ce J ~la 
usta ve amele grupunun takviye- miştir. Asiler, Kudüsürı !ar 
si kararlaşmıştır. hallelerine girmeğe muv ıı' 

Şimdiye kadar bu mıntakada muşlardır. Müslüman ma 
inşası ikmal edilmiş ve kabili is- de çıkarılan bir yangın ~ 
kan bir hale gelmiş ev sayısı 131- de polis merkezi harap fi 
dir. Üzerinde büyük bir hızla ça- Polis devriye kollarıle as 
lışılan ev sayısı ise 1080 dir. Bu sında sokak muharebe!~ ~: 

mc 
ye) 

lu , 

.Deli olmadığımı isbat edece
ğim. Beni beyhude yere üç ay tı
marhaneye kapadılar. Ben de 
kaçtım. Muhakcmemin yeniden 
icrasını talep edeceğim. Zaten 
avukatlardan Mösyö Toreze bir 
mektup gönderdim, !iranmı ha
ber verdım. Ve haksız yere işken
ceye maruz tutulduğum için mah
kemeye müracaatta bulunmasını 
rica ettim. 

.Avukat Mösyö Moreto ile gö
rüştüm. Müdafaamın esaslarını 

kararlaştırdım. Ben, Mösyô Pet
rof Goçef'e kat'iyen işkence yap
madrm, Riçnoskiyi de öldürme
dim. Bütün bunlar uydurmadır, 

masaldır. 

Fakat Almanya, dört devlet baş
vekillerinin içtimaını istemiyor. 
Orta Avrupaya aid meselelere 
başkalarının karışmasını iyi na -
zarla görmiyeceğini "ifade eden bir 
vaziyet almıştır. İşte yeni Avru
payı eski Avrupadan ayıran bu 
hususiyet, ve hadiselerin garib 
tecellisidir ki eski Avrupadan ye
ni Avrupaya intikalde en çok gay
ret sarfeden büyük devlet de İtal
ya olmuştur. 

-0-

Ypnl nesr -rı: 

İZMİR ENTERNAS\"ONAI, 19~8 
FUARINDA LKFA 

artıranın taahhüdü baki kalmak ;;. 
zere artırma 15 gün daha temdid e
dilerek 6/12/938 tarihine müsadif 
Salı günii saat 14 den 16 ya kadar 1 
C:airedc yapılacak ikinci artır_m~ ne
ticesinde en çok artıranın ustunde 
bırakılacaktır. 

RADYO] 
evl<!rden birçoğunun çatıları ka- tur. Asiler Yahudi müe. ke 
patılmakta ve kapı ve pencerele- hücum etmişlerdir. Yah11Jıl 
ri yerlerine konmaktadır. bedlerinin önüne bir boıll 
Yapılmakta olan 1080 evin Ciirn mıştır. Vaziyet vehamet~ 

elli 
ya 
!ar 
(la 

Sıgoyerden, bu sözlerini yazı ile 
teyit etmesini rica ettim. 

- Hay, hay ... 
Dedi. İstilomu ve not defterimi 

uzattım. Birkaç satır yazdı. Ve 
bunları yazarken mırıldandı: 

- Düzgün yazmıya çalışıyo

rum. Deli yazısı demesinler diye .. 
Kağıdı, aldım, cebime koydum. 

Ve sordum: 
- Nereye gideceği.Z? ..• 
- Şark istasyonuna ... 

-- -

A. S. ESMER 

-Yakında~ 

BiR OüGON GECESi 
UZUN HtKA YE . 

YAZAN- 1 

MU~AT KA y AHANI 

- - - -

Baş,Diş, Nezle, Grip Romatizma 
nevralji,kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal kt>ser 
• • tcıı:bında günde Uç kasa alınabilir.• • 

-e ı,l[lll>!Pl'"l ıua1' ıl!m•utıg azıq 

uepung ".I!P<>ı>ıawrrııg3 nl,lnpro 
uı <l)ll!Jl')S aıg3 aıaııeeUU>( Il.l!PJ<lA 
uııapas.l ın:ıAaw uıueFn ll>(~eq 

eµn uııa.I: u<ı>ı!P ıpıue ıııııeı >ı!! 

ııınpe >ıımeıv ap<>.\J>(Jl')J. epınse.ı 
- uaz auç3aA: uepuıwnıeq naA:ıaı 
ew ııe deıy weı S![e4essn4ııq aı\ 
nl,lnpıo ıse5ıed µn.I: ııq uap<> JBS]>( 
rında Urfa. 

Urfa vilayetinin hemen hemen 
bütün hususiyetlerini ihth a eden 
bu eser, Urfa vilayeti tarafından 
ve resimli olarak bastırıl/ııştır. 

Bir tanesi gazetemjze gönderilen 
eserin tetkiki, bize Urfa vilayet 
bölgesinin hususiyetleri hakkın

da birçok şayanı dikkat hakikat -
ler ifade etmekte bulunmuştur. 

Eserin ihtiva ettiği mevzular ilmi 
bir tasnif kaidesi dahilinde sıra -
lanmış ve mevzular aynca resim 
le de zenginleştirilmiştir. Eserin 

"J!P"l>ı<>wrnıglJ zısa4 
-d11§ ıŞe:ıeıo ıs;ı3rnq ııq 4anaı11w 
>(05 aA U!3uaz uı;!a:ı;ııa3 apuısaA: 

- es ııanaıpmı ı:ıue§eq aA ı:ıqeı 

- l!A'\lllU!S<lJllP! ıat:ıın4Wl'):J UIUB/ 
-J[l uapa ""!14! ııaııaA:ısnsn4 ıe>ı 
>ı!P ıue.\e§ uepwıııeq >(!WOUO>(:;J: 

·ııpB)>(llW]l§B\ 

-ue n;ınpunınq ı:ıııarwaw ııq uı3 

20004 No.lı icra ve if!:ıs kanunu
nun 126 ncı maddesine tevfikan hak
ları tapu sicillerile sabit olmıyan i

potekli alacaklılarla diğer alfıkada
ranın ve irtifak hakkı sahiplerinin 
bu haklarını ve hususile faiz ve 

masrafa dair olan iddialarını ilan 
tarihinden itibaren yirmi gün zar
fından evrakı müsbitelerile birlik

tt' dairemize bildirmeleri liızıındır. 

