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Beynelmilel kongreler Eminönü 
Türkiye lehine büyük Meydanı 
tezahüratla. sona erdi Açılıyor 

Dördüncü beynelmilel tıb tarihi 
kongresi ınemleketimizde yapılacak 
Yugoslavyadaki Tıh tarihi ve 

Atinada'ki Kulak, boğaz hastalık
ları kongrelerine iştirak eden de-
legelerimızden Doktor Sani Ya
ver dün şehrimize dönmüştür. Bu 
kongreler hakkındaki ihtisasatını 
soran muharririmize doktor Sani 
Yaver demiştir ki: 

- Yugoslavya ve Atinadaki se
yahatlerim çok iyi geçti. Geerk 
Yugoslavyada gerek Atinada beni 
fetkalade iyi karşıladıl~r. İki se
ne evvel Bevnrlm:· ! Kıılık, bu
run ve bob-'Z J; on~ l lc "eri .. 
len karar üzerine bu toplantı A
tinada yapildL Kongreyi Veliaht 
açtı ve Yunan hükumeti namına 
güzel bir söylev verdi. Sonra kon· 
grcye reis olan Atina Üniversite
si Kulak, boğaz \'e burun hocası 
Hirisikof da bir nutuk söyledi. 

Kongrede Bulgaristandan pro
fesör (Belinof), Türkiye namına 
ben ve arl<adaşlardan (Taptas) ve 
Ekrem Behcet bulundular. Ro -
manyalı Dr. Üniversite hocası pro
fesör (Matziyane), (Tetziya) tem
sil ettiler. 

İlk günü yalnız raportörler Türk 
idiler. Ve yalnız kulak, boğaz ve 
burun hakkında görüşüldü ve çok 
güzel bir netice elde edildi. İkinci 
;ünü ise umumi kominkasyon'lar 
ve:ıldi. Ayni gün ve ak~amı 

murahhaslar ve bilhassa Türk de
legeleri şerefine ziyafetler veirl
di. Bizim için (Akropolide) ten -
virat yapıldı. (30) asır evvel eski 
Yunanlılar zamanında yapılan 
tiyatroyu temsilen eski ziman kı
yafetile oyunlar oynandı. Ben İz
mirdeki Sağırlar ve dilsizler mek
tebinden bahsettim ve bunların 
çok işe yaradığını söyledim İza -
hatun çok derin bir alilka ile ta
kip olundu. Vaktile Yunanistanda 

Türkkuşu . 
Takviye ediliyor 
Türkkuşu teşki!Atının genişleti

lerek •Sivil havacılık> mevzuu et
rafındaki çall§maların yeniden 

• mütead<;lit vilayetlerimize teşmili 
için faaliyetle çalışılmaktadır. Bu 
sene Doğu mıntıtkasında ve Kara
deniz şehirlerinde de •Türkkuşu• 
yeni şubeler açacaktır. 
•Türkkuşu• umum müdürlüğü 

bu suretle çoğalacak olan ve her 

Koıgr~ye iştirak eden delege'e· 
rimizden doktor Sani Y ver 

eskiden bu gibileri kuyulara at
mak ve araba, değirmen, su çar
kı giib bazı işlerde kullanırlar -
miş. Çünkü o zamanki kanaate 
göre, onlar iyi insan olsa imişler 
Allah ötekiler gibi yaratırmış. O
nun için bu gibilerin yeryüzünde 
fazla ve muzır insan imişler. Bun
ları ya öldürürler, yahut yukarda 
bahsettiğim işkenceli işlerde is -
tihdam ederlermiş. 

TIB TARİH KONGRESİ 

Belgradda Tıb Tarih kongresi 
açıldı. Orada eski zaman doktor
lanndan şimdiki zamana kadarki 
vaziyetin bir hulasasını yaptım. 

Kongre bir çok iyi netice ile ka
pandı. Müstakbel Tarih kongre

si Berlinde ve Dördüncü Tarih 
kongresi de ecnebi delegelerin ıs
rarı üzerine Türkiyede yapılacak
tır. Sayın Başbakan Cel§l Bayarın 
müzahereti sayeı;inde bizim bu 
kongreyi onlardan çok daha iyi 
bir şekilde yapacağımıza eminim. 

Köy 
kursları 

Gelecek sene 
çogaltılacak 

Bursadaki köylerde biçki, dikiş, 
nakış kurslarını idare eden mual
limler İsmetpaşa kız Enstitüsün
de çalıştırılarak tekrar Bursaya 
götürülmüşlerdir. 

Kurslara bu sene de devam olu-

---
Cumhuriyet bayra· 
mına yetiştirilecek 

Eminönü mcyd~nının sür'atle 
açılması ve Cumhuriyet hayra -
mında camiin meydana çıkmış ve 
meydanın az çok tarızim edilmiş 
bir hale sokulmuş olması karar
laştırılmıştır. 

Bu itibarla istimlak edilen yer
ler kısmen müteahhidlere veril
mekte kısmen de itfaiye tarafın
dan sür'atle yıktırılmaktadır. Bu 
arada Yenicami hclalarından kö
şeye kadarki kısımlarla köprü ba
şındaki kulübeler itfaiye tarafın
dan yıkılmaktadır. 
Bektaş hanı yıkılmıya başlan -

mıştır. Eski Se!anik Bonmarşası, 
Tek kollu Cemal dükkanı ile ev
velce yıkılan Valde hanının kö
şesindeki Cambaz hanının istim
lak bedellerinin tutarı olan 80 bin 
lira Nafıadan istenmiştir. Bu pa
ra gelir gelmez bunlar hemen 
yıktırılacaktır. Henüz istimlak mu
amelesi bitmiyen bina ve dükkan
ların da bu muameleleri tesri e
dilmiştir. 

Hazineden 
Mal 
Alanlar 

Yeni kararlar 
verildi 

25 - 3 - 931 tarihinden evvel sa
tılmış olup da, hazinenin taksitle 
sattığı bütün gayri menkullerin 
satış bedellerinin tahsil sureti hak
kındaki kanunun neşrinden evvel 
taksit bedellerinin ödenmemesin
den dolayı tahsili emval kanunu
na göre yapılan takipler netice -
sinde hazine adına tefvizine idare 
heyetlerince karar verilip henüz 
tefviz muamelesi tapuya geçme -
miş olan gayri menkullerin satın 
alanlar uhdesinde bırakılması ka
rarlaşmıştır. Bu gibi gayri men -
ku!lerin tahsil ve takip masrafla
rı sahipleri tarafından ödenecek, 
geri kalan borçları da hazinenin 
taksitle sattığı gayri menkullerin 
satış bedellerinin tahsil sureti hak
kındaki kanuna göre yeniden tak
site bağlanacaktır. 

Bu sen~ muallim 
mekteblerine 
ahııacakler nacak, alınacak neticelere göre 

yıl büyük bir surette tezayüd et- Muallim mekteplerine girmek 
köylerde geniş miktarda kurslar 

mckte olan •talebe• !erin esaslı için müracaat eden gençlerin im-
açılacaktu". 

bir şekilde yetiştirilebilmeleri i- tihan evrakları Maarif Vekaleti-
çin öğretmen kadrosunu da tevsie İstanbul beşinci icra memurlu - ne gönderilmLjtir. 

karar ver~tir. ğıından: Evrnkın tetkikatı silr'atle biti-* Tarlabaşında sebzeci Saidi Bir borcun temini için merhun ve ririleeck ve şehid çocukları ter-
karısına göz koyduğıı için taban- satılmasına karar verilen portatif cih edilecektir. 
ca ile öldüren Arnavud Maksud ağaç karyola, koltuk takımı, masa. ----
18 sene ağır hapse mahküm edil- ve sigara sehpası, halı \'e yatak o
miştir. !dası takımı gibi ve eşyası 3/10/938 * Çekoslovakyadaki bazı fir - pazartesi günü saat 15 de başlana -
malar memlek~tımize nakletmek rak açık arttırma ile Şişli Cabi so -
istemektedirler. kak 5J numaralı Saray apartıma -* Fransız Hariciye Nazırının nında satılacağından almak istiyen
memleketimizi ziyareti gayri mu- lerin mahallinde bulunacak memu
ayyen bir zaman için geri kal - runa müracaatları ilan olunur. 
mıştır. (1049 !) -
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Genç kız geri döndü: 
- Emrediniz, madam! 

Ayten genç kızı yanına çağır

dı 

&>n bu sabah gazele okudun 
n1u'? 

- Evet madam, okudum! 
- Bana ait bir yazı var şu ga-

ıetede . 

E\'et madam! Bugün biitün 
gazeteler sizden bahsediyorlar. 

Ne istiyorlar benden? 

Gawtecilik bu, madam! 
PrAnsin re mini çekmişler .. Koy-

) dzan laken ,er ;:, 
SERTEi.\.J 

muşlar .. Fakat, sizin resminizı bu
lamamışlar. Okuyucularına sizi 
de tanıtmak istiyorlar. 

Ayten düşündü: 

- Bu kata sen bakıyorsun, de
ğil mi? 

- !!:\•et. 

- Senden küçük bir yardım is-
tesem ... 

- Emrediniz, madam! Elim
den geleni yaparım. 

Ayten, genç kızın avucuna ha
tırı sayılır bahşiş sıkıştırdı. 

- Gazeteciler beni ararsa, dı-

Asfalt yapılan 
yo!la4" 

Ankara istasyonunun birinci ve 
ikinci peronu ile umumi hala et
rafı, gazino bahçesi ve idarei u
mumiye bahçesi önündeki yaya 
kaldırmlarının asfalta çevrilme -
sine başlanmtştır. 

ş;ırı çıktığımı, bır ikı gün için 
Romaya gittiğimi söylersin, ol
maz mı? 

· - Başüstüne madam! 
- Bu işi ihmal etmtyeceğınden 

emin olabılir miyim? 
- Bana itimat edıniz, madam! 

Biz. bu işleri herkesten daha bü
yük bir muvaffakıyetle yapma
ğa alışmısızdır. 

- Otel kiıtibıne de bunu ten
bih etsem, faıdesi olur mu? 

- Hacet yok, madam! Ben şim
di icabedenlerı söylerim. Kapıcı
ya varıncaya kadar herkesin ku
lağını bükerim. 

Ayten geniş bir nefes aldı. 
Genç kız kahvcaltı getirmek Ü· 

zere odadan çıktı. 

* Avten Venedikte bir gezinti 
yapmak üzere hazırlanıyordu . Öğ

le yemeğinden sonra -otelde bu
lunmamak i<;in- çıkacak ve ;;eç 
vakit dönecekti 

Büyük sözlerin 
neticeleri 

NAHİD smaı -----
Cihan harbi esnasında tahta çı

kan son Avusturya - Macaristan 
hükümdarı Charles, aslen Fransız 
olan zevcesi Zita'nın da tesiri al
tında kabilse Almanya ile bera • 
ber ve bu kabil değilse Alınnnya
dan ayrılarak - ve bizi tabu asla 
batıra getirmiyerek - İtilaf dev -
Jetlerile sulh akdine çalışmıştı. 

İl könce keyfiyeti çok iyi karşılı
yan Fransa ile İngiltere, bilhassa 
İtalvanın muhalefeti yüzünden• 
son;a gizli müzakereleri kestiler 
ve bunu neticesi olarak hem mu
harebe uzadı hem de Avusturya -
Macaristan tıızla buz gibi dai:'lla
rak pek ufalnuş bir Avusturya ve 
bir !Uacaristandan gayri bir kaç 
milletten mürekkep bir Çekoslo
vakya teşekkül etti; Lehistan, Ro
manya, Yugoslavya ile İtalya dev
letlerine de parçalar dağıtıldı. Al
manya Versay'ın zincirleri altın

da iken masa başında tesbit edil
miş bütün hududlar emin görü -
nüyordu. Fakat Almanya kendine 
gelir gelmez ilk iş olarak cinsin
den insanlarla meskun ve müsta
kil bir devlet halinde yaşamak 

imkanlarından malı.rum Avustur
yayn göz dikti. O zaman Fransa 
ve henüz mukadderatını Berline 
bağlaınıyan İtalya ölmüş bulunan 
Charles ile perde arkasında rol 
oynamakta devam eden dul karı
sı Zita'nın büyük oğulları Otto
yu Viyanada tahta çıkarmak iste
diler. Bu, çok eski değil ancak üç 
dört yıl.tık bir meseledir. Fakat 
Viyanaya dönecek Habsburg ha
nedanının Budapeşte ile beraber 
Prag'ı d_a Viyanaya çevireceğini 

düşünen M. Benes: - Habsburg
larm Viyanaya avdetine, Avus
tu:ryanın Almanyaya ilhakını ter
cih ederim! Diyerek keyfiyete ma
ni oldu. 

Eğer kuvvetle dönen bu rivayet 
· mutlak bir baldkatsa kaili acaba 
şimdi ne düşünüyor? Genç Otto
nun Avusturyadaki tahtı hiç bir 
zaman sağlam bir l"Y olamazdı ve 
belki de yeni şartlar dahilinde bir 

Avusturya - Macaristan Konfede
rasyon'un kurulmasına i.mkiin 

yoktu. Fakat bütün bu hadiseler 
ve teşebbüsler Çekoslovakyaya 
zaman knzandırabHir, nüfusun 
yarısını teşkil eden ekalliyetleri 
kendisine ısındırmak ve bağlamak 
için daha çok imkan verirdi. Di

yelim ki yeni bir harb sayesinde 
yetmiş beş milyonluk dev Alman

yaya Almanlarını, otuz dört mil
yonluk Lehistann Lehlerini ve 
Macaristan& i\facarlarını kaptır -

masın. Fakat.en bitkin \·aziyetler
den de işte milletler yirmi yılda 
kurtulup silkiniyorlnr. Nüfusu -

nun sade yarısı Çek olan Çekoslo
vakya için, yeni bir cihan harbi ve 

bu harbin kendisini tutanlar ta

rafından kazanılması da ebedi bir 
deva olmıyncaktır. 

' YAKINDA 
En güzel edebi roman 

Son Telgrafta 

Odasının balkonuna çıktı. 
Sağına, soluan bakınırken, ayni 

katın ayni sıradaki odaların bir 
balkonunda yakasını kaldırmlf 

bir adamın, pusu kurmuş, ayakta 
durduğunu gördü. 

Bu adam, Ayten balkona çıkar 
çıkmaz, elindeki fotoğraf makine
sinın öbjekitğini Aytenin bulun
duğu balkona çevirmişti. 

Ayten bırdenbire şüpheye düş
tü: 

- İşte bir gazeteci... Gizlice 
benim resmimi çekecek. 

Diye mırıldanarak hemen arka
sını döndü ve balkondan içeri gir
di. 

Ayten bu hadiseye· fena halde 
sinirlenmişti. 

Garson kız acaba kendisini al
datmış mıydı? 

Yoksa bu adam gizlice otele gi
rerek, o odanın müşterisile mi ~ 
yuşmuştu? 

Kendisinin remıini çekmek için 

Maktu satış 
meselesi 

Esnafla konuştuk hemen hepsi 
memnun.Yalnız bazı temennileri var 

Bizzat esnafı dolaşarak yaptı· 

ğımız tahkikatla öğreniyoruz ki, 
pazarlıksız satış kanunundan do
layı esnaf arasında hududsuz bir 
memnuniyet tezahür etmektedir. 

Bundan sonra sabahleyin dük· 
kanını açan esi:ı.at yalnız günlük 
meşgul.yetle yorulacak, bu yor
gunıuğun haricinde bir de sabah
tan aksama kadar, her müşteriye 
ayrı ayrı nefes tüketmekten kur· 
tulacaktır. 

.Pazarlık> denilen çok çirkin, 
çirkin olduğu kadar da yorucu, ü
zücü itiyadımızdan kurtulmakla 
halkımız da, esnafımız da çok 
haklı ve çok yerinde bir kıvanç 

duvmaktadır. 

Esnafın bu yüzden hissettiği 
memnuniyeti daha delilli ve daha 
bariz bir şekilde, anlıyabilmek · 
için bir kaçile konuştuk ve .. dü
şüncelerini aynen sütunlarımıza 

naklettik. 
Bakınız, ayrı ayrı kimselere aid 

ola nfikirler, nasıl yekpare bir ta· 
hassüsle teselsül edip gidiyor ... 

Tuhafiye ve manifatu
racıhrın düşünceleri 
Bii.yükçarşı 58 numaradıı tv.hıı

fiyeri Abdi Erge: 
- Pazarlıksız satış kanunun

dan bütün esnaf derin bir mem
nuniyet duymaktadır. Çünkü bu 
kanun bizi her şeyden evvel _bir 
yürek üzüntüsünden kurtarmış 

olacaktır. Ufak tefek teferruattan 
ibaret mallarımızın üzerine teker 
teker etiket koymak bizi ilk gün
lerde pek çok yoruyor, fakat so
nunda kavuşacağımız rahatı dü
şünerek yorgunluğumuzu hisset
miyoruz. 

Büyükçıırşı 132 - 134 tuhafiye 
mağazası, Ahmed Erge: 

- Hem halkın hem esnafın ra
hatı, menfaati ve selameti düşü
nülerek hazırlanmış olan pazar
lıksız satış kanunu esnafı son de
rece memnun etmiştir. Hepimiz 

uzun müddettir sırtımızda taşıdı
ğımız bir yükten kurtulmuş gibi
yiz .. Müteşekkir ve minnettarız .. 
Yalmz, benim bu husustaki kana

atim şu merkezdedir: Hiç bir es
nafın hile yapmasına meydan ve
rilmemesi için bir dükkan dahi
linde bulunan bütün mallara, en 

büyüğünden, en ufağına kadar 
ayrı ayrı etiket koymalıdır: Çün

kü, mesela, bir kutu i~inde bulu
nan 10 tane 200 kuruşluk gömle
ğin arasına bır veya iki tane 150 
kuruşluk konursa, fiat yalnız ku
tunun üzerinde yazılı olduğu ve 
her gömlekte etiket bulunmadığı 
takdirde bazı müşteri iki gömlek 

arasındaki farkı seçemiyerek al
danacaktır. Şüphesiz esnafın için
de buna irtikab edenler nadir çı
kabilir. Fakat, bunu şimdiden dü

şünmek ve her parçaya ayrı bir 
etiket koydurmak çok yerinde bir 
tedbir olur zannederim. Ancak bu 

şekil pek oyuncaklı olacağı cihet
le esnafın hazırlanması için en az 
on beş gün bir mühlet verilmesi 
icabeder. 

balkonda beklediği muhakkaktı. 
Ayten, bu vaziyet karşısında 

sokağa nasıl çıkacağını düşünü
yordu. 

Gazetelere resmi geçerse mah-
voldu demekti. 

Gerçi, Ayten'in bir suçu yoktu. 
o. tam manasile masumdu. 
Gültekin onu aldatmıştı! 
Fakat, bu hakikati herkese na

sıl anlatacaktı? 

Garson kız biraz sonra kahval
tı tepsisi elinde, içeri girdi. 

Ayten hiddetle bağırdı : 
- Beni neden aldattın? Sana 

bol bahşiş vermiştim. Yanımızda
ki balkonda aparesi elinde, silah
lı nöbetçi gibi beni bekliyen bir 
adam var .. görmedin mi? 

Garson kız şaşırdı : 

Yeminle Ayten'i temiııe çalışa
rak: 

- Görmedim, 4edi, bir şeyden 
haberim yo~. Bana itimad edini(
madam! 

Kapalıçarşı 61 numarada mani
faturacı Vafyat: 

- Bu kanunda çok memnunuz. 
Bizi sabahtan akşama kadar çene 
çalmaktan, nefes tuketmekten ve 
vakit kaybetmekten kurtarıyor. 

