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~";;:~:=:~ Karşılıklı anlaşmalar yapıldıktan 
kil CellJ Bayar Cumhuriyet hü-' 

sonra 
nıetlııin Ra. • k f ~- -~n~ t 

ri':··n'.~ ::':'c!.:els =:~!!!:• o n e r a n s ı e 
ve~·~ :tinin bütün kurtuluı 
la.n ist· at. haınıelerindo vazife •· 

111 • ' ikliU sav111ıııda da filen İZ> 
tr ceph . d k esın • milli kuvvetlere 
0nı.utanlık 

veklünıu· yapan muhterem Bao-
ve 

8 
1 en mütebariz vuıflan 

1'.t:ec~ı ile birinci BüyUk Millet 
hillc de ve onun ilk kurdııiu 
Cela~nıette ı:örınek müuıkündU.. 
lkt Bayar, milli hükı'.lmetin IJlı: 
kiın~~ Veld~ icll Onu İmar ve fa. 
\r ekli ldUtji taldb etti 8'1 Od 
ilin ~tte de Atatürk Türldyeef• 
göre f rtuıu! Ve kuruluş bünyesine 
ile fa evkalade verimli çallfDl&lll 
d•n Yda), olan CeJAI Bayar buıı· 
'•kt~Dradır ki, Ulu Önderin dJ. 
~ •rlle ınllli T .. k b nk ılJ. 
~ıııın ku ur a ac 
Çok bil . nı1maaı gibi çok emele, 
fijst gıye ve mes'uliyete ihtlyac 

er.,n bu h" . 
lııeııı ızm~ı · haşarmıya 

Fraoaa ile de bir e~ doıtluk ve ademi tecavlbı ııdaakı imzalamak bttyeıı mtıer 

• • • • • 
Almanya, Fransa arasında 
bugünlerde müzakerelere 

başlanacak 
Daha evvel Poloııya - Almanya ve 
ltalya arasında mühim temaslar 
ve yeni an/asmalar yapılacak 

• • 
·7 Hariciye nazırı Ber-
line ve Alman hariciye 

•ıııh:' edildi. Millı 1'ürk banka· 
v, ah 

1 kunnaı. mutad seyirleri 
haııka •:ı içinde IAlettayln blr 
•kono .. "°•k delil, btltiiu mUlt 
"• SPc~ı ecnebi boyunduruju 
leri 

1 
. ÜIAsyonu, imtiyazlı te1la • 

iktıs ÇlDde, bulunan bir milletin 
adi ku tul Ve 011 r UfUDU hazırlamak 

içiıı.de\'n kısa zaman meaafeei 
1 le 'l'lir 8fanuaktı. Cel61 Bayar 
~lltlll k bankacılığında, ıınun 
blıı, :: "' Yükselişinde bu mil· 
dı, 

011 
vayı benimsedi, onu başar· 

MacarlarÇekoslovakya'ya !!El!.r' .R.omaya 
niçin gıdıyorlar ? 

t Ilı ıı bız ve güçlendirdi. Yu··ru··mı·ye hazırlanıyorlar L;::ab~~~~:::Ç:: 
aliyet yeniden canlanmıg 

olarak et İııöııünün İktısad Vekili 

~:;~~:~!;;;~~:!:ik~:t:~ ikinciteşrinin birinci gününe ka
iktısad·'l'ürk vatanı bugünkü sınai, d M d · ı klerı· ·ısaf ed ·1 ı mezse Uı Cet~ı lllali ve zirai kalkınması· ar acar 1 e 
~:;·~:b~~a~~kü~0~;u~~;:n1~~~ Peşte bunları zorla temin edecek 

tır. 

Devletler arasında ve bilhassa 
Münib konferansına iştirak eden 
dört büyük devlet arasında bü • 
tün dünya meseleleri üzerinde bir 
anlaşma yapmak temayülleri art· 
m1ş, bu yolda büyük hareketler 
başgöstermeğe başlamıştır. 

"• kaı1ı çizdığı iktısadı yukselış 
k~"ra ış hedeflerini en başta 
llıa111 Ylan olgun bir lnkıliib ele • 

. 0 dug" . 
Q\tibaı, . unu ifade edersek asla 
C aga etıu; ı eJ;.ı 8 § o mayız. Bilhassa 
~•kiıletja~a.rın son bir yıllık Baş· 
114; k •çınde memlekete getir-

e ononıik 
t"ni~ı·ı. . ve fioansiyer bir 
\1 ı.._ bırib. . . . 
aııak· ırını takıh eden mu-

'turıc 'Yet ve refab unsurları her 
•an1111 ç;uğunun minnet ve şük· 
kar " ~~anacak mertebede aşi· 
"•kn elı_go~öuündedir. Sayın Baş-
" •slıır v . ·1ı .. • hilak· ergı ı das etmeden 
~' ıs vergı·ı . b" ·•riııd erı ırçok branşlar 
bi) ;1 e azaltarak, buna muka . 
1~raı, v~af:lir kaynaklarını çoğal
~~lı._\e) ın refah seviyesinin 
ı.. nıes1ne aınıı 1 . . e \le Al o muş, logıl . 
"aııak.i ~anya ile yaptığı mu • 
p· Yetı1 kr d" 
'Yasa~ e ' anlaşma!. ri le 

d; •&, sana · ·ı Yet Ve h Yı a eminıize vclil-
ba,,a ·· areket getirmiştir. Bil-
•ıı uç nunıa aı . 

~'' sayın r ı planın başarıJ. 
llıılletin· Başvekilin ve Türk ,.. ın rn 
' 11den bir" . uvaffakiyet talihle • 

11 
\ttiteva;:'' da~a teşkil edecektir. 

'alist d ' lddıasız ve tam Ke-
de e •mokrat h . . . . n ltıii b şa sıyetıo ıçın-es.,1 s et ve ı 
ıı ••iııi d 0 gı.ın diplomasi 

atay e veren ve bilh 
~~ks Zaferim· . assa 
1 •k Şef; . '~ili tahakkukunda 
~81lıiie ~e '.°"10 direktiflerini ta-
•ar ' rıue g t• . . ın öıı.. .. e ıren CelAJ Ba-
•çınd Unıuıdeki 
k • de bi mesai devresi 
~~Yeıı; •serı:: Yen; ve muvaffa • 
. Phe etnı.. vereceğinden hiç 

1Yoruz. 

Bavramtenı İzzet BENİCE 

Münasebetııe 
c:ı ~ve L;; . .::.-
r Ve ~lf;,.~~bus
c:ırc:ı\ıa;-~l!v~ (.;.An-

<ıra,.A.":'. r:ı ı:::ıvor 
.. .._.... cı sahu-~ 

. ~, .,..e) 
) .. .. "\ 

Prag, cevabi notasını Peştege gönderdi 
Bu arada Almanya, Fransa ile 

bir ademi tecavüz ve ebedi dost-

Yeniden dünya meseleleri ve kcıı.ıi ışleri için Romaaa görüşecek olan 
Alman ve İtalyan Hariciye Nazırları: Koııt Clano ve Fon Ribbentrop 

Fransanın bu teklife lakayd İtalya . İngiltere münasebatı 
kalamıyacağı ve yakında bu lld tanzim edilmek yoluna girmiş· 

devlet arasında esaslı müzakere· tir. Birkaç güne kadar Roma pak· 

P l Tağ 26 (Hususi) - Kabine, Slovak ve Karpat • Ukrayna na • 
zırlarının iştirakile, dün saat üçten geceyarıs~a kadar toplana· 
rak Macar notasm. tedkik etmiş 'e cevabını t.:.zırlamıştır. Pral: 