Aksi takdirde hakları tapu sicilleri
le sabit olmıyanlar satış bedelinin 

paylaşmasından hariç kalırlar. Mü
terakim vergi, tenviriye ve tanzi-

1 fi yeden ibaret olan belediye rüsu

mu ve vakıf icaresi bedeli müza
yededen tenzil olunur. 20 senelik 

tı.viz bedeli müşteriye aittir .Daha 
fazla malumat almak isteyenlerin 
937/5414 No.lı dosyada mevcut ev-

is'!'ANBUL RADYOSU 

18 Teşrinievvel 938 SaJı 

Akşam neşriyc\tı: 

Saat 18.30 Dans musikisi (Pllık) 
Saat 19.00 Konferans: Fatih Halkevi 

namına, Doçent Hıfzı Veldet (Türk 
medeni hukukunda boşanma). 

Saat 19.30 İnci ve arkadaşları tara
fından Türk musikisi ve halk şerkıları. 

Saatl9.55 Borsa haberleri. 

Saat20.00 Suzan ve arkadaşları tara
fından Türk musıkisi ve halk 13arkıları. 

Saat 20.40 Ajans haberleri. 

Saat 20.47 Ömer Rıza tarafından a
rapça söylev. 

Saat 21.00 saat ayan. 

1 - Müzik: Lejer. 
2 - Cazbant. 

Saat 21.30 Cemal Kil.mil ve arkadaş
ları tara!ından Türk musikisi ve halk 
şarkıları. 

Saat 22.10 Hava raporu. 

Saat 22.13 Fasıl, saz heyeti: İbrahim 

1 
rak ve mahallen haciz ve takdiri Uygun ve arkadaıiları tarafından. 
kıymet raporunu görüp anlıyacak- Saat 22.50 Son haberler ve ertesi 

1 

gı.inün programı. 
!arı ilan olunur. (11211) . 

Saat 23.00 Saat ayarı, Istiklfil marşı, 

1~ Göz Dokt0ru _.s
0

:~NFONiK KONSERLER: 

NUR• FEHMLl-1 21 Turini: Klasik. l 21 Varsova: Betbofen. 

l ı B 1 d. · k d 21.30 Ştrazburg: Labohem. 
stan ou e e ıye!l arşısın a 21.55 Kalundburg: Ayda. 

ı- Ayberk Apart. ODA MUSİKİSİ: 

huriyet bayramına kadar yetişti- hafaza ettiği için resmi 
rilmesi kararlaşmış ve alakaWara !ar, 23 olarak tesbit eıl ıl ma 
lazım gelen emirler verilmiştir. söndürme saatıni şchriıı. na 
~======-=::::-;;;-;:::::::=:;I mumiyesine teşmil etm1

;.,, 

1 

.3'ı7 Hıcr i 1 U54 Ruml ı i Eyaletin muhtelif kısı 
Şaban Birinci Teşrin cereyan eden hadiseler 

1 

23 5 

1 

sinde beş kişi ölmüş, seııi' 
n.------'"""------ raıanmıştır. 
Yıl ı~j8, Ay, ıo Gıia,291 rlııırl66 --c-ı-

1:!!_ 1CI Tetrlna s AL ı ı lngiltere'd~ 
(1 inci snhifcdcP 

sıl olan kanaate göre tl 
dafaa işlerinde ihtisası \'akltl•P Vaı~~ı En ol 

ll-~~--~-ı--•-•._cl-'-I sa. _el 

Güoeş 

Öğle 

ikindi 

Akşam 

Yatsı 

lmı~k 
·-

6 ı:ı 

11 59 

15 w 
17 25 

18 56 

4 36 

21 Ştotgart: Hayden. 
21.15 Radyo Paris: Tiryo 
HAFİF M:ÜZİK: 

12 46 

6 31 
q 35 

12 00 
1 31 

11 ~9 

20.10 Hamburg: Hafi! müzik. 
21.10 Münib: Operet. 
22 Budapeşte: Çiğan müzik. 
DANS: 
20.30Kolonya: 2130 Roma. 
23.10 Budapeşte. 

1, 

Andcrson, yeni nazırlıJCI 
rine tayin edilecektir. 
makamı için de StanhOf. 
zikredilmektedir. Kab 
tinad ettiği siyasi esasıJI 
tileceğinden şüphe edilı1' 
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IKAY E 
Cemil'in Aşkı 

7- SON TEL G RAF- • ts 

Alman yada yaoı !arak 
300 defa 

çalmakla b0zulmıyan 

POLYDO R 
1 Tercüme ve ikti~ hakkı mahfuzdur. 
LYalnız Son Tel 'ela n redilecektir. 

iç anadoluya 

---·-- . 
Yazan: Ziya Şakir --- -- _...... .. 

( 4 üncü sahifeden devam} 
Cemile kendini delice sevdirmiş
ti. Fakat genç çocuk liseyi ta
mamlamadan babası ölünce ha -
yata atılmak mecburiyetinde kal
dı. Devlet DemirYollarıniı alına
cak hareket memurlarının ilanını 
görünce müracaat etti ve kabul 
olundu. Üç sene içinde beş altı is· 
tasyon dolaştı. Buraya geldiği he· 
nüz bir buçuk ay olmamıştı. 

ansızın bırakmış! . . Onu arayıp 
bulamayınca tanıdıklarına sor -
du. Zengin bir yağ tüccarile ev -
lenmiş olduğunu söylediler. Şiş

lide güzel büyük bir aparlımanda 
oturduğunu öğrendi. Günlerce 
kıskanç bir erkek ruhilc onun 
civarııh.a dolaştı. Eski daktiloyu 
kapısından çıktıkça Yaya yürüdü
ğünü bir türlü göremiyordu! Ak
şam Üzerleri daima şişman, etli 
yüzlü, kırmızı gözlü, şiş alkolik 
burunlu ellilik bir adamla otomo
billerine biniyorlardı. Bir saniye
de gözdt'n kayboluyorlardı . 

Marka gramofen plakları piyasaya çıkmıştır 
ÜrklipHi R~'.k Ba~aran 1 Bayan Belkis Platin 

sürülenler 1 8001 Hacılar Türküsu 8 0 27 Duydumki (Suzınak şarkı) 
Kayserili Hacıbey turküsü. Yol verin sevgilime 

Günlerce hapishanelerde bekletildikten sonra 1 
Rasih Beşer Bayan Hamiyet Duygulu 

8 005 
A.nne.m beni evlen~r .. 8029 Ayşem çıkmış yollara 
Turku Al şalım (Türkü) Yaz geldi güller açıldı 

vurulanlar nasıl sürülürlerdi ? • • 
zıncıre Sevimden bu şekilde ayrıldı. 

