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İlanlarını SON TELGRAF'a veren· 
kr en çok okunan bir vasıtadan 
hakkile istifade etmiş olurlar. 

~~~~~....:~~~~~~-· 

Sayı: 584L Yazı işler\: Telefon 20827 
İstanbul Cai(ı>lrıi?lu Nuruosmaniye No: 54 

En sGn Telgrafları Ve Haberleri Veren Akşam Gazetesi 
loare • ilan, Tel. 20827 
Teltraf : İiıt. Sou Telııraf 
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Harb edecekler mi? ,_ ..................................................... , ........... . A T A T U R K Almanyanm 
.. Cenubu Şarki 

Yüksek Onderimizin sıhhatlerin- Memleketlerinde Almanyabitarafkalırsabirleh, Macar· 
de umumi salah artmaktadır Gözü var mı? Çek harbinin çıkmasından korkuluyor 

BOyQk Şef geceyi rahat geçirdiler Taymis'i;-bi;-makalesi Romen ordusu. Besarabya huduro 
ve Alman gazetelerinin d d 

Bu sabah neşredilen teblit Dokı:~~k'un un a manevra yapıyor 
~tao!!~~!~A.)- ~-iy~~-eticumhur Umumi Katibliğinden: Bal kanlarda iri Macarlarla Çekler arasında ki yeni müzakerenin 

bugün saat 
10 

r Ataturk un sıhhi vaziyetleri hakkında müdavi ve müşavir tabiblerl tarafından h ti d •• k ·· ı "ti "J }" "• • 
2.- o ~a verilen rapor ikinci maddededir: seya a e muş u a a 1 er ıyecegı zannedılmektedı"r 

ece1 ı rahat aeç· dil U B ı · 20 (A A ) Alrn t 

0 

derecesi 36,9 dllr. " ır er. mumi salah art maktadır. Nabız muntazam, 94, teneffüs 20, hararet er ın · · - an ma • e e 
buatı, cenubu &arki ziraat mem • 

tstanbuı 
20 

Dü~ gece neşredilen 
1 

_ .,_,_. (A.A.) - Rıyeseticumhur Umumi Katibliğinden: 
''""•ıcuınhur At t·· k" bu akşam saat 

20 
d a ur iln sıhhi vaziyetleri hakkında müdavi 

tebliğ 
ve müşavir tablblerl tarafından 

2 _ Asabi fırae 
1
verllen rapor ikinci maddededir: 

20; hararet dereces~ :;,;~~men geçmiştir. Umumi salalı artmaktadıY. Nabız muntazam, 9'; teneffüs 

eki~ler bu akşam lskenderunda 
9 ı d i y o r ı a r Askerlerimizin 

leket1erınin Almanya ııe teşriki Macar ekalllyetlerl 
mesaisinin mukadder birşey oldu· 
ğuna ve bu teşriki mesainin yal· Çeklere karşı 
nız Almanya için değil, bizzat bu 
memleketler için de faydalı ol • 
duğuna dair İngiliz Times gaze • 
tesinde çıkan makaleyi tebarüz et· 

l s· 

tirmektedir. 
Angrif diyor ki: 
Almanyanın orta Avrupada her 

siyasi adımını azami itimatsızlıkla 
karşılıyan bazı ecnebi matbui.\.ın 
neşriyatile Timesin bu yazısı bir
birine taban tabana zıddır. 

yenlar1na d-,vam 
ediyorlar 

Peşte halkı heyecan 
içinde, seferberlik ik

mal edildi 

Çek-Macar hududu 
sür'atle tahkim 

ediliyor 

~: Başvel;lil daha bir müd- Kışlası 
det burada kalacak İskender-Ui-ilda-bir ordu 

Funk'un Balkanlarda yaptığı 

seyahat olsun, Polonya hariciye 
nazırının Bükreş ziyareti olsun 
hep Almanyanın şarka doğru iler 
leyişi hikayesini ortaya atmak için 
vesile ittihaz olunuyor. Bunun i
çindir ki, Timesin makul ve tem· 
kinli mütalealarını memnuniyetle 

Peşte 21 (Hususi) - Halkın he· 
yecanı gittikçe artmaktadir. Çek
lerin Macar ekalliyetine karşı gün 
geçtikç~ artan zulüm ve tazyikı 
mukavemet ve galeyanı arttır -
maktadır. Dün yine Romanyada 
kanlı hadiseler cereyan etmiş, Ma· 
carlarla Çek kıt'ları arasında U· 

rir 

0Jd11 

a Jıl 

IIaıoiciye Veı.m -~ 
.J Doktor Aras İktısad Vekili' Şakir K b. M if V kili• arıP" S ff • . ese ır, aar e 

D .. 8 et Arıkan ıstııs yonda görüşüyorlar 
un sabah Do!m b ~ında toplanan V ~ ah~e sara : bir müddet İstanbulda kalacak 

ıçtırnaında h ekıllerı Heyetı !ardır. Kendileri bu sabah da Dol· 
şehrimize az~ bulunmak üzere mabahçe sarayında meşgul ol -
ınizden z· gelmış olun Vekilleri • muşlar ve Hariciye Vekilimizle de 
doğJu ile t':tat Vekili Faik Kur • görüşmüşlerdir. 
k:csebir d .. ısad Vekili Bay Şakir Meclis Reisimiz Abdülhalik 
A un akşaınk. nkaraya dön .. 1 ekspresle Renda bu sabah sarayda bulun • 
Mccı · .. ınuşlerd r muşlardır. Nafıa Vekilimiz Ali Çe-

ıs reısı . l 
lerinıiz d b nıız e dı .,c r Vekil • tinkaya dün öğleden sonrıı Devlet 
şehriıni•de u akşamki ekspresle Deıniryolları 9 uncu işletme mü • 

'· en An• !erdir l<araya gidecek • dürlüğüne giderek Sirkeci mey -
Başvekil " . danının açılması ile meşgul ol • 

ırnız Celal Bayar daha muştur. 

Mekteblerde çocuk 
oyunları 

Yeni kararlar verildi 
Vık "l e a. tJt ~ocukları çok çalışmıga 
teşvık ıçin m ··k A,J t t .. . u aJ a evzıını 

de düşünmektedir 
İlk mekteplerimizin her f 

d b' ı ın-
a ır~r •oyun ve eğlene 'lÜ _ 

ıncssıllıği,• teşkil olunma , 
ı b , •· ta-

k
e le grup}ara ayrılarak müsaba
a ı oy,,nl 

rıinu ... ,.ar yaprl rnas ı karar!aştı
ştır. 

Mekteb,erde talebeJ -I . . 
erın oynıya-

cağı oyunlar tesbit edilerek te -
neffüs zamanlarında çocukların 
artık istecl;!·leri gibi koşmaca, sak 
lambaç ve saire gibi eskidenberi 
devam edip gelen muzır ve yoru
cu tehlikeli oyunlar oynamalarına 

(Devamı 6 ıocı ıahifede) 

evi açılıyor 
İskenderunda bulunan Suriye 
ran.oız cskcrleri tama'nnn cehl-

miştir. 
Şimdiye kadar bu askerlerin iş

gali altında bulunan büyük kışla 
Türk kıtaatının ikametine tahsis 
olunmuştur. Pazar günü sabahı; 
Türk alay kumandanlığı tarafın· 
dan bina teslim alınarak, bir kı· 
sım kıtaat ağır!ıklarile buraya 
yerleştirilmişlerdir. 
Diğer taraftan İskenderunda bir 

ordu evi caskeri mehfil• açılması 
kararlaştırılmıştır. 
Şimdlye kadar Hatay Adliye 

Vekaletinin bulunduğu eski yük
sek mahkeme binası; Ordu evine 
tahsis olunacaktır. 

--=o=-

Memleket 
içinde ucuz 
Seyahat 

---
Turizm 0fisi ucuz ve 
karşılıklı seyahatler 
pr0gramı hazırlıyor ---

Nerelere kaç lira 
ile gidilebilecek? 

Memleketimiz • 
de ciç turizmi. 

canlandırmak ü • 

zere yapılan tet -
sonunda 

karşılarız. ------
Dört saôıkaunin 
Kurduğu tuzak 

Bir vatandaşı S(i)yarlar
ken yakayı ele 

verdiler 

Soygunu nasıl 
yapıyorlardı? 

Dün akşamüzeri Tahtakalede 
bir hadıse olmuş dört sabıkalı ka
fadar bir adamın paralarını mani
tacılık suretile dolandırırlarken 
memurlar tarafından •UÇ üstünde 
yakalanmışlardır. IUdise şöyle ol
muştur: 

Fatihde oturan Feyzullah ismin· 
de bir emekli dün akşam üzeri 
Tahtakaleye giderek evi için lü
zumu olan şeyleri almıya başla • 
mıştır. O sırada Tahtakalede do
laşmakta olan sabıkalı Kürd IMus
tafa, Feyzullahın üzerinde fazlaca 
para bulunduğunu görünce he • 
men kahvelerden birinde otur • 
makta olan Hakkı, Ekrem ve Hü
seyin ismindeki a»kadaşlarını bul
muş ve dördü de beraber elinde 
paketlerle Süleymaniyeye doğru 
gitmekte olan Feyzullahı takib et
meğe başlamışlardır . Tenha bir 
yere gelindiği sırada Kürd Mus· kiki er 

Turizim ofis mü· tafa arkadaşlarından ayrılarak ö-

Jürü Dr. Vedad {Devamı 6 ıncı sahifede) 

Nedim Tör tara -
fından bir plan 
hazırlanmıştır. 

Bu planın esa • 
Vedacı Nedim 

TÔR sını; vatandaşla • 
rımıza evvela memleketimizin içi
ni tanıtmak teşkil etmektedir. 

Bunun için de halka ucuz se • 
yahat imkanlarını temin etmek ve 
ayni zamanda otellerin, lokanta_· 
!arın tenzil5tlı tarifeler tatbik ey
lemeleri 2aruri görülmüştür. 

Bu maksadla komple biletler 
ihdası ile t~rizm idaresinin kont· 

(Devamı 6 uıcı ubifede) 

ı-~~~~~~~~~~~ı 
' . 
Olüm 
Akını 

Midilli nasıl battı? 

yunuz .. 

"" ., . c:ırpışmalar ohnuı· 
tur. Macarlar epeyce zayiat ver· 
mekle beraber galib gelmişlerdir. 

Her türlü ihtimaliıtı derpi1 eden 
Macar seferberliği ikmal edilmli
it.r Çekler süratle Macar budu • 
dunu tahkim etmektedirler. 

HARB OLACAK MI? 
P<>ns 21 (Hususi) - Romanya

nın Faris elçisi Hariciye Nazırı 
Bone'yl ziyaret ederek uzun müd- Macar • Alnı an hududunda bir Alınan kıt'ası yeni tahkimat işleri 

ile meıııuloluyorlar .. 

Franko gene 
Meydan okuyor! 

Gönüllülerin çekilmesi Franko'yu 
davasından vazgeçirmiyor 

;yenlveflddetll muharebeler bekleniyor 

-~~ .. ----
):{itler Stidet mmtakasındald 

teftişlerinde 

det görüşmüş ve son Bek - Kral 
mülakatı hakkında izahat vermiş
tir. Romanyanın Leh metalibini 
kabul etmemesine rağmen Lehis
tan ve Macar teşrıkı mesaisi re
sanetini muhafaza eder görün • 
mektedir. 

Almanya bitaraflığını muhafaza 
ettiği takdirde Leh ve Macar or
dularının Çekoslovakyadaki Ma· 
car d"' asını fileıı •·r müsellehan 
başarması imkiını ov düşünül • 
mekledir. Bu takdirde bir hayli fe
dakarlık mukabilinde tehir edil • 
miş olan umumi harb tehlikesi 
tekrar baş göstermiş olacaktır ki. 
diğer devlestlerin böyle bir vazı
yete mani olacakları tabii adde • 
dilmektedir. 

ROMEN ORDUSUNUN 
MANEVRASI 

Bükrcş 21 (Hususi) - Romen 
{Devaıoı 6 ıocı sahifede) .ihrabeye dönen ispanya ıokakla rında bir zırhlı otomobilin geçlJI 

(Yazısı 6 ıncı ıahifede) 



~- S O N T E L G R A F -:?.1 ı ıet 1'etria ltn 

Bayram lsr~n~ulda . 
H v Oaımı sergi 

Doktorun ınak
·d·? azı r 191 iktısad v~kin çıkan 

Bir büyük elçinin ha. 
tıraları dolayısile 

NAHiD SIRRI 
sadı n e 1 1. 

Ankaradaki 
• şayiahır1 tekzib etti 

geçıt res- Bazı gazeteler şehrimizde inşası 
kararlaştırılan daimi sergi binası
nın yapılmıyacağını yazmışlarsa 

da İktısad Vekilimiz Bay Şakir 
Kesebir dün kendisile görüşen bir 
muharririmize bu havadisi tek -
zib etmiş ve: 

Fronsanın bir miiddet evvel ve 
birkaç sene müddetle Türkiye 
Büyük Elçiliğini Ha ettikten son· 
ra Romaya naklolunup Blum hü
kllıncti zaınanında oradan tekaii

de sevkcdilcn Kont dö Chambrun 
(Revue dcs deux mondcs) mec -
muasının son nüshasında ınenıle
kctinıize ait hatıralarını neşredi

yor. içinde mazi ile güzel muka
yeseleri ihtiva eden uzun maka
lesinde, Büyük Şefimiz Atatürkü 
kurdctle tasvir eden sayfalar mev· 

Hamile 
karnına 

fazla 

b i r kadının 
lüzumundan 
bası lır mı? 

Macaristan 
sabırsızlan11' 

'°'til ~ Yazan: Alııned ş,... 

Südet meselesi ve ~ 
vakya ile Polonya arası~ 
şen meselesi halledildiği • 200 mı ne 

iştirak 

• 
tayyaremız 

edecek 

Her tarafta bayram 
yerleri kurulacak 

Fakir çocuklara elbise dağıtılması 
• • 
1Şl bundan sonra Cumhur~yet 

bayramlarında yapılacak 

Resmi dairelerle ulusal teşek· ~~rin 

yaptırmrkta oldukları eserlerin eçJI· 
ma resmi bayramda yapılmıyac~ 

•Bu mesele hakkında kat'i bir 
karar verilmiş değildir İstanlıul 
sanayi birliği umumi katibi Bay 
Halid Güleryüz; halen Ankarada 
bulunmakta ve bu işle meşgul 

olmaktadır. 

Daımi sergi meselesi pek yakın
da hallolunacaktır. 

Bir Yahudi doktoru genç bir kadı
nın 4 aylık çocuğunu düşürme

sine sebt.b oldu 

.. "p ' Macar davasının suru 
Macaristan de\'let adaıııl~ f, 
bırsızlandırmaktadır 

İmredi, Macar ajansınş 

beyanatta bu sabırsızlı~·,., 
!arak ifade etmiştır. Fılh 
radan geçen her gün. bU 
nın Macar noktai nazafl0 

hallini zorlaştıran yeni b 
ortaya atmaktadır. sıo•f 
Macaristan ı·e bu dl'\' le~ 
dımcı olan Polonya ve il 
ihtilafı bir an evvel haile~ 

cut. Müsahabesinin lezzeti daime Zabıta bir kadın tarafından ya - yene edeyim demiştir. Sabahat 
sena edilmiş olan muhterem dip- pılan ihbar ve iddia üzerine bir Mu- razı olmuş ve doktor genç kadını 
lomatın bize a!t anlattığı şeyler a- sevi doktoru hakkında tahkikata baştan aşagı muayene ederken 

B l d rasında bir de eski muhaverenin başlamıştır. genç kadının hamile oldugunu söy-
U garistan a hikayesi var ki, hakikaten enlere- Zabıtaya ihbaratta bulunan Sal· !emesine rağmen doktor genç ka-

lı 

t k T ti k - d 7 Macar ekallıyetl 0rı · } san. Kendisi 1913 te Senı>etersburg ma omru a ıcı so agın a nu- dının karnını fazlaca sıkm~tır. Gı• zlı" te şkı" a" t maralı evde oturan Sabahat is - · halli için Koınarnoda 
yani şimdiki Leningraddaki Fran- Muayene edildikten soma e\·ıne Slovak delegeleri arasırıdı 
sız sefaretinde iken, bizim Büyük minde genç bir kadındır. Sabaha- dönen Sabahatin biraz sonra san- ki Sofyada geçenlerde yapılan ve t· 'dd' d tima aktedilmişti. Slc\'a 

· il Ek_imiz Turhan Taşa, Babıali biz-
111 1 ıası şu ur: l cısı tutmuş ve bu hal birkaç gün konferansta takı'b ottıklel1 erkanıharbiyei umumiye reisı e Bayan Sabahat bir hafta cvve iki ' 

Yüksek rütbeli bir harita subayı- metine girmesini teşvik ve ı>ek devam etmiş ve nihayet eı'Ve · ka tabivesi, müzakcreleı1 hastalanan küçük çocuğunu mu - . b' 
nın ölümleri ile neticelenen sui - mühim mevkiler işgal edeceğini gün genç kadın hamile bu lundu· olduğu kadar uzatmak ,.e ayene ettirmek için o civarda o-
kasdı terlib edenler tamamile temin eylemiş. Mösyö dö Charıı- turan Semuel oğlu Yako isminde ğu 4 aylık çocuğunu düşürmüştür. da Almanya ill' kendi J1l 

meydana çıkarılmıştır. bruo, vaktile ve Avusturya lıiz- bir Musevi doktoruna gitmiştır. Vaki ihbar üzerine zabıta Sabahati betlerini ·tanzim etmeiclJ. 
Bu hususta Sofya efkarı umu- ınetinden de geçerek Osmanlı or- Doktor Yako hasta çocuğu mua- hastaneye kaldırarak tedavi altına Çekoslovak Hariciye v~~ 

miyesinin resmi bir tebliğ ile ay- dusuna giren ve Ahmet paşa allı- yene ettikten sonra Sabahate: Ba- aldırmış doktor Yako da karakola valkovski, Almanyayı ziY 
1 dınlatılması beklenmektedir. nı alan Bonneval'e beıızemeği ka- yan siz de galiba hastasınız. Bura- celbedilerek tahkikata başlan - ve Hitler tarafından kabu_, Y eni teşkil olunan beden ter-

1 

k''>' 
Söylendiğine göre; halen yük- bul etmediğini söyleyip geçmekle ya kadar gelmişken sizi de mua- , mıştır. Bu ziyaretin Çekos ova ' biyesi teşkilatı umum müdü- · f 

sek mcvkı işgal eden birçok kim- beraber, bahse yine riicula •Aca- ============================'f... ınan himayesine girmc-1ı rü tüın general Cemil Tahir, BAYRAM YERLERİ ırıı 

eşyaları bugünlerde verecekler -
dir. 

seler suikasdla alakadar görül - ba girseydim Cihan harbinde A k d Ko" ylu" n u· n netic<' verdiği anla~ı Cümhuriyet Bayramına beden KURULACAK n ara a d n'' 
mekte ve •nazırlar meclisi> bun- Türklerin Fransaya kar~ı hare- Filhakika Fransız yar ı · terbiyesi teşkilatının geni>._· ölçüde ş •· , e k rban bayramlarında · · d b 

eAer ' u lar için alacağı tedbirleri kararlaş- ketlcrine mani olmaz mıydım?• ladığı ümid yuzlın en is.'tiraklarini temin clmış' tir. ld - gı'b' Cu"mhuriyet Bayra ç k ı k '" 0 
ugu ı - tırmak üzere uzun içtimalar ak- tarzında bir hasbihalden de nef- laket gelen e os ova ., • 

Bu münasebetle mekteplerde mında da çocukları en ilgilendi- detmektedir. sini menedemiyor. Halbuki hayır: Fotograf Sı h ha tı• kib edilecek başka bir yel vapılan hazırlıklar ve izcilerimi· ren salıncak, atlı kannca, kukla tu Bu anla<madan sonra 
' Diğer taraftan Dahiliye Nazırı Hemen ayni tarihlerde memuri- · ' 
zin çalışması çok ilerlemiştir. ve diğer eğlenceleri ihtiva eden M ı N d'- b il y • '"h' t d yadaki komünist partis• Şehrimizdeki genç izcilerle pa- ile a iye azırırun ve ıger a· yetinden iqfisal edince yı ana s . . enı ye mu ım e - de~ 

r~ütçüler önüınüzdeki hafta alakadarlara bildirilmiştir. !eri tahakkuk etmiştir. !etin hizmet ve tabiiyetinden çı- ij birler alındı kanizmasının milli sosyalll 
cbayram yerleri. nin kurulması ZI Nazırların kabineden çekilecek- viikeJalıklarında bulunduğu dev- org ısı edilmiş ve Ç.-koslovak 

içinde Ankaraya gideceklerdir. k'I K' h' b k 
1 

d d temine uygun şek.ilde W 
Bu gibi eğlenceler toplu bir karak bir başka devlette başve ı - Ankarada 2 inci bir fotograf ser- oylüleri sıh ı a ım ar an a- başlanmıştır. Bı·nacnalc•)'~ Bayramın 1 

inci günü Ankara- ı ı f 1 •• • • • d ı·- 't · ı Turhan paşanm imi surette nezaret altında bu -k . d 2 o halde şehir ve kasabaların a ışı. ta yan unıversıtesın e ıge gı mış o an gisi açılacag"ını yazmıştık. koslovakya bundan bo"dc. 
da yapılaca resmıgeçi e • O > b t . .1 K t d" Ch b un lundurmak ve ayni zamanda ken- ' 
tayüyaremiz birden iştirak ede - mış yerlerinde eskilerinden daha k • h d • t J b u ııvsıyesı c on o aın r Aldığımız mütemmim mallımata yanın peyki ve Alman ı 

düzenli bir şekilde hazırlanacak- l ya U l a e e Osmanlı hizmetine girse ve Babı- göre bu serginin açılma tarihi 
0

• dilerini irşad eylemek üzere köy ~ 
cek ve 150 kız, erkek paraşütçü . 1 d Yah d' 1 ht lığ .. . h' gençlerine sıhhi bilgiler öğreti! _ genişleme siyasetinin ya 
ayni zamanda paraşütle atlıya - tır. !ta ya a u ı a ey ar ı gun ili hariciyesinde kendisıııe ır !arak 10 ikinciteşrin tesbit edil - oluyor. Buna mukabil Al 

bil geçtikçe şiddetlenmektedir. Bu mühim mevki de verilseydi, ve- mı'ştı·r. mesi kararlaştırılmıştır. ..;ıı: caklardır. Çocukların çok gelmeleri ta · . Slovakyadaki Alman c,; 
RESMİ KÜŞATLAR olan bu eğlence meydanlarında kere, Musevi talebelerin Italyan kayiin seyri yine asla değişmez· Şehrimizdeki birçok tofograf Bunun için her köyden seçile- !erinin hakları üzerinde o 

ve yerlerinde onların gözlerine üniversitelerine alınmamaları ka- di. Çünkü Osmanlı devletinin Ci- amatörleri şimdiden sergiye fo _ cek gençler vilayetlere getirile - tan vazgeçmiş ve iki mr".'' Diğer taraftan devletin, husust rarlaştırılmıştır. han harbine girmesinde en hüyiik tograf göndermeğe başlamışlar • cek ve buralarda tesis olunacak rasındaki hudud, plebisıt 
idarelerin, belediyelerin ve bü- çarpacak ve alakalarını çekecek Maamafih Alınan Yahudi.ler'o • #.!" l'"{J~ .., u~mfr· kurslarda da okutturulacaktır. 

surette Cumhuriyeti hatırlatıcı d d diğ Yah di 1 - ...... v
3
"" ~~.. ~ dır. maksızın çizilmiştir. 

tün ulusal teşekküllerin köprü, en maa a er U genç erı den bir azimle bizi harbe sokarak Bu fotograflar arasında bir mü- ----<>- Almanya ile münasebt 
fabrika ve saire gibi yaptıracak- gösteriler tertib olunacaktır. evvelce üniversitelere yazılmış - bir kahraman olmak imkanlarını sabaka yapılacaktır. fstanbul • fskender n böyle bir düzen veren çeJL 
lan est'rlerin temel atma .ııerasi- Bayram günü bütün vatandaşlar !arsa da tahsillerini bitirinceye temine karar vermiş bulunuyor- --=o=-- telefonu• başladı vakya, birkaç hafta cv\'e 
mi ile bitmiş rcsm binaların açıl- yakalarına kendi taraflarından kadar İtalyada kalabilecekler ve du. Türkiye itilaf devletlerile K k devlet tarafından taarruz'~ 
ına törenlerinin geçen senelerde tedarik edilecek olan •altıok• ları sonra memleketi terke mecbur O· harbe girdiği takdirde kendisine lf çeşme Türkiye ile Hatay arasında tesis yan Çekoslovakya dcgi!d•~_, 
olduğu gibi Cümhuriyet Bayra - takacaklardır. lacaklardır. verilecek bir arıızj listesi sunul- olıınan yeni telefon hattında ayın vaklar, Komarno :Jüza~e-· 

.. Al c d ı Sularını 16 ıncı geecsi saat 24 ten itibaren tııll mı günlerinde yapılmasından sar- ŞEHRİMİZDE YAPILACAK ---r-- mııdan bizi manya sa ın a ıar- de bunu Macarlara nla 

H • f k • k k b'I d resmen muhabereye başlanmıştır. fınazar <'dilmiştir. MERASİM &rlC:iye U...,Um a· he atılmaktan menetme a ı e- carlar, 1910 nıifus sayıın1 
"

0 

} l İstanbuldan İskenderun ve An-Bayram içinde geçit resimleri, Şehrimizde yapılacak büyük tibl bU Sabah geldi ğildi ve Fransanın mütteliki hu- ça ıyor armış takya ile bir mükaleme ücreti 
414 

betlerine dayanarak Slo'r 
ba\Taınıa.,,·ma törenleri ve muhte- b ı·kı . 1 lıınan Çarlık Rosyası ise - bilaha· ve Rütenyanın mühim bı ayranı şen ı erı programı ıa - V k·ı . • k. . 'kl d t kuruştur. 

Hariciye e a ctı umumı a - re intişar etmış ,·esaı e e eza- B ) d. t d b" ld ıstemişlcrdi. Macarların lif sckillerdc eğlenceler haricinde zırlanmıştır. tı'bı· Bay Numan Rı'fat Menemen- h 1 . ld - h'I b' e 6 ıye e lr a 1 ';j . - -- . 

1 

li dil k l 51 
halkın ba~ka işlerle me~gul edil- Program bastırılmakta olup ya- b hk' ks 1 A K k uı bınaların ' ' ı• 

cioğlu bu sa a ·ı e prese n- zim müttefikliğimize talip olmak ır çeşme s arının . . . ' Şaban Birinci Teşri ı nın merkezi olan Bratıs • 
ür ey emış o ugıı \'CC ı e - ı- . 

1 

, 3, 7 Hicr• 1 1354 Rum! 1 tes m e ·ece o ursa, 

ınc , doğru gôriilmemiş ve bu ka- kında alıikadarlarabildirilecektir. karadan şehrimize gelmiştir. şöyle dursun muhalifti. Bizim altlarından geçerek galcrılerının 1 

26 
B Macaristana t.-rkedilmchıllJ 

bil a• ıLna 1·c temel atma merasi- b b" h'bl · t f d de ' s B k ı· Mumaileyh Haydarpaşa istas - harbe girerek mahvolmaınızı is- azı ına sa ı erı ara ın an - _ vaklar ise, Macarlara ' 
minin bayrama en yakın olan bu uri ye aşv~ İ 1 yon unda dostları tarafından kar- tiyorlar ve harbe girmemizin biı- şilerek bu •ulardan parasız isti- '! :Yıl 1~~8, Av, 10 ~ılo,29 • rlım_169 mukabil projede cenup ~ 
Lir hafta irirıde yapılması alaka- al n1 1 ı T a CU L: A ·b· ı 

' şılanmış ve doğruca Pcrap as ote- yük zararlar vermiyeceğini sanı- fade edildiği anlaşılmıştır. i " C etrın n larında ince ve şerit gı ı 
darlara tebliğ olunmuştur. Parı'ste neler yap·yor? . D lm - b k k bl 

• 1 , !ine gitmiş ve bilahare o a • yorlardı. .B_ clc_diye buna karşı tedbir al • I noktadan a> a topra FAKİRLERE VERİLECEK d II · · V k·ı· k b 1 · . ki · · aoll 
ELBİSELER Halen Pariste bulunmakta olan el• bahçe sarayın a · arıcıye e 1 ı • Deg· erli bir diplomat oldu.ğu mış, ve bu suretle su çalanları 1 a u etmıycce erını . 

mize mülaki olmuştur. muhakkak bulunmakla beraber, şiddetle tecziyeye karar vermiştir. -·------:-----::---- !ardı. Komarno görüşrn M k 1 . • d 1 Surive Ba0 vekili Cemil Mardanı; k • ·tıf ı c tep erın ve resmı aire e- ' • -oo-- Kont dö Chambrun muvakkaten --*-- I YaklU •r Vaı•tf EıuJ yüzden in ıtaa ugramı~ 
rin talebelere, odacı ve ınüsta- Fransız - Suriye muahedesinin tas- * İlkmekteblerdeki fakir tale- Chambrun Bey olsa hile Türkiye- rüşmelerin inkıtaa uğraıtl 

l dikini temin etmek üzere temas - * Bütün ekalliyet mektebleri- ı aa d ı&. d : · M · t M" 'h ao hdem erine verecekleri yeni elbi- belere kitab levziine başlanmış _ nin asla ihmal edilemez bir kuv- ll' !'ki . 'd 11-------ı--·'---"'-l __ • rme, acarıs an unı ~ 
s !eri badema Cümhuriyet Bayra- !arına devam etmektedir. vet teşkil ettiğini 

0 
zamanki nin türkçe mua ım 1 erme aı 

6 1
5 

