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,Çek. Maçar mesele Bü~.ün Türklerin gözbebeği Ulu 
On derimiz iyi ı eş t i · ı er 

Bir hafta evvel zuhur eden bütün 
arazlar tamamile geçti 

Artık gOnlUk tebliğ neşrine lüzum kalmadı 
İstanbul 22 (A.A.) - Riyaseti cumhur Umumi Kôtibliğinden: . 

"-'- 1, - Aeisicumhur Atattirkün sıhhi vaziyetleri hakkında müdavi ,;e müşavir tabibleri tarafından bu akşam saat 20 de verilen rapor 
...,,.cı ınaddededir: 
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- Bir hafta evvel zuhur eden arazlar tamamilc geçmiştir. Nabız, muntazam, kuvvetli, 80; teneffüs 19; hararet derecesi 36,8 
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Spor 
işlerimiz 

----
Yeni bir düzene 
Konacak 

Yeni be<len terbiyesi teşkılatı
nın faaliyete geçtiği alAkadarlara 
resmen bildirilmiştir 

(Devamı 6 mcı sahilede) 

,sinde an aşamadıla 
1 

Fakat Polonya, müşterek bir Leh 
Macar hududunda ısrar ediyor 

( 

1------------,' Bu det.ki Çek • Macar müzakerelerini ehemmiyetle fakih eden Fransız Başvekili dörtler konferansına 

... -- ... ;. --· --..,:,--at,___ 

Filistindeki Arab tedhişçllerinden bir ~J> 

Filistin sükuna 

Müştak'ın 
Cenaze 
Merasimi 

Bugün yapıldı 

şehrimizin 
E rafındaki 
Çirkinlikler 

iştirak için Münih'de böyle karşılanmıştı. 

Çek - Macar müzake
relerine yarın resmen 

başlanıyor 

kavuşabilecek mi? 
lnoiltere kararlarını şimdilik gizli tutmak niyetinde, 

Geçenlerde vefatı haberini te
essürle yazdığımız değerli meb
uslarımızdan ve çok kıymetli mu
harrir arkadaşlarımızdan İsmail 
Müştak Mayakon'un tahnit edil • 
miş olan cesedi dün şehrimize ge
tirilmiş, ailesinin arzusu üzerine 
Kızıltopraktaki hanesine nakle • 
dilmişti. 

lstanbulun güzel
leştirilmesine 

çalışılıyor 

Nafıa Vekaleti bu 
itle meşgul olmıya 

Yeni Çek teklifleri Macar dlleklerlne 
az çok uygun görülüyor 

(Yazısı 6 ıncı sahifede) 

halbuki Arabi ar teminat istiyor 
~.H~_tinin taksiminden niçin vazgeçildi? - 400 bin Yahudi kafi 

Merhumun cenazesi bu sabah 
saat 9 da merasimle Kızıltoprak
tan adıköyüne indirilmiş ve Kadı
köyünden hususi bir vapurla Be

ba,ıadı 
mizden) - Nafıa Vekaleti, turist 
şehri olan İstanbulun giizelliğile ı 
yakından alakadar olmaktadır. 

İstanbula denizden vapurla, ka
radan trenle girenler çirkin man-

oruldü-Müstakbel idare ne;, olacak?- Askeri harekat devam ediyor 
eyrut 23 (Hususi)- Evvel- tine gönderilen Vuthetin riyase -
ce ~rd Peelin riyasetin - tindeki ikinci komisyon yaptığı 

apor ~eki . komisyonun verdiği tetkikatta bu meselenin halli için 

şiktaşa geçirilmiştir. 

Oradan Teşvikiye camiine çı· 

uzerıne Filistinin taks · • 
•rarlaştır 1 uru yegane çare taksim projesinden 
nn İn . ı mış, bu karar Arab - vazgeçmek olduğunu görmüş, 
asını _gilttereye .k~rşı ayaklan • Londra kabinesine verdiği rapo

ın aç etmıştı Londr b 
alin uzu .. dd · a u runu bu esasa göre hazırlamıştır. 

n mu et devamın d - B .. .. 
görmemiş FT \" 1 

. ~g u rapordan başka botun Arab 
ôkünden h~ll;,;~:e;eselesının 1 aleminin de Filistin Arablarının 
ylemış· tir Bu .. nı tercıh davasına müzaheret etmeleri 

· nun uzerıne F·ı· 
ı ıs- (Devamı 6 ıncı sah!Iede) 

rankt?, kış bastırma
an bır netice almak 

onara 23 CHus!i)SF t İ y ~ f 
ko İtalyan gönüllü] . ran- ı leşmesınden başka bir şart kabul 

crıncjen t d·-· .. 
boşalan ordusunu Faslılar- e m~ ıgı ıçın harbe devam ede • 

ve yerli aske '?"le dı>lduı • _ eektır. 
r. , ......... ~., 

•, . " · · _ Franko şiddetli kış bastırmadan 
Franko, hükü~· ·t. • İspa"' ny.an 

nnd· ·ı ' ın önce bir netice elde etrneg"e ça-
' ısı e kayıdsız VP iı.ırt b" '"'· ..., .. '* sız ır- l.ışacaktır. 

'" . •• 

kılmış, öğle ve cenaze namazı eda 

T k k 
edildikten sonra merhum Zincirli-

0 m a kuyudaki asri mezarlığa defnedil· T 
1 

b 
Hırsızları mt;:,humun kederdide ailesine a e eye 

ık. ,_ .. h d. _ en derin taziyetlerimizi sunarız. Yurdumuz 
ı açı:ı. goz ya u ı ÇG lt:tlmat mesefeler: 

(Devunı 8 meı eatılfemhde) 

cuğu nihayet yakayı - T t J k 
Zabıtae!:u :i~:r~:~e~irçok a- K ' s ' r 1 a ş t 1 r m a B ~ "'- t 

1 
a ~ ~ Evvelce Japon iltilbına utrayan Mançuko namına İtalyaya giden h~y 

partıman kapılarının tokmakla· .. . . U USlt5 a yenı arar•======-===--=---======"'========-
rını çaıan iki küçük çocuğu ya- Bu usulun tatbıkı lar vetildi 

Kantonun zabtından sonra kalıyarak Adliyeye teslim etmiş- lazım mı. Memle- Ankara 23 (füı.usi muhabiri. 

tir. ketimizde tatbiki- mizden) - Yeni müfredat pro • 

Son gü~:::::m~i:ı~.~s=::;) ne imkan var mı? gramının en mühim hedeflerindden lngı·ıtere ve Amerı·ka-
-- ~~:~üd~öı.~:.~:r~d~~ş~~~~~: :a~ 

Şüpheli Bu faydalı ve enteres~n hibi edindirmek ve kendi yaşa- c b" ç• d k• 
Bı·,. o··ıu .. m anketi yarından itiba- dığı vi~ay~t dahilind_eki değerli nın enu ı ın e J 

ren İÇ sayfalarımızda eserlerı, oğretmektır. Geçen yıl 
bu vaziyet dikkate alınarak !stan- • kt d '" f 1 • 

Gkuyunuz. bul öğretmen ve ispek_terlerin • l ısa l men aa t erı 
(Devamı 6 ıncı sahifede) (Yazısı 6 ıncı sahifede) 

Adliye işe el koydu 

(Yım::ı 1 ıncı sahifede) 
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Büyük bir alimin hayatı Bir nevi 
Yakutlilgatınınmü~lli- İhtikir 
fi Edvar Pekoreski'nin Yap_!!!Yor 
.. I .. .. .. SO . . 1 Belediye buna karşı 
o umunun nıncı yı ı müeyyide istedi 

26 İlkteşrin 938 

• 

günü, meşhur Y •· 
kut liigatini yazan 
Rus bilgini Pe • 
karsklnin 80 inci 
yıldönümüdür. 

Bu meşhur ali · 
min hayatına ve 
eserine ait kısa bir 
malumat vermeği 

faydalı bulduk: 
Yakut Dili Lu • 

gati müellifi Ed • 
vard Pekarski, esa• 
sen Lehli bir aile· 
ye mensuptu. Pek 
genç yaşında iken 
o zamanki ('arlık 

Rusyasında hüklını 

süren istibı'adın 

darbelerine uğra • 
mı.ş ve ihtilaki 
sosyalist grubuna 
mensup diye it • 
ham edilerek Si • 
biryaya sürülmüş· 

Pazarlıksız satış kanunundan is· 
tüade etmeğe yeltenen bazı açık 
göz esnaf, birtakım malların fi • 
atlarını artırmışlardır. 

Belediyenin elinde mevcut ka· 
nun ve nizamlar bu kabil esnafı 
iyice mütenebbih edecek tarzda 
değildir. 

Bu itabarla belediye Dahiliye 
Vekaletine müracaat ederek bu 
kabil ihtikiırla mücadele için bir 
kanun yapılmasını istemiştir. 

Bu kanun meclisin bu devresi
ne yetiştirilecektir. 

---o--

Beyaz zehir 
Kaçak cısı 
Tutuldu ,. __ _ 

Üzerinde 15 paket 
erain bulundu 

tü. Genç sürgün Emniyet ikinci şube kaçakçılık 
Yakut ülkesinin kısmı memurları dün de Üskü • 

melkezi olan Yakutsk'a kendisini Yakutlar ve Yakutlaşmış Ruslar darda bir beyaz zehir kaçak-
arasında buldu. Konuşulan dil Yakut türkçesinden ibaret olduğundan çısı yakalamışlardır. Üsküdarda 
bu dili öirenmek ihtiyacını duydu ve papazlııtın Yakutçaya tercüme Toygarda Kesme sokağında 
ettikleri mukaddes kitab nüshalarından Yakutça öğrenmeğe çalıştı. 14 numaralı evde oturan Sala -

1 

Yakut dilini epeyce öğrendiği sırada Alman dilcilerinden Böth • hattin isminde birinin eroin ka· 
linzk'in Yakutça hakkında eserini de gözden geçrdi ve bu kitapta bir çakçılığı ile meşgul olduğunu ha
takım yanlışlar ve eksikfor olduğunu gördü. ber alan memurlar dün Salahat-

İsle o zaman, Avrupaca hemen bilinmemiş olan bu dil üzerine tini yakalamışlardır. Salahattinin 
daha 

0

geııiş malumat edinmek arzusuna düşen Pekarski, yıllarca uğra- üzerinde 15 paket eroin bulunmuş
şarak bu dilin yalnız konuşma lehçesini değil, ata sözlerini, halk ma- tur. 
sallarını, bütiin din ve folklor ınateryellerini toplamağa koyuldu. Loc==========-==-="'ııı 

Pekarski'nin bu yoldaki çalı maları, nihayet oralara gelen bir Rus nKÜÇÜK HABERLER 
tetkik heyetinin dikkatini çekerek, bu çalışkan sürgünün hazırlamağa IJ 
başladığı lilgatin ilk fasikülü ortaya çıkarıldı. Bu fasikül ve Tetkik 
Heyetinin raporları, Rus İlim Akademisini de Pekarski'nin kurtarıl • 
ması arzusuna düşürd!i. Akademinin müracaatı üzerine Pekarski affe. 
dildi ve Rusyaya döndü. 

Pekarski, elindeki maleryelleri Akademinin seçtiği Türkoloji ve 
Mongolistik ıızmanlarile birlikte, biı daha gözden geçirerek Yakut 
lOgatini başka Türk lehçeleri ve Mogol ve Mançu dillerile de muka· 
yeseli bir şekle sokmakla beraber, tetkikleri bitirmek üzere, yeniden 
• fakat bu defa sürgiin değil, ilmi tetkik adamı sıfatile • Yakutistana 
döndü. 

Pekarski, artık bir Yakııtçu kesilmişti. Ne siyaset işleri, ne de 
ba~ka düşünceler ona bir tesir yapmıyordu. Ömrünü bu işe vakfetti 
ve bütün yazıları hep Yakutlar, Yakut inanları, Yakut hayatı, Yakut 
dili üzerinde toplandı. 

Pekarski, 1858 yılının 26 ilkteşrininde bayata gözlerini yumduğu 
zaman, ortada mlihim bir Jugal bırakmı~tı. Bu lilgat İlim Akademisi
nin yii ek lıiınmelile 13 fasikiil olarak basıldı. Son yıllarda Tiirk Dil 
Kurumu, bu değerli lôgati dilimize tercüme cttirnıiş ve basınıına da 
bnşlamışlır. 
.---.-~~ ............ ...,,,.,.........,.,.,.,._,,,_,.,,_.._ ..... _,,._""""""'"""'"""'....,...,.,, ........................ 
Memurlara 
Aid 
Tahkikat 

•. !emurlar hakkında tutulan tah· 
kikat evrakı üzerine saliıhıyctli 

mercilerce verilip usulen alaka
lılara tebliğ olunan birincı de -

recedeki kararlara karşı vekiller 

ve kaymakamlara verilcn itiraz 
arzuhallerine bundan böyle ha

vale ve kayıt tarihlerinin yapıl -
ması suretile alakalı memurlar -

dan işlerinin geçiklirilmesinin Ö· 

nüne geçilmesi Finans Bakanlı 
ğıııca alakalılara bildirilmi~tir. 

Tevzi olunacak 
erazi meselesi 

Vilayellcr dahilinde bulunan 
hazneye ait toprakların muame -
lelcrinin Finans bakanlığı teşki

latı tarafından yapılması ve tev
zi işine iskiın airelerindin hiçbir 

suretle müdahale ettirilmemeleri 
kararlaşmıştır. 

-)f.-

Muhtaç zürraa ve
rilecek arazı 

Şark mıntakaları içinde bulu
nan muhtaç zürraa tevzi edile -
cek arazi hakkındaki hükmünün 
Ordu vilayetine de 
!aşmıştır. 

teşmil karar-

E -· ·-----~ ... - -

G©lk<yü~ün<dl~ 
A~lk V©lrro~O©lıro 

AŞK VE MACERA ROMANI: 12 

.Margarit bur.ıya gelirse, VJzi(e • 
mm devamına da mılni olacak. Be
nim Almanyada boyle bir kadınla 
aliıkam olduğunu henıiz kimse 
bilmiyor. Hele Perihan .. Ya odu
yarsa'? İ~te o zanıan bütün işle -
riın bozubcak.. Pliınlarıın altüst 
olacak 

Margarili para ile susturabilece
ğiıni sanıyorum. Bµ umidle öm - ı 
rüıntle yapmadığım bir hılekarlığa 
da baş vurdum. Parasının ht»a - 1 

bını bilıniyeıı bir Ermeni baııke • 
rin imzasını taklitl ederek, banka
dan beş bin lira aldım. 

Bu işi hu kadaı· kolaylıkla bece
rebıleccğııni zannetmiyordum. 

Margarit'e bin lira ııönnı>rrli • 

Yazan: iskender F. SERTELLİ 

ğım halde, munasebctsiz kadın 

hala buraya gelmekte israr edi -
yor. Bu gece kendisine muhak -
kak bir telgraf çekeceğim ve hü
kümeıe tayyare mübayaası ıçın 

Hollandava hareket ettiğimi, dö· 
nllşte Berline uğrayıp kendisini 
alaca~ımı bildireceğim, Bu vesile 
ile onu yolundan alıkoymak müm
kün olacaktır. 

Margarit İstanbula gelirse .. ve 
ond3n bir çocugum olduğu da 
meyd~na çıkacak olursa, Periha· 
nı ebediyen kaybedeceğimı bili -

yorum. Sade onu kaybetmekle iş 

bitse ne alit. Bu mesele tayvare 
karargahına da aksedecek, arka • 
da~larım. amirlerim arasında re • 

* Hariciye Vekaleti Umumi 
Katibi Numan Menemencioğlu 

dün Ankaraya gitmiştir . * Şehrimizde bulunan Vekil
ler dün Perapalas otelinde meş -
gul olmuşlardır. 

Vekillerden bazılarının bu !lk· 
şam Ankaraya dönmeleri muhte· 
meldir. * Ziraat kongresine iştirak e
deceklere dağıtılmak üzere Darb
hanede madalyalar yaptırılmağa 
başlanmıştır. * Elektrik fabrikasının kazan
larını değiştirmek üzere Avrnpa
ya siparişler yapılmıştır. 

* Üç sene evvel limanımıza 
gelmiş olan Almanyanın Emden 
kruvazörü yakında İstanbuldan 
geçerek Köstence,•i ziyaret ede
cektir. * İngiltere Kralının davetini 
kabul eden Romanya Kralı 15 i
kinci teşrinde Londraya gidecektir. 

* Fransız kabinesi dünkü top· 
lantısında milli müdafaa işlerile 

uğraşmıştır. * Floryada yapılmakta olan 
büyük otel bu sene tamamile bit
miş olacaktır. Plajdaki bütün afı
şab kabineler betona çevrilecek
tir. * Prost Üsküdarın imar plilnını 
hazırlamıya başlamıştır. Bu plan
da esas bütün şehri ooştan başa 
bahçeler içinde yapılmış evler • 
den mürekkeb bir şehir haline 
koymuştur. 

zil olacağım. Allahım, sen bana 
yardım et! Ben bu kadar kötü 
ruhlu bir insan değildim. Kork
tuğum ve istemediğim şeyler ba
şıma geldi. Sen Leni Perihanın 

yanında mahcup etme! 

Nihat Akgünün uykusu kaç -
mı:;tı.. Gece yarısı.. Sağa sola dö
nüyor, bir türlü gözüne uyku gir
miyordu. 

Dıişiindüğü telgrafı Yeşilköy 

telgrafhanesinden çektikten son· 
ra. geceyi huzurlagcçireceğini u • 
muyordu. 

Neden uyumamıştı? 
Başı ucundaki masanın üstün· 

de duran küçük bir kıtap çekti .. 
Arasnıdan bir foto.i(raf çıkardı.. 

Yavrucuğum!. 

Diyerek ağlamağa başladı. 
Bu hadise gösteriyordu ki, Ni • 

hat Akgün, Perihanın VE' Reşa • 
dın tahmın ettiği gibi taş ~·ürck
li ve duygusuz bir erkek değildir. 
O şimdi babalık duygularının 

Beni görünmez adam ' 

. Fl ~\ RA 
Paraya ve parasız

lığa dair 
NAHİD SIRRI -

takib ediyor 
O beni öldOr.ecek 

Bir tramvay arabasındaki eskice 
bir müşahedemi, yerini ve tari • 
hini söylemeden anlatacağuu: O 
gün, daha doğrusu o gece istas -
yonların birinden orta yaşlı, kı

yafeti ne pek düzgün, ne pek pe
rişan bir adam binerek boş bir 
yer buluı> oturdu. Halinde bir lev
kaladelik yoktu. Fakat birdenbire 
başı önüne düşlü. İnlenıeğe baş
ladı. Sonra başını kaldırıp bilet • 
çiye seslendi. 

Hastahaneden çıkan bir deli müşteri olarak 
girdiğı otel katıbini yaraladı 

Aman arabayı durdur, fena 
oluyorun1, dedi. 

Bazı müşteriler ve bu meyan
da bendeniz başımızı kendisine çe· 
virerek sakin ve mutedil bir ala
ka gösterdik. Biletçi: - Burada 
araba durınaz, istasyonda durur, 
diyip kesti. 
Müşterinin başı tekrar önüne 

diiştü ve bir saniye inlemekte de
vam elli. Sonrıı tekrar başını kal
dırdı: 

- Durdurun yahu, fena oluyo • 
rum! diye bağırdı. 

Biletçi meşgul. Birkaç müşteri 
tekrar basla müşteriye doğru ba· 
şnnızı çevirdik ve içinıizdcn •vah 
vah, Allah bizi saklasın! diye 
dü~ündük. 

Lfıkin naın birden elini ceke • 
tinin iç cebine soktu. B:iyiik bü
yük paralar çıkararak: - Yalıu, 

beni eczaneye, doktora götürün. 
Ben zenginim, para \•eririın, diye 
inledi. 

O zaman birden arabada bir 
kalkınmalar, bir çıkışmalar oldu. 
Arabayı durdıırmağa biletçi ic • 
bar edildi. Birkaç kişi birden, 
hürmetle ve muhabbetle kolla • 
rına girerek aziz hastayı eczane· 
ye veya evine götiirn1eğc hazır • 
landılar. Fakat biletçi hemen ara· 
badan allıyarak kaşla göz arasm· 

da bir polis buldu ve hastayı ona 
teslim etti. Lakin pek rakik kalb
li birkaç ıuiişteri hastaya yine re 
faka! elliler. Araba yoluna ılc • 
varn etti. 

Vakit geçti amma, hamdolsun 
memleketimizde gangster ncv'in· 
den insanlar olmadığı için polis 
gelmeseydi de üstüne fenalık ge
len ve üstünde büyük paralar bu· 
lunan bu adamın akıbetinden en· 

dişe et1nezdin1. Amnıa niçin zen· 
gin olduğu anlasılmcıya kadar 
hastanın haline liıkaydi gösleı il 

di? Polis geldiği halde bu kendi
sile beraber yine inen yolcular, 
o zenginin çok fena bir saatinde 

adeta hayalını kurtarmış olmak 
gibi bir tavır takınmaktan acaba 
ne umuyorlardı'! Onun bir giJn 
kara dostu olmak payesini ihraz 

edince arlık hiç kara gün görmi
yeceklerini değil mi? .. Ah şu zü
ğürtlerin paralılara bel bağlayış

ları, hayatın hiç bir hakikatile ve 
sillesiJ le sarsılmayan ahmak em
niyet! 

İdhalit reıımine 
yapılan ilave 

Genel ithalat rejimi kararname
sine bağlı iki sayılı listede yazılı 
mallar arasına at, kısrak ve katı
rın da ilave edilmesi takarrür et
miştir. 

verd1ği ıztırapl~ kıvranıyordu. 

Vicdanında kanayan ve derinle • 
şen, müzminleşen bir yara vardı. 