Bundan altı ay evvelsine kadar 
mektuplaşıyorlardı. Aldığı me -
zuniyel günlerini İstanbulda Se
vimk geçirir biriktirdiği paraları 
beraber yerlerdi. Annesine de pa
ra gönderiyor, yolladığı para kü
çük kardeşinin tahsiline bile yeti
yordu. Hatta ölünce annesi yanı
na alacaktı, kardeşini leyli bir 
mektebe vermeğc gayret edecek
ti. Birkaç kere bunu Sevime ima 
ettise de kız kaşlarını çaltı, sustu. 
Cevap vermiyordu. Bahsi başka 
taraflara çeviriyordu. 

Bayan Ruhat Işık 
Yeler Allah için olsun 

Bayan Nedime Birses 

sil' Maamafih, bunların arasına, şu-
3 nun bunun iftirasına uğrıyan za
ıı: vallılar da karışırlardı. 
h~ O devrin kalbur üzerine gelen 

Jo bazı (zevat) ı vardı ki, bunlar 
<lif. hizmet ettirdikleri uşakların, ah-

çıların, bahçivanların aylarca ay
( lıklarını vermezler. sonra da e -
e'~ hemmiyetsiz bir bahane ile ko -
rD lun?an t~tup kapıdan dışarı atı
• verırlerdı. E.ı:ter 0 adam hakkın _ 
art dan vaz geçer de, boynunu büküp 

giderse, ne ala .. Fakat hakkını a
il radığı zaman, kendi vasıtalarına 

derh.al bir jurnal tertib ettirerek 
,..,n zaptıye nezaretine gönderirlerdi. 
çı r orhı ı·e .ıenlik günleri, bun... 
f Zaptıye nezareti, bu gibi ihbar . 

!ara, çok ehemmiyet verirdi. Hak
kında ihbar vuku bulan adam 
derhal tevkif edilirdi, Bazan biz'. 
zat nazır tarafından, hazan da 

' (heyetı tahkikiye) ve yahud (po
lı.s mcclisı) tarafından yapılan İS· 
tıcvab ve tahkikat uzun 8 .. di urmez · 
Ve .daima, o zavallınuı aleyhine. 
Plıcelenirdi. 

dt Zaptiye nezaretinin sürgünleri, 
~eke~ teker gönderilmezdi. Onun 
ıçııı üçüncü sınıf sürgünlerin va
zıyetleri cidden b.. ük. b" "' ' uy ır !eli 

r · ket teşkil ederdi. 

ır• . Bu cezaya mahküm olanlar zap. 
jll tıye nezaretinin sol tarafınd ' . 
r~ d. (So a, şım-

ı n Posta gazetesi) binasının 
karşısında, daha hala harabesi ve 
kemerleri görünen (sürgünaltı) 
denilen bir kovuşa atılırlardı. Bu. 
r~da, havadan, ışıktan mahrum 
hır halde günlerce ve hatta ay -
larca yatırılırlardı. Ancak ır 
altmış kişi biriktikten sonr;, egi'. 
d~ekleri yere sevkolunurlardı. 

apurıın hareketine tekadd .. 
ııf' .en gece, sabaha karşı bu m~: 

kumların ellerine kelepçeler vu
rıılur, kuvvetli bir polis ve ıand 

a, ına k d ar. 
1 i 0

: onu .altında Sirkeci iske-

e 

- ne ındırılır. oradan da bahriye 
çataPalar 
rularak ,.':a ve mavnalara doldu-
bır k .. . pura nakledilir, anbarın 

1. ·t obşed sıne yerlcşbrılirlerdi. s ı ad h "k· 
ad~mla . . u uıneli, bu kabil 
!ık .. ı. ııı, gıttiklcri yerlerde aç-

yuzunden bir takım h'd" 1 
ml•yda a ıse ere 
O 

n .vermesinden korkard 
nun ı~ın z.a t . ı. 

sürd" ... ' p ıye nezarNinin 
ugu, serseriler, sabıkalı! 

- vcyahud b. . . ar, 
' ır ıflıraya k b 

olarak bunların arasına k ur an 
!ar da 't .ki arışan. 

- ' gı tı eri menfada, h .. k. 
metten münasib miktar u ~-
ye) alırlardı. (yevmı-

Bu adamların 
luğu k·'"ad b en azablı yolcu -

' ~ a aşlard İ 
Ya scvkedılmck i . ı .. ç Anadolu-
kan sürgu·· nl . çın ıskelelere çı· 

er hır .. d 
kelclerin ha .' h mu det o is -
1 Pıs aneleri d k 

c lı , yüz kişılik bir .n e, ırk, 
Ya kadar beki . . kafile olunca-

elılır so bo 
!arına, birbirin .... nra yun-
(lale) !er takılaer~nc.ı:ıerıc. bağlı 
tnaların h suvarı ıaııdar. 

mu afazas l 
nadoiuya k .. ı a tında iç A· 

B sev edılırdi. 
urada, bizzat şahit 

hır manzar olduğum 
m . ll.Yı arzetmeden ge""'-
ıyeceğım. •-
316 sene• d b " ııı e abam· haks. b. 

muaınel d ' ız ır 
. . e en dolayı (piyade dai-
ı reıs . ve rasker R -b . ıza paşa-

ııı~ ıraderi . Cemal paşaya acı 
bıı ha~arcttc bulunduğundan do
layı - adeta sürgün gibi _ Halep 
ıaııdarma alayına gönd<'rilmişti 
Gı.dt•rken, ben de beraberdim . 

ldareı mahsusanın (Bahrıc~it) 
v~puruna bindik. Vapurun amba. 
ıınua , kalabalık bir sürgün kafi
lt>sı vardı. 

Bıı. İskenderun'a çıktık. Ve üç 
gun, orada kaldık. Iskenderundan 
llalebc hareketimizin ikinci günü 
akşamı, bir hana indik. 

d Akşamdı. Güneş gurup ediyor
u. Yolun nıhayetinden bir t-Oz 

bulutu yükseldi. Sonra bu bulu
tun · · d . ıçın en, birbirine keneUen-
nıış bir insan kütlesi belirdi. 

B!t ~z sonra bu küt! h· e, arao, pe .. 

rişan, bitkin bir halde önümüz
den geçiyordu. Setreli, pantalon· 
lu, poturlu, şalvarlı, camadanlı, 

beli kuşaklı, cübbeli, entarili, ya
lın ayak - tam manasile - başı 
kabak, uzun saçlı, renk renk sa
kallı muhtelif cins ve sınıfa men
sup olan bu insanlar, beşer kişilik 
birer dizi halinde sıralanmış; bo
ğazlarına geçirilmiş olan zincirle
rin halkaları birbirlerine bağlan
mıştı. 

