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41manya bir cihan harbini göze alabilecek mi? 
Hitler 6 Eylüle kadar son kararını verecek 

' . . . , 

LI . • • • • • 
~enıayn, Prağ hükumetinin yeni tek-
:~leri hakkında ancak Hitlerle görüş-
Ukten sonra son sözünü söylüyecek 

bir taraftan askeri hazırlıklarını ~lınanya~ 
............... ~ .. -. ........................ ııım .. ı• .. 
~mamlamıya diğer taraftan da Çek harbini -
~evzii mahiyette bırakmak için alakadar dev-

~tlerin bitaraf -k-:ıımalarını temine çalışıyor 

.r-:;r~ .,,. 
' 

f ransa ve Amerika 
~vrupa işlerinde 
:~Dillere ile bera. 
~er Yürüyecekler 

Almanyanın 1,5 milyon askerle yaptığı son manevralara ait bir intiba 
~~~~~~~~~---;;--~~~~-=--~...:____:~ 

~~ıliz Hariciye Nazırı 
~/1drada Alman se .. 

1
1
de Berlinde mühim 
~~"slar yapıyorlar 

ı,~eınora, 1 (Hususi) Vaziyet ne
'ıle~ "e vehametini muhafaza 
tı.ıı. cJ..-ıe berdevamdır. Orta Av
~ ~ llıeselesi hakkında İngiltere 

t , tansa arasında tamamile fi. 
~ad:ış birliği mevcuttur. GereK 
·~u,t Us edecek fevkalade vazi· 

'•li k~rşısında gerek bugünkü 
bJn,_ n ıcap ettirdiği tarzda takip 
~~!~etek hattı harekette bu iki 
· ~t taınaınile mutabık bulun
~" aaırıar. 

4 •l\da . 
~ilt n başka Amerıkanın da 
~ ~tenin yürüdüğü yolu mut-
~kutt kıp edeceği artık iyice ta

'''tl •lıniş bir keyfiyettir. Bu 
t eh' . ~ve . ır Tokyo - Bertin • Roma 
'<!% tıne mukabil bir Paris -

ıı;ı a • Vaşington mihveri mey
' t.ı,;eııniş sayılmaktadır. 
h . '1\ Ba!ıfaks dün Fransa ve A

l ~nı.n Londra elçilerini ka -
.lu erek uzun uzadıya konuş· 

b t, 

BOyfı'k Alınan manevralarından diğer lıir sahne 

yapacağı harekatın mevzii mahi
yette kalmasını ve diğer devletle-

rin tamaınile bitaraflıklarını mu-

hafaza eylemesine sarfeylemekte

dir. Bu vadideki teşebbüsler ta-

mamlanınca Almanyanın Çekos· 

·~· d:yada çıkartılacak mahalli 
bir karışıklığı bahane ederek Çek 

işine filen müdahale eylemesi 
muhakkak gibidir. 

ALMANY ADAKİ TEMASLAR 
Londra, 1 (Hususi) - Bertin 

sefiri Henderson icab eden tııli· 

matı hamilen Berline varmıştır. 
İlk olarak Alınan Hariciye Nazı
rile görüşecek, sonra Hitler tara
fından kabul edilecektir. Sefirin 
Hitlere verilmek üzere bir mek-
tubu hamil olduğu söyleniyorsa 
da salahiyettar makamlar bu ha

(Devamı 6 ıncı sahifemlıde) 

Frankoda son vaziyet 
karşısında kendine 

göre tedbirler alıyor 
1~er 1 '~l\q taraftan Halifaks kabin0 Bütün spanyollar lspanya'ya çağırlldı 

~de ~ ~lan İngiliz siyasi ricali· 
~-~r teker görüşmektedir. 

lii~;- ·_a Çorçil ile tam 45 dakika 
~llşt-ur, 

l\tMANYA KARAR 
~l\ ARiFESİNDE 
~~~ta, 1 (Hususi) - Almanya 
~l 6 eseJesi hakkında son kara· 

ı,,~ eyı. 
t lır. l'ı Ulden önce vermiş ola -
~'liıber ,u kararın 6 eylülde Nu-

llıitıcı g de toplanacak Nazi kon

i\; kı._ c\ Bitlerin söyliyeceği nu- f'!j. . , 
··~~.an efkarı umumiyesine atı 

~;ıl'tıan ılınes; çok muhtemeldır. ~- ,,;4! ~ ;. ' .. ,,~m m~u~ h=lıg. ı.--"" l • ~ bııı11 °1ınası bir harb arifesin· i, 1'-> "" ;/" 4t ~ 
tı l;ık %lduğu hakkındaki zan- I!'~ ' ~ 

~~llnq:1Ye etmektedir. •.-.r"ı .,·~~ , 
lıır .\tnı n l ka diğer bazı delil- .~ ., 
~J•h~ 1 ~- ' 'lHı Çek meselesi_':'z ~ ~ • 

ı.. bi hakkındakf zan'.< • .\ ı-:v ı •< ~ 

...... ' 
• 

I~. lıı- " ı mektedir. · · <_'.'_., ---
h~tı , ' h azırda 'bütün .· :".-

tıJ • . l 
Franko cepheleri teftiş ederken 

' ' • lovakya~' kaı:şı 
~ ' - .... ;;. 

(Yazısı altıncı sahifemizde). 

Başvekil 
An karaya 
Gidiyor 
Celal Bayar· bjr hafta 
sonra tekrar gelecek 

Vekililer Heyetinin bugünlerde 
Ankarada toplanması kararlaştı
rılmıştır. Bu itibar_la şehrimizde 
bulunan Başvekil Celô.I Bayarın 
'bu akşam veya LYarın akşamki eks 
presle An.karaya hareket etmesi 
muhtemeldir. 

Celiıl Bayar, Ankarada bir hafta 
kalacaktır. 

Altın 
Kaçakçılığı 

Bir sarraf suçüstU 
yakalandı 

Emniyet İkinci şube kaçakçı· 
lık kısmı son günlerde altın ka
çakçılığı yapanları şiddetle takip 
etmiyc başlamıştır. 

İstanbul Balıkpazarında Balık· 
pazarı caddesinde 66 numarada 

sarraflık yapan Nesim Levjniıı 

altın kaçakçılığı yaptığını haber 
alan memurlar sarraf Nesimi işa. 

r~tli üç altın lirayı alırken suç Üs· l 
tunde yakalamışlardır. Nesim Le· 
vi bugün Adliyeye teslim edil -
miştir. 

Azılı bir 
Hırsız 

Zabıta İstanbulda ve taşrada bir 
çok otellerde ve evlere anahtar 

uydurmak suretile girip bir çok 
kimselerin paralarını çalan ve ay

lardanberi arandığı halde bir tür
lü yakalanamıyan Abdullah Ziya 
isminde azılı bir hırsızı yakalıya
rak adliıyeye teslim etmişlerdir. 

Bir aylık 
Bilanço 

Kudus, 1 (A.A.) - Ağustos a
yında bütün Filistin'de maktul dü· 
şen ve yahut almış olduğu yara-

!arın tesirile ölen kimselerin ade
di 260 dır. Bunlardan 19 u İngiliz 
193 ü Arab, 48 i yahudidir. 

iki 
Yaralama 
Vak'ası 

Ticaret filomuz yeni
den takviye ediliyor 

Bir kadın bir erkeği taş- En son tertibatlı 
la başından, bir eskici sekiz gemi da/ıa 
de arkadaşını kolun-