hükumetinin cevabı bu sabah Macar sefirine verilecektir. Cevabın 
muhteviyatı mektum tutulmakla beraber müzakerelerin devamı le· 
hindedir. 

~~~~~~~~~-

Juk paktı akdetmek için Fransa· 
ya esaslı tekliflerde bulunınU§ • 
tur. !ere başlanacağı anlaşılmaktadır. (Devamı 6 ıncı sahifede) 

Maamafih Çekoslovakya mehafili, Macar hükfunetinio taleb et· 
tiği Zitra, Kosiçi, Mokaçevo, Uznrot şehirlerinin Macarlara verilmesini 
imkfin51z görüyorlar. 

Londra 26 (Hususi) - Macarların verdikleri notanın mühleti bu· 
gün sona ermektedir. Maamafih Prağ vaktinde cevab vermiştir. Ancak 

(Devamı 6 ıncı sah:.Iede) 

Universiteliler için 
yardım talimatna
mesi hazırlandı 

8 ası yarıldı ---------- -

beyni ak!! 
Dün geceki feci kaza 

Dün akşam Marpuççularda bir 
facia olmuş, bir sebzeci bir kam· 
yona çarpmasile kafası parçala· 
narak derhal ölmüştür. 

Facia şöyle olmuştur: 
Dün akşam saat 18 raddelerin· 

de Marpuççulardan geçmekte o· 
lan şoför İsmailin idaresindeki 
3721 numaralı kamyon caddede 
önünden geçmekte olan sebze yük 
Jü tek beygirlı bir arabayı geç • 
mek istemiştir. Arabayı yedekte 
götürmekte olan ve Karagürnrilk 
te sebzecilik yapan Arnavud Ca· 
vid kendisini geçmek istiyen kam 

l k 
yona yol vermek için beygirini 

Yoksul, hasta ve ça ış an J!enç- yularından tutarak yolun soı ta-

/ere ne suretle gardım edilecek 1 (Devamı 6 mcı salıJfede) 

U .. ~;:ı:::t~~:ı'.:ı"ya~~~~:~ KALBE GiREN HIRSIZ 
bunların muntazam şartlar, Yakında başlıy0ruz 

müsaid hayat imkanları dairesin· ı Bütün Son Telgraf okuyu • 
de derslerine kaygusuz çalışabil . cuları •Kalbe ırireo hırsız• 
melerini temin etmek maksadile isimli romanın •enenin en güzel 
üniversite Rektörlüğü tarafından eseri olduğunda ittifak edecek· 
mühim bir yardım talimatnamesi 
hazırlanmıştır. ' 

Bu talimatname mucibince; Ü • 
niversiteden yardım istiyecek ta· 
!ebelere aşağıdaki şartlar daire • 
sinde yardım yapılacaktır: 

lerdir. 

Kalbe Giren 
Hırsız 

Gazve 
Benzin 
Fiatları 

Han kov' un sukutu münasebetile 

ikinci mağlub beyaz 
ırk dünyasıdır 

Yeniden birer mik· F . . . . 
dar indirildi ransız gazetelerı bunu ıddıa edıyorla.a 

P arıs 26 (A.A.)- Hankeu - faks tarafından ileri sürülmüş 0 • Benzin ve petrol fiatlarında ye· 
nun sukutundan bahseden lan bu fikir, iyi malı'.ımat almakniden tenzilat yapılmasına karar 
Lö Jur, diyor ki: ta olan Japon mehafilinde akisler 

verilmiştir. Gazin çift büyük te-
cAvrupanın kendi kavgalarını tev!id etmiştir. Filhakika Japon-nekesi toptan 468,42 kuruş ve kü-

. iskAt etmeğe muvafakat ettiği ya nefsine hakim oTduğu takdirde 
çük tenekesı beherı 74 kuruşa ve t kd" d ç· d ğı k 

ak h . . d l! a ır e ın e oynıyaca ço pek ziyade kazanmış olacaktır. 
perakende olar şe rımız e ç t ühlm bir rol vardır. Lord Hali-
büyük tenekesi ancak 500 kurUJa, ! /fi (Devamı 6 ıncı sahifede) 
küçük tenekesi ise beheri 79 kurı 
ıa satılabilecektir. 

Döküm gazinin kilogramı 14,75 
olacaktır. 

Benzinin çift büyük tenekesi 
toptan 511, 75 ve perakende 570 
kuruşa satılacaktır. 

Benzinin beher döküm litresi 
15,20 kuruştan yukarıya utıla • 
mıyacaktır . 

Deniz ortasında 
ı Bir yangın 

Nevyork 26 (Hususi)- Aınerı. 

kadan Almanyaya gitmekte olan 
Doyçland vapurunda bir infilAk 
olmı· ~· angın çıkmış, vapur muh 
telı! 'ası talar la istimdad eylemi.f, 
etraftan yetişilinc!ye kadar mü -Liselerden •İyi ve pek iyi> de· 

recede mezun olmak ve hiçbir su· 
retle geliri bulunınamak. Yani 
kendisine bir suretle bakacak kim· 
sesi olmamak. 

{Devamı 6 ıncı •alıifede) 

Bu fevkal8de glizel eseri 
Son Telgrafta bekleyiniz 

Yazan: 
Nusret Safa Coşkun 1 

rettebat yangını söndürmeğe mu· 
vaffak olmuştur. Henüz kat't ve 
son vaziyet hakkında malumat a
lınamamış ve zayiat tesblt edile-

:.------------- 1 memi§tir . 
Kaokov'a trlren Japonlar 

Rektör Cemil Bilse! 



• 

• 

2- SON TEL G RAF -?.6 1 d Tqrin 1938 

• 
lctimai meseleler 

Kısırlaşdırma 

Madam Atlnanın 
Tahliye talebl 
RP.ddedildi 

. Bu USlJlün tatbiki lazım mı, Şahitle;-dinıeniyor 
1 d b 

Döviz ve altın kaçakçılığı ile 

m e m e k e t 1• m ·, z e t a t .• • genç kızl~rı fuhşe sürüklemek ve 
randevu ışletmek suçlarile mev -

k k ? 
kut bulunan Madam Atina ile yar-

i• n ·e 1• m a" n var m 1 • dın,cısı Katina hakkındaki adli-
ye tahkikatına devam edilmek -

Pr. Or. Nazım Şakir bu 
hususda ne diyor? 
•KLııtırlaştırına nıeselesiJI etrafında, nıi.itehas~us doktorJarıuıızın fil<ir

lerini öğ'ren111ck ınaksadilc a~hğımız ankete devanı <."diyorur.. Bu üçüncü 
yazun .. 

Görüşmek istediğim doktorları arayıp bulmak, hiç yorucu olmıyan 
bir iş .. çünkü, ekserisinin mua~ enehaneleri Babıali cadd~siııde .. Matbaa
da• çıkıp, şöyle köşeyi dönmek ve birkaç adım yürümek kafi... 

Türbeden Babıaliye doğru yürürken, solda beş katlı bir apartıınanın 
birinci katına çıktım; önüme gelen kapıyı çaldım, karşıma çıkan hademe 
ile, sinir hastalıkları nıütehassısı Doktor N5zun Şakir'e kendisini ziyaret 
etmek istediğimi bildirdim. Bekleme salonunun tıklun tıklım dolu oldu
gunu göriince birdenbire içimde kabul >!miyeceğime dair bir his hasd 
oldu! 

Fakat pek az zaman sonra bu hissin benj aldattığı tezahür etti; Dok
tor Nazım Şakir, pek mütehassis olduğum bir nezaketle beni muayene 
odasına aldı; ve .. ıııcs.clcyi anlattım. 1\-tuhtcrcnı doktor, bu 111eselcnin tıp 
kongresinde göriişülıniiş ve az çok bir neticeye bağlanmış bir nıe\"Zll ol
ması itibarile, kısa bir znınan sonra tekrar fikirler yürütıncnin ınevsim~ 
siz olduğunu söyledi ise de benim mukabil ısrarıma ve ıııiiteaddit rica
larıma dayanaınıyarak, nihayet, bu htL,ustaki kanaatini yavaş yavaş 

söylemeğe başladı: 

Almanya.da tatbik edilmekte o
lan, bu, kısırlaştırma. usuliiııün 

oraya göre ne gibi ııeticel< ·er
diğini, faydalı ve faydasız oldu
ğunu dii§ünmeden evvel bunu 
memleketimize göre §Öyle bir mü
lahaza etmek lazımgelirse benim 
bu husustaki kanaatim §" mer
ketdedir: Ben, dünyaya gelmiş ve 
tabii olarak yaşamak hakkına ma
lik bulunan herhangi bir insanı, 
kendi arzusu hilafına, mutlak su
rette kısırlaştınlmağa icbar et· 
meği doğru görmem. Şah.si hürri
yete mQııi olmamalıdır. Buna hak
kımız yoktur. Ayni zamanda biz 
Almaııya ve ltalya gibi nüfusu 
kabına sığmıyan bir millet değiliz. 
Nesil yetiştirıneğe ihtiyacımız 

pek fazla ... Memleketimizde bulu
ııan bütün dejenerelcri kısırlaştı· 

- rırsak, yapılan elemede /..-alburun 
altına dökülenler oldukça l;'abarık 
bir yekün tutabilir ... Nüfusça bu 
kadar fedakarlık yapmamız doğ
ru.. olmaz gibi geliyor bana .. 
~~ .. bu işi, tamamile kendi 

halhıe bırakmak ta hiç şilplıe yok 
ki çok yanlış bir hareket olur. Bu 
it brtrla .• kısrılaştınlması lıizımge-
19 M: 1-1ırlaştırmak değil ev -
lcnnıel.:ten ınenetmek icap eder. 
Çünkü, nesil getirebilmek için 
evlerım4 olmak gerekir. Diyecek
sizin ki evıeiımiyenler arasında 
gayrimeşru çocuk meydana geti
renler yok mu? Vardır. Fakat bu 
gibileri, böyle içtimai ve umumi 
bir mesele mevzuu bahsolurken 
hesaba katılmıyacak kadar azdır. 
Buna nazaran kısırlaşması icap 
edecek şekilde ma!Ul bulunanları 
evlenmekten menetmekle ileride 

' dejenere b1" neslin vücut bulması-
nın önüne geçilmi§ olacaktır. 

Biııaenaleyh, evlenme; boşan
ma kadar sıkı bir kayıt altına a
lın malıdır. Bizde boşanma çok 
gii~·tür. Fakat evlenme, pek çok 

Pr. Dr. Nazım Şakir 

kolaydır. Evlenmeği, sılıhi ba
kımdan fevkalıide sıkı kayıt ve 
şartlar vazederek giıçleştirmek 

bo§arıma vak'alarını azaltacaktır. 

Çünkü az çok cmüvazenesizlik. 
olmıyan bir ailede geçimsizlik. 
boşanmağa kadar varamaz. 
Halen evlenenler gayet satlıi bir 
muayeneden geçiriliyor, kadın ve 
erkeğin sılıh'i vaziyetleri hak -
kında esaslı bir teşhis konmadan 
evlenmelerine müsaade ediliyor 
ki işiıı bütün sakatlığı buradadır. 

Burada sözünü kesip, gözleri 
bir lahza, düşünceye dalan muh· 
terem doktora sordıını: 

- Sizce. evlenenlerin, sıhhi 

muayeneleri nasıl yapılmalıdır? 
Doktor, kat'i bir kanaatin ver

diği tereddütsüzlükle cevap ver
di: 

- O, şu şekilde olabilir: Evle
necek kimselerin, sıhhi bakım . 

G©lk<yy~ lUJnd<@} 
~~ık y©lıro~Uc§lıro __ _ 

AŞK VE MACERA ROMANI: '45 

Nihat arkada.5larına haber gön
dermişti. Bunlardan biri şahsi ke -

faleti, bir diğeri de nakdi kefaleti 
vererek, Nihadın yirmi dört saat 

sonra tahliyesine muvaffak oldu
lar. 
Nihadın arkadaşları meselenin 

içyüziınil bılmedikleri için: 
- Yahu, tam evleneceğin sıra

da bu felaket te ncrden geldi ba· 
şına? 

Diyerek Nihada çok acımışlardı. 
Nihadın yaptığı işleri hiç kim

se Lilmiyordu. 
Nil•at arkada~larına: 

Bır iftiraya uğradım .. haki
kal yakında anla~ılacak ... demiş· 
ti. 

-- ---- -
Yazan: İskender F. SERTELLİ 

Nihat salı. günü öğleden sonra 
Yeşilköye döner dönmez, ilk önce 
Perihana uğradı. 
Nihadın maneviyatı bozulmuş, 

neş'esi kaçmıştı. 

Kendi kendine: 

- Şimdilik hapisten kurtulduk 
amma diyordu, yarın öbürgün Mar
garit 1stanbula gelirse ne yapaca
ğım? 

Nihat Fazla bir şey düşünemi
yordu .. düşünecek halde değildi. 

Perihan, Nihadı telaşla karşıla
dı: 

- Aşkolsun, Akgün! dedi - ya
rın nikahımız kıyılacak. İki gün
dür meydanda yoksun! Kaç kere 
aradım, bulamadım. Neredeydin 

tedir. 
Dördüncü sorgu hakimliği dün 

de Reşid (paşa) oğlu İsmail is -
minde birini şıilıid olarak dinle -

miştir. 

Madam Atmanın kefalete rapten 
tahlıyesini istemiş ise de bu taleb 
reddedilmi;,tir. 

---o-----

Mektebi er 
Ne kadar 
Tatil? 

Maarif müdürlüğü Cumhuri -
yet bayramı nıünasebetile mekteb

lerin tatil günlerini dün bir ta • 
mi.mle bütün mekteblere tebliğ 

etmiştir. 

Bu tebliğe göre bütün mekteb
ler cuma günü öğleden sonra tatil 
olunacak)ar ve pazartesi sabahı 
tekrar açılacaklardır. 

dan ne gibi şeraiti haiz bulun -
ması ldzım geldiğini, bütün mad
delerile vazılı bir şekilde gösterir 
bir nizamname hazırlanır; evlen

me muayeııelerin! 3 kişiden mü -
rekkep bir tıbbi heyet yapar. Bu 
heyet, evvela, evlenecek kimseler
de, maddi ve cismani bir hasta -

!ık olup olmadığını iyice anladık
tan sonra ruhi hastalık miitalea -
sına geçmelidir. Rulıi mütaleayı 

anket yolile yapmalıdır. Yani mev
zuu bahis kimseleri, mahalle ve 
mıılıitlerinde tahkikat yaptırmak 
sureti!e hayatta, birtakım ~a

zenesizlikleri, içki, kadın, kumar 
ve .•aire gibi şeylerde ifrata inlıi
maki hapisaneye ve bimarhaneye 
girip çıkmış olup olmadığı talı -
kik edildikten sonra bir de ariz 
ve amik rulıi muayene yapılmalı 
ve nihayet, evlenecek olanların 

ne irsi, ne şalısi, ne maddi ve ne 
de ruhi lıiçbir malüliyetlcri ol -
madığına kat'i kanaat hasıl edit
dikteıı sonra haklannda rapor ve
rilmelidir. 

Bu suretle evlenmeleri menedi
len erkekler, cinsi ihtiyaçlarnı 

cumumi evler. deki kadınlarla 

tatmuı ed~dcr, ki bu kabil kadın
lar ılu esc:.:;en ço.:uk doğurmazlar. 

l<le bu şekilde birkaç gen<ira
tion geçecek olursa, neslin istik
bali temiıı edilmi;; olur. Yoksa, 
verem, kansıtlık gibi dege -
nerescencede insanı kısırlaştırmayı 
iltizam ettirir; ve köylerimizde 
dejenerelere sık sık tesadüf edi· 
lir, bunlar, k<imilen kısırlaştın -
lacak olursa, bu işin sonu neye 
vanr7 Biz, Almanya ve İtalya gi
bi nüfusu taşınış , kabıııa sığmı -
yan bir millet olmadığımız için, 
iyisini, kötüsü.nü seçip, için:.izden, 
birçoklannı feda ederek, bu su -
retle nüfus artımına bir set çeke
meyiz. 

RECAİ SANAY 

dun gece? 
Nihat yalan söylemeğc mecbtır· 

du: 

- İstanbuldan çağırmışlar, de· 
di, tayyare işleri için mühim bir 
konuşma yapıldı. Ben de bulun· 
duır o toplantıda. 

- Vallahi çok merak ettim, Ni
hatçığım! Her akşam geçerken uğ 
rardın da. Dün gece seni görme
yince benden çok annem merak 
etti . 

- Demek sen, annen kadar me
rak etmedin, öyle mi? Bravo sa
na ... 

- Hayır canım. Lilfımı ters an
lama. Annemi bilirsin ya ... Çok 
sinirli bır kadındır. İlkönce seni 
hangarda aradık. İstanbula gitti • 
ğini, henüz dönmediğini söyledı
ler. Tabiidir ki hepimiz meraka 
düştük. Sabahleyin de görünme • 
din ... 

Yarın tam ikide ucacağız, değil 
mi? 

]Esrarengiz bir adam .11akaland1! 

Haliçdeki gözleri oyuk 
cesetten bahseden ga
zeteyi niçin saklamış? 

Görmediğim bir 
karikatüre dair 

NAHİD SIRltl -
Kayıkla Kasımpaşa önünden ge

çiyordum. Zannederim ki şimdi 
çatısı altında bir deniz mektebi 
barındıran es bak Bahriye N ezare
ti binası eski, çok eski yıllar önce 
babamın annesine anlattığı bir 
şeyi bana hatırlattı. Sultan Haıni
din otuz üç yıllık saltanatının he
men ilk senelerinde Bahriye Na
zırı olarak hemen son ydlarına 

kadar bu makamda kalan ve haklı 
haksız irtikabla ithııın edilerek 
donanmamıza hizmetler etmiş ol
duğu da her halde kimse tarafın· 
dan kabili iddia bulunnuyaıı (Boz
caadalı) namile maruf Hasan pa· 
şa ölünce, payitaht sokak veya 
meydanlarından birinde, bir gece, 
duvara bir resim yapıştırdmış. 

Galiba Eyübe defnedilmek üzere 
Haliçten istimbotla cenazesi götü
rülürken Hasan paşa tabuttan ha· 
şını çıkartıyor ve içinde uzun yıl· 

Iar hüküm sürdüğü binaya doğru 
elini uzatarak: •-Aman bana bir 
aylık daha verin de mezarıma gö
türeyim!• diye avuç açıp yalvarı· 
yor. Bu kadarını farkedebildiğim 

hikayesi uzun yıllardanberi hafı· 
zamdan silinmemiş olan bu çok 
güzel resim acaba kimin eseri idi, 
ve padi~ahın elbette derhal haber
dar edildiği bu Udisenin tahkikatı 
acaba ne netice vermişti? Herke
sin gölgesinden ürktiiğü o devir

de bn ciir'eti yapanın veya yapan
ların akıbet veya akıbetlerinin 

bilinnıcsi, o devri tamarnile ay
dınlatınıya çalışll'ken ihmal edile

mez bir nokta teşkil etse gerektir. 
Sultan Hamit zamanını bütün 

teferrüat ve tafsiliitile tahkike 
adeta bir ömür veren ve yazdık

larını yazmak, adeta okumak için 
bile hemen hemen bir ömür la
zım geleceğe benziyen değerli ta

rihçi Süleyman Kani acaba bu 
karikatür ve nümayişten haber-
dar nııdır? 

Yeni 
Cumhuriyet 
Kibritleri 

Dün Anadoluya mühim 
mikdarda sevkıyat 

yapıldı 
İnhisarlar umum müdürlüğü; 

Cumhuriyetin 15 inci yıldönümü 
münasebetile yaptığı yeni kib -
ritleri piyasaya çıkararak her ta
rafa göndermiştir. 

Şehrimizden dün yeniden mü -
hını miktarda Anadoluya sevkolu
nan bu kibrtlerin kutularının ii -
zerinde •Cumhuriyetin 15 inci 
yıldönümü. cümleleri yazılınakta 
ve arkasında da muhtelif vecizeler 
bulunmaktadır. 

---<>-----

Suvat vapuru 
Sefere başladı 

Yeni Suvat vapuru dün ilk se
ferini Haydarpaşa ve Kadıköy hat
tına yapmıştır. E\'velki gün de 

-- Şuphc·sız, gözı.iın. Tayyare 
hazır ... Davetliler gelir gelmez 
havalanacağız. 

- Nikah memuru Bay Nuri öğ
le yemeğini bizde yıyecek. Eğer 
vak tin olursa, yarın öğle yemeği
ne sen de gel, emi? 

- Bakalun artık... Vaktim o
lursa gelirim. Olmazsa , sizi tay -
yare istasyonunda beklerim. Da
vetlileri oraya gönderirsiniz' 

Dışarıdan şen bir çığlık koptu. 
Perihan: 

- İşte, annem geliyor ... 
Dıye mırıldandı. 

Bayan Pakize sevinçle odadan 
içeri girdi. 

• Ayol, geçmiş olsun mu di • 
yelim. Hasta mıydın , neredeydin 
dündenberi? Gözlerimizi yollarda 
bıraktın' 

Nihad, kayınvalide;inin elini 
öptü: 

- Perihana nerede olduğumu 
anlattLn1, anneciğim! Mühin1 bir 

kaçmak 
olama· 

Şübheli adam; "Suriye,, ye 
istediğin;; fakat muvaffak 

dığını itiraf ediyorr ••• 
Bundan bir müddet evvel şeh

rimizde cHa!iç. iskelesi açıkla -
rında bir ceset bulunmuş ve de -
nizden kokmuş bir halde çıkarı
lan bu cesedin gözlerinin oyu! -
muş olduğu dehşetle görülmüş -
tü! ... 
İzmir zabıtası evvelki gün Naz

mi oğlu cSami. isminde şüpheli 