Tepelerinden tırnaklarına ka
dar tozlara garkolmuşlardı. Kiın 
bilir kaç saattenbcri yakıcı bir 
güneş altında bunaldıkları için 
yorgunluktan bitap kalmışlar ... 
birbirlerine dayanmışlar; yuru
mekten ziyade, adeta birbirlerini 
iterek sürükleniyorlardı. 

Suriyeli süvari jandarmalar; 
atlar üzerinde bunları takip edi
yorlar; ara sıra sabırsızlanarak: 

- Allah, Iaane cbük ... İmşi, vô.
lak! .. 

DiYe, bağırıyorlardı. 
Hiç unutmam; tam hanın önü

ne gelince; ikinci sıranın başın da 
bulunan bahçıvan kıyafetli, yaş
lıca bir adam, yere kapandı. Son
ra, dizlerinin üstüne kalktı. Elle
ı·ini jandarmaya doğru kaldırdı. 
Bir şeyler yalvarmıya başladı. 
. . Bu bedbahtın, neler söylediğini 
ışılmeciim ... Fakat Suriyeli jan
darma, elindeki Çerkes kırbacını 
kolunun gerilebildiğı kadar kal~ 
dırdı. Bütün hızı ile o zavallı çıp
lak ve tıraşlı başında şaklattı: 

- Imşiiü!.., 
Diye bağırdı. 
Ellerimle yüzümü kapadım 

ve içeri kaçtım ... Bunlar uçuncü 
sınıf ·· ·· ' surgun kafilesine mensup 
olan bedbahUardı. 

SARAY.IN .. HARE:~.i .. :ÖAtRESİN-
DEN SÜRÜLENLER 

Muhtelif tarihlerde muhte-
lif ' sebeplerden dolayı harem dai-
resinden de bazı k;dınlar ve ha
rem ağaları sürgüne gönderilmiş· 
lerdi. 

me) ye de sevkelmiş; o mahke
me de, aynı hükmü vermişti. Bu
nun üzerine katil, Beşiktaşta, 
şimdiki tramvay deposunun bu
lunduğu köşede. salben idam edil

mişti. 

Sultan Hamit, bu vaka üzeri
ne kızlar ağası ile haı em ağaları
nın inzibatına memur olan ağala
rı huzuruna celbederek. 

- Benim harimimde bulu
nan ağalar, serhoşluk etsinler, kiz
ları sevsinler, silah taşıı;ınlar, bir
birlerini öldürsünler.. siz de ho
rul horul oyuyun .... 

Diye, tekdir etlikten sonı·a, 

bazılarını Medineye, bazılarını da 
Taife nefyetmişti. 

(Devamı var) 

-·-

Ertuğrul 

Sad i Tek 
TIYATROUS 

Taksimde abide karşısında bu gece 
ÇAMURDI BiR ZAMBAK 

Vodvil 3 Perde. Teiefon: 40099 
;c. 

TiJA'-~ 
Ti ~ ıt t rosu 

Hali< San'atkA...., 

Naşit, Okuyucu 

Semiha, 1>'lişel var

yetesi. 
İlk defa olarak: (Bedbaht aşıklar) 

(3 Perde) Dans - Solo - Düet .. 
Halk epereti 
Beyoğlunda (Eski 
Çağlayan) Halk 

Opereti Tiyatro
sunda pek yakın

da: ( K I N A G E C E S l ) 
M. Yesari - Seyfettin Asal 

Telefon: 40335 
Sultan Hamit, emniyet ve asa- ------------

yişi ihlil edenleri, bir dakika bi
le sarayda tutmak istemezdi. 

İstanbul Üçüncü İcra Memurlu-
ğundan: 

1303 senesinde, bir aşk reka- . . 

Son istediği mezuniyet emri 
gelince tekrar İstanb(!la gidecek
ti. Sevimi arayıp bulacaktı, onu 
alıp buralara getirecekti. 

• •• 
Beş s2nc sonra idi ... 

Cemil başka bir istaSYona ter
fian istasyon müdürü tayin edil
miş gidiyordu. 

Anasını karıs:nı çocuklarını ~ş
yalarını bir yük vagonuna koy -
du. Kendisi istasyondaki çok a -
Jıştığı arkadaşlarına veda ediyor

du. 

O kalbine taş bastı, tekrar mü
tevazı muhitine döndü. Günlerce 
işinden hayatından bezginlik ge -
tirdı ... Tam bir sene o kızın acı-

8009 
(Kürdt hicazkilr) 8030 Bu dağlar ulu dağlar 

Karanlık geceler Gülerdinı ağlamazdım 

(Hüzzam şarkı) . . . 
Küçük Halil Urküpliı Relik Ba.,arnn 

8024 Keklik olsam 8 0 33 Sebeb (Türkü) 
Virandır bahçenin gülleri1 Köprllden geçli gelin türkü 

sını unutamamıştı. Nihayet arka- POLYDOR Gramofon Pliıklarını her yerde ısrarla isteyiniz. 

daşları ona pompacının kızı Sa- Türkiye toptan satış deposu: V AHE ÜTÜC Y /)<, N 
miye ile evlenmesini lavsıye et - İ 

stanbul Sultanhamam Camcıbaşı Han 2 inci kat No. 10 P. K. 180 
tiler, evlendi. Dört senede iki ço- !iiı••P••••ııııııiıiıiiiııiııiiıliİııİİİıiiii-İİİıİİıİİııİmllİİİIİlmlııilııİİİııİİİİıİİİİıı.; 
cuğu oldu, ikisi de erkekli. Ana -

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
sını yanına almıştı. Karde~ini mec- , 
cani bir mektebe koyamadı amma 
ayda tahsiline yetecek kadar para 
gönderebiliyordu. Cemilin istemiş ----·---- ·------ ----- ---------.J 
olduğu ev arzu ettiği bir tarzda 1 - İdaremizin Gazi Antep fabrikası için şartnamesi mucibince sa-
kurulmuştu. Samiye hamarat bir tın alınacak 500 ton Rekompoze maden kömürü kapalı zarf usulile ek
dişi gayretile bu yuvanın her ek- siltmeye konmuştur. 

siğini günden güne tamaınlayor- il - Muhammen bt•deli beher tonu Mersinde vagonda teslim 17 

du. . _ lira hesabile 8500 lira ve muvakkat teminatı 637.50 liradır, 
Taşra kızı yabancı hır erkf.tıe • . 

