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POLONYA DA SEFERBERLiK YAPTI 
ltalya, diger ekalliyetlerin de Çekoslovakya' dan ayrılmala
rını ve lslovaklara muhtariyet verilmesinde israr edece/lmiş 

Prag, Londra mukarreratını kabul ediyor 
ADmarıyeı, bDır hafta ntilÜhDet verdü 

• • • • • 
41manya ve ltalya 

ne istiyorlar? 
l -- Südetlerle meskun arazi Al

manyaya ilhak edilecek ora
daki Çeklerle, diğer yerler
deki Almanlar mübadele 
edilecek. 

2 -Çekoslovakya RuSya ile olan 
ittifakını bozacak 

3 -- Diğer ekalliyetlerin de hu
kuku tanınacak 

Geçen hafta Berhtesgaden'de vuku bulan mülAkattan bir sahne: ffit 1er, Çemberlayn'i ufurluyor. 

• • • • • 
Çekler seferberliği 
umumileştirdiler 

Südetlerle Çekler ara
sında müsademeoluyor 
Almanya, Çemberlayn 
Hitler mOIAkatının 
neticesini bekliyecek 
Musollnl bugün bir nutuk daha söyllye- , 
rek Berlin-Roma mihverinin Mat'f nok- ' 

... :J tainazarını bir kere daha ilin edecek 
• 

. f Hitler, Çemberlaynle görü$· 
.'!~ mek üzere Godesberg'e ı 

~berliyn'in pçen hafta Almanyaya aitrnek üzere Londradan 
YJaıeye binerken İngiliz ricali tarafından uğurlanmasına aid bir 

lntıba: (X işaretli eski Hariciye Nazırı Eden•dir) 

b erlin 20 (Hususi) - Londra 
~ da verilen kararlar hakkm. 
\ da resmi mahfiller mütalea 
.,hr.ı. eylemekten içtinab etmekle 
~ Yeni Bitler • Çenıberlayn mü -
~ ltatından önce vaziyetin tavaz -
'>" edemiyeceğini asıkça beyan 
~lnektedirler. 
~bcak tcraışuh eden haberleı·c 

t" 
Clte, Londra mukarreratı AJman-

~'d" olduğu gibi kabule şayan g;; 
1r.ı.ıeınektedir. 

d .\lınanyanın sonuna kadar mü· 

~edeceği noktalar şunlardır: 

Ali Çetin Kaya 

1 - Sckenesinin yüzde ellisi 
Alman olan mıntnknlar dn dahıl 
olmak iizcre Südetlcrlc mcsk\ın 
arazi Almanyaya ilhak edilme • 
lidir. 

Ancak Almanynya geçecek şiın· 
diki Çek arazisinde bulunan Çek· 
lerJc, Çekoslovakyada kalacak 
Almanlar derhal rniibadeleyc tabi 
tutulmahdır. . 

2 - Çekoslovakya Rusya ile Q· 

lan ittifakından derhal ayrılma -
lıdır. 

3 - Diğer ckallil ct1cre bche· 
mchal tam bir muhtariyet veril -
melidir. 

POL01 'YA VE l\IACARİSTAN1;\ 
KARARLARI 

L ondra 20 (Hususi) - Bura· 
/ı k k ya gelen haberlere göre Po· 

ll g Ün tef i lonya \.'C Macaristan kısmi 
("f seferberlik ilan etmişlerdir. Ge -
'->eyaha fintJ rek Varşova gerek Peşte Çckoş. 
(' ,· - , Jovak) ada Leh ve Macar ekam-
\- l k f ı. ~ f · ):etlerilc meskun arazinin bebe _ 

. t . \l]thal kendilerine ilhak edilme • 
~af v -k:ı~· in se < • ' 1ini temin eylcmeğc karar ver. 
b ıa e 1 1 ız . . ., 1;.m işlerdir. 1ah • .. •• 1'... I• 

atı QO gun surece& ,.Söylenildiğine göre, bu iki dev- . 

fY~ altıncı saJdfemisde). (De\·aını 6 ıncı sahifede) 
( 

hareket etti 
Prag' ın cevc;ıbı tebliğ edilir edilmez 
Çember/ayn da tayyare ile Al

' manyaya hareket edecek 
Fransız ve lngiliz kabineleri Londra kararlar nı tasvib et· 

tiler, Çemberlayn Almarıya'ya tam salahiyetle gidiyor 

B erlin 20 (Hu u i - Hitle-r 
Godcsberg şehrine harekcl 
chni 1ir. Burada Çember -

layu'i bekliycccktir. 
İngiliz Ba~\·ekili, Çekoslovak -

yanın cevabı geldikten sonra Al· 
ınan~ aya hareket edecektir. 

Pragdan bildirildiğine göre ptao 
hakkında gazetelerde ı;ıkan haber· 
Jer Prag mch:ıfilinde hayret u • 
~·andırmıştır. İngilterenin, Çekos
lo\'ak~·anın mlilki tamamiyeti hak· 
kında vaziytini dcği~tirmesine 

hayret ediyor. 
PRAG BOYUN ECiYOR 

L ondra 20 (Hususi) - Prağ. 

dan Röyter ajnnsınn bildi· 
• iliyor: İngiltere ,.c Fransnmn 
Prağ sefirleri diin Çckoı;Jovak 

Cuınhurrcisi Beneşi ziyaret ede. 
n·k hazırlanan İngiliz • Fransı.ı 
planını tebliğ etıni~lerdir. Derhal 

·Çek kabinesi toplanmış ve mii • 
zakert.•de hulunmuştur. 

Çek hükumeti gece saat iiçte 
ce\•ab vermi!? ve harbe mani ol -
mak için İngiliz - Fransız planını 
t!sas itlbarile ·kabul ettiğini bild•I' · 
miştir. Yalnız bazı noktalar hak· 
kında · izahat i"teıniştir. İzahat hu 
!i~bah , ·erilmi,tir. 

füışını ~c:nrc:ccıc: olana j bın Jngiliz 
vadedilen Südetlerin Şefi HcnlayQ 

Çek kabinesi bugün on birde 

toplanacak \.'e kat'i cevabını bil -

diretektir. 

KABİNE İÇTİMADAN EVVE 

P aris 20 (Hususi) - Londra· 
da Fransız ve İngiliz nazır
ları arasında cereyan eden 

müzakere ,.e verilen kararlardaq 

Çek hiikumeti resmen haberdar c· 
dilmiştir. Diğer tnrnfton kcndisinrı 
fam manasile müzaheret cdilccc -
ğinden emin olan Prağ, Paris se -
firi \'asıtasile Fransn111n son ka -
rarmı öj;;rrenmek istemi tir. 
Nazır Bonc'nin F.r:ıns:ının İn • 

giltere ile elcle yürümek mecbu· 
riyetinde olduğunu ve Londra rnU· 
karreratınm bir emri \'aki haline 
ıelmiş bulunduğunu öğrenincP. 

teessüründen nezaretten ağlıyal':.k 
çıkmış ve keyfiyetten de.rhal hii
.ktimeti haberdar etmiştir. 

Bunun üzerine P.rağda kabiııc 

toplanmış, 'aziyeti tetkike başla
mıştır. 

LONDRA KABİNESİNDE 

L 
ondra 20 (Hususi) - İngi
liz kabinesi dün uzun süren 
mühim bir toplantı yapmq, 

I.ondruda Fransız nazırlarile mi:-
2akereler neticesi Avrupa ban -
şının korunması yoluda ittihaz e
dilen kararları tedkik eylemiş -
tir. 

Kabine Çemberlayn'in gerek 
Çekoslovakyaya gerek diğer pii -
rüzlü Avrupa meselelerinin halli 
hususunda tuttuğu yolu tama -

(Devamı 6 mcı sahifede) 

Südetler mıntakasında oturan Çekler, Südetlerin kendilerini tazl ik 
etmesi iizcrine Prağa kaçmıya başlamışlardır. 

B erlin 20 (Hususi) - Çel:os- 1 
lovakya meselesi a.1.:cımi bir 
hafta zarfında sulh yoli!e 

halleuilem~diği t;ık'iirdt' Alm.m -
) a bu JŞi bizza~ ve fıle n~rnllt't -
meğe l: arar vermı;' ir. 

Henlayn'in başı~\ ~'.?tirene be~ 
b 11 İngiliz lirası ,v?dP;:t•:mt'si, :?j
detlerin tazkika mDruz bm1Jnl -
ması Almanyayı şl<ldetlı.~ harekete 
geçmeğe mecbur btrakrnaktad;r. 

Maamafih İngiliz Ba~vckiU. Al· 
many!ıya gelmeden evvel bir ha
rekette bulunulmıyacaktır. 

SEFERBERLİK 
UMUniLEŞTİRİLDİ 

L ondra 20 (Hususi) - Çekos· 
Iovakya seferber1iği umu -
m.ilcvtirmiş ve tamamen 

n:smi safhaya sokmuştur. 
Almanya da cenuba yeni kıtaat 

sevketmeğc başlamıştır. 

SÜDET GÖNÜLLÜLERİ 

L ondra 20 (Hususi) - Al -
manya topraklarındn gö • 
nüllü teşkilatı vücude ge -

tirmiş olan Südetlerin sayısı git· 
tikçe artmaktadır. Şimdiye kadar 
biı çoğu Alman olmak üzere, 'bu 
teşkilata kaydedilmek için yüz b•ı 
kişi müracaatta bulunmuştur. 

.Maahaza, Südct şefleri gönüllfı 
teıkiIUbnın şimdilik on biner ki
şiden ibaret dört koldan terekkıip 
4!deceğini bildirmektedir. Gönüllit• 
Jer en asri silah ve harb malzemoe 
sile mücehhez bulunmaktadırlar. 
Bunların umum karargahı Al -

man hududunun beş kilometre ~ .. 
bilinde kain Selbi şehrindedir. 

Gönüllü teşkilatının başkuman -
danı bizzat Henlayn'in kendisıdir 

Südet gnüllüleri iki gündenbed 
(Devam. 6 ıncı sahifede) 

Güreş meraklılarının 
başına gelenler! .. 

Çamlıkta yapılan bir güreş 
t • • Yazısı 

maçının _ne ıcesı •• e ·~cıda 
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ltalya - Almanya anlaşması iki ısır sultanı 
Şatare ürün Roma'nın ilk bildirilen noktai nazarı ile ikin

cisi arasındaki •• çarpan büyük sebebler 
Sabıkalı 

--- Dimyata pirince 
1 giderken/ .. ·-----

kralı Fransa 
goze Gizli bir 

9 uncu Lüi' gi Beş gün içinde 
bir hızla 

vaziyetin 
değişmesi 

beklenmiyen 
"Bahsi müşterek" 
Acentesi açmışlar Yazan: Muznffer Ulaş --

Habsettiği ev ---
Mısır hükumeti tara
fından (Haçlılar) mü
z~sine tahvil edilecek 

Kahıreden yazılıyor; 

Fransa Kralı 9 uncu Lui'niıı al· 
tıncı Haçlılar ordusunun başında 
N ı deltasına ayak bastığı zaman
dJnberı tamam 900 sene geçti. 
Şövalyeler, hiç bır mukanmet 
karşısında kalmamışlar, deltayı 

ı~ı:• l etmi~ler ve Sultan Nimed
d , - El - Eyubi'nin askerlerini, 
1\1 a nsuraya doğru püskiirtmii§ • 
ı .. rdı. 

Rıcat esnasında, Mısır hüküm• 
d uı öldü. Sevgili zevcesi, Şeta• 
1t·ul Devir Veliahd olan oğlunun 
,.,, uduna kadar hükılmetin ve or
d urun idaresıni ele aldı. 

Sultanın, askerler üzerinde çok 
lıııyuk bır nüfuzu vardı. Bu.~u, 

Lüı ve Haçlılar pek acı bir su • 
rette anladılar. Mısırlılar, mahi· 
r ııe bir manevra ile hasımlarım 
rıc,ıta mecbur ettiler ve 9 ı·ncu 
Lıiı'yi esir aldılar. 

!ısırlılar, kendisine müslüman
laı ı ha> misafirperverlikle mua
m "e ettiler Kral, esaretten ı;:11r

tulmak ıçın mühim bir fod'.yei 
n<'Cat vermek mecburiye~i·.c! 

kaldı. Namusu üzerine verdiğt 

ı uzcrine hapse konulmadı. Şc
.rde serbestçe dolaşmasına mil• 

s:ude edildi ve Mansuramn en 
güzel evlerinden biri ikametine 
tahsis olundu. 
Tuğladan yapılmış olan bu ev 

el'.ın bakidir. 1829 da tamir olun
mu~tlll'. Birinci katta büyük bir 
oda vardır. 1250 de olduğu gibi 
durmaktadır. 

Lüi, felaket arkadaşlarile bera· 
ber 1250 senesi nisanın 6 sından 
mayısın 7 sine kadar bu evde o
turdu. · 
Duvarlarındakı tuğlalaı üzeri

. ne, Fransız Şövalyeleri tarafın • 
dan yapılan armalar el'an görül
mektedir. 
Mısır hükmeti, bu tarihi ev

de bir (Haçlılar müzesi) tesisine 
karar verınl:;tir. •Müzeye, hilal 
ile sabb arasında nice yilzyıUar
ca süren mücadeleye ait eserleri 
havi bir de kütüphane ilave olu
nacaktır. 

KALBE 
GiREN 

HIRSIZ 
Senenin en orijinal :omonını 

So • Te:graf's-. okuyacaknnız 

Diplomatlar aleminde şayanı 

dikkat bir hadise. Romadaki mu
habirlerin üstüne pek düştükle
ri bir hadise. İtalya - Almanya 
münasebatında beklenmiyen bir 
şey mi oldu?. Berlin - Roma mih
verinin sağlamlığından Alman ve 
İtalyan matbuatı o kadar çok ve 
her vesile ile o kadar sık bahset
mişlerdir ki bugün iki tarafın ga
zetelerinde bu dostluk münaseba
tının herhangi bir suretle sarsıla-

/ 

• • 
ımış •• 

2- İlk yazının neşrinden mak
sad ortalığı yoklamaktı. Nasıl te
sir edecek diye?. Bilhassa İngi -
!izlerle Fransızların bunu nasıl 

karşılıyacakları merak edilmiş -
tir. Acaba Paris ve Lond.ranın İ
talyaya daha müsait bir vaziyet 
almaları mı bekleniyordu?. 
3- İtalya vaziyetin, hadiselerin 

bu kadar çabuk inkişaf ederek 
şekilden şekle gıreceğinı tahmin 
etmemişti. Öyle ki şu son günler-

şıldığına gore İtalyanın şimdi bu 
vaziveti alması • Çekoslovak yanın 
Almanya tarafından herhangi bir 
akına uğrıyacağından artık kor
kulmıyacağını ve Çekoslovakya
nın bir de\'let olarak yaşamakta 
devam edeceğıni göstermekte -
dir. 

Almanlar da öyle demiyorlar 
mı?. Çekoslovakyadaki Almanlar 
ayrılarak Almanya ile birleşme -
li, bunların bulunduğu topraklar 
Almanyanın olmalı, ondan sonra 
Çekoslovakya devleti müstakil o
larak yaşamakta devam ededur
sun•. İşte Almanların ileri sür -
dükleri bu iddıa Romada da akis
ler yapıyor demektir. İtalyanın 
bakımından Çekoslovakya devleti 
yaşıyacaktır. Fakat Südetlerin 
bulunduğu yerlerin Almanyaya 
geçmesinde Romanın bakımından 
hiçbir ziyan yok demektir. 

Polis, acenteyi basmış 
ve yetmlt iki kitlyi 

tevk1f etmlttir 

Saat 15 e doğru Arago cadde -
sinde bırçok polı> arabaları top· 
lanmıstı. 

Müf~ttışlerden bıri bağırdı; 
- Çocuklar bu taraftan ... 
Yirmiden fazla polıs, Jan Mari 

Pero'n"un lokantasını çevirdil€r. 
Polis komıseri, içeri girdı ve 

bütün muşıerıleri . polis arabasına 
binmeğe da,·et ettı. Hıçbirisi iti- . 
raz etmedi. 