bir adamı tutarak üzerini aradı
ğı zaman bu hadiseye ait tafsilatı 
ihtiva eden gazetelerden birinden 
itina ile kesilmiş ve yalnız bu 
kısmı alakonulmuş bir parça bul
muştur. 

Bu vaziyet üzerine, Nazmi oğ· 

lu cSami. hakkında tahkikat de
rinleştirilmiştir. 

Nazmi oğlu Sami; sadece: 

- Ben asker firarisiyim .. İstan
bulda da bulundum... Oradan 

cKilis e giderek cSuriye• ye 
kaçmak istedim. Fakat muvaffak 
olamadım! .. 

Haliçteki ceset hadisesinden ma
liımatı olmasından şüphe edilen 

bn adamın cebinde; ayrıca çalın
dığı anlaşılan 4 tane •kol saati. 
de bulunmuştur. 

Tahkikata ehemmiyetle devam 
olunmaktadır. 

Bu ne biçim ana •. 

Kendi elile çocuğunu 
boğmuş, sonra da ahıra 

•• 
gommuş, 

•• fakat ... 
Kaynının kar•sı iti haber verince 

her şey meydana çık t 1 
22 yaşlarında bulunan ve ço -

cuğunu boğan bir ana Kars adli
yesi tarafından tevkif olunmuş -
tur: 

Posuf kazasının Şeyho köyün -
den Sultan Kesitin isminde genç 
ve güzel bir kadın; kocasının as
kerde olmasından bilistifade baş
kasile gayrimeşru münasebette 
bulunarak hamile kalmıştır. 

Sultan, bir gün gayrimeşru ço
cuğu kendi kendine doğurmuş ve 
hemen boğazını sıkarak boğmuş -
tur. 

Şahit olarak mahke
meye geldı fakat 

tevkif edildi --
Çünkü yalan söyledi 

Eyübde oturan Hüseyin isminde 

biri dün Sultanahmed birinci sulh 

ceza mahkemesinde görülmekte 

olan bir hakaret hadisesi hakkında 

şahid olarak dınlenmiştir. Hüse • 

yin evvela hadise hakkında bir şey 

bilmediğini söy !emiş, diğer şahid· 

lerle yüzleştirilince bildiğini söy

lemiştir. Bunun üzerine şahid Hü

seyin mahkeme kararile tevkif e
dilmiştir. 

Büyükada ve Heybeliye bir tec
rübe seferi yapan Suvat bu mesa

feyi mevcud vapurlardan pek fark

~· bir zamanda katetmiştir. 

işim çıktı. Geceyi İstanbulda g<>
çirdiğim için size uğrıyamadım. 

Beni affediniz! 

Bayan Pakize çok heyecanlıydı. 
O zaten müstakbel damadını her 
görüşünde heyecanlanır, kalbi tu
tar, hatta hazan da başını Niha
dın omuzuna dayar, göğsiinü şi
şirerek birk_aç dakika böylece ne
fes alıp dinlendikten sonra kendi
ne gelirdi. 

Bu sefer de ayni hareketi tek -
rarlamak istedi. Fakat, Nihad a
yakta duruyordu. O da telaşlı ve 
zihnen meşgul görünüyordu. 

Bayan Pakize o gün, her zaman 
oynadığı rolii yapamamış ve kızı
nın yanına oturmuştu. 

Konuşmağa başladılar. 

Bayan Pakize: 

- Ah şu yarın ne kadar uzadı 
bilseniz çocuklar! dedi. Uçuş sa
atleri yaklaştıkça kalbim çarp -
mağa başlıyor. 

Nihad siııarasını yaktı: 

1 

Bundan sonra; günahsız masu
mun cesedini ahırın döşemeleri 

altına gömmek istemişse se kay
nının karısı tarafından vak'a po
lise haber verilmiştir. 

Gelen memurlar; zavallı çocu -
ğun cesedini gömüldüğü yerden 
çıkarmışlardır. Bu sırada hain a
na; cinayetine bakamamış ve yap
tığı işe nadim olarak; kendi elile 
son nefesini verdiği yavrusunun 
cansız vücudünü üzerine kapanıp, 
ağlamış ve sonra bayılmıştır. 

Genç kadın tevkif olunmuştur. 

Hapisanede 
Eroin 
• • 
ıçmış --40 gun hapise 

mahkum oldu 
Ml'şhur sabıkalılardan Halid ha

pisanede eroin içerken cürmü meş

hnd halinde yakalanmıştır. Halid 

dün asliye 5 inci cürmü meşhud 

mahkemesine verilmiştir. 

Marmara Hasan ile Cici Celal 

bu meseleden dolayı şahid olarak 

dinlenmişlerdir. Neticede muha • 
keme Halidin cürmünii sabit gö

rerek 1 ay 10 gün hapse ve 10 lira 

para cezasına mahkı1m etmiştir. 

Halid evvelce sirkatten 1,5 sene 
hapse mahkum olduğundan bu 

cezası, yeniden mahkı1miyetine 

ilave olunacaktır. 

- Hayatta insanı heyecanlan -
dıran öyle Jıadiseler vardır ki, u
çuşta duyulan heyecan solda sıfır 
kalır. 

Perihan atıldı: 

- Siz havada uçmağa alışık ol
duğunuz için böyle söyliiyorsunuz. 
Halbuki biz ilk defa uçacağu. 

Ve annesine döndü: 

- Öyle değil mi, anne? 
Bayan Pakize, damadının yü

züne bakarak başını salladı: 

- Öyle ya. Yarın - Allah kıs -
met ederse - ilk defa havalanaca
ğız. 

Nihad dudağının ncile güldü: 
- Hakkınız. var! Herkes, hadi

seleri kendi görüşüne göre mu -
hakeme eder. 

Sonra birden gözlerini yere in
dirdi: 

- Allah verede davetlilerin ya
nı.ru!Jl mahcub olmasak ... 

[Devamı var] 

·ı Çek • Macar ih~ 
Yazan: Ahmed Şükril 

Münih anlaşmasındanbtl' 
Macar davasının halli iç•~· 
temaslar iki tarafın nok~ 
rını birdenbir~ yaklaştır 
makla beraber, ihtilaf he~: 
!edilmiş değildir. Dava""' 

safhası vardır: cı 
1 - Macaristanın ?Ja ,ı 

meskun olan toprakları rıı 
dutları içine alması. 

2- Macaristan ile Polo~ 
sında müşterek bir hudU ıJ' 
ni için Rütenyanın J\'laC 

ilhakı. ıJ 
Davanın bu ikinci. sa!hd• 

bütün suya düşmemışse '* 
ziyade zayıflamıştır. ~~ ~ 
ki, Macarlarla hiçbir ırk~ 
sebeti olmıyan Rüten'Ier~ 
ristana ilhakına Po1on)11 

İtalyadan başka hiçbir d~~ 
raftar değildir. Roman) 
projeye muvafakatini terıı'. 
için Polonya Hariciye Ve~ 
tarafından Bükreşe yar11 

yahat müsbet netice verııı' 
tir. Romanyanın bu müŞ1' 
dut meselesine imale edılC1 anlaşılmaktodır. Fakat d', 
hemmiyetli \'e şüphesiz dBJ 
essir mukavemet Alıtıııt' . ,. 
gelmektedir. Alman g 
Macar davasının ancak ;ı,;J 
rin kendi mukadderatlarıı' 
kim olmaları prcnsipi dS 
halledilebileceğini ileri ~ 
tedirler. Bu ~özlerin mal' 
dur ki, Almanva, Macar!; 
münasebetı olmıyan R" 
Macaristana iltihak etıneıe 
raftar değildir. AlTI'an g"' 
Bek'in Romanya seyahat~ 
simsiz• ve hatta cmünB 
teiakki etmektedırler 

İtalyaya gelince; bU ~ 
ötedenberi himave ctitğı · 

• . f 
ristana cemile olsun dıye . 
rek hudnd meselesine tJrj 
duğu şüphesizdir. Fahat 
!ar Almanyaııın buna r.ı 
met ethğini bildikleri İÇ'~ 
teriz davranmaktadırlar. ~ 
rupaya aid herhantr uır 
de Almanya ile ihtilafa d 
ccğinin şayi olmasındaJl 
son derece çekinmcktcd;!,. 
ziyette Romanya mcselcsı 
lonya emellerine uygu!l .. 
halledilmesi ihtimali ço~ 

Macar ekalliyetleri nı~ 
gelince; bu noktada Ma~1 hakkı Almanya da dnlıl 
halde bütün büyük de''ıc 
rafından teslim edi!mdcl 
caristan garpta Bratislo'11 

lıyarak şarka doğru Ror113 

duduna kadar uzanan iJ1 
zun bir şerit arazi iStd 

o' bu toprakların mesal:.lS• 
kilometre murabbaı kad; 
zerinde bir milyondan . a 
fus yaşıyor \'e Bratisla'· ~. 
ve Uzhorod gibi büyük ' 
miyetli şehirleri de ilıti''3, 

dS' tedir. Çekler ve yahud ,r. 
!ar, Macar iddialarına k 1 
defa mukabil teklifte bU!ı" 
!ardır. Bu tekliflerin her pf 
dilerini, Macar nokta•~ 
doğru bir adım daha )tlf. 
mış olmakla beraber, b ;; 
göründüğünden ziyade u ıı" 
lunuyorlar. Komarnod3 

müzakerelerd!' Slovaklar, 
me kapısını, Macar ekaJltl r 
otonomi vermeyi teklıf jf 
açtılar. Macarlar toprak~ 
te ısrar edince Bratisla' 9 
nubu şarltisine düşeJI fi 
mıntakasını terketmiye ııl' 
lar. Komarno müzake~ 
nun üzerine inkıtaa u ~' 
carlar Münih anlaşın•~ 
narak dört devlet ko ~ 
içtimaa çağırılmasını ısl f 
kat Almanya, Çeklerle ,ı+' 
ra, aralarında anlaşıus!rıı 
siye etti. AlmanyanıJI ~ 
pa işine İngiltere ve f ,,ıı: 
rıştırmak istemediği tı 

Je du. Almanyanın vazı . Jıı'. 

olduğunu gören ÇekJeı' f1' 
anlaştılar. İngiltere ve &ıl' 
ve hatta İtalyadan yar ~' 
edilemiyeceğini anhY8~ 

1 
1 

da Berlinin iyi naısnn if 
mak için t~şebbüse gı~, 
Almanya ile cher salınıef 
ği yapmayı teklif etti ,p 
yanın kendisine ya1''8~,ıl 
orta Avrupa devletine 

\Devamı 1 ancı 
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Hafriyat işleri 
Trakya ve süıtanah· 
ınet kazıları kış mD· 

nasebetile tatil edildi 
Müzelerin üstündeki binada restorasyon 
esasına göre yeni bir mezar salonu açılıyor 

Eski Tephane binasının tamiri 
için tahsisat geldl 

ho~akyada yapılan arkeolojik 
~ı·ıyaı ın . 

edilnu t. evsıın dolayınle tatil 
nı.. ' ır. Tarih Kunıınu namına 

tueler umum ınu·· d" I" "'' •v· . ur u,.~ mu -
1.1\i tarafında id . zıı. n are edilen kıı-ce:. gelecek sene devam edHe-

Trakyadalti h "yük!· d ık 
kıyınetli o er e ç an 
ru . -~alar İstanbııla geti -
dn~' ınuzeler idaresine tevdi e
~tir. 

llö .. 
rııeı;ı~erden hakiki şekilde bir 
zar VUcude getirilecek, bu me
y restorasyon usulüne uyularak 
ils;.ılacak ve müzeler idaresinin 
tir ~deki binada teşhlr edilecek
ıa; u hususta müzeler idaresi 

nlırıgelen tertibatı almaktadır. 
.,,,. ığer taraftan Süleymaniyede 
<1>rk Ve . l' 
Ilı.. ıs am eserleri müzesi 
uşıenuıatından ve Mimar Sinan 

eserıerind 
~ en olan eski tabhane bi-

nasının tamiratına başlanmak ü
zere beklenilen 6000 liralık tahsi-

sat gelmiştir. 
Cumhuriyet bayramından sonra 

tamirin ihalesi yapılacak, ve der
hal tamirata başlanacaktır. Bina 

tamir edildikten sonra evkaf mü
zesi deposunda buliınan kıymetli 
hahlarla meskc-lrit biı müzede teş

hir edll~cıtll, ılon muhtelif kıt'a -
lardan toplanan kitabe, harab çeş
me ve bina yaz1larile Türk motif
lerile müzeyyen antika asar da 
buraya getirilecektir. 

Yine mevsim dolayısile tatil 
edilen Akbıyık hafriyatına gele
cek sene devam edilecektir. Bu 

itibarla şimdi memleketine gitmiş 
olan profesör Bakster ilkbaharda 

tekrar şehrimize gelerek kazıla -
rına başlıyacaktır. 

:-:::-~:--..::::;;;;;:::::::::::::::::::::::::=--~~~ 

~OÇOK HABERLER 
llliş~~udüste üç kişi idam edil • 

~ * Genel Kurmay Başkanı Ma
d" al _Fevzi Çakmak, Ankaraya ı 
0ıunııof' -. Ur. 

ıaı* Bayramda bütün nakil vası
de arı .levka!Me tarifeler tatbik e-

rek bütün' <lec vasıtalarını tahrik e-
tıs ekler ve ayni zamanda geceya
ler 1.1\<lan çok sonraya kadar sefer-

e devanı edeceklerdir. 

çö~ Ziraat Vekaleti beynelmilel 
e..ı•'.'ti haiz bir ziraat mütehassısı 

""bnıştir, 
S .:* lhtiy acı karşılamak üzere 
r:ıer Bank kati derecede Aıne
ıır aıı. bezi imal etmeğe karar ver-

ıştu-. 

* Bulgaristanda 80 kişi kar al· 
tında kalmıştır. Daha bu zaman· 
da misli ender görülen kış başla· 
mıştır. * Cumhuriyet bayramıınınu.zı 
filme almak üzere yarın sabah Av
rupadan iki filim operatörü ge • 
lecektir. * Muallimlerin mesken bedel
leri ilrinciteşrinde verilecektir. 
* Bazı kasaba ve köylerde ya

sak olan eski ölçü aletlerinin hfila 
kullanılmakta olduğu görülmüş, 

bunwı şiddetle men'i için tedbir
ler alınıruştır. * Karabük inşaatını gözden ge
çirmek üzere önümüzdeki hafta 
İngiltereden bir heyet gelecektir. 
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Denizbank 
iskeleleri 
Yenileştiriliyor 

/ Pazarlıksız 
Satış 

" 
lktısadi meseleler 
-------------------------------------Yeni şeker fabrikası it

~~ 
·*OZOR! TAKLAR 

Denizbank idaresi birçok va -
pur iskelelerini tamir ettirmeğe 

başlamıştır. 

Ezcümle Heybeliada iskelesi; ye· 
niden denilebilcek bir şekilde e
saslı surette inşa olunmaktadır. 

İskelenin üzerine memurlar ve 
halk için modern bir bina ilave 
olunacaktır. 

Ayrıca yolcuların vapurlardan 
iskelenin; üst katına çıkabilme • 
leri içlıı de yeni tertibat ilave o
lunacaktır. 

Haydarpaşa iskelesinin de de
nizle iltisakı olan kısmı kaınilen 
betona tahvil olunacaktır. Kadı
köy iskelesinde de yeni bazı ta- \ 
mirat yapılacaktır. 

Bu iskelenin yeniden boyan -
ması bitmiştir. Denizbank; bütün 
vapur iskelelerinde halkın istira
hatine ve temizliğine fevkalade 
itina olunmasını ayrıca bütün gişe 
başmemurluklarına tebliğ et~tir. 

-0---

Kontrol devam 
ediyor 

Belediye reisliğinden verilen e
mir üzerine her tarafta; pazarlıksız 

Susgırlık veya Manisada 
• satış kanununun tatbikatının sıkı kurulacak 

bir şekilde kontroluna başlanmış

tır. Bu hususta yeni bazı tedbir • 
ler daha alınmak üzeredir. 

tedklkler biter bitmez inşa 
geçilecek 

fa aliye· 
Kanunun ruhuna uygunsuz ha· 

reket edenler dikkatle takib olu -

narak hemen cezalandırılacaklar· 
dır. 

Bilhassa etiketlerde sıkı bir şe
kilde kontrol edilecektir. 

Hiçbir esasa ve sebebe istinad 

etmeden etiket değiştirenler der· 

hal kanun yolile takib olunacak -
!ardır. 

Piliç 

t 1 ne 
Yeni bir şeker fabrikasının ku· 

rulacağını yazmıştık. Bu hususta 
yapılan tetkikler neticesinde bu 
yeni şeker fabrikasının cSusgır

lık• civarında c Yayaköy. de ya
hut o civardaki münasip bir bir 
sahaya kurulması kararlaştırılmış
tır. 

Bu maksatla Vekalet mütehas
sıslarından Mazhar, Susgırlığa 

gitmiş ve ova köy !erinin bu işe ait 
krokilerini yapmıştır. 

Şimdilik alınan neticeye göre o 
havalide bir dönümden vasati o
larak ,3, ton •pancar• alınabile
cektir. 

Bu da müstahsile - §imdilti pan

car fiatlarına göre - 30 lira temin 

edecektir. 

Halbuki ayni çiftçiler buğday 

vesaire ekerek şimdi 5 dönüm a

raziden 15 lira temin edebildikle

rinden hepsi pancar yetiştirmeyi 

kararlaştırmışlardır. 

Mütehassıs; bugünlerde Sus • 
gırlıktan Manisaya geçecek ve o
radaki tetkkilerini bitirdikten 

sonra fabrikanın inşa mahalli ola-

rak ya Susığırlık veya Manisa se
çilecektir. 

Samin in 
Muhakemesı 

Gelmiyen şahidler Viadüklü IEminönü meydanı 
Üç gü~~!~~~d~ Hüdayi Yallar Daha ziyade 

isminde bir genci bıçakla öldür - 1 

mekten suçlu Piliç Sa~in meş- Nafıa vakileti bunu Gen·ışlet"ıleıl"ek 
hud suçlar kanununa gore muha- v • \1 
kemesine dün ağırceza mahkeme- begenmedı 
sinde başlanmıştır. Şehircilik mütf'hassısı Prost, B haritasının da t~tbi-

Dünkü celsede bazı şahidler din· şehrin muhteHf yerlerinde via· 

lenmişler muhakemeye gelmiyen 

diğer şahidlerin celbi için başka 
güne bırakılmıştır. 

Hem sevdiğini hem 
babasın vurmuş 

Suçlunu;~hkeme· 
eine başlandı 

Sevdiği Pembe ismindeki kızı 
öldürmek ve Pembenin babası 

Mustafayı da yaralamaktan suçlu 

olarak adliyeye verilmiş olan Ça-

lüklü yollar açılmasını m ıvafık 
görmüş, hükfımetçe tasvib edilen 
esas plandan sonra nazım pla
nile detay plarunı da buna göre 
tanzime başlamıştı. 

Bu arada Meyit yokuşundan 

Taksime kadar uzanacak ve Gazi 
köprüsü vasıtasile Yenikapıy1 

Taksime bağlıyacak caddenin de 
viadüklü olması kararlaştırılmış

tı. Fakat Nafıa Vekaleti bu yolun 
bu şekilde olmasını bazı sebebler 
tahtında kabul etmemiştir. 

Şehircilik mütehassısı Prost, 
şimdi bu cadde için yeni bir şekil 
aramaya başlaml§tır. 

• 
iki milyon 
Lira lazııı1 

kine imkan hasıl 
oluyor 

Eminönü meydanının açılması 
için A ve B rumuzlar= yaşıyan 

iki plan hazırlanmıştı. Bunlardan 

evvela A işaretlisi tatbik edile -
cek meydan açılıp düzeltildikten 
~onra da B haritasına geçilecekti. 

Nafıa Vekaleti A haritasının 

gösterdiği istimlaklerin yapılması 

için 1. 700,000 lira tahsis etmişti. 

Bugüne kadar yapılan istimlak -

lerden elde edllen neticeye göre, 
A harjtasile gösterilen istimlak -

ler tamamlaııdıktan sonra Bele -
diyeye bu 1,700,000 liradan 250 bin 
lira kalacaktır . 

Bu para ile B hartasının derhal 
tatbikatına geçilecek, bu suretle 

meydanın güzelleştirilme işi daha 

iyi bir şekilde yapılabilecektir. 

On beşinci Cumhuriyet yılını 

kutlulamak için her tarafta coş
kun bir hararetle hazırlıklar yapı· 
lıyor. Bu hazırlıkların en orta gö• 
rünörleri şüphe yok ki Jıüyük cad
delere yapılan •tak• Iardır. Bir 
defa •tak• şilphe yok ki bir mi
mari eseridir. Bunları kimlerin 
yaptıklarını bilmiyoruz. Fakat 
estetik itibarile fevkalade iyi bir 
düşünüşün ve isabetli bir ZC\ kin 
mahsulü olduklarım sö~·lemek 
fazla nikbinlik olur. 

Klasik ve modern bu kadar gü
zel yapı varlığımızın yanında bu 
takların daha ihtişamlı ve daha 
ziyade bir zevki bediinin mahsulü 
olmalarını temenni etnıiycl·ek 
kimse yoktur. 

Bundan başka Şişhane yokuşu
nu darlaştıran ve heyeti nmuıni
yesini layıkile ve miikemıneliyeti
le gösterebilecek mesafeden mah
rum olan kaldırım takı da Kasun
paşaya inen ve caddenin genişle
diği noktada yapılsaydı, Beyoğlu 
belediye dairesinin önünden ba