12 31 
imza eden dört devlete J1l 

b . tır. kadro tanzim olunmuş ve alaka- ' Güneı ed • · d 1 Alo'' ·ı 1 · d ıkl Suriye Başvekili unun :ı,;n mıi- İ b ı k' ı .. · Fransaya ''e Fransaoın birinci r,.~ 9 ecegı yer ~yanız 
1 

mı aı e erın e çocı arının ' * stan u es ı eser er muzesı darlara teblig- edilmiş' tir. Münhal vııle 11 5 6 35 
1
.t 

1 
_ t tmeS 

elbiselerini bu bayram için " teaddid ziyafetler vermekte ve wüdürlüğü Küçükçekmecede Re- müttefiki Rusyaya anlatamıyaca- ikindi ayaya muracaa e 
,.. ı'çı'n Babıa'lı' hı'znıetı'ııe gı'rsevd.i hiçbir muallimlik kalmamıştır. 1: 15 00 9 36 layıktır. Bu, orta Avrup~ lannın yerinde olacağı C. J P. mühım miktarda paralar sarfın - jiyum harabelerinde hafriyat yap- ı;• , 1 

d k. kted' k 1 t bu >hrı' ş bı'r gen•lı'k hatırasından * Bilhassa sıcak yerlerdeki Akşam 17 22 12 00 !erinde iki garb deoıoJı1· grnyölkurulunca tcsbit edilerek an çe ınmeme ır, mağı arar aş ırmıştır. .,. , r 
alakadarlara taminl edilmiştir. Mumaileyh dün Hariciye Na • * Maltepede iskele civarında ibaret kalacak, vukuatın seyri ü- mekteblerde, trahom ile müca - Yata 18 53 1 31 artık söz sahibi olmak1t~~ E "bd b' uk zerı'ııde hı'çbı'r tesı'r ı'cra edemiyc- dele için esaslı tedbirler alına - 1 lmı~k 4 J8 11 14 larına delalet eder. Fil ı _, Hayır cemiyetleri de, badema fa- zırı M. Bonnet ile tekrar görüş - ve yu e parasız ırer çoc İ "' 
kirlere \'t'r<'Cekleri elbiseleri ve müştür. kampı vücude getirilecektir. cekti... caktır. - - car Beşvekili mredi, ".'\r. ,.'""""'""""""""'"""!!!!'!!!'!E'!!IB!l!!l!_,!!!!!...,_!!!N_l!!!l!!!!!•------ --- ----n1-•••••-•-l!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!•-•--•-•!!!l!!ll!-!!!!!'B!!I!!!!!!!!!!!!!!!! __ ...,...,....,~"""- ---~"'"' ... "" ~ Macar ajansına verdig• ;I =z - 1 ta Macaristanın yalnız -" 

- -- - - - -- -- _ ·- - Hayır. Bunu yapma. Nikah bir nikah mı olacak .. ? tiye göndermeyi va~ederek, er- b~~. Re~şt:~ 0ç~~;d:eym:~ıtpi. k:!~ ve İtalyayı haberdar etti~ 
t?':!!!. 

0 0 

O,,,. 
0 

• 
0 0 ~ merasiminde sen de bulun.. ve - Çok kat'! bir şey bilmiyorum tesi gün Yılmazın evinden ayrıl- !edikten sonra, Macar ı =====- ~ ©> ~\, v y ~ lblJ n \bı!J ~ beni de ne yapıp yap, davet et- ama, kulağıma çalındığına göre, dı. yordu. BDayğüna~ .. Pakize, 1 Redşadı yardımlarutı temin etoı~ 

tirmeğe çalış. Nihadın bazı teklifleri varllllŞ- * köşkte: ' ü umüz var.• ıye yalvarmaktadır. İmred 1 ,A <§ jk \\.Q @1 fr 8 @ O JEl\ l?P 8 - Davetliler dünden tesbit e- Bunlar nikah kıyılırken tesbit e- - 2 - alıkoymuştu. ki: 
"'Y" \Y V l:QJ U Hadiseler birbirini takip edi· Perihan, Nihadın bu teklifi '1 

dildi. Tayyare ancak yirmi 1<4i a- dilecekmiş. kar•ısında şa•ırıp kalm•-'ı. - cŞurasını hassatc. rı .J 
AŞK VE MACERA ROMANI: 10 

- Hunu ne maksadla yapmak 
istediğini bılmiyorum. Fakat, bu 
fikirde ı.srar C'disine bakılırsa, bun
da da gizli bir maksadı olsa gerek. 

- Berlinde çocuğunu terkeden 
bir adamdan her şey umulur, Re
şad! Bu vaziyet kar~ısında ciddi 
tedbir almalıyız. 

Bana düşen bir vazife varsa, 
mf'mnuniyetle yaparım. 

Bu nikahın, önüne geçemez 
n1ı_vız:? 

- Kabil dPğil. Herif Perihana 
kcndını öyle sevdirmiş kL 

O noktadan dcgil. Gökyü -
zündc nıkar kıymat memleket a
sayisi bakımından doğru olmaz 
diye bir rapor versem acaba fay-

· yor, fakat zaman o kadar ağır iler- • • ..,. ır. lıyormuş. - Ehemmiyetli şeyler mı aca- rttirıneliyim ki aynı .ı 
liyordu ki.. nikah günü bir türlü Reşadın ihmal edilmesine İm· • v 

Yazan: İskeoder F. SERTELLİ 

- Canım, sen ısrar ediver. O ar- ba .. ? k' kt Macaristan için de ku'"".:~ 
gelmiyordu. an yo u. il', dası olur mu? kadaşım gelmezse, ben de gelmem - Pek ehemmiyetli olmasa ge- Nihat Çarşamba günü için ni- Perihanın ısrarı üzerine, niha- yol açan son haftalarııı ~ 

- Belediyeden ve Ankaradan deyiver! rek. Çünkü Perihan bunları şim- kah müsaadesi almıştı. O gün yet ona da bir davetname veril- bu iki devletm - İtalya ,·ed 
müsaade almış. Memlekette ye - - Senin bulunmanı ben de c_ok diden kabul etmiş görünmektedir. d T ··ğled mişti. ya - faaliyetleri netice. ;.~· 

mezun u. ayyare o en sonra •' 
nilik vadisinde ilk adım telakki arzu ederim. Gökyüzünde döne- - Böyle zeki ve şeytan bir a- saat ikide Yeşilköyden hareket e- Davetnamelerde sıra numarası da kat'iyyen nazarı dı~ / 
edilen hava oyunları biraz da in- cek olan dolapları sen bizden iyi dam, tekliflerini açıkça anlatmış decekti. Bütün davetliler ayni sa- vardı. Herkes bu numaralara gö- zak tutmadığımız bır ;V 
sanın gururunu okşuyor. Bu mü· keşfetmiş olursun! olmasa gerek. Şimdilik ehemmi - atte Yeşilköyde bulunmak üzere re tayyarede yer alacaktı. Ve mihveri teşkil eder çe 
saadeyi verenler Nihadm hüviye- - İşte ben de bunun için gel- yetsiz gibi göstererek, o gün gök· çağırılmışlardı. Reşat davetiyeyi alır almaz, !etin politikasına gitl'~ıil' 
tini tetkik etmiş olsalardı, şüphe mek istiyorum ya. Bu macerape- yüzünde istediği gibi tesbit etti- Nikah merasimine iştirak et- Bayan Pakizeye: fazla intibak eden pol• f 
yok ki, onun, gizli maksadlarına rest genç, acaba gökyüzünde ne rirse, ondan sonra Perihan için mek üzere _ aile dostlarından • _ Ben maalesef gelemiyece- revişinde de müessirdir·~ 
alet olmazlardı. yapacak ... ? Tayyareyi de o mu dönmek te kabil olmaz. Evet.. @- yüze yakın istekli vardı. Davetli- ğim, yengeciğim! dedi • çünkü iki devll'tlc, her sahad3 f1lı 
Yılmaz elini şakağına koydu.. kullanacak acaba .. ? vet.. ben nikahta mutlaka bulun- !eri Nihatla Perihan intihap et • geçen akşam evinde misafir ol- anlaşma ve işbirliği srs f 
Düşündü: - Hayır. Başka bir pilot var. malıyım. mişlerdi. duğum bir arkadaşım da benim Bu sözlerin manası <' 
- O halde yapılacak bir iş var. Kendisi karısile birlikte oturacak. Yılmaz o günlerde mühim bir Nihat, Re~adın gelmesini iste- davetlim olarak bu heyecanlı ni- Macaristan Almanya:ı'~<t 
- Söyle bakalım.. - Bana kalırsa o nikah esnasın- meseleyi takip etmek iizere An- miyordu. Hatta fikrini Perihana kô.h merasiminde bulunmak iste- yaya dehalet etmekte 
- Sen bu nikaha davetlisin de- da Perihanın heyecanından istifade karaya gitmeğe hazırlanırken, bu açıkça da söylemiş: di. Ya o da birlikte gelir .. yahut vakyaya karşı yardım 5' 

ğil mi? etmek istiyor. Bunu düşünürken hadise üzerine hareketini tehire - Bu kendini çok beğenmiı ben de gitmem. Yerime başka bir faşıst devletlerle ,he~ e 
- Şüphesiz .. davetliyim. Fakat aklıma bir şey geldi.. bunların ni- mecbur olmuştu. züppeyi o gün çaihrmasak olmaz istekliyi davet edersiniz! birliğı• yapmayı teki il 

o gün kaçacağım. kah şartları var mı? Yoksa klasik Reşat, arkaddşına da bir dave- mı? IDc\'am ı var) (Devamı 6 ıncı sah 



Esnaf meseleleri - . 

Sıvacılar, Boyacılar 

; Cemiyetlerile alakadar 
dl olmuyorlar 

esnafın menfaati cemiyete girmektir 

S ıvactlar ve boyacılar cemi
yeti eskiden Fatihde, Malta 
çarşu;ında bulunurdu; bir 

seı•e evvel oradan çıkmış Galata 
tarafına nakletmiş. Şimdi Galata

da Hezaren caddesinde, Adalet 
hanında bulunuyor. Yani maran

gozlar cemiyetinin bulunduğu bi
ij. nada .. · Adalet hanırun ayni ka • 

tında, ayni odasında bulunan bu 

cemiyetin katibi umumiliğini, ma
ra.ngozlar cemiyeti katibi umu -
ınısı Fuad TezH yapmaktadır 
Geçenlerde marangozlar cemiyet; 
adına kendısı.e görüştiığüm g·b· 
bu defa da sıvacılar ve- bo ı ı, 
cemiyeti h kk . yacılar 

a ında yıne 1 
görüştum. onun a 

Fuad Tezer bu cenı. 
liyeı· . • ıyetın faa-

ını şu suretle anlattı. 
•- lstanbul sıvacı b 

kal emk' • oyacı ve 
. ar esnafı cemiyeti 1932 se-

<'Sınde teşekkül etmiş bir cemi -
Yttır. Cemiyet° h . 

.ıı , i, 1 . ın alı hazırda 1070 
Y. . « azosı mevt·ucldur. Fakat ka

yıd barıcı kaim 
.. talı . . "l claha 3000 esnaf 
v• mın etmPkt y· C 

ela . , ız. emiyet fay-
\e rH:>nfaatlennı idrak ed 

yen bu ıı1 emı-esn cemıyetine k 
mamakla b ·· ... k . aydol-

U) u hır hata ><!edik 
lerinın farkıııda . "" -
k~nd 1 degıld.rle" Ve 

ı erının sa bıt b. 
mavıp . ır yı·rde ol -

, ınşaatlaı da • 
çalıştık.arı .eyyar olarak 

ve rnutemadi 
adresi dı ıtrıdıklnı ti ven ev 
rn oıaylS11t.: 

. ıyetc kayıdları kolaylıkla ce-
edı!emcmekted ' lemın 

" rt'deki . . ıı Ancak bu dev-
i"" meclıs ıçtımaıııda kah 1 

dı lece· ·· . u e-
li :ı umıd ettigirrıız k. . k 

san .ıt r k .. çu 
· .ınur~ ı· kınca b ı·· 

snaı ce u un 
1 

mıyet azalarının da bu 
unacagı b' -

l 
ıı· ımtıhan heyetı tara-

ından sa ' . 
nına tiıbi n at ve ehlıyN imti!.a • 
cem· tutularak belt'dıyece ve 

'Yetçe t · . 
"' C . esçıl edıll'ceklerdir. 

"' emıyetımiz . 
L <snaf . • meslckı bakımdan 

ın ısıle meşgul olur B••t•• 
esnaf Cf'. . u un 
lunctu • '1lıy<'tlcrinin müşterek bu

gıınu l•sn f h 
iştiraki b a astanesine de 
azaları ulunan cemiyetimizin 

orada h Ycnev1> 
1 

er suretle mua _ 
<·dav· ı hastannd . ı o urlar. Ancak bu 

' en ısn cemiyete . ı ade etmek esnafın 
ıniy1>te aza olmasile kabildir. Ce

V<> hastaa~~d~l_madığından dolayı 
teşkilatından~ ?alde hastanemiz 
birçok esn ıstıfade edemiyen 

:s 
1 

af rnevcuddur. 
un ar do· 

di sıhhi ihrgrudan doğruya, ken-
kuruım . ıyaçlarını temin için 
. uş olan ha ·t . 
tıfade et . s aneden nıçin 

kenclilcrinernesınler? Tamamile 
rine se • aıcl olan cemiyetle -

. nevı uf k b. 
mek için . a ır aidat verme-

ını• Cem· · narın m · ıyetııı menfaati 
enfaar ' cenüyeı 1 demektir Çünkü 

. esnaftan . . 
gıl. onun ayrı bır şey de-
naenalcyhmanevi şahsiy<.'tidir. Bi
buJunm cemıyelimize kayıdlı 

ası ıeabecı Vacı ve k 
1 

en boyacı, sı _ 
. a cmk' mıyetı . ur esnafının ce • 

rıne ka d , 
di meııf yı olmaları ken-

aatleri icabıdır. 

Cemiyet umumi katibi 
Fnad Tezer 

Bu sene esnafımızdan hemen hiç 
kimse işsiz kalmamıştır. Çalışma 

1 
mevsimi ilkbaharda başlar sonbahar 

nihayetine kadar devam eder. Bu 

sene tekmil esnafımız çalışmış ve 
hatta hazan amele bulmak güç -
leşmıştır. Bittabi bu hususta ce

miyetin mühim bir rolü vardır. 
Boş kalar. azasın• \'asıta bulup 
derhal ış bulmak .. 

Son sözum: Menfaatini seven 
esnaf, cemiyctıni sevmelidir. 

lstanbul 
i Ankara 
Asfalt yo u 

--

R. S. 

Haydarpaş:!. - Pendik 
kısmı ilkbaharda 

bitecek 
İstanbul - Ankara asfalt yolu

nun ilk kısmını teşkil eden Hay
darpaşa-Pendik arasının ilkbaha
ra kadar bitirilmesıne çalışılmak
tadır. 

Bu yolun Kartala kadar olan 
kısmı yapılmış ve kamilen asfalt 
dökülmüştür. 

Şimdi Kartal - Pendik arasında 
büyük bir faaliyet vardır ve bu 
kısım da 4-5 aya kadar ikmal olu
nacaktır. 

-0-----

KGngreyt' davet 
C. H. P. Firuzağa semt ocağın

dan: 
Ocağımızın yıllık kongresi 25/ 

10/938 sah günü saat 18,30 da Fi
uzağa Türkgücü sokağı Beyoğlu 
12 inci okulda yapılacağından o -
cağımız kütüğünde kayıtlı arka -

Çöp 
• 
ıstasyonu 

Müştakın cenaze . 
Merasimi 

Me~e~~İ . I Bu :,.~~~c=~nu I 
Mahzur!u degllmır: Ge~nlerde vefat ettiğini tees

sürle yazdığımız muharrir ve 
meb'us İsmail Müştakın cenazesi 
yarın sabah Sirkeciye getirile -
cektir. 

Cenaze merasimi pazar günü 
Teşvikiyede yapılacak ve asrı me
zarlığa gömülecektir 

---ır---

Tramvay 

İstanbul belcdi;•esi. Aksoray, 

.f!q ııpuısı.\nı zıuap ııpu~ııdlnAea 
çöp iskelesi yaptırmağa karar ver

miş ve derhal inşaata başlanmış
tır. Davudpaşa halkı, buranın, ev
velce Zeyrekte yapılmış ve bila -

hare kaldırılmış olan çöp istas -
yonuna müşabih bir •çöp istas -

yonu• olacağını sanarak, bu su

retle civarın pis kuk~lardan mu- Şirke ı ı· n ·ı n 
tazarrır ve mikrob hucumuna ma-

ruz kalarak teıaşa dü~müşler ve Satın alınm~sı 
bir mazbata tanzim ederek Bele -
diyeye müracaatle ~ikiiyette bu
lunmuşlardır. Biz bu hususi• ha· 
kil<! vaziyeti öğrenmek maks•ıdil2 

Belediye, temizlik işleri müdür -
lüğünde tahkikat yaptık; aldığımız 
izahata nazaran vaziyet şundan 

ibarettir: 
Davudpaşada yapılmakta olan 

bu iskele küçük bir tahmil iske -
lesinden başka bir şey değildir. 

Civardan mevzii bir kısmın çöp
lerinin daha sık sık alınmasını 

temin maksadile yapılmaktadır. 

İskele civarının tamamen hali o
lup, meskun yerlerden 10 metre 
kadar uzak ve muvakkaten ha -
kim rüzgarların aksi istikametin
dedir. Beri tarafı on metro yük
sekten, takriben 100 metro geri -
den geçen demiryolu i.>timliık sa
hası, diğer tarafı 200 - 250 met -

roluk hali sahil ve metrük sur -
!arla muhattır. l\Ievki ve vazi
yeti itibarile diğer çöp iskelele

rinden çok daha müsaiddir. Tah
mil yerinde çöp, istasyonlarda ol

duğu gibi depo edilmez. Gelen on 

iki araba, muhteviyatlarını mav
nalara boşaltır boşaltmaz bu mav

nalar kapalı olarak, romorkörle 

çekilır Ne koku, ııe de herhangi 

~ekilde lıır zararı yoktur ve ola
maz. Bu ıskelenin yapılmasına yı
ne cıvar halkın, çöplerinin çok geç 
alınması şekildeki şikayetleri se
beb olmuştur. Bu iskele yapıldık

tan sonra çöplerin muntazaman 

güna~ırı almması temin edilmiş 

olacaktır. 

-0-----

Prens Polün 
babası öldü 

Yugoslavya Kral naibi prens 
Polun babası Prens Arsen Kara -

yorgeviç dün vefat etmiştir. 

Bu münasebetle Yugoslavya sa
rayında 12 hafta matem tutula -
caktır. 

İlk 6 hafta; büyük matem ola
caktır. 

-

KALBE 
GI REN 

HIRSIZ' 
Senenin en orijinal tom.1nın1 

!>o Te'.ııraf'd.l oku,ocak<ı ız 
- - ' 

--· 
Önüm· zdeki Şir
ketlemüzake; ye 

l aş anıyor 
Tramvay şirketinin Nafıa Ve

kaleti tarafından satın alınması 
müzakcr('llcrinc ikinciteşrin ayı 

içinde başlanılacaktır Şirkctın 
ınukavcMsindckr sarahate rağ -
men, Avrupadan yeni arnba ge
tirtmem• i ve şehir dahilınde 
yapmağa mecbur olduğu hatları 

şimdiye kadar inşa etmemesı üze
rinde Vekalet bilhas,a durmak -

tadır. 

Müzakerelerde hu cihetler 
hakkında şırket mural>h~slarının 

nazarı dikkatkri celbedilecektir. 
Tramvay şirketile beraber Tü- l 

•.el şirketinin de satın alır • ·ına 
teşebbüs olunacaktır. 

Diğer taraftan clektrık idar ,i
ne olan 290 küsur hın l:ralık bor
cunu öd"mediğindcn dolayı mü -
csseselerindcki bazı ce T·vanın, ev
velki gün kesildiğini yazdığtmız 

tramvay şirketinin bütün_ cınva - ı 
!ine de haciz l<onacaktır 

Elektrik işlPri umum müdürü 
Kadri dün bu husu ta demistır ki: 

•- Mahkemeye muracaat ettik. 
Ve şirketin emvaline haciz vaz'ını 
istedik. Kanunen aradan 10 gun 
geçmesi lazımdır. Bu mudde so
nunda şirketin emvali ve yasını 

haciz ederek alacağımızı tahsil e
deceğiz.• 
Diğer taraftan öğrmdiğimize 

göre Bay Kadri dün öğleden son
ra Nafıa Vekili, Ali Çetinkayayı 
ziyaret etmiş ve kendisine bu 
mesele ile diğer işler hakkında i
zahat vererek icabeden direktif -
!eri almıştır. 

---<>--

lnebolu 
Facia~ı. 
Muhakemesi 

Bugün temyizde 
ediliyor 

rüyet 

15 kişinin boğulmasile netice -
!enen İnebolu vapuru davası mü
nasebetile kaptan Mehmed Ali 
hakkında mahkumiyet kararı ve
rildiğini ve bu kararın temyiz o
lunduğunu yazmıştık. 
Ayrıca kararı kaptandan maada 

Denizbank idaresi de temyiz et -
miştir. 

Bu davanın duruşma.'1na yarın 
sabah mahkemei tamyizde başla-
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Memleket meseleleri ____________________ ... __________________ __ 

Tıb kongresi 
intıbaları 

Sekizinci kongre iki yıl 
sonra gene Ankarada 

toplanacak 
Neslin ıslahı meselesi 
bu kora .-enin en ente

re san mevzuu idi 
E vvelkı guıı kaµaııaıı Anka

ra .Mıllı Tıb Kongresı. ne 
İstanbuldan ı tırak eden 

doktnrlann son partisı de dün 
şehr.rnızr üo ır'ışlerdır 

Verı.c·n h,tbcrlcrr giıre kongre; 
2 sme sonru tekrar Ankarada top 
!anacak \'e 8 incı toplantıyı t<.'şkil 

edecek olan bu içtımaa yıne eski 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Ve
kıli Dr. Refik Saydam rıyasct e
decektir 

Kongreye ıı,1irak eden maruf 
doktorlarımızdan Mazhar Osman 
Uzman toplantı hakkındakı ıntı

ba ve i!ıtısa.,Jarını bir muharrıri
mıze şu suretle anlatmıştır. 

- <Kongrede mühım tıbbi ra
porlar görüşülmüştür. Grıp hasta
lığı ile Öjı·nik yal'ı P<· !in ıslahı 
meselesine aid olan raporlar bil
ha5"'1 nazarı dıkKatı celbı·diyor -
du. öıenik ıncsl'l<·si çok hararetli 
rnünaka~alara vcsıle verdi. 

Bunlardan manda ınt•mlr>kt·t i

mızin ber köşesıııdrn kongre) e iş
tirak etmıs olan nw lektaşlarımı
zııı 3 sene zarfında guı dukl< rı ve 
yaptıkları fenni ınuşa..'ıcdekrdcn 

ve a!öeliyelcrden bahs d n ko -
munikasy<•nl.ıı vardı 

l<'akcıt, ,-akıt dar 0Jd4tru i~·ın an .. 
cak hunlardan bir klsr:u kongrt ye 
arzol~nmuştur Bunlardan bir 
çoğunun da kongreye aid ol
mak üzere neşredilecek kıtabda 

sıııcla olduguııdan, Ginekologla -
rımızın sıhhi ve sosyal mevzular 
üzerindeki kıymetli mUzakere ve 
munakru;alarile ~akından aliıka -
darız. Bunların sonuçları, Vt'k 
letımız ıçin faydalı birer ilham 
kaynagı olacaktır! .. dt nuştir. 

Bundan sonra kongre reısı Prof. 
Kenan Tevfik Sezene!, idarP lı<'

yeti namına bir sliylt·v vt·rdi ve 
raporların t~,blıgitı<' g~çildi. 

Or Hasan Yusuf Bı ·kam '\İz -
mir)- Septik düşuklerin tı·da -
vi i, Prof Kenan TL•vfık Sewnel 
(lstanbul) Agrısız rl"ğum, Dr. 
Ahmed Asım Onur (İstanbul) 
Gebclık kusmalarıııııı yeni teda -
vüü hakkında raporlarını okudu· 
!ar ve bunların munakaşası yapıl
dı. 

}{aporlardan başka serbest mev
zu olarak, Hadi İhsan Grdiz (İs-
1anbul)-- Bır losahk dıınai\ trom 
bosu vak'ası ve radiumla rahinı 
kanamalarının tedavisi üzerinEJ- t('b 
ligatta bulundu . 

Kongre iki sene sonra vınp An· 
karada top!anmağa kaı:ar vere
rek mesaisini bıtirdı. 

Mekteplerdeki 
Kooperatifler 
1·a1imatnamesi 

• 

basılması kar•rlaştırılmıştır. B 
Ruznamedc benim d<.' :ı t«bli • ayramı müteakip 

ğim bulunuyordu tatbik edilecek 
Bunl.ardan ~·alnız .Ensuhn ve Maarif Vekaletinin ilk ve orta 

• Karcliyazolle , •erkm' bunama. mekteblerlc liselere ve muallim 

Kari 
Şüphesiz gazete onun kin ha

zır1anıyor. l\luhbirler, nıuharrir· 

Jer, onun için yazı yazıyor]ar, ha
vadis buluyorlar, mürettipler o

nun için y82ı diziyor ve baskı ma
kineleri onun için işliyor. 

Kari olmayınca gazete de yok 
demektir. Fakat acaba bu •Kari• 
nedir? Nerededir? Hiç diisündil-
nüz mü? • 

Bizce iki türlii kari 'ardır der
sek bu tasnifi biiyük bir kütle i
çinde şöyle siimettedarik bir ba
kışla değil, esaslı bir düşünce ile 
ar:ıetınek isteriz. Kari, ev,·ela o

kuyan ,tuanasmatlır. Ga:ıett•\ j a
lan demek değildir. Bir gnzt·İe şu 
kadar bin s&tı)or demek, su kadnr 
bin karii vardır demek :-ıa.\. ıhnn7.. 

Gazeteyi ahp ta okumıyanlar da 
vardır. 

Bir gaz.ete idart" oda"ı"da i te 
bu satılan gaz<'telerin he ... ahı gU
rliliir. Fakat tahrir oda. ındn c:ıılı

~nlar İ('in az da ol§a okunnın ı 

teınennisindtn haskn dilek ok
tur 

Çok kerr t<"Sadüf otnıisizdir ki 
•Ga7.rtede n<' \:ar, nC" ) ok? ~unli

ne ker~ı •Okunıadnn.• t't'\'Ubını 
almı~ızdır. Okun11yal'n.llı guzeteyj 

ne~·e aln1ıştır, di)c dü~uunıek 

hoştur. Ziraa o, gazete alınağı bir 
itİJat halinC" getirnıi~tir, o kader. 
Fakat ga:teleJi okunıak itin t'ın

tın alanlardan baska, kırathaoe

lerde. gazinolarda bir finran kah
ve ile beraber sunulan ı;aıcı.yi 

beda~adan oku~·aolar da , rdır. 

Bilhassa tranıva:ylarda u~·ıığnuı 
gazetcJe saygı~ızca uzaıı.nn gCizleı 

de az değildir. 

Geçen gün tramva) da ok ıııak 

için gazctenıi a~n11ştıın. arkıun .. 
dan uzanan bir baş, ta111 sa~ fay 1 

ÇC\'irereğim sırada: 

- Affeder. iniz~ ora"-ını henüz 
okuıııanııştun_ dedi, 

İste bu da bir karidir. Fakat 
bunu ben, cebimdeki k""t ne) e 
ortak olan arsız bir mnhallo ·o
cuğnndan pe-k {urkJ1 gf.JrmÜ\ g .. 

nun. 

Kari, ben<'e (e)'rt"ği ve.J"en \e nJ .. 
dığı gazeteyi okuyandır. Yok.•a 

gazeteyi alıp ta rafa ya~·an ve 

komşunun gazctesile gt''·inen ha. 
kiki kari değildir. 

Zira biri cahil, öteki de anafor
(udur. 

hastalığının t<.>davisi hakkında teb mckteblerine mahsus hazırladığı HALK FjLOZOf'U 
!iğde bulunabildim. Bu hususta kooperatif talimatnamesinin tatbi- ==============~ 
projeksiyonla da sahneler göstı:ı:- kın<· Cumhuriyet bayramından 
dim. Bütün raporlar ~·ok güzel ve sonra başlanılacaktır. 
istifadeli bir şekilde hazırlanmıştı. Bu husustaki çalışmalara şim • 
Bu suretle hepimiz güz<.'! fayda - diden başlanmıştır. 
lar temin ettık. Bazı refiklerimiz kooperatifler 

KADIN HASTALIKLARI faaliyete geçti]\ten sonra mek _ 
KURULTAYI teblerdeki diğer teşekküllerin lfığ-

Kadın hastalıkları hekimlcrı volunacağını yazmışlarsa da bu 
kongresi hakkında da mütehassıs haber doğru değildir. Mekteb koo
bir kadın doktorumuz ihtisasla • peratifleri :faaliyete geçtikten son
rını şöyle anlattı ra da bu teşekküller; çalışmaları

Ankarada toplanan (ikinci ulu- na devam edeceklerdir. 
sal ginekologi kongre) si Sıhhat ---ı-ı---
ve İçtimai Muavenet VekiH Dr. Bahktan zehirlendi 
Hulıisi Alataşın güzel bir nutku Kumkapıda Dılbcrzadc fabri
ile açıldı. Vekil nutkunda .nüfu- kasında çalışan Haykanoş ismin
sumuıun arttırılması, halkımızın de bir genç kız fabrikada yediği 
sağlığının kuvvetli olması, Cum- balıktan zehirlenınlıj Haseki has
huriyc hükumetimizin takib etti- tanesine kaldırılarak tedavi altına 

Birimizin derdi ı 
Hepimizin derdi 

Talebe pasQları 
meselesi 

Birçok mekteb talebelerin 
den aldığımız müteaddid mek
tublarda şu yolda bır şikiiyPltc 
bulunulmaktadır: 

- Tramvay şirketınin tale -
belere mahsus tenzilatlı pa o
lan talebelere mühim bir istı
fade temin edecek şekilde de
ğildir: İkinci mevki tramvay -
!ar, iki kıt'aya kadar yolculara 
3,25 kuruş olduğu halde tale -
beye 2 kuruştur. 

~.,... __ 
daşların gelmeleri. 

Nedim paşa; padişahın gözune 
girmek için el altından Sultan 
Azize; külliyetli hediyelerde bu
lunuyordu. Valide Sultanı avucu
nun içine alan bahriye nazırı, pa
dişahı alttan alta elde etmeğe ve 
bir sırasını bulup sadrazam olmı
ya savaşıyordu. 

nılacaktır. ği hu ük hedef ve ııayeler ara - alınmıştır, 

