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• • 
8omanya Macarlann -~zla büyümesine ve 
kuvvetlenmesine ne
den muarız buluıuyor? 

rapor neşredilecek 
İstanbul 21 (A.A.) - Riyascticurnhur Um umi Kitibliğinden: 
ı _ Reisicumhur Atatiirk'iln sıhhi \•aziyetleri hakkında müdavi ve müpvir tabibleri tarafından 

bu akşam saat 20 de \'erilen rapor ikinci maddeded ir: 
2 _ Bu günü çok iyi geçirdiler. Umumi nhvaldeki iyilik devam etmektedir. Nabız muntazam, .lruv

etli: 80; teneffüs: 20; hararet derecesi: 36,9 dur. 
3 - Bundan sonra 24 saat zarfında yalnız bir rapor ncşredilccektir. 

P rağ ~ (Hususi) - Yeni ;: t 
Harıcıye Nazırının kabine

. nin 60n toplantılarından bi
rınde Verdiği karara istinad ede-

Japonlar, son Çin muka
vemetini de kırdılar 

r ek, 935 yılında Sovyetlerle Çe • 
l oslovakya arasında mün'akid 
muahedenameyi f et\b\Ylemeaine 
mukabil, Almanya Çek • Macar 
Gıtil&tında tamamile bitaraf ka1-
nuya karar vermiftir. 

Bedinin bu niyetini resmen bil
dirmea· ll--

1 ..u.erine Çek • Macar mü-
zakerelerinin bi•f raf bir h" 
1A • fe ır O· 
.. rak lntihab edilen Viyanada de. 
•aın edilmesi ihtimalleri çok azaı
lnıştır. 

Çin harbi kıştan önce bitecek 
B • .1 ç· ı• • ' t b l d Yazısı ikinci ır mı .ııon ın ı rıc a a aş a l sahifede 

ı&~;E=:ü~8 T \carlarla Çekler a rasmda Jıenil:ı payTlapl•::• n U.atıislavşıeh•rinden şe~~;~zde kalan 

~.=ru=•Yramı hu yıl ramvay ve une ır- Vekiller de Ankara'ya 
~::.::::; ~ ~~~- ketlerininsatınalınma- Gidiyorlar 

So-vyetlerJe nıevcucl ittifakı bozan 
Çek Baıvekili Sirovi 

tnile değ' · · k lŞllUitır. Macarlara Çe-
~lovakyadan ancak ırk esasına 

~ore ve kesif miktarda Macarlar
a llleskun arazi verilebilecektir. 

Bu suretle Macar davası zayıf
larnış bulunmaktadır. 
Lo?dra 22 (Hususi)- Lehiıtanın 

Ve ltalyanın hfılfı Macaristanın 
Rutenyayı tamamile ve Çekoslo
va~yanın mühim kısımlarını işgal 
ve ılhak eyemesine şiddetle taraf
tar hulunduklan anlaşılmaktadır. 
Almanyanın bitaraflığını mu

haf~ eylemeğe karar vermesi 
Lchıs~nn, Macaristan ve İtalyada 
da musa!d surette karşılanmıştır. 
1:1aca~~tanın bu aşırı taleble -

rının. muzakere yolile olmadığı 
takdırde Çeklere kal'§ı harbederek 
~aksadına ermesi düşuncesi git
tı~çe kuvvet bulmaktadır. Berlinin 
bıtaraflı kararı bu düşüncede bu
lu~a~ları daha ziyade teşçi eyle
mıştır. 

Paris 22 (Hususi) "'":' Romanya 
:Kralının, Leh Ha · iye.Nazırı ta-
~afından yapıl flerl' reddey-
l emesi Fra nsle karşı -
•8~1itır. lun Yugoslaıv-Y: ıle tamamU olarak bu 

,i>ev•nu 6 ıac 

- -
sına karar verildi 
------------------- 1 

Şirket mukavelesi icabı yapmıya mec-
bur olduğu bir çok işleri yapm~~''' 
teahhütlerinl yerine getirmemı,tı r 

A k 22 (H A h b. · lan satın alma müzakerelerine n ara ususı mu a ırı -
mizden)- Nafıa Vekaletile tram- teşrinisani içinde başlan~caktır. 

(Devamı 6 ıncı sahıfcde) vay şirketi arasında yapılacak o-

Başvekil de hafta ıe· 
nunda Ankaraya 

dönecek 
Perşembe sabahı şehrimize ge

len ve Dolmabahçe sarayındaki 
Vekiller Heyeti içtimaına iştirak 
eder V"killerimiz dün de akşama 
kadaı kendi dairelerini alakadar 
eden meseleler üzerinde tetkik • 
]erde bulunmuşlardır. 

Bunlardan Nnfıa, Maliye, Maa
rif İnhisarlar Vekilleri, dünkü 
sa;unızda haber verdiğimiz veç
hile, dün akşamki ekspresle An- Kantona gir en Japon Jut'asından bir parça Roma paktı nihayet 

mer'iyete konuluyor k•ı::::.:ö~:'~~:'.~'';,ekilleri b;r Lazkiyelilerin Modern Çatal ağzı 1 ima 
gün evvel An.I_<a~aya gitm~.şlerdi. nının ı•ncasına dogv ru Diğer vekillerımız de bugun ve M f lebafl y Fr•nko'nun muhariblik hakkını tanı- yarınki ekspresle Ankaraya dö- u a 

mak üzere de hazırhklar• batlandı . ne~:~e:~~·Celal Bayar bu hafta Eti Bank müdürü bu 
L ondra 22 (Hususi)- İspan- giltere - tt.~lya mü~asebatını yenı sonuna doğru gidecektir. Beruta giden Alevi h ) L d t 

yadaki yabancı gönüııuıerın esasıara gore tanzım e~ıemek ~- liderlerinden müte - a irin OD ra ya 
geri alınma işi filen bq la- rası gelmiş telAkki edıl~e~tedır. 1 'it h b 

mış ve ilk adımda on bin gönüllü Bu itibarla Londra kabınesı ev - I ngı ere a_r şek kil bir hey' et ta• z onguldak ı 
de geri çekilmiş olduğundan İn- (Devamı 6 ıncı sahifede) rafından yüce komi- mür havza -

sının başlıca 

Esnasındaki usule .___s_e_re_b_iıd_i,_iı ..... di~-ı~:~ç ::r~e~~t~: 
Beyrut 22 (Hususi) - LAzkiye ağzında modern . t d k mıntakasındaki halkın liderlerin- b" r t . Muracaa e ece den müteşekkil bir heyet; geçen d~;m~:: ~:r: 

gtin Beyruta giderek yüce komi- verildiğini evvelce 

su suretıe s Ha h
ı anma programı 

sür'a tle t~tbik e
d ilecek v e d a ha 
fazla randman 

v erecek 

serliğc bir metalib mazbatası ver- yazmıştık. 

mişlerdir. İhracatımızı ço-
1 - Mıntakanın idari ve malt ğaltacak ve kolay

işlerinin muhafızlık meclisine laştu-acak olan bu 
tevdıi. limanın bir an l:>n-

2 - Muhafızlık varidatının yüz- ce yaptırılması 
de beşinin dahili işlere tahsisi. muvafık görill • 

3 - Şimdik Alevi hududlannın müştür. 

muhafazası. Bu limanın in • 
\De\"amı 6 ıncı sahifede) wnsına aid hususa-

Hurda 
Bakır 

tı müzakere ve 
lazun gelen esas -
ları tesbit etmek 

l üzere Etibank U
mum MüdUrUniln 
Londrnya gönde • 
rilmesi kararlaştı 

meseleyi 
gidiyor 

Londra 22 (A.A.)- Dün ak -
şam Kardifte bir nutuk söyliyen 
Hoorc Belisa silahlanma proğra
mının tesbit edilen zaman zarfın
da sür'atle ve fazla randımanla 
tatbiki içjn harb esnasındaki usule 
müracaat edilmesi lazım geldiğini 
kaydetmi~tir. ihrecına izin verlldl rıJ.m§tır. Zonpldakta Kömüriı atelyeleri 

Sem BarseJon bombardımanından kaçan bpanyol kadınlan (Devamı 6 ıncı ubifed•) (Yazısı 6 ıncı sahifede) (Devamı 1 uacı aahifede) 



~- S O N T E L G R A F -7.2 ı d Tetrba 1931 

Yeni beden 
Terbiyesi 
Öğretmenleri 

--·-

Şehrlmlzele: 

Ordu 
[Hayvan 
Sergileri 

Bayramda bir de kah
ramanlar tribünü 

bulunacak Enstitüye leyli kız 
lebeler ahnıyar 

ta-

Bir res·m sergisi 
NAHiD SIRRI 

On yıldan fazla bir müddetten· 
beri İstanbulda yaşıyaıı bir Bul
gar ressamı Sava İvanoff, Beyoğ· 

Evi 
Açılıyor 

10 uncu ve sGnuncu
su da dün Şilede me

rasimle açı 1 dı Bu tribünlerde şehld anaları ile 
maluller yer alacak • 

Cumhuriyet bayramında bütün 
vilayet, şehir, kasaba ve nahiye
lerimizde resmigeçidlerin yapı -
lacağı meydanlarda müteaddid 
tribünler yapılması ve bunlardan 
birinin en büyük sivil memur ile 
askeri komutana ve diğerinin de 
resmigeçide iştirak edemiyecek ü-

Kadın ticareti 
Yapan şebeke 
Genç kızları f uhuşa 
teşvik ve kadınlara 

randevuculuk 
yapmışlar 

Beyoğlunda gizli randevuculuk 
yapan Madam Atina ile suç ortak 
!arının sorgularına dün de devam 
edilmiştir. Yapılan tahkikattan 
elde edilen neticeye göre Madam 
Atina 6 bin lira kadar döviz ka -
çakçılığı yapmıştır. Fakat asıl işi 
kadın ticareti ve ayni zamanda 
randevuculuktur. 

1 
niformalı subaylara tahsis olun -

ması bildirilmiştir. 

Ayrıca malul gazilere ve şehid 

analarına da hususi tribünler ya

pılacak ve bu son tribünler (kah

ramanlar tribünü) olarak ayrı -

lacaktır. 

Türkiye' dan 
Kaçan bir saki 
Hatay' da 
Temizlendi 

Ankara 21 (Hususi muhabiri -
rimizden) - Bundan 7 sene evvel 
Türkiyede 4 jandarma vurmaktan 
ve 1 posta soymaktan suçlu ola
rak yakalanmışken mevkuf bu -
lunduğu •pazarcık. hapishane -
sinden kaçıp Hatay hududlarına 
iltica eden meşhur şaki Kel Sal -
man; cAktepe• de de birçok şa -
kavetler yapmış ve nihayet ge
çen gün Aktepe'de jandarmaları -
mız tarafından ölü olarak yaka -
!anarak cezasını bulmuştur. 

Mel'unun arkadaşı Hasso ile 
İbo firara muvaffak olınuşlarsa da 
şiddetle aranmaktadırlar. 

--=o=--

Mekteblerimizde beden terbi -
yesi derslerine verilen büyük e
hemmiyet üzerine cGazi terbiye 
enstitüsü• nün beden terbiyesi şu
besine leyli kız talebe alınması 

kararlaştırılmıştır. Bunun için a
yın birinci günü şehrimizde ve bü· 
yük vilayet merkezlerimizde bir 
imtihan açılmıştır. 

Talib olan genç kızlarımız Cum
huriyet bayramından 1 gün ev -
veline kadar Maarif Müdürlükle
rine müracaat ederek arzularını 

bildireceklerdir. 
Bu talebeler; mezun olduktan 

sonra orta mektep ve liselerimizde 
vazife alacaklardır. 

---o---

1 lu Halkevinin kendisine verdiği 
bir büyükçe odada resimlerini teş
hir ediyor. Onu bu ilkbaharda An
karada ve yine Halkevinde açtığı 
sergi münasebetilc tanımıştım. 

Pek genç iken şehrimize gelip ar
tık Türkiyeden ayrılmamış olan 
bu adam, o zamandanberi resiın 

satarak hayatını kazanmış. Kendi 
ressan1larnnız hocalık ederek ve 
bilhassa hocalıktan kazandıkları 

ile yaşarlarken, o sırf fırçasile 

hiç şiiphe yok ki müreffeh bir ha
yat sürmedi ve bu ıniitevazi ha
yatını elbette ki nerdc olsa temin 
edebilirdi. Kalışında, İstanbula 
bağlanmış olmasının muhakkak ki 
büyük bir tesiri bulunacak. Zaten 
bunu eserleri de söylüyor: İstan
bulu çok sevmiş ve büyük şehri 
en ücrn mahallelerine kadar ge-

Diğer vilayetlerimizde olduğu 

gibi şehrimizde de bir Orduevi 
kurulmasına karar verilmiştir. 

Orduevi, subayların toplanıp 

görüştükleri ve misafir olduklan 
bir kulübdür. 

Süvari binicilik okulunun ev -
velce işgal eylediği Sipahiocağın
daki ):ıinanın orduevine tahsis e
dilmesi kararlaştırılmıştır. 

Binada icab eden tadilata baş-
lanmıştır. 

--f-J--

Gençlerimiz 
için yeni bir 
Mesl~k 

Y'3niden, yüz 
Hakim namz:di 
Alınacak zerek her tarafını ve her tarafın4an • -

denizini gösteren resimler yap • Bır mustahzır kurs açıl~ 

Bunlar hangi• vilayet- mış. Sergisinde bir kısmını geçen ması kararlaştırıldı 
sefer de gördüğüm 63 resim var. 

}ere tayin edi\ece~der Birkaçı portre, ilcisi Ankara ve ö-
tekiler hep İstanbul resimleri. İvan 

Eczacılığa hevesli orta mekteb 
mezunu genç erkek ve kızlardan 
müstahzır yetiştirilmesi için faa
liyete geçilmiştir. 

Adliye Vekfileti; hukuk mezun- Savoff, tarz.ile (Feybaınan. Namık 
ları ve kanuni evsafı haiz olanlar İsmail) mektebine mensub ve rcs· 
arasından 100 tane hakim mezunu min yeni arayışlarına ve felsefe
alınağı karralaştırmıştır. )erine sürüklenmekten ınüçtenip. 

Bu maksadla Ankarada bir kurs 
açıması kararlaştırılmıştır. Kurs; 

Bunlardan altışar tanesini; A - &erleri arasında kendi portresile 
dana, Trabzon, Erzuruma tayin O· (kayalar) ve bir (eski sokak) sa

ayın birinci günü faaliyete ge · 
çerek tedrisata başlıyacak ve her 

lunacaklar ve 5 er tanesi Diyar -
bakır, Samsun, Konya, Sıvas, Ga
ziantebe, dörder tanesi Eliızık, 

Kars, Kastamonu, Antalya, Deniz
li, Kayseri, Isparta, Malatya ve 
Muğlaya verilecekler, üçer hakinı 
namzedi de Erzincan, orum, A · 
masya, Kırşehir, Urfa, Şebinkara
hisar ve Zonguldağa gönderj1A -
ceklerdir. 

nırım ki en lruvvetlilcridir. biri 4 ay devam etmek üzere kış 

Ankaraya aid olarak yaptığı her ve yaz sömsterlerinden ibaret bu
iki tablo kaleyi gösteriyor. Lakin lunacaktır. 

bizim ressamlarımız pullar üstün- Tedris ameli ve nazari yapıla • 
de de görülen maliim manzarayı caktır. Kurs par;ısız ve neharidir. 
birbirlerini takiben tersim etlik - Sene nihayetinde yapılacak imti
leri halde, Savoff kalenin içini handa kazananlara müstahzır ser-
dışını dolaşıp henüz resmi yapıl- tifikası verilecektir. -
mam1ş yerler intibah etmiş. San- -o--
atkarın başka bir memleket evladı A • • 

İstanbul viliiyetı tarafından 938 

yılı içinde tertib edilen ehli hay
vanlar sergisinin onuncu ve so

nuncusu dün Şilede belediye re
is muavini Rauf Demirtaşın riya
seti ile merasimle açılmıştır. 

Merasimde vilayet erkaru ile 
şehir meclisi azaları, İstanbul mat 
buat mümessilleri de hazır bu -
lunmuşlardır. 

Merasimde Rauf kısa bir nutuk
la hazır bulunanlara vilayetin 
köycült;k mesaisini anlatmış, bu 
arada yapılan sergilerle elde edi

len neticeleri zikretmiş, söylevine 
nihayet verirken: 

- Serginin Şile için iyi ve ha· 
yırlı olmasını dilerim diyerek kü
çük bir mekteplinin tepsi içinde 
uzattığ ımakasla kordelayı kes · 
rniş, sergiyi açmıştır. 

Ziyaretçiler teşhir edilen hay
vanları tetkik etmişler, derece ka
zanan hayvanları gözden geçir • 
mişlerdir. 

Sergide teşhir edilen hayvan
lar arasında 200 ü mütecaviz at 
ve boz ırka mensub damızlık bo· 
ğalar bulunmaktadır. 

Derece kazananların para mü • 
kiifatları bizzat Rauf tarafından 
verilıniş, kendileri ayrıca tebrik 
edilıniştir. 

Atlar arasında birinciliği Rem
zinin tayı, damızlık boğalardan 

da birincıliği Ferdane isminde bır 
bayanın boğası kazanmıştır. 

Gelecek sene için vilayet bay
tar başmüdürü Etem tarafından 
daha şümullü ıstıfa hareketi tat
bik edilmek üzere bir proje ha
zırlanmaktadır. 

Madam Atinanın tuzağına dil -
şenler birer birer tesbit edilınek
tedir. Bu arada Atinanın fuhşa teş 
vik ettiği ve namuslu birer aile 
kızı iken birer fahişe olarak mem 
leket içine çıkardığı veya harice 
sevkettiği kızlardan şimdiye ka
dar tesbit edilenlerin miktarı 63 
tür. Fakat bunlardan hakiki isim 
ve adreslerile mallım olanların 

adedi 32 dir. Bu genç kadınların 
arasında 14 yaşında kız çocukları 
da bulunduğu söylenmektedir. 
Bunların arasında tanınmış ba

zı aile kadın ve kızları da vardır. 

Azılı bir 
Sabıkalı hırsız 
yakalandı Otel endüstrisi 

Birçok hırsızlıkların faili ola - için faaliyete 

oıduğu daha ziyade portrelerinden Oyun alet er• resmı 
anlaşılıyor. Nedense enteresan bu
lup resmini yaptığı benim yüzü
me de biraz Bulgarlık aşılamış ve 
bende olmıyan bir haşinlik ve 
bir n1ahzunluk vernıiş .. 

değicşiyor 
Oyun aletlerinden alınan res · 

min levha veya soğuk damga şek
linde olması için Maliye Vekaleti 

Lehistan bizden 

Son çin 
Mukavemeti 
Kırıldı 
L ondra 22 (Hususi)- Siyasi 

ve askeri mütehassıslar, 

Japon kuvvetlerinin Kan
ton şehrini işgal eylemelerini ve 
ayni zamanda son hükumet mer

rak aranmakta olan azılı hırsız- G ld 
!ardan sabıkalı Nafi emniyet ikin- eç İ İ 
ci şube ikinci kısım memurları ta-

rafından yakalanarak adliyeye lktisad Vekaleti. elve-
vernmiştir. • 1. b.. ..k b" ' l 

--c-ı-- rış ı uyu ına arı 

Nalband kursu tesbit ediyor 
bitiyor 

lktısad 
Vekaleti 
Müşaviri 

tarafından tedkikler yapılmak • 
tadır. 

Bu hususta henüz kat'i veril -
miş bir karar yoktur. Levhalar 
şimdilik 100 er para üzerınden 

Belediyelere ve köy idarelerine 
verilecektir. 

Üsküdarda Selimiyede açılmış 
olan üçüncü nalband kursu bit · 
mek üzeredir. Bu kurstaki genç
ler; şehadetname alır almaz, 4 ün
cü kurs için de yeni talebeler ka
bul olunacaktır. 

Südet mıntakasından ayrılan 

Çekoslovakyalı otelciler namına 

şehrimize gelen heyetin alakadar· M. Fondep<.>rten şehri- Orta tedr
0

isat islru-
lara yaptığını haber verdi~•miz • d k" ki 
turistik oteller inşası hakıcır.dakı mız e tet 1 er yapıyG.r siz kadroları 
teklif Türkofis tarafından İktısad İktısad Vekfileti müşaviri Fen -
Vekaletine bildirilmi§tir. Tedkık deporten bir haftadanberi şehri· 

mal ahyor 
Varşovadan bir çok firmalar 

memleketimizden pamuk, üzüm 
ve kuru incir satın almak istedik
lerini bildirmişlerdir. 

Geçenlerde Varşova ticaret kon-
seyimizin talebi üzerine oraya 
gönderilen mahsul nümuneleri çok 
beyeni!miştir. 

Sultanahmet 3 üncü S. H. Hakim
liğinden: 

kezi olan Hankov şehrinin Çin • ,.,,,,.,..----....,,,.,..""'..,..,.... ..... ...., .... olunmaktadır. mizde buunmaktadır. 
Diğer taraftan hükumet; ot.,ı

lerimizi ıslah etmek için faali -
yete geçmiş bulunmaktadır. 

Ölü Arif karısı Saadet ve çocuk
Kültür Bakanlığı, birinciteş - lan vekili avukat Selim Mansur 

rinden itibaren 8 aylık orta ted- tı.rafından Tahtakalede Rüstempaşa 
risatın isimsiz maaş ve ücret kad- mahallesinde Çömlekçiler sokağın· 

liler tarafından boşaltılmıya baş
lanmasını Çin muharebelerinin 
seyrini esasından değiştirecek ma 
hiyette görmektedırler. 
Japonların yeni takviye kıt'a

larile ve en son sistem vesaitle 
mücehhez kuvvetli ordulan kar
şısında Çin mukavemeti kırıl -
'mıştır. Japonlar şimdi bütün kuv 
vetlerile bir taraftan cenubi Çini 
kamilen istilaya ve diğer taraf . 
tan Hankov şehrini zaptetmeğe 

çalışmaktadırlar. Bu şehrin de 
Japonların eline geçmesi artık 

bir gün ve belki de bir saat me
selesidir. 
Japonyanın bundan sonra Çin

deki hedefi, Mareşal Çan Kay Şe
ki dağlık ve her tarafla her türlü 

alakadan mahrum araziye süre
rek orada yalnız çete harblerile 
iktifaya mecbur bırakmak ve bu 
suretle Çin harbini kış bastırma
dan sona erdirmektir. 

Maamafih Tokyonun Hankov 
şehrini de ele geçirdikten sonra 
Mareşali son bir kere daha J a -
ponya ile anlaşmıya davet ede -
ceğı tahmin edilmektedir. 

Tokyo 22 (A.A.) - Merkezi Çin 
cephesinden alınan son haberlere 
göre Çin müdafaa hattı, Hanken
in takriben 100 kilometre şima
linde ve Yangtse uzunluğundıı 

yarılmıştır. 

Bir milyon Çinli dağınık bir 
halde Hanken istikametinde ri
cat etmektedir. 

--------
G©lk<ylClı~lLlıtn1tdl~ 

Aşık yaıroşOaıro 
~--------- - - -
AŞK VE MACERA ROMANI: ,, 

Bayan Pakize birdenbire şaşır
dı.. Reşadın bu teklifine canı sı
kılmamış değildi. 