kıldığı zaman olduğu gibi görii
nebilecek bir mevk.ie S&hip olur
du. 

Galatasarayında altından yal
DLZ tramvaytn geçn1csine nıüsaa
de edilerek yapılmış taka gelince 
bunun için bir şey söy )emeğe bile 
lüzum yoktur. Zira bu Meta bir 
Sedıliçin manzarasını arzediyor. 

Eminönü meydanına gelelim. 
Burada malum olduğu üzere Ye
nicamiin nıeydaıın çıkn1ası i~in 
yıkılmakta olan bi· ...Jarın çirkin 
manzarası devam edip gidiyor. Şu 
On beşinci yıl şerefine oraya hed
medilen yerlerin boyunca \'Cenin

ce bir tak yapılması şüphe yok ki 
isabetli olurdu. Üzeriııdcn Yeni
camün minareleri fışkıran ve yı
kıntının çirkin manzarasını ka
payan bu tak. Köprii üstünden 
bakıldığı zaman geniş meydanı 

süsleyen bir \iarlık olurdu. 
Velhasıl gönlümüzün şu dilek

lerinin hüliısasıru buracığa kay
detmeden geçıniyelim. !\laksa -
dımız, böyle şerefli ve mes'ud gün· 
)erde şehrimizi süslemek için )·a
pacağın1ız tezahürlerin estetik ba
kınıından dnh aziyade ınükenunc
liyetini temin edebilmek için bıın
ların ınütehassıs bir san'at bliro· 
sandan geçnıesini temenni etn1ck· 
tir. 

HALK FİLOZOFU 

B haritasına dahil kısımlardan 1 
ilkönce Emlak Bankasının bulun-

duğu ada ile Valde hanile balık -

hane arasındaki ada kaldırılacak
tır. 

Birimizin derdi 
Hepimizin derdi 

--ı-ı--

Vapurlarda 
Talebe 
Pasoları 

Bu topraklar ne ze· 
man ka idır•lacak ? 

Edirnekapıda Kariye camı. 
civannda oturan biı· okuyucu -
muzdan aldığımız bir mektub
da ezcümle şöyle denilmek -
tedir: 
•- Edirnekapı traınva.yının, 

kapıya doğru döndüğü yerden 
Kariye camiine giden bir cad
de vardır. Bu caddenin yarı ye
rinde ve giderken solda bir 
Terl<os su deposu bulunmak -
tadır. Bundan, takriben iki ay 
evvel bu deponun önünde, yani 
caddenin orta yerinde, ana bo
ruyu meydana çıkarmak için 
toprağı bir hayli kazdılar ve 
buraya çok geniş bir çukur aç
tılar. Bu çukura, betonla bir 
mahzen şekli verilerek içi boş 

kalacak ve icabında buraya bir 
üst kapaktan inilecekrniş .. Ala! 
yapılan faydalı her şeyi can ve 
gönülden alkışlarız. Ancak bi

zi, bu civarda oturanları alaka· 
dar eden cihet şudur: Bu çu • 
kurdan çıkarılan toprak cad • 
deyi k3milen kaplamış, 2 ay • 
danberi buradan vesaiti nak· 
!iye geçemediğı gibi yağmurlu 
havalarda bir çamur deryasına 
dönen ve bir kenarda bırakıl • 
mış daracık bir geçidden yol • 
cuların geçmesi iınkansızlaşı • 
yor. Yağmurun altında ıslan• 

rak, nereden geçeceklerini şa. 

ş1ranlann arka sokakların ça
murlarına batarak evlerine gi· 
dip gelenlerin hali cidi ı fe • 
cidır. Bu hal böyle dal ka· 
dar zaman devam edecek ve bu 
çukur ne zaman kapatılacak? 
Çok işlek bir cadde olan bu 
yerden geçenler daha uzun müd· 
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Dört mühim nokta 

lngiliz Başvekilinin Milletler 
(ırasında bulmak istediği sulh 

anlaşmaları 
çok ihtilaflarla karşılaşıyor Bir 

temamile 
ve sulh 

Ingiliz Başvekilinin Avrupa sul
hunu korumak için büyük büyük 
projeleri olduğundan bahsedilen 
gtinler olmuştu. Bundan bir ay 
evvel hep bu projelerden bahso
lunuyor. Çekoslovakyanın Avru
pa sulhu yolunda feda edildiği za
manlar hep istikbale göre geni§ 
tasavvurlar beslendiği söyleniyor- • 
du. Çünkü Avrupa sulhunu teh
did eden meseleler yalnız Çekos
lovakya işleri, Südet Almanlarıruıı 
vaziyeti değildi. 

O halde o projeler ne oldu? Av
rupa sulhunu tehlikeye koyacak 
bütün meseleleri tasfiye ederek 
bir neticeye varmak ve umuırll 
bir anlaşma elde etmek fikrinin 
bırakılmış olmadığı anlaşılıyor. 

Yeni gelen İngiliz gazetelerinde 
bu bahsin tazelendiği ve Başve -
kilin birkaç vakittir istirahat için 
çekildiği İskoçyadan Lodraya av
deti üzerine bu meseleyi artik ka
binede mevzuu bahsetmek sırası 
geldiği yazılmaktadır. 

Dört noktadan bahsediliyor: 
•Son Telgraf• bundan evvel 

muhtelif vesilelerle bu noktalara 
dair neler söylerydiğini Avrupa 
gazetelerinden hulasa ederek bu 
sütunlarda yazmıştı. Bugün yine 
o dört noktaya dönmek lazım ge
liyor. Ancak vaziyette başka bir 
inkişaf olduğunu da ilave etmek 
icab ediyor. Daha evvel yazılmış 
olanlarla bugün yazılacak olan
lar arasında şayanı dikkat bir fark 
olması tabiidir. 

1- İngiltere ile İtalya arasında 
altı yedi ay evvel imzalanmış olan 
itilafın tatbikine geçmek. Yani 
İngiltere artık İtalya Kralının Ha
beşistan imparatoru olduğunu ta
nıyacak. Fakat vaziyette bir yeni
lik vardır ki o da buna mukabil 
Romanın da Avrupada umumi bir 
anlaşmaya varmak için Londra 
ile teşriki mesai edeceğidir. 

2- İspanya işlerinin pek pü -
rüzlü olduğunu söylemeğe lüzum 
olmasa gerek. İtalya artik İspan
ya dahili harbinin yatışması için 
lazım gelen yardımı göstermeyi 
kabul etmiştir. İspanyadaki İtal
yan gönüllüleri geri çekilmek su
retile artık İspanya dah•li harbi
nin yalnız İspanyollar arasmda 
kalan bir kavga şekline inmesi İ
talyanlarca da muvafık gö.ülmüş
tür. 

Bu böyle olunca İspanyada bir
birlerile döğüşen iki taraf arasın-

CUMA GÜNÜ 9 
Mati ,e• e•den itibaren 
CUMHU~ıYET BA YRAMl 

ŞEREFiNE 

TA~T.~iM 1 

Sahra kızı 
LEYLA 
T ür kçe SözlU va Şar· 

kılı B UyUk Şark f ilm ini 
Takdim eJec~ktir. 

elde edil • 
emıyor 

o 
• ' 

I 

\ 

gelecektir. Başlıca komşunun dn 
Fransa olduğunu söylemeğe lü -
zum olmasa gerek. Yalnız bu ka
darla kalınmıyacak: Umuırll su -
rette bir iktısadi anlaşmaya var
mak lazım geliyor ki bunıın için 
de iktıza eden müzakerelere giri
şilecektir. 

Bu arada Almanların müstem
leke davası da gözden geçirile -
cek demektir. 

Ckçenlerde yine bu sütunlarda 
bahsedilmişti ki İngiliz Başveki -
lini meşgul eden işler yalny: Av
rupa vaziyeti değildir diye. İngil
tere ile Japonyanın arası hayli za
mandanberi iyi gitmemektedir. 
İngiliz Başvekili ne kadar pürüzlü 
işler varsa bunları tasfiye etmek 
lazım geldiği kanaati ile hareket 
ederken Londra - Tokyo münase
batını şimdiki halde bırakmak is
temiyecek deniyordu. İki taraf a
rasında bir !"Üzakere zemini bu
lunacak, diye düşünülüyordu. U
zak Şarktaki vaziyet İngiltereyi 
bugün çok meşgul etmektedir. O
nun için İngiliz Başvekilinin pro
jEsinde 4 üncü nokta olarak da bu 
gelmektedir: 

--~·--

Deyli Ekspres gazetesi bundan 
bahsederken diyor ki 

da bir tavassut çaresi aramanın da
ha kolaylaşacağı ümid ediliyor. 
ispanyada Cumhuriyet hiikfuneti 
ayni memleket evladları arasında 
iki seneden fazla bir zamandan -
beri devam eden harbin bir niha
yete ermesi için lazım gelen gay
reti göstermek hususunda nasıl 

bir arzu beslediğini daha evvel 
bildirmiştir. 

aranacaktır. Fakat bunun için Al

manya ile komşuları arasında bir 
emniyet misakı aktedilmek lAzım 

Londrada zannedildiğine göre J a
ponlar Hankov ile Kantonu aldik
tan sonra Çin ile Japonya arasın-

( Devamı 7 inô sahifede) 

Güzel kad ı n k ıyafetine 

Ademi müdahale komitesinin 
katibi İspanyadaki General Fran 
ko ile bir taraftan, Barselondaki 
Cumhuriyet hükfuneti ile diğer 
taraftan temasa memur edilmek 
suretile arada bir uzlaşma zemi
ni arandığı gösteriliyor. 

3- Bundan sonra gelen mühim 
nokta da Almanyanın vaziyetidir. 
İngiliz Başvekili artık kat'i suret
te şunu öğrenmek için teşebbüse 
geçecektir: Almanyanın "llaksadı 
nedir?. 

Deyli Ekspres gazetesı bu nok
tadan bahsederken Başvekilin Her 
Hitlere müracaat ederek maksa
dı ne olduğunu ve neden şikayetçi 
bulunduğunu öğrenmek istiyeceğl 

gibi tekrar karşıkarşıya gelerek ko 
nuşmak için de imkan arıyacak -
tır. İngiliz mehafili ise anlaşmak 
imkanlarının bulunacağı ümidin
dedir. 

-polis haf iyesi • 
gıren 

Devletler arasında birbirlerile 
siliihlanma yarışı devam ediyor. 
Bu yarışı durdurmak çareleri de 

Mako Goldştayn, maruf bir \ 

1 
yankesicidir. Bilhassa kadın çan

talarını çarpmakla şöhret almış -

tır. 

Zabıta, bu usta yankesiciyi iş ü
zerinde yakalamak için en muk-

Dilenciliği nesilden nesle sörüp ııötüren bir 
dilenci! 

Gedik yapan, 
Ocak kuran, 
Mekteb açan bir dilenci! 
Hsris, 
Tutkun, 
Dilenciliği bir meslek, san'at, I~ haline sokan 

bir dilenci. 
Dilencilerin pir ve üstadı! 
Bir köşesine sinip oturduğu enkaz yığınının 

içinde değneğini eline aldı ve ucile de yerde toprak 
üstünde ve bir çuval eskisinin arasında uyuyan üg 
çocuğu dürttü: 

- Hişt ... Domuzun kızları ..• 

- Hey, itoğlu itler. Sabah oldu. Daha ne uyu
yorsunuz?. 

- Kız kız . .. Netameli piç kalksana. Hayırlı bir 
veled olsaydın zaten bu hale düşmezdin! 

Çocuklar hiç cevab vermeden birer birer kalk
tılar, gözlerini oğuşturarak sıra ile pirlerinin önü
ne gittiler, el, etek öpüp karşısında diz çöktüler ve 
beklediler! İhtiyar ve matrabaz dilenci, hesabı a-

Edebi Roman 
No. 143 

çık vermiş bir tahsildar hıncı ile içlerindeki en 
küçük kıza: 

- Gel buraya ... 
Diye işaret etti; kız korka korka, sarara sarara 

ürkek adımlarla patronuna iyice yanaştı, durdu. 
Tek gözlü ihtiyar, bu güzel, şirin, şuh; kumral saçlı, 
hafif, çok hafif, beyaztan pek ayrık esmer; küçük 
ağızlı, küçük burunlu, Hlciverd gözlü, narin, sülün 
yapılı, cazib, ahenktar sesli; fakat pislik, murdarlık 
içinde yüzen; ag, çıplak, sefil, boynu bükük kızın 
kulağından şiddetle tuttu, çekti; gaddar, merha
metten zerre kadar nasibsiz bir dağ adamı azgın
lığile bir şamar bir yüzüne, bir şamar öbür yüzüna 
çarptı! Kızcağız: 

-Aay ay ay ..• 

Hindli 
Fakirlerin 
Esrarı 

HIKAYj 
iki BAHAR ARASI. 

Yazan: MURAT KAYAHAN 

··-- (Evvelki sayıdan devam) 

Diridiri toprağa 
gömülen 

Bir türlü gece yarısından son
ra verilen bu randevunun hikme
tini anlıyamamıştım. 

sinde bir çok gönüllerde h~ 
mineyt sahibi bir flört profe~· 

idi. u 
Kendisinden, yakın tanıdıl< ır# 

rıma verdiği kıymetli ve yer 
nasihatlere benzer kısa bir .. ~ 
almayı düşündüm. Fakat giiJ1 
mün her saatinde meşgul Bu adamlar nasıl 

yaşarlar? 
Sırtlarında adi, kalın ve kaba 

bir gömlekten başka bir şey bu -
lunmıyan, ömürlerinde bir dam 
altında yatmıyan, şunun bunun 
yardımı, sadakası ile geçinen fa -
kirlere Hindistanda pek çok tesa
düf olunur. 

Bunlar, bildiğimiz dilenciler 
değil, birtakım mutaassıplardır 

ki riyazet veya kesri nefisle şeref 
ve şöhret kazanmak isterler ve 
vücutlarını birtakım garip vazi
yetlerle işkenceye koyarlar, bu 
suretle ibadet ederler. 

Züht ve riyazelleri pek korkunç 
ve hazan da pek iğrençtir. İnsan 
bakmaktan çekinir; yanlarına yak
laşmak istemez. O kadar pis ko
karlar ki... 

Fakat onlar, bunu hissetmezler, 
asla müteessit de olmazlar. Sanki 
bu iğrenç halin, bu pisliğin far -
kında değillermiş gibi ... 

Fakirler, hazan aylarca yemez
ler, içmezler. Nasıl yaşarlar? ... 
Bilinemez... Bazan vücutlerinin 
ötesini berisini delik deşik eder
ler, kocaman yaralar açarlar, u
zuvlarından bir veya birkaçını 

kırarlar, keserler ve kendilerini 
kasden sakat bırakırlar. Bazan da 
iri çivileri kafalarına, ötelerine 
berilerine sokarlar. Hançerler, 
sivri bıçaklar üzerinde yürürler, 
otururlar, günlerce ve haftalarca 
uzanıp yatarlar. yahut ta ömür -
!eri oldukça gayri tabii bir vazi
yette, bilfarz azalarından birisi 
gerilmiş veya bükülmüş veyahut 
ta mafsalları kırıl<, başları aşağı 

ve ayakları yukarı dururlar. Ga
ribi şu ki bu vaziyetten asla mü
teessir olmazlar, bir eseri şikayet 
göstermezler. Alışkanlık diyor -
sun uz, değil mi? Belki... Fakat 
onlar, bu suretle nefeslerini Tan
rıya hasrettikleri zehabında bu -
lunurlar. 

* Fakirlerin bu hissizliği, duygu-
suzluğu, kayitsizliği birçok defa
lar, birçok maruf doktarlar tara
fından merak ve dikkatle tetkik 

(Devamı 7 inci sahifede) 

tedlr polislerden birisini memur 
etmiştir. · 

Polis, kadın kıyafetine girmiş 

ve yankesicinin dolaştığı yerler
de gezmeye başlamıştır. (Yukarı
daki resim bir dükkanın önünde 

dudaklarını boyarken alınmıştır.) 
Goldştayn, kadının para dolo 

çantasını açıp paraları aşırırken 

çantasını açıp paraları aşırmak 
1 

isterken kuvvetli bir elin bileğini 
tuttuğunu görünce işi anlamış, 

kurtulamak ve kaçmak istemiş. 
Bu sırada polis hafiyesile altalta, 
üstüste yerlere yuvarlanmışlar. 

Nihayet mağ!Up olmuş, Bu sırada 
da yaralanmıştır. 

Yazanı 

Ne olursa olsun, elbet sonunda 
bir şeyler çikaracak dedim. Fakat 
gece gündüz Beyoğlu caddesinde 
tabanı yanmış kedi gibi tur ya-

pan tanıdıklardan birinden akıl 

alayım ne olur ne olmaz belki !A
zım olur, diye düşündüm. 

Her halde llört üstadları yetiş
tiren Avrupada senelerce kalmış, 
Beyoğlunun birinci sınıf eğlen -
ce yerlerinde para yiyen bir ta
nıdıktan nasihat almak zorunda 
olacaktı. 

Sulbi bir kaç sene A vrupada 
tahsil hayatı geçirmiş İstanbul -
da da kuvvetli nasihatleri saye -

üstadı rahatsız edemedlJrl· 
Ne yapalım şans, boyıt 

büker kurbanlık koyun gibi 
yarısından sonra lçfn yapıl'~ 
vete icabet ederiz. 

* Gece .. bir sonbahar geee.ı-j: 
at 2. İstanbulun en canlı c• 
bomboş, renga renk kadırıl~ 
şitli delikanlının kaldırııııl J 
dan taşdığı bu cedde bU 

1
· 

(Devamı 7 inci salıl 
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kadar aç dolaştım... ~ 

Diye hıçkıra hıçkıra boyuna kendin! ~ 1 
faaya çalışıyordu. Fakat, bu.. müdafaa, lı~ 
masum göz yaşları, feryad gaddar patronıJ11 , ~ 

na bile girmedi. Kızı bir defa daha kulağıll"1 

tup salladı, salladı: 
- Haydi defol Piç! 
Diye itti, beş on adtm fırlattı, kızca#11 

yüzükoyun nefessiz kapandı kaldı! ~ 

Etem izzet BENiCE 

Refik muhayyelesini zirüzeber eden b~ ~ 
tış ve yere kapanış sahnesine kendisini o r 
kaptırmış ve o kadar içten inanmıştı ki, e 

Diye bir defa kıvrandı, askıdaki kulağının 

dairesi içinde döndü döndü, hüngür hüngür ağla
mıya başladı. Ve ... ihtiyar söylenmiye devam etti: 

- Köpoğlusu. Dün akşam otuz beş para ile 
geldin. Koca günde hiç bu kadar para olur mu? 

- Vallahi bu kadardı. Gözlerim çıksın bu k a
dardı. 

- Sus yalan söyleme. Ne yaptın bakayım~. 
Hüngür hüngür ağlıyan ve kulağını çeken ele 

yapışıp sancıya tutulmuş gibi kıvrım kıvrım olan 
kızcağız: 

- Vallahi değil ... Dün hiç kimse para verme
di. Kimin önüne çıktımsa, ben Allahtan zengin de
ğilim. dedi, yürüdü! Dün ahçı bile bir dilim artık 
ekmek vermedi ki. karrunu doyurayım. Akşama 

saniyede hizmetçi kız kapıyı vurup da: l<ıı 
- Beyefendi... lı 
Diye seslenmeseydi ihtimal çıldıracslC• 
- Vah zavallı Meral!.. 
Diye yerinden fırlıyacak, r' ıı 

kırıktan boğulan kızını kucaklayıp kaldı.rııı' 
raşacak, sonra da tek gözlil usta dllenc!ııill ~i 
zına sarılacak: ida 

- Herif, seni öldüreceğim... ı;r ıı~ 

Diye barbar bağıracak, odanın lçtnd• ;, flllı 
necek, fakat, elleri yalnız hava tabakası 
pışacak! O zaman, herkea: 

- A .•• Delirdi!. 



Yirmi sene evvel 
mütarekeyi 

nasıl imzaladılar? 
.iman Erkô:ııı Harbiyesi o zaman
ı mağ/fıbiyeti imza etmemişlerdi 

~1""1 Mütarekede Avrupa 
I"- sene ev l 
.• ,, Yani 91 ve tam bu mev • 
Cj ecanh .. 8 sonbaharı pek 
~ 914 gunlerle geçiyordu ç·· • 

Yazına . un 
Vrupa harb· anberi devam eden 
e trıuttefıkl 1 

• a~ık Almanyanın 
ticeleni erının mağlubiyeti ile 

eı:lerek bYOrdu. Var kuvvetini sar 
taşrn u harbi kazanmak . . 

la . ış olan ıçın 
. ıkincit ri .Almanya nihayet 
lllareke ~ . nınde galiblerden 
Bu .. ıstıyordu. 

a trıutareked 
J\ltrıan en aylarca sonra 

lllh rnua~:d ağ.ır şartlarla dolu bir 
lıriyet· esı kabul etmek mec

ınde kal 
ı Bqşve .. acaktı. İngilterenin 

Is~n kılı ve umumt h bd 
•Ondan ar e 

en Vek . sonra olsun gelip ge
anı,h aYide pek · -°"" olan çok roller oy -

yetle yapılmış,, galib tarafı bunun 
farkına sonradan varmış ve bunu 
takdir etmekten kimse kendini a· 
lamamıştır. Bu muvaffakiyet ne