~~~---~~--~.~~~--~~~~~~~~~-~--~---~;;;;;;;;:,~~----
çekiniyordu. Her nedense; Sultan 
Aziz; Ali paşayı feda edemiyordu. 
Çünkü o bir kuvvet ve kudret idi. 

azminde idi. Yalnız, Ali paşanın 
şahsiyeti karşısında statükoyu 

muhafazaya mecbur oluyorlardı. 

Buna nazaran talebeye temin 
edilen istifade bilet başına 50 
paradır. 1-2 kıt'adan fazla olan 
mesafelerde 2 kuruşla 5.5 ku
ruş arasında mühim bir fark 
varsa da talebeler en 2iyade 
yakın, yani iki kıt'alık mesa -
felerde indiklerinden bundan 
istifade edememektedırler. Bi
naenaleyh talebeye hakıki bir 
<i9tifade. tcmın cdılm<"Sı ı 'İn 

bunun hiç olmazsa ıki kıt'aya 

kadar olan 'erlerde 1 kuruş, 
2 kıt'adan fazla olan yerler i.;in 
de iki kuru~ olm.ılıdır Aksi 
halde daima vakın y<•rlcre ~<'

yahat eden talebeler 1ram\·ay 
~irketinin mezkiır pasolarınclan 

nıiıhiın bir istıf~ıcle {(•m:n t·dC'
ıniyorlar. Halbuki müh·m l.ır 

n1t.•m lC'kct ışi cıJan bu h..ıstısa 

aı:nrn; chcır.n1iyc .. \'f'rıJnıl'l c :r ., 

lacı lllustafaya karşı zatı artı -
yordu. 

Sultan Aziz; Avrupadan geldik
ten sonra, büsbütün hava. ve he· 
VC'Sine düşmüştü. Bereket versin, 
Fuat paşaıı:!' vefatından sonra; 
devletin harici ve dahili siyasetini 
idare eden kuvvetli hır el vardı. 
Bu da Ali paşa idi. 

. Ali paşanın vefatına kadar, pa
dışah, bıızı harici ve dahili gaile
lerle o derece meşgul olup sıkıl -
rnazdı, Paşa her işi panıuk ipliğine 
bağlıyarak hal ve :fasleylemek 

kudretinde idi. 
Ali paşa, Balkanlar ve Girit is

yanlarını oluruna bağladıktan 
sonra; dahili teşkilfıtla meşgul o
luyordu. 

Ortada; para buhranı almış yü
rümüştü. Devlet memurları ay
larca maaş yüzü görmez olmuştu. 

Fakat; Sultan Aziz, hazint'Sine 
doldurduğu paraları etrafında bu
lunanlara saçıyor, saray debdebe 
ve daratına para yetişmiyordu. 

Avrupadan gekliberi Çağlayan 
köşküne kapanmış olan padişahın 
yüzünü görmek bir emri asir idi. 

Ali paşa; her şeyi bildiği ıçın 

sessiz sedasız imparatorlugu ida
reye çalışıyordu. 

Fakat; bazı rical arasında dedi
kodular başgösterdigi gibi, softa 
güruhu arasında da kaynaşmalar 
oluyordu. 

Ali paşa; bütün dedikodulara 
ve kaynaşmalara engel olan bir 
zattı. 

Bahriye nazırı olan Mahmut 

Hüseyın Avni paşa, Rüşdü pa
şa, Milat paşa gibi zevat ta ayrı, 
ayrı gruplar halınde bulunuyor

du 
Fakat; bütün bu dedikodulara 

ve ihtiraslara karşı duran impa
ratorlukta kuvvetli tek bir adam 
vardı. O da, Ali paşa idi. 

Herkes; Reşit paJia mektebinin 
kuv,·etli hir elemanı olan Ali pa
şadan çekiniyordu. Hiçbirisi; Ali 
paşayı düşürüp mevkiine geçebi
lecek iktidarı kendinde göremi
yordu. 

Ali paşa, senelerdenberi impa
ratorluğun hakimi ve hoca•ı va
ziyetinde kalmıştı. 
• Hattiı; padişah bile Ali paşadan 

Sultan Muradı tahta geçirmek 
için çalışanlar daha ziyade Far
masonlardı. 

Farmasonlar; Sultan Muı-adı 

tahta geçirmekle, memlekette 
meşrutiyet idareyi tesis, hürri
yet ve adaleti var t>dcceklerdi. 

Farmasonlar, Sultan Muradı 

Masonluğa almışlardı. Ona; beşeri 
ve beynelmilel fikirleri aşılıyor

larclı. Beşeriyete, insaniyete, hür
riyet ve müsavat liı1.1mdı. Bina
enaleyh Türk padışahını kazan
makla, Babil kulesine benzıyen 

ve imparatorluğu teşkil eden 
Müslüman, Türk, Hıristiyan hal
ka hak ve serbesti vereceklerdi. 

Halbuki; Sultan Aziz, müstebit 
bir padişahtı. Bir türlü yola gel
miyordu. 

Bütün bu fikirlere karşı koyan 
yegane zat, Ali paşa idi. 

Herkes, birçok şey !er yapmak 

Bütün haris gözl<'r, Ali pasa
nın ölümünde idi. 

Ah, şu Ali paşa ölse idi. Neler, 
neler muratlarına nail olacaktı. 

Sultan Azize; bütün bu dönen 

fırıldakları kimse söyliyemezdi. 
Ne haddine idi. O, o d<.'rece c<'liıl

li, o derece mağrur ve askerlerin
den, kumandanlarından emin idi 

ki; azami derecede efendilerinden 
müstefit olan bu rical nasıl olur 
da .muhalefet edebilirlerdi. Hiç; 
velıaht Murat efendiyi tahta çı
karabilirler miydi? 

Sultan A2iz; son zamanlarda 
Tokat köşküne dadanmıştı. Or -
manlar içine sığınmış olan bu gü
zel köşk, cidden emsaline nisbet
le nadirdi. Gözdelerim peşim• ta
kıp mesirelerde tabcsabah cum
büş yapıyordu. 

(Devamı var) 

Talcbelerııı bu dılrklcrıni 

biz de bu çok haklı V<' yerinde bul 
duk. Bu husust" tramv<ı; şır

ketinııı nazan dikkaticı ç,.ke
r<'k haklı jilı•klerının is'afını 

dıleriz. 
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Romada yapılan Arasında 
müzakereler ilerlemektedir 

- işte katil! .. 
Koridoru dolduran insan kalabalığı ağır ağır 

dalgalandL Merak ve şaşkınlıkla parlıyan gözler et
rafı araştırdı. tuhaf bir gürültü. sinirli hareketler 
arasında sesler duyuluyor: 

- Katili getiriyorlar .. 

matlı, kararını verdi: 
- Duruşmanın açık olarak de

vamına ittifakla karar verildi 
Ve .. mahkeme yürüdü: 
Delikanlının suçu çok ağırdı. 