Berlinde oturduğu bir aile pan
siyonunda nası Isa o ailenin kızile 
cinsi münasebette bulunmuş, o
na izdivaç vaadetmişti. Hele bir 
çocuk ta dünyaya geldikten son
ra, bu izdivaç bir emrivaki olmuş 
değil miydi? 

Resmen nikahlı değillerdi .. Fa
kat, Margarit'e namus ve şerefi Ü· 

zerine yeınin etmiş 
- Seninle evleneceğim!. deme

mişııiiydi?. 

Nihat, bir buçuk · yaşına. gelen 
biricik yavrusunun fotoğrafına 

bakarak hüngür hüngür ağlıyor
du. 

Ke5ke Perihanla tanışmamış. ni· 
:;anlanmamış olsa~·dı. Nihat şim
di bu kadar muazzap olınıyacak, 
bu işkenceli hayat içinde vicda -
ııınııı gittikçe kanadığını hıssN -
miyecektL 

?vfargHrit için beni i~imdeıı ('l· 

Geçen akşam İzmirde cereyan 
etmiş ve hastahaneden henüz çık· 
ınış bir deli ortalığı velveleye ver
miştir: 

Evvelki gece saat 8 sıralarında 
cKemeraltı. ndaki otellerden bi· 
rine bir müşteri gelmiş ve üstü
başı iyi bulunan ve adının Koca
baş oğullarından Mustafa olduğu 
bilahare anlaşılan bu zat, müra· 
caat ettiği otel katibine; 

- Bana bir oda ver, diyor. 
Otel katibi, gayet tabii olarak 

bu müşteriye mevcut odalardan 
birini gösteriyor. Mü~teri de, kil • 
tibin gösterdiği odaya giriyor. Bu 
sırada otel katibi henüz müşteri
ye gösterdiği odada bulunuyordu 
ve dışarı çıkmamıştı. 

Süratle odanın kapısını kapa • 
yan müşteri derhal biçağını çı • 
karıyor ve otel katibinin üzerine 
yürüyor. Korkan otel katibi, müş-

teriye böyle şakalardan hoşlan • 
madığını söylüyor ve bağırıyor. 
Yetişenler kapıyı açmak istiyor • 
!arsa da bu müştı!ri tehdit edi • 
yor. 

Bittabi yakalanarak . karakola 
getiriliyor. Karakolda üstü ara • 
nınca, bir ay evvel Bakırköy 

akliye hastahanesinden çıktığı 

anlaşılıyor. 

Bu zat ifadesinde çok şayanı 

dikkat. sözler söylemi~ ve demiş· 
tir ki: 

•- Ben sinemada Göi·ünmez 
adam , diye bir film seyretmiş • 
tim. Bu görünmez adam beni ta
kip ediyor. Galiba öldüı;miye ni
yeti var. Ben görünmez adamı ta
nıyorum.O meşhur profesör Za
ti Sungur hazretleridir .. 

Rahatsız olduğu anlaşılan bu 
zat. icap eden hastahaneye gön
derilecektir. 

Ömründe hiç otomobil kullanma~ 

Çılgın bir arzu ·uğruna 
beş yavruyu çiğnedi! .. 
Tütün yüklü karryonun ezdiği zavalh 

çocuklar hastahaneye keldırıldı 
adam tevkif edUdi 

Tire kazasmın eski Oba öyün
de feci bir kamyon kazası olmuş 

ve beş yavru ağır surette yaralan
mışlardır. 

Evvelkü gün tütün yüklemek 
üzere Tirenin Eski Oba köyüne 
giden Tatar İsmaile ait kamyon 
tütünleri yüklemiş ve hareket sa
atine intizara başlamıştır. Bu sı
rada kamyonu idare eden şoför 

Recep Ôzcan o civardaki kahve • 
haneye giderek bir kahve sipariş 
etmiştir. 

Şoför muavini Emin oğlu Re • 
cep Akar l<amyonu boş görünce 
delice bir arzusuna ram olarak 
makineyi harekete getirmi:,tir. 
Şoförden izin almadan böyle de· 
lice bir harekete yer veren çılgın 
şoför muavini, bu sırada tütün 
denklerini bağladıkları urgana a
sılı bulunan beş yavruyu göreme
miştir. 

Kamyonu yürütmekte devam e
den çılgın muavin makinayı köy 
evlerinden birinin duvarına bin -
dirmiş, bu sırada çığlıklar, bağı -
rışmalar başlamıştır. Bu feci ha -
disenin bliinçosu: • 

Köy halkından 10 yaşında Meh
met Emin oğlu Halil Kayanın sol 
kolu omuzundan kopmuştur. Ay
ni köyden 9 yaşında ,İbrahim oğ
lu Sezen yüzünden ve başından 
ağır yaralanmıştır. 8 yaşında Meh
met oğlu Emin İnceoğlu hafif ya
ralanmıştır. 10 yaşında Ali oğlu 
İbrahim Sökenin sol ayağı ezil 

karırlarsa, sivil tayyarecilik ya
par, gene hayatımı kazanırım ... 

Diyordu. Nihat ayni zamanda 
kıymetlı bir tayyare makinesi 
mühendısiydi. Çalıştığı fabrika • 
dan ona: 

- Ne zaman istersen, fahrıka
mızda sana iş hazırdır. demişler
di. 
Nihadın bir isteği vardı: Türk 

kızile evlenmek. Babası ölürken 
ona: 

- Oğlum, küffar içinde kalıp 
milliyetini kaybetme!. Memleke
tine döndügün zaman, bir Türk 
kızile evlen'. • 

Diye vasıyet etmişti. Nihat ba· 
basının sözlerini tutarak, İstan • 
bula dönünce bir Türk kızile ev
lenmeğe karar vermiş ve Berlın· 
de yaptıklarına bin kere pişman 
olmuştu. 

Gece .. saat biri vuruyordu. 
Nihat: 
- Oh. rlPrli. Margarile tele:rafı 

miştir. Mehmet oğlu Ali Solo ba
şından, ağır ve yüzünden ağır su
rette yaralanmışıtr. 

Beş ağır yaralı derhal hasta • 
haneye kaldırılmış ve Adliyece 
tahkikata başlanmıştır. Şoför mu
avini tevkif edilmiştir. 

----·· --·- ····-
Avrupaya gönderi· 

lecek talebe 
Ml!htelif vekaletler adına Av

rupaya tahsile gönderilecek tale
be için Kültür Bakanlığınca açı • 

lan imtihanlara girenlerin imti • 
han evrakları tetkik ve tasnif edi
mektedir. Şehrimizde açılan mü
sabaka imtıhanına girmiş olanla
rın evrakları Ankaraya gönderil· 

miş. bunlar da derhal tetkik ve 
tasnif olunacak ve kazananlar en 
kısa bir zanıandJ ilan edilecektir. 

-*
Damga cezaları 
mutomedlerden 

ahnecak 
Finans bakanlığı, 1 ağustos 938 

den sonra tanzim edilen ve dam
ga kanununa aykırı bulunan ma· 

aş bordrolarından alınacak resim 
ve cezaların mutemetlerden ke • 
silmesi kararlaştırılmıştır. Mute

temetler ist!'rlerse bu resim ''e ce
zalar için alakadarlar hakkında 

liizım gelen mercilere müracaat 
edilebileccklerdir. 

-A 

çektim ya. Her halde yarın eline 
varır.. Pasaportunu çıkartmış ol
sa bile, hareketini tehir eder. 
Çarşanbaya iki gün var O zama· 
na kadar bizim de nik8.hımız kı • 
yılmış bulunur. 

Binbir düşünce ve ıztırap için
de kıvranan Nihat nihayet hatıra 
defterini yastığının altına koya -
rak, elektriği söndürdü .. Gözleri· 
ni kapadı .. ve uyudu 

........................ ' ................... . 

............................................. 
Ertesi sabah . 
Nihat ahngarda nöbetçıydi. 
Bır polıs geldı. 

- Bay Nihadı aryorum .. 
Nihat cevap verdı: 

- Ne yapacaksınız?. 
- İstanbul Müddeiumumili • 

ğinden bir celp var da. Onu .teb· 
!iğ edeceğim kendisine. 
Nıhat bırdenbıre ürperdı 

(Devamı var) 

Polonya ile Macar 
müşterek bir hudud ,-e 
bir ifade ile RütenYaıı 
ristana ilhakı, orta P. 
litikasının en ehem~ 
selesini teşkil etmek! jii 
dur ki Rütenya, buY 
evvel Macaristanın I~ 
da idi. Sulhtan sonra 
Bohemya ile beraber 
vakya cumhuriyetini 
mekle beraber Riltenlel 
hemya'da yaşı~an çeıcl 
de Slovaklardan farkh 
nunla beraber, Slav ır 
lu olmak itibarile MaC 
bütün yabancıdırlar· 
ya devletinin yeni ba~ 
üzerine, Rütenler .d~ ~ 
bı, muhtar bir huktJ 
Çeklerle fed:rnsyon ı 
!erdir. Fakat Rütenle!· 
betlerine bu yeni diiztl' 

Macaristan da PolonY 
mile Rütenya'y1 ilhak 
rar verm4tir 

Macaristanın, Rüte~~ 
deki emellerinin maw 
Bu memleket büyük Jı1 
vel kendine aid olan "' 
dukça ehemmiyetli (lif 
kalliyeti yaşıyan bit 
tekrar hududları içint 
yor. Fakat Polonyanı0 

ha az vazıhtır. Derıi1~ 
lonya, Macaristanla ııı1' 
manyanın şarka doil~ 
sine karşı bir sed teşk ;I 
tiyor. Hatta bu konılı 
Yugoslavya ve Rorps 
!arak bu seddi takvi)'f 
melindedir. Bu, doğrtl 
rektir. Bir defa Pol~ 
ka ve cenuba doğru S .. , 
Almanyaya karşı seOJI' 
menfaati yoktur. Bı~J 
yanın cenub ile m~~---tf 
lonyayı rahat bıraJ<ll".'.,ı 

Jetin menfaati iktı~ 
Polonya devlet ad~ 
melidir ki, Çekoslo ,; 
dıktan sonra Alman)' 
yeni bir sed çekmek 
dir. Eğer Almanyaıı~ 
sed çekmek bahis Jl1 
dı, bu, ÇekoslovakY'eıJ 
mümkündü. Gerek ~ 

hasında ve gerek ,ıl 
en büyük seddin yık J 
oynadıktan sonra şi ~ 
sed kurmaya çalışma 

Polonvanın menfa 
muhtnr Rütenva hiikıı 
di hudulları ıÇinde ııv 
ten ekalliyellerı için f' 
sal teşkil etmesıdlf· 
ckallivetler, son zaJll 
tar Rütenya hükünıe 
sempati göstermişlerdi 
sun Rü tenyalıların ı1' 
cakları yerele Maca 
resi altında bulunJl11 

yanın işine daha çok 

Fakat gerek Polorı.l 
·e~ Macaristan bu proJ 

de şıddetli muka".t 
kalmışlardır Macar• 
istimalile Rülenya't~ 
mali karşısında bır . ,r 
yeti büyük ehemJ11')p 
mektedir. Bu devJel 
Romanya, PolonyaY'1 
bağlı olmakla beraııt 
fik Çekoslovakya ,-eıl 
karşı biribirine zıd 
set takıb etmekle i~ 
Çekoslovakyanın d 
tanın da rnkibı idi· ıJI 
Macaristanın dosttJ 
lovakyanın parçsll ıJ, 
rafıardı Hadiseıer ~ 

mellerıne uygun şt(lll 
ettı. Çekoslovakyav/. 
lanmıştır. Fakat b'.;I 
çasıru dah .. PoJonl c 
Romanvanın rakibl ., 
tana vermek bahı> ./ 
Romanya, bırçok ':~ 
razı değildir sır ~ 

lanı kuvvelleştıreC~I. 
silvanyadaki mud8,'J 
!atacak. Tı ansı iV'~ 

j11I 
kalliyeti probJerı\,e 
Ve nihaye dost f 
devletin toprağın• 

'ı'e Polonva Harıcı. 
. •' ··~ 

Roınanyanın d~Ş~~-ıl 
içın Kral Karul U -ıl' 
Bükre~e gitmiştı~ ·.;' 

~De,·antı 

f 
l 



• 
inşaat 

u y ı bi hassa 
işleri Madam Atlnanml~tatürkle Efga-

nıstan ve Roman-aray, Talimhane Yardımcı an da 
Yaka andı 

ya Kralları ara
sında telgraflar 

• 

lktısadi meseleler 
------------------------................ .. 
Büy ük Ziraat 

kongres i 

Q ,~ 
!liU1lf-ıt~ozQRJ 
Kuyu ile kuyuya 

düşenler Cihangir ve adıköyünde 
yeni binalar yapıldı 

e#:. Bütün esnaf k üçük san'atla r kanununun 

Sı•rgu hakimliği tnhki
kata deva m ediy0r 
Döviz ve altın kaçakçılığı yap

mak ve genç kızlar fuhşa sürük -
}emekten suçlu olarak yakalanan 

Aııknrn 22 (A.A.) - Efganis
tan Kralınm 15 birinciteşrin do
ğum günü münascbctilc 14/10/438 
de U~isicuınhıırunıuz Atatiirk ta
rafından çekilen tebrik tclgrafile 
bu telgrafa 18/10/938 de alınan 
cevabi telgraf su retleri aşağıda -
dır: 

Hazırhklar bitmek üzere 

Bır mecliste içtimai dertlerim· 
den konuşulurken içimizden bi 
ortnya bir sual attı ve cevap is 
tedi. 

Sual §U: 

~ bir an evvel çıkmasını bekliyor 
l~ y a~ı yapıcılar cemiyeti Kara- faydalar temin edecektir. 

k~yd_: •1:1eymenetli han. ın Cemiyetimiz bugünkü mütevazi 

Madam Atina ile yardımcısı Ka
tine hakkındaki tahkikata dün 
de dördüncü sorgu hakimliğinde 

devam edilmiştir. Dün Atinenin 
yardımcıları olarak yakalanan 
~farika, Roksaııi, Anastasya, Ele

ni ve Katerina isminde beş kadın 

daha yakalanarak adliyeye veril
mişlerdir. 

Majeste Mohammed Zi hir Han 
Efganistan Kralı 

Yeniden 10 ziraat tecrübe istasyo 
nu ve 10 ziraat mektebi açllacak 

- Bırisi bir kuyuya düşse, b 
hfıdiseden kuyuyu kazan mes'u 
müdür? 

Hep birden: •Elbette hayır! 
dedik. 

i dor~uncu ka~ncladır. Ayni bütçesile yine esnnfa mümkün o-
k~tt~.' a~nı yerde bır de «odun ve lan yardımda bulunmaktan geri 
k<,ımurculer. ce~iy~ti vardır. Ya- kalmamıştır. 
~iı ya~_ıc.~la~ c~ıyc:ı adına kendi- Bizim esnafımız, devamlı ola -
ı:le. goruştu~um alakadar ve sa - rak uzun müddet bir yerde çalış-
fahı~teu:-r hır _zat bana, cemiyetin azmlar; bu itibarla birden işini 
aaJıyetıne daır şunları so··uled"ı · b"t· . . . 

J • ı ırıp veya ışındcn çıktığı zaman 
- Yapı yapıcılar cemiyeti, 1932 yeni bir iş bulması hususunda ce-

de kurulmuş ve f r t . 
an ıye e ınkıtaa miyet onlara yardımda bulunur 

ugr~madan bugüne kadar devam tavassut eder. Ve diyebilirim ıci 
:m~ş ve etmektedir. 4500 kadar bu yazın hiçbir duvarcı, dülger ve 

b ukayyet azası vardır. Fakat saireci i~c:iz kalmamıştır Bu sene 
unlann b .. -k b" k r- • 

kcd·d · k uyu ır ısmı bu yıl en ziyade inşaat faaliyeti olan yer-

b .
1 1 

• aydettinnemiştir. Hal - ler şunlardır: Aksaray, Talimha-
ukı nızamnamem· .b. 

. ız mucı ınce ne, Cihangir, Kadıköy ... 
şu nevı esnafın · ı· · ka . . . . 

cemıye ınuze - Bızım kannatımızce inşaatta 
yı})th bulunması lazımdır. çalısan işçilere duvarcılara bele-

uvarcı d .. 1 . . ' . . ' pıcı (k ' u ger, taşçı, yol ya- dıye heyeti fennıyesınce imtihan 
pi ;r . aJ?ı~ı~cı) n~lbur, karton edilerek birer ehliyet verilmeli -

Y cı, çınıcı muz .. ıkçı"ler Bu·· d" ç- k.. • · · • • · t • ' " ··· - ır. un u ışçının ışının ehli ol-un bu esnafır k 1 ·ı . ' 
yeı · 1 ayo ması e cemı- amsı, inşaatta oldukça ehemmi -
ka~n aza Yekununun ne derece yetli olan bir noktadır. Cemiyet 

aracağı Ve b tl d . 
41latı a t u sure e e varı- ve belediye cüzdanı olmıyanların r an cem· U 
ha ziyad f ıyc n esnafına da- çalıştırılmaması, belediye cemi-
kak ve taeb.~d~dalı olacağı muhak- yet, ve snnfın terakki v~ tealisi 

ıı ır 
F..snafı az k bakımından çok lüzumludur. 

mı yetin,' hera f~Y~etmek için, ce- Cemiyetimizin de azami suret-
laşınası ne k b"l d.ın, ardı sı~a do- te istifade etmekte olduğu esnaf 
da temin ed:r ı d~, ~~ de hır fay- cemiyetleri müşterek hastanesin-
gavct dağınık ~~nku esnafımız den de sureti hususiyede bahset-
bugün burad ır halde çalışır; mek isterim, bu hastn bugün bütün 
nacnaleyh c:• ~arın şurada ... Bi- esnaf için fcvkalfıdc faydalı, ve 
sc de tekmil mıyetçe takip edil- tekmil sıhhi ihtiyacımızı karşılı-
. esnafa tesb·t d"l 

s~ne imkiın Yokt E 1 e ı me- yacak mükemmeliyettedir. Esnaf 
tıne kaydolunın:·ğ snaf cemiye- cemiyetleri böyle bir müesseseye 
Y lten favdal 

1 1 
halde cemi- malikiytle öğünebilirler. 

v anmak B"t" b f cl .. aza adedi k veya u un u esnn rnes elerının 
bır ccmiyett pc az olan tam bir intiznma girmesi için bü-
yardırnJar urn en Pek büyük tün ümidimiz küçük sanatlar ka-

mak · t ~-
.maktan zivad :' e~ı~de ol - nunundadır ... ve ... Bu ümitle bu 
selt rnek g v ~ ~emıyctmı yük - kanunun bir an evvel mevkii tat-
tedığ · d ayesını gütse ileride is- bike girmesini bekliyoruz 

ın en dah · · b" · · -==-=-- n ıyı ır şekilde, (RE _ SA) 

Va/iden 

- 1-1--

Bu da 
Bir mesele 
oldu ----
Berberler kursunu 
kim idare edecek 

Berberler cemiyetinin, bir müd
det evvel yaptığı heyeti umumiye 

toplantısında ve11diği kararlar 

mucibince ·berberler kursu• nun, 
toplantının yapıldığı tarihten iti-

baren cemiyet tarafından idare e

llmesine başlanacaktL Fakat ev
velce kursu idare edenlerin cemi

yete, kursun demirbaş eşyasını 

devir ve teslim etmek istemedik

leri için henüz kurs cemiyete geç
memiş bulunmaktadır. 

Kurs idarecilerinin ellerinde 
ibeş senelik kursu idare salfıhiyeti 

olduğunu iddia etmeleri üzerine, 

cemiyet bu vaziyetin halli ve 

kursun kendilerine derhal devre
dilmesinin temini için Maarif mü

dürlüğünün bu işi yakında hallet
mesi beklc>nmektedir . 

--=o---
Gurebadaki cerrahi 

pavyon 
Gureba hastanesinde yap1lmak

ta olan cerrahi pavıyon Cümru -

KAB İl .. 
l\lajestclcrinin doguınlarımn 

yıldönümii miin11St·ht'file en de • 
rin tebriklcrimlc hirlikte şahsi 

saadetleri v~ kardeıı; Efgan mille
tinin refahı hakkındaki temenni
lerimin kabuli.inü rica ederim. 

K. ATATÜRK 

Ek elins Kemal Atatürk 
Türkiye Cumhur Bafkaoı 

AN KAKA 
Doğum yıldönümü dolayısile 

olan nazikane tebrilderinden do
layı ekselansınıza teşekkür ede -
r ek plW saadetl~ri ve kardeş ve 
dost milletin refahı hakkındaki 

en samimi 
1erim. 

temennilerimi an.ey-

Efıanistan Kralı 

MOllAI\IMED ZAHİR 

Ankara U (A.A.) - Romanya 
Kralının ll birinciteırin doğum 
günü münasebetile 15/10/938 
tarihinde Reisicumhurumuz A
tatürk tanaf ından çekilen teb
r ik telgrafile 16/10/938 de ah • 
nan cenbi telgraf surctlui aşa -
ğıdadır. 

Majeste K aro1 ll 
Romanya Krah 

BÜ KREŞ 
Majestelerinin doğum yıldönÜ· 

mü münasebetile, en samimi tcb
riklerimlc birlikte ~ahsi saadet • 
leri ve müttefik ve dost Roman • 
yaıım reiahı için olan hararetli 
temcnnilerimin kııbuliinii ricn 
ederim. 

K. ATATÜRK 

Kema l A tatürk 
ANKARA 

Ziraat Vekfıleti, Jkinciteşrin a- j 
yı içinde toplanmasına karar ver
miş olduğu .. birinci köy ve zirai 
kalkınma kongresi> hazırlıklan
n ı bitirmek üz r dir. Kongre için 
köy ve ziraat davamızın bütün 
me~elelerıni teşkil eden mevzu
lar, bugıine kadar geçirmiş olduk
lan safhnlnra aid mallımaUa bir
likte hazırlanmıştır. Bunlardan 
bir kısmı, kongre azalarına da -
ğıtıJmak üzere bastırılmıştır. 