k b h 
. .. .. _ . Ill - Eksıllmc 20/ X/ 9:l8 tarıhine rastlıyan perşembe günü saat 15 30 

a a, va şı gorunur, amma er erı- · 
nin ehlidir... Genç kaduı ince da Kaba taşta Levazım ve Mubayaat ~ubesindeki alıİn komisyonunda 
nezaketile, sade dili ile kaynanası- yapılacaktır. 
nı, kocasını, komşularını oyala - iV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alı -
masını biliyordu. nabilir. 
Şimdı marşandiz treni onların V - Mühürlu teklif mektubunu kanuni vesaik ile % 7.5 güvenme 

vagonlarını da bu küçül< istas - parası makbuz veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek olan ka
yondan yavaş yavaş çektı ve gö- palı zarfların eksiltme günü en geç saat 15 e kadar yukarda adı geçen 

türüyor. alım komisyonu başkanlıgına makbuz mukabilinde verilmesi lazımdır. 
SABİHA DENİZ 

O Samiye ile evlenmişti ... İstan
buldan hayatı yarı yarıya kırıl
r.uş bır halde döndü. Sevim Cemi
lin elini mruıasız bir gösteriş ;çin 

~===-=========o=:========I 

-PO-RoL HARBi 
,7179, 

( 4 ilneü ı.ahifeden devam) 

kadar denizaltı gemisi olduğuna 
dair haricden söylenen rtlkamlar 
tahminden öteye geçmemekte -
dir. Çünkü buna dair Rusya ta -
rafından resmi malUmat neşre • 
dilmemektedir. İşle bu tahmin -
lere göre Rusyanın bu sene ni -
hayetinde malik olduğu yepyeni 
tahtelbahirlerin miktarı 60 dan 
aşağı olmıyacaktır. 

Bunların Baltık denizi, Uzak 
Şark, ve Karadeniz gibi yerlere 
ne suretle taksim edildiğine dair 
de tahminler yüriltülmcktedir. 
Rus tahtelbahirleri ton itibarile 
200-800 ton arasında Yapılmakta
dır. Avrupalı mütehassısların yaz
dığına göre Rusyanın sene niha
yetine kadar malik olacağı söy -
]enen bu 60 tahtelbahirden başka 

zaten elinde bulunmakta olan 
yepyeni 37 denizaltı gemisi var
dır. Bunlardan başka da eski ola
rak 10 tahtelbahiri bulunuyor -

muş. Rusyanın yukarıda dendiği 
gibi denizaltı gemilerinin mikta
rına dair resmi malCtmat verilmi
yorsa da Avrupalı mütehassıs -
!arın neşriyatından anlaşılan bir 
netice vardır ki o da Rusyanın İ
talya gibi tahtelbahir itibarile 
büyük bir kuvvete malik olmak 
için çalıştığıdır. 

Bu satırlara nihayet verirken 
şunu bir kere daha tekrar etmeli 
ki Avrupa devletlerinin tahtel -
ballir proğramlarında müstakbel 
harbin büyük denizlerde, büyük 
mücadele sahaları açacağı ihti -
maileri daima gözönünde tutulu-
yor. 

• •• 
1- İdaremizin Edirne Başmüdürlüğüne bağlı Babaeskide şartname 

ve projesi mucibince yaptırılacak Barut depoı;u ve bekçi e\i inşaatı her 

iki iş birden 14/X/938 tarihinde ihale edilemediginden açık eksiltmesi 
10 gün temdid edilmiştir. 

II- Keşif bedeli Barut deposunun 3142.27 lira ve bekçı evinin 2162.08 

lira ki ceman 5304.35 !ıra ve muvakkat teminatı 397.63 lıradır. 

111-- Eksiltme 24/X/938 tarihine rashyan Pazartesı günü saat H.45 te 
Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şube•indeki Alım Komisyonunda ya

pıl:ıcaktır. 

iV- Şartname ve projeler 27 kuruş bedel mukabilinde İnhisarlar 

Umum Müdürlüğü Levazım ve Mübayaat Şubesile Edirne Brujmüdürlü

ğünden ve mahalli İnhisar İdaresinden alınabilir 

V- İsteklilerin kanunen kendilerinden aranılan vesika ve % 7,5 gu· 
venme paralarile birlıkle eksiltme için tayin edilen gün ve saatte yuka· 

nda adı geçen Komisyona gelmeleri ilıin olunur. .7599. 

••• 
Cin ıi Miktan Muhammen B. MuvalLkat E~siltme 

Be;ıcri Turan lemi nah 
L. K. S. L. K. L. K. 

beti yüzünden genç musahibin Mahcuz ve paraya çevrilmesıne 
b" · . ' karar verilen 176 lira ve 73 kuruş J••••••••••lll••1111ııııJSicim 5000 Kilo 74.- 3700.- 277.50 ıo.:ıo 
ırı, yıne genç harem ağaların- bed lr .. k. t Sultanahmet Biriııci Sulh Hukuk • M .. h.. k 1500 'l:l 50 

birini kurşunla öldürmüştü. ;~~:~";açık ea;tt~ı':as~~9/l~; Hakimliğinden: Dr. AH Aiza Sağları u ur urşunu . < - • • 412.50 30.94 il 
Sultan Hamit, (Bidayet), (is- .. .. Hazine namına İstanbul malıye 1 - Yukarda cıns ve mikdarı yazılı 5000 kilo sicim ile 1500 kLlo mü-

tl.naf), (lemyı"z) mahkemeleı·ı· he- 938 Çarşamba gunu. sa. at 10 dan 11 e muh•kemat mu··dur·· lu··ğu·· laı·afından Birinci sın:f dahiliye h ~ ür kurşunu 13/X/9:J8 tarıhuıde ihale l'dılemedigındcn açık eksiltme· 
yctlerini derhal saraya toplıyarak kadar .. Ga:atada Bıllur sokak :~ s;~ Beyoglunda İstiklal caddesinde I mütehassısı ıeri on gün temdit edilmiştir. 
katili muhakeme ettirmiştı. yılı dukkanda yapılacağı ve '" hereke fabrikası Beyoğlu satış mü- Muayen ehane : Beyoğlu Par 

Bu üç mahkeme heyeti bir muhammen bedele müşteri çıkma- teahhıdi Rüstem Necip ve mah- · makka,pı , tramvay dura(ı, 
günde muhakeme ederek - alela- 1 dığı takdirde ikinci arttırmanın cı·umları aleyhine açılan, fes fabri-

II - Muhammen bedcllcrıle muvakkat temnallan hizalarında göı.
tcrilmiştir. 