Zabıta; bu lokananın yemek sa
atlerınden gayri zamanlarda bile 
kalabalık olduğunu, birçok kım
selerin girip çıktığını görünce 
şüphelenmiş ve lokantayı taras
sud altına almıştı. 

Az sonra, gizli bir •bahsi müş
terek acentası• olduğuna kanaat 
getirdi ve basmağa karar verdi. 

İki karpuz bır koltuğa sığmaz 

derler ... Size bu sozün doğru olup 
olmadığını anlamak için deneme 
yapmanızı tavsiye edecek deği -
hm .. Amma, içimizde öyleleri ,·aı · 

dır ki ikı değil, bazan üç karpuzu 
bile kolaylıkla bır koltuğa sığ

dırabilirler. 

Macıde, işte boyle birkaç kar-

Her Hitler'in mayısta :Romayı ziya~ti g'.inlc;!nl!~n 

Avusturyanın Almanyaya geç
mesine İtalya razı olmuşu. Fakat 
Avusturyanın Almanya tarafın · 
dan zapedilmesi İtalya için zararlı 
olmaktan geri kalmamıştır. Şımdi 
ise İtalya Südet Almanlarının top 
rağı da Almanyaya geçmesindeıı 
kendisine bir zarar gelmiyeceği 
fikrindedir. O halde neden Alman 
yanın istediği birşeye razı olma
sın?. diyorlar. 

Saat 15 le 16,30 arasında yet
miş iki kişi tevkif ve karakola 
sevkolundu, sorguya çekildi. Iç
lerinJ"n yirmi bir kadın ve erke
ğin muhtelif cezalarla mahkum 
olmuş sabıkalılardan olduğu anla
sıldı. On ikisi yabancı idi: Üç Po
İonyalı, bır Yunanlı, iki Rus, iki 
İtalyan, bır Mısırlı bir Romanya
lı. .. 

puzu birden yani koltuğuna kıs~:
rabilen bahtiyarlardandı. 

cağına dair o gazetelerin sütunla
rında bir yazıya rasgelmek bek -
lenemez. Avrupa gazetelerindeki 
neşriyatı hulasa ederken iki gün 
evvelki •Son Telgraf• ın bu sü
tunlarında İtalyanın Çekoslovak
ya meselesindeki vaziyetinden 
bahsolunmuştu. 

İtalya Hariciye Nezaretinin 
Informazione diplomatika isimli 
bir mecmuası var ki milletlerarası 
politikasında İtalyanın ne bakım
dan vaziyet aldığını gösteren neş
riyatta bulunması itibarile şayanı 
dikkat bir mecmuadır. Ayın 8 in
ci günü neşrettiği bir yazıda bu 
mecmua Çekoslovakya meselesin
den bahsederek İtalyanın almış 
olduğu vaziyeti şu suretle hulas~ 
edilebilecek bir şekilde anlatıyor
du: 

Çekoslovakyadaki Südet Alman 
!ar Çekoslovakya devletinden ay
rılamaz! 

Fakat aradan beş gün geçiyor, 
yine ayni mecmuada bu sefer baş 
ka bir yazı görülüyor. Bu yazıda 
şu suretle hulasa edilebilir; Çe
koslovakyadaki Südet Almanlar 
kendi kendilerinin mukaddera -
tını tayin etmekte serbest olma -
lı!. 

Bunun manası Südetler Çekos
lovakyadan a. rılmalı demek olu
yor. Romada bulunan .nuhabir -
!erin yazdığına göre bu değişik . 
lik etrafında birçok fikirler yü -
rüti.ılmektedir Bu fikirleri ve tah
minleri şöyll• birkaç noktada top
lamak kabıldir; 

1- Mecmuada çıkan ilk yaa 
harıçte yanlış karşılanmıştır. O
nun içın dUzrltmek ıazım geli -
yordu 

de Almanya için türlü türlü im -
kanlar çıkmıştır. Öyle ki Alman
ya için istediklerinde daha ileri gıt. · 
mek mümkün olmuştur. Beş gün 
içinde vaziyette o kadar mühim 
değişiklik olmuşur ki birinci neş
redilen yazıdan sonra ikincisini 
de neşretmek lazım gelmiş. 

Bu sonuncu tahminler daha doğ 
ru görünüyormuş. Romadan Av
rupa gazetelerine verilen mallı -
mata ve yukarıda ismi geçen mec 
muanın ilk yazısından çıkan ne
ticeye göre İtalyan noktai nazarı 
hulasa edilirken Romanın Orta 
Avrupada herhangi bir arazi de
ğişikliği olmasına razı olmıyacağı 

söyleniyordu. Beş gün sonra bu
nun aksi söylenmiş oldu. Fakat işi 
biraz daha derinleştirmek lazım 

geliyor; Bu ikinci yazısında mec
mua ne Henlayn'in 8 maddesin -
den, ne de Südet Almanlara Çe -

koslovakya devleti dahilinde muh 
tariyet verilmesinden, ne de İs -
viçre devletı tarzında bir teşek
kül viicude getirilmesinden bah
sediliyor. Südet Almanların bu

lunduğu arazinin Çekoslovakya -

dan ayrı iması lehinde olduğunu 
açıktan açığa anlatıyor. Geçen 
martta Almanya malum şekilde 

Avusuryayı zaptederken İtalya se -
sini çıkarmamıştır. Romanın ev
velce Orta Avrupada ikinci bir 
değişikliğe razı olmıyacağı söy -
Jcndiği halde şimdi bilakis Çekos
lovakyadaki Almanların bulun -
duğu yerlerin ayrılarak Alman -
yaya geçmesı fikrinde olduğu ilan 
ediliyor. Bu suretle İalya neyı 
göstermiş oluyor?. 

Roma mehafili ile temas eden 
m1..ı.h1b1rlerin ~·azıJarından anla -

İtalya bu takdirde kendi hesa
bına uygun bır takım neticelerin 
çıkacağını tıihmin ediyor; Bir kı
sım arazisı alınarak Almanyaya 
geçtiği zaman Çekoslovakya zayıf 
düşecek. Ondan sonra Paris ile 
Moskovaya şimdiye kadar kendi
sini bağlamış olan bağları çöze -
cek, ondan sonra da :Şerlin - Ro
ma mihverine uyacak. 

Hulıisa artık ka'i olarak aola -
şılmış oldu. Şimdiye kadar ital -
yanın şu veya bu vaziyette oldu
ğu, Çekoslovakya meselesinde şu
nu veya bunu dediği, diyeceği söy 
knerek ortaya bır hayli rivayet
ler çıkıyordu. Artık şüpheye yer 
kalmamak üzere anlaşıldı ki İatl
ya, iş nereye varırsa varsın, Al -
manyadan ayrılacak değildir!. 

Her Hitlerin nuku tamamile be
ğenilmiş, zaten Çekoslovakyanın 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Bu acente, birkaç ay evvel açıl
mıştı. Gizli •bahsi müşterek• oy
nanıyordu. Oyunları idare eden 
de Röne Landren adlı ve yedi s~
bıkalı birisidir. 
Yarışların neticesi telefonla bil

diriliyor ve salona asılıyordu. O
yuncuların hepsi mahkemeye ve
rilmiştir. 

r Büyük Lüks Filmlerin göz 
kamaştırıcı yıldızı ... 

Sporların en zarifi olan Patinaj 
KRALİÇESİ... 

Vi!m başına 200,000 
dolar alan .. 

Macidenin karpuzları öyle bil
diğiniz Tekirdağı karpuzlarından 
değil. Biraz kelek olmalarına rağ
men iki genç delikanlı idiler. 

Macide, tam bir yıldır, kendisi
ni delice sevdiklerini söyliyen bu 
iki erkeği ustalıkla idare ediyor, 
ikisinin de sevgilerine mukabele 
ediyor, hiçbirisine birşey hisset
tirmeden dolabını döndürüp işinı 

SON IA' 
HENNIE 

Bu Pertembe SARAY 
Ak tamı 

Sinemasında 

SAADET DURAGI 
Fransızca sözlU fllmlnde görUnecek tir. 

ATEŞLER ve YANGINLAR İÇİNDE - HARP ve BOMBARDlll~AN ALTINDA 
Yanan bir şehirde 111ÜTilİŞ BİR MACERA - AŞK VE SERGÜZEŞT 

1 Şang:hay Ateşler içinde 1 
Fransızca sözlU büyük film 

Baş rollerde : DOLORES DELRIO 

1 ONOM~DEKI PERŞEMBE Akşamı 

GEORGE SANDERS 
JUNE LANG 

iPEK 
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Efendi!T' . Buradayıf!l ..• 
Ve. yC'rı-ıden kalktı, balkon kapısından 0<Lıyl 

.. >çtı. 
Ne vardı Nımet? 

Nimet daha bu ~ualı bPklemeden çıkıştı; 
Bır saattır seni arıyorum. Ne var sankı t ı 

kılmışsın oraya? 
Ve, . Yine ccvab beklemeden sözüne ılave ettı; 
- Haydı gel.. 
Yurüdü. Refik. 
- Peki.. geliyorum ... 
Dıyc agzının içınde işitilir işitilmez bırşeyler mı

rıldandı, onu taklb etti. Fakat, bu anda ınsan bir RC'
fık kılıgına g;rıp de bu ihtiyar gencin duydu2u 17.L.· 

rabı hı:;sedebılmeliydi. Adımını atarken bacağın.ı 

sankı, felç ırımış gıbi durakları ve sendeledi. Nime:l 
dinlerken, kulaklarına sanki inme inmiş gibi sağır
laşlı ve ... zehirli bir lokma gibi bu sözleri yuttu ve 
ve yutkundu! 

İşte, zengin bir kadının, hem de seven zenginin: 

- Bonıur .. . 

* U!. Nasıl?. 
Gcnış bir tepe ... Kır!. Kimsesiz ... 

kadar yeşillık ... 
Gözün a labi ld ~, 

Çimenler... ve. . büyük bir bina! Koskocaman 

bına. Issızlıgın iı;ınde, kimsesizliğin içınde, kırın 

ınrl.ı, gen ş ti'pr ırı üwrinde, ve .. çeşid çeşid ili· 
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cuk, siilnine... Hepsı var. Mahşeri bir kalabalık 

Mahşeri bir sefalet'. Butün bunlar .. Ve .. flir oto· 
mobil' Kapının önünde otomobil! Darülaceze k~ -
pısı ... O tepe, o meydan. o kır .. O ıssızlık!. Ok -
mavdanı!. Refik bihuş. ümidsiz, kuskün bir ta -
vırİa kapıdan çıktı ve otomobil motöriinü işleten 
şofôre kısık bir sesle: 

- Bebek ... 
Emrini verdi. Doğru ·Bebek• den geldı, yine ·Be

bPk• e gidiyor! Saat: Dörl. .. Beş var. Oğleden sonn 

evden çıktı, Nimete: 
- Çok mühim bir işim var ... 
Dıyerek çıktı ve .. buraya geldi! Fakat, ne Mer.ıl 

var ne Meralden bir eser ve bir iz! Nafile zahmet, • 
nafile gayret, bo~ üzüntü•. 

Otomobil • Hüüriyetiebedıye• ş0Sesi 

::.J.Ilidr! Kör. . var .>ağır. vo.r. f\ıtalUl. . Dılenci, ço- bır rüzgdr hı1ilp ka~ ıp giderken baıjını 

uzerındrn. 

pcncerenl!l 

Yazan: 
Etem izzet BENiCE 

kenarına dayadı ve ... Bir saniye öylece kaldı. Sonrn, 
düsündü ; 

- - Meral burada yok. Şimdi ne olacak?. 
Acaba annesinin yamda mı?. 

Doğrudan doğruya evladlığa mı verildı?. 
- Öldü mü?. 
Hele. bu ölümü hatırlayış yüreğinde birdenbıre 

zehırnak bir sızı yaptı. 
Ölmek• ... Meralin ölümü!. Küçük bir ölü . .. 
Küçük bir mezar! Kuru bir mezar... Gözyaşile 

ıslanınıyan bir mezar! Taşsız, metruk ... Nişansız b!r 

mezarı.. 

Refik buna tah;ımmül edemez. Derhal gözleri 
yaşlandı, küçük yavruyu bulmak, ve görmek arzus~ 
daha çok taştı! Bir baba olmaktan ziyade bir insan 
olmak.. İnsanlığın sevki. Bu küçüğün met rukiyetini 
ihmal l'ttirnıiyor! Muztarib çocuk, bu saniyede en çoY. 
bu lııssın tesiri altındadır. 

- Mutlaka Merali bulmak, bu çocuğun Akıbetı
ni tayin etmek lazım ... 

Dedi, Meralin ~irin hali, tatlı, koyu sıyah gö;.J~ri 
tekrar hayalini kapladı ve tekrar gözyaşları içinde 
ila v.e etti: 

- Bir ana Ôrospu ... ve bir baba sutsüz olabil!r. 
Fakat, bütün bunlardan çocuğa ne?. Doğmadan evvel 
kendini biliyor muydu, doğduktan sonra bıldi mi? .. 
Ne zaman bildi?. Bilince ne olacak?. Çocuk masum
dur; çocuk bigünahtır. Cemiyetin içine karışan her 
ziruha hayatını tesahub hakkını vermeliyiz ... Ne 
sıfatla, hangi salahiyetle bir insandan yaşamak mall
kiyetini nezediyoruz?. Piç olsun .. Babalı ve analı ol
sun .. Ne ofursa olsun kendi sun'u taksiri olmadan do
ğan her insana insanlığının bütün hak ve hürriyetle
rini vermeğe mecburuz ... 

Otomobil Kuruçeşmeyi geçiyordu; Refik bu fikre 
kendisini iyice inandırdı ve .. Bir defa daha teyid etti: 

- Marali herhalde bulmalıyım ... 
Aklına bir fikir geldi. •Bebek• de eskiden otur

duğu eve gitmek, ya içindeki yeni kiracılardan; ya
hud da mahalledeki eski tanıdığı komşulardan sor -
mak ve .. öğrenmek; 

- Meral ne oldu, Ferhunde nerede?. 
Fakat, gidebilecek mi?. Gider ise öğrenmek is

tedidiklerini öğrenebilecek mi? .. Ve ..• Uzun bir mu
hakeme silsilesi; 

- En evvel nereye gideyim?. 
- Eve mi, komşulara mı?. 

- Komşu ... Komşu ... kim var? 

tıkırında viırülü~·ordu. ındC 
Seliim , henüz yırmı beiı~d• 

genç ve gurbüz bır dciıkaO hefl' 
!\lacidey: bır yıl evvel bır bil b~ 
gecesınde bır barda tanırııı~· ·e 

. devO ı· 
tanışma ertesi günkiı ran bU~ 
gelişlettirilmiş, iki genç çarça 
sevişnıışlerdi. ii . 

Delikanlı bir fabrıkada .: ;e
hendısti, Macideyi çılgın gı 1 ,~, 

. ~ 1111 
viyor, genç kızın bır ısteg. saıL>!" 
etmem.ek için var gayretın• 
diyordu. · a· 

Selamiyi tanıdı~ının ik~~:~nıı· 
yında Macide yenı bır deı~tıı'ı.ıı.1 
nın da nazarı dikkatını celb 

Bürhan... • kal· 
Biirhan da Selamiden aşag;unu· 

maz bir içtımai durumda bu sı> 
yor, sevımli yüzü, kıvır kıv~ac;. 
lan ve ölçülü hareketlerıle t'' 
denin gönlünde iyi bir tesır ırı · 
dana getirebiliyordu. . rııı• 

Macide Bürhanın i]tıfatl3 dl' 
d ıcen da lakayd kalmadı, ken ı daP 

ne düşündü, iki erkek tarafı~akll 
sevılmek, genç kızlar .. ıçın rııı'J 
bir öğünç teşkil edebılırdı. giı· 
olarak iki delikanlı da genÇ• 
zel, üstelik paralı idiler de···.