Bastırılan eserler arasında köy 
ve ziraat kaJkmmasının istihlak, 
istihsal, bu istihsal ve istihlak i-

çin maddi kaynaklar, turlu istih
sal maddelerımiz uzerinde ızahlar 
ve tarihçeler, köyün ehcmmıyetli 
meseleleri, bu meselelerin birbi
rile olan alakaları gibi seri mev
zular da vardır. 

Kongrede cvveıa, acılen yapıl
ması lazım gelen memleket ıhti -
yaçları tesbit edilecektir. Hariçte 
müşteri bulabılecek hususi ıhrn
cat maddelerinden ytiksek kalıte
de ve miktarda istıhsal edılmesi 
için planlar tesbit edıl~ktır. Bu 
suretle büyük v zengın hır alıcı 
kütıesi doğacağından sanayiimi
zin ilerlemesi gayet kolay ve em
niyetli olacaktır. 

Kongreyi Başvekılımızın açma
ları muhtemeldır. Ziraat Vekıli -
rniz, kongrenin gayesi etrafında 

uzun ve etraflı bir konuşma ya
pacak, tetkık edılecek mevzuları 
ve varılmak ıı.1cnen gayeleri ıznh 
edecektir. Bunda11 sonra görüşu
lecek mevzulara ait ıhtısas komis
yonları seçılccek ve her komis -
yon tetkik edccegi ışlcr iızerınde 
raporlar hcızırlıyarnk kongr<' u
mumi heyetine vcrccı;ktir. 

Kongrerun ne .kadar devam e
deceği henüz tesbit edılmeıniştir. 

Vekfılct, alınan bu neticelerin 
tayin ettiği esaslar üzerinde zirat 
tnlim ve terbiye müesseselerile 
tecnibe istasyonJannı köylüye 
daha çok yaklaşt1racak ve bu y~ 
ni dc•vre mesaisini tanzim edecek 
yem bir teşkilat kurmayı karar -
laştırmıştır. Bu arada mevcut o
lan mekteh ve müesseseler bir a
raya toplanıp, muttehid ve hakiki 
verilecektir. 

Ziraat Vekfıleti, kongl"eye, ye
niden açacağı on ziraat tecrübe 
istasyonunun proJelerıni de vere
cektir. Memleket on muhtelif zi
raat mıntakasına ayrılmıştır. Bu 
mıntakalar, iklım ve toprak hu -
susiyetleri gözönünde bulunduru
larak tesbit edilmiştir 

Her bir ziraat bölgeı:ınde kuru
lacak olan ıstasyon; kt ndi mm -
takası ıçındeki toprak ve iklim 
hususiy tlC'rinı tetkik ederek, bu 
hususiyetlere göre yetıştirilccek 
mahsul nevilerını, bu mahsuJJe -
rin tipl<'rınin k<ılitelerinı tayın c
decektır. 

Bu tesbıt ve ta ın 1slerini tnrla
da tatbık ederC'k ondan ıstifade 
edilmesinı kmın içm de her bir 
ziraat tecrube 1stasvonunun ıcın
de bır zıraat mektebı llmrulacnk
tır. Bov!t•likle ını>ml<'ket on zıraat 
mektebı daha kazanını ulacakbr. 

Vekület, bugün faaliy t hnlin
de bulunan enstitliler, ı;ıboratu -
varlnr, ıslah müess sel rı ve t c
riıbe ıstas:yonlannın ddt:> ettıklerı 
netıceleıi kov kadar goturmek 
içın de n) ı ı ve hususi bır te kiJfit 
ihdrsmı karnrla tınnıştır. Bu ye
n i organizasyon, ynvım teşkılatı 
adını taşıvacaktır. 

- O halde dedı randevu evın 
düşenleri de kendi ayaklarile tı 
pış tıpış gitmelerinden bizzat ke 
dilerini mes'ul tutmak doğru ol 
maz mı? 

Hep birden: «Haklısını. dedık. 
Yalnız: 

- Yalnız şu farkla kı kuyu, a 
dam diışstln diye kazılmaz. Su çı
karmak için kazıhr. Ama oraya 

istiyerek veya kazaen hır adam 
düşse bunda kuyucunun bır sun'u 
taksiri yoktur. Lakin randevu e

vi bılhassa gafıller ıçın kurulan 
bir tuzaktır ve bu tuzağı kuran
lar mücrimdırler. 
Bır başkası: 

- O halde oraya kendı a) ak -
larılc ve rızalaı ile tıpı!ı tıpış gi -
<!enler masum ve bıgunah mıdır
lar? Avcının barut kokusunu duy
dugu halde ynkmdan uçmağa kal
kışan ispinoz kuşu kadar da ıhtı

yatsızlık ve tebıdrsizlik gıbı ka -
bahatlcrı ) ok mudur? eledi. 
Bır başkası. 

Onlnr zateıı cezalarını bul -
muslnrdır declı. 

Bıze kalırsa Atma ılc Kntinnvı 
cezalandırıı kcn kcndılerıne. ce
mıyetı beŞ<'l"l)cve ve randevucuya 
kasdeden aklı başında gafıllerı de 
bu sorgu ve> ceza hıssf•sınclen dı -
şarıda bırakılmamaları IUzımdır. 

•Du en nglamnz• dl'rler. Pakat 
dusenlcr ıçın bızım daıma doktıi
gtimuz goz yaslarının hesabım 
kımden sorac.ı ız., Yalııız Atma 
ile Katmadan mı? 

Hayır! Yalnız kostc ... lıyenlcre 
dcğıl, ominc bakmayıp dıişenlcr
den dC' bu hazın cenuy( t hik.ıye
sinm hesabını istemcliyfr_ 

llAI..K FİLOZOFU 

köy /üge 
Meı~tub ... 

Eminönünde bir de 
Tarihi meydan 
Bulunacak ParGi~mı~ ~iş ve 

st vgidirl. 
Curnh · • Belediye Erninonü meydanını 

riyet Bayramına kadar ikmal e
dilecektir. 

Gerek ~-ahsun ve gerek nıcmlc
ket im için olan temennilerden 
dolayı ekselioslaı:ma çok samimi 
bir surette teşekkür ederim. 

KAROI. JI 

Feci bir hakikat 
Her yll yoksulluk yüzünden 200 

Diğer taraftan Zirant Vekülcti, 
Cumhuriyetin on be~ınci yılına 
geniş bir iş proğramiJe girmekte
dir. Kurulan teknik mües.scscler, 
neticelerinı Vl>.rmiyc bnşJamıştır. 

Hataya 
Seggalı 
Akını 

Yny1m teskılfıtının en faal ele
manları olan yayım me>murlannı, 
yem kurulacak olan zırnat mek
teplerı yetıştırccektır. T criıbe is
tasyonlarmm bütün faalıyetleri, 
bu mektcpl rde tatbık sahası bu
lacaklarından, mekteblerden yc
tışenler, pratik bılgilerk cihazlı 
olarnk köylcn• gönderileceklerdir. 

Bebek 
BeŞiktaş 
Yolu 

1 Hususi 
Talebe 
Trenleri 

rını· d urıyet Bnyramı için şeb- yeni bir şekle sokarken Yenica -
l:ır ~ e ve ht>r yerdeki hazırlık -

k ~mınalı bir şekil alnuşt.ır. miin nrka tarafını da ıslah etme-
rnir valisi Fazlı Güleç bu ğe karar vermiş, bu hususta Mü- genç kurdan veriyoruz en buyuk b ' ' zeler idaresinin mütaleasını sor-

Vilfıyeı ayramımız vesilesile Tercümanların ye!li Asfalta çevriliyor 
rnil kö h~dutıarı dahilın<lekı ıeıc- muştur. Buna rare olmak u··zere bir "üniversi-
g&:rıd Ylulere birer açık mektup Müzeler idaresi burasının cami- y elmaması teessür Bebek - Beşiktaş - Dolmabah-

crllliştir. in ilk inşa edildiği zamandaki ta- teliler yurdu " kurulacak çe yolunun asfalta çevrilmesine 
Du uzun mektup rihi şekline ifrağ edilerek ıslah bı'l talebenin himaye, iaşe ve ibate UY 8 o dırdı karar vcrHmiştır. Bebek - İstin -
•Ark · Yapılan tetkiklere göre, her yıl ye "Ol · t b" b" adaşlar.' ve tanzı'm ed ı'lmesı· muvafık ola- .,, İske"1derun, 22 (Hususi Muha- .J unun ınşaa 1 ıter ıtmcz - .. edilmeleri için de universite1iler .. 
•En bü .. k b yüksek tahsil gençiliğinden yuz birimizden) _Limanımıza gelen bu işe başlanacaktır. Bunun dc-

2e k U yu ayramımız hepini- cağını bildirmiştir. ellı"le iki yüz kadarı gıdasızlık, yurdu, kurmaya knrnr venniş - niz tar:ıfında valnız mutci"rrık bı· -
u U olsun B b- Alman bandırnh cMıhenke> va - .J " 

r a....., · u en uyük bay - 0 tl lc.rdir. nalar kaJacak, '-'Üksek duvarlar ··•1m12ın 15 inci ıl d "" ·· .. d B b. · d h ~~ .... d · bnkımsızlık ve gayrısıhhı şar ar purile ~ehrimize 20 kadar Alman .J :Viı ~· Y onumun e- ayramımız ızı a a ...,. aıma Fakat bu iş yalnız devlet butçe- ve büyük binalar kaldırılacaktır. · ~~e mutlu hepimize.. daha ileri bulur. ' altında yaşama neticesi ölmek - seyyahı çıkmıştır. 
Cürn1 ı ted sile başarılaınıyncağından diğer · d Al 1. d h . e erile başlamakta ve Cüm- B u en büyük bayramım ızı he - ır. J~lerin e man rıca ın en ve yeye gitmişlerdir. 

tı~ı~in büyük faziletleri anla- pinize bir daha kutlulayarak pa - Bu yek(m tabii ve hnstalık ne- bütün medeni memleketlerde ol- eski nazırlardan bazı kimselerin Bu se)yahlara rehberlik edecek 1 

n sonra: ticesi vukun gelen ölümlerden ha- duğu gibi bizde de mılli banka - de bulundugu haber alınan bu se- olan gençlerin şehrimizden scçil-p rolamızı hiç unutmamanızı dile -
: .. arolarnız .. iş ve sevgidir... . 1 ricdir. Bunu gözönünde bulundu- larla geliri yüksek kimselerden yahlardan •lO• kadarı otomobil - rniyerek cBeyruı. tan getirilme-oo l nz .... • k k 

,...~ Y c olursak her Cümhuriyet Cüınlclerile bitmektedir. ran Ünivetsite Rektörlüğti bu ka- bu hususta yardım istenecektır. lcrle Halebe müteba isi Anta - si de teessür uyandırmıştır. 
.~~~!!!!!!!!~~~!!!!!!!!!~~~~~~!~~~~!!!llll~!ll!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!mBl~----------mBl!!m!!!!l!!!!!l!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!l!l!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!~!!!!!'!"'~~~~-~~~ 

SON TELGtAJ-• ı: ... : M. Sami KARA YEL 
Tarihi tefrlba No. 133 

O, Arzıniyaz ustanın Hüs eyin Avni 
Paşa ile a 1 ' ra arında vaki atk ma-

c-.,rasını bile anlamu;ll 
Sultan A:r:ız; mat güzeli Tokat 

.knsrına yolladıktan sonra· hem 
~·ı~tanın tiç dört güni.ınu o~ada g~ 
ç ırıyorc! u. 

d Hamlacı Mustafa pehlivan· Pa-
ı ahı Beyk .. . ' r 0 zn gotururken her se-

ı eı-ındc oldi.ınnek içın fırsat kol
uyordu. 

Mustafa k t•· 
mi tı . a ıyetıc kararını ver-
. ş . Dıldadesi mndem k. . l 
ınlcye ölec . . ı ın eye, 
ha . e.ktl. Bınnenale,h onu 

J>Sedıp esir eden Padışahı ôldur-

mek ve sonra da, kendisinin ha -
yatına kasde<lerek hep birlikte ö
bür dıinyayı boylamaları daha 
muvafık olurdu. 

Halbuki; Sul~n Aziz., Musta -
fanın bu kararına ve kendine olan 
kinine vakıf olmadıgı cihetle; da
ima onu taltif eylerdi. Mesela her 
kayığ:ı binişinde: 

- Mustafa nasılsın?.. Aferin 
sa na.. Haydi bakalım, şu Arna -
vudoglunu da maglub et! .. 

Derdi ve her sefrrıııdc mabe -
yinci Fahri Bey vasıtasile kırnuzı 
ııtlas kese içinde çil çil yirmi ye
dilik nltın liralar ihsnn ediyordu. 

Mustafa pehlivana; efendisinin 
her lltifatı bir kurşun darbcsı gi bi 
geliyordu. 

l\l::stafa da gündengüne bozu -
luyordu. Hatta bir seferinde Pa
dişah, hamlacısının solmuş oldu
ğunu görünce: 

- Mustafa; ne o, bozulmuşsun? 
Neye kendine bakmıyorsun. 

Demişti. Sultan Aziz, Tokad kas
rına gittiği zaman, gözdc~dne en 
büyük iltifatlarını ıbzal ediyordu. 

Hatta birçok kereler Tokat kas
rına yalnız başına gidiyordu. Ha
zineclarmı bile yaııına alnuyoı du. 

Dilşadın, yanında hizmctıne 

bakmak ıçın yırmı taneden :fazla 
saraylı vardı. Padişahın hususi 
doktorlanndnn bıri de daimi su -
rette nöbet bekliyordu. 

Kız, her glin için, ıçin kendini 
yiyordu. Bazan; kaçamak yap -

mak. Jslanbul sar.ı) ına gı•zmcğe ı 

gelmek balıancsıle kayıga bini - 1 

yor, bu vesıle Jle Muslafasını gö
rebılıyordu. 

Doktor; kızın deniz havası al
ması için müsaade etmişti. Saltanat 
kayıklarından birısi daımi suret
te Beykozdakı hunkı1r sarayında 
bulunacaktı. Padışahın bu irade
si ve doktorun verdigi reJim kara
rı Dil§adın işine yarnmıştı. 

Çünkü; Mustafa p~hlivan, Bey
kozda daimi suı ette kalmak fır
satını elde etmişti. 

Dilşat; hemen her gün bir liin
dona binip Beykozdaki hiinkar 
iskelesi kasrına geli~·or, öğle ye -
mcgini orada yedikten sonra; ak
şam üzeri saltanat kayıgile, Kü -
çüksuya, Göksuya, Sar1yerc, Ka
lendere gidiyoıdu 

Kız; serbestçe 'Mustnfasını gö
rebıldiğinden sıbhatı oldukça ye
rine gelmeğe başlamıştı. 

Hususi ıdoktor, deniz havasının 
Dilşada, geldiğini görerek. padi-

şahn verdıgı raporlarda gözdenin 
her gün için daha ziyade iyilt•şti
ğini arzedıyordu. 

Sultan Aziz; deniz havasının 

gözdesine iyi geldiğini hüsnü ka
bul cdfr.!!k ddktoruna irade cdi -
yordu: 

- Çoı nxmnun oldum ... Ken
dısıni heı ~i.ın denize çıkmnk için 
teş\·ık edini.l ... 

Diyordu. Bu irde Dilşadın işi
ne gelmişti. Heı gün denize çıkan 
gözde, mehtap geceleri de denize 
çıkmağa başladı. 

Tokat kasrında; iki harem ağası 
ile, bir de mnt güzelin kalfosı var
dı. 

Matgüzelin kalfası çok açıkgöz 
bir Çerkesti. Saray entrikalarını 
mahrem olarak zaten; hanımı o
lan Dilşada anlatırdı. 

Tokat köşkünde bulundukça; 
kalfası Dilşada daho neler anlat
mamıştı. 

Mesela; Arzıniyaz ustanın, Is -
partalı Hüseyin Avni Paşa ile a-

raJarmdn vaki aşk macernsını bi
le anlatmıştı . 

Hazinedarlarm; şehre tebdil o
lup çıktığı znman, gizlice bir çar
şı arabasma binip Hüseyin Avni 
Paşanın tanıdıklarındnn birinin 
evine giderek haşhaşa kaldıkları
na varıncıya kadar anlatmıştı. Bu 
sadık kalfa Dılşada, daha ne1C>r an
latmamıştı. 

Fakat; Dilşat kalfasının bu de
rece sadnkatine karşı ne olur ne 
olmaz diye bir kere olsun içini 
açmamıştır. 

Maamafih; kalfası çok emin idi 
Öyle şeyler anlatıyor idi ki; bun: 
Jan hanımındnn emin olmayan, 
ve hanımına sadık bulunmıyan 
bir bende kabil değil nnklcde
mezdi. 

Maazallah; Dilşat isterse, der
hnl boynu kılıca giderdi. 

DJJşat; Hiiscyin Avni Paşanın 
İstanbuldan neden sürüldüğünü 
anlamıştı. Demek; paşa, Sultan A-
zize düşmandı. .<:nnu var) 

İşletilmesi 
Emri verildi 

Trenleri olan mıntakalardan 
cİzrnit• e giden talebeler, tarife
lerin ders saatlerine uygun ol -
maması münasebctilc, mekteple
rine devam edememek vaziyeti 
ile karşılaşmışlardır. 

Bu vaziyet; •İzmit vilayeti• ta
rafından hemen Nafıa Vekaletine 
bildirilmiştir. 

Nafıa Vekaleti müracanti layık 
olduğu ehemmiyetle karşılamIJ 

ve her gün •İz.mit• ten ·Tavşan -
cıh a bir hususi tren :işletilmesi
ni emret~tir. 

Bu husus tren talebeleri, büyük 
tenzilatla - banliyö liatına İzmite 
göti.ırüp getirecektir. 

-0-

Hamamcılar csmiyeti 
Yeni idare heyetini 
Kurdu 

Geçen haf ta, heyeti idaresini 
intihap etmek üzere toplnnan ha
mamcılar cemiyeti heyeti umuıni

miycsi ekseriyet temin edileme -
diği ıçin, kongreyi cuma gününe 

bırakmıştı. Dün yapılan ikinci 

kongrede idare heyeti şu şekilde 
intihap edılmiştir: 

Asli az.alıklara: Osman Günsay, 
HalitErtetik, Mehmet Ali, Ömer, 
Hasnn Tnhir. 

Yedek nzalnr: Hüseyin, Şükri
y<', Mehmet, Ahmet, Mustafa, 
Ali Snny<'r. 

Cemiyet başkanlıgına 1cimin se
çilccegi hu hafta icinde belli ola
caktır. 



• 

HIKA 
Teslim olunuz!. EOer içinizden Mühim meselelerin halli yolunda - Ağlamak 

Yazan: Recai sanay 
• • 

biri kımlldarsa kendini ölmüş m a ş k Ü l d ta u ğ r uy o r 
Uzun bir ayrılıktan sonra bir

birlerine kavuşan iki arkadaş ko
nuşuyorlardı: 

çocuğun ağlayışı, neden . 
bana çok dokunmuştu. 
içimde vicdan azabına be 
sızı ile kıvrandım . .. 

-
bilsin!. diye haykırdı Silihlanmak davası Avrupa dev

Ah di_yorlardıw bunu ~~yle bil- J tJ • • niçin düşündürüyor? 
se y d ı k !. Fa k at i ş ı o y le e erını 

- Tam bir sene oluyor. 
- İnanmam! 
- Vallahi doğru söylüyorum. 
- İnanamam!. 
- Körolayım evlendım yahu ... 

Bu küçük kızın gönlürıil 
eski samimiyetim tekrar 
mak için günlere~ uğraşt 
daha onu ağlatmamaya 8 

ustalıkla yaptı kil •• 
- Diinkii yazının arkası -

ışte bu sırada idi ki garib bir 
vak'a oldu. Haziranın 4 üncü gü
nü ıdi. Daha akşam olmaıru§tı. A
teş kesilmişti. Güneşin harareti 
daha duyuluyordu. Yorgun dü -
§ünceli askerler oturuyorlar, ai
lelerinden gelen mektubları oku
yorlar, yahut memleketlerine mek 
tu b yazıyorlardı. 

Hitler orada değildi. Oradan 
kendi kendine uzaklaşmış ve ga -
liba yarım mil kadar gitmişti. Ha
fif bir tepeye çıkmış, fakat bir -
denbire yakından bir makineli tü 
fek gürültüsü duymuştu. Mermi
ler artık yakınından geçiyordu. 
Hemen yere yattı. Bunun üzeri
ne makineli tüfek sesi de kesil
di. Bir müddet sonra Hitler ya -
vaş yavaş yerinden kımıldadı. Fa
kat derhal makineli tüfek yine 
mermi yağdırmıya başlamıştı. 

Fakat Hitler yavaş yavaş sü -
rünerek karşıda gördüğü bir de
liğe yaklaşmayı düşünüyordu. 

Kendi kendine : 
- Herhalde burası Fransızla • 

rın kurduğu bir pusu olacak, di
YP düşünmüştü. Makineli tüfeği 

gizlemişler.. . Burada bir miktar 
a•ker var demektir. 

derek kendilerini müdafaa ede • 
mlyecelderine hükmetmişler, yol 
da devam ediyorlardı. Yol da az 
değildi Lakin gitgide etrafta kim 
se olmadığını, yalnız bir kişinin 
böyle emrine tabi olarak teslim 
olduklarını anlayınca canları sı

kılmış, içlerinden biri: 
- Ne?. demişti, artık daha ile

ri gitmeyiniz!. 
Fakat kendi arkadaşlarına böy 

le söyllyen Fransız, Hitlerin ta -
bancasını kendine çevrilmiş bul 
du. Bir müddet daha yürüdükten 
sonra Fransızlar artık Alman si -
perlerine gelmiş bulunuyorlardı. 
Herkes buna gülüyordu. Fransız
lar da: 

- Ah, diyorlardı, bunun böyle 
olduğunu bilseydik!. Fakat bu 
adam bu ışi öyle ustalıkla yaptı 
ki! ... 