ve gayet seri 
ısmarlanıyor 

~~~~~~~~ 

dan yaraladı Bu suretle ihraç mallarımızı dünyanın 
Hoca Gıyasettin mahallesinde dört tarafına kendı" Vesaı"tı"mı"zle 

Mehmed cami sokağında 20 nu-

maralı evde oturan Haydarın ka· bozulmadan götürebileceğiz 
rısı Fatma bir alacak yüzünden 
çıkan kavga neticesinde ayni ev
de oturan Hasan oğlu İbrahimi 
taşla başından yaralamıştır. İbra
him tedavi altına alınmış Fatma 
yakalanarak tahkikata başlanmış· 
tır. 

Alım ve satım 
yüzünden 

Çukurcmide koltukculuk yapan 
Arnavud Kemal ile Hasan oğlu 

Halil arasında bir elbise alını ve 
satım yüzünden kavga çıkmış ve 
Kemal sustalı bıçağını çekerek Ba
lili sol koltuğundan ve böğründen 
ağır surette yaralamıştır. Halil 
Beyoğlu hastanesine kaldırılarak 
tedavi altına alınmış, Kemal ya
kalanarak tahkikata başlanmıştır. 

Adliye Vekili Şükrü Saraçoğlu 

lmralı 
Hapisanesinde 
Tedkikat 

Adliye Vekaletinin İmralı ada
sında vücude getirdiği asri hapis
hane günden güne inkişaf etmek

(Dovamı 8 mcı aalalfede) 

Henüz üç aylık bir bayata ma
lik olan Deniz Bank, memleketi
mizin deniz işlerini tanzim ve tev
si için yeni ve geniş mikyasta ça
lışmalara başlamıştır. Banka, bil· 
hassa Deniz ticaret filomuzun tak
viye edilmesini };crcrlıı§tırmış ve 
bu yolda çalışr .. _. , başlamış -
tır. Bu arada evvelce Almanyaya 
ısmarlanan 17 geminin en acil 
ihtiyaçlarımıza tamamile tekabül 
etmiyeceği gözönünde tutulmuş 

ve yeniden 8 gemi daha sipariş e
dilmesi muvafık görülmüştür. 

Bu sekiz geminin yaptırılması 
hususunda İngilizlerin açtığı kre
diden istifade olunacaktır. Bu ye
ni gemiler bilhassa ihraç malları· 
mızı A vrupaya taşımak hususun
da kullanılacağı cihetle yeni ge
miler bu kabil malları bozulma
dan taşıyabilecek esaslı tertibatı 
ve Frigorifik tesisatı havi olacak
tır. Ayni zamanda bu vapurların 
çok sür'atli olmaları temin edi
lecek ve bu suretle İskenderiye, 
Berut, Marsilya, Tiryeste, Ham· 
burg gibi yerlere ihraç mallaruruz 
en kısa bir müddet zarfında der. 
hal gönderilmiş olacaktır. 

Yeni ısmarlanacak bu sekiz ge-

Deniz Bank Umum müdürü Yusu! 
Ziya Öniş 

mi bir buçuk yıl sonra ticaret fi
lomuza iltihak etmiş bulunacak • 
tır. Bu gemileri yapmayı deruhte? 
edecek firmaların bilhassa bu kay-

(Deram' f:. •net s~ · .ede). 

Pazarlıksız alış veriş 
usulüne henüz 
başlanamadı 

Pazarlıksız alışveriş hakkındaki 

kanunun bugün tatbik mevkiine 

konulması evvelce kararlaştırıl -

mıştı. 

Fakat kanunun çok şümullü bir 

·takını hükümleri ihtiva eylemesi 

hasebi1e bunun tatbik tarzına aid 

hazırlanan talimatname ve karar· 

namelerin tetkik ve tasdiki he
nüz alakadar makamlarca ikmal 
edilememiştir. 

Bu itibarla bu kanun bu sabah 
tatbik mevkiine konulamamıştır. 

Belediye her türlü hazırlığını 

ikmal eylediği cihetle kanun, Ve
kaletten bu hususta emir gelir gel 
mez tatbik olunacaktır. 



Sarıyerdeki futbol 
faaliyeti 

Sarıyer gençler takımı federe ol
mıyan takımlar arasında en kuv

vetli ekip sayılıyorlar 
Sarıyerde, Sarı.; er gençlerinin 

teşkil ettikleri yeni spor klıibü 
federe olmıyan klübler arasında 
büyük bir kudret gösteren bir 
teşekkül haline gelmiş bulun -
makta, her hafta yapılan maçlar
da üstünlüğünü tebarüz ettırmek
tedir. 

Bu klübün m.!ydana getirdiği 
sporseverlik bütün Sanyer ve 
civarını kaplamış bulunD".aktadır. 

Bu mevsim zarfında yapılan 

futbol maçlarında Sarıyerlilerin 

aldıkları neticeler şunlardır: 
Tophanespora yapıl:ın maçta 

5-2, Beykozla 4-2 gibi galibiyetler 
teınln edilmiş, Yenıköyü 4-2, B:i.· 
Jiikdereyi 4-2, Anadolukavağını 
l-1 gibi farklarla :;enmiş, Yılmaz 
7e Alemdar ile yı.ptıiı karşılaş -
ınalarda 2-2 berabere neticelen -
ıniştir. 

Bu pazar, Sarıyerde kar11laştığl 
Büyükdere spor tı.kımını kalaba 
lık bir seyirci kütlesi önünde gü
zel bir oyundan sonra 3-2 ile yen
miştir. 

Sarıyerliler genç futbolcularım 
her sahada teşvik etmekte, onla
nn gelecek seneler İstanbulda en 
kuvvetli takımların arasınn• yer 
almaları için her tiırlü yarıhmdan 
geri kalmamaktadırhr. 

"' . 
Alman milli takımı 
lsveçlileri çok 
Güçlükle yenebildi 
Amerikalılardan sonra geçen 

hafta da İsveçlilerle atletizmde 
karşılaşan Alman millt takımı ken 
dierinden daha zayıf olan İsveç 
takımını aııcak yüz p~ana muka
bil 108 puanla mağFıp edebil -
miş,lerdir. Maç lstokholmdeki meş 
hur Olimpiyad shdınd2 yapıl • 

~ır. 

A4nan ,şampiyon•ı Blıuk çekiç 
atmada yeni bir dünya rekoru yap 
mıştır. Yeni rekor 59 metroılur. 
eski rekor 58 metro idL 

Alınan dereceleri yazıyrruz. Bi 
rinci gün: 

100 metro: 

1- Strandberk 10,7,00 (İsveç). 
2- Kerııeh (Alman) 10,9,10. 
800 metro: 
1- H.arbing (Alının) 1,52,5,10. 
2- Andernon (İsveç) 1,53,5,10 

1500 metro: 

1- J amon (İsveç) 3,54,8,1() 
2- Jamon (İsveç) 3.55,8,10 

Bu ıyarışta Alman koşucu ancak 
üçııcü gelebilmlftlr. 

10000 metro: 

1 - Siring (A) 30,54,2 
2- Tilınan (İsveç) 31,7,8,10 

110 manialı: 
1- Lidman (İsveç) 1'1,6,10 
2- Nilson (İsveç) 15,2,10 
Kumpan Alman atleti bu yarışta 

ancak üçüncü olabilm!ştir. 

Sırıkla yüksek anlama: 
1- Sutter (Alman) 4 !netro 5 
2- Hartman (Alman) 4 metro. 
3- Luzurberg (İsveç) 4 metro. 
Üç adını atlama: 
1- Anderson (İsvecl 14,91 
2- Kotra.schek (Alman) 14,68 

metro atlamıştır. 
Disk atma: 
1- Hedvel (İsveç) 49,69 
2- Bergh (İsveç) 49,~ 
Çekiç atma: 

- ·1- Blask (Alman) 59 metro at
mak suretile yeni bir dıinya re
koru yapmıştır. 

2- Hein (Alman) 56,91 atmıştu', 
4Xl00 bayrak yarışı: 
1- Almanya (Kersch, IIornber-

ger, Nickerman) derece 41,1,lO 
2- İsveç 41,7,10 

t!zun atlama: 

1- Lonz (Almanya) 7,51 
2- Stenguist (İsveç) 7,35 
400 manialı: 
1- Hocbing (Almanya) 53,l,to 

(Yeni Alman rekoru). 
Eski rekor 53,2,10 idi. 
2- Areskon (İsveç) 5:! 2,10 
Cirid atma: 
1-Stroemguist (İs"leç) 71,18 
2- Stoeck (Alman) 61 metro. 
200 metro: 
1- Scheuring (Alman) 21 saniye 
2- Stranberg (İsveç). 
Gülle: 
1- Velge (Alınan) 16.~2 
2- Stoeck (Al.) 15,83 
5000 metro: 

1- Janson (tsveçl 11,46,8,10 
2- Janson (İsveç) 14.47 
Bu müsabakaya iştirak eden iki 

İsveçli kardeştir. 
Yüksek: 

1- Lundguist (İsveç) 1,)6. 
2- Veinkonz (Alman) 1,93 
4Xl00 bayrak yarı~·: 
1- Alman 3,13,6 
2- İsveç. 
Almanlar bu mesafede İsveçli

leri on metro gcıide bırakmışlar
dır. 

Bu suretle Almanlar kuvvetli 
rakibleri İ.&veçlile•1 çok zor bir 
şekilde mağlılb cdebilmijlerdir. 

İki gündür yapıl:;:. müsabaka
larda Almanlar 108 puan, İsveç
hler ise yüz puao. :ıl:nışlardır. 

Müsabakalarda yirmi beş bin 
k ;§; hazır bulunmuştur. 

Bu arada iki d'! yeni Alınan re
k<·ru kırılmıştır. 

ONU;BENv 
• l30GDUH 

-~........ - 4-._,,r ' j, ·-·· ... ,..,.. 

AŞK, HEYECAN ve İHTİRAS ROMANI 
fefrlke 
N. 92 

Gülüştüler. 

Gültekin: 

- Halis üzümden, mis gib ' ko
kuyor. 

Diye mırıldandı ve sigarasını 
yaktı. 

Yemek salonu gittikçe kalaba
lıklaşıyordu. 

Aytenın neş'e>i o k;,dar çoktu 
ki. .• 

* '\ vten gece N apo' 'de bir iezinti 

)·apma kistiyordu. 

r.ültckine sordu: 

vozcın lekender f, 
SERTELLi 

- Bıraz dolaşrnıyalım mı? 

Gül tekin süzgün gözlerini Ay. 
tene çevirdi: 

- Yorgun değil misin? Yatmayı 
tercih edeceğini umuyordum. 

- Hayır, Gültekin Bey! Böyle 
yerde buasaatte insanın gözüne 

uyku girmez. Danonçiyo'nun tas
vir ettiği •N apoli geceleri• ni böy
le boş yere öldürmiyelim. 

- Danonçiyo N apoli geceleri 

hakkında iki cild yazı yazmış am

ma, Vezüv yanardağı feveranda 
iken seyretmeli Napoliyi. 

Mütekaid, dut ve 1 
Yetimlerin 3 aylık 
Maaşları veriliyor 
Tediyata busabah Em
lak bankasınca başlandı 

Mütekaid, eytam ve eramilden 
Emlak Bankasından maaş alanla
nn birincika.nun, ikinci kanun, §tl 

bat 1938 üç aylıklarının iskontosu 
na bu sabahtan itibaren başlan -
mıştır. 

Bugün ve yarın harb mal01!e -
rine tahsis edilmiştir. Bugünlerde 
müracaat eden malullerin iskonto 
muameleleri ayni günde yapılmak 
tadır. Eylwün üçünden itibaren 
maliıller de umumi sıraya g:re -
ceklerdir. 

Cüzdanlarını Bankaya vererek 
numara, fiş alanlara ancak bu fiş 
ler üzerinde gösterilen gün ve sa
atlerde tediyat yapılmaktadır. 

Malmüdürlüklerinde vizelerini 
yaptırmadan muaırele sahiblerin
den cüzdanlarını getirenlerin mü
racaatları kabul edilmemektedir. 

Emlak Bankası maaş sahible -
rinden soyadlı olarak tebdil edi
len mühürlerinden maada Noter
den musaddak eski mühürlerini 
de beraber getirmelerini de iste
miştir. 

Meyva istasyon 
Kursları 
Tesisine 
Başlanıyor 

ilk istasy0n 46000 
liraya mal olacak 

Ziraat Vekaleti, memleketimi-
zin başlıca meyva istihsal mınta
kalarında meyva istasyonları açıl
ması hakkındaki kararını tatbike 
başlam~tır. 

Bunlardan ilki olan Malatya 
meyva istasyonunun inşası 46000 
liradan fazlıııya mal olacaktır. k
şaa.ta çok yakında başlanacak: ve 
istasyon derhal faaliyete geçerek 
meyva cinslQrinin ıslahı üzerinde 
meşgul olmıya başlıyacaktır 

Malatyada meyva müşterile -
rine mahsus olmak ü~cre bir de 
kurs açılacak, bu kw·sta, mey\•a
cılara meyva cinslerinin ıslahı, 

bakımı ve saire hakkında lazım 
gelen malılmat verilecektir. 

Bunu diğer meyva istihsal ının
takalarındaki kurslar takib ede -
cektir. 

Motosiklet çarptı 
Nazım 'sminde birinin idaresin

deki 261 numaralı motosiklet Ye
şilköyde 14 yaşında Dilber ismin
de bir kıza çarparak bacağından 
yaralamıştır. ---

Mısır takımı --
Mısır takımı İz'Tlir2 giderek İz

ın;rde bir maç yapacaktır. Mısır
Jların karşıSlna İstanbulu yenen 
takım çıkarılacakt•r 

fzmirde fuar kupası 
m3çhn neticelendi 
İzmirde yapılan fuar kupas'I maç 

lım netcelenmiş, crtaya konan ku
payı Ankara takırnı almıştır. İkin
ci İzmir takımı, üçüncü cıe tstan
bul takımı olmuştu•. 

- Onu da dönüşte seyrederiz. 
Petroviç: 
- Bir ay sonra feveran başlar . 
Diye ilave etti. 
Gültekin, Aylenin elinden ve 

dilinden kurtulamıyacağını anla
yınca garsonu çağırdı... Resab 
gördü. 

- Haydi kalkalım ... 
Gültekin, Mösyö Petroviçi elin

den kaçırmak istemediği için: 
- Siz de gelmez misiniz? 
Diye sord.u. Petroviç itiraz et -

medi. 

Birlikte kalkltlar. 

Otelin kapısında duran Napoli 
arabalarından birine bindiler. 

N apoli sahillerini dolaştıktan 

sonra, tekrar şehrin en kalabalık 
semti olan Manoel caddesinden 
geçmeğe başladılar. 

Ayten: 

- Kim ne derse desin, diyord•ı, 
ben Venediği bu kadar seveoile -
ceğimi zannetmiyordum. 

' 

Fi KRA·.· 
"· . . -~ ' . ;• --~ 
Ankara kalesl 

için 
NAHİDSffiRI 

Eski Ankaranın en güzel yeri 
bence kalesidir. Büyük tarih hatı· 
ralarına malik olan, Ankara etra
fının sert, biraz hüzünlü ve mağ

ı Bir haftada 239 bin ziyaretçi! 

Her akşam, gece yarısından sonra ,,ıı· 
saat ikiye kadar mahşeri bir kalaba; 1~~ ş~~;:' :::u~~ 

hkla dolup taşan yar !.. Ko~:~:= =~:ı~: ;~ 
rur tabiatına hikim bulunan ve fzmir şehrindeki bütün nakil vasıtaları bu akın 
eşsiz ve harikulade renklerile An· akın insan kafilesini "fuar,, a götürmeğe 
kara grubunu her yerde ııüzel 

seyreden bu kale, bazı Yenişehir kafi gelmiyer ! .. 
sakinlerinin Ankarada yıllarca 

oturdukları halde hiç ayak bas
madıkları bir semttir ki, güzelliği 
ber tarafca teslim edildiği için 
şehre bir gün için bile gelmiş ec
nebiler mutlaka ziyaretine şitab 

ederler. 
İçi oldukça büyük ve meskun· 

dur. Kaç evi ve ne kadar nüfusu 
var bilmiyorum. Sade biliyorum 
ki evleri harab ve sokakları ga -
yelle intizamsız olduğu için Be· 
lediye tanzim ve imarından üınid 
keserek yeni inşaat yapılmasını 
menetmiştir, ve mevcut evler 
kendiliğinden yıkılınca burası mu-
azzam bir park ola.aktır. Kale i· 
çinde çok eski ve tarihi bir cami
le tavanları gayetle müzeyyen 
bazı eski evlerden başka mubafa· 
zaya layık hiç bir şey esasen mev· 
cut değil. Acaba Devlet mahalle
sini, yani bütün Vekaletleri bu· 
rada kurmak için vaktile bir ta
savvur mevcut mu idi ve böylo 
daha güzel de olmaz mıydı? Fakat 
nüfus kesafeti bakımından An· 
kara daima Yenişebre faile olaca· 
ğına göre, tabü şehirde yapılacak 
olan Ankara valiliği ve belediye· 
si binalarını niçin kale içinde yap
mamalı? Bu iki muazzam binaya 
Vali konağı Ankara müzesi gibi 
binalar do ilave edince büyük par· 
kın ortasında hakikaten güzel ve 
heybetli bir semt vüeude getiri· 
lecek, Ankara kalesinin duvar· 

lannda uyuyan uırları ihtiva e· 
den bir büyük tarihe karşı saygı 
gösterilmiş, Ankara kale içi ihmal 
edilmiş bir vaziyete düşürülme· 
mi' olacaktır. 

Kaleye isnad edilen uzaklık kn· 
suru ise nı.untazaın yolları olma· 
masmdan mütevellid bir keyfi. 

yettir. Bir kaç güzel asfalt yapı· 
hnca vaziyet taınamile değişecek
tir. Ankara vilayet ve şehrinin hü
klımet cihazlarını bu muhteşem 
dekor içinde kurup çalıştırmak 

çok musib olur sanıyorum. 

Hayvan 
Sergisi 

Vilayet içinde açılması karar
laştırılan hayvaıı sergilerinden i
kincisi de bugün Pendikte açıl -
nuştır4 

Sergide civar ka7.alardar, geti -
~ilmiş muhtelaif hayvanlar teşhir 
edilmiştir. 

Açılış resminde beled;ye r•lio 
nıuavini Rauf il~ Kartal kayma -
kamı ve diğer bazı davetliler bu
lunmuştur. 

Yine otomobille 
tramvay çr.ırpıştı 

Şoför Kemalin idaresindeki 2407 
numaralı otomobil ile vatman 
Mustafanın idaresindeki 160 nu
maralı tramvay Kİİrtuluşta çarpı
şarak her ikisi de hasara uğra -
mıslardır. 

Gültekin cevab verdi: , 
- Avrupayı görmemiş bir in -

san ilkönce Napoliye gelirse, mu
hakkak ki burası ilk sevdiği şehir
lerden biri olur. Hele yarın Ve
nediğe g:delim de Napoliyi ağzı
nıza alır mısınız bakalım! 

Araba bir saat sonra otel kapısı 
önünde durdu. 

* Saat on bir ... 
Otel salonunun birinde, dört 

kişilik bir masada kumar oynu
yorlar. 

Onlar gibi arkadaş arı;yan yol
culardan iki Amerikalı ile tanış
tılar. 

Gültekin: 
- İşte bir kare ... 
Diye seviniyordu. 
Poker başlamıştı. 

Ayten biraz geride bir koltuğa 
oturdu .. 

Garsona seslendi: 

- Bir kuventro .. 

20 ağııstosta açılan beynelmilel 
8 inci İzmir fuarı çok büyük bir 
rağbet ve alaka ile karşılanmış
tır. Bu hususta mahallinden şu 

tafsilat verilmektedir: 
Zafer bayramında bulunmak ve 

bu vesileden istlfade edere-:C fuarı 
ziyaret maksadile iki gündenberi 
İzmire gelenlerin sayıları bir hay
li artmıştır. Bandırma, Afyo!l v~ 
Denizli fatikametler:nden gelen 
terenler hıncahınç İzmire yolcu 
taşımaktadır. 

Son 24 saatle İzınire 801)0 kişi 
gelmiş ve tamamen otellerde yer
leştirilm 'şlerdir. Kemeraltı otel -
!eri, birinci ve ikinci sınıf oteller 1 
gelenlerin iht:yaçlarına ccvab 
vermiştir. 

Fırsattan istifade yolunu arıyan 
iki otelci ve üç gazino, İzmir·n zi
(Yaretçilerinden fazla ücret tale -
binde bulundukları için ellişer li
ra ceza ödemişlerdir. 

Cumartesi ve pazar geceleri fu
ar çok kalabalıktL Bilhassa pazar 
gecesi saat 19 dan sonra, şehir -
deki taşıma vasıtaları ziyar~tçi -
leri fuara nakletmek hususunda 
müşkülata uğramışlardır. Konak 
tan ve Alsancaktan dakikada iki 
otobüsün tahrikine mecburiyi!t ha 
sıl olmuştur. 

Polis 
Kolleji 
Gösterilen rağbet ve 
alaka karşısında tevsi 

0lunacak 
Haricden talebe kaıyıd ve kabu

lüne başlanmıştır. Buraya en az 
orta mekteb mezunları kabul o
lunmaktadırlar. 

Kollej leyli ve parasız olduğu 
çin talip pek çoktur. Bu rağbet 
gözönüne alınarak teşkilatın ge
nişletilmesi uygun bulunmlJ!;tur. 
Halen mekteb görmemiş polisle
rimiz burada ders göreceklerı gi· 
bi, hariçten de liizım olan evsafı 
haiz talebe alınacak, mektebli po
lis olarak yetiştirilcc.oıı:tir. 

Kollejde, atlı polisler için de 
ayrı bir sınıf aç lacak, bedenen el
verşli ve süvariliğe müsaid olan 
polisler atlı polis olmak üzer~ ay
rılarak bu sınıfta okuyacakiar ve 
binici olarak yetiş'irileceklerdir. 

--· -
Boğulurken 

kurtar ldı 
Fatihte Kırkçeşme mahallesi 

fabrika sokağında oturan Ali oğ
lu İsmail isminde bir genç yeni 
meyva hali önünde den:ze düş -
müş, boğıılmak üzere iken kur
tarılarak Cerrahpaşa hastanesi
ne kaldırılarak tedavi altına alın 
mıştır. 

\ O, bu İtalyan likörüne yeni a -
lışmıştı. 

Bir daha .... Bir daha ... Üstüste 
birkaç tane likör içince başı dön
dü. Zaten sofrada içtiği şarabın 
verdıği mahmurluk da henüz geç
mem:şti 

Ayten uzaktan, uyuncuların ha· 
leli ruhiyelerini tedkik ediyordu. 

- Petroviç .. Babacan adam. Et
rafına bile bakmıyor. Oyuna dal
mış. Amerikalılar da soğııkkanlı
lıklarını muhafaza ederek, ağızla
rındaki baston kadar uzun pipo -
larnı tüttürmüşler .. Gülerek oy
nuyorlar. 

Sıra Gültekine gelince, Ayten 
kaşlarını çattı. 

- Ne garib adam şu Mısırlı 
Pres! Kendini kumara öyle ver
miş ki. Bütün zekasını, kabiliyeti

ni oyunda kullanıyor. Onun Mı
sırlı olduğunu bilmiyen, kendisini 

böyle heyecanlı görünce •işte, 

anadan doğma bir kumarbaz!. 

Fuarda gece yarısından sonraya 
kadar coşkun eğlenceler d~vam et 
miştir. Fuarın açık sinemasında 

Trakya umumi müfettişLğince ha 

zırlanan Trakya ve Ege manevra

ları filimleri, yeni ve eski Ankara 
filmi gösterilmiş, binlerce k:~i bu 
filimleri zevkle seyretmişlerdir. 

Trakya umumi müfettişliği Ma
nisa üzüm bayramile Bergama ve 

Efes tarih sitelesi ve İzmir fuarı 
hakkında da bir kordelii hazırla
mıştır. Yakında fuaraa g~sterile
cektir. 

Pazar gecesi evk•f pavi yo!:u o 
kadar büyük bir izd.hamia karşı

laşmıştır ki, belediye memurları 
bu paviyonda inzıbatı temin için 

çal~mak mecburiyetinde kalmış
lardır. 

Bu paviyonun ziyaretçilerinin 
ekseriyetini ecnebiler teşkil et -

mektedir. Evkaf pav·yonu pazar 
günü 15000 broşü:: tevzi etmiştir. 

Cumartesi günü fuarı ziyaret e
denler:n sayısı 30137 kişi, pazar 
günü 44349 kişidir. Fuarın bir haf

talık bilançosu 239395 z;yaretçi -
dir. Bu suretle cidden göğiıs ka

bartıcı bir ziyaretçi ri!koru ihdas 
edilmiştir. 

~ÜÇÜK HABERLER// 
* Gayranübadiller komisyonu

nun tasfiyesi için başlanılan ça -
lışmalar devam ediyor. Tasfiye 
muamelesinin ikmali için defter
darlık, komisyona yeniden memur 
göndermiş, kadroyu takviye et -
miştir. * Maverai Erdün Başvekili Ce
mil istifa etmiştir. Emir Abdullah 
yeni kabineyi teşkil etmek vazi
fesini Mehmed Bey Eldenes'e tev 
di etmiştir. * Ekalliyet mekteplerinde be
her dersi kırk dakikadan fazla ol
mamak şartile günde ancak en 
fazla 6 ders okutulabilecektir. * Meşhur tayyareci Lindberg 
Rusvadaki tetkiklerini bitirdik -
ten sonra Romanya yolile şehri -
mize gelecektir. * 48 sene evvel Ankarada açıl
ın~ olan Musevi lisesi kapal'mış
tır. 

Yeni 
Bir kuruşluklar 

Yeniden bastırılan 60 milyon bir 
kuruşluk para, .bugünden itibaren 
piyasaya çıkarılmıştır. Yeni ku
rıışların maden ve vezin bakımın 
dan eski kuruşlardan hiçbir farkı 
yoktur. Sadece etraflarında ince 
bir tırtıl vardır. Bu tırtıl, kuruş
lan şeklen pek benzedikleri 25 ku
ruşluklardan tefrik etmek için 
yapılmıştır. 

demekte tereddüd etmez. 
Sonra aralarında geçen kısa 

günlerin gittikçe derinleşen hatı
ralarını düşünerek: 

O, göründüğü gibi değildir, di-
1Yordu. Gültekin çok kibar, nazik 

bir erkektir. İnce ruhludur. Ve 

beni delicesine sevdiği muhakkak. 

Yarsın oynasın, her erkeğin za
yıf yıf bir tarafı vardır. kimi ka

dına, kimi içkiye, kimi de kumara 
d~kündür. 

Ayten, kumar düşkünlüğünü, 
kadın ve içki iptilasına tercih edi
yordu. 

Gültekinin kadına ve içkiye 
düşkünlük gösterdiğini görmemiş· 
tL Ayten, bu iptilalardan daha 

çok korkuyordu. Şimdiki halde 

Gültekinin Aytenden başka bir 
kadına baktığı o·oktu. 

Ayten bununla müteselli olu
yordu. 

(Devamı var) 
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ki Avrupa etrafında tcıııcr 
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)<adar ' ~ 
Yakın zamanlara . ·et , Ol 
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k 'f barıi ... 
Cemiyetinin kollc tı il• fr' 
mine bağlı idi. Ve dola,·ı~unO!~ 
sanın nüfuzu altında .. b~ b,ıf 
du. Diğer taraftan BuY ..• ,- <' 
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!arından İtnlyaya ve .. .,tıY 
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yordu. Bunu da İtalY~~ • ;ıı" 
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ılığından bu devletin 
sığınmıştı. ~l 

ad• I· 
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~~kya'daki mühim kazılar Asri 
Qekıenen müsbet Mezarlık 

:t: nı:m ....._. __ 

ı . ~~· . u~ '. Şehir meseleleri 
.................... -·------·------------.. 

~eticeleri vermeğe 
Tanrı misafiri 

Kulübeden içeri giriyor. Gece 
karanlıkta, el yordanıı ile uyuyan 
ev sahibinin yastığının altından 

tam para cüzdanını çekeceji sı

rada bileğinden yakalanıyor, bu 
aııi tevkü ile ınantıkım şaşıran 

kimse ziyaretcisi yal"arıyor, ya
karıyorsa da ev sahibi affetmiyor, 
patırdıya ve bağırtıya yetişenler 
yakaladıkları gibi mütecasiri hi
kimin buz.uruna ıctiriyorlar. 

Yine turizm işi 

,.. baş 1 adı 

Buraya serbestce 
her cenaze kabu1 

edilebilecek f 
Belroiye; yakın bir zamanda 

Zincirli kuyudaki asri meurlığa 
herkesin cenazesinin serbestçe 
kabul olunmasına müsaade etme-

Bursa ve havalisindeki 
tedkikler 

t''?'cü asra aid olduğu tahmin 
'flı.e~ • ~ok bu"gu••k tarı•hıA ehem• ği kararlaştırmıştır. •&, r Diğer taraf tan •Asri mez.arh> 

lttıgeti haiz mezarlar bulundu ~~::!r~ollarda; tanzim oJun-

~etiı.niıin muhtelif yerle
~ ~atik.ayı meydana çı
~ ~ tııere ıYapılan araştırma
"-tı;, faydalı ne•iceler verrnek-

~ıı Cii 
~ lt.tııleden olmak üzere Türk 
~ 4t·Ul'uınu tarafındar. arke
' "i~ :tdiüidin başkanlığı al
~tıe ve Kırkiarelndeki hö-
~,on beş gündenberi de
~ ilk ekte olan kazılarda; bek 
\, 2S • lleticeler elde olunmuş
~ ~~~a kazıanna devam 
~-. büYük höyüğünde satıh
~ l-.ı ~tre aşağı inildiği vakit 
1\ \ir ltansturuksiyonunda bü-
~ !rıezara rastlanmıştır. 
~ bir kısmı henüz toprak 
~altında elan mezam ü
\ ~.topraklan kaldmJmn -

""'"YaJn edlmek.tedir. Birkaç 

güne kadar bu mezar tamamen or 
taya çkmış bulunacaktır. 

Miladdan evvel dördüncü asra 
aid olduğu tahmin edilen mezar 
açıldıktan sonr~ muhteviy:&tmın 

nelerden baret olduğu ve kime a
id bulunduğu anlaşılacaktır. 

İkincisi (B) höyüğünde de fa
alıyete devam edilerek tab:ına inil 
miş ve burada da büyük bi!' me
zar izine tesadüf cdiJmiştir. 

Trakya Umumi Müfettişi Ge -
neral Kazım Dirik beraberinde 
Kırklnreli valisi Hnsib Koylan ve 
Kırklareli rneb'usu Zühdü ile be-
raber kazı yerine gelerek ortaya 
çıkarılan mezarları tetkik etmiş
ler ve hafriyat heyetinin verdiği 
izahatı dinliyerek elde edilen mu
vaffakiyetlerden dolayı heyeti teb 
rik etmişlerdir. 

Buraya yeniden müteaddid a
ğaçlar da dikilmektedir. 

--~· 

Hem suçlu 
Hem güçlü 
Katil 

Bir araba yüzdn· 
den bir kadınca

ğızı vurdu 
Tosyanın Ermelik köyünden İs

mail oğlu İsmail köse ayni köy
den uzun Hüseyin oğlu İ.smailin 
karısı Nuriye,yi sol böğründen bı
çakfa yaralamak surctile öldür -
müştür. 

Bu cinayet bir araba için yapı
lan kavgadan ielri gelmiştir. is -

Bugl•bı• eşyaları mail Nuriyenin haberi olmadan 
Nuriyenin arabasını saman taşı -
mak için almış, Nuriyc de buna 

~~ müteesmr olarak arabasını iste -

~· ·'"'c memleketlerden gelen yol- miye gitmiş ve çıkan kavgada hem 

Para ~tasını, aşırırken yaka
lanan adam mazeret olarak n~ 
siylüyor dersiniz. 

- J>ı:.qrda üşüyordum. Uyumak 
mak için bu adamın evine iltica 
ettim. Tam uyandıranjım sırada 
o kendiliğinden uyandı, fakat pa
ra çalmak değil, sadtte tanrı mi
safiri olmaktı. 

Mazeret denilen şey bazan bu
nun gibi öyle garib bir çeşni arz. 
eder ki meseli bir elbiseyi ~alan 
adam da • Öşüdüm, ısınmak için 
elbiseyi aldım. Yoksa maksadım 

çalmak değildi.• diyebilir. 
Kim der ki bir gün gelecek de 

hırsızın adı •Tann misafiri• ola
cak? Bu da yirminci asnn gara -
be-tlerinden biridir. 

BÜRHAN CEVAD 
==========:cc======~~ 

7 inci milli tlb 
Kurultayının 
Toplanma tarihi 
Değiştirildi 

\Jl~r suçlu, hem güçlü İsmail bıçakla 
~ ın beraberlerinde getirecek- Nuriyıeyiı sol böğründen yaralı- Dün bu hususta 

ti eşyaların: mal ve servetile ıyarak öldürmüştüı·. Sıhhat ve içtimai 
l rt'lütenasip olması lazım 1 Üzü.;-b~ramı Muavenet Veka-
'1~cunun beraberinde getirdiği eşyanın şah• Memleketimizin muhtelif üzüm fetinden 1 emir geldi 

'
1
' l • d istihsal eden mıntakalarında her Sıhhat ve içtimai muavenet ve-

l eJduğu kanaati uyanırsa bunlardan sene bir cÜzüm bayramı> tertib katetinden dün şehrimizdeki alA-

~.. giİmrük resmi alınmıyacak 1.. olunması kararlaştırılmı§tır. kadarlara gönderilen bir tamimle 
l1r~ 1 incisi 21 afilıstosta Manisada c7 inci milli Türk Tıp kurultayı• 

S'tnr ın hariç memleketler - bilir. M<:sela karısına, çocuğuna ~ok muhteşem bir şekilde icra e- nın Ankara Hale\i içtima salo-
b~eye gelirken gehrecek- g.et~ği hediye ve eşyalar: dilen bu bayramın 2 incisi; önü- nunda toplanacağı; ancak evvelce 

hakkında Gümrükler müzdeki pazar gu-nü «Hcreke• de kurultaıYm açılma tarihi olarak i-14 · · gümrük resmini ödemek suretile 
~- Udtır· ü.rlüğü dün bir tamim memlekete sokulurlar. icra olunacaktır. lan olunan 20 birinci teşrin tarj-
"'ll hinin görülen lüzum üzerine 17 

t.ıı......d Küçük bir yolcunun memlekete ş· · ı • • birinci tec:rine tebdil olunduguw bil-
&.' .·~ıuın e hildirildiğı üzere; 1 ŞA 1 e 1 YI SU y l'-., li bir ınaksadla seyahat e- getireceği eşyaların hal ve serve- ...., dirilmiştir. 

Birkaç gündenberi turziın i§le
rinden bahsediyoruz. Bu yazılan 
takib eden bir arkadaşım, Bursa
ya kadar yaptığı l)'Olculuğa dair 
enteresan şeyler anlattı. 

- Yanıbaşıında dört kişilik bir 
aile İstanbuldan Mudanya'ya 
gidinciye kadar üç dört defa 
kavuq yedil€I', Karşımda oturan 
sakallı bir adam V<.' onun yanında 

şişman bir bayan, sarmısaklı bir 
şeyler yediler. Hasılı Bursaya gi
dinciye kadar, kavun, tütün, sar
ını.sak .k<ıkusu içinde ıbir seyahat 
yapbk. Vapur da Trak vapuruy
du. Yepyeni çarktan çıkmış bir 
vapur ... 

Fakat bazı yolcular, salıpnzan 

kayığına binecek seviyede kimse
lerdi. Memleket dahilinde seya

hatler ıyapalım, Bursaya gidelim, 
İzmir fuarını gezelim. Bütün bun
lar iyi... Fakat yoJlarda seyahat 
eden kimselerin, terbiycsile ala
kadar olalım. 

Arkadaşım bütün bunları an
latmakta haklıydı. Trak vapurun 
daki bu manzara, maalesef can 
mkacak bir manzaraydı. Fakat ne 
yapmalı? Kabahat Denizbankta 
mı? Halk vapurda oturmasını bil
miyorsa biz ne yapalım? Nihayet 
bunlar içtimai bir terbiye mese
lesidir. Halk, vapurda oturmasını 
hilmiıYorsa biz ne yapalım? Bütün 
bunlar hazır ve klasik cevablar -
dır. Hiçbir mahiyet arzetme7. Bu 
hazır cevablara verilecek ccvab 
da şu(lur: 

Vapurlarımızda sıkı bir disiplin 
o1malıdır. Kavun ve karpuz yen
mesi matızurlu olan bir kamara 
salonunda kavun ve karpuz ye -
dirmeyi yasak etmeliyiz. Nitekim 
tramvaylarda da sigara çilirdi. "Be 
lediye bunu menetti. Şimdi trnm 
vayda sigara içen bir adam gör
müyoruz. •Hiçbir şeyden haberi 
tyob diye... demek oluyor ki 
tramvayda sigara içmemek o ka-

\' .~Vakkat de olsa memJ<.'- tile mütenasib olm ... sı şartbı'. s t d t k Kurultay 17 birinci teşrinde iç-
~_::n '.l'ürk ve ecnebiler yol- Yolcunun beraberinde getirdiği a iŞIO a ; ar ' timalarına başlıyacak ve toplantı- G k 
~~~si göreceklerdir. eşyanın şahsi isUmaline aid ol -

1 
k ' lar 17, 18 ve 19 birinci teşrinde ol- ümrü V~ 

~tı\tapur müstahdem ve mü- duğu kanaati has.l olursa; bu eş- Hile yapı amıyaca . mak üzere her gün muntazaman A 1 k" 1 t' 
~. ber)O]cu sayılmazlar. Her yanın yeni veya eskiliği nazarı . devam edecektir. za ar ve a e 1 
"'"' abernde ancak §ahsi is· itibara alınmaz ve gümrük tes- Belediye; yeni bir kap- Peynı·rde-n zehı·rıendı"ler Mu··steşarının 

dar tabii bir hal almıştır ki, bir 
gün tramvayda sigara içeı adam 
gördüğümüz zaman tuhafımıza 

gidiyor. 
Bir zamanlar sin€malarda, tiyat

rolarda da sjgara içfürdi. V nktilc 
tiyatrolarda kuru meyva yemek 
ackt haline girmişti. Bir taraftan 
tiyatro seyretmek, diğer taraftan 
da fıooık, fıstık yemek tabii bir 
haldi. Bugün, Şehir tiyatrosun
da tem~il seyred<•rken, fıstık yi
yenlere tesadüf edemiyoruz. Çün 
kii tiyatroda fıstık yemek. si gam 
icmek yasak edilmiştir. 
Eğer, bü$n bunlar yasak edil

memiş olsaydı, yine halle tiyatro
aa sigara ıçecek, fınd~k yiyecekti. 