Yalnız müşteri biraz dikkatli dav
ranmazsa bizim zararımıza olur. 
Çünkü her malın taklidi vardır. 
Müşteri, 50 kuruş fiat koyduğu
muz bir şeyin taklidini diğer bir 
dükkanda 30 - 35 kuruşa alırsa bir 
taraf müşteri kaçırmış, diğer ta
raf kazanmış olur. Daima iyiye 
ve doğruya gitmemiz için tekmil 
esnaf daimi ve sıkı bir kontrola 
munsil ve dıkkatli davranmalı

tabi tutulmalı ve halkımız da 
dır. 

Kapalıçar,ıı No. 74 Tan Tuhafi
ye pazarı Mehmed Tan: 

- Fevkaliide memnunuz ... Yo
rulmadan kazanmasını kim iste
mez? .. Bu kanunu düşünen ve 
bazırlıyanlara minnet ve şükranı· 
mız sonsuzdur. Ancak beni dü· 
şündüren bir nokta var: Bir dük· 
kanın yanında buunan diğer bir 
dükkan şeklen benziyen kötü bir 
malla iyisine rekabet yaparsa ve 
yahut masrafı az olduğu cihetle 
haddinden fazla rekabete kalkar
sa bu vaziyete karşı kendimizi 
nasıl müdafaa edeceğiz? .. Bu hu
susta esnafımızın makul ve mun
sif hareket etmesini temenni ede
rim. 

Çarşı 117 No. da manifaturacı 
Veysel Sipahi: 

- Pazarlıksız satış kanununa 
karşı can ve gönülden bir bağlilık 
ve menuniyet hissetmeketyiz. Bu 
halk ve esnaf için bir nimettir. 
Müteşekkiriz... Ancak esnafımı· 

zın rekabet hususunda biraz dü
şünceli hareket etmesini ve şu
ursuz bir rekabetten çekinmesini 
dilerim. 

Karaköy 13 No. da tuhafiyeci 
Saris: 

- Son derece menunuz... Bizi 
pazarlık derdinden kurtardıkları 

için teşekkür ederiz. Umarız ki 
halkımız da artık bu vaziyeti ya
dırgamıyacaktır. 

Karaköy, 17 No. da tuhafiyeci 
Corci Pcpalu: 

- Pazarlıksız satış kanunu çok 
lüzumlu ve çok faydalı bir şey
dir. Bunu bize temin edenlere ar
zı teşekkür ederiz. Bundan sonra 
satan nefes tüketmiyecek, alan 
da bir takım lüzumsuz şüphelerin 
hücumuna uğrıyarak cacaba al
datıldım mı?. diye üzülmekten 
kurtulacak. 

Karaköy, Tuhafiyeci P. Lamb· 
ropulos: 

- Pazarlıktan kurtulduk ya, 
bidayette mallarımızı yeni vazi
yete göre tanzim etmek için ne 
kadar yorulsak ehemmiyeti yok .. 
Esasen mağazamız bir aydan beri 
hazırlanmakta idi. Her şeyimiz 

hazırlanmıştır ve bir kaç hafta
danberi pazarlıksız sat~ yapmağa 
başlamış bulunuyoruz. Esnaf yü· 
rek tüketici bir adet olan pazar
lıkt<ı.n kµrtulduğu için a!a.kadar

lara ne kadar teşekkür etse azdır. --Ayten çok sinirliydi : 
- Hayır.. itimad edemem. Ça· 

buk git, bu adamın kim olduğunu 
öğren... Yoksa hemen şimdi ota· 
linizl terkederim. 

- Telaş etmeyin, madam! E
ğer, kimsenin haberi olmadan o
telimize veya bir müşterinin oda
sına bir mlsafir olarak l;ılr gazete
ci gelmişse, bunu hiç bir kuvvet 
çıkaramaz. Benim size vAdlm de 
gazeteciyi (Ote1den girmekten 
memleket değil, onları size haber 
vermekti. 

Telaşla odadan çıkıp gitti. 
Ayten merakından çıldıracaktı. 

Garson kız aradan çok geçme-
den döndü: 

- Gördüğünüz adam, bir ma
den fabrikasının mühendisi imiş, 
dedi, şu kaqıkt yakadan geçecek 
olan bir vapuru bekliyormuş. 

Ayten hayretle aya ı kalktı : 
- Ne dedin .. bir fabrika mil-

hend!si mi? (DevaJW vaı:) 

·:ıi Orta Avrupa kr• 
ve ltalya -

Yazan: Ahmed ŞilJıril ı:s 
Orta Avrupa krizi, italy•~; 

bugünkü muvazene lçind~ '."~ •• 
hem gibi &örüncn vaziyetını ·tir· 
ha bariz olarak tcsbit ctıııiı 

. İ , k ·t . k ·o nıese-Gerçı tal;·a Çc os ova ~ ··n• 
lesi etrafındaki ihtilalda bu~a
kadar ikinci planda kalmıştır. 'de, 
kat Mussolini, biri Tiryeste ... ı 

'f ı"' diğeri de P~dova'da söyledı 1

0
dl· 

nutukta sulh muhafaza cdilıll .
1
, 

ği takdirde İtalyanın Aln ~nyJ 1 

·11 ,,.. 
beraber harb yaıl'ocağını sarı 

1 
ıld 

!arak bildirmiştir. Krizin çok 
1
1 

1. • tar• ın· bir safhasında Mus.o ını 
dan verilen bu teminat, ı\IW"" • . ,c 
Yanın va?:iyetini takviye ctıuı~ 

· · k 01ıır· 
ajans telgraflarına bakılnca 
sa Alman matbuahndu ıtnlya 1""

1 ' ger hine ak.isler uyandırmaktan 
kalmam.ıştır. 

ikinci defadır ki İtalya, ort• 
• fe -Avrupada AJınaııyanın genıŞ 

. . . 1 k şusıın• mesı bahsınde şıma om 
karşı bu jesti yapmaktadır. Biri~: 
cisi Avusturyanın Almanyayo 

:lk'n• tibakı sırasında yapılmıştı. ı 
cisini de şimdi yapmıştır. 

d he-" Almanyanın orta Avrupo a 
k darı gemonya kurması, Fransa a 

batta belki de dalın ziyade itaJy•
yı alakadar ettiği halde acab• 11~ 
den Mussolini, bugeıılşleıniyc JJIU 
kavemet etmek şöyle dursıııı, "~ 
ticeden memnun gibi görünüyor! 

b k . . it• • Bu suale cevn verme ıçıo , 
yan dış politikasının bu istihalest" 
ne amil olan bildiseleri hatırla • 

. b omak U.zımdır. Malfundur ki ıı 
· ı a· riyantasiyonun başlangıcı, ıta \. 

nın Habeşistanda giriştiği teŞ~I• 
biistür. İtalya, Lava) Fransası 1 

15• 
anlaştıktan sonra Habeşistanı 
tilaya başlar başlamaz, 1rıgiftcr1°" ·y. nin şiddetli bir mukavenıetı 

karşılaşmıştı. Eir aralık Fra~• 
İngiltere ile İtalya arasında b.il 
•idarei maslnhaı. siyaseti takiP 
ettikten sonra 1936 seçimi yapıl~ 
yapılmaz, kayıtsız şartsız ol"."0t. 
İngiltere tarafını iltizam etil· 
talya da Milletler Cemiyetini pef• 
lerine takarak kendisine ka~şı 
müşterek bir cephe teşkil eden ıo-

n· giltere ve Fransaya karşı AIJJ18 

ya ile anlaşmıştır. Bu anlaşnıonıo 
şartları o zaman bildirilmeJJICJJl~ 
beraber, hAdiseler itilafın ıııah 
yetini aydınlatmıştır: 

Almanya müs~emleke ~e on:. 
bağlı olan Akdenız meselesıode ~ 
talyaya yardım edecek. İtalya .. 1 

ıı • Orta Avrupada Almanyaya JJI 
ika• zaberette bulunacaktı. Bu dak 

dan itibaren İtalya dış p<ılitik•••· 
nın siklet merkezi Orta ı\vruP9" 
dan Akdeniz ve şimali AfrikaY• 
intikal etmiştir. Almanya da adıtJI 
adını hedefine dotru yürilJJ1!Y' 
başlamıştır. 

. da bO iki otoriter devlet arasın 
ao· anlaşma yapıldıktan sonra A]JJI iŞ• 

ya hedefine doiru bayii ilerlelll. 
'nıP tl:r. Silahlanmıştır. Ren nehri ,. 

boylarım askerlleştirınlştir. ı\"11 
• 

tu:ryayı ilhak etmiştir. Südet JJlıJI 
takasını almak üzeredir. italY8Y

1 

gelince; henüz hedefinin yarı yo
luna bile varın&m!ftır. · .. İli • 

Habeşistanın ilhakı benuz ı.· 
giltere ve Fransa tarafından ı) 
nınmanıııtır. İspanya işi bul•f _ 
bir haldedir. İtalya, AvıısturY:O,. 
nın Alınanyaya lltlhakmdan JJI d• 
nun olmıyabllir. Orta A yrııp:ıııl 
hcgcınonya kurmasından bit d•• 
daha az memnundur. Fakat b de 
kika için samiınl hissiyotıuı i~:.ı
ettiğini farzedeliın: O zaınon ve 
yanm vıızlyeti ne olur? Fraıı•\,. 
İngiltere ile münasebetlerlıı 1. ·asi 
nüz tanzim etmedili içio sı~j\l
yalnızlık içinde kalıır. İtaly• Jı· 
manya ile öyle bir yol arkad•Ş,,0• 
jp.na çıkmıttır ki ırldeceli yere peı 
rıncı~a kadar Almanyauııı , ·ye• 
hareketini alkışlamak mecbur• 
!indedir. 

Gümrükler umLl111 

müdürünün 
tedkikle~i ... ?Jslı· 

Gümrükler Umum mudur~tıniŞ· 
mud Nedim Çanakkaleye gı 

tir. . · ıerl 
Kendisi orada gümrük ~ bU 

hakkında tetkikler yapacak ";,uıa 
ara; ecn•bi vapurlarla İataJl;.: 10 
gelen yolcuların ve bu vapur 
!erini ıtözd~n ııeçirecek tir. 



İmar i~Jeri !Köy 
ellad gölü köylü- Tedrisatı 
ye dağıtılacak 

Yeni istasyonlar ve 
rıhtımlar yap·~lıyor 

Nafıa Vekilimiz Ali Çetinkaya 
tge havzasındaki tedkiklerinin 
llıühim bir kısmını ikmal ederek 
Atiziye tüneli inşaatını da gör· 
l!ıek üzere Aydın'a geçmişlerdir. 

Bay Ali Çetinı<aya'nın önümüz
deki hatta zarfında şehrimize 
dönmesi beklenmektedir. 

Aldığımız malumata göre Nafıa 
\1 ekilimiz İstanbul'u Garbi Ana· 
dolu'ya ve Ege havzasına bağlı· 
Yan en mühim bir iskele olan 
llandırma'nın umranı için Ban
dırma'da ve Balikesir'de Nana 
'Vektıletine düşen her türlü yar
dımı yapmağı kararlaştırml§tır. 

Bu meyanda şehrimize bu ha
\>aliden yapılan ihracat sevkiyatı
ııın temerküz ettiği Bandırma is
kelesinin ve rıhtımının şimdiki 
karışık vaziyeti esaslı surette hal 
edilecektir. Burada yeni ve mü
kemmel tahmil ve tahliye terti
batı yapılacağı gibi, büyük bir 
rıhtım da inşa olunacaktır. 

Nafıa Vekilimiz; bu Hinterlan
dın bütün nakliye müşkülatına 
muttali olmuş ve şimdi açıkta ya
pılan tahmil ve tahliyenin süratle 
ıslah edilmesi için Ankara'ya av
detinde hemen icabeden tedbir· 
leri ittihaz edeceğini vBd ve be· 
Yan eylemiştir. 
Diğer tarafdan Bandırma ve 

imtidadı demiryolu güzergahın

daki istasyonlardan tamire muh· 
taç olanlar da sür'atle tamir edi· 
lecekler ve yeni bir şekle sokula
caklardır. 

Bu meyanda cBandırma. ve 
cBalıkesır• de yeni modern ve 
muazzam cistasyon binaları. ya
pılması kararlaştırılmıştır. 

Bandırma'da ve bu havali de· 
ıniryollarında yapılacak yenilik
lerden sonra bu havaliden İstan
bul'a yapılacak ticari sevkiyatta 
sür'at ve intizam tamamile temin 

Avukatlık 
Ruhsatnameleri 
Müracaatlar kabul 

edilmiyecek 
Avukatlık kanununun neşri ta

rthi olan 14 temmuz.dan sonra a
vukatlık ruhsatnamesi verilme

mesi ve vaki müracaatların na -
zarı dikkate alınmaması için '7i· 
!ayetlere emir vermiştir. 

Veraset ve intikal 
ve: gileri 

929 yılı sonuna kadar tahakkuk 
ettirilmiş olan veraset ve intikal 
vergilerinin müruru zamana uğ· 
ratılmaması için tedbirler alın -
ınaktadır. Bu hususta Maliye Ve
kii.leti tarafından vilayetlere yeni 
emirler verilmiştir. 

olunacak ve Bandırma, bu Hin
terlandının, dolayısile de Garbı 

Anadolu'nun İstanbul'a en mü
him bir ticaret iskelesi olacaktır. 

* Diğer taraftan Nafıa Vekilimiz 
Balikesirden uğradığı İzmirde ve 
bu havalide de mühim tetkikat 
;:,apmıştır. 

Bu meyanda cCelli\dgölü> ku· 
rutma kanalı inşaat ve tesisatını 
mahallinde görmüş, bataklıktan 

kurtarılan sahada tedkiklerde bu· 
!unmuş ve yeniden yapılmakta 

olan işlerle yakından alakadar ol
muştur. 

Şimdiye kadar sarfolunan bü· 
yük ve bütün gayretlerle cCellM> 
gölü artık cKüçük Menderes> 
havzasında civar köyleri tehdid 
edecek bir tesir yapmaktan tama. 
mile menolunmuştur. 

Bu suretle bu havali her hangi 
bir cfeyezan. tehlikesinden kur· 
tarılmı§tır. 

Bataklıktan kurtarılan ve fev· 
kalade münbit olan bu arazinin 
köylüye verilmesi suretile işletil· 
mesi de ayrıca kararlaştırılmıştır. 
Şimdi burada tahkim işlerine 

devam edilmektedir. Bu mesai
nin; ancak 18 ay sonra bitirilece
ği anlaşılmaktadır. 

Nafıa Vekilimiz cCella"' gö
lündeki çalışmaları tetkik ve tef· 
tiş ftt!ikten sonra cTorbalı> ya 
geçmi~lerdir. 

Orada tezahüratla karşılanan 

B. Ali Çetinkaya; köylülerle te
mas etmiş ve akşam üzeri otokar
la İzmir'in cAlsancak> istasyonu
na dönmüştür. 

Ertesi gün, Nafıa Vekilimiz A· 
ziziye tünelini de gördükten son
ra cKuşadası• halkının davetini 
kabul ederek kermes şenliklerin
de hazır bulunmak üzere Çamlığa 
gitmişlerdir. 

Tahta 
Köprüler 
Kalkıyor 

Yttrlerine beton ve 
demir köprüler 

yapıllyor 
Demiryolu inşa faaliyeti gibi 

köprü tesisine de büyük bir ehem
miyet veren Nafıa Vekaleti; mem
leketimizin muhtelif mıntakala • 
rındaki mevcut tahta köprülerin 
peyderpey ve sür'Htle •beton• ve 

bazı yerine göre demir bir hale 
ifrağ olunmasını kararlaştırmış -
tır. Bu suretle; yakın bir zaman
da memleketimizde de bir tahta 
köprü bırakılmıyacaktır. 

Bu köprülerden mühim bir kıs
mının 1939 yılından itibaren de • 
ğiştirilmeğe başlanılacaktır. 
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iş anlatıllnca hepsi birden gUlmeğe 
batladı .•. 

Fakat; imparator ve imparato· 
riçe 0 derece ümitvar bulunmu • 
Yorlardı. 

Hele; daire müdürü hiç wnma· 
ınıştı. 

Sultan Aziz; olduğu yerde bü
tün adalelerini gerdi. Yumruğu· 
nu s.ktı. Pazusunu takallüs ettir
di. Olanac kuvvetile çelik levha
ya yumruğunu indirdi. 

Çan çaldı. Fakat; çelik levhanın 
altındaki çelik yay kırlıdı. Levha, 
olduğu yerden koptu. amudi de-

mir, halka çan darmadağın oldu. 
Bu gürültü, imparator Üçüncü 

Napolyonu, imparatoriçeyi ve ma
iyetini, hatta Fuat Paşayı olduk
ları yerden bir anda, sıçrayara~ 
geri atmıştı. 

Ne yapsınlardı? Birdenbire ne 
olduğunun farkına varmıyarak 

korkarak geri kaçmışlardı. 

İş anlaşılınca; hepsi birden gül
miye başlamışlardı. 

Zorlu denen Alet bir yumrukla 
ortadan yok oluverıni~ti. 

Yeni teşkilatın 
kurulmasına 

başlandı 
Köylülerin okutulması hususun

da cKöy Eğitmen kursları• nın 

büyük faidesi olduğıı görülmek • 
tedir. 

Maarü Vekfileti; ·Köy tedrisatı• 
na fazla ehemmiyet vermekte ol
duğundan bu faideden henüz •E
ğitmen• i olmıyan köy !erin ve 
köylülerin de istüadesi için •Eğit
men• in adedinin en kısa bir za
manda arttırılması kararlaştırıl

mıştır. 

Bunun iç.in şimdilik 10 vilayet
te 10 yeni kurs açılacaktır. Her 
kursa 1150 talebe alınacaktır. 
Diğer taraftan Maarü Vekfile

tinde bu işlerle ve •Köy terbi· 
yesi• mevzuu ile uğraşmak ve hü· 
tün köylülerin okutulması; cyeni 
harflerimizi bilnıiyen tek köylü 
bırakılmaması• idealini temin et
mek üzere bir •Köy umum tedri
sat müdürlüğji• tesis olunması da 
kararlaştırıldfğını yazmıştık. U • 
mum müdürlüğe İlk tedrisat U
mum Müdürü İsmail Hakkının 
getirilmesi ve İlk tedrisat Umum 
Müdürlüğüne de Berlin talebe mü
fettişi Reşad Şemseddinin ta • 
yin olunması kararlaştırılın!§tır. 

Hatay 
Gazetesi 
Büyütülüyor 
İskenderun, 21 (Husus) - Bu

rada •Hatay• ismile ve yalnız ye
ni harflerle intişara başlıyan ga
zetenin büyültülmesi kararlaş -
mıştır. Bu maksadla İstanbul ve 
Türkiyeden muktedir mürettibler 
aranmaktadır. 

Ziraat mektebleri 
ve köylerimiz 

Her Ziraat mektebi, her sene 
·kendi civarında meşgul olabilece· 
ği adet ve nisbette köyü tespit e
derek bu köylerin her nevi mev
zuu ile aliıkadar işleri ve umumi 
surette zirai kalkınma mevzuu ile 
alakadar olacaktır. Bu suretle hem 

talebe aİneli bir staj yapmak im
kanını bulacak ve köylü de tek
nik şekilde ziraat yapmasını öğ
renecek ve kendisine hiç bir mhs
ra! ve külfete katlanmadan mü
kemmel bir yardımcı edinmiş ola
caktır. 

Sağhk propagan
da afSşlari 

Halkı sağlığını korumaya alış

tırmak i'in hazırlanmakta olan 

propaganda afişleri tamamlan~
tır. 12 mevzu üzerine renkli bir 
şekilde hazırlanan afişler vila -
yetlere taksim edilmiştir. 

Ot man muhafaza 
umum müc;ürlüğü 

Orman muhafaza umum müdür
lüğüne General İbrahim tayin e
dilmiştir. 

