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·l' Yazı işleri: Telefon 20827 
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Hitler'in teklifleri yarın Londra'da lngiliz ve 
l='ransız Başvekilleri tarafından tetkik olunacak 
Çember/ayn Salı'ya tekrar Almanya'ya dönecek ve ingil-

ile Fransa' nın mukabil tekliflerini Hitler' e bildirecek 
Çemberlayn bu sabah tayyare ile Almanya'dan Londra'ya 
hareket etti. Daladye'de yarın tayyare ile Londra'ya gidecek 

l.oııdra, lG (Hususi), Fransız Başvekili Daladye cumartesi giinü tayyare ile Londraya gelecek ve Almanyadan dönecek olan Çenıberlaynle görüşecek ve tekrar Parise dönecektir. . 
llıı görüşmede Çembeılayn, Hit !erle yaptığı miizakerele' hakkında Daladye'yc malUmat verecek ve Çekoslovakya meselesinin son safhası hakkında iki devlet kat'i kararlarını müştereken tesbit edeceklerdir. 
l>iğer taraftan saliihiyeltar maha fil, Çemberlayn'in Dalad~·e ile , .a ziyct hakkında görüştükten sonrll salı günü yine tayyare ile tekrar Almanyaya dönerek Bitlerle müzakerelerine devam edeceğini haber vermektedir. Çemberlayıı, Avrupa 

llıese)elerinin halli ve a~ ni zamaoda Çek meselesi hakkında Hitlcrin kendisine yaptığı milhim bazı tel<lifler hakkında müttefiki Fransa ile istişare etmek ve Daladye'nin muvafakatini almak maksad;Je Londra toplantısına karar verilmiştir. 

A 

umuını Çekoslovakya 
seferberlik yaptı 

Henlayn'ın tevkif 
edilmesinden korkuluyor 

l-fakemlik vazifesini ya- '!SÜ.ilet/erin Al
~an Lord Rusiman ile I , ·ıh k 
~anında bulunanların ,manya ya ı a 
hıgiltere'ye davet edil- l i kararı heyecan 
llleleri muhtelif tefsir- 11 d d 

lere yol açtı ı 1 uyan ır ı 

Çekoslovakya fevkalade 
günlerini 

L ondra, 16 (Hususi) - Hen· 
layu'in Südet •\.imanları 

.\ Çekoslovakyadan ayrılarak 
~tııanyaya iltihaka da,•ct ed~n 
'· hn.namesi her tarafta derıo 

yaşıyor 

.,, ı s·· d ıeyccan uyandırmıştır. u • 
d ~ilerin bu suretle memlekette 
~hilı bir kargaşalık çıkarnıay•ı 
ıı,.'ar verdikleri ve binnetice Al· 
\ ''tı:Ynnın fili nıüdahalcsini da • 
d~t •dccekleri tahmin ••dilmekte· 

''· 
ıı lliğer taraftan Prag Hükumeti, 
t'ttı,layu'ın bu bcyannaaıcsi üze. 
,~e llenlayn ile Südet partisi ida· 
ı,. he~eti ale)·hine kanu:ıi toki -
r ta girişilmesine karae -.ermiş
''· 
1 

1111 takibat neticesi Henlayn'ıo 
j:"kif edileceğinden bile bahse
L'1tııektedir. Bu takdird" Südet,., ·ı 
ı 1 e Çekler arasında çarpışma· ., 
) olacağından ve Çekoslovak • 
,:n_ın dahili bir harbe sürilklene-
~nden endişe edilmelıtedir. 

d ~ ni zamanda Heıılavn'ıo Sü · 
~ile.-, f 1 • • ·ı .1 • • Ç k ~lı ne s erını ve aı e erını e 

it Vvetterine karşı müdafaaya da
'>ı~k•ylemesinin de bir ildbili harlı 
ı~~ addcmesi oldoğuiıa Jıiikmo -
~."'.aktadır. · ,; 

L
f F.RBERLİ.K İLAN EDİLDİ 

ondra, 16 (Hus'!si-j -- Çe -
kosıo,•akyada e~vdce gizli 

Ilı; ve kısmi şekilde ilan edil
\t olan scferhllri'IL:. ~imdi aleni 
ı~._111lıuıni bir şeliile sokulmuş • 

llti, .. 
ı;ı. h un kur'a ve ihtiyat efradı 
~ ' altına çağırılmış, askerin 
'•b teçhizatı hazırlanmıstır. Çe-

Şimdi de Londrada mühim bir top
lantıya riyaset için İngiltert.'ye dö

nen Çemberlay.ı 

koslovakya fevkalade günlerini 

yaşamalıtadır. Memleketin her ta

rafında büyük hazırlıkfar bariz 

tekilde cörülmekte, halk heye • 

can ve endişe içinde bulunmakta
dır. 

Her dakika yeni bir •azh et v•ı
ya bir harekatın başladığı haberi 
beklenmektedir. HükGmetin hal
kı sükunete davet etmesine rağ
men halk hiç de huzur içir.ıde de
ğildir. 

RONSİMAN GERİ ÇAGRILDI 

L ondra, 16 (Hususi) - Run· 
siman, İngiliz Başvekilinin 
daveti üzerine Loııdraya ı:i· 

decek ve vaziyet hakkında izahat 
verecektir. 

Alakadar bazı malıafil. Runsi· 
man'ın bu davetinin Çekoslovak
ya meselesinin artık sulh yolile 
halline imkiio kalmadığının an
laşılmasından ileri geldiğini iddıa 
etmektedir. 

DAHİLİ VAZİYET 

L ondra, 16 (Hususi) - Çe· 
koslovakyada dahili çarpış· 
llüolar devam etın_ektedir, 

Bilhassa Alman hududu üzerinde· 
ki nahiyeler mahalli kuvvetlere 
karşı mukavemet etmektedirler. 

Hükumet mütemadiyen top • 
Jantı yaparak gerek dahili vazi
yeti gerek Almanya ile olan mü· 1 
nasebatı ve gerek bilbassı. Sü • ı 

detlerin son beyannameleri üze. 
rinde tetkikler yapmakta ve İcab 
eden kararları ittihaz eylemekte
dir. 

İHTİLAF YOKMUŞ 
Prıığ, 18 (Hususi) - Çek ka1ıi . 

nesi arasında ihtili\( çıktığı hak
kındaki haberler yanlış1ır. 

Prağ, 16 (A.A.) - Siidetlerin 
(Devamı S ıncı sahifede) 

ı ~ 

• 

• 
Bitler, tarihi nutuklarından birini söylerken r 

Uzlaşma tahakkuk 
ederse Hitler Londra

y a gidecek 
Berhtesgaden mülakatından çok 
seri neticeler elde edilmiş olması 
muhtelif ,ekilde tefsirlere yol açtı 

zakera! neticesinde Çenıbcrlayn. 

in sulhu kurtarmak lehinde bü
yük bir mesai sarfetnıesine rağ • 
men Bitleri noktai nazorlarmdau 
lmaleye muvaffak olamadığı, Al
manyanm her ne bahasına olursa 
olsun Südetleri ilhaka karar ver
diği şeklinde mütaleo yüriit:mek
tedir. 

Diğer buı mahafile gelince, 
hunlar Bitlerle - Çembcrlayn a

(Devamı 6 ın<ı sahifede) 

MAKTU SATIŞ 
KARARNAMESi 

Vekiller Hey'etince kabul edildi 
Giyim kuşam, yeme içme ve yakmıya 
aid en lizımh maddelerin hepsi maktu 

satı, usulüne tabi tutuluyor 
Pazarlıksız satış mocburiyetı 

hakkındaki kanunun taıtıik sur~ 
tini gösteren kararname, Vekiller 
Heyetince hazırlanmıştır. Evvel-

ce de yazdığımız veçhile, bir bi· 
rinciteşrinde mer'iyete girecek o
lan kararnamenin esaslaı·ı şunlar. 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Yağmur bugün 
Kesilecek • 

mı ? 
• 

BirçoK yerlerde evleri su bastı, 
mahalle araları Venediğe döndü. 

Şiddetli bir sağanak halinde y :i
ğan ve şehrimizin bir "Ok semt
lerini sel hücumlarına uğratan sii
rekli yağmurdan sonra nihayet 
hava düzelmeğe yüz tuttu. 
Yağmur dün öğleye kadar fası

lalı olarak devam -emri~, öğleden 
sonra hafiflemiş ve akşam usı;; 
kesilmiştir. 

Kandilli Rasathanesinclen aldı

ğımız malfunata nazaran; yağmu
run miktarı 160 milimetredir. Ve 
bu derece şiddetli yağmllrlar her 
zaman yağan yağınurlac~ göre i5. 
tisnai bir mahiyet arzeımektedir. 

Bugün hava yarı bulutlu geçe· 
cek, fakat yağmur yağmıyaca:< 
ve yarın tamamile açıJa.·aktır. 

YAGMUR VE RÜZGARIN 
YAPTIÔJ TAHRİRAT 

1 - Karagümrük Durmuş A ; ı 
mahallesi Kasab sokağında Agav
niye ait 72 numaralı evin balko
nu yağmurdan yıkılmış nüfusca 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Sabıkalı 

Altın diş Reşad . 
Yakalandı 

Çaldığı paralarla 
Eksik albn dişlerini 
Yaptırmış 

~·------•f Yakında :f---.ı 
On gün evvel 

Fatihte muhim b;! 
hır~ızlık olmu; 
Fat.hte Mımar . 
sina n flı zırçavuş 
camii hatibi Mus
tafanm odasına 

pencered~r. giren 
bir hı" ·z Mus
tafanın l.200 li
rasile b:m eşyalr.
rı çalarak kaçmış-

Südctlerin Ahnanyaya iltihak et
meleri için bir beyanname neşre

den Henlayıı 

L 
ondra, 16 (Hususi) - Çem· 
berlayn'in evvelce cuınar
tesi eünü öğleden sonu 

Londraya dönmesi mukarrer ikeıı 
şimdi bu hareketini tatıl etmw 
muhtelif şekilde tefsirlere yol a!· 
mı~tır. 

Bazı mahafil Bitlerle Çember
Jayn aruıııda cıoreyan eden mil • 

Gökyüzünde Aşk 
Yarışları 

Yazan: iskender Fahreddin 
tı. 

h Hadiseye vaziyet eden İkirıcı 
Mevsimin en güzel, en eyecanh şube ikıncı kısım mem.ırıarı kı-

•
----•-•.k_v_•_m_a.c_e•r•a-•ro_m_•.n_ı ____ .11 sa bir zamanda bu hırsızlığın fa-

• (Devamı S ıncı sahif•de) 
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Yeni vergiler meselesi Hem suçlu 
Memnu mıntakalarda Hem güçlü 
satın alınan arazinin 

vergileri 
Hükumet eldeki hükümleri değiş. 

yeni bir proje hazırladı tiren 

Proje netri tarihinde mer'iyete girecek 

AŞK, HEYECAN ve --
1 o: •rıka 
N. 107 

/;y:en '. 
- · Tam .>\edığiniz gibi bir otel, 

ded Her ı:.,şı de korkunç bir ö
lü •Cssizliğı "ar! 

G ırson kapıyı açarken müşte
r:lerin yuzüııe baktı· 

Siz de ~e~sizlikten hoşlanı

yor.runuz. irğı! mi Stnyor? 

Evet J:, et Britaııya ote -
lınden bıınur. i~iıı k•çtım. Gürül
tu, et ket, mıi7ok, dan• .. usandım 
bunlard~n. 

Garsun \'ıtliı.ıerı odanın içine 
bır•ktı. 

-- Bı. uda ''""!arın hic bW°ı•i 

İHTiRAS ROMAN! 
Yt:ızRn lakender F. 

SERTELLi 
yok, Sinyor! J!ahat rahat uyursu
n1J.z!. 

Ayten garı on~ yaklaştı: 
- Bu vtelin lokantası var mı? 
- Şüphesiz Madam .. Lokanta-

sız otel olur ll"u?• 
- Dans ·:e ırı~zik olmıyan bir 

otelde lokmta da olmıyabilir .. 

- Otelım.de gürültüsüz ye -
mek yiyebilırıiniı, Madam! 

:}arson gitı iklen sonra odanın 

kapısını .:apadılı.r. 

Ayten bır ı:cltuğa oturdu: 

- K~ndımi Cin köylerinden bi
rinde sanıyoıu m •.. Mezar kadar 

Hem eşyaları vermiyor. 
lar hemde adamca

ğızı dövmuşler 

sakin bır otel burası. 
-· İyi ya i?te. başımızı dinleriz 

burada. VDneu:ğe gürültü dinle
mek için gdmedik ya ... 

- Evet a:nma .. Mezara diri ola
rak gırmek •çin de gelmedik zan
nediyorum. Bur< da oturanlar her
halde dı.inyalrrından vazgeçmiş 

kimse olsa g~r~k. 

- Görmeden bu hükmü vermek ı 

doğru olmaz, Ayten.Hele bir kaç 
gı.in kalalım. Bu se•sizlikten u -
marım ki sen de çok memnun ka
lacak,ın! Burada biraz da kendi
mızden, istıkbalimizden bahset
mek fırs3tını bulabiliriz. Gôrü -
yorsun kı .lağdoğalı bır hayat i
çinde ııısan nndini unutuyor. 

O gün otelin lokantasında ses
sizce yemek yedikten sonra, bir 
kayıkla şehri gezmeğe çıkmışlar

dı. 

Akşamüstü döndükleri zaman, 
Garson Gültekıni kapıdan kar -
şıladı: 

tfF 1 K R_A. 
t • • • .. 

- Bugün siz gittikten 
biraderiniz geldi, sinyor! 
du ... 

sonra, 
Sizi sor-

Dedi. Gültekin birdenbire şaşa· 
!adı: 

- Ne dedin, biraderim mi geldi? 
- Evet, sinyor! Hem de size ~'--

kadar benziyordu. Onu kim görs~ 
sizin kardeşiniz sanırdı. Odanızcta 
bır müddet oturdu, sizi bekledi.. 
Bir viski içti ve içkinin bedelin
d~n fazla bahşiş verdi. Ne iyi, ne 
centilmen bir erkek doğrusu. 

Ayten dalgın ve mütehayyir. .. 
Gültekinin yüzüne bakıyordu. 

Gültekin: 
- Benim kardeşim filan yok, 

dedi, bu işte bir yanlışlık olacak. 
Bizim malümatımız olmadan, y3-
tak odamıza bir yabancının girnı<
sine nasıl müsaade ettiniz• 

Garson çok llıkayd görünüyor
du. 

- Karde~inizi odanıza girmek
ten naı-ıl menedebilirdim, sinyor? 

Gültekin hiddetleni: 

Tı_ı_·ca_r_e_ti_m_iz_d_e_in_k_i_ş_a_f Dayanıklı 
Türkiye-ltalyatica- Çorap k 
ret müzakereleri Yapılaca 

Dün Tophane kasrırıda 
başladı 

-- törl" Çorap fabrikıJ 01,. 
rl Avrupadan "'· ot 
hassaslar getit.l'!u . 

Çorab sanayi erbabı ~~ır. ÇO

Heyetimiz reisi ve hariciye umum 
tibi Numan Menemencioğlunun 

mührm beyanatı 

hiın bir toplantı yapınıŞ· !it d• • 

ka
- • rapçılar yüksek ka!ited~~

yanıklı çorab yapınak h ~· 
mutabık kalmışlar ve b 

1 ,.,'fi)· 
dı temin için müştereke~_.,ıar:Jl 

Türk - İtalyan Ticaret müza -
kerelerine dün Tophane kasrında 
başlanmıştır. Dünkü mü,akerele;: 
açılış merasimi ve mesaı tesbiti 
gibi ihzari ve formali\ey~ taalluk 
eden bir içtima olmuştıır. Esas 
müzakerelere bugün dev.ım edile
cektir. 

Türk - İtalyan Ticari'! müza
kerelerinin başlaması m'ınasebe -
tile Türk murahhas he.vet: reisi 
ve Hariciye Genel Sekrcetri Nu
man Menemencioğlu, aşağıdaki 

beyan~tta bulunmuştur: 

•İtalyan heyeti murahhasasiyle 
bugün başlıyan müzakereler her 
sene gözden geçirilmesi mutad o
lan ticaret ve kliring anlaşmaları
nın bu yolda müşterek bir tetki
kine matuftur, ve ayrıca bir hu
susiyet arzetmez. 

Türkiye ve İtalya mü'.:ıadeleleri 
son senelerin gösterdiği veçhile in
kişafa müsait ve tabii seyriyle yü
rüyebilecek mahiyettedl<-. 

Bir mütekabil ihracat devresi-
nin hitamında bir taraf.n ve ya
hut diğer tarafın alacaklı kalma
sı mübadelatta bazı tedbirler it-
tihazını icabettiren ve bu tedbir
ler alınınca kendiliginden zail o
lan hiıdiselerdir. 

İtalya ile bu defaki nıüıaker".!
lcrimiz esnasında bittabt tu ted
birleri de müştereken almak za
rureti hasıl olacaktır. Htikümetin 
iktisadi siyasetindeki 'jinamizm 
her tecrübenin randımanını al -
ma .ğı amir bulunmaktadır. Bil: 
de tecrübelerimizi daimi bir tet
kik ve tatbik mevzuu ittıhaz ede
rek iktisadiyatımıızn göstermek
te olduğu hayırlı inkişafı yakın
dan takib etmek ve onu teshil ey
lemek vazifesiyle tavzif edilmiş 

bulunuyoruz. 

Türkiye - İtalya müza>.c.-atının 
her iki tarafın nef'ine darak iyi 
neticeler vermesinden i:eyetimiJ 
ümidvar bulunmaktadır. 

··ıeha,,,.. 
padan icab eden mu iŞlef(lil· 
getirilmesine karar "er-ıı •·oOııe' 

b. oe ~ 
Ayrıca aralarında ır .. ülrıtiiŞ " 

ratif teşkili muvafık g.ır 
tür. --Vilayetlerimiz 
Arasında 
Mukayese 

fll' 
E b .. "'k en kll n uyu ve . ·ıle 
balık vilayetlerıı111 

• 
tJerı 

Avrupa devle. tıır 
ari\sındaki far it ·ıi· . e ,1 
Toprak büyüklüğüne r,ır dB bıf 

~OÇ:=·O=K=--=HA=B=E=R=L=E=R 

yetleriınizin vaziyeti hakk'~ıati.1' 
istatistik yapılmıştır. B·.ı ıbill"ak 
tiğe göre, Türkiycnin er. kare ~ .. 
vilayeti Konyadır: 48.99ıl de· 
lometredir. Bu rakaının ııcıı ııa· 
mek olduğunu anlamak . i~~ ).;ıı 
zı Avrupa memleketle1.' 0j,rrıl' • 
ölçüleriyle kıyaslıyalı'."· no, ıw 
vutluk 28.000, Belçika 30.0 34 (l(JO• 
nimarka 43.000, Hollanda oOO kS' 
İsviçre 41.000, Estonya ~8: J{c~· 
re kilometredir. Yani bııı;vropJ 
ya vilayetimiz, bu altı 
devletlerinden büyüktür'.. .13,-c-

- Benim kardeşim filan yok 
dim ya. 

- Odanıza herhingi bir yabar.
cının girmesine imkan yoktur, 
sinyor! Fakat bu adam size o ka
dar çok benziyordu ki .. ve şive -
sinden bir şarklı olduğu da bel -
liydi. Otel katibi müsaade etti. 
Zaten o da bizim otelde kalacak
mış... İstanbuldan yeni gelmiş. 

İkisi de hayretten hayrete düş
müşlerdi. 

Garson neler söylüyordu? 
Gültekin sükunet ararken başı

na neler geliyordu? 
- İstanbul.. Kardeş .. Bana ben

zemek.. 
Kesik kısa cümlelerle bir şey -

ler söylendi. 
Derhal odalarına çıktılar. 

Ayten merdivende: 
- Takib edildiğinize siz de ina'1-

dınız > a? 
Dedi. 

Gültekin garsonu dınlerken ben-
zi balmumu gibi sararmıştı. ı 

- Bu işte bir yanlışlık var, A.,·
ten! Bir yanlışlık var bıı işte ... 

Diyerek odadan içeri daldı .. Va
lizini araştırdı. Odayı gözden ge- ı 
çirdi. 

- Hiçbir şeye el sürülmemi§ .. 
- Belli ki bir hırsız değil. 
- Hırsızdan daha beter .. 
Ayten gülmemek için: 

- Bir muamma... 1 
Diye söylendi. 

Gültekin bir yere oturamıyordu. 
- Keşke otelden dışarı çıkma-

saydık, Ayten! Sana uydum da 
çıktım bugün. Vallahi seni temin 
ederim ki, benim kardeşim falan 
yoktur. Beni hiç kimse burada a

l vı · 
İkinci büyüklükte o ?il. iZ tlt 

timiz Vandır. Bu vilayet; toP 
bir kaç Avrupa devletını . 1;.ıe' . vı _., 
raklarından daha gen_ı5 ii 0ıarr 

, hududuna maliktir. Uçur.c ıır~'' 
Erzurum geliyor 28.970. 'e sonrJ 
peşi sıra Ankara 28.92.J.. ~131aı· 
Sıvas 26. 740 ve daha sonra 

ya: 21.265... ·rııiı' 

Biraz da küçük vilayctlı r:na ·. 
" jl< ' den bahsedelim. En kuÇ ,-r k" 

4 6'JC k~ yetimiz Trabzondur: . ." :. <'il~~,· 
lometre ... Yani en buyu~ fa dı· 
tim.iz olan Konyadan on °~rıııe0 
ha çok küçük. Trabzoou~ iı ge' 
ardından Bilecik viliıyctıı:zı35~e 
liyor. Yüz kilometre { ııısS) • 
4.730. . Üçüncü olara~ fi 1<uÇ''~ 
yer alıyor: 5.550, dördunc.~ rece~ . 
vilayet, hepimizi dü ·ü-ıdıı .