Geceyarısı Erenköyünde komşu 
köşklerden birine girmiş, evin üst 
katına kodar çıkmış, evin küçük 
bayanı Nesrinin yatak odasına 

dalmış, bu gece ziyaretçinin gü • 
rültüsile uyanan Nesrin çığlığı ba-

- Nerede?. 
- Pek de genç imiş .• 
- Çok sinirli görünüyoı .. 

Fransanın tasdik etmekte Habeşistanın vaziyetini 

çabuk 
lngiltereden daha 

da vranm.c. k istemesi manalıdır 

- Nasıl öldürdüğünü anlatacak mı? .. 

• • 
- Adınız ve babanızın adı? sınca ev halkı ayağa !<alkmış, mü- bir 

rine karışan renkli ışıklarile fantezi tecasir üstelik Nesrin \\'e bir de .,n 
Yeni gelen Avrupa gazeteleri 

Fransız - İtalyan münasebatının 
bundan sonra ne renge gireceği 
meselesile meşgul Fransa - İtal
ya münasebatı yeni bir safhaya 
giriyor • Yedi seneden beri 
Berlinde muvaffak.iyetle iş 

gören, müşkül zamanlarda 
hem kendi hükılmetinin noktai 
nazarını müdafaa eden, hem de 
Alman mehafili ile çok iyi ge<;;n
meyi bilen Fransız büyük elçisi 
Alman pay,itahtından İtalyan pa
yitahtına gönderilınektedir. Ber
tin - Roma mihverinin şimaldeki 
ucundan alınarak cenubdaki u
cuna gönderilınekte olan elçinin 
yeri tam ilci senedenberi boş bu
lunuyordu. Şimdiye kadar Roma
ya Fransa tarafından niçin büyük 
elçi gönderilmemiş olınasının se
bebi de meçhul değildir. Sefirin 
eline verilecek olan itimaclhame
de İtalya Kralına karşı hita'b e
derken kullanılacak elkab mese
lesi va) lı. Yeni bir Fransız sefi
rinin Romaya gittiği zaman İ.!.:ı. .·· 
ya Kralına .İtalya Kralı ve Ha
beşistan imparatoru> diye hita!: 
etmesı Hızım geleceğinde Roma 
hükümeti ısrar ediyordu. Halbu· 
ki şimdiye kadar Fransa hükü -
meli buna razı olmamıştır. Çün
kü Habeşıstanın İtalya tarafın -
dan zaptedildiğini tanımıyordu ki 
İtalya Kralının da Habeşistan im
paratoru unvanını kabul etsin. 
Bunun için uzun zamandanberi 
geçen mılnakaşaları tekrar hatır
latmağa lüzum olmasa gerek. 

Fransa hükümeti Milletler Ce
miyetinin azası sıfatile bun.ı ka
bul etmiyordu. Çünkü Milletler 
Cemiyeti azasından olan müstakil 
Habeşistanın ortadan kalktığını 
tanımıyordu. Fakat nisanda İn -
giltere ile İtalya arasında bir an
laşma oldu. Buna göre İngil ;_ · 
hükılmeti teşebbüse geçerek ~'" -

Fransız Baıvekill Daladiye 

!etler Cemiyeti nezdinde bu vazi
yetin ortadan kalkmasına çalışa
caktı. Öyle de oldu. Mayıs toplan
tısında Milletler cemiyeti karar 
verdi ki kendi azası Habeşistan 

meselesinde istediği gibi hareket 
etmekte serbesttir diye. 

Artık Milletler Cemiyetine men 
sub diğer birçok dE1vletler gibi 
Fransa da Habeşistan işinde İL· 
yanın istediğini yerine getirebi -

lecekti. Sonra Faris ile Roma ard.
sındaki müzakereler yarıda kaldı. 
Fransa - İtalya anlaşması obma
dı. Romaya da buyük elçi y..ılla
mak Faris için mümkün olmadı. 
İspanyada Cumhuriyetçilere 

Fransa tarafından yardım edili -

1 

yor diye İtalyan matbuatı Fransa 
aleyhine çok şeyler yazmıştır. İki 
tarafın münasebatı şimdiye ka -

men İtalya tarafından gösterilen 
pazarlık zilıniyetine rağmen, ye
ni elçi gider gitmez ı.u müzake-

- İsmim Ekrem Nadir, babamın adı Halil Şevk:!. 
- Kaç yaşındasınız?. 
- Yirmi altı, İstanbulluyum. 
- Ne iş yaparsınız? 
- { ...... ) şirketi muhasebecisiyim. 
- Evli misiniz? . . 
- Hayır ... 

Delikanlı sorgunun bu kısmına soğukkanlı gö -
rünmeğe çalışarak cevab veriyordu. Genç irisi, gür
büz yapılı, renginde sıhhat ve refahın izleri okunan 
yüzünde hiç d& mücrim olduğuna delalet edecek 
mana yoktu. İnce profilli çehresi, dinleyiciler üzerin
de masum bir ifadenin açık okunuşile çok iyi bir 
tesir bırakıyordu. Hakim bir defa daha dosyaya bak
tı, sesindeki tonu muhafazaya çalışarak delikan -
lıya suçunu anlattı: 

- Sizin, yabancı bir eve girdiğiniz, evin genç 
kızına aid yatak odasına kadar çıktığınız, uykuda 
bulunan bayanı korkuttuğunuz iddia ediliyor, buna 
ne diyeceksiniz? 

Suçlunun masum ifadeli yüzü kıpkırmızı ke -
s~i, başı önüne düştü, utancından kekeler gibi 
söylendi: 

ıl'lussolıni Münih anlaşmasını imza ediyor - Celsenin gizli olmasına müsaadenizi rica e
diyorum bay reis ... Yanlış bir telakkiye kurban ola-

dar düzelememişti. Fakat son za
manda ne oldu?. 

Herhalde Münihte Fransız ve 
İtalyan Başvekilleri görüştükleri 
zaman bu ciheti de konuşmuşlar
dı. Lakin şayanı dikkat elan ci
het şudur ki Habeşistanın İtalya 
tarafından zaptedilmesi daha İn
giltere tarafından hukuki bir •"-· 
rette tasdik edilmemiş olduğu bir 
zamanda Faris hükümeti bir an 
evvel Romaya yeni elçisini gön
dererek yine kendi hesabına bu
nu bir an evvel yapmış olınak is
tiyor. Hadisat bunu göstermekte
dir. 

Romada İngiliz elçisi ile İtalya 
Hariciye Nazırı arasındaki mü -
zake~elerin neticesi daha anlaşıl
madan Fransanın Romaya gide
rek sefirinin kim olduğu anlaşıl -
dığı gibi artık Fransanın da bir 
an evvel bu tasdilc işini yapıp bi
tirmek istediği görülüyor. Hulfı

sa Roma ile Parisin münasebatı 
yeni bir safhaya giriyor. 

Taymis gazetesinin bu. müna -
sebetle yazdığı bir makale çok 
şayanı dikkattir. Makalede şöyle 
deniyor: 

Bu haber gösteriyor ki Fransa 
Cumhuriyeti İtalya Kralını bun -
dan sonra Habeşistan İmparatoru 
diye tanımağa karar vermiştir. Bu 
hususta Milletler Cemiyeti kara
rile Fransa ve İngiltere birçok ay
lardanberi anlaşmış bulunuyor -
!ardı Fakat Fransa ve İtalya ara
sında başlayıp İngiliz - İtalyan 
anlaşması gibi bir itilafa varması 
beklenen müzakereler akim kal· 
dı. Her iki taraf matbuatının yaz
dığı müşkülata ve görünüşe rağ-

reler tekrar başlıyacaktır. rak huzurunuza çıktım .. Bu kadar dinleyicinin önün-
Taymis gazetesi bundan sonra de beni kahrımdan öldürecek, utancımdan yerlere 

Fransanın yeni Roma sefirinin geçirecek bu celsenin gizli yapılmasına kararınızı 
kıymetli bir diplomat olduğundan' yalvarıyorum. 
Berlindcki muvaffakiyetlerinden Reis, yanındaki" azalarla görüşürken müddeiumu· 
bahsediyor. \ kkat edilecek nokta mı ayağa kalktı, ve .. suçluyu süzerek: 

Londranın bu mühim gazetesin- - Celsenin hafi olmasına lüzum yoktur. Usu 
de yazılan bu sözler arasında gö- !ün maddesine uyularak duruşmanın açık şekilde 
ze çarpan bir cihettir ki o da Ha- devamına kararınızı istiyorum. 
beşistanın vaziyetini tasdilc hu- Ağırceza reisi, delikanlının isteğini yerinde bul-
sunda Fransanın artık karar ver-
miş olduğunun söylenmesidir. A
caba bu sözün şöyle bir manası 
yok 

0

mu? Fransa bu hususta n
giltereyi beklemiyor!. 

İngiltere ile Almanya arasın -
daki münasebatın pek sıkı hal al
dığı söylen erek bundan sonra 
Fransa ile İtalya münasebatının 
da böyle sıklaşacağı ileri sürülü
yordu. Münib konferasından son 
ra ortaya çıkan rivayetler pek çok 
olmuştur. İkidebir Bedin - Roma 
mihverinin sağlamlığından bah
sediliyor, fakat Almanyanın İn
gillereye yanaştığı da söylenerek 
bundan sonra İtalyanın da Fran
saya yaklaşacağı tekrarlanıyor· 

du. İşte bu rivayetler arasında 
idi ki Münih dönüşünde Fransa
nın artık Romaya yeni bir elçi 
yollamayı düşündüğ(\ sözleri de 
çıktı ve çok geçmeden bu sözle
rin doğruluğu anlaşıldı. Yalnız 

gönderilecek elçinin kim olacağı 
henüz belli değildi. Artık öğre -
nilmiş oldu ki şimdiye kadar Ber
linde bulunan elçi Romaya nak
ledilecektir. Fransız sefaretleri 
arasında böyle değişilclikler ola • 
cak: Moskovadaki büyük elçi de 
Berline gidiyor. 

( Deva'lıı 7 inci .<ahifede) 

mah!Cık olmuş! Bir bahar sabahında cıvıl cıvıl cıvıl
dayan neş'e kuşu gibi ahenktar ve cana yakın se
sile: 

- Beybaba ... Beybaba .. . 

andırıyor, rengarenk tuvaletlerle dola.....-bu bağırma etrafında münakaşa --''Y 
tablonun noksan kalan tarafını tallllW"' ederken yetişen polisler tarafın- eı 

dan tutulmuş; mesele bütün for _ ğaçların arasında, tabii bir kameriye Jll dl 
tiren bir köşeye çekildi. Necla ile bura 

malitesi ikmal edilerek adliyeye bir his alemine daldık. 
verilıniş, şimdi, işlediği suçun he- Önümüzde mükellef bir içki masası V 
sabını hakimlerin huzurunda ve 

il · o"nun" de · !er birbirini kovaladıkça esiri bir bul dinleyic erın vermıye ttul 
1 
dan uzaklaşan muhayyilemiz bu ku .. 

sevkedilmişti. pay aldığımız saadet bayramının bütiil' 
Reis, ikinci defa tekrarladı: hiikim bir dönüşle kendi alemimize doğtO 
- Buna ne diyeceksiniz? 

ketliyordu. 
Delikanlı kıpkırmızı rengile e- Necla {bu, nişanlımın adıydı) bir .. 

ğik başını yavaş yavaş doğrulttu. 1 ._.ı;, 
inler gibi mırıldandı: döndüre dolaştıra evlenme bahsine ge u~ 

yalı bakışlarla süslü güzel gözlerinde - Yalan ... Yanlış ... Ben, gece- . . ld 
sorgunun ıçin içın pırı ıyan manasını yarısı eve girecek, bir genç kızın "zil 
!erinde aksettirmek istiyen bir ısrarla so 

odasına çıkacak, onu, serile serpi- _ Ekrem; dedi. Bizim de bu günüJll 
:e yattığı, uY.uduğu ismet huca - mes'ud bir düğünümüz olacak değil mi? .. 
gında tecessus, taarruz veya ra - B d h" d h ali b ı eıı . u, sa e ıs, sa e ay e es en 
hatsız edecek yaradılışta bır adam ı ğ k d · t k dar 

_. . . ruca ın sorgusu o a ar ıç en, o a 
d~gılım. ·· .. B.u. hır yanlı~lığın, fena 0 kadar derin his membalarından geliyO 
bır tesadufun, sarhoşlugun mey- I .. 1 . d k' b"t" · · t g·men . _. . . ... . . şunce crım e ı u un samımıye e ra 
dan verdıgı garıb bır hadısenın .. . 

1 1
.. 

1 
· dik ı d' · ·n 

. . . '. roerış e uy erım en en ı, sesımı 

ta kendısıdır. ..uı..iliyetile sözü aldım. Onu temin ettiııı: 
Bir defa da vak'ayı ben anlata- _ Buna şüphen mi var şeker rl 

Yım! ıta .. .. . . . )eni mes'ud etmek için her şeyimi, ha 
Bu tun salon kulak kesıldı.. Dın-

1 

f d t • Dli .. b'r k e )191 
. . d hafif k d c a e mege razıyım. şun ı er , leyıcı safların a ıpır an - . . . b · · 

.. .. . savaşta bırıcık kuvvet mem aım sensın. 
malar oldu .. Herkes bu tun d.ıkka-. 1 gindir. Belki, zaruri ihtiyaçlarımdan bir ~ 
tini'. işitme k~biliye~ıne teksif ettı. da eder, meselA yemekten, içmekten uıı~ 
Delıkanlı hıkayesını anlattı: . F k 1 · e gın' den bir sani"e . .. .. .. . d d.. .. rım. a a , senın s v .1 

- Bır dugun gecesın en onu- emin ol her şeyi, hayatımı, kuvvetimi, 
yordum .. · Çocuklu~ ak~~ıışlarım- her şeyimi, her şeylıni kaybederim. 
dan Nihad Şınasının dugunun • l Bu hiss paylaşmamız hayli uzun bir 
den .. _. Arkadaşmun köşkü, Bayan ı kil ettİ. Necla, birer lfıciverd, sakin deni!' 
Nesrının koşkune komşudur. Da- iri gözlerinde ümidin, aşkın ve .. her genÇ 
h~, .günlerden evvel h~ı':.lan~n rülen saf bir inanışın izlerini belirte 
buyuk şenlık programı butun - dinliyor ona bu teminatı verişim en tatlı 
ti~a:nile. tatbik edilecek, yol v.e ,den, en' güzel senfonik parçalardan dah.8 

bıllur hır ışık altında, yemyeşıl 1 bir tesirle lfıtlf bir parça dinler hissin• ~ 
dalların kuytulukları esatiri bir d 
güzellikle yüze gülecek, birer yor u .. 
sevgi yuvası haline konulacak a • • 
ğaç altlarında gelin ve güveyin 
saadeti çılgınca pür neş'e havası 
içinde kutlulanacaktı... Davete, 
nişanlımla beraber gitmiştim .. 

Delikanlı sözünün burasında 

durdu ... Biıaz evvel kıpkırmızı 
kesilen yüzü şimdi heyecandan 
sararmış, gerilen yüz çizgileri bu 
ince profilli, ciddi ve masum ifa
deli çehrede tevahhuş izleri ıey· 

dana getirmişti. Ekrem Nadır ba
şını geriye çevirdi, dinleyicilere 
ürkek bir bakış fırlattı, sonra yine 
ağır ağır önüne döndü. 

Dinleyiciler arasından yükselen 
bir hıçkırık, Kerim Nadirden baş
ka herkesin kulağına çarptı. Bu, 
köşeye büzülınüş, iri, laciverd 
gözleri nemli 20 yaşlarında sarışın 
bir genç kızın zorla zaptettiği ağ
layışından taşan bir kırıntı idi. Ve 
billür bir çınlayışla sessiz sada -
sız salonda ufak bir ihtizaz mey
dana getirmişti. 

Ekrem Nadir devam etti: 
- Bahçe, yüzlerce fanusun birbi-

Yazanı 

Biz, kendi neşidemizi kendimiz bcsıel 
raşırken gelin ve güvey sıkıştığımız köşe) 
ter. Nihad yanımıza geldi, sitem eder l> 
söze girişti: 

1 - Eh.. Her gencin sevişmek gizli, 
şelcrde çift çifti kendi alemine da!ma1' 
Buna bir diyeceğim yok amma .. Hiç olm8 

bir arkadaşın eğlencesine biraz olsun işti" 
de vecibedir. Haydi Ekrem .. Kalk, Bayııl' 
ben bir tango yapacağım. Sen de bu gect 
gelinini bu tangoda dolaştır. 

ı 
Müdahaleye kızar giib olmuştum. Fal<8 

şımııı hakkı vardı. Ses çıkarmadık, kaJJ<ll v 

arkadaşımın kibar bir jestle halkalanan 
kıldı. Ben de, yanırrnza gelmiyen, az uza 
havuzun başında, yarı loşluk içinde be'.: 
yaz bir nur sütunu gibi duvağına bürülO g. 
tine doğru yürüdüm. Önünde durdum .. 
hörmet ifade eden bir eğilişle bu, geceııı~ 
nını selamladım: 

- Bayan! dedim. Eşinizin tasvibi 
tangoyu beraber oynıyacağız! 

Genç kız sesini çıkarmadı, kalın dO' 
kasında gizli yüzünde hangi mananııı ' 
farketmeme kalınadı, koluma girdi, be~ 

{Devamı 6 ıncı ıalı d 

çüyor, biçiyor, hesab ediyor: . 0~ - Hakikat ancak benim bildiği~ gıbı 
yor; Ferhundenin kabahatlerini bastırm~ıı' 
tün bu ağlayıp sızlamak rollerini oynadı ıc, 
mediyor. Buna, kendisini iyice ina ~'dırJ118/ 
fa daha bu mevzu üzerinde zihin yorıııa1,ıı masasının gözünü karıştırdı, kağıd yığıll l 
Nimetten sakladığı Ferhundenin hapishB~ y 
derdiği resmi buldu, ona baktı baktı: il' 

Diye sabahleyin uykudan gözünü açar açmaz 
koşuyor, geliyor, babasının boynuna sarılıyor ve .. 

bir evlad öpücüğü veriyor; Ferhunde de yanların
da. Biraz daha serpilmiş ve annelilc güzelliğinin en 
olgun zamanına gelmiş. Şen, mes'ud, müteselli! İri 
yeşil gözlerindeki işvenin bütün cazibesile bu baba 
kızın sevişmesine bakıyor, bakıyor, kıskanıyor, 

- Meral... Hani annenin yanağı?. Ben öpme
dim' 
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- Bunun neresi yalan! Hasibe kadlJI; 
görürse acaba hala Ferhundenin masuııı !. 
da ısrar eder mi?. dedi. ve .. düşünmel<ıe 

Diyor, kollarını açıyor, Meral şen şen babası
nın kucağından fırlıyor, annesinin a,_çılan kolları a
rasına sıkışıyor, öpüyor, öptürüyor! Ve .. Refilc sa
adetinin kemaline ermiş bir baba zevkile doya do
ya bu levhaya bakıyor, göğsünü taze, canlı nefes· 
terle dolduruyor! 

Fakat, bir iki saniyeden fazla gözlerinde ya
şamıyan bu hayal sahnesi her nafile tahayyül te
sellisiztiğile tekrar gözlerinden silinince Refik içi
nin sızladığını ve akşam karanlığile loşlanan bir 
odanın içinde yapyalnız, her vakitkinden daha çok 
muztarib ve bitkin olduğunu hissetti ve .. Hasibe 
Hanımla geçen muhaverelerini hatırladı. Sonra, 
yavaş yavaş pencerenin önünden çekildi, manevi-

yatı, ruhu, canı tamamile çekilmiş de son bir ü
midle yaşamıya çalışan ölgün bir insan hayaleti gi
bi titrek, şaşıran adımlarla masasına doğru yürü
dü ve hemen koltuğa çöktü; bir ilci dakika böyle 
tamamile kendinden geçmiş bir holde şuursuz 
kaldı!. 

• •• 
- Fakat, bu kadın niçin Ferhundenin benim 

için ağladığından, sızladığından bahsetti?. 
- Çalışmıya gitmiş! Nereye?. Bunu niçin söy

lemiyor. Bilıniyor mu?. Gı1ya evde yokmuş, işta 
imiş. Yalan! Bütün bunlar Ferhundenin namuskar 
kalmak, namuskıir görünmek, bütün mes'uliyeti 
bana yükletmek için çevirdiği dolaplar. 

- Eğer Hasibe Hanımın söyledikleri doğru ise 

o halde o mektuplar, resimler neydi?. Hapishaneye 
gelen mektub kimindi?. Haydi bütün bunlar uy
durma .. diyelim. Bir mektup uydurulabilir. Hapis
haneye gönderilebileceği gibi; çeşid çeşid bir de
met halinde yatak odasına kadar da çıkarılıp cgard
rob• un bir tarafına sıkıştırılır! Fakat, bir erkekle 
beraber b~başa resim çektirilmesi de uydurula -
maz ya?. Demek ki, yine ben haklıyım?. 

Refilc ,masanın başında kafasını avuçları içine 
.alıp da tekrar biraz muhakemesini işletebildiği za
man yine hep bunları düşünmiye başladı! Hasibe 
kadının sözlerini teker teker hatırlamıya çalışıyor, 
aradaki tezadları bulmıya uğraşıyor, zihninin bü
tün takatini bu mevzuun tahliline hasrediyordu. 
Fakat, kim ne derse desin, bütün sövlenenleri öl-

etti: • l· 

- Hem, bu münasebets\z şey. Fer:f " 
günahsız olduğunu söylemekle benim alı 
duğumu kabul ediyorlar. Sanki, bu J<ııl ııl , 
beğenm\ş, sevmiş, alınış; bütün arzu ,•e.1~ 1 

geçtikten sonra da en ağır bir damgayı 8 -İ 
rup başımdan atmışım! Söylediklerindv' t 
mana çıkar? İşte, buna tahammUI edeme•~ 
unutmak, zindanda geçirdiğim ölü haY9 !>I ; 
mak, idamdan kurtulduğumu unutmak, ~ 
de Ferhundeden boşanma mektubu atdı~ı! 
mak, bu .resmin zindana bile bile, istıye 
derildiğlni unutmak, sonra da beni aJı P 
ithama kalkışmak, hakilcate göı yuıııfll 

? f 
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~asını, kardeşlerini zehirleyin bir kadın.- Kıskanç bir Aşık.- Kestane 
ağacının üzerinde.· Şövalye, bu müdhiş zehiri nereden öğrendi? .. 
1651 senesi ilkbaharının sisli bir 
~nü, Sen Süplis kilisesinin çan -
arı çalıyor, Şitler'in sivil müdürü 

4ı1ro Dobrayin kızı Matmazel Ma-
· -Margarit Dobrayn'le normandi
a alayı kumandanlarından Mar-

ti Rober dö Brcnvilliye'nin akit
erınin icra olunacağını haber ve
iyordu. 