Sulta Azız; yumruğu karşısında 
darmadağın olan alete baka kal
mıştı. Dönüp sordu: 

- Çan çaldı değil mi? 
İmparatoriçe Öjeni, Sultan A· 

zizin bu soğukkanlıca sözüne kah
kahayı bastı ve mukabele etti: 

- Haşmetmeab, yalnız çan çal-
madı, mak,ine bile toptan ıslık çal
dı. 

Padişah; gururlanmıştı. Daire 
müdürü hayretlere düşmüştü. Fa
kat içinden de sinirlenmişti 

Nitekim asabileşen daire mü
dürü, imparatora şunları arzetti: 

- Efendimiz; §U köşede bir alet 
daha var, bu aleitn kolunu büken 
olmamıştı. İrade buyurulur ise, 
bu aleti de tecrübe etseler ... 

••"rator, muvafakat cevabı 

vermişti. Aletin ismi Bardöfer idi. 
Yüz dereceye aynlınış ayna gibi 

geniş bir levha idi. Dereceleri saat 
yelkovanı gibi bir çelik iğne işa
retliyordu. 

ARADA BiR 
Emniyet ve sadakat 

On beş yıl oluyor. Bursa lise· 
sinde, baba ocağından ayrılmış, 

mektepte yatan çocuk olarak O· 

kumuştum. 

Azad günlerinde, çıplak ayağı· 
mızda yemeni, sırtımızda uçurt • 
ma gibi mintan meyve bahçeleri· 
ne giderdik. 

Meyva bahçelerinin bekçileri, 
gizlenmeden görünmezler. İncecik 
tüylU derisi asabi çocuk parmak
larının arasında dokunur dokun
maz yarılan ve serin şerbeti du
dak kenarlarında" çocukların göğ
süne kadar dökülen bir şeftali 

boğaza tıkılmadan yenmezdi: 
Karşımızda eli sopalı bir adam

la karşılaşırdık. Kaçamaz isek pa
ra verirdik, almazdı. Koynumuz • 
dan ve ceblerimizden şeftalileri 

çıkarır, eğer bizimle başa çıkabi
leceğini gözüne kestirir;e, içi • 
mizden bir ikisini de döverdi. 

O :ıaman, paramızı alıruyan ve 
bize topladığunız şeftalileri sat -
mıyan bekçilere imar mı idik? Bil
mem. Fakat bugün adlarını bil· 
mediğim o bahçe bekçilerini, ken
disi de farkında olmadan emni • 
yet ve sadakati anlatan insanlar 
olarak hatırlıyorum. 

Bir öğretmen dostum anlah • 
yordu: 
-Arkadaşlar programların yük

lü olduğundan şikayet ediyorlar. 
Miizakere için vakit bulamıyoruz 
diyorlar. Fakat bilmem mü:take
re meselesine o kadar düşmeli mi
dir? Talebesile bir saat konuşma
ğa hazırlanan ve bu konuşmanın 
sanat kıymetini bilen öğretmen, 
talebesinin o çalışmalarına emni
yet edemez mi? 
Arkadaşım haklıdır. Baba ve 

öğretmen, çocuklarımızdan sık sık 

şikayet ediyor. Çocuklara her şey
den evvel kıymet olduklarım ve 
kendilerine emniyet ve itiınad et
tiğimizi, onlardan da sadakat bek
lediğimizi en açık üade ile anlat
malıyız. 

SİNAN RF.ŞAD 

Maktu 
Satış 
fvleselesi 
Odada bir toplantı 

yapıldı 
Dün öğleden ııonra Ticaret oda

sında, İç ticaret umum müdürü 
Mümtaz Rek'in başkanlığında bir 
toplantı yapılm~ır. Bu toplan
tıda esna! mümessilleri, idare a
mirleri, Ticaret odası erkanı ve 
bazı sanayiciler bulunmuşlar -
dır. 

Bu toplantıda Mümtaz Rek, pa
zarlık:sız satış kanunu hakkında 
uzun ve etraflı bir şek.ilde izahat
ta bulunmuştur. Toplantıdan son
ra alakadarlara matbu birer nüs
hası dağıtılan izahnamede pazar
Jı.ksız satış kanunu tamamen, en 
ince noktalarına kadar anlatılmış 
bulunuyor. 
Halkı en ziyade alakadar eden 

noktalar şunlardır: 
Pazarlıksız satışta perakende fi. 

atlar etiketler koymak suretile 
ilan olunacaktır. Herhangi bir mal 
yazılan fiattan ne aşağı ne yukarı 
fiatla satılmıyacaktır. Aksine ha
reket edenler kanunda yazılı ce· 
zalarla cezalandırılacaklardır. 

Levhanın bir tarafında el gibi 
çelikten bir kol vardı Bu kol aletin 
içinde bulunan kuvvetli bir yaya 
merbuttu. Bir insan, kolu ne kadar 
zorlar ve sağdan sola iter ise yel
kovan da, dereceler üzerine gele
rek ne kadar ittiğini gösteriyordu. 

Yani; sağ el ile kolu tutup, sola 
doğru bükerek götürmek lazım
dı. Son had yüz derece idi. Bina
enaleyh herkes, kuvvetinin dere
cesine kadar itebilecek ve bu it
tiği de yelkovanda gözükecekti. 
İmparator Üçüncü Napolyon da

ire müdürüne sordu: 
- Yüz dereceye getiren oldu 

mu? 
- Hayır, haşmetıneab; bu alet 

çok zordur. En kuvvetli Fransız 
ve ecnebi pehlivanları yetmiş beş 
dereceye kadar ancak getirebildi
ler ... 
İmparator da heyecanlanmış idi. 

Müdüre merakla şunları da sordu: 
- Öteki aletten daha zorlu mu

dur bu? .. 
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lktısadi meseleler -
M uvakaktkabu iden is-
tifade edecek iptidai 

maddeler 
Vekiller Heyeti kabulü muvak

kat suretiyle yurdumuza sokula· 
cak iptidai maddelere aid listeyi 
kabul etmiştir. Kabulü muvakkat 
usuliyle yurdumuza girecek eşya 
ile bu eşyanın ithal şartlarını ya
zıyoruz: 

TRİKOTAJ VE TUHAFİYE 
EŞYASI 

Senede yüz bin kiloyu geçme
mek suretile ihraç maddeleri ilk 
gümrük muamelesi tarihinden iti· 
haren iki sene olmak üzere çile 
ve paket halinde halı imalinde 
kullanılan kaskam iplikleri, ço
rap, jarse, fanilll gibi her türlü ör
me eşyanın ihranına yardım mak
udiy le masura bobin üzerinde 
sarılı veya çile ve paket halinde 
bulunan safi veya karışık kam
garn, safi veya karışık pamuk ip· 
likleri, sun'i ipek, yün mensuca
tın ihracına yardım maksadiyle 
masura bobin üzerinde sarılı ve
ya çile halinde safi veya karışık 
kamgarn, parça halinde Türk ve 
Şark halı ve kilimleri, tuzlanmış 
halde barsaklar, yazma ve kalem· 
kari basmaların ihracına yardım 
maksadiyle top halindeki Ameri

kan bezi, tülbent, salaşpur, patis-· 
ka, ihracat eşyamıza Jazım olan 
ev çuval imalinde kullanılan top 
halinde gelecek keten, jüt, fanila 
ve emsalinden mamul çuvallık 

mensucat, Antep işi çamaşır, Ör· 
tü ve sairenin ihracına yardım 

için top halinde gelecek olan safi 
keten mensucatı. 

MUHTELİF MADDELER 

maddeler için tespit edilen şeker 
nispetlerine göre gümrük resmi i
ade edilmesi şartiyle mamul hal· 
de getirilecek şeker, (gümrük re
simleri iade edilecek olan nisbet· 
Jet şunlardır: Sütlü çikolatada % 
40, sütsüzde yüzde 50, lokumda 
yüzde 48, badem şekerinde 35, 
diğer şekerferdc 40, bisküvilerde 
15, reçeller ve marmalatlarda 60, 
taban helvasında 40, meyve kon
servelerinde yüzde 36. 

FABRİKALARA YARIYAN 
MADDELER 

Madeni eşya fabrikalarının ih· 
racatını temi netmek makasdiyle 
çubuk, levha ve boru halinde pi· 
rinç, çubuk, levha ve külçe halin· 
de alomlnyom, levha, çubuk ve 
çe halinde tutya, çubuk ve levha 
boru halinde çelik, levha ve kül
halinde demir, külçe halinde pik, 
toz halinde tratil. müsademe> kap
sulü, tahri rkapsülü mayı halinde 
bamızı klorma. lastik sanayiinin 
ihracatını temin etmek maksadiy
le getirilecek ham kauçuk, ema
ye sanayiinin ihracatını temin 
maksadiyle levha halinde siyah 
saç, kriyalit kalay oksidi, feldis
pat, kuvarts, tabii hal·nde ve ka

rarnamedeki şartlara göre getiri· 
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lecek pup d'oliv, tesbihçilik sana-
yii için lüzwnlu olan koraza ce· 
vizi, demir fıçı fabrikalarının ih
raca,ın;ı yardım için levha halin· 
de demir sac, keten \'C kendir sa· 

nayii ihracatına yard•m için ge
tirilecek manila kendiri, üzüm ve 
incir mahsulünde etiket olarak 

kullanılmak üzere levha halinde 
getirilecek ve kararnamedeki şart
lara uygun olacak alomınyom 

kaplanmış levha halinde kağıtlar, 
yaş ve kuru meyva ve sebze ih· 
raca! ambalajında kullanılan ke

reste, fıçı ve mantar tozu, yaş ve 
kuru meyva ihracatı ambalajın

da kullaıulmak üzere getirilecek 

saman kağıdı, ve oluklu kağıt, 

yerli mahsul ve mamullerin ihra
catında kullanılan levha halinde 
kutuluk teneke levhalar, kontr
catı için lüzumlu muhtelif kütük

plii.k ve kaplama sanayiinin ihra

ler. kasık bağlarının ihracını te
min etmek maksad>yle getir<lecek 

lastik şeritler, yerli mahsul ve 
mamullerinin ihracında kullanıl
mık üzere getirılecek sandıklık 

. G&~o:.: . 
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Bir itiyadın iflıl sı 
MAHMUD YESARİ 

Eğer birinci ne' i sigara .içmek 
itiyadında iseniz, sizin hangi semt· 
te otıırduğıınuzu anlamak kola). 
dır. Çünkü zarf şeklinde kutular, 
Beyoğluna; ideta, yani •nomıal• 
kutular, İstanbul tarafına mab . 
sustur. 

Bu kutular, neden semtlere giı
re değişiyor. Bunun sebeb vt' hik 
metini bir türlü anlıyamadım. Yal 
nız anlıyabildiğim ~u ki, zarf ek· 
lindeki paketler, ne rebde, ne de 
elde dunıyor. Cebe koyduğuuuz 
:ıanıan, dökiilüyor; elde iken de 
sigara alacağınız :ıaman İ(İndf'ki

lcr dökiiliiyor. 
Bu dökiilü~lcrin zararlarını bir 

yana koysak, hi( zararı yok, deni· 
lebilir. Çünkü, on bir buçuk, on 
iki buçuk kuruşun ür dört kıırı . 
şu ziyan demektir. 

Fakat, bu zarf şeklindeki pa • 
ketler, son günlerde o kadar fe. 
na çıkmağa başladı ki, sigaraların 
hepsi yarı yanya boş, yarı < 

gibi, yahut nefes al1111~ aı-ak k 
dar tıkız, berbad. 

Tiryakilik baska. giilü seven di
kenine katlanır gihi. hunıın tir
yakileri de sepetine, tıkızı 
şeyine katlanı)'orlar. Fak. 
bu dikenlere katlanmanın 
nı. ihtimali kalmadı. 

Tiryakilik tuhaftır. İn..anı•ı lik· 
ri ba.,.!<adır, aitzı başka söykr. Jfo. 
na rağmen, geçen giin tüblh 
ye her \'akitki gibi: 

- On bir buçukluk! 
Diyemedim: 
- Bir Tiryaki! 
Dedim. İnhisarlar idaresinın İ· 

til-·adlara lıa.kim olu~una ~ tnn. 
Birinci ne\'İ sigaraları. pi)'a adan 
kaldırmak istiyor bdki. Fak t bn· 
nu, balkın arzusuna rağmen de
ğil. isteğile bırakmak. istiyor. 

Tütün, çok fena bir itiyad' Eğer 
kendi zararına olmasa, Şu tiitıin
den bizi, tanıamile vaıgeçirivt'r • 
se! .. 

Vakıflar idaresinin 
yeni teşkilat ni· 

zıtmnamesi 
Vekfiletler Umum Müdiuluğü, 

yenj teşkilat Jııanununun tatbik 
tureti ve memurların vazife ve 
salahiyetleri hakkında bir nızam
name yapmış; Dev Jet Şurasına 

vermiştir. 

Birimizin derdi 
Hepimizin derdi ı 

Sırma, kılaptan, ziynet pulu, 
gaytan ve gelin teli imal ve ihra
cına yardım için yuvarlak levha 
halinde masura, bobin üzerinde 
sarılı veya çile ve paket halinde 
her nevi bakır tei, çinko ve pa
muk iplikleri, teshih, ağızlık, ta
rak, kaşık gibi eşyanın imali ve 
ihracına yardım için külçe, levha, 
çubuk, yaprak ve boru halinde 
sun'i plasitk maddeler, oryantal 
sellüloit, galalit ve bakalit gibi 
halitaları, fil dişi vf! boynuz, yazı 
halinde getirilen otomobil resim
raç edilmek üzere resimli kağıt 

kısmı Türkiyede tnbettirilerek ih
leri, ilan kağıdı, Amerikaya ihraç 
edilmek üzere Rusya'dan yaprak 
halinde getirilecek Rus tütünü 
galvanizli düt veya oluklu 'açla
rın ihracına yardım maksadiyle 
getirilecek düz levha halinde de
mir saç, külçe halinde çinko, ma
yi halinde hamızı kibrit. tuz veya 
parla halinde nişadır, külçe ha
linde saf kurşun, matbaa hurufatı 
ihracına yardım maksadiyle kül
çe halinde saf kurşun, antimuvan, 
külçe ve çubuk halinde kalay, tev
viki sanayi kanunundan istifade 
etmiyen konserve fabrikalarının 

ihracatına yardım maksadiyle 
levha halinde teneke, şekerli mad· 
delerin ihracatına yardım maksa
diyle Jeyha halinde teneke, şe
kerli maddelerin ihracatını temin 
için kabulü muvakkat usuliyle it
hal olunacak şekerlerden imal o
lunup harice çıkarılan şekerli 
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Talebe tramvayları 

lazımdır 
Topkapıda oturan karıleri 

mizden Bay Sadi yazıyor: 

- Şüphesiz efendimiz .. 
- Türkler, yüz derece buke -

mez mi zannediyor:;unuz? 
- Bu mümkün değil: 
- Mümkün olmıyan şeyin, hem 

imkanlandığını ve hem de parça
lanıp yok olduğunu görmediniz 

mi? 
1 - Fakat; bu aleti bükmek ili • 

zımdır. Diğeri vuruştur efendimiz. 
- Peki; lakin Türklerin bu a

leti bükeceklerine eminim .. 
İmparatoriçe, telaşla söz.ü kes

ti ve: 
- Müdür efendi; hiç şüphe et· 

meyiniz ki; bu kuvvetli sandığı
nız alette bükülecek ve belki de 
kırılacaktır. 

- Alet bükülür .. Fakat, yayın 
kırılmasına imkan yoktur. 

- Neden? 

- Çünkü; yay o derece hesablı 
yapılmıştır ki; en zorlu bir insan 
bile ancak yüz dereceye kadar bü
kebilir. 

- Pek ala .. 

Nacinin 
Rady0<laki konf era sı 

Bu akşam İstanbul radyosunda 
saat 19 da değerli ressamlarımız

dan, Türk ve islam eserleri müze

si yar direktörü Elif Naci •Halk 
ve resim• mevzulu bir konferans 

verecektir. Bu konferans İstanbul 

radyosıında reı;im hakkında veri
len ilk konferanstır. 

Fuad Paşa: konuşmaları dinli
yordu. İmparator Sultan Azize; 
ne konuştuklarını tercüme etınesi
ni Paşadan rica etti. 

Fuad Paşa; daire müdürile im
.paratorun ve İmparatoriçenin ne 
konuştuklarını aynen Padişaha an
lattı. 

Sultan Aziz İmparator, ve İm· 
paratoriçeye tevveccüh ederek: 

- Müsaade buyurulur ise bu a
leti de deneyelim! 

Padişah; oldukça sinirlenmişti. 

Demek, daire müdürü kendilerini 
hiçe sayıyordu. Hemen İmpara
tordan rica etti: 

- Haşmetmeab; daire müdürü 
pehlivan mıdırlar? 

- Evet; hem de, Fransanın sa
yılı atletlerindendir. 

- Kendileri bu aleti kaça ka
dar bükmüşler .. 

- Bilmiyorum; bir soralım. 

İmpaartor; daire müdürüne sor-
duı (Devamı var) 

Her sene mekteplerin ;.cıl -
ma tarihlerinin yaklaşmru:.le 

beraber biz çocuk babalarır.n 
da kalblerinde bir üzüntü • 
lamaktadır. 

Ezcümle bu, bızim gibı t• a" 
semtlerde oturnn aileler.n ço· 
cuklarının her gün ıneklı be gı
dip gelirken tramvaylarda uğ
ı·adığı müşkülattan ılcrı gel • 
mektedir. 

Kışın soğuk \'e dondurucu 
günlerinde; sabahın ilk "" er
ken saatlerind~ uzun müddet 
tramvay bekledikten sonra; g<
len bir arabanın kenarına ılişe
bile kızlarııruz uzun bir aıab 
ve ıztırab yolculuğu i~inde 

itile kakıla mekteplerine git -
mekte ve akşam dönüşte de ay
nj feci hal tekrer etmekl<'dir. 

İşte bizi bu üzüntülü düşü· 
nüş\en kurtarmak ve genç kız
larımıza yalnız talebelerin bi· 
nebileceği •Talebe tramvayla
r1> .temin etmek al&kadarlardan 
çocuk babalarının buyuk hır 
ricasıdır. 

Her ne kadar geçen seneler· 
de bazı semtlerde sabahları 1-2 
talebe tramvayı kaldırılmışsa 

da bunlar 1-2 hatta münhasır 
kalmıştır. 

Binaenaleyh mekteplerin a
çılmasile beraber bu büyük ri
camızın nazarı dikkate alına • 
rak her semtte sabah ve akşam 
•Talebe tramvayları• işlet:lme
si tekmil çocuk babalarını Be
lediyeye minnettar bırakacak· 
tır . 
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P ylaşma kolay olacağa benzemiyor! .. General HKAY~ - -- - . ::::::::::::::: 
Çekoslevakya' yı taksim ederek hududlarını birleştirmek isti yen Lehlerle 
Macarların dediği de olursa geriye kalabilen Çekeslavakya artık Alman nüfuz 

ve tesiri altına tamamile girmiş elacak demektir. 

Sirovy 
Çek hükıimetinın yenil 

Başvekili kimdir ? 
SONSUZ AŞI< 

Bugünkü • 
vazıyet nasıl düzelebilecek ? 