dir? .. Almanyanın acı bir surette 
mağlub oldujunu itiraf ile elini 
kolunu galiblere uzatarak teslim ı 
olması demek olan bir mütarekeyi 
herhangi bir Alman subayının im· 
za etmemesi!. Alman erkinıhar -
biyesi daima göğsünü gererek şu
nu söyliyebilmiştir: 

- Almanyanın mağlubiyetini 

gösteren bir vesikada hiçbir Al -
man subayının imzası yoktur!. 
Mareşal Foş'un karşısına bir Al

man subayı. değil, sivil bir nazır 
gönderiliyordu: Erzberger. 

yani Almanyanın ordusu, donan
ması, bütün kuvvetleri dağıtılırken 
Al!Jlaıı erkanıharbiyesinin de da
ğıtılacağı y:azılıyordu! .. Mütareke 
vesikasında hiç bir Alman suba -
yının imzası olmadığı Versay mu
ahedesinin kabııl edilmesi ğ.e Al-
manya için büyük bir mesele ol
muştur. 

1918 ikinciteşrinin 11 inci günü 
saat 11 de Mareşal Foş'un vago -
nunda Erzberger tarafından Al -
manya namına imzalanan müta -
reke artık tatbikat mevkiine gir
dikten sonra aylar geçiyordu. Ga
libler daha Almanyaya kabul et
tirecekleri sulh şartlarını hazırla
mamışlardı. 919 senesi şubatında 
Paris civarında Versayda Ameri
kan, İngiliz, Fransız, İtalyan ve 

Nilüfer havzası ~ n R 
Köylüye taksim 
Ediliyor 
Eld~ edilen erazl 
fevkalade nıUnbit 

Milyonlar sarfedilerek açılan 
kanallar sayesinde cNilüfer• hav
zasında, Bursa civarında 100 bin
lerce dönümlük arazi bataklık 
halinde kalmaktan kurtarılmıştır. 
Şimdiye kadar istüade edilemi

yen bu arazinin ziraate fevkalade 
müsait ve münbit olduğu anlaşı
larak bunlarm köylüye tevzii ka
rarlaştırılmıştır. 

Bu maksatla bir heyet teşkil o
lunmuştur. Heyet azaları, Bursa 
civarında her köyü dolaşarak ai
lelerin nüfus mevcudile araziye 
muhtaç kimseleri ve halen köylü
lerin malik oldukları araziyi tes
bi t etmektedirler. 

Bu işten sonra her nüfusa isa -
bet edecek olan arazi nisbet ve 
miktarı belli olarak hemen tevzi
ata başlanılacaktır. 

Bu fevkalade geniş araziye e
kilecek tohumlardan önümüzdeki 
yılda kısmen mahsul alınmasına 
çalışılacaktır. 

Bu suretle İstanbulun baş u
cunda komşu bir vilayetin zirat 
istihsali pek mühim miktarda ar
tacaktır. Ayni karar; sırasile, di· 
ğer bataklıktan kurtulan yerlerde 
ve civar köylere de tatbik oluna
caktır. 

• 

ın tıasıı k Loydcorc bu muahede
<ıtıraıarı abuı ettirildiğine dair 
'llclen Yi~~~eçenlerde neşretti -

Erzberger'in maiyetindekiler de 
hep sivillerden mürekkebdl He -
yet gitti. Mareşalin cephede bu -
lunan vagonunda kendisini göre-

daha humumt harbe bunlarla be- l===============·ı 
1 sene evvel.ki vekayi raber karIŞf!!IŞ olan bir~ok irili 

ufaklı devletin murahhnsları top
lanarak yeni sulh şartlarını hazır
lamağa koyıılmuşlardı. Fakat ta
biidir ki bütün bu hazırlıklarda en 
mühim rolü oynıyan Amerika, 
Fransa, İngiltere ve İtalya devlet
lerinin murahhnsları oluyordu. A
merika Cumhurreisi Vilson dün -
yada yeni bir sulh tesis edecek o
ları yeni muahede hazırlanırken 

mutlaka Avrupada bulunmak lü
zumunu hissederek Vaşingtondan 

kalkarak Parise gelmişti. Relıi Vil
son bir şahsiyettir. Dünyaya yeni 
sulh ve selUmet düsturları koya -
rak milletleri toplamak istiyordu. 
Milletler Cemiyetini kurmak isti
yordu. 
Fransanın Başvekili ve Harbiye 

nazırı olan Klemanso da harbin en 
çetin zamanlarında mücadele et
miş, idareyi sımsıkı tutarak mem
leketini zafere kavuşturmak iddia
sında idi. Bu da bir şahsiyet. 

(Devamı 7 inci sahifede) 
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ılk bahar tomurcukları K2til, daha evvel bir genç kızı da 
=-=====--=======-====-=======-=====-==-==-=-===========--=------1 

l'ar1 11.ı lldaki l 
/or. A.Irn afsıl~t şimdi tekrar rek Alm.anyanın .k:atlanmağa m~ 

bur kalacağı şartları öğrenmiş ol
dıılar. Bunlara zaten yazılmıştL 

Bütün Almanyanın limanları, üssü 
bahrileri, şimendiferleri, ve saire 
hep galiblere teslim edilecekti. 
Şartlar ağırdı. Fakat münakaşası 
kabil değildi. Galibler aşağı yuka
rı şöyle demişlerdi: · 

boğup öldürmüştü .•. IGARiB AiR DAVAI 
1l'ilen suı anlara Versayda kabııl 
lıırni v h muahedesi bugün ar· 

ı.ıo... ar c· · 
.:ı.llııltu ' ısmı yok bir şeydir. 

eyi ~lmanya böyle bir mu-
~t'rıan ~~ımamaktadır. Fakat 
lq tU etrn· manların onu nasıl 

1 bir tn IJi oldukları dalına me-
sıııh evzu olarak kalacaktır. 

"e~ ayıtnuahedesine varmadan 
ıı ,_ arca evvel .. 

a~tt>.J·ı , mutarekenin 
"'U.ı di •. a th... gı vardır ki bu da 

lt -·~rak d" 
lr. b" e ılecek bir keyfi-

"llı Unk" l sene u •Son Telgraf• da 
~1 taıe1 e~velki bugünlerin ha
ltıa 1 cnırken ·· l ıı arın mutareke için 
1hab1 Yolladıkları h t· 
~ etı-afınd . eye ın 

1 hugu·· akı malumatın hu-
tc: ııe b k llıı h ıra ılmıştı Lo · d 
tı atıratın . yı 

4 °ktanın a geçmeden evvel 
~Yor. A.Ir. aydınlanması ,Jazım 
er.,.,. .1anlar .. 

~.ııın mutareke ·· Rı~ e gır· mu -
ı Ve A. lŞ~ek üzere Fransız, 
~nın ba:enkan müttefik or
~ c areŞal F'~~andanı demek o
t bekleri Za ş un karşısına gön
ltt ırçok :rn tnan çok şayanı dik-
~ l'lrnuşıard <ınaıı bir harekette 
ağıub· ır. 

lb L"\ ıyet Çok . 
~tan ağırdır z t 
ır sız tn . a en 

b tdlleceg· . areşalinin karşı -
(ıtıı 1 za 

Ye ~ er bir şe man ınüzakere-
ll~k.al'l.netrnek y cereyan edecek 
(.-'- ere d • . l>ek beyhude "eli 

ot v egıl ı . 
lıq ardı. Al • Yalnız kabul t-

t'k. · C'\. tnanı e 
lıbıf.' ıstenen ın .. :ra kabul etti -
?tıaıı~a tarafında~ ~eke şartları 
ıa idi tdan isten ~z~lanmıştı. 
l\t . en ıtıraz de. ·1 tnan gı, 
l'tları erkanıh . 
r,ırı kabuı et arbıyesi için bu 
lay ~~~IC!biye~e~, .Y.ani Alman
cı de~/lılcıi. Alnını ıtıraf etmek 

llıa.ıt Tniş, attık any~da hüku • 
~ek 2;ere 1 galıblerle ko -

· ılrnı tnparato 

~:ı ~~ka~~~:liblerle r:a~~:: 
~Şçller~ına g:ıe:ıırak~~şlardı. 

a.n en ll1üı- er sıvıUerden 
rerıın erkanıhar~~kebdL Fakat 

l ette d arkasına ıyesi bu Yeni 
lt Ya,.. e kendis· geçerek Yeni 

"tnıştı ınden b va-
r. :Su eklenen 

ı-01 
rnuvaffaki-

- İşte bu şartları kabul ederse
niz, edersiniz. Etmezseniz çekilip 
gidersiniz. Biz de Almanya üzerl
ne harekete devam edeceğiz!.. 

Erzberger ağır mütareke şart -
larını görünce bunu kabul edip et
memesi için bir kere Berlinden 
danışmağa mecbur kalmıştı. He
men telgraf çekiyor. ·Aldığı telgraf 
•kabul ediniz!.• tarzında kısa bir 
cevabdan ibarettir!.. Fakat söylen
diğine göre bu telgrafta da imza 
yoktu! .. Bu bir mesele olmuş, son
radan tetkikat yapılarak bu merak
lı safhanın aydınlanması için ve
saik aranırken bir kere daha an
laşılmıştır ki mütareke kağıdını 

Erzberger imzalamadığı gibi ona 
Berlinden gelen cevabda da imza 
yoktu. Her halde muhakkak olan 
şudur ki ne mütareke kuğıdında 
ne de Berlinden Erzberger'e çeki
len cevab. telgrafında bir Alman 
subayının imzası görülmüştür. 

Bunun üzerine Erzberger işini 

bitirerek geri dönmüş, hakikaten 
Almanyanın mühim merkezleri, 
üssü bahrileri, donanması, meş -
hur Heligoland istihkamları ve sa
ier hep galib müttefiklere teslim 
ediliyordu. Alman erkanıharbiyesi 
bu ağır mağlUbiyet üzerine Alman
yanın yeniden kalkınması için 
çalışmağa ahdediyordu. Alamn er
kanıharbiyesinin an'aneleri vardı: 
Alman ordusunun şeref ve haysi
yetini korumak için bu ananeler 
nesilden nesle her Alman askerine 
pek çok düsturlar telkin edegel
miştir. 

Alman erkanıharbiyesinin oy • 
nadığı rol galiblerce meçhul de
ğildi. Onun için Versayda Alman 
murahhaslarına kabul ettirilen 
muahedPdekj ağır şartlar arasında, 

Obııln Hastanesinde mevkuf bulunan katil 
gündüz dolaşmıya çıkmıştı •.• 

Fakat sabaha karşı 
yatağında 

yatarken yakalandı 

cÇarpık bacaklı adam gece ya
kalandı.> Bu haber, Obon has • 
tahanesinden veriliyordu. 

Bu adam, 17 yaşında, Marselin 
adlı bir genç kızı boğup ölılürdü
ğü için tevkif olunmuştu. Katil, 

bir buçuk senedenberi hastaha • 
nede tedavi altında bulunan 32 
yaşlarında Omede Monestiye'dir. 
Fakat, sorgu esnasında hastaha· 

neden kaçmıya muvaffak olmu~ 
tur. 

Pazar gecesi hastalaı dan bazı
ları, yüzündeki çizgileri, elbise
sindeki yırtıkları görünce sebebi
ni sormuşlar. 

- Karışmayınız siz, avda i -
dirn .. . 

Demi§. Bazı günler hastahane-

(Devamı 7 inci sahifede) 

Rober lrvln deli değildir bir cinayet yapmak isf emi şt lr. 
Nevgork'da, bir paskalya günü Üç kişi öldüren 
bir heykeltraşın muhakemesi bugün başlıyor 
Katilin vazifesi değil. Tuvaletine itina ediyor 

sigarasını içiyor ve küstahça gülüyor 
Rober İrvin, bir papas çocuğu 

idi ve babası gibi papae olmak 
istiyordu. Akait ve kelam tahsile 
başladı, mali'lmatını da pek çok 
ilerletti. Fakat, birdenbire hey -
keltrllşlığa merak sardı, papaslığı 
tuketti. Otuz yaşında iken birçok 
sergilerde eserlerini teşhire ve 
şöhret kazanmıya muvaffak 
oldu. Münekkitler, ileride pek bü
yük bir san'atkar olacağını yazı
yorlardı. 

Fakat o, dini tesirlerden taına
mile kendini kurtaramamıştı. A
ra sıra zihni bunlarla meşgul olu
yordu. Bir kadına kur yaptığı za
man ·ona: 

- Beraber yaşıyalım, sizi her 
türlü günahlardan kurtarayım, 

tathir ve "tasfiye edeyim ... 

Diyordu. Sabit fikirlerinden 
biri de şu idi: İncilde zikrolunan 
yılan bahsi... Önce, Ademin cen
netten kovulmasına yılan degil, 
Havva idi, yani kadın ... 
cKadın ve yılan, yılan ve ka • 

dm ... ~ arasında bir fark görmü
yordu. Bir kadına gönül verdiği 
zamanlar Nevyork hayvanat mü
zesine gidiyor, uzun müddet yı
lanlara bakıyordu. 

Zihnini en çok işgal eden şey
lerden biri de (cinayet) ti. Onun 
fikrine göre cinayet bir ceza idi. 
Tanrı, Havvsya kapılan Ademi 
cezalandırmamış mı idi? Şu hal
de insanların da hemcinslerini 
cinayetle cezalandırmakta hakla
rı vardı 

Ben, (tam bir cinayet) yapmaya 
Bazan şöyle diyordu: 

- Caniler, ya budaladırlar 
kendi kendilerini ele verirler. Yıı 
da acemidirler. Ele geçmemek 

çarelerıni, usullerini bilmezler. 
muktedir olduğumu zannediyo-

rum. Zan değil, eminim. Yani öylt 
bir cinayet ki faili anlq.ı.lıuruya-

(Devamı 6 mcı aahifede) 
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Hankov'un 
,sukutu 
Münasebetile 

( ı inci sahifeden devam) 
Fakat ne İngiltere, ne de Avrupa 
henüz herşeyi kaybetmiş değil • 
dirler.• 

Epoque gazetesinden: 
cHankeu'nun düşmesi ve Çin 

mukavemetinin nihayet bulması, 
cihan tarihinde bir noktayı İ§a -

ret etmektedir. İkinci bir mağlO.b 
vardır ve bu mağlüb bizzat Çin.
den daha ağır surette yaralan • 
Illl§tır. Bu da beyaz ırk dünyası
dır. Dün vulrua gelen ve yarın 
vukua gelecek olan şeyler, bü -
tün Asyada çok büyük akisler 
husule getirecektir.> 

Pött Jurnal, diyor ki: 
cFransada biraz coğrafi malu

mata sahih olan, Hindiçininin Çin 
den pek o kadar uzak olmadığını 
bilen ve büyük garb devletleri a
rasındaki nifakın daima Mikado
larının ve askerl reislerinin ar -
kasında elbirliği etmiş olan Ja
ponların cür'etlerini ve teşebbüs
lerini teshil etmiş olduğunu bi
len kimselerin eksilt olmadığı 

zannedilmektedir.• 
Figaro gazetesinden: 
.. tngiltere Hariciye Nezaretin -

de ~imdiden bir tavassut projesi 
ihzar edilmektedir. Fakat bu ke
limenin manası nedir? İngilizler
ce, Çlndekl iktısadi ve mali men
faatlerinin muhafaza etmeğe ça
lışmak mevzuu bahis değildir. 

Yalıuz Hongkong'daki mevzile
rini ve Şanghaydaki imtiyazlı mm 
takalarını muhafaza etmeği U -
mid edebilirler. Maamalih bu im 
tiyazlı mıntakalar, halihazırda 

Japon makamatının kontrolüne 
tabi bulunmaktadır.• 
İCAB EDERSE BÜTÜN ÇİNİ 

ZAPTEDECEKLER 
Tokyo 26 (A.A.)- Hank:eunun 

ı;ukutu hakkında Havas Ajansı 

muhabirine beyanatta bulunan 
Harbiye Nazın Haytagaki şöyle 

demiştir: 

.. Kanton ve Hankeu'nun suku
tundan sonra Çang-Kay-Şek ar -
tık ufak bir mahalli reis vaziye
tine düşmüştür. Yeni Çini vü -
cucie getirmedikçe ve Uzak Şark
ta devamlı bir sulhun temellerini 
atmadıkça gayretimizi eksiltecek 
değiliz. Ancak bu işler olduktan 
sonra dinleneceğiz. İcab ederse, 
Çinin en uzak yer !erini de jştija 
edeceğiz.> 

--=o=--

Başı 
Yarıldı 

(1 inci sahifeden devam) 
rafına çekmek istemiş, fakat bu 
sırada hızla yanından geçen kam
yonun çarpmasile yere yuvarlan
mıştır. 

Kamyonun çarpmasile başı ya
rılan ve beyni akan Cavid hemen 
ölmüştür. 

Hadiseden sonra kaçmak isti
yen şoför memurlar tarafından 

yakalanmış, hadiseden haberdar 
edilen nöbetçi müddeiumumi tah 
kikata el koymuştur. 

--=o=--

Bir müsademe 
Vatman Mehmet Alinin idare

sindeki 81 numaralı tramvay Di
vanyolundan geçmekte iken du
rak yerinde müşterileri indirmek 
te olan 3336 ve 3398 numaralı o
tobüslere çarparak her ikisini de 
hasara uğratmıştır. 

Orucunu bozmıya 
g iderken 

Kasımpaşada Yakubağa soka -
ğında oturan H~n isminde biri 
dün akşam üzeri orucunu boz -
mak için evine giderken halsiz -
likten düşmilş ve başından yara
lanmıştır. 

Leh nazın BerUne, 
Alman nazın Romaya 
Niçin gidiyor~ar? 

· (1 inci sahifeden devanı) 

tı mer'iyete girecek ve Habeşista
nın ilhakı tanılacaktır. 

Bunu Fransa - İtalya anlaşma
sı etrafındaki müzakerelere bq
lanması takib edecektir. 

Bu suretle dört büyük devlet a· 
rasında mütekabil ve karşılıklı 
anlaşmalar meydana geldikten 
sonra dörtlerin tekrar toplanması 
ve bütün pürüzlü dünya işlerini 
toptan bir hal şekline bağlama -
ları ve binnetice A vrupada barı('l 
esaslı surette temin eylemelert 
mukarrerdir. 

Ancak bu toplantıda Almanya
nın müstemleke meselesi de mev
zuu bahso1acaktır. 

ALMAN - İTALYAN 
MOZAKERLERİ 

B erlin 26 (A.A.)- Von Rib
bentrop'un Romayı ziya -
ret edeceği haberi siyaset 

ve diplomasi mehalilinde büyük 
bir hayret tevlid etmiştir. Bu ı;e.. 
yahati Alman Hariciye Nazın ile 
Polonya sefiri arasında dün ya -

pılmış olan görüşme neticesinde 
kararlaştırılmış olduğu zannedil
mekte idi. Resmi Alınan mehafill 
ise Alınan ve İtalyan Hariciye Na 

zırlarının telakileri imkanının on 
beş gündenberi tasavvur edilmek -te olduğunu beyan etmektedir. Bu 
telaki, her iki tarafın mtitekabilen 
yekdiğerinden malfunat alınaı:ıı 

mahiyetinde olacaktır. Almanya 

ile İtalya, halihazırda mevzuu 
bahsolan bütün meseleler ve bil
hassa Macar ekalliyetJcri mesele
si hakkındaki noktai nazarlarını 

teati edeceklerdir. Rıbbentrop ile 
Kont Ciano, bu babda Roma· Ber 
lin mihverinin çerçevesi içinde 

bu meseleler müvacehesinde iki 
memleketin takip edeceğj müş-

terek hath hareketi tayine çalı -
şacaklardır. Mülakatta teslihat 
meselesinin de mevzuu bahsola -
cağı söylenmektedir. 

LEH - ALMAN MÜZAKERESİ 

Roma 26 (Hususi)- Alman Ha
riciye Nazırı buraya gelmeden 
önce Berlinde miralay Bek ile gö
rüşecektir. 

Leh Hariciye Nazırının bu zi
yaretine büyük bir ehemmiyet 
verilmektedir. 

Bu suretle Bekin Romanya se
yahati münasebetile ortaya çıka
rılan şayialar da esasından tek -
zib edilmiş olacaktır. 

- Berlin - Roma mihveri ara -
sında herhangi bir ihtilat, hatta 
noktai nazar farkı olmadığı gibi 
Berlin - Roma - Varşova arasında 
da derin bir samimiyet ve ~bir
liği mevcuttur. 

Tereşşüh eden haberlere göre, 
Leh ve Alman Hariciye Nazırları 
arasında bu iki devlet arasındaki 
bütün siyasi, iktısadi münasebet
ler bir kere daha gözden geçiri -
lecek ve ayni zamanda dünya me
seleleri ve orta A vrupanın bu -
günkü vaziyeti ve ileride alacağı 
şekil etrafında görüşmeler yapı
lacaktır. 

. --= o=- -

Faşist 
Meclisinin 
Kararları 

Roma 26 (A.A.)- Büyük faşist 
meclisi, pazartesi akşam1 Muso -
lini'nin riyaseti altında saat 22 den 
2,50 e kadar süren bir içtima ak

detmiştir. Meclis, bir tebliğ neş

retmiştir. Bu tebliğde, cJaponya
ya samimi ve derin dostluk• his
leri iblfığ olunmaktadır. Meclis, 
ezcümle Libyanın dört eyaletinin 
bundan böyle milli toprağın ec -
zasından olacağını mübeyyin bir 