Demek oluyor ki, birŞ<?y yasak 
edildikten sonra adet halinj al -
maktadır. 

Vapurlanmızda, otellerde çir -
kin manzaralara mhayet vermek 
lazımdır. Bursaya seyaha~ eden, 
bir yolcunun rahatsız ol!"'laması 

1çin neler yapmak lazımdır Bu 
seyahati tertib eden müessesenin 
bunu temin etmesi lazımdır. 
Yalnız vapurlarda değil, tren

krde de buna hem.er manz:ıralar 
vardır. 

Bazı .kimseler adetleri olmadığı 
l>:-lde seyahate çıktıkları zaman 
rakı içerler. Bir trenin kompartı
manında, bir yolcunun rakı içti
ği, diğer yolcuları rahatsız etmek
ıt•dir. Bunu mer.<:tmek kab.l değıl 
m•dir? Nihayet b:r yolcu seyahat 
e1mek için, o kompartımanda bir 
·yer almıştır. Başkalarını rahatsız 
etmeğe hakkı :ıoktur. 

Seyahatinizde, insanı sık~n taM 
rafı ar buralarıdıı. Her seyabntc 
giden. bu gibi hadıselerdc?ı şika
yet t>tmektedir. Bu gibi şikayet
lere meydan vermemek, seyaha -
timizi cazib bir hale getirmeJiyiz. 
Bunun için nakliye :işlerile uğra
şan müesseselerin disipline ~ok e
hcmrnıyet vermeleri lazımdır. 

ti. A. 

Vesikasız sebze ve 
MeyvJ ihraç 
Edi lemiyecek 1 lı.ı llıahsus eşyalar getire - mine tabi tutulmaz. l k il J 

SG un u anı masını ş h .. d D . tal T dk'k h t' 
~ Qnbulda 1 Ev ve apartmanlarına mecburi kıldı hal~s~~;:n~7u;an ::~çı E~a~ e 1 S?.ya a 1 Ziraat Vekaleti; buhu-
r Belediye menba suları şişeleri- oğlu Fahri ile kansının Beyazıdda ""' SUSt~ alakadarlara 
)~ili tip kög Yeniden k~İ nin tıpalarının kolı\Vca açılarak bir bakkaldan aldıkları beyaz Bay Adii Okuldaş dün emir verdi 
'f

1 
ı_ içlerine şehir suyu konulmasını peynirdıen 7'ehirlenmişler, her Mersine gitti 

)\ elCteb/eri ilave etmek İStiye n(ef ve busuretle halkın aldatıJmasını ~k~~! ~~tı~:s~ı7~~~ş~::~:;~larak te Bundan bir hafta evvel İstan- m~;~e~::~:=:~:r:a~~;:~ o~a:~ 
r fi önlelYM'k üzere yeni şekilde bir ik rnahsül olduğuna dair,· her kaza-
~d .. d ·--- kapsolun bu kabil sişclcrin kul- buldan Ege sahillerine bir tetk; 

,. h b 1 d · K A L 8 E İ da ziraat muallimlerinin ve ziraat a a un ar an Buhususta daha makul lanı]masını mecburi kılmıştır. seyahatine çıkan Gümrük ve n-
... muallimi bulunmıyan yerlerde; "a 1 B d · ı M'" ıe · t hisarlar Vekaleti müsteşan Adil 

L J .. Pi ıyor kayıdl:1 r kanacak u saye e şı.şe er; uş rı ara- kaza kaymcıkamlarının verecekle-
~ ... ~ k- 1 fından açılmadıkça içindeki iyi su G 1 R E N Okuldaş evvelki gün İzmirden ri birer vesika ile ihraç iskelesine 
~~oy erinde yapılması- Belediye; ev ve ~partımanları- alınamıyacağından hilen!n !ama- Mersine gitmiştir. getirilmesi ziraat vekaletince ka-

Yeıi tip köy okulla- na yeniden kat ilave etmek isti-
btr men önüne geçilmiş olacaktır. Mumaileyhc İzmir gümrükleri rarlaştırılmıştır. 

i de ~akında Şilede yenler hakkında bir talimatname 
01 H ı R s ı z b ··d·· ·· Se f' ef k t t kt Keyfiyet dün bu ~kilde alaka-~aktır. tatbik etmektedir, · · d aşmu uru Y ı r a a e me e- :r 

mak istiyenlerin son zamanlar a darlara tamim olunmuştur. 
~ \'lli~ka aı,vnca bu yıl İs- Bu talimatnamedeki bazı mad- çok azaldığı anlaşılmıştır. dir. Böyle bir vesika ibraz etmiyen-
,.~ Y~tine t!bi «Üvezli> delerin bu kabil inşaat sahipleri Şehrin imarı ile alakadar olan 1' Sen~'ilin en or j nal :omınııt Bay Adil Okuldaş Mersinden for ihraç eylemek istedıkleri mah-
'~ıe ay. köyleri de yeni tip için zorluğu mucib olduğu, bina- bu mesele hakkında bay Prost 1 So Tclgraf'dn okuracakst m 'SOnra diğer gümrük teşkilatını da sullerin muamelesinde müşkü-

bl~rine kavuşacaktır. enaleyh binalarında tadilat yap- gelince yeni bir knrar verilecektir. teftiş edecektir. lata maruz kalacalardır. 
-----.... ~~"!""!'!!!'!"!"""""'! 

Şehir ve hsik 
MAHMUD YESA 

Oturdu!;"lım evin arka tarafı, k 
ridora bea&iyen dar. sapa hir :s 

kaktır. Buna rağmen, . bütiin s 
mirniyetimle söyliil omm. - gü 
de, en az dört kere çöpçiilcr, pa 
don, nezafeti fenniye anıl'lele 
gelir, ba, •dar, sapa• sokağı. ca 
siparane temizlerler. Bizler, •y 
ni o mahalle sükkinı•, günde dö 
kere tenıWenen im sokağı, gü 
de, günün saatleri adedince, ca 
siparane pisleriz. 

Bir şeye dikkat ettim: - 'e b 
na, kendim de dahilim, - soka· 
pisletenJerin hepsinde bir korkt 
bir ~ekiniş \'ardıı>. Pence~elerdeı 
balkonlardan, çöp kdimt' inin i 
fade edemiytteği kadar pi , ' 
rezil muzahrafatın, sokakJara at 
1ı jestini görmek yeti ir. Herke 
çöpünü, kendi pencere n.• ~·ahu 

balkonunun hududu dışına atı 
lOr, 

Bunun manası, şu: herkes, ha 
re.ketinin, kötü olduğunu bili~ o 
\ 'e üstüne su~ SlS'J'&lmamnk icin 
uzaklaştırmak istiyor. 

Bunun neticesi de, şu, olmak ı · 
zım gelir: Herkesin penceresini 
\'e yahut balAonnnun temiz olma 
sı! 

llalbnki, bütün pencere, ' 
balkonlarm alb, re.r.iline bir pi 
Jik içindedir. Solaak, baştan ha 
bir çöplilkttir. 

Bu maauraam hakiki mana 
da f'U41ar. Sut hepimizindir. 

Şehrin pisliğini, temizliğini,, 
yalnn Belediyeye 'bırakmamalı, 
biraz da !kendimiz düşünnıeliyb. 
Bunun da manası şudur: Şehri,. 
kendimize malet~iyor, Belediye· 
yi kendimWleo ayn hıhıyoruı. 
Hem pisletip, hem şJki) et ediyo 
nız. 

M'ABMUD YESA 

CefJiı 
Kütüğü 
Katliamı! 

Bunun hemen ön· 
lenmesi isteniyor 

Orhanelinden yazıldığına göre 
bir zamanlar kesilmesinı 11 , • o
lunduğu işitilen ccvız ki.ı tu :dc>ri
nin kesilmcsine yine ba.)anmı~ -
tır.Kaza merkezimizden ~. ~ sık 

bu kütükleri yüklemiş kattı}ôn -
lann geçtiği görillmektedir. Bu 
kütüklerin Harmancık tarafların
dan kesilip gclme:kte olduğu bil -
dirilmektedir. Bu katli:imın me -
nolunması için alakadarlar nez -
dinde teşebbüslerde bulunulm·ısı 
herkesin dileğidir. 

Taşla varaladı 
Ziya isminde bir Galatadan geç• 

mekte iken kendisilc alay eden 1-
sak Levi isminde birini tasla ba
şındnn yaralamıştır. 

Bir otomobil küçü 
bir çocu ~a cartı 
Şoför Ahmedin idaresindeki ~28 

numaralı otobüs Sirkecinde otu
ran Amadonun 5 yaşındaki oğln 
Mşona ç.arparak y\lralamıştır. 

nıyor, hükümeti de bu siyasi va
ziyeti hazırladığından dolayı kol- • 
lan kabanyordu. 

Mesele bitmemişti. Balkanlarda I 
i§ biter bıtmez Girid adasında is
yan başlamıştı 

cv\el, adamları vasıtasile G?lRta 
bangerlerini yıldırarak esham a
lıp satıyorlardı. 

Sultan Azizin son günlerde faz., Bir otomobil daha 
laca asab~ old~ğ>ı g?rülüyordu. kaza yaptı 

~ SONTELGKAF'm Yuu: M. Sami KARAYEL 
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lı ~ilik ve Buğdan ülkesi has ma
ltıı~ iken şimdi merasimile ve 

\ ismile geçiniyorduk 
.... ~ b· 

\...~~ ı~aı sonra kozmopolit 1 
\.~~ ~rı tezahürlcr.nden olan 1 
\.,&ı a haşlar\.k ... Sırbistnn, 
\.' h.:a ~aptı~.mız gibi; ya
~~ t~tı. Şcb·ıyni'iden Cemil 

'1at dın 'll'Opıın1 hümayu-
l Ilı l'laya ynllıyarak Prens 

~as· . l\ ateli 1tnı fevknl5de ile Is-
~ l'd.k. . ..., c~ 
't 0

ksu klsrı htimayu -
lıtısaı old'J Birkaç gün 

misafirettcn sonra; Dolm:;bahçe 
sarayına gelerek; atebci ulyaya 
yüz sürdü. 

Bütün bu, budalalıklar -
dan sonra sonra; istikJfıJini alan 
bir prensin ayağımıza gelmesile 
gururlanmış buluuuyorduk. 

Koca Eflak Buğdan ülkesi has 

malımız iken şimdi merasımile ve 

ismile geçiniyorduk... Padişah, 

Prens ayağıma geldi diye gururla-

Padişah; Prens Şarl'e bairadei 
scniyye «memJeketcyn voyva -
dalığı• vermişti. Leminelgaraib!. 

Prens huzuru padişahiden çık -
tıktan sonra merasimle Babıaliye 
geldi. Sanki; onu idare edenlerin 
makarrına gelmişti. Ve onlara flr
zı ubudiyet edecekti. 

Prense murass:ı nişanı osmani, 
Padişah tarafından beş at ihsan 
edildi ve nihayet memlekctıne 

döndü. 
Biz de; kendi kendimizi alda -

tarak öğündük, iılcm de hiZC' glildii. 
Devlet; binbir müşkülat içinde, 

Balkanlarda muvakkaten sukunu 
tesis etti. 

Fakat; Sırbistan, Bulgaristan, 
Romanya, Karadnğ, Bosnahersek, 

üzerinde mevcud nüfuz idnri ve 

siyasisinden birçok şeyler kay -
betmişti. 

Ruslar; Etinike Etiryayı hare -
kete getirmişlerdi. Girid Rumları 
Türk kızlarını dağa kaldırıyorlar, 
ele geçirdikleri asakirin gözlerini 
oyuyorlar, Türk köyler:ni ryakı -
yorlardı. 

Senelerce süren dahili isyanlar, 
devletin bünyesini sarsmıştı. 

Sultan Aziz; kanuniler ve Ya
vuz SuJt:ın Selimler gibi, daha ha
ıa gururlanıyor ... Debdebe ve sal
tanatına gün geçtıkçe revnak ve
riyordu. Laf değil, halif ci ruyu 
zemin idi. Hakanı berrin ve bah
rin idi 

Saray bir entrika ocağına dön-
müştü. ı 

Esrarı devlet diye ortada birşey 
kalmamıştı. Devletin esrarı, Gala
ta sarrdlarının elinde gcıi) ordu. 
RicaJi devlet. mahrem olan mali 
ve idari kararnameleri neş\rden 

Bir kör döğüşüdür gidiyordu. 
Kozmopolit bir siyaset. kozmo -
polit bir idare, kozmopifü bir mü
nevver kütlesi elinde Türk va -
tanı göçüyordu. 

* Sultan Aziz; Sırbistan ve Bul -
garistan \•akayii biter bitmez, yine 
pehlivan güreşlerine dalmıştı. 

Makarnacıyı yenen KarabekirE, 
şamdancıbaşı İbrahim pehlh•anı 
çıkarmak istiyordu. 

Padişah, şamdnncıbaşısına kat.'i 
emir vermi~ti. İki günde bir, Ih
lamur köşküne gidiyor. Şamdan
cıbaşmın idman hazırlıklarım kon
trol ediyordu. 

Zavallı şamdancıbaşı Kara İbo, 
Zincirlikuyu köşküne tcınizl:~e 

gidip Cevlfın hanım kalfaslic üç 
beş gün cümbüş edeyım derken, 
kapana tutulmuştu 

Yanma kımsecıkler glremiyordu. 
Onu sinirlendiren Girid isyanı idi. 

Asabiyetin bilJfır hamam, kü -
çüksu mesiresi sarayınn giderek 
dinJendiri.yordu. 

Son zamanlarda, valide sult;m 
bile oğlunun yanını sık sık gire
miyordu. 

Hatta bir gün validesini şu söz
lerle dilgir etmişti: 

- Rica ederim valide beni ra
hat bırak! ... 
Padişahın bu :ıözlerı validesine 

bir daha yanıma gelme demekti. 
Valide sultan gÖ'?l~ri yaşlı oğ

lunun yanından aynlmıştı. 

Birgiin; yine iç bahçeye bakan 
istırahat odasında ~al hırka nr -
kasında, kolları bazularına kRdar 
sıvalı, ayakları yalınayak uzanmış 

diişünüyordu. 

ikide bir de kendi kendine söy-
leniyordu: (Dennu var) 

Şoför Mchmed Şükrünün ida
resindeki 2110 numaralı otomobil 
Beyazıdda Mehmed ismidne bir 
gence çarparak yaralamıştır. 

Otomobiı çarptı 
Şoför Hasan oğlu Tcvfiğin ida

resindeki 1759 numaralı otomobil 
Köprüd€n g~rken Tarlab:ışında 
oturan İspiro kızı EfrosiÇ<?ye çar
parak vücudünün muhtehf yer -
lerinden ağır surette yaralamış -
tır. 

Yaralı Sen Jorj hastanesine 
kaldırılmıştır. 

Beygirin çiftesi . 
Samatyada bir fırında çalışan 

Mehmed isminde biri beygır n ü
zerindeki ekmek sandıklarını in
dirmekte iken beygirin attığı çıf
te ile bacağından yaralanmıştır. 
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Seyahat 

HIKAX! Deniz kuvvetleri Ziyaretten 
ve tayyareler! - - -- .- - = 

Yorgunıı . . . . Almanya - Macarıstan 
Gelecek denız harblerı~ın netlcesı münasebatı ne şekle girdi? Yazan: FiLE 

tayyarelere baglldır 8 1. R .h . E r . . k AI 
Yazan: RAHMi YAGIZ er ın .. ~ma mı verı aa ıyetını arttırır en; • 

Tayyarelerin ıcadından sonra 
orduların tabiye ve sevkülceyş 

hareketlerinde birçok deiiş!klik
ler oldu. Hava kuvvetleri ordula-

rın muharebe sahasındaki faaliyet
lerini tahdide çalışırken ordular 
da hava kuvvetlerine karşı korun

ma tertibatını ele aldılar. Bunun 
ilk neticesi kuvvetlerin arazi ü

zerinde daha dağınık ve daha ser
pili bir vaziyete geçCji oldu. 

Tayyareciliğin yirmi sene içeri-

' 

Bu sualin cevabını mütehassıs

larına bırakmak !Azım. Yalnız u
mumi olarak donanmalarda hava 
kuvvetlerinin istihdamı iki nokta
ya inhisar eder. 

1 - Keşif. 

2 - Muharebe. 

Donanmaların bugünkü muha
rebe sistemlerinde top menzille
rinin uzayışı ve atış kabiliyetinin 
fazlalaşmaşı değişiklik meydana 
getirmiş; daha uzak mesafelerde 
yapılan salvolarla harbin uzak me-
safeler dahilinde cereyanını mey
dana getirmiştir. 

Bu şart dahilinde, uzaktan mu
harebe etmek zarureti karşısında 
ehemmiyet kazanan bir nokta da 
keşif işi olmuştur. 

Esasen keşif muharebeye tekad
düm ettiğine göre en fazla ehem
miyet verilmesi lazım gelen bir 

manya ve ltalya ayrı ayrı kombinezonlar yapıyorlar 
Macaristanın devlet reisi Ami

ral Hortinin Almanyayı ziyareti
nin tafsilatını her gün gelen tel
garflar şimdiye kadar vermiş ol
du. Macar hükumet naibinin Al
man yada ne kadar parlak tezahür 
lerle karşılandığını tekrara lü • 
zum olmasa gerek. 
Şimdiye kadar Hitler Almanya. 

sını resmi olarak ziyaret etmiş o
lan devlet reisi ilk defa olarak 
Macar devlet reisi oluyor. Bu nok 
tayı kaydetmek kAfi. 

Amiral Hortl 

Almanya için buğday meselesi az 
mühim değildir. Macaristan için 
de alıcı bir müşteri b ulmak me
selesi ihmal edilir işlerden olmasa 
gerek. Fakat iki devlet reisi bir 
tarafta, iki devletin nazırları, di
ğer tarafta başbaşa vererek konu
ıurlarken yalnız buğday alım sa
tımından bahsederek ayrıldılar dl 
~ iddia edllemlyeceğl besbelli
dir. Bugün bilhassa Orta Avrupa
yı son derece meşgul eden mese
leler vardır. Bu meseleler, gerek 
Almanya ve gere!< Macaristanı 
birer suretle, fakat çok yakından 
alakadar bulunuyorlar. 

Macar gazetelerinin dediğine 
göre Almanya hiçbir arzu göster
memiştir ki her iki memleketin 
mali vaziyeti ile al8kadar olma
sın. 

Şöyle bir bakacak olsak aşağı 
yukarı hepimiz de, en mutevazı 
tanıdıklarımızda bile görgüsünü, 
asaletini, ilmini müdafaa etmek, 
öğünmek huyu vardir. Nekadar 
melekhaslet insanlar tanırım ki 
sırası gelince şahlanır ve mutlak 
bir meziyetini söylemedikçe raha t 
edemez. Hani bir Fransız müelli
finin dediği gibi •İnsanlar, kadın
lardan doğdukça kusurlu olmak
t an kurtulamlt)I acaklardır .• 

Mahallesinden öteye gitmemiş 
olanların görgüsünden, anası ba
bası belli olmıyan bir piçin asale
tinden, ömründe tek sat ır okuma
mış olanların ilminden ve bir buda 
ladan başka blrşey olmıyan birçok 
hebennakaların da mantıklarından 
bahsettiklerini görürüz. 

Bu zat, adeta umumi gibidir. 
Sizden iyi olmasın bizim de ar
kadaşlardan birı var ki ~çeııler
de münevver ve monden bir ka
dınla evlendi. Bu kadın, kocası o
lan gayet iyi huya sahih bulunan 
arkadaşım ı zı, müşkül mevkilerde 
bırakacak kadar çok ve garib ka
ııuşmaktadır. 

!<tndiSi 
dır için bir başkasın ı · d~' ~ 
maksızın bu vazlfe)i ken kCPd 
makta ve kıynıetlertr.c 

gadretmektedlr . 1uııdO 
Bu kadar aleyhinde ~u _ ~- 1 

ğun insanı müsaacle. ed~;ıııı
ı:ıcık olsun ıize tarı f. e 1ıer 

Bu bayan, bulunduğll ıJıil t 
liste o.«ni hikiyelerle b -

1 ..,,, • . e&i11 
bu ;;ıeyahatlerlnin bır r d ğ1I 
ni yapar ve iezdiği, w: ~ali'· 
le . .. düğü' .,,.yıerı sı 

rı ve gor .- h'r 
Bakını7. ne diyoru ııı • .. , ~ıl 

liııte ve her dafasında nrn JJ!• d 
k bUO ·ı yelerle. ve şüphe yo cJJJ'• 

daklarda birer tebessürııle 
n,iyor. 

vaziyettir. Deniz muharebelerin-

de bu keşfi ekseriyetle destroyer
ler yaparlar. Donaıunaların ileri

sine çıkarılan destroyerler d_üşman 

donanmasını bulur, ilk teması ya

par, kendi donanmalarını haber
dar ederler. Jo'akat, merzilleri u

zayan bugüniill gemi toplarının 

karşısında destroyer filotıllaları

nın keşif yapmaları çok güçleş -

Amiral Hortiye karşı yapılan 

tezahürat, yeni bir Alman kruva
zörünün ad konma merasiıni ve 
sairenin tafsilatını burada tekrara 
lüzum olmadığından Avrupa ga· 
zetelerinde bu ziyaret etrafında 
yazılmış şayanı dikkat yazılara 

göz atmak, onlardan bir hul.'lsa 
çıkarmak hal ve keyfiyeti layı -
kile anlamak için daha faydalı o
lacaktır: Macar devlet reisinin 
Almanyayı bu ziyaretinden inak
sad ne idi? 

mesi üzerine artık doğrudan doğ
ruya Almanya ile Macaristan a

rasında temas hasıl olduğu da 

kaydedilmek isteniyordu. Netice 

olarak nutuklardan şu çıkıyor ki 

ortada siyasi mahiyette herhangi 

yeni bir keyfiyet görülmemekte -

dir. Bunu gösterecek bir i~arete 

lüzum görülmemiştir. 