Çok buhranlı bir zamanda hü· 
kumet idBresini ele alan C~::eral 
Sirov~ 1838 1t ·Mcrdvya'.! • doğ . 
muştu~ 

Yazan: Ken1al GOL§ 
Viyanada konservatuvarı bi -

tırmiş, istanbula gelıp yazı ge .
çirmek ıçin Büyükadadakı köşkü
me çekilmiştim Köşkün üst ta • 
rafı çamlarla çevrilmiş, tıpkı bir 
aşk yuvasına benziyordu. Ön ta -
rafı Marmaranın ucsuz bucaksız 

maviliklerine nazır. Adaya geleli 
bir ay oluyor. Bu bir aylık haya -
tın on günü salım bır şekılde geç
ti, fakat yirmi günü onu takıb et
mekle geçti. Yine şu dakıkada 

çamların altında hasır bir koltu
ğa oturmuş, kendimi onun haya
line kaptırmış, kendimden geçe
rek onu düşünüyordum . Yarabbi 
ben bu kıza ne fena tutuldum. 
Hayatımda bu kadar hiçbir şeyle 
meşgul olmamıştım. Allah sonu
nu hayretsin. Karnımın acıkma
sile kendime geldim, saate baktım 
saaı on iki olmuş .. Hemen köşk
ten çıktım. Ağır ağır iskeleye doğ 
ru yürümeğe başladım. İskeleye 
geldim. Sonra Şelek lokantasın -
da karnımı doyurduktan sonra 
nizam caddesinde yürümeğe baş
ladım. Dalgın olarak ne kadar yü 
rüdüğümü bilmiyorum. Etrafıma 
bakınca kendimi •Dil• plil.jının 
önünde buldum. Esasen canım da 
biraz yüzmek istedi. Hemen plaja 
girdim. Çıktığım vakit saatime 
baktım, saat dört olmuş, festival 
olan meydanlıktan çamlıklara 
doğru yürümeğe başladım. Yine 
uzun hayallere daldım. Birden -
bire bütün her tarafımın titredi
ğini, gözlerimin karardığını his -
settim. Gözlerime inanamıyordum. 
Karşıdaki çam ağacının altında 
şezlonga uzanmış, elinde bir ki -
tab gözlerini bir noktaya dikmiş 
kımıldanmadan duruyor, evet o 
idi. O Mutarra idi. İçimde hemen 
bir sevinç doğdu. Bu fırsat benim 
için çok güzel olmuştu. Ayakları
mın ucuna basarak arkasına gel
dim, ufak bir gürültü yaptım, be
ni görünce ufak bir çığlık attı. 

zi o günden sonra adım adımi~; 
kibe başlamıştım Fakat sız 
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bir tur lü karşılaşmak kısın et ~al
muyordu. Sizi bugün burada ) . 
nız gördüğüm vakit bir çocuk gı· 
bi sevindir.ı. Sizi ne zamanda~i: 
beri takib ettiğimin farkında 1 

Çekoslovakya meselesinden bah
sedilmediğı gün olmuyor. Her gün 
gelen telgraflar hep bu mesele et
rafındadır. Her gün gelen Avru
rupa matbuatında görülen yazı -
!arın çoğu da buna dairdir. Bu sü
tunlarda ister istemez yine bun-

n bahsedilecek. Fakat biraz da 
• ile Londra ve Paris arasmda 

b" ,araftan, Berlinle Londra ara
sında olup biten veya bir türlü 
bitemiyen şeyleri bırakarak Ma -
caristan ile Lehistan ve Almanya 
arasında neler döndüğüne dair 
yazılmış -malumata göz atmak la
zım geliyor. İşte gelen Avrupa 
gazetelerinde buna ayrılmış 'olan 
sütunları tetkik etmek icab etti 
Şu netice çıkıyor: 

Çekoslovakyadaki Almanların 

a vrılması, Çemberlayn - Hitler 
mütakatı, İngiltere ile Fransa'1•ıı 
Przgdaki teşebbüsleri, müşterek 

teklifleri gibi en canlı sahneler 
cereyan ederken geçen gü" h'• 
denbire duyuldu ki Macar,, . 11 

devlet reisi Amiral Horti de Al
manyaya gitmiş, orada Mareşal 

Göringin misafiri olarak av eğ -
lcnceleri ile meşgul olmağa baş -
lamıştır. Bu zamanlarda bunun 
yalnız bir av eğlencesi olmıyaca
ğı kolayca tahmin edilebilir. Ni
tekim sonradan anlıışıldı ki Le -
histan hariciye nazırı albay Bek 
ile böyle bir tesadüf ve mülakat 
hazırlanmıştır. Almanya, Leh.is -

tan ve Macarıstan aevlet adam -
!arının bugünlerde b!\-birlerile 
bul~arak yeniden görüşmeleri 

etrafındaki tafsilatı telgraflar bil
dırmiş olduğu içın bunların tek
rarına lüzum olmasa gerek. 
Şimdi Almanyada bunun etra -

fında ne söylendiğine dair orada
kı Avrupalı muhabırlerin bildir -
diklPrini gözden geçirmek iktiza 
ediyor. Alman gazeteleri yalnız 

bu görü~mcleri kaydetmekle kalı
yor Halbukı Almanya mehafili 
bırşeyi gizli tutmağa lüzum gör -
müyormuş. Şöyle kı . Yalnız Sü -
det Almanların Almanya ile bir
lc~mesi değil, Çekoslovakyadaki 
L<'hleri, Macarların da Lehistana 
ve ?ı.1acaristana verilmeleri mev
zuu bahsolmaktadır. Yalnız bu 
kadar mı? Eğer mesele bundan i

baret olsaydı bu haberlere eski -
dır nazarile bakılabilirdi. Halbuki 
da!ıası var: LPhistan olsun, Ma -
caristan olsun, epe) ce zamandan
beri şunu istiyorlar: Macaristan 
ve Lehistan arasında müşterek 

bir hudud olmalı! Halbuki harita
ya bakınca böyle bır tasavvurun 
hak ıkat olması için Çekoslovak -
yanın Karpatlar alt tarafından ve 
hatta Slov~kların oturduğu ara -
zinin ke;ilmış, parçalanmış ol -
ması Jazımgelmektedir. Berlinde 
bövle bir projeden açıktan açığa 
bahsedilmektedir. Halbuki o ta

r aftan Çekoslovakya parçalana -
cak olursa bu devletin toprağı ya
rı yarıya elinden gitmiş olacaktır. 
O zaman Çekoslovakya diye ni -
hayet sekiz mılyon nüfusluk bir 
devlet kalacaktır. Haritada böyle 
bir değişiklik olursa Çekoslovakya 
netice itibarile Romanyadan da 
uzaklaşacaktır. Halbuki Çekoslo
vakya ile Rusya arasındaki bağı 

Romanya t~il etmektedir. Ro -
manyayı Lehistanla Macaristan 
l\l~ıanvadan •vırmaktadır. O 

Trenin istop eltilti yerde jandarmalar keşi( yapıyorlar. 

halde Lehistanla Macaristan hu
dudlarının birleşmesi için şimdiki 
Çekoslovakyanın elinde bulunan 
mühim bir kısım arazinin gitme

si lazım gelmektedir. Fakat Südet 
Almanların ayrılmasına İngiltere 

ile Fransa razı olmuşlar diye şirn 
di de Karpatlar tarafından ve Slo
vakların oturduğu yerlerin alına
rak Lehistana ve Macaristana ve
rilmesine kolay kolay muvafakat 

karak Çekoslovakya ışınde kat'i 
harekete geçmesi kendisine söy . 
lenmiştir. Macaristanın karşısına 
şöyle bir sual dikilmiştır 

- Eğer bir gün Almanya Çe • 
koslovakyaya karşı harekete ge
çerse Macaristan ne yapacaktır? 

Sonra Macaristan bu münase
betle kat'i bir vaziyet alması lıi -
zım geldiği söylenmiştir. 

- Tehlıkeyı göze alamıyan kim 
senin elıne hiçbir şey geçmez!. 

Macarlar Slovakların bulundu· 
ğu arazide oturan Macarların alı
narak Macaristana verilmesini te
min için ne yapmak lazım geldi
ği de bu temaslarda uzun uzadıya 
konuşulmuştur . Çekoslovakyada-
ki Almanlara dai.J: karar verilir -
ken Macarların unutulmaması i
için kat'i bir vaziyet alınması dü
şünülmüştür. Bunun neticesinde 
Macarıstanın, eğer zaruret görü . 
lürse Almanya ile birlikte hareket 
etmesine karar verilmiştir. 

Hulasa şimdi Çekpslovakya me 
selesi göz önüne getirilince Ma · 
caristanla Lehistanın da buna 
karşı almış olduğu vaziyet hatır
dan çıkacak gibi değildir. 

Çekoslovakya küçüldükten sonra 
onun hudutlarını, emniyetini temin 
etmek meselesinin de az ehemmi
yetli olmadığı ve olmıyacağı ken
dini göstermektedir. Bugünkü dev 
Jetin parçalanması üzerine geri
ye kalacak olan küçük devletin 
hududlarını büyültler muhafaza 
etÜğini taahhüt edecekler, icabın
da bunun kuvvetle müdafa
aya kadar varacaklar. Lakin 
Alman gazeteleri buna karşı 

şimdiden söyliyeceklerini söy
lüyorlar: Hayır diyorlar. Al-

(Devaını 6 ıncı sahifede) 

Babası kunduracı idi. Oğlunu 
okutmak istedı, 1907 de kolleje 
koydu. 

Sirovy 1888 de Moravya'da doğ

ra mimar diploması aldı. Varşo

Vlda m ·marU. yapmıyd b>:,lac:ı 

Bu sırada Umumi harb i:ı.ı~l.ıdı . 

Vatarunı, Habsburg'lan~ zul . 

mün<ıen kUrtarmaıt için ar".Qld:tş

larile bir gönüllü taburu teşkıl et
ti ve Rusyaya geçti. Karpat hıı-

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

niz değil mı'? 
18 

- Evet farkında idim. gatıi 
şimdi bile şezlonga uzanmış 51 

düşünüyordum. al<· 
Birden sarardığımın ve ay 

!arımın burkulduğunu hissettiJll
- Ciddi mi söylüyorsunuz? b 
- Evet.. Yirmi gündür hCP ~ 

günkü gibi sizi düşündüm. faka 
affedersiniz isminiz? 

- A!. Pardon Saip!. 
- Teşekkür ederim. 
Bir an birbirimizin yüzüne ba· 

kıyoruz. Mutarra Hanım da he
yecandan göğsü kalkıp iniyordU· 
Birden ayağa kalkarak: 

- .Saip Bey, bana müsaade eve 
geç kaldım. 

- Müsaade sizin Mutarra !fa• 
mm. Akşama sizi bir motör ge.", 
zintisine davet etsem gelir misiniı· 

- Hay hay .. Esasen motör ge· 
zintisini çok severim. 

- Öyle ise sizi saat 7 de iskr
lede bekliyorum. 

- Peki. Allaha ısmarladık-
- Güle güle ... 

• • Saat 7 yi on geçiyor. Daha gel· 

Maskeli altı haydud Paris -Marsilya trenine hücum 
ettiler ve altın sepetlerini alıp giltiler 

medi. İskelenin kenarına dayan • 
rnış, Marmaranın ucsuz bucaksıt 
maviliklerine dalmıştım. Birden· 
bire nazik bir Bayan sesile irlci1' 
diin. 

- Sizi fazla beklettim Saip p,ef 
kusura bakmayın. 

- Esasen ben de şimdi geJdiı!l· 
Koluna girdiin. Köşke doğr~ 

yürümeğe başladık. Yolda birşe1 
konuşmadık. Köşke gelince: Hagdudlar, 

soyduktan 
altınların bulunduğu furgonu 

sonra yirmi el silah atmışlar, 
- Saip Bey, köşkünüz ne kadat 

güzel. Adeta bir peri masalını aıı· 
dırıyor. .. 

- Teşekkür ederim. İşte molO" 
rüınüz Muhafızlardan birini yaralamışlar ve otomobillerine 

- Affedersiniz Mutarra hanım 
sizi rahatsız ettiğimden dolayı mü 
teesslrim. 

tô· Yavaşça elinden tutarak mo 
- Estağfurullah. 

- Fazla korktunuz 
atlıyarak gecenin karanlıklarına dalmışlardır. 

değil mi 
re bindik. Şimdi motörün içinde
yiz. Motör şimdi burnunu Mat" Gangesterler işi azıttılar. Geçen 

ay içinde birçok tahsildarlara, pos
ta memurlarına taarruz ettiler. 
Nı.,,. 1 milyon çaldılar. Aiks'de 
70!l bin, Bay caddesinde de 800 
lı n frank ... Fakat, bunların hiç bi· 
ıı Sen Bartelmi istasyonundaki ta
arruzla kabili kıyas değildir. 

Bu defa haydudlar bir trene hü
cum ve rövolverlerini istimal et
mişlerdir. Ve 180 kilogramlık altın 
külçelerini alıp götürmüşlerdir. 

edilecek mi? Eğer Duna muvafa
kat edilmezse Almanya, Macaris- ı 

tan ve Lehistan arasında kararlaş
tırılacak askeri bir hareketle işin 
işinden çıkılacağı söylenmektedir. 
İşte son günlerde Almanlar, Ma -
carlar ve Lehler arasında vuku
bulan temasların hedefi hep bu
nun etrafında bir karar vermek 
olduğundan bahsedılmektedir. Al 
man gazetelerinde Çekoslovakya
nın parçalanacağı ise her gün tek 
rar edilegelmektedır. 

Tren 4818 numaralı marşandiz 
treni idi. Marsilyadan Avinyon'a 
gidiyordu Yük vagonlarının birin
de Belçika ~ - '~osundan gelen 180 
kilogram lığında ham altın 
külçeleri varnı. Flandr'de Hobo -
kene gönderilecektir. 

azamı. Yoln bır noıcta .. ı tamir o
lunuyordu 

Diğer taraftan bu göriışmelerde 
Macaristanın artık şimdiye kadar 
muhafaza ettiği beklemek ve ih
tiyatı bulunmak vaziyetinden çı-

Tren Marsilyadan hareket etti. 
MASKELİ ALTI HAYDUD 

Şimdı, makinist Piyer Ayme'yi 
dinliyelim: Ve Sen Bartelmi"ye doğru yol aldı. 

2 numaralı yola gelince süratini i - Sen Bartelmi istasyonunu 

Bu istifhamlar muharririn tamakarlığına, hisseti
ne işaret etmez. Sırf: bir noktayı, parasızlıklarını gös 
terir! amma, az mı kazanırlar?. Hayır! İçlerinde aylı 
ğını dört beş yüz liraya getirenler parmakla göste
rilecek kadar az değildir. Fakat, nedense hepsi yina 
ay başını borçla bulur ve .. geriye de borç bırakır! 
Eğer insan batıl süz ve batıl itikadlara inansa, bıı
nun için, mutlaka· 

- Haram para ... 
Der ve muharrirlik kazancının hayırsızlığını an

cak böyle tevil eder. Maamafih, bu yoksullukta ken
dilerinin hesabsızlığını, her yerde ve her şeyde pek 
ziyade sehavetkar davrandıklarını da hesaba kat
mak lazım. 

Tramvay istasyonunda muharrirler bir saniye 
için zihnini işgal eden: 

- Tramvay mı, otomobil mı?. 

Bahsi şöyle bir düşünülürken Ali Necib de Sa
laha yüksek sesle: 

- Sah.. Nem !az şöyl böyl.. Berdan otomp 
laz .. zzz! 

Diyodu. Sevinç ve heyecanından hiç birşey dü
şünmiyen, fakat arkadaşlarının ne yapacaklarını 

bekliyen Refik bu cümleyi işitince kulak kabarttı, 
Ali Necibin ne dediğini anlamıya çalıştı. O, sözünü 
tekrar ediord u: 

- Sah .. Ban bıyık. Nem !az şöyl böyl. Bir dan 
otomp laz! 

Salah hemen buna cevab yetiştirdi . 
- imin ef~ndim nem laz otomo bent. labar! 

Edebi Roman 
No.116 

Salah da böyle cevab verince Refik Düsbütün 
şaşaladı: 

- Ne oluyor? .. 
- Yem bir lisan mı?. 
- Arabca bo=ası mı?. 
- Ne türkçe ne acemce?. 
- Şive biraz arabcayı andırıyor! 
- Alla Allah .. Bunlar yoksa lisan mı icad etti-

ler•. 
Maamafih Refik bu hartini izhar ederken onlar 

konuşmalarına devam ediyorlardı: 
- Eymin efendim .. Barnelaz. İnfir biklim infir! 
Salah, Ali Necibin böyle üstüste: 
- İnfir .. İnfir ... 
Df'd i ğini, duyunca, hemen elini kulunu salladı 

ve acul. komik karikatüre sığmıyan çok seri hare
ketlerle gülerek Refikin gözleri ıçine baktı ve Ali 
Necıbe cevab verdi: 

geçtikten sonra tren birdenbire 
durdu . Hayretle vere indim. Şef 
de trenden sebebinJ sormak isti • 
yordum. Beraber forgona baktık. 

Birşey göremedik. Lt>komotlfln 
bozulduğu.na hükmettik. Makineyi 

tedkık etmek ısıedık. Bu sırada şef 
dö tren, baş tarafta bulunuyordu. 

Mutarra Hanım. maraya çevirmiş, kükremiş bi! 
- Hayır. Fakat siıı benim is - aslan gibi homurdanarak gidiyO~· 

mimi nereden biliyorsunuz? Ay yavaş yavaş yükseliyor, bır 
- Mutarra hanım, size artık elim Mustafanın omuzunda, bir e-

herşeyi söyliyeceğim. lim de dümeni idare ediyordu. Şi'.1' 
Sizi yirmi gün evvel iskelede di tekrar sahil kıyısını takib e<J.i• 

görmüştüm. Bilseniz ne kadar ho- yoruz. Karşıda çamların altındafl 
es· 

şuma gittiniz. Örnrtimde ilk ola - semaya şen ve mes'ud Bayan s 
Lokomotife doğru iki üç adım 

atmıştım. Birk>aç metro ileride 
(Devamı 7 lucl ahifeııı.lzde) 

rak size delicesine gönlümü ver- !eri yükseliyor. Daha ilerilerde 
dim. Çünkü tam hayalimde yaşat- kutranın mestedici ve akordi1°

0 

mış olduğum bir tipsiniz. İşte si- (Devamı 7 inci sayfamızda) 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ _______..., 

Bugün : M i L L i 

Hint Mezarı 

Si NEMA 'da 

Mihrace'nin Gözdesi 
Türkçe sözlü ve Şark Müzikli büyük Film 2 devre 'l4 kısım ____ _..ı birden 

Bu ledakarlıA-a raA-men 

Yazan: 
Etem izzet BENiCE 

- Eh .. Hayt biklim. Neni infir otomp? .. 
Muhavere bı.ikadar uzayınca Refik dayanama -

dı, Alı Neoibe sordu: 
- Yahu .. Allahınızı severseniz bu konuştuğu

nuz da ne?. Yeni mi çıktı?. 
Ali Necib sırıttı ve .. büyük bir marifet işleyor

muş giib kurumlu kurumlu cevab ver<li: 
- Dostum bu lisan dünyada yeni çıktı ve ilk ev-

vel de biz öğrendik. Nadi hem: 
- Tramvay mı, otomobil mi? 
Hem de: 
- Nereye gideceksiniz? .. 

Davasında olan arkadaşlarının muhaveresin • 
den kendini ayırıp da bu guruba dönünce Ali Neci
bin son sözlerini işitti ve Refikten sordu: 

- Hangisi o ... Bunların konuştuğu mu?. 
- Evet ... 
Narli uzun ve oürkahkaha bır: 

fiallarda zam yoktur. 

- Oo ... 
Çekti ve ilave etti: .. ~çe 
Aman birader ... Bunların lisanı şaheseri Tür ~o· 

içinde türkçe! Ikisı uydurmuş. Öyle mükemmel 
nuşuyorlar ki!. 

Yapma canım?. 