takrir kabul etmiştir. 

Macarlar yürümiye hazırlanıyorlar 
(l inci sahifeden devam) 

Macarların bu cevabdan memnun kalmıyacakları samlmaktadır. 

Macaristan yüzde e11i ve daha ziyade Macar eka11iyetinin yaşadığı 
Çek topraklarını lıilakay~ •ve şart ve derhal istila eylemekte, diğer 
yerlerde plebisit yapılmasında ısrar edecektir. 

Prağ bu noktai nazarı 1 ikincitcşrine katlar kabul eylediğini res
men Pe}teye bildirmediği takdirde Macarların ikinciteşrinin ilk giinii 
Şafakla beraber Çekoslovakyaya yürüyecekleri haber verilmektedir. 

Maamalih Lehistan Ye Alm'anyaya karşı birçok fedakarlıklar ya
pan Prağ'ın, dünya sulhunu m uhafaza için Macaristanla d a uyuşacağı 
beklenmektedir. 

Oniverslf elller 
yardım 
talimat namesi 

Topcuatış 
Okulunda 

Garip Bir Dava Birimizin 
Bu t~praklar 

man kaldır 

(1 inci sahifeden devam) 
"Oniversite rektörlüğü bu şart ~ 

!arı haiz olan talebeleri kampta d 
iaşe edecek ve favkalade sebeb
lerle bir defa kendilerine para 
yardımında bulunacaktır. Bu kabil 
talebelerden hasta olanlar ve hat
ta sanatoryom ve prevantöryom 
tedavisine muhtaç bulunnanlar da 
sanatoryomlarla Prevantoryoma 
yatırılacaklardır. 

Prevantoryom ve sanatoryom • 
lara gönderilecek olan talebeler 
için •talebe revir• lerl ayrtlacak
tır. 

Az hasta olan talebeler de tale
be yurdları• nda yatırılacaklard1r. 

Rektörlük bu talebelerin bütün 
kitablarını meccanen kendiıe:rine 
verecektir. 

Dün tatblkar yapıldı 
Topçu atış okulunun yirminci 

kurs devresine Qid· atış tatbikatı 
dün, büyük birllklerin i§tirakile 
yapılmıştır. 

Topçumwı, dünkü ati§ tatbika
tında yüksek kabiliyetini göster -
miş ve teknik esaslara dayanan 
.kudı'etile, vazifesini iftihar edi -
lecek derecede muvaffakiyetle 
başarmıştır. 

Tatbikat bittikten sonra, Topçu 
atış ukulu komutanı albay Sım 
Seyrek ve müteakıben topçu mü. 
fettişi Tümgenera l Kemal Koçer 
istifadeli kritikler yapmışlardır. 

Kritikler bittikten sonra, Ordu 
Komutanı Orgeneral Fahreddin 
Altay atışların muvaffakiyetini te
barüz ettiren birkaç söz söylemiş, 
ve bu arada; geçen harblerde ol
duğu gibi, yarının harblerinde de 
topçunun oynıyacağı mühim ve 
kudretli role bilhassa işaret ede -
rek topçularımızı tebrik etmiştir. 

t (5 lnd aahlfeden devam) 
cak ve ebediyen sır olarak kala
cak .•. 

Ve ilAve ediyordu 
- Cani; tedbirlerini evvelin • 

den almalı, sonradan değil. Evet, 
ıüpheleri izale için ne yapmak la
zım.geldiğini evvelinden düşün -
meli, gaybubetini isbat ·için (psi
kolojik bir gıybet) hazırlamalı 

Ye: cCinayet ika olunduğu za -
man nerede idiniz? ... > denildi mi, 
hemen: c ••• yerde idim .. .- demeli 
ve isbat ederek işin içinden yüzü 
ak (!) sıyrılıp çıkıvermeli... 

Tabii muhatapları güülmsiyor
lar ve kendisinden bahsederken: 

- Çok hoş bir adam... Fakat 
çok garip düşünceleri, nazariye • 
leri var... diyordu. 

GARİP BİR AİLE 
Beş sene evvel. Henüz 25 ya -

şında iken Nevyorkun 50 inci so
kağında büyük bir evde ikamet 
ediyordu. Gedeonlann apartıma
nmda möbleli bir oda kiralamıştı. 

Madam Gedeon, uzun müddet 
resim akademisinden modellik 
yaptıktan sonra çekilmiş, kocaya 
varmıştı. 

Aynca birinci sınıftan n.a:ıda 

diğer sınıflarda bulunan ÜniVC!t
site talebelerinden sınıflarmı pek 
iyi derece ile terfi ed~nlerdt-n hiç 
bir geçim va-,nası bulunmıva~la-
ra tah.ıoiline devam için burslar ı---· M. Gedeon! San'aiı s0rulduğu za

man şu cevabı verirdi: 
verilecektir. . 

Her burs her ay 15 lira olmak 
üzere 150 liralık bir yardımı ihtiva 
edecektir. 

Üniversite fakültelerinin son 
sınıflarında bu paraya 25 lira zam 
olunarak 175 liraya çıkarılacaktır. 

Burs alan talebeler; intihanda 
döndükleri veya inzibati ceza al
dıkları veya haricde hususi ve res
mi bir vazifede bulundukları tak
dirde kendilerine verilmiş olan 
bu burslar geri alınacaktır. 
Hüklımetçe iaşe olunan talebe

lerle Anadolu ve Trakya vilayet 
ve belediyelerince Üniversitenin 
muhtelif fakültelerde tahsil etti -
rilen talebelere hiçbir Burs veril
miyecektir. 

--[-]-

Bayram 
Münasebeti le 

Bir müddettenberi şehrimizde 

bulunmakta olan Başvekilimiz Ce
lal Bayar, Cumhuriyet bayramı 
merasimlerinde ve Büyük Millet 
Meclisinin açılışında bulunmak 
üzere bugünlerde Ankaraya dö
necektir. 

Bu münasebetle şehrimizde bu
lunan meb'uslar ve diğer erkan ~ 

da bugün ve yarınki trenlerle An 
karaya gitmektedirler. 
SEFİRLER DE DÖNÜYORLAR 
Yazı geçirmek üzere şehrimize 

gelmiş olan bütün sefirler deme
rasimde bulunmak üzere Anka -
raya dönmeğe başlamışlardır. 
SIHHİYE VEKİLİ TEKRAR 

ŞEHRİMİZE GELDİ 
Dün sabahki ekspresle Ankara

ya gitmiş olan Sıhhat ve İçtimai 
Muavenet Vekili Dr. Hulusi Ala
taş dün akşam tekrar An.karadan 
ayrılmıştır. 

Hulusi Alataş bu sabah şehri -
mize gelmiştir. 

Bir t a vukçuya Ç::\rptı 
İnhisar memurlarından Galibin 

idaresindeki 759 numaralı hususi 
otomobil Bcşiktaştan geçmekte 
iken Osman adında bir tavukçuya 
çarparak başından yaralamıştır. 

Osman tedavi altına alınmış, 

Galib yakalanarak tahkikata baş 
lanmıştır. 

i L AN 
Türk Bira Fabrikaları (Bomon

ti - Nektar) Türk Anonim Şir -
ketinden: 

Şirketin 14 Temmuz 1938 tari
hinde toplanan hissedarlar umu -
mi heyeti kararından Bay Pries
s'in tasfiye memuru intihabına 

dair kısmına (5) hisse sahibi Bas
macidis ve (25) hisse sahibi Baha 
Değer tarafından Asliye Birinci 
Ticaret mahkemesinde itiraz e -
dildiği ve mahkemece muhakeme 
günü olarak 4/11/1938 Cuma gu
nü saat (14) tayin edildiği Tica -
ret kanununun (380 inci madde -
sine tevfikan İdare Meclisi tara
fından ilan olunur. 

Dr. Hafız Cemal 
(LOK1\1AN HEKİM) 

DAHİLİYE MÜTEHASSISI 
Divanyolu 104 

Katil daha evvel 
bir genç kızı da 
boğup öldürmüş 

lb inci ıahıfeden devam) 

den çıktığını, ormanda dolaştı

ğını bildikleri için fazla ehem
mfyet vermemişler. Ayağında bir 
ül!>er bulunduğu için daima şo -

son giyiniyordu. O günden itiba -
ren bunları çıkarmış, tahta ayak
kabı giymeye başlamış. Ve hare -
katı da değişmiş. 

Her gün hastahaneden çıkıp bir 
kaç saat dolaşıp geldiği halde 
günJerini yatağına uzanıp geçir -
mesi dikkat nazarını çekmişti. 

Hasta bakıcılardan biri, gaze
tede küçük Marselinin ölümüne 
ait satırları okuyunca kendi ken
dine: 

- Mutlaka odur! ... 

Demiş ve koşarak müdüre git
miş, haber vermiş. Tabii müdür 
de zabıtaya ... 

Zabıta memurları hastahaneye 
gelerek kendisini sorguya çek -
mişler. İnkar etmiş. Bunun üze -
rine şahitlerle muvacehe olun -

muş. Bunlar, cinayet günü or -
manda gördüklerini söylemişler. 

O, yine inkarda ... 

KATİL. ÇORAPLA KAÇYOR 

Akşam oluyor. Sorgu Mla de
vam ediyor. Kattı de inkar . .. Bu 
sırada, koridorun penC'ere~i ·ı; ~n 

atlıyor, karanlıktan istifade ede
rek kaçıyor. Polisler peşini takip 
ediyorlar, fakat o ormıma dalarak 
kayboluyor. 

Zabıta tarama ameliyatına baş
lıyor, katilin çorapla kaçtığı v-= a
yağındaki yara dolayısile uzak -
lara gidemiyeccği, her halde kun
duralarını, elbiselerini almak i -
çin dönüp geleceği tahmin edili • 
yor. 

Bu tahmin boşa çıkmıyor. Sa
bah saat 3e doğru Monestiye yrr
gun ve bitkin bir halde gelivor-. 
Kendisini gözetliyen polisler der
hal yakalıyorlar. 

Katil nihayet cürmünü itiraf 
ediyor, ve zaavllı kızı nasıl öldür
düğünü anlatıyor: 

- Evet, ben öldürdüm. Fakat, 
ben ormanda dolaşırken tesadüf 
ettim. Arkamdan geliyordu. Bir -
qenbirc arkama döndüm, üzerine 
atıldım. Kendisini müdafaa etti, 
yüzümü tırmaladı. Bunun üzerine 
deli gibi oldum. Boğazını tuttum 
ve sıktım. Kendini kaybetti. Sır
tüstü yere yatırdım, kafasını a -
ğaca bağladım. Ölmemişti, hala 
kımıldanıyordu. Bıraktım, kaç -
tım .. .:. 

- Koltukçu v efilozof!. 
Kadınların nazarında çok ma

lumatlı, tatlı sözlü, hoş ve garip 
bir adam ... 

Ethel Gedeon, büyük kız.Saf 

ve sadedil görünmekle beraber 
çok kötürümlü bir kız. Şeytan gi
bi gözleri var. Baber İvrin kendi
sini ilk gördüğü gün: 

- Kadın - yılan modelini siz 
yapacaksınız. Bu, benim şahese
rim olacaktır. 

Diye bağırmaktan kendini ala
mamıştı. 

Ethel.; Joe Kündcr adlı bir de
likanlı ile nişanlı idi. 

Veronika, ortanca kız, sarışın, 

pembe yanaklı, güzel ve sevimli. 
On yedi yaşında, fakat kocasından 
boşanmış. Evlilik hayatı ancak 
birkaç ay devam etmiş. Anası gibi 
resim akademisinde modellik ya
pıyor, muzik hollerde şarkı söy
lüyor. 

İvrin, Ethel'e; Vernikada İv
rin'e tutuluyor. 

Bir gün İvrin, Ethel'e: 
- Gel diyor. Rosoz dağlarında 

bir çoban evi biliyorum. qraya 
gidelim, beraber yaşıyalım. Evin 
yanında bir akar su var, balık 

dolu. Ormanda, ceylanlar, geyik
le~ dolaşıyor. Balık tutarız, avla
nırız, sevişiriz, saf bir hayat ya -
şarız ... 

Fakat, Ethel ormanın güzelliği
ne karşı hissiz kalıyor. Sonra 
gönlü, nişanlısı Joe Kilnderde. O
nu sevmekten bir türlü vazgeçe
miyor. İvrin, bir bahane ile kav
ga çıkarıyor. Zavallı delikanlıyı 

yumruk ve tekme ile bir güzel 
döğüyor. Bu vak'a üzerine artık 
başka bir yere nakletmeye mec -
bur oluyor. Ethel de n~anhsı ile 
evleniyor. Genç heykeltraşın git
mesinden müteessir olan yalnız 

ortanca kız: Veronika ... 

VERONİKA cMaskara> 
Seneler geçiyor .. . 
Gedeon karısından ayrılıyor, 

Nevyork cişarında bir köyde da
madı ve kızı Ethelle beraber kü
çüle bir köşkte yaşıyor. 

Madam Gedeonun yeni bir ki
racısı var: Raket klüpte garson
luk yapan bir İngiliz Frank 
Byrnes ... , 

Vrenika, bir gece baskınında 

polisler tarafından barda, çıplak 
dansettiği için yakalanıyor. İvrin, 
büyük bir şöhret sahibi olmuş. A
ra sıra Veronikle münasebatta 
bulunuyor. 

YILAN KADIN 
1937 senesi paskalya yortuları 

yaklaşıyor. Genç heykeltraş, git
gide Ademin cenanetten kovul -
ması ve Havva ile daha ziyade 
meşgul ... .. ___ .. __ _ 

Baş, Diş, Nez le, Grip Romatizma 
Muayene saatleri : Pazar nariç 
hergün 2,5 - 6, Salı, Cumartesi 

12 - 2,5 fıkaraYa. Tel: 22398 

nevralji.kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser 
• •icabında gUnde De kate ahnablllr. • • 

Ethel ile kocasının oturduğµ 

köşke gidiyor. (Kadın - Yılan) 
heykeli için modellik yapmasını 
rica ediyor. 

- Bu, şaheserim olacaktır ... 
Diye yalvarıyor. Nihayet genç 

kadın kabul ediyor. 
İvrin, paskalyadan on beş gün 

evvel bir hastahaneye gidiyor, 
başhekimi görmek istediğini söy
lüyor ve gayet ciddi bir tavırla: 

- Bana ameliyat yapınız, beni 
kısırlaştırmız ... 

Diyor, ısrar ediyor. Başhekim 

kendisini bir dişaneler hekimine 
gönderiyor. 

Divaneler hekimi, kendisini u
zun müddet dinledikten sonra 
cctirti.m ve ceza> korkulannm te
siri altında bulunduğuna kanaat 
getiriyor, ve akıl müvazenesinin 
bozuk olduğuna hükmediyor, u
zun müddet tedaviye lüzum gös
teriyor. 

İvni, bir daha muayeneye gel
miyor. Fakat, mukaddes cuma 
günü şehrin merkezinde dolaştığı 
görülüyor. Cumartesi günü hay
vanat müzesinde yılanların kalesi 
önünde uzun saatler geçiriyor. 

50 İNCİ SOKAKTA ÜÇ ÖLÜ 

Pazar günü, M. Gedeon, pas -
kalyayı tebrik için karısının apar
tımanına geliyor, kapıyı çalıyor. 

Cevap veren yok. Yalnız küçük 
köpek havlıyor. 

Kapıcı, Madamın bir yere çık
madığını söylüyor. Köpek acı acı 
bağırmakta devam ediyor. Niha- · 
yet bir çilingir çağırıyorlar, ka
pıyı açtırıyorlar. İçeri girince üç 
ceset karşısında kalıyorlar: Ve
ronik, karyolasında çırçıplak ya -
tıyor, madam Gedeon, Veronika
nın karyolası altında boylu boyu
na uzanmış kiracı da odasında 

cansız ... 
Kadınların ikisi de boğularak 

öldürülmüş. Kiracı İngiliz gar
son sivri bir ayna parçasile on bir 
yerinden yaralnmış ... 
Veronikanın yüzünden alçı e

serleri var. Anlaşılan katil, za -
vallı kızı öldürdükten sonra elçi 
ile yüzünün modelini alınış ... 

( Üçüncü sahifederı 

det ayni işkenceye 
lar nu? Daha beto 
lanmdaığına naza! 
receği anlaşılan 
ki.fi derecede arn 
rak biran evvel bi 
gazeteniz vasıtasi~ 
kate arzedilmesinı 

ruz.• 
Okuyucumuzun 

ğinin nazarı dikka 
nı allkadar mak 
leriz. 

ettiği politika tabiye~ 
rafı da idare etmekti 
kendi ırkdaşlarile 
mıntakaların dışına 
rını tavsiye ettiler. Ç 
hudud dahilinde kald 
iddialarına karşı J1l 

davranmamaları11ı 

Çekler üçüncü ve 11i. 
de dördüncü bir te.ld 
muşlardır. Sonuncu t 
lann on üç bin kiloJll. 
baı toprak üzerindeltı 
on binini kabul etrne 
Bratislava ve Uzhor 
terketmiye yanaşma~ 
naenaleyh mesaha 1 

devletin iddiası arası 
miyetli bir fark gö 
beraber, hala Uzbor0 

lava gibi şehirlerin 
etrafında ihtilal var 
vakya bu şehirlerden 
vaz geçemez. Çfüı.l< 
lava. ÇekoslovakY8 

na üzerindeki 
manı olduğu gibi. 
da merkezidir. Uzhor 
yanın hükumet merk 
enaleyh Çek - Macar 
ründüğünden daha d 
ha şümullüdür. Buntl 
bu ihtilaf yüzünden 
hunun tehlikeye düş 
mez. 

Banyo salonunda, Veronikanın ı----------ı 
çehresine benziyen kocaman bir · 
kalıp sabun .. . 

Zabıta, ilkevvel Gedeondan .şüp

heleniyor, söyletmek için işkence 
yapıyor ve bu gazetelere akis 
ediyor, büyük bir rezalet çıkıyor. 

Nihayet, bütün şüpheler İrvin 
üzerinde toplanıyor. Apartıman
da bulunan şapka ile eldivenlerin 
ona ait olduğu anlaşılıyor. Sonra 
Veronikanın yüzündeki alçı eser
leri, banyo salonunda bulunan 
sabundan heykelcik bu şüpheleri 
takviye ediyor. 

Fakat heykeltraş meydanda 
yok. Sırra kadem basmış. Bütün 
Amerika yolisi kendisini arıyor. 
Bulamıyor. Aradan aylar geçi -
yor. Nihayet, günün birinde bir 
otel hizmetçisi, gazetelerde gör -
düğü resimlerin müşterilerden bi
rine benzediğini farkediyor, poli
se haber veriyor. 

KENDİM{ O KADAR ÇEVİK VE 

KUVVETLİ BULUYORDUM Kİ 
Genç heykeltraş hüviyetini sak

lamağa lüzum görmüyor: 
- Evet, diyor. Benim ... Pazar 

günü Gedeonların apartımanına 
gittim. Ethelin geleceğini biliyor
dum ve ilk evvel onu öldürmek 
istiyordum. 

Veronika ile anasını görünce 
Ethal ile aramızın açılmasına, 

ayrılmamıza sebep bunların cldu- · 
ğu hatırıma geldi. Kendimden 
geçtim, tıpkı bir otomat gibi ha -
reket ettim. Apartımanda bulü -
nanlan birer birer öldürdüm B~
nom bu kadar kolay olacağrnı hiç 
düşünmemiştim. Kendimi o ka -
dar çevik ve kuvvetli buluyor
dum ki ... 
Yalnız Ethel'i öldürmek kalmış

tı. Bir sevinç delisi gibi apartm1 .
nın içinde dolaşıyordum. Vakit 
geçirmek için Veronikanın çehrP.
sinin modelini aldım. Bir sabun 
kalıbı ile başını yaptım. Saf.tler -
ce bekledim, Ethel gelmedi. Na
sıl oldu bUmem Frank Byınşi 
düşündüm. Şüphesiz beni polise 
ihbar edecekti. Odasına gittim. 
Karyolasına uzanmış, uyuyordu. 
Bir müddet baş ucunda durdum. 
Sonra elime geçirdiğim sivri bir 
ayna parçasile vurdum, vur • 
dum . .. > 

İvrin, o zamandanberi hapiste. 
Bütün gün kendi kendine söyle -

Sultanahmet 3 ün 
kuk mahkemesindeJl: 
Davacı İs. Üniversi 

nesinde bademe Süle 

fından Kadıköyünde 

sokağında 35 N o. da 
karısı Nigar aleyhine 
lira alacak davasının 
olan muhakemesinde 

hanın ikametg&hının. 

duğu anlaşılmasına b. 
müddetle ilanen tebl1 

ve muhakemenin 19 
hine müsadif Çarşa.ıtl 
at 14 de talikına :rrıall 
rar verilmiş olduğund 
vakti mezkurda bizZB 
vekale mahkemede '1 
madığı takciirde gıY9 

kemeye devam oıuıt 
tebliğ olunur. 

" vıeı! niyor. Fakat ne so. 
mıyor. 

HAK.İMLER NE V 
Rober irvin rn 

İlkteşrinde, yani yaflll 
başlıyacak . 

Müdafaasını uhd 
hur avukatlardan . 
viç şüphesiz kendiSi_111 

- Müekkilim dclı 

Diye müdafaa el . 
Buna müddeiumuJll 
cevap ta ihtimal şu~ 

- Rober İrvin ~e~el 
cinayeti uzun :rrıud ~ 
ettikten sonra yapt11 

gün evvel, divaneler eı1 
dip kendisini mua)' 

11 
kurnazlıktan başkıı 

dir. Veronika ile İJ'I 
katli arasında geçetı 

11 
cinayetin taanuniide 