t Kabul saati : 16 dan sonra 
cele (idam) ına hükmetmişlerdi. 26/10/938 çarşamba günü ayni saa kasından kendisine verilmiş olan iııııiiiiiiıiiıiiiiiıiıiiıııiiıııiiiiııiıiiiiiiııı• III Eks"ll 22/X/938 t ·hi ti · ·· h al . 
Sultan Hamit, bu hükümle iktifa ve yerde yapılacağı i15n olunur. emtia bedelinden matlubu olan . . . . • . .. . - ı me arı ne ras ayan cumartes:ı gunu ız aı ın-
elmiyerek, katili (şer'i mahke- 938/4747 (3761) kuruşun tahsili davasında: d!;rıncı Sıılh Hukuk Hakımlıgm- da yazılı saatlerde Kabataşla Je,•azım ve mübayaat şubesindeki alım 

_ -- rrüddeialevhlerin adresleri bulun- komısyonunda yapılacaktır. 
r:--·-------------....,..,...------...---...-:11 · İ M k n n Gala tada Lüleci Hendek sokak 120 

nıadığından . · · anunu u iV - Sıcim şartnamesi her gün parasız olarak sözu geçen şubeden 
madı~ndan H. U. M. kanununun numaralı Aslan Han 12 numaralı da . • . . . .. .. .. . . 

"' . • . . . alınabılecegı gıbı numuneler de gorulebılır. 
ae 20 gün müddetle ilanen teblıgat uesınde oturan Rozanın eşyasına 
icrasına karar verilerek muhakeme Yasefin borcundan hazine tarafın- V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte 'r. 7,5 gü-

lstaobu1 Belediyesi ilan ları 

Yollar tamiratında kullanılmak üzere lüzumu olan ve hepsine 900~ 18/11/938 saat 14 de bırakılmış ol· dan konulan haciz üzerine Roza ta- venme paralarile birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeler; ilan 

lira bedel tahmin edilen 3 tane kamyon kapalı zarfla eksiltmeye ko -

nulmuştur. Eksiltme 24/10/935 pazartesi günü saat 15 de Daimi En· 

cümende yapılacaktır. Şartnamesi levazım müdürlüğünde görülebilir. 

İstekliler 2490 sayılı kanunda yazıli vesika ve 675 liralık ilk temi-

c!uğundan sözü geçen gün ve saatte rafından hazine ve Yasef aleyhleri- olunur. •760J. 
mahkemede biZ2'at veya bilvel<Ale ne açılan istihkak davasında müd-
hazır bulunulması, aksi halde mu- dei Roza ile diğer müddeialeyh y 3_ -

hakemeye gıyabında devamla karar '*'fin adresleri bulunup tebligat a· . . -
verileceg"i tebliğ makamına kaiın ol- " .. y 1 - Yem yaptırılacak çektırmeye tekne. ye konmak uzere satın alı-

• pılamadıgından usulun 141 inci • 
nal makbuz veya mektubile beraber teklif mektuplarını havi kapalı mak üzere ilan olunur. 938/32 dd . .b. 20 .. nacağı 8/Xl/938 tarihinde ihale edileceği ilin edilm bir aclt•t makine 

ına esı mucı ınce gun muddet- . • . . . __ . . 
zarflarını yukarda yazılı günde saat 14 de kadar Daimi encümene ver- l-----.----------l1e ilanen tebligat icrasına karar ve- şartnamesı degıştmldıgınden yemden açık eksiltmeye konmuştur, 
melidirler. Bu saatten sonra verilecek zarflar kabul olunmaz. (B) (7252) J . . ' rilerek muhakeme 21/10/9:iıı saat ll - Montaj da dahli olduğu halde muhammen bedeli 4300 lira v• 

Mide, barsak ve ıç has~ahklan l4 e bırakılmış olduğundan mezki.ir muvakkat teminatı 322.50 liradır . ••• 
Keşif bedeli 1265 lira 40 kuruş olan Taksimde Belediye malı olan 

Dağcılık kıılübü binasının tamiri açık eksiltmiye konulmuştur. Keşif 

evrakile şartnamesi levazım müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 

sayılı kanunda yazılı vesikadan başka Fen işleri müdürlüğünden ala -

caklrı fen ehliyet vcsikasile 94 lira 90 kuruşluk ilk teminat makbuz ve

yamektubile beraber 25/10/938 salı günü saat on dört buçukta Daimi 
Encümende bulunmalıdırlar. (B) (7308) -1 - 19 birinciteşrin 938 çarşamba gününden itibaren karaman eti 

için toptan 33, perakende 38 sığır eti için toptan 25, perakende 30 kuruş 
azami fiat tayin olunmuştur. 

2 - Diğer toptan ve perakende et fiatiannda değişiklik yoktur. 

(B) (7604) 

muayenehan~sı .. . . . gun ve saatte mahkemede bizL.at ve- III - Eksiltme 2/XIl/938 tarihine raslıyau Cuma giınu saat l4 de Ka-

Dr. Y. Hallacyan 
Taksim ( e&ki talimhanede) Ab

dülhak Hamit caddesi, Sabilıa 

ya bilvekiile bulunmaları, aksı hal- taşta Levazım ve Mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacak
de muhakemeye gıyaplarınd3 de- hr. 

vam edileceği tebliğ olunur. 938/98 N- Muaddel şartnameler parasız olarak her gün soıu geçen şubetfcn 
-----------!alınabilir. 

N J ŞAN LAN M A V- Makine 30 ton hamule ile tekneye 7 mil sur'at temın edect:k kuv-

Eyüpsultan Eczanesi sahibi ecza.. vette tam Dizel olmak şartile Şulster, Vıdop, Doyç, M. V. B. Doyçe 

'Dr • Hafız Cemal cı Bay Hikmet Tev.fik ile emekli Verker Emayen, Skandiya, Elva markaJanndan bıri olacak ve yahut avni 

(LOKMAN HEKİM) Binb~ Bay Hacı Talat kızı Bayan evsafta bulunan muhtelif markalardan mcvaddı muharrike sarfiyatı uı 

apart. No. 12 daire No. 4 -
DAHİLİYE MUTEHASSISI Güzidenin Kadıköyündeki hanele- az olanı tercih edilecektir. 

Divanyohı: 104 rinde yüksek zevatın huzurile nlfan VI- İaleklilrrin kanunen kendilerinden aranılan vesaik ve S 7.5 giı -
Hastalarını pazardan başka hergün merasirnı yapılmıştır. Tarafeyne aa- verune paralarile birlikte eluiltıııe için tayin edileıı gün ve saattr• y uka-

saat 16 dan sonra kabul eder. PdeUer dileıU. nda adı .eeçen komisyona ırelmeleri ilin olunur. •7600> 



care 

.J 
TecrUbe au~nıerden ~orunuz 1 

Baş, diş, adale ağrılarile üşümekten müevellid 
bütün ıztırablara karşı yegane 

müessir tedbir bir kaşe 

• 
(ALMAKTIR) 

Mideyi bozmaz, kalbi ve böbrekleri y<'>rmaz 
icabında günde 3 kaşe alınabilir. ismine dikkat taklitlerinden sakınınız 

ve gripin yerine başka bir marka verirlerse şiddetle reddediniz 

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 

ile Edirne Nafıa müdürlüğünde görülebilir. 