10111
e" 

tir: Istanbul. 5.568 kare "' 

rE... ·ıus!O· 
Türkiyenin en yüksek ı•·J t ıt 1' 

en kudretli, en canlı ve ıab•1:,1 l>' 
bariyk en Lengin vilayeıı 0 k p;i• 
tanbulun, Türkiyenin tofi 3 1 ıinc~ 
yüklüğü bakımından dıı~ eıer 
küçük vilayeti olduğ..ıııv •"'' 

ıırıas.1, . !{' 
bir rakam hakikati o. . ıd'" 

..ı ~erıı 
kabul edebiliriz: CaduC• de' 

ı~rıfllı . Ya la balığı, eğlence yer · ,,3sııı'~ 
nizini, rıhtımını, güzel 11~ al~,_ 
buıa.,n tek tabir halinti<' h3Y da a• 
mini Türkiyenin her tar~fı~;r Jt 
radığımız İstanbul... Faklt iJtC r 
Türkiyenin 155 İstanbul!l ıÇve re
lacak kadar geniş 0Jduğıın 11 roı.ıı1• 
jim vatandaş hayatı için P3

. 0ıdO' 
nın asgari İstanbul scvı:·eö',,;;ros· 
ğunu bir düşününüz: BJI .. relfe~ 

rııU ~· lu, kalabalık, şen \'C . tıracB· 
Türkiye, gözlerinizi kan•0ş ......:::: 
tır. ~ 

-- .-- . .ı 
}j)! ı{J 

ıs,7 Hi:rı 
E Jül 

Recep Y s 
21 ı:ı' 

9 M•'ır YJ 1938,Ay9, G.ıa25 • • 

16 EylOI ı C",!!!Y 

Çeşmenin kurtuluıu 

ı;••" Vıı• t 1 cf. 
s .. / 

V•kltler 

ramağa gelemez. 
.a d. ;:;.---- 9 

111------1-="'·-- ıı l 
5 J9 ~ 49 Ayten, Gül tekinin sözlerini tek-. 

rarladı: 

- O halde bu işte bir yanlışlık 
olsa gerek ... 

- Muhakkak bir yanlışlık ola-

Güneş 

Ô~le 
ikindi 

Akıam 

Yatsı 

lmst.k 

12 09 9 11 
ıs 40 1' '' 
ıs ıs 

1 
:ıı 

19 50 9 ~1 
4 oı cak. Başka l.ıirşey olamaz. t 

(Devamı var~ l:'._,. .......... _-..-...-...... -.... .---.--~ 
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çalışmaları 
&i,./ik açıktaki azasını ttJrfilı için 

geni projeler yaptı 

lir de temsil heyeti kuruluyor 
~ tİy-atreau dJ. ındal.i. tİ)atro 

ltıı lllıiırJ.anlll himaye ma~sa.ıile &•· 

, '°"" t.ı ekkül etıJU,, l>"lunan 
lı Ti. catn saa'atlci~ları B il'.· 
İlo> ban tiyatr ,,,.'atlui<

~ ara"nda bir mliddd ev d 
~ ulıın ihtilif ı.,.ıümaıır. 

~"' •an"atkidar, ro•mcıa tı•· 
~ . f:t!ni olaır bu birli·~ ittiba tl-

'ı.ı.tnı?-«lar. Buna mnlı.abil bor
.. lo ....ı.aJifleri bruın yofüt lı.mdi· 

tir. 1-kr iki heyet tl' 35 cc artistten mü. 

rdckeb olmak iizcrc lıtir[k tarafından 

(70) artis~ Lı~Uk i~ tenıiıı edilnıiş o~ 

l:tcıl.tn. 

E:cfı'."ünıle o;unu söylemek isteriın ki: 

sadece.. bi İ)·adarın-a L.apılacak birli ... 

ı:;mizc muarız bulunan san'atkarlar, 

belli. ~l'aıı me,·cuddur. Buna ra&me:n 

J.irlik, nıunla~amaa diirü;I olarak 
yoluna devaın ediy":r ve edecek· 
tir. ... ... . 

S ... lulnuya cal1-.ıyord1L Ga,e:ıniz: san1atl.irlar1 ba~ıbozuk 

ı.. ~Zl'atkarlarla birlik ara! mdaki bu bir saa'at hayatından kurt.ararak sis-
~~ . t-. ·"'-a111e21ık ~·:ıkın 'J.a,nı1na ka- , tcınli ve disiplinli bir sckilde çalı~nı.a-
l 4vanı edi ·ordu. Bıı aziye- larını temin euııek. onlan n1etodil bit' 
' . '°" ~fha~ \1e birliğin t"kinü.ıl• uJaştırnıak ve bu sau'at 

·ttini. ·akincn iti:ı·v-nmel; ınensublarını ht:r cihetle Lorumaktı.r. 

\t l>idik lıa,k'1m Etem Dm· Şehir Iİ}atro>u haricindek; Türk 
~ r\J~.. tük. l:teın Diar~r. ~:· tiycatroculujunda ıslah-ar }apmak ni-
b..ıo '~. bıze izal1;1.t vererek birlıgın zao1naıncmiz esaslarının en baMnda-
~tt•ııi anL.m -.. dedi lı.i: dır. 
~:- • iırlr. tiyaua san":ttkarları birli. HEYETİ UMUMİYE iCTiMAI 
~ b~ıı 'lan'atkirları.a mubalt-fetio~ .,Türk tİ)·atro san'atL:~rları birligi• 
~ kurul•qundan bugUa.c kadar, 26 Eylül pazartesi ı;unii. bir he)'Clİ U· 

yoluna dcv.am cd.e:ba • mum.İ}e toplantısı yapacaktır'. 

•Tiyatro ııan'atlı.arlarını lora · Bu tuplantıda birliğin Halk Par-
"'-..· ihtiyacı el.anlara yardım etnıek tisine hR~ılı~nı ifade edcu bir ın.ad-
ı~Ja büyiik bir hüsnuniyetlc ~a- de teklif ve kabul t"dilecel.ı.tir. 
"" •ttı eöree muhaliflerd;n b:r Birliğin. bu hu!iustaii toplantısınuı 
~ ~ ft.endiliklerinden gelip kayıd e~naf cemiyetlerin.den g_eri. kalması ve 
~ i rmize Üye oldular ve olmakta· g~cil.nıcs1, be)'Cti İdare a:ıaJ.arında_n 

~ '· ~rtigim.izdcn imdi)·e kadar bazılarınıa bir müddet~nberi izinli 
,... .-' ' \IC9İka \.'trİlmişta:r. v~ bun- olmaları \.e İstanbuld-. bulunınaınaJa-
ıı' it~ edilerek dqtl, kendi arzula- rtndan ileri gelmi.stir. 
' ttlip kavdolanlardır. 
~""~~mi~ hukuki i'.'Jlni1c mc,gul 
~ bir avukatımız vardı. Şimdi de 
~tor ttm n etti!<. Bu doktor, 
~ rıelerimizden bfrinin sers.abi. 

.... it. Ü,·dnimizdnt v.ya iıyderimi. 
Cı >ile dndından ha<ta olanlar bun . 
~ sn 1ı· ı·-· · t ·ı ltı nra ır ıgımız Y&5t ası c 
~~<anen mıınyene e!tirilecek-

r. 
'ırı·" ' ~ıg11Jtiz. bu sene. Cu.mhurıyet 

"''"" ilk dda olarak i ·tirak <t· 

~ ~.re-fint kazanacaltnr. Bunun İ -

, lıtiyuk bir ehemmi)'ttlt hazırla -
"'•ktadır, 

~"ti>'-.tro artistlıeri, ~·aryerrcilcr, ~a· 
iı~' \·c sahne al.ikadarlarına birli

\ ı her tiirlii )ardımı lap
'1~tadır; İŞ_sİı; kalan ii ·ele
~ •t~ • .. konıis:yon• .•dile hiç 
'O. Jı•ra alınmaksızın - i. le· 

l'dilir. SimdJ,·e kadar 30 arti~c, 
"- i \aziyeıİeri ~iisaid olmadığınd.ın 
filt 
:sız. olarak ,·esika v~rilıni. lir. 

ltt... ~111 bircok ti)1.:z.,to t..uı'atkirları, 
:"'il \·e:rr.cek bina bulam.adıklarıntl01• 

S.,. ı..ı.rıa... Blıli&imll llu .-aıiyc:i 
~: cr,lıı, hu hu5U~ta. şimdid. n Lır 
'f t alml!iilır; 'fe,,rinİeYeldeıı u aren 

~~k. tİ}atro '"ln·a k3rları b.iırlij::iıı hi. 

t. '"'1<k bir ~m•~ w., . .,; faalixcte 
''<~tir, 811 h<)ttin. hafıaıun muay

t,,_. ~erinde teımilleı:: "crmai ;,in 
L~y ve l.rahul t.arailaruub er· 
~ . ediliniı.tir. B ı"<lı.lı.ıil, 

1 
t!l"rlc:r &em.sil. eden. bic ccup ola-

intikam 
Rakibinin incir ağaç
. !arın ı keserek öcünü 

çıkardı 
Fakat sol uğu mahke· 

m ede ald ı 
Gulhane cıvariııda bir hadıs~ 

olmuş, incir ağaç arını kesmek 
suretile raKıbınden mtikam tl -
mak stiyen bır bahçıvan ya~a -
!anarak mahkeme ... e ver 1 .miştıı. 

Hadiserun tafsilatı şudın: 

Gülhane hastanesi yanında bdı.
çıvanlık den Raif ism nd biri 
i1e ayni se:-ntte bah ·a Iık ya. -

pan Mustafanın arası bir h.ıvli 
Z3mandanbcri re!ı:aİ><'t ·uzırndcn 

açıktir Raif kom~usurıdan ,ııt -
kam alm ğa karar ver-' · cllişün

müş, ta ınmış ve niha~·et l a-
fanı.ıı. b hçes de bu.hı, ıtı<::! .-

ağaçlarını k y karar erek 
fırsat kollam~ • a başlamıştır 

iliih .. yet dü !\! takını beh-
~e._ · C!t:n uzilkla-,lt.. ı gQ.rmı Rııf 

h """n baltasını aldtğr gibi r.tlti!ı 
ko"' usunu lıah~t gırm ~" 
balta. ile incı.r ağaç.lan ı devi:mc
ğ ba a~ ır Ra:.f ceyva tflıb 
12 tane ıcir ağ.le 'll dAvird '<.t._rı 

sonra gelidiğı gibı Kimse\·~ .nö -
rfuınıeden bahçesine dö mü-tii". 
Bıraz sonra bahçesine dönen ba'>
çıv~n :\fus~af.1 bahçenın ,. irıcir 

SON TBU»RAF'm Yuıua: M, Sami KARA YEL 

"' T tefrib91 e. 96 
itan Aziz·n eşhur Avrupa seyyahati 

,~lıidoı üç ı.:mre vardı. Hürr:
~~ Porv · ler, Ts'•hatcılar, Güru· 

11llıııt.ıassı bin .. 
\b ..trrıy~tl)rr\'erlerin ba ında 

~l .. at P~ bulunuvordıı. Ziv1 
. '"\il .. .. ., 
'ııı \•e ·amık Kemal Bevler bu 
ı~~Cden idiler. . • 

'1 sencsı:ıcTe; Z;ya Paşa He 
ılı, Kemal Bev A\Tup•va fi-•t • . 

t. er \Ic»"l..ll\·et ,.ıt Hürrı-
~ -
ilslannın l\femalik Osnıaı.ı.ı-

~l '-'Sısinı i>t ~oriardı. 
"r,. V(.1 Fuad Pı:ı.şa!ar bütün bu 
l •. ~ n .ara .<Jrşı göğüs germi~ 

ııu.ı orlardı. 

Franoa; Dev1eti Al"Yeyi ıslahat 
diye ı i~ bır oı~trrıyurdu. 

Hatt:ı: hırist.yan tebaanın müs
lüman mekteplaine almrnasını, 
m .. lümıınla. r.wyanıncta iptidai 
tah . .;ı.::.n ta•n rm J~ın muallim mek
tepleri kti~adını fünun, tarih, u
sulü idare, ·ııı~uk tah ili io;in bir 
Darülfü!!U!l ile mesalik muhtel1-
feye mahree c \2cü. iili mektepler 
!in kü~adı4' li.Jıum gösteriw·or -
du 

Fransa 1ı jkıimcti, sanki Devleti 
Alıye içındc ~r·cr. bir devlet idi. 
Alı Pai•; Fransızları meınntı'l 

., -tıın N 'l'R' n R A •- 'IA ıı;:vı.OJ . ltwt 

Trakya 
liğince 

müfettiş
yaptırıldı 

Trakya Umumi Müfettı,.liği t•
rafından lzmir ve havalis;nin ta
rihi, iktısadi ve kültürd değer -
!erini tebarüz ettirecek m:hiyet
te, (5000) metro uzunluğunda hir 
film çektirilmiştır. 

İzmil"in mahalli güzellıklerini 
canlı bir şekilci<' gösterecek olan 
bu film, donanmamızın İzmir~ ~ 
lişini ve gere şenliklerini de bü
tün t4'ferruı;tile canlandırn1,kta

dır. 

Donan.namız 

lsk enderuna 
Gidecek 
Bu z iyaret B irinci· 

teşrin ayında 
yapı lacak 

Şanlı donanmamız halen Ak -
denizde mü~terck tal.m v ... ter -
biye işile uğraşmakradır. Donan
mamız cumartesi günü tekrar İz-
mir limanına dönecektir. ' 
Donanmamızın birinci ·e~-ın 

avında İskenderun l:ma:: mı zi -
yartt eylemesı mukarrerdir. 

Ham madde er ve 
muame.e V"='rgisi 

\-UCU K K illi:llilr

Zonguldakta altnus yedi yasında 

bir ilıti~ ar kendisine: 

1 ....... . ......... ··--·-·. 
- :\1orıık 
Dİ)'t> takılan bir genci, hıçahlcyarak 

Oldl1rmüoı! 

Kavgalar, dOvü.'jler, vurulup vu • 

rusnlalar, daha çok gençlikte. •tle:ti. 

lı.a.nLlık• da OUUDl ..... 

Sırası &,~lince; gençl:k, cahil lik! de· 

nir. İmanlar, kırk111dan. sonr a9 tluru ... 

turlar. Fakat altmıs yedi yaşındaki 

ifıtiyarın ııııdelika•lılığın~ ns ),uyunı . 

luyor? 

Kırkından sonra azarJar vardu. 

Fakat yetmi .ind e ı;9:11ll kar.H'an, ıi:ı· 

taini l an burÜ:)'Üp luçağa Sıanlanlar-a 

ru:. demeli? 

l\1uhalla olan hir fey var ki, cahil. 

lik, •<lelik ılık•, ya,ıa dejtll. Bu 
katil ilıtiJar, yüz l ctmi~iac de gel
se, ~ine ~ocukhır. Onun hiıl.detini, 
sinir hnhranma hamlctnıemelidir: 
oıı.wı biitii nsuçu. çoculı. U1'w. ka
ia!Sında, işlenuıetnis itam dinıa" n~ 
ıladır. 

BtllUlAN CEVAD 

627,7 
Kişi 

9 

Fuarı gezdi 
füı sene İznur fuarı büyük bir 

rağbet ve alaka giırmü,tCr. Tı:tu · 
lan hesaba nazaran fuarı dü.:e ka ı 

dar 627 .6!J!J k:.ş- gezmiştir. 

Fuar salı gıinu akşamı 
eaktır. 

kap.na-

* Bakırköy sokaklarının tamı
nne başlarunıstır. 

* Bey kozla Pa,.qbahcl' arasın
da i yolun !amir ettir'...m<>l ka -

51 milyon liraya maloluyor 
Irak hattının yeni bir güzergihtan g Ç· 

me i dotaywsi e bet milyon lira 
tasarruf edildi 

Alakalı makamlara gclm haberl<rt 
gôtt.,. dost v~ müttefik İraa ve Irak 

sınırlarına uzatÜmakta olan Dilarba· 

lnr - Cizre ve Diyarbakır - İran hat 

hırı üznindc ~at faaliyetk devam 

ennektctfr. 

Hat, Diyarbakırın 9 kilcn1etre ile ... 

rl,inde D~lenin '°' sahilini 111kib et· 
mel..tedir. 70 İnci L:ilometreye li.adar 

)'apılan kısım, s·nan 1'.öyU civarında 

Diclmin kollarıııdaa Batman C2)1DI 

gcccrek 105 \nci kilomctrC)e kadar 

)İne s.arl ile İtnal ıstikamcti arasın -

da llerlemeltcdi"r. ~lıeKrİç kö)'Ü civa

f'ııta varan hat, orad;1n b'risi, İran 

hattı için ş-iırı;ılıe, digeri lr.ı.k battı içjn 

cenuba ik" k~t ile a~rılm tır. 

Burada arazi, deınir:vol in~aatın l 
çok civrn~ı dır ve bo1dan boya Dic· 
le vadisini takib eden i~rikamere ı;:orc 

va;r;ati bir he abla 5.000.000 lira ka -

dar daha ucuza mal olmaktadır. 

Di}·arbaılr • Irak hattı.. kc., fh~:rc 

göre 520 kilometre uzunluğunda ola

caktır . Eliizığdan ba!olı)'araK l\{urad ~u~ 

}'U vad"sinl t.ak:b eden diger bir ge • 

cek üzerinde de tedkikl('r yapılruı,tır. 

Fakat il1 hat, İn..,;t;;at<1 daha uygun gö

rüldüği.ınden burası tercih edilmis.t"r. 

Irak ve İran hatlarının iltis<1k nok

tası olan Meseriçten 30 kilometre ka

dar <W>nra )'an', Zi ·arct deresınden 

Duhana kadar olan g:Ü7ergihta .irıza

lar çeğalmakıadır, 

' yapmaktadu. Bıııiin lıu kısım üıc· 
rindıelti_ kat~İ etud ler yapılmak.tadır, 

BitWtin i.;iad~n- ıe~ca ıuzcrgallf· Tat

vana ulaMırınak i(İn haram~lct: ile 

ara'.'>tırn1:ılar )'apılmu~ \.'f:: 30 kilometre 

uzunluğundaki bir mıntakada binde 

25 nı.eyil bulundugu tc~bit t:d lmi~tir. 

Taıvandan !oora Van. gölünun ce

nubundaa. dola art\.'t" \'andan gect: 

relı; Kotura &iden iz~fi:ibın 11.ıun -

luğu ( 4) lilom<tredir. Bu k1'1mda 
h.aflf meyiller 'arJı.r • 

Bu hat Hc:ı-.ab, Zeylin ~bi araziyi 

suiamıya müsaid neh"rlerı ola.n "·e 
Şan1ran kanalile \ubn1 mesele§İ or

~a.nizt: ediln11,s. bulunan 1750 metre 

rimli bir hay.at yaratahJt"celtir. 

rakımlı bu g:rruş mınt.ıkada cok ve ... 

\'an · Kotur hattında L:.a)da deger 

.inza)ar bulur madıgından burada 

har. daha ucuıil ınal olabilccc:l ve ko-

1aj·lık!a İn"'a ed;lt'cekt r. 

Sun tc.-.blt edilmiş olan va7iyete 

gört-, bu hattln guzn-gahı Diyarba -
kırda ba~lıyaralır. 161 Uncu kilcm.et-

tt civarl!1da l\.lacrıç • tisak :'.\m.,..o -
n~.,A kadar Diyarb ır - İran batu 

gıizerg;ih11 ruU rtte.kt r. 

l r ;ık hükinnetl 1 y.,:a.pı1ao mÜtıte:rt:k 

teLikilde:r ve ar tırmalar neric~indt 

Turlı.i < - lral< hududunu ıe-kil ed•n 
Habur çalı kenarındaıki Guvara kö -

} un Un Türki}'t: ,., Irak demiryo!lan

nın blrlt:'5rne nokta'51 olm.ac;ı kararlaş-

Şimdi~ e kadar te~' .Ki sanayi ka
nunundan i tifade edıferek güm
rük rüsumu veri.lı:!:'.!den memleke
timıze ithal edilen eşyalar h klun
daki muafiyet diinden itı haren 
ilg:ı edilınış bulunmaktadır. 

Yalnız bır kısım ham madde ve 
makinelerle makine ;edek par -
çalarır.ın İktısad Vekiiletinın mi.ı
saadesile muafiyette ıstıfade et
meleri de kararlastırılmış oldu · 
ğundan bu maddeler<> aid bır cet
vel ile birlikte yeni kararname Jt: 

nesredilmi~tir. 

ı rnrlaştırılmıştır. B~tlıs deresi lıtircol lerlerdt utlar 
mıı.tır. 1 

Hattın, D'clenin Batnıan ve Batan 1 

Sirkeci meydanı mo-

Yeni kararnameye göre, kağıd, 
harb levazımı dokuma makınt' -
]eri, kahlar ve ızabe o a.klarııı.ı. 

muktazi malzeme İktrnad Vek:i -
!etinden alınacak milsaade il~ 

memleketimize serbestçe. ıthal e
dilebilecek, aynı zamanda da mu
ameie vergisinden cfp muaf tutu
lacaktır. 

iktısad Vekaktı bu kabı! mad
delerin ne çe ul mua e eve tilıi ' 
tutuldukl.ırmı ve hangı roadde -
ler olduklarını gös;c·en bir cet -
\·ene bir de tarifı• ne ·retmi~tir. -- - -* Büyukdere Le 
sırdakı asfalt yok.'1 
mışLr. 

l\Iasl .,k ara
ta.....,ır..ı tı bit-

* Ge;ecck sene şehre fazh 
ırıkdarda scyyili celbi içi-:: Bele· 
dıye vasi mıkyasta propagand;:.
ya kaı:ur \"l.'rm.i§~ 

ağaçı r ,ın harab ha n t;.oru c 
soluğu Kar Korda uı~·ı,t K •r -

kı:- 1 celbe len R• f e-vv stı 

c•ınu i kar ctmi • f1kat .ııc::r n

ğaçlarını keserke"'l düşü t1üT~li 

kasketı kend · lıre gi:ıs!:enl. i:-
şcy • itiraf C'lmiş'ir. Raif m '1ke· 
meye ver :lmiştir. 

etmek ıçın Galatasaray nwktcbııd I 
tesıs "" kuşarl et ti. 
Eskı dede\ matbaasıı ı da mı:- ı 

alhm mektebi yaptı. Ortalık bir 
parça durı.Jmll!jtıı. Ishıat is rıl~ 

uğraşmaga vakit \"ardı. Ali w Fu
ad Pa§alar Sultan Azizı, şehzade - 1 
lerilc Avrupaya seyahat ettirio 
garb medeniyeti tarzını yakında" l 
göstererek Padişahı daha derı:ıok- 1 
rat bir hale getirmek arzusuruia 
idiler, Fuad paşa bu zemini hazır
Jama-a memur idı. Nihayet; üçün
eti 'apolyon Padişahı Fransaya 
davet etti. 

Osman oğu!Jarındatı. birinci ık· 
fa olarak Sultan Aziz, Anupay1 
seyahate ~kacaktı. 

Ü üncü Napolylll'I dıavetin: 
giiren İngilte~ İstanbul sefiri v-.ı,.. 
sıtasile Padişahı Londraya davet 
etti. 