delildir. Rober trvill 

Rober İrvin, ekse. 
diği gibi (tam bir c 
mak istemiştir. İdB 
derim .. .> . 

Diyecektir. Müddeı 
karşı : . ,e' 

- (Tam bir cına) 
l .k de 

bahsetmesi deli ı .0 
Derse acaba Jtlil 

cevap verecek?... ıst' 
Bütün Amerikalı ~ 

den bu meraklı d:;;I 
ni sayın okuyucul 
arzedeceğiz. 



~r - .. :l OLUM AKI 1 1 
[Büyük 1Iarbde Osmanlı donanmasının lmroz ve Mond:os baskınlarile dönüşte N O. 
Midi!li'nin batışını, Yavuzun yaralanarak düşman hava fı.lolarının bomba yağmuru 
altında Çanakkalede karaya oturuşunu anlatan deniz tefrıkası .. ] 7 

emal Pş. amiralin projesini 
görünce hiddetle haykırdı: 

- Çek şunları önümden .. Ben böyle şeg 
istemem! Askerlikte bir mertebe silsilesi 
vardır. Ben neciyim burada! .. 
Süvariler, yanlarındaki arkadaş

. .,; 1 il f' bar e yavaş sesle konuşuyorlar; 
· .ıl ir kısmı bunu tasvib ediyor, Al-
1!9. inanların donanmaya gelişinden 
.ıı' sonra süvari mevkiine geçen bazı 
~ t:nç d-:s.troyer süvarileri de Rıza 

Yin ıtırazlarını yersiz buluyor
lar: 

ıı·- Korkma, seni göndermezler! 
ız gönüllü gideriz! 
Diyorlardı ... 
Uıza Beyin sözleri amirali de u

~n uzun düşündürmüştü .. Evet, 
0ınodorun hakkı vardı. .. Kruva

ZÖrlere uyacak kadar süruti olmı
Yan destroyerlerin bu harekete iş
~rak edecek vaziyetleri yoktu ... 

akat. .. işte, bu cfakat. baskını 

hYar,ınak kararını bir fikri sabit 
aı· ınde kafasına yerleştiren Pa -

Şovıçe Salim düşünce serbestisini 
Vermiyor; bu koskoca mahzura 
ra~en eski kararında ısrarını em
?nA· 
''"Yordu .. 
aıza Beyin haklı itirazı nazarı 

ıtıba la . re alınmadı bile ... Bu husus-
•ıncral kendisi söze karıştı ve .. 

b.- Evet, dedi Basra süv ırisinin 
il' b • 

h akıına hakkı var ... Fakat bu 
ak b' . • b k ızı, kararlaştırdıgımız as-

s '~dan alıkoyacak kadar ileri bir \c? teşkil edemez. 
k 1ıınizdeki materyalin destroyer 
bısını hakikaten zayıf, ilk bakışta 
Y u harekete uymaz gibi görünü -
1•

0
'··· Yalnız şunu da hatırlavalırn 

•ı· h . 
nı' arbde hazan vasıtadan tama-

eıı lllahrum kalan bir insan da 
~ Yapınak kudretini yaratmak 
le e~~Uriyetindedır. Biz, şimdi böy
lı uşuncelcr! bir tarafa bıraka • 
k tıı, elimizdeki vasıtaların yerilen 

d~rara Uydurulması noktasında en 
Ut·ü t 

şuviç de, Halıce, Midilli kruvazö
rünü teftiş için gidiyordu ... 

• .. 
14 kanunusani 334 pazartesi sa

bahı, kemali ihtişamla Kasımpa -
şadaki nezaret binasına gelen Bah
riye Nazırı Cemal Paşa, daha ma
sanın başına geçip kahvesini iç -
meden odasırnn kapısı tıkırdadı. 
Paşa, gür sakalını oynatan bir a· 
ğıZ' açışı ile 

- Gel! ... 
Emrini verdi. Açılan kapıdan 

içeri, müsteşar Vasıf Bey girdi. 
Nazın askerce selamladıktan 

sonra elinde bir tomar tutan bir 
sUrü evrakı Paşaya uzattı. Cemal 
Paşa evrakı almadan sordu: 

- Nedir onlar? .. 
- Donanma kumandanlığından 

gelen bir proje ve rapor! 
- Ne raporu? .. 
- Amiral Paşoviç Çanakkale -

den açılıp, Bozcaada ve Mondros 
limanlarındaki düşman deniz kuv
vetlerine, müesseselerine bir ateş 
baskını yapmak istiyor. Bunu 
Başkumandan vekiline şifahen 

soylemiş; Enver Paşa da: 
- Projeyi yap ta bir defa tet

kik edelim. 
Demiş, işte, o proje ile rapor -

!ar, havadan alınan baskın mın
takası resimleri... 

Cemal Paşa birdenbire hiddet
lenmişti: 

- Böyle bir ~ yapacaksa bunu 
ne diye doğrudan doğruya Baş -

kumandan vekiline danışıyor? 

Ben neciyim burada? ... Asker -
likte mertebe silsilesi denilen bir 
kuruluş vardır. Böyle işler ait 
olduğu nezaretlere verilir, orası 

li.izum görür sebunu muamele 
mevkiine kor! ... Ne demek bu! ... 

Gittikçe hiddet! artan Nazır 

Paşa Vasıf Beyin tasdikine kal -
madan hırsından köpürerek de
vam etti: 

- Kaldır şunları, çek önüm -
den!. .. Ben böyle şey istemem!. 
Baskın maskın anlamıyorum ... 
Götür o kağıtları Vasıf Bey; ami
rala iade et; bu müracaatı Nazır 
kabul etmiyor de! .. 
Vasıf Bey vu kat'! emir karşısın

da birşey söyliyemedi. Kağıtları 
tekrar koltuğuna kıstırdı, döndü, 
kapıdan çıktı, kendi dairesine gel
di. 

Daha kapının önüne geldiği 

sırada nezaret mektupçusu -
nun verdiğı bir telgrafla karşı -
laş>n müsteşar, kağıdı acele ha
reketle açtı, ve şunları okudu: 
du: 

iSTlNYE: 
14 ikincikfınun 332 

, Yavuz kruvazörü, baskın için 
mııktıızi kömürü.nü almak üzere 
Zoııguldağa hareket etmiştir. Be
Tayı malUnıat arzolunur.• 

Donanma Birinci Kumandanı 
Liva Amiraı 

PAŞOViÇ 
(Devamı var) 

Yapı İşleri ilanı 

Nafıa Vekaletinden: 
ı s hareketi bulmağa çalışa • 
tın ... 
ı\ıni . .. .. . . l - Eksiltmeye konulan iş: Ankara Hukuk Faldiltesi ikinci kısım 

it· ralın sozu kabul edılmış; . t d 'raza ınşaa ı ır. 

Bund mecal bırakmamı.ştı. . Umumi keşif bedeli 850.000 lira olan işin vahidi fiat esası üzerinden 
do an sonra, baskına ıştırak e- 784 000 1. 1 k '··-mıdır · 

Cek de t .1 . . ıra ı ""' . 
a " royerlerin seçı mesıne .. .. • . 
<>Cçıldi Bu 1 1 d 2 - Eksiltme 3/11/938 Perşembe gı;.nu saat 15 de Nafıa Vekaletı 
~ r O ann ayrı ınası a U· • . 
Uıı tnünak 1 d ld Yapı Işleri Ek"iltme Komisyonu odasında kapalı zarf usulıyle yapıla-C .. aşa ar an sonra o u. 

. · un doğarken bütün ba"kına caktır. 
).ıd l~rtibat alı~ış yalnız hare- 3 - Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak 39 !ıra 20 kuruş 
e~ g~nü gizli tutuİmuştu. bedel mukabilinde Yapı İşleri Umum Müdürlüğünden alınabilir. 

dil!·llSkın yapacak filo Yavuz, Mi- 4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 35.110 liralık muvakkat 
tlıiJ;· kruvazörlcrile Muaveneti- teminat vermeleri ve Nafıa Vekaletinden alınmış ehliyet ve"ikası göster
S 'Ye, Nümuneihamiyct Basra meleri Jilzımdır. Bu vesika eksiltmenin yapılacağı günden en az sekiz gün 
·~ . . lertibundan te~ekkül etmek üzere evvel bir istida ile isteklilerin Nafıa Vekaletine müracaatları ve istida-

a.rıı· edılmıştı. Saat 8 e doğru !arına en az bir kalemde 400.000 lira kıymetinde bu işe benzer bir iş yap-
ır:ıJin:, tığına dair işi yaptıran idarelerden alınmış vesika iliştirilmesi mukta-

"i; ı\.rtık istirahat cdebilir"iniz! zidir. 
tııi ınrue toplantıya nihayet veril- Bu müddet zarfında vesika talebinde bulunmıyanlar eksiltmeye gi-
bi;• Muavenetimilllyc süvarisi remiyeceklerdir. 
siivbaşı_ Necati, Nümuneihamiyet 5 _İstekliler teklif ınektublarını ihale günü olan 3/11/1938 Perşem
'-'ar~:ı~. Bbinbaşı Nezir, Basra sü- be günü saat 14 de kadar Eksiltme Komisyonu Reisliği'.!e makbuz muka
'-'ar· . ın aşı Rıza, Samsun sü - bilinde teslim edeceklerdir. 

ısı b" b 
\' a'-'uz rn a~ı . Ziya kaptanlarla Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 
bay, ı\~~varısı Alman deniz al - NOT: 

kaıınışlar ırdmı·g~n arnira~lin yanınilda Gazetemizin 19/10/1938 tarihli nüshasında intişar eden bu eksiltme 
tine .. , er su varı er gem e ... 

Pa donınüşlerdi. ilanındaki umumi keşif bedeli bu iliına göre tashih edilir. •4518• •7828• 

tile Şovıç, baskın filosu süvarile- B ... 1 T h 'l At M "d" 1 ·•"" " d 
kCerrüata daı· k eyeg u a s1 a u ur ugun en: nu,tu S r uzun uzun o-

' · aat 10 d · · laına 11 h a hareket ıçın her Muazzez ve Şükranın Tarlabaşı maliye şubesine olan vergi borçların-
bih l'dild~~~r bulunmaları da ten- dan dolayı Beyoğlu Cihangir mahalle ve sokağında eski 6, 8 ve yeni 8 sa-
l>ıiJ . en sonra, kaptanlar ~e- . · · 
h Ctın,. ı;ckildil D yılı (sağ tarafı: Mehmet Bahattın arsası, sol tarafı Hacer ve bıraderı Os-
unı11ı l er... onanmada ·· ·· ik"" k F t Zeh ·1 M 1 t S b · H a ı bjr fa ı· t b .. . man arsası, onu tar ıam, ar ası a ma ra ı e e 1me a rı ve a· 'p ~ . a ıye aş gosterdı .. 

na rılen kararlar Halicde b 1 _ san Hakkı ve Mediha Feride arsası ile mahdut) 77 metre murabaaı mik-
d;.1'0M1rlil11 süvarisine de bild~~- darında apartunanın ipotek fa~lası tahs~i emval kanunu ~ükü.mlerine gö
b"Sk. da .aldığı talimata uvarak re açık arttırma suretile son mı.izayedesı yapılacaktır. Talıplerın 31/10/938 

1\ 111
. ıç~n hazırlıklara ba<ladı. trihine tesadüf eden Pazartesi günü saat 14 den sonra Beyoğlu kazasında 

"aı·t~r.1 guıı, (14 sonkanun 331 ra müteşekkil idare heyetine ipotek fazlasının <:!. 7,5 pey akçası olan 53 lira 
atın eskı). •.<ıat 10 da Yavut körrür ile birlikte müracaatları iliın olunur. •7886• 

a ıı;ııı Z . -------
Cll'ırini u onguldağa haı ol:et 
ıniirl(ikl ldı; Puşoviç, bütün kci -
sı 111 y _,erın tıka ba,a dolduroıl'!la-

Teknik Okulu Satınnlma k@misyonu 
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HIKAYB Hinb.i Fakir erin Yirmi sena evval 
iki Bahar Arası ... E~rarı mütarekeyi 

(4 üncü sahifeden devam) nasıl imzaladılar? 
olunmuştur. Sinir ille!ine müp -
tela olanlar batırılan, vücudünün 
bir tarafından diğer tarafına ge
çirilen iğnelerin hiçbir acı ver -
mediği, hatta bir damla kan bile 
çıkmadığı çok kereler görülmüş
tür. Şu halde fakirlerin fazla bir 
mümtaziyeti yoktur. Fakat ta -
hammülleri çoktur. 

(4 üncü sahifeden devam) 1 - Estağfurullah rahatsız ediyo-
ölüyor, hem öyle. bir ölüş ki İs • rum. 
tabulun meşhur Beyoğlusuna ilk - Buyurun, şimdi gelecekler. 

(Tibet) in ilk kaşifleri, rahip 
Hue ile Gabet, bazı mutaassıpla
rın karınlarını deşerek barsakla
rını dışarıya çıkardıklarını ve 
bunları karıştırarak kayıptan ha
ber verdiklerini görmüşlerdir. 

Bunlar, neden sonra bu barsak
ları tekrar karınlarına koyuyor -
lar ve karınlarındaki kesik yara 

derhal ve kendi kendine birleşi
yor, kapanıyor, yeri bile bcllı ol-
muyormuş ... 

Hakikaten asla uymayan bu 
gibi hikayelere ehemmiyet ver
mek, inanmak caiz mi, değil mi 
bilmeyiz ... 

Fakirlerin gösterdikleri harıka
larslan birisi ve belki de en 
en mühimmi, diri diri gömülme

ye razı olmaları ve aylal'ca tıpkı 
bir ölü gibi mezarda yattıktan 

sonra yeniden dirilip çıkmaları -

dır. Buna itiraz etmek, inanma -
mak imkanı yoktur. Çünkü, bir 
çok defalar itimada şayan kimse
ler huzurunda tekrar olunmuş 

bir tecrübedir. 

Bu trerübelerin birisi, lngilte
renin Hindistan umumi Valisi 
(Klodiyus Veyd) in huzurunda 
yapılmıstır. 

(Harikle") adlı btr fak.rin ev
vela dili, agzının içinde dimağına 
doğru çevr;lmiş, sonra dudakları 

. iğne ile birbirine dikilmiş, vücu
dünün bütün delikleri, ağzı, bur

nu, kulakları, ilh ... balmumu ile 
sıvanmış ve bir tabut içcri"ine 

konularak mühürlenmiştir. Tabu
tun vazolunduğu mahzc·nin kapı
sında gece ve gündüz nöbetçiler 
beklemiş ve ... 

On hafta sonra mahzen açılnıış, 
tabut çıkarılmış, miıhürleri tet
kik edildikten ve asla dokunul -

matlığına kanaat getirildikten 
sonra ipleri çözülmüş, kapağı a
çılinış ve fakir çıkarılmış, bir ya

tağa yatırılmıştır. Gözleri çukur
laşmış. vücudü erinıış, derisi ke

miklerine yapışmış olduğu görül
müştür. Damarları da hareketsiz 

imiş. Dudaklarındaki iplikler çö
zülmüş, ağzı açılmış. burnundaki, 

dudaklarındaki balmumular cı -
karılmış, b~ına sıcak su dökule
rek yavaş yavaş sun'i teneffüs 

hareketi yapılm'l)'a başlanmıştır. 

Yarun saat sonra fakir gözleri
ni açmıştır. 

Buna ne dersiniz? Mucize mi? .. 
Hayır!. .• Hayat, yaşamak, kabili

yetini kaybetmeksizin muvakkat 

bir müddet için duı·durulabilir. 

Şu şartla ki cisimden harice bir 

şey çıkmasın, haricinden de bir 
şey girmesin. Aksi halde hayat 
derhal inkıtaa uğrar. 

Fiziyoloji tecrübeleri pek i:eri 

götürülmüştür. Fennen aksini id

dia etmek imkanı yoktur. Binaen
aleyh bu, daha uzun müddet Hint 

fakirlerine münhasır kalacaktır. 

ASKERE ÇAÔRLANLAR 

Beyoğlu yabancı askerlik şube

sinden: 
3a3 doğumlu ve bunlarla mua

meleye tiıbi olanlarla şimdiye ka
dar her ne suretle ol.ırsa olsun 
şimdiye kadar mevkileri geri kal
mış olan kısa hi.7.melli yüksek eh
liyetnameli!eri ikinciteşrin 938 gü
nünde hazırlıkları olan Yedek Sü
bay okuluna sevkcdilecek!e,'ini 
en yüksek ehliyetnamelcrile nü -
fus hüviyet cüzdanlarile mezkı1r 

şubeye müracaatleri. 

(~ tı>d ıahlfemizden devam) 

İngilterenin o zamanki Başve

kili Loid Corc, İtalyan Başvekili 
Orlando ve bunların beraberle -

rindeki hariciye nazırları, müşa -

virleri ve saire ile Versay kalaba
lıklaşmış, dünyanın gözü oraya di

kilmişti. Bu kalabalık heyetlerin 
çalışa çalışa dünyaya nasıl bir sulh 

muahedesi arzedecekleri az merak 
edilir gibi değildi. Galib ve mağ
liıb her taraf harbin ağırlığını gör

müş, çekmişti. Bari bundan sonra 

devamlı bir sulh temin edilmesi 
isteniyordu. 

Vaktilc Almanya tarafından 

mağliıb edildiğini, 1870 harbinin 
acı neticelerine nasıl katlandığını 
unulamıyan bir Fransa vardı. 

Fransanın başında bulunan o za
manki Cumhurreisi Poankare ol
sun, Başvekili Klemanso oh;un bu
nu unutacak gibi değillerdi. Po
ankarc de ismi üzerinde durula -
cak bir şııhsiyeltir. Fakat söz uza
masın alt tarafı yarına kalacak. 

-o---

Dört Mühim Nokta 
(4 üncü sahifeden devam) 

da bir tavassut imkanı hasıl ol -
masını istıyeceklerdir. lngilız hü
kiımctı şimdiye kadar gerek Ja -

ponya ve gerek Çin hJküınct'eri 
ile sıkı surette temas et ekt,. de

vam ediyor. Fırsat çıkar çıkmaz 
iki arada bir tava sutla bulun -
mak maksadı gözunünde<lir. 

Taymis gazetesinin Tokyodaki 
mulıabırı tarafından bildirildigine 
göre Japon hükumet melıafili ce
nubi Çindeki harekatın ikincı teş
rindeıı evvel netice verecegi ümi
dindedir. 

Uzak Şark harbinin neticesı ne 
olacağı bahsi ayrıdır. Bugün göze 
görünen hal şudur ki Çin ve Ja
ponya arasında bir tavasşut ze
mini bulmak için çıkacak fırsat 

beklcnnektedir. Hulasa Avrupa 
meselelerinde oldu~'ll gibı Uzak 

Şark işleriude de ln~lterenin a
radığı bil' tasfiy<' imkfuııdır. 

l•t,klal caddo<indc 

Şehir Tiyatrosu 
KO\IEDI KISMı 
26/10/938 Çarşamba 

gündüz .sa~t 14 te .ço
cuk tiyatrosu., akşam saat 20,30 ta 
(KAN KARDEŞLERİ). Yazan: 
Bırabo, türkçeşi: Fikret Adil, 4 
perde komedi. 

Ertuğrul 

Sadi Tek 
TIYATROUS 

Taksimde (Bu Gece) 
(KARMAKARIŞIK) 

Vodvil 3 Perde 
Yakında: (LADAM OKAMELYA) 

T. 40099 

defa gelen bir insan bu muhit - Kim gelecek, nereye geldim bun-
te yaşıyanların toplu bir halde !arın farkında değildim. Yalnu 
öldüğünü zanneder. Kepengi açık bir otomobile bindiğimi ve lüka 
olan bir iki bar karikürü ve iki bir apartımana izzet ve ikramla 
sabahçı pastahanedir. kabul edildiğimi hatırlıyorum. 
Tokatlıyanın köşesine geldiğim Şimdi bulunduğum oda lüks 

zaman burada bir iki şoförün mobilya ile döşeruniş tam mana-
kendilerine has konuşmalarına sile birinci sınıf bir kabul salo -
kulak misafiri olmak mecburiyeti nundan ba_.'ika bir yer değildi. 
büyük davetin icaplanndandır. Önüme konan lüks sigaralar 

sütlü kahveler pek nefisti. 
kendilerine doğru yaklaşan bir 
yabancının müşteri olacağını tah- Kendi kendime bu işlerin so-
mln eden şoför gurubu harekete nunu düşünmeğe vakit bulama -
geldi. Fakat bir kaç saniye son _ dan karşunda siyah prostelalı es-
ra yine eski muhabbete döndüler. mer güzeli bir genç kız dikildi: 
Caddeden süratle geçen bir oto- - Hanımefendi sizi rica cdiyor-
mobilin arkasından içlerinden bi- lar, 
ri yüksek sesle söylendi: Yerimden korka korka kalktım 

- Ağa bak çarpık müşteri arak- kısa bir koridor geçtik masmavi 
Jamış!.. ışıklar içerisinde mavilerle "üs-

Müşterinin araklaması ne de - lenmiş bir salonun kapısından içe-
ri daha ı·lk adımunı atar almaz mektl. Bwıu da kör olasıca me-

k hayretle geri çekildim. 
ra sinirim tetkike koyuldu ve .. 
b . Rüya ofobilecek cesaretini bile u scizün sonunu anlamak için on 
dakika bekledim. göstercmiyecek kadar fevkalade 

hadiselerle karşılaşıyordum. Beni 
saat ikide Tokatlıyan önüne da
vet eden kadın karşımda idi. Za
ten bütün bu acaipliklerin sebebi 