İngiliz kabinesinde bazı nazır -
!arın değiştirileceği rivayetleri 

Londra gazetelerinde geçeı lerde 
o kadar ehemmiyetle mı,.,ruu bah 

soluyordu ki bunlardan bahset
memek olamazdı, Onun için cSon 

Telgraf• geçen hafta '>u sütun • 

ret az görülmektedir. Bir kat da
ha silahlanmak !Azım geldiği ka-

naatt ile hükOmetten yeni tedbir

ler alması isteniyor. Bunun için 

geçen gün Maliye Nazırının ı;öy

lediği nutuk az manalı olmamış
tır. İngilterenin müdafaa kuvve-

tini arttırmak için her çareye bQ§ 
vurulacağı anlaşılmaktadır. İşte 
bundan dolayıdır ki İngiltere ka

binesinde yapılacak yeni tadilat 

üzerine iş başına gelecek nazır -
Iarın bu yeni vaziyet karşısında 

sarfedecekleri faaliyetin ayrı biı 

- Nafile... tnandıramazsın. 
- Aşkolsun, nazarında ben bu 

kadar yalancı bir adam mıyım? 
-- Bilakis çok doğru sözlüsün

dür; fakat senin birdenbire ev -
lenivereceğıne ihtimal veremem. 

- Neden?. 
- Çünkü sen, ötedenberi, be • 

karlığı sultanlık sayan, serseri bir 
kuş gibi daldan dala gezmekte ha 
yatın en derin zevkini bulan, se
razad yaşamayı kendine gaye it
tihaz etmiş bir adamsın .. Herhan
gi cgüzeı. bir kadın çıkıp da, bu 
fikri sabitini bir anda altüst ede
ceğine kani değilim . 

- Hakkın va .. Yaş oluz ... Öy
le her fırtınaya kolay kolay pa
buç bırakacak yaşta, toy bir de
likanlı değilim. Fakat hakikat bu: 
Güzelliği şöyle böyle bir kadın çık 
tı karşıma ... Beni fethetti! 

Bak nasıl oldu, anlatayım: 
Yıldız ı küçüklüğündenberi ta

nırdım. Mahallemizde büyüdü, 
yetişti. Bır annesinden başka kim 
sesi yoktu. Kadıncağız bir terzi 
yanında çalışarak kendine ve kı
zına bakardı . 

Yıldız, henüz yedi - sekiz yaş
larında iken hiç de güzel olmadığı 
halde safiyet ve masumiyetile se
vimli bir kızdı. 

Yıldız, on beş yaşına 
kadar arkadaşlığımız, bÖ 
vam etti.. 

Nihayet, taşraya tayill 
Üç sene orada kaldım. :8ı1 
evimden ziyade, artık b 
kız olan Yıldızdan mektub 
dum. Mektublarındaki if8 

karşı gittikçe artan bir ta 
ifadesi idi. Fakat bir gürı, 
aldığım bir mektubu okll' 
ummadığım ve beklemed• 
itirafla karşılaştım. Barıs 
tubunun ilk satırlarıod8• 
mektebi muvaffakiyetle 
ğini müjdeledikten sonra. 
de yıllardanberi yavaş Y8 

yüyen bir aşktan bahsede 
ni, çok saf ve temiz, o d 
şiddetli bir aşkla sevdiği 
ediyordu. 

Bu hiç ummadığım iti! 
bir ağabey nasihatine pi!~ 
yen ağır başlı bir cevab. 
yine • kardeş gibi• birbir 
memizi rica ve ihtar etti 
sonra Yıldızdan gönderdi 
tublara cevab alamadı!Jl· 

Taşrada, üç sene kaldık 
ra İstanbula döndüm. 

Yıldız, annesile bera 
hallemizden çıkarak b 
semte taşınmışlar ... 

Bir gün Köprü üstÜlld 
laştık, gözgöze gald!k. Jlel' 
de bir an, bir tereddüd 
nereye gittiğimi sordu, d 
den: 

Hitler yattığı yerden şunu gör
ciü: On dakika kadar bir zaman 
geçmişti ki yarım düzme kadar 
asker çıkarak siperin üstünde ge
zinmeğe başladı !ar. Hitler bunları 
sayıyordu · 

İşte böyle garib bir vak'a ol -
muştu. Nihayet eylül geldi. Artık 
birbirimizle birlikte askerlik ar
kadaşı olarak gördüğümüz zaman 
tar nihayete eriyordu demekti. Yi
ne Komin cıvarına gönderilmiş -
tik. Bulunduğumuz yeri müda -
Caa ediyorduk. Düşman şiddetli 

bir topçu ateşine başlamıştı. Fa -
kat bir zaman sonra bu ateş gev
şedi. Artık mermiler yerine İn
gilizler bize Klorin gazi yollu -
yorlardı. Bizım alay böyle zehirli 
gazin ne olduğunu tecrübe etme
mişti. Fakat şimdi bu gazden bir 
çok yutmak mecburiyetinde kalı
yorduk. 

inırıterenin silüılanınasına 

rakla mukarreratını 

ha vermek üzere milhim bir toplantı yapan Londııa kabinesinin 
beklemekte olan Londra halkı Haydparkta neticeyi beklesiyorlar 

ve Sir Con Seymon 

me-

Annesile beraber, evimize, her 
zaman gidip gelirlerdi' Annesi de 
çok temiz kalbli bir kadındı. Yıl
dıza, arada sırada, şeker, çikolatd, 
pasta gibi hediyeler alır, getirir
dim. Ne erkek ne kız hiç karde
şim olmadığı için bu küçük km 
kızkardeş gibi 9evmeğe başla -
mıştım. Görüyordum ki o da beni 
ayni hislerle seviyordu .. 

- Büyükadaya ... 
Deyiverdim. 
- Ben de oraya ... Blt 

şıma gidiyorum ... - Bir, ıki, beş, sekiz!. Acaba 
dahası var mı? . Başka kimse yok 
tu . Hitler hemen yerinden fırladı. 
Var kuvvetile koşarak onların ya
.una gitti ve ıabancasıru göstere
rek nişan aldıktan sonra: 

- Teslim nh.ınuz!. Eğer ıçiniz
den biri kımıldarsa kendini öl -
muş bilsin!. diye haykırdı. 

Fransızlar bu sözleri duymuş -
\ardı. Fakat Hitlerin ne dediğin! 
anladılar mı, anlamadılar mı?. Bu 
rası ayrıc!ır . Lakin çok geçmeden 
hepsi teslim olmuşlardı. O zaman 
Hitler: 

- Siz esir oldunuz, marş!. di
yerek onları almış, getirmiştir. 

Fransızlar evvela neye uğradık -
!arını bilememişler, etrafta bir 
çok Alman bulunduğunu zanne-

BUGÜN 

Bir sabah saat yedide Hıtler bir 
emir bildirmek üzere bizim tara
fa doğru koşuyordu. Fakat çok 
koşmuş, çok yorulmuştu. Onun i
çin durduğu yerde sallanıyordu. 
Sonradan anlaşıldı ki bu yor -
gunluktan değildi. Hitlerin göz
leri sanki yanıyordu. Çok geç -
meden - daha fenalaştı. lztırabı 

son derecede ıdi. Artık gözleri 
hiçbirşey görmüyordu. Dünya ar
tık karanlıktan ibaretti. Düşmüş, 
tekrar kalkmak için çabalıyordu. 
Fakat buna kuvveti yoktu. Tek -
rar çabaladı . Fakat bu mücadele 
beyhude idi. ihayet gördük ki 
Hitler bulunduğu yerde bayıldı, 

kaldı. 

(Devamı 7 inci sahifede) 

iPEK Bütün filimlerin rök0runu kıran 

KONTES 
VALEVSKA 

Baş rollerde: 
GARBO CHARLES BOYER 
HALK ve TALEBE matineleri. ----mil L --- -

- Fakat, evlad ne t~tlı şey ımiş?. 
Deyip. onu hatırladıkça adeta hastalandığını, 

gözlerinın bulandığını, merak ve heyecandan <a
rardığını hissediyor; 

-- Bır defa Meralcığimi görsem, bana benzi
yor mu?. Benim kızım mı?. Bunu gözlerimle iyi
den iyiye t~tkik etsem mesele kalmıyacak. 

!arda bu mevzu\etrafınıfa Avrupa 
gazetelerinde neler yazılclığını 
hulasa etmişti. Çekoslovakya me
selesinin malfun şekilde halledil
mesi üzerin~ İngiliz Bahriye Na
zırının kabineden çekilmesi ve 
sonra parlamentodaki tenkitleri 
üzerine dönen şayialar kabinede 
de daha başka nazırların da Baş
vekil Çemberlaynin politikasına 
itiraz eder mevkide oldukları için 
çekilecekleri merkezinde idi. 

Yeni gelen İngiliz gazetelerinde 
bu bahislerin tazelendiği görülü
yor. Fakat kabineden bazı nazır
ların kendi arzularile değil de, 
Başvekilin kabinesinde az çok va 
si surette tadilat yapacağı şek -
!inde olarak bazı tahminler yürü
tüldüğü görülüyor. 

İngiliz parlamentosu 1 teşrini

sanide açılacaktır. Ondan evvel 
bu değişikliklerin yapılarak par
lamentonun karşısına öyle çıkıl

ması düşünülmekte olduğu söy -
!eniyor. 

Geçenlerde Dominyonlar na
zırı Lord Stanley öldü. Kabine -
den Bahriye Nazırı gittikten son
ra bu suretle de bir eksiklik ken
dini gösterdi. İşte bunun üzerine
dir ki Londra gazeteleri Başvekil 
Çemberlaynin kabinesinde ,-eni 

Diyor, başka birşey düşünemiyor Eğer, Nimet
ten de bir çocuğu olsaydı ihtimal Merali yine unu
tamıyacak , yıne gözler• dalıp dalıp onun kundak
lık halini arıyacak Onu görmek arzusunu yene -
miyecekti 
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Refik içın bu arzu hele ı;on günlerde tama • 
mile bir cinnet nöbeti halini almıştır . Sanki, başını 
iki eli içine alıp gözlerini yumduğu ve Merali ha
yalinde canlandırıp kirpiklerinin nemlendiğini his 
ettiği şu dakikada da bir mecnundan ne farkı var?. 
Hiç şüphe yok ki, babalık hükmüne giren sevgi
deki tahassür ve arzu her sevgi ve her cazibenin 
fevkinde oluyor!. 

En çok istediği §ey: Meralin annesi yanında 
olmasıdır. Yanında mı, değil mi?. Bunu öğrensıt 
rahat edecek, içini kemiren derd haşerelerinin hiç 
olmaz ise bir kısmından)curtulacak! Düşünüyor ki, 
Meral annesinin yanında ise, iyi kötü, yine bir 
dereceye kadar mutlaka rahattır. En bovrot ve hay-

ta anne de bile şefkattan bir zerre vardır. Döğer, 
vurur, hınç ve hiddetten mıncık mıncık eder, fakat, 
sonunda: 

- Kızım ... 
Der, okşar! Bu, kafidir. 
En çok korktuğu: Meralin ya bir evlatlığa ve

rilmiş, yahud da bir kapıya kul edilmiş olmasıdır. 
Bundan dehşetli korkuyor. Meralin boynu bükük, 
kimsesiz; sopa, kahır altında ve eski püskü yırtık 
yamalı elbiseler içinde ııirret bir kadının emrinde, 

- Evladlık .. 
Yahud da: 
- Y etittirme, 
Veya: 

baştan mühim tadilat yapacağı i
leri sürmekten geri kalmamıştır, 
Altı nazırın değiştirileceği söy • 
lenmektedir. 

Kabinedeki tadilat bahsi ne su
retle bir neticeye varırsa varsın 
İngiliz hükumetinin meşgul oldu
ğu bir iki mühim mesele vardır 
ki bunların halledilmesi karşı -
sında kalınacaktır. Zaten yeni o
larak kabineye alınacaklarından 

bahsedilen nazırların da yeni bir 
takım işler dolayısile kendilerin
den ayrıca muvaffakiyet isten -
mektedir. 

Yeni bir takım işler nedir?. Ev
vela İngilterede müdafaa terti -
batı meselesi var. Şimdiy ekadar 
silahlanma yolunda sarfedilen gay 

eheınmıyeti olacağı söyleniyor. 
Ötedenber! İngilterenin d~a 

silahlanması !Azım geldiğini ileri 
süren Deyl! Ekspres gibi gazete
ler şimdiye kadar sililılanma fa
aliyetinde bir takım eksikler göze 
çarptığından bahisle bunların ö -
nüne geçilmek ü:ıere çalışılaca -
ğıru yazıyorlar. Kabinedeki ta • 
dilatın ne suretle olacaksa hükO
metin derhal bu cihetlt>r! tetkik 
ederek bir de halkın tayyare hü
cümlarına karşı korunms>ı çare
leri için daha ehemmiyetli ted -
birler alınacağı ilave ediliyor. 
Diğer taraftan memleketin mü

dafaası için daha bir takım ted -
birler alınacaktır ki bunların da 

(Devamı 7 inci sahifede) 

Bazan, ruhunun bütün ma.ou • 
ıniyetile gözlerinin içi gülülllbi -
yerek kollarını boynuma d'llar: 

- Talat ağabey, seni öy]e çok 

Diye cevab verdi 
Vapura bindık. Aday• 

ya kadar şundan bundan 
tik. Nizam yolundan yavııl 
ilerlerken Yıldızın arkad 
mek üzere benden ayr 

seviyorum ki., yeti olmadığını gördüm vf 
Derdi. dl sadını anladım. Biraz 
Bir gün, nasıl oldu bilm~m. çok istediğini ima etti. Çarnl 

kıymetli, arkadaş yadigarı bir va- e 
gelediği asude bir köşe)' ,,t 

zom vardı; on•ı düşürüp kırdı. O zy 
anda kendimi tutamadım: Ruhunun bütün genç ki ' 

- Eyvıı.h. Ne yaptın? Noi ruk
yalarını ifade eden tJtC 
söze başladı ve .. bana 

katsiz şeysin Yıldız! _, 
tırabını ikinci defa itir"" 

Dıye haykırdım. itirafa ben ağır başlı blt 
Bu kadarcık azarlamam ona bir mukabele ettim. Bu naS;Jı 

yıldırım şiddetile tesir etti; l>ir nun ruhunda öyle ani ve 
yığın et ve kemik gibi olduğu Y<'re infial yarattı ki gözlerirııe 
yığıldı ve .. hıçkıra hıçkıra a~la • gözlerinin parlayışında 
mağa başladı. mana beni titretti.. 

Bu münasebetsiz hareketime Az sonra, o parlak ufU ,--------------------1-----.., 
KARA 

Pek yakında 
Saray Sinemasında 

derhal nadim olmuştum. Onu sus- fırtına ile karardı. YıJdıt~ 
turmak için neler yapmadım ne- önüne eğdi. Hıçkıra !UÇ~/ 
ler .. Nafile. Bir türlü gönlünü al- mağa başladı. Tıpkı, ya?:.J 
mağa muvaffak olamadım. Göz- mu kırdığı zamanki gib• ı>• 
!erinden düşen yaşlar, gittikçe şıd- pup gelen bir ağlayıştı b~I 
detini artıran yağmur damlaları de, kalbimde yine vicd~n-' 
gibi göğsünü ıslatıyordu; ağladı, benzer bir burkuluş hi>i"' 
ağladı, nihayet bütün ısrarlarıma dum. . 'I 
rağmen çıkıp gitti. Annesi gelip Ben, pek yufka yürei>li J 
gittiği halde o günlerce evimize değildim ağlamak! .. Ağl ,I 

KORSAN 
T ürkçe Sö.ı lU 

FREDERIC MARCH FRANZISKA GAAL 
gelmedi. -(Devamı 7 inci : -' 

Yazanı 
Etem izzet 

- Hizmetçi. .. 

B ENiCE 

Halinde çalıştırılması ihtimalini gözönüne ge
tirdiği zaman adeta zehirli bir nişlerin sık sık bey
ninin içinden ta topuklarına kadar bir ok gibi san
cılar yaparak hızla indiğini hissediyor. Ve .. o za
man içüçine sığmıyor, düşüp bayılacak kadar nef
sinde bitkinlik hissediyor! Aksine bu akşam da 
Meral, zihninin içine hep bu hayal ile doğuyor! Ça
lıştı, çabaladı, masanın başından kalktı, odanın içi
ni dolaştı, elektrik lambalarının hepsini birden aç
tı; nafile! Meralin kendisini takib eden muztarib 
hayaletinden zihnini ve gözlerini bir türlü kurta
ramadı. İmkan olsa parmaklarını kafatasının içine 
sokacak; kendini tazib eden, hatta delirip delirme-

İstemiyerek kalbini kırdığım bu :" 
______ :a , ....... 

"" 
diğinden şıipheye düşürten, bütün bu sahneleri 
beyin köşelerinden söküp çıkaracak! Kurtulmalı: 
için başka çare yok! Çünkü ne kadar zorlasa, ne 
kadar cebretse dimağ ve gözler bir an için başka 
bir yola sapıyor, sonra birdenbire şahlanan ve geri 
geri giden haşarı binekler gibi ricat ediyor, tekrar 
Meralin muhayyel hayat sahnelen üzerinde ısrar
la duruyor! 

Kendilerini çok zayıf hisseden melankolik in
sanlar için bu ruhi ve manevi tecebbür herhalde 
pek müthiş oluyor. Gözler süzülüp dalıyor, renk 
soluyor; yüz tamamile cansız; sarı balmumu tenli 
bir , büst. kafası gibi durgun ve camid bir man
zara içinde saatlerce kalıp gidiyor; ancak muhay
yele işlediği mevzu üzerinde mükemmel bir sine
ma şeridi gibi çalışıyor! 

Nedense, bu akşam Meral de Refiğe hep en 
lena, en acınacak, en korkunç dekorlar içinde gö
rünüyor. En tuhafı kundak içinde birkaç aylık bı
raktığı Meral için zihninde muayyen, mütebellir 
bir sima yaratması. Belki, Meral kundağı çözülme
den ölmüştür. Belki, çirkindir. Belki malOld!ir. 
Belki kanburdur. Belki sağır ve dilsizdir. Belki be
yaz değil, esemerdir. Belki şaşıdır. Belki bodur 
veya şişmandır. Belki onun muhayyelesinde bil· 

(Devamı var) 
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DEANNA ov• 
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~ I Sö''Mif 
1 

~EeşE~E~eee~ 
Son Şaheseriıı~~ol 

1 
(3 Modern Kız) ve dl' 

kek Bir Kız) fllimlerl/I 
ha şirin daha cazlP· 
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iki J'!..s.!. ı Esrarengiz cinayet 
KH!-~t!.~ .. ~ı~~"~~- Katili ortaya çıkaranlar 
lar kadar kötü ve fena olmadık • 

A Ş K ~ 
V 1E f 

.CINAYETLE~j 
~.u ,if' \ 

:E:~~;t~:" .!:;::k~"'~~ Karısı öldürülen adam h818 
vak'ayı zikretmek kafı 

cHayvanları seven, hareketleri- ke n d •ı ne g e 1 em ı•yo r ni tetkik eden bir zatın büyilk bir 

·ı ,ı.1 ..;..o.;ıı......,. ..... _ ~~'7!~d~~ı:üçk~~:~r ~~~~:rı:~~n~ Londra gazeteleri İngilterede malumatına müracaat edildiği za- rendiği bir yermış. Kapısında 

oğazım yanıyor.barsaklarım parçala
rıyor diye inliye inliye can veren hiz

etçi bir tecrübeye kurban mı olyordu? 
. (Dünkü sayıdan devam) 1 

b Midilseks civarında bir köşkte man şuna varılmıştır: mermerden yapılmış iki büyük seviyorlar, daima bir arada u. - k 1 
b vukua gelen bir cinayetten bahse- Bundan dokuz ay kadar evvel aslan buranın öyle kolay o ay u-lunuyorlar; yemeklerini de ır 

diyorlar. Aslen Avustralyalı bir Pol o tarafa gitmiş, yer tutmuş, cuz fiata tutulur gibi olmadığını kaptan yiyorlardı. ğ k~r· ·· ··1" 
b l İngiliz olan Pol isminde zengin yerlec:mış· tir. Kendisinin o zaman gösterme e 11 ı goru uyormuş. c Yemeğe ayni zamanda aş ı • ıt 

yorlardı. Fakat kedi, arkadaşı gi- bir adamın dört çocuk anası olan piyasada tanınmış, para kazanan Polün biri on yedi, diğeri on al-
k 1 karısı geçen gece ağır yaralı o - bir adam olduğu söyleniyordu. tı ya"larında olan iki kızını da bi çabuk yiyemiyor ve aç a ı • ıt 

yordu. Buna dikkat eden sahıbi larak bulunmuş kocası da sokağa Hakikatte de günden güne kazan- Belçikadaki rahibeler mektebine 
h t k lnı fırlıyarak karısının yaralandığı- cı artıyordu. Orada köşk tutarak yollamış, orada okutuyormııs. On birgün, kedinin ra a ça arn ~ 

doyurması için köpeği bağladı. nı bağıra bağıra komşulara du - yerleşti~i zaman karısını da ge- iki yaşında bir kızı ile yedi yaşın-
Fakat küçük kedi, kaptaki kemik- yurmuştur. tirmiştir. Karısı Belçikalıdır. Ka- da bir oğlu vardır ki bunlar şim-

lki sevgili, gizli gizli buluşu -
orlardı. Sen Krua, Markizin ba
asına karşı büyük bir kin besli

·or, ondan nefret ediyordu. Vü
udunu bir an evvel ortadan kal
ırmak istiyordu. Bu fikrini yavaş 
avaş Markıze açtı. 
Dogruyu söylemek liızım gelir

e S~n Krua mtikamdan ziyade 
nenfaat hislerile hareket cdiyor
u. Babasının vefatile Markizin 

·onaca ı mirası düşünüyordu. 
Ma~kiz ve Sc\•gilisi Mösyö Dob

' ı oldürmeye karar verdikten 
vnra, zehiri tecrübe etmek iste-
ıler Köpnkl d "k" . · -.. er en ı ısıne verdi-
b' Ha~ vanlar, yıldırım çarpmış 
. ı .anıdt' Oldüler. Fakat bu ze-
r, ınsanlnr · · 

. ' uzerındc de ayni 
~ırı yapa k 

ca mı idi? Bunu an-
ınak irin , . 
b ~ şa.o cıvarındaki köy-

e ulunan fnkir hastalardan isti-

ud~ etmeyı auşundüler. Markiz, 
as.taları ziyarete gidiyor, pa

Verıyor, pasta vesaire götürü
. r~u. Zavallı hastalar, pastavı 
~.nce derhal ölüyordu. Zehlr, 
ıkaten bir eser bırakmıyordu. 

nra ll•ark· 'b· .. 1 . ıvı ız gı ı guze , mcrha-
et~ı bir kadından şüphelenmek 

n aklına gelirdi. 
Markiz z ı · · · · · 

, Q urın tesırını yakın-
n görm k · ı · e ıs ıyordu. Bunun için 
tıelerdenberi kendisine hizmet 
en, hayatını uğrunda feda et -
ekten k' · 
ka 5 e ınmıyecek kadar sa-
. t gostercn oda hizmetçisini 
ırlernekten çekinmedi. Bir sa
~vaIIı kadına bir pasta verdi. 
ehır derhal tesirini ttösterdi z . b • 

rnetçı kadın birdenbire fena _ 
tı, Yere düştü 
Boğazım yanıyor, barsakla -
parçalanıyor. . . diye inleye 

eye can verdi. Bu tecrüb .. 
e zch · . e uze-

ırın mikdarını çoğaltmı
karar verdiler. 
ösyö Dobray bir g·· 

d" p un şatoya 
ı. ariste Yorulduğundnn, biraz 

rahat etmek isted 'ğ · d 
le: ı ın en ba-

Kızım deci" s . 
'. ı. cnın Yanında 

a_t cdebılcceğimi düşündüm 
ım. Esasen seni de pek k:' 

• t • ÇO mış ım ... 