Sultan Azız. bıı da,·etıııame l 
icabete mEcbur oldu. Zaten; zemt 
ni Fuad ve Ali Pa>'alar iyi hazır
lamışlardı. Sultan Azizi her türlü 

dern bir şekle 
s okuluyor 

Yeni tesisa tın bir kısmı Cumhu .. 
bayramına kadar riyel 

ik m al e d ilecek 
Sirkecide Edirne ve Avrupa hada. 

rınln daırak, 9ek!fll'W ve yGlcu gir:p 

cıkrtıJ yerlc:ril~ .ı!t.lfvö fıatnnın d 

raJt. bC"~leme vf' yolcu giTip okma yer• 

lerinın b.rihirlerinden tJ.nıam 1(' ••Y -

rıTtna-.1 Kararlastırılmıstır. 

Banli!'ö kı!>mı :t;·n yapılan. iııtaatın 

Ontuıı.ıizdt'li Cumhuriyt't bayramı;ıa 

ludar n!İ$ti<Llınrsınc al ılmal"1drr. 

8-liyia perenıı halka :ıçılCktan 
aoua Avrupil. ~cl;:ı. Ny.L!1a ~ • 

~ le ıttnlcrtt,. İ6tatyouua. ;mdt'-İ 

kapılan kapatılac,ılı.t>r. 

Garıa alr ında u-..ı· i çalgılı p· 

Z:nomın ye< ndr- btı.yuk. bir pork yapı· 
la,ak.tır~ Bu parkın On nde. yaptlaıcak 

ı · •ta l OQ li<a •ıı<f dil cekıir. 

l\.Iu!takbt'I Sirktti m~vdanwuı a.;t

tab'lmcc;ı u;in ı~tan!_ıK muhalak olan 

b nal ar, Çat::!c, fdirrıe c robus c·ı -

nin durak }CrinJcn itibaren tran1v~>· 

cadd~s .ni takiben Siı L:ecıJeli kavse 

l.ıd;ı. olan adadır. 

Bu adanın ıin1f,jk icin 

l.J.lrtifr Bt·ledi~·e ara ında 

'afıa '\/r. 

tf"maslar:ı 

g r- 'i kapmmfan dtj;11, b,1.11li) O pero · .. ba•u rı ..... ~OT. 

n ·rdan gireceklerdir. J\lcrda..,ıu etrafına ,., den'.Le ladar 

Peronun ik'. Lapıo;ı olacak, blri ge - uıanacal 0 .1n gen: l·addcnin ;kı ra. 
İl' fere, d;rgerı g:denlere tahsis edilc-

ccltir. Bu l:ı.pıl:mn her k:si de. m\Js· 

takbt"I Sirkeci mc)'daııına a(ılacaCıtır. 

O zan1an ista yonun ,·mdJ,i &İr 

n =ı.ıJtlanna raı,men yola ge
irmi,lerdı. 

Ali Paı; • naibi oaltanat olııı:ak 
İstanbulda kalacaklL 

İKİJ\Cİ KISl!II 

- Sultan Azizin A\·rupa ~eyahat i -

S~ltan Aziz, 1284 hicri senesin- 1 
de Istanbuklan harelret ettı. 1 

Aıi ve Fuad Paşalamı çevirdik
leri siyasi manevra büyüktü. Ru•· 
lar, bu seyahate ehemmiyet veri
yorlardı n~ let aliy-~,.e~i. en zi:va
de meıoalii ikt12 ı tutan İngiltere 
hile. üçüncü Napolyooun Padişah· 

la bağdaşmasından ürküyordu. 
Ruslar, istikbalden emin idile". 

l.ikin. Osmanlı dedetiniı:ı, İngı.1-
tere tarafmdaı:ı mütemadiyen tes
lih edilmesine şüpheH nazarla !~~

kı_·orla.rdı. 

Bıı teslibat bir gün gelir kendı 
a.le, ·hine istimal olunabiliı·di. 

ingiltcre; Osmanlı kuvYetle 
rini kendi lehine kullanabilirdi 

rafına ag<l<'l,ır d:k lt!crlttT'. 

Bu ,,...., le i 
lct nin ga} etile, çok J;llLcl b~r ıue}

d:ın daha ka ... anacaktır. 

Kc. :ve•li bır Osman] İmparr~or-ı 
h.ığu. n kad r gayrı mutecanıs 3· 

nasırdan mürekkt·b olursa olsun, 
İngılt re lumayesınde tehlikeh b1ı 
,·arlık le kil edt'lıilirdı. 

İngıltl're hi~bir \akil Osmanıı 
i . paratorluğunu. meşruti lik.ır

ll'r etrafında toplanmaga saik ol
m:ıdı. İngiltere hükumeti biliyor 
idı ki; Sultan Aziz; m~tiyet fi
kirlerine y:ır:ı~ır ve tathl eder isP 
İınpMo.torluk çak sürmez batardı. 
İmparatorluğun inkırazı, İngil

terenin Akdeniz üzerindeki me -
nafiini bir anda yok edebilirdi. 
Kuvvetli devletler, İmparatorlu
ğun enkazı tizerine çöker lers~ 
sonra hal nu:c olurdu. Bir rlaha l u 
devletleri erinden kıpırdatmak 
kabil olabilir miydi" 

&naenaleyh; İngiltere, iyi v' 
kötü statoltosı:ınu muhafaza eden 
bir Osmanlı İmparatorluğunu,ı 

yerli yerinde velev ki, bocalayar<>l< 
bile kalmasına taraftardı. Zaman 
ile ne olur ne olmazdı? 

ca\ ları ara:sırı.daki kısmından. geçti~ 

takdirde in a.a ın pelr: pahab..:a ml o

lcağı anla ıldtgındoın bu İstikamet bı - ı 
raıldnu ve I\lt eri,· iltisak noktasından 

cenuba ayrılan 264 üncu kilometrede 

Ciı.ttyı gecnek Irak hududuna UZ.il -

nan güztt"gah kabul edilmişt : r . 

o·}arbakırda~ iti.bare:n P.fc:ser?ce 

kadar müşt<re ko!an 163 kılomttrdik 

lı un h~!'aba latılnı.lk.saın İran . fe. 

~eriç hattı.aın Ul.unluı;u t~kribcn '!92 

lılometre o1acağtna gôre Di) arbaM:tr· 

dan ba lı)'·arak Irak \'C İroıın hudutları

na varacak hatların uzwaluj-u takriben 

911 lilon1~trc kadar tuucal.ur. uBn-

lar;a tahminen 

m lyon Jiradtr. 

harcanacak para: 51 

Diayı-bakır - Me ~riç ruU,.terelc. ıks-

mı üzeriııdc Di arba.l.ardan tibattn 

156 kllumettc uzunluı-;unda olan 7 

l..ı t:: • ıuuteahhidlrre ihall' eWlmiş \.'t': 

in a .. ta basLa.nmı,tır ... 

l mır 
Yolcular-ına 
Bir !<:olaylık 

lu ' İzmır ~e hı

'""' s ., gid e" yolcu' dl' b.r k -
la~·lıı< d. ak .ızere T ı:~ nat! k. 

Dcnız,yo la.rı ccrta•ı· ı dcmır

) alları bt;eti de satılm ii~ r ıs -
hınmışllr. 

Be kı icab ec'cn veri rı fırsat 

du.şurerek kene! eLnc geçirebıL -
di. 

Fra:rumlar İngilteren :ı bu %k
tai I'azarını bildiklerı içın, eller n· 
den g•ldiği kadar şark s. a.set.00~ 
İn Lız. noktaı nazarını akame" ... 
u.,rntmağa çalışıyorlarılL İngil -
tereye. Akdeniz ve şark sahasın.fa 
manialar ,i.ı.,ude gcti~meğe saik 
oluyorlardı. Girid meselesinde 
Ruslarla Fransızların Yunanlılar 

tarafıru iltizam etmelerinin sebebi 
bundan başka bir şey degildi. A -
dayı. İngiltere ·e kaptırmamak iç;n 
hıç olmazsa Yunanlılara vermek 
icah ediyordu. 

Fransızlar, müsavat, hürriyet \e 
adale fıkirlerile Ruslarla beraber 
şarkta nüfuz kazanma~a çalışı -
yorlardı, 

Fransızlar, hürriyet vı> meşru

tiyet fikarlerile şarkta kültür•! 

bir mevki almak, esasen, kozmo
polit olan Osmanlı ricalini tatmi'1 
ederek hıristiyanlar üzerinde d~ 

A tlatı lan kaza 
1\IAH:\IUD YESAıt1 

Dün, eve dondu'= zaman: 
- Büyuk ge\mış ol~uı , bir 

yangın tehlikesi atlattık' c'eılıler. 

J 'e evde, ne sokakta, yargın a~· 
latmı bir hal ~·oktu. 

Anlattılar: 

- Caddedekı kı.i\·ük lıerıin rle
po!IU, yandı. itf~iye vaktinde ye
tı~tı de, kurtulduk. 

Ev, cadde ·e yakındır Cadd~ 

üstünd kj kü~ük ber.zın cleposv
nu" tı;tu:;ması, hakikaten mahal
le i ·ın buyük tehlike idi. 

Evdfkiler· 

- Bereket, sermaye ;,zdı Ja, 
çok benzin btılunduramı •ordu. 

Dediler 

Demek, serma e azlığı, koc ı 
bır maballevi yanmaktar i':urtar
mış' 

Bu kurt luş. kaza ve knler gi-
bi tc ... düf Ye 1d.lih • elec;-.t. 

Sakak üstlermdc rnth:ı.I'< ara
laru::d.:ı beru:. '1 dep :ı -r mu' 

Bir k 1 dık olr. k t· Pre it• uk 

d polara mu cd ın. f.k •, 
bı: Jarın e v t ter ıbııtı ok 
mu'! 

nz n 
ols 

d FOSUnu l('ermt:.-
ç .. be ;:ın t:ı.ı-

Egcı b 
:y~ çok 

lundW'Sa ca ır c r yd ,. 
)crmu uz! 

Ztrgirıe sı.ırun ı; ç ı !· 
t n ın ge ! d t: - cta 'ınn«d 
v:ırdır Bu, bcı d ·er -
ler L ın d b deg l. 

Fak r depclara 'akı zengın 

lU...lk oturmak, c..ah(t dr poıarctan 
karlı 

Birimizin derdi 
Hepimizin derdi 

Sus uzluk derdi 
Oku urularımızda .ı · ımı_ 

birfLok mektuf .arda 'chrı'l 

mtılıtelıf semtınclekı 'ulann, 
gtımın birçok s;;;atl .. rınc'e kt• -
,,ldiğindrn bahsect .. mekte 

So ddıı tı:.J~ .·ı m ı
nclcrılc şeh x SU) ;.ı ıs• hsaı ııı 
b._ ır slı ü ttır ıdarer: n, ma
ku < mont.aıı r:.· noıScbetıie bu 
S'U kesıl eltri .t me d.n ve"· 
<ligini y.ıı;:;ıgıl!" z ı· hk•'<att. ıı 
anladık. 

Bı: ass:ı "ıqa ı 
,uJarır. evle:· bırçok 

1 rlara II'~ydar. \ erdig gor 1-
mekt ·r. Ya cr a .ı ,., 
ba..,Jnıasık tabii olara.!< tt"z. -
' ud cde<:ek su: y cm ınakr.ıe
:crı bl. m. ı fazı, sıI' ı ıb!. • 
e ılır ı<c ebr '1 tt"UL 'uktan 

·.,t etme< h. mr.de d -
r. E, lcr ıstıhı. k~ bıJ. 

a sahıb t:n v nılt.• rer;-
r n llE i otan a!t-

ş.ııl'.' ve ışe gıdı tin, t sk 1 
c l' sabiJıları t.ıc. ından, 

fa ı t::ı, n, a c;:t t.u.:. 11 • 

cı}a kac • s 1 ın bu s. • rd" 
'ı ,rılr-c ı "' montaı ışlcrı

nır bir ar e\.\•el nırıı.ı.,t~lenu 

rııtrek ~ , ~z:. ğa nıl'.ı)' t veril · 
r Esi içill alakodarların bu ışe 
themmi~ etle n;; rı ı:iikkatıni 
cc bcderiz. 

nu!uz sı ·asısını ü. ~tmek gay<' -
sir t•kıb edJYordu, \'e bu <.ır.tl• 
İngi:.z siyasetıru içten nırmağ:ı 
'31~ udu. Fransız arın bu poli -
tikas. daha ziyade ıktısadı hedef
ler taı<ib ediyordu. 

İng.lterenin e...ıne geçec"k Bc•
ğazlar Fransızlarla Ruslara ek . 
mek mı bırakırd'' 

Rusların en biıyük gaye>i Bo -
ğazlar üzerine ve Akdenize inme
leri idi, 

Anadoluyu istıla edip Mersine 
inmek. Balkanlar tarafından da 

İstanbul ve Boğazları üzerine ya
yılmak idi . 

Ruslar, birkaç defa İstanbul v-. 
Boğazlar üzerine gelme teerübe
lerini yapmışlardı. 

Fakat; ilk evvela, karşılarınd.ı 
İngilizleri gördül;r, Çanakkalevı 
geçen İngiliz donanması, galib RJa 
ordularına cevab .-erivordu: 

- Geri dönünüz) ... 
(Dcvıuru· var) 
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Cambaz kızı lngiltere - Almanya r . HIKA~ 
MANT[/(/ - ... ---... -· .. -·-- . - ·----M. Elle Harison, oyunun en hararetli 

bir zamanında 

Görünm ez kazaya kurban gitti 
lngiliz Başvekili'nin Almanya se

yahatini hazı rlıyan sebebleri 
AŞKIN 

Yazan: N ec la Maraş 

Arkadaşım ne de saf, ne de te
miz, ne de yüksek bir kalbe sahıtı· 
di. Yalnız biraz hoppa, çocukça 
bir hoppalık. Onun bu hafifliğini 
görenler yalnız görünüşe aldanı
yorlar, zavallının o melekler g·bı 
içini hiç de hesaba katmıyorlard• 
Ona öyle nüfuz etmiştim ki aramız 
da iki yaş fark olmasına raernen 
bütün kalbinin derinliklerini bilı -J 
yordum. Gösterişe kapılan, muhitP ı 
uyan, her şeye müstaid bir ruh ba · 
zan nasıl uçuruma doğru gider bı
lir misiniz? Fakat bazan da bir· 
denbire değişebilir. Onda hayat 
gördüğü gibidir. Fakat hayal öy
le derindir ki, kimsenin erişeml.1.re- · 

khğa y•ır
de meydana gelen sıca .. ün"'' · 
gun başımı bırakarak d~iıı ~iı(' ~ 
ğe başladım. Onu. o z3 ' a ayrıldı· 

Cezayırdcn bıldırıliyor: 

Darius"un seyyar sırkı birkaç 
gün <'vvel Kale gelmişti. 

Gece birçok seyirci çadırı dol · 
durdu. Oturacak yer kalmadı. Sov
tarılar sıçrıyorlar, oynuyorlar ve • 

gözönOnden kaçırmamalı. 
AmelelPr. büyük bır ıneyda .. -gon ~aar~ı'. güldürüyorlar, eğlendiriyrr- lngilizler her şeyden evvel Çekoslovakya'ya 

m:r:~~~~ s~f:~::!~1 e~a~~!'.!misn~- derilmiş olan lngiliz müşavirinin 
minde güzel bir cambaz kız ya - • • 

pıyordu. Ertesi gün herkes kendi· JŞl mu Vaffakiyetle neticelensin İstiyorlar 
sinden takdirle bahsediyordu. 

gu2:;:::;~:~i::~:~2::::
0

:~_ lngiliz amiralleri şimal denizinde ıazımgelen tedbir
s~:~~~~~:=~:;y~~:u~~~:~:; lerl alarak donanmayı ona göre hazırlam ışlar, daha 