0 
Her birimizin hayatında. l b•r 

muk kadın ellerile açıtrıı•~ hJk' 
ve:r.a birkaç yara vardır ııı0 _dP" 
kak; buyaralar işte böyle du~W 
celerin tesirile açılmışlardır:. 
cide kararını şöyle verm;şll· ,.ar 

- Önümüzde daha zarnan ıen· 
Gerçi iki genç de ayrı ayrı ev rı>'• 
me teklifleri yapıyorlar 8~iııı' 
henüz hangisini tercih _edCC~1pı 
kestırmiş değilim. Şimdılık ı 
de sürüklerim. 

• • g~ 
O h S 1• . N kadar - o ... e amı ... e 

zel... peW 
Genç kız elindeki kauçul< di51ni 

rini bır tarafa fırlattı, ken ·eY
dudaklarında bir tebessümle :tıf
reden delikanlının boynuna 

d•" dı. Onu heyecanla kucakla , 
- Ne kadar iyisin seıarn•· de" 
Mac;denin sevincine setıeb• dt 

likanlının Avrupadan getirf 11'" 
hediye ettiği lüks bir kauçu 
lerindı. ~e et>'" 

Bu, cidden asorti bir erııP 
idi. ... 

·şirtt' f' 
Selami çok oturmadı: .. ı yY 

decekti, Macidenin gönJıınd~arıo' 
r.an bir ışık bütün darn•t~ gıı· 
kapladı. Genç kızın kadınh gif 
ruru depreşınişi. Şu peJerı0 \iııd-' 
mek, bunu eşsiz bir meta ~~e i 
herkese göstermek iştıyak• 
nJyordu. 

Seliimiye rıca etti. rııcı' 

- Beraber çıkalım.. '{berıka' 
f:J beraber yeriz. Sonra sen 

ya dönersın, ben de eve... ;:ıfl • 

iki sevgili kolkola aparll~~Jef· 
dan çıktılar, lokantaya g~i;ıtle 
Macide giızucile yolda keı• p10 ' 

bakan kadınların haseddctl 
1 

~,. 
rardıklarını görüyor, her a~(I) • 
tHn bıı sevine ve öğünçle 'f 
v<ırdu. . ı;:a.11~ 

lP 
Yemegı beraber yedıler· 13şl~ ·· dO 

tada soz mevzuu dündu. -~ııd' 
evlenme bahsine gcldı d•\,, ' 
Aylardır muvafakat cev"bı • ,ık 

. "u•· 
rr.ekte gC'ciken l\Lıcirle bu,, 

sözde 
- Peki! . - J<ab'' 
Ded . Selami ııc~'csınd~tl b!l~.ı· 

na sığamıyordu. Kalktı, a 
sına, işinın ba~ına gıttı. 

e e ~ 11kP~ 
Macide lokantadaıı ç.ı ...-c~ıtl' 

d. Ilt.:"" • ... 
•onra erkenden eve o ~ p~l' 
üzüldü. Ne ıyı olacaktı. şı. ıcııe
rininin altında biısbütün !!~red' .• 
şen hayalini vitrinlerde 5~5tef11 1' 
yor. bir türlü eve gıtınek 

k' yordu. 
0 

ııtl! . 
Galatasaraya yaklaşırke ıı k"1 

· ·ka'' ı 
tan Bürhanı gördu. Deh Jd•· el•~ 
tu Macidenin yanına gc 

' ı· 
sıktı, sordu: j\lı1 

_ Ne güzel pelerin bO·'° 
. (' 

lak dı•arıdan g{'\dı. .. . , ,c 
"ı k yıı"' ,., 

Macide Bürhana pc J<9t, b' 
mek taraftarı değildi. fa Jd''"'~ 
ğendiği pelerinine genÇ J<arJrıı', 
gösterdiği alaka onu bO ,ur~Jll 
dan ,·azgeçirdi, beraber ) 
!er. Burhan sordu: 

. ? 
- Nere ye gidecektınif ecl•> 
(Devamı 6 ıncı ıah 



Came.kancılık diyip de 
• • -geçme y ı n · ı z ..... 

Hala bunun bir ihtisas işi olduğunu idrak 
istedikleri kadar kesatlıktan etmiyenler, 

şikayet edebilirler . 

DERTLERiNi DiNLETECEK BiR "MARKO 
PAŞA,, BULURLARSA ••• 

Yazan: 
Camekiıncılık sadece dtikkiin -

hr' •11.ılısus bir şey değildır. Mal 
~· >leıılen her y~re camekan dı
Yern~yiz. 

Argoda güzellijın adı da her 
ne K~dar •camekan• aa da 11nu '"ıı-
1 'ü.ım. Fakat bir malın göste -
tılnıe.ı ıçin yapılan gayretlere, 
8• "' it n emeğe de camekancılık 
dıyeb •lı riz. Bu, avcı aynalarına 
be~zer. Gazetelerin bırinci »hi
fe!erı, mecmua kapakları hepsi 
nev lcrıne göre camekiincılıktır. 
A,ıJ camekancılığa gelelim. 

&Llrılerce, aylarca değil, yılhrca 

bır dukkanın önünde~ geçersı -
nız Camekan gözı.ınüz<i ~elmez. 

;ı dükkan manıfaturacı mıdır, ter
zı mıdır, kunduracı m;d•r, hıç far
kında olmazsınız. 
E~k dt'n • ıtrıvatcı• dedığimi~ 

l'arfumeri; J~kanta. eczahane, 
last.ıcı ve emsali dı~arıyl. çeşid 

',"d koku saçan dükkanları ko-
kul.ırına rağmen çiğner geçeriz. 
·ı z o dükkanları göstermiyen 
' ·dı r? O dükkanların önünde 

fı :lerımiz perdeleniyor mu? Ca
lııı kanın fena gösterişi mi; bun
laı-ııı biri değil.. 
Camekanların sokakla, günün 

nıahtelif ış ve işsız zamanlarda· 
l(i guneşin oraya vuruşu ile ala-

MAHMUD 

xası var. Üyle camekanlar gör - \ 
düm ki, dükkanların kapanma sa-

atinden sonra parlıyordu. Hal -
buki oraları iş saatlerinde ölü idi
ler. 

Camekanın üstüne tente koyu· 
yorlar. Tramvay beklemek ya -
hut kaldırımda konuşmak isti -
yenler gölgeye sırtlarını veriyor

lar ve tabii camekana bakmıyor

lar. Camekanlığın başlı başına h·,. 
san'at olduğunu ve bu işin müte-

nu kurtarmak 
istiyorum r ••• 

~J r is lekantalarının birinde çalışan güzel bir kız 

kürekten kaçan bir mahkumla 
evleniyor. Ve .• 

Jurjtt Nuvel bir lonkantada ç~·ı 
lı~ıyor. Emil Sora da Sante ha -
l>ı.<ıncsınde mevkuf... 

14 uııcü dairei belediyenin du
~•l"lnda birçok izdivac ilanları a
'-•ında bunların da akitlerinin 20 
erıulde icra edileceği yazılı ... 

BİRINCİ DERECE USLU 
MAHKÜM 

Sora, 1922 de 26 yaşında idi. Ha
tekatında bir yolsuzluk görül -
ltı.eıniş ve hiç de mahkiım olma • 
~Ştı. Namuslu ve kendi halinde 
ır delikanlı idi. 

k; Bir gün, arkadaşlarının teşvi · 
le bıı kuyumcu dükkürunın so

>~hnasına iştirak etmek gafle • 
1
•ncte bulundu. Yakalandı, Tuloz 

~<ahkcmesi tarafından 5 temmuz 
;'.22 d~ 8 sene kürek cezasına matı 
~.,, oldu. Guyana gönderildi. 0-

tada hüsnübali ile gardiyanların, 
~Iİdürun dıkkat nazarı çekti. V~ 
llıcndisine: ·Birincı derece uslu 

ahküm ... • unvanı verıldi. 
"-MERİKADA VE ADALARDA 

Ilı ~ın l Sora'nın müddeti~i bıtır
~tnc 29 ay kalmıştı. Fakat, on 

~ltııcta~ile beraber Guyandau kaç

~ l:ta karar verdi. Firarilerin her 

ltının üzerınde 3,000 frank var-

dı. Bir yelken gemisi satırr aldı

lar, içerisine 15 günlük erzak ve 
su koydular, yola çıktılar. .. 

On ıki gün sonra Venezoellada 
Karaksa vasıl oldular. 

Burada iyi karşılandılar. Son 
yoluna devam etti. 

Bir müddet Kolombiyada Pa
rankilada çalıştı. Sonra Santa 
Martada kahve garsonluğu yaptı. 
Burada Noel adlı bir kürek mah
kiımuna tesadüf etti. Arkadaş ol
du. Sonra Haytide bir dansigdc 
çalıştı. Ve nihayet 1935 de İspan-

yaya geldi. 
Barselonda bir lokantada on 

ay garsonluk yaptıktan sonra bn
kolayını buldu, Fransaya geçti. 
Tarbda bir lokantaya garson ol
du. Patronu, müşterileri kendi -
sinden çok· memnun idi. 

Nihayet bir gün Parise geldi. 
Jorzet Nuvel adlı bir kızla tanıştı. 
Ve gönlünü kaptırdı. Kız, bir lo
kantada çalışıyordu. 

10 emmuz 1938 de, büyük cad
de üzerindeki kahvehanelerin bi
rinin taraçasında, eski dostu Noel 
ile karşılaştı. İki arkadaş sarıldı

lar, öpüştüler. Bir müddet konuş
tular ve sonra: 

.(Devamı 7 lııd aalıif•mlzde) 

hassıslarının pek çok para alaııc
larını Avrupa mecmualarında o
kumuştum. Bir dükkan açıyoruz, 
dünya kadar para sarfediyoruz. 
Malımızı satmak için gösterme -
ğe mecburuz. Eğer şehrin piya -
sa ve işlel.k yerlerindeki mağaza
lar alış veriş ediyorlarsa bu ken
di marifetleri değil halkın zaru
ri ihtiyaçlarından ileri geliyor. 
Marifet müşteriye alacağını sat
mak değil, almıyacağını da he -
veslendirip satabilmektir. 

Öyle acemice düzeltilmiş came
kanlar var ki insan ihtiyacı ol -
duğu şeyi almaktan vazgeçiyor. 
Sonra öyle soğuk, bayağı, yap -
macık buluşlar da var ki insanın 
tüyleri ürperiyor: Bir pijama ü
zerinde şu etiket var: Klark Gab
le'nin sabahlık rob dö şambr cX 
in modeli üzerine• Klark Gablc 
sabahlık rob dö şambrının mode
lini çizen (X) İstanbuldaki came
kanını seyrettiğiniz mağazadır. 

Haydi, bır iki züppe Klark Gab
i~ ile eş rob dö şambr giyiyoruz 
diye öğünedursunlar. Geride ka
lan halk ile bu, alay değil midir? 
Buna reklam tuzağı demezler, b·,ı

zirganlığın da şımarıklığı derler, 
Halkla başka türlü alay eden 

camekanlar da vardır: Mevsim -
!er değişir, hatta nesiller değişir 
fakat o camekanlar değişmez. Bu 
neden? Bilmemezlikten mi, yok
sa halka kulak asmayıştan mı? 

Yerli mallar haftası camekan 
müsabakası oluyor. Derece alan 
camekanların isimlerini gozete -
!erde görüyoruz. Ne birinci sınıf 
camekan birinci sınıftır, ne ikinci 
sınıf camekan ikinci sınıftır ne 
de üçüncü sınıf üçüncü sınıftır. 

Bu dereceler elde bulunanlar a
rasından hemen hemen zorla se
çilmişleridır. Yoksa memleketi -
mizde modern camekiıncılık go
rülmüş değil. duyulmamıştır bile. 

Kesme kübik camlı vitrinler, 
ağır ipek kumaşlar, kravat çeşid
lerl yahut esans, lcvanta sişeleri 

ile bir camekiını doldurmak ca -
mekancılık değildır. Sotılan hE'r 
malın bir hususıyeti olduğu gibi 
mal satılan yerin ve o yer halkı
nın da hususiyetleri vardır. Fa -
tihte bir malı teşhir etmekle Şiş
lide teşhir etmek bir olamaz. 
Semtlere göre halkın zevkleri de 
değişiı. Camekancı teşhir edece -
ği mallar kadar halkın ruhiyatı
nı anhyan bir psikoloğ olmalıdır. 

İş dönüp dolaşıyor, kültüre da
yanıyor. Eskiden her çeşid esna
fın, tüccarın çekirdekten yetişme 
olmaları kitfi sayılırdc . Halbuki 
şimdi bir meslek içinde bir çok 
ihtisas şubeleri var. Bunu hala 
idrak etmiyenler istedikleri ka
dar ckesadlık» dan şikayet edebi
lirler. Eğer derdelrini dinletecek 
bir cMarko Paşa• bulabilirlerse! ... 

MAHMUD YESARİ 
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Eski gazete 
Kağıtlarından 
Yapılan bir piyano 

DANS 

Ameı ikada, Masaşusel eyaletin
de Eliz P. İstenman'ın on altı se
nedenberi bir merakı vardı. Bu 
adam, eski gazete kağıtlarını çöp
lıiğe atacak yerde muhafaza edı
yor ve mşaatte kullanıyordu. Kii
ğıdları tomar haline getiriyor, ve 
formülü kendince malum bir ver
nik sürüyordu. Ve bu sayede ka
ğıdları odun gibi kuvvetlendiri -
yordu. 

Nihayet bunlardan bir köşk yap 
tı, mobilelerini de kağıdlardan i
mal etti. Kat'iyyen tahta veya de
mir kullanmadı. 

Mobileler içinde en göze çarpa
nı büyük bir duvar saati ile pi -
yanodur. Piyanonuıı yalnız tuş

ları fildişindendir. Diğer aksamı 

kiiğıddandır. 

KAğıd köşkün açılma merasimi 
geçen hatta yapılmış ve Madam 

İstenman kağıd piyanoda Ameri
kan marşını çalmıştır. 

Belediye 
Seçimi 

Şehir meclisi dün fevkalade 
toplantısını Necib Serdengeçti -
nin başkanlığında yaptı. Şehrin 

vazi~·etine göre Belediye seçim;. 
nin bir birinciteşrinde başlayıp se

kiz günde ikmal edilmesine karar 
verildi. 

Münhasıran imar işlerile uğraş
mak ve Harita müdürlüğüne bağ

lı olmak üzere bir İstimlak mü

dürlüğü kurulması ve bunun ıçln 

bütçede 8892 liralık münakale ya
pılması muvafık görüldü. 

Avrupa'nın imparator hanedanları 
Avusturga'nın ihtiyar impara 

toru bir gün gelecek kendi 
memleketinin 

Bu hallere gireceğini keşfedebilir miydi ? 

Eski zaman diplomatları başka tiirlü gıyinir, konferanslarda, kongre· 
!erde mükellef kıyafetleri, uzun saçları, genç yaşta iken bırakılmış sa· 
kallarile heybetli tavırlar takınarak söz söylerlerdi. Bu resim seksen 
sene evvel Prusya, Avusturya diplomatlarının karşı karşıya gelerek 
Habsburg \'e Hohenzolern hanedanları arasındaki bitmek tükenmek 
bilmiycn reka betlerinden doı{an kavgaları halletmek için cereyan eden 
miinakaşa larını göstcr ınektedir. 

Umumi Harbden sonra A\-ru -
pada Kral ve İmparator hanedan
larından en ilerı gelenlerinden o
lan Habsburglar, Romanoflar taht 
!arını. taclarını bırakmağa mec· 
bur oldular. Rusyada Romanuf -
!ara yer kalmadı. 