Reşat bu işte kurnazca hareket 
etmişti. 

Yengesinin derhal bu teklifi 
kabul edivermesı ihtimalini dü
şünerek: 

Yazan: İskender F. SERTELLİ 

Reşadın yengesi biraz para ve 
debdebe düşkünü bir kadındı. 

Damadının cebine bu işten fazlaca 
para gireceğini tahmin edince: 

İlk evvela Marmara mıntaka -
sında yeni ve büyük oteller açı -
lacağından İktısad Vekaleti otel 
olmağa elverişli, büyük binaları 

tesbit etmeğe başlamıştır. 
Ayrıca alakadarlardan da liizım 

gelen izahat toplanmaktadır. 

Diyarbakır hattında 
demir köprüler 
Bayındırlık Bakanlığı, Dıyarba

kır . Cizre hattının Kuruçay Sa -
latçayı ve Batman çayı üzerinde 
kurulacak üç demir köprü için 
bugünlerde münakasa açacaktır 

bana. O son günlerde biraz faz. ı 
laca geveze oldu. Ağzında bakla 
ıslanmıyor.. Her şeyi nişanlısına 
söylüyor .. Bu iş aramızda kalsın 

Yirmi kişi arasında senin arka -
daşını kim farkedecek? 

- Nihad işin farkına varsa da, 
onun kulağına meseleyi fıslayı -

Mumaileyh dün de ticaret o · 
dasına gelmiş ve bir müddet ka- rolarını okullara göndermeye baş- da eski 28 ve yeni 5 No. lı deponun 
!arak muhtelif iktısadi mevzular lamıştır. ve yine Tahtakalede Rüstempaşa 
üzerinde tetkikler yapmıştır. mahallesinde Çömlekçiler sokağın -

DEVREDİLECEK İHTİRA 
Mumaileyhin şehrimizde uzun oa eski 25 yeni 12 numaralı bir bap 

BERATI 
müddet kalacağı ve bu ara Vekale- dükkanın şuyuunun izalesi zımnın· 
tin muhtelif daire ve işleri üzerin- cFerro - Prusyat vasıtasile ta · da açılan davada hissl'dar1ardan 
de tetkikler icra edeceği anlaşıl- bolunan matbuat ve bunlann ıs • Şükrüye Emin ve Hayriye ve Fir
maktadır. luhı. hakkındaki ihtira için alınmış devs ve Düriyenin adresleri bulu

Meşhur oir dolan
d•:-ıcı tutuldu 

olan 10 ilkteşrin 1934 tarih ve 1865 namadığından 20 gün müddetle ila
numaralı ihtira beratının ihtiva et- nen tebliğat icrasına karar verile
tiği hukuk bu kere başkasına devir rek muhakeme 16/11/938 saat 10 na 
\ eyahut mevkii file konmak için bırakılmış olduğundan sözü geçen 

Muhtelif dolandırıcılık suçla - icara dahi verilebileceği teklif edil- gün ve saatte mahkemede bizzat ve
rından aranmakta olan meşhur nıekte olmakla bu hususta fazla ma- ye. bilvekale hazır bulunmaları ak
dolandırıcılardan Enis Fahri An- llımat edinmek istiyenlerin Galata- •· halde muhakemeye gıyaplarında 
karada yakalanarak şehrimize ge- da, Aslan Han 5 inci kat 1-3 numa- devam olunacağı tebliğ makamına 
tirilmi§ ve adliyeye teslim edil- ralara müracaat eylemeleri illin o- kaim olmak üzere ilan olunur. 
miştir. lunur. 938/847 

dın dclaletile ayni işi yapmak is
tediğini ve bunun için paradan 
kaçınmadığını söyleyeceksin! 

- Merak etme, Reşad! Bu iş ol
du demektir. Şu halde çarşamba ı 

günü Yeşilköyden uçacağız .. Öy
le mi? 

- Evet.. 

- Muhakkak.. Göreceksin ki, 
o gün, Nihadın bütün gizli mak
sadlarını meydana çıkaracağım. 

Bana adile sanile Yılmaz derler .. 
• •• 

Nihad Akgünün bir hastalığı 
var: Her gün başından geçenleri 
hatıra defterine kaydeder. 

verirsin! - Beni arkadaşına ve akraba - Nihad ogün hangarda nöbet -
çiydL Alınanyadan gelen yeni bir 
yolcu tayyaresinin son provalan 
yapılmış, uçuşa elverişli olduğu 

görülerek hükı'.ımetçe tesellüm mu
amelesi yapılmıştL 

mak üzere olduğunu bildiriyor. 
Zavallı kadın! Beni hala unut
mamış. Bu aliika acaba sevgiden 
mi doğuyor, yoksa dünyaya bir ço
cuk getirdiği için mi beninı ya
kamı bırakmak istemiyor? Her hal
de çocuk olmasaydı, peşinıden bu 
derece koşmaz ve beni çoktan 
unutur giderdi. Çocuğum büyü -
miiş, güzelleşmiş diyor. Onu üç 
aylık iken görmüştüm. Sarışın, ma
vi gözlü, pembe tenli, sevimli bir 
çocuktu. Aradan bir yıl geçti. Yav
rucak bir buçuk yaşına geldi. 
Şimdi kimbilir ne kadar güzelleş
miştir! 

- Elbette canım .. Sen üzülme! !arına doktor olarak tanıtırsın! 
Fakat, bu işi Nihada havale ede· - Şimdi de doktor olacaksın 
ceksin .. İhmal etme, e mi? ha? .. Şey .. aklıma gelmişken so · 

- İhmal eder miyim, yengeci- sorayım: O geceden sonra Nihad 
ğim? Bu, kendi işimiz değildir. hakkında yeni bir şey elde ede -
Böyle bir kelepiri kim kaçırır?! bildin mi? 

:. - Hayır. Yalnız evrakınının bir 

Filistin için 
proje 

Filistin Araplarının 
metleri ve Arab mcınl• 
tazyiki karşısın_da ingilt. 
kumeti, Filistin için yeP1 

je tatbik etmiye war 
Bu, yirmi senedenberi 
nin Filistin için tatbik 
lıştığı üçüncü proje ol 

ı - Birinci proje, FiliS 
Yahudi ynrdu kurmııl<tJ: 
Ballor beyannamesiyle 

rülen bu plan ancak fi.· 
raplarının imhasile tctbi) 
bilirdi. Beyazların Aın• 
hacereti ile yerli halk 

içerilerine doğru çekil'-'. 
yet münkariz olduğn 
ların yahudiler önünde . 
çölünün içerilerine Ç • 

zannedilmişti. Bu pr<>" 
edileıniyeceği ilti sene • 
laşıJdL 

2 - İngiliz hükUmetİ 
zerine Filistine Lord P 
liği altında bir tetkik b 
derdi. Heyet uzun tetkiJı.1 
geçen yaz ikinci projeyi 
den raporunu neşretti. il' 
göre, Filistin iiç kısma 
du: Sahil nııntakası Y 
terkediliyor. İç kısımları 
ra bırakılıyor. Kudüs ştııı' 
rafı da İngiliz mandası f 
kalıyordu. Arablan ve 
leri memnun edeceği 
bu proje her iki taraf•' 
razına hedef oldu. Ara 
larının parçalanmasını 

demiyeeeklerini bildir< 
sarıldılar. Yahudiler de 
jesinl Balfor beyannarll 
kırı telikki ettiklerinde' 
ettiler. İngili;ı hükunıeı•, 
jesini Milletler Cemiye 
dik ettirdikten sonra b 

biki için icabeden tedbİtl' 
ya başladı. Fakat ingill. 
metinin bundan sonra~• 
tinde bir tereddüd hİS 
du. Bir taraftan projeyi 
mek kararında ısrar .,dtl' 
rünürken, diğer tarafta• 
kit kazanmıya ~alışıyor.,. 
reddüd Arabları ces• 
ve Filistined büyük 
isyan hareketi başladL 
birkaç ay evvel giıya 
tetkikat yapmak için ~ 
reisliği altında Filistin• 
yon gönderdi. Filistin 
İngiliz hükumetince uı 
bir tarafı olmadıj;'UIB _. 
hakikatte vakit kazanııır, 
ni bir tedbirdi. ~u ara~ 
Roma mihveri lngiltcr 
etıniye başladı. Arab ı/ 
!eri Filistin hakkında d / 
gösterdi. Çekoslovaı:Y'; 
İngiltereni.n prestijin~ . I 
vaziyette lngiltere FılıS-' 
lesini likide etmiye !<"", 
Üçüncü proje debıı kar" 
hazırlanmıştır. / 

3 - Üçüncü projeoi' I. 
henüz iyice nıalfmt ol••;, 
raber, Irak Hariciye t ıJ 
fından yapılan bir tir. ,İ 
bildirilmektedir. Geçcııl ~ 
hirede toplanan Arab ' 
de biri Suriye, diğeri.';; 
yetleri tarafından iki .,]ı)I 
sürülmüştü: Suriye ı. / 
Filistiııde müstakil bit ı;J 
rulacak ve bu devlet.~ 
nan ve Maverayı 1l';,;,. 
federasyon teşkil . Ji 
Fakat Irak deleıelerı. ~-' 
memleketlerine Fran;:l. 
•ını karıştırmak iste ·ıılo r 
den Filistinin Irak Iİ~ 
1e m11ahede ile bağlı "/ 
Arab devleti olması•';/. 
tiler. Irak heyeti l{ah f 
lifi ileri sürerken, ır;.,ı 
Vekili Sey~t Tevfik ~ 
Londrada lngiltere . /. 
temasta idi. Bu ten>~ 
de inıiltere hükiim•~ 
lifini kabul etıııiye ti' / 
anlaşılmaktadır. Filli '/ 
hakkında düşünülcıı P 

- Şunu da söylıyeyim ki, de
di. bu arkadaşımı davet edersen, 
Nihat bu yüzden çok para kaza
nır. Çünkü, o da yakında evlene
cektir. İstanbulun en zengin bir 
kızını alıyor. Tayyarede nikah kı
yılacağını duyarsa, muhakkak o 
da böyle yapmak istiyecek. O za
man onlara Nihatlı tavsiye ede
-riz. 

- A .. ne olur? dedi - Bay Sa
dinin karısına henüz davetname
sini göndermedik. O gelınese de 
olur .. tevili kolay. Yarın öbür gün 
karşılaştığınuz zaman, postada 
kaybolmuştur, deriz. Bu davetiye
yi şimdiden sana vereyim. Fakat, 
Nihat sakın duymasın bu işi, yav
rucuğum! 

- Merak etme, yenge! Bilirsin 
ki, benim boşboğazlığım yoktur. 
Hatta istersen Perihana bile söy
lemiyelim .. 

Reşad ogün yengesinden bin kısmını tedkik edilmek üzere müd
müşkülatla aldığı davetiyeyi der- deiumumilik istedi. Dosyayı ad
hal İstanbula inerek arkadaşı Yıl- liyeye verdim. Maamafih tahki -
maza götürdü. katın henüz bitmediğini ve bil • 
Reşad bunu yengesinden nasıl hassa bu mesele ile alAkası olan 

aldığını anlattı: bir hadise ile meşgul olduğu -

Nihad o günkü provada bu tay
yarede pilot vazifesini görmüştü. 
Nihadın sevincine payan yoktu: 

- Çarşamba günü saat ikide 
nikıihımız bu tayyarede kıyıla • 
cak diyordu. 
Akşamüstü odasına döndü .. He

men valizini açarak hatıra defte • 
rini çıkardı ve şu satırlan kay • 
detmeğe başladı: 

Fakat, Margarit İstanbula ge -
lirse, benim vaziyetim ne olacak? 
Perihanı delice seviyorum. Eğer 
ona Y eşilköyde rastlamamış ol -
saydım, belki Margarltin buraya 
gelmesine mAni olınazdım. 

sasları şudur: ~ t 
a - Filistin müS ;,;ı' 

tereye maaltede ile 
devleti elKllldır. .l 

b - Yalt..U nıuba"'° 
yet verilecektir. . .. ~ 

• - Filistindeki .... ,, 
geniı ekalliyet bakl•r• 

fade edecektir. 
- Fena olınaz. İyi ki hatırlattın 

- Aman, göreyim seni, Yılmaz- mu bildirdim. 
cığım! Beni şunların yanında malı- - Tayyarede yapılacak nikahta 
cub etme! Yengeme söylediğim gi- mühim birşey keşfedebileceğini 
bi, yeni evleneceksin .. ve Niha - umuyor musun? 

.... Bugün yine Margaritten bir 
mektub aldım. Pasaportunu çıkart 

Engeller bir değil ki ... Tayyar
cilerin ecnebi kadınlarla evlen -
meleri de kanunen yasak edildi. 

(Devamı Yar) (Devamı 1 ıııct 
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Esnaf meselelerı Ankara'da: 
--.-------- Ziraat 

Ce ıyet Aletleri 
Esnafındır Fabrikası 

Ona . gösterdiği alaka 
nisbetinde ondan mu

kabele görebilir 
G alata, Meymenetli han, •0 _ 

dun ve kömürcüler cemi _ 

yeti> ndeyim.. Cemiyet a
dına alakadar ve salahiyetli bir 
zat izahatta bulunuyor ve ben de 
dinliyorum: 

- Cemiyetimizin 1000 kadar 
azası vardır ve cemiyetin faaliyeti 
1934 tenberi devam etmektedir 

Bize kayıdlı olan kömür ve od~ 
satan dükkaruann k" ük' . uç serma-
yelı olanları yani kü ük' 
t V ' ç esnaf -
ır~ e ekseriya dükkanlarında 

mustahdem bulunmad1ğı cihetle 
aded ıtıbarile kabarık b' '-"· 
teşkil t ır ye .. un 
. . e memektedir. Bu 1000 ki-

şılik yelründan kayıd olmaktan 

kurtulmak için kaçamak Yapan -
ları da tenzil edecek olursak va
zıyet kendiliğinden tezahü t . 
olur. r e rmş 

Bu vaziyetten d 
veçhile od e anlaşılacağı 

un ve köm" "] 
miyeti gayet m"t u~cu er ce -
h !' . u evazı ve kendi 

a ınde bır teşekküld .. 
şeye - ur. Ve her 

ragmen esnnfımJz için lazım 

1 
gelen fedakarlık ve yard1mı de
riğ etmemekteyiz. 

Esnaf cemiyetleri bürosunun 
idare merkezi binasının arka ta -
rafında kurulmuş olan hastane -
miz bütün esnaf cemiyetleri için 
şimdiye kadar pek büyük sıhhl 

faydalar temin etmiş ve etmekte
dir. Cemiyetimize mukayyed aza
ınızdan hastalananlan burada te
davi ettıriyoruz. 

Hiç şüphe yok ki cemiyet es -
nafı için daha faydalJ olabilir. Fa
kat cemiyeti bu derece kuvvetli 
bir hale getirmek yine esnafın ya
pacağı ve başarabileceği bir iş, bir 
vazifdir. Çünkü cemiyet esnafın
dır, ona gösterdiği alaka nisbe -
tinde ondan mukabele görebilir. 

Halbuki öyleleri görülüyor ki 
cemiyete kayıdlı bulunmadığı hal
de cemiyetten hiçbir fayad görme
diğini iddia ederler! 

Cemiyetimiz, kendisine bağlı 
bulunanlara bağlı bulunmakta -
dır. 

(RE - SA) 

~?mangadan Araştırmalar 
G

zns hayvanlar Muvakkatt.n 
t . ·ı· e ırı ıyar Geri kaldı 

H~y~an ~İWn ıslahı 
ıçın yeni tedbirler 

~lınacak 
4 Romanyadan 100 baş inek ve 

1 
tane de boğa getirilmesi karar

aştırilmıştır. 

Bu hayvanların ithali için u _ 
~~gel.en gümrük müsaadesi ve-

h ıştır. Yalnız bunların mün-
asıran " f . . '"onta en cınsınden ol _ 

ınası h ın · Ve astalıktan salim bulun _ 
~ı şart koşulmuştur. 

1.<;I ığer . taraftan hayvan neslinin 
k ahı ıçın yeni tedbirler alınması 
ararlaştırılmıştır. 

Buna havaların b o· 
zukluğu sebeb oldu 

Çeşme sahillerinde kara sula -
rımızda vaktile bitan gemilerdeki 
altın ve gümüş eşyayı meydana 
çıkarmak için Maliye Vekiıletile 
mukavele akteden Mahmud Alan
yalının şehrimizden Çeşmeye gi
derek işe başladığını yazmıştık. 
Çeşme sahilerinde araştırma -

!ar ancak 3 gün yapılabilmiş ve 
gerek malzeme noksanlığı gerek 
havanın bozuklugu dolayısile ara· 
maya devam olunamamıştır 

Mahmud Alanyalı malzeme al-
JI ı ---<>-- mak üzere dün şehrimize gelmiş-
i VJ a.,. ak Q z tir. Bu scbeble araştırmalar; mu-v. vakkaten tehir olunmuştur. 

apurunun --<>---l Maar!f müdürü ve 
lk se/cri sıhhat müfettişleri 

Yeni g . d'' k Yalovayagidiyorlar 
em ımı7 un a • M I M .. d .... B T f'k K t aari u uru ay ev ı u 

şa rn Muc'.ınyaya ne maarifin sıhhat müfettişleri; 
h1rt. ket etti bu hafta içinde Yalovaya gidecek

A~zbank idaresi tarafından 
v Yada yaptırılan ·Marakaz. 

apuru· d'' ·lk Va • un ı seferini yapmıştır. 
d Pur saat 16 da Galata rıhtımın
ti~n Mudanyaya hareket etmiş -

büB·~ sefer hatırası olmak üzere 

1 
tun Yolculara rozetler tevzi o

unmuştur. 

lerdir. 

Çekmece, Şile ve Beykozda açı
lan leyli köy mekteblerinin gör
düğü rağbet üzerine Yalovada da ı 

bir leyli köy mektebi açılacaktır. 
:!\laarif müdürü ile müfettişler 

Yalova seyahatlerinde bu yeni 
mektebin biran evvel tesis ve a
çılması için tedkikler yapacak -
!ardır. 

----
Kurulmasına 

ver i ldi 
karar 

Öğrendiğimize göre hükümet 
Ankarada bütün memleket ihti • 

yacını karşılayacak kabiliyette bü
yük bir ziraat filetleri fabrikası 

kurmaya karar vermiştir Bu fab

rika yurdun ihtiyacı olan pulluk, 
tırmık ve diğer bütün ziraat alet

lerini imal edecektir. 

Bu fabrikanın inşası için tedkik
ler bitirilmiştir. Önümüzdeki dört 

sene içinde fabrika tam randı -
mania işe başlamış bulunacak -

tır. 

Bir karı kocayı· 
Isırarak 
Yaraladılar 
Sopa ile hiddetini 

teskin edemeyince 
Dün Aksarayda bir hıl.dise ol -

muş komşularile geçinemiyen bir 

adam ayni evde oturan bir kar1 
kocanın üzerlerine saldırarak her 
ikisini de ısırmak suretile muh-

telif yerlerinden yaralanmıştır. 
Hadisenin tafsilatı şudur: 

Aksarayda Muradpaşa mahal -
lesinde Muradpaşa sokağında 9 
numaralı evde oturan Sabri diğer 
adile Fethi isminde ayni evde o

turan Rıza isminde biri ile ge
çinememekte ve sık sık kavga et
mektedir Nihayet dün iki komşu 
tekrar kavgaya tutuşmuşlar, kav· 
gaya Rızanın karısı Nazmiye de 
karışınca kavga büyümüş ve Fet

hi eline geçirdiği sopa ile Rıza ve 
kansı Nazmiyeyi dövmeğe başla
m1ştır. Bununla da kanmıyan ve 
hiddetinden kudurmuş bir hale 
gelen Fethi elindeki sopayı yer e 
atarak Rızanın üzerine saldırrmş 
ve Rıza ile karısını muhtelif yer
lerinden çok fena halde ısırmış -

tır. 

Karı kocanın feryadları üzerine 
gelen memurlar Rıza ile Nazmi -
yeyi Fethinin elinden güç hal ile 
kurtarabilmişlerdir. 

Yaralı karı koca hastaneye kal
dırılarak tedavi altına alınmışlar 
Fethi de yakalanarak tahkikata 
başlanmıştır. 
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Yakın lstanbuJ 
Bizim düne, bugüne kadar ta· 

nıdığıımz İstanbul yakında genç

leşecek, güzelleşecek. İmar pro • 
jesi senelerce tetkik edilen bu 

şehrin yenileşmesi en mühim hi· 
diselerden biridir . 

Yakın İstanbul hudutlarının 

tabii güzelliği içinde fcrahlru;ınca 
onun her yanında başka başka 

sevkedilecekler göreceğiz, Tarih, 
inkılap, medeniyetin en sağlam le· 

melleri yakm İstanbulda üç eser 

birden y iikselccek ve bu eserler 
muhakkak ki diinyan ın hiçbir 

yerinde yanyana gelmemişt i r. 

İstanbu la giren turist in üç bü
yük eser karşısında göster eceii 

şaşkln en tabii gıpta tezahürü ola· 

caktır. 

B izans, Sinan, yeni Türk san · 
at1n ın e n kuvvetli \.'t- ~siz eserler i 

arasında dol a~mak saadetine sa · 
h ib olacak İstanbullu ayn i zaman· 

da medeniyetin bütiin faydalann a 
hakim sayılabilir. 

Yakın İstanbul tu r ist avrupalı· 
)arın rüyasına girecek ideal turizm 

şehri olacaktır. 

BÜKHAN CEVAD 

ltalya ve Yunanlı lar 
lstanbuldan 
Balık alıyor l ar --
Bir haftada 24 mztör 

ve gemi balık yükle
meğe ge'.di 

Mevsim münasebetile son gim
lerde İstanbuldan hariç memle -
ketlere fazla miktarda balık sevk 
ve ihraç olunmasına başlanmıştır. 
Buradan bilhassa İta! ·a ve Yuna
nistana en çok balık gonderil -

.nektedir. 

Ezcümle son bır hafta i~inde 
limanımıza balık aJmak üzere 18 
Yunan motörü ve 8 İtalyan ge
misi gelmiştir. 

Diğer taraftan bırkaç güncıur 

bilhassa Karadenizden Marmara -
ya doğru bol bir balık akını 

devam etmektedir 

Bu scbeble palamutların fiatı 

düşmüştür. Çifti toptan 5-7 ku -
ruş arasında satılmaktadır. 