ceği kadar işte benim bu zayıf 
~~~rinde birçok hünerler yapıyo?- evvel' de bu hususi a Fransızlarla 

Bir geec, arkadaşlarınan biri 
konuşmuşlardır · ~~~~~-k~~ü~e~r:~~a~ış~kt~.a ;:~~ı~ 

nın ortasına kocaman beyaz ve 

kırmızı çadırı kurdular. 

kendisini düşüncelı ve gamlı gör

dü. Acaba birini seviyor, kalbeı1 

muztarib mi bulunuyordu? ... 

Kimsenin ihtimal vermediği, tk

lından geçirmediği facia bir gece 

sonra vukua geldi. Oyun başb

mış, sıra Matmazel Harisona gel
mişti. Biraz geciktiği için seyir . 
ciler el çırpmıya: 

- Matmazel Harison! ... 

Diye bağırmağa başladılar. n 
çıkmıyordu. Acaba ne yapıyordu?. 

Sirk müdürü, genç artistin bu-
lunduğu arabaya gitti. Kapıyı 

vurdu. Bu sırada bir silah sesi işi
tildi. Müdür, kapıyı açıp içeri gir

diği zaman matmazel Harisonun 

beyaz ipek mayyosu ile ve kanl:.r 

~çinde yerde yattığını gördü. Gen~ 

san'atk3.rın numara yapmak ıçm 

( De'"mı 7 inci de) 

Erkeklerin Rüyalarına girip 
Uykularını 
Kaç ıran kadın 

Vera Hail, Amerikanın en meş
hur «fotoğraf modeli• kadındır. 

Birçok mecmuaların kapakların

da, Jlan sahifelerinde onun fo -
toğrafı görünür. 

Sakız, sıgarn, otomobil firma -
!arı Vera Hail sakız çiğner, sigara 
i~-er, otomohl kullanırken çekil
miş fotoğraflarını kuydukarı r~k

Jamlar sayesiı•de satışlarmın art
tığını görmü;le•·diı·. 

Vera Hail, fotoğrafını çektir -
mekle senede 180,000 frank ka -
.tanmaktadır. 

Vera Hail, ,k; sene evvel :ıtt •n 

düşmüş, belk~miği incin~rek, altı 

ay alçı içırod~ yatmıştı. 

Doktorla•\ uııun bütün haya -
tmca belke.r.i~iııın diizelnıiyece

ğıni söylem•şierdi. Bu, Vera Hail 
in Atlantic City'de «Amerikanın 
eh şirın kadlnL• olarak aranılma
stııu beğenilmesıne mani olma -
maktadır. 

Fakat Verı Hail, artık <Ameri
kanın en şir;n kadın1> ol,:ıaktan 

;ıkılmağa '>~şlamıştır 

Geçen gün, ttrafmı kuşatan ga-

zetecılere: 

- Arlık Y'-'ter, bıktun ı 
Diye bağırmıştır. 

1 
1 

.,1 

• 

- Artık, gülmekten içimden 
gelmediği zamanlarda gülmek -
ten, fotoğraf C.ııünde pozlar al -
maktan, cıcili bicilı esvablar giy
mekten bıktı.n ı 

Vera Hall, Amerikad~n Lond
raya geçmiş, Londradan da cş~n· 
öğrenmek i~in Parise gelecPKtır. 
Artık meslek değiştirmEk ı.;ti -
yormuş' 

ıardır ki, ver<'m olmazlar. Refik, bu değildir! Onun 
içindir ki h~r giın biraz daha eriyor; onun içindir ki 
Nimetin h<'r sözünde bir mana arıyor. Onun içindir ki 
bi ' "' bır tU.rlü bu eve ve Nimete ısınamıyor; onun 
içi ı · ü böyle her gün ve her sabah balkona çıkıp 
uzun uzun diışünmekten kendini alamıyor! 

İnı;ıliz B.,şvekı linin Her Hitler 
ile görüşmek üzere Almanyaya 
gidetcğine daır haberler alınıyor. 
Geçerı sene sonbaharda şimdiki 
İngiliz Hariciye Nazırı Lord Ha
faks da Almanyaya bilhassa gön
derılmişti. 

İngıliz Başvek'ilinin Almanya
ya gitmesi •'hemmiyetlidır. Fa -
kat Ş3şılacak gibi olmasa gerek. 
Çünkü İngilizler Avrupa sulhunu 
korumak !çin her türlü diplomat
lık faaliyetini göstererek sulh 
yolunda hiçbir teşebbüsten geri 
kalınıyacaklardır. Başvekilin se
yahati de bu yolda mühim bir 
harek"ttir. Yeni gelen Avrupa 
gazPl<.icı ;nden çıkarılan aşağıki 

hul<ısa rr.uelen.r muhtelif cep -
helerıni ~üstueb!Iecek gibidir: 

Her gün gelen telgraflar Çekos
lovakyad.ı vukuatın birbirinı ta
kib cl\iğini, Prag hükumetinin 
daha kat'i tedb;ı-ler almak mec -
bur;yeılnde kaldığını gösteriyor. 
Verilen bu haberleri buruda ta
zelemeğe lüzum olmasa gerek. Bir 
taraftan vukaal, diğer taraftan 
tahkikat oladursun müzakerelere 
de devam edilıyor. Bu da m•.,m
kün. Müzakereler yalnız Pragda 
Südet Almanlarla Çekoslovakya 
hiıkumetı ve İngıliz müşaviri ara
sında değil, ?aris, Londra ve Ber 
!in arasında -de,•anı edip gidıyor. 

Alman gawt~lerinin bugünleı·
deki neşriyatı hayli şayanı dikkat 
oluyor. Bu nPşriyat şu itibarla 
şayanı dikkaWr 

Fransa ile İngiltere arasında:.:; 
Çekoslovakya ;,:eseleslnde gös
terilen tesanüd oyle hakiki lll. 
tesanüd deği'dir. Paris ile Lont!ra 
zahiri olar~g ı.,Ô) ıe bir vaziye al
nuşlardır. '-1:H'•dları ancak m1-
nevi bir tazyik icra ederek işin i
çınd<'n çıkır .,u.ı. Lakin A•rupa 
bir gün tır cını ivaki karşıoı-.d1 

kalacak olursa :şler öyle za:lH•' -
dıldığı kadar vthim olmıy•c2.-:

tır. Gecen :rı:.rtta öyle oı:ı!adı 

mı? 

Almany• mıdum olan şekilde 

Avusturyayı alıverdi. Kimse ses 
çıkarmadı. Ş•ındi de Çekoslovak
yaya karşı hır emrıvakiı olursa 
yine ses çıkarM!yacaktır!. 

İşte Alman gJzetelerinin son 
günlerdekı • 'jl iyatı bu yolda . 

Refik zincirden bir halka gibi biribirine bağlı b;.i
tün noktaları tekrar tekrar düşünür, tahlil ederkf'n 
gözü yeniden elinde tuttuğu gazete sahifesine kaydı. 

- Ne var? 
Dive, bır daha göz gezdirdi. Yine her vakitki söz: 

- Okunacak bir şey yok!. 
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Sonra, 

- Bazan ilan sahifelerinde de iyice 
şeyler olur. Birçok meseleler çıkar. 

meraklı 

zihninde siyah bir perde açıldı. Kafa tasının ıçını 

boşaltan ve sadece o resimle, ona aid hatıraları bir
leştiren bir perdenin açılışı! Bu resim Meralın res
mi, bu hatıralar Meralın hatıralarıdır. 

- Meral... Meral... Kızım . . Gözlerime bak, 
yüzüme bak!. Gül göreyim ... Oh! 

Dediği, sonra ıla: 
- Al piçini... 

dır. İkidebır, Fransa ile İngiltere
yi ayırmak Almanyanın takib et
tiği bir gayedır Bu böyle olunca 
bu neşrıy;t tabii görülmektedir. 

Buna karsı h<':iki tarafın vere-
ceği cevabların dP hulasası fjll • 

dur: 

1-- Alman g~zetelerinin bu fik
ri yaymabrı tPhlikelidir. İngil • 
tere ile Fransa arasındaki tesa -
nüdün gevşed;ğine hükınetmek 

için ortada bir sebeb yoktıır. 
2- Avusıw_yliııın malum şe . 

kilde Almanya tarafından zapte-• 
dilmesı ile Çckoslovakyanın va -
ziyeti bir değildir. Avusturyalı -
!ar Almanlara karşı mukavemet 
<.ımı rr.;şl~:dir. Halbuki Çekler 
mf"mleketle;inı korumak için hem 
kuvvetli IJu!unuyorlar, hem de 
son derece mukavemete hazırla
nıyorlar. 

3 - so.,ra Çekoslovakyanın 

müttefıkleri vardır. Çekoslovak
yaya karşı gi''.~ilmiş taahhüdler 
vardır. 

4- Çekoslovakya meselesi Sü
dct Almanların vaziyeti meselesi 
olarak Çekoslovakya için dahili 
bir ış Jlarak kalmıyor. Bu mesele 
artık mılletlerarası meselesi ol -
muştur. Avrupa devletleri bunun 
halli ile yakrndan alakadar olu
yor. 

5- Fr•nsa ile lngilterenin bir
bırlerine olan t~eanüdü vaziyeti 
gerek tngiliz Başvekilinin ve ge
rek Maliye Nanrının nutukların
da pek açık bır ı:urette anlatıl -
mıştır. 

6- Fransız - ıngiliz anlaşması 

vardır. Nısanda Londrada İngiFı 
ve Jo"'ransız Jcvl-?l adamları ile ce-

Yazan: 
Etem izzet 

tf"yan eden ~:,üıakereler netice -
sinde varılan ~u anlaşma bugün 
fıliyat sahasında kendini ıfi•;ter· 
m~ktcdir. 

İşte ka:·şı t:ır~lın da Alm~ ı g:ı
zetclerinc verd İı i cevablarJ t•L ~.·1 

hulasa çıkıyor. lngilterenin 3~ · . 

1 o aşkı gözlerinde yaşatamıyor, za
man zaman sarsan bir melankoli 
ile hissediyordu. Gözl!'ri yine alay
la güliıyor bakı~ları yine öteye b';
riye sf'kiyordıı . Onu bir sabah 
tramvayda görmüştü. Evvela e
hemmiyet V('rm!'di. Hatta biraz da 
çirkin ve bıçimsız buldu. 

imdeki elçisi <1e Alman Hari: :-"t 
Nazırile ı;örüşeıek İngiliz - F~an
sız münascbatıı da herhangi bir 
deği~iklik cl<iu~ una dair ortlya 
çıkarılan ~ayia' ı.rın doğru ol"l•· 
dığını söylemiştir. • 

Geçen gün lngiliz Baş\'t'k;:; 

parlamentodaı<i i§Çi fırkası muha
liflerinin risini çağırtarak hml:
sıle Avrapa :şleri hakkında ~:ü . 
rüşınüştür. -~'·hran zamanl•cınrh 
İngilter,;de lı'1~·lımet reisi bC'yle 
muhalifltrin taşını çağırank o
na vaziyP.ti ı ı.ır.tmak eskid~nfı2ri 

l>ır kaıt!ı dır, c t vam ediyor. Bu 
sefer de öyle c.muştur. Açık otan 
hır keyfiyet d~ ~udur: Çek0dr. -
vak:yaya giinı'n ilmiş olan İngf .. 
!iz müş:ıviri ! ordun vazilesinı mu 
vaffakiyetle t eticelendirme.ü ı _,_ 
giliz hükumetı için varılm~I; is • 
!enen en bırir.(i gayedir. Onun I· 
için müşaviriı; gayret ve m~~~:
sine Londra 1'i'h'.ımeti tam~ırıl~ 

muzaheret <-lmektedir. Bu nok
taya verıie;1 < hemmiyet Lcr>dr .ı

dan Berline de bildirmiştir. 
Diğer tara!; M l ngiliz gazetele

riı1in vı:-rdıği rı a~Umat göst~r;yor 

ki lngiliz .A. mır< harı da blr takım 
tedbirler abrak deniz müd~faası 
ve donanmam:: hareketi içı'.1 k •· 
rarlar ver!'n .jl<'"dir. Bunun #!iti 
lnpılız hava l.. -vvetlerine <le la
zım gelen ~m-. .ft·r veril mişti;, 1'~.:. 

(Dev""' 7 inci nyf a 'Tlıdı l 

De, dese, 
- Aşifte! .. 

- Yarım saatimi bu şekılsiz 1 ~ 

karşı kar~ıya nasıl geçireceğim .li
yc içinden alay etti. Zabitti, tem<.: 
beyaz elbiseleri sırma şeridlerle 

işlj yakışıklı bir deniz zab;ti. Iler 
şeye giılen her ~eyle <'ğlenen ru
hu o kadar zayıftı ki, günlerce o 
beğenmediği beyaz hayali farket
meden dü~ündü . Günler, karan -
!ık geceler geçti. O bekleyişın l:>ii
tün azabını içinde duya duva sc.ıs

tu ... Hayat ne tuhaftı. Bazan öy
le tesadüfler doğar ki insan ümi
dinin üstünde erdiği isteğinin a
kıntısına kapılarak kendini unu· 
tur. Ferhan o tesadüfün esiri oh
rak sürüklenirken fark bile etr·c· 
di, ve bir gün kendini onunla ka!"Şı 
karşıya görünce yaptığını dıişün
meden bütün kalbini açtı. Tur -
gud zevkine düşkün bir bahriyeF 
idi. Çapkındı, kalenderdi, ve ni
hayet hissizdi. O ince ve hassas 
Ferhanı avuttu. Nasıl değişmişti 

şaşarım, ona nasıl inanıyordu h.ı:-
ret. Bir gün: 

- Ferhan dedim ne türlü bir 
yolda yürüdüğünün farkında ın• 

sın? Belki içinden biraz kızdı ve 
sıkıldı. Fakat beni darıltmak iste-
mezdi. 

- Neden N erin dedi. Beni sev
diğine inanmıyor m usun? İçimde 
ince bir sızı duydum. Onu dah3. 
fazla hırpalıyamazdım. Başımı ö
nüme eğdim. Dudaklarım çok ha:
siz kıpırdadı. 

- Evet doğru, 

* Bazan yıllar en candan insan -
!arın da arasına girince o eski 
bağların üstüne ağır bir yük gibi 
inerler, onu yavaş yavaş uyutu r
lar. Fakat öldüremezler. 

Aradan iki sene geçmişti. Ben 
' Anadoluda bir müddet kaim,~ 

geldiğim zaman da onu bulamamış 
tım. Yine bif gün fırtınalı bir kı~ 

günü yatak odamın buğulu cam
larından dışarı bakarak yerleri 

bembeyaz bir karla örtülü görün
ce yorganı başıma çektim ve içer-

,_""""~~"" 

BENiCE 

De, dese. . Nefret de etse, ne yaparsa yaps·ı 
Ferhundenin hayalini nazarlarının hududu d ışın~ 
koğarken yine bu tertemiz, nurlu, muhabbetini ta
şıran bakışlarını birdenbire koğamıyor, istemiye is
tcmiye kinle, gayızla, nefretle bunların tesiri attır.

da kalıyor ve .. Kalbinin sızladığını hissediyor. O za
man, bütün amarlarımın bir aşk nöbeti geçirdiğini. 
kalbinın sızladığını hissediyor: 

seledir. İstanbula gPleli üç ayı geçiyor. Nıçin bir de
fa bile merak etmı>di?. Niçin bir defa bile gidip a
ramadı, sormad ı? .. 

- Onu nekadar da seviyordum ... 
Dıyor, adeta pişmanlık duyuyor, 

- Niçin bana hiyanet ettin Ferhunde. Seni cıı
dırası) a seviyordum. Deli gibi seviyordum. Se;ıin 
için, çocuğum için yaşıyordum .. Neden bu hiyanetı 
bana reva gördün?. 

Sormadı. Çiınkü, 

- Ben bir piçi anyamam .. 
Dıyor. Sormadı. Çünkü, 
- Meralı ararken Ferhunde ile karşılaşabilirim. 

Onu görmek istemem .. 
Diyor. Ondan nefret ediyor, onu hatırladıkça 

tüyleri şeytan görmüş gibi diken diken oluyor ve 
gayriihtiyari ağzından bir kelime çıkıyor! 

- Orospu ... 

Diye avaz avaz bağırmamak için elıle gırtlaeını 
sıkıyor, zorla susuyor, bu tesirin sürükleyici ham
lelerinden kurtulmak için tekrar tekrar izzeti nef
sini zorluyor, ona taan ediyor: 

- Mektublarını keni elimle tuttum. Kendi e
limle yüzüne çarptım ... 

Dedi, gazeteki başmuhabirliği zamanını hatır

ladı, altıncı sahifeyi çevirdi. Emniyet sandığından, 

defterdarlıktan. katibi adillerden. otomobil, manı -
fatura, ayakkabı ticarethanelerinden sürü sürü ilan 
teşhir ediliyor! Son sütunda da iki doktor ilanı ar.ı

sına sıkıştırılmış, küçük, resimli bir ilfın var. Kli~e
ye baktı: Bir çocuk resmi. Serlevhasına göz gez -
dirdi Bir gaib ilanı. Fotografisi gazeteye konan bıı 

çocuk kaybolmuş' Bütiin satırları merakla, dikkat!~ 
okudu .. Okudu .. Bir 15hza düşündü! Sonra tekrar 
tekrar resme baktı, Bakışlarını bu resim üzcrinde:ı 
ayıramadı, daldı. Daha sonra, bakıslarını ~czb ve 
teshir eden bu resim güzleri önünd~n sılındi, silındı 
kayboldu, onun yerine yeni bir resim geldi ve ... 

Diyıp anasının yüzüne fırlattığı, katıla katıla 

ağlayıp haykırışlarına kulak bile asmadan evden 
çıkıp bir daha yüzünü görmediği Meralın resmi, o
nıın hatıraları?. Keşke bu gazeteyi eline almasa, 
keşke bu ilanı görmeseydi. Gaib çocuğun resmilie 
baktıkça gözlerine hücum eden hatıralar keşafet 

buluyor, kuvvetli bir taha•sürün hummasına tutul
muş gibi bunalıyor, 

- Acaba Meral ne oldu'.. 

Ancak bunu demesine rağmen onu seviyor, o
nun bir ahu gibi boyun kırarak iri yeşil gözleri ile 
hakimane fakat saf, temiz, nurlu, muhabbetini ta
şıran bir saffetle h.ila kendine baktığını hıssetm.iyor 
mu?. 

Diyor ve hepsini feda edip de yegane hiyan<'t 
vesikası olarak sakladığı fotoğrafiyi çekmcces\nin 
gözünd(•n çıkarıyor, parmaklarını her birinin sura
tına ayrı ayrı bastırarak: 

- i~te üşıkı, işte kendi!. 
Diye uzun •uıln rlalıvor. ikisine de ~rJij;J e~ 

a ıyor. 
Diyordu. Acaba ne oldu? .. Bu hakikaten bı~ me- - Ornspu .. . 

Ferhanı düşündüm. Son .. 1eıı ı 
ğımız gün gözlen bana n;,~purıııı 
yalvararak bakmıştı. Jı. ııı»· 

at var . 
hareketine yarım sa ·ıert' 
tımı dolduran kalabalığı ~adal 
koşan birisi merdivenJer~dırd• O 
gelince başın ı yukarı ka 

1
, fıBk'~ 

·· ıer • zaman o içli o ıslak goz J{oıuol 
!arımız birleşti. Koştum· Giiğıtl tı· 
girerek yukarı çıkardım- { , 0ef~ Ne c. 
kanacak gibi atıyordıı. 

se: gidifor· 
- Nerin dedi. Sen de esı·ıifll-

k ·nıs · 
sun ha! Demek artık 1 ··ı1erı 
Beni düşünerek söyled iğin 5~ıııa" 

B iki o ı .. , 
keşke tutsaydım. .e ·il< ~cSI' 
seni kırdım değil mı? !{es 

1
. ııııfor 

konuşuşuııdan bir şey an " 
gibi vüzüne baktım. ded•.,,. 

- ndan 
- Çok yorgunsun ° rıılıJI' 

Asabın bozulmuş biraz ~t~e~ ,ı 
- Gayet iyiyim de<lı: ıenıt1 1 " 

zamanımız var. Hepsini 501 gıcıS 1 

yim. Boğazına saplanan b~:rın ~· 
öksürtrek durdurdu. Hece 
tüne basa basa: dedi· 

- Turgudlan ayrıldık 
1 

1'a~l 
- Nasıl? Ayrıldınız ını· 

oldu Ferhan. . 
0

rdU 11 

- Ah sen hepsini bihYıl pu< 
dedi. Beni zorla çekmeli ıdı k .. 

ı ra · du. Sonı·a ellerime sarı a t~ • . ç k nıııı - Darılma dedı. o . ,
0
run• 

ribim ne yaptığımı biJmıJ dUY • 
Ona' bütün kalbimi verdıJl1 ,ı · 
madı. Bütün varlığımla 0;t~~ bU 
dı.m. Yine anlamadı. p,. ,.erıfl11 
vaziyeti düzeitm<'ğe karar ~url'r 
tim. Söyledim. Ona bcnı bir y~ 
dedim. Ah Neriıı ne vah~! 
rrüş meğer o, güldü. ç<' • 

- Cocuk dedi. Hakikaten.., ~1 
• tb· . 

cuksun ben sana ne Y8~0eıı !Jıı 
kurtaracağım? Sen kendı ,,,ıt ı 

k b · ·ı·h· asi<! 1 ~ey ay ettınse ı a ı 'ıe el e· 
çok mu görüyorsun. Eile!'._,, bil· 
. . O 1 se,•dl•'" . 

rımı aradı. nu nası ı·Jtft'ıı~ 
mem. Ne iğrenç bir malı u 
meğer. . J<an' • 

Koridorlarda inleyen b ır_ ~ • 
pana. sesi yanımızdan geÇtı. dU,..ıu 
mindenberi işleyen vinçler çl3rrP 
Başını, onun o mukaddes :~11,.,,r 
göğsüme bastırdım. Içıın 

du. . .sı r~k i8 

- Sana layık degitım. 
ni d iye in ledı. ",,.ae· 

- F erhan dedim. Güıcl ıcı~· 
· ,.· ın ~ 11 şim benirn, sen beşerıy~· 010 e 

lığına kurban giden dünY9 

yüksek kızısın. 01ot• 
Hareket kampanası Y~ 

durdu. O başını kald ıraraJı:~Jıtı1 • 
- Şimdi dedi yaşlı bıf . ve "'' 

disle evleniyorum. Bir evifllb0tı11' 
de çocuğum olursa artı~ ısJJ~ • 

ı ·mın f hayat boyunca göz erı şııııı 
lığın ı göstermemek içi~ b8 dÖ0e ' 
virdim. Sonra birdenbıre 

rek : i a cıli1~ 
- F erhan göreyim seıı f(I' 

Tesadüflerin kurbanı olm3~el eı· 
sinle değil, dimağınla ha:: nü a6" 

Vapurumuz Beşiktaş 0 ıııc•1" 
nünciye kadar ufak beY9~cııb•'; 
dilini salladı. Sonra bır 
.gözlerimden kaybettim··· ııa'·ı: 

ıııaı• pı 
Yatağın nefesimle ıs bOZ gı 

sından kurtulup başı":' zar11911 

soğuk rüzgara bıraktıg. ım "01ğıf> ya•· ı· 
alnımın hala ateş gıbı · ıcaP' 
hissediyordum. Arkamda bDlıf1' 1 

·ıe 
çıldı. Ufak bir fısı l tı ı 

çevirdim. Annem: b8~·· 
- Nerin diyordu. DiiŞÜ'.: 1e b;l· 

b. lı.., ,~ 
lım kim geldi. Nasıl ı r. 00n \ 
mem belki demindenbcrı 0 

1 
ııed' 

siri a ltında oldug· umdan ın b3~,f' 
d' 'e ıl - Ferhan! Ferhan' ı) sıırıl .' 

dım. Koşarak boynuıı18 in d1Y 
Yanakları çökmüş, gözler1;1111i~ı> 
!eri sivah halkalar peyd3

1 
" " ;O~ 

· tlya ""'Jı• Sarıldık. Ağlaştık. ,.,a .0nv1_., 

mağa cesaret edemeden ~ C)~ıf"' 
bundan bundan konuşttl~~rdO > 
arasında bir isim geçırı} .0 rı' .n 

- Kim o F erhan diye ' 
Güldü. r;ı0ı· 

. o«t oıll· ,.,,.. 
-Çocuğum dedı. " ... vO 

· gcrı~· la' !eri birdcnbıre sankı . · bir 1 

dü. Ciğerlerini sıkan agı r 
b ·alttı· 0 vayı yavaş yavaş 0~ allı ç . 

- Çocuğum dedi. zav e old~~ 
sen ıı~ 

cuğum babası geçen. !iğiılliıl 
Ncrin o zaman tatıhsız ıaıfıJll-
. • an jl<ı 

la beni bırakmadıgını dı· 
h talan ı• 

Geçen kış ayında as . ı.alan' J 
taraflı bir zatürreeye ) 

8 _.;;c~~ 
Yaşlı idi. Zayıf düştu ;ı,,Jll"' 

Oevıunı 7 1.ııcl 



Bir" caddenin hili 1 Amerika'da 
• ~- --===-~= • -=--- Eski garib -

Ccıddede hıç dagılmıyan hır yanık Yasaklar 
lastik ve benzin kokusu vardır 

Yayaların yaya kaldıkları kaldırımlar 

Birleşik Amerika Cumhuriyet
leri eski kanunları gözdcıı geçir
meğe ve birçoklarını deği~tirme

ğe başlamıştır. Çok eskı zam~n -
!arda konulan, paza"r günl~ri d'
niz kenarında e~eğe Linn:enin 
yasak edilmesi gibi, artık manası 
kalmamış birçok yasaklar, kal -
dırılacaktır. 

Yazan : MAHMUD YESARi 

l'a~·aba'it caddesı, Beyoğlunun aayllı \ 

bu~· k caddelorindendir. 
k:at}"oncu ile Taks" m ıneydana ara. 

5tndaki bu, tatla meyilli, genişçe, dos
du&ru yol, otobüs yoludur. Talrsiut 

ttle>·danından T epebaşına in-..cel. otıJ· 
1110b ·ıerin d ~yolu oruıdır. Arh nakil 
\.t ıtaları da bu caddt-den ge ~·c1...-r. 

llu radde gi.~iin her saatinde k«
t...~· ... 1ktır. 

Bahkpaurtndan ktvrılıp ta Talsi

lllt doğru ~öyle bir yUrÜrse:uz bu İş· 
iti·. caddenin ilc:i yakasınd:1l..ı dükkin
latıı tezgahları da şöyle bir .gö.ıden 
&t:ı;.riniz: 

liepsi de, çifte seınavrrh, gramo 
!-n~u, r~dyolu, t.na yak .. • kalı,re, 

.((üfeleri, tablaları. mostt'aJaC't lcal

dıruntara tasmış nıanavlar, 
liepsi de buz dolaplı, içki •atan, 

0 ndan fazla tütüncü, 

Benzin deposu, 
Garaj, 
Çamurluk t:amircis4 
Y •dek iilat ve edevat utan elek -

trilçiı 

Tesviyeci. 
loist:k tamircili, 

ICaynalc~ı. 

tırafınıza bakarken bu yolun so
nu, buyük bir meydana, modem bi • 

llalarla donanmış yepyeni b"r mahal
lt)-e değil; bir endüstri siteıine çıka
tılt sanırıtnız. 

Caddedeki garajlar, tez&i.hlar, ta· 
tnirhaneler, sabahın sekizinden akta· 
ttıltl yedisine kadar huınmalı bir faa· 
ı· 'Yede çah$tr. Yalnız caddede degi4 

''• sokaklara kadar yayılm ı" dağıl
ltıı ol4n kaynakçıların, tamircilerin 

&lltültüsü, hiç dinmez. 
Mahalle arasında tamirhane, ima • 

lithane olur 4n1u? Bunu bilmiyorum . 

lıil diği nı birşcy varsa, oksijenle ya
~ılan kaynakları; tahta, madeni çe
~içler, balyozla r la düzeltilen çamur· 

lulırlar, çesit -eşil tam·.., sesler i, b -.:.ta.· 
1 • 
ir~ yataklarıntlan, çocukları uyk ıla· 

~n sıçra tır. 

121 
Günde 
~rnas ra --..·.:;,anında 
b&i an bütün gemiler 
Çıkar•lmış olacak 

Arnasra limanının temizlenme
tınt bı.~landığını yazmıştık 
la Lirnanın sığlaşmasına s~beb o
. ıı batık vapurların çıkarılması 

~i. eksiltmiye çıkarılmış, fakat 
'l'hb çıkmadığından bu işin Deniz 
p tcaret Müdürlüğü tarafından ya-
tlrnası kararlaştırılmıştır. 

t Ceçen hafta, liman mütthassısı 
tl~liit Tufanın nezaretı altında on 
~rt kişilik bir dalgıç ve işçi gru
d Arnasraya giderek önce men
b ltek önünde tamamile batmL~ 
b Ulunan Şahin vapurundan işe 
aşıarnışlardır. Umumi Harb sı

'•I· p •rında batmış olan bu vapı.a· 
k atçalanmak suretıle kısmen çı
v ilrılrnıştır Bundan sonra Riz" 
, aııuruna baslanacaklır. Bütün 

0~elıyat 121 gün içınde bitirilmıı 
•caktır 