Kilisenin duvarları sırma işle _ 
111eli kadife örtülerle süslenmiş 

vizeler, şamdanlar yakılmıştı'. 
ı-Jrglar çalıyordu. Parisin kibar ta
:ıakasına mensub büyük bir ka-
abalık vardı. ı 
Güvey alay üniformasını giyin. 

vardıktan az sonra şatonun bu 
odasında cinayetlerini tasavvur 
etmiş, zehirleri hazırlamıştı. Ba -
basım bu odada zehirle öldürmüş
tü. Yine bu odada misafirlerin· 
den sekizini zehirlemişti. Ölün -
ciye kadar sadık kaldığı, muhab
betini muhafaza ettiği sevgilisi 
ile bahçenin nihayetindeki ka.me
riyede buluşarak, sarmaşıkların 

gölgeleri altında cinayetlerini ka
rarlaştırmıştı .. 

Genç Markiz, arabanın kadife 
arkalığına dayanmış, gözlerini 
kapamıştı. Marki muhabbetle ka
rısına bakıyor, kendi kendin": 

~Valye s K d a·· l • en rua bütün gece kes tane agacı altındı du.r u. oz ennı 
zifaf odasının penceresinden ayıramadı 

rn· t· 
Gış. ı. Çok Yakışıklı bir gençti. - Zavallı! yoruldu. Uyuyor .•• 
elın b" · "l d ~ ' ır ıpck ınuolin robu ayni Diyordu. Fakat, tu uvagının 

t cnkte ı··ı ' d'kk t ll u duvağı He bir periyi an- altındaki masum çehreye ı a -
ırıyordu. le baksaydı, genç kadının uyu -
Başpa ·· l · · h t pas, mutad duayı okuduk madığını ve güzel goz erının va -

an sonra: şi bir hırsla parladığını farke -
t ; Allahdan size ebedi saadetler derdi. 

enni ederim' Zavallı ve masum olan ancak 
ler~Cdi. Gelin ~e güvey davetli- Marki idi. Karısı uyumuyordu. 

ın tcb ·kı ·· .. d N kilis rı eri arasında kolkola Zihnen meşgul görunuyor u. e 
ö .. eden çıktılar, büyük kapının düşünüyordu? Kimi düşünüyor-
nunde d M uran arabaya bindiler. du?. 

1\1 erasiın bitmişti. Kalabalık ya Bunu yalnız birisi biliyordu: 
aş Yavaş dağılıyordu. Davetli - Büyük kardeşi Jorj Dobray ... 
rden b . · · h ·· ırısı yanındakine: Evet, heşiresinin ru unu, yu -

d - Güveyin otuz bin lira vari- reğini, zihninden neler geçtiğini, 
d atı, gelinin de iki yüz bin lira onun kadar iyi bilen yoktu. Yü -
rahoması varmış... züne bakar bakmaz aklından ge-
- Fakat, gelin kocasını sevmi- çenleri tıpkı bir kitab okur gibi 

Yor: diyorlar. Ailesinin ısrarı ü- okuyordu. Onun on yaşındanberi 
zerıne kabul etmiş. yaptığı rezaletlerin hepsini bili -

- Gelinin pek serbest olduğu- yordu. Ah: Bu haşarı kız! .. . 
n u söylüyorlar. Delikanlıları çok SOFRANIN ALTINDA .. . 

vıyormuş... En son rezaleti arasından he -
.. Evet, ilıklcrine kadar tefes- nüz üç hafta geçmemişti. Nişan 

suh etmış hır kız .. . Daha on dört merasimi yapıldığı gece verilen 
ya~n.da iken baştan ~ıkmış, beka- ziyafette, müstakbel kocasının gö-
r tını kaybetmiş. Hattiı bir gün 
kardeşi, uşaklardan birınin kol - zü önünde .... 
1 Jorj Dobrny buna bizznt şahid arı arasında yakalamış ... 

olmuştu. 
- Bunu ben de işitmiştim. İş- Nikah mukavelesi imzalandık-

te bunun içindir ki kızlarımla te- tan sonra otuz kadar davetli ko-
rnasını menettim. 

B nağın büyük yemek salonundaki 
u ve buna benzer dedikodu-

} masaya oturmuşlardı . Bunların 
ar devam ederken Parisin 8 kı·- ı k b l 
ı ıepsi gelin ve buveyin a ·ra a an oınetre ilerisinde, Brenvilliyc idi. Yabancı olarak bir kişi var • 
i~~:~~d~, yeni gelin ve güveyi is- dı : Şövalye Sen Krua ... 

' ıçın hnzırlıklar yapılıyor - Marki ile Şövalye sılfıh .arka -
:u. Sofra hazırlanmış, gelin o - daşı idi. Arnlnrında çok samimi 
ası Yaseminler ve güllerle süs- bir dostluk vardı. Dnima beraber l nmışti. 
Markiz d" B su ayrı gidiyordu . 0 rcnvılliyc kocaya Maıki, sil5.h arkadaşının 7.iya -

fetinde bulunmasında ısrsr et • 
miştL Şövalyenin sofras~n~n ta 
ucuna oturtulması Markının ca
nını sıktı. Kaynanasile münaka
§aya başladı. Nihayet nişanlısı: 

_ Benim solumda otursun!. 
Dedi. Bu sözü söyleyişi Jorj'un 

dikkat nazarını çekti. 
- Benim solumda otursun!. 
Şimdi hatırlıyordu. Birkaç ~ün 

evvel şatoda verilen bir çay zı~a
fetinde nişanlısı ile şövalyen~ 
birbirlerine bakışları gözünün o-
nüne geliyordu. ~ 

o, hemşiresinin hoşla~dı~ er
keği dizlerinin önüne çok.tu:~e: 
nin usulünü pek güzel bıldı~ını 

biliyordu. . . 
0 gün, şövalye ile hemşırcsı a-

rasında gizli bir münasebet b.u .
lunduğuna kanaat . .getir~ıştı. 
Belli etmeden hallerını tetkık e
diyordu. Bir aralık dizinin üze -
rindeki solu yere düştü. Bunu al
mak için eğildiği zaman şö~al~e
nin ayakları arasında hemşıresı -
nin ayaklarını sığlığını gördü. 

Jorj ertesi günü şövalye hak -
kında 'çok mühim malümat edin-

di: 
Çok cesur, atak ve aşk ba~sinde 

o nisbette hafif bir delıkanlı. 
Kaplan gibi kıskanç ve \'ahşi. Son 
derece müsrif, hovarda. Fakat 
meteliksiz. Ne serveti, ne de maa
§ından başka bir geliri var . . Birçok 
kere, hiç yoktan düello etmış, ha
sımlarını yaralamış. 

İşte, Marki Breıwilliyeni~ cvı
ne kabul ve nişanlısına takdım et
tiği şövalye böyle tehlikeli bir 
macera adamı idi. 

Şövalye, kiliseden çıkarken bir 
fırsatını bulmuş, Markizin kula-
ğına yavnşça fısıldamıştı: . 

_Bu akşam ,.e asin Mnrkıye 

teslim olmayacağına bana yemin 
et! ... 

_Yemin ederim!... 

ZİFAF GECESİ 
Müthiş bir kıskançlı ın tcsirilP 
liren aşıkile teati ettıği son sö~ 

\ c verdiği va it bu idi. 
Araba şatonun kapısından gır

diği zaman hizmetçiler, ellerinde 
meş'alclerle koşuştular, yl'nı ev
lileri karşıladılar, odalarına .çı -
kardılar. 

Zifaf odasının ortasmda küçük 
bir masa hazırl anmıstı. Üzerinde 
soğuk yemekler, bir şişede şarap 

vardı. Yeni gelin, yorgun olduğu
nu biraz istirahat etmek istcdi
ği~i söyledi. Ve o akşam, yalnız 
o akşam için yalnız yntmasına 

müsaade etmesinı rica etti. Robcr, 
karısının bu nrzusuna canı sıkıl
makla beraber ses çıkarmadı. Bi
raz bir şey yemelerini teklif etti. 
Ve: 

_ şu İspanya şarabından bir 
yudum olsun içmez misiniz? Sa
adetimizin şerefine ... 

Markiz karlehi aldı, bir yudum
da içti. 

- Rober, bu şarap insanın asa
bını tahrik ediyor . .. 

iştiha, yalnız yedikçe değil, iç
tikçe de açılır. Genç kadın, ma
sanın üzerindeki istakoz salatası
na dayanamadı, bir parça aldı, 
yedi. Bir kadeh daha şarap içti. 
Sonra masanın başına oturdu. 

Bu sırada şiddetli bir fırtına 
çıktı. Şimşekler çakıyor, bardak
tan boşanır gibi yağmur yağıyor
du. 

- Robcr, şarap başımı döndür
meye başladı. Asabım geriliyor ... 

Dedi. Kocasının dizleri üzerine 
oturdu. Kolunu boynuna doladı. 
Fırtına cl'an devam ediyordu. 
Karı ve koca dalmış gitmişlerdi. 

Hızla şatoya yaklaşan bir beygi
rın avak seslerini, bahçedeki kö
pl'ğiı; havlamasını bile işitmemiş
lerdi. 

(l'uzısı (i mcı sahifede) 

IS- S O K T B L G & A I' - 2 t 1 d Tetrin ıım 

Kuzu ve 

Kurd N; "Semiz kaz,, nede 
Oyunu "italyan flOtOdDr,, 
oynamak ıstedığını Kadın parasile geçinen erkeklerin 

söyllyen hırsız 

varl •. ~mdadl. .. Hırsız var! Katil v az i f ele r i n e le r d i r ? e • 
Bu feryad, Pariste Kostagnar~ 

sokağında 18~ numaralı evdekı 
bütün kiracıları, geceyarısı tatlı 
uykularından uyandırmış, sofaya 

Yazan: BE Dl GONDOZ 

fırlatml§tı. 

Bağıran; birinci katta, küçük 
bir apartımanda ikamet eden 
Matmazel Milliyon idi. 

Genç kadın yatağına uzanmış, 
roman okuyordu. Bir aralık açık 
pencereye baktı. Ve bir adamın 

içeri girmiye çalıştığını gördü, fer

yadı bastı. 

Yabancı, hemen odaya girdi ve 
kadının üzerine atıldı, bıçağını 

çekti: · 
- Kuzucuğum, dedi. Bağırma, 

yoksa boğazlarım seni.·· 
Komşular yetiştiler ve hı~sızı 

yakaladılar, polise teslim cttıler. 
Mütecavizin hüviyeti hemen 

tesbit olundu. 
yersiz ve yurdsuz bir serseri. .. 

İfadesinde sadece şu sözleri söy 

ledi: 
- Kuzu ve kurt oyunu oynn

mak istemiştim. Kurt bendim. 
Birçok sabıkası olan ve zabıta

ca aranılan serseri tevkifhaneye 
gönderilmiştir. 

• 
1 

! 

L 
mBDIS!SE~--mll-------------------
A e r l i k çağında neler 

. ? 
yapmış .. 

İngiliz propağandasını Umumi 
liarbte anlamış 

Alman Devlet Reisinin çocuk· 
luk ve gençlık hnyatına dair tet
kikat yaparak yazılar yazan İn
gilizlerin bu ncşriyatınd~ Lond-

ılaftalık bir gazetesındc çı-
ranın . 
kan kısımları birkaç gün sı'ö'l ılc 
cSoıı Telgraf• yazmıştı. Her II~~
lerin Umumi Harbden cv~·el Mu
ııihte kira ile oturduğu bır oda • 
nın sahibi olan kadınııı anlnttık
ları \'C sonra Her Hitll'rin Alman 
Devlet Reisi olunca ~u ~a~ının 

·d'p kendisini nasıl gordu~u an-
gı ı . . ı· 
!atılmıştı. Kadının verdığı m~ u-
ınat bu itibarla çok şayanı dık -

katti. .
1 914 agustosun~a harb ilan ~ı -

d 'ğ' zammı Her Hit~r ev sahıble-
ı ı 1 • 

rine veda etmiş ve harbe g' ' nış-

t . Lakın kendisi Avusturyalı olır. 

duğu için Alman ordusunda as .. -
kerlık etmek için daha evvel mu
saade almış ve bunu temin edin
ce Münihtcki alayına iltihak e~-

lngiliz gazetesinin ynz<lı~ı ~ı
ğer safhalar artık Her liıtleı m 
ıniş bulunuyordu. . 
Umumi Harb esnasındakı haya -
tına dairdir. Bu malumatı da 
cSon Telgraf• şöyle huliisa ede
cektir: 

Umumi Harb devam ettiği müd 
detçe genç Adolf Bitler hep garb 
cephesinde bulunmuştur. 1916 teş
rinievvelindc yaralanmış, sonra 
Berlin civarında bir hastahane -
ve getirilmiş, sonra iyileşerek 

~Iünihteki kıt'asına gitmiştir. 
Ondan iki sene sonra da yine 

ayni nyda Hitler 1 pr cephesinde 
gözlerinden yarnlanmıştır. l!H 7 
eylCılünde nişan alınış, 918 sene
sinde de kendisine harbdc ıtöster
diği yararlık dolayısile ınensub 

olduğu alay tarafından bir tak -
dirname verilmiştir. Yine ayni se
nenin ağustosunda ayrıca demir 
salib nişanı almıştır. Bunları va-

zan İngiliz muharriri o zamanlar 
Her Hitler ile beraber askerlik 
arkadaşı olan kimler vı)-sa onları 
bularak kendilerinden birçok rna 
ICımat almı~iır. 

İşte bunlardarr Her İgnas Ves
tenkirner'in verdiği izahat, an -
Inttığı hatıralar şayanı diltkattir. 
Şimdi Her Hitlcr~n fırkasının ga; 
zetesi olan Beobahter gazetesinin 
matbaasında çalışan Her İgnas 
eski zaman hatıralarını şöyle mı -
}atıyor: 

- Evet.. Bitler bizim meyus ol
duğumuz zamanlar bize kuvvet 
ve cesaret verirdi. Herşey fena 
giderken o bize iyi şeyler söylerdi. 
Her şeyi yapabilirdi. Fakat elin
den gelmiyen birşcy vardı: Ye • 
mek pişiremezdi!. Bir de bizim 
anlamadığımız birşcy vardı: Ki -
liseye merasime giderdi. Halbuki 
bizim çoğumuz çokianberi bu gi
bi şeyleri bırakmıştık. Bunu an
lıyanuyorduk. Harbin ilk senele
rinde Hitler orduya gönüllü gibi 
i)itirak etmişti. 16 ıncı Bavyera pi
yade alayında 148 inci olarak kay 
dedilmişti. 914 s.enesi ağustosun
da Umumi Harb başlamış, Bitler 
Münihte kıt'asına iltihak etmiş, 
talimlere başlamıştı. Nihayet ta
limler artık kafi görülerek bitti. 
Hitlerin bulunduğu alay o sene
nin 21 teşrinievvelindc cepheye 
gitti. Yukarıda ismi geçen Her 
İgnas Vestenkirner askerlikte si
perlerde hep Her Bitler ile arka
daşlık ettiği için onun hayatının 
o safhasına dair birçok şeyler an
latabilecek mevkidedir. O za -
ınanki askerlik hayntını anlatır-
ken şöyle diyor: 

Gündüz bütün gün gidiyorduk. 
Gece Ren nehrine geldik. Marn 
ve Ezn gibi büyük muharebeler 
o zaman bitmiş bulunuyordu. An-

( Devamı 7 inci sahifede) 

Kelimenin etimolojisi hakkın - ı 
daki daki fikirler muhteliftir, as
lını bilen yok gibidir. cLitret, ka· 
musunda bundan bahsetmez. 

JJgolulara, eskiden bizde cüs -
tüncü• derlerdi. 1937 de bu ad 
cJigolo ya çevrildi. 

Alman kadınları Jigooolo, Ame
rikan kadınları da Jigollo diye te
laffuz ederler. Ve bunun ne yağ
lı, semiz bir kaz, ne de bir İtalyan 
musiki aleti olmadığını pckalA 
bilirler. 

Jigololar, Jigololuklarını sak -
lamağa lüzum görmezler. Görme
mekte de haklıdırlar. Çünkü bu, 
son zamanlarda içtimai bir ihti
yaç halini almıştır. Bazılan: 

1 

Beynelmilel bir jigolo tipi 
- Jigolo mu? .. Bu bir yarad' • .. 

Belki hakları var. Bazıları dı : 
- Bir parazit (tufeyli) dli Der

ler. Belki böyle diyenlerin de 
hakkı var . .. 

Fakat bütün bunlara rağmen 

Jigoluların sayısı da çoğalıyor. 

Kocalar; vakitlerini tamamlie iş
lerine ve güçlerine hasr ve karıla
rını ihmalde devam ettikçe hiç 
şüphesiz daha ziyade· çoğalacak
tır. Kadın rahat ve huzur içinde 
meşgalesiz ynşadıkça kalbinde 
bir boşluk duyar. Mutlaka sev -
mek, sevilmek ister ... 
Kocasından başka erkeğe bak

mıyan, kocasının muhabbetinden 
başka bir şey düşünmiyen, 45 nl 
geçtiği halde ondan, çocukların
dan başka bir şeyle meşgul olmı
yan kadınlar çok değildir. Tnbii 

bu gibiler Jigolarla me§gul olmaz
lar. Esasen olmaya da vakitleri 
bulunmaz. 
Meşhur psikologlardan blrl: 
cJigolo, aile ağacı kemiren, çü

rüten, kurutan bir ku\rvcttlr ... > 

diyor. 
Biraz milbaltığalı ama yalan da 

değil. Fakat jigololar dalma mu
zır değildir. Jigolo dalma cmu -
hnbbet. satmaz. Sevmeye, sevil
meye ve bilhassa teselliyo muh
taç kadınların bu ihtiyaçlarını 

gençliği, harareti ve samimiyeti 
ile temine çalışır. Buna mukabil 
ufak tefek hediyeler kabul ettiği 
olur: Bir kravat iğnesi, blr çift 
kol dilğmesi, bir sigara ağızlığı, 

sevgilisinin bizzat yaptığı bir pul 
over, ilah gibi... 

Fakat, münasebatta bulunduğu 
kadından bir altın tabaka, bir pa· 
ra cüzdanı veya çantası alanları 
taşlamak lazım gelirse Ankar 
caddesinin taşları kafi gelmez ... . .. 
Kırk beş yaşlarında bir bayan 

tanırım. Çok nazik, çok zarif bir 
kadındır. Tahsili, terbiyesi yerin
dedir. Çok ta güzel konuşur. Ben
den hiç bir sırrını saklamaz. Kal
binin bütün arzularını, acılarL 
anlatır. 

Geçenlerde ziyaretine gitmiş
tim. Nasılsa Jigololardan bahis 
açıldı. Sayın bnyan, deve kuşu 
tüyü yelpazesini sallıyarak: 

- Jigololor hakkında pek fena 
söylüyorlar. Doğru değil bu ... 
Bunu söyliyenler de yaşlı diplo-

kilmiş tüccarlardan ..ıaşkası de -
ğil ... Jigoloların asri hayatlnkl 
mevkilerini, hizmetlerini takdiı 

cdemiyen birtakım düşüncesı.ı: 
kimseler . .• 

cBen, on dokuz senelik evli biı 
kadınım. Kocam çok iyi bir adam
dır. İşinden, evinden başka bir 
şey düşünmez. Bir dediğimi iki 
yapmaz. Sabahleyin çıkar, akşam 
geç vakit, yorgun argın gelir. Bir
birimizi kucaklar, öperiz. İşte o 
kadar. Sonrası sıfır ... 

- Tabii kalbinizdeki boşluğu 

dolduracak bir gönüllüye ihtiya
cınız var ... 

- Elbette... Kocası tarafındnn 
ihmal edilen kadınlar pek çoktur. 
Bunlar sevilmek, sevmek ihtiyacı
nı hissederler. Ben de, itiraf edi
yorum, ayni ihtiyacı duydum. 
Tabii barlara, eğlence yerlerine 
gidip bu ihtiyacımı tatmin ede -
cek birisini nrıyamnzdım. Buna 

(Devamı 7 inci sahifede) 

------------~~~~~~~---~---------------------~---------~~ 
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Memleket içinde ucuz seyahat MARKiZ 
(1 inci sahifeden de\'am) 

rol idangı altınd .. seyahat edecek 
halkımıza da Devlet demir •olların 
da talebe grupları için yapılan 

tenzilatın tatbik edilmesi turizm 
ofbi tarafından kararlaştırılarak 

bu hususta alakadar makamlara 
müracaat tensib olunmuştur. 

Komple bil~tlerde 2 inci mevki 
tren yataklı, 4 gün otel. gezme, 
eğlenme, yemek masrafları da
hil olacak ve fevka15de az bir uc
retle satılacaktır. 

Evvela Ankara üzerine yapıla
rak baş şehrimizi İstanbullulara 

ve bütün halka tanıtmıya yarıya
cak olan bu ucuz seyahatler bila

hare İzmir, Bursa gibi büyük vi

liıyetleriınize teşmil olunarak bü

tün Türkiye için geniş bir prog
ram hazırlanacaktır. 

'iç turizmin ilk planını ve bu 
seyahatlerin 1 incisıni İstanbul -

Ar 'rnra yolculuğu teşkil etmekte
dir. 
Diğer taraftan Marmara havza

sıııJa yapılması düşünülen top
lu seyahatlere de önumuzdeki yaz
dan itibaren başlanılacaktır. Bu
nun için Denizyolları İdaresinin 

yeni vapurlarından bazıları sıra 

ile kiralanacak ve İstanbullular 
Bursa, İzmit, Karamürsel gibi 
yakin yerleri vapur yolculuğu, o
tobüs, yemek ve eğlence de dahil 

(5 inci sahifeden devam) 
- Ne güzel şarap bu! Bir ka -

deh daha verir misin? ... 
Bu suretle saatler geçti. Saba

hın üçı.i oldu. Zifaf odasının mum
ları hala yanıyordu. 