---0---

/stanbul 
Gümrükleri 

1 Başmüdürü 
Dün y eni bir tetkik 
sı;,yyahtine çıktl 
İstanbul gümrükleri başmüdürü 

Bay Mustafa Nurı. dun Trakyada 
yeni bir seyahate çıkmıştır. Mu -
maileyh bu seyahatinde Tekirdağ 
ve Silivri gümrüklerini tdtiş e -

decektir. 
Diger taraftan geçenlerde şeh -

rimızden Ankaraya gıden güm • 
rükler nıüdurünün de Karnde -
nız mıntakasında bir teftiş seyaha
tınc ~·ıkara~ı ~ö~·lenmektf'rlir 
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Ha de taşıma işleri 
Bir kısım malların bozuk, 
çürük çıkmasında kaba
hat taşıma amelesinde mi 

amvay ve otobü 
lilrisi bana Mdi ki: •traım nyla 

o obüsün ne farkı vnr?• doğrusu 
11u sualde hir muziblik hi!-.setıne • 
mi~ olacağırn ki •ikisi de birdir, 

ikisi de bizi bir yerden aldığı gibi 
gitmek istediğimiz bir h:ı~ka ~·ere 
götiiriir. Nakil vasıtalarıdır. Ben 

aralarında pek ehemmiyetli fark· 
lar görınü}·orıun• dc-dim. O gii 

lüınseyerek şunları :ınlrıth. 
Bundan evvel yazdığım iki yazı 

ile meyva halinden ve halde bu- ı 
lunan kooperatiflerden bahsede
rek tetkik ve görüşlerimi anlat -
mıştırn. Bu yazımda haldeki ta
şıma işlerini anlatacağım. 

Hale, gece ve günün yirmi dört 
saatinde mal gelir ve mavnalar -
dan boşaltılır. Tabi, bu sözümden 
ardı arkası kesilmeden mavnalar 
buraya mal taşır ve mütemadiyen 
bunlann nakli işile meşgul olunur 
manası çıkmasın. Yani muhtelif 
zaman fasılalarile mavnalar bu· 
raya kavun. karpuz, üzüm ve sair 
m·eyva getirirler ve bunlar gün
düz ve gecenin hangi saatinde o
lursa olsun. derhal, hal taşıma a
melesi tarafından taşınır. 

Diyeceksiniz ki: 
- Bu taşıma amelesi ne zaman 

uyku uyur ve istirahat ederler? 
Halde taşıma işlerilc alakadar 

103 kişi vardır. Bunlardan birkaçı 
memur, 4 ü de temizlik işlerıne 

bakarlar. Diğerleri kiımılcn taşı

ma amelesidir İşte bu amelenin 
bir kısmı gece ve bir kısmı da 
gündüzleri çalışır. 

Bu 103 kışılik taşıma teşkıliıtı. 

Belediye İktısad Müdürlüğüne 

merbut hal direktörlü~ıi tarafın
dan idare olunmaktadır. Ancak 
hal direktörlüğüne b:ıglı .taşıma 

amelesi ~rfliği vardır Şcflık, ta

şıma işleı inı tanzim ile mükl'l -
leftir. Taşıma kadrnsll maaşlarını 
belediyeden alırlar. 

Bazan hale üstüste p<•k ziyade 

mal gelıu·; bu takdırde bölükten 
lüzumu kadar amde wr•lir ve bu 
suretle tüccarın malı üzun nıüd -
det mavnalarda kalmndan dPrhal 
boşaltılır. 

yerinden o halde gönderilmekte
dir. 

Çünkü: Mesela küfedeki ü-
züm taşıyan tarafından bir yere 
çarpılmak suretilc ezilmiş olsa kü 
fenin ortasında, en dibinde bulu
nan üzümün değil küfenin en üst 
Josmınd a bulunan ve ayrıca am
balajlanmış olan k1smın zedelen
mesi laZlm gelir. Halbuki ezik ü
züm, her zaman, küfelerın dibin
den çıkmaktadır. Bu hal, taşıma 
amelesinin bu hususta hiçbir un'u 
taksiri olmadığını i:bat eder ve 
t~ıma amelesinin esnafın zara -
rına hareket etmesine hiçbir se
bl'b olmadıgJ gıbi taşıma amelesi 
bunu yapacak başıboş bır teskiliıt 
ta değildir. 

Günün ve gecenin her saatinde 
motör ve mavnalardan malları 

derhal ve en kısa bir zamanda bo
şaltmak için yıne esnafın menfn
atı düşünülerek mümkun olan a
zami gayret sarfedilmektedir. 
Mııhatabuna sordum: 

Halin temiz tutulmadığı id
dia ediliyor; buna "" dt.'rsin.z? 

Hafifç<' gülümsı erek cevab 
verdi: 

- Canım. Allah aşkına, gormü· 
yor musunuz şu halı . Rurada te
mizlik dayanır mı•. Şimdi temiz
lenir; on dakıka sonra yint• e8ki 
hamam, eski tas ... Dur! amele sa
bahtan ak. ama kadar temizlik işi
le uğraşıyor Vf' aucnk bu kadar 

•Bak! dedi. Traım ayla otohti 
sün farklarını ben sana saya~·un:• 

•Bir defa tramvay ağır gider, 
otobiisle varacağın1ız ~·ere daha 

çabuk ,·arırız. Tram\'ay şu kadar 
kişiden fazla alınmaz di;ve koy• • 

duğ"u şarta riayet ctn1cz1 otobüs 
kaç ki~ilik ise o kadar in,an alır 

ve bir kişi fazla alnı az. Tranı' ay
da balık istifi ile aynkta kalanlar , 

otobüste yerleşt ik l eri ) erdP ra -
hat~a oturur. Hcrke~in bir yeri 

vardır ve kinısenin a~ ak ta kahna 
sına m üsaade ediJ mez. Trant\'ay 

yalnız kendi i stas)·onlarında du -
rur, ra!iJgele yerde tek bir mü~te

~nin hatırı için durmaz. Trnın -
\ 'lf:Y ucuzd ur, otobfü pahalıdır. İş
te aralarındaki farklar.• dt'di. 

Saydıi\ı ~ey !ere ~öy· Jc bir hak • 
tını. Yerinde.bir ın<"1.i~·t>t olan !'>ey 
ötekinde ku5ur, öbüründe ~u~ say 
dı~ıntı7 nesnr diğerinde bir fazi
)et olu;\·or. 

Hen de ona dönerek: 
•Şu iki,i ara ındaki farklar da 

kalkıp hcpinıiz rahat rhrk ol -
mnz 1nı?. dedim. 

Güldü ve •O s~nin ,o~ lcdiğin 

şe~· elıir dahilinde ta~yarl' ,.fer
leri ba~ladığı zarnan nıiiınkiin o· 
lacaktır dedi. 

Bilmem haklı nıı)'dı' 

HAUC FİLOZOl'U 

temiz tutulabıliyor. Bilmem bu- fsmetpaşa enstitüsüne 
radan günrl" ne kadar çop çıktı· 
ğını tahmin edebilir mısiniz? a:ın 1C(i)k me CCani 

o. yutgundugumu. bu sualinin t a 1 e b e 
içınden kolaylıkla çıkarmyacagı-
mJ anlayınca kendi suallnın cc- Kültur Bakanlığı, bu yıl da ley 
vabını )'ıne kcndısı Vl'rdi: li meccani, ol~rak Ankara İsmet· 

Buru<laıı gi.ıncic tam ıki mav- paşa kız !'nslıtusünt: 2 talcbC' o.la-
na çcip çıkar ... Binaenaleyh daha caktır. Alınacak tal .. benln ısım -
ziyade kıniz tutulup tutulmıya- !eri bugünlerde bellı olacaktır 

cağı bundan anlaşılabilir' İstanbul 4 üncü icra mcmurlıı 
Ben muhatabıma bıl'az hak ver- ğundan· 

dim, bi1nıe-ın sıı. ne· dertiinı:t?. 

Bütün bunlara rağmen, baZJ 
tüccarlar, bu taşıma amclesiııden 
müşteki blllunmaktadıdar. Bu 
şikayetin sebebi şudur; Mavna ile 
gelen herhangi cins malın hale 
nakli esnasında örsC'lenmesi, ze
delenmesidir. Mrselii. üzüm kü
fesinden ezik üzüm çıktı mı bu 
suç doğrudan doğruya taşıma a
nıelesine atfodilir. Ve bu. adl'ta 
halde dükkancı olaı kkmil esna
fın müşterek bir derdidır. 

Bir borçtan dolayı satışına kar, 
ı --::---------<_R_e_-_s_a,.:)_ vel'ikn bir kıymetli halı ve ev e• Baz y I d ya ı 251101938 salı gu.nu sa t ıı d. 

Ben, bu işin mahiydini daha 
vazıh bir şekilde anlamak için 
şöyle bır tahkikat yaptım. Taşı -
ma ışlerilc yakından aliıkadaı· ve 
bu hususta salahiyetli bir zat ile 
görüştü~. Esnafın bu derdi hak
kında daha ilk sualimi sorarken o, 
.Jeb den evvel cleblebi, yi anla
yıverdi ve: 

- Malların ambalajları aı·ıldığı 
zaman içinden bazılarının t.•zik 
çıktıgı maalesrf dogrudur Fakat 
derhal iliı\'e edeyim kı, bu, taşı

ma amelesınin dikkatsizligıııden 

ileri gelml' bir vakıa deı,~ldır. Bi
lakis, biz, vazifemizı büyük bir 
dikkatle yapmakta ve başaı mak
tayız. Ezik çıkan mcyvalara ge -
lince. bunl~r dogrudan dogruya 

1 ::ı r 5r e itibaren lstanbııl, Biııbır . ek m. 

Tütu rı ek i :ıı i Jıallesınde Pıyer Lotı sokak 190 Ne 
Iı Sinannga apartımanı 9 N<ı. lı d 

Terk Edilecek iıesinin öııunde açık arttırma ıle , . 
peşin pal'a ile sat!lacağ nıfan miıştc 

rılt~rin o gun ve saattt• nıa.hallinc. 

hazır bulunmalan lüzumu ilan olu 

--
Yeni p iyasalar da Cum
h .; r i y et bayramından nur. (938-206~) 

S©nra açı lıyor ~'atıh Sulh Bırinci Hukuk Hakim 

T .. t.. · Jigrınd<:n: u un pıyasası. Cumhuriyet 
bayramından sonra açılacaktır Evkaf Müdirıyctınin Mehmed v 

Ekim mıntakalarıııın hr·men Galib ve Nevzat ale\'hlerıne açtığ 
hepsınde; dı•nk halinde Vl'ni stok- alacak davası için gönderilen zapt 
lar haıırlanmıştır. · cıavaya bunlardan Mchmedin ika 

Bu yıl rekolte az olduğu için fi- metgiıhı meçhı;l oldugu mubaşır ta 
atların yüksek olaca ı kuvvetle n.fından \'Crilı•n meşruhattan anla 

tahmin edilmektedir şılmış olmakla mahk<'nıec · mııdd<'i 
Diğer taraftan bu sene bazı mın- nki inin talebıle 15 gııı ml1ddctl 

takalarda tütün zer'iyatı terke _ ilfınrn tebligat icrasına 'e mu 
dılerek ba,ka şey (•kilecektır Bu hakemenin 30/10/938 s:ıa• o 
suretle tahdide dogru gidılmektc- na t•likına karar vcrılı-ış 
dir. olduguııdan her mucibi kara 

-~----.... - "'__,_.,,....,...,..,. ................ ""'""'""'"""!!!!l!!!!!! ___ ..,...,...,!!!!!!!!"'!"'"'"'"' ... .aıı'l!!!!..., _ ____ ...,...,..., .... !!:!!!!!!!!!!ll!"""""ı::-...,_!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!,......., _____ ,...!I!!!!!!!!':"""___ --------·- yevm ve saati mczktirda mahkeme-
de hazır bulunnıaclıgı ve tarııfıııda ı 

bir wkıl göndcrmedıgi takdirde da 
vaıu·ı gıyabı•n bakılaca.ğı teblig ma 

kamına kaim olmak uzen• ilnn olu-

SON TELGR.Arm 'fu.an: M. Sami K.ARAYEL 
Tıı.rlht tefrikaaı No. 132 

:-iatta Kafk as dağlarında gün gorme· 
ş pembe dUberler bile harcanm ıştı. 

d Padışah hırı ;en işleri fırsat bul-
ukı;a ımz~lı.1 Ali paşa da dev-

letı ıdare edip duruyordu. 

* Sultan A · . h zız, seneler geçtiği 
alcl bır tı.irlü Mat guzelden av

~ılamadı. Anırlyaz kalfa ile hır 
y.ırda mevki alııbi olmuştu. 
Hazıpeda M . r, at guzeli mag"lı1p 

etmek ıçi . 
b . n sarayda bulunan dil-
eı ı.erı harıç cttılttrn sonra; esir 

Pazar, rırcla dilber kalnıamıştı. 
Hatta Kafkas dağlarında gün 

gurınemış nice dilberler bile har-

catmıştı. 

Mat güzel; Padışahın kalbinde 
yegane yer tutan bir kız olarak 
kaldı. 

Arzıniyaz da yavaş yav"~ ıhli
yarlı,vordu. Otuz yaşlarına gel -
miştı. 

Lakin; mat güzel de gündengiı
ne eriyordu. Sararıyor soluyordu. 
Doktorlar, Dilşadın teverrüm et
mek üzere olduğunu tesbit etmiş
lerdi. 

Sultan Azız; gözdesınin günden
gune solmasına k esik, kc•ik öksür-

1 

mcsıne üzülüyor onu; Tokat köş
künden ayırmıyordu. 

Mat güzelin bu hastalıgına se
beb ne idi? Bunu kimsecikler bil· 
mivordu. Bu derece iyi bakılan 
so~ zamanlarda hiçbir ıztırabı ol
mıyan bu kız neden gündengüne 1 
soluyordu. 
Padişah, Dilşadı ho~ kullanıyor .. 

Onu iltifatından mahrum cimi -

yordu. 
Mat güzeli üzen, hasta eden bir 

tek adam vardı. O da, hamlacı 
Mustafa pehlivan idi. 

Kız, Mustafa pehlivana gönül· 
den aşıktı. Pl'hlivanın verdiği aşk 
ıztıralıı kızı, her gün biraz daha 
ezi0·ordu. 

Mustafa ile· aralarında gi:ız aş· 

nasııırl başı,,· n bu aşk. fırsat 

bulaı aK t ı <. o fa da her nasılsa 
kar>• k lıı " de ,•cs;le ol· 
muştu. 

Tok ık OfITJ 

ı u kı M s afa il 
\'l'Slle olmuştu. ' 

1 rı, 
bu-

Hamlacı Musı 'cvgıli'1ı bir 
gıin yalnızca ormanda yakala -
mıştı. Dıl~ad, gayE·t kurnaz a bir 
gün kayıktan çıkarfıen Mustafa -
run eline ufak bır kağıdcık sıkış· 
tırıyermi~ti. 

Bu kağıdı Mustalaya vermek 
çok kolay olmuştu. Hamlacılar, da
ima saravlıların elindcı tutarak 
rıhtıma çıkıırırlardı 

Dilşad; beyaz cldl\'l'nınin ı~·ıne 

sakl3dığı kağıdı. Elinden tutan 
:\lu:staranın fl\'cuna sıkıştırmıştı. 

Bu kagıdda şunlar yazılı idi 
Seni Tokad korusunda bek· 

liyerq'liın, dikkat cl ve bir biçi
mine· gctırerek ben bul 

!\la' güzeı; koruda, Mustafa ile 
karşı aşmıştı. Onur! birkac da
kika, göğüs göğ e, kalb kalbe kar
şı karş , . ., kalmıştı. 

!\!at guzel, çok sevdiği !\!usta -
f~ ılc kaı,;mnk, terki diyar <'trt"ck 
]sferdi. 

F' kat, nasıl, buna .rnkan nu \'ar· 
dı. 

Musl"l", her şeyi gön· almıştı. 
Lakin, neyapabilirdi? 
Hamlacı; Sultan Azize gı.in gl'Ç· 

tikçe düşman kesilmişti. 
Hele. sevgilisinin kendi aşkı 

uğruna trverrüm etmek iızcre ol
duğunu gordiık~e çil!'den çıkı -
yordu. 
Hamlacının kafasından bırçok 

şeyler geçiyordu. Me.-.·15: 
- Paidşahı, kayıkta kürek çe

kerken, kafasına bir oturak tah -
tası \'Ufarak ö1ciilrmf'k .. 

• •• 
Doktorlar, mat guzelin hastalığı-

m teşhis l'llikleri halde Padişaha 
arzetmekte tereddüd ediyorlardı. 

Hatta; Sultan Aziz, Dilşııdın has
talıgını hu. u ı doktoruna sordu
ğu zaman aldığı cevab şu olmuştu: 

- Efendimiz; bır parça zayıf 

düşmuşlcr; hava \•e gıda mese -
lelcrıne dikkat etmek lazım. 

De'l'!işti. Fakat; doktorun hu iza
hatı Padışahı kati derecede ikna I 
edenıemışti 

Mat güzel, gün ge~•tikçe solu -
yordu. Hususi doktor, Dilşadın or
manlık bir yerde hava tebdili et
mesine lüzum göstermişti. 

Sultan Aziz; Dılşadı, Beykoz 
daki Tokad kasrına yollamıştı. 

Arzıniyaz, Padişahın kederini 
defetmek için yeni, yeni dilberler 
bulmağa ve efrndısini yeni mace
ralara sevketmeğc çalışmıştı. 

Fakat, Sultan Aziz gözdl'sinin 
hastalandığı gündcnberi gözü bir 

nur. 938/783 

Fatih Sulh Bırınci Hukuk !!akım· 
liğind~n: 

İstaııbul Vakıflar Başmudürtıığı.i 
Hkılı a\'ukat Lebıb tarafından Sey
feddın Gokçe alcyhıne açılan tE<h 
liyl! darnsı i~in gönderilen zaptı da-

vaya ikanwtgiıhı m<Şhul olciıı/!ıı m\i 
§l'} görnıedig>i gibi halvet 'ıle · · · . . • • ' mın- haşır tarafından "·erılC'ıı m<' ruhat· 
deı, de elını çekmi ·ti 

1 · tan anlaşılmış olmakla ınııhken ('('e 

.Hazinedar ustanın çPvirdigı en- n üddei \'ekılinin talehil<' l.ı ,. ., 
trıkalar ve gctirdigi dilberler ol
duğu yerde kalmıştı. 

Padişah gün geçtikçe asabtle -
şiyordu. Huzuruna kimst-ciklcri 
kabul etmiyordu. 

Hatta birkaç kı>re, huzuruna gi· 
ren valide ,uJ•anı bile tekdır et-
mişti. 

{Devarn1 \:ar) 

mudcklle ilanen teblıgat icrasına ve 

nıulıakemı•nin 30/11/938 sa J na 
talikın.ı karar vır.Imış c. lıltı ,nd n 
bennucıbı karar Vl'\ '1 ve sa:ıtı 

kiı-c. I"'ahkemede hazır bı.ılunr 

nıgı v~ tarafırclan bir vekıl gondEI' 

medıgı takdirde davamn gıyaben 

lıakılacaı;ı tebliğ mak :-ıına kaım 
oimak üzere il1in olunur. 9331786 
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iT ALYA • ALMANYA 
Berlin - Roma mihverinin Orta Avrupa' da 

kurmak istediği yeni şekil nedir ? 

ltalya Macarlara müzaheret ediyor .• 
Çok söz götüren bir mesele de 

Lehistan ile Macaristan arasında 
müşterek bir hudud olması lazım 
geldiğine dair Varşovada, Peşte • 
de düşünülen bir mesele oldu. Çe
koslovakya meselesinde Orta Av
rupada buna benzer daha bir hay• 
li mesele çıkacağa benziyor. İşte 
Leh is tan - Macaristan müşterek 
hududu bahsi de bu cümleden -
dir. Lehlerle Macarlar bu arzu • 
laruıda muvaffak olsunlar diye 
bazı taraflardan teşvik de görü
yorlar diye söyleniyor. Eğer Ma
carlarla Lehler müşterek hududa 
malik olurlarsa Almanyaya karşı 
bir duvar çekmiş olacaklar diye 
bu işi bir an evvel yapmalarını 
istiyenler vardır. Buna dair ge
çen gün Avrupa gazetelerinde ya
zılmış şayanı dikkat yazılar c8on 
Telgraf, ın bu sütunlarında hu
lıha edilmiştir. 

Söy !emeğe hacet yoktur ki Ma
car - Leh huddu meselesi Berll
nin hoşuna gitmiyor. Onun için 
bugiinlerde Alman matbuatında 
buna dair görülen bazı şayanı dik 
kat yazılare göz gezdirmek laum 
geliyor. İşte mesela Danziger ga
zetesi gibi çok defa Alman siyas!I 
mehafilinin fikirlerini anlatıyor. 

diye tanınmış olan bir gazetenin 
ne dediğini merak edince şu öğre
niliyor. 

Bu Alman gazetesi diyor ki; 
Hariçte çok defa tekrar edilip 

söylendi ki Almanya kendi hakkı 
olmadığı halde Çekoslovakyada 
Alman bulunmıyan bazı yerleri 
de işgal edip almıştır diye. Fa -
kat bunu Almımlar değil, başka
larına söylemek lazımdır. Halbu. 
ki Lehler unutuyorlar ki Alman
yanın Çekoslovakyadaki hareketi 
her milletin kendi mukadderatını 
kendi tayin etmesi esasına istlnad 
ediyordu. Fakat Lehistan bu me
selede Almanyaya karşı düşman
ca bir vaziyet almaktan sakınma
lıdır Çekoslovakya Almanyanın 
düşmanı olmak gibi bir vaziyet 
almıştı. Bu yüzden parçalandı. 

Vaktile Çeklerin yaptığı rolü 
şimdi de Lehlerin yapması iste
niyor. Lehistanda halk tabakala
rı arasında şu fikir yayılmıştır: 

Almanya Lehistana karşı düş
mandır!. Onun için Almanya a
leyhine takib edilecek her politi
ka da doğrudur! Eğer iki mem -
leket arasında şerefli bir anlaş -
mıya varılmak isteniyorsa bu fi
kirler ortadan kalkmalıdır. 

Bu yazılar gösteriyor ki Alman 
ya ile Lehistan arasındaki vazi
yet öyle düzgün değildir. Alman
lar, Lehlileri Çekoslovakyadan 
birçok şey istemekle tenkid edi
yorlar. Almanya Çekoslovakya -
daki Almanları almakla haklı bir 
iş yapmış ise de Leh !erin Çekos
lovakyada ileri gitmeleri caiz de
ğildir; diyorlar. 
Diğer taraftan Macarların da 

Çekoslovakyaya karşı almış ol -
dukları vaziyet ayrıca gözden ge
çirilmek istiyor. 
Şayanı dikkat olan cihet Ro -

manın bu meselede Macarların 
tarafında olmasıdır. İtalya Ha • 
ricive Nezaretinin yarı resmi o
larak neşrettiği İnformazione Dip 
lomatika isimli mecmuanın va
kit nasıl şayanı dikkat yazılar neş
rettiğini cSon Telgraf. ın bu sü
tunlarında yapılan hulasalar şim-

diye kadar muhtelif vesilelerle 
bir çok kere göstermiştir. Macar
ların Çekoslovakyaya karşı al -
mış oldukları vaziyet İtalyan 
mecmuası çok yerinde bulmak • 
tadır. Bu yarı resmi İtalya mec • 
muası şöyle diyor: Çekoslovakya 
da daha seferberlik vardır. Ma -
dernki Çekler henüz askerlerini 
terhis etmemişlerdir. Macarlar da 
buna karşı bir ihtiyat tedbiri ol -
mak üzere asker toplamalıdırlar. 
Macarların kısmen yaptıkları se
ferberlik ~te bu mahiyette bir 
tedbirdir. 

Çekoslovakyada Macarların o . 
turduğu yerler Macarlara veril -
melidir. Münihde zaten buna ka
rar verllln.lştı. 