Habsburglar da A vusturyadan 
çıkarıldı. Almanyanın Hohenz..tlrn 
hanedanı da öyle oldu. Eski Frar.
sanın kral hanedanı olan Borbon 
hanedanına mensup olan İspany:ı 
kralı da kaç senedir memleketin
den dışarıdadır. Bir İngiliz ga -
zetesi eski zamanlarla bugünleri 
mukayese ederek uzun bir yazı 
yazıyor. Meseıa, diyor 910 sene

sinde acaba o zaman Avusturya 
tahtında bulunan ihtiyar impara• 
tor Fransuva Jozef böyle nisbeten 
yakın bir zaman zarfında Habs -
burg hanedanının darmadağınık 

olacağını hatırına getirir miydi"' 
Yalnız Habsburg hanedanı dar -

rnadağınık olmakla kalmamış, 

müstakil Avusturya da ortadan 
kalkmıştır. Dünkü •Son Telgraf• 
da bu yazının bır kısmı alınarak 

bilhassa Avusturyanın son impa
ratoru olan Şarlin başına gelen fe 
Jiiketi, o öldükten sonra aılesinin 
çektiği mahrumiyetleri anlatıl -
mıştı. Avusturya tahtına bir gün 

geçeceğinden çok bahsedilen, ken 
disi de bu ümid ile büyüyerek an
nesi tarafından hep bu maksat! ı 
teşvik edilen genç Arşidük Oto
nun hayatından bahsedilmişti. 

Müstakil Avusturya arık tarihe 
karıştı. Habsburg hanedanının 

son evliidları da darmadağınık ol
du. Fakat uzun seneler saltanat 
süren İmparator Fransuva Jozefin 
hanedanından Arşidük Lcopold 
Ferdinad son derece fakir düşe • 

' rek Berlinde kapıcılık ctmeğe 

mecbur kalmış ve fakirlik içind.? 

(Devanu 6 ıncı sahifede) 

Bedii dansların çok revaç bul
duğu zamanunızda bilhassa bu 
husus için Avrupa şehirlerin1e 

birçok balet mekteblerı açılırak -
tadır. 

Eski ağır ve klasik dansların ye 
rini bu ritmik ismi verilen dans
lara terketiklerindenberi bilhas
sa balet artistleri çok ıyi m:;,·ki 
temin etmiş bulunmaktadırlar. 
Yabancı diyarlarda bu hbıl 

danslar yalnız sahnelere ınhisar 

etmemekte, kırda, plıijda, ve da
ha birçok yerlerde muvaffakıyet
le yapılmaktadır. 
Aınerikada bu danslara gö>te· 

rilen rağbet o kadar !evkallldedir 
ki birinci sınıf bir balet artistın'n 
aldığı para haftada 1000 dolara ba 
!iğ olmaktadır. 

Balet numaraları arasında en 
orıjinalleri renkli projeks!yon!ar
la parlatılanlarıdır. 

Bu numaralar sahnede yapıl • 
makta, koca ekran iyice karartıl
dıktan sonra yalnız projektörle -
rin hüzmeleri buraya tevcih ed•l
r.ıektedir. 

Yarı çıplak giyinmiş balet ar
tistleri, hazan ya1nız bir nokta Ü· 

zerinde hazan da seçilmiş hlr plak 
Oevmau 1 lnd .. w.mız.ı. 

Kocasız 42 kadın 
Amerikada güzelliği kadar f acıa muharrirliğ 

ile de meşhur s lan bir kadın 

Bu kadının kocası, Amerika
nın en büyük 

J(azete basanlarından birisidir 

On yaşınaakı koçuk kız, sınıfın 
en utangaç çocuğu Coniyi görün
ce sordu: 

- Amfiteatrin anahtarını bul -
dun mu?. 

- Hayır! Mik almış gitmiş ... 
Genç kızın çehresi hiddetle kı

zardı. Coni, küçük arkadaşının 

hiddetine tahammül edebildi. Fa
kat gözyaşlarına asla ... 

- Yazdığın piyesi bugün oyna
mazsak çok mu canın sıkılacak?. 

Diye sordu. Küçük kız başile 

•evet• cevabını verdi. Gözlerin -
den yağmur gibi yaşlar dökülü
yordu. Coni dayanamadı: 

- Ağlama, dedi. Bir çaresini 

bulacağım. Piyesini oynıyacağız. 

Pencereden içeri girer, kapının 

sürgüsünü açarım. Olmaz mı?. 
Coni, avludan geçtı. Pencere -

nin altına geldi. Pencere oldukça 
yüksekti. Fakat, azmın elinden ne 
kurtulur. Ağacın üzerine çıktı. 

Daldan dala atladı. Nihayet pen
cereden içerı girdı, kapıyı açtı. 

Çocuklar, da\'etliler salona dol -
dular Piyes oynandı. Ve büyıik 
bir muvaffakıyet kazandı 

Herkes küçük ınüellıfi tehrilt 
ediyordu. Daire meb'usu sordu: 

- İsmin ne senin?. 
- Clare Boothe, Mösyö .. 

(Devamı li ıncı sabi(ede) 

, 



Ali Çetin Kaya Kacasız 42 kadın 
• . kot as•· 

Son seyahati!ide Parıste bOY ... 

IJ=BA~ERLE 

Nafıa Vekili Ali Çetinkaya, h!l 
gün saat 15,10 de Eskişehire mü
teveccihen şehrimizden hareket 
etmiştir. 

Ali Çetinkaya, Eskişehir vilayet 
şoseleı reisi, sular umum müdürü 
devlet demiryolları hareket ve yol 
reisleri mü!Aki olacaklardır. Alı 

Çetinkaya, Eskişehirden Kütahya 
yolile Balıkesir ve Bandırmaya 
hareket edecek, oradan İzmire g;. 
decektir. Buralarda deıniryolları 

üzerinde tetkikat yapacak olan Vo?· 

kil, Menemen, Alaşehir, ! .akırçay, 
Küçükmenderes ve Büyükmendc
res mıntakalarındaki su işlerini 
mahallinde teftiş edecektir. A le 
Çetinkaya, İzmir mıntakasında 
turistik yollarla şaseleri gördük· 
ten sonra Aydına gidecek ve Ay
dın yolu üzerinde inşa edilmekte 
bulunan yeni Aziziye tünelini ge
zecektir. Ali Çetinkayanın Aydın
dan sonra Afyona ve oradan d'i 
Adana, Silifke ve Mersine gide -
rek su işlerini tetkik etmesi kuv
vetle muhtemeldir. Vekilin bu 

Hitler Çemberlaynle mülaki olmak 1 

üzera Gadesberg' e gitti 
(1 inci sahifeden devam) 

mile tasvib eylemiş kendisine bu 

ye ve Bono tarafından verilen iz~· 
batı dinlemiştir. Avrupada barışın 
muhafazası ve Fransanın emni -
yetinin temini için İngiltere ile 
her hususta müşterek bir siyatıet 
takib edilmesi esas olduğuna gö· 
re, Çemberlayn'ın planını, esa~a 

taalluk etmiyen ihtirazi kyıdlarla 
kabul eden Daladyenin hattı ha
reketini müttefikan tasvib eyle -

( 5 inci sahifeden devam) ı 
Müstakbel facia müellifinin ilk 

eseri hem alkışlanmış, hem de 
kendisine 990 frank kazandırmış
tı 

le beraber dolaşıyordu. Uzun 
lu, sarı saçlı güzel bir kadın· bıt 

C!are, Brokav adlı zengın ber 
fabrikatörle evlenmişti. aı:;an· 
seyahate çıktılar.Fransayı, ,,,~ 

Kalb sektesinden öldü 
Şişlide Ferhane sokağında otu

ran Agob isminde bir ihtiyar Şişli 

tramvay yolundan geçerken üze

rine fenalık gelerek düşmüş, bi

raz sonra ölmüştür. 

Yapılan muayene neticesinde 

kalb sektesinden öldüğü anlaşıl

mış, gömülmesine izin verilmiştir. 

Bacağını ı sırdı 

Kendini bilmiyecek derecede 

sarhoş bir halde lfatihde sokak -

farda dolaşarak rezalet çıkardı -

ğından yakalanarak karakola gö

türülmekte olan çorapcı İlyas is

minde biri yanındaki polis Tala

tın baldırından ısırmıştır. 

Sapa il e yaralandı 
Ayakapıda oturan Yahya is • 

mind~ biri alacak yüzünden 
çıkan kavga neticesinde ayni semt 
te oturan Mehmed isminde birini 
sopa ile başından yaralamıştır. 

Zorlu b i r kadın iki 
k i, iyi isk emle ile 

yara ladı 
Unkapanında Değirmen cad • 

desinde 60 numaralı evde oturan 
Ayşe isminde bir kadın bir dedi
kodu ) üzünden çıkan kavga neti
cesinde ayni evde oturan komşus ı 
Hasan ile Hasanın karısı FatmR · 
yı sandalya ile başlarından yara
lamıştır. 

Hasan ile karısı Fatma tedavi 
altına alınmışlar, Ayşe yakala -
narak tahkikata başlanmıştır. 

seyahati on gün kadar sürecek -
tir. 

v&dide icab eden yeni teşebbüsle,€ 

girişmesi için geniş salahiyet ver
miştir 

FRANSIZ KABİNESİNİN 
KARARLARI 

P aris 20 (Hususi) - Fran
sız kabinesi, dün miihim 

bir toplantı yapmış, Lon - 1 
dı a müzakere ve mukarreratıl'ı 

tedkik eylemiştir. Kabine Dalad -

• • • 

miştir. 

Kabinenin kararı derhal Londra
ya bildirilmiştir. 

• • 

ERKEKSİZ BİR PİYES 
Üç sene evvel, Brodveyde · Ka

dm• adlı bir piyes sahneye konul
du. Bu piyes Amerikada büyük 
bir inkılap husule getirdi. 
Kırk iki kadın tarafından oy -

nanmıştı. Piyeste tek bir erkek 
rolü yoktu. O vakte kadar görül
memiş birşey ... 

. İ . Norv•> 
yayı, Italyayı, sveçı, 

Merkezi Avrupayı dolaştılar. rna 
Avdette Renoya, bu boşD"rıl· 

memleketine uğradılar ve aY 

dılar. . kıL 
Bu izdivaçtan Clarenin bır ra son 

çocuğu olmuştu. Brokav az •el 
öldü· ve kızına büyük bir ser' 

Piyes, terziden hüsün müesse- bıraktı. .... 
sesine, palaslardan klübe giden ................................... Vanıti 
zengin ve işsiz kadınların hayatı- Clare serbest kalınca, ' • 

Çekler seferberliği 
umumileştirdiler 

nı tasvir ediyordu. Bu kadınlar, Monden• adlı bir Amerikan s;:ı2 
aralarında konuşuyorlar, düşü - zetesinde çalışmağa başl~~ı.oldı• 
nüyorlar, eğleniyorlardı. Gerçi, de gazetenin başmuharrırı aı· 
aralarında erkek yoktu. Fakat dil Bu sırada birkaç piyes daha Y • 

k . et 1<3 
!erinden hiç de düşürmüyorlardı. dı. Bunların da muvaffa ıy ar 

Genç müellif Amerikanın en zsndığını söy !emeğe Jüzurn v 
maruf bir adamile evlendi: Ma • mı?. . J<O" 
dam Clare Luce adını aldı. Fa - Bu piyeslerin birinde, eskı ıııs· (1 inci sahifeden devam) 

Çek hudud muhafızlarına ve güm
rük memurlarına karşı, hududun 
muhtelif noktalarından ateş et • 
mekte ve hücumlar tertib etmek
tedirler. 

re bir anlaşma yapmak üzere mü· Clare Boothe di- casının bütün ailesi efradını 
zakereye girişmişlerdir. kat piyeslerini 

ORDUDAN KAÇIYORLAR ye imzalıyor. vir ve alay ediyordu. ...-

p aris 20 (Hususi) - Çek or- Ü · 'f 13ev çef 
Üsküdar İcra memurlug· undan: sküdar Ihsaniyede Şerı · ı·yı dusunda vazifedar olup e- j\d ı 

l A ı· t t mesi sokağında 16 numaralı ,1," 

Avrupa'nın imparator 
hanedanları 

Nafıa Vekilimiz dün öğleder. 

evvel elektrik idaresine gidecek 
tramvay şirketinin vaziyeti hak
kında tetkikler yapmakta olan 
komisyonun hazırladığı raporu gö1. 
den geçirmiştir. Bu komisyon, ;;. ; 
vekilin riyasetinde bir defa daha 
toplanarak hazırlıkların ikmaline 
çalışacaktır. Tramvay şirketi mu
rahhaslarile satınalma işi üzerin'i~ 
teşrin ayları içinde temasa gelin -
mesi temin olunacaktır. 

Bu hücumları idare eden bir 
Südet şefi, bu gibi taarruzlarm 
bundan sonra daima tekrarlana -
cağını söylemiş ve kendi gayele -
rinin esasen bundan ibaret oldu • 
ğunu beyan etmiştir. 

kalliyetlere mcnsub olan • Yorgiye borç u nna sama ya- b' d Ü küd İ ınernU• • 
!ar ordudan firar etmeğe başla - dis birinci derecede ipotekli Eren- ınasın a s ar cra • ldıkta• 

1 d H .. k. t k ı·· t db' köy Bostancı mahallesi Erenköy so-
1 
ğu odasında üç defa bağırı dile< 

mış ar ır. u ume a ı e ıı· - k tt ·hale e · 
l lmak d kak eski 62 yeni 61 numaralı •arken IKlnra en ço ar ırana ı . ıU' 
er a ta ır. ' 1 kti A k bedelı n 

ALMANYAYA İLTİCA EDENLER Bostancıbaşı tariki gariıcn ı:ukiye ce r. nca arttırma ııi bul · 
Pr 20 (H ·ı n 1 · hanıma ifraz olunan tarla şımalea hammen kıymetın 75/100 ;; 1 oı ag ususı - uzer erın- ' . . . alacaı:ı 

d f b •l'k · ı · b 1 Mukaddes hanımın tarlası ile an· maz veya satış ıstıyenın ' bU' e se er eı ı emır erı u unan . .. h 
1 

. -
1 

klılıu' 

t5 inci nhlfedeıı dnam..~ 1 
ôlmüştür. Habsburg hanedanı er
kanından çoğunun uayatlarını 

kazanmak için ne elim mecburi -
yellere katlandıkları ne kadar an
latılsa bitecek gibi değildir. 
Almanyanın imparotrluk ha • 

nedanının hikayesine gelipce aca
ba 910 senesinde Almanya impa
ratoru Kayser Vllhelm düşünebilir 
miydi ki sekiz sene sonra bir gün 
Mareşal Hindenburg kendisine 
§Öyle diyerek memleketten çıkıp 
gitmesini tavsiye edecekti: 

- Majeste, artık Alman ordusu 
arkaruzdan yürüyemiyeceğini 

söylüyor. Size sadık olarak kal
mış bir asker bile yoktur!. 

nun Amcrikada bir otomobil fab-
rikas.ında çalıştığını, Hohenzulrn 
hanedanının diğer çocuklarının 

böyle birer iş bularak birer tarafa 
gidip gitmediklerini daha evvel 
görmüş olacaktı. Fakat istikbali 
görmek kimseye verilmemiştir. 
Habsburgların asırlarca hükmü 

altında kalınış olan Çeklerin da 
Avusturya imparatorluğu dağıl -
dıktan sonra müstakil bir devlet 
teşkil edeceklerini İmparator 
Fransuva Jozef tahmin edemezdi. 
İmparator kendi imparatorluğu -
nun dağıldığıru görmeden, yani 
Umumi Harb henüz bitmemiş ike'l 
ölmüştür. 

Eğer ihtıyar imparator için is
tikbali görmek mümkün olsaydı 

keşfedecekti ki Avusturya ımpa
ratorluğu taksim cedılerek yalnız 
10 milyonluk bir Avustuı·ya Cum 
huriyeti tesis edildıkten sonra ö
bür tarafları Umumi Harbin ga
liplerine pe~keş çekilecek ve Çek
lere de istiklal verilecektı. Fakat 
Çeklere ayni zamanda birkaç mil 
yon da Alman tebaa verilecekti. 
Bir gün gelecek bu küçücük Avus
turyanın da istiklali artık şüphe 

altına girecek, nihayet tehdid e
dilecek, Viyanada Dolfüs isminde 
genç bir başvekil öldürülecekti'. 

Ali Çetinkaya bugün, hareke -
tinden evvel şehrimizdeki tetki1<
lerini bitirmiştir. 