- Rober, sevgili Rober ... Sar
hoş oldum. Yatır beni yatağıma .. 

Marki, karısını kucağına aldı, 

yatağın ipek örtüsünü kaldırdı, 

yatırdı. Sonra mumu üfledi. Ken
di de yanına uzandı. 

olmak üzere ,3, lira mukabilinde KISKANÇLIK 

görüp tanıyacaklardır. _ Şimdi kendilerine haber ve-

....................... ·- ............. . 

Bilmukabele önümüzdeki yaz . . 
1 rınız .... 

Ankara, Balıkesir, Sivas, Kayseri Oda hizmetçisi bu sabırsız mi-
gibi yerlerden İstanbula da toplu safire, Marki ile Markizin pek geç 
gezintiler yapılacaktır. yattıklarını, kendilerini uyandı -

4 günlük bir ikamet, 2 inci mev- ramıyacağını söylüyor, biraz sa-

kadar yatılır mı? ... 
Bu sözü söyliyen şövalye Sen 

Kruadan başkası değildi. Çok a
sabi bir halde bulunuyordu. Ren
gi sapsarı olmuştu. Hizmetçi şa
şırdı. O sırada yanından geçen 
Berfam Döşambrı: 

Madam zili çaldı. Yanlarına 
gidiyorum ... 

Dedi. Ve bir an sonra geldi. Şö
valyeye parkta beklemesini söy

ledi. Markinin dostu, şatonun ter
tibatını pek güzel biliyordu. Par
ka çıktı, nihayetteki kameriyeye 
gitti, kanapenin üzerine oturdu. 
Bitkın bir halde idi. Bütün gece 
gozunu kapamamıştı. Vücudu 
baştan ayağa titriyordu. Mütema
diyen tekrar ediyordu: 

ki yataklı gidip gelme tren, otel, londa beklemesini rica ediyordu. 
ve yemek ile tarihi müze ve a- Fırtına durmuş, rüzgar ve yağ-

- Sonu yarın -

1 
Memlekette bidelerin gezilmesi de dahil ol - mur kesilmişti. 

mak üzere bu seyahatler adam - Saat on bır oldu. Bu saate Çocuk OYUOICJTJ 
t~~şına ,30, liraya yapılabilecek- i=o=o .. =rt=s=a=b=ık=a=ıı=n=ı=n=ı (Birinci sahifeden d"vam) 

müsaade olunmıyacaktır. 
============================== Bu arada atıcılık, güreş ve saı-

K d v u tuzak re gibi oyunlarla ço~ııklarımızın (Dış politikadan devam) 

KAYIP 

İstanbul Otuz Dokuzuncu ilkmek

kpten 935 senesi mezunu olarak 

aldığım ,3. numaralı şehadetname

mi kaybettim. Yenisini alacağımdan 

eoosinin hükmü yoktur 

Sıdıka kızı 

Hafize Mur 

dır. Hakikat fUdur kı bu teklif İ
talysya değil, Almanvaya yapıl
maktadır. Çünkü İtalya ile Ma -
caristan arasında ötedenberi iş -
birliği yapılmakta idi. Ve Maca
ristan esasen İtalyanın kuvvetli 
yardımına mazhardır. Verilen ha
berlere göre, Slovak - Macar gö
rüşmeleri tekrar ve bu defa Bra
tislavada başlıyacaktır. Almanya
nın bu görüşmelerde hirnaye:;ine 
giren Çekoslovakya ile yardımına 
sığınan Macaristın arasında uz
laştırıcı hır rol oynaması bekle -
nır. 

ur ug bünye ve sıhhatlerine uygun ge-
lecek olan oyunlnr oynanacaktır. 

A. Ş. E~MER 

Beyoğlu birinci sulh hukuk mah
kemesinden: 

Hazine Muhakemat Müdiriye

tinin Ayazpaşada İstanbul palas 

apartımanında 26 numarada Ha

san Ticimer aleyhıne açtığı alt -

mış hır lira kırk kuruş alacak da· 

vasının cari duruşması sonunda 

altmış hır lira kırk kuruşun 13/ 

5/938 günunden itibaren yüzde 

beş faiz ve yüzde yedi buçuk a -

vukatlık ücretile tahsiline dair 

verilen 15/9/938 tarihli hükmün 
müddeaaleyhin ikametgahının 

meçbuliyetine mebni ilanen teb -

liğine karar verilmiş olduğundan 

müddeti kanuniyesi zarfında iti

raz veya temyiz etmeniz hülasayı 

hüküm makamına kaim olmak ü-

(1 in<i sahifeden devam) 
nünden gitmekte olan Feyzullahı 
geçmiş ve hızla yolunn devam e
derken cebınden mendilini çıka
rır gföi bir vaziyet alarak içi ga
zete kağıdlarile doldurulmuş olan 
cüzdanını düşürmüş ve yoluna de
vam etmiştir. 

Feyzullah Kürd Mustafanın cüz
danını düşürdüğü yere varmadan 
arkadan gelmekte olan Hakkı he
men ileri atılmış ve yerdeki cüz -
danı aldıktan sonra Fcyzullahın 

yanına sokularak: Arkadaş bu cüz
danı bulduk. şöyle tenha bir yere 
gidelim ve içendeki paraları pay
laşalım diyerek Feyzullahın ko -
luna girmiştir. Tam bu sırada geri 
dönmüş ol!'n Kürd Mustafa ya -
nında Ekrem ve Hüseyin olduğu 
halele kolkola ilerlemekte olan 
Feyzullah ıle Hakkının yanına ge
lerek: 

- Biz ;;ımdi burada para cüz- 1 

danını düşürdük. Siz buldunuz. 
Şimdi üzerinizi arı:·ocağız. 

Demi ]er ve neye uğradığını an
lamıya vnkit bulamı\'an Feyzul -
lahın ceblerinli aramışlar ve 
içinde on lira bulunan cüz -
danını aldıktan sonı·a kaçmıya ha
zırlanırlarken tam bu sırada kar
şılarında emniyet ikinci şube ü
çüncü kısım memurlarını bulmuş
lar ve kaçmıya muvaffak olamı -
yarak yakayı ele vermişlerdir. Bu 
dört sabıkalı bugün adliyeye ve -
rilmişlerdir. 

--=o=--
zere ili'ın olunur. 38/864 

Beyoğlu birinci sulh hukuk ha 
kimliğinden: 

Kıymetli bir vakıf 
- memurunun irtihali 

• 
Hazine Muhakemat Müdiriyetinin 

Kemal Ali ve Kasımpaşada Hacı 

Hüsrev caddesinde 103 numarada 

Mehmet vasisi Sabri aleyhlerine 

açtığı alacak davasının cari duruş

ması sonunda yirmi dokuz lira alt -

mış yedi kuruşun 30/4/937 giinün-

İstanbul vakıllan başmüdürlü
ğü levazım mümeyyizi Bay Halid 
dün Laleli Belediye apartıman -
larında 16 numaralı dairedeki e
vinde!' irtihali danbeka etmişti. 

Cenazesi bütün arkadaşlarının hü
zünlü teşyii ar~sında kaldırılmış-
tır. 

Merhumun kederli ailesine ve 
evkaf idaresindeki mesai arkadaşden itibaren yüzde beş faiz ve yüz-
larına taziyet beyan ederiz. 

de yedi buçuk ücreti vekaletle tah- ı-... f-st_a_n_b_u_l..;İ:.k_in_e_i_,İ:.c-ra_M_e_m_u-rl_u_ğun_
siline dair verilen 7/4/938 tarihli 

dan: 
karar müddeaaleyhin ikametgahı-

Dairemizin 36/3028 numaralı dos
nın meçhuliyetine mebni ilanen teb- yası ile mahcuz olup bu kere para-
liğine karar verilmiş olduğundan ya çevrilmesine karar verilen Kur
müddeti kanuniyesi zarfında itiraz tuluşta Feriköy Baruthane cadde
veya temyiz etmeniz hüliisayi hü- sinde 61 numaralı evde muhtelü 

k .. k k · lmak .. cins ev eşyasını birinci açık arttır-um ma amına aım o uzere .. .. 
ilan olunur. 371719 mada 27 /10/938 Perşembe gunu saat 

15 ten 17 ye kadar yapılacaktır. Bu 
ZAYİ - İstanbul İthali'ıt güm

rüğünün 54509 sayılı 3/5/938 ta
rihli beyannamesine aid 292705 
numaralı 3/5/938 tarihli makbu
zunu kaybettik. Yenisini çıkara -
cağırnızdan kaybolanın hükmü 
yoktur. 

Fındıklıda 126 numarada 
Ermis konserve fabrikası 

arttırmada mahcuz eşya muhammin 
değerinin 'X 75 şini bulmadığı tak
dirde ikinci açık arttırması l/ll/38 
de Salı günü ayni saatte yapılacak
tır. Alıcı olanlal'. muayyen gün ve 
saatte mahallinde hazır bulunacak 
memuruna müracaat ederek alma-
ları ilan olunur. 36/3028 
--- -

Bırçok mekt,·bleromizi'1 bahçe
leri çoculd~rın serbestce oynama
larına mıisaid bulunmadığından 

badema yapıl cak olaıı mekteb 
binalarında bahçelere daha bü -
yük yerler verilmcsı ve hhlen şeh 
rimizde mektcb olarak kullanıl -
makta olan binalardan bahçeleri 
dar olnnların oyun sahalarının 
genişletilmesi kararlaştırılnu.~tır. 

Bunun için mekteb bahçelerinin 
yanındaki ev ve ar;3lar istimlak 
olunar ık mektebe ilh<.:k edılecek
tir. 
Diğer taraftan badema her pa

zar giinü her mektebin 1 sınıfı 
temsil verecektir. 

Sahnesi müsaid olmı0 an nu.k -
tebler bu temsilleri civar halk
evlerinde vcrecek.erG.ir. 

Temsillere talPbe velileri çağı
rılacak ve muvaffak olan talebe
lere mekteb idareleri tarafından, 
Maarif Vekaletince gönderilecek 
imzalı kitablar hediye edilecektir. 

Vekalet ayni suretle çocukları 

derslerine fazla çalışmıya teşvik 

etmek maksadile tevzii mükafat 
usulünün de ihdasını ve derslerde 
mutemayiz talebelere imzalı ki
tablar hediyesini düşünmektedir. 

İlk mekteblerde oyunla beraber 
temsil zevkinin de uyanması için 
alınacak diğer tedbirleri tesbit et 
rnPk ve oyunları, eğlenceleri, tem
silleri intihab eylemek üzere bir 
heyet teşkil olunması kararlaştı

rılmıştır. 

Heyet; bugünlerde faaliyete ge
çecektir. Ayrıca; yakında, ilk 
mekteblerde oyananacak temsil -
ler için de muharrirlerimiz ara -
sında bir müsabaka açılacaktır . 

İstanbul ve Anka<a ilk mekteb
lerinin vereceği temsillere aid de
korlara da bilhassa itina olunacak 
ve şehrimizde bu dekorlar •şehir 
tiyatrosu, nda, Ankarada tiyatro 
mektebinde hazırlanacaktır. 

l:Sir dü~ün gecesi 
(4 iincü sahifeden devam) 

dük .. İlerde yüzlerce fanusun, 
Çinkari karpuz fenerin, renga -
renk ışıkları altında binbir gece 
masallarının şark dansözlerine en 
kıvrak göbek attıran bir sahm•sini 
andıran piste doğru yürüdük. Ka
ranlıktan aydınlığa çıkış, beni; 
daldığım his diyarından, rüya a
leminden ayırıp da maddi bir ale
min kaskatı göğsüne düştüğümün 
anlayışını meydana getirdi. 

Piste çıloşımız yüzlerce sarhoş 
çiftin ayarsız alloşlarile karşı -
landı. 

- Maşallah'. 

- Bravo! ... Sonu var) 

DENiZBANK 
~ıuı ııuı•u"'°"'""'-•----~~~ 

Tamiraf ve inşaat eksiltmesi 
ite SABA H, ÖGLE ve AKŞAM 
her yemekte n 

Bankamız Deniz Emniyeti servisine aid Dumelifenerindeki Radyo
far istasyonunda, sayren binasında ve Şilenin Alacalı mevkii ile 
Kilyosta yapılacak inşaat ve tamiratın eksiltmesi 31/10/938 pazartesi 
günü sabah 10 da Bankamız binasında Yapı ve Binalar servisinde 
yapılacaktır. Şartnameleri almak istiyenlerin 20/10/938 tarihinden 
itibaren mezkur servise müracaatları lüzumu ilan olunur. --

s onra mun taz a man 
fırçalayınız. 

di,ıerinlzl 

r:~~=:l:;~n: 1 °' ~-;;-':ıciteşrinin yirmi beşinci 

1 
salı günü Ramazını şerifin ip -
tidası olduğu nan olunur. 

Franko 
Gene meydan 
Okuyor 

1 

/ Harh edecekler 
Budapeşte halkı, Ç 

nü 1848 kurtuluş harb• 
Macar ordusunda kuJ11 
miş olan Polonya gen 
heykeli önünde Macar 
luğu lehinde tezahura 
muş ve iki memlekel 

müşterek bır hudud 
miştir. 

Paris 21 (Husus)- Yirmi bin 
İtalyan gönüllüsünün Franko kuv 
vetlerinden ayrılmış olması Ge -
neral Frankoyu maddi ve manevi 
surette müteessir etmiş görün -
memektedir. 

(1 inci sahileden devam) 
ordusunun Basarabya hududun
daki büyük manevrası devam et
mektedir. Manevranın hedefi bu 
cepheden gelecek herhangi bir ha
rekete karşı Romen müdafaasının 
tesbitidir. Romanya Almanya ile 
dost kalmak ve herhangi bir ihtila
ta meydan vermemek için Leh ve 
Macar taleblerini reddetmiştir. 
Romanya şimdiki siyasetinde de
vam etmek, Almanyaya karşı da 
bir cephe almamak ve dostluk po
litikasuıı idame etmek kararın -
dadır. 

ROMANYADAKİ MACARLAR 

ALMANLARLA 
ARASINDA BİR :MÜ 
Prağ 21 (A.A.) - Si 

lovaklarla Alman muh 
sında Melnık'in şim•I' 
viç'de Alman kıtaatını 
tında bulunan mıntaka 

da bir hiıdise olmuştur. 
dört kişi ölmüş. AJmaJ' 
birçok kişi yaralanrrıı, 

üzerine Çek Haricıye 
man hükümetindcn .. 
ve tahkikat yaparak 

cezalandıracağını vııde 

Amerikan gazete muhabirlerine 
beyanatta bulunan General, Mu
solininin ve İtalyan milletinin 
kendi davasına karşı gösterdiği 

müzaherete teşekkür ettikten son 
ra sözlerine devam ederek şun -
!arı söy ]emiştir: 
•- Davamızdan herhangi bir 

feragati kabul etmiş değilız. Mad
di ve manevi bütün kuvvetimizle 
mücadelemize devam edecegız. 

Zaferi behr·mehal istihsal edece -
ğimizdt>n asla şüphe rtmıyoruz. 
Ecnebi gönü' lülerin aramızdan 
çekilmiş olmaları kuvvetlerimizin 
hiçbir zaman eksilmesine mey -
dan vermiyccektir. Onların yeri 
muallem diğer yeni kıt'alar tara
fından alınmıştır• 

General Franko hüküın~çı İs
panyanın mcvcudiyPt ve vazı~·eti
ne de temas ederek sözlerim şu 
cümlelerle bitirmiştir: 

Paris 21 (Hususi) - Romenle -
rin Transilvanyadakı Macar ekal
liyetleri üzeride de hak iddia e
decekleri yolundaki şüpheleri 
şimdilik siyası mehafilde isabetli 
bir görüş mahsulü telakki edil -
memektedir Bu mehafilin temi -
nıne göre Çekoslovakyanın inkı

sammclan sonra Avrupa coğrafya-1=========-""I 
sının yeniden tadıline ba~ta !n - Bakırkö · Sulh Huktı~ 
giltcr" - Fransa ve İtalva olmak ğindt•n: 

üzere bılhassa bu iıç devlet marn İstanbul \'llayeti :r.l 
olac:ı.klardır Aksi halde yalnız M"d .. 

1
-- · t af ı l 

u ur ugu ~1r ınc · n Ronıan.vadaki fllacar ekalliyetleri da 

•Biz tek İspanya tanıyoruz. O 
da, dörtte üçüne filen hiıkim ol
duğumuz İspanya hükümetidir 
İspanyanın tamamına ve bütün -
lüğune hfıkim olmak ilk hedefi
mizdir. Hükümetçilrrın daha faz- 1 
la mukavemet sarfedebileceklerine 
ihtımal vermiyoruz. Yakında kat'i 
n 'ticeyi istihsal !'imek için ordu
larımız yeni bir taarruza geçecek
tir.• 

mevzuu bahsolmıyacak büvük yare alayı subayların 
harbdt·n sonra teşekkül eden ·veni) nezdinde t'meklı ka' rrıak 
d.evlctlcrle eski devletler ar..;,i _ lah ile. Yeşılköv. Ha•• 
sınde kalmıs olan biıtı.in ekallıvet- mektebı muallımı bınblll 

!erin ayrılm~sı ve milli vahdetle- \ve Tevfik aleyhlerine 3 

rine avdet etmelerı davası ortaya 1 nın yapılan mahkemesill 
çıkacaktır ki, bu da hemen bütün ialeyhlerden Sadullah 
Avrupa devletleri hududlarının mun mahal ve ikamet 
vr:u ba ·tan çızilmesı vazıvetini or- b 1 d • b · 

1 
blı~ 

· • u un ugu erayı e 6 
taya çıkaracaktır ki. hiçbir dev - davetiyeler zahrına verı 
ktın bôvle hır iftiraka ne taham-

1.. • d · el · · k- hatt"n anlaşılmı ve mu u ne e musaa esı ım ansız 

görülmektedir. 

YENİ MÜZAKERE 

temyız daıresinı nakzın• 

ısrar talebinde bulunup 

dıklarını ve hangi cıhetı 
Peşte 21 (Hususi) Macarlarla . . . . . . 

Ç k l k 1 d ki . _ tiklerını ıtırazen bıldi e os ova ar arasın a · yenı mu-
zaknenın çok çetin ilerliyereği muhakemenin de 26/11/ 
tahmin edılmektcdir. tesi saat 10 a talik edı!roi# 

Varı;;ova 21 (Hususi) - Macar- mebni yevmı mahkemeye 
!arla Çekler arasındaki müzake- veyahut bir vekil gönde 
renin her halde bir itilafa vasıl kuk usulü muhakemelefl 
olacağı kanaati burada muhafaza maddei mahsusasına te 
edilmekte ve Almanyanın da bu makamına kaım olmak 
hususta ıcabcden tavsiyeleri her daranın malümu olmak 
iki tarafa da yapmaktan fariğ ol-

Muhtelif kaynaklardan temin 
edildiğine göre Musolini İtalyan 
gönüllül~ri ekmiş olmakla bera
ber İtalya Franko hükUmetine 
muhtaç olduğu hrr nevi harb mal
zemcsını kredi ile satmayı temin 
etmiştir. Franko Fas muslüman
larından müteşekkil bir kolordu 
daha teşkil ederek Madrıd cephe
sine getirmiştir. 

Lol'<lra 21 (Hususi)- Temin e" 
dildiğine göre İngiltere hükumeti 
Franko ve Cumhuriyet hükumet
leri arasında daha fazla kan dö -
külmesine mani olacak ve İspan
yadaki sulhu tesis edecek yeni bir 
tavassut planı hazırlamaktadır. 

mıyacagı tahmin edilmektedir, 

NOKTAİNAZAR TEATİSİ 
DEVAM EDİYOR 

Budapeştc 21 (A.A.) - Perşem
be günü öğleden sonra da Kanya 
ile Lubienski, noktai nazar tea 
!isine devam etmişlerdir. 

MÜŞTEREK HUDUD 

Budapeşte 21 (A.A.) -
telgraf ajansı bildiriyor: 

Macar 

oiunur. 