Roma mehafili bu itibarla ba
zı ecnebi matbuatında yazılan ya
ııları çocukça buluyor. Çeklerle 
Macarlar arasındaki kavgadan do 
layı Berlin - Roma mihverinde de 
velev kl en küçük bir ihtllilf bu
lunduğunu zannetmek pek lüzum 

suzdur. Romada düşünüldüğüne 
ı8'Öre Çekoslovakyanın menfaati 
artık tarihin bu faslını bir an ev
vel kapamaktan ibarettir. Artık 

yeni bir fasıl açmak liizım geli -
yor. Çekoslovakyanın yeni hu -
dudları bir kere tayin edilsin, bu 
hududların emniyetini kefalet al
tına almakta İtalya da iştirak e
decektir. Çekoslovakyanın Ha -

riciye Nazırı olan eski Roma elçisi 
İtalya payıtahtından ayrılırken İ
talya Başvekili tarabndan kabul 
edilmiştir. Başvekil o zaman te
minat vererek Çekoslovakyanın 

yeni hududlan anlaşıldıktan son
ra İtalyanın Çekoslovakyaya kar
şı dost olacağını söylemiştir. 

İtalyan siyasi mecmuasının bu 
yazıları Roma mehafilinin Maca
ristan tarafını tuttuklarını bir 
kere daha göstermekle beraber 
Karpatlaraltı Rus meselesinin na-

sıl halledileceğini göstermiyor. A
sıl mesele şudur: 
Karpatlaraltı Rus meselesinde 

hangi taratın dediği olacak? Al
manyanın istediği olursa Maca
ristan ile Lehistan arasında mü~
terek bir hudud vücude getirmek 
mümkün olmıyacak demektir. 
Çünkü Karpatlaraltı Rus memle
ketinin Macaristanla Lehistana 
verilerek bunlar arasında hudud 
birllği olmasına Berlin hiç razı 
olmuyor. 

İtalyanın dediği mi olacak? İ
talyanın noktai nazarı yukarıda 

da bir kere daha anlaşıldı ki Le
histanla Macaristanın davasına 

taraftarlıktır. Macaristanla Le -
histan arasında müşterek bir hu 
hududun vücude gelmesine Roma 
taraftardır ve bunu müdafaa et -
mektedir. 
Şu halde söylemeğe lüzum yok 

tur kl bu vaziyetin nereye kadar 
varacağı pek merak edilecek bir 
keyfiyettir. İtalya artık açıktan a 
vığa Macar tarafını tutmaktadır. 
İtalya bunu temin etmekte sonu
na kadar çalışmak ıstiyeceği gö -
rülüyor. Çünkü eğer Macarların 
dediğini kabul ettiremezse o za
man Macaristan da İtalyadan ken 
disine bir fayda hasıl olmadığını 
görerek gözlerini başka taraflara 
çevirecektir. 

Bunun ne kadar meraklı bir po
litika sahnesi olduğunu söyleme
ğe lüzum olmasa gerek: Bir ta
rafta Berlin var. Bir tarafta da 
Roma mihveri da var. Bu rnlh -
verin arasında bulunan memle -
ketler yüzünden ihtllAf da eksik 
olmıyacağa benziyor. Şimdiye 

kadar Berlin - Roma mihverinde 
Almanyanın istediği oldu. Avus
turya malfun şekilde Almanyaya 
geçti. Çekoslovakya malum şekil
de Alman nüfuz ve tesiri altına 
girmiş oldu. Şimdi de Macarlarla 
Lehlerin Çekoslovakyadaki da -
valarından dolayı Berlln Ue Ro
ma arasında aykırılık var. O hal
de hangi tarafın dediği olacak? 
Geçen martta müstakil A vustur
yarun ortadan kalktığı günden -
beri Berlinin dediği oluyor. Bu 
sefer acaba İtalyanın dediği mi 

(Yazm 6 ıncı sahifede) 

Milyonlara Mal Olmuş 
Büyüle Bir Film ... 

Büyük Bir Moıu_. 

BiR MiLLETIN 
İSTİKLALİ 

JOEL MAC CRFA ve 
PRANCl!S DEE 

tarafından calibi dikkat bir tarzda yaratılan FRANSIZCA SÔZLO 

Zengin Mizansenli SARAY SiNEMA Büyük bir 
FevkaiAde Film Si N DA Muvaffakıyetle 

devam ediyo" 2000 Fıgüranııı iştiralcile oynanan his ve heyecan filmi. 
llAveten FOKS JURNAL'dı Yeni Kış Modaları. 

Busr6n s•at l ve 2.30 da tenıllatlı Halk Matineleri. 

811gUn MELEK sinemasında bu sene VENEDIK 
Beynelmllel f'llm sergisine Fransa namına 
gönderilerek BiRiNCiLiK mUklfatını kaz•n•n 

GÜNAHKAR 
KIZLAR 

Genç Kız Rolünde: CORIN ... E L.UCHAIRE -
DIREKTRIS RolUnde: : NNIE DUCAUX 

Qenç Doktor rolündeı ROGER OUCHENE ve 
200 GE.NÇ Ki ~ 

BugUn eaat 1 ve 2.30 de çok ucuz flatlarla 
Halk ve Talebe Matinesi 

Refik, saniyeler geçtikçe bu vaziyette eski eş 
ve dostlarına tanıştığı için karşısında olsa Ferhun
deyi boğacak gibi yumruklarını sıkıyor, bir sinir 
humması içinde tirtir titriyordu. Bu esnada bir 
noktayı daha hatırladı: 

Hasibe Hanım ne diyordu?. Ben, birdenbire te
gayyüb edince Ferhunde evde ancak iki üç ay o
turabilmiş, sonra ne satılacak, ne savulacak birşey 
kalmamış; ev kirasını da verememiş, bir oda tut
muş, tütüne çalışmıya gitmiş!. 

Bunu düşündü düşündü, birçok defalar: 
- Pekala amma, bunu niçin böyle yapmağa 

lüzum gördü: 
Dedi ve .. nihayet bir kaşif gurur ve zaferile 

bunu da kendi mantığına uydurdu: 
Bu da basit. Ben İstanbuldan ayrılır ayrılmaz, 

hemen aşığını eve alamazdı, henüz nikahım al
tında idi. İlk evvel bu rabıtayı resmen çözmek, 
mahallede de kendi lehine istediği tesiri uyandır
mak lazımdı. Ağlamak, sızlamak, beni ah!iiksız ve 
kayıdsız göstermekle işe başladı, tabii evden te -
gayyüb ettiği zamanlarda da aşığile buluştu. Bir 
taraftan da bana yazdığı mektubun cevabını bek
ledi. ki ,bu yirmi yirmi beş günlük bir devre için
dedir. Benim nereye gittiğimi, ne olduğumu, ne o
laca~ımı, nereye mcktub yazmak icab ettif!ini hu 
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müddet zarfında ancak öğrenebilmiştir. Benden 
cevab aldıktan sonra da hemencecik aşığına vara
mazdı. Nikahın yapılabilmesi için geçecek zamanı 
beklemek lazımdı. Anlaşılan bu müddet zarbnda, 
satıyorum ... Bunların parası ile karnımı doyuruyo
rum... diye evin eşyasını kimseye sezdirmeden 
den birer birer yeni kocasının evine taşıdı ve her 
şey bitince de herkesi kendine acındıra acındıra 
mahalleden çıktı gitti. İhtimal ki tuttum .. diye gös
terdiği oda ile de muvaffakiyetli bir setir hareketi 
yaptı. Gitmiş, oda sahibi ile konuşmuş, eline beş 
yerine on lira sıkıştırmış, 

- Beni burada aradıkları zaman, evet bizde o
turuyor. Fakat, tütüne işe gidiyor .. der ızelenleri 

Nişanlısını boOaz. S o el. oo .. oo 

· lıyan ~ikanıı '-* }/~ r ~§1~ ~e.s 
14 yaşındaki 
nişanlı kızın cesedi 

UZUN HiKAYE 
YAZAN: MURAT KA y A 

bulunamadı (Batı dünkü sayımızda) 
Bütün düg"ün hallnnın kulakla-

ha içtim. Ben rakıya a 
#Udim. Çok sevdiğim b. 
dqın düğilııü olduğu l 
yordum. Fakat saatlerce 

Vil - Davra kasabasında, Şan 
Diyo çıkmazında fakirane döşeli, nnı çınlatan bir gürültü ile bl.zi 
fakat temiz bir evde oturan ve • alkıtlamaları bana ne tatlı hul • 

Cezayirli namuslu bir amele 
ile evli bulunan Madam Dezablens 
kızı Marta'nın karyola ile koltuk 
arasında yerde, kanlar içinde yat 
tığını göruyor. 
ZavaUı kadın bu korkunç man

zara karşısında feryadı basıyor. 
Kız, (on dört yaşında) cansız 

yatıyor. Elleri yara içinde. Boğa
zında 8 santimetro genişliğinde 

bir ustura yarası var 
Katil, o kadar kuvvetli vurmuş 

ki ustura kmlmış, parçası da yer 
de duruyor. 
• Küçük Marta, sabahleyin ve 
öğleden sonra, üvey babasının 

hemşerisi 19 yaşlarında İdris Meh 
med ile beraber bulunmuştu. 

AİLE DOŞTU 
Üvey babası Ferraci: 
- Mehmetli çok iyi bir deli -

kanlı olarak tanıyordum. Kendi
sini tesadü!en Genev!l'de gör 

İdris Mehmet 
müştiim. Ailesini tanıdığım ır;in 

kendisini evime davet ettim: cA
ileme takdim edeyim seni.. .• de
dim. 

Mehmed, küçilk Martayi bu su
retle tanımıştır. 

Delikanlı ile küçük kız biri -
birlerinden hoşlanmışlar ve pa
zar günleri buluşarak gezıniye 

başlamışlar. 

Bir gün Mehmed, tütün kaçak
çılı~ yaptığı için yakalanmış, 
hapse atılmış, ayın 4 ünde ser -
best bırakılmış. Ferraci hemşeri
sine acıyarak evirie kabul etmiş 
ve mutfağa bir portatif karyola 
koymuştur. 

Doğruyu söylemek lazıın gelirse 
Mehmed çok dürüst hareket edi
yordu. HattA cuma günü Ferra • 
clye 360 frank da vermişti . 

Karı ve koca bir iş için evden 
gaybubet ettikleri zaman genç 
kızla yalnız kalmıştı. 

Cinayetin sebebi henüz anlaşı -
lamamıştır. Katilin nereye gittiği 
belli değildir. Z~bıta kendisini 
şiddetle arıyor 

Yazanı 

yalar ilham ediyordu. Danseder -
ken kendimi bu belki hiç tahakkuk 

- etmeyecek hulyaların kanadların
da bir kuş haflfliğile uçuyor zan
nediyordum. 
Kollarımın arasında bir tül ka

dar hafif, bir gelirıle darsederken 
ayaklarım çok sevdiğim bir tan • 
gonun temposuna figürler yapar
ken, zihnim, binbir türlü dllşün -
celer içinde öyle uyuşmuı öyle 
dalmıştım ki bütün düğiln halkını 

unutmuş yalnız kendi Alemime 
dalıp •anki kendimi kaybetmiştim. 

Tatlı bir rüya gibi ilstüme çöke
rek beni bu derece kendimden ge
çiren tahayyülAtın neden ibaret 
olduğunu sakın sormayınız .. Çün
kil bu öyle bir şey ki.. Anlata -
marn .. IAkin biltün bu haleti ru
hiye tezahürleri benim, hasta rv.h
lu, pek ziyade hayale mütemayil 
oluşumdan ileri geliyordu. 
Arkadaşımın eşile dansedcrken, 

arkadaşımla danseden Neclaya 
gözlerim takılıyor ve kendi kendi
me elbet bir gün, yine böyle bir 
düğün gecesinde, bizim düğünü -
milzün gecesinde yine böyle ka -
dırılı erkekli bir kalabalık ara -
sın da Necla beyaz gelin elbisesile 
o gecenin en mes'ud kadını ola -
cak ve ben en bahtiyar erkeği o
lacağım .. diye düşünüyorum 

Caz sustu. Şiddetli alkışlar beni 
tatlı hulyalarımdan uyandırdı. 
Gelin, yerine oturdu. Ben sevgi
limin yanına gitmeden sık sık u;:
dığırn büfeye uğrıyarak biraz da-

içtiğim için başımı, fena 
muştu. NeclAnın yanına 

Yüzüne dikkatle bakın 
bana kartı biraz kırgın 
gördüm. 9ir an bana da 
~nluk geldi. Sonra ken 
lıyarak sordum: 

- Necll, bana darıl 
Sun'lliği pek belli olan 

gülümseme ile cevab ver 
- Hayır. 

- Üzerinde asabi bir 
rüyorum? 

- Sana öyle geliyor. 
Fazla üstüne düşmedi 

caz başlamııtı. Fakat on 
sablyetlnln sebebini 
dansetmek benim için i 
dı. Çiinkil onu çok ... pek 
viyordum... Onun darılm 
emi kaçırmak değil, beni 
bilirdi de ... 

Derhal şöyle bir teklifte 
dum: 

- Necla dedim, gel se 
arkadaki koruya çıkalım, 
zelim, bak ay ışığı ne güz 
ni bilmiyorum, fakat ben 
bu kalabalık ve gürültü iç 
sıkıldım, sinirlendim. Çıka 
raz çıkalım ... 

O kaşlarını hafifçe yuk 
dırarak: 

- Hayır, dedi olmaz. 
- Neden istemiyorsun? 
- Düğün sahibine k 

lık olur. 
Derhal temin ettim: 

(Devamı 8 mcı ı 

Tekrar tekrar görülecek baftaıııo eD 

ve en e~lencell filmL~ 

Meıhur KARMEN Roııı• 
ik\ibu edllen ve dilnyının eo mefbur 

ırilzel lspaııyol dınıöail 

IMPl!RIO ARGl!NTNI 
tarafındın oynanan 

ENDÜLÜS GECELE 
Filmi SÜMER ve TAKS 

51nemalırında birden ve emaalsil 
ıa uvaffakıyet lcazanaııktadıt• 

Sümerde lsp1nyolca ve Taksimde Almanı:a nüıbatl 
llAveten Elclır Jurnal Son dilnyı haberleri 

Bugün ıaat 1 ve :.!.30 tenıil.ltlı Halk Matioelerl. 

Bu mantık silsilesi Refiğin zihninde Y' 
muş, böylece hızını alarak devam edip gıdli' 
Ancak, bir noktada yine durakladı: 

- Fakat, Merali ne yaptı?. 
İşte, bu sualin cevabını her vakit oldU~ 

bu saniyelerde de bir türlü kestirip ataJll' 
söylese arkasından yine vahim bir şüphe 
beyninin içinde ayaklanıyor. 

- Acaba öyle mi?. 
- Ya, zannettiğim gibi değilse ... 

Etem izzet BENiCE 
Diye kendi kendine soruyor, ne yapacağı 

ye karar vereceğini bir türlü tayin edemiyor· 
hundeye karşı duyduğu kin ve nefretin zer 
Meralin hedef olmasını istemiyor, 

atlatırsın ... 
Demiş olabilir. Bir müddet sonra da, 
- Buradan çıktı gitti amma, nereye gittiğini 

bilmiyoruz ... 
Dedirtmemesi için sebeb yok! Hasibe Hanım 

ve mahalleli şimdi istedikleri kadar Ferhundeyi tü
tünde çalışıyor bilsinler. Halbuki, kadın yeni ko
casının kolları arasında keyif ve zevkini sürüyor, 
bunlara da: enayi diye gülüyor. Mademki, tütüne 
gidiyormuş, fakirmiş, açmış, kimsesizmiş, burada
kileri severmiş! Niçin bir defa bile gelip de ne 
Hasibe Hanıma, ne de başka hiç kimseye görün
memiş! Görünmez ya ... Çünkü çalışmıyor, çünkü 
bunları aldattı! 

.- '? biçarenin n.~ günahı var?. .. 1, Dıye ıçtenlçe onu oyle sahabet ediyor, oY 
vlyor ki... Eğer, Hasibe Hanım ona Ferbll~ 
masumiyetini isbat için bir çuval !Af edeceği l 
Meralin nerede olduğunu haber verse, 

- Git, işte orada ... Gör... ,ı 
Diyebilseydi, sanki dünyayı Refiğe bağır 

kadar onu memnun edecekti. Zaten, Merale 
duyduğu zaaf olmasa ne Ferhundeyi, ne .ıt' .ıt 
hiçbir şeyi hatırlamıyacak; belki üzüntü içjll 
kadar yıpranıp yorulmıyacak! 
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ni kadm ilk evvel babasını, sonra kardeşini, daha 
sonra küçük hemşiresini zehirledi, öldürdü. 

n Krua'nın 6>dasında bulunan kutudan çıkan zehirle~. • Ş~sey 
kenceye dayanamadı, her şeyi itir~f etti. • 

. 
ış-

Markiz, Be/çika'ga kaçmakla çezadan 
kurtulabilecek mi? 

( Dünku·· sayıdan devam) 

Genç Markizin tuvaleti dlJ 
adar uzun sürü ı 
~ .. yor .... 

ır turlü yerinde duramıyordu. 
ıyor ge"ı'n· • .. ıyor; oturuyor 

ar kalkı · ' . Yor, yıne oturuyordu. 
ıhayet Markiz göründü. Ar-
~:a son derece güzel bir sa

l . ı vardı. Korsajının biraz 
'Zlaca açık göğ - d 
ı görünü d sun en güzel boy. 

. yor u. Çehresinde ge 
geçırdiği zevk ve saad ı· , • 
i .. .. e ın eser

gorunmüyordu. Cild' h .. 
ılınd k ı, enuz 

. ~n . oparılmış bir §ef tali gibl 
le ıdı. Üzerinde tatlı bir teb 

dola e•-
be şa~ dudaklarının arasın-

rdu:az dışleri mine gibi parlı-

Birdenbire, daha Se • 
ime telaff n Krua bır 

uz etmeden b t b 
kayboldu. u e es-

U'~n ~:u.?nın ~ak_ışları o kadar 
p, yuzundekı çızgilerin if d 

ı ı man k a e 
a o adar korkunç idi 

genç kadının de benzi s ld 
rardı, ilerilemeye cesaret od U. 
di 01d - e e • 

Bunu ugu Yerde dondu, kaldı. 
1 nla beraber yine kendini 
e:~ı. Yanakları yeniden pem

ı. Dudaklarındaki tebessüm 
ıden bel' d' ır ı. 

Bu akc:nrn ik' .. 
lda k' ,.... ınızı de gördüm. 

r ız gec · 'tt 'ğ· ın· : c ışı ı ı ayak ses-
ın kırn · 

ıJa e aıt olduğunu derhal 
ınıştı. 

en l<rua boğuk bir sesle de
lin etti: ' 

- Evet c·· 
tedi · ·· ormek, öğrenmek 
de~··: Ve yatak odanızın ipek 

it e~ı arkasından her . şeyi 
Şeyı görd" 

.• İc:t um ... Evet, her şe-
J> Y e... Şuradan 

encerenin önünd~k· üks k 
ane ağa ı y c 
anı etti: cının tepesini işaretle 

- Pariste h 
bi!ın n areketinizden son-
va eın nasıJ bir kuvvet beni 

nıının ·· 
Yet· . uzerine attı. Araba-
d ıştıın. Bahçenin biraz ile-

e durd }{ a b _ urn. ayvanımı bir 
atı ~gladım. Yavaşça duvar

ne a kıın. Kestane ağacının ü
çı tını Z'f f d ndak · · ı a o anızın kar-

ı dalın üstüne oturdum 
enç kad · 
katıe .. ın cevap vermiyor, 
ik şovalyeye bakıyordu. 

m aten elbiseleri henüz kuru
ıştı. Islaktı E . 

vet, buna cesaret ettıın' Bi .. 
ız ·b· · .... 

i gı ı şu kestane ağacının ü-
ne çıktım ve sizi seyrettim 
ar ık ... 

a 1 Markinin d ' l · ·· e t ız erı uze-
. .o Urduğunuzu gördüm G" -
ınız .. .. .. . oz 
r .. sl~~uluyor, tatlı tatlı gülü
, soy uyordunuz. 

Biraz, biraz değil fazla sar -
oo;ınuştum. Ne yaptığımı bil

Y um.·· Haydi sevgilim M .. 
ıh ol. .. İtidalini mu haf . . . us-
husu h aza et 

i s mu avereye nihayet ve~ 
m şur~ya, kapıya doğru bak 
klar bızi tarassut ed' • 

1 
··· 

·· ısor ar 
gundcn dedi kod uya me d · · • 
rni r ı y an ye ım. iaydi, kalk i . 

ona gidelim. çerı, 

en .Krua gibi bir adamın k l 
deh a -
k 1 usule gelen kıskançlık ko-
s o ay geçer bir şey değildi. 

l onra, Markinin birlikte kah-
tı .teklifini reddetti ve ü ü 
ndılerine g" .. ç g n 

.•. orunmedi. 
evdırrı kadının ·· ·· 

1 "' . sozunden nii-
etmesı, vadinde d 

hını b urmaması 
u t ozmuştu. Adeta deli gibi 
ş u. 

Ördiıncü .. 
gunü sükunetle av

etti. 

Markizin sevmeme son yokt\L 
Onu görmeden geçirdiği üç gün, 
bir daha kendisini görememek en
dişesile pek ıztıraplı dakikalar 
yaşamışt.ı 

- Sevgilim, yapma böyle ... 
Beyhude üzme kendini... Kıska
nacak ne var ki ... 

Artık kıskanç aşık Brenvilllye 
şatosuna yerleşmişti. 

Zevcin samimi dostu, onun he
sabına şatoda müreffeh bir hayat 
yaşıyordu. Ve çok zevkli günler, 
tatlı anlar geçiriyordu. 

Markiye gelince: engin ve Paris 
eğlencelerine düşkündü. Karısı

nın harekatından şüphelenmiye

cek derecede saftı. Az sonra, fır
sat buldukça Parise gitmeye, es
ki arkadaşlarile, metreslerile zevk 
ve safa etmeye başladı. 

Markinin gaybubetinden isti
fade eden Markizle sevgilisi, ihti
yata lüzum görmeden, hizmetçi
lerin gözü önünde açıktan açığa 
sevişmekten çekinmiyorlardı. 

Sen Kruanın Markiz üzerinde 
pek büyük bir nüfuzu vardı. Ser
vetinin idaresini de ele almıştı. 
Artık istediği kadar para sarfe -
diyordu. Fakat bunu suiistimal 

Novotni 
LOKANTA ve BiRAHANESi 

Mayeatro 
Mehmed Zorlu 

idaresinde ve Macar KADIN 
san'atkarlarından mürckkeb 

HALASZ 
ORKESTRASI 
Ncş'e • EQ-:ence 

etti. Nihayet Markizin babası ite 
müdahaleye mecbur kaldı. Krala 
müracaatle, Sen Kruanın hapis 
iradeıııini aldı ve bu iradeyi ayni 
gün yerine getirdi: 

Şövalyeyi Bastiye hapsetti. 
Sen Kruarun şatoya yerleşmesi 

Markiz için pek meş'um olmuştu. 
Bastiye hapsedilmesi daha beter 
oldu. Çünkü czehir imalini orada 
öğrendi. 