CELAL BAYAR YALOVADA 
Başvekil Celıil Bayarla Dahili

ye Vekili ve Parti Genel Sekrete
ri Şükı'ü Kaya, dün öğleden sonr:. 
Yalo\aya gitmişlerdir. Başvek i 

ve Dahiliye Vekili Yalovada bır 
kaç gün kalacaklardır. 

ŞAKİR KESEBIRIN no(}u 
SEYAHATİ 

İktısad Vekili Şakir Kesebir ilk 
teşrinin onunda doğu seyahatin<' 
çıkacaktır. Bu seyahatte İktıs:ıd 

Vekiline umum müdürlerle ban-
ka umum müdür ve vekalet mü -
tehassıslarından bazıları refakat 
edecektir Vekilin seyahati 20 gün 
kad~ r sürecektir. 

ALİ RANA TARHAN 
ŞEHRİMİZDE 

Gümrük ve inhisarlar Vekili 
Ali Rana Tarhan dün sabah şeh
rimize gelmiştir. Vekil dün İnhı
sarlar idaresinde meşgul olmuştı..r. 

ZİRAAT VEKİLİNİN 
ÇALIŞMALARI 

RESMİ MüZAKERE S" d ti h d d k 1 ı <ında yeni küşad olunan tarik cemı· ruç anı o an dıger a aca rı. 
u e _er ll u un apa ~ ~ ması· • . . . . f f ·ı 'h t lunursa bedel bunların bu gı:,_Ja' 

Prag 20 (Hususi)- İslovaklar- na ragmen Almanyaya ıltıca et- ben Gmtlı Alı e . tara ı ı e mu a ve . . . . ~J ıc5• 
la Çekler muhtariyet esa~ına gö- meğe devam ediyorlar. tamamına 7604 lira kıymet takdir menkul ıle temın edılınış. (lk 10az: 

e 9 • e • edilen fazla bahçeli köşkün 1/3 his- ıının mecmu undan fazla"• .. dıi b•~ı 
sesi 2004 sayılı kanun hükümlerine sa eıı ço~ arttıranın ta~~hu_ ıı daba 
tevfikan satılarak paraya çevrilme- kalmak uzere arttırma ~ ~ihll'ce: Almanya ve italya 

ne istiyorlar ? 
· k ·ı · .. temdit edilerek 4/10/9. 8 t İ'" 

sıne arar verı mış.ır. . .. .. Ü küdar · 
EVSAFI: cuma gunu. saat 15 de ~ odasıP' 

k _ d k' sanıyedekı Icra menıurlııı,t\1 
1 

ss· 
Bostancı Erenköy so agın a ı · b dr ı 

. . . .. . da yapılacak arttırm;ıd1 e di· 

(1 inci sahifeden devam) 
Jet İtalyadan gördükleri miiu • 
heret neticesi büyük devletler bu 
karara razı olmaz ve Çekoslovak
ya mümaııeat ederse kendileri b.1 
haklarını Çekoslovakya işlerine 

fili surette müdahale ederek hal
leyliyeeeklerdir. 
İTALYANIN NOKTAİ NAZA"(! 

Londra, 20 (Hususi) - İtal- 1 
yanın Çekoslovaklar hariç Alman
lardan maada diğer l;ıütü nekalli
yetlerin de mensub bulundukları 
memleketler ve ilhak edilmelerı -
ni ve Slovaklara tam muhtariyet 

Gü~eş meraklısının 
b3şı na gerenler 

verilerek tamamile Çekoslovak • 
!ardan mürekkep federal bir dev
let meydana gtirilınsi suretile hal 
dilebilceği kanaatindedir. Alman
yanın da Bertin - Roma mihveri
nin icabatından olarak Bu noktai 

kapıdan gırılınce koşk bahçe ıçerı- t . t· . 
1 

, h n olan 
1
' 

. . ;:? 1s ıyenın a acagı ruc a 1 ~ıı: ,. 
smdedır. • · · mı·n 

.. . ger alacaklıların bu gavn .,,. 
Koşke sokak cephesıne nazır ka- .1 t d'l . . 

1 
• ki.ar• ıı,.•:r.·, 

d . ·ıa·kt ı e emın e ı mış a "" ç<'" 
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Komutanı CATl KATI: . . .. .. . sa veya bulunmazsa 15 gün 1 c;eK 
. Bif ~ofa karşılıklı, bırı buyuk bı- deUe arttırmaya çıkarıhP cfl ara· 

Evvelki gün Büyükadada bir Dün limanımıza gelen İngiliz rı kuç~k tavan arası odalarından ı- arttır ana ihale edilir. iki ihea!c ı\i~ 
hadise olmuş güreş meraklısı bir filosu komutanları şehirci<> bazı barettır. sındaki fark ve gcçen gunl . ,·e 

Evet ... Almanya 914 de Umumi 
Harbe yol açmış, 918 de mağlı'.ıb 
olarak kuvvetli dÜ§lllanlarının ga
lebesı altında teslim olmağa mec
bur kalınıştı. İşte Alman ordula
rının birçok zafer kazanmış olan 
kumandanı Mareşal Hindenburg 1 

netıcenin bu acılığı karşısında 
imparatora aşağı yukan böyle 
söylüyordu. Çünkü hakikaten im
parator için istinad edilecek bir 
kuvvet kalmamıştı. İmparator hu
hudu aşarak Holanday a geçti. Ha
lil da orada yaşıyor. Hohenzolrn 
hanedanının erkanı da bugün o
raya buraya dağılmış bulunuyor. 

lıtalya - A lmanya Bir zamanlar Habsburg ve Ho
henzolrn hanedanları arasında 

şıddetli rekabetler, kavgalar var
dı. Bu yüzden iki tarafın orduları 
harbediyor, insanlar ölüyordu. 
Hohenzolrn hanedanına dair Habs 
burglara üstün gelerek Avustur
yayı Prusyanın hükmü altına al
mak için senelerce uğraşmıştır. 

Prusya gitgide bütün diğer Al • 
man Prensliklerini de nüfuzu al
tına almış, hele 1870 de Fransaya 
galebe ettikten sonra Bismark bü
tün Alınanyanın birliğini temin 
etmiıjtir. Fakat Habsburglar, yani 
Avusturya tamamile elde edile • 
miyordu. Ondan evvel 1866 da 
Prusya ile Avusturya harbetmiş
ler, Pruo-ya galip gelmiştir. Fakat 
Bismark daha ileri gitmemiş, A
vusturyayı muhafaza etmiştir. 

1 

Şehrimizde bulunan Ziraat V~ 
kili Faik Kurdoğlu burada vek.t
lete aıd bir çok meseleler üzerin
de tetkikler yapmaktadır. 

Vekil birkaç gün sonra şehr;
mizden ayrılacaktır. 

adam çamlıkta yaptığı gezinti es- ziyaretlerde bulunmuşlar ve bu BAH~E: . . 5/100 den hesap olunacak f~;,,,... 
nasında karşılaştığı bir eşekci ile meyanda cami ve müzeleri gez - Üç gozden ıbaret ahır, bır bahçı- di" fi rıca nıah ı· · 

. ger masra ar ay 
1
,r · 

güreş yaparken düşerek ym·alan- mi§ler, bugün de Taksim abide- van odası, kısmen münhı;dım _fırın ye hacet kalmaksızın nıernUf 
mıştır. Hadise şöyle olmuştur: sine çelenk koymuşlardır. Saat ve kümes ankazı ile kagır bır su mızca alıcıdan tahsil olunur ıı13rl' 

Kendisine neden Avusturyayı 

büsbütün eline almadığı sorul -
duğu zaman: 

- Çünkü, demiş. Viyanayı Ber
!inden idare etmek imkansızdır'. 

Halbuki zamanla neler olmadı? 
Avusturyanın müstakil bir dev
let olarak mevcudiyetine nihayet 
\'erilerek Almanyaya geçtiğini 

giirmek 1938 senesinde nasib imi~!. 

910 da Kayser Vilhelm bunlara 
ihtimal verebilir miydi? Almanya 
mağlup olacak, ağır şartlar altı

na girecek, sonra kendini kurta -
r«cak Ye nihayet Avusturyayı da 
alncak 1• Kayserin ihtimal veremi
y~ceği şeyler .. Yalnız Kayserin 

dcğıl, doğrusunu söylemek lazım 
gelirse 910 senesınde kimsenin 
düşimemıyeceği vekayi Kayser 

Vi!hclm kendi oğullarının, hane
dan erkanının birer tarafa dağı
lacaklarıcı düşünemezdi. Düşün

;eydi bı..gün mesela bir torı.nu -

· Anlaşması 
(4 üncü sahifeden deum) 

eşekkühi pek tuhaf olduğu söyle
nerek vaktile Avusturya impara
torluğu nasıl muhtelif milletleri 
içine alarak garib bir manzara 
aızediyorduysa şimdi de Çckoslo
vakyanın böyle olduğu ileri sü -
rülmeğe başlanmıştır. 

Roma mehafıline göre davanın 
iki şekilden bir suretle halledil -
mesinden başka çare kalmamıştır. 

1- Kendi mukadderatını ken
dileri tayin etmekte SüdeUer ser
best kalmalı; 

2- Aksi takdirde harbden baş
ka bu işi halledecek vasıta kal -

Uzun müddettenberi hazırlıkla-
rı devam eden büyük ziraat kong
resinin ikinci teşrinin ikisine!!? 
Ankarada toplanması takarrür et
miştir. 

Büyükadada oturan akrabaları- tam dokuzda Türk denizcilere mi- haznesi, muattal iki bostan kuyu- 5 _ İpotek sahibi al.acak Jı 3k~ı 
na misafir olarak Samsundan ge- sa!irleri karşılamak üzere abide- su ve dolabı ve bir tulumbalı kuyu diğer aliıkalıların \'e irtıf~k erııtdC' 
len Ahmed isminde biri pazar gü- ye gelmiştirler. Saat (9,35) de ön- vardır. Bahçe kısmen bağ, kısmen sahiplerinin gayrimenkul uz pıa>' 
nü akrabalarından bir kaç bayan- İn tarla, kısmen matruh ve kısmen · ı faiz ve i• de giliz muzikası olmak üzere kı haklarının hususı c gal'r. 
la beraber gez lek için çamlığa İngiliz asker~ Taksime kelerek bostan halindedir. Etrafı duvar ve ·af dahil olan iddialarına 

1 1 ıa~ 
çıkm ışlardır. Çok şen bir adam o- yerlerine yeı-leşmişlerdir. Saat telle muhattır. Babçd mütaddit ~enkul üzerindeki haklnf1~(iııde 

Üsküdar Sulh 1 inci 
kimliğinden: 

lan Bay Ahmed akrabaları ile şa- tam (lO) da kesif bir halkın alkış- çam, meyvalı, meyvasız ağaç! ır var- tarihinden itibaren 20. gun ıncnıU' 
Hukuk Ha- kalaşırken bu sırada oradan geç- dır. Ve mı'ktarı 7474 metre II'urnb-

1 
·ı b' JıklC ,,f. 

ları arasında İngiliz donanm" ko- evrakı müspite erı e ır . r<•' 
mekte olan kum ta<ıyan esekci- badır . 1 · ıcaP 
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Üsküdarda Yenimahallede Şair
Ta liıt sokak 58 numaralı evde Halet 
kızı İrfan: 

Ayni adreste duvarcı Mahmut oğ
lu Ahmet: 

• mutanı Murhcad Gould gelerek · riyetimize bıldırmc erı .. 
1 

ile 
!erden biri: Beyefendi güreşe me- • . Ö EVSAFI UMUMİYE: Aksı· halde hakları tapu sıc ı _1 

"'·"' abıdeye çelenk koymuştur. nce 1 B' h . . . h r 
rakhsınız galıba demiştir. Ahmed İn U- ına eyetı umumıyesı a şap ve bit olmadıkça satış bedelin1n 
de hemen: Evet amma güreşecek Türk muzikası giliz mi 1 _marşı- bahçe ortasında inşa edilmiş olup 

1 adam yok, meraklısın gibi görü- nı çalmıştır, müteakiben Jngilız bazı aksamı muhtacı tamirdir. taşmasından hariç kalır ar;. )ıaricW 
· 1 muzikası da lstikliıl marşımızı ~·ESAHASI·. 6 - Alıcı arttırma ııeduellı • rıfll 1

1
".,. nüyor. Jstersen bir gürese im de- ,,. • •· 

Davacı Emin tarafından aicyhini- miştir. çalmıştır. Marşlar bitince Ainiral Bina 253 metre murabba üzerine de olarak ihale karar ~k vaıııf0 ıf• ze ikame edilen 160 lira alao:.k da- Bay Ahmed ile eşekc: ceketle- (Murhcad Gould) defteri mahsu- inşa edilmiş olup mütebakisi bah- rağ harcını ve 20 sene ecbur 1 

vasının vaki tebligat üzeri;"e nıu- k k l d su ı'mzalamıştır. Başta İng;Jız ban- çedir. viz bedelini vermeye nı dD~3~ rini çı arara yo un tırtas ın a den ~-
ayyen günde mahkcme,·e l · d ld • h Jd ı· İ ·ı· \ Gayrı'menkulu"n nefsin ve tc , ge ~ıenıış gürl'şe başlamışlardır. Ba,'{ Ah - ostı o ugu a e evve a ngı ız 1 - İşbu gay~menkulun artır- . · fal f ı• 
olc!uğunuzdan gıyaben icra kılınan med bir hamlede eşekc:vi yere at- askeri sonra da Türk den;zcileri ma şartnamesinde 20/9/938 tarihin- müterakim vergıler.tanzı val<1 

mıyacak. muhakemede müddei tarafından ib- mış fakat da'ıo, güçlü kuvvet!i bir Amiralın önünden geçerek sel.lm de salı gününden itibaren 938-1698 vira! ve tellaliye rüsunıu, 1 

Çekoslovakya Umumi Harbden raz edilen senttteki Ahmed in•zası •• İ b 1 ·ıtir ..,,st• 
,ıdam olan eşekci hemen üste çık- l'esmini ifa etmişlerdir. , dosya ile usküdar cra dairesinin caresi orç uya aı ıtır"' sonra Avusturya imparatorluğu - celbedilen Üsküdar icrasının dos • .