Küçük itilaf devletleri ile Ma
caristan arasında geçenlerde bir 
anlaşma olduğu da ma!Um. Macar 
gazeteler! bundan da bahsederek 
kısaca şöyle diyorlar: 

İnsan çekiştirmek de ayrı bir 
zevktir ha! Aramızdan biri kay-

1 
bolmasın. Hemen dedikoduya !ıaş
larız. 

Şimdi sizinle karşı karşıya de- 1 
dilrodusunu yapmak istediğim bu 
kadın, cvvelA itiraf edeyim ki ha
kikaten çok gezmiş, çok görmüş, 
filen Avrupayı baştan başa dolaş
mış bir kadındır ve birkaç lisanı 
da ana dili gibi konllijur. 

Resmi ziyafetlerde söy!Pncı> nu
tul:lardan buna dair tam bir fi
kir edinmek mümkün müdür? 

Şimdiye kadar Almanya, İtalya 
ve Lehistan hep Macaristana tav
siıye ediyorlardı ki Tuna havza -
sında bir anlaşma elde edilsin di
ye. Onun için bu devletler bu
günkü neticeyi r.ıemnuniyetle gö 
rebilirler. Bu ise yalnız Alman 
menafiine değil, Avrupa umumi 
sulhuna yarıyan bir neticedir. 

sinde gosterdiği harilrnlade inki miş, bunların ana filo tarafından 
şaf. bu silahı ordu kadrosunun ön him a.yeleri imkanını ortadan kal-

kısmına geçirdi. dırmıştır. Bugün, keşif hizmeti 
Büvük harbde ordulara mülhak - karada olduğu gibi - denizde de 

bir silah gibi mütalea edilen tay- tayyare tarafından en doğru ve 
yarenın, Çanakkale deniz muha- en kolay yapabilecektir. Ana filo-

rebeleri sırasında gösterdiği faa- ya merbut tayyare gemisinder. 
hyet deniz kuvvetlerinin de tay- uçurulacak keşif filosu diişman 
yareye olan ihtiyacını meydana donanmasını arar, bulur, kolay · 

çıkarmış, kU\· ~etli donanmaların !ıkla ve süratle kendi donanma -

tayyarelerle techizı fikrini ortaya sına haber verir. Onun muhare -
koymuş, bu fıkir de derhal tatbik beye hazırlanmasını, vakit kazan-
mevkiine grç:rlimiştir. masını temin eder. 

Bilhass;. harb kudretleri deniz Muharebe faslında tayyarelerin 
kuvvetler ıne istinad eden devlet- donanma ile müşterek hareketleri 
!erde donanmalara ilhak edilen daha faydalı, daha verimli neti-

hava kuvvetleri daha geniş ölçü- celerin elde edilmesine hizmet 

de v,. daha fazla mJctarda olu,yor. eder ki bu da Son Telgrafta bun-
Deniz kuvvetlerinde tayyareler dan sonraki bir vazımda bütün 

h:ar.gi sahada ve nasıl kullanıl • teferrüatile :zah edilecektir. 

Alınan ve Macar devlet reisle
rinin nutuklarında '°ze çarpan ilk 
keyfiyet samimi oluşudur, Ondan 
sonra ise b u gibi resmi sözlerde F akat Alman ve Macar d evlet 

İşte Macar matbuatının Maca
ristan ile küçük itilaf devletleri 
• Yugoslavya, Romanya, Çekoslo
vakya - arasında akdettiği anlaş

ma üzerine Macar matbuatının 

söylediğinden çıkan budur. Fakat 
Alman gazeteleri başka türlü gö
rünüyorlar: Bir kere onlara göre 
Macaristanın küçük itilaf ile an
laşması o kada.- ehemmiyetli de
ğilmiş. Demek ki küçük itilaf -
Macaristan anla~masını karşıla

makta iki taraf başka türlü dü
şünüyor . Bu noktayı unutmamak 
lazım geliyor , 

Alman gazetelerine göre Maca
(Devamı 7 inci sahifemizde) 

Şu saydığım şey !er cidden bir 
meziyet olabilir. Fakat bunları 
kendi ağzından dinlediğimiz za • 
man, kıymetlerinin derhal azal • 
mağa başlar gibi olduğunu farke
deriz. 

Meziyetlerini kendi söyleyen in
san kadar kendini düşüren adam 1 
yoktur. Biraz ileri mi gittim dPr
siniz? Adam sen de o, zaten frenk
çe gazeteleri, gazetelerimize ter
cih ettiği için bizim hika»elerimi
zi okumaz bile. 

Sonra biz ardından gizli bır ~y 
de söy !emiyoruz a.. Açıkça her -
kesin içinde kendi meziyetlerini 
kusur haline getirmeğe çalışan bir 
kendini beğenmişten bahsediyo -
ruz. O kendini beğenmiş ki, tak-

rr.alıdır' RAHMİ Y AGIZ 
==========de.============== Son Alman ınanevı a larmdan bir resim. 

Elli sene sonra dünya
da petrol kalmıyacak ! Her Akşam il\ gürülen ve daima muhafaza ,~di- 1 

!egelen nezak~t ve teşrifat vardır . 

Nutuklarda. tarih" temas edildi. 
Yukarı aslılara kad .r çıkıldı. Her 
H itler A'.manya ılc Macaı istanın 

münastbatı asırlarca evvel Ma ... 
car Kralı .Sen etyen devrine ka .. 

d ar çıktığını sö, .edi. Amiral Hor-

reislerinin başbaşa vererek yap
tıkları mülakatlarda acaba başka 
birşcy konuşulmadı mı ?. Diğer ta
raftan Alman ve Macar devlet a
damları da bu vesile ile birbirle
rile görüşürlerken acaba Avrupa 
meseleleri etrafında ne konuş -
!ular?. Ortaya bahsi konan mese

leler daha ziyade iktısadi mahi -
yette görülüyor: Mesela Alman

ya birçok buğday istiyor. Bunu 
Macaristandan alacak. Diğer ta

raftan Macarlar da birçok buğ

day satacaklar. Bunun için ken
dilerine emin müşteri arıyorlar. 

Romanya • tabaktülarz enstitüsü• Müdürü M.Makove i'nin, petrol 
kuyuları hakkında neşrettiği miihim bir eserde dünya petrolii hakkın

da çok dikkate değer ma!Uat vermektedir. T A K S I M B. B A H Ç E S 1 1 
Alaturka kısmında 

FLiFLA 
tı de bunu tasdik ed~rek Macar 
Kralının bir Alman Prenses al -
dığını, bu Prensesin Macar Krrli
çesi olduğunu devam eden bu nu
tuklarda daha sonra dost İtalya

dan bahsedildiği gibi bir de A
vusturyanın JI !manya ile birleş-ve Trupu. Tel: 43776 ~ 

Dediği adam bu katiptır. Fakat, elli, elli beşlik 
kıranta, temiz kelbli, temiz yüzlü katip boyuna şirin 
hır e<la ile gö°zlerini burundan geçirme gözlüğünün 
üzc·rınden sarkıtıyor 

- Hakikaten bilmiyorum .. Yalnız vaziyetinizin 
ağır olduğu muhakkak ... 

Diyor: Ve .. Bunu en sona doğru bır defa söyl '· 
di.. 

* V azıyetinızin ağır olduğu muhakkak ... 
Refık. tekrar taş zindana iade edildikten sonra, 

bu cümleyi dılinden hiç dü~ürmüyor, başı iki avucu
nun ıçinde hep ayni şeyi kendi kendine tekrar ediyor
du' 

Bugün müddeiumumiliğe gidip gelmesı de na
file Yıne, hiçbır şey öğrenemedi. Yine isticvabat bir 
adım ilerıyc gitmedi. Müddeiumumi: 

- Yirmı sekiz kanunusanide nerede idiniz?. 
- Yirmi üç nisan günü ne yaptınız?. 
- Bir mayıs akşamı kimlerle beraberdiniz'. 
Diyen, malum suallerini beş on dakika içinde Re

fike tekrar tekrar sordu, cevab aldıklarını yazdı, ala
madıklarını geçti ve gayet asabi: 

Peki, kMi... Gidiniz ... 
Dedi. Refik şımdi soruyor: 

- Yırmi sekiz kanunusaniyi. yirmi üç nisanı, bir 
mayıs. anladık anıma .. Bütün bunlar nıçin? Ben, 
re yapmışım•. Vaziyetim neden ağır görünüyor?. 

Yine ı e yaptığıfY'ı, ne ol~cağıını söylemiyorlıır?. 

Edebi Roman 
No. 93 

Dılinden çıkan, kulağından tekrar içerı gıren ou 
suallenn ne sonu vardır, ne de cevabı!. Hangi gün 
oldu ki, b11gün de olsun?. Yalnız meydanda, her güıı 
terakki eden bariz bir netice var: Bu haller, genç 
muharriri her gün biraz daha deli ediyor, her gün 
biraz daha eritip yıprattırıyor! 

Hadisatın bu derece istıhzasına hiçbır insan ta
hammül edemez. Bir gün ümid, bir gün raşe, bir gün 
vaid, bir gün yemek yiyecek ... Sonra hiçbiri ve sa
dece dehşet!. 

Herşeyden evvel bu esrarengizlik, naturası de
mir gibi bir adamı bile nıahvetmiye yeter' .. . 

-6-
- Refik Bey ... 

Cevab yok. Tekrar: 
- Refik Bey, Refik Bey .. . 

Mösyö Makovi'nin iddiasına nazaran elli sene sonra dünyada 
mevcud petrol kuyuları tamamile kuruyacaktır. Ve Avrupada ınevcud 
madenler de bitecektir. 

Alman alimlerinin yaptıkları bir hesaba göre Avrupada bulunan 
krom ve kurşun madenleri de nihayet dokuz sene zarfında bitecektir. 

18 sene sonra Avrupada çinkodan eser kalnııyacaktır. Halihazırda fen 
bunların yerini tutacak bir madde bulmaktan acizdir. 

1934 senesinde Alman ağır sanayii 15,2 milyon ton demir sarfetmiş
tir. Bunun yiizde 68 i yabancı memleketlerden alınmıştır. Alman demir 
i stihsalatı ancak yüzde 24,5 nisbetind~dir. 

Yazan: 
Ete m izzet BENiCE 

Sadece bir inilti. Cevab bu kadar. Açlık, huın
ma? Dehşet, ümidsizlik, \•elıim, korku, yeis, ızlırab 

haftası.ıın sonu!. Refik bütün bu maddi ve manevi 
ukubetler içinde kendini kaybetmiş. Artık b;,- d-'ci, 
bir kemik kalmışl!r! 

Günlerce ıztırabın binbir çeşidi mihnetl• Sl!daş
lık, felaket sağnağı. .. Sonra iki üç gün Jür~a hcdıyE. 
yemekler, ümid hafif bir vaad. Tekrar bir haftalık 
dehşet, ıztırab, elem kabusları!. Böyle bir insan bir 
deri, bir k~mik kalmaz da ne olur? Rütubeti, gür.düzü 
yok geceleri, ha,•asızlığı, taş duvarları, ıslak yat~ğı 

da manevi üzüntülere ekleyince Refik'in bir bahar çi
çeki gibi solup e.-idiğine değil, hılliı yaşadığına hay
ret etmeliyiz! 

Onun ıçin: 
- Refik Bey ... 
Dendikçe cevab yerine 

~= yadırı:amamalıyız. 

uzıın bir inilti çıkarma-

İhtiyar bu sefer daha yüksek sesle bağırdı: 
- Refik Bey ... 
Sırtı duvara yapışmış, kafası omuzunun üzerine 

kırılmış, bitkin bir halde inliyen Refik zorla gözle
rini açtı: 

- Ne var? ... 
Gözkapakları şiş şiş! Başını güç tutuyor. Lakır-

dılar ağzından mırıldanır gibi çıkıyor: 
- Ne istiyorsun? ... 
İhtiyar. 
- Sana bir mektu b gctirdım ... 
Dedi, zarfı uzattı. Refik'in ciğerlerı bir defa daha 

derin derin kabardı söndü, başı omuzuna büküldü, 
dönüp uzatılan zarfa bakamadı bile. İhtiyar kendi 
kendisine söylendi: 

- Yazık bu çocuğa ... Günah diyorlar. 
Ve ... tekrarladı: 
- Refik Bey, size mektub getirdim ... 
Hasta ve bittin çocuk duyuyor, işitiyor, fakat. 

cevab veremiyor. Takatsizliğin son haddi. Elile ihti
yarın uzattığı mektubu itti ve ... sayıklar gibi mırıl

dandı: 

- Artık ne mektub, ne hiçbir şey ... 
- Of... Geçti onların hepsi... 
- İhtiyar, öleceğim burada ... 
Knba, donuk sözlü ihtiyar ilk defa yumuşıyan, 

titriyen, zayıf ve solgun bir sesle: 
- Refik Bey al. .. belki, hayırdır ... 
Dedi, mektubu epeyce uzattı, Refikin avucuna 

sokuşturdu : 

Mesela: e·iv<I' 
- Tam ŞanzeUııederı g ~ lıtf 

dıSI .l 
duk. Bir Alman mühen f:(eP"' 
vayda ayağıma basınıştı. sıPı ( 
sine dönüp baktım, şapl<~ııef"; 
kardı. Alt tarafında rı~ pell"J', 
bir Fransız kadar eserı ·oi ,~~ 
ve dirayet gösteremerııe:~e ~il ı 
latan acaylb bir macera 1ıeP ııı., 
tir hikaye vardır. Burı~ izdi! ~ 
belki yirmi defa dinleınıŞ dıJl' 
Fransız ayağına bast ı~ ~~tr:ııı' 
değilse bir öğle yemegı ) 
Halbuki bu ... ilah. , 

Bir başka defa: r-'tı>I" 
- BulDnya ormanıııda 1'0rd 1 

dığım İngiliz centilıne~~ıı• d.', 

lomatiğe _mensub bır zadi0ı.Jir~ 
başlar. Bırçok defalar ld~ıı'"' ıl' 
m iz için artık aşn~s~ 0 ıarı' b 
bu hikayelerden b_ırı~e ıP 
Iadığı sırada bir gun_- .. 0r~ı il 

- Ha o h ikilveyi bılıY d,Jı~ 
· · ıe deia anlatmıştınız bı 

y ıne olmadı. t1J 

Gayet sade: 1 unu~ 
- Ya öyle mi? Fal<~efa 

cık şey değil binbir 1,ttl·ı 
anlatmağa kalktı. ve a:ıııılf ~ı 

Bu bir illet halın" g 11ıU . 1 
ğu için mani oımanırı tık · IJ~ 
olamıyacağını anJaın ıŞ J' 
bıraktık kendi halırıe - i)'or4 ~ • 

- cL<mdradan . getır ıl/ 
•Şimal denizinde yırıe ese ';,o' 
hatim esnasında» .pı~fo~~l,ı 
ğımız zaman>, J>en d ır-iJ ~ · 
iken•, <bir gün Beı.gr• ge\ır41 t 
gezivorduk• cPrağda ,,,JJi..,, 

' ' · · ınu• l<' 
miz gece• ilah. gıbı. . tc1'er A ~ 

ynı ıe•· 
!erle baslanan ve a. · 1<''-e,ııııı~ • hl •. 
!erle nihayet buları ll<İ ı .$' 
nuncu on beşinci be oıu' 

' bUr 
defa dinlemeğe mec / 
duk. ~ıı 

. uzıııı ıı• 
Bir akşam yıne . . . ,ra ·. ' . ı ıı t • ' , .. 

seyahatlerinin Jıstes e'iPı : 
n çerı .. -e~ '' du. Bilhassa on_u . J<rııı•) ıııı' 

kadar öğünmesını çe bit . JI 
. · ortaya ,.;glV , 

;yanlardan bırı ae~~ ~," 
bahis attı ve mevzuu ıırar• ıl' 

Fecriaticilerden baş r ·J<ıtıP . 
van edebiyatında ]<ar88 çı1J1 

d b . .. ka•ası e e ıyat muna ~ I' 
tikçe hararetlendı. . ·rıde . 

. J<cııCI sı oJl"· 
Seyahat zcvkı ,-akırıı rı'~ 

ma ve edebiyat mel ,ı bU ~ 
d do a. ra t 

müş olmasın an 11 b8. ı!' 

k 101ıva ,\a 
habeden zev a u)'"" 
derıbire bir kö~ede , 

ııı· • 
başlamaz mı? . diilıııc 11, . 

1. 1 ı·ırııZ ~ O ~ Evve a ıep ı·otr " . }l;le<' ,, ııı· 
gelmek istcdık. J<ız ı !l .. fi' 

· ·k· gen<; ··}ili , bileyen bır ı ı f f gtı o , 
! .•. . ... "den ha ı ,,,.,sı r ~ 
ıgı yuzun 

3 
Jcv- • e 

kımıldamalar oluncrıe ıııağ' 
h ııerı 

namadı. Seya a .. ıt!l· t 
dını kolundan ~~-r r gibi: ~,J' 

Ve damdan duşe J<l btl .ıı'r) 
d. serı ..... 

_ Yahu! de ı. .,.Jıif• 

7 ıııcl -(Dev aıı:tl 
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Çocuk eğlencesi Akıı~ıbu?satollolk lka<dlo1FDUaır! 
itfaiye 

Çocukları eğlendirmeği dDşOn
lll Yor değiliz; onları eğlendir

mesini b·i 1 m iyor uz 

Çavuşunun 
Marifeti 

Fransada bir itfaiye başçavuş11 
tevkif olunmuştur. Bu adam, ev
lere gizlice ateş veriyor, sonra 
takımı ile beraber geliyor, pek 
büyük fedakarlıklarla ateşi sön -

Paris sokaklarında hayatları çürüyen zevk ve 
eğlence kadınları nasıl toplanıyor? 

• 
ıcın 
' 

• ~ocuklar, eğlenmek 
bekleyin 

dürüyormuş. 

Bunu, hiç şüphe yok rütbesinin 
terfii için yapıyordu. Fakat, ha -
kim bunu nazarı dikkate almamış, 
rütbesinin ref'ine ve kasden yan
gın çıkarmak cürmünden küreğe 
konulmasına karar vermiş ... 

Yirmi sene evvel, fahişeleri polis 
müdüriyetine götüren bir otobüs 
Sen nehrine nasıl yuvarlandı? •• 

sıranızı 
Pariste Lombar ve Sen Deni so-

kaklarının birleştiği köşede (is
kete kuşu) adlı bir otel, altında 
da bir kahve vardır. 

Yazan: 
ıı,,;arn .üç Yüz on üç çocuğun sün-
t:s~ıldiği bir sünnet düğünü. 

lesiıu 1 kiıgir ·bir konakta arka bah· 
l"ıı!rn n dört duvarı kenarına ku
)ata~ş kerevetler üstüne serilı 
bol\(: 8.rda; beyaz entarili, mavi 
llıav~klu, mavi kırmızı kordelalı 
liJn 1 beyazlı takkeler giymiş 

net it Çocukları yatıyorlar. 

~ {tevetıerin ayak uçlarında ka-
1Ueı~ır iskemlelerde, çocukların 
laııı tı oturuyorlar. Bahçenin or
lı;in nta, hokkabaz ve orta oyunu 
lıl~ bakla kadar bir açıklık ay
h .. ış. Bu açıklığı da ~ine kaba 
""it . 
~kek 18kemlelerde oturan kadınlı 
~.. lı bir kalabalık çepeçevre 

8~tınış. 
llıatunnet çocuklarının hem ağla
rı a •tını bastırmak, hem de onla
~b Vı.ıtınak için eli şakşaklı hok-

•zla.rın: 

; Oldu da bitti maşallah! 
S ~vı:araıarına lüzum yok. 

la~ !Şık sandalyalar arasında, a
b;1 h tulum giymiş, alaca külollılı 
dili . 0kkabaz, peçete azmanı men· 
~Ot ile terini kurulayarak dolaşı· 
~ok_"ınma, onunla meşgul olan 

MAHMUD YESARi Amerikalılar 
Bir senede 

Burası, csürtük» lerin, yani 

[ 
1 

ayağa kalkanlar, oyun yerinin et· 
rafını çe~vre kuşatan kalaba
lığın arkasıru sardılar. kerevet -
!erde yatan sünnet çocukları, ka
vuklunun kavuğunu görebildik
lerine şüphem var. 

Herkes kendi aleminde! dedim. 

Öyle olması 18.zım gelir. Halbu
ki, hiç de öyle değil. 

Çocuklar, orta oyunu nüktele -
rinden, cinaslarından, tekerleme
lerinden ne anlarla? Oyuncuların 
komik hallerine de gülmezler mi? 

Gülerler amma, görürler, göre
bilirlerse ... Bir kere daha kanaat 
ettim; çocukları eğlendirmeği dü
şünmüyor değiliz; yalnız, onları, 

eğlendirmesini bilmiyoruz. Ço -
cuklar düşünülerek hazırlanan, 

Devamı 7 inci ... ~hıfrı'ııltl"' 

6 milyar çiklet 
çiğ·, miş·~r ... 

Nevyork ticare odasının ne'} -
relt'ği bir istatistiğe göre Ameri
kalılar, geçen 1937 senesinde ta
mam 6 milyar çiklet çiğnemişler
dir. 
Amerikalıların bal ve şekerle 

Y'ptlan bu eliıstikl maddeye gös
terdikleri rağbet pek büyüktür. 

kaldırım kızlarının sığınak 

yeridir. Yoruldular, üşüdüler 

veyahut bir tehlike gördüler mi 
hemen kapağı curaya atarlar. 

Bu köşe, ayni zamanda işlek b:r 
~erdir. Sebze haline yakındır. Bu 
kahvenin belli başlı müdavimleri 
ancak yirmi kadındır. İki grupa 
ayrılırlar, Ve dola~ırlar. Bir kıs
mı sabahtan öğlene, bor kısmı da 

Bu rağbete de sebcb birçok Ame

rikalıların tütün :çmckten ise çik· 
Jet çiğnemeyi tercih etmeleridir. 