Sen Krua'nın Brenvilliye şato
suna yerleşmesi Markiz için meş
um olmuştu. Bastiye hapsedilişi 

büsbütün felaket oldu. Çünkü A
şığı, cEkzili. ile burada tanıştı. 

Bu İtalyan, altın imaline yarı
yan eksiri azamı bulduğunu iddia 
ediyor ve çok müessirli zehirler 
yapmasını biliyordu. 

Sen Krua, Bastiyde İtalyanın 
mahpus bulunduğu höcreye ko
nulmuştu. . 

Felaket, insanları birbirlerine 
yaklaştırır. Sen Krua başına ge

lenleri Ekziliye anlattı, o da ken
di dertlerini söyledi. İtalyan kim
yagerin bulduğu zehir çok mü
essirdi. İnsanı derhal öldürüyor, 
ve hiçbir eser bırakmıyordu. 

Sen Krua, hapisten çıkınca, 

düşmanlarından intikam almak 
için bu zehirin nasıl imal olundu
ğunu öğrendi. 

Dikkatle hazırlanan yemek-
ler. - Sevgilisinin hapsolunması 
Markizi çok müteessir etmişti. 

Bununla beraber, şövalye hapis
ten çıkınca bu teessürünü belli et
memiye çalıştı. Hatta babasını 

bile inandırdı. 

(Devamı yarın) 

Saadete 
Karşı 
Koşuyormuş 

Jim Mollison, samimi dostları· 
na telefonla 

- Çabuk bize geliniz... Size 
çok mühim bir haber vereceğim.·· 

- Ne o... Yine heyecanlı bir 
yarış mı? ... 

- Hayır! Saadete kartı koşu
yorum. 
Dostlarından yirmisi bu davete 

şitap ediyorlar. 1936 da yalnız ba
şına Atlantiği geçen Peryl Mark
ham da geliyor. 

Maruf tayyareci dostlarına hi
taben: 

- Sizi buraya toplamaktan 
maksadım, Jamayaklı zengin bir 
çiftçinin kızı Matmazel Fillis Has· 
seyle evleneceğimi haber vermek 
içindir. Bu yaz Kan'dn tanıştık, 
seviştik, evlenmiyc karar verdik, 
belediyeye müracaat ettik. Kağıt
larımız asıldı. 

Nikah yapılır yapılmaz Anlile 
gideceğiz. Sonra tayyare ile dev
rialem seyahatine çıkacağız. 

Honoluluyu, Filipin adalannı, 

Yeni Zelandayı, Avustralyayı, 

Hindistanı, Cenubi Afrikayı ziya
ret edeceğiz. 

Matmazel Hassey söze karıştı: 
- Jime yardım etmek için pi

lotluğu öğreneceğim ... 
Bir bahriye zabitinin eski karı

sı olan genç kadının Jamayakta 
çok büyük muz tarlaları vardır. 

Bunlardan senede 20.000 İngiliz 
lirası varidat almaktadır. 

Matmazel Hassey, çok zeki, 
çok sevimli bir kadındır. Mavi 
gözleri, kumral saçları cidden gü
zeldim. Dostları, tayyareciler li -
sanında cİyi talih• miınasına ge· 
len ·İyi rüzgar• temennisile Jim
den ayrılmışlardır. 

a 

o 
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Kızımı yedim! • • • 
Fransız Ginesinde hala insan 

eti yiyen yamyamlar var~ 
Birisi size insan eti ikram etti mi, siz de ona ikram etmiye mec

bursunuz. Bu mukaddes bir borçtur 

Kendi çocuQunu boQazlayıp yediğini itiraf eden bir ana! 

Aşağıdaki yazılar, Afrikada 
• Fransız Ginesinde uzun müd

det mahkeme reisliği yapmış 

bir zatın hatıra defterinden a· 
lınmıştır. 

Bu mühim vesika, Ginede 
vuku bulan ve sebebi, faili bu
lunamıyan cinayetleri tenvir 
etmektedir. 
Domakona Turc 'un ölümü 

cKan - Kan havalisinde sık sık 
erkekler, kadınlar ve çocuklar 
kayboluyor, zabıtanın bütün araş· 

tırmaıarına rağmen ızleri bulu -
namıyordu. Bir gün hi.ikQmet da
iresine on Jki yaşında, Dom, ı .. ıo 
Ture adlı bir kızın cesedim gelır
diler. Bir gün evvel ablasının evi
ne giderken boğazı bir bıçakla ke
silerek öldürülmüştü. 

cPolis komiseri, canileri arayıp 
bulmıya nahiye müdürü Seyni 
Ture'yi memur ve büyük bir mü
kMat vadetti. Seyni Ture, adam
larından birkaçının yardımile a
raştırmaya ba~ladı ve iki gün 
sonra beş erkekle dört kadını ya
kaladı, getirdi. Bunların hepsi 
yamyam - büyücü olduklarını iti
raf ettiler. 

C. - Evet, doğrudur. Fakat, 
Doma Kona Tureyi usul hilafına 
Ma Ture öldürmek istedi. 

S. - Maminn, Buramanın ete
.cini yediğinizi itiraf ediyorsunuz. 
Halbuki yirmi gün evvel inkar e
diyordunuz. 

C. - İzah edeyim: Bü>·üruıük 
itibarıdır. Bir başka büyilcü tara
fından öldürülen bir adamın eti 
yenildi mi bir borç altına girilır iş 
demektir. Bilahare bunu ödemek 
lazımdır. Ben Maıninanın etinden 
yedim. Borcumu ödemek zamanı 
gelince amcamın uşaklarından 
Burantayı feda ettim. 

S. - Demek Domakona Tureniı 
de etini yemiş olsaydınız buna 
mukabil bir şey daha feda etmek 
mecburiyetinde kalacaktınız? .. 

C. - Evet... Fakat yemediğim 
için kimseye borçlu değilim ... 

İkinci maznunun ismi: Saidu 
Duma ti. 

S. - Büyücülük yaptığınızı, in
san eti yediğinizi itiraf ediyormu· 
sun uz? .. 

C. - Evet ... Üç ay evvel bizim 
köyden Buyanın etini yedim. 

S. - Ondan başkasınınkini ye -
'medinizmi? .. 

C. - Hayır!. .. 
S. - Şu halde bir borcunuı var 

demek?.. 
C. - Hayır! Ben borçlu değilim 

Çünkü Buyanın etini bize ikram 
eden Bura Kontedlr, yani benim 
karım. Koca, karıya borçlu ola· 

Umumi harbde başma gelen f eıa
k etlerden biri daha •• 

Yaralandık, sonra senelerce ken
disi unutulmuştu 

Alman Devlet Reisinin hayatına ı 
dair yeni neşriyattan huldsa edi
lerek dünkü cSon Telgraf» da çı 
kan yazıda iayanı dikkat bir nok· 
tadan bahsedlliyordu. Hitler Cep
hede yaralanarak Berlin civarın· 
da bir hastaneye getirildiği za -

rnan orada bir çok da yaralı oldu
ğunu görmüş, bunların bir kısmı 
açıktan açığa anlatıyorlardı ki 
harbden dışarı çıkabilmek için 
kendilerini nasıl yaralamışlar ve 
hastaneye getirilmişlerdi!. Hitler 

bunları duydukça kulaklarına i
nanamıyordı. Hulisa kuvvei ma-

neviyenin bozuk olduğu meydan

da idi. 
HiUerin askerlik arkadaşı olup 

bugün Münihte çıkmakta olan 
Beobahter gazetesinin matbaa -
sında çalışan Her İgnas bunları 
anlattıktan sonra diyor ki 

- Hitler iyi olduktan sonra Mil 
nihe sevkedilmişti. Münihteki va· 
ziyet Berlindekinden daha iyi 

değildi. Hitler için cepheye gel -
mekten başka yapacak birşey yok 
tu. Çünkü bu hali görmemek için 
cepheye gitmek daha iyi idi. 

Hitler tekrar aramıza gelince biz 
tabiidir ki çok sevindik. Gördü • 
ğümüz arkadaşların en iyisi Hit
lerdi. Onun ~refine yemek pişi
rildi. Onun aramıza tekrar girdi
ği akşam bu suretle şenlenmiş ol
du. 1917 temmuzunda İpr cephe
sine gönderildik. On gün on gece 
bombardıman edildik. Yüzlerimiz 
de gaz maskeleri de vardı. Öyle 
oldu ki bir gün yirmi dört saat 
bunu çıkarmamıştık. Az kaldı bo 
ğulacaktık. 

Temmuzun 31 inci günü idi ki 
İngilizler tanklarını çıkararak ha 
rekete geçirdiler. Fakat devamlı 
bir yağmur başladı ve tankların 
hareketi sekteye uğradı . Sanki 
gökylizü açılmış gibi yağmur bo
şanıyordu. İkinci bir tufan olu
yordu. Yağmur dört gün dört ge
ce devam etti. Ondan sonra hava 
o kadar serinledi ki h<>r taraf kış 
imiş gibi soğuktu. 

Her Hitlerin silah arkadaşı men 
sub oldukları List alayının Flan
dr cephesine yollandıktan sonra 
dinlenmek nöbeti olmak üzere 
sonradan da Alsastn Molhavze 
yollandığını söyliycrek diyor ki: 

Flandr cephesinden sonra bu
r:ı~ a gelmek, sanki cennete gir
mek gıbiydi. Burada yalnız iki 
ay dinlenecektik. Ondan sonra 

tekrar cepheye gitmek sırası gel
mişti. Yalnız 918 ikinci kanun a
yının sonunda idi ki bizi tekrar 
dinlenmek üzere Komin mınta
kasına yolladılar. 918 martında 
bizimkiler eski mevzilerini talı • 
liye ettiler. Dört gün mütema -
diyen yürümek !Azım geldi ki bu 
nu asla unutamıyacağım. Tam 
kara mili olarak kırk mil yürüdük. 

(Devamı 1 mcı sahifede) 

•Mahkeme gizli olarak yapıldı. 
Şahitlik için celbolunanlardan Ü· 
çünün cinayette dahli olduğu te
beyyün etti. Bu suretle maznun -
}arın sayısı on ikiyi buldu. 

cİ1k sorguya çekÜen büyücü 
karının ismi Kaba idi, 

S.- İlk sorguya çekildiğiniz za-
1 

rna!_l büyücülük yaptığınızı, adam 
öldürdüğünüzü söylemişsiniz. Ve 
üç kişinin de etini yediğinizi itiraf 
etmişsiniz? Doğru mu bu? ..• 

C. - Evet... Sekz sene evvel 
Kasulaya pirinç toplamaya gelen 
Kabalanın karısı Namikanın etle
rini yedim. Sonra hamal Bura· 
maıun fakat küçük Domnkona 
Turenin etini yiyemt>dik. 

S. - Niçin yemediniz onu? ... 
C.- Kendisini güneş hcniiz kı

zıl iken öldürdük. Dar yolun birnz 
ilerlsldcki kocaman ağacın altına 
saklanmımıştık. Domakona Ture 
geçti, çalılıklara daldı. Birden ü
zerine atıldık. Bağırmaya başladı. 
Etraftan yetiştiler. Tabii yemeye 
\'akit bulamadık. 

S. - Kaç kişi idiniz? ... 
C. - Yedi... (Cürüm ortakları

nı sayar). 
S . - Fassainin karısı Fine Ban· 

gura da sizinle beraberdi, öyle 
·? 

mı .... 
C. - Evet ... 
Finenin isticvabına boşlandı. 
S. - (Kabaya) Domakona Tu • 

re) nin boğazını bıçakla hanginiz 
kesti?.. 

C. - Ma Ture... Doma Kon o 
Tureyi öldürmek, etini yemek is
tediğini söylüyordu. O kesti... 

S. - Halbuki Bamyam - Yuci
ler indinde yalnız erkeklerin bı
çak kullanmak hakkı olduğunu 

söylüyorlar. 

maı ... 
S. - 1n8an eti yemek içln kaç 

kifinin bir araya toplanması A -
dettir? 

C. - Yedi... Ne bir fazla, ne dr 
bir eksik ... 

S . - Kadınlar bıçak kullanabi-
1 irler mi?. 

C. - Hayır! Bu şeref yalnız <>r
keklere münhasırdır. 

AİLE MUTFAliI 
•Diğer maznunlar, mahkemeyi 

tenvir edecek ifade veremcdıler. 

Fakat Bura Kontenin isticvabı 

çok heyecanlı oldu. 
S . - Yamyamlık, büyücüliiklc 

ilham olunuyorsunuz. İki ve üç 
yaşlarında iki çocukla daha beş 
kişinin etlerini yediğinizi soylu -
yorlar. Ne diyeceksiniz? · 

C. - Bunla rın hepsi dogı u. BC'n 
insan eti yemeye bizzat kC'ndı•eo

cuğum Yeli Madunun etini ye -
meke başladım. O ., •n Tim•n-
lerin nezdindC' idjır " olu or 

S. - Büyücüluklc i!ıt it:fcll ed lı 
çok oluyor mu? ... Şin dı· · kadar 
nekadar adam yediniz '. .. 

C. - Hepsi hatırımda c!Pgıl .. 
S. - Son yedigıniz kimlC' dı. ? .. 
C. - Banya Neko) ,, ve kocam 

Sumah. Bu sonuncudur. 
KARAR 

cMaznunlardan birçok ları, kcn 
di!C'rirıe atfolunan cinayC'ti inkar 
ve şiddetle reddediyorlaı dı. 

cfsticvap bitti. Maznunların mü 
dafaa vekillerine vcrildı. Vekiller 
nahiyenin ileri gelenlc>rinden ve 
maznunların akrabalarından idi 

Bura Konte kendi kendini mü. 
dafaa etti: 

- İhtimal benim öldürdükle • 
rimin sayısı yüzü bulur. Fakat 

(Denmal-aJalledc-
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Yazan: 
RA H MI 
YA G ı Z 

[Buyu"' Harbde O"manlı donanmasının lmroz ve Mondros baskınlari\e dönüşte 
M icl i!h 'nın batışını. Yavuzun yaralanarak düşman hava filolarının bomba yağmuru 
altı ıı da Çanakkalede karaya oturıı<unu anlatan deni< tefrikası .. ] 

No. 
3 

Asıl düşünülmesi lazım gelen en 
büyük iş uııutulmuşt·u 

Dinleııen düşman deniz devie_rinin yerleri 
nasıl teshil edilecekti? 

- Boğaz ağzını kapıyan, ve en ğı akın projesi bu noktaya gelince yin ve tsebit edilmedikçe, bunlar 
yakın adalarda deniz ve hava üs- takılıp kalmış, buna aranılan ça- hakkında (velev nazari olsun) bir 
leri meydana getiren itilaf devlet- reler bir türlü muvaffak bir ne- keşif yapılmadıkça amiralin mey-
leri donanması buradan uzakla~ - tice vermemişti... dana getiriliği projenin tatbika 
tırılabilir mi? Eld k ı· h talı e, uvvet ı ava vası ı, konmasına imkan yoktu... Bu 

Alman amiral düşünmeden ce- tayyareler mevcud değildi ... Bu noktaları bilmeden, tanımadan, 
vab vermişti: ·ı•'-• ks il · dl sı o.rnarın no anı gem erın ve - . keşfetmeden akına başlamak, Bo-

- Pek tabii!.. ğer aranan hedeflerin mevkiini 
- Nasıl pek tabii amiral?. gazdan çıkmak da cinı.<.tin şahe-

tayin edecek fotografların tedari- e · lırd So hed f 
- Şöyle; fırkamızdan ayrılacak s rı sayı ı... nra, e me-

klne mani oluyor; Boğazdan çıkıp 1 iki, üç sefine gizlice Boğazdan çı- se esi mevzuu bahsolmasa dahi, 
bu kıt'ada dolaşarak hedef nokta- B 

kar, gider, bu yeni üslerle torpil oğazın ağzını ılışardan mayin dö-
larının tesbiti ise imkansız bulu-

hatları arkasına çekilmiş olan d kerek kapayan düşman donanma-nuyor u ... 
düşman deniz kuvvetlerini ateş sına yaklaşmak içiiı bu mayin 

O halde ne yapmalıydı? .. 
baskınlarına düşürür! .. İmha eder, hatlarından geçmek icab ediyordu 
d .. ı Amiral, birkaç defa kendisine 

on er· ki... bu hususta muhakkak harita 
Ge H b . N klı b sorup da cevab veremediği bu 

nç ar ıye azırının a u tedarikine, hiç olmazsa Boğaz dı-
düşünceye bir türlü yatamamış, suali bir kere de süvariler mec -

ıı·sı'nde araştırmag'a karar erdi şındaki bu tehlikeli kıt'ayı gös-
maamafih o, yine devam etmişti: v .. teren bir krokiye ihtiyaç vardı ki .. 

- Bunun tatbiki bana şüpheli Süvariler Yavuza toplandılar; u-
görünüyor Am.iral! zun uzadıya görüştüler, ve ... elde, elde ne böyle bir harita varclı, ne 

- Değildir ... Biraz dikkatle tat- bir harita mevcud olmadıkça, he- de bir kroki mevcuddu ... 
bik edilerek biricik muva!fakiyet deflerin yerleri kat'i surette ta - ) (Devamı var) 
elde Nlecek, Boğaz ağzını abluka ======================~====~ 

eden düşman gemilerini kaçıra - lngilterp, harb LazkiyeJilerin 
cak, imha edecek tek çare budur 

be;~e.kısa konuşmadan sonra, En- esnasınd3ki usule Mutalebatı 
~:;~;{t Amirale şöyle bir emir Müracaa~ ediyor 

- O halde bu işe dair bir pro
je :le bir de rapor hazırlayın, sür
;:-~· le bana verin! 

- Başü•tünc paşam! 

yapıştıran amiral birkaç gün
de bu baskın projesini hazırla -
mıştı.. 

Proje şu esasları ihtiva edi -
yordu: 

Yavuz ile Midilli bu akına ha -
zırlanacaklar; donanma, bütün 
kuvvctile Boğaza gidecek, orada 
Nara civarında dem.irliyecek, mü
said bir fırsat kollanacak, ilk fır
satta bu iki gemi yavaşça Boğaz
dan dışarı çıkacaklar, gizlice Boz
ca ada civarına sokulacaklar, ada
nın Kefalo burnu üzerinde tesis , 
edilen telsiz istasyonu ile ona ci
var tayyare karargahını ve mey -
danı topa tutacaklar, Bozca ada
nın arkasında ve Eşek adaları a
rasında bulunan monitör [l] !ere 
tevcih edilecek salvolarla bu 
müz'iç vasıtalar da ortadan kal
dırılacak, bundan sonra tıpkı kur
duğu ağın ortasına çekilerek otu
ran bir kır örümceğini andıran tor 
pil hatlarının arkasında gizli di
ğer zırhlı gemilere de müsaid hü
cumlar yapacak, bunlar da bom
bardıman edilecek, bu kadar iş 

gördükten sonra Boğaza dönü -
!erek diğer müsaid fırsatların zu
huru beklenecekti .. 

Amiralin projesi fena değildi. .. 
Bilhassa nazariyatı itibarile! Yal
nız burada ihmal edilen hır nckta 
vardı. Asıl düşünülmesi !~ ; ı>l" ge
len en büyük iş unutulmustu .. 
Gerek telsizle hava kararı;.;hı -
nın, gerekse monitörlerin ve ma
yin hatlarının arkasına çekilerek 
bekleyen, dinlenen düşman deniz 
devlerinin yerleri nasıl testııt e
dilecekti• .. İşte, amiralin hazırladı-

(1 J Monitör: Biiyük lıarbde Bo
ğaz muharebesi olurken İngiliz 
donanmasına mensub bırkaç bü
yiik zırhlı batırılmıştı. Zırhlıla -
rın pahalıya mal olduğunu gören 
lngiliz Harbiye Nezareti üzı:rin -
d~ top bulunan basit tekneler icad 1 

etti. Bunlara 1nonitör isnıi verdi .. 

-

(Blrlncl sahifeden devamı 

Bu usul. memleketin silah ve 
cephane ihtiyaçlarını diğer ıhti

yaçlarından üstün tutmaktan iba
rettir. 

Hatib, bir cephane nezaretinin 
müessir olabilmesi için siparişleri 
tevzi, iptidai maddelerin tcvziinı 
mürakabe ve mütehassıs işçileri 

icab eden yerlere dağıtmak hu -
susunda geniş salahiyet sahibi ol

ması lazım geldiğini teb~rüz et
tirmiştir. 

--=o•-

Tünel ve 
Tramvay 
Şirketleri 

(1 inci sahifeden devam) 

Haber ald1ğımıza göre, Nafıa Ve
kaleti, müzakerenin mevzuunu 
teşkil eden bütün noktaları tes

bit etmiştir. Tramvay şirketi mu
kavelesi mucibince, yapmıya mec 
bur olduğu yeni hatların, şirketçe 
şimdiye· kadar yapılmaması, şir

ketin taahhüdünü yerine getir -
meılığine en kuvvetli bir delil o
larak görülmektedir. 

Bundan başka tramvay şirkcli, 
tramvay münakalatı elektrikle 
işlediği tarihten itibaren hariç -

ten yeni hiçbir araba getirmemiş 
ve eski arabaları burada tamir et

mekle iktifa etmiştir. Bu da şir
ketin taahhüdünü yerine getirme
diğine bir sebeb olarak gösteril
mektedir. Vekalet bilhassa, satın 

alma müzakeresinde, bu iki nok
ta üzerinde duracaktır. 

Tramvay şirketile beraber tü
nel şirketinin de satın alınmasına 
teşebbüs edilecektir. Tünel şir -

keti de Galataya yapmağa mec -
bur olduğu binayı şimdiye kadar 
inşa ettirmediğinden, şirketin mü
bayaa müzakeresinden bu mesele 
de esaslı surette nazarı ılikkate 

alınacaktır. 

- - ·- -

(1 inci sahifeden devam) 

4 - Memuriyetlerin mmtaka a
halisine hasrile c<cmaatlerin si -
yasi haklarına ve dini an'anelerine 
riayet olunması. 

5 - Alevi muhafızlığın hükıl -
met mes'uliyetlerinc iştirak etti -
rilmesi. 

Bu mazbatayı götüren Alevi he
yeti yüce komiserle konuşmuş ve 
Beyruttan Llzkiyeye hareket e -
derken yüce komisere çektiği bir 
telgrafta: • İsteklerinin meşruiye

tini teslim ettiğinden ve bu husus
ta gösterdiği aiakadan dolayı te
şekkürlerini bildirmiş ve kabulün
den emin oldukları isteklerinin 

Fransa hükCımetine iblağını rica 
etmi~lerdir. 

--=o=--

Roma paktı 
Nihayet meriyete 
Konuluyor 

(Birinci sahifeden devam) 

velki gi.ınkü içtimaında bilhassa 

bu mesele ile de meşgul olmuş 
ve geçen 16 nisanda Romada im

zalan~n İngiltere - İtalya paktını 
tasdik ederek hemen mer'iyet 
mevkiine koymağa karar vermiş
tir. 

Diğer taraftan Frankonun mu
hariblik hakkının tanınmasına 

müteallik hazırlıklara başlanmış
tır. 

(~ı! politikada.ıı devam) 

Bu projenin Arab nasyonalist -

!erini tatmin edeceği şüphesizdiz. 