1 
"ndc ar ıııe' 

nun dagı- iması ı'Je vu"cude gelmı·< k mış ve Bay Ahmetli alt etmııtir. İngiliz zırhlılarını bugün ve muayyen numarasında herkesin gö- 7 -Gösterı en gu şartna ·l• 
, ya>J .a i Ahmet imzasile ehl•vıı'<uf İl d ı ttırnıa t • 

Bu sırada burnu ve çenesi bir ta- perşembe günü halk gezebilecek- rebilmesi için açıktır. anda yazı- iştirak e en er ar ı1ırıı • 1• oldu. O zaman her milletin kendi tarafından yapılan tatbikat netice-
1

.. lu rııa ı e 
mukadderatını tayin etmesi razım · d Ah şa çarpılarak Bay Ahmed yara- tir. lı olanlardan fazla malfunat almak sini okumuş, uzum )<abıl d• 

sın e met imzasının müddr·aa - lanmış ve güreş yarıda k•!nn~ ve Bugün saat 17 de İstanbul Deniz istiyener işbu şartnameye ve mış ve bunları tamanıen ~u1<8t 1_,t 
geldiği galipler tarafından ileri leyh Ahmede aid olduğu veriler. ra- her ikisi de kucaklaştıktan sonra komutanlığı tarafından Trabyada 1 memuriyetimize müracaat et- ıniş ad ve itib_ar oJunlu~ş-bU il~n Jş• 
sürülerek Çeklerin de istiklal ka- por münderecatından anlaşılrnL5 ve 

1 
nku ı v 

~oJl.arına devam etmişlerdir. Bay Tokailıyan otelinde misafirler , melidir. gösteri en gayrıme tnarnesı zanmaları temin edilmişti. O za- diğer müddeaaleyh İrfana miıdcJd <Af 

Ahmed helecan içind ~ güreşi sey- . şerefine bir çay ziyafeti verile - , 2 - Gayrimenkul 20/10/938 tari- gösterilen arttrr_ m.• • .,- ıuııur-man doğru görülen bu kaide bu- tarafından teklif olunan yemini ~- , ı n o i' 
gün için neden doğru olmasın? da etmek üzere gazete ile ilfıne:ı teb r~ •. ~.ış olan bl\rnl2r 1 Fen on - cektir. lhinde perşembe günü saat 15 de bilinde satılacagı ı a 
Ç k 1 k d k 1 k · t · liğ edilen yemin ı'hbarnamesı·ne ka•- dın çok kuvvetıi•·ını a:r,,ıa ~şek- --: ~ · • · 1 

e os ova ya a ·ama ıs emı- • , ! re.nden dalı 1 ~evık çıktı de . Istanbul Vılayetınden: - - - - - -
yen Almanların da kendi mukad- şı muayyen günde mahkemeye gd- Bebek • Istinye yolunun yeniden 

ld r .. 111 
deratını tayin etmekte serbest memiş o uğundan yeminden kaç-1-============== ve tcvsian asfalt olarak inşası mü-
olsun!. İşte İtalyan mehafili de mış addolunarak davacının davao.- mahkemeye gelmediği takdirde va- nasebetıle Rumelihisarı mezarlığma 1 

böyle diyor ve Almanyanın dava- na sabit nazarile bakılacsğmda'.1 \kıaları kabul ctmi~ addolunmak ü- isabet eden yol kısmının eski kal -
sına İtalyanın ne kadar sıkı bir su- miidde"aleyhlerden İrfan tarihi i- zere muhakeme 6/10/938 Perşembe dmmları sökülerek tesviyesine baş
rette i~tirak ettiğini böyle göster- landan itibaren sekiz gün zarfınd• günü saat 10 a talik kılınmış olmağ- !anacağından Bebek cihetinden kır-
mek istiyorlar. İtalya Hariciye Ne- istida ile Üsküdar sulh hukuk mah- 1 Ja yevm ve vakti mezkurda mah-

1 
d 't'b R ı ·h· d 

· .. 1 . . mızı ya ı an ı ı a.ren ume ı ısarı ....t 
zaretinin mecmuası 8 eyhi.lde neş- kemesme muracaatla yemin hak- kemeye gelmediklerı takdırde malı- . . . . . f ~ il/ ıı• 
rettığıni böyle 12 eylUlde de diğer kında itirazla mahkemeye gelmedi- kemeye kabul olunmıyarak muha- cıhetındekı surun dıbınde bul~na~ B D • 1\1 l G • RomO ı~ f l 
ikinci yazısını neşretmekle artık ei surette mezkur karar kat'iyet kemeye gıyaben devam olunacağı yalıye. kada~ olan kısım her turlıı aş, ış,ıvez e, rıp ı I<ese 
İtalyanın Çekoslovakya mesele - kesbedeceği ve diğer müddeaaleylı 1muameleli gıyab kararı makamına J v~saıtı naklıyeye karşı kapatılmış- r· k ki k b ·· r· w 1 ızı der ha -
sindeki vaziyeti tayin edilmi~ jAhmed dahi tarihi ilandan itibaren kaim olmak üzere ili'ınen teblii; ve tır. Piyadelerin gidiş ve gelışi seı- nevra Jl, JrI I Ve U Un agrı arın . ·•jr f/11 
oluyor... ıl:ıeş gün zarfında itirazla mezkur ,ihbar olunur. lc.csttir. . ı• •icabında gUnde Uç ke~e alın !:lill ' 
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ISTANBUL AMERiKAN KOLEJi 
Kız kısmında Leyli yer kalmamıştır. 

lhz•ri sı ıtlar için de kayıt k•p•nmışhr. 

Allkadarları llAn o lunur. 

[N 341 DTercüme ve iktibas hakkı mahfuzdur. Yazan : Ziya Ş~kir Beyogvlu l..Jalkevı· _ • _ Yalnız Son Telgraf' da neşredilecektir. CJ j 

Muvakkat bir zaman i~in, Is!~n- yüz me yarışları 
!Devlet Demiryolları ve Lim=ınları 

ltletme U. idaresi ilanları 
Muhammen bedelleri ile miktar ve vasıflan aşağıda yazılı 4 grup 

malzeme her grup ayrı ayrı ve hizalarında yazılı gün ve saatlerde ihale 
edilmek şartile Haydarpaşada Gar binasında Komisyon tarafından açık 
eksiltme ile satın alın ~caktır. 

bulda bulunmanız, caız degıl.. ,.E~ı;:'.:;:ES-:: .:::;:·;;. I 
Divanı Muhasebat Reisi Zühtü Bey, dolgun lcdiği sonbahar yüzme müsaba

bir maaşla (Haleb) de ikamete memur edilmişti !:S~!;ı::ı~!:::::ı-ı::!as~:~.ı~~ 

Bu suretle geçenlerde Vagram
daki ringde Güstav Humary ile 
karşılaşmıştır. 

Bu işe girmek istiyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve hizaların

da yazılı muvakkat teminatlarile birlikte eksiltme günü saatine kadar 
Komisyona müracaatları lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler Haydarpaşada Gar Linasındaki Komis)'o, 
tarafından parasız olarak dağıtılmaktadır. 

llüseyin Bey, Ali Seydi Bey, kol
ağası Hüseyin Bey gibi, o devrin 
tanınmış münevverleri teşkil et
llıekte idi. 

lltı zatlar, giriştikleri işi, epey
ce :lerletmişlerdi. Hattü, İstanbul 
Merkez Kumandanı Müşir Kazım 
f'aşayi bile elde etmişlerdi. Cemi
fet, kararını tatbik edeceği gün, 
'.(azım Paşa kat'iyyen kendilerine 
lltidahale etmiyecek ... Hatta icab 
derse, asker kuvvetıle müzahe
~et gösterecekti. 

rakat bir gün, mekteb müdürfr 
··adir Beyin Tokatliyan gazino -
Unda sarhoşlukla yaptığı ifşaat 
'Üztinden cemiyetin bütün esrarı 
ııeydana çıkmış; yukarıda isim
•rini saydığımız zatlar da dahil 
'ltnak üzere on sekiz kişi, tevkif 
~ilmişti. 

Ilu zatların evleri basılmış; bir 
·ey bulunamamıştı. Fakat; Ders
·aadet sermüstantıkı Hacı Feyzı 
' . •eyın riya:eti altında, ticaret 
1ahkemesi azasından Şamlı İzzet 

bey (1) ile Herseldi Kamil Bey-
(l) Sonralan Sultan Hamidin 

kınci katibi olan (Arab İzzet Pa
Şa). 

len mürekkeb bir istintak heyeti 
teşkil edilmiş ve bu zevat, ince -
den inceye isticvaba çekilmişti. 

Ilu isticvab da mühim bir neti
ce vermemişti. Hepsi 'ketum ve a

ğır başlı olan bu zatlar, çok tem

kinli davranmışlar; ne kendile

tini ve ne de arkadaşlarını tec

tir:ı edecek bir şey söylememiş -
lercL. 

~Yalnız tahkik heyeti, Parlsten 

gelen bir mektub elde edilmişti. 
Bu mektub, - mevkufların bütün 
inkarlarına rağmen - onları tec
rim edecek mahiyette idi. 

On gün kadar Yıldız sarayında, 
on beş gün kadar da Beşiktaş ka
rakolunda süren bu isticva'bdan 
sonra; mevkuflar, Zaptiye neza
retine gönderılmişlerdi. 

İki gün sonra da kendilerine 
şöyle bir emir tebliğ etmişlerdi: 

- Muvakkat bir zaman için; İs
tanbulda bulunmanız, caiz görül
müyor. Onun için Trablus Garba 
izamınız hakkında, iradei seniye 
sadır oldu. Vapur, hazır. Sayei 
şahanede, yiyeceğiniz, yol ihti -
yaçlarınız tamamile temin edil -
miştir. Arzu ederseniz, aileleri -
nizi de götürebileceksiniz. Gitti
ğiniz yerlerde, ailelerinizin nüfus 
adedine göre maaş verilecektir. 

Başlarına gelen kazaya, riza 
göstermekten başka çareleri ol
mıyan bu zatların bazıları, bu ha
zin maceraya, masum aileleri ef
radını da sürüklemişlerdL Bazı
ları ise, yalnız gitmeyi tercih et
mişlerdi. 

Nihayet, 1312 senesi teşrinisa

ni ayının 19 uncu günü, menfa -
larına gitmek üzere, İdarei mah
susanın (Ca nik) vapuruna bind!
rilmişlerdi. 

Bu zatlar, vapura bindikleri za
man, derin bir hayret içinde kal
mışlardı. Çünkü vapurda; Mer
kez kumandanı ~.! " 'İr Kazım, 

Zaptiye nazırı Naz m Paşalarla, 

Doktor Besim Ömer Pa<anın pe
deri Ömer Şevkı Bey, Dıvanı Mu-

Onu kurtarmak\! R A D y O 
istiyorum!.. - İSTANBUL RADYOSU 

es lnd ııahllemlzdcn devam} 
- 15 temmuzda burada bulu -

§alım ... 
Dıye ayrıldılar. Hakıkatcn de

ılıkJeri gibi 15 temmuzda kahve
llin taraçasında buluştular. Daha 
l:ııribirlerinin elini sıkmadan, yer
lttınc oturmadan ıki polıs memu
tıı geldi, ellerine kelepçeyi ge -
Çirdi. 

Jorjet Nuvel, sevgilisinin tev -
Itır olunduğunu gazetelerde oku
d.ıı. Ve bir avukata müracaatla: 

- Onu kurtarmak istiyorum! .. 
ilen v&zifemi yapayım, ötesıni Al
lah bilir ... Ne yapayım, kendisini 
Çıldırasıya seviyorum ... 

Demiş ve iluve etmiştir: 
li:vleneceğiz. Şahidimiz olunuz. 

.20 eylülde, 14 üncü dairei bele-
d.,Yede Jorjet Nuvel bir kürek 
tııahkumu ile evlenecek ... 
l Allah mes'ud etsin, demekten 
"'lşka elimizden ne gelir. 

Dans •• 
perısı 

(5 inci sahifeden devam) 

~eya toparlak, yahud da daire ü
erınde numarasını yapmakta, 
~" 
Ucudündeki hatları ve artistin 

~ktnil gö,·desini kırmızı, _ y~şil, 
eyaz ve dığer renklerdekı huz -

tııelerle aydınlatılmaktadır. 
Yukarı rcsımde gördüğünüz ar

lıtı İngılterenın ·Dans Perisi• is
tıı, verilen meşhur balet artistle
tıııın kralıçesidir. 

!Ctal:çt un\'anını kazanan bu 
~enç k. • >ıenuz 24 yaşında bulun
~'•k a, ·:ucudünd~ki fevkaliide 
~ 'asüb rıtmik danslnr\a ge\iştiri
..,rek harıktılade bir hadde yük-

1tnektedir. 

Akşam neşriyatı: 

18.30 Dans musikısi (Plak), 19 
Konferans: Eminönü Halkevi na
mına, Naki Tezel (Türk halk ede
biyatı), 19.30 Keman konserı: A
lı Sezin Konservatuvar profesör
lerinden, Piyanoda Rana Seven, 
19.55 Borsa haberleri, 20 Saat a
yarı, Grenviç rasathancsınden 

naklen. Nihal Asım ve arkadaş
ları tarafından Türk musikisi ve 
halk şarkıları, 20.40 Ajans haber
leri, 20.47 Ömer Rıza Doğrul ta
rafından Arabca söylev, 21 Saat 
ayarı: Orkestra: 

1- Kalman: Hollandvayben. 

2- Busk: İdil. 

3- Lınke: Babi • Parat. 

21.30 Cemal Kamı) ve arkadaş
ları tarafından Türk musikisı ve 
halk şarkıları. 22.10 Hava raporu, 
22.13 Darüttalim musiki heyeti: 
Fahri ve arkadaşları tarafından, 
22.50 Son haberler ve ertesi gü • 
nün programı, 23 Saat ayarı: İs-

AN1'.ARA fi ADYOSU 
18.30 Karışık plak neşriyatı, 

19.15 Tiirk musikisi ve halk '9r
kıları (Hikmet Riza), 20 Saat a
yarı ve Arabca neşriyat, 20.15 

Türk musikisi ve halk şarkıları 

(~Iuzaffcr İlkar ve Semahat Öz 
denses), 21 Keman solo: Profe -
sör Necdet Atak. Piyanoda: Pro

fesör George Markovitz, 21.15 
Stüdyo salon orkestrası, 22 Ajans 

haberleri ve hava raporu, 22.15 
Yarınki program. --· 

Ertuğrul 

Sadi Tek 
TiYATROSU 

hasebat reisi Zühtü Bey, 
Devlet Müddeiumumisi 
Bey ile karşılaşmışlardı. 

Şfırayı 

Kemal 

Müşir Kazım Paşa, bu ifşaata 

kurban gidiyordu. Zaptiye nazırı 
Nazım Paşa ise, böyle bir komite
nin faaliyette bulunmasından ha
berdar olmamak ve vazifesinde 
ihmalde bulunmakla itham edili
yordu. 
Diğer zevat da, bu gizli teşek

kül ile alakadar görülüyordu. 
Menfileri hamil olan vapur, bu 

hazin son'bahar akşamında hare
ket etmişti. Ve bu sürgün hamu
lesini, muhtelif iskelelere bıraka, 
bıı:aka, ancak bir ay sonra, Trab
lus Garb limanına vasıl olabil -
mişti. 

Divanı Muhasebat Reisi Zühtü 
Bey, dolgun bir maaşla (Haleb) 
de ikamete memur edilmişti. 

Müşir Kazım Paşaya, mühim 
bir vazife verilmişti. Hicaz şl -
mendifer hattının inşasına neza
ret edecekti. Nazım Paşaya da 
Suriye valiliği tevcih edilmişti. 

Asıl firaklı olan cihet, diğerleri 
idi. .. Şeyh Naili Efendi, ayda ye
di yüz kuruş maaş almak şartile 

sahilden epeyce uzak mesafede 
bulunan (Urfle) kazası merkezin
de ikamet edecekti. 

Babı Serasker Levazım Muha

sebe kalemi müdürü Hacı Ahmed 
Efendi ile ŞCırayı Devlet Müddei

u mumi muavinlerinden Hakkı 
Bey de ayda ü~ yüz kuruş maaşla, 

Humus ve Fizana gideceklerdi. 

l\H 1 K A Y E 

1Dimyata 

(Devamı var) 

Pirince giderken 
( 4 üncii sahifeden devam) 

- Hiç ... eve ... 
- Daha erken değıl mı?. Güniı 

beraber geçırsek... Akşam yeme
ğinı de birlikte yesek, sonra seni 
eve bıraksam ... 

Macide bu teklıfı reddedemedi. 
İkindiye kadar sinemada vakit ge 
çırdiler. Akşamüstü de beraber 
çay içtiler, saat 7 ye doğru tekrar 
caddeye çıktılar, lokantaya gitti
ler. 

Selami o akşam işinden erken 
çıkmış, gündüzkü neş'enin verdi
ği coşkunlukla birkaç tane parlat
mak için Beyoğlunun yolunu tut
muştu . 

Parmakkapıya. geldı. Hava bi
raz rütubetli, fakat yaya yürüme 
zevke değecek kadar tatlıydı. Kal 
dırımları dolduran kalabalığın a
rasında gözleri bır hayale takıl

dı. Kendi aldığı pelerini taşıyan 
bu hayal onun, Macidepin haya
liydi. 
Selamı ışın farkında değildi. 

Beyninden \'urulmuşa döndü. 
Arkalarına takıldı. Onlar !o -

lokantadan içeri girinciye kadar 
bekledi. Sonra gündüzkü neş'esi

ne rahmet okutan bır yeis gır

dabına yuvarlandı. Dalgın kay -
boldu 

• • 
Macide elındeki mektubu okur

ken dolu dolu olan gözleri sıcim 
gibi yaşlarla kaplandı. 

Melrtubda şunlar \•ardı: 

- Bir yanlışlığa kurban olacak
ken bir tesadüf beni kurtardı. Az 
kaldı dimyata pırınce giderken 
evde'ki bulgurdan olacaktım. Se
lamlar ... 