İstanbul Vakıflar Direktörlüğünden: 

s~mti ve mahallesi 

Aks;ıray, Haseki 

Şehremini, İbrahim Çavuş 

Mahmutpaşa 

Yenikapı Katib Kasım 
Çarşıd~ 

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

Dayehatun 

Aksaray, Çakırağa 
Şehremini İbrahim Çavuş 
Topkapı, Beyazıtağa 

Samatya, Hüseyinağa 

C•dede ve••a sokıjtı 

Bayram Paşa tekkesinin 

Yayla camii 

Sultan Odalaıı 

Yenikapı 

Kazazlar Orta 

• • 
• • 
• 
• 
• 

Alemşah 

Tarım Taşhan 

Kolancılar 

• 
Parçacılar 

Keseciler 
Ressam Basmacılar 
Kalcılar 

Kahvehane 
Terlikçiler 

Kesccıler 

Gelincik 

No. su 

1 

12 

15 

~7-59 

69 

2!ı 

2& 
35 

'J:I 
16 

fi 
9 

11 
14 
10 

5 
25 
30 

11 
11 

46 

25 
Yor!(ancılar 24 

Piısküleüler 4 
Cevahiı' Bedestanı ikinci adada 43 
Şerif ağa 124 

• 54-55 

Bedestan ikinci adada 28 
Bedestan deııınunda 

Cevahir Bedestanı 2 inci ada 

Cevahir Bedestan• 1 inci ada 
Hamam 

Namık Kemal 
Cami 

Kalburcu Mehmed 
Kulluk 

21 

27 

38 
7-9 

12-14 
16-14 

1 
6 

Cinsi 

Harem dairesi 

Hane 

Sultan hanında 

Dükkiın 

• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
Dolap 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

Dep< 

Arsa 

• 
• 
• 

oda 

Yukarıda yazılı mahaller 939 senesi Mayıs sonuna kadar kıraya verilmek uzere açık 
çıkarılmıştır. İstekliler 1/Teşrinisaı;i/938 Salı günü saat on beşe kadar Çemberlitaşta htanııııl 
Başmüdürlüğünde Vakıf Akarlar k alemine gelmeleri. (7716) 



ÖLÜM AKINI 
[Bıiyiı~ ~arbde Osmanlı donanmasının İmroz ve Mondros baskınlarile dönüşte 
~ıdıl!ı nın batışını, Yavuzun yaralanarak düşnıaıı hava filolarının bomba yağmuru 
a tıııda Çanakkalede karaya oturuşunu aıılataıı deniz tefril:ası .. ] 

No. 
2 

ıt11-oşon iki fırka üzerine tertib 
ttiği Osmanlı filosunu sık sık 

Kara denize çıkarıyordu 
~mcsi, Limposla İngiliz talim 

iıı'yetinı kuşkulu bir asabiyete 
P uklerken, Osmanlı hükc•rncıile 

kı üzerınde Alıııanl;ııa karşı 
ın hır st.:mpati uyrınıı~a llil in
t•tmiş, n1erL1simle 0-;•nanıı <lo
ınasına iltihnk eder. bu gemiler 
<'rbcrlık ilim eden Osrr.an lı l'Ü· 
netinın deniz kuvvetlerini iş 
'cl'k bir kabiliyete çıkarmış· 
'az"cl kar• · d k ' ı .' •'"'" a endi işinin 
k nihayet bulduğuna kanaat 

l t'n İngiliz taı· · ım lwyct inin 
mlt·ketı,.riııe dönu··s" d ':iun en son-
Alm•n Amirali S . O .. usun smanlı 

': n.ması kumandanlığına tav in 
mış, Alınan muallimlerin .el 

rıne ·ı · verı en donanına talim ve 
lbıkallara bnşlamı<lı 1. ·t , "r · • ş e, Al-

n) anın Fraııs·ıya R . it ~' , usvava In-
~r~yc• bunların da bil;,.,~k~'b ,

1 " lmany ı u c e aya ıarb ilan cdislerin. 
ç utcakıb, Kat adenizdc ın;nev ~ 
IJ çıkım Osmanlı IiJ b 

ırat . osu, aşta 
genıısı Yavuz b 1 d • 

ld>' Od , .. u un ugu 
<>a onlerinde R . 1 il k us < onan 

e arşıla.şmış, arada bir hu-
.~~ b.ulunmadığı için deniz te-

u erıne uyarak Osmanlı do -
:nasını bayraklarile selam!ıyan. 
. fılosu Yavuzun 1 
ruz k 1 sa volanna 

nd' . a ınış, zorlukla kaçarak 
ını kurtarmış b 

yanın o • u hareket, 
lnwsini O>manlılara (1) harb i!An 
r· ' •manlı 1nıp 
unun da Al aratorlu -

manya • Avustuı· a 
tıfakına ,dahil olarak b.. .. y 

k uyuk har-
arışmasını meydana g t· 

ı ti... e ır 

Soson ik' ı k .. . : ı ır a uzerıne terlib 
ıgı Osman] d · 

K • ı onanmasını sık 
aradenize çıkarmağa b••la-

' .Jlş, hafif kr .. ..., 
ıll'ab b' uvazorlerden mürek-

ır fırka halinde bulunan A
rat (Kol~ak) kumandasındaki 
radeniz R d 

11 1,. . us onanması Yavu-
ın ~Yuk ~aplı korkunç topla _ 
an la~şısında bir iş görememek 1 ı6ına -
ıci f k tıgramış, sonraları 
mu •r ası Akdeniz bogazına 

r edılen O · 
da B. .. . sınanh donanma-

UYııkd' f · ında . ere ve stınye koy-
~ atnıağ d . k ı aı·b '· cnızJ,•rc açıla-
lıne>; . 

un c\ .,e lercılı elmış. Şo-
. Mıra! b 1 d 

r ıncia b' ıı un ugıı 2.5 sene 
ıoınoard ır Odesa ve Sl\·astopol 

et . ımanlanndan baska faa-
H muvaff k. • Diy, n 0 a ·ıyet gôstere -

rb· snıanlı denız kuvvetleri 
ııı buh 1 .. 

çindn l ı:ın ı gu.nlcrıni Boğa
... - c t-nıır ·· 

akı uzerınde u\'ukla • a gt' . . 
iiştü... ~ınnck gafletine dii · • 

Amiral s 
nın oşonun Osrnanlı do _ 

asınctan ... 
Al a} ıılarak Yerme "i· rnan . . ~ J 

»aşov· ) . •nııral!erinden (fon 
ıç ın . 

eni bir fa· geçmesı donanmada 
A-· ahnt husule getirnıiştı· 
··•ır~(P. . . ·· 

(elışi tul f aşo\'ıç) ın donanmaya 1 
nı ·tı· d.'!a bır hadiseyle başla _ 

' et la e·· .. 
:Un gu" uyukderede, Yavu-

Vt'rtesi ·ık !lin k. ne ı ayak bastığı 
. es ı nmi 1 " lh :apta E ra mu akı korvet 

tlrı .n . nver Beyi karşısında bu
Hnı amiral: 

D
. Gud,,n nıorg<·n' 

edikten 
~b sonra Enver Bev ce-
a vermed . 

Arıbumu kahramanlarından bir 
Türk çavuşu: lngiliz donanması· 
nm 28 liklerinden patlamamış bir 

mermi ile yaııyaııa. 

taş taş üstünde kalmıyacağı e -
hemmiyetle arzolwrnr. Olbabda .• 

Trabzon valisi nanuna 
mcktubcu 

Osman Rilat! 
Daha bu telsiz, Bahriye Nezare

tinde develope edilerek donanma· 
ya bildirmeden işe vakıf olan yeni 
amiral hemen gemi süvarilerini 
Yavuza çağırtmış, bir harb mec
lisi toplatmış, orada vaziyeti izah 
ettikten sonra sormuştu: 

- Bu vaziyet karşısında en doğ
ru hareket ne olabilir? 

Buna muhtelif cevablar veril -
miş; bazı süvariler: 

- Derhal Fal•aya dogru yola 
çıkalım! 

Cevabını vermişler, bir kısmı da: 
dişle, az zaman sonra ~ehrimizde 

- Bir destroyer filotilliisını Ka· 
radenize çıkaralım, birinci fırka 
ile bu filotillayı uzaktan himaye 
edecek vaziyette takib edelim. Fi· 
lotilla düşman kuvvetlerini üze
rine çeksin, Karadcnizin kanalı -
na [3] girince fırkaınızla bunları 

saralım; ya teslim yahud da imha 
vaziyetine dü~ürelim' 

Demişlerdi ... Bu ccvabları u • 
zun uzun dinleyen amiral hiç bi· 
rini beğt'nmem iş, Kendince çok 
orijinal görünen şu fikrin tatbi
kini emretmişti: 

Şimdi Didilli ile Hamidiye 
Fatsaya hareket c<kceklcr; ve do
nanmaya avdctleri emredilinci -
ye kadar Karadeniz sahillerinin 
müdafaasına meınur olacaklar ... 

Ve ... bu emrın tebliğinden iki 
saat sonra fırkadan ayrılan Ha -
midiye ile Midillı Fatsd volunu 
tutmuşlar, zaten (hiç) mahiye • 
tinde olan Osmanlı deniz kuvvet· 
!eri bu suretle parçalara ayrıla -
rak kudret itibarile sıfıra indiril· 
miıj, bırakılmıştı ... 

Çanakkaleyi aylarca zorlamak· 
tan, birbiri arkasına yapUkları 
forsaların boşa çıktığını görmek

ten bıkan İngiliz donanmasının 
Boğazın dışında bir abloka hattı 
meydana getirdiği zamana tesadüf 
edeli bu kumandan değişmesi an
larında, Marmara ve Boğaz sahil· 
!erinde (tehcir) !er başarılmış. In

gilizlerin Bozcaadada tesis etlik • 
!eri bir telsiz istasyonu ile bir tay· 
yare karargahı İstanbulu gökten 
tehdide koyulmuş, buna kar9ı ça

re arıyan başkumandan vekili; do
nanma birinci kumandanı Amiral 
(Paşoviç) ile bu hususta şöyle gö

rüşmüştü: 