de o değil mi idi? Mavi dekor içe
risinde mavi tuvaletı ile o kadar 
güzel o kadar baş döndürücü idi 
ki projektör gibi per lı ·an gözle
rine bakmak istediğim zaman de
rin bir uçuruma düşecek gibi o
luyor tatlı hisler içerisinde ser
semliyordum. 

Yine konuşuyorlar: 
- Turanın önü kıyak ama iş

leri ( ... ) kafe"e koymuş millete 
iş bırakmıyor. 

- Kabahatin büyüğü gacolar -
da müşteriyi tanıdıklarla "övüş -
lenmek istiyor. 

- Aslan ... Bak kafire bitir im
dir vallahı. Sağlam on kağıt var. 
İyi müşteri araklamış .. 

* Gözüm köşedeki saate ilişti. 
Tam 2.5 yavaş yavaş sinırlenmeğe 
başlıyordum. Yarı!T' "aatlık inti
zar da boşuna gitti demektir. Fa· 
kat akılsızlık bende hiç gece ya
rısından sonra daha doğrusu sa
baha karşı randevum, seYgi, aşk 
olur mu? .. 

Kendi kendime söylenirken ö
nümde bir otomobil durdu ben yi
ne •Müşteri araklamak isliyen 
bir şoförün müracaatile karşılaş
tığımı zannederek kenara çekil
dim. 

Müracaat bana değilmış, müş
ter.L:.ini L'lm Tokatlı.;·an önünde 
bırakacak zannettiğim arabamın 

ne kapısı açıldı ve ne de bir ha
reket oldu. 

Artık me"ele kalmamış a/!ız ta
dı ile atlatılmıştım. Yavaş yavaş 
evin yolunu tutmak mecburiyeti 
ekndini gösteriyordu. 

Fakat insanların ahlakı ne fe
na. •Şimdi gelir şimdi gelir. di
ye saatlerce vefasız sevgiliyi bek
lemek zahmetine katlanıyorlar. 

* - Kusura bakmayın. 

O ismini bile bilmediğim bam
başka kadın göğşünı.in ihtişamına 
belinin fevkaladeliğıne daha ne 
bileyim birçok kadınların santı -
me uğramamış güzelliklerin sa • 
hibi olmasına rcı;'lnen çok 
sade giyinmi~ ve bulunduğu "a
lon içinde iklimini yadırgamamış 
en cana yakın mah!Cık haline gir
mişti. 

Şaşkınlığıma hafif tebesşümle 
cevap vermek isterken: 

- Benim Pertev Bey, dedi. İs
mimi de biliyor ona nasıl cevap 
vereyim. Demek hC'nim hakkı~
da kAfi miktarda maliımat almış. 

- Bonjur hanımefendi. Rahat
sız ediyorum ... 

- O .. ne münescbct asıl ben si
zi rahatsız ettim ve •Çok yordum. 
oturmaya ceşaret edemiyordum. 
Yorgunluktan da canun çıkıyor
du. Bereket versin güzel kadın 
insaf etli. 

- Niçin oturmuyor"unuz. 
- Teşekkür ederim. 
Dedim ve d~rhal bulunduğum 

yerdeki koltuğa yığılıverdim. 

(Sonu yarın) 

,~T.fs~t:~:n~b:ulı\V~a~lc-,T.fl~a-r~O~i~r-e~k~tö~.r~lu~ .. g~vu~ .. -~1-ıa-n-·a=r-ı...::.:~ 
Kıymetı Pey para-. 

Lora Kuruş Lira Kuruş 

123 94 9 30 

244 .46 18 34 

278 20 90 

Kakmakçılar Dayahatun mahallesi Valdt 

Han birinci kat 34 No.!u ve üstünde odası 
bulunan kagir matbahın tamamı. 

Çakmakçılar Dayahatun mahallesi eski 39 
ve yeni 38/39 No.!u kagir odanın tamamı. 

Mercan Dayahatun mahallesi Çakmakçılar 
yokuşu büyük Yenihan ikinci kat 20 N 1 o.u 
1<a2ir odanın tamamL 

Halk @pereti Yukarda yazılı mahliıl • · 
Beyoğlunda ya- . .. .. emlakın pazarlıkla ihalesi 21/11/938 Pazar-

lesı gunu saat 14 - de icr ed"J •· . . 
kında başlıyor bü- 1ar M"" d"" 

1
.. .. • a 1 ecegınden taliplerın Çemberli taşta Vakıf-

yük eser ( Kına u ur uğü Mahlül{ıt kalemine müracaatları. •
7889

, 
Gecesi ) 
T. 40335 Bürhaniye Sulh Hukuk Mi\hkemesinden : 

Su!tanahrnet sulh 3 üncü hukuk Bürhaniyenin mahkeme ah 11 · d Mah 
· m a esın en mud kızı Gül · t 

mahkemesınden: fından bila niza yirmi senedcnberi tasarrufunda bulunan M s_um ara-
Davacı. İs. Galata_Yoyv.?da cad- lesinde sağı Boşnak Davud evi solu Çakıcı Himmet ... ~mış mahal-

desi !26 No. da Helıos mue:;sesatı Maliğin zeytinliği ile mahdut bir od b" evı onu yol arkası 
umumi mümessili L. Sultank ta- bir mikdar havlıyı havi yüz elli {;;r d ~· . ır mutfak ve hır tulumba ve 
rafından İs. Balıkpazarı Maksu- beri nizasız tasarrufunda bulundu. a d egerınd~ki evin uzun senclerden
diye han No. 30-31 de Şükrü İzgiç re Gülsüm tarafından talep ve d gun C:~ b.ahsile tapuya raptını mezbu
aleyhine açılan 150 lira alacak da- sonunda: Mezbure Gü!s" .. ava 1 mış ve cereyan eden mahkeme 
vasırnn yapılmakta olan muhake- nedenberi nizasız tasarr::rm:ı m:zkılr hudutl~la çevriH evi otuz be~ se
mesinde müddeialeyhin ikamet- pılan keşif neticesile anlaşılmı e :ı~~ğuldugu şahit ıstırnalı ve mahallen ya-
g"hının meçhul oldug"u anlaşıl - alik" Gü!s. ·· ş ndan olsuretle tapuya tescılıne ve a m ı um namına tapu ·lm · .. 
masına binaen 20 gün müddetle bil olmak - ka . ~erı esme 10/10/938 larıhinde temyizi ka-

. e"ek k"' . 
nı:ı1 ea·ı <ımurlüklerin de ıh-

ı fllerne · · .. 
llı.ünc.t k sııu suvari ... :\Kkir -

" 1 ~ık t . 

uzere rar varılmış olduğundan · bu g · k l h k 
ilanen tebligat icrasına ve muha- bir hak iddiasında bulunan! . . . ış .. ayrı mı·n. u _ a ·kında 
kemenin 14/11/938 tarihine mü- müracaat etmeleri aksi hal:~ y~tı;;ın:.1den .. ıtıbaren _sekız gun 51nde 
sadif Cuma günü saat 11 e tali - olunur. ' e u e" ı kat ıyet etmış sayılacagı ilan 

Başkanlığından : 
Talunin tutarı İlk teminat ıİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİiiiİiiiİİİİİİİiiiİiiiİİİ I CİNSİ Mikdarı 

inadı. ı <'nbıh e•.mc·jiı unut 

Yavuz deı . 
lcarad . nır alıp da pro,·asını 
d en., Bo· 
onanın k gazına çevirirken 

kuınand a umandan lığından baş -
b. anlık v k 1 ır tel e a etine verilen 
" Rra[ bu h . . . 
J or; İstanb arcketı ihbar edı-

Ulda kalan amiral Pa-

Lira K. Lira K. 
Resim Malzemesi 18 kalem 3637 38 272 83

1 

Okulumuz ihtiyacı olan yukarıda cins ve mikdarı, tahmin bedeli ve 
ilk teminatı yazılı resim malzemesinin ihalesi yapılmak üzere 10/11/938 
tarihine rastlayan Cuma günü saat 14 de açık eksiltmeye konmuştur 

Isteklilerin şartnameyi görmek üzere Yıldızda bulunan okulumuza 
ve eksiltme günü de Gümüşsuyunda yüksek mühendis mektebi muhase-
besinde toplanan satınalma komisyonuna gelmeleri. (7893) 

Mide, barsak ve iç hastalıldarı 
muayenehan~si 

Or. Y. Halacyan 
Taksim (eski talimhanede) Ab

dülhak Hamit caddeli, Sabiha 

apart. No. 12 dair~ No. 4 

kına mahkemece karar verilmi§ •7901· 

olduğundan yevm ve vakti mea
kiırda bizzat veya bilvekA.111 mah
kemede hazır bulunulmadığı tak
dirde gıyaben muhakemeye de • 
vam olunacağı ilanen tebliğ olu-

/ nur. 938/H06 

Liseler Alım, Satım Komisyenıundan : 
Komisyonumuz ve muhasip me:;'ullük Beyoğlu İstiklıi! caddesi No. 349 

da S!nger ve dikit mağazasnıın üst katına taşındığını va bund ... an ~onra 
yapılacak eksiltmelerin sözü eeçen binada yapılacaih ilan olunur. •7902. 
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VÜCUD KIRGINLIKLARI 
SiYATİK AGR ILA R I 
ROMATİZMALAR, KULUNÇLAR 
BAŞ ve BEL A G R I L A R I 

AYBAŞI SANCILAR I 

• o 
Kaşeleri almakla bertarat edilebilir. 

Lüzumunda gilııde 2 kaşe alınabilir. 
NEOKÜRİN mideyi bozmaz ve kalbi yormaz. 

P. ı·. T. Levazım MD.lü{jünden: 
1 - İdare ihtiyacı için açık eksiltme ile 10 aded yirmili manyatolu 

telefon santralı alınacaktır. 

2 - Muhammen bedel (2500) muvakkat teminat (187,5) lira olup 

eksiltmesi 21 teşrinisani 938 pazartesi günü ııaat 16 de Ankarada P. T. T. 

Umum müdürlük binasındaki satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - İstekliler muvakkat teminat makbuz veya banka mektubu ve 

kanuni vesaikile beraber o gün saat 14 de mezkür komiııyona müracaat 

edeceklerdir. 

4 - Şartnameler, Ankara P . T. T. levazım İstanbul Beyoğlunda P . 

r. T. ayniyat şube müdürlüklerinden parasız verilecektir. (7059) 

ID 
---- - - -----~~ ~--- - -- -- ~ -------~~;zv-WJUV~-

P as o A lacak Talebenin Nazarı 

Dikk atine: 
Paso almak iıteyen talebenin 26. 10.936 Çarşamba günün• 

den itibaren Köprüde Kadıköy iskalesinin üıt katındaki iskele. • 
ler Başmemurluğuna müracaat etmeleri ilAn olunur. 

En hoş taze meyvaların usarelerinden istih
sal edilmiş tabii bir meyva tuzudur. 

fen harikası olduğundan tamamen taklid edilemez 
INGILIZ KANZUK ECZANESi 

BeyoQlu • ls tan bul 
. ..-. . . i . ~ ·. 

Yapı işleri ilanı 

Nafıa Vekaletinden: 

Eıas 
No. 
ll52 

353 

354 

355 

356 

359 

360 

361 

363 

364 

365 

366 

367 

368 

369 

370 

371 

372 

373 

374 

375 

376 

380 

381 

382 

387 

388 

389 

390 

391 

392 

393 

396 

397 

398 

399 

400 

401 

402 

403 

404 

~05 

EMLAK VE EYTAM BANKASINDAN: iLAN 
Na. 741 

Yeri 

Beyoğlu Teşvikiye 

Y eniyol sokağı 
mahallesi 

No. 2/4, 12, 10 

• • • • 2/5 12, 10 

• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
• Bostan sokağı 

• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 

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

• • • 

• 2/6 12, 10 

• 2/7 12, 10 

• 2/8 12, 10 

• 4/4 

• 4/5 

• 4/6 

• 4/2 

• 4/ 1 

• 6/5 

• 5/6 

• 6/7 

• 6/8 

• 6/9 

• 6/4 

• 6/3 

• 6/2 

• 6/1 

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

8/3 

8/2 

8/1 

4/11 

4/ 6 

4/5 

6/7 

6/8 

6/9 

6/10 

6/5 

6/4 

6/3 

6/6 

8/7 

8/7 

8/4 

8/5 

8/6 

8/2 

8/1 

8/4 

8/5 

Kıymeti Nevi Hari ta Mesahası 
T. L. No. 

• 
4584.-

4986.-

5650.-

7938.-

5362.-

4400.-

3484.-

3787.-

8525.-

9960.-

4224.-

2274.-

2189.-

2105.-

2632.-

2700.-

3503.-

3502.-

3181.-

3362.-

4880.--+ 

4620.-

5891.-

5430.-

5350.-

4280.-

3832.-

4172.-

3270.-

7072.-

3354.-

3330.

~310.-

4445.-

7483.-

6202.-

3701.-

7812.-

5516.-

7154.-

115.-

288.-

Arsa 2 

• 3 

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

4 

5 

6 

10 

11 

12 

14 
15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

32 

33 
34 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

573 M2 

779 M2 

565 M2 

567 M2 

383 M2 

1100 M2 

1082.50 M2 

1183.50 M2 

632.50 M2 

830 M2 

1508.50 M2 

947.50 M2 

912 M2 

877 M2 

940 M2 

675 M2 

625.50 

625.50 l'vıı 

994 M2 

1401 'M2 

1220 M2 

1155 M2 

920.50 M2 

543 M2 

535 M2 

535 M2 

479 M2 

521.50 M2 

511 M2 

520 M2 

279.50 M2 

277.50 M2 

591 M2 

694.50 M2 

719.50 M2 

646 M2 

385.50 M2 

651 M2 

492.50 M2 

526 M2 

36.50 M2 

240 M2 

Depozito 
T. L. 

916.80 

997.20 

1130.-

1587.60 

1072.40 

880.-
692.80 

757.40 

1665.-

1992.-

844.80 

454.80 

437.80 

421.-

526.40 

540.-

700.60 

500.40 

636.20 

6'/2.40 

976.-

924.-

1178.20 

1086.-

1070.-

856.-

766.40 

834.40 

654.-

1414.40 

670.80 

666.-

662.-

889.-

1496.60 

124!1.40 

740.20 

1562.40 

1103.20 

1430.80 

23.-

57.60 

Sabah, öğle ve 

Her yemekten sonra dişleri 
temizlamek ıazımdır? 

Çünkü unutmayını 
Bakımsızlıktan çürüyen dişlerin difte

ri, badmecik, kızl!Jillk, enfloenza, ve hat
ta zatüreeye yol açtıkları, iltihab yapan 
diş etlerile köklerinin mide humması, . 
apandisit, nevrasteni, sıtma ve romatiz
ma yaptığı fenne anlaşılmıştır. Temiz 
ağız, ve sağlam dişler umumi vücut sağ
lığının en birinci şartı olmuştur. Binaen
aleyh dişlerinizi muhakkak her gün sa
bah, öğle ve akşam 3 defa - (Radyolin) 
diş macunile fırçalıyarak sıhhatinizi ga
ranti edebilirsiniz ve etmelisiniz. Bu su

retle mikrobları imha ederek dişlerinizi 
korumuş olursunuz. 

Bütün teh ikelere karşı sıhhatinizi k 
Sabah, öğle ve akşam her yemekten Ş 

dişlerinizi fırçalayınız . 

1 f nhisarlar U. Ji1üdürlüğünd 
1 - Şartnameleri mucibince satın alınacak 50 kiloluk , 150 

ve 100 kiloluk cl80.000> adet tuz çuvalı ayrı ayrı kapalı zarf 

eiltmeye konulmuştur. 

II - Muhammen bedelleri: 50 kilolukların beheri 23 kuruş 

c34500• lira ve muvakkat teminatı c2587.50• lira: 100 kiloluk! 

41 kuruş hesabiyle c73800> lira ve muvakkat teminatı .4940• 

İzmirde teslim edildiği takdirde beherine 50 kiloluklar iç' 

Adres ve tafsilatı yukarıda yazılı arsalar açık arttırma usulü ile ve peşin para ile satılacaktır. 
tim ve 100 kiloluklar için de 50 santim zammedilir. 

İhale 3/11/938 perşembe günü saat ondadır. İsteklilerin hizalarında yazılı depozito akçesini veznemi
çuvallar saat 15 de 100 lük çuvallar saat 15.30 da Kabataşta 

III - Eksiltme 7/Xl/938 tarihine rastlıyan Pazartesi g 

~e yatırarak arttırmaya girmeleri ve yanlarında nüfus tezkerelerile üçer fotoğraf getirmeleri. (7539) 
Mubayaat şubesindeki Alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler 50 Iikler 1.73 lira ve 100 lükler 3.70 lira 

kabilinde İnhisarlarUmu!l' Müdürlüğü Levazım ve Mubayaa! 

Ankara ve İzmir Başmüdürlüklerinden alınabilir. 

V - Mühürlü teklif mektubunu, kanuni vesaik ile % 7,5 
İstiklal Lisesi Direktör üğünden:I 

1 - İlk; Orta ve Lise kısımlarına yatılı yatısız kız ve erkek talebe kaydına devam olunmaktadır. 1 parası makbuz veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek 
lı zarfların ihale günü eksiltme saatlerinden yarımşar saat e,· 

2 - İstiyenlere mektebin kayıd şartlarını bildiren tarifname parasız gönderilir. 
tdar adı geçen Alım komisyonu Başkanlığına makbuz muJ<ab 

Adres: Şehzadebaşı Polis karakolu arkasL Telefon: 22534 •z:ı:mıc:ııımıı::ıımııi rilmesi liizımdır. c7731. 

,, .......... ._ .......... - ....... ---.::1, 
Şekerci Hacı Bekir Müessesesinin 

NADD R LERI 
İftar sotralarının başlıca zinetidir. 

Titiz bir itina ile hazırlanan bu reçellerden, bir kere tadanlar. 
ı ğızlarına başka reçel almazlar ... 

AL 1 UHIDDI .. PACI B KIR 
Bahçckapı, Beyoğlu, Karaköy, Kadıköy 

-
KIŞ GELiYOR ... 

Ufak b ir üşütme başınıza büyük bir hastalık çıkarabilir. 

Bunun icin derhal bir 

İstanbul asliye 3 üncü hukuk 
mahkemesinden: 
· Tepebaşında Budui apartıma -
nında mukim Hristo kızı Alek -
sandro vekilleri avukat Kiryako 
ve Ahiliya Mosos tarafından Be - ı 
yoğlunda İstiklal caddesi site de 
siride 12 No. da Panayot Gunaro
pulo aleyhine 938/ 606 No. ile ter
ke müsteniden açtığı boşanma da
vasından dolayı giyaben icra kı
lınan muhakeme neticesinde: Bi
lii sebebi muhik hanei zevciyeti 
terkeylediği ve mahkemece yapı
lan ıhtaratta semeresiz kaldığı 

dinlenen şahitlerin şehadetiyle ve 
ihtarı mutazammın mübrez ilam 
münderecatile sabit olduğundan 

kanunu medeninin 132, 138 ve 142 
inci meddeleri mucibince tarafla
rın boşanmalarına ve hadisede 
kabahati bulunan müddeaaleyh 
Panayotun bir sene müddetle ev
lenmekten memnuiyetine ·ve key

fiyetin tesciline dair 5/10/938 ta
rihinde verilen hükmü havi 938/ 
1050 sayılı ilam müddeaaleyh Pa
nayotun mezkıJr dairesini terk ve 
yenisinin de meçhul bulunmasına 
mebni hukuk usulu mahkemeleri 
kanununun 141 inci maddesine 
tevfikan ilanen tebliği tensip kı
lınmış ve bir sureti de mahkeme 
divanhanesine talik edilmiş oldu
ğundan tarihi ilandan itibaren 
(15) gün zarfında müddeaaleyh 
Panayotun temyizi dava edebile
ceğ(tebliğ makamına kalın olmak 
üzere ilan olunur. (11400) 

KAN ve DERMA 
B • • Terkibinde bulunan kinin, çeJi](, 

ıogenıne: ve acı nebatat hü18salarile taba 

kalade ehemmiyet verdiği ve şayanı hayret muvallakiyeıie 
ettiği bir devadır. 

B • • Uzun ve kısa ateşli ve ateşsiz siir 
l o gen l n t!!!: !ıklardan sonra görülen zafiyet. 

kansızlık hallerini mucize gibi pek kısa bir zamanda izale eO 
daki kırmızı yuvarlacıkları tazeler ve çoğaltır. İştihayı ai 
mansızlığı giderir, vücude daima gençlik, dinçlik verir, cild 
rengini canlandırarak pembeleştirir. 

B • • Sinirlerin kıymetli ve sadık bir 1 

l0 genine: dır. Sinirlere kuvvet verir. JI 
muhitini usandıran bir çok asabi buhranları en çabuk bit. 
şifalandırır. Hiç bir sinir ilacı Nevrasteni ve isteriye müptela 
(BİOGENİNE) kadar istifade temin edemez. ,. 

B • • Gençlerde görülne ve çok defa rıe 
ıogenıne: den mütevellid olan iktidarsızJJ~ 

gevşekliğinde pek mühim rol oynar. . 
-~ 

B • • Sıtmaya karşı fevkaliide koru) · 
l o gen l ne: olduğu gibi sıtma nekahetleriJlae 

müessirdir. 

Biogenine: 
•t 

Şekerli hap şeklindedir. Büyül< : · 
ler kolaylıkla alabilirler. Sıhh3 