Caddede, biç dağılmıyan bir yanık 

listik ve benzin kokusu vardır. 

Dinmiyen talctaklara, motör gürül

tülerini de ili.ve etmek liztmdtt. 

Çünkü dingili. kırılan, nıotörü sakat· 

lanan. çamurlukları ezilen otomobil~ 

ler, kamyonlar, kaınyonetler, moto -

sikletler, caddede, ara sokaklarda, 

at oynattr gibi manevra yaparlar. 

Bu manevralar, caddeden, hiç dur· 

madan geçen otobüsleri, otomobilleri 

şaıtrttr. Caddede her dakika bir kaza 
tehlikesi vardır. Bu görünür ka~ala

rın savuşturulmuş ctlmaları, pyant 

hayrettir. 

Tesviyeci dlikkılnlarıntn sehpaları, 

hazan kaldırımlara da çıkar ılı r n 
yayalaı., caddede büsbütün yaya 
kalırlar. 

Kahveler'n graınofonları, radyo • 

ları; tamirhanelerin, tezeihların tak
taklarile yarlŞ ederler. Ve kahve ön
lerine aulan iskemleler, yihe kaldı • 

rımları yayalara haran1 ederler. 

Şehir içinde, tamirhaneler, İn1al:.it. 

haneler, halkın huzurunu kaçırıyor. 

unları şehrin dışına atnuk ta oh
maz. Ne yapmalı'! 

Görünen şu mahzurlar var: 

1 - Seyrüsefer n1üşkülleşiyor. 

2 - Halkın sükônu, huzuru bozu

luyor. 

3 - Yaya yurüyenler sıkıntı çeki

yorlar. 

4 - Büyük ve istek caddenln man
zarası bozuluyor. 

Bu ınahzurları önliyecek çarelrr 
bulunamaz nu? 

Elbette bulunur. Caddenin bugün

kü vaziyeti. bir günde h:idis ohnuş bir 

şey değildir. Bütün o dükkanları, tez· 

Çarşamba günleri et yerr1ck, 
Noel günü etli böbrek yemek; aı<
şarnları saat sekizden sonra sey -
yar satıcılardan, fındık müsı~sna 
olmak şartile, yemış •lınak, ya -
saklı. 

Papaslar, rtnkli takke giyerek 
yatamıyor ve evlerinin Cll\'aı IJ -
rının dışında top oynıy·-1n1 ~ o!·!ar
dı. 

Bu yasaklara artık izın verıle-

cektir. 

gihları, ora)'a, acaba ihtİ)·açlar mt 

toplaıntstır? İhtiyacdan fazla, yol üs

tü oln1t1nın lolaylıgı, bu vaz".yeti do

ğurn1us oldugunu kuvvetle tah111İn e

diyorum. 

Di.ikkan ve tezgahlar icin kolaylık 

anuna, halk. İ(İn tehlike. 

Tarlabaşı caddesinden, etrafınıza 

diklatle bakarak ağır agır geçiniz; e· 

ğcr yalanım, yanlışım varsa, sözlerimi 

geri alacağım. 
Belki ben, fazla vehi1n\i bir İnsantnlj 

seslerdtn ve görUnur gOrunmez ka ~ 

zalardan, tehlikelerden, boşuna ür • 

küyorum. Fakat iyi ve te.miz niyetlerle 

düşündüğüm icin, kusurumu bağ11h· 

yab'.lirsiniz! 

MAHl'IIUD YESARİ 

lngiltere ve Avrupada merak 
uyandıran hadiselerin faili .. 
Başkalarını nasıl aldatdığını anlatıyor! 
Bu adam kendine teselli noktası olarak şunu 
bulmuş: Dul kadınların, fakir adamların, gelim 

çocukların paralarına ilişmedim ! .. 
Bır çok kiınseierin emniyetini 

kazanarak etlerinden paralarını 

alan ve sonra bu zavallılara kendi 
hallerıne teessüf etmekten baş

ka bir şey bırakmıyan bir takım 
adamlar her yerde vardır. Fakat 
bunlar herke•i nasıl aldatabiti -
yorlar?. Qünkü herkese verebile
cekleri 1z bir para karşılığında 

çok kiır gösteriyorlar. Ondan de
ğil mı? .. Fakat parasını veren ve 
çok kiır bekliyen adamın icaba -
ha ti yok mu?. Onun kabahati az 
ve karş ılık olarak çok şey bekle
mesidir. Demek ki meşru olmı

yarak bir kazanç arzusu var. 
İşte Londra gazetelerini bu -

günlerde meşgul eden adamın ve 
onun aldattıklarınının vaziyeti. 

Dünkü •San Telgraf. Spirodan 
bahsetmişti. Yeni gelen Londra 
gazeteleri yine ondan bahsedı -
yor. Orada görülen yazıların şa
yanı dikkat birçok noktaları var. 

Sekiz sene ağır hapse mahkum 
edilen Spiro Londra gazetelerın
den birinde kendı hayatını yaz -
maktadır. Kendisine asırlarca ev
vel İngilterede türemiş olan Ho
bin Hood ismindeki hayduda ben
zeterek t~ıfkı onun masalı olan 
masallarında söylendiği gibi dul 
kadınlarla fakirlere ilişmemek 

şartile zenginlerin parasını 

çarpmakta bir fenalık gör -

miyen kırk ıki yaşındaki Spiro ne 
!er yaptığını anlatarak diyor ki. 

-Zengin, fakir, hürmet edilen, 
hayatından memnun olmıyan kaç 
türlü insan varsa hepsi de kolay
ca, zahmet çekmeden zengin ol
mayı düşünür. Onun için aldatı
lan kimselerin çoğu altının hul
yasile gözleri kamaşan insanlar -
dır. Bir insan ki yüzde yü7.den 
fazla kar etmeyi düşünür, hem 
de bunu bir iki ay içindç elde et

meyi kurar, onun bövle bir k~
zancı nereden gelecel: diye tet

kike lüzum görmed!ğ· anlaşıl -
mlz mı? Böyle bir kazınç baş 

katarının zararınadır Meşru oı~

rak ne kazanabileceğtni değildir. 
Başkalarının zararına d~ olsa kat 
kat fazlsile kazanmayı dü~ünen 
adam bu kazancın meşru olup ol
madığını muhakeme etmeğe lü
zum görmez. 

İşte beni hayrete düşüren en
ziyade şu olurdu: Bu çeşid bir 
adama karlı bir te$cbbüsten bah
sederek yakında kendisini zengin 
edecek bir hisse senedi, tahvilat 

gösterdiğiniz vakit o bunu uzun 
uzadıya tetkike lüzum görmez. 

Tahkik etmez. Halbuk; başka bir 
şey satın alacak ols1lar uzun u
zadıya araştırırlar. 

Benim kurduğum, yaptığım i~ın 
esası şu idi: Yeni b1r şirket te -

şekkül etmiştir, diyordum. Bu -
nun hisse senedl~ri vardır. Fa 

kat bunları hemen şu muayyen 
olan zaman zarfında satarak ser
mayeyi temin etmek lazımdır. Bu 
hisseler hemen satılacak olursa 
bundan hissedarlara pek büyük 
karlar vardır. Zengin olmak ga
yet kolaydır. Bunu böyle söyle
yince zengın, fakir daha ince dü
şünmeğe lüzum görmeden ınan

dırıJabilirdi. 

Yalnız şunu ılave edeyirr ki be
nim hayatımda eğer iftihar edi -
lelrilecek bir taraf varsa o da şu
dur: 

Hiçbir zaman fakir tabakanın 

saflığından istifadeyi dü~ürmedim. 
Bununla iftihar ederim. Daıma 

zenginlerle alışveri~ ettım. Çalı

şarak, uğraşarak bır parç<t para 
bıriktlı'miş olan fakir bir ,ıdamın, 
dul bir kadının. yetim çocuğun e
lindekı o azıcık parayı ç~knıeği 

hiç düşünmedım. Bun-ı pek 3l -
çakça bır~ey sayarım. Benim mıiş 
terılerım - ki benim kurbanlarım 

diye bahsedill)"or - hep paralı 

adamlardır Benim yüzümden et
tikleri zarar da öyL•: bü~ ük bir
~ey değıldlr. Bcnım eıue ettiğım · 
kazanç da azdır. En bü) ük kısıtıı 

başkalannın elı_ne 5eçırıı~tir. Çıin 
kü jşi yürütmek ı~·i n para ~ar -
!etmek lazım geliyoı du. 

İ~in içyüzünti bilenler \'ardır . 
Bunları suslurmak ıçın rarP ver
mek icab ediyordu. Bakınız nasıl 

Mesela garbi l\frıkada bir al -
tın madeni işlelm~k için te~k·ı~ 

edilmiş bir şirketin hi5'e stnedle
riru zenginlere satınalc 13.zırrı de
ğil mi?, Bir adam !>u çeşid h1sse 
senedlerinden 5,000 İngiliz liralık 
kadarını satıyor. Ona yüzde 25 
vermek liizım!. Bana bu işi ge
tirip haber veren yliıde 12 bu
çuk verılecek. Kiığıd basılacak, 

ilan basılacak, daha birçok mas
raflar edilecek. İşin ıçyüzünü bi
lenler vardır. Bunları susturmak 
için para vermek Hzım. Netıce-

(Devamı 7 inci sayfamızda) 
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YARIN NE OLACAK? 
Bu günden yarını öğrenmek 
merakı insanların en fazla 

arzu ettiği şeydir. 

Büyük Fransız ihtilalinin mühim simalarının 
akibetlerlni haber veren adam ... 

Geçen yüz yılda Pariste Piyer 
dö Klerk adlı bir fa.lcı vardı. Bu 
adamın bütün söyledikleri haki -
kat çıkardı. Bazılarını nakledi -
yoruz. 

Şarlot Korday ve Mara 1798 se
nesi temmuzun 12 inci gUnü ak
şamüstü, şıkça giyinmiş, fakat 
benzi solgun, gôzleri ateşli tir ge•ıç 
kız, Viyö Ogüsten sokağır.da kü
çük bir evin kapısından içui dal
dı, hızla merdivenleri çık•ı. oda
sına girdi. Derin bir nefes alarak 
kendini geniş bir koltuğa tıraktı. 

Sokakta büyük bir kalabalık 
vardı. Karanlık gittikçe artıyor

du. İşte o zaman •Şarlot Karaday• 
ilk defa olarak cesaretinin kırıl -
mağa başladığını hisseder gibi 
oldu. 

Bütün bütün beyhuje teşeb
büslerle geçirmişti. Evvelden ha
zırladığı pliinı bir türlü tatbika 
muvaffak olamamış, deği~lirmek 
mecburiyetinde kalmıştı. 

Halbuki vakit geçiyordu. Biran 
evvel netice vermek lazımdı. 

Parise, •canavar Mara• yı öl -
dürmeğe gelmişti. Bu zalim ada
ma karşı büyük bir kin besliyordu. 
Bu kini gün günden artıyordu. 

İntikam almak, adaleti yerine g~
tirmek istiyordu. 

Fakat Mara'nın yanına girebil
mek güçtü. Bu, genç kız ümidsiz
liğe düşüyordu. Her halde bir b~
hane bulacaktı. Canını sıkan şe~· 

cevabı verctı: 

- Kralın çıktığı idam sehpasına 
çıkacaksınız! ... 

Hakikaten Filip, ayni senenin 
6 ilkkılnununda idim olundu. v., 
falcının dediği çıktı. 

Şarlot bunu hatırlayınca fal -
cıya gitmek arzusundan kendini 
alamadı. Pek müşkülatla evini 
buldu. Karanlık, pis bir odanın 
köşesinde yaşlı bir adam, masa -
mn üzerine eğilmiş, bır kağıd ps,·
çasına bir takım çizgiler ç.'ziyordu. 

Genç kızı görünce başını kal -
dırdı. Şarlot: 

- Dostlarımdan biri taıafından 
geliyorum. Bu dostum bugün ve
ya yaıın mühim bir şahsiyet nez
dinde bulunmak niyetindedir. A
caba bu teşebbi.isünde muvaffak 
olacak mı? İşte bunu anlamağa 
geldim. 

Dedi. İhtiyar falcı, be ·az bir 
kiığıd uzattı, ve: 

- Dostunuzun isminin ve vaf
tiz adının ilk harflerini, sonra da 
teşebbüs etmek istediğiniz işin bi
rinci ve sonuncu harflerini bu ka
ğıda sıra ile yazınız. 

Şarlot heyecanla fU cümlenin 
ilk harflerini yazdı: 

•Şarlot Korday, Jan Pol Ma -
rayı 13 temmuzda hançerle öl -

Mühim 
B . k bunun uzaması ıdı. 

Düşünüyordu. Bu sırada, ay- ır azanç 
nanın kenarına konulmuş bir kart 

gözüne ilişti. Elinı uzattı, kart.ı 3& mil d f 
aldı. Okudu. Bir daha okudu. Du- YOft 0 ar 
daklarında bir tebessüm belirdi. 
Sonra omuzlarını silkti. Kendi 
kendine söylendi: •Şarlatanın bi
ri olsa gerek ... • 

Alim mi yoksa adı bir falcı mı? .. 
Bu; ·Piyer lö Klerk• adlı bir 

falcının reklam ıçin dağı\tığı kar: 
!ardan biri idi. gayıbdan haber 
verdigini, geleceği bildiğin; iddia 
ediyordu. 

.şarlot> bu ihtiyarın adi bir 
falcı değil, çok alim bır adam ol
duğunu işitmişti. 

Bazıları, kilisPrlen tardolunmu~ 
bir papaz olduğunu, zarun·t içind~ 
kalınca falcilığa basladıgırı• 'ÖY -
lüyordu. Fakat nereden geldiğini, 
nasıl yaşadığını bilen yoktu. 

O, mahalle çocukları ve kom -
şuları iÇin ·büyücü papaz Piyer .. 
idi. Herkes kendisini böylP tanı

yordu. 
Fakat, ne komşularımn, ne d~ 

Şarlotun bildiği bir şey vardı: Bu 
ihtiyar, ikı ay e\'vel sefil evinde 
Orlean Dükü Flipin ziyaretini b
bul etmiştı. 

Dük; ihtimal Kralın idamına 

rey vermekten mütevellid vicdan 
azabının sevkile falcının harab e
vine gelmişti. 

Falcı kendisini derhal tamdı: 
- Asaletmeab, dedi. Büyük bir 

kalabalık ve birçok ölüler görü -
yorum. Siz de aralarında bulu -

nuyorwnuz. Ötesini söylemeğ" 
cesaret edemiyorum. 

Dük ısrar etti. İhtiyar falcı şu 

cMiki Fare• nın babası •Walt 
Disney», yeni yaptığı cKar topu 
ve Yedi cüceler» filmi için, tam 
1tuz altı milyon dolar alacalc. 
Şunu da söyliyelim ki Disney 

bu parayı, yalnız başına alacak 
değildir. Otuz altı milyon doları, 

800 arkadaşile paylaşacaktır. Dis
ney'in kurduğu cemi\)'et, bir nc>vi 
kooperatiftir. 

Bu filmin masrafı 180 mil) onu 
bulmuştur. 

Amerika gazeteleri, cKar topu 
ve Yedı cüceler» in en mükenı -
mel, en yüksek hasılatı yapacağı
m yazmaktadırlar. 

Hatta Şarlonun son filimlcriniil 
hasılat rekorunu da kırlcağı ku•ı
vetle tahmin edilmektedir. 

dürmek istiyor. Muvaffak olabl· 
ıecek mi? .. • 

Falcı. bu kağıd parçalarını bir
bırıne karıştırdı, yine 'bir sıraya 
koydu. Birdenbire yerinden fır

ladı. Hayret ve korku ile bağırdı 
- Matmazel, cevabın ne oldu

ğunu size açıkça söyliyemiyece -
ğim. Zannederim büyük bir hata 
yaptınız ... 

- Henüz yapmadım ... 
- Şu halde size çok ihtiyatlı 

da\Tanmanızı tavsiye ederim. Do< 
tunuz. teşebbüs edeceği işt'.! bilyill 
bır felakete uğrıyacaktır. Belki de 
ölecektir. Vakit varken bundan 
vaz geçiriniz. 

Şarlot bir cevab vermedi. İhti
yarın elini öptü, odadan çıktı. İlı
tiyar arkasından bağırıyordu: 

- Vaz geçin bundan! ... 
Falcının Şarlot'a söyıPme~: is

temediğı cevab şu idi: 
·?.fara bir hançer darbesile öle

cek. Katili de idam olunacak.• 
Şarlotun ziyaretinden az sonr ı 

Robespiyer de falcıya mi..ıracaat 

etmiştı. İhtiyar, onun da falını\ 
baktı. Şu cevabı verdi: 

·Değerli cumhuriyetçi, fakat 
katı yürekli ve merhametsiz bir 
adamın, rakiblerinin reyile kafa
sı kesilecek! ... • 

KORSİKALI ZİYARETÇİ 
1790 da, ihtiyar falcı, bir öğlen 

üzeri, orta boylu bir delikalının 
geldiğini gördü. 

Etrafa şüpheli ve müstehzi na
zarlarla baktıktan sonra ihtiyarın 
masasına yaklaştı. Falcı bir zayçn 
yapmakla meşguldü. Delikanlı biı 
müddet, daireleri, roüselleslerı, 
rakamları, işaretleri seyrettikten 
sonra ismini söyledi. İhtiyar ili
min, doğduğu tarihi, mesleklni de 
söylemesini taleb etmesi \\zerine 
asabileşti. Gitmeğe davrandı. :Pi
yer lö Klerk; dikkatle kendisini 
süzdü ve sükunetle: 

- Niçin bu kaadr acele ediyor· 
sunuz? Siz Korsikalı değil misinizt 
Kont Kagliostro'nun bundan on 
sene evvelki kihanetini işitmediniı 
mi? ... Kont: 

•Korsikalı bir delikanlı, ınilleti.1 
arzusile hiikilmetin idaresini ele 
alacak, az sonra da kendim konsül 
ilan edecek ... • demişti. 

Delikanlı, bu sözlere eh~mmi -
yet vermediğini, inanmadığını ims 
eder bir tavırla çıktı, gitti 

Aradan dört sene geçti. Genera' 
Bonapart, İtalya seferlerindeki zı
ferlerile büyük bir şöhret kazan
dı Bundan istifade etmek, hüku
metin idaresini eline almak tasav· 
vurunda bulunuyordu. İşt~ bu sı
rada ihtiyar falcının sözleri hatı
rına geldi. Evine gitti: 

- Mösyö, dedi. Size mühim bir 
şey soracağım. Hemen ve kısa ce
vab verebılir misiniz1 

- Evet... 
Napolyon, aşağıdaki cümledt! 

bulunan kelimelerin ilk harfle -
rini birer kağıd parçasına yazdı: 

•Korsikalı General Boı:apart, 

tasavvur etliği hükumet darbe -
sinde muvaffak olabilecek mi? .. • 

İhtiyar, hesablarını yaptıktan 
sonra şu cevabı verdi. •Tar.ta otu
racak. Fakat çok geçmeden İngilı: 
toplarile tahtından düşecek ... • 

N apolyon, bu sözleri büyük bir 
heyecanla dinledi ve: 

-:- Size bir şey daha soracağım. 
Dedi. Pembe bir kağıda ~unları 

yazdı: 

•General Bonapartın karısı 

Jozefin Mari Roz ... • 
İhtiyar, buna da: •Çok yaşlı. 

Bonapartı mes'ud edemiyecek. Ay· 
rılacaklar ... • 
Cevabını verdi. 
Napolyon o sırada çok sevdiııi 

karısından ayrılmak mecbı.riye 

tinde kalacağını işitince kızdL 

Yumruğunu hiddetle masaya \'U" 

du. Kağıdların her parçası bir ta
rafa dağıldı. Kendi de çık!,, gitti. 

Fakat, ömrü oldukça ihtiyar fal 
cının sözlerini unutmadı ... 

• 
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Tramvaya asllma· 
nJn cezası 

Bu da bir başkası 
Unkap•nında oturan Gü..süm 

Ş'Jför Ah~n~in id.ırf:'s;nd€ki 

3Sü3 numaralı otomobıl Bfo~:k -
tıı~t.4ıı Ortaköye doğru gitn'ekıe 
fk~u tratnvayın ark~ında asııı 

lhn a1.i ola.rak atfa:;ıp ömir,e çı
luı.>ı C&llı.I 111111in-:le bir ç,;çuğ« çar
fl"r.k rfluhttıtlif yt-r!..-rınden yar.tı.-

ism nd~ bir k"dın Osman \"e Meh-

m<-d adındaki oğulları pol se mü-

r"~""'tı.. Yenı Postah.ıne kar'il -
sınd• arzuh•lc; Hakkı tarafından 

130 lirasınır dolandırıldığını >d

diıı etmışlffdir Z..bıtd Hakkıyı 

lıl'Jt!Ştır. ) nk:ılıy.ralı t;.hlııkola ~lamış -

Bir etobüs bir kadını , tır. 
yaraladı 1 Yağmurdan kaç<ırken 

deluya tutuldu Şnror FuPdın idar.,s::ndeki oto
bü 1''4!neırlt' Sofiyn .~1n111de bır 

lrndına Ç'!J par ak ba~ı•ıd•n y<ın

laını.şlır. 

Bir sıvacı yaralandı 

Beşik taşta oturan balıktı Ah -

mnl Halıd, Fandalda ıken yağ -

murdar k,ıç...-,ak ıçin dığer san -

dala atJ ... rkcn du~erek :"?·alan -
mıştır. Şofor Yakutıun ıdaresmdeki 

2 7 nuın•ralı otomobıl Beş!ktaş
ta -nv.cı Mustafa oğlu R~ada 

çarporak muhtelif )t·r.<:rinclt-n 
yaralamı~t.ır. 

Ne olduysa ara-
1 ya girene oldu 

Haı vanlar ürktü 
Unkapanında oturan arabacı El'

rem Karagüınrliktc bır e\'e gö -

turrluğu odunları arabad.ın bo -

ş;ıltm•kta iken h:ıyvanları ü, klıp 

kaçmı)·a b~layınca araiıa<..m dü1-

mu ' altında kalarak y~ralan -

mı tır. 

Bir çarpışma 

Galatada oturan EnveJ" ı>min<lc 

biri bır dükkanda kavg,ıyıı tut1.<ş

tuğu sırada aı aya gll"en K~o io

rninde hırını bıç;ıkla kolundan 

yctal2'11ı -tır. 

• • 
Sabıkalı Altın 
Diş Reşad 
Yakalandı 

(1 inri <ahif"d"n de,·am) 

ili 0abıknlı Altındiş ReşoJ ,,hJu -

/jw . ..ı tcsbit V(' ke. disinı yakala -
ı,- larc:ır. 

Va•man B · eyı'lin idJresindekı 

1 numaralı tramvay aratası ile 

§Ofor Şerdeddinin idareşinrleki 

3071 numaralı tılCll'tbıl lfa:ı:dar

p•şııda Nümune h:ıs1ahanesi ö -
nünde ~-.ırpışmış, her ıkJ.>i de füı

srıra ugraını~ ır. 

Soba borusu 
takarken 

Kirkor L. _nde bıri YPŞ !direk

te llt.ca hanında soha bt. •s tak

rr.a.kto ık.er du;t tC'k c.g:ı ::.ırett•1 

pral nmışlır. 

Ali ndiş ResaJır \"ald:~ı para -

nın hır k ..... ı uz rırde l u~unmu~·

tır. R :ıd çaldığı ~rni:ırd.ın b;r 

kısmrr..l Eskı<c, ir l nımhaneler· .. - 1 

c; sarfctr - B\ nı z m- 112 eksik 

ola. allır dışl<r. ~ aptı mayı da 

ıuıutm mı tır. Re~.ıdı üzerinde 

b.r d< ı barca im nmuştur. 

Badana yaparken 
düştü 

f<<'"«ld lıı.g n Adhyci~ te 1 m e

di 'l'li,tır. 

* D~'ıılıJrc Vck.lı Şı.;;:ı J Ka
y" dü. akıamk, trrnlı- ;\nkaraya ÇengelKL) < e Ga»no •okağında 

k~h cci çırağı Mehrned o~lu A!ı

ırcd, rerdivenc çıkarak bac..l!" 3 

rapm~kta iken düşerek l"'" tıtc>lı! 

;erlerınden y.ırı;lanll! ş•ır. 

dc•nmu4ur. I 
* ün., crsıtede mt "Ih 1 doçe'll-ı 

!:.klc-r ıcın ) ap !ar k imt' a'1 17 

hın cıte;r ,l l. ak lmı •ır 

İle SABAH, ÖGLE, ve AKŞAM 
her yemekten so nre muotııız ma:ı dlşlarlniai 

fırçalayınız. 

~~mlf:i~ 

Hava 
25. ci Ter tip 

Büyük Piyangosu 
6. cı keşide 11- Birinciteşrin - 93B dedir. 
Büyük ikramiye 200.000 liradır. 
Bundan başka: 40.000, 25.000, 
20.000, 15.000, 10.000 Lira
lık ikramiyelerle ( 50.000 
10.000 ) liralık iki adet mü
kafat vardır. 
DiKKAT: 
Bilet alan herkes 7. Birinci Teşrin · 938 

günü akş~mına lı:adar biletini değiştirmiş 
bulunmalıdır ... 

1 

lllUUUrıug u _.,, .. _ ı ·- -J ---

yetle erdi (1 in<ı sahifeden devam) 
dır: 

. . f t r•CI J!l:t" ve m~1ddeierı ve manı ~ı tl .. 

Defterdar Kiz~m 
tayin edildi 

Tapu ve kadastro Umum müdü
rü Cemal Ardelc vazife,·notn çe
kilmi•tir 

Tapu ''e Kadastro Umum mü
dürlüfone İstanbul Defl~rdarı K.'ı
zım ~e istanbul D~fte!daı lığına 
l\faliye tahsilıit müdiir;i Şevket 
tayin edılmişlerdir 

lzmirde 
Kültür 
Faaliyeti 

-·--
Mekteb ihtiyacı 

halledildi 
Kültür Bakanlığıııdan 'erile:ı 

talimat dairesinde izm:rde orta 
okul ihtiyacı kat'iyyen halledil -
mış bulunm ktadır. K;.rşıyaka, 

Buca ve Burnava orta okulların

da öğleden evvel ve oğkden son
ra c'ır.ak uzere ikı kısını talebe 

ders gerecek ve Gazi Orın okuluı:

da ilk Ye orta kısımlnr buluna -

caktır. Talebenin bir kı•mı öğle

den cv,·el d.ı:er kısmı d.ı 6gleden 

soııJ"a okuyacaktır. Kız lir.esi d" 

görülen lüzum üzerine Ülkü o

kulu kız lisesıle bırleştinlecek bir 

kız orta mektebi haline kc.nmuş
tur. 

İzmU"de <kul ihtiyacı l u suret

le karşılanmış bulunmaktadır. 

Yağmurlar 
Bu gün 
Kesilecek mı 

(1 inci abifedt!n den.o) 
zayıat ) oktur. 

ı 

2 - Bir çok yer !erde ev !eri su 
basmış, se'Jer yolların kaldmm 
taşlarını alıp gOtiirmüş, trQmva)" 
yolları bır çok defalar knpanmış
tır. 

3 - v~li konağı caddı ~inde 35, 
~7. fü,J:ıskiır Gazi cadd~sinde a
part manların alt katlarır.ı su bas-
1!' ş itfaıye tarafından l:oşaltıl - ı 
ır tır 

4 - Tar ~ oşı raddes.,·d<' 43 \"e 

41 r .ımaralı evleri su baı,mıştır. 
;, ~ Fati: te AğaçayU" sokağın

da 18, 20 r -ma-alı Pvkrı.• Sa -
" .ıtydfa H.ıcıkad n cadc't•sirde 49 
r m a ı e\' S livr kapı rJddesiıı
de 115, 15 , 158 v< 160 nur•aralı 
ev le ı su bası ıştır 

İZMt~ KAÔIT FABRİKASINDA 
:chrınüde r cı_.gu gıb' lzmıte 

de ç ıı. ddı (), y•ğmurla:: ) .ğ -
m tı .... S halin e. 3""' ·ag ~ rlar 

7.1!' t· l l- ~oK yer!crınf:\ ıararlar 

\'C mu. k=ı C\"ler çbKmuş, vollar 

k p ,.. "'"' t r 

Ru • ada lımit kağ J falr ka
nı da ılar ıc-tıJa ı: 'err ._t ~ 

Fabrıkad kı su\ır 2lıran t r'i-

batl.ı bo;ıal•Lma <tadır. 

BEREKET EVDE KiMSE YOKTU 
Yıld ıd· Akdogan mahallhın -

c Ku~cu i'llehmedın ahşab evi 

yıkıl-nış, evde kinıS<' nlnıad·.~ın

d n insanca zaviat olmamıştır. 

BiR EV ÇÖKTÜ, BİR KIŞ ÖLDÜ 

sona 
~~~~~~~~~~-