Çok. iyi ettiniz, babacığım ... 
.. Be_?ım sevgili kızım!. .. 
osyo .. Dobray şatoya yerleşti. 

kaç gun geçti. Sen Krua mu
katcn başka bir yere gitmiş. 
evgUisinden bir hafta ayrı bu
ak,. Markizin tahammül ede

cceğı bir şeydL Bir an 
asın . . evvel 

ın ışıni bitirmek, sevgllsi-
avuşmak istiyordu. Bir sabah 

çayını kendi elile hazırladı. İçeri
sine zehiri koydu ve kendi elile 
babasına verdi, içirdi. 

Zavallı ihtiyar, az sonra müthiş 
sancılar, acılarla öldü. Baba katili 
Markiz, vahşi bir hayvan gibi 
cansız cesede bakıyor, hain hain 
ve için için gülüyordu. 
Dobray'ın bu ani ölümünün se

bebi anlaşılamadı. İhtiyarlığına 
verildi. 

Canilerin ümitleri boşa çıkmış
tı, Dobray'ın \'asiyetnamesi açıl
dığı zaman servetinin büyük bir 
kısmını oğlu Jorja terkettiği gö· 
rüldü. Markiz ve sevgilisi bu se
fer, Jorju öldürmeye karar verdi
ler. Çünkü o ölürse, evli olmadığı 
için mirası hemşiresine, yani Mar
kize kalacaktı. 

Bu yeni cinayeti kuvveden fiile 
çıkarmak için bir vasıta rnzımdı. 
Sen Krua, vaktile yanında uşak-

lık eden La Şose aci.iı bir serseriyı 
buldu. 

Bu adamın para için her türlü 
denaeti, cinayeti yapmıya kabili
yetli olduğuna kani idi. Markiz ne 
yaptı yaptı bu serseriyi kardeşi
nin hizmetine koymıya muvaffak 
oldu. Şoseye bin altın ve ömrü ol
dukça da kendi şatosunda kulla
nacağını vadetti. 

Bu sefil herif, delikanlıyı ze
hirledi. Fakat zehirin mikdarını 
yanlışlıkla az koydu. Jorj, üç ay 
müthiş ıztıraplar içinde kıvrandı, 
nihayet öldü. Karnını açtılar, bar
saklarının yandığını, kangren ol
duğunu gördüler. 

Kimse, cinyaetten şüphelenme
di. Şimdi Markizin bir küçük 
hemşirqfi kalmıştı : Matmazel Şar
lot Dobray. .. Jorjdan kalan mi
rasın yarısı bu küçük kıza düşü
yordu. Bunu öldürmek için V881-

taya lüzum yoktu. Markiz bizzat 
yapabilirdi. 

Markiz, küçük hemşiresini de 
zehirleyip öldürdükten sonra ko
casını da ortadan kaldırmıya ka
rar verdi. Onu öldürdükten sonra 
serbest kalacak, sevgilisi ile ev
lenecekti. 

Fakat her nedense Sen Krua, 
vaktile silah arkadaşlığı ettiği 
Markinin ölümünü istcmiy~ı·Ju. 
Acaba Markinin kendisine karşı 
gösterdiği samimiyeti mi düşünü
yordu? .. . 

Zavallı Marki, tnr taraftan ka
rısının verdiği zehirlerin, diğer 
taraftan Sen Kruanın içirdiği 
panzehirlerin zıd tesirleri altında 
günden güne eriyordu. 

.. ... .. ... ... .... .. . .. . ..... ··· · ·· ....... . 

Bir kış gecesi, Sen Krua Bron
şitten yatıyordu. Odasının pence
releri sıkı sıkıya kapalı idi. Man
galdan çıkan kömürlerin zehırli 
gazlarile boğuldu, sabahleyin oda
ya giren uşak, şövalyeyi ôlü bul
du. 

Sen Kruanın akraba ve taallu
kat namına kimsesi yoktu. Eşya
larını tesbit etmek ve mühür altı
na almak için davet olunan hüku
met memurları, bir sandığın dibin· 
de küçük bir çekmece ile bir mek
tup buldular: 

cBu çekmeceyi bulacak zatın, 

Markiz Brcnvilliye götürüp biz -
zat kendi eline teslim etmesini 
bilhassa rica ederim. Çekmecede 
bulunan şeyler Markize aittir. Ve 
ondan ba§kasınm bir işine yara
maz. Şayet Markiz benden evvel 
ölmüş ise çekmecenin açılmadan 
yakılması muvafıktır. Aksi su· 
rette hareket edildiği takdirde ne
ticeden hiçbir mes'uliyet kabul 
etmem ... » 

Paris, 25 Mayıs 1654. imza: Sen 
Krua ... 

Bu garib mektub memurların 
dikkat nazarını çekti. Çekmeceyi 

<Devamı 6 ıncı sahifede) 

lerden en büyüğünü ağzına aldı, di ana babanın yanında, köşkte 
köpeğe götürdü' Sonra döndü, bulunuyorlardı. 
yemeğini yemeye başladı. Kadının köşkün içinde ne su-

cBu tecrübe defaatle tekrar e - retle yaralandığı anlaşılamıyor. 
dilmiş ve her defasında kedinin Kocası geldiği zaman onu yerde 
en iyi parçaları seçerek köpeğe yüzükoyun yatarken bulmuş, bu-
götürdüğü görülmüştür. nun üzerine feryada başlamıştır. 

cFakat neticesi şu ki köpek, Kadın hastaneye götürülrken ko-
herg ün bir arada bulunduğu ke· cası da beraber gitmiş, o da ba· 
diye karşı muhr.ıbbet göstermek • şındaki yarasını tedavi ettirmiş· 
le beraber diğer kedilerden nef- tir. Kadın öldükten biraz sonra 
ret ediyor, gördü mü hemen üzer- idi ki bir erkeğin sivil zabıta mc· 
!erine atılıyor, boğmak istiyor - murları ile beraber polis karako-
du ...• 

--o--

Hamburg mektebJileri
ne falaka çekilecek 
Maarü nezareti, yaramazlık e

den, uslu durmıyan mekteb tale
belerine falaka cezasının tatbi • 
kına karar vermiştir. 

Fakat bu ceza, kızlara tatbik e· 
dileceği zaman müdürden müsa
ade alınmasını şart koymuştur. 

Ayni günde ceza tekerrür ettiği 
takdirde de müsaade almak lA .. 
zımdır. Çocukların sıhhi vaziyet
lerinde bozukluk görtilürse dokto
ra muayene ettirilmeden dayak a
tılmıyacaktır. 

Zengin adam da başından yara- ı 
lanmış, kanları akıyordu. Kom -
§Ular onun bağırmasına uykudan 
uyanmışlardır. Fakat Pol karı -
sının yaralandığını bağırarak her 
tarafa duyururken şunu da söy
lüyordu: 

- Yetişiniz, bizim evde yabancı 
bir adam var!. 

dının otuz dokuz yaşında olduğu 
tahmin edilmektedir. Polün tut
tuğu köşk herkesin beğendiği, im-

luna gittiği görülmüştür. 

Pol evde bir adam olduğunu hn 
kırarak konu komşuya söylüyord. 
Bununla beraber bu adamın na 
sıl birşey olduğunu görmedlğı arı 
)aşılmaktadır. Kadının da ifade. 
alınamr.ıdığı cihetle tecavuzün na 
sıl olduğu anlaşılamamıştır. 

Tahkikatın ne neticeye varacar 
İngiliz gazetelerince de merakl 
takib edilmektedir. 

Batıl ltikadlar ve Tesadüf ... 
taşların uğur veya Çiçeklerin, kıymetli 

uğursuz:uk getirdiği dQğru mu? .. 

TiYATRO 
Konu komşu geldikleri zaman 

Polün ağlıyarak yatan karısının 
üzerine kapanmış olduğunu gör
müşlerdir. Pol daima iunu tekrar 
ediyordu: 

l\lari Antuanrt'in uğursuz tiiliı kar kişiye felaket ıetirdl? - Ur
tanca çiçeklerinden korkan artistin hakkı yok nıu? - Hurafate inan
malı mı, yoks• tes•düf diye seçive rmeli mi! - Bunu smyın okuyucula
~. bırakıyoruz ... 

Erluğrul Sadi Tiyatrosunda 
OTELLO 

Taksimde, eski (Camlıköşk) ü 

bu sene, tiyatro haline ifrağ e -

den san'atkar Ertuğrul Sadi'nin 
sezona W. Shakespeare'in Othel • 

lo'sile girdi. Meşhur İngiliz tiyat
ro müellifinin bu eşsiz trajedisini 
kısa bir müddet, ancak bir kaç ge-

siz tiyatro seyretmcğe tahammül 
edemeyenlerin ne büyük bir ek

seriyet olduğunu düşünmek kafi
dir. 

Tiyatroda bir salon müziği var
dır. 

(Devamı 6 mcı sabliede) 

• 

- Ah, şimdiden sonra çocuk -
larımıza kim bakacak?. Onları 
kim büyütecek?. 
Adamın başından kanlar akı -

yordu. Yarasının ağır olduğu an
laşılıyordu. Nihayet yarası bağ· 
lanmış, tahkikata girişilmiştir. 

Kadın da hastaneye götürülmüş 
ise de çok geçmeden ölmüştür. Za
bıta memurları tahkikata girişe
rek Polün kim olduğu anlaşıl -
mıştır. 

Pol Umum Harbde askerlik et
miş, ağır surette yaralanmıştı. Ar
kasında hala bu yaranın yerleri 
görülmektedir. Komşuların da 

Bazı çiçeklerin, kıymetli taşla
rın ve bazı şeylerin saadet veya 
felaket getirdiklerini, uğurlu \'e
ya uğursuz olduklarını söylerler. 

Bu doğru mu, doğru değıl mi 
bilmem ... Bildiğim bir şey varsa 
o da meşhur bir elmasın, sahiple
rinin feci bir surette ölümlerine 
sebep olduğudur. 

Bunu, hiç şüphe yok ki benim 
gibi, sayın okuyucularım da işit -
mişlcrdir, bilirler. 

Bu uğursuz elmas gibi uğursuz 
ve felaket, musibet getiren bir de ce, iyi bir temsil muvaffakiyetile 

oynadıktan sonra değiştirdi. İkin

ci olarak sahneye bir vodvil koy .. 
, du: /ngiliz kadınları 

-j "lcabmda pilot olabiliriz. Hava döallolarma iştirak 

Ertuğrul Sadi tek •Otello• da 

cÇamurda bir zambak• .. 

Bu vodvili, evvelce de bir kaç 
defa görmüştüm; Fransızca'dan 

çok kuvvetli bir Adaptation'dur. 
Umumi dekor: Sade, basit fa -

kat sevimli .. Burası, tiyatro hali-

ne konurken yapılan her şeyin, 
1 

büyük bir feragat nefsin yarattığı 

enerji ile yapıldığı belil.. . Böyle 
mütevazi, fakat ciddi bir tiyatro 

kurmak maksadile sarfedilen e
meğin ehemmiyetini anlamak i· 

çin, henüz, cKanlo• ve Variyete • 

1 etmemekte beraber Mlfff Müdafaaya 
1 hizmetler yapablflriz ... ., diyorlar 

İngiliz harbiye nezareti, tehli
ke vukuunda kadınları da silah 
altına almıya karar vermiş ve 
şimdiden buna hazır bulunmala
rını ilan etmiştir. 

Bu karar, bir çok suallere se· 
bebiyet vermiştir: 

- Kadınlar seferber cdilırsc ne 
gibi hizmetlerde kullanılacak? ... 

İngiliz kadınlarından biri haf
talık risalelerden birine yazdığı 
makelade diyor ki: 

.Kadınlar asker olur mu? ... 
Niçin olmasın!. Bence, kadınların 
eline koca bir tüfek verip, sırtına 
ağırlığını yükletip talim ettir -
mek, sonra ilk sa( harpte bulun
durmak doğru değildir. Kadın, er
kekler gibi kuvvetli ve muka -
vim değildir. Kadınlar (Meşakı se· 
!er) e tahammül edemiyecek de
recede hafif ve tahli!tirler. Ağır 
vazifeler göremezler. Bundan 
sarfmazar, kışlalarda da hususi 
tertibat almak, değişiklikler yap
mak lazım ..• 

lnıiliz kadınlarına yür~·üı 
öjTetiliyor 

• 

Kadmlar tayyüre bloklarında 
istıhdam etmelidir. En muvafıkı 
da budur. Kadınlardan tayyare
ciliğin her şubesinde istifade e
dilebilir. 

1. - S eyyar hastahaneler: Pi
lot kadınlar huduttan hastahane
lere yaralı naklederler. 

2. - Nakliyat: Yeni makineleri 
fabrikadnn karargahlara götürür
ler. 

3. - Keşif, fotoğraf: :F'akat düş

man topraklarında değil, hudut
larda, cephelerde .. . 

4. - Talim ve terbiye: Kadınlar 
acemi neferleri erkeklerden daha 
çabuk lelim ve terbiye cttirebi -
lirler. (Muharebe uçuşları, bom
bardıman müstesna). 

5. - Mühendislik: Tayyare 
fabrikalarında çalışabilirler. 

6. - Telsiztelgraf: Bütün tay
yarelerde telsiztelgraf cihazı bu
runacağından bu vazife kadınlara 
verilebilir. 

(Devamı 1 ıncı salıifecle) 

tül vardır. 1smini bildirmek is· 
temiyen bir zat bu tülü, Nevyork 
taki (Milli Müze) ye ihda etmi~ 
tir. Daha doğrusu uğursuzluklar 
kendini siyanet etmek istemişliı 

Bu tül, 15 inci Lui'nin müstak 
bel Kraliçe Mari Antuvan'ta, he 
diyeten gönderildiği dantel tül 
dür. Bunu Dük dö Rohan, tara 
fından, genç Arşidüşesi Fransı 
topraklarına ayak bastığı zama 
takdim edilmişti. 

Tülü müzeye gönderen zat, hl 
na ait bütün vesikaları da bera 
ber göndermiş ve ayrı bir ca · 
mekanda hıfzını rica etmiştir. 

Bu tülün hakikaten ugursu 
olduğu ve felaket getirdigi zanno 
lunmaktadır. Mari Antuant tü . 
lü, Prens Lambale hediye vermı 
ve az sonra Prensin kafası Tamp 
lin penceresine asılmıştır. 

On sekizinci Lui, tülü Düşes 
dö Berri'ye vermek için satın al 
mıştır, ve Düşesin zevci rnaktülerı 
olmüştıir. 

3 üncü Napolyon Sedan muho 
rebesinden sonra birçok hediye 
lerle beraber bu tülü de İmpara
toriçe Ojeni'ye vermiştir. İmpara 
torıçe de İngiliz zenginlerinden 
Sör Persi Treveylana salınış, o 
da düğün hediyesi olarak karısı 
na vermiştir. Zavallı Leydi, be~ 
gıin sonra zehirlenerek ölrniış • 
tür. 

Bu tül, 1901 de Cenubi Am<'rı -
kada meydana çıkmıştır. Astor 
r.ıdlı bir milyarder, Astor, Fransız 
Kraliçesinin bu tültinü satın al • 
mıştır. Aston, bir kaç ny sonra 
Titanik faciasında boğulup gıt -
miştir. 

Umumi harpten sonra Moriel 
Vanderbilt düğiın günü bu 
tülü başına koymuştu. Fakat biı
tün dostları derhal çıkarmasını 
veyahut düğünü terkedeceklerini 
söylemişlerdir. 

Ayandan Morov, bu uğursuz 
tülü aldıktan on bt>ş gün sonra 
fücceten ölmüıtür. 

Bunlar şüpheszi birer tesadüf -
ten ibarettir. Ve bu feci hldise • 
ler, garib bir surette hırafatı t. 

(Devamı 1 inci $tıhifNc) 
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Kendisile alay 
etmişler 

İçerenköyde oturan Hayrettin 
isminde bir genç sokakta kendi -

aile alay eden 11 yaljında Samı 

isminde bir çocuğu ayakkabı ;le 
başından yaralamıştır. 

Bu yatta böyle 
olursa 

Edirne kapıda Mezarcı Hida -
yetin 12 yaşındaki oğlu Ragıp_ bir 

oyun yüzıinden çıkan kavga ne
ticesinde ayni semtte oturan sey

yar üzümcü 16 y~ında Ahmedi 

biçıikla sağ kolundan yaralamış -
tır. 

Evvela saka. 
sonra kavga 

Beyazıtta Eminpaşa sokağında 

oturan bakırcı 14 yaşında Tahir 
oğlu Osman ile arkadaşı İsmail 

§akalaşırlarken aralarında çıkan 

kavga neticesinde birıbırini yara
lamışlardır. 

13 yaşında bir çocuk 
yaralandı 

Şoför Hüseyin Avninin idare -
sindeki 3785 numaralı kamyon 

Ortaköyden geçmekte iken 13 ya
şında Remzi oğlu Zebura çarpa -
rak baJjından yaralamıştır. 

Bir Solulu otomobil 
altında kaldı 

Şoför Mustafanın idaresindeki 
2829 numaralı otomobil Köprü -
den geçmekte iken Boludan gel -
miş olan Emin oğlu Hasan is -
minde birine çarparak sol baca -
ğıru kırmıştır. Hasta cerrahpaşa 

hastahanesine kaldırılaraka te -
davi altına alınmış şoför yakalan

mıştır. 

Suç üstünde yaka!andı 
Hiılde Şerifin yazıhanesinde 

çalışan Bilal adında biri çekme
ceye anahtar uydurmak suretile 
açarak içindeki paralan çalarken 
suç üstünde yakalanmıştır. 

iki Gtohüs çarpıştı 
ÇaWcaya gitmekte olan şoför 

Muradın idaresindeki 17 numa
ralı otobüs ile Çatalcadan ge~ -
mekte olan şoför Necdetin idare
sindeki 15 numaralı otobüs Top
kapı haricinde çarpışmışlarsa da 
nüfusca zayiat olmamıştır. 

AyaA• kaymıt 
Yeşildirekte İbrahimpaşa so -

kağnıda 13 numaralı evde oturan 
45 yaşlarında Sofiya isminde bir 
kadın dün akşam üzeri Rızapaşa 
yokuşundan geçmekte iken ayağı 
kayarak düşmüş ve sağ ayağı 

kırılmıştır 

Makineye verirken : 
.................. ııııİİİİııı .......... . 

lngiltare ve Fransa, Almanya ve 
ltalya ile aynı hizaya o~]nceye 

kadar si18hlanacaklar 
Parıs 23 (A.A.)- Exelsior yazıyor: Almanya ve İWyada harb mal

zemesi imalatına verilmiş olan hız, Fransız ve İngiliz tcslihatını pek 
çok geçmiş olduğundan Fransa ile İngiltere, istesinler, istemesinler 
İtalyan ve Almanlarla ayni hizaya gelmeğe çal:şmak mecburiyetinde 
dirler. Böyle birşey bu iki memleketin havai tefovvuk inhisarına ma
likiyet iddiasında bulunarnıyacak olan İtalya ve Almanya ile mümkün 
ve temenniye şayan olan teşriki mesaide bulunmalarına hiçbir veçhile 
halel vermez. Kuvvetler arasındaki müvazenesizliğin ortadan kalkması 
sulha muzır olmak şöyle dursun, bundan böyle yeni emrivakiler teh
didinden iizade olan A vrupada kıymetli bir emniyet ve itimad unsuru 
olacaktır. 