3 - Bu işin ihalesi ikinciteşrinin ikinci çarşamba günü saat on b~
te Edirne nafıa müdürlüğü odasındaki komisyonda yapılacaktır 

4 - Eksiltmeye girmek için 1236 liralık teminat vermek ve aşağı
daki vesaiki haiz bulunmak lazımdır. 

A - 938 senesine aid ticaret odası kağıdı. 

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

kil.Jetinden alınacak ehliyet vesikası. 
2490 sayılı kanuna göre hazırlanmış teklif mcktubları mezkı1r gün

de saat 14 de kadar komisyon başkanlığına verilmiş olması veya gön
derilmesi lazımdır. Postada gecikmiş mektuplar kabul edilmez. :7357• 

UNUTMA YINIZKi. ... 
Her ay bir Tayyare Piyango blletl edlnmekle 
en klrlı itlerden birine glritmlt olursunuz. 
Size tereddUt etmeden m Uracaat edebilec• 
flnlz tanınmıt ve mevki yapmış bir piyango 
glteslnln adresini haber vereceğiz: 

L 

' 
1 

( 

' 

' 

BfRIKTı'RfRSEN EL 
ATAMAYACA'G iN 

(Ş YOKTUR 

ADEMİ İKTiDAR 

ve bel gevşekliğine karşı 

Tabletler! her eczanede arayınız. (Posta kutusu 1255 Hormobin) 

1 

f 

1 

l 

Konya Valiliğinden: - Dr. IHSAN SAMI -
GONoKOI( Aşısı 

Sabah, ö-ı , ve akoaın her yemekt n s0 

dlşlerl nlçlıı temizlemek 16zımdır 1 

Çünk ·· ·u utm yın ı 
Bakımsızlıktan çürüyen dişlerin 

difteri, bademcik, kızamık, enflo
enza, ve hatta zatürrieye yol açtık

forı, iltihap yapan diş etlerile kök
lerinde mide humması, apandisit, 
nevrasteni1 sıtma ve romatizma 
yaptığı fennen anhşılm1ştır. Temiz 
ağız ve sağlam dişler umumi vücut 
sağlığının en birinci şartı olmuştur. 
Binaenaleyh dişlerinizi hergün kabil 
olduğu kadar fazla - !;laka! 3 defa -
(Radyolin) diş macunile fırçalıya

rak sıhhatinizi garanti edebilirsi
niz ve etmelisiniz. Bu suretle mik
robları imha ederek dişlerinizi ko
rumuş olursunuz . 

Bütün tehlikelere karşı sıhhatinizi k6 

Sabah, öğle ve akşam her yemekten s9 
dişlerinizi fırçalayınız . 

... ~-:,. ·. .. 

Nafıa Vekaletinde 
Diyarbakır - Cizre hattının 39+650, 67+450 ve 77+700 ,incii 

relerinde Kuruçay, Salatçayı ve Batman çayı Üzerlerinde 
1X60, 4X60 ve 5Xl00 metre açıklığındaki üç demir köprünür. 
kil ve montajları kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur; 

1 - Münakasa 11/11/938 tarihine tesadüf eden cuma gün~ 
de Vekaletimiz demiryollar inşaat dairesindeki münakasa Jr. 
odasında yapılacaktır. 

2 - Bu köprülerin nakliye masraflarile beraber muha 
delleri mecmuu 1.100.000 liradır. 

3 - Muvakkat teminatı 46.750 liradır. 
4 - Mukavele projesi, eksiltme şartnamesi, Bayındırlık il 

ne! şartnamesi, üç adet köprü şeması, ray inbisat tertibatı şeı:ıı" 
let Demiryolları ray tipi, telgraf hattı konsolları şemasından ibl 
takım münakasa evrakı 50 lira mukabilinde demiryolları inşaı 
sinden tedarik olunabilir. 

5 - Bu münakasaya girmek istiyenler 2490 numaralı artU 
siltme ve ihale kanunu mucibince ibrazına mecbur oldukları (' 
vesikalarla ehliyet vesikalarını ve fiat teklifini havi kapalı ve 
zarflarını eksiltme şartnamesi ile mezkUr kanunun tarifatı dl 
hazırlıyarak 11/11/938 tarihinde saat 14 e kadar Demiryolları Jn 
iresindeki münakasa komisyonu reisliğine numaralı makbuz 
!inde vermeleri rnzımdır. 

6 - Bu münakasaya gireceklerden laakal elli metre açıklı 
demir köprü imal ve montajını yapmış olmak şartı aranacaklıl' 

7 - Bu münakasaya girmek için ehliyet vesikası almak ist~ 
referanslarile diğer vesikalarını bir istidaya bağlıyarak mün 
yap1lacağı tarihten en az sekiz gün evvel Vckaletimize müracl 
rek ehliyet vesikası talep etmeleri l~zımdır. . .. ,el 

8 - Münakasanın yapılacağı tarıhten en az sekız gun e\f\ 
caat ederek ehliyet vesikası talep etmiyenlerin bu müddette~ 
yapacakları müracaatları nazarı itibare alınm1yacııktır. ,3937• 

Husus! muhasebe bütçesile idare edilmekte olan daire ve müesse-

G ·• Ş E S •ı delerin bir yıllık ihtiyacı olarak tesbit edilip kapalı zarf usulile eksilt
meye konulmuş olan ·881h lira muhammen bedelli ·267• ton sömikok 

lstanbul it Bankası karfısında •m:mıct.I j naden kömürüne istekli çıkmadığından dolayı artırma veeksiltme kan~~ 
nunun 40 ıncı maddesi hükmüne fovfikan bu alım işi 25/10/938 gunu 

Gümrük Muhafaza Genel komutanlığı 'akşamına kadar pazarlık yolile ihaıesi yapılmak uzere eksiltm~ye ko-

Belsoğukluğu ve ihtilatlarına kar 
·ı pek tesirli ve taze aşıdır. Divan 
yolu Sultanmahmud türbesi 

No. 113 

KAN DERMA Sııltanahmet Birinci Sulh Hukuk 

İstanbul Satınalma Kı~misyonundan: lnulmuş olduğundan isteklilerin ·66h lira teminat akçesile veya banka 
lmektubile ayni tarihte vilayet daiıni encümenine müracaatları ilan 

1 - 59 sayılı motör makina tamirinin 21/10/938 cuma günü saat ı 7491 

Hakimliğinden: ve 
Hazine namına İstanbul maliy~ B • . Terkibinde bulunan kinin, ,;eJik, 

muhakemat müdürlüğü tarafından lO genıne: ve acı nebatat hulasalarile tabab 
10 da pazarlığı yapılacaktır. l

o unur. • • 

2 - Tahmini bedeli 380 lira ve ilk teminatı 29 liradır. Yüksek iktısad ve Tica?"et 
3 - Şartnamesi komisyondadır. Görülebilir. M k b• M •• d- l" •• d 

Üsküdarda Karacaahmette Bakkal lka!ade ehemmiyet verdiği ve şayanı hayret muvaffakiyetJef 
sokağında 48 numarada Hüseyin oğ- ettiği bir devadır. 