(Devamı var) 
~~~~~~~-:-o 

(1) Halbuki harb ilanı, Alman 
kumandam tasarlamı§, birer mek
tubla lstiııyedeki doı>anma sü • 
varilerine vazife vermiş, o gece 
Odesa bombardıman cdilmi§, bu 
lııidise ertesi günü cereyaıı e! -

R. Y. miştir. 

(2) O zaman Fatsada müstakil 
telsiz merkezi mevcud değil,di. Fa· 
kat, Fatsa önlerinde buluııaıı bi.r 
Yuııaıı şilebiııiıı telsizinden isti -
fade edilerek verilen bu §ifre Os· 
manlı donanmasından da alın -
mış, askeri şijre olduğu için ko -
!ayca halledilmişti. R. Y. 

(3) Kanal hattı , denizin tam 
ortasından far:edileıı mevhum 
lıatta denir R. Y. 

ilanları Istaol:u· Belediyesi 
j 

Karaağaç mezbahasında bir sene zarfında birikecek tahminen 500 
ton koyun gübresinin Beykoz ağaçlama fidanlığına taşıma işi açık ek· 
siltmc)·c konulmuş ise de belli ihale gününde giren bulunmadığından 
eksitlme 31/10/938 Pazartesi gününe uzatılmıştır. Beher tonun nakliye
sine 70 kuruş bedel tahmin edilmiştir. Şartnamesi Levazım Müdürlü· 
ğünde görülebilir. İstekliler 2490 sayılı kanunda yazılı vesika ve 26 lira 
25 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber yukarıda yazılı 
günde saat 14 buçukta Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (7742} 

lstanbul C. Müddeiumumiliğinden : 
İstanbul ceza ve tevkif evleri hastaneleri için alınacak süt 4/10/938 

tarihinde eksiltmeye konulmu~ ise de komisyon teşekkül edemediğin· 
den tekrar eksiltmeye konulması zaruri görülmüş olduğundan 9400 ki· 
lo halis inek sütü 12/10/938 gününden itibaren tekrar eksiltmeye ko-

li en şu emri ilave etti: 
e emen harekete geçmek ü- nulmuştur. 
lir0 ~ıazırlık yapmalarını sefine Sütün muhammen bedeli 940 Lu·a, muvakkat teminatı 70 lira 50 
Varılt•rine tebl'" d' · kuruştur. Eksiltme 27/10/938 Perşembe güni.i saat 14 te Sirkecide Aşir 

t ıg c mız! 
\ e ·• bil' saat ' Efendi sokak 13 numar&da İstanbul Adliye Levazım dairesinde yapıla· 

. sonra, aylardır atıl 
:~~~donanmayı peşine takarak caktıı, Eksiltmeye girecekler şartnameyi tatil gününden maada her giin 

k 
• 11"" açılmı.:ı. hazarda tat- Asliye Levazım dairesinde görebilir kr. c7356. 

ı at '- aınvoı·n - ~ ~ . ıuşçasına b. F . 
\ılı ılc Er ·ğli önı"rin" ~:da~ ~.ı fstanbul Orman baş mühindis muavinliğinde_n 

anarak boy goster~n Os . 
U o ·· · man!ı fı. 1 o u 'l .. d .. l"ğ .. h b alzemesı· I'stanbul Or °'ıgaza donerken Fat d . - rman mum ,, u ur u u esa ına m -

Isı z; d' ulnıışıı (2) sa an şu man Başmühendis!ığı tarafından verilmek şartile nümune ve şartna· 
İstanbul Başkumandanlık mesi veçhile 4865 lira bc<l<'li muhammen ile 80 kalem evrakı matbuanın 

vekaleti celilesnc tab ve teclidi açık münakasaya konulmuştw·. 
f'atsa : ~I evlul 

1333 
2 - Şartname ve nümuneler bedelsiz olarak İstanbul Orman Baş-

1 .. saat: 12.20 
- Don desıro•·erden n · k b b. , 1urc • 

. ır Ru, filosu 20 dakikadan_ 
rı ~hrıı.-· . b 
k 

. .ızı onıbardıman et _ 
e tedır. 

Sahil nıiict· 1 . . d aa \.dsıtalarının ki-
8} t' l:-;izl , ·· -· 

'" :ıuzuııden d" reti n1utC>· . uşman 
<ayıd bır faaliyetle de

m ctınekt c oldugundan, bu gi-

mühendisliğinde .:örülebilir. 
3 - Eksıltme lkinciteşrinin 4 üncü Cuma günü saat 15 te Vilayet 

konağında O=•n Başmuhendis muavinliği dairesinde müteşekkil ko· 
misyonda icra olunacaktır. 

4 - .Muvakkat tuninat 364 lira 88 kuruştur. 
Teminatlar İstanbul Orman mes'ul muhasipliğinden alınacak mak· 

buz ile Ziraat ban.ı ısına yatmlacaktır. 
5 - Eksiltme) gireceklerin şimdi.ye kadar 5000 liralık bu gibi iş· 

teri yapmış olmaları ve ehlivetlerile ilk teminat makbuzlarıle birlikte 
belli gün ve saatte sözü geçe~ komisyona gelmeleri. (7681) 

HITLER 
(5 inci ıahifeden devom) 

vers dilşmüşti.i. İpr harbinin ilk 
safhasında karşıdaki bütün müt
tefik düşmanlar her türlü gayre
ti göstererek bizim sağ cenahı • 
mızda bü~·ük bir çevirme hareketı 1 
yapmayı düşünmüşlerdi. Fakat 
bu teşebbüs akim kalmıştır. 31 leş 
rinievvel ve l teşrinisani günle -
rinde yapılan bi.iyük taarruz ha· 
reketine Bavyeralılar da iştirak 
etmiştir. Her Hitlerin bu arkadaşı 
kendilerinin de iştirak etmiş ol -
duklan muharebelere daiı· tafsi
lat verdikten sonra yine Her Hıt
lerin vaziyetinı anlatarak diyor 
ki 

c Yılbaşı yortuları geliyordu. 
Hiçbirimiz bu harbın ne vakit bi
teceğini bilmiyorduk. Harb daha 
nt' kadar devam edecekti'! Yoksa 
arlık bitecek nıiydı'! Bilmiyor • 
duk. Herhaıdc birçok ırıahrumi· 
yetlere katlanıyorduk Bununla 
beraber daha yivecek , •yll'r yok 
değildi. Ailelcrimızden vakit "" • 
kit öteberi geliyordu. Ml'ktub da 
alı.~orduk. Evindt'n herkese bir9"Y 
geliyordu . Yalnız bir kişı müstes· 
na: Hitlcr .. Ona hiç ınektııb yol
lıyan yoktu. Öyle ki Hit!crc he- ı 
men hiçbir mektup gelmemiştir! 

Onun mektup yollıyacak kim -
sesi bulunmaması bizi tk mahzun 
ediyordu. Kendisini bizinı ıll' be
raber bulunmağa davl'l eder, ye
diğimiz şeylerde ona da bir hisse 
ayırmak .isterdik. Fakat lıiçbir 

şey kabul etmez, haıtiı en ufak 
bir gevrek parçasını bile almaz • 
dı. Zavallının parası da yoktu. Bir 
gün kendisine sormuştum. 

- Sizin kimseniz yok mu?. Hiç 
birşe~· yollıyacak kımscniz yok 
mudur? 

- Hayu·, dedi, yalnız bir kız 

kardeşim vardır. Fakat bu za • 
manda onun da nerede olduğunu 
kimse bilmez. 

tehlikeye rağmen oradan oraya 
dolaşarak bu malumatı lazım ge
lenlere götürüp verecekti. Yagan 
kur~unun, güllenin haddi hesabı 
yoktu. Fakat onlar bunu yapa • 
caklardı. Bir akşam Bitler yine 
böyle bir vazife ile b•uika bir ye
re yollanmıştı. Böyk oradan ora
ya haber ve malumat götürmek 
üzere gönderilenlerin uykusuz ve 
aç olarak türlü tehlikelerle ora -
dan oraya gittikleri oluyordu. Bu 
vazifeye ayrılmış olanların mik
tarı da günden güne azalıyordu. 
Ölenler oluyor, hasta dü~enler de 
artık hareket edemiyecek hale ge 
Jiyorlardı. Bir kere allı kişi bir
den yola çıkarılması lazım olduğu 
halde bunlardan yalnız birisinin 
sag olarak vazifesini ifa Plmek su 
retilc dönebileceği tahmin celil· 
mişti. Bunu yapmak ıçin t<.'daiye 
lüzum vardı, Bunu öğrt'ndiği za
man Hitlcr çıkarak kendisinin 
böy İt' gönüllü olmak ÜZt'l'l' gide • 
ct'ğıni söyledi. Fakat bunu göze 
almak kendini bile bil<' öldür -
mekten başka birş<·y degildi. ~·a· 

kat Hiller yola çıktı. Lakin bir 
müddet sonra Hitlcr ~Prisın gt>ri
yc gctıriliyordu. Çünkü etrafı do 
tası !.ırak yaralı arandıgı zaman 
Hitlerin yl•rdP ynttığı gürllhnüş, 
alınarak sipere gctirılmişti. Hiller 
yaralanmı.}tı. Yarar,ı o kadar mü
him hirşey değildi. Liıkin uzun 
zaman kendisini yatıracak, teda
viye muhtaç edecek gibiydi. 

Onun için harb sahnesinde kal· 
ma.ı doğru görülmemiş. nihayet 
Alnıaııyayn gönderilerek tedavı 

ettirilmesı mµvafık göriilmüş • 
tür. İkı s nedcnbrri harb dPvam 
ediyordu. Hitler de iki s~ne sonra 
tekrar Alınanyaya dönüyordu. Ber 
!in cıvarında bir hastaneye yatı • 
rılmıştı. Onu orada temiz ve yu
muşak, rahat bir yatakla giirmek 
çok şaşılacak bir manzara arzedi
yordu. Buna en ziyade kendisi şa
şıyordu. Fakat Hitll'rin hastanede 
kaldığı müddetçe en ziyade ra -
hatsız olduğu birşey vardı: Ku • 
!aklarına inanamıyordu. Etrafın

daki diğer hasta ve yaralı asker
lerin söyledikleri öyle bir takım 
şeyler vardı ki Hitler bunları duy 
dukça hastalanıyordu. Bu hasta
ların çoğunda kuvvei maneviye 
kalmamıştı. Hitlcr bunu görüyor
du. Bunların bazıları vardı ki harb 
den dışarı çıkarılsın diye nosıl 

kendi kendilerini yaraladık)arıru 
bile anlatıyorlar, bunu anlatırken 
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JiGOLOLAR . 
(1 11\d ııahlfemlzden denm) 

kocamın mevkii, şerefi müsait de· 
ğild;- Fakat. fırsattan istifade et
tim. 
Sayın bayan, yelpazesini sallı

yarak hafüçe gülümsedi vt' ilave 
etti: 

- Faziletin de bir emniyet su
papına ihtiyacı yok mudur• ... 

• • 
Şimdi biraz, çanın öteki tarafı· 

nı dinliyelim. Jigoloların topunu 
birden hakir görmek, ilham et -
mek doğru olmasa gerek ... 

Bunlardan birisile tel/adi.ilen 
karşilaştım.Boylu boslu, esmer 
gözlü bir delikanlı. Yaşı ya yir
mi bir, ya da yirmi iki. Az ve çok 
geçineceği var. Karnını doyurmak 
için gençliğini satmak mecburi • 
yetinde değil. Umumi harpte ser
vetini kaybetmiş kibar bir aileye 
mensup ... 

Bana, kalbinin bütün sırlaruu 

açıktan açığa söyledı. Bunları 
güzel çehresi pembeleşmişti: 

- E\'et, ben bir jigoluyum ... 
Kabul ıorıyorum bunu... Fakat 
niçin? .. Gencim, evlenecek veya 
bir metres tutacak, geçindirecek 
iktidarım yok. Şu halde ben gibi 
gençler ne yapalım"... Eskiden 
tekkeler vardı. Orada mürit olur
lardı. Şimdi bunlar yok. Aceze 
yurduna mı kapanalım? ... 

Doğru, hakkınız var .. 
- Şüphesiz ... Eğer bir kadının 

parası ile hayatımı lemin etscy • 
din\ tabiri mahsus ile soyliyeyim 
cüstıincü • olsaydım, hendrn nef
ret etmekte hakkınız olabilirdi. 
Sonra garibi şu, zengin \'e yaşlı 
bır kadınla, evlensem. parasını 
yesem herkes takdir eder. 

Fakat bazı yaşlıca, kocası öl -
müş \'Cya kocasından ayrılmış 
kadınlarla münasebatta bulunsam 
nefret ederler, bin türlü sözler 
söylerler. 

Azizim, dünya kurulalıdanberl 
kocaları tarafından ihmal edilen, 
kocasız kalan, veya herhangi bir 
sebeple kocaya varmak istemiyen 
binlerce kadın vardır. Bunlar mev
cut oldukça jigoloya ihtiyaç zaru
ridir. 

- Anlıyorum siz, centilmen bir 
jigolosunuz. Fakat nasıl çalışıyor
sunuz, bu husu.._';ta beni biraz ten
vir eder misiniz? ... 

- Hay hay... Evvela şunu 

arzcdcyim, göz işaretlerinden, 

sofra altında ayakla dokunmak -

tan hoşlanmam. Bu çok adi bir 
şey ... Bir kadın gördi.im, hoşlan -
dırn \'e gözüme kestirdim mi, va
nına yaklaşır, şapkamı çıkarır, 

büyük bir nezaketle: 
· Siz, prenses ... nin yalısında 

prezante olunduğum bayan ... de· 
ğil misiniz? ... 

Derim. Tabii bayan: 
- Hayır! Bay, yanılıyorsunuz . 
Der. Sert ve hasmanc bir tavır· 

la cevap verdi mi 
Affedersiniz ... 

Der ve ayni nezaketle selamlar, 
çekilirim. Yok, eğer gülüm,iyc -
rek: 

- Hayır! Bay, bemetiyorsu· 
nuz .. 

Cevabuu verirı;e bilıitcrt'ddüt 

ilfıve ederim: 
- Mazur görünüz ... Çehreniz 

bayan N ... nin güzel çehresine o 
kadar benziyor ki ... Hele halıniz
deki, tavırlarınızdaki kibarlık 

tıpkı onunki gibi... 
Yabancı kadın bu nezak!'le kar 

şı hissiz kalamaz. Çünkü: 
1 - Bir prensesin yalısında 

prezante olunduğum kadına ben
zetiyorum. 

2 - Çok güzel btr kadın oldu • 
ğunu söylüyyorum 

- Sonra? ... 

- Sonra.<ı is kendi kendine yo-
la girrr. On gr~m tatlı söz, üç ~m
per nt'zaket, bir hektometr sabır, 
yarım kırat terbiye bu yabancı 
kadını kırk sekiz saat, nihayet üç 
gün içinde kollarımı; arasına at -
maya kıifidir. Benim prt'nsibiın 
şudur: 

cYa yarın akşam, ya da hiç .... 
Başınız ağrıdığı zaman agpırin al
mak için günlerce düşünür mii
sünüz ya hayır degil mi? ... Bizde 
c~'luhabbet eczanesi~ nin aspirini-

• 1 
yız ... 

Genç muhatabım, cebinden bir 
altın sigara kutusu çıkardı (Şüp
hesiz bir hediye. Bir sigara yak· 
tı, sonra: 

- Affedersiniz, dedi. Beşt<' ran 
devüm var. İşte otomobil de gel
di. 

- Kimin otomobili? ... 
- Vallahi ben de bilmiyorum. 

Bütün bildiğim, dün gece Tarab
yada TokaUıyan otelinde tanıştı· 
ğım sarışın kadına" ait olduğudur. 
Ayazpaşada yeni apartımanların 
birinde oturuyor •.. 

BEDİ GÜNDÜZ 

İşte benim sualime bu cevabı 
vermiştir. Harlı devam ediyordu 
Düşman tayyareleri bizim üze • 
rimize beyannameler yağdırarak 
Alman milleti ile harbetmek is -
tenmediğini, Kayserin harbe se -
beb olduğunu, yoksa Alman ınil· 
Jeti ile harb için bir sebeb gö • 
rülmediğini yazıyorlardı. Bizim 
Bavyeralı kıtaatın bulunduğu 

mıntakalara atılan beyannameler 
işte böyle idi. Hep Bavyeralıların 
lehine, fakat Prusyalıların aley -
hine yazılmıştı. Bununla ne gibi 
bir maksad takib cdHdiğini ise 
Hitler biliyordu. Yere düşen be
yannameleri Hitler alarak bil -
yük bir ciddiyetle okur, tetkik e
derdi. İngilizlerin propaganda fa. 
aliyetipin nasıl devam ettiğini bi
ze anlatarak Alman propaganda
sının nasıl geri kaldığını söylerdi 
Buna karşı Alınan karagiihı umu
misinin mukabil faaliyete geçe • 
ce.i":ini bekliyordu. Fakat karar
gahı umumi birşey yapmıyordu 
Düşmanın attığı bu kağıtların bi
zim aramızda gitgide uyandıracAğı 
fena tesirler(' mani olmak üzere 
hiçbir şey yapılmıyordu. 

de pek büyük bir muvaffnkiyet 1 
1 =e,.;ld=e=ct=m=iş=gi=bi=ke=n=di""'ler=in=i =me=th=e-=ı ~--nhisarlar U. Müd ürl ü g" ü n d en: 

diyorlardı!. _ 

Hitlerin ise bu hal karşısında 
gitgide canı sıkılıyordu. Düşman 
tarafının propaganda hususunda 
Almanyaya üstün olduğunu, ne 
kada.- mahir olduğunu her vakit 
tekrar ediyordu. İstiyordu ki onu 
da dinlesinler. Onun da söyliye • 
cek sözü olsun!. İstiyordu ki hep 
bildiklerini, anladıklarını söyle • 
sin'. Fakat Hitlerin de bizden zi
yade bir mevkii yoktu. O da biz
den farksızdı. Kimse onun ne dü
şündüğilnil sormağa lüzum gör
müyordu!. 

Fran3a - ltalya 
(t üncü sahifeden devam) 

Diğer taraftan İtalya da yakın· 
da yeni elçisini Parise göndere
cek. 

Romada bugünlerde büyük bir 
faaliyet olduğu oradaki muhabir· 
!erin \'erdiği malümattan anlaşı
lıyor. İngiliz elçisi ile İtalya Ha
riciye Nazırı sık sık görüşüyor • 
!ar. Hararetle görüşülen mesele
nin ne olduğu tahmin edilebilir: 
İspanya meselesi. 
İspanyadaki İtalyan askerleri

nin geri çekilmek meselesi etra • 
fındaki müzakerelerin zannedil • 
diğindcn daha çabuk bir surette 
ileriledeği söylenmektedir . 

16 nisanda İngiltere ile İtalya a
rasında imzalanan ve bu satırlara 
başlarken yukarıda işaret edil -
miş olan itilıl.fm tatbikat sahası
na çıkabilmesi için şart olarak 
İspanyadaki İta lyan kıt'alarının 
geri çekilmesi kaydı konmuştu. 
Anlaşmıya göre İtalya hükO • 

meti İspanyadaki askeri çeke
cek, İngiltere hükumeti de Habe
şistanın vaziyetini tasdik edecek
ti. Altı yedi aydanberi bu olama
mıştı. İtalya hükumeti Habeşis • 
tanın vaziyetini İngilterenin tas
dik etmesi cihetine aynca ehem
miyet vermektedir. 

Aylar geçiyordu. Kış gelmiş, 

geçmiş, artik ilkbahar geliyordu. 
Muharebe az çok durmuştu. Fa
kat bahar mevsimi gelince mu -

harebe de yeniden hararetlendi. 
Bu sırada artık gaz hücumları da 
başladı. Temmuzda Som muha -

rebesi olmuştu . Fakat düşman bi· 
zim hatlarımızı yaramamıştı. 15· 
16 temmuz gecesini asla unutamı
yorum. Her tarafa ateş yağan bir ~·a•ri•s•v•c•Lo•nr•d•a•n•ın••e•n•b•u• .. y• ük• 
cehennem içinde bulunuyorduk. moda müesseselerinden çıkını§ 
Bi.itün sahra telefonlarımız, patronlar iizerinde biçilmiş ba· 
parçalanmıştı. Muhabere edileml- yanlara mahsus MUŞAMBA _ 
yordu. Gidip dolaşarak oradan o- LARIN zengin çeşidleri her 
raya haber götürmek lazım geli· yerden müsait şeraitle ve ucuz 
yordu. Bu da az tehlikeli değildi. , fiatlarla BAKER mağazaların-
Düsmanın 21 inci alay tarafın- da satılmaktadır. 

dan müdafaa edilen hatları yar· Hususi çeştlerimiz yalnız 
mak teşebbüsilnde bulunduğu öğ- mağazamızın dahilinde te hir 
renilmişti. Bunu 18zım gelen kıt-

edilmiştir. 
alara bildirmek icab ediyordu. İş· ı Desenlerin hakkı mahfuzdur. 
te Hitler veya diğer birkaç kişi her •••••••••lllllıiı ..... 

Muhammen Mu vak icat 
Nevi Mikdarı bedeli teminat Eksiltmenin 

Beheri Tut.arı 
L. K. L K. L K. Sekli !)aalı 

İstanbul Başmi.i-
dürlüğü binasının 

kaldırım tamiri 
işi 1185.M 89.u~ Pazarlık 14 
Etil eter 300 kilo 114 342.- 27.65 A. Eksilt. 14.:. 
Eczayi tıb- 46 kalem 936.19 70.21 A. Ekslit. 15 
biye 
Çember rab- 3000 kilo 31 930. 69.75 A. Eksilt. 15,30 
tiyesi 
İmla ma- 2 adet 800.- 1600.- 120.- A. Eksilt. !fi 
kint'si 

1 - İdaremizin İstanbul Başmüdürlüğü binasının kaldırım tamiri 

işi şartnamesi mucibince satın alınacak (300) kilo etil eter, cins ve mik 

tarı listesinde yazılı 46 kalem eczayi tıbbiye nümunesine uygun olmak 
şartile satın alınacak 3000 kilo çenber raptiyesi ve taahhüdünü 

ifa etmiyen müteahhit hesabına şartnamesi mucibince yaptırılacak 2 

adet imla makinesi yukarıda hizalarında yazılı usullerle a -rı anı ek 
siltmeye konmuştur. · 

il- Keşif ve muhammen bedelleri!e muvakkat teminatları hizala 
rında gösterilmiştir. 

lII - Eksitme 9/Xl/938 tarihine raslıyan çarşamba günii hizaların 

da yazılı saatlerde Kabataşta Levazım ve mubayaat şubesindeki Alım 

komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Keşif şartname ve listeler parasız olarak her gün sözü geçen 

şubeden alınabileceği gibi çember raptiye nümunesi de görülebilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde % 7,5 

güvenme paralarile birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri 
ilin olunur. (7733) ... 

l - Şartnamesi mucibince satın alınacak 12500 kilo nişasta kola 

l 7 /X/938 tarihinde ihale edilemediğinden açık eksiltmesi 10 gün temdit 
edilmiştir. 

il - Muhammen bedeli beher kilosu 16,65 kuruş ıı~sabilc 2081.25 

lira ve muvakkat teminatı 156.10 liradır. 

UI - Eksiltme 27/X/938 tarihine rastlıyan Per~embt' günü saat 14 
te Kabataşta Levazım \'e mubayaa! şubesindeki alım komisyonuncla ya
pılacaktır. 

IV - Şartnameler parasız olarak heı· gün sözü ge~en şııbedt'n alına· 
bilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayın edilen gün ve saatte ~. 7.5 gıı · 
vennıe paralarile birlikle yukarıda adı geçcıı komisyona gelmelerı ılan 
olunur. c7732, 
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Yazın- insan kendini da hıı;-' I 
= 4-

Kol ayı ıkla üşütür! · I: 

Nezle 1 

Baş ağrısı 
Kırıklık 
Dikkat 
Ediniz 

1 

Bu ilk tehlike alam etlerini görür görmez derhal , . 

Almak lazımdır 
NEVROZİN soğuk algınlığının fena akibetler doğurmasına mani ol
makla beraber bütün ıstırapları da dindirir. İcabında günde 3 kaşe 
alınabilir. İsmine dikkat Taklidler!pden sakınınız, ve Nevrozin yerine 

başka bir m arka verirlerse şiddetle reddediniz. 

P. T. T. Levazım Müdürlüğünden: 
1- İdare ihtiyacı için 300,000 M. Bronz nakilli lastikli tel kapalı 

zarfla eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Muhammen bedel 30.000 muvakkat teminat 2250 lira olup ek

siltmesi 3 lkinciteşrin 938 perşembe günü saat 15 de Ankarada· P . T. T. 

Umum Müdürlük binasındaki satmalma komisyonunda yapılacaktır. BfRIKTIRIR5EN EL 
ATAMAYACA'G iN 

3 - İstekliler muvakkat teminat makbuz veya banka mektubu ile 

kanuni vesaiki muhtevi kapalı zarflarını o gi.ın saat 14 de kadar mezkı1r 
komisyona vereceklerdir. J 

YOKTUR 4 - Şartnameler Ankarada P. T. T. Levazım, İstanbulda Ayniyat 

§Ube Müdürlüğünden 150 kuruş mukabilinde verilecektir. (3713) (6444) 
iŞ 

~'--~--...--~--------~,~--...-.-----Devlet Demiryolları ve Llm~nları ı 
lfletme U. idaresi ilanları .__ _____________________________________________ """'-" 

Muhammen bedeli 3481 lira olan 4 kalemden ibaret bezli lastik hor

tum 3/11/938 perşembe günü saat 10,30 da Haydarpaşada gar binası da
h ilindeki komisyon tarafından açık eksiltme ile alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 261 lira 8 kuruşluk muvakkat teminat 

v~rmeleri ve kanunun tayin ettiği vesaik le birlikte eksiltme günü saa
tine kadar komisyona müracaatları lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmakta-

dır. (7551) 
••• 

İlk eksiltmesi feshedilen 70.000 lira muhammen bedelli 3 adet 6 
t onluk buharlı vagon vinci ayni şeraitle 1/12/1938 Perşembe günü saat 

15 de kapalı zarf usulü ile Ankarada İdare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenler 4750 liralık muvakkat teminat ile kanunun 

tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14 de kadar komis
yon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 350 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satıl-
maktadır. (7504) 

-• BÜYÜK KAZANÇLAR •.• --... 
Takib Fikri kuvvetli olan ların balr. kıdır. 

-- CEMAL GiŞESiNDEN 
aldığınız biletleri 

Adrese dikkat: 

senuna kadar taK.ib ediniz 
iş Bank ası 
k arşısın da Malul Cemal Gişesi 

Türk Hava K.urumu 
'"'6 . ~ • Cl Tertip 

Büyük Piyangosu 
1 ci keşide 11- lkinciteşdn - 933 dejir. 
Büyük ikramiye 40.000 lirad ı r .. 
Bundan başka: 15.000, 12.000, 
10.000, Liralık ikramiyeierle 
( 20.000 ve 10.000 ) liraiık iki 
adet mükafat vardır ... 

Yeni tertipten bir l let alarak iştirak 
etmeyi ihmal etmeyiniz. Siz de piyango
nun mes'ud ve bahtiyarları arasına gir
miş elursunuz ... 

.,.. .. . ~ "' ,,_ ·., ' . '. 

YENi CAMi KARŞISINDAKi 

A ·LTUN TOP 
KUNDUf{A MAGAZASI 

Postane karşısında 36 No. ya naklettiğini 
sayın müştetrilerine bi1rlirir. 

Gayrimenkul satış ilanı 
İstanbul Emniyet Sandığı Direktöriüğünden: 

Bayan Seher ve Hatice Servetin Sandığımızdan 18911 hesap No. si

le aldıkları 350 liraya karşı birinci derecede ipotek edip vadesinde 

borçlarını ödemediklerinden haklarında yapılan tak.ip üzerine 3202 nu

maralı kanunun 46 ıncı maddesinin matufu olan 40 ıncı maddesi muci

bince satılması icabeden Zindankapıda Babıcaferide Rüstempaşa ma

hallesinin Kadıoğlu hanı sokağında 16 kütük, 128 pafta, 353 ada, 11 par-

sel, eski 27, 29 yeni29, 31 kapı No. lı bodrumu olan kargir iki kat mağa

zanın tamamı bir buçuk ay müddetle açık arttırmaya konmuştur Satış 

tapu sicil kaydına göre yapılmaktadır. Arttırmaya girmek istiyen 84 

lira pey akçesi verecektir. Milli bankalarımızdan birinin teminat mek· 

tubu da kabul olunur. Birikmiş bütün vergilerle belediye resimleri ve 

vakıf icaresi ve taviz bedeli ve tellaliye rüsumu borçluya aittir. Arttır
ma şartnamesi 25/10/938 tarihinden itibaren tetkik etmek istiyenlere 

sandık hukuk işleri servisinde açık bulundurulacaktır. Tapu sicil kaydı 

ve sair lüzumlu izahatta şartnamede ve takip dosyasında vardır. Art

tırmaya girmiş olanlar, bunları tetkik ederek satılığa çıkarılan gayri

menkul hakkında her şeyi öğrenmiş ad ve itibar olunur. Birinci arttır

ma 12/12/938 tarihine müsadif Pazartesi günü Cağaloğlund akain san

dığımızda saat 14 ten 16 ya kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale_yapıla

bilmesi için teklif edilecek bedelin tercihan alınması icabeden gayri

menkul mükellefiyeti ile sandık alacağını tamamen geçmiş olması 

şarttır. Aksi takdirde son arttırmanın taahhüdü baki kalmak şartile 

ANNELER 
Biliniz ki çocuk yalnız meme 

için ağlamaz. Çok iyi b).lirııiniz ki; 

çocuğu hı.rçınlatan sebe.blerden 

birisi de apı~ aralarının ter ve 

aaireden pişerek kızararak ço • 

cuğu rahat!H etmesidir. Bu iti

bar la günde iki defa çocuğu 

PERTEV 
ÇOCUK PUDRASI 
ll.e pud;alayınız. Ne 8.di tuvalet 

pudraları ve ne de çok itina ile 

hazır.lanmı~ pahalı pudralar 

PERTEV 
ÇOCUK PUDRASI 
yerini tutamaz. Bu pudra bil • 

hassa yavru)arın cildlerini ve 

ifrazatı nazarı itibara alınıırak 

yapılmıştır. 

28/12/938 tarihine müsadif Çarşamba günü ayni mahalde ve ayni saat"ı------------
te son arttırması yapılacaktır. Bu arttırmada gayrimenkul en çok art
tıranın üstünde bırakılacaktır. Hakları tapu sicillerile sabit olmıyan 

DEVREDİLECEK İHTİRA 
BERATI 

alakadarlar ve irtifak hakkı sahiplerinin bu hakların1 ve hususile faiz H t ·tı•f dd 1 . . 
1 
hı 

c. aşera ı ı a ma e erının ıs a 
ve masarife dair iddialarını ilan tarihinden itibaren yirmi gün içinde ~sulü. hakkındaki ihtira için ahn-

evraka müsbitelerile beraber dairemize bildirmeleri lazımdır. Bu su- mış olan 3 Sonteşrin 1936 tarih ve 
retle haklarını bildirmemiş olanlarla hakları tapu sicilledile sabit olmı- 2264 numaralı ihtira beratının ihti

yanlar satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Daha fazla mallı- va ettiği hukuk bu kere başkasına 
mat almak istiyenlerin 937 /89 dosya numarasile Sandığımız hukuk iş· devir veyahut mevkii fiile konmak 
!eri servisine müracaat etmeleri lüzumu ilan olunur. için icara dahi verilebileceği teklif 

• • • edilmekte olmakla bu hususa fazla 
DİKKAT malumat edinmek istiyenlerin Ga • 

Emniyet Sandığı, Sandıktan alınan gayrimenkulü ipotek göster- ]atada, Aslan Han 5 inci kat ı . 3 
mek istiyenlere tahmin edilen kıymetin yarısına kadar ikraz yaparak numaralara müracaat eylemeleri 
usulüne göre kolaylık göstermektedir . (7708) ilan olunur. 

Yapı iş leri ilanı 

Nafıa Vekaletin 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Ankara Hukuk fakültesi ikill 

atıdır. 

Umumi keşif bedeli 850000 lira olan bu işin vakidi fi 
rinden 784000 liralık kısmıdır. 

2 - Eksiltme 3/11/938 perşembe günü saat 15 de Nafıa 

işleri eksiltme komisyonu odasında kapalı zarf usulile yaP 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak 39 

bedel mukabilinde yapı işleri umum müdürlüğünden a 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 35 110 ]ira 

teminat vermeleri ve Nafıa Vekaletinden alınmış ehliyet 

termeleri lazımdır. Bu vesika eksiltmenin yapılacağı gün 

kiz gün evvel bir istida ile isteklilerin Nafıa Vekaletine ırı" 
istidalanna en az bir kalemde 400 000 lira kıymetinde bu i 

iş yaptığına dair işi yaptıran dairelerden alınmış vesika ili.şl 
tezidir. Bu müddet zarfında vesika talebinde bulunnuyaııl 
giremiyeceklerdir. 

5 - İstekliler teklif mektuplarını ihale günü olan 3/11/ 

günü saat 14 de kadar eksiltme komisyonu reisliğine mal< 

!inde teslim edeceklerdir. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. c7484• 

,------------·.-ı 

BALSAMiN KREML 
Gece - gündüz • yağlı - yağsı 

ve acı badem 

BALSAMiN KREMLE 
Bütün dünyada birinciliği tasdik edilmiş sıhhi güzellik 
Gece için yaJıh - gündüz için yağsız ve halis acıbadem çeşi 

Hususi vazo ve tüblerde satılır. 

' 

İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ 

Beyoğlu • İstanbul 

Bütün nefis şeylere •Hacı Bekir lokumu. nun adı ver 
sebebsiz değildir. 
Tabiatin yarattığı karpuz bile •Hacı Bekir• kurabi) 
şöhretinden yardım istemeğe mecbur olmuştur, 

ALI MUHiODiN . 

Bahçekap.ı, Beyoğlu, Karaköy, Kad1köy. 

Edirne Nafıa Müdürlüğündart 
1 - Trakya umumi müfetti§liği dairesinin 16473 lira 55 

şif bedelli buharlı kalorifer tesisatı ile binada yapılacak b• 

ve inşaat işleri kapalı zarf usulile eksiltmeye çıkarılmıştır· 

2 - Eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, hususi ve 
name, keşif evrakı ve projeler Ankarada yapı işleri umuırı 

ile Edirne Nafıa müdürlüğünde görülebilir. 

3 - Bu işin ihalesi ikinciteşrinin ikinci çarşamba günü sl' 

te Edirne nafıa müdürlüğü odasındaki komisyonda yapıJaC8 

4 - Eksiltmeye girmek için 1236 liralık teminat verrrıeı 
daki vesaiki haiz bulunmak lazımdır. 

A - 938 senesine aid ticaret odası kağıdı. 

B- İhaleden en az sekiz gün evvel bu işe girebilmek içit' 

kfıletinden alınacak ehliyet vesikası. 

2490 sayılı kanuna göre hazırlanmış teklif mektubları Jl'le 

de saat 14 de kadar komisyon başkanlığına verilmiş olması 

derilmesi lazımdır. Postada gecikmiş mektuplar kabul edilf1l
1 

Beyeğlu Vakıflar Direktörlüğü tıaıı ------Muhammen Metre ınurabbJı Cidsi 

kıvm~ üzerinden -
38665 L. 21.50 Büyük bina . ı: 

104 Büyük binanın yanındal<• 

24 Garaj 

455.80 Bahçe 

ııı'' 1 - Beyoğlunda Sıraservilerde Katip Mustafa çelebi 1 
Büyoğlu caddesile Hocazade ve Billur çıkmazı sokaklarınd• 
119/2 8/1 ve 86 No. tajlı ve her türlü tadilata ve ilaveye •1"' ' . ı~ 
nan 15 odalı kömürlük, mutfak, çamaşırlık, kalörifer dail'.1 

dairelerini müştemilatı saireyi havi kargir hane ile bu ]l•:; 
kapısının sağ ve sol cihetlerinde maamüştemilat dörder oıl rfl 
yine bu haneye ait bulunan garaj binası ve bahçesinin taJll8 1 
üzere 6/10/938 den itibaren 20 gün müddetle kapah zarf us~1 

deye konulmuştur. 

2 - İhalei kafiyesi 27 /10/938 Perşembe günü saat 13 l' 
Vakıflar direktörlüğü ihale komisyonu buzurile yapıl3'1, 

3 - İsteklilerin muhammen kıymeti üzerinden '' , 

makbuzlarını veya banka mektuplarını 2490 No. lı kaP~: · 
dairesinde hazırlıyacakları teklif mektuplarile beraber iJı9 O 
bir saat evveline kadar ilıale komisyonuna vermeleri ıaııJ!' 

4 - Binayı görmek her zaman kabil olduğu gibi ş.sr;ıl! 
görmek ve malı'.ımat istiyenlerin Beyoğlu Vakıflar Mudii! 
ve Mahlilliıt şubesine müracaatler i. (7191) 

Sahip ve neşriyatı idare eden Başmuharrifl 
ETEM İZZ ET BENİCE -pi 

BASILDIW YEB; SON TELGRAF lıfl.1 