Filistinde 900 bin Arah ve ancak 

400 bin Yahudi vardır. Binaen -
aleyh hakikatte bir Arah devleti 

olacak ve Yahudiler de İngilte • 
renin garantisi altında ekalliyet 
haklarından istifade edeceklerdir. 

Bu proje ile Filistinde bir Yahudi 
yurdu kurmak gayesini istihdaf 

eden Balfor projesi arasında büyük 
fark vardır. 

Baş, Diş, Nezle, Grip Romatizma 
nevralji.kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser 

cıı:bında gUnde Uc kate alınablllr.. I'· 

Projenin tathikına ınani olmak 
için bütün dünya Yahudiliğinin 

seferber edildiği görülüyor. Ez -
cümle çok kuvvetli Yahudi nüfu

zuna tabi olan Amerikadan itiraz 
sesleri yükselmektedir. Fakat n
giltere hükumetinin, herkese ve 

her şeye rağmen, Filistin mesele
sini likide ctmiye karar verdiği 
anlaşılmaktadır. Ve bugünkü va -

ziyette de likidasyon ancak Arab
ları tatmin etmekle mümkündür. 

A. Ş. ESMER 

Çek- Macar 
ihtilafında 
Almanya 

' (1 inci sahifeden devam) 
basiretkiırane hareketi ittihaz ey
lemesile Küçük Antant tamamile 
tehlikeye girmekten kurtulmuş 

bulunmaktadır. 

Bundan başka Romanyada Ma
carlarla meskıln arazinin fazla ol
ması ve ı.rk nazariyesine göre hu
dudların tayin edilmesi nazariyesi 
kuvvet bulmakta olması Roman
yayı Macaristanla anlaşmak hu
susunda daha ihtiyatlı hareket et
meğe mecbur bırakmıştır. 

Bütün Rutanyayı ve Slovakya
nın en mühim parçalarını ele ge
çirec~k olan çok kuvvetli bir Ma
caristanın daima Romanya için 
bir tehlike o,.;,,ğu :.şikardır. 

Hariciye Nazırı Bone, Polonya 
sefirini kabul etmiştir. 

Hur·da 
Bakır 
Ankara 22 (Hususi . muhabirimiz
den) - Sanayümizin elcktrolize 
bakır ihtiyacını karşılamak "çın 

karşılığında ayni miktar elektro -
!ize bakır getirilmekte ve gittiği 
memlekette muvakkat kabul usu
lüne tabi tutulup asli mahiyeti hiç 
değişmeksizin azami bir sene için
de tekrar yurda sokulmak kayıt
larile ve her seferinde on tondan 
aşağı olmamak üzere hurda bakır 
ihracına izin verilmesi Bakan:..r 
Heyetince kabul eılilmiştir. 

Çata/ağzı 
Limanı 

(1 inci sahifeden devam) 

Etibank Umum Müdürü İlhami 
Nafiz Pamir bu sabahki ekspresle 
şehrimize gelmiştir Kendisi Baş
vckilimizi ziyaret edecek ve Lond 
rada takib edeceği işler etrafında 
direktif alacaktır. 
İlhami Nafiz Pamir, Londrada 

Çatalağzı limanından maada ma
den cevheri satışları ve bir takım 
mü bayaa işleri etrafında da bazı 
teşebbüs ve temaslarda buluna
caktır. Eti Bank Müdürü bugi.ın
lerde Londraya hareket edecektir. 

--[-J--

H i T r ER 
(5 inci sahifeden devam) 

Öyle bir yol üzerinde ki burala
ra yol demek çok fazla olurdu. 

Mühimmat ile dolu nlan sayı
sız vagonların nakledildiği de -
miryolunu takib ederek gidiyor
du. Bir taraftan da ağır topçu 
muharebesi devam ediyordu. 

Tarifi kabil olmıyan muhare -
belerden sonra 28 martta Fonte-
ne geldik Burası Mondidiyenin 
beş kilometro garbındadır. Burada 
tekrar cepheye gelmiş oluvorduk. 
Üç hafta da orada kaldık. 

Burada ancak açlıktan Ölmi -
yecek kadar birşey bıılup yiye -
biliyorduk. Hele susuzluktan san 
ki can çekişiyorduk. Bir ay hemen 
birşey yeyip içmedik gibi geçti. 

Nihayet mayısın 15 inci gi.ınü 

6 ıncı fırka kaldırıldığı vakit bi
zim List alayı da yalnız kaldı. 26 
mayısta idi ki bizim topçumuz 
Fransız siperlerine şiddetli bir a
teş açtı. Yürüyorduk. Epaniye ka
dar durmadan yürüdük. Haziran
da Nuvronda bulunuyorduk. 

(Devamı var) 
--[-]--

Kızımı yedim! .• 

HIKAYB 

Bir düğün gecesi 
( C llncll aalılfeden denm) 

- Hiç de olmaz. O benim çok 
samimi arkadaşımdır. Kendisin
den müsaade alabilirim. 

Dedim ve Neclanın vereceği ce 
vabı beklemeden arkadaşım Ni
haılın yanına koştum, müsaade 
alclım. 

Necla ile koruya çıktığımız za
man tatlı bir ay ışığı her tarafı 
ayclınlatıyordu. Yanyana, iki mek 
teb çocuğu gibi yürüyorduk ve 
tek kelime konu~muyorduk. Ne
den biliyorum bana da bir tutuk
luk gelmişti. Nihayet sükutu yi
ne bir yırttım. 

Fakat heyhat!. Binbir sual sor
duğum halde N ecllldan cevab al
mıya muvaffak olamadım. Artık 
benimle hiç konuşmuyor, hiç ko
nuşmak istemiyordu sanki.. Öy
le bir an geldi ki, yalvarır bir ağ
layışla hıçkırarak omuzlarından 

tuttum: 
- Necla, dedim söyle, sana ne 

yaptım. 

Yine sustu. Cevab yok. Ve .. bir
denbire bütün kuvvetile silkin
di; ellerimden kurtuldu, tek keli
me söylem eden benden uzaklaştı. 
Gitti ... 

Üsküdar icra Memurlu 
Üsküdarda Çamlıcada ölü Yusuf İzzettinin karı 

borçlu Mısırda Kahiredc Helyiposda rü Ferdinand 
mukim Nazik Edanın aşağıda yazılı gayrimenkulde 
artırma ile satılmasına karar verilmiştir. 

1 - Üsküdar Tapu muhafızlığının 25 Ağustos 34 
mukayyet Üsküdarda Kısıklıda Çamlıca caddesin·!c 
!8, 18/l ve 16/2, 3/18, 4/18 No. lu dört tarafı taş dı.v 
tarı muayyen mahalden bir kısmı 43125 zira muadili 24 
ve Ayşe hatun vakfından olan mahal 1087 zira 18 pa 
M. M. 73) miktarında tasarruf olunur rnaa selamlık 
havi bir bap köşkün mülk muayyen mahallin 3200/79 
IU!ünün 1600/79 hissesi. 

Evsafı: 

İşbu köşkün hududunu teşkil eden duvarın 50 nu 
büyük ahşap kapısından içeri bahçeye girilir. Asıl kö 
çift mermer merıliveninden birinci kata Çlkı!madan e 
merdivenin altında yine mermer döşeli bir antreden 
katma girihr. Zemini ahşap ve hasır döşeli büyük bir so 
tarafta ikisi büyük birisi küçük üç oda ile odalar ar 
ve koridorda bir hela ve zemini mermer döşeli köşk 

bahçeye çıkılır bir kapı methali sofanın sol tarafında 
bir hela ve ayni şekilde koridor ve koridordan birin 
merıliven ve bahçeye çıkılır bir kapı mevcuttur. İşbu 
odalara açılır tarafından dörderden sekiz kapısı vardı 
kabil cephesinde ahşap hasır döşeli birinci kata çıkılır 
bu merdi,·enlerin altları vardır. İşbu katın tavanları ah 
lıdır. Büyük odalarda sabit yük ve dolaplar da vardır. 

Birinci kat: 

Zemin katta mevzuu bahis mermer ve demir kork 
~enden birinci kata çıkılılıkta, etrafı arnovo camekanlı 
Jon üzerinde yine mermer döşeli sahanlıktan birinci 
zemini ahşap ve hasır döşeli zemin kattaki sofanın ayn 
!ar üzerinde ve sağ tarafta iki büyük ve iki küçük oda 

Kalbim tahamm~l edilemez bir mer taşlı ve musluk ayna taşları mermerdir) sol tarafta 
ı:tırabla kıvranmaga ba_şladı. N':"- si büyük üç oda ve bir hela (sağ taraftakinin aynidir) 
la benden ayrılınca dogruca du- kılır ahsap bir merdiven methali vardır. Bu salonun m 
ğün evinin yanındaki kendi ev- kapı ile ayrılmış zemin katındaki çifte merdivenin saha 
!erine gitti, onu gözlerimle takib katın tavanları muşambalıdır. Bu odaların da birinde sa 
ettim. _Düğün ~vinden .gelen. m~- vardır. İşbu salonun mukabil cephesindeki hasır döşeli 
zik nagmelerını, tatlı bır zehır gı- den ikinci kata çıkılır. 
bi yudum yudum içen kalbim bur-
kuluyor, beynim uğulduyordu. İkinci kat: 
Gitmek, düğün evinden, bütün 0 Zemini ahşap ve hasır döşeli bir sofa üzerınde biriı 
muhitten uzaklaşmak ve bu düğiin mak üzere tarafeynde yedi oda, iki helii ve camekan ka 
gecesile beraber sevgimi, herşeyi başı ve methali ıkı korıdor mevcut olduğu gibi ışhu sof 
unutmak istedim. Fakat.. Yapa- larfa ~yrılmış ve denize nazır bır salonu vardır. Geıe 
madım. Üç saat kadar öyle kalılım. ıttısalmde bulunan ıki odanın ve diğer bir oda zemıni p 

Sonra gayrişuuri bir kuvvetin muşamba do.şeh bu kapı. tavanları . muşamba l.ik•' \'C kı 
tesirile birdenbire karar verdim: Bu katta kalorıfer texkılatı vardır. Işbu köşkün ahşa p h• 

boya ve pencereleri pancurludur. Kfremitkri ;daturkadı.ı 
ne! tesisatı varılır. İkinci kata çıkan ahşap merdi\'cni orta 
camekan kapı ve ufak bir koridor \'e çifte demir kapıd. 
şeli koridor ve merdivenlerden geçilerek ikincı dı·mir k 
ten· sonra etrafı Kütahya çinisi döseli ve zemini parke 
malı lake bir '."'!on bir sofa ve S(Jfadan çifte camlı kapı 
tavanı oyma lake ve zemini parke ve pencereleri poncuı 
dır. Bu salondan çifte camlı kapı ile zemini tiretuvar k 
ahşap korkuluklu bir balkon varılır. İşbu salon mahall 
d~f .eden kısı.m zemin katın kargır olup bah~·cden girılir 
ı.ı çımento doşeli birkaç basamaklı merdivenle çıkılır bi 
bir musandırası mevcut olup ve kiirgır set tarafında 
o~afarla hamamın altına tesadüi olunan aksama girilir. 
",'~~ı ?,ıJl1ento ~ir dehliz vardır. Bu dehlizden birçok su 
tıgı gorülmuştur. Bu sofadan yine camlı çifte kapı ile b 
!erek bu koridor üzerinde iki oda vardır. Bu odaların ba 

rıca bir kapısı olduğu gibi bir tanesinin arkasında buluna 
lir. Tek kanatlı bir kapısı ve küçük koridordan çıfte k 
zemini çini etrafı fayyans döşeli bir hamam koridoruna 
dorun mukabil cephesi oyma camekanlı. tahdit edilmiş b · 
ılır ve ufak bir sahanlıkla diğer büyük koridora kapısı 
hamam koridorundan mermer söveli kapıdan girildikte 

Necliinın evine, odasına girmeğe 
bana niçin darıldığını , onu nasıl 
kırdığımı sorup öğrenmeğe ... Ka 
rarımı tatbik ettim. Fakat hiilii 
beynimi yakan sırrı öğrenemedim. 
İşte huzurunuza bu sebeble geti
rildim. O, yabancı bir kız değil, 
Nişanlım l)Tecla Nesrin'dir. 

Tahkikat için mahkeme başka 
bir güne bırak1lılı. Ve .. birkaç cel
se sonra tahkikat maznunun lehi-
ne neticelenince, beraat kararı ve 

rildi. Bir müddet sonra iki nişan 
!ının düğünü Neclanın Erenkö -
yündeki evinde yapılırken ikisi 
de o düğün gecesini hatırlıyor-

!ardı. 

--[-J--

ltalya -Almanya 
(4 üncü sahifeden devam) etrafı arnavo fayans döşeli ve fayyans lavaboyu havi 

olacak?. İşte marak edilen me • ğukluğu mevcut olup bunun sağ tarafında zemfoi çini 
sele budur. iayyans ve mermer kurnayı ve fayyans biriyantuvar duş 

Avrupa gazetelerinin Romada 
bulunan muhabirleri de bu suali 
sorarak eğer bu sefer de Alman -
yanın dediği olursa Berlin - Roma 

ca ~eza zemini çini ve etrafı renkli fayyans dö~eli ve f 
havı alaturka mermer hela mevcut olup işbu hamam te 
eden aksam kiimilen kiırgir olup yine camlı ve kalörifer t 
Kapı söveleri kiımilen mermer ve kapılar ahşaptır. 

mihverinin bütün ağırlık merkezi Miiştemilatı: 

Berlin tarafına artık kat'i surette Bu köşkün methali önündeki bahçenin sedinden çi 
geçmiş olacağıni söylüyorlar. O döşeli iki taraflı merdivenden iltinci bahçeye inildikte üç 
zaman Almanyanın Orta Avrupa mer merdivenden ve ahşap çifte kapının içeriye girildik 
da nüfuz ve tesirini bir kat daha rinde dört oda bir helayı ve odaların bazılarında sabit ı 
artbrmış olduğu görülecektir! eli- lunan bir ufak ev mevcut ve tavanları yağlı boya ve ; 
yorlar. sam yağlı boyalıdır. İşbu sofadan ahşap bir merdivenle 
Diğer taraftan Belgradda bu - döşeli bir zemin katı üzerinde od;ı bir hela ve bir odunl 

lunan Avrupali muhabirlerin de çıkılır bir kapı ve bir merdiven altı vardır. İşbu binaya 
verdiği malumata bakılırsa Ma _ etrafı kargir tuğladan yapılmış zemini çimento döşeli iç 
caristanla Lehistan arasında müş bi~ delikli taşı havibir oda mevcut olup üzeri alafranga 
terek bir hudud vücude getiril - E-vın pencereleri kısmen pancorludur. İşbu zemin kat kii 
mesine Yugoslavya hükılmeti as- beden duvarları kargır ve tavanlar ve kapılar yağlı boY 
la razı değildir. Bu husustaki nok Yine bu bahçe üzerinde kiırgir ve üzeri ve içerisi Jl18 

tai nazarını da lazım gelenlere bil haznesi ve bir çeşmesi vardır. Bu haznenin suyu hususi 
dirmiştir. Belgrad hükumeti hu- çıkarılmış ve halen senevi 500 liraya kfraya verilmiş old 
dudların değişmesini biç muva - tır. İşbu haznenin ittisalinde ahşap ve etrafı kargir işbu 
fık görmemektedir . . Lehistanla liUn köşke vermek için yapılmış bir dolap vardır. Bu Jl1 
Macaristan arasında müşterek bir çıkılır bir kapısı vardır. Yine buna muttasıl bir ahşap k' 
hudud vücude getirilmesi mese - mevcut olup üzeri alafranga kiremitlidir. Yine burada 

<5 ine! lllhlfeden devam) lesine Yugoslavya hükumeti Ja- pılı kargir bir kümes vardır. Üzeri alaturka kiremitlidir 
siz beni idama mahkum ederseniz kayd kalamıyacağını bildirmiş rafı tuğla tlöşeli ve üzeri çimento sıvalı bir havuz oldoğO 
bir defa da öldürmüş olacaksınız. oluyor. eşçarı dahi vardır. 

•Dedi. Mahkeme kararını tebliö ı.ııııı~••••••••••••llllt. 
etti: Selamlık köşkü: 

•Maznunların cinayetleri, in - BAYANLAR İÇİN YÜNLÜLER Etrafı istinat duvarları ve dökme demir parmakiı1'1 

t . 'ki k Yüksek Fantazi ve { san e ı yeı eri enid itiraflarile Jiimlık köşkü namile maruf binaya çift mermerli etra ı 
b . im PARİS ve LONDRA'nıo sa ıt o uştur. Binaenaleyh, Ka- !.anlığa girilir, bu sahanlıktan çifte ceviz kapı ile giriJır 

ba, Sardu, Bokari Sumah ile ka- en meşhur fabrikalarından gel- döşeli tavanı oymalı lii.ke bfr sofa mevcut olup tarafe)'l1d 
d 1 d M T N me yünlü kumaşlar. Desen ve ı ın ar an a ure, ekoya, tavanı oyma ı lake duvarları kalemkar işleme \"C 0yrrıalı 
T d B K • cinsleri yalnız BAKER MAGA· ar ore, ura onte, Konku Ka- 1 !eri havi birer oda ve bu odaların sağındakinden çıflC 

'd ZALARINA münhasırdır. Her K ~ maranın ı amma karar verilmiş - eza ayni evsafta bir küçük oda ki buradan etrafı ca!lle. 
tir. Bunardan Nekoya dört aylık yerden ucuz şartlar ve fiatlarla bir merdh·enle bu köşkün arkasındaki bahreyc ,1kılır oif 
h 1 1 Satılmaktadır. ' - ' .., ami e o duğundan idam hükmü, olup çifte kapı ile methaldcn ayrılmış üst kata çıkılır •:· 
çocuğunu doğurduktan sonra ye- !ine geçilir. Mcfüalden mavun camekanla tahdit ediJı!l'ş 
rine getirilecektir... . yavaş yavaş medenileşmeye baş _ halline geçilerek ufak bir koridor üzerine ufak bir odB ,.c 

Son zamanlarda Kinelilcrin in- Jadıklarını ilaveye lüzum olma•a plaklı alaturka bir hela ve tarafeyni camekan kapılı bir Jile 

san eti yemekten vazgeçtiklerini, gerek... Oevamı yedinci 9111 
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U .. sküdar icra M 1 I ta b 1 B . . ı a ""'emtırJu DEVREDİLECEK İHTİRA SATIŞ iLANI emur Ugv undan : lftun
5
dann u eşuıcı er lVl - BERATI 

ti Dördüncü icra memurluğundan: 
· M. l M · Sabih tnnıfından Hnlıldcn borç nh-( 6 met aayfada-ı devam ) Nusret varisının ışe eçı zırn- •Tamamı ile lastikten gaz maske- nan paraya mukabil nısfı birinci de -

t .. st .. metinde olan matlubundan dolayı si imalatında ıslahat• hakkındaki recede ipotek go terilmiş olup borcun .ıE r Zemini keza parke döşelidir. Bu katın kapılan ve merdiven korku-j şısında 36 taj numaralı bir oda ve bir mutfak ve bir helfidan ibare u .u haciz edilip erbabı vukuf tarafın- ihtira için alınmış olan 19 Sonteş- ödenmemesinden dolnyı sntılmasınn 
1 Jkları kômilcn mavundur. Merdiven meşe parkedir. Tek merdivenle alaturka kiremitli bir kısım ve yine ahşap 34 taj numarasını taş~yan bır dan tamamına 3600 lira kıymet tak- rin 1932 tarih ve 1492 numaralı ih- knrar verilen \e tamamına ehlıvukuf 

h ıhanlığa çıkılır sonra merdiven ikiye ayrılır. Ufak bir sofn üzerinde koridor üzerinde dört oda bir mutfak ve bir helliyı hnvi ~iğer ~~r ~su~ dir edilmiş olan Beyoğlunda Hüsc- tira beratının ihtiva ettiği hukuk bu tarafından (2442) lirıı kıymet lnkdtr e-
ıgda ufak bir sofa alaturka bir hela solda keza bir oda ve ufak sofadan ve bunun ittisalinde 32 taj numarasını taşıyan bir korıdor. uzermd yinağa mahallesinde Hüscyinağa kere başkasına devir veyahut mev- dilmiş olan Buğaziçin'dc & nyer'dc 

ıt ıav~_n .~amekan~a .böHinmüş bir salon ve tarafeyninde iki oda bu salo- iki oda bir mutfak ve bir helayı ha~i bir kısım ~bu ~ı~ı~ 34 ~aJ n~maral~ sokağında 4 numaralı ve Tarlabaşı kii fiile konmak için icara dahi veri- ~~ ~~~ş:::a~:ı~:~\a::: ~ki 6
2 
~~:~ 

• un onunde zcmını çinko döşeli ve etrafı ahşap korkuluklu ufak bir bal- kısımla bir çatı altındadır. Üzerlerı alatur~a kıremıtlıdır.) ~~ ta) nu~~- c<ıddesiııde sözü geçen binanın al- lebileceği teklif edilmekte olmakla maralı dilkklin sol tarafı sütçü Dlmltri 
on vardır. Ve balkonun bir tarafı çöküktür. Bu katın zemini parke ka- rasının altında bir ahır vardır. Bu kısım bınalar arnsındn bı~ ku.~u .. \ a.~ tında 73 numaralı dükkanın 3/6 bu hususta fazla malumat edinmek hane \C dukklını nrkn tarnfı fırın nr -

rJ lan :navon söveleri_ ceviz, tavam oymalı altın yaldızlı Jiıke ve resimli dır. Ayni arazi içinde 30 taj ~umara~ını _taşıya~ .ve __ al.~nd~ hı: k-~~~r!~~ hissesinin 130 hisse itıbanle 100 his- istiyenlerin Galatada Aslan Han sası ve bazen hamam bahç f, cephe-
'" dU\ arlnrı kalemkar nakışlı ve pencereleri nikel İspanyoletli ve ka- ğü bulunan ve bodrumu kargıı· sofa uzerınde bm buyuk dığerı kuçu sesi açık arttırmaya konulmuş ol - 5 ı·nc·ı kat 1 - 3 numaralara müra - si orta ~mc caddesile çevrili tahtın-
" atl d B k 0/1 t arasını da eski 4 numaralı diikkfın ve iltisnlin-

. 
1 

ır. u öş~~n ?eyeli mecmuası ahşaptır ve pencereleri pancurlu- oda bir hela ve bir mutfak bulunan ahşap ~ir ev ve 3 .. ~J mıın duğundan evsafı aşağıda ynzılıdtr. caat eylemmeleri ilan olunur. de eski 2 yeni ı2 numaralı bir bap 
uı · Bu bahçede uzerı potrel ve betonla örtülü bir su haznesi mevcut oulp taşıyan kargir iki oda ve yanında 30/2 ta3 numaralı uzerı ahşap etrafı Şöyle ki: j dukkün havasını mü:ıtemil bir kahve-
rerinde emme basma bir tulumba ve su tesisatı vardır. kiırgir bir ahır ve bir uşak odası ve bir hela mC\:cut ol.up_ üze~l~ri Mnr- Bodrum kat-Tarlabaşı cnddesin Dr. HORHORNI hanenin evsaf \'C mesahnsı a ağıda ya-

Kask t k .. kü· ~ilya kiremitlidir. Bu arazinin içinde su hazinesıyle bırlıkte ~kı ~uçuk de demir yaprak kepenkli ve came- Sirkeci Viyana Oteli yanındaki zılıdır. 
e oş • ı ı ı ı alt d k" k '. kc tahtezzemın bır yol 16-14 Numaralı ktırgir kahvehane: .. masura suyu mevcut o up ıa en yo ın a 1 oş kan cepheli zemini çimento şaplı mua'-·cnch nesinde her gu .. n ak-0 ·· ·· dd" 1 c:l'ar var " Cephesi camekAn ve zemmi karesi-nunde kasketi bulunan ve altı kargir üstü ahşap ve üç tarafında akmakta bulunmuştur. Ve bu tarla içinde mutea ıt meyva ı er - bir dükkan ve arkada zemini harap şnma kadar h talarını kabul man döşeli, tavanı ahşap ve müseddes 

~ .ılkonu etrafında demir parmaklıkları bulunan ve kaskat köşkü namile dır. çimento döşeli bir mutfak olup bi- eder. şeklınde bir aydınlık mnhnllıni ha\i o-
, aruf bulunan köşkün sağ tarafında çifte camlı ve çifte antreli çifte rmci kata bir merdiven vardır. Telefon·. 2413~ lup içinde bir kah11c ocağı, bir aralık l k Takdir edilen kıymeti: ~ ım e apısından ğirildikte, mermer döseli iki antreden iki tahta kapı- Zemin kat - Zeminı mermer bir ve kömürlllk mahallı vardır. Beden 

an ~e~!ldikte, .z:mini parke d~şeli bir s~fa üzerinde bir s::ı~on iki bü~ük Bu gayri .menkulü~ man mÜ§lemilat. tamamı~a 8?00. l~a ve suyun antre üzerinde bir kiler vardır. tarihine müsadi( Salı günü saat 14 !~~~~~t~ur.kürgırdir. F.Iektrik tcsıs.ıtı 
dJ . kuçuk oda ıkı alaturka hela vardır. Tavanları oymalı lake ve resım- masırası 100 lıra hesabı le tamamına 250 lıra takdır cdılmıştır. . .. .. Birınci kat - Sofa üzerinde bir len 16 ya kadar keza dairemizde ya- .r..Icsahası: Tamamı 104 metre mur.ıb-

.dır. Duvarları kalemkar nakışlıdır. Balkonun zemini karasimon ve 4 - Üsküdar Tapu sicil muhafızlığının 25 Ağustos 341 tarıhlı kutu- hela bir oda. pılacak ikinci arttırmnsmda bedeli baı olup itUsalindeki 12 numuralı duk-
neereleri pancorludur. Kiremidi marsilyadır. Bu köskün bazı aksamı ğünde kayıtlı Kısıklı dergfıhı şerif ve Çamlıca scıkağında eski 42• 44• 44 M, İkinci kat- Bir sofa Ü?.erinde bir kıymeti muhammenenin yüzde 75 kanın 51,5 metre murabbaı havasını 
ıuhtacı tamirdir. :ı: 44 M 44 M yeni 24 24 numaralı ve Hüdayi Aziz Mahmut ve Serbostanyan helU bir kilC'r ve iki oda vardır. inı bulmadığı takdirde satış 2280 ınuştemildır. 