Tuna üzerinde 4 7 vatan
sızın son g ünleri 

lıiç bir memleket !Eski bir sala iltica eden ve 
tarafından kabul olu1ımıgan siyasi mülteciler 

Tuna nehri üzerinde eski bir sal var. Salın içinde zaman için ... Hükumet, bu zavallıları ne kabule ve 
47 Yahudi mültecisi. üstüste oturuyor. ne de himayeye muktedir ... Alınanlarla bozuşmak.tan 

Bidayette 57 kişiydiler. Sonra 56 ya, daha sonra çekiniyor. 
Evet. Sünnet çocuklarının anne- b" d "" ·· ··ı.. b ki al 

55 e indiler. Onlar Tunanın çamurlarına karışıp gil· 1 O zaman ır çare uşunu uyor ve u es s 
Su !eri, ablaları, kardeşleri, akraba- l" · f k t ·· ı · 57 cu, pastacı, baloncu: tiler. Nihayet kala kala 47 kişi kaldı. akla ge ıyor. Macarıstan ınuva a a gos erıyor. 
-.... ,., ları, çocuklara. hediye getirilmiş 1 • · t uk ı ki ı <>aylar müsaade... Sal, saçtan olduğu için güneş vurdukça kızıyor, mü tecı, ışe yaramıyan me r sa a na o unuyor ve 
..._ ,., kolonyaları, esansları sürünüyor - ı ·· · 1865 · · k"I t k d ·· 0 ayanlar müsaade... içeride oturmak kabil değil. Fırın gibi yanıyor Bit 1 sa Tunanın uzerme, ıncı ı ome roye a ar go. 
.._ !ar, oyuncaklarla oynuyorlar. ı d · 1 · 
\' Geçelim dokunmasın! yere dayandınız, bir yere bastınız mı yaıııyorsunu,. türü iiyor, emır enıyor. 

d~ ilrı ihtar, yarı emreder; yarı 'Tanıdık aileler, birbirlerini zi- Erkekler, çocuklarını cll<'rinde tutuyorlar, havalan· 1 İşte ? ~ü~denberi işke.n~e ha~:atı başlıyor. Beri 1 

öğleden gece yarısına kadar ça
lışırlar. Hepsinin eteklikleri si
yahtır. Kışın çok souk zamanlar
da ayaklarına tahtadan bir kun-

br azarlar gibi üst perdeden ba _ ıyaret ediyorlar. Bir •büyük ha - )dırıyorlar. İhtiyarlar, bitler içinde yüzüyorlar. Ko· J tarafta bU: ıhtı~ar ~an ç~kışıyo_r, ot?de ço~uklar o~-1 
•rılaıı betellenerek mekik doku • nım., sünnet çocuğuna bakıyor: lcaman farelerden bahse lüzum yok. Kedi gibi dol.ı· nuyor. Ellı yedı, ellı sckıze, ellı sekız, elli beşe, nı-, dra giyerler. içlerinde gü7.el olan-
• k k d' · · !arı da çoktur. r. - Benim evladım, bu mu? şıyorlar .. Bu elim vaziyet tamam dört aydanberi de· hayet . ır ye ıye 1.nıyor. . . Fakat tehlikeli mahluklardır. 
du~Okkabat, dolaşmaktan yorul- Dudakları tıtrıyor; burnunu çe- vam edıyor. Evıan beynelımlel konferansı be)hude. bır çareı Ekseris:nin birer dostu vardır. 
L.~ zurnacı ile birlikte, birer is- ke çeke, sulanan gözlerini siliyor. iSGAL GECESİ... hal arayıp duruyor. Fakat beyhude .. Dünya Yahu· B 

1 1 «· ... ı - un ar, ame elik yaparlar, öteberi 
L • e aldılar, ortada boşlug·un bir Arada bir patlıyan balonların 15-16 nisan 1938 gecesi Macar ve Çekoslovak dileri, Tuna üzerinde yüzen dindaşlarına yardun et· 
"'·• satatlar, az ve çok kazanırlar. ka-~ •tına oturdular. arkasından ağlamalar duyuluyor. hududunda küçük bir köy derin uykuda... Kapılar mek, kendilerini kurtarmak istiyor. Bu da bcyhud,,. 

<-u zançlarını karıların kazançlarile 
d, l'tna, yanık bir taksime başla- Orta oyunu, harcıalem nükte - vurulmıya başlıyor. Ilhak... l Zaman geliyor, bu 47 kişi biiyük bir sefalet için· birleştirirler, beraber yaşarlar. 
11 u· akat kalabalığın inceli kalın- !erini, tekerlemelerini bol bol har- Köylüler, evlerinden çıkarılıyor, cebren bir ka· de sanki yaşıyor. * 
),i dgultusu, zurnanın cırlak sesi- cıyor. yığa bindiriliyor. ve 57 Yahudi, Tuna üzerinde hali Macar hükumeti, eğer 1 eylUlde salı, Macar hu· Bir gece, İskete kahvesine git-

.\ e bastırıyor. Bütün bu gürültü, bu kalaba _ bir adaya bırakılıyor. dudları haricine çıkarmazlarsa, halatlarını kesece- tim. Petrenin önüne oturdum. 
~tıı tada bir ~kselen ince bir ka- lık, bu şenlik, sünnet çocuklarını, Çekoslovak hudud nınhafızları merhamete geli· ğini tebliğ etmiştir. Ninet adlı i>ir kadın geldi, kendi-

S<!st: • kısaca, çocukları eğlendirmek, a· yorlar. Yiyecek w içecek veriyorlar. O zaman ne olacak? 47 mülteci, Tunanın çamur- sini eskiden tanıyordum. Henüz 
ıı;; Oturun, ayol, çocuklar, birşey vutmak için değil mi? 1 Brafülv')a götürüyotlar. Fakat muvakkat bir 1 larına mı gömülecek?. genç ve güzel. On seneden beri so-

Cö l?ı.iYorlar. ı==:::=::===::=.:::=:==~=,".'=================~============~======:::===:-================ 
~'rü l"iilecek birşey yok. Fakat, B • H .. d ı • d kt J G • ı • h • ' ı~,1 .k~e~. küçüklerden daha me- lf 1 n 1 O ru une , IZ I azıne .. 
~~1 ' ıkıdebir kalkıp kalkıp ba -

~:~:'';,::.!::.:; ':.;::' başına ge 1e"1 er.. K nig lıt Para ile dolu sandıkların içle-
dııiıı~ubekıenenin orta oyunu ol- Şam_:ıanya ile uyutulan Hindli- Evlenı·ynr ve ' sı·nemayı • 

~~c~~a~::~:~~a:~ı:~:n~: nin 20,969 frangı çalındı ! t;rkediyor rrnden neler çıklı ? 
'lı4, kondu. Demek ki: Oyunu-
~~lt•'iazıcı.ı - Monmarteri görmeden, Mon- 1 kadar eğleneceksimz. Size Lü.zi- H a z •. n e n a 1 
"ııdu geçmedi, Asım baba, gö _ marterde bir gece geçirmeden Pa- de prezanta edeceğim. S ı 
'-ı,~ 1 • Zavallı Asım baba, ayak- risi terketmek doğru değ.ldir. Dansöz Lüız daveti memnun•.- b 

1 lıl ' ?Utnanın ahengine uydura- - Pekala ... Madem ki adet bu. yetle kabul etti. u u n a c a k ?. 
ılttd llıeydan. da döndü, dolaştı, Bu akşam gideriz, olmaz mı• . .. Ve Hindli doktor, Lüiz, Marsel 
Jt. il. Londrada tahsil ve Bombayıla ve dostu Alis gece bara gct\iler. 
~a ~balığın uğultusu, eskisinden doktorluk eden Hindli Şitüis Ma· Marsel, beyaz ceketini giydi, 
"'~a azıa devam ediyor. Asım tezgahtaki mevkiine geçti, oturdu. 
~)o; etrafa ümidsiz ümidsiz ha- Şampanyayı gümüş kovaya koy-
·~dı, nihayet dayanamadı, va!- du. Alis, biraz sonra müsaade al-

dı, gitti. Doktorla Lüiz bir köşPde 
~ıı~Usalım ... Susalım. Marselin hazırladığı masaya o • 
·ı~~~ ll<ınra ardında .kavuklu !urdular. Doktor Lüize: 
• l\qh '.kavuklu Ali sökün ettiler. - Fransız paralarını biln,ivo -
; ~~u~"lli Hamd:den sonra orta rum. Lı'.ıtfen benim yerime hc,abı 

~"lt un bu tek vefakar artisti görür müsünüz? ... 
'ly. tnuş; Fakat hala canlı. Dedi ve kendisine bir d.:ste 

~am -
pan;·a şişes:ni dcği~tırivoıd:ı. 

" ·~ b <""u a"!.ıdı. Pisekar, anahtar· banknot uzattı. Metrdotel 
\~ 

1 
kUYor; kavuklu ile tekt>rle

\ ~·~ ·atşılı\dı yuvarlıyorlar am-; 
. ~Vu llıak kabil dt>ğil. J 

lql.:ıı: ltlu da, bağırmaj!a meccur' 

l> il~ ~salım yahu. 
lır da h'dd ı· ,,, C. ı et ı: 

,,, UtiiJt" 
ı~ Uyü kesın de, oyunu

'" aynı" 1 
f ' ll,:. .J 'l ını. 

lt..ı "· h:raz \'atışır gibi old r 
~. • t 

n herkrs, kendi alewi~-
r~ 
. 4 oy 
~ Ot~Un;ı oynı:rken, sandalva 
~ :ıı tnıyanlar, sandalyada 

~ halde l. i görmediği içın 

nayan, 22 ağustosta Londraya gel 
mişti. 1 eylı'.ılde Marsilyadan va . 
pura binecekti. Birkaç gün Pa
riste kaldı. 

Geçen sabah, Monmarterde bir 
barın barmeni Marsel Marsel'den 
bir davetiye aldı. 

Pigal sokağında 35 numaralı o
telde ikamet eden Hindli doktor, 
Marsel ile bir gezinti esnasında 

tanışmıştı. Marsel: 

- Bılseniz, doktor demişti. Ne 

- Sıhhatinize! ... 
Doktor, kadehi masanın iiz~ -

rine bıraktı. Başını eğdi. Gözle -
rini kapadı. 

Ertesi sabah gözlerini açtığı za
man kendisini Bi.şa hasta nesinde 
bir yatakta buldu 

Ceketini istedi. Ceblerine baktı. 
Gece ceketinin bir cebind 112 İn

giEz lirası, ötekisinde de 1000 
frank vardı. İngiliz liraları ile 

franklar kaybolmuştu. 

(Devamı 7 inci sayfamızda) 

J ıınc Knigbt 

Sarışın, güzel ıııavi gözlü, yirn11 
beş yaşında sevimli yıldız JuM 
Knight evleniı·or. 

June; .,l\fata - llari», •Brodvay 
melodisi• filmlerini çevirmiş, llfo
ris Şövalyc'ye partöner olmuştu. 

Sevdiği, Teksaslı bir petrol fı. 

nıilidir. Bu; scviınli artistin ilk 
izdivacı değildir. Vaktile Pol A· 
mer'lc e\•lenıni~ti. Fakat dokuz 
gün sonra boşandı. 

Tanfieldin gizli hazınesi7 Belki 
bu da yeni bir darbı ınesel olacak. 
Herhalde muhakksk olan bir şey 
varsa o da Londra gazetelerinin 
böy].~ bir hazine ,ıe çal,, meşgul 
olduğudur. Asıl meşgul olan ala
caklıların haddi, hesabı bellı a~
ğ;l!. Yakın. zaman.ı kadar Londra 
pi) asasında birfrıci derecede bir 
nüfuz sahibi olan Tan!ield hıleli 
surette iflas ettikte'1 soııra y~di 

sene ağı.r hapse mahk(ı.n olmuş, 
alacaklıları da paralarını kurtara
bilmek üzere oradan oraya baş -
' ı:rmaktan başka çare göreme -
mişlcrse de henüz hunları mem -
nun edebilecek bir yol !>uluna -
mamıştır, 

Tanfieldin genç ve güzel bir ka
dın olan Amerikalı karısı Fran
sa.ya gitmiş, giderken yükte ha
fif pahada ağır ne varsa oraya gö
türmüştür diye Londrad·ı!'! da ken 
disini takib edenler olmuştur. 

Mahkeme namına mı.ifüsm emla
kini tasfiye edecek olan if!a• ma
sası vekili Parise giderek A'1.eri
kalı kadını aramış, bu!•mamıştı. 

Şimdiye kadar cSon Telgraf• bu· 

na aaır olan tafsilatı ht,!i!sa ettı. 

Yeni gelen İngiliz guz 0 tclerinde 
okunduğuna göre Lond•:adaıı Pa
rise gönderilen diğer bir vekil A
merikalı kadını bulmuş, konuş -

muşt:ır. Kadın hasta olduğıı için 
yatağından çıkmamaktadır E·. ,_ 
la bir takım asabi hareketerde 
bulunmuş, baygınlıklar geçirmiş 

ise de sonra iyileşmiştir. 

(Devamı G ıncı ııa.hlfemU.de) 

kakta dolaşıyor. Bu haya~a on 
dokuz ,yaşında atılmış. Buna rağ· 
men travetini muhafaza ediyor. 

- Eğer benı o zaman görmüş 
olsaydl,Il, diyor. Mutlaka gönül 

verirdin! O kadar minyon, o ka
dar sevimli bir kızdım. Bütün gö
renler hayran oluyorlardı. 

Birdenbire sözünü kesti. Dışarı
dan gelen gürültüye kulak verdi. 
Ve hemen yerinden kalktı, tez
gahın arka tarafındaki küçük o
daya gitti. 

Bu sırada kapı açıldı, içeri bir 
kadın girdi. Ve: 

- Baskın var! Baskın! .. 
Diye bağırarak düştü, bayıldL 

Yerden kaldırdık, ,ı· üzüne su serp
tik, kolonya koklattık. Kendine 
geld·i: 

- Güç kurtuldum! ... 
Dedi. Ninet, küçük odanın ka· 

pısından başını çıkardı, sordu: 
- Polis müdüriyetinin otomo

billeri mi' .. 
- Evet ... Hepsi doldu ... Bir de 

otobüs var. Oıru doldurmıya ça· 
lışıyorlar ... 

Ninet bana hitaben: 
- Senin için bir korku yol< Git, 

gör ... 
Dedi. Sokağa çıktım. Ki'nseyl 

göremedim. Caddeye doğru iler
ledim. Polis otomob!lleri ve oto
büs köşenin öte tarafında duru
yordu. Hep.;i de dolmuştu. Yan
daki sokaktan iki polis geldi ge· 
celik fistanlı ve kırmızı terlikli 
bir kız getirdiler. Kız yalvarıyor
du: 

- Ben aile kızıyım . Ekmek al
mıya gidiyordum. 

Polisler gülüştüler. Onu da O· 

tobüse tıktılar. Kendileri de yan
larına oturdular 
Kapıyı kapattılar, hareket etti

ler. 
İskete kahvesine dôndüm. Ni-

net merakla sordu: 
- Kaç kız yakalamışlar? ... 
- Yirmi beş ... 
- Şimdi onları Pruvere götü-

rüp bırakırlar Yine geri döner
ler. Ne ise bu akşam ucuz kurtul
duk. 

Bu sırada gelen bazı kadınlar 

baskını anlatıyorlar, tutulanların 

isimlerini sayıyorlardı. 
Cezayerli Nini, Küçük Pat, 
Nini sordu: 
Fransuaz, ilah ... 
- Fransuaz da yakalandı mı! ... 

Vah, zavallı! ... Dört gün yata
cak. Bir saat evvel tutulmuş ol
saıydı bir gece depoda kalmakla 
kurtulacaktı. Anlıyamadın mı? .. 
Muayyen saatten sonra yakala
nanlar dört gün hapis olunurlar .•. 

- Muayyen saat ne? .. 
- Kışın yediden gece yarısına 

kadar. Yazın sekizden on ikiye 
kadar .. 

- Bu dört veya beş saat içinde 
serbestçe çalışıyor musunuz? .. 

- Evet ... Fakat bu saatlerdrn 
sonra sokaklarda dolaşanları po
lis tutar, depoya götürür. Bir ge
ce alıkoyar. Ertesi gün muayene
ye sevkede, <onr .ı bırakır ... 

- Seni hiç' ı kılandın mı? .. 

- Hayır! Ben saatimi bilirim. 
ayni saat harıcinde sokakta do
laşmam. Sonra haftada b:r gün 
muayeneye gitmek mecburıdir. 

Gitmiycnleri de ararlar, bulurlar. 
Benim günüm de mua)wendir. 
Cuma günleri.. Saat on birde gi
derim. Geceyı orada geçirirım. 

Ertesi gün çıkarım bir hafta ser
best gezerim. Bu gün günümdü. 
Fakat gidemedim ... 

Sonra yine Fransadan bahsrtı i. 
- Zavallıya bir battaniye gö

türeceğim. Saat birde depoda bu
lurum. Zaten ben m de muayC'ne 
günüm. 
Parmaklarında bir çok s .. 'ıte 

bir çok sahte yüzükler bulunan 
bir kız söze karı tı. · 

- Benden paso ... Arkadaşları
(Denmı 7 inci de) 
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600 lirayı çalan 
vankesicitutuldu 

Üç gün evvel meçhul bir yan
lı:escfi Sarıyerde esbabı emlaktan 
Yusuf ismind(! birinin cebinden 
600 lira para çalarak savuş -
muştu. Yusu!un şlkAyeti üzerine 
faaliyete geçen emniyet ikinci şu
be üçüncü kısım memurları bir 
kaç saat zarfında paranın sabı -
kalı Arnavud Mustafa tarafından 
çalındığını tesbit etmİ§ ve kendi
sini yakalamışlardır. Mustafanın 
çaldığı paralar tamamen sahibine 
1ade ~lmlştir. 

Dedikodu yüzünden 
llüyükderede Çayırbaşında Ca

mi sokağında oturan Cahide ve 
Havva isminde iki genç bayan bir 
dedkodu yüzünden çıkan kavga 

• netices'1ıde ayni sokakta oturan 
Güldane isminde bir kadın: sokak 
ortasında fena halde dövmüşler
dir. Kavgacı bayanlar !Yakalana -
rak mahkemeye verilmişlerdir. 

Elindeki şişelerden 
yaralandı 

Be§iktaşta İm.ıımzade cadde -

sinde 64 numaralı evde oturan Na 
dirin 6 yaşındaki kızı Ayten e
linde su şişe.~ile sinemaya gider
ken düsmüş ve kırılan şişe par
çalarile muhtelif yerlerinden ya
ralanmıştır. 

Tramvaya asllma· 
nın cezası 

Şoför Ferldin idaresindeki 2989 
numaralı otomobil Galatada bir 
tramvayın arkasında asılmış bu
lunan Buhur oğlu Baruh isminde 
7 yaşında bir çocuğa çarparak a
yağından yaralamıştır. 

Sanayicilerin 
Dünkü 
Toplantısı 

Sanayi Umum müdürü Re§adın 
daveti üzerine sanayiciler dün 
öğleden sonra Ticaret odasıııda 

toplanmışlardır. Saat iki buçukta 
müzakereye başlanmış, toplantı

ya mevzu teşkil eden •Teşviki sa
nayi kanunu• nda yapılan ban 
tadilat hakkında izahat vermek 
üzere ilk olarak Reşad söze baş
lamış, yapılan tadilatı etraflıca 

anlatmıştır. 

Teşviki sanayi kanununda ya
pılan tadi!Ata göre mevaddı ipti
daiye ve makine resimleri indi -
rilmlştir Bundan sonra hariçten 
getirilen makinelerden, makine -
nin kıymetine nazaran yüzde bir 
buçuk nisbctinde gümrük resıni 

alınacaktır Ve bu hususta eski· 
den tatbik edilen formalite tama

mile kaldırılmıştır. Ancak, sana
yi erbabı mevaddı iptidaiye hu -
susunda, senelik ihtiyacını tesbit 
ederek Vekalete bildirecektir. Ve 
makine veya makineler getirte 

rek faal~etini tevsi etmek istiyen 
fabrikatörler bu suretle istihsal
lerini arttırmış olacaklarından 

Maliye Veka.Jetine müracaat ede
rek •tevsio müsaadesi almak mec
buriyetindedirler. Makineler mu
amele vergisinden de istisna edil
miştir. 

Saanyi Umum müdürü, \lZun 
ve mufassal izahatından sonra sa
lonu dolduran sanayicilere fikirlr

rini sormuştur. Bir çok kimsele.: 
söz alarak fikirlerini izah etmiş

ler, dileklerini söylemişlerdir. Sa
nayi Umum müdürü de mukabe
lede bulunarak hepsine ayrı ay· 
rı izahat vermiştir 

Bu toplantı, hararetli münaka
ş.:ılar ve fıkir teatilerile iki saat 
devam ettikten sonra Sanayi u

mum müdürü Reşadın tekmil sa
nayiciler<' hitaben söylediği ucuz 
ve bilhassa iyi kalitede mal çı

karmağa her şeyden evvel bir 

mcmlek"t işi olarak gayret etmc

IPri hakkındaki hararetli sözlerile 
ıona ermiştir 

Bir kamyon moto• 
siklete çarptı 

Dün akşam üzeri ZeJrekten geç 
mekte olan şoför Abdullahın ida

resindeki 3628 numaralı kamyon 

ile ani olarak karşısına çıkan Ra
şid isıninde birinin bindiği moto
sikletle çarpışarak her ikisi de ha

sara uğramışlar, çarpışma esna
sında yaralanan Raşid tedavi al
tına alınmıştır. 

Denizde yüzerken 
Vefada Darülhadıs sokağında 15 

numaralı evde oturan Muharrem 
oğlu 12 yaşında Alaeddin UnJ<a

panında denizde yüzerken arka

daşı Mehmed oğlu ismailin itme
sile rıhtıma. çarparak ayağından 

ağır surette yaralanmış, Cerrah
paşa hastanesine kaldmlarak te
davi altına alınmıştır. 

Bisiklet bir kızı 

çJğnedi 
Osman oğlu Salahaddin ismin

de birinin idaresindeki bisiklet üs 

küdarda Hasan kızı Hanifeye çar
parak yaralamıştır. 