Kanton'un' Adliye ve 
Zabtından Dahiliye 
Sonra Vekillt!ri 

Bir müddettenber:i şehrimizde 

bulunan Dahiliye Vekili ve Parti 
Genel Sekreteri Şükrü Kaya ile 
Vekiller Heyeti içtimama iştirak 
etmek üzere şehrimize gelmiş o
l~n Adliye Vekili Şükrü Saraç -
oğlu bu akşamki ekspresle Anka
raya döneceklerdir. 

N evyork 23 (Hususi)- Yüz 
milyon nüfuslu cenubi Çi
nin merkezi Kanton'un ele 

geçirilmesinden sonra Çinin yeni 
merkezi Hankov ve Hankov'u teş
kil eden üç beldenin 16 kilometre 
uzaktaki son müdafaa hattı Ja -
pon orduları ve Mavi nehirden 

ilcrliyen Iilotillisı tarafından ya
rılmış olduğundan Çin Jiüküme -
tinin son merkezi dahi Honan, 

Anhvey, Hupeh, ve Hanan eya -
letlerile bir Jikle sukut etmek üze-
redir. 

Kanton'un sukutile Japonya 
Çini baştanbaşa kateden ve Çi -
nin belkemiği mesabesinde bu -
lunan Pekin - Hankov - Kanton 

hattı bütün heyetile Japonların 

eline girmiştir. 

Çin hükümetinin halen elinde 
k31an yerlerin hariçle muvasa -
lası kesilmiştir. 

Kanton'un Japonlara geçme -

Başvekil Celil Bayarla Meclis 
Reisi Abdülhalik Renda birkaç 
gün daha şehrimizde kalacaklar -
dır. 

-
sile bu mmtakadaki İngiliz ve A-
merikan iktısadi menfaatlerini 
tehlikeye düşürmemek için vazi
yet büyük bir dikkat ile takib e
dilmekte ve Japon makamatının 
hattı hareketi tetkik olunmak -
tadır. 

Diğer taraftan bugün gelen ha
berlere göre Japonlar Hankeu -
nun 40 kilometre şarkında Oçenti 
işgal ettiler. 27 Japon tayyaresi 
Liyoyamino garını bombardıman 
etmiştir. -------

Baş, Diş, Nez le, Grip Romatizma 
nevralji.kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser 
• •icabında gUnde Uç kate alınablllr. • • 

Çek - Macar müza ke
relerine başlanıyor 

P aris 2.3 (Hususi)- Çek - Ma
car müzakert'lerine yarın 

tekrar kat'i olarak başlana
caktır. Bu defaki müzakerelere 
hükümet mehafilinde ehemmi -
yet verilmektedir. Çllnkü bir an
laşma olamadığı takdirde Macar
Jann harekete geçmelerinden kor 
kulmaktadır. 

Bükreş 23 (Hususi) - Bütün 
Rumen gazeteleri Macaristanın 
vaziyetjni protesto f'diyor . Rü -
tenler, Rumen gazetelerine tel -
graflar çekerek kendilerin in Ma
carisiana iadesine meydan veril
memesini istemişlerdir. 

Berlın 23 (A.A.)- Bır İsviçre 

gazetesine nazaran Berlin ile Var 
şova arasında Karpatlarallı Rus
yasında Polonya ile Macaristan 
arasında müşterek bir hudud vü
cude getirilmesi için aktedilmiş 

olan itilaf hakkında burada şim
diye kadar hiçbir şey tereşşüh et
memiştir. 

İyi malümat almakta olan me
hafil, Almanyanın Macaristana 
Karpatıaraltı Rusyasını terketme 
ğe Çekoslovakyayı icbar etmek 
için Varşova ile itilaf etmiş ol -
masına ihtimal vermemektcdir
dir. 

Almanya, önümiizdPki n1fte ı

çinde bu bapta cereyan ed"C~k o
lan müzakerelerin bir neticeve ik
tiran edeceğini ümid etmekte ise 
de iki taraftan herhangi biri üze
rinde bir gfına tazyikte bulunmak 
niyetinde değildir. 

Şt.hrimizin 
Etrafındaki 
Çirkinlikler 

(1 inci sahifeden dt:vam) 
zaralarla karşılaşmakta, Kuruçeş
mede bulunan kömür depolan, 
Yenikapı ile Kumkapı arasındaki 
teneke evler, Yedikuledeki Balık
lı Rum hastanesinin civarında 

mevcud ahşab binalar İstanbulu 
ilk görenler üzerinde iyı intiba 
bırakmamaktadır. Nafıa Vekıile

tinin Yenikapı ile Ahırkapı ve 
Kuınkapı civarındaki teneke ev -
!eri ortadan kaldırmak üzere faa
liyete geçmiş olduğunu yazmış -
tık Vekalet İstanbul belediyesi -
nin Y edikuledeki Balıklı Rum has
tanesinin civarında bulunan ev
lerin de haritalarını istemiştir. 

Hastanenin etrafındaki evler is
timlak edilerek yıkılacak ve ci
var tanzim ve güzel bir şekle so
kulacaktır. 

Şehre giren yollar da en kısa 
zamanda tamamlanacak ve İstan
bula dört taraftangiren turistlere 
şehrin güzelliklerini görmek im -
kanları hazırlanacaktır. 

Londra ile İstanbul arasıı;ıdaki 
asfalt yolun ikmal edilmesi Flor
ya plajlarının kıymetini bir kat 
daha artıracağından, Florya mo
dern şekle sokulacak, İstanbuldan 
Balkanlara doğru otomobil seya -
hatine çıkanlar Floryaya uğrıya -
bilecekleri gibi Londra yolile İs
tanbula gelenlerin Floryada bir 
müddet tevakkufları, pliijlardan 
istifade etmeleri de temin oluna
caktır. 

Spor işlerimiz 
(1 inci sahifeden devam) 

Teşkilatın umum müdürlüğü -
ne getirilen Tümgeneral Cemil 
Tahir, spor sistemimizde esaslı 
değişiklik yapacaktır. Kulüblerde 
ve kulüblerin yapacakları hususi, 
tik ve temsili müsabakalarda oto
rite tesis edecektir. 

Yeni teşkilatın muhtelif mm -
takalarda şubeleri bulunacak ve 
bunlar da pek yakında faaliyete 
geçecektir. 

Şübheli bir ölüm 
Müddeiumumilik yapılan bir 

ihbar üzerine şüpheli bir ölüm 
vak'asının tahkikatına elkoymuş

tur. 
İhbara göre Beyoğlunda oturan 

Rezvenik isminde bir kadın bir 
erkekten kazandığı gayrimeşru 

bir çocuğu düşürmüş, akrabaları 
tarafından Fransız hastanesinde 
tedavi altına alınmış olan kadın 
da birkaç gün sonra ölmjiş ve gö
mülmüştür. Vaki ihbar üzerine 
kadının cesedi mezardan çıkarı

larak morga nakledilmiştir. 

Budapeşte 23 (AA.)- Dün Ma- , 
caristanın Prag sefirine tevdi e
dilmi>; olan mukabil Çekoslovak 
teklıflerinin Macarıstan tarafın -
dan taleb olunan 12,940 kilomet
roya mukabil takriben 10,000 ki
lometro arazinin terkini natık ol
duğu zannedilmektedir. Şu halde 
tekliflerle mukabil tekliller yek
diğerine yaklaşmaktadır. Ve ha
lihazırda ihtilaf sadece bir iki ka
saba hakkındadır. 
Müşterek Macar - Leh hududu

na gelince Budapeşte, bu hususta 
nikbinliğini muhafaza etmektedir. 
Diğer taraftan bu meselenin aci
len halli muktezi olmadığı ilave 
olunmaktadır. 

LEHİSTAN ISRAR EDİYOR 
Varşova 23 (A.A.)- Yarı res

mi İskara ajansı tarafından neş
redilen ve telkin neticesinde ya -
zıldığı hissini veren bir makale
de şöyle denilmektedir; 

cPolonyanın, kendisine emni -
yet verecek ve komşularile Mus
lihane teşriki mesai etmek im -
kanını hazırlıyacak olan müşte -
rek bir Polonya - Macar hududu 
ihdasına matuf faaliyetine sonu
na kadar devam etmeğe karar ver
diğinin bazı başvekaletlerce an -
1aŞJ1ması lizımdır ... 

İskara ajansı netice olarak şöy
le demektedir: 

•Çekoslovak buhranın1n derhal 
halledilmesi liızımd1r. Aliikadar 
memleketlerin daha çok bekle -
meğe tahammülleri yoktur.• 

Talebeye 
Yurdumuz 
Tanıtılacak 

(1 inci sahifeden devam) 

den bir heyet yakın yurd tetkik -
lerl kılavuzu hazırlamışlardır. 

Bu kılavuz bastırılarak bütün 
okullara dağıtılmış bulunmakta -
dır. Kılavuzda yazılı bilgilerin ye
ni ders yılı içinde tatbik işlerini 
görüşmek maksadile bütün kaza
larda öğretmenlerin ve bölge is -
pekterlerinin iştiraklerile toplan
tılar yapılmıştir. Toplantıda ya -
kın yurd tetkikleri kılavuzunun 

tatbiki işi görüşülmüş, ayni za -
manda bu tatbikatı kolay !aştır -
mak maksadile çal1\ITT!a planlan 
vücude getirilmeğe karar veril -
miştir. 

Her okul öğretmeni yıllık ça
lışma ve ders planlarına göre ya
kın yurd tetkiki yapacağı ayları 
ve görülmesi icabeden an1t ve di
ğer değerli eserleri sırasile kay
edeceklerdir. 

Yakın yurd tetkiklerinin lale -
benin yurdu tanıma bakımından 

büyük bir ehemmiyeti olduğun -
dan kusursuz olarak başarılması 

için çalışılacaktır. 

Tokmak 
Hırsızları 

(1 inci 1ahifedeb devam) 

ve Kurtuluşta birçok apartıman 
kapılarının tokmakları çalınmak
ta ve bir türlü bu tokmak hırsız

ları bulunamamakta idi. Nihayet 
Pangaltı polis merkezi tarafın -

dan alınan sıkı tedbirler sayesin

de tokmak hırsızları şu suretle 
yakalanmışlardır. 

Dün gece devriye gezmekte o
lan polis memur ]arı Kodaman 
caddesinde iki küçük çocuğun 

Hayat apartımaru kapısının tok -

maklannı sökmek için uğraşmak
ta olduklarını görmiişler ve bu 
iki afacanı yakalamışlardır. 

Feriköyde Savaş sokağında 72 
numaralı evde oturan Jozef oğlu 

11 yaşında Platon ile Kurtuluşta 
171 numaralı Malakoto apartı -

manında oturan Jozef oğlu 12 ya
şında Semoil isminde olan bu ço
cuklar Şişli, Osmanbey ve Kurtu

luşta muhtelif tarihlerde birçok 
apartıman kapılarının tokmakla

rını çalarak seyyar leblebicilere 
sattıklarını itiraf etmişlerdir. 

Her iki yaramaz tanzim olunan 
evraklarile birlikte adliyeye ve
rilmişlerdir. 

Filistin süküna 
kavuşacak mı? 

(1 inci sahifeden devam) 
Londra kabinesinı Filist inin tak
siminden vazgeçıniye mecbur bı
rakmıştır. 

Yeni kararlara göre evvelce 
Fihstine yerleştırilmiş olan 400 bin 
Yahudiden başka yeni muhacir 
kabul edilmiyecek ve bu suretle 
İngiltere Filistine 400 bin Yahu
dinin yerleştirilmesile İngiltere 
hükümetinin burada bır Yahudi 
yurdu tesisi hakkında Umumi 
Harb esnasında vermiş olduğu va 
di ifa etmiş olduğıınu yazıyorlardı. 

Filistin bir Arab yurdu olarak 
kalacak ve Yahudi muhaciri an
cak bir ekalliyet teşkil edecektir. 

Filistin parlamentosuna Arab
larla Yahudiler, nüfusları nisbe
tinde meb'us göndereceklerine 
nazaran, memleketin hakim ekse
riyeti daima Arab kalacaktır. 

Şu kadar var ki İngiliz kabinesi 
ileride Filistine tatbik edeceği si
yasetin esaslarını kararlaştırmak
la beraber bu kararlarına resmi 
biı- şekil verip ilana lüzum gör -
memiştir. B\ınunla Arab çeteleri 
karşısında müsaadekirlıkta bu
lunmuş görünmek istememiştir. 

Bunun için İngiltere Filistin -
deki heyecan ve galeyan sükünet 
bulup tabii ahval avdet edinciye 
kadar askeri harekata devam et
meğe karar vermiştir. 

Fakat İngiltere, Arab davası le
hine esaslı davalarda bulunma • 
dıkça ve Filistinde tatbik edile
cek müstakbel idare hakkında 

tatminkar bır cevab verilmedikçe 
Arab mücahidleri mukavemetle
rine devam eyliyeceklerdir. 

Ancak İngiltereden kuvvetli 
garantiler alındığı takdirde Fılis
tin siiküna kavuşabilecektir. 
ÇARPTŞMALAR SÜRÜYOR 
Londra 23 - Kudüsten bildi -

rildiğine gör,e İngiliz askerleri 
eski Kudüste ve Yafada harekata 
devam etmişlerdir. Bütlln gece ve ' 
sabah çarpışmalar olmuştur. 3 
kişi ölmüştür. İçlerinde bir İngiliz 
askeri vardır. Yaralıların miktarı 
çoktur. 

N ablis civarında Arab çetesı bir 
iaşe kolu ile çarpışmıştır. İhtilal
ciler 32 cesed bırakmışlardır. 

--=o=--

lnkiliz kadınları 
(5 inci sahifeden devam) 

7. Makinelerin tecrübeleri. 
8. - Sivil tayyarecilik· Kadın

lar posta tayyarelerini sevk ve 
idare edebilirler. Bu tayyarelerin 
pilotları da cephede vazife görür. 

9. - Umumi nakliyat. 
·Hüliısa, kadınlar her vazifeyi 

yapabilirler. Yalnız onları dö
vüşe sevketmemek, ağır hizmet -
!erde kullanmamak iktiza eder. 

cHarp vııkuunda kadınlardan 

hizmet bekliyen hükümet onları 
tayyarecıliğe alıştırmalıdır. 

.Kadınlar korkak değildir , Va
tana hizmet uğrunda her ttirlü fe
dakarlığı ihtiyare hazırdır ...• 

--0-0=--

Bazı semtlgre 
Su verilmiyecek 

Islah ve takviye ameliyesi mü
nasebetile bu akşam saat 21 de 
yarın sabah saat sekize kadar 
Kuşdili köprüsünden başlamak ü
zere Göztepe, Erenköy, Bostancı 
ve havalisine Elmalı suyu veril -
miyecektir. -.-
Barut QUcU sahasında 

rapılacak maçlar 
l - Barutgücü - Demirspor A 

takımları arasında Bakırköy Hal
kevinin tertip ettiği 19 Mayıs 

kupasının finali saat 13 de. 
2 - Barutgücü - Beşiktaş Boz

kurt B takımları saat 13 te. 
3 - Barutgücü - Beşiktaş Boz

kurt Genç takımları saat 10,30 
da. 

4 - Bakırköy Rum A ve Bta
kımları saat 9 da. 

ZAYi 
İstanbul İthalat Gümrüğünden 

aldığımız 3007 beyanname numa
ralı ve 5/7 /37 tarihli ve 37888 mak 
buz numaralı ve yine 3098 beyan
name numaralı ve 9/7 /37 tarih ve 
39115 makbuz numaralı iki güm
rük depozito makbuzunu zayi ey
lediğimizden yenisini alacağımız
dan hükmü ohıoadığını ;Jan ede
ri.Dı 

./1. Ehevan Haçadoryan 

T • 1 YATRO 
(1 lııd oahifeınhden .ıev11111) meydana çıkarmak i5 

Dün iy i bir fırsat sayacağım mar~ olur işındcn 
bir zaman boşluğundan istifade ı- tehdidile, herkPs~ ~ 
le Çamurda bir Zambak vodvilini bara gıttiğıru, altı "' 
gördllm. mllnascbatta bulundu 

Vodvilin mevzuu şöyle hüliısa lemesıni emreder !hU 
edilebilir; dam olan Mahmut efe 

Ruhunu bütıin safiyetile ede - resiz kabul eder. ZiY:s,; 
biyata bağlam1ş. her şeye manan, ]aşırlar. Kendi ine r< '/)f 
ayni zamanda züppe şairliği a - rettiklerını tekrarlar. 
deta marazi bir hali almış olan darbe ile fena halde 
Necmettin Ziya, Beyoğlunda , bir şar. köprürıir Niha~·et 
barda , Sara adında bir kadınla ta- kikati anlatır. düğümle~ 
nı:;ıyor. Bu kadının. ayni zaman - vaş çözülür vevod\'İl ~-; 
da, evli bir banka direktörile de Bu vodvilin çok k1" 
münasebeti vardır. Banka direk- sasıdır . Bırçok entertô" 
törü Nasuhi, kendi maiyetinde insanı son perdenio .J 
çalı.,o;an crnuhasebeci Mahmut e- kadar sllrükliyen bir I"' 
fendi • nin adını kullanarak Sa- ve he~·ecanlı noktaları ,j 
ra ile mıinasebette bulunmakta - Dekorun sadt>liguıe ,,J. 
dır. Birgün, Necmettin Ziya bunu ser, güzel ve işlek oyn rtl 
haber alır. Kadına darılır, gitmek tan kalıba giren ye ıe 
üzere iken, kadin tevil eder. Na- yetini .kemiile • erd~ 
suhiyi babası diye tanıtır. Baba- tuğrul Sadi'nin şaır 

sının bir sultanla, gayet şairane Ziya rolünda başlı b~ 
bir aşk maceraSJ yaşamış olduğu- siyet ve bambaşka bir 
nu ve kendisinin o sultandan dün- hiyenin hakimiydı. ~ 

yaya geldiğini söyler; bu Ziyaya Nasuhi rolünde VeO 
kuvvetli bir roman mevzuu ka - sebeci Mahmut efendi aı/ 
zandırm1ştır. Romanın ismını Mehmet Ali, Sara ro~~ 
•Çamurda Bir Zambak, kor ve e- daktilo kız rolılnde ll"". 
!inden hiç brrakmadığı defterıne; biri birer ayrı şahsiyell 
vak'a devam ederken ilhamını kiyetle yaşattılar ~•J 
ckayıt. etmektedir. Ziya Nasuhi- Nesuhinin karısı r~1: 
nin evine gider, kansile tanışır, a, arkadaşı rolünde l."'". 

sultan hikayesini anlatır. Sarayı bfü olmak itibarile ı>J,ı 
evlat olarak evine almasını söyler, Temsıl esnasında. ;.; 
kadın inanır, razı olur. noksanlar ve aks~ 

Nesuhinin bütün telaş ve isra - çarpıyorsa da. bunlar. 
nna rağmen Sara eve getirilir. tevazi fakat ciddi bil 
Burada Nesuhile karşılaşır. Aşı - teşekkülünde kaleme 
kının muhasebeci Mahmut efendi cak kadar eheınmiyetsil 
olmayıp banka direktörü Nasuhi dir ... 
olduğunu anlar. Nasuhinin süt Bize yeni bir ciddi~ 
dayısı olan hakiki Mahmut efen- zandıran Ertuğrul 

di ile de burada yüzyüze gelir. san'al adına değerle~ 
Mahmut efendi isminin bu şe- da sebat ile ılerlem.si"' 

kilde kullanılmasına fena halde bize dü n vaziie oJUf· 
sinirlenır Adıru kullananı #-,1 
,,,...._"""""~.-_,,,,....,....,,,,,.~~~;;.,,;.,.C"""'--~~--.-' 

MARK ı • 
1 

(5 inci sahifeden devam) 
açmıya karar verdiler. İçerisinden 
şunlar çıktı: 

l . - Altı mühürlü bir kutu içe
risind eüç paket. Paketlerin birin
de 10 gram süblime, diğerinde 20 
gram zaç, üçüncüsünde de kireç
lenmiş zaç; 

2. - Berrak bir su dolu ve di
binde beyaz tortular bulunan kü
çük bir şişe; 

3. - Küçük bir porselen kase 
içerisinde afyon macunu, 

4. - Bır paket toz. Üzerinde; 
cKadınların aybaşlarında fazla kan 
zayi etmemeleri için ... • yazılı. 

Doktor Maro, bunun ayva çiçe
ği tozu ve kurumuş ayva çekirde
ği olduğunu söylemiştir. 

diğına hükmetmek y~ 
Markiz, şövalyenin iti 

çekmece hfıdısesini Jı ~ 
hemen kıymet!i eşyalBJ,;ı 
!arını aldı, Belçikaya . .J 

Zabıta, Şoseyi yakal' 
ya çekti. Serseri herif~ 
rnediğini söyledi. BU~ 
işkence yapılmasına ;I. 
di. Soşcyi çarmıha ge /İ 
ri çekmiye başladılar. 

namadı: ıİ 
- Söy liyeceğim, Jı 

yeceğım... /, 
Dedi. Ve bütün J 

Markizin kardeşini ~ / 
diklerini olduğu gibi ..J 

Şosey, mahkeme ~ 
meydanında idam o~ 

t 

Memurların ilk işi bunlan mü
tehassıslara gönderip tahlil ettir
mek oldu. Mütehassısların ver
dikleri rapor aynen şudur: 

<~. politikaıl'' ~ 

•Şövalye Sen Krua'nın evinde 
bulunan çekmecede tozlar ve su
lar müthiş bir zehirdir. İnsanı ani
de öldürür ve hiç te eser bırak

maz ... • 
İşte şövalyenin metresine bırak

tığı hediye bu idi. Acaba ölümün
den sonra sevdiği kadının da ya
şamamasını mı istiyordu? Yoksa 
intikam almak için mi böyle yap
tı? ... 

Sen Krua'nm evinde, Markiz 
tarafından gönderilmiş birçok ta 
mektup bulundu. Bu mektuplar, 
şövalyenin Bastiyden çıktıktan 

sonra Markiz tecdidı münascbat 
ettiğinden şüphe bırakmadı. 