• ı · ı k l ass~ Abd~llah ag·~ vakıflarındah muhdesatı mülk ve yekdiğerine mak- Üçüncü kat - İkinci katın ayni- numaralı knnun ahkamına tevfikan 1 - I~bu gayrımenkuluıı nı fınııı nr-.ınton u : · • . . , ~ . b · tırmn şartnamesi 28/10/1038 tnııhın -
.. ICıp köş ve müştemilatı snireyi havı hır kıta bagın zemın ve e nıye ve dir. geri bırakılacaktır. Sntıs peşindir. den ılibaren 38/3483 num:ırn ne i t ı ı-
Uç tarafı kôrglr ve tavanı ile bir tarafı ahşap ve zemini toprak bir gürumunun 3200 hisse itibarıle 79 hissesi. Üst knt- Zemini çini bıı· sofa ve Arttırmaya iştirak etmek ıstıyenle- bul Dörduncu lem D:ıırc nın mı y;, n 

onluk ve bu limunluğun üzeri marsilya kiremidi ve yine yanında tara- il d d etrafı duvar korkuluklu hır tarasa nn kıymeti muhammenenin ytiz - numanısında herkesın gorcbılmC' 1 ı -
'Yni kiırgir v ta h u u u: b " k.J b" d d 7 5 · b t" d k · çin nçıktır. İIAnda yazılı olnnl rd:ın .. e vanı a şap bir aralığı bulunan ve bir tarafı tamamen .. . . . , . . re ır ı er ır o a. C' • nıs em e pey a çesı veya 
e uç t f kı .. ~., ı e hazan de faı.l:ı rn:ılümnt alm::ık j tıyenler, 1 b 1 ara ı smen kiirgir ve mütebaki aksamı camekanla örtülü ve fı- A _Tarafları Yünka veya Yu~ ves:ıırenm verese crı' ''. Hududu - Bir tarafı Muradynn mılli bir bankanın teminat mektu- şartnnmeye ve 

3813483 
c.losya n ım r:ı-

ı.nlı kışlık bir çiçeklik olup kargir kısmı üzeri Marsilya kiremitlidir. ve bir tarafı Tunuslu veresesi ve yine bir tarafı Tunuslu vereselerı tarla- Mığırdıç menzili bir tarafı Tnşçı Lunu hamil bulunmaları lazımdır. sile memurıyelimıze moracant et 
11 1

_ 

Bahçe kısmı: sı ve tarafı rabii tarikiam. . . . , .. Vasil menzili ve tarafcyni tarikiilm !-:aklan tapu sicilli ile sabit olmıyan dır. 
. B - İki tarafı Hatice hanımın hıssesıne tahsıs olunan mahal 'e bu ıJe mahduttur. a~acakhlarla diger alakndnranm ve 2 - Artırmaya iştırak ıçln yukaı ıtln 
-~§bu. gayrimenkulatı ihtiva eden umumi b"h~cde üç havuz ve mo- t~rafı Ebüzziver arazisine mürur cde.n ta_rikihas .ve tarafı rabii hazan Sahası- Umum saha 45 metre ırtifak hakkı sahıpl<'rının bu hakla- yazılı kıymetin yüzde 7,5 nisbl'tındll 

lrlu b k " ~ ı l } l l pey \cyn mılli bır b:ınknııın te nıııal f ır uyu ve birçok ağaçları ile meyvalı meyvasız <'ş~ar olmakla tariki has ve bazan yine Hat'.cc:nin hısse.sı'.1.c ta ısıs o unan -~a ıa . murabbnıdır. rmı V<!' hususile faiz ve mnsarifc da- mektubu tevdi roılccC'kUr. (Madde 
~raber bahçenin bir kısmı matruhtur. İşbu bahçe taş istinat duvarlarile C - Tarafeyni cebel ve bır tarafı lankıam ve tarafı rabıı Mısırlı oğ- Umumi evsafı - Bina kfırgır olup ı olan ıddıalarıııı evrakı müsbitele-

124
.) 

~i-k set17ri ihtiva etmekte ve bir kısmının yani köşklere ait olan ma- lu elhaç Mustafa efendi bağı. . . . . {'lektrik ve terkos tcsısatı mevcut rilc bırlikte ilan tarihinden itıbaren 3 - İpotek s:ıhlb nlac. k!ı'.ır'a dı r 

: ~n demır. dökme parmaklıklarla çevrilmiştir. Bahçede demir bir ka- D - Bir :tarafı Süleyman ba~_ı v_e bir tar~~ı Hat~~enın hıssesıı~e. ta~ı- Tarla başı caddesinde bırincı kattan mhnyet 20 gün zarfında bırlıkte da- nlakndarlnrııı 'e irtifak hnkkı h plt>

es~y~ ve_ hır miktar bağ mahalli vardır. Ve bundan başka muntazam sis olunan mahal ve bir tarafı Ebuzzn·er a~azısıne murur eden tarıkı has ıtibaren şahnişi havi ve bunun u- iıemize bıldirmeleri lıizıındır. Aksi ~:n~us':ı~~1;:~k~~ ::r~~~k~:ı:~ıık~~:~~ 
sat 

1 bır de memba suyu kaynağı vardır. ve tarafı rabii diğertarikihas. Tamamı 16322 M. murabbaı, 7 D.M. mu- zeri balkon olup bu sokakta No. sı t~kdirde hakları tapu sicilli ile sa- ldd nl.ıruıı 
1 

bu ılan t.ırıh nd n ıtıb ren 

l\fesnhası: rabbaıdır. 73 ve lhiseyinağa sokagında ise bıl olmıvanlar satış bedelinin pay- yınnı cun içinde evrakı mu hıtclerıle 
; dür. l ışmnsından hariç kalırlar. Mutera- bırltkte mernurıyetiınız" bıl rmcll'rı ı-Gayrimenkulatın h . Vaziyeti hazmısı: Yukarıda evsafı V" l1udud \'e .sa- kım vergı. teıl\'iri"e tanzifı" ve cap eder. Akı h:ılde hnkl n tapu ıcı-ey t. eyetı umumi'-'esi ahşap ve yagylı boyalıdır Ve '" J J 

1 
d 

e 
1 mecmuasının hududunu t k"l.J d d .. t t f d 1 d · .. Çamlıca caddesine açılan demir kapıdan girilir. Bu kısmın her ta- il ile s:ıbıt o mn tkçn ıt ş bcdclın n 

e dd"t eı:: 1 e en or ara uvnr arın a mu lıası yazılan gayrimc>nkul tapu ka.) - dellaJiye resmınden mutevcllıd be- ımyln .. masından hariç kalırlar. 
a ı ahşap ve demir kapılar v :.-dır 46 4611 ıa· t - ı·afı duvarlarla muhattır. Bu kısmın orta kısımdan çadır koşkü namik " 

e gazinoya ar . ve J numarasını aşıyan . .. kl d" . d :lında olduğu gıbi açık arttırmay.ı kdıye rusumu ve vakıf icaresi be- 4 _ Gösterılcn cunde nrtırm yn ıştı-
r .. muttasıl bulunan ve lt k~ . .. t" al · ·· ·t k t b. anılan köşk vardır. Bu köşkün uç basarna ı mermer mcr ıvenın en ve konmuş olduğundan 28/11/938 tarı- odı müzayededen tenzıl olunur. 20 ı. k ede11ıer rtırına şarln me ını oku-o a uzerinde .k. a ı argır us u ışap evın us a ı ır . . . d.. 

1
. t d · ·"Id"kt 

J t ı ı oda, bir hela ve b. d l h .. d . . t d"" cift kapılı camekfın ve zemmı karosıman oşe ı an resın en gıı ı ı e hine müsadif Pazartesi günu saat senelik vakıf icaresi tavizi müşteri- muş ve luzumlu m:ılCım:ıt almış 'c burı-
e kraifı tuğla bir mutfağı vardır 1· ırb 0 ~p vlet karıcınB~ zekmı~dı a~ o~e- bir koridor üzerinde iki taraflı ve ahşap iki kiiçiık oda ve soldıcki odadan laıı tamamen kabul ctmı nd \C itıb:ır 

e ı oda bir h ı~ . § u evın a ıs.mı: ır orı or uzerın- • . A . t d 14 ten 16 ya kadar dnir('dc hirincı ye aiddir. Daha fazla ınalüm.:ıt al- olunurlar. 
d H ' . c ttSı vardır. Bu e · b 1 · d · kl k girilir muhdes niitemam ve etrafı kargır mutfak vardır. ynı an re en u ttırması icra edılccektir. Arttırma n'ak istiycnlcr 22/10/938 tarihinden ı ır. eyeti um . vm azı pencere erı emır parma ı - . . k d"" r k .d . "ld"kt ~d b" d 5 - Gaynmenkıılun nısfı 28/11/193& 

•a d 4 Utntyesi ahşap ve k"d" n · d ı t k k" ·t .·ift kapı ile girilir zemını par ·c oşe ı orı ora gırı ı e sng a ır 0 a !.,edeli kıymeti nıuhammeneniıı vüz-ı itibaren herkesin görebilmesi için tarlhındc p ... z:ırt ı gunu sant 14 den r ır. 4 taj n es ı ır. uzerın e a a ur a ıremı • . • • . . T k J .. 

a ı . umarasını taşıyan lt k~ . .. ı·· h b l solda alaturka bır hela ve bu nntredcn camekanlı çıft kapı ıle girı ır e- "İE- 75 ini buldugyu takdirde miışlerisi dairede a"ık bulundurulacak arttır- 16 ya kadar lstanbul Dorduncn kın van arile kapı ve a ı <trgır ve us u a şap u unan ve k d"' 1. b" b" .. k d d B k"' k"' lt d b d ') 
l çerçeve ve ha . • k ğl b 1 b l zalik zemini par e oşe ı ır uyu o a var ır. u oş un n ın n o . üzerinde bırakılacaktır. Aksi tak- ma şartnamesi ile 1938/1019 numa- Memurlugunda uç dct.ı brığınldıkt n 

ga ar dairesi nrunne l rıcı a samı ya ı oya ı u unan ve .. k'" d h.li h . . ~ ı b 1 k ""ht 1 sonnı en çok ortıı na ıhall' «!ılır An-t · · anı an binanı · k t d ·· b d 1 · · rum vardır. Koş un a ı ve arıcı yag 1 oya 0 up ısmen mu acı c!irde en son arttıranın taahhudu rr.lı do.c;va"a miıracaatla mezkur ~ a gırılen cüml k n zenun a ın a uç o rum ve ıncı Ö • 1 .. ..1 .. h a b. b .. f " J cak artınna bedelı hısscye ı :ıbct <'den 
a d So e apısından içeri .. ld"kt b" f .. . d b d tamirdir. n tarafı camekan a ortu muş mu des ve n tamam ır u e baki kalmak üzere arttırma 15 gün' dos"·ada me\•cut \ csaikı görebile - mtıhamn1en kıymetin yuzde 75 lnı but-r ır. fanın ta d gırı ı e ır so a uzerın e eş o a 1 b k"" k b""f .. t .1.t • y .. l' bed l' J 

11 • van a camlı avdınl k h ır d B r d · mahallı vardır. ş u oş ve u e muş emı a ı sene\•ı 1 1 yuz ıra e 1 müddetle temdit edilerek 13/12/938 cf'klerı ılan olunur. (11336) mnı. \e)a s:ıtı isteyenın aıacagm ı ruc-ekçıkmento döşeli bir koridor üz~rindeı .. mta a ı 1vatr ıkr. hul_so a da zcGmı- icara Osmana kiralanmıştır. İşbu köşkün bahçesi ittisalinde Çamlıca hnııı olan ;!ır;cr alacaklılar bulunup t.a oridorun , uç ane a a ur a e a var ır. c- . . . 
·d 'e gerek helaların önlerind d 1 k h 11 • d B caddesi iızerınde kapısı bulunan ve 15 taJ numarasını taşıyan etrafı du- bedel bunlann bu gayrımenkul hı ı rı ordan s k y e ay ın 1 ma a erı var ır. u · · • · · B··ı·· r· J il B k J k d ·ıı · ı t cd ı ı -'-1 ·ar . 

0 
aga çıkılır ayrıca ufak bir kap m tt Zc . k t varlarla mahdut mahal dahılinde etrafı kargır tavanı ahşap bıı· ahJr ve u un ne ıs şey ere • acı e ır o umu. nun a ı vcrı nesı ı c emın ı anış n CUA arının mcc -

, g~ ve 1 inci katı ahşap bulunan ve yaver ı de~cu. ur. . 1mın rufa ı ittisalinde yine kargir ve bodrumu havi bir oda bir hclıi mevcut olup seb('bsiz değildir. ınuuııd n rnzl:ıy:ı çıkın '>:! en çok ar-
o§kUn ze . k an aıresı namı e ma V k . h Tabiatin yarattığı karpuz bile •Hacı Bekir· kurabiycsının tırnnın tanhhud ı bakı k im k o ere mın atında bir oda ve bodrum mevc tt B d . . h halen 600 lira icarla sucular oturmaktadır. e eza aynı ma alde etı·afı artırma 

15 
"Un daha ten dıt edılerek 

e arka 'h t• · · u ur. u aırenın cep e - . · · · · · · ··h ı· de ard n ı·ste eğe ınccbur olmustur "' ;ı , eı. e ınde ıkı kapısı olup bir salon üzerind lt od b" h 1• kagır tavanı ahşap ve yırmı hayvan ıstıap edebılecek hır ahır mahnll şo re m 11 Y u m ~ · 13/ 12/ 938 turilıındı? &ılı cumı s;ıııt 
14 \ardır r . e a ı a ve ır e a- . • .. . . h . d . k d 

>ad'· : çı ve dışı kapı ve çerçeveleri ''agvlı bo 1 1 \C yınc mezkur cadde uzerındc 13 taJ numarasını avı ernır apı nrı ALı· MUHı·ooı·N . den 16 ya kadar IsUınbul dördonı.-u ıc-o"elıd· ik· .J ya ı o up tavanı muc:am- . . . ~ . l b' d b" h l. b ı ı<u od ındn artırmn "edı-!2 t ."' ır. ı tarafında tahta korkuluklu b Jk 1 :t • gırılerek bır avlu uzermde bodrumu bu unan ır o a, ıı· e a ve unuı rn memur uo .ı .. ., -
ElJ nurna a on arı vardır. Bu bına . . . . k b" l d h d v o k"d K dk"' H cı - EKı· li salış isteyenin alncg ınn rüçhnıı olnn 

Uklu on bi/~ını al~aktadır. Cepheye nazır kapıya etrafı demir korku- ~tı~~]ınde aynı sa ~f ~ı.~ınd~ A ı~·r o.~ ara :.var./r. t e sktu dar va ı .u.ı A - dı •er nlacaklıların bu gaynmcnkul hı -
ahaniığına a alsama mermer merdivenle çıkılır. Buraya yani merdiven b a tlra~va!Jdarııbı .. a .. )ki ethçı l r~ .ubçt ıra! ı~~ \e o/~~a. nb. ıı-.t cfyıılıe e:ı ıle temin cdılmış alncakl;ırı mcc-
tr f • çı ır ufak bir kapı daha vard B b. .. .. . . u av u uzer111 e uyu a ır a ırtı a ı o an uç ara ı agır ır ara ı a ı- Bahçekapı, Beyoğlu, Karnköy, Kadıköy. il muundaıı Cıızl:ıya cıkı ıak şartıle e ı çol. a ı ıstuı· at d ır. u ınanın onundekı setın .. .. . b 

1 
k h 

11
. B . 

.on t uvarı ve demir parmaklık! ·ı·d· B. şap halen onu doldurulmuş olan eskı ara a ı ma a ı vıırdır. u bına- artırana ıh:ılc cdılir. Boyle bır bed<'l 
retu v d , • a çevrı ı ır. ınanın etrafı be- 1 . . ·u .. t··1·· t f d 'd d ı lh ı ı ' ' t llenk ar ır. Bu binaların Üzerleri Ma ·ı k" •tı·d· . arın heyetı mecmuası alaturka kıremı e or u u ve e ra ı uvarla mah- e. c e ı ııc ~ .ı e yapı maz. l' :ı ı 
Uldek· b" rsı ya ıremı ı ır. Bu gayrı- t B b" 1 K k f d dd ·· · d d . k . talebı duscr. 

ne inşa ~-ı ı~alar 1975 metro murabbaı 75 santimetre murabbaı üze- d~ -~ur.k .. u .. k ı~~ arı~ ısı 1ı taral ın. a. vdc ~a 1 e ~zler~~ ek emır apı ılc ş 6 Gayrım<'nkul hı e.: kenclı lııc-
ı mışlerdir. gın ır uçu · ır a\· u mevcut o up ıçın c u um a ı ır uyusu vardır. ihale olt·'l ın k rn c dcrh 

1 
hyrı \crı-

C\iıı t k · · • n uhı t ç de n ı T> a dırı kıyancfr Takdir edilen kıymet: ıe m e ı ın p .. rayı ~eMle7. e ı ıa-
ou k~ · Türkkuşu üyclcrınm Ankarada resmi gecıde ıştırak etmek uzere nı- le k'lrarı tc holunarak keııdı ındcn ev-oşkün maa ·· t ·1 • ·· 

chı nıuık· muş emı nt mustakar olan kısımlarile araziden ber- 'l'amamı yirmi beş bin liradır. uf ücret kağıtlarile yarmkı (22/J0/938) cumnrtesı gunu 'l'ürk Havn Ku- \el en lıuyuk tel ı fte bulunan km 
(680Qo) alt ıyet tasarruf olunan arazi kısmının heyetı mecmuasına 5 - Üsküdar Tapu sıcıl muhafızlığının 25 Ağustos 341 tarihli kütü- ı umun un Cağaloğlundakı merkezine muı acaatlcri. (7758) arzelmı.ş old.ı bedellC' a m razı 0 -

.ı rnış sekiz bı" ı· 624 Ü •m = hırsa oıı:ı, 1"117.1 oln \eya bu ımmazs 'ıYet tnsa .... f · n ıra ve ,75 M2 dan füaret olan bcrveçhi vak- güne kayıtlı sküdarda Kısıklıda Ç::ımlıca caddesınde eski 44 mükerrer = 
•' U ol . . . hemen on beş gun n udcl ile nrtıımny,ı ın t takdır . u~an nrazi mahalline de (625) altı yüz yirmi beş lira kıy- yeni 18, 18/6 N.Ju ve bir tarafı Ömer efendi bağı ve bir tarafı Lutfiye ve mat nlmak ıstıyenler ışbu şartnarnc.}e ve 937/6973 dosyn numarasilcıı;ıkanlıp en ı;o'c a tıı mı ıhnle c ılır. 