- Vallahi dinlemedin mi? .. 
nıl' - Dinledim ... Hakikaten serbest serbest 1<0 

şuyorlar!. ·ı· 
dı"' - Monşer nefis bir şey. Ne argo .. Ne kuş rıP 

Ne külhan ağzı! Kelimelerin kolunu budunu k~a 
bir sürü harfleri atıyorlar, ahenk ve teliiffuzunu. 08 
değiştirip konuşuyorlar. Hani yavaş yavaş biZ~en: 
böyle konuşmaya alıştıracaklar. Zaten, şiındı d"' 
•Labar .. ., •nemlaz .. efendim .. Ebarin bıyık .. " 
meye filan alıştık! • 

8
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Mevzu, Refiki sardı ve bahis etrafında malU~iP 
almayı merak etti. Çünkü, bütün bunlar kendı~~n 
gazetecilik hayatından sonra yeni yeni ortaya çı 
mııdh ık ve artistik şeylerdi. Ancak Nadiye: 

- Dur monşer... 
118

, 

'ledi ve bu muhaverenin ayak üzerinde yaP 
ıruyacağını ihsas ederek: 

N "d ğ" ?? - ereye gı ece ız .... 
Diye sordu. Nadi, kestirme bir cevab verdi: 
- Sen nereyi istiyorsun?. 1 ner•1 - Benim için hava hoş. Siz her vakit 

gidiyorsanız ben de oraya giderim. 
Ve .. büyük bir arzu ile ilave etti: 

(Devamı "at) 



• 

Eski ve yeni işkenceler.o Zelzele 

G .. 1 • k .1 k·ı Mıntakasında 
oz erıne ızgın mı çe ı en inşa faaliyeti 

suçluların feryadı arasında.. e··t·- --..;.._. k 

Vücudü delik deşik edilenler; bir tek kelimeye 
nasıl mal olan öldürücü işkencelere 

tahammül ederledi? .. 

Bir cinayet oldu, faili ve §erik
leri derhal tutulmadı mı efk.Arı U• 

mumiye zabııtayı derhal becerik • 
sizlikle, iktidarsızlıkla itham eder. 
Şayed katil, anide yakalanır ve 
cürmünü itiraf ederse o zaman daı 

- Şüphesiz işkence yaptılar, 

ylettiler. Hiçbir adam cilrmünü 
böyle bülbül gibi söyler mi? ... 

Derler. Katillerin kendiliklerin
den itiraf etmediklerine, işkence 
odasında akla ve hayale sığmıyan 
işkencelerle söyletildiklerine hük
mederler. 
Doğru, vaktile (işkence odaları) 

vardı. 1789 ihtilalinden evvel cü
rümlerini itiraf etmek istemiyen 
canilere işkence yapılırdı. Pek eski 
devirlere ai,d olmıyan işkence 

tarzlarından kısaca bahsedelim: 

vinlerinin yardımile kaldıryor, ka
sabların koyunları astıkları gibi 
bir çengele asıyor. 
Kadın yarı ölü bir halde yüzü 

hakimlere doğru duruyor. Çektiği 
ıztırab cidden ağırdır. Alnından, 

yüzünden terler akar, bağırma • 
sına ağlamasına can dayanmaz. 
Fakat hakimler donmuş gibi his
siz dururlar. 

- Merhamet ediniz, öldürünü
nüz beni... Birşey bilmiyorum ... 
Yalan söylüyorum kahrolayım ..• 
Ölüyorum! Ölüyorum!. .. Merha • 
met ... 

Celliidbaşı, ince bir değnekle 
vurmağa başlar. Kadının vücu • 
dünden kanlar sızar. 

Sonra indirir. İnkarda devam 
ettiği için ayaklarının her birine 
50 kilo ağırlığında bir gülle bağ -

güğümde hakikati söylediğini tek
rarladı. Yedinci güğümde cansız 

bir halde ateşin önündeki minde
re yatırılciı ... • 

Diyorlar. O devirlerde işkence 
usulleri sayısızdı. Parlamento -
!ar değiştikçe işkencelerin şekli de 
değişirdi. 

Pariste ekseriyetle su, asma, el
diven veya sızma ile tazyik ederek 
söy !etme usulleri tatbik olunuyor
du. Fakat vilayetlerde başka iş -
kenceler yapılıyordu: Mahkı'.lınu 

direğe bağlıyorlar, hızla aşağı in
dırıp kaldırıyorlardı. ya da aleti 
tenasüliyyeden asıyorlardı. 

Diyette diri kemiklerini kırı -
yorlardı. Başka yerlerde parmak
ların arasın~ kükürtlü fitiller ko
.yuyorlar, yakıyorlar, bazan da 
kulaklarına kurşun akıyıyorlar • 
dı. 

Avinyon'da, maznunları tamam 
altı saat ucu sivri bir kazık üze
rinde oturtuyorlardı. Değnek, 
kamçı, asmak işkenceleri her yer
de tatbik olunuyordu. 

İşkenceye memur olanlar, maz
nunun bağırmasına, yalvarmasına 
ve ağlamasına hiç aldırmazlardı. 
Yalnız ölmemesine çok dik.kat e
derlerdi. Maznun bayıldı mı he -
men işkenceye nihayet verirlerdi. 

Küçük çocuklar, ıhtiyarlar, has
talar, gebe kadınlar, sağırlar ve 
dilsizler işkenceden muaf tutu -
lurdu. Bu; insani histen değil iş
kenceye tahammül edemiyecekleri 
düşüncesinden ileri gelir<Li. 

Yalnız, işkencede zenginlik veya 
fakirlik, asalet veya adilik fark -

u un ev er ışa 

kadar bitecek 
Köşker mıntakasile Yozgat va

liliği içinde ve Keskin kazasında 
zelzeleden evleri yıkılanlar için 
planlarına göre yapılması karar
laşan evlerin inşasına devam o -
lunmaktadır. Köşker mıntakasında 

şımdiye kadar bir hayli evin in
şaatı bitmiş, kapı ve pencereleri
nin takılmı:sına başlanmıştır. · 
Yozgatın Bürümcük, Arif oğlu 

köy !eri Pirinçlipınar mevkiinde 
toplanmak suretile yeniden 59 
haneli bir köy yapılması kararlaş
mıştır. Bu köy halkı lüzumlu olan 
kerpiçin hazırlığına başlamışlar

dır. Hacı Selimli köyü kerpiçlerini 
hazırlamıştır. Kenan, Yoyke, Nas
retli köyleri Aşağı Sofrazlı'da bir 
leştirilmektedir. Avanoğlu, Kara
ova, Çamsan, Nigaroğlu, Konur
kale, Acı köy !eri lüzumlu kerpiç 
ve taş hazırlığındadırlar. Eşrefli, 

Küçük Durmuşlu, Büyük Dur -
muşlu, Gülviran köyleri Toprak
kaya mevkiinde bir köy haline 
getirilmektedir. 

Kel İsmail köyü karşısında Kır
tıllar, Çeriçler köylerinin temelle
ri atılmış, duvar inşaatına ba~l<>
nılmış bulunmaktadır, Ödemişli 
köyünde yapı inşaatına devam e
dilmektedir. Akpınar evlerinin ya
pısı devam etmektedir. On beş gü
ne kadar bütün evler tamamlan
mış olacaktır. Merdanoğlu, Kır -
dök köyleri Hamit köyüyle birleş
tirilmekte ve 152 haneli bir köy 
haline getirilmektedir. Bu köyün 
şimdiye kadar 35 hanesinin inşaatı 
bitmiştir. 

Köy inşasında kullanılacak ta
şın azlığı göıı önüne alınarak ci
vardan taş tedariki etrafında tet
kikler yapılmaktadır. Ordu'dan 
verilen beş yüz sanatkarın çalış
ması devam etmekle beraber bü
tün evlerin kış basıncıya kadar 
yetiştirilebilmesi için yeniden us
ta ve yapıcı tedarikine lüzum ha
sıl olmuştur. Bu hususta alakalı 
makamlarla temaslar yapılmak -
tadır. 
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Yıldız olabi irmisi11iz 
Holivud' a akın eden binlerce 
güzel niçin sokakta kalıyor? 

Danyel Daryönün sırları nelerdir? 
1 - Boyunuz bir metre 85 san

timden aşağı mı, ve mütenasib ., 
mı .... 

2 - Bedeııi kabiliyetsizliklerden 
muarra mısınız? ... 

3 - Ağırlığınız 70 kilodan aşa
ğı mı? .. 

4 - Serbest ve zarafetle yürü-
yebiliyor musunuz? .. 

5 - Çehreniz sevimli mi ... 
6 - Fotojenik misiniz? .. 
7 - Çehreniz yuvarlakça mı? .. . 
8 - Gözleriniz büyükçe mi? .. . 
9 - Gözleriniz, çukur !arına gö-

mülü mü? ... 

10 - Gözleriniz bibirlerinden 
açık mı? ... 

18 - Dişleriniz düz ve mütena
sib mi? ... 

- 19 - Çeneniz çok dolgun mu, 
yoksa küçük mü?... ((Erkek) 

20 - Çeneninz tabii bir şekilde 
yoksa içeri çekik, veya ileriye doğ
ru çıkık mı? ... (Kadın) 

21 - Çehrenizin yandan görü -
nüşü fotojenik mi? .. 

22 - Elleriniz güzel mi? (Ka
dın) 

23 - Ayaklarınız tabii büyük • 
lükte mi? (Erkek) 

24 - Duruşunuz nasıl? .• 

25 - Zarafetle yüriiyeblliyor 
musunuz? .. 
Mişel Morgan gibi bir şahsiye

tiniz var mı? ... 

26 - Herkesle çabuk doot ola
bilir misirıiz? .. 

27 - Dostlarınız daima dost ka
lırlar mı? ... 

28 - Erkeklerin hoşuna gidiyor 
musunuz?... (Bu sual kadınlar 

"? mı . · · · içindir) 

11 - Alnınız mütenasib mi? ..• 

12 - Saçlarınız alnınıza veya 

şakaklarınıza doğru düşükçe :ni ?. 

13 - Kulaklarınızın şekli güzel 

mi, ve başınıza iyice yapışık mı? .. 

14 - Burnunuz düzgün mü? ... 

15 - Ağzınız, dudaklarınız güzel 

16 - Güldüğünüz zaman diş et- 29 - Kadınların hoşuıra gidi • 
leriniz gösterişli mi?... yor musunuz? ... (Bu sual de er-

30 - Çok terbiyeli misiniz? .. 

31 - Malı'.lmatlı mısınız? .. 

32 - Çok seyahat ettiniz mi? .. 
33 - Vazifeniz sayesinde bir 

çok kimselerle münasebatta bu -
lundunuz mu? ... 

34 - Sizi başkaların fevkinde 
tutacs:k hususi meziyetlerin!z var 
mı? ... 

Heyecanınızı Marlen Ditrih gibi 
izhar edebilir misiniz?" 

35 - Ze'ki misiniz? .. 

36 - Söylenilen şeyi derhal an 
lıyabilir misiniz? ... 

37 - Hafızanııı kuvvetli İllİ? ... 

38- Teleffuzuunz açık mı? •.• 

39 - Tela:ffuzunw:ıda bir husu-
siyet var mı? ..• 

40 - Sesiniz tatlı mı? ... 

41 - Nağmeleriniz düzgün ve 
güzel mt? ... 

42 - Çabuk müteessir oluyor 
musunuz? ... 

43 - Güıel ifadei meram ede
biliyor mu•unuz? Heyecanınızı 
kuvvetle izhar edebilir misiniz? ... 

44 - Başınızdan feci bir sergü
zeşt ge9ti mi? ..• 

45 - Fao,ia o;unlarma dair tec
rübeniz var mı ...• 

46 - Yoksa, bımwıla a!Akadar 
bir meslekdı bulaundunw: mu? ... 
Hususi bir Uyakatlnlıı;, iııtldadınız 
var mı? Ginger Rogerıı gibi çalı
şabilir mlBlniz1 ••• 

r 

f 
J 
...... -

1788 senesindeyiz. Loş, duvar • 
ları rutubetten yosun bağlamış so
ğuk bir odadayız. Roen parlii.men
tosu tarafından memur edilen bir 
heyeti hakime, Madam Margarit 
Tiron'u sorguya çekecek. Bu ka
dın kocasının kocasının boğazını 

kesmekle itham olunuyor, fakat 
cürmünü itiraf etmiyor ... nayeti Üzerlerine aldıkları da çok l=~l,;,7=,,;B~ur=n=un=uz=t=ü=ms=e=k=m=i=?·=·=· =~k=ek=le=r=e=l·========== 

çok görülmüştür. 
Büyük siyah meşe masanın ö -

nünde hakimler, bir cerrah, bir de 
zabıt katibi oturuyor. Karşılarında 
da işkenceyi yapacak cellad ve 
muavinleri ayakta duruyorlar, e
mir bekliyorlar. 
Kadın; bitkin bir halde yere diz 

çökmüş, okunan kararı dinliyor. 
Usul mucibince on iki saat ye

mek, su verilmemiş. Fakat, gar -
diyan !ardan biri kendisine acımış, 
bir lira mukabilinde küçük bir 
testi şarab vermiş. Kadın, birden 
şarabı içiyor. Biraz kuvvet bulu
yor. 

Karar okunup bittikten sonra 
bir berber vücudünü tıraş ediyor. 
Sonra elbiselerini çıkarıyorlar, 

çırçıplak kalıyor. Cerrah, nabzını, 
kalbini dinliyor. Zira, işkenceye 
başlanmazdan evvel, buna daya
nıp dayanamıyacağını anlamak la
zım ... Cerrah, hakimlere hitaben: 

- Evet. tahammül edebilir ... 
Diyor. Hakim, cellad başıya: 
- Haydi, başlayınız! .. 
Emrini veriyor. Kadının el ve 

ayaklarının baş parmaklarına de
mirden yapılmış birer eldiven ge
çiriyorlar, yavaş yavaş sıkmıya 

başlıyorlar, nihayet soğuk taşla • 
rın üzerine uzan1yor: 

- Allah için ... Sıkmayınız! ... 
Diye bağırıyor. Parmaklarından, 

ayaklarından kanlar sızıyor. Fa
kat, hazır bulunanlar feryadına 

ehemmiyet vermiyorlar, hiçbir te
essür göstermiyorlar. 

Derin bir sükunet hüküm sürü
yor. Birdenbire maznun bayılı -
yor. Yüzüne soğuk su serpiyorlar. 
Kendine geliyor. 

Hakimin sert sesi yükseliyor: 
- Cinayetinizi itiraf ediniz' ... 
- Dediğiniz gibi kocamı öldür-

düm• ... 

Hı'ıkim, bu cevabdan asabilesi-
yor. Celiad başıya: · 

- Maçona ile kaldırınız! ... 

Emrini veriyor. Cd lal başı, be
linde sarılı ince ipi çözüyor, kadı
nın kollarına bağlıyor, sonra mua-

!ar, yeniden çengele asar. 
Cerrah; kadının tekrar bayılma

ması için parmaklarındaki eldi -
venleri çıkartır. Ve kendisine ko
caman bir bardak sirke içirir'. .. 
Kadın, en azı bir saat bu suretle 

asılı kalır. Ara.sıra vücudü t1trer, 
sarsılır. İplıır, etine işler, ı talar 
akar, yeniden indirirler. ık·im, 

üçüncü defa olarak ayni suali tek
rar eder: 

- İtiraf ediniz ... 
- İstediğinizi yapınız, öldürü -

nüz beni ... İtiraf edecek bir şeyim 
yok ... 

- Asınız öyle ise ... 
Fakat bu emri yerine getirmeğe 

imkan yoktur. Çünkü kadın ölü 
gibi taşlar üzerine uzanmıştır. Cel
ladlar, kanlı kollarından ve elle
rinden tutarlar, bir ot minderin 
üstüne yatırırlar. İşkence üç saat 
sürmüştür. Fakat, birşey öğreni

lememiştir. 

* Su ile söyletmek usulü de bun-
dan daha az acıklı değildir. 

Maznun bir sıranın üzerine ya -
tırılır. ve kulplu bir güğüm ile ağ
zına sıcak su akıtılır. 

1699 da, Paris mahkemesi hu -
kuk müşavirlerinden Klod Tike
nin karısı Anjelik Kartiye bu iş

kenceye maruz kalmıştı. İşkence
de hazır bulunan hakimler ver • . . 
dikleri raporda: 

•Kocasını katletmekle mütte • 
him kadın, ilk güvüınde ses.çvkar
madı. İkinci güğümde de bir şey 

söylemedi. Üçüncü güğümde kar
nı şişmeğe başladı. Dördüncü -
sünde: cAh! Yarabbim! ... • dedi. 
Beşinci güğümde sükı'.lt. Altıncı 

!arı gözetilmezaı. llep ayni usul 
tatbik olunurdu. Mesela, baron 
Arjanton, Fransa Kralının imra -
horn Senk Mars, Markiz Brenvi

liye, Malta şövalyesi Depre daha 
birçok yüksek mevkii sahibi adam

lar bu gibi işkencelere maruz kal
mışlardı. 

* Maznunlar, işkencelere karşı ne 
kadar cesaret ve tahammül gös

terirlerse hakimler o derece mer

hametsiz davranırlar, işkenceyi 

arttırırlardı. 

' Bununla beraber, sorgularının 

ekserisi cevabsız kalırdı. Yaptık
ları işkence boşa giderdi. 

Bir haydud çetesinin başında 

bulunmakla itham olunan Bove 

adlı bir kadına, cürüm ortakları -

nı söylemek için müteaddid işken
celer yapıldı. Kadın, yirmi defa 

ifadesini değiştirdi. Ve çetenin 
en ileri gelenlerinden olan oğlu • 
nun ismini bir türlü söylemedi. 

Tamamile masum olan bir çok 
maznunların da işkenceden, işken

cenin acılarından kurtulmak için 

her sorulan suale: •Evet.... ceva

bını verdikleri, yapmadıkları ci -

Sihirli gözler 

Buna mukabil, birçok azılı hay
dudlar, korkunç caniler, sorgu iş
~encelerini soğuk kanlılıkla ge • 
çirmişler ve birşey söylem emiş -
!erdir. 

1777 de Pariste, birçok kimse -
!eri zehirle öldüren meşhur D.erues 
diri kemfltlerinin kırılmasına bir 

441 insanı öldüren kasırga ! 
Bu müthiş felakette bir çok 

yerler harab oldu 
çok delii.ile rağmen masumiyetini v 1 k • •• l v "I k 
iddiadan geri kalmadı. Çecuğunu kucagına a ara ıç gom egı e or-

Son devirlercle lşken?e u~ulleri kunç dalgalar Önünden kaçını ya çalışan bir anne 
kaldırıldı. Bugun ne bır hakimin, 
ne de bir polis müdürünün işken
ce yapmıya hakkı var. Maznunla -
rı söyletmek için hileye müra -
caat etmekten, inkar edemiyecek
leri delail karşısında bırakmaktan 
başka çareleri yok ... 

İTİRAF EDİN1Z, İTİRAF 
EDİN1Z!.. 

- Allo şef!.. Katil cürmünü iti
raf etti mi?... Bunu zapta aldı -
nız mı? .. 

- ? ... 
- Pekala... Kendisini nezaret 

altında bulundurunuz. Biraz sonra 
Müddeiumumi ile beraber kara -
kola geliyoruz. 

Vaktile (1789 dan evvel) sorgu 
hakimlerinin elinde, maznunları 
söyletebilmek için büyük bir si
lah vardı: Tazyik ve işkence ... 

Halbuki şimdi bu silahlardan 
mahrum bulunuyorlar. Katilleri, 
canileri söyletebilmek için kur -
naz davranmaktan, hileye müra -

caat etmekten başka çareleri yok. 
bazan da tehdid ... 

- Peki öyle ise, hakikati itiraf 
(Devamı 6 ıncı sahifede) 

. 
441 ölü, 10,000 yurdsuz, 150 mil- ğunu kucağına alarak iç gömleği!& 

yon dolar zarar. İşte Birleşik A- kaçmak mecburiyetinde kalmıştır. 
merikanın Atlantik sahilini kasıp - Rüzgar okadar şiddetli idi ki 
kavuran kasırganın ilk plançosu.. oturduğumuz ev, yerinden oynu-

Antil adalarından doğru gelen yor gibi sarsılıyordu. Sular, alt 
bu loasırga yavaş yavaş Atlantik katı istilA etti. Mobilyeler, piyano 
sahiline yaklaşmış ve gitgide sü - sular üzerinde yüzüyordu. Yar • 
rati artırarak saatte 200 kilometre dım beklemek abesti. Çocuğumu 
hızla Long Aylen üzerine gelmiş- aldım, evdekilerle beraber dışarı 
tir. çıktım. 