Markiz mektuplarının birinde; 
•Artık senin kıskançlıklarına ta
hammülüm kalmadı. Kendimi öl
dürmeye karar verdim. Bana ver
diğin zehiri, Ekizil'in tertibi olan 
o müthiş zerihi alacağım. Fakat 
ölmezden evvel sizi son defa bir 
daha görmek, veda etmek iste
rım ... • diyordu. Anlaşilan son 
zamanlarda eski muhabbetleri 
kaybolmuştu. Sen Krua, Markizi, 
bir delikanlı ile münasebatta bu
lunmakla itham ediyordu. Markiz 
ise bunun aslı olmadığını söylü
yordu. Halbuki evinde bulunan 

kağıtlar arasında çıkan mektup
lardan şövalyenin kıskanmakta 

haklı olduğu ve Markizin o deli
kanlı ile münasebatta bu lund· . ğu 

anlaşılıyordu. Binaena ley'ı .:; .. , .. 
Krua'run o çekmeceyi Marhuien 
intikam almak için bıraktı~: ba· 
kiye, o mektubu da kasden yaz-

ğine göre, Bek, Ro~ s 
Macaristanın RomatıY t 

car ekalliyetı üzerind' ıl z 
iddiadan vazgeçmcsıJll J 
Jet arasında bir dostl .ı Y 
lesi akdctmesıni le1'1' 
Romanya Kralının !:>~ J 
bule imale edilebildiği;. lı 
lidir. Çünkll Karo! . ..ı n 
itimad edemiyor. 'lifi' ri 
beri Macar iddialar~ 
büyük garanti olan ri 
5isteminin yıkıldığı 'pil J 
caristanın kuvveti~ sı 
dım etmiye hazır d~ d 

Fakat bu Macar • ',;I. 
son sözü söy liyecek ~ 
Almanya olduğu uıııv:J 11 

dır. Bunu bi!dikleri W"J k· 
ler, Slovaklar ve l!Iİ~ a 

yerlerden yardım ~ 
çalışıp da vakit l< 4' 
Mussolıniyı bıle getı_,d rı 

bır reahzm ile BerliP" 

temıne çalışıyor!~ ri 

. ~~~!!ac.~ ~ 
maralı manav dil1'1< ~ 
kağıdı içinde sakladı şa 

t J \' e 
kuntoratosu, sıhha 1,. lı · 
ünvan teskeremi. )"!~ 
vergisi m~kbuzl~'· (il Ç 
derleri müessesesı00 ~ 
makbuzları kayh?:;;i/ı :~ 
lan adresime getı tll- sti 
ra mükfilat vereı:d'r;/ 
dirde yenileric.i çı~ 
zayilerin hükmü Y0

1 Ahflle 



• 

IOLOM AKINI 1 
İngiliz kanbinesi 
( 4. üncii sahifeden devam) 

esasen milletin bu sahada iş gö
rebilecek gibi olan efradının kuv

, vet ve kabiliyetine göre çalışa -
bilmesini temin etmektir. 

r 
tibatı, silahlanma faaliyeti ile bir 
de Filistin meselesinden ibaret ol
masa gerek. Fakat dahildeki mü
dafaa tertibatı, silahlanma faali
yeti ile milletin ycnidl'n bir ta
kım vazifeler görmesınc lüzum 
hissedilmesi hep İngilterenin ile
ride bir harb t~hlikesinc karşı 

şimdiden hazırlanmak istediğini 
göstermek itıbarilc manalıdır. Fa
kat bu harb yakın mıdır. uzak mı
dır?. 

Yazan: 
RA H MI 

YAGIZ 

[Büyük Harbde Osmanlı donanmasının 1mroz ve .Mondros baskınlarile dönÜ§te 
Midillı'nin batışını, Yavuzun yaralanarak düşman hava filolarmm bomba yağmuru 
altında Çana1ckaZede karaya oturuşunu anfotan deniZ tefrikası .. ] 

No. 
4 1 ç kaldere önlerinde karaya 

oturan düşman sefinesi 

Bir ailenin efradı olarak irili 
ufaklı knç kişi varsa bunların hep· 
sine dair bütün teferrliatlle ma
IUmat verilerek herkesin yaşı, sıh
hati, kuvveti, ne işler yapabile
ceği cihetleri hükUmetçe kat'i su
rette malılm olacaktır. Bunun i
çin lazım gelen suallere ccvab ver 
mek üzere beyannameler dolduru
lacaktır. 

Yine Deyli Ekspres gıbı gaze -
leler İngiliz milletinin bunu dü
şünerek telaşa kapılmamasını, 

çünkü İngiltereyi herhangi bir 
harbe sürükliyecek ortada bir se
bcb olmndığını yazıyorlar. 

Türk topçularının 
mürettebatı 

ateşi 
• 

esır 

ile parçalanmış, 
edilmişti 

Amiral buraya gelip takılan pro
jesinın ilerlcycmeyişine o kadar 
uzülüyordu ki, kaç defadır: 

- Ne olur, iyi bir denizci hari
tasız da iehlikclcrc meydan okur! 

Diye söyleniyor; fakat, örüm -
cek ağı gibi gırift ve muhtelif ir
tifada, muhtelif ara mesafelerile 
tcrtib edilen mayin hatlarının a-
rasından haritasız, maliımatsız 
ve her şeye vukufsuz geçmek hat
ta geçmeğe knlkışmak tehlikelere 
meydan okumak dcgil, yer siz ve 
mcVS.imsiz bir ıntihar sayılırdı. 
Maamafıh, akın kararı verildik

ten sonra acele çıkmayışın bura
da büyük bir faydası olmuştu; a
miralin erkfinıharbiyesile birlikte 
?1dığı tertibut her gün salim kafa 
ıle bunu tekrar tekrar tetkik eden 
nl5.kadarların yeni yeni ilaveleıile 
gC'ntşletiliyor, en hurda tcferrü -
ata kadar hesab ed ·ı ··ı ··ı·· bi .1 ı en, o çu up 
fa~ı e~ bu ağın neticede muvaf -
h T 0 ınası daha fazla ihtimal da-

1 ıne giriyord A u. 
tutt rtık bu iş de tavsamağa yüz 

uğu sıralardaydı; amiralin her 

dgu~ açtıgı fakat har<'kcte gcçeme
ıgı bu b ı · a Hs, komodorlar ve sü -

Müsteşarın bu sözii Amirale her 
şeyı anlatmıştı. Yarını sacıttir ko
nuşulanlardan, haritadan bir şey 
anlamıyaıı Alman denizcisi bir -
denbire vaziyete intikal etmiş; bu
rada, Vasıf Beyin sözünü kesmiş 
telaşla sormuştu: 

- Evet, bu harita o tahtelbahir
den mi alınmış .. [1] 
Müsteşar agır ağır başını salla

dı. Bunu tasdik mecburiyelile sö
zune devam etti: 

- Braytın kumsalına kendini 
zorlukla atan tahtalbahir 6 kulaç 
hattı üzerinde karaya oturmuş, 
derhal askerlerimiz tarafından et
rafı sarılmış,, mürettebat teslim 1 
olmuşlar; gemide arama yapılmış 
bulunan eşyalar bize gönderildi.. 
Biraz evvel size verdiğim harita 
da bu eşyalar arasında tahtelba -
hirde bulunan bir haritadır. 

Amiral artık Vasıf Beyi dinle
miyordu ... Birdenbire masanın Ü· 

zerine bıraktığı haritaya sarıldı, 
acele hareketlerle onu açtı ... 

Amiralin haritayı tetkiki uzunca 
sürdü; salonda karşı karşıya du
rrın iki denizci birşey konuşmu • 
yorlar, ikisi de susuyorlardı. Bir 
şey söylemiş olmak için olacak; 
Alman denızcisi Vasıf Beye sordu: 

- Tahtelbahir nerede tutul -
muş dediniz! 

- Arıburnu civarında, Bı·aytin 
' 

kumsalı denilen mahalde! 
- Nasıl esir edilmiş, bunuıı taf

sılatı da hı:ıtırmızda mı? 
Vasıf Bey bir dakika duşiındü; 

zeki gôzlerini kırpıştırarak tı:ıvan
da gezdirdi, sonra -ağır a~ır anlat
mağa başladı: 

- Boğaz forselerinin akamete 
uğradığı zamandanberi, itilaf dev
letlerinin deniz kuvvetleri bütün 
gayretlerini Boğazı suyun oıltın
dan gcçmeğe sarfediyorlar... Biz 
de buna mukabil karşılayıcı ted
birler alıyoruz. .Mesela, Boğazı 
muayyen mayin kıt'alarına tak -
sim ettik. Buralaı da mayin tarla
larımeydana getirdik ... Boğazı üst
ten geçilmez bir hale koyduk ... 
Mayin ballarımızın su altında teş
kil edilmiş kısımları da vaı·. Fakat 
biz bunları da kafi gormcdik ... 

Bütün bu haberlere bakılınca 

şu neticeyi çıkarmak kolay olu
yor: 

İngiltere ileride herhalde bir 
harb tehlikesine hazır bulunmak 
lüzumunu düşünerek çalışmağa 

karar vermiştir. Mecburi askerlik 
usulünün kabul edileceği etrafın
da dönen rivayetlerin de ortaya 
çıkmasına sebeb memlekette fev
kalade olarak müdnfaa tedbirleri 
alınırken bu cihetin de gözonün
den uzak kaçmamasıdır. 

İngilterede bugünkü hukumeti 
çok meşgul eden dığer bir mese
le de Fılistindir. Şimdıye kadar 
Filistinde devam eden şiddetli 

harekatın önüne geçilememiştir. 
Bundan sonra alakadarlar arasın
da bir müzakere zemini buluna -
rak konuşulmnğa bnslanacagı 

söyleniyor. Fakat Filistini tiçc a
yırmak için geçen sene tetkik he
yetinin verdiği rapor ne olacak? 

Sonra gönderilen ikinci bir 
lieyet bu raporun tatbıknt imkan
larını aramak için gönderilmiş -
tir. Yoksa Londra hük(ımeti hiç
bir zaman taksim projesinden ha
riçc çıkmıyacaktır, deniyordu. 

A vrupada karışık meseleler yok 
değildır. Bunlar birer birer taze
lcneceğe benziyor. Fakat İngil
terenin böyle herhangi bir ihtila
flı işten uzak kalması Uızım gel
diğini ötedenberi müdafaa eden 
Deyli Ekspres gıbi gazeteler in
gilterenin bund:ın sonra da bu 
kavgalara karışmıyacağmı yazı -
yorlar. Bu kısım matbuata göre 
ortada dogrudan dogruya İngiliz 
İmparatorlugunu tehdıd eden bir 
mesele olmadıgı için Avı upanın 
ihtil:ıflanna karışmamrık lngıltcı·e 

için lazımdır. Fakat digcr toraf
tnn da İngıltere al::ıbıldığinc si -
lfüılanmalı, kuvvetlenmelıdir, di
yorlar. • 

aı ıler arasında: 
- Temcid pilavı! 

Haritanın açılmasile beraber A
miralin yüzündeki mahzun ifadede 
sevin manasına döndü; sevinçten 
ağzı bir karış açılan Alman de
nizcisi, bir şaheser seyreden, gö
rülmemiş bir harikayı ilk defa gö
ren bir adam zevkile parmağını 

harita üzerinde dolaşhrıyoı· mest 
bir ifad,e ile dudaklarından: 

Filistin meselesinin halli için e
ğer alükadarlar arasında ınüza -
kere başlarsa bir çare aranacak 

Daha başka ınam tedbirle de al- demektir. 

Silahlanmak, kuvvetlenmek için 
ise paraya ihtiyaç vardır. Acaba 
Maliye Nazırı bunun için yeniden 
vergilere ufak tefek birşey ilfivc 
edecek mi? Düşüncesi d İngıliz
leri az meşgul etmemektedir. Dey 
li Ekspres bu hususta dn okuyu
cularının endişesini yatıştırıyor 

ve Maliye Nazırının gelecek se
ne bütçesinde siluhlnnma masa
rifine karşılık olarak yeni vergi 
koymasına lüzum knlmıyacağını, 
çünkü silahlanma masarifi için 
yapılmış olan dahili istikrazııı ku
fi geleceğini söylı.lyor. 

Dıye nnılmaiia b"'şlad g"' •• ford . b .. ı ı gun -
e~ Bahrıye N eznretinden ge • 

len bır tahrirat amı"ra1· d. h 
ı ıvan a -

~~iıe ş~a~~~~ ediyordu ve muhtevi-

Riiyükdcr d d 
b
. • c c onanmavı hümayun 
ın · ~ · rıcı kuınandanhğına 

Bahriye Nezareti: 

d Bu hususun görüşülmesi ıçın 
1 
erlıal nezarete gelmeniz rica o
unur. 

Bahriye Nazırı namına müsteşar 
V:ısıf 

. Bu şekıJde acele bir daveti is -

hlıhdaf ettiğine göre amiı'al buna u . 
susı bir ehemmiyet vermekte 

leredd"·d . 
t u etmeden derhal nezare-
e gidiyordu. 

1 Asık suratla donanmadan a} rı
nn Paşoviç botuna atladı. Doğ -

ruca K V asımpaşaya çıktı. Müste~ar 
a ıf Beyin yanına girdi, miıstc

Şaı la seliunlnştıktan sonra kendi
nı ;ır koltuğa koyuverdi. .. 

asır Bl'y, mutad hılıifına çok 
n:utebessim duruvor; hareketle -
~ınde nmir<ılc verllccck bir sevinç 

aberi buJundugu anlaşılıyordu. 
!
Amiral, snal dolu gözlerini Va-

sı Bey· . b 
t ın goz ebcklcrinde dolaş-
ırırken müsteşar büyük bfr nc

Zakt tle söze başladı. 
. - Amir.ıl size çok işinize yara
~ <ıcak bir harita vereceğim! 
1 boııanma komodoru bir şey an
ı ~tnadıgı bu sözden büsbütün a -
ı laşmıştı; tavrındaki bönlüğü 

n:uhafnza ederek konuşmağa gi
rışti 

- Teşckkur ederim. Nasıl ha
rıta bu? 

- Bogazlarla Adalar denizi ara
sındaki d · k 
d , : enız ısmını gijstı ren bir 
enız harıtası! 

- Buna niçin seviniyorum? 
tıü~~sı~· Beyk ağı~ hareketlerle ö-

e ı çe meyı çekti, buradan 
katlanmış kalın bir k' ~ d 
amırale uzattı: agı çıkardı, 

~ - İşınize Ynrayaca ~ 
gum için bö 1 •. gını umdu-
run! y c soyleclim~ Buyu-

- Teşekkür cd rim• A . . •.. 
rita mıra], müsteşarın uzattı!;rı ha
l yı can ı.ıkıntısı Hade eden bir 
ıarek<'tle aldı, açmağa bile lüzum 
gor~cdcn olduğu gibi masanın ü
zerıne bıraktı. 

Vasıf Bey neş'e şimşekleri uçu
şan ·· b goz ebeklerini amiralin çatık 

)ve asık suratında gezdirirken iza
ıat verdi: 

-; Dört giin evvel Çanakalede 
Çn ald('r(.' cinlerinde bir tngiliz 
talıtelbah · 
f d rı topçularımız tara -
ın aıı tnhı ıb edılerek karaya d .. 

s ı uıa·· u-• u ..• 

- Zerşön, zerşön !.. 
Kelimeleri dökülüyordu ... 
Amiral sevinçten uçac::ık bir 

hale gelmişti... Aşağı yukarı bir 
aydır hazırlayıp da bu haritanın 
noksanı yüzünden tatbik edeme -
diği akınını artık yapabilecek bir 
\'aziyete girmişti .. Şimdi, şu anda 
hazırlık emrini verir, yarın yola 
çıkabilirdi... Öyle yapacaktı da ..• 
Vasıf Beye arka arkaya bir sü

rü teşekkür zinciri sıralamağı ih
mal etmiyen Osmanlı donanması 
birinci kumandanı şimdi de do
nanmaya dönmekte acele ediyordu. 
Bu ne muvaffakiyetti onun için! .. 
Ne ele geçmez bir kıymet vardı 
şimdi ellerinde!.. Sonra, bu bek
lemiycn nimetin çıkışı onda, yapa
cağı hareketin muvaffakiyetine 
delalet eder bir his uyandırıyor; 
Paşoviç şimdiden kendini yapa -
cağı hare:.ketten muzaffer çıkmış 1 
sayıyor, gittikçe artan bir ne~'e ve 
haz havası içinde uçuyordu. 

[1 l Boğaz dışında yerJcşen düş· 
nıaıı kuvvetlerinin müntakalarını 
gösteren bu harilanuı e)e geçiril· 
mesi hakkında iki rivayet vardL 
Biri, Çakuldcrc önündeki tahtel -
bahir, diğeri de İnoz önlerinde ka
raya oturan bir inailiz tarassud 
gemisinden ahndıfı söylenen bu 
haritanın esir eilen tahtelbahir -
den çıktığıdır. Tahtelbahir Boiaz 
ağzını ve sahilleri tehide memur 
edildiği için donanınanuı ınuhte· 
lif cüzülcri arasuıda do1aşaca -
ğmdan böyle, her mania ve düş -
nıan hattııun yerlerini gösleren 
bir liaritaya malik olması aha kat'i 
ve daha yerinde bir sebeb olarak 
gösterilebilir! R. Y. 

tlık. İngiltereyi meşgul eden mese-
Mescla Karanfil bumu ile harab ·leler, yalnız dahilde müdafaa tcr

fabrika arasındaki Boğazın en ge
niş kısmımı bir ağ maniası ger -
dirdik' 'Hastane bayırı ile Değir
men b1ırnu arasını da ikinci bir ağ 
mania ile kapattık ... Lakin bütün 
bu mani tedbirlere rağmen bir tür
lü tahtelbahirlerin Marmaraya 
girmelerini, bu sahilleri cehenne
me çevirmelerini, Çanakkale cep
hesile payıtaht yolunun tehdid al
tında bulundurulmasını menede
medik! ... 
Paşoviç bilgiç bir tavırla başını 

salladı: 

- Esasen ben tasavvur ettiğim 
akını mani bir tedbir olarak tasar
ladım. Düşünün bir kere; Boğaz 
dışı bu şekilde abluka içinde bu
lunurken, Reğlan ve (M 28) moni
törleri hergün Boğaz tabyalarına 
ateş, ve gülle yağdırırken burada 
iyi bir müdafaa mevzii tesis et
menin güçlüğünü gözönüne geti
rin. Yapacağım akın evvela buse
bebleri ortadan kaldıracak, ondan 
sonra taarruz fırsıftını bize vere
cektir. 

Vasıf Bey tekrar söze karıştı: 
- Bu, bugün için bir şahsi iddia 

olmaktan daha ileri geçemez!. 
Maamafih Rus donanmasının za
yıflığı Karadenizde :faaliyet im
kanı bulamıyan donanma için ye
ni ve iyi bir avantür olabilir. 

Amiral Pa~oviç bu sözlere içer
ler gibi oldu. Ellerini, üzerine koy
duğu haritanın üstünde kıpırda
tarak, parmaklarile muhayyel bir 
piyanonun tuşlarına dokunur gi
bi hareketlerde bulundu; kızaran 
yüzünde bir bilgiç gururunun in
citilmesinden doğan kırmı~ılığı 

böylece örtmc-ğe çalıştı, cevab ver
di. 

(Devamı var) 

HiTLER 
(4 üncü sahücdcn devam) 

Nihayet imdadına yetişildi. Has 
ta sedyesi gelerek onu aldı, gö -
türdü. Bu 1918 senesi ilk teşrin 
ayının H üncü güniı idi. Artık 
harbin nihayete ermekte olduğu 
günlerin başında bir gün •.• 

Bundan iki gün sonra idi ki Hit 
}er Pomeranyaya gönderilmiş, 

hastahaneye yatırılmıştı. .. 

Burada Her Hitlerin eski as -
kerlik arkadaşının sözleri niha -
yete eriyor. Bundan sonra anla
tılacak şeyler artık harb hatıralan 
değil. Harb 918 senesi ikinci teş
rin ayında bilmiş bulunuyordu. 

Aradan bir zaman geçiyor. Harb 
bitiyor, mütareke oluyor. Niha -
yet şöyle böyle bir sulh olu~or. 

Bitlerin sulh zamnııında giriştiği 
bir faaliyet var. Öyle ki bu faali
yet muvaf fakiyctle neticelenerek 
onu Almanya devletinin başına 

getirmiştir. işte bundan sonra an

latılması lazım gelen safha da 
budur. Çetin bir mücadele safhası. 

Bunları anlatan haftalık İngiliz 
gazetesi geldiği zaman ondan alı
narak hulasa edilecektır. 

HIKAYB 

AGLAMAK 
(C Cindi nhlfeden tlenna) 

istiklal caddesinde 

Şehir Tiyatrosu 
KOMEDi KISMI 

23/10/938 Pazar Jıiin-
duz saat 15,30 da 

akşanı saat 20,30 da 
YANLIŞLIKLAR KOMEDYASI 
3 perde komedi .. Yazan: V. Şekspi:', 

Türkçesi: Avni Givda .. 
Ertuijrul 

Sadi Tek 
TIYATROUS 

Taksimde (Bugün gündüz saat 
13 de (talebeye) 16 da vç gene 
21 de numara: Çamurda Zam
bak. Vodvil 3 perde: Tle: 40094. 

• Halk Gpereti 

Fatih Sulh ikinci Hukuk Hıi -
kimliğinden 

Fatihte Karagümrükte Pera
kende Kasımağa mahallesinin 
Kasımağa sokağında (8) numara
lı evde oturan Abdullaha: 

insan ... Bir kadın karşısında, kal
bim ateşe tutulmuş balmumu gibi 
yu~uşuyor, hatta eriyordu! Bil- Şaban Kuran tarafından aley -
mem herkes de benim gibi midir? hinize ikame olunan Karagüm -

rükte Mukaddem Perakende Ka -Yıldızı, daha ziyade ağlatmadtm; 
1 

D . Al" 
1 ·· 1 · · k sımağa c l}'evm ervış ı ma • 

onu susturmak, yaş ı goz erını U· . • l odalar soka • . . . hallesının ~ı ınıaz 

Batil itikatlar 
rutmnk ıçm arzusunu yerme ge- v (B 

1 
. . d h. 