Mareşal Çakmak bugün 
Ankara'ga döndü 

Ankara, 16 (Bususı r.ıııhabıri

mizdeıı) - Cenub mantnaları da 
sona ermiştir. Ordumuz bu ma -
ntvralarda taarruz ve m:.ıdafaa ba

kımlarından giriştiklerı. muhare· ı 
bede büyük ve emsalsiz biı kud
ret ve muvaffakiyet gıiotermiş · 

l<'rdir j 
Manevraların hitamı ~ıünasebe- \ 

tile büyük Erkanıharb:,·c Reisi 
Mareşal Fevzi Çakmak ~.ıgün bJ
raya dönmüştür. Mareşal istas -
yonda mutad merasimle• karşılan-
mıştır. ' 

Çekoslovakya umumi 
seferberlik ilan etti 
(l inci sahifeden deum) 

ras.ındaki nıüı.akerelerin tahmin 
edildiğinden daha seri bir ~ekilde 
, e beklenildiğiııden dalıa ınüsbet 
bir neticeye "\'atıldığını ileri sür
mektedir. 

Ayni mahafilin kanaatine göre, 
Bitlerle Çemberlayn Siid.,tler nı(\
selesindcn nıaada biltiio A\·rupa 
i~lerini ve hatta Alnıanya ile İn· 
giltere arasındaki biitiin piirüzlii 
nıeı-;eleleri birer birer gözden ge

çirilnıi~ ve esas itibarile anlaşmış 
bulunmaktadırlar. 

HİTLER LONDRAYA cinECEK 

L 
ondra, 16 (Hususi) - Bit
lerle ~emberla)n ar:ı~ında· 
ki ınuzakerelere ~ılahare 

tekrar dernm edilmesi kar.ırlaştı
rılnııstır. Bu defaki temasta Sü -
detlcr ınP~ele~i ıörüşiilınii~ ve di
ğer pürüzlü n1eseleler iİ7.~ı inde a
şağı ) ukarı bir anlaşma ! apılabi· 
ı.,ceği anlaşılmıştır. 

Bu meseleler lıakkmda esaslı 

müzakerelere giri~n1ek \'e Aln1aıı
ya ile İngiltere arasında k.ll'i b;r 
anlaşma yapmak için JJitlerl\! 
Çeınberlayn bir kere dalı~ bulu -
şup konu~acaklardır. B,ıııun için 
ç.,mh.,rla)"n'in llitleri Loudra)·a 
da,·et elliği ve Hitleriıı bu dave· 
ti kabul eylediği ~ö~·lt!lmektedir. 

CE:\IBERLAYN Bt;GÜN LON-
, ORAYA DÖNÜYOR 

\:etlerinin Siidetlere tev.1i <-dilme
si takdirinde muvaffak olabilecei;,i 
beyan edilmektedir. Çemberlayuin 
bu hu!!.usta bir ccvab \·erınck mc
suliyetini üzerine a]ınanuş oldu~ı: 
sö~·lenmcktedir. Alman projelerı
nin halledilmesi büyiik dedetler 
arasında daha geniş müzakereler 
icra!,ının n1iitekaddin1 !-.arl ı olan 
Siidct nıe~elcsiniıı daha ilerisinı.! 
gitmek olduğu temin edilmekte · 
dir. 

Henderson ile Nelson \e Fon 
Ribbentrop bitişik bir sulond:ı 

görü~ınii~lerdir. 

Bü~·iik de,·letler arasıııda tekrar 
teması tesis rn Çekos!ovakyada 
şiddete n1üracaat cdilm~n1esi !'ıU· 

retinde çifte \·aaddan ba~ka Hit
lerin müstemlekeler '"' leslihat 
ıııe,elesi hakkındaki sıırih fikirle
rjni \Öylenıiş olduğu taJ~nıin edil· 
n1ektcdir. 

llst. Belediyesi lıanlaril 
Şehir tiyatrosu tarafından ne5-

redilccek olan \"C hepsine 900 li
ra bedel tahmin olunan ·2POOO ta
ne Türk tıyatrosu mecmı.;asınuı 

tab ve ihzarı açık eksilt'11eye ko
nulmu>tur. Şartnamesi Levazım 

Müdüı lüğünde görülebilir İstek
liler 2490 sayılı kanunda yazılı 

vesika ve 67 lira 50 kuru~luk ilk 
kminat makbuz veya mrittubile 
beraber 3/10/938 pazartesi günu 
saat 14 buçukta Daimi Encümen
de bulunmalıdırlar. (B.) (65211 

1 - Ankara. İstanbul ve İzmir 
şehirleri, belediye huducllan için
de aşağıdaki yazılı maddelc-rin p~
rakende ticarelind~ 3489 numara-
lı kanunla işbu karamanı" hükür..
lerine tevfikan pazarhksı:ı. satı~ 

mecburidir. 
1 - Kesilmı~ kas:ıblı1< !,ayvan 

etlen ve sakatları, kümes hayvanı 
elleri lp1'memis), her n·.·\"İ sucuk 
\•e pa~tırmalar, 

2 - Taze yumurta. süt. ~ogurt. 
tereyag ve sadeyağ, kaymak v•~ 

peynirler ve bunları satan dük · 
kanlarda satılan diğ"r maddeer. 

3 - Kapalı kaplar i~ıncie satı
lan her nevi menba ve rııaden su
ları. 

4 - Yaş sebıe ve rneyı ~!ar. Bun
ları satan dükkanlarda '~tılan sa-
ir maddeler. 

5 Her nevi bakkali}" madde-
lerı ve bakkal dükkan VP mağaza

larında satısa arzcdilen saır mad
deler. 

6 - Mahrukat ıradd.»• olarak 
odun, ağac; kömürü, marlC'n kömü · 
rii, linyit, antrasit, sör..ııkok ve 
briketle•. 

7 - Her nevi hazır ayakk;ıpları 
ve ayakkabıcı dükkiınl•ıııırla sa
tılan sair eşya. 

8 - Her ne\'i hazır şar,kc.ılar ve 
şapkacı dükkıinlarında, ı .ağaza -
larında salı lan hazır c-ş, a 

9 Her ne,·i hazır clbis<' ve ha-
zır elbiseci dukkan ve rnagazala
rında sair her nevı haz•r eşva. 

10 - Her nevi marufatuıa e~_v.ı 

ğazalarıııda satılan s"·r <Ş) 3· , .• 
ı ve~ ... 

11 - Her ne\'i kunıas -iJ n s:ı~ 
rnascı mag~ azalarında s.ttıJaı 

• l" kk" 11" 
ir eşya. (Terzilerin kC'ndı ' 11 h; 1 . ıc~ 
Jarınc!a bulundurdukl;ın 'r al· 
ettikleri kı.,maşlıu ,·c dlJi•C nı 
zemesi harıç). . 

f ('S\• ı 
12 - Her nevi tuha ıye .. 

. . ı •• ıı1 ve tuhafıve maoazalarıı" a 
• " ifdelt' aı-zedilen sair eşya ve rıa 

klıı1'1' 13 - ller nt:vi hah \'P. ~ 11 <=·~ 1· :a \"e halıcı dükkanlarıııdd · • 
sair eşya 

arıtı · 
14 - Turi"tik e'i)'J sa• ın '" 

kacı dükkıiıı ..-e mağaıahrınd~ · . 
\.':J 'r. tışa arzedilen her ııev e~, 

maddeler. uııı· 
15 - İşbu kararndllll' ]Jı.k ı~I 

leri, dükkan, m;ıa~aza, <lrPo g ıt • 
sabit satı~ yerlerinde y.ıpı'an 1 '• 

ır ·""" rakende satı.~Jara tatbik .ıJıınt · 
şağıda yazılı satışlar bu hiikÜıll • 
!ere tıibı değildir: ~ak 

A) - Seyyar satır lık ıso 
' ·e do"~ meydanlarda durulard' ' 

laşılarak yapılan satış'ar). -~ 
B) - Müstahsıllerill ' aııar• 

seyyar surette satrıa,Jr · ... 
· nw C) - l\foa\·,·en vc,-a ~ayrı 

.. .; .J~ p<;-
a\ yen gu""nlerde sc kak ,.,ya ııı • 

... ·l ! ,.ı~ 
d•nlarda kurulan pazar id e 

1 
d d .. kk" I"" har· e - u ··an ve moguıı .... 

. 1 ~;ıtıŞ .. 
cınde - yapılan perakcnt" · ' 

!arı. d· 
Maktu ş.:ıtı~a tabi buıu- ııı~. 

deler üzerine 'asıflarırı dJ g J·· 
k · ı f t' . 11 bıl . terme şartı e ıy:ı aı .ı aSfn 

ren etıketler konulacakt.ı. Es bU" 
ambal5jı olup uzcrınde fıyatı ;1 

l,ır.anlar lıu kayıtla'l "ll~ 

Uzlaşma tahakkuk 
ederse Hitler Lond-

raJ ya gidecek 
(1 inci <ahifeden dnam) 

nııntakalarında ~on giiıılt!rde "\U· 

kua gelmi~ olan hadise l:urbanla
rının dün akşaınki bi13nço~u ~· 
dur: 

30 kişi ölmüş ve 79 ki~i yaralan
mıştır. l\taktiiller ara~ında 14 jan
darma \·ardır. 

Perşembe günii 4 kisi yaralan -

L ondı·a, U (Hu•usı) - Çeın

berlaı·n diin tan·ar" ıle J\lii
nihe ,·arn11~ sonra husu~i trenle 
Berhlesgaden"e g-itnıi~tir. Çembet
layn Berhtesgadeıı istasyc.mında 

merasimle karşılann11~ ,.e bu nıe

ra~inıde Alnıan3-a Hnrici~·e Vd

zırı İrıı:'lterenin Alm•ııY• sefiri 
\C di.-,cr bir <·ok i~tri gelen Ahnan 

•r.c. ZiRAAT BANKASI 
ricalı bulunnıu'itur. Çcınberlayn 

doğruca llitlcriıı k<ı~J,iloe gitıni~

tir. Jlitle-r ıni afiritıı kii~kün kapı
sından karşılmım. llirlikte ça~· i\
ıni~lt•.1.' ,.e tanı ite_: hut;ıtk 'iaat !!,Ü -

rii ınüşlerdir. Bu ı!Cirüşın~lere bn
giin devanı olunatık 'e (.'en'h~ı·· 
)ayn dk ·an1a do:!rl )"ine ta,·yarc 
ile J. .. oı•dr ya dönı·t·c•ktir. 
PLEBİSİTİ KABI' L J;T:\IİSI.ER 

İhtivatla kar~ılanınak iiıf're \.e
rilen malumata göre Slidellrrin 
hulundukları yerlrJ"dc pJ,.1,i.il 
rnpılnıası t"SaM kabul edildikten 
'onra İn<:ilit Ba 'ekili ıl.lmanya
~·a ı;itıni~tir. i\liizakere l·n esas et. 
rufıııda olaraktır. 

i. 'GİL!Z KABİNESİ TOPLA
NIYOR 

Londra, 16 (Hususi) - Yarııı 

İngıliz kabıııe•i mul>·m Lır toplan
tı Iapacak, ÇembC"rla n'ln izaha
tını dinliyc-c<-ktir. 

Kral, Başvekil vekili Maliye na
z·rı Con Simoııdan vazl\·et hak -
kında izahat almıştır 

ÇEMBERLAYN HAREKET ETTi C'skı.idarda Çinı'ı,ı, Şataret so

kağ.nda 31 numara'ı ev yağan 

) ağmurlardan dun ani olarak 
çc k~· s. o sırada e\·dp bulunan 

Karabet ısminde b n enkaz altın

da kalarak 1...miış. Aleksandr is

mınde bır• d<! muhteı..f yerlerin

de'! ağır surette yaralanmışı ır. 

Çenıberlayn bu sabah t&yyare 
1 ile Londraya hareket t'tti. Hara -

retli 'iurette \"e merasinıle uğur -
lkndı. 

~-i...:::~::!:~~t:=_~, - -. 

Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye verec~ 

BiR KONAK ÇÖKT() 
Harab b;. hale gelmiş oldu -

ğunda. altı ay c\'vel tahl:ye edi

len Bey.zıdda Ordu caddesinde 

148 numaralı metruk koı.a!< ya

ğan yağmu-lardan dün ani ola -

rak çökmüştür. 

TEKKE DUVARLARI YJKILDI 

Kasımpaşada Mevlane tekke -

sinın du\"arları yıkılmıştır. 

Salı günü ~-apılacak ikinci mü
lakatın Çemberlal·oe koln~·lık ol
mak üzere Alınanyanın gr.rb ta
rafında ~ apılması kararln~tınl -
mıştır. 

Berhtesgaden, 16 (A.A.) - Gö· 
rüşmelerdeki siir"nt Alman ma
hafilinde ingilterenin Hitlerin Sü
det meselesi hakkındaki noktai 
naıarındaıı ve bu m"sel~nin kat't 
suretle halline müteallik proje . 
!erden uıalilmattar olduğuna de
ıeı .. t etmekte bulunduiu sw-etin
de izah edilmektedir. Bulinde bu 
müna•ebetle yapılncak bir !>lebl· 
sitin ancak zabıta ve idare kuv -

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasar ruf hesablormda en u 58 liruı buln .. ıua)ara 
4 defa çekile.,ek kıır'a ile aşağıdaki plana göre ikra ıniye dağıtılacnkbr: 

4 Aded 1,000 Liralık 4,000 
4 )) 500 )) 2,000 
4 )) 250 )) 1,000 

40 )) 100 )) 4,000 
100 )) 50 )) 5,000 
120 )) 40 » 4,800 
160 )) 20 J) 3,200 

Lira 
» 
)) 

» 
» 
)1 

,, 
DİKKıu·: Hesablarmdaki paralar bir sene içinde 50 liradan aşaiı dilşmiyenlere ikramiye 

takdirde o/<ı ?O !azlasile verilecektir. 
1 Kur'alar senede 4 defa, 1 Eyhil, 1 Biriocikinun, 1 Mart ve 1 Haziran tarihlerinde çrkilecekf r. 

• 
-e.....~·~-



~.ao( Tercüme ve iktibas hakkı mahfuzdur. 
Yalnız Son Telıtraf'da neşredilecektir. Yazan: Ziya Şakir 

Bu çirkin hadise, kapalı zarflı 
bir arize ile bildirilebilirdi 

Efendimiz, niçin 
telgraf 

bögle yapmadı da açık bir 
çekti ? Bugurugorlar ••. 

Sultan H3mid, elindeki bu iki ler yapacaktır. Buna binaen Fnad gelip iradelerini telakki edeceğı=. 
ıç Ucu i.le tahkikatını derinleş - Paşanın artık İstanbulda bakası Siz de nafile yere burada bekle
lirıniştı. Biz, bu tahkikatın pek u- caiz değildir ... Sizi buraya celbet- meyiniz. Buyurun beraberce gi • 
ı11ıı süren ~afhalar1nı naklederek mekten maksadım da, bu iş için- delim.• dersiniz ... Saray kapısın
l!ı~vz;ıumuıuıı haricine çıkmak dir. Ne yapıp yapacaksınız .. Bir da beş on kişi bulundurulur. Hep 
ISternıyoruz. Hulasa olarak şunu hadlseye meydan vermeden, Fnad beraber kapıya çıktığınız zaman, 
a:zedciiqı ki; artık Sultan Ha • Paşayı sessiz sadasız bu gece İs - Fuad Paşa bunlara ablokaya aldı
lıııd, kararını vermiş; Fuad Paşa- tanbuldan çıkaracaksınız. rılarak sımsıkı tutturulur. Hemen 
nın emniyet t:tlıği yaverlerinden Demişti. Ve sözlerini bitirir bi- bir kapalı arabaya bindirilerek va
·•rını göndererek kendisini sara- tirmez, kimsenin itirazına ve mıl- pura naklolunıır .... Olur mu? .. 
l'a Celbetmişti. n&kaşasına meydan vermemek - Olur. 