Bir mGtÖr parçalandı 
Dün gece saat bir raddelerinde 

Harem açıklarında arkasında bir 

kaç çöp mavnası takılı bulunan 

bir romor kör suların cereyanına 

kapılarak Marmaraya doğru sü
rüklenirken o civarda demirli bu 

lunan İnebolulu Cemal kaptana 
aid kum yüklü Hüdaverdi motö

rüne çarpmış ve motörü batır -
rnıştır. Motörde bulunan 4 tay
fadan üçü kurtarılmış, Mustafa 
ismindeki taıyfa bulunamamıştır. 

Ticaret 
Filomuz 

(Bırinci sahifeden duam) 
dı kabı.! etmeleri şarttır. 

MAAŞLARA ZAM YAPILIYOR 
Bundan sonra ticaret gemile -

rinde çalışanların maaşlarına zam 
yapılması ve bu suretle kendile
rinin terfi edHmeleri ve ayni za
manda daha fazla randunan vere
bilecek bir hale sokulmaları ka
rarlaştırılmıştır. 

YALOVA HATTI 
Diğer taraftan Yalova hattın~ 

iki yeni ve çok sür'atli vapur tah
sis edil .. cektir. Bu vapurlar Al
manyadan yakında limanımıza 

gelecektir. 
ÇİTİLİ MADEN SUYU 

Deniz Bank Çitili maden suyu
nu da işletmek ve bu suretle bu 
kıymetli sudan halkın istifadesini 
temin eylemeği kararlaştırmış • 
tıı. 

Yapılacak işler hakkında ma -
lürnatına müracaat eden bir mu
harririmize Deniz Bank Umum 
müdürü Yusuf Ziya Öniş demi~
tir ki: 

•- Çitili maden suyunu işlet
mek istiyoruz. Yalova hattı için 
zaten iki yeni vapur sipariş edil
mişti. Ticaret gemilerinde çalışan
ların maaşlarının arttırılması için 
bütçemize tahsisat koyacağız. Ev
velce Almanyaya sipariş edilen 
vapurlarımızın adedini İngilizle -
t"ın açtıkları krediden istüade su
retile yirmi beşe ibliiğ edeeeğiz .. 

Franko 
Tedbir Alıyor 

Londra 1 (Hususi) - Almanya
nın yaptığı son hazırlıklar ve bir 
Çek - Alman harbi ihtimali kar
şısında Franko da siyasi ve askeri 
bakımlardan ehemmiyetli hazır -
lıklar görmeğc başlamıştır. 

Franko, yabancı memleketlerde 
bulunan ve Burgos tabiiyetini ha
iz olan bütün İspanyolları İspan
yaya çağırmıştır. 
Diğer taraftan İspanya tahtına 

eski Kral Al!onsun geçirilmesi için 
muharebenin sonu beklenm>yece
ği ve bu ay sonunda Kralın davet 
olunacağı söylenmektedir. 

Almanya yeni bir ihtiyaca göre bayrak 
. h h b. . .. yapılıyor c 1 an ar 1n1 g oz e Cumhuriyetin onuncu yıldönü-

mü baıyramında, resmi ve hususi 

ala b l· ı ece k m •. ft. müesseselerin bayrak tedariki hu-
-, susunda pek çok müşkü!ata uğ-

ıradıkları gözönünde tutularak 15 

(Birinci sahifeden devam) 
beri yalanlamaktadır. 
SÜDETLERLE ÇEK HÜKÜMETİ 

ARASINDA 
Londra, 1 (Hususi) - Çek me

selesinin sulhen halli için çalışıl
maktadır. Lord Ronsimanın tev-
siyesi üzerine Prag hükumeti Çe
koslovakyayı Kanton esasına gö
re taksim ederek mahalli muhta-
riyetler temin edeeek olan bir tek
lü yapmış, bu teklif etrafında Sü
detlerle Prag arasında yeniden t.?
maslara başlanmıştır. Fakat ala
kadar makamlar bu temaslardan 
da bir fayda elde edilemiyeceği ve 
sadece sulh lehine vakit kazanı!-
mış olacağı kanaatını taşımakta

dırlar. Ancak bu defaki müzake
relerin tekrar bir çıkmaza girme
si veya bu yeni teklü etrafında r.
şağı yukarı bir uzlaşma elde edil
mesi için son söz Hitlerindir. Çün
kü Südetlerin şefi Henlain bu me
sele hakkında şahsan karar ver
memiş ve Hitlcrle görüşmeyi mu
vafık bulmuştur. 

FRANSA HANGİ YOLU 
TUTTU? 

Paris 1 (A.A.) - Alınan malO
mata göre Başvekil Daladiye, 
ordu encümenindeki iuıhatını üç 
kısına ayırmıştır. İlk kısunda Baş
vekil beynelmilel vaziyetten bah
sederek efkarı umumiyeyi telaşa 
vermek istememekle beraber bu 
vaziyetin ciddi olduğunu söyle • 
tir. 

İknici kısımda A vrupanın si -
liihları arasında bir mukayese yap
mış, Almanya, İtalya ve Maca -
ristanın haliha21rdaki mevcudla -
rile harb kuvvetlerini göstremiş. 
Fransa, İngiltere, Amerika ve Çe-

Makineye 
-

koslovakyaya karşı yapııacak 

muhtemel bir taarruzda harekete 
geçecek kuvvetler hakkında tah
minlerde bulunmuştur. 

Üçüncü kısunda Başvekil silah 
imalatı ve derpiş edilen program
ların tatbikinde elde edilen neti-
celer hakkında izahat vermiştir. 
Dadaliye, 40 saatlik hafta kaııu -
nunun yeni ahkamı sayesinde ima
latın artacağını ve malzemenin 
komşu memleketlerinkine yakın 

bir halde çıkarılacakını kaydet
miştir. 

Başvekil rn36 senesinde kabul 
edilen döt senelik si!Ahlanma pro
gramının normal bir şekilde tat
bik edlldığini ve bilhassa ordusu
nun motörleştirilmesi hususunda 
elde edilen netccelerin ümidin 
fevkinde olduğunu temin etmiş
tir. 

Netice olarak Dalad>ye demiş -
tir ki: 

cFransa için takib edilecek iki 
siyaset vardı: Ya taahhüdkrin 
üasını temin ederek büyük bir 
devlet olarak kalmak, veya harici 
hadiselerle alakadar olmıyarak 

bir nevi bitaraflıkla iktifa etmek.-

Bu iki sy.asetten birincisini t:?r
cih etmiştir. Bu siyaseti tatbik et
mek imkAnını bulmak içindir ki 
hükOmet bilhassa fazla mesai ile 
1stihsalatı arttırmak la21m~ldiği 

kanaatine varmıştır. 
PRA("; ELÇİSİ BERLİNE 

GİDİYOR 
Prağ 1 (A.A.) - İngilterenin 

Prağ elçisi, Henderson ile görüş
mek ve kendisine vaziyet hakkın
da malı'.ımat vermek üzere pek ya
kında Berline hareket edecektir. 

verirken 
-----

Almanyada gizli ve 
m ü h i m i ç ti m a la r 

yapı laca k 
Paris 1 (Hususi) - Hitler, cu

ma günü saat 18 de kabJıeyi gizli 
bir toplantıya davet etmiştir. Ka
bine içtimaından sonra Rayihşta
ğın da fevkalade bir içtlıııaa ça -

1 

hususi ve mahrem birer davet -

name gönderilmiş olduğu söy • 
lenmektedir. 

Ayni zamanda tayyare ihtiyat 

zabitan ve efradının seferber edil-
ğırılması muhtemeldir. 

Bundan ,başka ordu, donanma miş oldukları ve yeni biI takım 
ve hava kuvvetleri reislerine de tedbirler alınmış olduğu rivıeyet 
gizli ve fevkalade bir içtima için edilmektedlr. 

• • • 
Musolini de faaliyete geçli 
Ro:na !. A. A. -
Mussolini, çarşamba günü ev

vela Papanın mümessili, sonra da 
halen Piza şehrinde oturan Bul
gar kralı Boris ile görüşmüştür. 
Diğer cihetten Kont Ciano, A-

merika sefiri ile bir müliikat yap-

mıştır. 

Romanın siyasi mahfelleri bu 

görüşmelere hususi bir 

yet atfetmektedirler. 

ehemmi-

••• 
Führer Çeko~ovakyadan 

neler istiyecek 
Paris 1 (A.A.) - Madam Ka -

buni yazıyor: 
Hitler yakında mühim beya -

natta bulunacaktır. 
Führer, beyanatının metninde 

Südet'ler için açık ve tam biI 
muhtariyet verilmesini, Çekoslo
vakyanın bütün ittifaklarının fes
hedilmesini ve Berlin ile Prağ a
rasında evvelce Polonya ile imza 
edilmiş olan Berlin ademi teca·.>iiz 
misamına mümasil bir mısak im
za edilmes'.ni istiyccektir. Nihayet 
son blr nokta daha vardır ki, o da 
Almanya ile Çekoslovakya aras111-
da bir gümrük ittihadının imza e
dilmesid:r. 

Hitlerin bu hususların kabul e
dilmemesi takdirinde Südetlcrin 
son senelerde uğramış oldukları 

felaketlerin derhal h<tama ~re -
reğini çünkü Alman kuvvetinin 
müzaheretine gü~nebilcceklcrini 
ilave edeceğ söylenmektedir, 

Führerin Nurenberg kongresinin 
hitamına kadar işleri tacil etme • 
si muhtemeldir. Diğer taraftan 
geee geç vakit Südet şeflerinin 
İngiliz projesnn ilk kısmını ka-

bul etmiş oldukları haber alın -
mıştır. 

lmralı hapisanesinde 
tedkikler 

(Birinci sahifedrn devam) 
tedir. Oradaki mahpuslar açık ha
vada muhtelif ziraat ve sanayi 
şubelerinde çalışmaktadırlar. Fay
dalı neticeler alınmakta olması 

hasebile İmralı hapishanesi kad
rosu genişletilecektir. 

İmralıdaki hipashane teşkila -
tını ve oradaki mahpusların çalış
ma şekillerini tetkik etmek üzere 
bu sabah Kalamış vapurile im -
ralıya bir heyet gitmiştir. 

Adliye Vekili Şükrü Saraçoğ!u 
ile Adliye Vekaleti, matbuat mü
messilleri ve diğer bazı davetli -
)erden mürekkep olan bu heyeti 
hamil bulunan Kalamış vapuru 
saat 8,20 de köprüden hareket et
miştir. Heyet akşama kadar İm
ralıda kalacak, alqam geç vakit 
yine ayni vapurla köprüye döne
cektir. 

inci yılda da ayni zorluklarla kar
şılaşmamak için Sümerbank Fes
hane fabrikası teşkilatını tevsi et
miş ve bu husustaki ihtiyacı ön
lemek üzere tertibat almıştır. 

Dahiliye Vekaleti, şimdiden 

mezkOr müesseseye, ihtiyaca k~fi ı 

dereeede bayrak sipariş olunması 
hakkında tekmil vilayetlere birer 
tamim göndermiştir. 

Sümerbank Feshane fabrikası 
vasi teşkilatile, en iyi kalitede ve 
kanuna uygun şekilde ba;yrak i
mal eden bir müessese olmak iti
barile bütün hususi müessseler 
bayraklarını şimdiden Feslıane 

fabrikasına sipariş edebilirler. 

Esnaf 
Koopei·at~fleri 

Enaf koopcratülerınden fayda
lı neticeler alındığından koope -
ratülerin adedi gitgide çoğalmak
tadır. Bu arada bir de cMaran -
gozlar kooperatifi• kurulması hak 
kında alakadarlarca tetkikata baş 
lanmıştır. 

Tetkikat yakında ikmal edile -
rek kooperatifin kurulması hak -
kındaki muamele sür'atle tekem
mül ettirilecektir. 

Aleni teşekkür 
Eşım Melihanın sekiz aydanber! 

çekmekte olduğu ıztırabı bize üç 
!(Ünde unutturan Gül!ıaı:e hasta
nesi nisaiye profosör;i Bay Ali E
ratla alenen te<;e'<ki.or ve mınnet
taı·Jığımı ilana gazeteniz;n tavas
sutunu dileriz. 

Hayri Taşçıoğlu ve eşi -·--·--··- ----··"·•"-
ZAYİ 

İstanbul Hukuk Fakültesinden 
aldığım hüviyet cüzdanımı kay -
bettim. Yenisini alac~ğımdan ltilk 
mü yoktur. 

Süleyman Aydın -----·--·-. -
Beyoğlu Üçüncü Sulh Hukuk Ha-

kimliğinden: 

Bahar, Asp36iya ve sairenin müş
tereken mutasarrıf oldukları 4700 
lira muhammen kıymetli Beyoğlun
da Şahkulu mahallesinde Karanfil 
sokağında eski 67, yeni 37,37 35 sa
yılı hane ve dükkanın tamamı şu
yuunun izalesi için açık arttırmaya 
konulduğundan l/10/938 cumartl!Si 
günü saatll den 12 ye kadar Beyoğ
lu sulh mahkemesi başkatipliğin

ce satılacaktır. 
Arttırma bedeli muhammen kıy

metinin yüzde yetmiş beşinin bu
lursa o gün ihale edilecektir. Bul
_,;,.dığı uıkdirde ikinci arttırması 

on 'beşinci güne 15/10/938 cumar
tesi günü saat ll den 12 ye kadar 
icra olunacak ve ençok arttırana 
ihale edilecektir. Gayri menkulün 
evsafı mahkeme başkatibi nezdin
deki 938/9 No. Jı dosyada yazılı ol
duğundan anlamak istiyenler orada 
okuyabilirler. 

2 - İhaleye kadar birikmiş Mali
ye vergileri, belediye, vakıf icaresi 
ve dellfıl'!Ye ile 20 senelik e\•kaf ta
viz bedeli müşteriye aittir. 

3- Arttırmaya girmek ist>:cenler 
muhammen kıymetin yüzde yedi 
buçuğu nisbetinde teminat akçesi 
veya ulusal bir bankanın teminat 
mektubunu getirmeleri şarttır. 

4 - Arttırma bedeli ihaleden iti
baren 5 gün içinde mahkeme kasa
sına yatırılaeaktır. Aksi takdirde 
ihale bozularak farkı fiat ve zararı 
ziyan ve faiz bili hüküm kendisin
den alınacaktır. 

5 - 2004 numaralı icra ve iflas 
kanununun 188 inei maddesine tev
f;kan gayri menkul üzerindeki ipo
tek sahibi alacaklılarla diğer alaka
darlar g.,yri menkul üzerindeki hak 
!arını ve husnsiyetile faiz ve masa
rife dair olan iddialarını isbat için j 
ilan gününden itbaren 20 gün çinde 
evrakı müsbitelerilc birlikte satış 

memuruna müracaat etmelidir. Ak
si takdirde hakları tapu kütüğü ile 
sabit olmıyanlar satış parasının 

payl;;şmasından hari~ kalırlar. 
6 - Şartname muhakeme d;van

hanesinde herkesin görchikceği 

yerde asılmıştır 

Fazla malı'.ımat istiyenfor 938/9 
sayısile Başkfıtipliğe müracaatı ilan 
olunur 

Gizli h . ' azıne .. 
(5 inci sahlfeden devam} 

Fakat kadının gene hasta oldu
ğu söylenmektedir. Vekil ı.endi
sile görüştükten sonra Londraya 
dönmüş, gazetecilere seyahatinin 
neticesine dair bazı şeyler anlat
mıştır. Bundan anlaşıldığına göre 
Tanfield'.n kansı ne olduğunu bil
mi~erek; evvelce bir takım ka -
ğıdlar imzaladığını, kocasına bir 
çok kimselerin gelip gittiğini söy
lemiş ise de öyle gizli hazineye 
dair birşey bilmemektedir. Hatta 
vekilin ~diğine gö-re, kadı)ıın 
bugün parası da yoktur. İki ay
dan evvel iyileşip de Londraya 
avdeti de imkansız görünmekte
dir. Kadının anlattıklarından tah
kikat itibarile çıkan neticeye gö
re Tanfieldin daha bir takım ar
kadaşları olduğu anlaşlımakta -
dır. 

Bir taraftan Londra zabıtası giz 
lice tahkikatına dwam ededur -
sun iflas masası vekili Filips hi
leli müflisten alacağı olanlara va
ziyeti anlatarak mahud gizli ha
zineden ele birşeyr geçmediğini 

söy !emiş ve onlara" şöyle demiştir: 
- Kendi vesaitimizle tahkika

ta devam ederek müflisin gizli 
paralarını bulmak için araştırmak 
liizım geliyor. Bunun için de para 
la21mdır. Masraf etmek iktiza e
diyor. 

Bunun üzerine alacaklılar ve
kile itimadları olduğunu söyle -
mişler ve lazun gelen masrafı te
min etmek için kendisine alacak
larından yüzde 1 vermeyi kabul 
etmişlerdir Bunun üzerine vekil 
demiştir ki: 

- Tanfieldin All'Prıkalı karısı 
evvelce artistlik ediyordu. Tan -
field onu görmü~, sevmiş ve almış 
tır. Pariste kendini aradım, ye -
rini buldum. Bu kadın şimdi te -
davi ediliyor. Hasıl ettiğim kana
ate göre kadın giderken herşeyi
ni götürmüştür T:mf;eld yedi se
ne ağır hapse mahkum olarak ha
pishaneye giderken cebinde bir 
parası bile olmcyarak gidiyordu. 
Fakat tevkif edilmeden, mahke
meye sevkolunmadan evvel Tan
field paralarını s:ıl<Joınıştır. Tan
fildin birçok altınları olduğu söy
leniyordu. Tanfiel rn bu altınları 
daha evvel Amerika ya yollad ';iı, 
orada bankerler kralı Jakoba . 
manet ettiği zannedilmektedir . .i3u 
işlerde Tanfielde yarduncı olarak 
daha bir takun adamların çalış -
tıklan anlaşılmaktadır. Diğer ta
raftan Londra.nın ileri gelen bir 
mağazasında. Tanficlrl tarafından 
emanet edilmiş sandıklardan bah
sedilmektedir. Bu sandıklar oraya 
bir kadının namına olarak bıra
kılmıştır. Sandıklan'\ içerilerinde 
altın veya mücevherat bulunup 
bulunmadığı anlaşılmak üzere a
çılması için adliyece teşebbüsata 
girişilmiştir. Fakat bunların ıçin
de Tanfieldin çocuklarm; aid oyun 
cak gibi şeylerden başka birşe.y 

bulunmadığı anlaşılmaktadır. 

Yine tahkikata tıöre bu ma
ğazadan bir takım sandıklar da
ha çıkarılmıştır. fanfiP]d tevkif 
edildikten sonra mağazaya müra
caat edilerek bu sandıklar alın -
mış, diğerleri orada bırakılmıştır. 

Tanfieldin tevk'fi üzerine ora
dan çıkarılan bu sandıklarda ne 
vardı?. Adliyeyi, alacaklıları, ga
zeteleri meşgul eden budu.-. Tan
fieldin karısı Aınerıkalı Madlen 
bu işlerde mühim bir rol oyna -
ınış sayılmaktadır. 

İflas masası vekili giderek ha
pishanede kendisini gördüğü za
man Tanfield geçP:ı gür ona sa
dece şunları söylemişti: 

- Beneim olan şeylerden ma
lumatım yoktur. Mağazaya bıra
kılan sandıklara dair ise hiçbir şey 
hatırlamıyorum. 

Fakat sonra vekil tekrar gide
rek kendisini gördüğü zaman ona 

d• 
. - . ka•ıs n3 bu ışlere karıştıgı ıçın · e(Cğı 

bir takım mes'uliyetler gel rJıeld 
söylemiş, bunun ;;ıcrıııc 'fa .,.ı:en 
karısını her türlü mes•ulı) 
kıırtarmak için demiştir :ıd: ıııes'ıl" 

- Karımın bu işlerd; bır ıııes'ııl 
liyeti yoktur. Hileli iflast3n il" 

aaır 
olan yalnız benim. Bu~a. ,(iylt • 
tırımda olanların hepsını · 
meğe hazırım. nıJll" 

Lakin buna ilave olarak · ti1 
k

• . .. le~eıııı.ı 
um başka bir şey so· "" diJ;I 

İflas masası vekili kendi k~" . 
yaptığı tahkikatta Londra pda ııı' 
sasında ·buhranlı zamanları;.,la · 
takım bankerler arasında dın 

b .• ad•'ııı nıış olmakla tanınan ı.. ,iJld. 
şüphe etmektedir. Tanfıld \~~· 
de bu adamın rolü o_lduğu"3kadıı! 
medilmektedir. Şırndı}_e retti 

Londra piyasasında hilelı sıı b~ 
·n· . lık. m olrnııı 
ı as etmış ve ma u al'" 
takım banJ<erlerin bu ada~ ,.,r 
hinde yerdikleri ifadeler 1 rs' ]<arı· 
dır. Bu adam meydana çı ~· ,-1' 

Tanficldın h'lrlı ıflasın'~k:ı•· ı· 
rar perdesi de .açılmış olaC 
yorlar. 

1 
rı gt" 

Tanfieldin Londranın ı ~ fil • 
len kuyumcuların.dan ald•~ngı 
cevheratın kıymetı 20.oOOcd·r 1'-' 

·ı "-~ lirasına tahmin edilmei< ~1-ıııı· 
field son zamanlarda aıac3k.,dtı • 
talebi üzerine birçok ded•000 tn· 
!ara yol açan konağını 47, ))"'' 
giliz lirasına satın alınışUdc" ;.b' 
dranın zengı·n kürkçülcrın • ~udi 

·V 
raham Kaşer isminde bı! bU l"' 
evvelce d ey azıldığı üzeredd'" ~ır 
nağa sahib çıkmış, T•·ıfwl ıııiltil· 

• 'dd·a et nu satın aldıgını ı ı ·dı!ı' 
d bU 1 Ji.,.ı Fakat adliye nazarın a aJc 8d 

!ar sabit olmamıştır ~on j\br'b,ııı 
tarafından işgal edilmJŞ. 3~ lf 
Kaşer daha evvel davraııar ııııR' 

da 1<3 dl 
riye giremiyerek dışarı "u~'"ı 
tır. Tanfieldin konak!an · ~ 
söylenen mücevherattan . "ıcı' 

!< '"· ıl daha birçok para edcc_r k:~-ıııe 
malikti. Hisse senrolerı. 
eşya ile antikaları ,·ardı. b0n1' 

Alacaklılara gelince; lif~ . ·ıı .d 
Tanfieldden 40,000 Jn~ı ·JiZ lir>' ;l' 
karısından da 60,000 fngı ·ıe ~ş· J 
istemektedirler. T"nfield ' ,ıı• 
büt.. . 1 d"kl . paıaı~rı .. • e-f' un gız e ı erı , 1 rı " . 
para edeeek kıymetli şe' e~Jc! 0 

ye sakladıklarını söyliy•c~n &il~ 
alacaklıların hukuku ıe7~09~ı 
bilecek mi?. Bunun etra ıha ;ıJ.I" 
dikodular bir müdd€t d• prB fır 
ceğe benziyor. Bundan so got"' 

·0de ı~· 
lecek İngiliz gazeteJerı ·ıee'~ 
cek tafsilat da buHisa edı ) 
=======~d·ev~ 

(Dış politik~ 1;r 
-· -- 'b•r<ı,,.ı-

malın mübadelesinden 
1

01 ı•.~· 
Her iki tarafa da men~'ı; J<•l""d 
eden bu mwımelenin gıı. f~'~ 

• .-ib•· 
]ı bir tarafı olmadıı." " ~~ of 
gazetelerinin buyüıdeo ,o~1 ,. 