Yedi vilayet ve Kanada.rtın ce
nub kısmı büyük hasara uğramış
tır. Kasırganın geçtiği yerlerde 
bulunan çok korkunç bir gece ya
şamışlardır. Long Aylend ve Rod 

Aylend plajlarını su basmış ve sa
hilde bulunan evleri silip götür -
müştür. Birçok adamlar denize sü

rüklenerek boğulmuştur. James -
tovn'de, mektebden dönen sekiz 
çocuik otobüste ölü bulunmuştur. 

FRANSIZ KONSOLOSUNUN 
KARISI NE DİYOR? .. 

Nevyork Fransız konsolosunun 
karısı kontes Fontenvil suların hü

cumuna maruz kalmıştır. 23 ay !ık 
bir bebek anası olan kontes çocu-

Yazısız hikaye 

Kontes Fontenvit, beline kadar 
su içinde yü'rüyerek komşulardan 
birinin evine iltica etmek suretile 
kurtulmuştur. 

Limanda bulunan bütün yatlar 
ve kayıkların zincir !eri kopmuş -
tur. Birçokları karaya düşmüş -
!erdir. Bütün o güzel köşkler harab 
olmuştur. 

MORGA DÖNEN BİR 
GOLF KULÜBÜ 

V estamp ton golf kulübü mor -
ga tahvil olunmuştur. Bu şık yer, 
ölülerin hüviyetini anlatmak isti
yeı,ılerle dolmuştur. Validesi kay
bolan V estamton Kranike tabiinin 
karısı diyor ki: 

- Annem, kocam ve ben, su 
bastığı zaman evde idik. Birden -
bire neye uğradığımızı şaşırdık. 

Bir dakika sonra ben ve kocam 
evden çıktık. Annem ne oldu, bil
miyorum. 

Birçok otomobiller devrilmiş, 

içindekiler boğulmuştur. Umumi 

bahçelerden birinin bütün ağaç -

!arı davrilmiştir. Manzara cidden 
fecidi. 

4 7 - $arkı söy llyebil!r misi -
. ? 

nız .... 
48 - Oyun oynar mısınız? ... 

49 - Evet ise, bunu profesyonel 

olarak mı yaptınız? Hayır ise, 

cidden etüd ettiniz mi? ... 

50 - Spor, musiki gibi şeylerle 

meşgul oldunuz mu? ... 

51 - Tecrübe için kısa bir film 
çevirmek teklifinde bulunanlar 

oldu mu? ... --
KALBE 

GiREN 
HIRSIZ 

Senenin en orijinal romanını 
1 

, So·ı Telgraf'da okuyacaksrnı 
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Hitler diyor ki : Vaidler yerine 
Getirilecektir 

Prag Macarlarında ta- Paylaşma 
1 hı' . . k b ) . Olacağa 

kolayj General 
Sirovy 

Biz 
(1 inci sahifeden devam) 

hazırız, Beneş, e erını a u ettı Benzemiyor! 
( 4 Uncil sahifeden dnam) 

manya kendi komşusu olan 
hududlara başkaları tarafından ka 
rışılmasına razı olmıyacaktır. O 
zaman yine Çekoslovakyanın eski 
ittifakları, Paris ile Moskova ile 
olan ittifakları, fakat başka bir 
şekil altında tazelenmiş bir başka 
boyaya boyanmış olacaktır ki Al
manya bunu kabul etmiyecektir! 
İşte meselıi. Hamburgda çıkan 
Frandemblat gazetesi ki çok kere 
yarı resmi bir mahiyette neşri -
yatta bulunmakla tanınmıştır, bu 
hususta açıkça şunu anlatıyor: İn
giltere, diyor . .Asırlardanberi bü
tün dünyaya anlatmıştır ki Bel
çikanın, Holandarun istiklaline 

bir tecavüz olursa bunu kendi a
leyhine çevrilmiş diye karşılar, 

İngilterenin göğsüne çevrilmiş bir 
tabanca bilir. Ayni şey Almanya 
için de böyledir. Alrnanyanın can 
damarlarını tehdid için Çekoslo
vakyanın büyük devletler elinde 
bir askeri ·alet olması Çeklerin bi
taraflığını bozacak, Almanyanın 
menafii aleyhine bir darbe ola
caktır. 

(4 tinrü .ahifemlzdcn devaınl 
dudlarında Avustur,·alılnra k3' 
şı harbetti. İlk evve·ı çav.ı :. !ıın· 
ra zabit oldu. 1916 da ilk Çek ta· 
buruna kumanda itli. Zhorov 
muharebesındc. sağ gözünü k:ıV· 
betli. O zamandan\x>r! gözii !<lyah 
bir örtü ile kapalıdır 

sen kararını ver bu vaad doğrudan doğruya Al -
man hükı1metine değil, ayni za -
manda İngiliz ve Fransız hükı1 -
metlerine de yapılmıştır. Bu vl
adin sadakatle ve tamami!e yeri
ne getirilmesinden kendimizi ma
nen mes'ul addettiğimizi söyliye
bilirim. 

(1 inci sahüeden devam) 
mensubları ihtiyatları siliih altı

na çağırılıruş, iaşe işlerinin tan -
zim edilmesine başlanmıştır. Park 
ve diğer umumt yerlerde sığınak 
!ar yapılmakta, halka gaz mas -
keleri dağıtılmaktadır. 

caktır. Halk bankalardan parala
rını çekmektedir. 

(1 inci sahifeden devam) 
lunduğu için kolayca anlaşabil -
dim. Leh - Alınan anlaşmasının 

ebedi olduğuna kani bulunuyo -
rum. 33 milyon nüfusu olan kom
§U Lehistanla daima dost geçine-
ceğiz. 

DÜNYA SULHU 
Biz dünya sulhunu bozmak is

temiyoruz. Fakat kollektıf emni
yet sistemi tedricen kollektıf har
be doğru ilerlemektedir. 

İngiltere ile bir daha çarpışmak 
istemediğimiz için Londra deniz 
anlaşmasını imzaladım. İki millet 
arasında ebedi sulh arzu ediyo -
rum. 

ALSAS LOREN 
Sar mıntakasının Almanyaya il 

bakından sonra Fransa ile ara -
nui:da hiçbir ihtilaf kalmadı. Bi
zim için artık Alsas Loren mese
lesi diye bir mesele yoktur. 

İTALYA VE AL.'JANYA 
İtalya, ilk adımda bizi anladı. 

İki millet sarsılmaz dostlukla bir· 
birine bağlıdJr. Lüzum hissedil -
diği zaman Alman milletinden, 1-
talyaya yardım etmesini istiye -
ceğim. 

ÇEK MESELESİ 
Halen halledilmesi ı: •ım gelen 

son hudud meselemiz Çekoslo -
vakya meselesidir. Bu son mese
lemiz, mutlaka halledilecektir. 
Çekoı;lovakya devleti, 1918 de doğ 
muştur. Fakat onu kuranlar ırki, 
iktısadi, tarihi hakikatleri kat'iy 
yen nazarı itibara almaml§lardır. 
Beneş yalanla işe başladı. Bir Çe
koslovak milleti mevcud olduğu
nu iddia ediyor. Halbuki böyle bir 
§CY yoktur. Beneşin meır.kketi üç 
buçuk milyon Almandan, bir mil
yon Lehten, Karpat Ruslanndan, 
yüz binlerce Macardan mürekkep 
bir memlekettir. İşte Çekoslovak
ya dedikleri memleket budur. 

Beneş Almanları hiçbir zaman esir 
edemiyeceksin. Buna müsaade et
miyeceğim. Slovak mılleti bile hür 

riyet istiyor. Biz bir tek Çekin a
ramıza karışmasını istemeyiz. Al

man ordusunda tek Çekin bile bu 
lunmasını istemiyoruz. 

Dörtyüz 
(Birinci sııhifedr.n devam) 

Vali Üstündağın nutku 
Vali Üstündağ Barbaros Hay -

reddinin tarihi değerlerini, kah -
ramanlıklarını, nasıl ateşin bir 
savletle çarpıştığını canlı bir nu
tukla anlatarak onu ·harikulade 
orijinal kahı aman• kefünelerile 
tavsif etmiş ve •Barbaros dünya 
tarihinin en eşsiz, en değerli A
miralidir• demiştir. 

Genç deniz subayının nutku 
Genç subay, Barbnr06un haya

tını dört buçuk asır evvel kazan
dığı büyük zaferleri, içten kopan 
duyguların tekmil heyecanını hay 
kıran bir belagatle anlatmış ve 
büyük deniz kumandanının türbe
sini işaretle •işte anlattığım şe

kilde kahramanca döğüşen büyük 
Türk Amirali burada yatıyor ... • 
demiş ve büyük denızcinln ruhu
na hıtab ederek: •Ey yüce kah
raman, ölmedin, yaşadın ve yaşı
yacaksın .. • diye haykırmıştır. 

Bir dakika sükutu müteakib A
b'clin Daver söz alarak, Amiralin 
tarihi değer ve hizmetlerıni an -
!atmıştır. 

Nutuklardan sonra 
Nutuklardan sonra mehter ta

kımı; eski deniz harb bestelerin -
den bir parça çalarken merasime 
işt rak eden bir kısım zevat baş
ta vali olmak üzere türbeden çı
karak Beşiktaş vapur iskelesine 
inmişler ve burada Donanma ta
rafından ihzar olunan motörlerle 
Hamidiye gemisine geçmişlerdir. 

Bu esnada Amiral gemisinden 
verilen işaret üzerine türbe ile A
mıra 1 gemisi arasında deniz geçid 
resmi başlamıştır 

Deniz geçid resmine Donanma
mızla, Denizyolları ve Akay, Şir
ketıhayrıye vapurlarından bir kıs 
mı, kavıklar, motörler iştirak et
mişlerdir. 

' 

ALMAN MUHTIRASI 
Hitler bundan sonra Çember -

layne teşekkür ve minnettarlığı
nı beyan etmiş, İngiltere ile Al -
manya arasında Çek mesel.Sinin 
halli için cereyan eden müzake -
releri telhiS eyle!T" ş, sözü Alman 
muhtırasına naklederek: 

Muhtıranın, Almanyanın son 
ve kat'i teklifi olduğunu ve bu • 
nun Berlesgaden mülakatı esas
larına göre ve İngiliz • Fransız 
noktai nazarı dairesınde kaleme 
alındığını anlatmış ve demiştir ki: 

Muhtıramızın teklifleri son ve 
kat'i olduğundan, hiçbir tehdid, 
hiçbir tuzyik onları değiştırcmez. 
Bene 20 senedenben hakikati gör 
mek istemiyor. Bu vaziyet teşri

nievvelin birinde hitam bulacak
tır. 

Çekoslovak inese lesinin hallin
den sonra, Alınan yanın Avrupa • 
da başkaca arazi meselesi olmadJ
ğım Çemberlayne açıkça anlattım. 
Şimdi sulh veya harb Beneşin e- · 
!indedir. Ya muhtıramızın teklif
lerıni kabul ederek, Südet Alman 
!arına hürriyet verecek, ve yahud 
bu hürriyeti bizzat biz gidip arı-
yacağız. 

Ben yürüdüğüm zaman, bütün 
bir milletin benı takib edeceğini 
bütün dünya bilmelidir. Biz kat'i 
kararımızı vermiş bulunuyoruz. 

JHUSOLİNİ NE DİYOR? 

Dün Bitler nutkunu söylerken 
Musolini de yine bir nutuk söyle

miştir. Cihan siyasetırden Çek ih 
Ufıfından bahseden Musolinı, Av 

rupa devletlerin.o Çek meselesi 

için harbe giremiyeceklerini tek
rar iddia ettikten sonra d<>miştir 
ki 

Diplomatların hiıliı Versayı kur 
tar!llağa çalışrr .ı rı faydasızdır. 

1 Versayda kurulan Avrupa ekse
riya !arış coğrafi ve tarihi hata
larla kurulmuştur. Bu Avrupanın 

akıbet. bu hafta belli olacaktır. 

Bu hafta yeni bir A vrupanın or

taya çıkması lazımdır. Herkes için 

adalet ve milleller arasında uz • 
!aşma Avrupası. 

Alman hükCımeti devir şartları
nın kuvvetle değil, müzakere yo
lu ile halledilmesini kabul ettiği 
takdirde bu vaadin makul bir şe
kilde mümkün olan en kısa bir 

zamanda yerine getirileceğini ta
ahhüd etmeğe hazırız. Alman 

devlet reisinin bu teklifi reddet
miyeceğini kuvvetle ümid ediyo

rum. Bu teklif Almanyada kabul 
edildiğim zaman hakim olan dost

luk zihniyetile yapılrruştır. Eğer 

kabul edilirse kan dökülmesine 
mahal kalmadan Südet Almanla

rının Almanya ile birleşmeleri 

hususunda Almanya tarafından 

izhar edilen arzu yerine getiril -
miş olacaktır. 

FEVKALADE l\IURAHHAS 
GERİ DÖNDÖ 

Berlin 27 (Hususi)- Çember
laynin Hitlere bir mesajini geti -

ren ve evvelce Çemberlayn - Hit 

!er müzakerelerinde bulunan Hor 

ras Vilson Hitlerle temaslarını bi

tirmiş, bu sabah tayyare ile Lond 
raya dönmüştür. 

LONDRADAKİ SİYASI VE 
ASKERİ TEMASLAR 

Londra 27 (Hususi)- Fransız 

nazırlarile yapılan müzakereler 

bitmiş, Çekoolovakya taarruza uğ 

rarsa İngiltere, Fransanın ve do

layıs.lc Rusyanın da Çeklere mü

zaheret edeceğini bildiren tebliğ 

neşredilmiş ve Fransız Nazırlan 

Parise dönmüşler, İngiliz Başve

kili de saraya giderek vaziyeti 
Krala anlatmıştır. 

Bilahare Çemberlayn ve Hali • 

faks, llitlerin nutkunu takib ve 

tetkik etmişlerdir. 

Yarın avam ve lordlar kamara

ları toplanarak vaziyeti tetkik e

deceklerdir. 

Fransız erkinıharbiye reisi, 

KADINLAR DA ASKERE 
ÇAÔIBILD 

Prag 26 (Hususi)- Çekoslo

vakya. umum! seferberliği tamam 
lamaktadır. Hizmete çağırrlan es-

nan erbabı müretteb kıt'alarına 

sevkedilmekte, harb levazımatı, 

harb sahaları olabilecek mmta -
kalar civarında ithar olunmakta
dır. 

Bütün bunlardan başka dün neş 

redilen bir emirname ile 17 den 

60 yaşına kadar bütün ka<hnlar as 

kert servise tabi tutulmuşlar ve 
§Ubelere davet olunmuşlardJr. 

Askerin manevf kuvveti yük -
sektir. 

Hükumet Romanya müstesna 
olmak üzere bütün hududları ta
mamile kapatmıştır. 

PARİS BOŞALTILIYOR 

Paris 27 (Hususi)- Hükı1met 
askeri hazırlıklara hız vermiştir. 

Görülen lüzum üzerine Parisin si

vil halktan kısmen tahliyesine ka 

rar veri~ bunun içip hususi 

trenler ayrılmıştır. Tahliye cu -

martesi ve pazar günleri yapıla-

Londrada kalmış, İngiliz erkaru
harbiye reisi ve Milli Müdafaa Ve 

kilile görüşmelerine devam etmiş 

müzakereler 17,30 da sona ermiş, 

General Gamelin saat 18 de tayya 

re ile Parise dönmüştür. 

HUDUDLARIN TAYİNİNDE 

İNGİLİZLER ÇALIŞACAK 

Londra 27 (A.A.)- Dün tayya

re ile Berlinden avdet etmiş olan 

İngiliz lejiyonerleri reisi Çember

layne yeni hududların tayini sı

rasında Çekoslovakyada intizam 

ve asayişin muhafaza:;ını temin 

için İngiliz lejyonerlerinin yar -

dımda bulunmaları tııklifine Hit

lerin vermiş olduğu cevabı tevdi 
etmiştir. 

Paris sokak ve bahçelerinde sı

ğınaklar yapılmağa başlanmıştır. 

Bütün kamyon, otobüs ve taksile

re vazıyed edilmiştir. Gerek bu 

kabil vesaitle, gerek tren ve yer· 

altı trenlerile mütemadiyen hu -
dudlara asker ve harb levazımı 
sevkedilmektedir. 

Hulasa Fransa tam manasile bir 
harb arifesi günlerini yaşamakta

dJr. Mekteblerin bile açılma ta -
rihleri geri bırakılmıştır. 

İAŞE NEZARETİ 

Prag 27 (A.A.)- Ahalinin ve 

ordunun iaşesini temin işi ile meş 

gul olacak yeni bir nezaret ihdas 
edilmiştir. 

HAVA l\ftiDAFAA BAZIRLIGI 
Prag 27 (A.A.)- Prağ müte

madiyen hava müdafaa hazırlık

ları yapmaktadır. Bir kaç hava 

meydanı harekete hazır bir hal

de bulundurulan avcı tayyareleri 

ile doludur. Projekt?rler arada sı

rada havayı araştırmaktadırlar. 

BELÇİKA DA IIAZffiLANIYOR 

Brüksel 27 (Hususi)- Belçika 

orduları seferber hale konulmuş, 

hududlarda icab eden tedbirler 

alınmıştır. Bilhassa Alman hu -

dudunda yeni tertibat alınmak -
tadır. 

İNGiLTERE NE DİYOR? 
Londra 27 (A.A.)- Londra ga

zeteleri Hitlerin nutkundaki teh
ditkar tecavüzkarane lisanı tees
sürle kar~ılamakla beraber itilıif 

girizliğine rağmen Alman devlet 
reisinin ricati imkanlarını tama • 
mile ortadan kaldırmamış. olduğu 
noktasında ittifak etmektedirler. 
,-- ----

'KAL 8 E 
GI REN 

HIRSIZ 
Senenin en orijinal rom•nını 
~~gra.rd3 okuı·acaksı 112 

yıl sonra 
Türbe ile Hamıdıye arasından 

geçen harb gemilerı batarya dü • 
dükleri ve borazan ile silahendaz 

selam postaları çıkarm.,lar, dığer 

geçıd 3 selam düdüğü ve bayrak 

seıamı ile Barbaros ve donanmayı 
selamlamışlardır. Bır kısım ge

milerden de denize çelenkler atıl
mıştır 

T.C. ZiRAAT BANKASI 

Denizde bu merasım devam e -
derken başta donanma mızıkası 

ile Hamiclıyeden bir bölük deniz 
talim taburu olduğu halde Deniz 
lisesi, Harb okulu, Deniz gedikli 

mektebi talebelerinden mürek -
keb bir alay •Gümü,<;suyu• yolile 

Cumhuriyet abidesine gelmiş ve 

donanma namına abıdeye çelenk 
konmuştur. 