F'uad P.ışa bir arabaya binmiş; için, evvela yandaki odaya, oradan Bu cevabı veren, zaptiye nazırı 
P<:rvasızca saraya gitmişti. İşte, da harem dairesine geçmişti. Şefik Paşa idi. Çünkü, Arab İzzet 
-s.ıı muhim hiıdise, o zaman baş- Şimdi, beş (müşir) ve iki de Paşanın has ve halis (adam) Ia-
~ostermi~ti. (vezir) den mürekükeb olan bu rından olan bu zatın, İzzet Paşaya 

F'uad Paşa, saraya gider gtt • zevatı kiram, donakalmışlardı. A- taraftarlık göstererek, onun he~ 
~"'· doğruca başkatib Tahsin Pa- cıklı nazarlarla birbirlerinin yüz- sözünü (ayni keramet) telakki et-
.a. nın odasına aı·rmı"ştı·. "e geldi- lerine bakarak: . b"' b' k ., v, mesı, en ta ıı ır eyfiyetti. 
•

1ne dair hünkar~. haber gönder- - Ne yapacağım, şimdi? ... Fakat Beşiktaş muhafızı Hacı 
"ıişti. .. Öyle ümid ediyordu ki,· Diye, mırıldanmışlardı. \ . Hasan Paşa, merd bir Türk askeri 

hduihamid kendisini huzuruna Fuad Paşayı Istanbuldan çıkar- ld • .. o ugunu gostermiş: 
~aiiıracak ,me;eleyi bizzat ken - mak .. Bu, pek o kadar kolay bir 
J d ğil" d' Bah - Hayır.. Böyle bir hareke~ lSlnden dinliyecekti. şey e ı. usus şu anda Fu-

1.> d p F h' p b' b' kancıklıktıt ... Fuad Paşa, bugüne «albı.;ki; rıızııra giden Tahsin a aşa, e ım aşa gi ı ır ada-
, mın t " d ğ · · V 1 bugün, hem (müşir) dir. Hem dl', • aşa a\·det ~tmcmiştl. Aradan e- aarruzuna ugra ı ı ıçın, o • 
.ıe1 Yce bir zaman geçtig" i halde, o- kan gibi ateş püskürmekte idi. Bu efendimizin (yaveri ekrem) idir. 

Ik ki Üzerinde, bu sınıfları taşıyan bir 
adan içeri, korka korka Arab İz· vo anın yanına m yanaşacak .. 

O b t k . adam, böyle kahbece bastırıla • "et Paşa girm şti. nu as ırmaya ırn cesarette hıı-
F' lunabilecekti?.. maz. 

b <;ad Paşa, pn büyük düşman Demişti. 

' '..ld·ı· ği ve 'lefre~ ettiği bu adamı Paşalar hazratı, bu suallere ce-
0 vab arayıp dur larke İ t p Öteki zevat, henu"z tereddu"cl ' rur görmez, ktndisini zaptede- ur n, zze a-

1'ıııyerek: şa içeri girmiş .. Mutadı olan şak- içindelerdi. Söyliyecekleri her sö-
labanlıkla: zün, Arab İzzet Paşa tarafından 

•-. Ne isliy'lrsun, mel'un herif!.. Ef d' · t tt' derhal Sultan Hamide yetı'ştı'rı"le-
•ernişti. - en ımız zze ın vapuru -

F'akat İzzet PD.ia pi'şkin davra _ nun hazırlanması ıçın ferman ceğini bildikleri için, ağızlarını aç-
Qara1t: buyururlar. Bir saate kadar, va- makta bile ihtiyat göstermekte • 

Ef pur hazırdır ... Fuad Paşanın te\•- !erdi. 
li -. endimızin iradelerile ge- kifi meselesini de uzatmamalıdır. Arab İzzet Paşa, müşir paşaların 
,,Yorum ... Efendimiz, soruyorlar. 
" U Şimdi, kendisine gidersiniz. •Efen- bu tereddüdlerini görür görmez: 
lı . çirkin had'Eeyi, kapalı zarf- dimiz, tahkikat için bizi ferman Ef d' 1 S' 1 · 
"·b~ arize ile oana bildirebilirdi. b - en ım... ız, mese eyı mii-
••ıç b uyurmuşlar. Halbuki, biz gelin- zakere edin, durun. Ben de bir 
L ın oy le ~ apmadı da, açık bir k d 
.. ıgraf çekti? .. • buyuruyorlar. ceye a ar, teessürlerinden has- kere efendimizi dolaşayım. Belki, 

t
. ~Uad Paşa, 1:-lzzat Abdülhamid talanmışlar. Harem dairesine çC: işinizi teshil edecek bir fermanda 
•taf kilmeğe mecbur kalmışlar. Yarın bulunurlar. (Devanıı var) 
t· ından •sticvab edilmesine in- 1 ==ı=======~;;;,.;;;,;;;;;;;;.=;;;;;;,;;;;~~===;;;;;;;,:~;;,,,;,;;~ 

1 ııar ederken kaışısına izzet Pa- lng ı'lfere ve ıanın çıkmasına .. ve böyle do -
ı:ıııbaçlı bir sual ile istintaka baş- Avrupada merak 

hadiselerin faili .. ~ nn1as1na son derecede öfkele - uyandıran 
1 !:re1t yerinden fırlamış: 
t -- SQna ruı, ızahat vereceğim? .. 
) fendimiz, fenden başka bana 
0lıayacak .ıdam bulamadı mı? .. 

11,Dıy , İzzet Pdşanın üzerine a-
'··1 ~tı. 

p l\bdulhaınidın ıkinci katibi, ka
~dln dışarıya, dar fırlamıştı. 

1
. "la i<oşa :ıunkfmn huzuruna ko
•rıık: 

li ..._ k~fendımız 1:-JJ adam, zaten 
;11 idi. Şımd', büsbütün çıldır
li ~- · Boğazıma sarılacaktı. Ken-

1 'trıı güçlükle kurtardım. 
IQ~iye, Fuad Paşanın vaziyetinı 
lı Uba!ıiğalı t 'r şekilde anlatmış
~· lııından mAksadı da, hünkarı 
l 0'k.ıtarak, Fua1' Paşa ile karşı
aşıırmamak\ı. 
v l\bdülhamid, zaten kararını 
Ç'erınişti. Artık işi uzatmamak i
~n, mabeyinci Ragıb Paşayı ça-
rtııuş; 

lq-. Beşiktaş muhafızı Hasan Pa
p Yı .. Merkez kumandanı Sadettir. 
) 'l§ayı .. Zaptiye nazırı Şefik paşa
~ı.. l kinci fırka kumandanı Şevket 
l> ~Yı Levazım reisi Afif 
l> 1lşayı.. Mektebler nazırı İsmail 
lı,,'l§ayı derhal getirtiniz. Bana ha· 

r Veriniz. 
Diy . d t .. e ıra c e mıştı. 

p 1ler birine bir yaver gönderilen 
... "iıııa. rın saraya gelmeleri gecik· 
·oı.,ın 
ıı, ışti. Bunlar toplanır toplar.-
ıı.az, Sultan Hamid hepsini bir
ı.: _huzuruna kabul etmiştL V~ 

tıb~n. şu sözleri söylemişti. 
t1~ - F'uad Paşanın bir ihtilal ter
~ ederek saltanat makamında tc
lıv duJ husule getireceği bildiri -
l;,~ir. Bunun, doğru veyahud ya
!.ı1ık?lduğuııu bilmiyorum. Tabii, 
lıu· ıkat icra edeceğim... Fakat 
ıt~ ıtıııniz ki bir şeyin şuyuu, hu
U~ 811

"dln fenadır. Bahusus bug;in 
v~k7rt.ıda bır vak'a vardır. Ve l;" 

a varın Avrunarle fena akis 

es inci tahifcmhden devam) \ 
de 4i düşünmüş, ortaya çıkarmış 
olana ancak yüzde 37 kalıyor ki 
bu paradan bir kısmını daha baş 
kalarına vermesi ieab edecektir. 
5,000 İngiliz lirası elın~ geçti far
zedllirse bundan· herşeı' çıkarıl
dıktan sonra onun elınde ancak 
250 İngiliz lirası kalacaktır. 

Londra piyasasında hisse se -
nedlerinin nasıl satıl1ığın: an -
!atmadan evvel pi~·asJdıı her ta
rafı tetkik ve tahkik eden polis 
için de şirşeyler söylemek lazım 
geliyor. Bu polis çok tecrubelidir, 
işleri çok iyi bilir. Piyasada her
kesin muamelesi nasıl cereyan et
tiğini öğrenmiştir. Öyle sivil me
murlar vardır ki hiç belli etmiye
rek gelirler, bu hisse senedleri 
satımı işlerine karışııfar, herş~yi 
öğrenirler. 

Bu polisler isteseler on sene
de aldıkları maaş derecesinde mü 
him bir parayı bu işlerd~ yalnız 
bir seferde elde edebilirler. Hem 
de hiç izi bulunmıyac:.k suıctte. 
Fakat ben yalnız bir defa bir po
lisin böyle bir tuzağa dü}tüğünü 
işittim. Polis memurları vazife 
ioabı hep benim alcyh'nıde ça
lışmışlardır. Fakat hakikati söy -
!emek lazım gelir ki Lmıdralılar 
polise pek çok teşekküre horç • 
ludurlar. Ne yazık ki ben böyle 
tevkif edilmeden çok cv\•e\ İn
giltere haricinde rahat, emin o
larak yaşıyordum. Hıç de tngil
tereye dönmek lazım değildi. O 
halde neden geldim de k~ndi ken 
dim yakalattım? 

Bu sual elbette hatırınıza gelir. 
Fakat bunun sebebi yok değıJdir. 

İtalyanın Ceneve şehrinde idim. 
İngilterede bıraktığım işlerınıe 

dair kulağıma bir takım cansıkı-

cı sözler geliyordu. Bunların ha
lrikatini anlama'< lazımdı. Bir 
gün Ceneveden Londraya tele
fon ediyordum. Londradaki dost
larıma telefonla sordum ki bana 
dair ortalıkta hakikaten feııa bır 

şey konuşuyor, düşünülüyor mu 
diye?. 

Aldığım cevab şu idi: 
- Senin için en muvafık olan 

yine Amerikaya gitmekt;r. Av
rupadan çekil, git. Eğer gıdecek 
olursan sana istediğin kadar pa
ra da buluruz. Rahat ve emin o
larak çekilıp gidebilirsın'. 

Amerikaya gitmeyi düşündüm. 
Evvelce de Amerikada bulun • 
muştum. Tekrar gitmeğ.;, karar 
veriyordum. Fakat birdenbire bu 
düşünceyi değiştirdim. Bilakis 
benim bir an evvel İngiltereye 
dönmekliğim için kendimde şid

detli bir arzu duymağa başladım. 
Hayatımın bundan soıu·aki ~cııe

leri için rahat, emin bir .ver bula
rak yaşıyabilirdim. Dostlarım da 
bana para bulacaklardı. Fakat 

birdenbire İngilterenin ye~il kır
ları gözümün önüne geldı. Ne pa
rayı, ne de emniyeti düşünüyor
dum. Bir an evvel İngiltereyi ;(·ir 
mek istiyordum. İşte bu isteğe ta 
bi olarak döndüm, gel!J(n> Ewt.. 
İngilterede yakalanmak, haki • 

min karşısına çıkmak vard• . Ba
na dair pek çok şeyler sôy!eni -
yordu. Hakkımda karar verı>cek
lerin de kulakları bu sözlerle dol 
muştu. Lakin, artık duramıyor -
dum. İngiltereye dönmeğe kaıar 
verince sür'atle harekete geçmek 
lazımdı. 

Tekrar Londradaki dostuma tc 
le fon et t im, 

- Ben Londraya gelıyorunı de-
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İngiltere - Almanya ~hisarlar U. Müdürlüğüııden: 
(' üncil sahifeden devam) ı 

kat bu tcdb.;r'er alınırken l.•g; .• 
lizler Fransızlara da haber ver -
mişler, Fransız erkamhar'liyesi 
de bu konu.~r. t '-fa iştirak ı~ı;ıı-·,ı~

tir. İcab ettıği zaman Fransız • ~ 
İngiliz askeri mütehassıslarının 
birlikte k~rır 'c>rmeleril iki tataf 
arasında riay~t edilen bir ka'do
dir. 936 martında Paris ve Loıcdra 
arasında el;ie c dilen bir anla5•na.
mn icabı hciy'rı'ir. Fakat İ!ıgi~ • 
tere ile Fransa ı;rasındaki an'.as
ma 938 nıs.nının sonlarında Loncı 
ra müzakernleıile bir kat daha 
kuvvetlenmiş c ldu. 

İngilizlerin (Taymis) gazetesi 
geçenlerde bir m~kale yazdı. Bun 
da esas olarak ~unu söyledi: Çe
koslovakyadaki Südet Alman • 
!arı oturduğu ye!'leri Çekoslo -
vakyadan ı;y,,.malı. O zaman bu 
mesele halledilmiş olacaktır. 

İngiltere H•r;riye Nezareti bu
nun üzerine biT tebliğ neşrtti. Bu 
gazetenin ya<clığı müzakere İn -
giliz Hariciye Jllezaretile alakası 

olmadığın lı;ldirdi Çünkü Tay -
misin yazdığını berkesin öyle zan 
etmesine yol JÇ'ı,ıştı. Lakin Al -
man gawteleri ~·aymis1n bu ya
zısı EOtrafında uzıın uzadıya neş • 
riyatta bulunuyorlar. Alman ga
zeteleri artık Almanlarla Çekle
ri daha uzun zaman bir arada ya
şamıya mecbur etmenin doğru ol
madığını yazıyorlar . 

Alman kıtaatı Çekoslovakya 
hududunda, bilhassa eski Avus -
turya cihetinde bulunarak yeni
den lıir takım endışelere yol a
çıyorlardı. Eski Avusturya •İ!e 

ÇekoslO\ &k; a arasındakı hudud 
az tahkim edilmişti. Çünkü Çe -
koslovakya için Avusturyadan 
korkmağa sebeb yoktu. Çekler A
vusturya Alrnanyaya geçtikten 
sonra hududun bu cihetlerini tah 
kim etmeğe başlamışlardır. Lond 
radan gelen malümata göre İngi
liz mehafili bu noktayı ehemmi
yetle düşünüyorlar. D~er ta -
raftan Çekoslovakya hükumeti 
ile Südet Almanlar arastndaki 
müzakerelerin sakin bir hava i
çınde devam C'tmesi de İngiliz 

HI K AY E 

Aşkın mantıkı 
( 4 Qncll Hhifeden devam) 

mukavemet edemeden benim ha
yattaki yegane hamim de elimden 
bir melek gibi uçtu. Eski bir ya
raya dokunmaktan korkarak çe
k1ne çekine sordum. 

- Ferhan evleniyor musun. Da
ha gençsin. Hem de hiç mes'ud ol
madın. 

Bütün titizliğile başını salladL 
- Benim dedi. Hayatta sevdi -

ğim kalb ve ondan nefret edip 
iğrendiğim halde hala da sevdi • 
ğimi e.nladığım insan geçen sene 
kocam öldüğü zaman ayaklarıma 
kapandı - affet beni bittim artık -
diye saatlerce inledi. Nerin ben 
artık tamamile mantıkımla yaşı -
yorum. Hiçbir zaman günahsız bir 
ölünün ismini taşıyan çocuğuma 
ihanet etmeği aklımdan geçirmem. 

N. MARAŞ 

Satı hk öküz 

mehafilinin istediği şeylcrdend·ir. 
Bunun i~in gerk Almanlar tara
fından ve gerek Çekoslovaklar 
tarafından propaganda neşriyatı
na fas11a •·erılr'1esı için bir de pro 
paganda mtitarekesi teklıf etmeği 
İngilizler clüşünmüyorlar degil • 
d.ir. İngiliz ınelıafili yeni bir ta
kım karışıklıklar çıkarak müza
kerelerin devamına mani olma -
mayı da ıstıyıırlaı . Fakat son gün 
!erin birbirini takib eden haber
ler.ı. yeııiden Hıkuatın başgöster
diğini bildıriynr. 

Çekoslovakya ile Almanya ara
sında ne olaca<i" n! merakla takib 
eden bir mcm!Eket te Belçikadır. 
Bazı haberlere göre eğer Çekos
lovakya meselt'c.i yüzünden Av
rupada bir lurb çıkacak olursa 
Almanyanın Delçikaya karşı olan 
bütün ta1hh.i.dlerine sadık kala
cağı temin edilmektedir. 914 U
mumi Harbinde Almanlar Belçi· 
kaya girmişler, Belçikanın bita
raflığı kaımam ı~tı . Bunun üzeri
ne lngiltere de harbe girmişti. 
Fakat Şimdi Almanlar bilhassa 
Belçikayı temin etmeyi çok du -
şünmü~lcr ve Be!çikaya il~ilmi
ycceğine dair bir muahede de ak
detmi~lerdir. İşte Berlinden gelen 
haberlerde taahhüdata sadık kal-
mak sözünün m&nası Almanya ile 
Belçika arasında son senelerde 
aktedilrr:iş olan bu muahedcy~ 
riayet etmek d~ıncktir. Fakat Bel
çika m•hafili h lçikayı tatmin et
mek ;çin verilen bu teminat~an 

bahsederken şöyle diyorlar: 

- 1914 el'! <le! Almanya'' " 
Bruh.sl;cic!!i l';ç;si teminat veri .. 
yordu: Eğer • • uupada y Jı.gıı' 
çıkarsa Bclçikaye sirayet edec• k 
değildir; dem:şti. Şimdi de Bd
çikanın 'stik'3~ide bir harb olur-
sa bitaraf k:.tr:ı;sını temin ~tlltl'k 
istiyorlar. Giıruıuyor ki Çekos'o
vakya ır.eselesi c'olayısile mevcuc 
olan buhıan sociece bir Orta A r 
rupa buhranı -:ıeğildir. Bunun tc· 
s!rleri her taraft.,. kendiai gö'iteı
mekte geri ;., ınamaktadır. t~~e 
Paris, J.oı,dra, Bertin, Prag ve 
B'ükselden yazılan maluma.m 
bır hulas3sı. 

Cambaz kızı 
(' 11.ııcil sahUeden de>ram) 

elinde bulundurduğu tüfeğin ka
zaen yere düşerek patladığını, v~ 
çıkan kurşunun göğsüne isabet et
tiği anlaşıldı; derhal hastaneye 
kaldırıldı. 

Matmazel Harison, usta bir ni
şancı idi. kov Boy kostümü ile çı
kar, karabine ile ateş numaraları 
yapardı. 

Zavallı kız hastanede yapılan 
ameliyat neticesinde vefat etmiş
tir. 

Basın K u rumu 
kongresi 

İstanbul Basın Kurumundan: 

İstanbul Basın Kurumu fevka-
15.de kongresi 17/9/938 Cumar -

tesi günü saat 13,30 da tekrar top· 
!anarak Basın Birliği kanunu ni
zamname projesinin müzakeresi

ne devam edilecektir. Sayın üye-

I - Şartnamesi mucibince Eskişehir Başmüdürlük binasında yap
tırılacak kalorifer tesisatı işi l/IX/938 tarihinde ihale edilemediğinden 
yeniden ve pazarlık usulile eksiltmeye konmuştur. 

II - Keşif bedeli 2833.49 lira ve muvakkat teminatı 213 liradır. 
III - Pazarlık 23/IX/938 tarihine rastliyan cuma günü saat 10 da 

Kabataşta Levazım ve Mubayaat şubesindeki Alım komisyonunda yapı

lacaktır. 

VI - Şartname ve projeler 14 kuru~ bedel mukabilinde İnhisarlar 
Levazım ve Mubayaat şubesile Eskişehir Başmüdürlüğünden alınabilir. 

V - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 gü
venme paralarile birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilan 
olunur. (6183) 

••• 
l - Şartnamesi mucibince satın alınacak 10 ton külçe kurşun açık 

eksiltmeye konulmuştur. 
II - Muhammen bedeli 2710 lira ve muvakkat teminatı 203,25 lir:ı.

dır. 

III - Eksiltme 23/IX/938 tarihine rastlıyan cuma günü saat 11 de 
Kabataşta Levazım ve Mubayaat şubesind~ki Alim komisyonunda yapı
lacaktır. 

IV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alı
nabilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 gü
venme paralarile birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilan 
olunur. ·6219• 

Gayrimenkul salış ilanı 
l stanbul Emniyet sandığı 

Direktörlü•v ünden : 
Bayan Ayşe Münevverin 2~223 hesap No. sile sandığımızdan aldı~ı 

130 lira borcuna karşı birinci derecede ipotek edip vadesinde borcunu 
ödemediğinden hakkında yapılan takib üzerine 3202 No. lu kanunun 
46 cı maddesinin matufu olan 40 cı maddesi mucibince satılması icab~
den Şehremininde eski Denizaptal yeni Ereğli mahallesinin su terazisi 
(Denizaptal cami) sokağında eski 13 Mü. yeni 12 No. lu ahşap bir cvın 
tamamı bir buçuk ay müddetle açık arttırmaya konmuştur. Satış tap•t 
sicil kaydına göre yapılmaktadır. arttırmaya girmek istiyen (62,50) lir:ı 

pey akçesi verecektir. Milli bankalarımızdan birinin teminat mektuba 
da kabul olunur. Birikmiş bütün vergilerle belediye resimkri ve vak·! 
icaresi ve taviz bedeli ve tellaliye rüsumu borçluya aiddir. Arttırr':ı 

şartnamesi 19/9/938 tarihinden itibaren tetkik t\mek istiyenlere San
dık hukuk işleri servisinde açık bulundurulacaktır. Tapu sicil kaydı ve 
sair lüzumlu izahatta şartnamede ve takip dosyasında vardır. Arttırrıa 
ya girmiş olanlar, bunları tetkik ederek satılığa çıkarılan gayrimenkul 
hakkında her şey i öğrenmiş ad ve itibar olunur. Birinci arttırma 17/ll! 
938 tarihine müsadif perşembe günü Cağaloğlunda kain sandığımızda 

saat 14 ten 16 ya kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale yapılabilmesi içın 
teklif edilecek bedelin tercihan alınması icabeden gayrimenkul mükel
lefiyeti ile sandık alacağını tamamen geçmiş olması şarttır. Aksi tak· 
dirde son arttıranın taahhüdü baki kalmak şartile 7/12/938 tarihine 
müsadif çarşamba günü ayni mahalde ve ayni saatte son arttırması 

yapılacaktır. Bu şartnamede gayrimenkul en çok arttıranm üstünde 
bırakılacaktır. Hakları tapu sicillerile sabit olmıyan alakadarlar ve ır!ı

fak hakki sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masarife dair 
iddialarını ilan tarihinden itibaren yirmi gün içinde evraki müsbite . 
!erile beraber dairemize bildirmeleri lazımdır. Bu suretle haklarını 

bildirmemış olanlarla hakarı tapu sicillerile sabit olmıyanlar satış be· 
delinin paylaşmasından hariç kalırlar. Daha fazla ma!Uınat almak ist~
yenlerin 938/433 dosya numarasile Sandığımız hukuk isleri servisine 
müracaat etmeleri lüzumu ilan olunur. 

* D İKK AT 

Emniyet Sandığı, Sandıktan alınan gayrimenkulü ipotek göster-

mek istiyenlerin tahmin edilen kıymetin yarısına 

usulüne göre kolaylık göstermektedir. (6482) 

kadar ıkraz yaparak 

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

zarfla eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Muhammen bedel 30,000 muvakkat teminat 2250 lira olu ıı 
eksiltmesi 3 ikincite~rin 938 perşembe günü saat 15 de Ankarada P. T. 
T. Umum Müdürlük binasındaki satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - İstekliler muvakkat teminat makbuz veya banka mektubu ile 
kanuni vesaiki muhtevi kapalı zarflarını o gün saat 14 de kadar mcz
kfır komisyona vereceklerdir. 