Selamı b Dans Perisi son olarak ,·erdiği 
\ıt •Uvarede bu gördüğünüz şe -
/lde projeksiyonla havada duru-
• 
0rnıuş gibi güzel bir manzara i

lQr· 
tı •sinde oynamış, seyircıler tara-

Bu gece (Taksim Altıntepe) de 

(NURBABA) 

Macıde bir yıldır bir koltukta 
taşıdığı ıki karpuzun birisini, en 
olgun ve en güzelini koltuğundan 
düşürmüştü. 

Odan şiddetle alkışlanmıştır. Meşhur vodvil 3 perde Jl.IUZAFFER ULAŞ 

caktır. 
• PROGRAM 
Erkekler için yüzmeler üç ka-

tagori üzerinden yapılacaktır. 
1- 14 yaşına kadaı (H dahil): 
50 metre serbest. 
50 metre sırtüstü. 
50 metre Kurbağalama 
4X 50 Bayrak yarışı. 
2- 14-17 yaşılla kadar (17 dahil) 
100 ve 200 metre serbest. 
100 metre Sırüstü 
100 metre Kurbağalanı'l 
4Xl00 Bayrak yarışı. 
3-- 17 yaşından ~ı.:karı. 
100, 200, 400 metre Ser':ıcst 
100 metre Sırtüstü. 
200 metre Kurbağalam•. 
4X200 Bayrak yarışı. 
Atlama: Umumi üç metru \r a.c.r-

BAYANLAR İÇİN 
1- 14 yaşına kadar: 
50 metre Serbest. 
50 mere Sırtüstü. 
50 metre Kurbağalam •. 
ı.- 14 den yukarc 
100 metre serbest. 
100 metre Sırtüstü. 
100 metre Kurbağalama. 
4X100 
Atlama: Üç metre tramplen. 
Müsabakaya girme serbesttir. 

Arzu edenler 24/9/938 Cumartesı 
akşamına kadar Halkevi Spor şu
besine veya Heybeliada plajına 

müracaat ederek kaydolunmals
rını rica ederiz. 

Kazananlara 1, 2, 3, üncülere 
Halkevimiz diploma ve en fazla 
puvan alan takıma kupa verile . 
cektir. 

Bir müsabık bayrak ve atla -
madan başka iki yarışa iştirak e -
edebilir. 

Al Baker yeni bir 
maç kazandı 

Belçikalı meşhur futbolcu Al 
Baker futbolü bırakarak boksa 
heves etmiştir. Bu dünyaca meş
hur olan futbolcu futbolda kazan
dığı muvaffakiyet kadar ringle tl.! 
şöhret bulacaktır. 

N elice büyük bir farkla yeni 
boksörün lehine bir galibiyet te
min etmiştir. 

A rmestrung aban· 
döne etti 

Geçenlerde iki katagori üz~ri

ne yapılan boks dünya şampi -
yonluğunu kazanan meşhur zencı 
boksör Armestrong Nevyorkh 
Madisonda yapılan müsabakayı 

birinci ravundda abandöne etmiş
tir. 

Arjantin Rasing - n1açı 
Arjantinin en kuvvetli takım

larından olan meşhur Langara ta
kımı Fransaya gelerek Rasing ta
kımile iki maç yapacaktır. 

Dünya otemQbil sür'at 
rek0ru kırıldı 

İngilterenin tanınmış otomobil 
yarışçılarından J ohn Cobb son 
defa yapılan bir yarışta otomobil 

1 - 1350 Kg. 0,50 m/m lık bakır levha muhammen bedeli 1147 lmı 
50 kuruş muvakkat teminatı 86 lira 7 kuru~ olup açık eksil tme.'1 
23/9/1938 Cuma günü saat 10.31 da yapılacaktır. 

2- 30 metre 4 pusluk galvanize gaz borusu ile 1300 metre muhtelif 
puslarda çekme demir gaz borusu muhammen bedeli 2500 lır.ı 

muvakkat teminatı 187 lira 50 kuruş olup açık eksiltmesi 23/9/ 
1938 Cuma günü saat 10,30 da yapılacaktır 

3-- 12000 Kilo Tuzruhu muhammen bedeli 1260 lira muvakkat t~
minatı 94 lira 50 kuruş olup açık eksıltmesi 26/9/1938 Pazartesi 
günü saat 10,30 da yapılacaktır. 

4- 5000 Kilo Dekistrin muhammen bedeli 1000 lira muvakkat t<>
minatı 75 lira olup açık eksiltmesi 26/9/1938 Pazartesi günü saat 
10,30 da yapılacaktır. (6177i 

** Muhammen bedeli 3487 lira 50 kuruş olan 279 adet yerli demir kar
yola 30/9/19'38 cuma günü saat 10,30 da Hay..!•rpaş.ı gar binası içindeki 
satınalma komisyonu tarafından açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin kanunu..-ı tayin ettiği vesaik ve 261 lira 
57 kuruşluk muvakkat teminatlarile birlikte eksiltme günü saatine ka
dar komisyona müracaatları lazımdır. 

Bu işe aid şartnameler Haydarpaşada gar binasındaki komisyon 
tarafından parasız olarak dağıtılma1.-tadır. (6463) 

** sür'at rekorunu (7) kilometro 24 saatten fazla devam edecek nakliy!tta tam vagon hamulesine 
farkla kırmıştır. John Cobb sa- tabi hayvan vagonları mal sahibleri.nin talebi üzerine Yerköy istasyc•
atte 563 kilometro giderek bu nunda hayvanların dinlendirilmesi için katarlardan kesilebilir. Mo!~ 

rrkoru yapmıştır. Eski rakor şartları için istasyonlara müracaat edilmelidir. ,3733. ·6617• 

~~;k~;f~eı ~irris:~~~f- ı inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
faki yetlerini t e s'id ...._ ___________________ } 

ed iyorla r 
Beykozlular bu sene üçüncü de

fa olarak deniz sporunda kazan
dıkları muvaffakiyetleri hep bir 
arada kutlulamak üzere gelecek 
pazar günü Beykozda Bayan Mu
allanın iştirakile bu seneki şam -
piyonluğu tes'id edeceklerdir. 

1940 elimpyadının kış 
f-ı. slı 

1940 kış Olimpiyadlan Norveçte 
yapılacaktır. Bu münasebetle son 
defa toplanan beynelmilel olim -

piyad komisyonu bu hususta bazı 
kararlar vermiş ve Olimpiyad 

şampiyonasının esasları tesbit e
dilmiştir. 

I - Şartname ve projesi mucibince Gaziantep barut deposund.ı. 

yaptırılacak bekçi evi inşaatı ve depo arazisinin tel örgü ile çevrilmesi 
işi 25/VIJJ/938 tarihinde ihale edilemediğinden yeniden ve pazarlık 

usulile eksiltmeye konmuştur. 

JJ - Keşif bedeli bekçi evinin 1864,96 lira tel örgü işinin 248,26 lira 
ki cem'an 2113,22 lira ve muvakkat teminatı 158,49 liradır. 

IJJ - Eksiltme 24/JX/938 tarihine rastlıyan cumartesi günü saat 
11 de Kabataşta levazım ve mübayaat &ubesi alım komisyonunda ya
pılacaktır. 

IV - Şartname ve p rojeler 11 kuruş bedel mukabilinde inhisarlar · 
levazım ve mübayaat şubesile Gaziantep başmüdürlüğünden alınabilır. 

V - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte %7,5 gü
venme paralar ile birlikte yukarıda adı geçen komisyona İstan bula ı:e· 
lemiyecek taliplerin de Gaziantep Başmüdürlüğünde müteşekkil ko
misyona müracaatları ilan olunur. ·6246• 

••• 
J - Şartnamesi mucibince Eskişehir Başmüdürlük binasında yap· 

tırılacak kalorifer tesisatı işi 1/JX/938 tarihine!€ ihale edilemediğinden 
yeniden ve pazarlık usulile eksiltmeye konmuştur. 

II - Keşif bedeli 2833.49 lira ve muvakkat teminatı 213 liradır. 
JJI - Pazarlık 23/IX/938 tarihine rastlıyan cuma günü saat 10 cl.t 

Kabat.aşta Levazım ve Mubayaat şubesindeki Alım komisyonunda yapı 
lacaktır. 

Bu işle meşgul bulunan bey

nelmilel komite 1940 O!impiyad

larının fikstürünü tanzim ile meş 
gul bulunmaktadır. 

VI - Şartname ve projeler 14 kuruş bedel mukabilind<> İnhısarlar 
İstanbul 4 üncü İcra memurlu- nisbetinde pey veya milli bir ban- Levazım ve Mubayaat şubesile Eskı~ehir Başmüdurlüğünden alınabılir 

ğundan: kanın teminat mektubu tevdi edile- V - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gun ve saatte % 7,5 gu-
Şükrüyeye borçlu Hasan oğlu cektir. (Madde 124). venme paralarile birlıkte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri i!iı.n 

Mustafanın Bakırköyünde Zeytin- 3 - İpotek sahıbi alacaklılarla olunur. (6183) 
lik mevkii namı ile maruf Yakut so- diğer aliikadarların ve irtifak hakkı ••• 
kaifında Bayazidin vakfından ic~rc- sahiplerinin gayri menkul üzerin- 1 - Şartnamesi mucibince satın alınacak 10 ton külçe kurşun açık 
li ve 92 m2. şarkan Mustafa Hulusi deki haklarını hususile faiz ve mas- eksiltmeye konulmuştur. 
Paşa arsası, garben Hü. eyin Ef. ye rafa dair olan iddialarını işbu ilan II - Muhammen bedeli 2710 lira ve muvakkat teminatı 203,25 lirc.-
ferağ olunan arsa, cenuben Yakut tarihinden itibaren yirmi gün için- dır. 
sokağı, şimalen Kikort arsası :ı~ de evrakı müsbitelerile birlikte me- JII - Eksiltme 23/IX/938 tarihine rastlıyan cuma günu saııt 11 rl
muhat 95 kapı numaralı ve elyevm muriyetimize bildirmeleri icap e-ı Kabataşta Levazım ve Mubayaat şubesindeki Alım komisyonunda yapı
taj. 67 numaralı ve tamamı 284 im: d€r. Aksı halde hakları tapu sicılı lacaktır. 
kıymeti muhammeneli evin umumi ile sabit olmadıkça satış bedelinin IV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alı-
hükümler dairesinde açık arttırma paylaşmasından hariç kalırlar. ı nabilir. 
ile satılmasına karar verilmiştir. 4 Go" t .1 .. d tt V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte 7r 7,5 gü-- s erı en gun e ar ırmıya 

Vaziyeti hazırası: ·ştirak d 1 tl 1 venme paralarile birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilan 

K d 
. _ _ 'Jd'k k ı. e en er ar ırma şartname- olunur , 6219• 

apı an ıçenye gırı ı te are- sıni okumuş ve lüzumlu maltimat · ---- __ 
seman bir papuçluk, ahşap bir ko- almış ve bunları tamamen kabul et- · . --~ . ..,,,.,.. .... ..,..,....., .... ...,.,,,...,....----.- . 
'd .. · b' f ·k· d · . d del elde edılmezse ıhale yapılmaz.! yıp arttırma bedehnden tenzıl olu-

rı or uzerıne ır so a ı ı o a zemı- mış a ve itibac olunurlar. • . .. 
ni çimento adi ocaklı mutbak, ah- 5 - Ga ri menkul 24/10/938 t _jVe satış talebı duşer. nur. 

böl il 1 b' .h. d Y a 6 - Gayri menkul kendisine iha- 1 Işbu gayri menkul tamamı yuka-
şhapı· me . e .aykrı mb'ış merlhmer tr r

1
1

6 
ın ke pdazarİtesi günü saat 14 İden le olunan kimse derhal veya verilen rıda gösterilen tarihte İstanbul Dor-

e a, zemını çın o ır gusu ane vr ya a ar stanbul Dördüncü cra .. .. · 
tf b h 1 b . k 

1 
• mühlet içinde parayı vermezse iha- duncu icra memu. rluğu odasında !ş-

mu ağın a çeye açı ır ır apı~ı memur ugunda üç defa bag· ırıldık .. 
Vardır. - le kararı fesholunarak kendisinden bu ılan ve gösterıleıı arttırma şar· -

tan sonra en çok arttırana ihale e- 1 "k k t kl 'ft b 1 · d · · d ı · ·ı· 
H 'k k .. 1.. 1 · I'd' . . ı ev\'e en ~·u '<' e ı e u um•ı namesı aıresın e satı acsgı 1 ,n o-

er ı ı ısmın us u ga vanız ı ır. dılır. Ancak arttırma bedeli mu- kimse arzetmiş otluğu bedelle alma- lunur. 
Mesahası: ham k t .. d 75 · · b l -----:--------:---men ıyme ın yuz e mı u - ğa razı olursa ona, razı olmaz veya Dr. IHSAN SAMI 
Tamamı 92 m2 .. olup bundan 41 maz veya satış istiyenın alacağına bulunmazsa hemen on beş gün 

metre murabbaı buıa ''e 29 metre rüchanı olan diğer alacaklılar bulu- müddetle arttırmaya çıkarılıp er. G ONl"KO I\ AS I r I 
murabbaı üzerine ahşap mutfak ve nup ta bedel bunların gayri men- çok arttırana ihale edilir. İki ihale Belsoğukluğu ve ihtiJatlarına kar-
22 me.tre murabbaı da bahçedır. kul ile temin edilmiş alacaklarının arasındaki fark ve geçen günler için i' pek tesirli ve taze aşıdır. Divan 

1 işbu gayrimenkulün arttırma mecmu undan fazlaya çıkmazsa en 1 yüzde 5 den hesap olunacak faiz ve tolu Sultanmahmud türbesi 

şartnamesi 10/10/1938 tarihinden i- çok arttıranın taahhüdü baki kal _ diğer zararlar ayrıca hükme hacet llııılll••••••ım•N•o•.•1•1•3• .. 
tibaren 937 /3397 numaralı İstanbtıl mak üzere arttırma 15 gün daha 1 kalmaksızın memuriyetlmizce alıcı
Dördüncü İcra dairesinin muayyen temdit edilerek 8/11/938 tarihinde

1 
dan tahsil olunur. (Madde 133) 

numarasında herkesin görebilmesi salı günü saat 14 den 16 ya kadar 7 -Alıcı arttırma bedeli haric;n
için açıktır. İlanda yazılı olanlar- İstanbul Dördüncü icra memurluğu d~ olarak y~lnız tapu fer.ağ harcı~ı'. 
dan fazla malumat almak istiyen- odasında arttırma bedeli satış isli- yırmı senelık vakıf tavız bed~~ını 
ter, işbu aşrtnameye ve 937 /3397 yenin alacağına ruçhanı olan diğer ve ihale karar pullarını vermıye 

1 kil b . k 
1 

.
1 

mecburdur. 
dosya numarasile memuriyetimize a aca ı arın u gayrı men u ı e M" k' ·ı t . utera ım vergı er, envırat ve 
müracaat etmelidir. temin edilmiş alacakları mecmuun- tanzifat ve tellaliye resminden mü-ı 

2 - Arttırmaya i~tirak için yu-ıdan fazlaya çıkmak şartile en çok tevellit belediye rüsumu ve mütera
karıda yazılı kıymetın yüzde 7,5 arttırana ihale edilir. Böyle bir be-[ kim vakıf icaresi alıcıya ait olma-J 

ZAYİ 

Nişantaşı kız orta mekebi 93>) 
931 ders yılında 42 numarada ka· 
yıtlı iken terkı tahsil edilerek al
dığım tasdiknameyi zayettim. Ye
nisini alacağımdan eskisinin hük 
mü yoktur. 

Beşiktaşta Kağıdhane cad· 
desi Lüleci sokak 3 numd-
rada Hüseyin kızı SaltütA 



Her Sene Zeng in ikra miyeler Dağıtan 

TÜRK MAARiF CEMiYETi EŞYA PİYANGOSU 
5 /11/938 de 

BiR LiRA 
çek !liyor. Biletler 

mukabilinde Cemi· 

yet Merkez ve Şubelerile Piyango 
Bayi lerinde ve yeni Postane Kar
,ısınde Erzurum hanında satılmak· 
tadır. 