4 - İsteklilerin gün ve saatinde ilk teminat makbuzları ve kanuni e te l U ur uğun en! lu Hasan ile kefili Ankara Kırıkka- B • • Uzun ve kısa ateşli ve ateşsiz süre!' 
lede Çelik fabrikasında Raşit aley- l 0 gen l ne: lıklardan sonra görülen zafiyet, ~ 
hine açılan, küçük zabit mektebi kansızlık hallerini mucize gibi pek kısa bir zamanda izale ed 
talebesinden iken firar eden Hasa- daki kırmızı yuvarlacıkları tazeler ve çoğaltır. İştihayı aÇ 

vesikaları ile komisyona cGalata eski ithalat gümrüğündeki. gelme- Okulumuza yeni talebe kaydı 20/10/938 tarihine kadar uzatılmış-
leri. •7488• · t •7387• 

ır. 

PASTiL ANTiSEPTiK 

Soğuk algınlığı, nazla ve tenerı 
fU& yollarlle geçen hastalıklar• 
dan korur, grip ve boğaz rahat• 
sızlıklarında, ses kısıklığında 
pek faydalıdır. 

INGILIZ KANZUK ECZANESi 

• 

lstanbul Telefon Müdürlüğünden: nın esnayi firarında ~erinde gö
l - İdare ihtiyacı için satın alınacak 250 - 350 ton Marinlnve ile 35 ton türdüğü eşyayi miriye esmanı o-

kok kömürü kap;:ılı zarf!~ eksiltmeye çıkarılmıştır. lan 13 lira 65 buçuk kuruşun tahsli 

2 - Muhammen bedel (5600) mukavvat teminat (420) lira olup eksilt- öavasında: Müddeialeyh Raşide 

mesi 31/10/938 Pazartesi günü saat (15) de Müdürlük binasındaki Sa- tebligat yapılamadığından ilanen 

tınalma Komisyonunda yapılacaktır. ttbligat icrasına karar vc,-ilerek 

3 - İstekliler muvakkat teminat makbuz veya banka mektubu ile ka- muhakeme 18/11/938 saat 14 de bı
nun! vesaiki muhtevi kapalı zarflarını o gün saat (14) c kadar mezkur rakılmış olduğundan sözü geçen giin 

Komisyona vereceklerdir. ve saatte mahkemede bizzat veya 
4 - Şartname her gün Levamı Dairemizde görülebilir. ,7435. bilvekale hazır bulunulması, aksi 

d d halde muhakemeye gıyabında bakı· 

mansızlığı giderir, vücude daima gençlik, dinçlik verir, ci!dil' 
rengini canlandırarak pembeleştirir. 

B • • Sinirlerin kıymetli ve sadık bir 
l 0 gen l Ti e: dır. Sinirlere kuvvet verir. J{as! 

muhitini usandıran bir çok asabi buhranları en çabuk bir 
şifalandırır. Hiç bir sinir ilacı: Nevrasteni ve isteriye müptel! 
(BİOGENİNE) kadar istifade temin edemez. 

B • • Gençlerde görülen ve çok defa ııe 
ı o gen ı ne: den mütevellid olan iktidarsızll~ 

gevşekliğinde pek mühim rol oynar. 

B • • Sıtmaya karşı fevkalade koruY 
lO genıne: olduğu gibi sıtma nekahetıerinde 

müessirdir. lstanbJıl Tel~fon Mü ürlüğün en: ıacağı tebliğ makamına kaim olmak 
ı _ İdare ihtiyacı için (159. kalem evrakı matbuanın tab'ı açık ek- .. .

1
• 

1 938133 
B • • 

ı:zere ı an o unur. genı 

•iltmeyc konulmuştur. Jı·-----------· ıo ne: 
~ 

Şekerli hap şeklindedir. Büyiik ' 
!er kolaylıkla alabilirler. Sıhhat 

2 - Muhammen bedeli (3500) Hra, muvakkat teminatı (263) lira olup Erkek, kadın ve ÇO· tinin müsaadesini haizdir. Her eczanede bulunur. ' ~ 

31/10/938 Pazartesi günü saat (15.30) da Müdürlük binasındaki Satın- cuklar için ------•••--•••••••••••"':.: Ge, 
alma Komisyonunda yapılacaktır. 1 Trençkotlar, Renkat- V A Z 1 F E Y E D A V E 1 ..,. 

3 - İsteklilerin muvakkat teminat makbuz veya banka mektubu ve W f 
kanun! vesaikile o gün saat 15.30) a kadar mezkur Komisyona müraca-, lar ve aterproo s lstanbul Vakıflar Müdürlüğünden: 

1 etları. muşambalarıoın Yıllardanberi tevliyet vazifesine alaka göstermiyen ve 8' 

4 - Şartname ve nümuneleri her gün Levazım Dairemizde görülebi-ı Her cinste zengin koleksiyon- remizce malı'.ım olmıyan (Kısmeti Askeriye Mahkemesi J(C1/ r 
lir. (7435) !arını her yerden ucuz fiat ve (Mehmet Sait Ef.) vakfının mütevellisi Eşrefin ilan tariJıill ~ 

1 Sahip ve neşriyatı idare eden Başmuharriri müsait şartlarla Reyoğlund• ren on beş gün zarfında İdaremiz Mülhak Vakıflar Şcf!iğiPe 
ETEM İZZET BENİCE BAKER mağazalarında ki ı · aı& atla vakfına ait muameleyi ta "p ve şart arını ifa etmesı, 

BASILDI,.,I YER·, SON TELGRAF uATBAASJ bulursunuz. ! ıı· l 565 u .. ~ hakkında kanun muamele yapılacağı · an o unur. 7 
• 