4 - Şartnameler Ankarada P. T. T. Levazım, İstanbulda A,·nıyet 
şube müdürlüğünden 150 kuruş mukabilinde verilecektir .• 3713. •6444• 

Bir çift öküz çiftçiliğe aid bazı ~n- teşriflerini rica ederiz. 

Beşiktaş İcra memurlu{;ı.ncıan: alınır. Rüsumu dellaliye ve bclcdı;,.e 
Sahibleri Kılera KJmhi, İsak ve 20 senelfk evkaf icaresı mü,;te

Kamhi, Davrt Kamhi Cemil Avig- risine aittir. 
alat ve aksam ile birlikte acele sa- Sultanahmed 3 üncü Sulh Hu • 
\ılıktır. Öküzlerin yaşı dokuz ve kuk Mahkemesinden: 

dor ve Vitali Hayım varisleri Ed- Kıymeti muhamminesi 1750 Iira
vin ve Rifat Kanıhinin hi.sedar ol- dır. 

ondur. 
Bebek, İnşirah sokak No. 13 

dim. 
- Nasıl olur? Konuşnıadık mı? 

Sen Amerikaya gitmiyor musun? 
Buraya dönmekten vazgeç'. 

Fakat ben dinlemedim. Kaı arı 
vermiştim Ceneveden inııiltere
ye yollanmak üzere kalkacak bir 
şilep vardı. Ona bindim. Kaptan
la anlaştım. Beni İngiltereye ka· 
dar getirip bırakacaktı. Üzerim
de pasaporta benzer birşey yok-
tu. ' 

Şilep yolculuğu artık nihayete 
erişip de ben uzaktan İngiltere
nin kayalarını gördüğüm zarnan 
derin derin içimi çekt!'l". Bura
sını görecegım gelmişti. Daha 
genç bir adamım. İngilterede bP
nim için yaşamak var diye c!üşi:n
düm. Şilepten geceleyin, hiç :nm 
seye belli etmeden çıktını . Ken
dimi nihayet Londrada !anıdı • 
ğım bir evde buldum. 

Spiro bundan sonra nasıl ya -
kalJndığını anlatacaktır 

Davacı İsmail Bingül tarafından 
İst. Be~iktaşta Sinanpaşa maral -
lesi Mahkeme çıkmazı sokak eski 
527 yeni 1 sayılı arsa hissedarların
dan Fatma Zehra ve Nakka~ Hasan 
ve Mehmed aleyhlerine 38/1416 No. 
lu dosya ile açılan izalei şuyu da
vasının yapılmakta olan muhake-

dukları ve kabili bks'r~ olm&ma- Arttırma bedeli muhammen kıy
sından mahkemece ,ıuyuunun iza- metinin yüzde 75 ini bulduğu tak
Iesi suretile satışına karar verilen dir de ihalesi yapılacaktır. Aksi hal 
Ortaköyde eski Viran yeni Vatman' de en çok arttır anın taahhüdü baki 
sokağında 12 No. lu hanenin açık kalmak üzere artırma 15 gün ciaha 
arttırma suretile satışr. karar veril- temdid edilerek 2/11/933 tarihine 
miştir. Şartnamesi 15/9/938 tarihin- müsadif Çarşamba günü ayni sa • 
de divanhaneye talik edilmi~tir. 

mesinde müddeialeyhlerin ikamet- EVSAFI: 
gahlarının meçhul olmasına b!naen Zemin katı malta doşe!i ufak bir 
ilanen arzuhal ve davetiye tebliğ koridor sağ tarafda bır oda ufak bir 
edild_iği halde .mahke~~ye gelin. -1 sofa üzerinde bahç~y" nazır mut • 
memış ve vekil ahı gondermemış faktan çıkılır bir bahçed~ b:r kuyu 
olduğundan mahallen keşif yapıl- ı bir katta ufak bir sofa Ü7erine biri 
mış ~e rapor dahi ıstihsal edilmiş caddeye biri bahçeye nazır 2 oda 
oldugundan tapu daıresınden gelen 2 ci kat arkaya bir çatı arkası mev
kayıd veçhile hissedarlara bundan vuttur. 

atte en çok arttırana ihale edilecek
tir. 

2004 No. lı icra kanununun 126 
cı maddesine tevfikan ipotek sahi· 

bi alacaklılar ile diğer alakadarlar, ,, 

ve irtifak hakkı sahiblerınin dah.i 

gayri menkul üzerindeki haklarını 
ve hususile faiz ve masarife daır 

iddialarını evrakı müsbitelerile 20 

bahisle muameleli gıyap kararının HUDUDU: gün içinde icra dairesine bil.lı"TTle-
tebliğine mahkemece karar veril • R·ı- !eri lazımdır. Aksi halde hakları 

Bir tarafı Sultana bir tarafı 
miş olduğundan tarihi ilandan iti- . . tapu sicillerile sabit omadıkça sa•ı• 
b be ·· f d · · dil hı! arkası paçavracı Yako bır \ll!"afı , 

aren ş gun zar ın a ıtıraz e · . 1 bedelinin paylaşmasından har~ ka-
mediği ve muhakemenin bırakıldı- cadde ıle muhattır. 
ğı 3/10/938 tarihine müsadif Pa • Birinci arttırması 18/10/938 ta- Iırlar. İşbu maddei kanuniye ah1<a
zartesi günü saat 14 de mahkemede rihine müsadif Sali günü saat 14 mına göre hareket eylemelc ve da· 

hazı.- bulunulmadığı takdirde gıya- den 16 ya kadar dairemizde satıla-J ha fazla mal~at almak istivenle· 
ben muhakemeye devam ve karar caktır. Arttırmaya iştirak için rın de 937/1390 sayılı dosy~ ile daı· 
verileceği ilanen tebliğ olunur. yüzde yedi buçuk teminı>._ akçesi 1 rt:mize müracaatları ilan olunur. 
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Beyhude ıztırab 

Bütün ağrıların 

BiR TEK KAŞE 

NEVROZIN 
ll!u muannid baş ve diş ağrılarını 

sür'atle izaleye kafidir. Romatizma 

~vca.ı, sinir, mafsal ve adale 

çekmeyiniz ! 

panzehiridir. 

ilanen Tebliğ 
lstanbul Dördüncü icra 

Memurluğundan: 
Aksarayda Muradpaşa mahallesinde Horhor caddesinde 68 No. lı ha

nede mukim iken halen nerede olduğu bilinmiyen borçlu Cemile ile 
yine adresi bulunamıyan ikinci derecede ipotek alacak lan Kadri kızı ı 
Sabihaya: 

-Böbreklerden idrar torbasına kadar yollardaki hastalıkların ·mikropla

rını kökünden temizlemek için (HELMOBLÖ) kullanını2. 

1 - Cemile ve ölü Hadiye tarafından vakıf paralar idaresine birinci 1 
derecede ipotek gösterilen Aksarayda Muradpaşa mahallesinin Horhor 
sokağında eski 36 yeni 68 numaralı hanenin tamamına üç yeminli eh-

1

Böbreklerin çalışmak kudretini arttırır, kadm, erkek idrar zorlukları
livukuf tarafından 21/4/938 tarihinde 875 lira kıymet takdir edildiği, nı, eski ve yem Belsoğukluğunu, mesane iltihabı, bel ağrısını, sık sık 

2 - Mezkür gayrimenkulün tamamının 480 liraya 25/5/931 tarilıin- idrar bozmak, ve bozarken yanmak halleriıİi giderir. Bol idrar temin 
de vakıf paralar idaresine birinci ve Cemilenin beşde bir hissesinin eder. Sıhhat Vekaletinin ruhsatını haizdir. Her eczanede bulunur. 
14/6/931 tarihinde 1000 liraya Kadri kızı Sabihaya ikinci derecede ipo-
tekli olduğu ve yine mezkür hissenin emniyet Sandığına olan borcun
dan dolayı üçüncü icranın 33/1693 numaralı dosyasile mahcuz bulun -
duğu, 

3 - Gerek 1 No. lı bentte gösterilen kıymete veyahud gayrimen
kulün vaz'iyet zaptına ve gerek 2 No. lı bentte gösterilen· ve tapudPn 
celbedilen tapu kaydile tahakkuk eden mükellefiyet ve hacizlere karşı 
bir itirazınız varsa bu ilanın neşri tarihinden itibaren 15 gün içinde da

iremizin 36/2489 numaralı dosyasına bildirmeniz lüzumu icra hakimli
ğinin 9/9/938 tarihli kararına tevfikan ve icra kanununun 103 ve 123 

DİKKAT: JIELMOBLÖ idr11rınızı temizliyerek mavileşlirir. 

ıı.tırabları NEVROZİN'le 

tedavi edilir. 

""' ğinin 8/9/938 tarihli kararına tevfikan ve icra kanununun 103 ve 128 

Nezle. Grip ve Bronşite kaqı en 

müessir ilaç NEVROZİN'dir. 

NEVROZiN'i tercih ediniz. 
icabında gUnda 3 kate alanablllr. 

İsmine dikkat tak\idlerinden s akınınız ve Nevrozin yerine 
' 

başka bir marka verir !erse şiddetle ffddediniz. 

Gümrük Muhafaza Genel Kemutanlığı 
ıstaobul Satınalma Kamisyanuodao: 

Tası n lanan ilk Eksiltmenin 
Tutarı Teminatı 

Eşyanın cinsi Mikdarı Li ra Kr. Lira Kr. Ne vi Tarihi g ünü saati 

Eğer takımı 173 tane 10380 00 779 00 Pazarlık 27/9/938 salı 11 de 
Erat kun-
durası 3240 çift 14904 Ol 1118 00 Kapalı zarf • • 14 • 
~Ilı erat ye-
menis; 1333 çift 2999 2~ 225 00 Açıkeksiltme • • 15 • 

ı - Yukarda yazılı eşyanın gösterilen gün ve saatlerinde neyjlerine 
ıöre eksiltmeleri yapılacaktır: 

2 - Evsaf ve şartnameleri komisyondadır. Görülebilir. 
3 - İsteklilerin o gün kapalı zarfla eksiltmesine girebilmek için bir 

ııaat evveline kadar 2490 sayılı kanunun 32 inci maddesi hükmünce ha
&ırlıyacaklan teklif mektuplarını Galata eski İthalat Gümrüğü binasın
daki komisyona vermeleri; açık eksiltme v~ pazarlığa gireceklerin de 
gün ve saatinde ilk teminat makbuzları ve kanuni vesikalarile birlikte 
yukarda adı geçen komisyona gelmeleri. ·6278• 

BALSAMiN KREMLERi 
Gece - gündüz • yağlı - yağsız 

ve acı badem 

BALSAMiN KREMLERi 

nur. 

İstanbul Belediyesi ilanları 

ilk Senelik 
temi.. muham. 
nalı ınen k irası 

4,05 54 Üsküdarda Selmanağa mahallesinde Karacaah -
med caddesi sokağında 79/81 numaralı dükkan. 

18 240 Süleymaıriyede Saman viransani mahallesinde 
Dökmeciler sokağında 92 numaralı Süleymaniye Sa
ni medresesi (depo olarak kullanılacaktır). 

Yukarda semti, senelik muhammen kiraları yazılı olan mahaller ~ 
kiraya verilmek üzere ayrı ayrı açık arttımaya konulmuş ise de be!U -------
ilıale gününde giren bulunmadığından pazarlığa çevrilmiştir. Şartna
meleri levazım müdürlünde görülebilir. İstekliler hizalarında gösteri- : 
len ilk temanat makbuz veya mektubile beraber 30/9/938 cuma giin.i 
saat 14 buçukta Daimi encümende bulunmalıdırlar. (İ) (6424) 

••• 
Beher metre murabbaına 4 lira bedel tahmin edilen Büyükadada 

Yeni sokakta 1,77 metre yüzlü ve 40,75 santimetre murabbaı sahalı arsa 
satılmak üzere açık artırmaya konulmuş ise de belli ihale gününde 
giren bulunmadığından artırma 26/S/938 pazartesi gününe uzatılmış
tır. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde göıülebilir. İstekliler 12 lira 22 
kuruş ilk teminat makbuz veya mektubile beraber yukarda yazılı gün
de saat 14 buçukta Daimi Encümende bulunmalıdırlar. B. 6430 

Gayrimenkul satış ilanı 
lstanbul emniyet Sandığı 

Direktörlü v ünden : 
Bay Mehmet Cemalin Sandığımızdan 17302 hcsab No. sile aldığı 

150 lira borcuna karşı birinci derecede ipotek edip takip başlamadan 
evvel bütün vecaibile Marikoya ferağ ettiği tapudan gelen kayıttan 
anlaşılan ve vadesinde borcun ödenmemesinden dolayı yapılan takip 
Ülerine 3202 No. lu kanunun 46 cı maddesinin matufu olan 40 cı mad
desi mucibince satılması icabeden Beyoğlunda (Tatavla) yeni (Kurtu
luş) civarında Yenişehir mahallesinin eski Çöplük Salkım yeni Kopuzc~ 
sokağında eski 9 yeni 5 kapı No. lu ahşap bir evin tamamı bir buçuk ay 
müddetle açık arttırmıya konmuştur. Satış tapu sicil kaydına göre 
yapılmaktadır. Arllırmıya girmek istiyen 33 lira pey akçesi verecektir. 
Milli bankalarımızdan birinin teminat mektubu da kabul olunur. Bi
rikmiş bütün vergilerle Belediye resimleri ve vakıf icare5i ve taviz be
deli ve tellaliye rüsumu borçluya aiddir. Arttırma şartnamesi 19/9/938 
tarihinden itibaren tetkik etmek istiyenlere sandık hukuk işleri servı
sinde açık bulundurulacaktır. Tapu sicil kaydi ve sair lüzumlu izahatı~ 

--~ 

----
ADEMİ İKTİDAR 

ve bel gevşekliğine karşı 

HORMOBiN 
k Şartnamede ve takib dosyasında vardır. Arttırmaya gı'rmı' ş olanlar, bun-Bütün dünyada birinciliği tasdik edilmiş sıhhi güzellik remleridir 

ları tetkik ederek satılıg-a çıkarılan gayrım· enkul hakkında her şeyı' Gece içın yağlı - gündüz 1çin yağsız ve halis acıbadem çeşıdleri vardır Tabletleri her eczanede arayınız. (Posta kutusu 1255 H r m o bi ı ) 
Hususi vazo ve tüblerde satılır. öğrenmiş ad ve itibar olunur. Birinci arttırma 17/11/938 tarihine mü-
İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ sadif perşembe günü Cağaloğlunda kıiin sandığımızda saat 14 ten 16 y1 

--- ---------------------------
Beyoğlu _ İstanbul ı kadar yapılacaktır, Muvakkat ilıale yapılabilmesi için teklif edilecek 

••••••••••ııııiiİiııiıiiııiıiıliiııı•ııiıiııİıİııİİııiııiBmım:wm•• .. • •1111 bedelin tercihan alınması icabeden ga;rimenkul mükellefiyeti ile sa11-

İstanbul Birinci İcra Memurlu - ı-

ğu~!an~orçlan dolayı mahcuz _olup Y[N İ T[SliMAT 
Gayrimübadiller 

lstanbu l Defterdarlığından : 
1 - 3523 No. lı kanunun birinci Maddesi mucibince istıhkak baki

yesine mukabil hazine tahvili alacak olanlar mahallin en büyük me
murltı.rına, 

2 - Ellerindekı bono mukabilinde tahvil alacak olanların mahal-
kri en büyıik memurlarına müracaat etmeleri lazımdır. 

3 - Hak sahibleri tarafından doldurulmak tizere Vekaletçe mal
memurlarına mcyannameler gönderilmiştir Bu beyannameler hak sa-

hiblerıle bono sahibleri tarafından doldurularak müracaat vesikası mu
kabilınde malmemurluğuna veya Tasfiye Bürosuna verilecektir. 

4 - Kanun, 15/7 /938 tarihinde neşredilmiştir. Bu tarihten itibarPn 

bir sene zarfında müracaat etmiyenlerin hakları sakıt olacaktır. 

Bono hamilleri beyannamelerini Defterdarlığa, istihkak mazbata"' 

sahıbleri Bahtiyar hanında Tasfiye Bürosuna vereceklerdir. İlitn olu-
nur. (6423) 

~evlet Cemiryoll arı ve Lim~nları 
iş letme U. idaresi İlanları 

~~~~~~~~~.1 
De\'let Demiryolları İşletme Umum Müdürlüğünden: 
Bandırma yolu ile İzmir havalisine gidecek yolculara bir kolaylık 

olmak üzere Tophanedeki Denizyolları acentasında açılan gişemizde;ı 
demıryolu bileti satışına 15.9.938 tarihinder. itibaren başlanacaktır. 

(6400) 

lstanbul Grubu Tapu Sicil Müdürlüğünde,: 
Fen heyetlerimiz içın 1/100 bezi ve destekleri ve şemsiyesiyle kiis

lav hayde fabrikası mamulatından 2236 No. lı dört adet takeometrenin . 

arttırma ve eksiltme kanununun 42 inci maddesinin (C) fıkrasına te•1-

fıkan açık eksiltme suretile mübayaası lazım geldiğinden 22 eylül 938 

perşembe günü saat 14 de Sultanahmedde Tapu Gurup sicil müdürlü-
i üne müracaat olunması ilan olunur. (6137) • 

satılmasına karar verilen kömür, -.LM" "l IABr-nlr-n·ıMı"Z 
kepek, kırma, saman ve ayrıca ev ·I Utt C. K C.K 

dık alacağını tamamen geçmiş olması şarttır. Aksi takdirde son artlıra . 
nın taahhüdü baki kalmak şarlile 7/12/938 tarihine müsadif çarşamb:ı 
günü ayni mahalde ve aynı saatte son arttırması yapılacaktır. Bu art
tırmada gayrimenkul en çok artlıranın üstünde bırakılacaktır. Hak -
lan tapu sicillerile sabü olmıyan alakadarlnr ve irtifak hakkı sahio
lerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masarife dair iddialarını il~n 
tarih. '1den itibaren yirmi gün içinde evrakı müsbitelerile beraber rh
iremize bildi rmeleri lazımdır. Bu suretle hlıklarını bildirmemiş olan
larla hakları lopu sicillerile sabit olmıyanlar satış bedelinin pavlaşma
sın~an hariç kalırlar. Daha fazla malümat almak istiyenlecin 937 /29 
dosya numarasilc sandığımız hukuk i~leri scrvisıne müracaat etmeled 
lüzumu iliin olunur. 

aşyası 19/9/938 gününe gelen Pa- -
zartesi saat 12 den 13 e kadar Ar- 1--1---+--_J_--1--....J.---!-_jf--=--~~f----l--+-I 
navudköyünde Hamamcı soka!< 41 
No. da hazır bulunacak memur ta - r ı--+---1---+--+--b-""'t--l--1f---l--+----7 
rafından açık arttırma ile satılaca- j 

ğı ve takdir edilen kıymctın yıizde r--+-+--+..,,,.4---+--11--1--t--t-
75 ini bulmadığı takdirde 2219/938 
gününe gelen Perşembe Byni ma- l--+---1--..,µ...-+---+--t--,-J--?V..,.~ 
halde ayni saatte ikinci arttırma su
relile satıldığı taliplerin mez - 1--....,,,~--I---+-+--+-~-: * kür saatle ve günde hazır buluna-

n j K K A T cak memuruna müracaatları ilan 
olunur. Emniyet Sandığı, Sandıktan alınan gayrimenkulü ipotek göster- ..;.;.;,;.;:..;;;;.;. __________ _ 

İstanbul Asliye Birinci Hukuk mek istiyenlerin tahmin edilen kıymetin yarısına kadar ikraz yaparak [).· A 1 IAYu' . u5r-., 
Mahkemesinden: MH 9' ~ ... 

usulüne göre kolaylık göstermektedir. (6478) İstanbul Belediyesi tarafından 

Beşiktaş İcra Memurluğundan: 1 tarihine müsadif Perşembe gur.u M. aleyhler Pangaltıda Cumlıuri- rA iz DAl-IA ~ y i 
Evvelce Beyoğlunda Asmalım->s- icra edilecektir. İkametgiıhınızın yet caddesinde Canbazoğlu aparlı- , 1 ~ () 

citte Kamhi apartımanında mııkim- ! meçhuliyctine binaen satı<; ilam manında 3 No. da Dimilri oğlu Mi- e.,,~ ŞAn'TLAn Tl""M'ıN r-Da::.r" 
ken halen ikametgahı meçhul olan tebliği makamına kaim ve maliımu- na Canbazoğlu ile yine ayni adres iıil'I< tC. il'(, 1:. S:. 
Rlfat Kamhiye: lnuz 0 1mak üzere keyfivet ilanc1 ve evde mukim Mina oğlu Siman. 'tı:. 

Şayian sahih olduğunuz Ortaköy-, ·t-eb_ı_ig_-_o_ı_u_n_ur_. ______ ....ı._..., ::aa~e~~le;iı::i~ç~!~a ~."~ı!~::~ ıı.oP'~; ~ UOLANTS[ RANK-U" ·~N·ı &ı\J/. , de Viran vatman Riza sokağında. · · !"·'' 
•• t l .. b ı St ı rin mutasarrıf bulundukları gayri 8 No. lu hanenin kabili taksim ol-• man arı muşam a ar, or ar 

menkuller istimak edilerek .imme-mamasından mahkemece şuyuunun (Orland) Karyolalar, yü nlü pa- ~ 
nin istimaline terk ve tahsis edi- ---------------------~·~--izalesi surelile satışına karar v~ril- nıukhı ve p ike yatak örtüler i, -
leceklerinden tapudan kayıdlarının 

miş ve dairemizce açık arttırın., su- kre tonlar; kadifeler, tüller ve çıkarılmasına mütedair olan dava- . . • ııe ... 
retile 1 inci arttırması 28/9/933 ta-/ perdelerin zengin çeşidleri • Ho- sında yukarıda adresleri mevzu her zuhalın ılanen teblıgıne karar ve
rihine müsadıf Çarşamba günü sa- rokses ve Mitler• İngiliz Fabrika- dört M. aleyhe dava arzuhalleı;ile rilmiş _?lmakla mahkemenin ba-
at 14 den 16 ya kadar kıymetı mu-! d t' 1 t bl' • · · .. d · ı · lkılacagıl9/9/938 P azal'tesi gunu 

!arının her ende yatak çarşafları, ave ıye er e ıg ıçın gon erı mış . 
hamminesi olan 1434 liranın yüzde ise de ikametgahı hazıraları meçhul saat 14 de mahkemeye gelmelerı 
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