IKRAMiYE : 20,000 LiRA 

Diyarbakı Nafıa Müdürlüğünden : 
1 - İhaleye konulan iş: ·9973.30• liralık D. Bakırda yapıl:ıcak B. U. 

Müfettişlik binalarının bahçe duvarları inşaatı •açık. eksiltmeye konul
muştur. 

2 - Bu işe ait işler şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mükavele projesi 
C - Hususi, fenni ve bayındırlık işleri genel şartnamesi 
D - Bu evrak Nafıa dairesinde görülebilır. 
3 - Bu işin ihalesi 4 / İlkteşrin / 938 salı günü saat 11 rlz açık ek

siltme ile Nalıa Müdürlüğünde yapılacaktır. 
4 - Eksiltmeye girebilmek için •747.99• liralık muvakkat teminat, 

cari sene Ticaret odası vesikası. 
A - Bu eksiltmeye girebilmek için Nafıa Müdürlüğünden alınmış 

müteahhitlik vesikası •bu vesika ihale gününden en az sekiz gün evvel 
istida ile Nafıa Müdürlüğüne mürascaalla alınacaktır. Ve bu 20.man zar
fında vesika talebinde bulunmıyanlar eksiltmeye giremiyeceklerdir. 

5 - Taliplerin zarfları ihale saatinden bır saat evvel Komisyon Re
isine makbuz mukabili vermeleri. Posta gecikmeleri kabul edilmez. 

·6550· 

SOLUCAN dediğimiz barsak KURDLARI 
Ekseriyetle çocukların barsaklarına yapışarak kanlarını emmek su

retile büyüyen ve üreyen muzır hayvanla!"dır. Bunlar 

HAZIMSIZLIGA, KANSIZLIGA ve bir çek 
HASTA LIKLARA 

sebeb olurlar. Karın §işmeleri, burun ve makad kaşın -

maları, ishal, oburluk, salya akması, baş dönmesi ve daha birçok gay. 

ritabil haller görünür. Bunun ilacı çocuklara verilmesi pek kolay olan 

ismet Santonin Bisküiti 
dir. Kutuların içinde sureti istimal yazılıdır. Okuyunuz. Her eczane. 
de f :atı 20 kuruştur. Yalnız (İSMET) ismine DİKKAT. 

İstanbul Grubu Tapu Sicil Müdürlüğünden : 
Fen heyetlerimiz için 1/100 bezi ve destekleri ve şemsiyesiyle küs

tav hayde fabrikası mamulatından 2236 No. lı dört adet takeometrenin 

arttırma ve eksiltme kanununun 4!l inci maddesinin (C) fıkrasına tev

fıkan açık eksiltme suretile mübayaası lazım geldiğinden 22 eylfil 938 

perşembe günü saat 14 de Sultanahmedde Tapu Gurup sicil müdürlü-

ğüne müracaat olunması. ilan olunur. (6137) 

İstanbul Belediyesi ilanları 

Hepsine 60 lira bedel tahmin edilen Dolmabahçede Gazhane yoku
şunda eski 24-6, 11-5 ve yeni 22-6 ve 13-5 numaralı binaların kiremit ve 
ahşab ankazı satılma ] üzere açık arttırmaya konulmuştur. Şartnamesı 
Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 4 lira 50 kuruş ilk tema
nat makbuz veya mektubile beraber 27 /9/938 salı günü saat 14 buçuktr. 
Daimi Encilmende bulunmalıdırlar. B. (6323) 

** Düşkünler Evine lı1zumu olan ve hepsine 2750 lira bedel tahmin 
edilen 1100 metre şayak açık eksiltmiy~ konulmuş ise de belli ihale gü
nünde giren bulunmadığından pazarlığa çevrilmiştir. Şayağın nümune
sile şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 nu. 
maralı kanunda yazılı vesika ve 206 lira 25 kuruş ilk teminat makbuz 
veya mektubile beraber 27/9/938 günü oaat 14 buçukta Daimi Encümen-
de bulunmalıdırlar. (6322) 

Ve kış yakJaşıyar 
Elbiseye dair ihtiyaçlarınızı iimdiden Galatada meşhur 

EKSELSYOR 
Büyük Elbise Mağazasuıda 

Her yerden UCUZ v.ı TEMINA TLI alabilirsiniz. 
Şu ccdvelden bir fikir ~dinebllirsiniz. 

PARDESÜLER •• • • Kumaıtan 10,5 
TRENÇKOTLAR. . ' Muhtelif •• 11 
TRENÇKOTLAR ••• Empermea~llize 

PARDESÜLER •• Gabardin 
•• emper:neabilize 

MUŞAMBALAR • • • Her renkte 11,5 
K ADINLARA : 
Gayet ıenııın çeşit ve son mod el lizerina 

MUŞAMBALAR ••••• •. .•.• • 13 
MUŞAMBALAR •••• ipekli düz • 18 
M A N T O L A R • ••• Yunıu • • • 10,5 
P A RDESÜLER • • •• Gabardin • 16 
ÇOCUı-< LA~: 

MUŞAMBALAR • •• Her renkte 
PARDESÜLER •..•• Gabardin .. 
TRENÇKOTLAR • . • Her renkte 

6,5 
9 
7 

ERK EKLERE en iyi yerli ln ııillz Kumaşlardan iki Prova ile 
ısmarlama PALTO, PARDESÜ ve KOSTÜMLER. yapılır. 

latanbul T AKSiTLE dahi muamele 
için vardır 

-~'"'1!!9 _____ , 
Mantarlı Muşambalar, Storlor 

(Orland) Karyolalar, yünlü pa

muklu ve pike yatak örtiileri, 

kretonlar; kadifeler, tüller ve 

perdelerin zengin çeşidleri •Ho

rokses ve Mitter• İnıriliz Fabrika· 

!arının her ende yatak çarşafları, 

eyoğlu BAKER mağazalarında 

her yerden iyi şartlar ve müsaid 

iiatlar la bula<aksınız. 

Sultanahmed Üçüncü Sulh Hukuk 
Mahkemesinden: 

Istanbul Telefon Direktörlüğü vo. 
kili avukat Emin Raif tarafında" 

Galata Serçe sokak No. 19.2 ci katta 
Furtuni İlya aleyhine açılan 25 lira 
alacak davasının yapılmakta olan 
muhakemesinde müddeialeyhin i
kametgahının meçhul olmasına bi
naen ilanen tebligat icrasına ve mu
hakemenin 21/9/938 tarihine müsz.
dif Çarşamba günü saat 14 de talı
kine karar verilmiş olduğundan 

yevm ve vakti mezkurdc bizzat ve
' ya bilvekfile mahkemeye gelinme
diği takdirde gıyaben muhakemeye 
devam ve karar verileceği ilanen 
tebliğ olunur. (10307) 

DEVREDİLECEK İHTİRA 
BERATI 

•Mayi halindeki mevaddı mahru
katın, bilhassa ham ve ağır yağların 

-Hakiki dos:un tavsiyesi budur 
Sa hah, üğle ve akşam her yemekten s@nrıı 

• 

,, 

Y Jrdda ittifak h~li,ne gelen b.u -kanaati 
muvaffak oldu ? tesise niçin ve nası l 

Çünkü ·~dyolin• in terkibi 
yüksek bir kimya şaheseridir. 

Çünkü bütün •Radyolin• kul
lananların dişleri temiz, sağlam 
ve güzddir. 

.. ,. Yf' "' • • ... 

çıkar. , 
Çfuıkü •Radyolin• diğer ıııa 

cunlara nazaran çok ucuzdur. 

Artık bütün bunlardan soıırJ 
. lerc~ 

•Radyolin• kullanan on bıll 
g·unu 

kişinin ne kadar haklı o)du 

Gümrük Mu haf a za Genel Kemutanlığı 
İstanbul Satınalma KGmisyonundan: 

. p8lı 
1- Gümrük Muhafaza eratı için 4294 takını yazlık elbiserun Jıa 1 

zarfla eksilmesine istekli çıkmadığından 10/10/938 Pazartesi günü sııj 
11 de pazarlığı yapılacaktır. 

1612 
2- Tasınlanan tutarı 22328 lira 80 kuruş ve ilk teminatı 

liradır. 

3-- Şartname ve evsafı komisyondadır. Görülebilir. ! 
4---- İsteklilerin gu" n ve saatinde ilk eıninat makbuzları ve kaııuıı ·s-

vesikalarile birlikte Galata eski İthalat Gümrüğü binasındaki J{ornı 
yona gelmeleri. 

ANTiSEPTiK, 

pişirme ve teshini usulü• hakkın- SoOuk algınltOı, nezle ve tsn•f· 
daki ihtira için alınmış olan 2 ilk- fUs yollarlle geçen hastalıklar• 
teşrin 1936 tarih ve 2305 numaralı dan kı>rurı grip ve boOaz rahat. 
ihtira beratının ihtiva ettiği hukuk sızlıklaranda, ses kısıklıOı :ı da 
bu ker!e başkasına devir ve yahut pek faydahdır. 

Dev1et Dt>mİryolları Adana Altıncı İşletme ihtar. Ta,radan gelecek sipariş mektuplarına 6 kuruıluk 
A E K • d Posta Pulu Konulmalıdır. 

m~vkii fiile konmak için icara dahi l iN G l L 1 Z KAN Z U K 
verilmesi teklif edilmekte olmakla ECZA~I 

. . amısy0nun an : Galata EKSELSYQR Mağazasında 
Büfe salonu; işçiler kahvesi, bilet, berhcr salonu \'e misafir salo- Karıtköy satılmaıc.tadır 

bu hususta fazla malumat edinmek 
istiyenlerin Galatada, Aslan Han 
5 ncı kat 1-3 numaralara müracaat 

Beyoğlu • lstanbul _..... 

nuııdan terekküp eden ve aylığı 60 lira tahmin edilen yeni Adana garı ı..,r....._ 

büfesi 3 sene müddetle ve pazarlıkla kiraya ,·erilecektir. 
Pazarhk 21/9/938 tarihine rastlıyan çarşamba günü saat 10 da A· 

dana İşletme müdürlüğü binasında Arttırma eksiltme komisyonunda 

yapılacaktır. Muvakkat teminat 162 liradır. Kira şartnamesi Adanada 
komisyonda görülebilir. İsteklilerin 2490 numaralı Arttırma ve eksilt

me kanunu Ye şartname n1ucibince vesaiki 13zinıeyi ve muvakkat te
minat vezne n1akbuzunu himilen 5aati muayyeninde pazarlıkta hazu 
bLluumaları. (6108) 

lstarıbul Sıhhi Müesseseler Artırma 
ve Eksiltme Kemisyonundan: 

Nafıa Vekaletinden : 
1 teşrinisani 938 salı günü saat 11 de Ankarada Nafıa Vekaleti bi

nasında mabeme eksiltme komisyonu odasında ceman 6000 lira mu
hammen bedelli 2000 buraj kazması, 4000 çelik kürek ve 1000 adet top- I 
rak kazmasının kapalı zarf ususıle eksiltmesı yapılacaktır. Muvakkat 
temınat 450 liradır. 

Eksıltme şartnamesi ve teferrüatı Ankarada Nafıa Vekaletı mal
zeme mudürlüğünden parasız olarak alınabılır 

İsteklılerin teklif mektubla•ını muvakkat teminat ile birlikte aynı 
gün sa•t 10 a kadar komısyona vermelen "azımdu ·3630· ·6~26· 

Haydarpaşa Nümune hastanesine lazırr. olan 8 kalem Röntken filim İ -, 
ve malzemesi açık eksiltmiye konulmuştur. Bey0ğlu Vakıflar Direktörlüğü !anları 

ey lcmeleri ilan ol'!"ur. 

Emsali arasında en güzel ve şı 

mobilyalar satan 
(ESKİ HAYDEN) Yeni 

BAKER Mağazaları 
Ziyaret ediniz. SALON; YEMEK 
ve YATAK ODASI !akımlarının 
zengin çeşidlerı her yerden iyı 

şartlar ve ucuz fiyatlarla bulur-

sunuz. 

Konya Valiliğinden: . 
.. es>' 

Hususi Muhasebe bütçesile idare edilmekte olan daire ve ıııu lı"' 
!erin bir yıllık ıhtiyac ı olarak tesbit edilen •881h lira muhaınrneıı ,1e 
delli c267• ton sömikok maden kömürü kapalı zarf usulıle eksıJtıı1 
konulmuştur. . t:ı'' 

1- İhale 6/10/938 Perşembe günü saat on beşte Vilayet p~ıJ1'1' 
cümeni Odasında yapılacaktır. 

2- Muvakkat teminat c66h liradır. . -ıl 
ıJ·ı9l 

3- Teklif mektubları 6/10/938 günü saat on dörde kadM ' 

DEVREDİLECEK İHTİRA Daımi Encümenine verilmiş bulunacaktır. d•, 
BERATI 4---- Talib olanlar şartnameyi bedelsiz olarak Hususi Murnsı-bt' 

«Kımyevi teamül için katalistik resinden alabileceklerdir. ,.~ro· 

1- Eksiltme 5/10/938 .çarşamba günü saat 15 de Cağaloğlunda Sıh- Matıal:osı 
hat ,.e İçtimai Muavenet Müdürlüğü binastnda kurulu komisyonda ya- -
pılacaktır. Beyoğlu Hü- Zambak 

No. sı 

1/6 

maddeler ve bunlann istihsalı ve 5 _ Talıb olanların kanuni ikametgahı bulunması ve hüviyet 
1 
~~· 

_Ay ı k kir a tatbikı usulü• hakkındaki ihtira i- kasile Tıcaret Odasında kayıtlı bulunduklarına dair vesika~·ı h~J1'1 1 

15 çin alınmış olan 7 ilkteşrin 1936 ta- lunmaları şarttır. dd'"1 ııe 
Cinsi 

Ev 

2- Muhammen fiatı: 2300 liradır. 

3- Muvakkat garanti: 172 lira 50 kuruştur. 

4- İstekliler şartnameyi her gün komisyonda görebilirler. 

5- İstekliler cari seneye aid Ticaret Odası vesikasile 2490 sayılı 
kanunda yazılı belgeler ve bu işe yeter muvakkat garanti makbuz veya 

banka mektubu ile birlikte belli gün ve saatte komisyona gelmeleri. 
(6644) 

1 

seyinağa 

Taksim Fi-
ruzağa. 

Sıraserviler 118/119 Apartıman methalinde 
hane 

Fındıklı Yah- Karakol çık- 15;17;17 2 kıt"a arsa 
yaçelebi mazı 17/1 

14 

4 

Yukarıda yazılı vakıf mallar 31/5/939 sonuna kadar kıra,·a verilmek 
üzere müzayedesi on beş gün müddetle açık antırmaya konulmuştur. 

İhalesi 28/9/938 Çarşamba günü saat H de ·apılacaktır. İsteklı1erın 
Be,·oğlu Vakıflar .Müdürlıigü Akarat Şubo,;'1~ gelmelerL (639~) 

rih ve 2254 numaralı ihtira beratı-
nın ibtıva ettig", hukuk bu kerre 6- 2490 sayılı kanun hükümlerine ve bilhassa 32 inci rna rııı""' 

ettırilf 
başkasına devir ve yahut mevkii uygun olrnıyan mektubların sabiblerı eksıltmıye iştirak 
fiile konmak için icara dahi verile- ceklerdir. ·6606· / 

bileceği teklif edilmekte olmakla .,,,,,..,...,,,,,.....,....,..,.....,....,_""""""""""""'"""""""""""""""""""""""""""=~ 
bu hususta fazla malumat edinmek Sahip ve ne§riyatı idare eden Başmuharrıri 
istiyenlerin Galatada, Aslan Han ETEM İZZET BENİCE 

5 nci k.ıt l-3 numaralara müracaat BASILDIÖI YEB; SON TELGRAF MATB~J 
eylemeleri ilan olunur. 