Bu gece her taraf donanacak, 
radyoda büyük Türk denizcisinin 
hayatı ve menkıbeleri anlatıla -
caktır. 

ismet Paşa enstitü·ı 
sü ve san'at okul-
lar nda mezun mu-. 
allimlerin tayinleri 

Ankara, 26 (Husus! muhabiri
mizden) - Bu yıl Sanat okulları 1 
ile !smetpaşa kız Enstitüsü mual- ' 
!im sınıfından mezun olanların ta
yinleri hakkındaki kararname ha-

1 zırlanmaktadır. Önümüzdeki haf-

~ ~--·-

Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye verecek 
Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tua.r ruf beoablannda m az 50 lirası bulunanlara senede 

C defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plana ı:öre lk:ra ıniye daj:ıtılacnlttır: 

4 Acted 1,000 Lir-.h.i 4,000 
4 » 5Gli » 2,000 
4 )) 250 J) 1,000 

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

Lira 
» 
D 

» 
» 
• 
" 

İşte bu gazete ilerisi için de Al
manyanın ne düşündüğünü bu su
retle anlatmış oluyor. Yani Çe -
koslovakyadan gerıye ne kalacak
sa oraya da artık büyük devletler 
karışmamalı demek istiyor. 
Diğer taraftan Alman matbuatı 

Çekoslovakyadaki Almanları 

memnun etmek ktıfi olmadığını 

oradaki Lehlerle Macarlann da 
memnun edilmeleri Itızım geldi
ğini yazmakta devam ediyorlar • 
ki bu hep son zamanlardaki te -
masların neticelerindendir. 

Londrada çıkan Kronik! Nevs 
gazetesinin ise şu yazdığı sözler 
bu vaziyette az manalı değildir: 
Almanya işlerini bılen mehafil 
Alman Hariciye Nazırı :Fon Rib
bentrop'un, Fransa ve İngilterenin 
Çekoslovakyayı müdafaa etmiye
ceğini iddai etmekte yanılmadığı 
kanaatindedir. Bu takdirde Al -

Rusya ihtilıili çıkınca Çek le
jiyonu ile vatanından binlerce ~ı· 
lometre uzak isteplerde kaldı. 

ANA VATANA AVDET 
1918 de Lejyonun ceııeralı ol · 

du. Veliıdivostok'tan 10 000 kilo
metre yol yurüyerek 1920 de Çe
koslovakyaya geldi. 

1926 da Fransız askeri. heyetı ta· 
rafından teşkil edilmiş Çekoslıı_ ~ 
vakya ordusu erkanıharbiye re1'ı 
oldu. 

Ceneral Sirovy siyasetten daıın• 
uzak kalmıştır. 

Memleketi üç taraftan tehdid 
olunduğu bir sırada hükumet ıda· 
resini eline alan adam cesur btr 
asker, faal bir vatanseverdir ... 

Bu kıymetli askerin ordunun 
başına geçmesi Çekleri sevindir· 
miş, manevi kuvvetı'crini arttır ·i 
mıştır. 

Eski ve 
• 

yenı 

işkenceler 
(5 inci sahifeden devaıı:ıl 

edinciye kadar mevkuf kalacak· 
sın... . 
Dostlarımdan bir sorgu hakir!lı, 

bulunduğu evden gümüş takımları 
bir av tüfeği vesaır kıymelli eşY8 

çalmakla maznun genç bir hiZ • 
metç.iye böyle söylemiş ve tcvkf 
haneye göndermişti. 

Sorgu hakimi, hizmetçinin hır· 
sızlığı yaptığına kani idi. Fakat o. 
inad ediyor, cürmünü bir turliı 
itiraf etmek, çaldığı şeyleri sak • 
ladığı yeri göstermek istemiyor • 
du. 

Genç hizmetçi yelmış gün rı-ıc''· 
kuf kaldı. Nihayet on birinci c1da 
sorgu ha.kiminin huzuruna çıkınca: 

- Çaldığımı iddia ettiğiniz şey· 
lerin kuru ot ambarında saklı ol· manya bir veya iki milyon Südet 

Almanı kendisine almakla kal - duğunu rüyamda gördüm. 
mıyacaktır. Ne onları almakla ka- Dedi. Hakikaten tüfek, guınÜŞ 
lacak, ne de onların oturduğu yer- takımları ve saire ot yığınları al· 
]eri. Fakat bu gazete şunu da ila- tında bulundu. 
ve ediyor ki: Eğer Çekoslovakya Sorgu ha.kimleri, maznunları 
gibi küçük bir devlete Almanya- söyletmek için uzun· müddet sor· 
nın istediklerini kabul ettirmek guya çekerler, yorarlnr, uyutmaz· 
için Büyük Britanyanın alet edi- !ar. Birçok suallerle şaşırtırlaf· 
leeeği zannolunuyorsa bu yanlış- Nihayet söyletirler. 
tır. İngiltere ancak harb tehlike- Bazılarını da öldürdükleri ad3!P-
sinden insaniyeti ve Almanyayı !arın cesedlerile karşılaştırırlar 
kurtarmak için bu kad3r çalışmış Katillerden bırçokları heyecanla· 
tır. rını gizleyemezler ve nihayrt. 

Bu gazetenin şu cümlelerinden - Aman, dPrler. G<itüruniiz bf· 
de anlaşılıyor ki Çekoslovakyanın ni buradan i iraf ed yoı um işte.·· 
feda edildiği düşüncesi İngiltere- Ben öldüıdüm... -
de az kimseyi meşgul etmemek • ~ ~ • .., 

tedir. --- hukuk- Dr. Ali Riza Sa~iel• 1 Sultanahmed 3 üncü sulh ".:7 

mahkemesinden: 
Davacı İstanbul vakıflar başmü-

1 

1 
Birinci sınJ dahıliye 

ır.ütehassısı 
' dürlüğü vekili avukat Hikmet Ziya Muayenehane: Beyoğlu par 

Alpman tarafından Eyübde Kasım 
'Çavuş mahallesinde İslam Bey c~d- maklı:apı, tramvay durağı. 

1 

desinde 11 No. Jı hanede oturan ~~K~a~b~u~l~sa~a~ti~:~I~G~d~a~n~so~n~r~ıı~~-4 Hayriye aleyhine elli liralık vefaen '~ -- __. .... 
ferağ kaydının kaldırılması hakkın- ' ıı; 7 ıu~rı' - LJ, ;, :ıl 
da açılan 38/516 No. ya kayıtlı da- 1 Şaban E lıi' 
vanın yapılmakta olan muhakeme- 2 14 

sinde müddeaaleyhin ikametgahı -lli--)-,-1-1.;..~.;..;;_8,_A_v_9,_l>.:.......1-,-. 2-~-0-.-ı-,-,. j'.;5 
run meçhul olduğu anlaşılmasına 

binaen ilanen davetiye tebliğ edil- 27 EylQI ı S A L 1 . 
diği halde gelmemiş ve vekil dahi ı-
göndermemiş olduğundan yemin et- _ 

mek üzere mahkemeye gelmesine ------...... -----
gelmiyecek olursa, yeminden imti- 1 \'akili •r 
na etmiş ve bütün vakıaları kabul ı 
etmiş addile muameleli gıyab ka- -----

Güneı 

Ô,;le 

rarınn tebliğe ve mahkemenin 2/11/ 
938 tarihine müsaclıf çarşamba gü
nü saat 10 a talikine mahkemece 

' l. ıııdi karar verilmiş olduğundan tarihı " 
ilandan itibaren müddeti itiraz aar
fında mahkemeye müracaat edilme
diği takdirde gıyaben hüküm ve ka
rar verileceği ilanen tebliğ olunur. 

A~şam 

Yat., 

-----

\ AJ • 1 

S:'\. d. 

s s:ı 

ıı C5 

15 27 

17 )9 

19 JO 

f .ı. ı 'll 

... d. 

11 ;6 
6 (14 

" 2., 
ı.: JJ 
1 .l 1 

4 13 J l) ıı 
~ 

ta içinde kararname Bakanın tas
dikinden çıkacaktır. Sanat mek -
teplerine alınacak yatılı talebe için 
yapılan imtihana girmiş olanların 

evraklarının tetkiki başlamıştır. 

İmtihanda muvaffak olanlann i
simleri imtihan oldukları mek -

tep idarelerine gönderilecektir. 

İmtihan evrakının tetkiki daha 
bir müddet devam ede<:ektir. 

DfKKAT: Besablarındaki paralar bir &mıe içinde 50 liradan aşaiı dÜ§mlyenlenı lkraml:re Pktıiı 
takdirde o/o 20 ~asile verilecektir. il. Kur'alar senede 4 defa, 1 EyJUI, 1 BlrinciUnun, 1 Mart ve 1 Haziran tarihlerinde ~ltilec:ektir. 

Baş,Diş, Nezle, Grip KomalizTfl~ 
ınevralji,kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keiİI 
:m • lcıııbında gUnde Uç kate alınabll lr. • 
' 
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SATIŞ iLAM Nafıa Maskeli 
OskUdar icra 

Alh haydud Memurluğu ndan: 
. Celil Çetintürke borçlu Pendik -

Vekaletinden: 
~ . : . • • . ., - ; ! • . • 

(4 üncü sahıfcden devam) t uk" M hmed •1 H" .. .. . . . . • e m ım e og u useyının 
yuzlerı maskeli ve ellen sılahlı al- . , k t - p a·kt ç t D' .. .. . . ıpo,e yap ıgı en ı e a ra ı -

Diyarbakır - Cizre hattının 39+650, 67+450 ve 77+700 ..incü kılomet 
relerinde Kuruçay, Salatçayı \ e Batman çayı üzerlerinde yapılacak 
1X60, 4X60 ve 5Xl00 metre açıklığındaki üç demir köprürıür: inşa, na
kil ve montajları kapalı zarf usulile münakasaya konulmuşt•ıt. .. . . - , - tı genç gordum. Hepsı llirden ba- kili'too k" d k d g 

ğ rd Kınuld akit 
....., mev ıın e şar an ere ar-~. - -- . ____ ..... _,. __ , __ ırıyo u. anmıya v . A ilah b 

~w 
Tercüme ve iktibas hakkı mahfuzdur. 
Yalnız Son Telıı:raf'da n""'redilecektir. 

Yazan : Ziya Şakir -------·--· "'-" ......... , ... 

bul dık Çünk
. .. .. . . . ben yol, şımalen bdu cenu en 

ama . u uz er mnze yır- . 0 . yol ile mahdut ve tamamına 120 
mıden fazla kurşun attılar. Ben he- lira kı met takdir edilen (5514) 
men yere uzandım. Havdudlar tre- Y 

. - . metre murabbaı bostanın borçluya 

1 - Münakasa 11/11/938 tarihine tesadüf eden cuma güni'ı saat 15 
de Vekiletimiz demiryollar irışaat dairesindeki müııakasa komisyonu 
odasında yapılacaktır. 

2 - Bu köprülerin nakliye rnasraflarile beraber muhammen be
delleri mecmuu 1.100.000 liradır. 

arikulade güzel bir karyola ve 
içinde akıllara durgunluk verecek 

derecede güzel bir kadın .. 

ne atıldılar. İçlerınden yalnız hı- 'd it d ı;· ,_,_ · · tıl ak 
aı a ı a ır .ıu,:,Sesımn sa ar 

risi benim yanımda kaldı. Rovelve- .
1 

. k ·imi 
· · t ta k k ld paraya çevrı mesıne arar verı ş-

rını sura ıma uza ra : ımı an- f 
rna, dedi. Yoksa beynini patlatı - ';AZİYETİ HAZIRASI: 

3 - Muvakkat teminatı 46.750 liradır. 
4 - Mukavele projesi, eksiltme şartnamesi, Bayındırlık işleri ge

nel şartnamesi, üç adet köprü şeması, ray inbisat tertibatı şeması, Dev
let Demiryolları ray tipi, telgraf battı konsolları şemasından ibaret bir 
takım münakasa evrakı 50 lira mukabilinde demiryolları inşaat daire
sinden tedarik olunabilir. 

rım.· .. • ~kadaşları, baştaki fur- Kartal kaz d ç t Dikilitaş 
gird·ı S tl . dık asın a a ra gona ı er. epe erı, san - kiin' d 5 T · N · t .. rnev e aı o. sunu aşıyan 

ları çıkardılar. Yolun <lort beş met- h. d d .k. t f 1 lı • . ve u u en ı ı ara ı yo ve ça -
ro açıgında bulunan otomobile la 1 t hd'd edil . b t 1 5 - Bu münakasaya girmek istiyenler 2490 numaralı arttırma, ek-.. r a a ı mış os an o up 
koydular ve suratle uzaklaştılar. . . . . . . .. siltme ve ihale kanunu mucibince ibrazına meclıııı· oldukları evrak ve 

H d dl k T hakkınd ıçınde ıttısalındeki bostanla muşte-

b
. ay u .. a1rın keş_·akı. kt a rck dolaplı bir kuyusu mevcuddur. vesikalarla ehliyet vesikalarını ,.e fiat teklifini ha,; kapalı ve mühürlü 
ır şey soy eme ım anı yo ur. . . .. zarflarını eksiltme şartnamesi ile mezkıir ka:ıwıun tarifatı dairesinde 

işte kadının manzara 
başında bir 

bu, fakat çapğın 
iki kadın da var .. 

Treni muayene ettiğimiz zaman 1 - işbu gayrımenkulun arthr • hazırlıyarak ll/H/938 tarihinde saat He kadar Demiryolları inşaat da-
haydudlardan birinin Sen Şarl is- ma şartnamesınde .~/l0/ 938 tarıhın- iresindeki münakasa komisyonu reisliğine numar:ılı makbuz mukabi
tasyonunda trene giı'ip saklandı - de cumartesı gun~de.':1 _üıbaren linde vermeleri lazımdır. 
ğını ve Sen Bartelmi.yi geçince, 381140 No. lu dosya ile Uskurlar ıcra 6 - Bu münakasaya gireceklerden Hiakal elli metre ac_ıklıg"ında bir 

Bu genç doktor, müliizim rüt
besinde tıir zabitin muhafazası al
tında, Halep vilayetinin (Zor) 
sancağının merkezi olan (Diri Zar) 
kasabasına, sürgüne gidiyordu. 

Çok tatlı, çok hoşsohbet ve bil
hassa son derecede terbiyeli bir 
adam olan bu genç doktorla bir 
iki gün zarfında samimi bir mü
nasebet hasıl ettik. Hazin macera
sını, bana şöylece anlattı. 

Doktor mektepten çıkar çık· 
maz, Nişantaşında, akrabalarından 

Bir rurnun eczanesine devama 

başlamış. 
Muayyen zamanlarda, eczaneye 

geliyormuş. Köşedeki camın önü
ne oturarak, müşteri bekliyor -
muş. (O tarihte, doktorlardan mu
yenehane açanlar, pek azdı. An -
cak, büyük doktorlardı. Diğer dok
tor !ar, birbirlerine tesadüf etmi • 
yecek saatlerde eczanelere de • 
vam ederler. Orada, müşteri bek
lerlerdi) 

Günün birinde, bu genç doktor 
bir müşteri beklerken, ;çeriye !is· 
tü başı gayet temiz bir uşak gir • 
miş, kafkas türkçesile: 

- Aman bir doktor var mı? .. 
Bizim hanım bir denbire hasta • 
landı. 

demiş. 

Eczacı, genç doktoru göstermiş. 
Genç doktor uşağı tak:ib etmiş. 

Elli atnuş adım ileride büyük bir 
konağa gitmişler. Konak te13ş için
de .. Gayet temiz ve itinalı giyin -
miş olan yaşlı bir adam, doktoru 
karşılamış. İyi bir fransızca ile: 

- Refikam, bayıldı. Odasında 
yatıyor. Rica ederim, doktor ... 
Kendisine bakınız. 

Diye, yalvarmış. 
Doktora yatak odasını göster • 

mişler. İçeri girrrriş. Gördüğü man
zaradan, hayretler ıçinde kalarak, 
gayri ihtiyari titremiş. 

Manzara şu ... Harikulilde muhte
şem, bir karyola. Karyolada, akıl
lara durgunluk verecek derecede 
genç ve güzel bir kadın baygın ya
tıyor. Hastanın başucunda, rusça 
konuşan bir ikt kadın. Yatağın ü
zerinde, (Çar) ailesinin armasını 
ihtiva eden inci ve sırma ile iş -
lenmiş, son derecede kıymettar bir 
yorgan. 

Doktor bu genç hastayı hatır
lıyor. Mükellef bir araba içinde 
gelip geçtiğini eczanenin camın • 
dan görmüş, hatta birkaç kere de 
bu enfes kadınla gözgöze gelmiş. 

Genç doktor, derhal hastayı mu
ayene ediyor. Bir reçete yazıp ec
zaoye gönderiyor. Muhtelif ilaç
lar getirtiyor. bu haşmetli hasta
sını tedaviye girişiyor. 

Hasta, ayılıyor. Kendine geli
yor. Fasih ve tatlı bir franszca 
ile doktora teşekkür ediyor. Ve bu 
teşekkür esnasında da hasta ile 
doktorun göz1eri, birkaç saniye, sa
bit nazarlarla birleşiyor. 

Genç doktor, son derecede zeki, 
ayni zamanda, damarlarında ateşli 
bir kan kaynıyor. 

Artık işini bitirip de gideceği 
zaman hastanın önünde hürmet • 
le eğilıyor: 

- Gt>çmiş olsun, madam. Şim
dilik yapacak, başka birşey kalma
dı. Rahatsızlığınız tamamile sinir
dendir. Müsaade ederseniz, yarın 
ayni saatte sizi bir daha göreyim. 
O zamana kadar tarnamile istira
hat ediniz. 

Diyor. 
Genç ve dilber kadın, bu teklife 

hararetle mukabele ediyor. 
- Ben de sizden bunu rica ede

cektim. Yarın, bu saatte sizi bek
lerim. 

Diye cevab veriyor. 