2 _ Üs:~~mıştir. . bir tarafı Kamer ve bazan Mustafa uhdesinde ibka olunan mahal ve ta- mcmuri) etimize müracaat etmelidir. Jkı ıhnle anı ındııkı :rark ,e geçen guıı-
undc lYluk ar ~apu sıcıl muhafızlığının 25 Ağstos 34 ı tnrihli kütü- rafı rabii tarikı hiis ile mahdut iki dönüm talıvilen 1838 N. 2 miktıırınd1 2- Gayrimenkul 30/11/938 tnrihınde Çarşamba güniı sa~n 16 dal lcı· iı,;in yuı.dc 5 den he zıp olun:ıc. k t' -

Yeni 18/7 3a~et ysküdarda Kısıklıda büyük Çamlıca sokag·ında eski 5, zemini Hüdayi Aziz Mahmut eftmdi vakfından muhdesatı mülk lıarab lisküdardn İhsani) ede Şerifbcy sokağında lG No. lı adliy(' binasında icra iz ''e dı •er zararlıır nynca hükmc hı-
3/1 .. 7 ' ·· k b 1 d d ·· d f b ld k 1 ci'! knlm:ıksııın mcınurıyetınızcc :ılıcı-J\. B'. ' • <>, , 9, ll, 11/l No. ıu, ı\OŞ ve ağın zemin ve ebniye ve giirumunun 3200 hissede 79 hissesi. memuru ugu o asın a uç e a agırı ı ·tnıı sonra en çok nrttırana ıhnle d "·h 

1 1 
M ... d 

ı:. • ır tarafı Hafid f d" k v b d l ın ... ı o unur. au c (133). ı:. at <'fend· k c en ı onagı ve bir tarafı Beylizade Mehmet Vaziyeti hfızm.ısı: dilir. Ancak arttırma e elı mu ıammen kıymetın yüzde yetmiş beşini 7 - Alıcı artırma bedelı lı:>ı ıı.-tııdc 
fa .n · ı ayalığ ı ve bir tarafı vakf . b d R · "'Jk'"t b :ı. bulmaz veya satış istiyenın alacağına rüçham olan dig·er alncnklılar bu- ol:ırnk yalnız tapu ferağ harcuı yırmı •eşıt kızı Ümnlu·· . _ . ı mez ur an eısu u ta nfosta- Bu köşk çoktan münhedim olmuş, temel duvarlarıııdan başka bir 

T> gulsum bngı ve hır t f ç ı "d 1 lunursa bedel bunlarm o gayrimenkul ile temin edilmiş alacaklılarının senelik vnkıf taviz bcdel.ııı vt ıh:ılc .o: Bir tar::ı - . ara ı am ıcaya gı en yo · şey mevcut değildır. Bagın asarı bile kalmamıştır. 
t rafa .,.. h fı Selamı tekkesi ve bir tarafı Yusuf İzzettin bağı ve hır" mecmuundan fazlaya çıkmazsa en çok arttıranın taahhüdü baki k 1- ktırnr pullannı vcrmeye n ccburdur. 

~VlC met k .. · . , a .M.uter:ıkiın \ergıle temuat \e tanzı C· B' paşa veresesi tarlası ve bir tarafı tarikiam. Ta dir t.'dilcn kıymeti: mak uzere arttırma 15 gun daha temdıt edılerek 15/)2/938 tarihinde "bl d 
11

•
1
. . d t 

11 · ır tarafı k" d I .a . '" \C c :ı ıye ı"CSmırı <'n mu C' <' ıt 
Ve hazan S d . es ı e terdar Mustafa Reşid uhdesinde olan mülk bağ Heyeti umumiyesi iki yüz liradır. perşembe günü saat 16 da uskiıdarda Üsküdar icra memurluğu oda. belediye rusunıu \c mütcrakım \altır 
tekkesi ve ~ ~ı Anadolu Beylizade Ahmet Reşit bağı ve hazan Tahir baba G _ Üsküdar tapu sicil muhafızlığının 25 Ağustos 341 tarihli kütü- sında yapılacak arttırmada bedeli satış istiyenın alacağına rlıçhanı olan karesi alıcıya nıt olan yıp artırma bc-
rnurabbaıdıragı ve etrafı selaseden tarikiam ile mahdut olup 89084,68 M. 2 ğünde kayıtlı Üsküdarda Bulgurlu mahallesinin Çakaldağı sokag'1ında :!iger alacaklıların bu gayrimenkul ile temin edilmış alacakları mecmu- de~ındcn tcnz.il olunur. 

y . undan fazlaya çıkmak şarliJe en çok arttırana ihal dT B"" . işbu goynnıenkulün m fıııın :rukarı-ckdiğerinc maklup .. . • .. • eski 11 yenil 1 numara ile miırakkam \·e ikı tarnfı Hanife ve Ayşenin . . e e ı ır. oyle bır dcı gösterilen tarıhte ıstoııl>ul Dördüncü 
h anavat ve rncscımatına r;:~:~~~en;;~atbko~k ve bağ ve .deruııüne cari harap bağ mahalli ve bir tarafı İbrahim veresclerinin bağ mahalli ve bedel cldl' edılemezse ıhale yapılmaz ve satış talebi düşer. icra memurluğu od:ısında işbu Jl:"uı \'e 
ısse İtibarile 79 hissesi. · e ır uçuk masura mai lezizin 1600 tarafı rabii Beylerbeyi ve Havuzbaşına giden tarikiam ile mahdut ve tah- 3- Arttırma bedeli peşindir. Arttırmaya iştirak için yukarıda ya- gösterilen artırnııı şartnamesi d:ıiresin-

Vaz· . . A minen yedi dönüm tah\•ilen (6434) metre murabbaı mikdarında ve Hü- ııh kıymetin yüzde yedi buçuğu nisbetinde pey akçesi veya millt bir i de ııalılııcıı ı lldıı olunur" 
1) ctı lıazırası: .:!ai Aziz Mahmut efen ti i vakfından harap bağın zemin ve güruınunıın bankanın km inat ınl'ktubu tevdı edilecektir. 

B . . . , Mide, b:ırsak \'e iç lın~talıkları u ınuhaliin Çn 1 3200 hissede 79 hissesi. 4- Gayrimenku 1 kcndısme ıha le olunan kimse derhal veya \'C'ı-İlen , 
alen köşk olınad ın-~~11 

caddesine açılan demir kapısı vardır. İçinde mühlet içinde parayı vermezse ihale kararı fesholunnrak kendisinden 1 ıdır. ıgı gı ı baı?ında asan knlmamıştır. Cadde kısmı duvar- Vaziyeti hazırası: 
mua.) cncharı\·si 

evvel en yüksek teklifte bulunan kimse arzetmiş olduğu bedelle almağa 
ı· k Bu mahal halen tarladır. Gavri mezrudur:. razı olursa ona, razı olmazsa veya bulunamazsa hemen 15 gün müd-a dir edilen kıvınet.· Or. Y. Halacyan 

" dctle arttırmaya çıkarılır En çok nrltırana ihale edilir. İki ihale nrasın-
Su 'Un bir mrunırası 100 1' Vaziyeti lıa7.ırnsı: daki fark ve geçen günler için yüzde beşten hesab olunacak faiz ve di-; düllıak Hamit caddesi. Subilıa 

esı. <4soo~ liradır. ıra hesabiyle 150 liradır. Ve heyeti umumi- Tamamı 700 liradır. ğer zararlar ayrıca hükme hacet kalmaksızın memuriyctimizce alıcıdan ç apart. No. 12 daire No. 4 

Taksim (eski talimhanede) Ab-

:J - Üsküdar Tapu sicil 1 h • ~ 7 _ Üsküdar tapu sicıl muhafızhğuun 25 Ağustos 341 tıırihli kütü- tahsil olunur. 
unc k yıllı Çamlıcada içinden~ afızlıgının 2

5 Agustos 341 tarihli kütü- ğünde mukayyet Üsküdarda Bulgurlu mahallesinde Çakaldnğı sokağın- 5- İpotek sahıbı alacaklılarla diğer alnkadarların ve irtifak hakkı DEVREDİLECEK İHTİRA 
76 sehim itıbarıle btı>: hi . a ır v~ samanlığı olan bir tarlanın (mülk) d k. 13 15 "-'eni 13 15 numaralarla murakkam Aziz Hüdai Mahmut sahiplerinin gayri menkul üzerindeki haklarının hususile faiz ve mas-
e · b"lh y ssesıyle Halıl Pa a A kt" b d" a es ı ' J ' • • • • • • • 1 · b ·1t. ta 'h' d "t"b ·· · · s . se ı ane ve çe <mey ş nın çı ur e nez ınde med- f d" akfından Ye bir tarafı Hasip paşa vereselen arazısı VC' bır tarafı rafa dahıl olan ıddıa arını ış u ı an rı ın en ı ı aren 20 gun ıçınde •Su geçebilen ve sıkı olmıyan 
•be l "k e mahsus vakf nd k t <' en ı v · 1 ·ı b" l"kt · l" · b·ıd· l ·ıyet e ı i buçuk masura tatlı su ı an. anava v~ m:sennatına Taşbaşı yolu ve bir tar::ıfı Ayşe vereselerinin bağ mahalli ve tarafı rô- evrakı müsbılc erı e ır ı . ı: . ı~emurı~e ımıze ı ırrnc eri icab eder.

1

toprak yataklarının su geçmez bır 

BERA Tİ 

Hududu: yun 1600 hıssede 79 hıssesı. bii Çakaldağı ile mahdut 32 dönüm talıvilen (29408) metre murabbaı Aksi halde hakl:U-ı tapu sıcıllı ıle sabıt olmadıkça salış bedelinin pay- hale getirmek usulü. hakkındaki 
Uç t::ırafı Abdull h . . mikdarında iki kıta harap bağın zemin ve gürumunun 3200 hisse itiba- Ja~asından harıç kalırlar. .

1 
. . . 

1 1 26 
S k" 

ı..r a nrazısı ve tarafı rabii Çamlıcanın büyük caddesi. rile 79 hissesi. 6- Alıcı arttırma bedeli olarak ihale karar pullarını, tapu ferağ l ıtfra ıçııı a _ınınış' fio ,an on u -
... uıuarası: harcını ve 20 senelik vakıf taviz bedelini vermeğe mecburdur. Gayri nun 1937 tarıh ve 2332 numaralı ıh-
Eskı 22/22 ve yeni lG, 16, 1611 , Haı:iyeti hizırası. menkulün nefsinden doğan müterakim vergiler tanzifat ve tenviriye ve tinı beratının ihtiva ctti&rı hukuk 

\ lG/l. Halen t-arlndır. GayI'.i mezrudur. dellaliye. resmi vakıf karesi borçluya ait olup arttırma bedelinden ten- mezkur ıhtıraın mcvkıi fiile kon -'u1.iyeti hazıra · 
38 sı. zil edilir. mak için kara verilebileceği teklıf ' 

3
8/1 taj numara t Takdir edilen kıymeti: ~ndan içeri gir"Ict k sını aşıyan bu mahallin çift kapılı tahta kapı-

atlı evin ka ı ~ te, sol tarafında tek kanatlı bir kapıdan girilir, bir Tamamı 3200 liradır. 
ıo döı::"J' hpısın an girildikte sıra ile dört tane odası ve zemini ım· 1- İşbu gayri menkulün arttırma şartnamesi 30/10/938 tarihinden 

r- ı mu tacı tam· b' ç en- . İ . . . 
ve duva k ır ır mutfak ve harici bir heli ve münhcdim bin itibaren 937 /6973 No. ile Üsküdar cra daıresının muayyen numarasında 

r en azı vebirha a · • 1 l ı · 
rap mandıra ve duvarlan vardır. Kezalik kar- herkesin görebilmesi için açıktır. ilanda yazı ı o an ardan fazla malu-

7- Gösterilen günde arttırmaya iştirak edenler arttırma şartna- edilmekte olmakla bu huı;usta faıla 
mesini okumuş ve lüzumlu maUlmatı almış ve bunları tamamen kabul malumat edinmek istiyenkrın Ga
etmiş ad ve itibar olunur. Yukarıda gösterilen gayrimenkul işbu illin latada Aslan Han 5 inci kat J-3 mı
ve gösterilen arttırma şartnamesi dairesinde satılacağı ilan olunur. 

(11348) 
maralara würacaat 
ılan olunur 

edcbilccekl"ri 
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Muvaffak olmuş bir ilaç Hakkı ·Katran Pastilleri OksürükJeri kökünden keser. 
~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Güzellik ve sıhhat ilk şart l 

Kullanmaktır 

·RADYOLIN 
Diş 1 eri, 
dişler çehreyi 

güzelleştirir. 

RADYOLIN 
Diş 1 eri, -dişler mideyi 

sağlamlaştırır 

RADYOLIN dişleri temizler ve parlatır, mik
r<~pları yüzde yüz öldürür, diş etlerini besli· 
yerek hastalanmalarına mani elur, ağız 
kekusunu keser. 

Nafıa Vekaletinden: 
Diyarbakır • Cizre hattı üzerinde yapılacak Kuruçay, Salat ve Bat· 

man köprülerinin 11/11/938 tarihinde saat 15 de yapılacağı 27 / eylı11, 8 

!ve 18 birinciteşrin ile 2 ikinciteşrin 938 tarihlerindeki Ulus, Kurun, Son 
Telgraf, Fransızca Münakasa, ve Almanca 'T'ürkişepost gazetelerinde ve 

28 eylfil ile 8, 18 birinciteşrin ve 2 ikinciteşrin tarihlerindeki resmi ga

zetede ilAn edilmiş ve edilecek olan münakasa tarih ve saati görülen lü

ıum üzerine 12/11/938 cumartesi günü saat 11 e değiştirilmiştir. Teklif 

zarfları münakasa saatinden bir saat evvele kadar kabul edilecektir. 
·7012· (4027) 

ÖKSÜRÜK ŞURUBU 
''Sirop Pectoral,, 

Eski ve yeni bütün öksürükleri geçirir, balgam söktürür, bronşları 

temizler, nezle ve gripten korur, göğüsleri zayıf olanlara bilhassa 

şayanı tavsiyedir. 

İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ 

Beyoğlu İstanbul 

İnhisarlar U. Müdürlüğüııden: 
1 - Şartname ve nümunesi mucibince 20X25 eb'adında . ıo. mil

;yon silindirlik rakı mantarı pazarlık usulile satın alınacaktır. 

II - Muhammen bedeli beher bin adedi •400• kuru~ hesabile 
•40.000> lira ve muvakkat teminatı c3000• liradır. 

IIl - Pazarlık 31/X/938 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 14 de 
Kabataşta Levazım ve Mübayaat şubesindeki Alım komisyonunda yapı-
lacaktır. · 

IV - Şartnameler 2 lira bedel mukabilinde İnhisarlar Levazım ve 
Mübayaat şubeleriyle Ankara ve İzmir Başmüdürlüklerinden alınabilir. 

V - İsteklilerin pazarlık .çin tayin edilen gün ve ~aatte % 7,5 gü
venme paralariyle birlikte yukarda adı geçen Komisyon.; gelmeleri ilan 
olunur. •7311' -

1 - Şartnameleri mucibince satın alınacak 50 kiloluk cl50.000. adet 

ve 100 kiloluk .1ao.ooo. adet tuz çuvalı ayrı ayrı kapalı zarf usulile ek
eiltmeye konulmuştur. 

Üsküdar - Kadıköy ve Havalisi Halk Tramvav
ları Türk Anonim Şirketinden : 

CUMHURiYETiN 15 inci YILDÖ· 
NO MO M ONAS EBETiYLE 

TENZILATLI TA IFE 
Cumhur iyetin 15 inci Yll dönümü münasebetiyle 25 

Birinci teşrin 1938 g ünü başlamak ve 4 ikinci te,rin 
1938 gününe k ad ar "Dahil,, devam etmek üzere Tram· 
v11ylarımızda, mıntaka tevhid i suretiyle, tenzilat ya
pılmış ve m 1ntakalar aşağıdak ~ şekli a lmıştır: 

Hattın Adı Cumhuriyet bayramı münasebetile 11 gün 

1 Üsküdar • Kısıklı (1 Üsküdar Bağlar başı 

(2 Bağlarbaşı Kısıldı 

ll Kadıköy • "Üsküdar (1 Kadıköy İbrahimağa 
(2 İbrahimağa K aracaahmet 
(3 Karacaahmet Üsküdar 

22 Kadıköy • Kısıklı (1 Kadıköy İbrahimağa 
(2 İbrahimağa Karacaahme' 
(3 Karacaahmet Bağlar başı 

(4 Bağlarbaşı Kısıklı 

4 Kadıköy • Bostancı (1 Kadıköy Kızıl toprak 
(2 Kızıl toprak Erenköy 
(3 Erenköy Bostancı 

8 Kadıköy • F enerbahçe (1 Kadıköy Kızıltoprak 

(2 Kızıltoprak Fenerhahç 

8 Kadıköy • Gazhane (1 Kadıköy Gazhane 

20 Kadıköy • Moda (1 Kadıköy Moda 

Bu a11retıe. Halen tatbJk ed ilen tarifeye nazaran va
sati hesapla % 24 nisbetinde tenzilat yapı lmıştl r. 

TÜRK TİCARET BANKASI A.Ş. 
• E 1 i ili! f fi" MI: *"**'' :d ~ 5 ·rz z' ' ,g; 'Si if?"'' 1 ''·!! ıı .. ım@ıi@!f'*H 

Merkezi : A N K A R A 
---------------------------------

Kambiyo işleri 
. 

ve saır 

Banka muamelatı 

ŞUBELEI~ 

Ankara B0lu Istanbul 

Adapazarı Bursa iz mit 

Bandırma Eskişehir Safranbolu 

Bartın Gemlik Tekird!lğ 

Dahilde ve hariçte muhebirlerl vardır. 

Telgraf adresi: 

Umum Müdürlük: TÜRKBANK - Şubeler : TiCARET 

• 
Bankamızın lstanbul tubeslnde te•I• edilen 

''Gece Kasası,, 

• 
' 

GRiPi 
~I 

varken t>u ıı' 
ka tlanılır 

• 
Baş, diş ağrıları, nezle, kırgınlık ve üşütmekt~n müteveV 
ıztırapların başlamasile beraber aklımıza gelen ilk isiJll 

Mideyi bozma~ kalb ve böbreklere dokunfll~ 

1 En Seri Tesir, En Kat'i Ne 
İcabında günde 3 kaşe alınabilir. İsmine dikkat ve 

yerine başka bir marka verirlerse şiddetle redded~ 

Çocuklar•: 
kudret, saoıs"'
,.. ve gUzell11 
Annelere letlt 
m in eder. I•"'' 
kat ediniz. 

Fikir biraz cür'etkarane görülebiJİt~ 
Fakat neticeleri şayanı hayrettı 

FEMiL ve B A (;,I kadın olmanın yegane 
ı mahzurunu unutturur. ~ 

FEM
•L ve BA(;,I icad edilince, kadın inanılmıya~ 
I cede büyük bir serbestiye ve emsalsiz bir r 

1 vuştu. 
• ve B A (;, 1 her ay tekerrür eden müşkül ' : 

FEMıL günlerde kadını bütün düşünce ve eziyetle'. 
1 tardı. Hayatını ve aile saadetini sigorta etil· 

ve B A (;, 1 en ince elbise ve en dar banyo ( FEMiL altında sezilmez, kullanan kadın bile ınevc' 
' kat'iyyen farketmez. 

• ve B A (;, 1 mikroblu bezlerin ve pamuk tal'.'~ 
fEMıL kadınların bütün hayatlarına mal olan raJıiP' 

1 nasüll ıstırablarını ortadan kaldırır. 

• ve B A Ö 1 kanı emici ve muhafaza edici ~ 
FLMıL kırmızı hususi iki cins pamuktan kimya nal 

1 mikrobsuz bir şekilde yapılmıştır. 1 
FLM"L ve B A (;, 1 bayanların (aylık temizliklerill~ 

l 1 rinci yardımcısıdır. Sıhhatini seven her ka 

veB 
Kullanmalıdır. FEMID küçük ve yumuşak nlduğundan el 1' 

da bile taşınır. Her eczane ve t icarethanelerde bulııl' 

fa 
Eyi Mobilya Meraklılarııı1,:~ 

Sandalyalar, Karyelalar, Pertmaol9 
na 

ve aair her nevi şık mobilya lar 

FABRiKA FIATINA &ATILIYOR 
Asri Mobilya Mağazası: 

AHMED FEYZi ~~~ .. 
Rızapaşa yokuıu No. 66 Tel. 23407 ~ ~ 

' ~f II - Muhammen bedelleri: 50 kilolukların beheri 23 kuruş hesabiyle 

,34500. lira ve muvakkat teminatı c2587.50• lira: 100 kilolukların beheri 
1 

D6iıvlei: llemlryolları ve Llma111' 
n kuruş hesabiyle c73800. lira ve muvakkat teminatı c4940> liradır. ı,ıetme u. idaresi llinlar!I, 

İ ·7/~ 

Çok r!' Usald tartlarla e 1 yın mUşterilerlmlzln emrine am ade bulundu· 
rulma kta d ır . izahat a !ınmak üzere gltelerlmize müracaat olunması. 

zmirde teslim edildiği takdirde beherine 50 kiloluklar için 25 san- Muhammen bedeli 120.000 lira olan vagon yedeklerı e . 
lim ve 100 kiloluklar için de 50 santim zammedilir. ı il'-• Dr. Ihsan Sami - şaınba günü saat !5 de kapalı zarf usulü ile Ankarada idal u 

III - Eksiltme 7/Xl/938 tarihine rastlıyan Pazartesi günü 50 !ik i 1 Ista o 1:: u '. Belediyesi ilanları İstafil0k0k Aşısı •atın alınacaktır. g! 
çuvallar saat 15 de 100 lük çuvallar saat 15.30 da Kabataşta Levazım ve / Bu işe girmek istiyenlerin 7250 liralık muvakkat teı:ııiP ı 
Mubayaat şubesindeki Alım komisyonunda yapılacaktır. ıı..., ............. ..._ ___ __. ......... ..._ __________ .___ ........... ..:a lstafilokoklardan mütevellid uun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14 e ~ :a v 

. . .. . Mecidiyeköyü için 150 hektar dahilindeki müstakbel planın zeınıne (ergenlik, un 9ı baA1, koltuk i rğin vermeler· l' d ur. 
IV - ş_ artnamelcr 50 lıkler 1.73 !ıra ve 100 lükler 3.70 !ıra bedel mu- tatbı'kı·ıe 1/500, 1/1000 ve 1/2000 mı'kyaslı pJ•-'arının yapılması açık ek- yon r e s ı e ı azım ır. ıe F 

"-'il a ltı çıbanı, arpacık) ve bütün Şartnameler 600 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veıııe ken, 
kJbi!inde lnhisarlarUmunı Müdürlüğü Levazım ve Mubayaat şubesiyle biltmeye konulmuştur. Tahmin -bedeli 4500 liradır. Şartnamesi Levazım cild hasta lıklarına karşı pek maktadır. (7757) 
Ankara ve İzmir Başınüdilı"lüklerinden alınabilir. Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 sayılı kanunda yazılı vesika le•irli bir aşıdır. ••• . c• 

v _ Mühürlü teklif mektubunu, kanuni vesaik ile % 7,5 güvenme ve 337 lira 50 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber --Divanyolu No. 11~--· Cumhuriyetin on beşinci yıldönümü münasebetile 13if~ ~ 
akb b k t . t kt b .ht· d k 1 k /24/10/938 Pazartesi günü saat 14 buçukta Daimi Encümende bulunmalı-1-------------ı 

29 30 81 in . günl' . d b li .. h lk t"c"re 
parası m _uz veya.. __ an a_ emına me . u unu ı ıva e ece o an apa- dırlar. (B) (7309) ayının 28, , ve cı erın e an yo ve a ı • _. Sahib ve ne§Tiyatı i dare eden J c~· 
lı zarfların ihale gunu eksiltme saatlerınden yarımşar saat evveline ka- ı ••• Baı muharriri bazı hususi tarifelere tabi biletler hariç olmak üzere satı 8 

dar adı geçen Alım komisyonu Başkanlığına makbuz mukabilinde ve- Beyoğlu Kaymakamlığında sahipsiz bulunan beyaz erkek koyun üç ETEM İZZET BENİCB bedelleri üzerinden % 20 ten.zilAt yapılacektır. 
r ilmesi lazımdır. ,773ı. '/gün içinde sahibi çıkmazsa satılacaktır (B) (7783) Son Teleraf Matbua J'azla . tafıdllt için istasyonlara müracaat edilebilir. 