ı de • tı' kapılmalarına maha . ~er;· 
Fransa bu memlel<etlcr~ıı ret H 

b' ııc• J'l9' gisinc daha karlı '.' .,.ıct• 1 

lif etmiş de bu teklıf r Jt' 
değildir. gıı•1~ w 
Diğer taraftan A ln180 _,;dtP ıJ' 

rinin de uzun veya JusJl .11Jt ~ ,I' 
· 'iter• i tikraz muamclclerı 1 ~p I' 

sasiyet göstermelerine >" d' ,1
1

• 
tur. Bu paraları verc01'',~,,.ı. ıf 

'lir 8 ~r !ar da hesaplarını bı . _ 0111ı ~ 
dır. Biz hi~ şüphe ctnı•) .gıın , 
manya da bu derc«\::~,;ııd'-1 • 

tarla para bulsa, bu 'ct"I gıi,ıt 1" 
tifade etmekte tered ti 1,ı;ı' 
miyecektir. O halde bU ~ 
zum yoktur. l< f t/ 

Gerek Alman '"' ge"',ı;st•1 ır 
gazeteleri tarafındaP y•~'-

• jzllhl -"' 
bu hassasiyetin bır 1.-ıı• r-;' 'h bilir Fillı~ ' d "it ~ rı te arana : "l< t 1,1 
miş zamanlarda ~üçtl d•"·~~I' r 
ler, ekseriya büyü!< J<•' lı"· ,;ı' 
peyki olmuşlardır· F• .,, rt,)v,· 
!et vaziyetine düşın•"'J<il(il~ ,1' 
nudur lr.i, bugün, Jıeı!l ın Jt /.etti' 
Jetlerin kendileri, Jıe Jııll b~ 
pa sulhu i\in ınesııt 0 ş. ı;S 
yanı belirtmiştir. ,4. 



.... 

P9bri·le1'ı 
~· 1~ Tercüme ve iktibas hakkı mahfuzdur. Yazan: Ziya Şakir 
----...:;. Yalnız Son Tel dan redilecektir. 

Yaaa ••• demek ki, müsaviyiz, öyle 
illi? •. Saltanatta hiç bir şerikim 

tesir 

olmadığını göstermeliyim 
IJ . 

il suretle artık Mithat Paşa'nın bütün 
ve nüfuzu k ı rılaca k tı 

ıı 
ı~a tnukabil, meşrutiyet ta -

laxı da· 
~~- Aşkols~n, Mithat Paşaya ... 
• ·t ~kenin önünü, çabuk aldı. E· 'u dehşet siyasetini kulbn - ' 
·nU Ydı, meşrutiyetin istihsali için 
ar t'ıevver zümrenin ş;mdiye ka-
' ~Yar ettikleri fedakarlık -

. bb·· a olacaktı. Ve bütün te -

.l.ttı~er de akim kalacaktı. ... 
\iJ: tiaksadıınızı kolayca tat -
kbetıııek için bize engel olacak 
'«; ır -· . bi ~•anı kalmadı 
takYe, sevinmişlerdi. 

de Ço~ .. ~~ hadise, Sultan Hami
~ti lnükemmel bir ders ver -
~ •• .,: \re otuz üç sene, memleketi 
"""'1,..,ı • . 
ij~ !(! lÇlnde yaşatan istibdadın, 

lıa tııeı taşını teşkil e>mişti. 
lıbd·ş~ l!:ithat Pa~a olmak üzere 
lifıı;~ hatnide bu ilk sürgün tek
t.·ç~buı ettirenler, arası çok 
<it lt n ayni felakete kendileri 

:~an gitmişlerdi. 
v'-'TAN HAMİDİN İLK 

/\ ct)R•ETt 
t~an, pek kısa bir müddet 
ltıe~k·."" Mithat Paşa, (sada!et) 
llı.n ~gelmiş .. (Meşrutiyet) de, 

taı._ işti. 
"lıldikt . · · Daha meşrutiyetin ilan 
\ı:İlh ı gece, Sultan Hamid ile 
~at Paşanın arasında, derin bir 
~u~tıı açılıvermişti. 

\ı:;llıd lan Hamid, önündeki iki hü· 
t~ıı at·n • yani, Sultan Aziz ile 
11ıı:.:ı ~r.~radın - tahttan indiril
~an e onayak olan Mithat Pa
' ıı:kinmekte... Bilhassa, o
~~'ınd k Üzerindeki tesir ve nü
lıı. an adeta tevahhuş etmekte 

'1',ı..at· 1 k h ·~ı • sa tanat ma amma e -
· teld·· lJ1 n·· ıgt için, onun bu kuv -
~~Rild·Ufu2unu kıracak vaziyetle 
~ llu mühim meselenin hal

lıııiııı ana terketmişti. 
lı aJ ki bu zaman meselesi de 

~ılttYli vakit uzayıp gidecekti. 
' de geçen günler, bu iki mü· 

lııJa.~iYet arasında samimi bir 
~ ~ a haline gelecekti. 
ti gun, .. ıneşrutiy-etin ilan edil -

lt nun gecesi zuhura gelen 
~ bıx hadise, Abdülhamidin 
~ ına dokunmuş; işte o derin 
~~n açılmasına sebebiyet 

r ı. 

!;,.~ g" 
~ ~~-· ıneşrutiyetin ilanı şere· 
·~tak un şehir bayraklarla do
~~ -~~likler yapıldığı gibi 

~il b~Yuk bir funer alayı t~r-
1>. t~kk l'rıışti. Binlerce halktan 
~11 ilıı·;b bir kafile, Beşiktaş sa
, 'tııı-~~ geJ.erek nümayişler ic
' h!lerdi. Ve bu arada, o bin-

\' •lkın lisanından: 
~~.asın, Sultan Hamid.:. Ya

\_,11ıı~:lıat Paşa... Feı'<·adları 
~ "ili 
. ~di .. 

L ısınınin. Mithat Paşanın 
. •a 
ı} s rıştırılması, Sultan Ha-
'!~ ~o~ derece gü:ün ~ilmi~ti. 

d akikada Padisah, kal -
er· · 

) \' ın bir kin duymuş: 
\ ~ • aaa "- k 1t· M.. · ')le .. : '-"'me ı... usavı-

~ bır ~ fnı' ... Pekiiliı. Saltanatt:ı 
1 Yiın "1kiın olmadığını göster
lı,.'lıi . 

b' Ve artık Mithat Pa • 
~Iıı;~~ ~tü,, te•ir ve nüfuzunu 

\,~ '~iı~ 11Xar vermişti. 
l.ı:'.'%11 ı~ k Mithat Paşa Abdili
! ~lı: t u kararından bihaberdi. 
ı~, ı... ın nıunevverlerini et -
' -vp\ 

' ~. 8 ~ınıştı. Konağında bazı 
ı,. 'I' ~-•hlara kadar müza ke • 
l ı nı ıt g<'çiriyor; meb'nsan 

nır n bi 
~ ~~it .r an evvel açılması 
, ~ l~ti bır gayret gösteriyordu. 
~<ıı- llıalarda ekseriya içki de .. ye. ' 

ıçkı biruz fazlaca ka-

çırılınca, ölçüsüz sözler de söyle
niyordu, 

Nitekim bir gece Namık Kemal 
Bey, imalı bir söz söylemiş: 

- Eğer Sultan Hamid, bizim 
takib edeceğimiz hürriyet yolunu 
kapamak isterse, onu da hal' ede
riz. 

Demek istemişti. 
O mecliste bulunan müzevirler

den biri, edesi gün saraya ko -
şarak bunu Abdüllıamide haber 
vermişti. Esasen Mithat Paşadan 
kuskulanan Padişah, derhal giz
lice tahkikata girişmiş ... Mithat 
Paşanın da hazır bulunduğu o içki 
meclisinde, N aınık Kemal Beyin 
bu sözleri söylediği tahakkuk et
mişti. 

Sultan Hamid, Mithat Paşayı 
bir imtihandan geçirmek için, sa
raya celbederek, Namık Kemal 
Beyin İstanbuldan uzaklaştırılma
sını istemişti. Fakat Mithat Paşa, 
bu iradeyi derhal tatbik etmiye -
rek Namık Kemal Beye karşı mü 
samaha göstermişti. 
Namık Kemal Bey, susmamıştL 

Bilakis, Abdülhamid aleyhinde, 
feryada başlamıştı. 

Bu sırada, Namık Kemal Beyin 
mensublarından, harbiye mektebi • 

talebesinden (Ali Nazmi) Efendi 
isminde bir gencin dolabında ba
zı evrak yakalanmıştı. Bunların 

içinde: 
(Osmanlı hanedanı, hilafeti gas 

betmişlerdir. Binaenaleyh, hila -
fet tekrar asıl sahiblerine verilme
li, Mekke Şeriflerinin en yaşlm 
olan (Şerif Abdülmüttalib Haz -
retleri) ne biat edilmelidir.) 

Diye yazılı bir kağıd vardı. 

Abdülhamid, Ali Nazmi Efen -
diyi derhal tevkif ettirmiş ... Sa -
rayda teşkil ettiği bir heyet tara
fından, istintaka çektirmişti. 

Nazmi Efendi, o kağıdın ken
disine ald olduğunu itiraf l'tmek
le beraber, Namık Kemal Beye 
mensub olduğunu söylemekten de 
çekinmemişti. 

Sultan Hamid, Namık Kemal 
Beyin İstanbuldan uzaklaştırıl -
masını Mithat Paşaya bir daha i· 
rade etmiştL Fakat Mithat Paşa, 
bu iradeye de ehemmiyet verme
miş; hatti Padişaha karşı açıktan 
açığa infial göstermişti. 

Derhal konağına kapanmıştı. 

Babıiliden geleı> ~vrakı, hiddetle 
geri yollaınıştL 

(Devamı var) 

Ziyaretten sonra 
( 4 üncü sahifeden devam) 

ristan, Berlin - Roma mihverine 
bağlı olduğu halde bunun neti -
celerini elde edememiştir. Bı>rlin
Roma mihverine bağlı olmakla 
Macaristan meseıa Milletler Ce
miyetinden çekilmiş değildir. Son 
ra Almanya, İtalya ve Japonya 
grupuna da girmiş değildir. 

Alman matbuatının bu cihetler
den bahsetmesi bu itibarla mana
lıdır ki Macaristan haricl politi
kasında kendi harekatında ser -
best kalmayı istemekte ve buna 
dikkat etmektedir. Macarların 

ileri gelen bir gazetesi olan Pr;ti 
Hirlab'ın bu nokt:ı ÜZ<:'rinde yaz
dığı şey şayanı dikkattir. Bu g~
zete diyor ki: Macaristan bir ta· 
raftan küçük itilaf devletleri ile 
müzakere etmekte, diğer tar~f -
tan Almanya ile de konuşmakta
dır. Fakat kendi son sözünü mü
nasib gördüğü zaman gelince söy
liyecektir. Bu hareketin manası 
iki yüzlü bir politika takib etmek 
değildir. Olsa olsa Macaristan he:n 
İtalyanın, Almanyanın ve Lehis
tanın samimt dostu olarak kala
cağı gibi diğer taraftan da sul
hun kuvvetlenmesi için küçük i· 
tiliif devlellerile teşriki l'T'.esai et
mi• olacaktır. 

İşte Peşti Hirlab'ın bu >Ö«ı0rin
den şu maan çıkıyor ki Macarlar 
haricl p0litikalarında k<>ndi hare
ketlerine sahih olmağı düşünü

yorlar. Bundan ayrılmamağa dik
kat edivorlar. 

Bu harici politik filiyat sah~

sında ne suretle kendini göstere
cek?. Macaristanın Almanyaya, 
İtalyaya yaklaşmasındaki selıeb 

gizli değildir. Macaristan Umumi 
Harbden mağlüb çıkarak ·riryanön 
muahedesini imza edine~ <'li 1<olu 

bağlanmıştı. Halbuki İtalya ol
sun, Almanya olsun Macarların 

bu muahedenin ağır şartlarından 
kurtulmak yolundaki emellerine 
müzaheret etmekten geri durmu
yorlardı. Onun için Macarların 

bir taraftan Roma, diğer taraftan 
Berlin ile anlaşması, oralarıı vak
laşması pek tabii görülüyordu. 

Fakat hele şu son bir seneden
beri cereyan eden vukuat gösterdi 
ki ortana bir Roma - Beri in mih
veri vardır ve İtalya artık Orta 
Avrupa işlerin<:' karışmamak yo· 
!unu tercih etmektedir. 

Almanya ile Avusturynnın ma
Iüm şekilde birlesmesi üzerine 
nıarttanberi Orta Avrupada yeni 
bir vaziyet göze çarpmak!adır. Ma 
caristan bütün bu halleri göz ö
nüne getirerek kendini Ye i3ıika
metini tayin eder gorüniiyor. 

Fransız ve İngiliz matbuatına 
gelince; onlar Macari>tanın kü -
çük itiJaf ile anlaşmasını, har:cı 
politikasında Macaristaıım Ber
line. Romaya karşı kendi hare -
katında serbest kalma•ını takdir 
ediyorlar. Çünkü rli"orlar, kücü·< 
itilaf devletleri de kendi varlık
larını muhafaza için Macari•tan 
derecesinde kıskanç b•ılunuyorlar. 
Bunların teşriki mesaisi Orta Av
rupada Almanyanır. nüfuzunun 
ilerlemesine karşı sulhı temin e
decek bir kuvvet teşkil eder fik
rinde bulunuyochc. 

BUGONliÜ PROGRAM 
18,30 Dans musk'.si (piak). l!l,50 

Spor musahabeleci: Eşref Şefık. 

19,15 Dans muskisi (pliik\. 19.30 
Konferans: Havacılık haftası, ha
va kurumu namına, Abidin Daver. 
19,55 Borsa haberleri. 20 Saat a
yarı: Grenviç rasatanesinden nak
len. Belma ve arkadaşları tara -
fından Türk musikist ve hal<t şor 
kılan. 20,40 Hava raporu. 20. 13 Ö
mer Riza Doğrul tarafından 1rab
ca söylev. 21 Saat ayarı: Orkestra: 

1- Linke: M3r~. 

2- Puçini: Manon. 
3- Kalman: Das varın noh 

zaytın. 

21,30 Saz eserleri: Tanburi Re
fik Şemsettin ve arkadaşları. 22,10 
Ajans haberleri. 22,20 Orkestra 
konseri: Novotniden naklen. M. 
Kemal Akel idaresinde. 22,50 Son 
haberler ve ertesi günün progra
mı. 23 Saat ayarı: Son. 
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Satılık kadınlar! İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 1 
(5 inci ııalıi.!eden devam) 

ma acıdım. Üç battaniyem gitti. 
Hiç birisi geri gelmedi. Halbuki 
ben on beş gün kaldım. Arayıp 
soran bile olmadı. Souktan don
dum. 

- Frasua hastalıklı bir kızdır. 
Her halde bir battaniye götümek 
132ım, Ben hazırlanmıya gidiıYo· 
rum. 

Ninit kalktı, gitti. Az sonra 
geldi. elindeki küçük çantayı gös
tererek: 

İçerisine, eski bir manto, ter
lik ve iki battaniye koydum. B:ti 
benim, biri de Fransuazın ... 

Dedi. Saate baktı ve ilave etti: 
- Daha bir çeyrek saat vak

tim var. 
- İlk evvel nereye g:deceksin?. 
- Pruver mevkiine. Mahalle 

kızları orada otobüs beklerler. 
Mevkide insanın canı sıkılmaz. 

Bütün polisler bizi tanırlar. Alay
la vakıt geçiririz. Sigara içeriz. 
Bazan iskambil bile oynarız. o
tobüs on iki ile yarım a-rasında 

gelir. hiç bu otobüsü gördünüz
mü? ... Hayır mı?... Şu halde an
latayım size... Bu, adeti\ seyyar 
bir tevkifhaneye benzer. Yirmi 
bölmesi vardır. içine hazan kırk 
kişi doldurdukları olur. Kondok
törler, polisler de başka ... Üst üs
te, sardalya istifi gibi... Kımıldan
mak imkAnı yoktur. İnsan boğu
lacak gibi olur ... 

- Neden bu kadar kalabalık? •. 
- Bir çok mevkilerce tutulan 

kızları alır da ondan.. . Bizim o
t-obüs yalnız üç mevkiin kızlarını 
götürür Fakat öyle hızlı gider
ki ... Hele Şanj köprüsü üzerinden 
geçerken yüreğim ağzıma gelir. 
Ve düşününüz bir ke<"e, şoför u
fak bir hata etti mi, haydi cub Se.n 
nehrine... Kurtulmanın imkanı 

yoktur. 
Karşıda oturan yaşlıca bir ka

dın: 

- Hakkın var, kızım... dedi. 
Bir kere bizim başımıza geldi. 
Mucize kabilinden kurtulduk ... 

Ninet heyecanla sordu: 
- Sahi mi? ... 
- Evet.. . Yirmi sene evvel ben, 

şimdiki gibi değildim. Güzel, şen 
ve şakrak bir kızdım. Bir gece 
nasılsa baskıncıların eline düş
düştüm. O devirde otomobil, oto
büs yoktu. Beygir koşulu büyük 
arabalar vardb- Bizi, bunlardan 
birine koydular. Tam göprünün 
üstünden geçerken her neden ise 
beygirlerden birisi ürktü. Haydi, 

•araba Sen nehrine. Arabada bu
lunanların hepsi boğuldu. Ben 
nasıl kurtuldum h313 hayret edi
yorum. 

N'net'in yüzü sapsarı olmuştu. 

Biraz sonra anlatmasına devam 
etti: 

- Polis müdüriıyetine gelince 
bütün kızlar avluya toplanırlar. 

Gardiyanlar üstlerini ararlar. 
Sigara, kibrit, çakı, iskanbil ka
ğıdı gibi şeyler alırlar, sonra hepsi
ni deponun büyük salonuna gö
türürler. Burada ne masa, ne sıra, 
ne de sandalye vardır. 
Yalnız köşelerin birinde, tava

na kadar yükselen bir yığın ot 
minder. Açtk gözlülük eder. atik 
davranırsanız birini alır, yere se
rer, üzerine yatarsınız. Yoksa 
tahtanın üzerine mantonuzu se
rip yatmak mecburiyetindesiniz 

Bazan bir minckrrde iki, üç kı· 
zın D·attığı olur. Eğer paranız var
sa beş frank verir, hususi hücere
de geceyi geçirirsiniz. Fakat hü· 
cerelerin sayısı ancak on ikidir . 
Ben, evvelleri hücerede yatıyor
dum. Sonraları beş frank vermeyi 
çok gördüm. artık umumi salon
da yatıyorum. 

Hem burada yatmak daha çok 
alaylı, .,ğ!enceli oluyor. İnsanın 
canı sıkılmıyor. Vakıa minderler 

katı, pis ama ... Ne çara ... 
Saat dokuza gelince baş hem

şire elektirik lambasını söndürür. 
- Sakın gürültü G·apayım de

meyiniz. Sessizce yatıp uyuyu-
nuz ... 

Der, çıkar gider Ben çantamı 
Açarım. Bijaınamı giyerim. Ter
liklerimi ayaklarıma geç.ririm. 
Mindere uzanırım 

- Hemen uyur musun? ..• 
- Hayır! Sigara içerim ... 
- Sigaraları alır demiştin? ... 
- Saklamasi güç bir şey değil 

a... Bir de .başınızı çevirince on 
beş, yirmi kızın sigaraları tellen
dirdiklerini görürsünüz. s:gara 
oyalar, k<?derlerini unutturur. 
Sonra bir parti de iskambil ~
narız. 

- Karanlıkta mı? ... 
- Hayır! Mum yakarız ... 
- Ya ertesi günü? ... 
Yedide baş hemşire gelir, ba

ğırır: Haydi kalkınız. hep"miz kal 
kar, mendilleri minderleri yer
lerine koyarız. Gardiyanlar, kapı
ları, pencereleri açarlar... Saat 
onda birer birer çağırırlar. dok
tor muayeneler:mizi y;.par. Has
ta olanları hastahaneye r,önderir. 
Olml/Yanları serbest bırakır ... 

H i K A YE 

Seyahat yorgunu 
( 4 ü ncü sahifeden devam) 

yer görmüşsün. Avrupayı baştan 
başa dolaşmışsın, Londraya git -
mişsin, Parisi gezmişsin, Atinaya 
uğramışsın, Belgradı karış karış 

tanıyorsun, Biikreşi bir Romanya
lıdan iyi biliyorsun. Mos1ı:ovada se
nderce kalmışsın. Bir mecliste u
yumanın ayıb olduğunu bilmez 
misin? 

Dedi. Hepimiz donduk kaldık. 
Kadın kısmı ne kincidir. Bayan
lardan biri derhal: 

- Bırakınız uyusunlar canım 
rahatsız etmeyiniz. Bayan Londra
ya gitmiş, Parisi gczr.,iş. Alinan 
uğramış, Belgradda hulunmu•, 
Bükreşten geçmiş, Moskovaya var
mış, bu kadar yer dolaşmış eh mü
sadenizle uyusunlar, zira seyahat 
yorgunudurlar. Allah kimseyi bu 
wız~;"!Ctte bırakmasın. Biz onun 
perişanlığını görmemek iÇin ba -
şımızı öbür tarafa çevirmiştik. 

FİLE 

1- İdaremizin Paşabahçe fabrikasındaki Wıammür dairesinin şart
name ve projesı mucibince tevsii ve bodrumda ambar tesisi işi her ikisi 
birden kavalı zarf usulile eksiltmiye konmuştur. 

il- Keşif bedeli tahammür dairesinin 14374 lira 83 kuruş, bodrumda 
ambar tesisi işinin 707.30 lira ki cem'an 15082 lira 13 kuruş ve muvakkat 
teminatı H31.15 liradır. 