• • 1 gında ) r. :.ımara ı sızın e ıs-

tirdım ... RECAİ SANAY sedar ~}~nduğunuz arsanın şu· 
yununU'PI izalesi davasııun ilk 

duruşması için ~nderilen dave -
tiye zahrına mm~aka mubaşiri -
nin verdiği m~TUhatta gösterilen 
adreste ikamet etmediğiniz ve i
kametgahınızın meçhul kaldığı 

tasrih edilmekle dava yeni -
lendikten sonra bu kere dul'Uj -
manın birakıldığı 9/11/1938 ta -
rihine müsadif Çarşamba günü 
saat 14 te Fatih Sulh İkinci Hu· 
kuk Mahkemesinde hazır bulun
manız lüzumunu bildiren Iıbu 
yazı davetiye makamına kaim ol
mak üzere on beş gün müddetle 
mahkeme kararile ilin olunur. 

es iacl aahifeden •evam) 

yit etmiştir. 
Batıl itikatlere, hırafata ina

nanlar, aralarında ufak bir rabıta 

ve münasebet bulunmayan bu 
gibi hadiseleri uzlaştırmayı ihmal 
etmezler. 

Son derecede zeki adamlar, sa
natkarlar, muharrirlerden bir 

çokları hırafata inanmaktan ve 
bilhassa bazı çiçeklerden çekin -
mekten kendilerini alamazlar. Ve 
Karanfillerin, kırzantemlerin, sa
rı anbcrlerin, ayni safa çiçekle -
rinin felaket ~etirdiğinden bah -

solunduğunu ekseriyetle işitiriz. 

Bütün bunlar, bazan tesadüf ne-

ticesi teeyyüd eden hırnfelt>l'd<'n 

başka bir şey olmadığı rnuhak -
kak ... 

Birkaç sene evvel, Komedi 
Fransez artistlerinden birine ur· 

tanca çiçekelerindcn yapılmış bir 
sepet gönderilmişti. Artist bunu 

görünce fena halde bozuldu. Ve 
çiçeği gönderene: 

- Bana yakın bir felaketi ha -
ber veriyorsunuz!... Zira, bu çi-
çekler benim için daima uğur -
suzdur... dedi. Hazır bulunan 

dostları kendisini temin etmek 
istediler. Fakat o büyük bir yeis 
ve düşünceye daldı. 

Fakat dostları, sekiz gün son • 
ra artistin müstemlekede bulu • 
nan yakın akrabasından birinin 
yerlilerle vukua gelen bir muha -
rebede yaralandığını, öldüğünü 

haber aldılar. Garibi şu ki bu o • 
lüm hadisesi, çiçekler gönderildi· 
ği gün olmuştu. 

Bu garip ve feci tesadüf karşı -
sında hırafata inananlara hak 
vermek tazım gelir mi, ,a~ımez 
mi? Bunu sayın okuyucullra hı· 
rakıyorum ... 1938/'172 
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lnhiaarlar U. Müdürlüğünden: 
Cinsi Mikdarı Muhammen bedeli Muvakkat Eksil .. ..., 

Beheri Tutarı Teminatı men 
Lira K. Lira K Liro K. !:laat 

Fıçı tahtası 5500 Ad. 36.600 45.- 1647.- 123.52 15.40 
cKüçük boy:t M3 
Fıçı yan, dip 
kapak tahtası M3 
cBüyük boy» 5500 :t 13.457.50 100.- 1345.- 100.87 15.50 
Fıçı tahtası 750 :t 9.360M3 100- 936.- 70.20 16.-

1- Şartnamesine ekli listelerde eb'ad ve miktarı yazılı ve yukarıd 
3 grupta gösterilen fıçı tahtası ayrı ayrı açık eksiltme usulile satın alın 
caktır. 

il- Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hizalarında gos 
ter ilmiştir. 

III- Eksıltme 7 /Xl/938 tarihine rastlıyan Pazartesi günü hizaların 

da yazılı saatlerde Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alı 
Komisyon unda yapılacaktır. 

iV- Şartname ve listeler parasız olarak her gün sözü geçen şube 
elen alınabilir. 

V- isteklilerin cksıltme için tayin edilen gün ve saatlerde 'o 7,5 gü 

vcnme paralarile birlıkte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ila 
olunur. c7794. 

Gayrimenkul Satış · ııanı 
İstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden: 

Ölü Bay Faikin saglıgında Sandığımızdan 19304 Hesab No. sı1e 
aidıgı 300 lira borcuna karşı biı incı derecede ipotek edip va • 

desinde borcunu ödeınedığindcn yapılan takıp üzerine 3202 numa
ralı kanunun 46 cı maddesinin mntufu olan 40 cı maddesine göre 
satılmusı icap eden Balatta Karabaş mahallc..,ınin Sımıtçı 

V<'li sokağında eski ve yeni 1 numaralı kıirgır bır cv1n 

tamamı bır buçuk ny mtiddetle açık arttırmaya konmuştur. 
Satıs tnpu sıcıl kaydına gorc ) apılmaktadır. Artırmaya gırmek ıs-

teyen 96 lira pey akçesi verecektir. Milli bankalarımızdan birinın 
temınat mektubu da kabul olunur. Birikmiş bütün vergılerle bele-

diye resimleri ve vakıf icaresi, taviz bedeli ve tellalıyc rusumu 
borçluya aittir. Artırma şartnamesi 26/10/938 tarihinden itıbaren 

tetkik etmek isteyenlere sandık hukuk işleri servisinde açık bu
lundurulacaktır. Tapu sicil kaydı ve sair lüzumlu izahatta şartna
mede ve takip closyasm'1a vardır. Artırmaya girmiş olanlar, bun

ları tetkik ederek satılıgn çıknrılan gayrımenkul hakkında her şe
yi öğrenmiş ad ve itıbar olunur. Birinci artırma 13/121938 Salı giı-
nü Cağaloğlunda kain sandığımızda saat 14 ten 16 ya kadar yapı
lacaktır. 

Muvakkat ihale yupılabılmesi için teklif edılecek bedelın ter

cihan alınması icabeden gayrımenkul mükellefiyeti ile sandık ala
cağını tamamen geçmiş olması şarttır. Aksi takdirde son artıranın 

taahhüdü baki kalmak şartilc 29/12/938 tarihine musadıf Perşembe 
günü aynı mahalde ve aynı saatte son arhnnası yapılacaktır. B•ı 

artırmada gayrımcnkul en çok artıranın tlstünde bırakılacaktır. 
Haklan tapu sicillerile sabit olmıyan alakadarlar ve ırtıfak hak

kı sahiplerinin bu haklaı-ını ve hususıle faiz ve masarifc daır ıddı
alarını ilan tarihinden ıtibaren yirmi gi.ın içinde evrakı musbıte-
lerile beraber dairemize bildirmeleri lazımdır. Bu suretle hakiarını 
bildirmemiş olanlarla hakları tapu sicillerile sabit olmıyanlar satış 
bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Daha fazla ma!Umat al
mak istiyenleriı;) 937/496 dosya numnrnsile Sandığımız hukuk iş-

leri servisine müracaat etmeleri lüzumu ilan olunur. ... 
DiK KAT 

Emniyet Sandığı: Sandıktan alman gayrımenkulu ıpotek gos· 
tcrmek isteyenlere tnhmm edılen kıymetin yansına kadar ıkraz 
yaparak usuliıne göre kolaylık göstermektedir. (7791) 

Hava Kurumu 
26. ci Tertip 

Büyük Piyangosu 
1 ci keşide 11- lkinciteşrin - 938 dedir. 
Büyük ikramiye 40.000 liradır .. 
Bundan başka: 15.000, 12.000, 
10.000, Liralık ikramiyelerle 
( 20.000 ve 10.000) liralık iki 
adet mükafat vardır .•. 

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

YAŞAMAK iÇiN KONFOR LAZlM. 
KONFOR DA YÜKSEK KAZANÇLAR OLUR ... 

Çok kazanmak ihtimal ve im kAnları da büyük sermaye ile te
min edilir. O halde ne yapmalı? Rahat, temiz, pürüzsüz, mes'ud bir 

hayat sürmek için ne yapmalı? 
İstanbul İş Bankası karşısında Gi §C sahibı: 

MALOL CEMAL 
Kendisine müracaat ettiğiniz zaman ne yapmak lazımgeldiğini sıze 

söyliyecektir. 



Hakiki dostun tavsiyesi budur. 
Sabah, öğle ve akşam her yemekten s0nra 

Yurdda ittifak haline gelen bu kanaa
ti tesise niçin ve nasıl muvaffak oldu? 

Çünkü cRadyol!n> in terkibi 

yüksek bir kimya şaheseridir. 

ÇünkU bütün cRadyolin• kul • 

madığı için mütemadiyen taze 
piyasaya çıkar. 

Çünkü cRadyolin• diğer ma • 
cunlara nazaran çok ucuzdur. 

Iananların dişleri temiz, sağlam Artık bütün bunlardan sonra 

ve güzeldir. cRadyolin• kullanan on binler • 
Çünkü cRadyolin. emsalsiz ce kişinin ne kadar haklı olduğu-

rağbeti dolayısile hiç stok yap • nu anlamak kolaylaşır. 

Sabah, öğle akşam ve her yemekten senra 

Satılık kıymetli köşk 
Kadıköy İkinci Sulh Hakimliğinden: 

Ölen ve terekesine hakimliğimizce el konulmuş olan Gazi Osman 
Paşa karısı Fatma Zaligülün Göztepede Tütüncü Mehmed ef. soka -

ğında .tstansyon caddesinde 72, 74 No. lu bahçeli köşkü seliimlığı ile 

birlikte yeniden Cumhuriyet ve Akşam gazetelerinin 19/7 /9.38 tarihli 

nüshalarında münderiç ilandaki müzayede şartlarile 15/11/938 salı 

günü saat 9 ve 11 arasında mahkeme salonunda açık arttırma suretile 

satılacaktır. İlk müzayedede muhammen kıymetin Sl 75 i elde edile -

mezse en son arttıranın taahhüdü baki kalmak şartile ikinci arttırma 

1/12/938 perşembe günü ayni saatlarda icra edilecektir. Şartnamesi 
mahkeme divanhanesinde asılıdır. Fazla tafsilat almak istiyenlerin mah

keme kalemine, köşkü görmek istiyenlerin içindekilere müracaatları 

ilan olunur. c7492· 

Şekerci Hacı Bekir Müessesesinin 

NADiDE REÇELLERi 
İftar sofralarının başlıca zinetidir. 

Titiz bir itina ile hazırlanan bu reçellerden, bir kere tadanlar, 
ağızlarına başka re çel almazlar ... 

~-L-•Ba1h•ç•e~-pı•, B_e:_oğ-lu•, K-a~-a~-öy-~ K•j a•dık-öy•~•K•l•R--;' 
fstanbul Limanı S ıhi l Sıhhiye Merkezi 

Satınalma komisyenundan : 
Memurlar için 95 ve müstahdimin için de 84 aded yağmurluk mu

§amba açık eksiltme ile alınacaktır. 

A - Tahmin bedeli memur muşamasının bereheri 26 lira ve 

müstahdem muşambasının beheri 19 liradır. 

B - Şartnameler merkezimiz levazımından parasız alınır. 

C - Eksiltme 8 ilcinciteşrin 938 salı günü saat 14 de Galatada Ka

ramustafapaşa sokağında mezkfır merkez satın alma komisyonunda 

yapılacaktır. 

D - Muvakkat teminat parası 304 lira 95 kuruştur. 

E - Eksiltmeye girecekler 1938 senesi Ticaret Odası vesikalarını 

göstermek mecburiyetindedirler. Aksi takdirde eksiltmeye giremez -

!er. •7812· 

.... ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~ 
Beyeğlu Vakıflar Direktörlüğü İlanları 

Muhammen kıymeti 
Lira K. 

920.00 

455.25 

Tophanede Sultanbeyazıd mahallesinin Zümrüt sokağında 

12/12 No. lu yarım kagir hanenin tamamı. 

Kabataşta Fatmahatun mahallesinin Bağ odaları sokağında 

3/7 No. lu hane maa arsanın tamamı. 

31.80 Büyükderede ve caddesinde 91 No. lu arsanın tamamı. 

Yukarıda yazılı gayri menkullerin mülkiyetleri peşin para ile sa

tışı 17/10/938 gününden itibaren 15 gün müddetle açık arttırmaya çı

karılmıştır. 

İhalesi 2/11/938 çarşamba günü saat 15 de komisyonda yapılaca

ğından talihlerin yüzde yedi buçuk pey paralarile akarat. mahlı'.Hat 

şubesine müracaatları. 7622 

------- -

• 

BfRIKT IRfRSEN EL 
ATAMAYACA'G iN 

(Ş YOKTUR, 

t 
1 

1 

l 

T. C. Z RAAT BANKASI 

Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye verecek 
Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız t asarruf hesablarmda en az 50 l irası buluna.nlarıı senede 

4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plılna göre ikramiye dağıtılacaJ:ı:tır: 

4 Aded 1,000 Liralık 4,000 Lira 
4 I> 500 )) 2,000 
4 I> 250 )) 1,000 
40 )) 100 1) 4,000 

100 )) 50 ,, 5,000 
120 )) 40 1) 4,800 
160 )) 20 11 3,200 

)) 

l> 

• 
• 
" DİKKAT: Hesablarmd ak i par alar bir sene 

takdirde % 20 fazlasile verilecektir. 
içinde 500 liradan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktıj'ı. 

Kur'alar senede 4 defa, 1 Eylfıl, 1 Birincikanun, 1 Mart ve 1 Hazir an tarihler inde çekilecektir. 

İstanbul İkincı icra dairesinden: 
Gedikpaşada Gedikpa~a cadde

sinde eski 93 yeni 101/103 No. lı ev
de mukim iken elyevm ikametga
hı meçhul Andon oğlu Haralam
boya: 

Nikola veledi Konstantinin zim
metınizdeki ipotekli alacağının 

temıni için ipotek gösterdiğiniz 

Kadıköyünde Osmanağa mahalle-

sinde Halil ağa sokağında 5/25 
numaralı arsanıza 227 lira ve eski 

Haydarpaşa elyevm Oton efen -

di sokağında eski 46 mükerrer ye

ni 46 numaralı evinize 2817 lira 

kiymet takdir edilmiş olduğun -

dan bu hususta tabliği lazım ge -1. ıh barın ikametgahınızın meç
huliyeti hasebi!e on bes gün müd-

detle ilanen tebliğine karar veril
miştir. 

İlanın neşri tarihinden itibaren 
on beş gün içinde bu hususta tu
tulan zabıt varakasını görmek ve 
bir itirazınız varsa dermeyan ey
lemek llzere 938/542 numara ile 
daireye müracaatınız tebliğ ma • 
kamına kaun olmak üzere ilan o-
lunur. 938/54ll 

• 

Kan•ızlık, kemik hastalıkları, dlmal 
lukları ile vltamlnslzllkten dost ma 

zayıflıklara kartı 

KUVVET ŞURUBU 

• • 
1 1 

H ar annenin bilme1I lcab eden bir kıl 
turu b u d u r. Çocu klar ın ı z a Yltalln kuvvet ti 

rubu vermekle onları saAlam, gUrbiJS 
neş'ell yeti,tirlrsl iz. 

VITALfN KUVVET ŞURUBLI 
M-'lttep çaAı ıdakı gençlerle emzikli h lld 1 ~ 
Lıtiyar ları,, h:ıyJti kudret ve kuvvetlerini 81 

INGILIZ KANZUK ECZANESi 
BeyoAlu • lstanbul 

SATıŞ iLANI 
Üsküdar İ cra Memurluğunda,,: 

Hüseyin Hüsniı, İhsan, Şaziment tarafından vakıf parala! 
sinden 21243 ikraz numarasile borç alınan paraya mukabil b•~ 

recede ipotek gösterilmiş olup borcun ödenmemesinden do1"' 
masına karar verilen ve tamamına ehlı vukuf tarafından ( 

kıymet takdir edilmiş olan Üsküdarda Mecidiye mahallesinde eti 
façeşme, yeni Faikbey mescidi sokağında eski 2 mükerrer Y 
numaralı ön tarafı Faikbey sokağı, sağ tarafı Mehmed ağa ,ot 
hanım hane ve bahçelerı, sol tarafı ve arkası Hilmi tarJasile "1 ııtııı..ı 
ınaa köşk bir kıt'a bağ mahallinin evsaf ve mesahası aşağıda 

Zemin kat: Cephedekı kaplnın önü ahşap olup zemın 1<
81 

üst katlar ahşap, zemın kat pencereler demir parmaklıklı, üst 
cereler panjurludur. Arka tarafta birinci katta bir şahniş ol 
balkondur. 

Zemin kat: Bir avlu, üç oda, bir hala, bir gusulhane, zeıniJll 
kiler ve zemini kırmızı çini mutfaktır. 

Birinci kat: Dört oda, bir hala, bir sandık odası. 

İkinci kat: Çatı olup bir sofa bir oda, bir tavan arası ,~ 
mevcuttur. Bahçede bir kuyu ve incir, ayva, ccvız, erik, ünP1 

mazı ve çınar ağaçları vardır. Bina tamire muhtaçtır. 

Mesahası: Umumi 1846 metro murabbaı olup bundan 1~ 
murabbaı bina gerisi bahçedir. 

Yukarıda hudud, evsaf ve mesahası yazılı gayrimenkuliiP 
açık arttırmıya konmuş olup 23/11/938 tarihine rastlıyan çar 

nü saat 14 den 16 ya kadar Üsküdarda İhsaniyedekı dairem 
arttırma ile satılacaktır Arttırma bedeli muhammen kıymetiP 

bulduğu takdirde gayrimenkul en çok arttıranın üzerine ıhal 
cek, aksi takdirde en son arttıranın taahhüdü baki kalmak üz 

ma on beş gün müddetle temdld eidlerek 8/]2/938 tarihine 
perşembe günü saat 14 den 16 ya kadar yine dairemizde açıl< j 
sı yapılacak ve bu ikinci arttırmada gayrımenkul en çok 
üzerine ihale edilecektir. 

Satış peşindir. Talihlerin arttırmaya girmezden evvel :Mu"s 
men kıymetin % 7,5 u nisbetinde pey akçesi vermeleri veya 

bankanın teminat mektubunu ibraz etmeleri lazımdır. Gal°tl 
kendisine ihale olunan kimse derhal veya evrilen mühlet içiııd 

yı vermezse ihale kararı fesholunarak kendisınden evvel ef' l 
teklifte bulunan kimse arzetmiş olduğu bedelle almağa razı ' I 
na, razı olmaz veya bulunmazsa hemen on beş gün müddetle. 
ya çıkarılıp en çok arttırana ihale edilir. İki ihale arasında!<• 

geçen günler için ~< 5 den hesab olunacak faiz ve diğer zarar 
hükme hacet kalmaksızın memuriyetimizce alıcıdan tahsil ol tan 

Birikmiş vergilerle belediyeye aid tenviriye, tanzifiye ,·c ııı :ı:ırı 
resimleri ve vakıf icaresi satış bedelinden tenzil edilir. 20 seP 

bedeli müşteriye aittir. 

2004 numaralı icra ve iflas kanununun 126 ıncı maddesitı'1 

fıkrasınca, bu gayrimenkul üzerinde ipotekli alacaklılar ile dif 
daranın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile i 

rafa dair olan iddialarını . bu iliının n~şri tarihinden itibarcC 
içinde evrakı mllsbitclerile bildirmeleri icab eder. Aksi halJ 

tapu sicililc sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşmasından.! 
lacakları ve daha fazla malfunat almak istiyenlerin 23/10/9"" 
den itibaren herkesin görebilmesi için açık bulundurulacak o'ı 
ma şartnamesile 37/5458 numaralı dosyasına müracaatları 

nur. (7807) 

İstanbul Belediyesi 
eni 
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Keşi i te ~ııı iıPJI •rtcsı: 

Elektrik Pompa motör tesisatı 
Su ve köpük tesisatı 

bedeli W . 
ı 'rera 

21 , Şl < 2832,17 
2989.25 

1~ e 
ıı ıdokar 
stJ L'rnnli 

Çubuklu gaz depolarında yaptırılacak pompa motör, ıl Mo 
tesisatı ayrı ayrı açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif evr'•ı-ıJ ludlaca 
meleri levazını müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 sıı. •eti!e r~ 
da yazılı vesika ve hizalarında gösterilen ilk teminat ın',l lıkl . 

mek tubile beraber 4/11/938 cuma günü saat 14 buçukta o 31 
c 

mende bulunmalıdırlar. B. 7700 ~ac, 
- eş\ 

· d ~~ Ct• Prc 
Büyükçekmece belediye tahsil şubesi tahsaldarına ai ı; den h; 

ralı mühür kaybolmuştur. Hükmü olmadığı ilan olunur. ç 
·Okosı 

••• e . bC~ 
Dumlupınar okulu talebelerine yaptırılacak olan ve e 

425 kuruş bedel tahmin edilen 150 çift iskarpin açık eksilt~' 
muştur. İskarpinin nümunesile şartnamesi levazım müdürl~tl 
rillebilir. İstekliler 2490 sayılı kanunda yazılı vesika ve 4~ 
ruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 8/11/ ( , 
saat 14 buçukta Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (İ) 

Sahip ve neşriyatı idare eden Bqmuhatl'jtl 
ETEM İZZET BENİCE .Al 

BASILDıÖI n:B; llON TEJ.ORı\J' J4Af8f!" 

rini bt 
Ve her 
&Öre 1 
Prağa 

Varı 