III- Eksiltme 10/IX/938 tarihine rastlıyan Cumartesi günü saat 
11 de Kabataşta Levazım ve Mübayaat şubesindeki Alım komisyonun 
da yapılacaktır. 

iV- Şartname ve projeler 75 kuruş bedel mukabilinde İnhisarlar 
Levazım ve Mübayaat Şubesile Ankara ve İzmir Başmüdürlüklerinden 
alınabilir. 

V - Eksiltmiye iştirak etmek istiyenlerin fenni evrak ve vesaikinJ 
ihale gününden 3 gün evveline kadar İnhisarlar İnşaat Şubesine ibraz 
ederek ayrıca münakasaya iştirak vesikası almaları lazundır 

VI- Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile V inci maddede 
yazılı ehlıyet vesikası ve % 7,5 güvenme parası makbuzu Yeya banka 
mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarfların eksiltme günü en geç 
saat 10 a kadar yukarıda adı geçen Komisyon Başkanlığına makbuz mu 
kabilinde verilmesi 13zımdır. •5730• 

••• 
I- Şartnamesine ekli listelerde yazılı eb'ad üzerinden şartname 

mucibince 1 No. lı tipten 500 adet ve 2 No. Jı tipten 500 adet ki ceman 
1000 adet portatif içki sandığı açık eksiltme usulile yaptırılacaktır. 

II- Muhammen bedeli beheri 363.41 kuruş hesabile 3634.10 lira ve 
muvakkat teminatı 272.55 liradır. 

III- Eksiltme 16/IX/938 tarihine rastlıyan Cuma günü saat 11 de 
Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubaindeki Alım Komisyonunda ya
pılacaktır. 

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

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte yüzde 7,5 
güvenme paralarile birlikte yukarıda adı geçen Komisyona gelmeleri 
ilan olunur. •6012• 

••• 
I- İdaremizin Yavşan ve Çamaltı tuzlaları için memur, amele vt 

lüzumunda hafif yük naklinde kullanılmak üzere birer tonluk iki ade1 
kamyonet şartnamesi mucibince açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 

II- Muhammen bedeli beheri 2400 lira hesabile 4800 lira ve mu
vakkat teminatı 360 liradır. 

III- Eksiltme 17/9/938 tarihine t'astlıyan Cumartesi günü saat ıı 
de Kabataşta Levazım ve mubayaat §Ubesindeki alım komisyonunda 
yapılacaktır. 

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

V- Eksiltmiye iştirak etmek istiyenlerin kataloglarile karoseri şekli 
ve dahili taksimatını gösterir bir p13n ile benzin sarfiyatını gösterir 
fenni teklillerini ihale gününden 5 gün evveline kadar İnhisarlar Tuz 
Fen Şubesine vermeleri ve tekliflerinin kabulünü mutazaırunın vesika 
almaları 1"2ımdır. 

VI- İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte,yüzde 7,5 
güvenme paralarile birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri 
ilan olunur. •6013· 

İst. 4 üncü icra memurluğundan: mazsa borç 2280 No. lu kanunun hü
Sellin Yusuf Manalının İbrahim kümlerine göre beş müsavi taksitte 

Ahdurrahmandan borç aldığı 500 ödenmek iızere tecil edilecektir. Sa
liranın ödenmemesinden hacizli ve tış peşindir Talihlerin arttırmaya 

Osman Veliye temlikli dosyamız- girmezden evvel muhammen kıy 

daki tapu kaydına göre sultan Mus- metin yüzde 7,5 u nisbetind epey 
tafa han vakfından daya hatun ma- akçesi vermeleri wya mJ!i bir ban
hallesinin bü:yük yeni han alt katı kanın teminat mektubunu ibraz et

Çocuk eg" lenCeSJ• dışarı kısmı eski 3, 4, 5 yeni 2, 3, No. meleri lazımdır. Birikmiş vergiler
lu sağı han kapısı avlusu solu sa- le belediyeyt> ait tenviriye, tanzifi, 
bunhane ve arkası medrese duyarı ye ye delliıliye resimleri Ye vakıt 
ve cephesi han avlusu ile mahdut icaresi satış bedelinden ten;:il edi
m;Jı:tarı zırai gayri muharrer ve ta- lir. 20 senel'k taviz bedeli müşte
mamına (228) lira kıymet takdir riye aittir. 2004 No. lu icra ve iflas 
edilmiş olan _arsanın evsaf ve me-rkanununun 126 cı maddt,.inin 4 cü 
mesahası aşagıd~ yazılıdu·. fıkrasınca, bu gayrimenkul üwrin

( 5 inci sahifeden denm) 
yapılan bütün eğlencelerde, bil -
yükler, eğleniyorlar. Ve büyük -
lcr, küçüklerden daha fazla he
yecanlanıyor, daha fazla coşuyor
lar. 

Acaba, çocukluğumuzda, bizim 
namımıza yapılıp da büyükleri -
mizin eğlendJderi eğlencelerin es
ki hıncını mı alıyoruz, dersiniz? 

Çocuklar, bugün, eğlenemediği
nize şikayet etmeyin. İnşallah bü
yürsünüz ve siz de çocuklarınız 

namına eğlenceler yapar, kendi
niz eğlenirsiniz. Sıranızı bekle -
yiniz. 

Gayrımenkulun 2,3 N o. lu kısmın de ipotekli alacaklı far Je diğer ala. 
üstü tunuz kemerli bir bodrum o- kadaranın ve irtifak hakkı sahip
lup zemin. ve birinci kat pencere- 1 !erinin bu haklarım w nususile fa
lerde demır kepenklı ç~tısız yalnı~ iz ve masrafa dair olan iddialarını, 
etrafları mevcut dükkan m."hallı bu iliının neşri tarihinden itibaren 
ittisalinde bir kat harap dük.kandan 20 gün içinde evrakı müsbitelerile 
ıbarettır Hududu bermucıbı kayıt- bildirmeleri icab erler. Ak5i hal
tır, Umum mesahası 19 metre mu- de hakları tapu sicilile sabit olma
rabba'.dır. Takdır olunan kıymet dıkça satış bedelinin paylaşmasın
(228 liradır. dan hariç kalacakları ve daha fazla 

MAHMUD YESARİ Yukarıda hudud veevs~fı ve malumat almak istiıYenlerin 19/9/38 
mesahası yazılı gayrımenkuhi.n ta- tarihinden itibaren herkes:n göre
mamı açık arttırmaya konmuş olup bilmesi için açık .bulundurulacak 
10/10/38 tarihine rastlıyan pazarte- olan arttırma satışnamesile 37 /5387 
si günü saat 14 den 16 rya kadar ye- No. lu dosyasına müracaatları ilan '. 

Bir Hindli doktorun 
başına gelenler ni postahanedeki dairemizde açık, olunur. (9895) 
(5 llld aahlfembden deTam) arttırma ile satılacaktır. Arttırma, - ... -

Derhal zabıtaya müracaat etti. bedeli muhammen kıymetin yüzde Dr. Ali Riza Sağ 1 e 'I 
Zabıta, Lüiz'in de şampanya bedeli 75 ini bulduğu tırkdirde gaynmen- . . . 
olan 250 frangı verdikten sonra kul en çok arttıranın üzerine ihale 1 Bırıncı sın:f dahiliye 
uyuduğunu teshil etti. Sorguya edilecek aksi takdirde en son arttı- müte~ısı 
çekildiği zaman henüz kendine ranın taahhüdü baki kalmak üzere 1 Muayenehane: Beyoğlu Par·ı / 
gelmemişti. Bayıldı ve hastaneye arttırma on beş gün müddetle tem-, makka,p'., tramva y durağı. 
naklolundu. did edilerek 25/10/913 tarıhine rast- j Kabul saati: 16 dan sonra 
Şampanya'ya uyutucu bir madde lıyan salı günü saat 14 den 16 ya -- ··-

karıştırılmıştı. Ne vakit? Nasıl? ... 

1 

kadar yine dairemizde ikinci açık 1 13,7 Nı"rf 1 H> ı .{ J l\l 
Karıştıran ve paralar çalan kim? arttırması yapılacak ve bu ikinci, Recep Aj!"ustos 
Zabta bunu meydana çı.karnuya arttırmada da arttırma bedeli mu- 1 

\ 6 19 
alı ı ·or. hammen kıymetin yüzde 75 ini bul-

YJ 1!138, A y8, ü~o2,4, rlımll9 

1 EylQl ı Perşembe -
"stikla· Lisesi Direktörlüğünden: 

Regaib gecesi 

-
Yakıtlır v •• ,u Eıaat I- İlk; Orta ve Lise kısımlarına yatılı veya yatısız kız ve erkek talebe kaydına başlanmıştır. 

2- Bu yıl yeniden az talebe alınacağından mektebe girmek istiyenler bir an evvel müracaat etme

lidirler. 
3- Eski talebe eylülün onuncu giinüne kadar gerek mektubla, gerek mektebe başvurarak 
kaydını yenilemelidir. Eski talebenin eylülün onundan sonra yapacakları müracaat kabul edil
miyecektir. 

4- Sekjzinci ve on birinci sınıfların bütünleme ve engel sınavları eylfılün birinde, diğer sınıfların 
eylı'.ılün yedisinde başlayacaktır. 

5- İsliyenlere mektebin kayıd şartlarını bildiren tarifname parasız gönderilir. 
Adres: Şehzadebaşı Polis karakolu arkasL Telefon: 22534 

Güneı 

ôtte 
!.kindi 

Akt1.m 
Yat1& 

lms~ 

sa. d. .... d. 

5 27 10 43 

12 14 ~ 3\ 
15 55 Q 12 

18 43 lJ H 

~o ıo 1 36 i 
3 40 8 57 
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Nezle 
Bütü, gö_:tüs hastalık
larına yol açabili r : 

Fak at b:r tek 

GI~iPiN 

~. diş, adale ağnlarile diğer ağrılan en kısa zamanda ve en kat'I şekilde 

dlndir!r. Nezleye, ııoğuk algınbğına, grip~ ve emsali hastalıklara 
karşı bilhassa müessirdir. 

ICABINDA GÜNDE 3 KAŞE ALINABILIR. 
İs.im ve markaya dikkal Taklidlerinden s-1kınınız 

Şirketi Hayriyeden : 
Elyevm mer'i tarüenin Pazardan b ka ünlere aid kımıında 

muharrer • ve 239 numaralı seferlerin 10 Eylul 938 Cumartesi akşa· 

mına kadar ve Pazar günlerine mahsus kısmında yazılı 581 ve 593 

numaralı seferlerin • ve 11 Eylfil 938 Pazar günleri de yapılacağı 

muhterem yolcularımızın malılmu olmak üzere ilan olunur. 

Nafıa Vekaletinden : 
1 - 1/9/938 tarihinde saat on birde kapalı zarf usulile münakasas:ı

run yapılacağı 14, 18, 22 ve 26 ağustos tarihlerindeki Ulus, Cumhuriyet, 
Haber, Son Telgraf ve Resmi Gazete ile ilan edilen Diyarbakır - Cizre 
hattının beşinci kisım inşaatı münakasası görülen lüzum üzerine ayni 
§aftlarla 15/9/938 tarihine müsadif perşembe günü saat on bire talik 
edilmiştir. 

2 - 1/9/938 tarihinden itibaren müteahhitlik vesikası usulü lağve
dilmiş olduğundan bu münakasa için gerek eksiltme şartnamelerinde ve 
gerekse yukarıda isim ve tarihleri yazılı gazetelerdeki ilanlarda aranı
lacağı ilan edilen (Müteahhitlik vesikası) aranılmıyacak bunun yerine 
(Ehliyet vesikası) talep olunacaktır. • 

3 - Bu münakasaya girmek için ehliyet vesikası almak isti yenlerin 
refcranslarile diğer vesikalarını bir istidaya rapten münakasa tarihin
den en az sekiz gün evvel Vekaletiınize müracaat ederek ehliyet vesikası 

1 -

2 

.... s 

·-· 

Şişli Terakki Lisesi Direktörlüğünden: =ı 
Lise ve Ol(h son sınırl•rı n bUtUnleme ve Engel sınavlarına 1 
EylOI, Diğer sınıfların 7 EylOl'de batlanacaktır. 
Yeni mUracaatlar çoğaldığından 10 E ylOl 'e kadar kayıtlarını 

yenilemeyen eski talebelerl n yerleri mahfuz kalmıyacaktır. 

Kayıt itleri için L i se saat 10 - 16 arasınd açıktır • 

Eski 
BOGAZİÇİ 

Feyziati 
LİSELERİ 

Arnavudk öy Çi fte-saı-a ylar 

Yatısız 

Ana sınıfı ile ılk kısım en yeni ve modern tesisatla Bebekte eski Fransız Senjozef mektebi bina. 
sında: Orta ve V~e sınıfları Arnavutköyünde Tramvay caddesinde çii te saraylarda kız ve erkekler 
için ayrı dairelerde: Her gün saat 10 dan 17 ye kadar yeni talebe kaydı için Çiftesaraylarda Mekteb 
İdaresine müracaat edilebilir. 

~ İstiyenlere tarifname gönderilir. Telefon: 36.210 

talep etmeleri lazımdır. 1---------------------------'---------------

4 - Münakasa tarihinden en az sekiz gün evvel müracaat ederek 
ehliyet vesikası talep etmiyenlerin müracaatları nazarı itibara alınmı-
yacaktır. (3360) (5880) 

Mudanya Belediyesinden: 
1 - Eksiltmeye konan iş: Mudanyada mevcut elektirik tesisatına 

lli\veten 110 beygir kuvvetinde bir lokomobil ile buna nit teferruatı ıniha. 
nikiye ve inşaiyedlr. Ve eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

2 - Keşif bedeli 23707 yirmi üç bin yedi yüz yedi liradır. 
3 - Bu işe ait şartname ve evrak şunlardır. 

A. - Eksiltme şartnamesi. 
B - Mukavelename. 
C - Fenni şartname. 

D - Keşif evrakı. 

E - Proıeler. 

istiyenler proje ve şartnameleri Mudanya Belediyesile İstanbulda 
Galatada Assikürasyoni Jenerali hanında elektrik mühe;ıdisi Hasan 
Ha'ct Işıkpınardan görebilirler. 

4 - 9/8/938 den itibaren ihaleye konmuş olan bu ışin ihalesi kırk 

beş gun sonra yani 22.9.933 perşembe günü saat 11 de Mudanya Bele. 

dıyc ı·ncümenınde yapılacaktır. 

5-. Eksiltmıye girebilmek için isteklilerin 1781 liralık teminat ak

çesını vcy1 mutEber bir banka mektubunu ihale günü ihale saatinden 

bir saat evvel Belediye veznesine yatırarak makbuz alıp ihaleyı bu 

makbuzla gırmesi ve müteahhitlik vesika$ile mali vazıyeti bakında 

Ticaret oılasından alınan vesikayı ve işin ehli olduğuna dair Naiıa Ve

lcilctinin ehliyet vesıkasını göstermesi şart olduğu gibi cksilhne ve 

iha1ede 2490 sayılı kanun hükümleri caridir. ·548~ 

--
Istaabul Belediyesi i lanları 

Kilosu C insi 

977500 kesilmemiş gürgen 
792500 kesilmiş gürgen 
562900 kesilmiş meşe 

bir kiiosunun 
:nuhanımen bedeli 

1.40 
1.45 
1.45 

Belediye ve müesseselerine lüzumu olan ve yukarıda cins, miktar 
ve muhammen bedelleri yazılı bulunan odun kapalı zarfla eksiltıniye 

konulmuştur. Eksiltme 3/9/938 Cumartesi günü saat 11 de Daimi Encü
mende yapılacaktır. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İs
tekliler 2490 numaralı kanunda yazılı vesika ve 2500 lira 37 kuruşluk 

ilk teminat makbuz veya mektubile beraber tekli! mektublannı havi 

kapalı zarflarını yukarıda yazılı günde saat 10 a kadar Daimi Encümene 

vermelidirler. Bu saatten sonra verilecek zarflar kabul olunmaz. 
(İ) (5 602) 

T.C. ZiRAAT BANKASI 

Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye verecek 
Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf besab lurında en az 50 lirası bulunanlara senede 

4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plana göre ikramiye dağıtılacakbr: 

4 Acted 1,000 Liralık. 4,000 Lira 
4 » SGG » 2,000 )) 

4 )) 250 )) 1,000 il 

40 )) 100 )) 4,000 )) 

100 )) 50 )) 5,000 )) 

120 )) 40 )) 4,800 )) 

160 )) 20 3,200 ., 
liradan aşağı düşmiyenlere ikramiye ~ıktıiı 

ADEMi iK Ti DAR 

HôRVMôBiN 
Tabletleri Her eczanede arayınız . u' 

(Posta k utusu 1255 rt o rmobl n)Galata~ 

Nafıa Vekaletinden: 
Eksiltmiye konulan iş: .ıııaJi~ 

1- Marmara gölü iddihar seddesi ve boşaltma kanalı ile ı 
sınaiyesi keşif bedeli 724 310 lira 17 kuruştur. Jl 1 

2- Eksiltme 29/9/938 tarihine rastlıyan Perşembe günü sa•~aııır 
Nafıa Vekfileti Sular Umum Müdürlüğü su eksiltme komisyonu 
da kapalı zarf usulile yapılacaktır. lı) iı' 

3- İstekliler eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, bayındır 'fil' 
!eri genel şartnamesi, fenni şartname ve projeleri 36 Hra 25 J<uruŞ 
kabilinde Sular Umum Müdürlüğünden alabilirler. . u~;l 

4- Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 32 722 lira 45 J<tıf,: 1 
muvakkat teminat vermesi ve eksiltmenin yapılacağı günden. e~9 ·~ 
gün. evvel ~ilerinde bulunan ~ütün vesikalarla birlikte b~ ıst;ınsJ:ııı 
Vekalete muracaat ederek bu ışe mahsus olmak üzere vesıka 3 bi# 
ve bu vesikayı ibraz etmeleri şarttır. Bu müddet içinde vesika tale 
bulunmıyanlar eksiltmiye iştirak edeme~ler. sa8~ 

5- Isteklılerın teklı[ mektublarını ikinci maddede yazılı bı11 
bir saat evveline kadar Sular Umum Müdürlüğüne makbuz rnuk

3 

de vermeleri lazımdır. Postada olan gecikmeler kabul edilmez. 
,3357. ·5878• 

Türk Hava K.urum t~ 
25. ci Ter tip 

Büyük Piyangosu 
5. inci keşide 11 - Eylül - 938 dejir. 

Büyük ikramiye 50.000 liradır. 
Bundan başka: 15.000, 12.000, 
10.000 Liralık ikramiyelerl~ 
(20.000 ve 10.000 ) lirahk ik1 

adet mükafat vardır. 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengİll 

eden bu piyangeya iştirak etmek sure· 
t ile siz de taliinizi deneyiniz. 

, 
Nafıa Vekaletindeıı· 

Eksiltmiye konulan i ş: tı ~el 
1- Marmara gölü besleme kanalı ile imalatı sınaiyesi ;nşs• ti 

bedeli ·363 903• lira ,95, kuruştur. ,ti' f 
2- Eksiltme 29/9/938 tarihine rastlıyan Perşembe günü saat ,u ~ 

Nafıa Vekaleti Sular Umum Müdürlüğü Su Eksiltme Kornisyoı vı 
sında kapalı zarf usulile yapılacaktır. ·ı~ 

3- İstekliler eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, ~~. ~# 
işleri genel şartnamesi, fenni şartname ve projeleri • 18• lira " .J 
mukabilinde Sular Umum Müdürlüğünden alabilirler. J<urılf". 

4- Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 18 306 lira 20 n ,Sİ 
muvakkat teminat vermesi ve eksiltmenin yapılacağı günden ;;r ı# 
kiz gün evvel ellerinde bulunan bütün vesikalarla birJiJ<tC V ı r 
ile Vekalete müracaat ederek bu işe mahsus olmak üzere vcsı•c>ı~'' 
lan ve bu vesikayı ibraz etmeleri şarttır. Bu müddet içinde ' • 
lehinde ?ulunnuyanlar eksiltmiye iştirak edemezler. Jı ,-s9 , • 

5- Isteklilerin tekli[ mektublarını ikinci maddede yazı u!C'bl' 
•h saat evveline kadar Sular Umum Müdürlüğüne makbUZ ııı 
de vermeleri li\zımdır. • 0(<6' 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. ,3~1 

BeyGğ :u Vakıflar Di rektörlüğü Ha~ 
i\ılu 11an.mt:n 

Li ra K•. 

1031.25 

,J 
ıesini11 'ı 

Kasımpaşada Kadımehmed efendi mahal da~' 3 

Çeşme sokağında vaki 550 metre murabbaııı I 

170.00 
nın tamamı. b 111\e 
Hasköyde Hacışabanağa mahallesinin J{alaycı · tıı1 
kağında 46 No. lı arsanın tamamı. ·ıc ı' Q/ 

8 ı 5. 
Yukarıda yazılı gayrimenkullerin mülkiyetlerin peşin P3{n8 ıe51 ,,ı' 

25/8/938 tarihinden itibaren on gün müddetle uzatıtınıştır. 131 ;ıılt~1r 
938 Pazartesi günü saat 13 de komisyonda yapılacağından ıııiiı11 
yüzde yedi buçuk pey paralarile Akarat Mahlıilat Şubesıne 
!arı. (6008) ·ıSI 

ITRI.YAT "Ü"'El~j\S!:> DEVREDİLECEK !HTİRA ,., ' 
BERATI ARANIYOR ..,,sııl18 pey-

cTütün muamelesine aid usul ve Bahçekapı Hasan 
ameliye• hakkındaki ıhtira için alın. müracaat . 1~ıJI' ; . ·ııısl3 ,.ıl' 
mış olan 8 EylCıl 1936 tarih li ve 2226 d pO ı 8111 

numaralı ihtira beratının ihtiva etti Piyaskaya 
1 
ykakın a :at;lı1' ,~rı" 

yerı ıra ı vey p eP""' 
ği hukuk bu kerre başkasına devir Bahçekapı ıı:asan 
veyahut mevkii fiile k.ırunak için müracaat (' 
icara verilebileceği t eklif edilmekte ~ · cıar• 16 

yatı 1 
olmakla bu hususta fazla ma!Umat Sahip 11e neşrı ,.rirİ ,, . 
edinmek istiyen!er in Galatada, As. BCll muha 8t!'llC-'~ 

ETEM ızzET _,..,. 
lan han 5 inci kat 1-3 numaralara SON TELGRAF l'lı'·~v 
müracaat eylemel~ri ilan oulunur. 

) 

'·' 