D kt f t ka Yor . k d ı b kled'"' d dairesinin muayyen No. sunda her- . .. .. . . Doktor, ertesi gün hastasını zi· o or rsa ı çu·mı ' ar a aş arının e ıg1 yer e . .. . . . . demır kopru ımal ve montaıım yapmış olmak şartı ar.nacaktır 
B .. · · b' tehlike yok f · kt - tr · d d d - kesııı gorebılmesı ıçın açıktır. .. . · yarete gidiyor. Tekrar muayene - ugun ıçın, ır · .. rem sı ıgını, enı ur ur ugu - . • 7 - Bu munakasaya gırmek için ehliyet vesikası almak istiyenlerin 

ediyor. Muayene esnasında, ya - Fakat, bir sinir hastalığı başlan· nu anladık . 
1
• Ilantdal yakzılı 0t_lanlalrd~nbfazla tma-

1 

referanslarile diğer vesikalarını bir istidaya bağlıyarak münakasanın 
b. b' Eg· derhal tedavı·ye baş uma a ma ıs ıyen er ış u şar na- • . . .. _ 

nında bulunan kadınlar ırer ı - gıcı var. er • Zabıta civar jandarma kuman-
381140 

N Ü . yapılacagı tarihten en az sekiz gun evvel Vekiletimize müracaat ede-
rer çekiliyorlar. Hasta ile doktoru lanıp da önü alınmazsa, sonu fena danlıklarına telefonla vak'ayı "bil- mt· eye ve .. t to. ledı:ıemurıye - rek ehliyet vesikası talep etmeleri lazımdır. 
Yalnız bırakıyorlar. olur. Mes'ud hayatınızı tehdid et- d' . d h ' bir f d lm ımıze muracaa e me ı ır. 8 M. .. ak ıl - t ihten ekiz . ırmış;e e ıç ay a o arnış-

2 
_ G . nkul 

11111938 
t . _ - un asanın yap acagı ar en az s · giııi evvel müra-

k d fı 1 t tı mek ihtimali olan bu tehlikenin ö- H d dl 'ttikl · ayrıme arı t d k ehli k Genç a ın, yorganı r a ıp a • tır. ay u arın nereye gı erı hind alı .. • 15 .ı. Ü küd caa e ere yet vesi ası talep etmiyenlerin bu müddetten sonra 
yor: nüne şimdiden geçmek Hlzım. anlaşılamamıştr. d ~ ~uşsa~ e s . ar- yapacakları müracaatları nazarı itibare alınmıyacaktır .• 3937. ·6802• 

- Doktor! .. Hiç şüphesiz ki an- - Bu tedaviyi deruhde eder mi- -·- ·-··- · ---- a Y e er ey çeşmesı so- ============================= 
ladınız. Ben sinirlerimden değil.. siniz?.. İstanbul asliye ikinci hukuk malı- kağnıda 16 No. lı adliye binasında B h 

kemesi reisliğinden: icra memurluğu odasında üç defa Ür aniye Asliye Hukuk Mahkemesinde l : 
kalbimden hastayım. - Hay, hay .. Büyük bir mem • B .. h · p li k 

Posta ve telgraf umum müdür·- bağırıldıktan sonra en çok arttıra- ur anıye e t öyünden Mehmed kızı ve Abdullah karısı Şaziye 
~?k%'r zaten bunu anlamıştır. nuniyetle... lüğü tarafından eski Emirgan posta na ihale edilecektir. tarafından aşağıdaki cetvelde mevki ve hudud ve cinsleri yazılı ıo par-

ki Doktor, memnun ve mes'ud... ve telgraf müdürü Şevket aleyhine Ancak arttırma bedeli muham - ça gayrimenkulün 20 seneden fazla bir zarnandanberi bila niza tasarruf 
Hatta o kadar iyi anlamıştır '. ç 1 b' · .. d 

ı gın ır sevınç ıçın e eczaneye müddeaaleyhin Emirganda posta ve men kıymetin % 75 şini bulmaz ve- edilmekte olduğundan bahisle tapuda gayri mukayyet olan işbu emva-
o gece, uyku bile uyumamıştır. 1 hakkı d 

geliyor. Bu garib ai e · n a telgraf müdürü bulundug"u sırada ya satış istiyenin alacağına rüçhanı !in namına tapuca tescili talep edilmekte olduğundan emvali mezkO.-
Kadın, iki Uç kelime ile hasta- Ald ğ 

gizlice tahkikata girişiyor. 1 ı 2135 lira 79 kuruşu zimmetine ge • olan diğer alacaklılar bulunmazsa rede mülkiyet iddiasında bulunanların vesaiki resmiyelerile birlikte 
lığını bizzat teşrih ediyor: 

b . malıimat şu... çirdiğinden bahisle bu paranın fa- bedel bunların· o gayrimenkul ile muhakeme gününden evvel veya duruşma günü olan 8/10/938 cumar-
- Kocamı, gördünüz. Kaba ır 

İhtiyar zevç, Gürcistanın en eSkl iz ve mahkeme masrafları avukat - temin edilmiş alacaklarının mec - tesi günü saat 10 da Burhaniye Asliye Hukuk mahkemesinde hazır bu
ihtiyar. Beni, hiçbir suretle tat • 

en asil, en zengin ailelerindendir. lı.k ücreti!e birlikte tahsiline dair muundan fazlaya çıkmazsa en çok lunınaları ve aksi halde liizımgelen muamelenin ifa olunacag"ı bildimin etmiyor. Hayatın, bomboş ve 
kupkuru geçiyor. Aşka, ihtiyacım Siyasi sebeblerden dolayı (Çar) açılan davanın yapılan duruşması arttıranın taahhüdü baki kalmak rilir. <6878• 
var. Eczanenin önünden gelip ge- akrabasından bir prensesi, bunun- sonunda: Mübrez evrak mündereca- üzere arttırma 15 gün daha temdid Gayri men-
çerken sizi gördüm. Çıldırasıya la evlendirmiştir. tına ve teyiden istima kılınan ve edilerek 16/11/938 tarihinde çar - koliin cin<i Mikdarı Mevkii Hudutlıırı 

.. bilm k Adamcıagı· z karısının oynaklıg"ı- kanaat husulünü temin eden şahld- şamba günü saat 15 de Üsküdarı--------------------...:..;.;;.;;,;;.;;;;;;..:...... ___ _ 
sevdir(ı. ve sizinle göruşe e Ze tinlik 28 • B h ş 

. nı hisseder etmez, onu Çarlğın se- ]erin ifadelerine ve ehli vukufun İhsaniye Şerifbey çeşmesi sokağın- Y agaç ür aniye arkan: Dede oğlu Mehmed 
için, bu hastalığı icad ettım. d · ı · d d 5/33 dikme Pelit köy. Garben: Köy avarızı 

Diyerek derdini döküyOt". fahat hayatından uzak bulundur- kuyudatı tetkik neticesi vermiş ol- a ıcra memur ugu o asın a yapı-
Genç doktorun damarlarındaki mak için İstanbula getirmiştir. o duğu raporlar muhteviyatına naza- lacak arttırmada bedeli satış istiye- Bağlar bur- Şimalen: Bilfil Hasan 

hararetli gençlik kam, bir anda tarihde büyük bir din ve alılak ta- ran müddeialeyhin dava olunan nin alacağına rüchanı olan diğer a- nu. Cenuben: Mahmudun Ali zeytin-

alev kesiliyor. Adeta, kendini kay- assubu çerçevesi içinde yaşyan İs· 2135 lira 79 kuruştan 2135 lira 73 lacaklıların bu gayrimenkul ile Z t -"k 54 Kozluk liklerile mahdut. 
bediyor. kuruşu zimmetine geçirdiği tahek • temin edilmiş alacaklaı·ı mecmuun- ey i'".i Şarkan: Çaparlı Musa. Garben 

tanbulda lıirkaç sene geçirerek kuk ettig"inden işbu paranın 11/7/ dan fazlaya çıkmak şartile en çok İstanbul vakfı ve kasab Alı· og"lu Ib. _ 
- Pek fil ben sizin ebedi şifa- "~ı....nlıkı .. .. 

karısının t...-. arının onune 931 tarihinden itibaren yüzde beş arttıranlara ihale edilir. Böyle bir rahim. Şimalen Mubittııı' . Cenuben 
cınız olacağım... Sevişelim. Elbe-

geçmek istemiştir. Halbuki genç ve faiz ve 8361 kuruş masarifi muha . bedel elde edilemezse ihale yapıl- Saylav Mehrned Cavit zeytinliklerı·. diyyen sevişelim. 
Diyor. ateşli kadın, aşka teşnedir. Koca - keme ile birlikte müddeaaleyhten maz ve satış talebi düşer. Zeytinlik 6 Dere bağı Pelit köyde Şahmudun Aliye aid 

D<>ktor avdet ederken, ihtiyar zevç sının düşüncelerine rağmen, işte tahsiline 14/3/938 tarihinde tem - 3 - Arttırma bedeli peşindir. şarkan dere garben Ahmed oğlu 
onu karşılıyor; ve soruyor: şimdi, bir macera yaratacak ka - yizi kabil olmak üzere karar veril- Arttırmaya iştirak için yukarıda Hasan ve Kara Ahmed veresesi şi-

- Doktor bey!. Nasıl buldunuz, dar cür'et göstermiştir. miş ve müddeialeyh Şevketin ika - yazılı kıymetin %7,5 nisbetinde pey malen Osman zeytirıliklerile mah-
zevcemi?.. (Devamı var) metgtıhının meçhul olması hesabile akçesi veya milli bir bankanın te- dud zeytinliğin garbi şima!isinde _ 
=====================,=====_....,, .~ kararın kendisine H. U. M. ka- minat mektubu tevdi edilecektir. di r. 

HiK AYE "ununun 141 inci maddesile mütea- 4 - Gayrimenkulün kendisine i- Tarla 5 dönüm K d Ali ş 

S O NSU Z AŞK 
kıh maddelerine tevfikan ilanen hale olunan kimse derhal veya ve- ur . arkan Ali Osman tarlası garben 

kuyusu keza Ali Osman şimali Kara Meh-
tebliği ve ilan içinde bir ay müd- rilen mühlet içinde parayı vermez-
det tayini tenslb kılınmış ve ilamın se ihale kararı fesholunarak ken -
bir tanesi de mahkeme divanhane- disinden evvel en yüksek teklifte Tarla 
sine asılmış olduğundan müddeia- bulunan kimseye arzetmiş olduğu 

8 dönüm Dam önü 
med ve Ali Osman cenuben yol. 

Şarkan Mehmed veresesi, garben 

Dersi köylü İsmail karısı Zürriye 
ve Saniye, şimali Şahen oğlu Ah
med, cenuben orman. 

( ( Qncll sahifeden devam) 1 

sesleri velhasıl sanki bütün Ada 
bizim için eğleniyor. Daha aşağı
da bir yalıdan yanık bir keman 
sesi. 

- Mutarra Hanım keman Ş:ı
bertin •Bitmemiş Senfoııi• siııi 
ne güzel çalıyor. 

- Evet sanki bu akşam bu prog 
ram bizim için hazırlannuş, Saip 
Bey değil mi? Bilseniz bu akşam 
öyle mes'udurn ki... 

- Ah!. Mutarracığım .. Bana bu 
gece yeniden hayat verıyorsunuz. 

Motör Marmaranın ortasında 

duruyor. Şimdi kendimizi deni 
zin uçsuz bucaksız kucağına hı -
raktık. 

• f> 
- Saatinize bakar mısınız Sa

ip Bey ... 

- Saat <in bir Mutarracığım. 

- Ooo!. GeÇ, kalmışız. Annem 
bekler. Dönelim. 

- Peki canım. Nasıl istersen.. 
Yalnız yarın saat yedide ayni yer 
de buluşalım. 

- Peki Satpciğim. 

e ı.t 
Mutarra ertesi günkü randevu

ya gelmedi. Aradan on beş gün 
geçti. Hala bir haber yok. Bitkin 
bir halde köşkteki bahçede hasır 
koltuğu içine gömülerek acı istif
hamlara dalmış, kendimden geç
mişim. Birden kapının acı acı ça
lınmasile irkildim. 

Heyecanla kapıyı açı~·orum. Ta-
nımadığım bir kız çocuğu: 

- Saip Bey siz misiniz? 
- Evet yavrum, ne istiyorsun? 
- Mutarra ablam sizi çağırı -

yor. Çabuk geliniz. 
Birdenbire ayaklarım burkul

du, şakaklarım zonklamağa baş

ladı. Düşmemek için kapıya tu -
tundum. Acaba beni on beş gün 
aramadı da şimdi niye arıyor? 

Haydi yavrum gidelim 

Çocukla köşkten çıktık. Aksi leyh Şevketin müddeti içinde kanu- bedelle almaya razı olursa (ona) 
gibi bu akşam Adada hiçbir faali- ni yolda tevessül eylemediği tak - olmazsa veya bulunmazsa 15 gün 
yet yok sanki ... Bütün Ada şimdi • 

dırde ilimın kat'ileşeceği bildirilir. müddetle artırmıya çıkarılıp en çok Zeytinlik 12 ağaç Ilıca mevkü 
uykuda. Güzel bir ahşab köşkün . Şarkı Karaçlı koca Mehmed, gar -

ben Hasan oğlu Mustafa, şimalen 
koca Mehmed, cenuben müozzin 
Mehmed. 

Beşiktaş icra memurlug"undan·. arttırana ihale edilir. lki ihale ara-önüne geldik. Küçük kız elleri tit 
riyerek kapıyı açtı. Merdivenleri Beria ile Fetinin 'ayian mutasaı·rıfı sındaki fark ve geçen günler için 

U 1 olup mahkemece 'ruşeymin izalesi "'o 5 den hesab olunacak faiz ve di-
koşarcasına çıktım. zun ve oş 
bir salon. Salonun öbür ucunda suretile satışa karar verilen Nişan- ğer masraflar ayrıca mahkeı:neye Zeytinlik 35 ağaç 
bir kapı, solda üç oda, sağda so • taş Teşvikiye mahallesinde Karakol hacet kalmaksızın memurıyetımız-
kağa bakan pencereler .. Salonun sokağında eski 77 yeni 93 sayılı ah- ce alıc'.dan tahsil olunur. 

Gündiiz Şarkan yol, garben Emir Ahmt>d 

oğlu Mehmed ve İbrahim şirnalen 
Amerikalı Mehmed ve Yunus oglu 
veresesi ve köy mali ve Ahmed zey
tirılikleri. 

öbür ucundaki kapının üstündeki şah hane açık artırmaya çıkarıl - 5 - Ipotek sahibi alacaklılarla di-
saat ağır darbelerle dokuzu vu • mıştır. ğer alacaklıların ve irtifak hakla sa-
ruvor, sol tarafımdaki odanın ka- Şartnamesi: 20/9/938 tarihinde hiplerinin gayrimenkul üzerindeki z ·n1·k 12 , . h ki h ·1 f . f eytı ı • 
pısını açınca binanın başıma yı • dıvanhaneye talik edilerek 25/10/ a arının ususı e aız ve masra 

Gece alanı Şarkı Züriye garbı yol şimali Re-

kıldığını hissettim. Düşmemek için 938 tarihine müsadif salı günü saat dahil olan iddialarını gayrimenkul cep ve Mustafa ve avarız cenubu E
nir oğlıi. Mehrned. duvara tutuna tutuna zorla kar- 14 den 16 ya kadar satılacaktır. üzerindeki haklarını ilan tarihinden 

yolanın yanına bir külçe halinde Arttırmıya iştirak yüzde 7,5 te _ itibaren 20 gün içinde evrakı ıpüs- Zeytirılik 22 • 
yıkıldım, onun yanan avuçlarını minat akçesi bel...:iiye resmi yirmi bitelerile birlikte memuriyetimize 

Kara yer Şarkan Şevket, garben Çakıcı Meh-

med veresesi şimalen Şevket Çer
kez Ahmed veresesi. avuçlarımın içine alarak okşama- senelik vakıf parası müşteriye bildirmeleri icabeder. Aksi halde 

ğa başladım, yavaş yava§ kirpik- aiddir. Arttırma bedeli muham- hakları tapu siciliyle sabit olmadık- Zeytinlik 110 • 
!eri oynadı, gözleri açıldı. Hafif men kıymetin % 75 ini bulduğu ça satış bedelinin paylaşmasından 
ve titrek, iliklerime kadar işli- takdirde ihalesi yapılacaktır. Aksi hariç kalırlar. 

Kara yer Şarkan karap Ali İbrahim veresesi 

garben şirnalen Emir Ahmed oğlu 
Saylav Mehmed cenuben Bayrak
dar Hasan vereseleri ve kasab Ali 
İbralıirn veresesi ve Hüseyin ve-

yen yakıcı, ürpertici bir ses: halde en çok arttıranın taahhüdü 6 - Alıcı arttırma bedeli haricin-
**"' baki kalmak üzere aı·ttırma 15 gün de olarak ihale karar pull~rını ferağ 

resesL _ Saipciğim, geldiğinize çok daha temdid edilerek 9/11/938 ta- harcını ve 20 senelik vakıf, taviz be-
teşekkür ederim. rihine müsadif şarşamba günü ayni delini vermeğe mecburdur. Gayri-!-===== ====== = = ===== ==========-

- Birşey değil yavrum. Mu- saatte en çok artırma ihalesi icra menkulün nefsinden doğan müte - T. H K. Satınalma KGm:sy@nundaıı : 
tarracıg· ım. Sana ne oldu? Has • /edilecektir. rakim vergiler tanzifiye, ve tenvi-

100 bin fıtra zekat ve 100 bin kurban afişi bastırılacak ve 27/9/938 
talıg"ın nedir? Meraktan çatlıya - Evsaf: Sokaktan girildikte kar - riye ve telliliye resmi vakıf icaresi 

salı günü münakasası yapılacaktır. 
cağım. muy kara taş döşeli bir ufak antre borçluya aiddir. 

Açık eksiltmeye iştirak için istekli ıılanların şartnamesini görmek 
- Çok rica ederim, hastlığımı dolaplı. bir oda camlı bölmeden bir 7 - Gösterilen günde arttırmaya üzere piyango direktörlüğü muhasebesine müracaatları. ·6835• 

sorma, yalnız beni kollarının a- ufak taşlık bahçeye nazır bir oda iştirak edenler arttırma şartname • 
rasına al, sık, bütün kuvvetinle mutfak, mutfaktan bahçeye çıkılır sini okumuş lüzumlu rnalfunatı al
sık, okşa .. Oh Saipciğim, çok bed- bir miktar eşçar müsmire ve tahta rnış ve bunları tamamen kabul et
bahtım. Artık son dakikalarımı !kömürlük taşlıkta merdiven altın - miş ad ve itibar olunur. Yukarıda 
yaşıyorum. Senin tarafından se- da bir kiler ve bir hala bir kat (1) gösterilen gayrimenkul işbu ilan ve 
vilmeğe ne kadar muhtacım bil- ufak sofa üzerinde caddeye nazır bir gösterilen arttırma şartnamesi da-
sen... büyük bir küçük iki oda ve arka ta- iresinde satılaoağı ilan olunur. 

- Yalvarırım sana Mutarra... rafta bahçeye nazır terkos musluk- (10483) 
Böyle şeyler söyleme. Beni öldü- lu bir gusülhane bir oda ile bir hala!"""""'"""'"""'"""'"""'"""'"""'"""'"""'-"""'"""'~ 
receksin. Eminol birkaç güne ka- ve ikinci katında keza camekanla bö evrak kayidlerile yirmi gün içinde 
dar iyi olacaksın. Seninle kuşlar lünrnüş sofa üzerinde birinci katın icra dairesine bildirmeleri lazımdır. 
gibi yuvamıza çekilecek, hayatı - aynıdır. Kıymeti muhammenesi Aksi halde hakları tapu sicillerile 
mızı şen ve mes'ud geçireceğiz. 4000 liradır. 2004 No. lu icra sabit olınadıkça satış bedelinin pay
Sen makul olmağa çalış. kanununun 126 ıncı maddesine !aşmasından hariç kalırlar. İşbu 

- Saipcİğiın beni daha çok sık, tevfikan ipotek sahibi alacak - maddei kanuniye ahkamına göre 
ve okşa .. Bu dakikada çok mes'u- lılarla diğer alakadarların ir - hareket eylemek ve daha fazla ma
dum. tifak hakkı sahihlerinin dahi gayri- Iıirn.at almak istiyenlerin 938/1681 

Sesi kısıldı ve kollarımın ara- menkul üzerindeki haklarını ve hu- dosya numarasile memuriyetimize 
sına başı ruhsuz olarak düstü. susile faiz masarife rlair iddialarını müracaatları ilan olunur. (10484) 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Artırma 
ve Eksiltme Kemisyen undan ; 
Azı Çoğu M. Fıy.ıt M. ~ .• r .. nti 

Kuruş 

Kesilmemiş odun 2000-2500 çeki 380 780 lira 
Mangal kömürü 15000-20000 kilo 4,5 
Bakırköy Akliye ve asabiye hastanesine lazım olan kesilmemiş o-

dun ve mangal kömürü kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
1 - Eksiltme 28/9/938 çarşamba günü saat 15 de Cağaloğlunda 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlüğü bina.sında kur,ı!u komisyond a 
yapılacaktır. 

2 - Mikdar, multımmen fiyat, muvakkat garanti yukarda yazılıdır 
İstek4ler şartnameyi her gün komisyondan alabilir!,,,.. 

3 - İstekliler cari .seneye aid ticaret odası vesikasile 2490 sayılı 
kanunda yazılı belgeler ve bu işe yeter muvakkat garanti makbuz veya 
banka mektubu ile birlikte teklifi havi zarflarını ihale saatinden bir 
s...at evvel makbuz mukabili komisyona vermeleri. •6351• 
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TURK ve PART 1 

BAYRAKLARINIZI 
Sümer Bank Yerli Mallar Pazarlarından Alınız. 

Pazarlarımız. Feshane mamOIAtı bayrakların yegina satıt yeridir. lstanbul • Ankara • lzm!r • Adana 

RADYOLiN 
Kullandıklarını söyledikten son

ra, dişlerin niçin bu kadar beyaz 
ve güzel olduğuna şaşmak haki
katen şaşılacak şeydir. 

Radyolinle fırçalanan dişler e

bedi bir hayata, sıhhate ve cazi

beye malik olur. 

DAiMA RADYOLiN 
Çorum Valiliğinden: 

10/10/938 pazartesi günü saat 10 da vilayet makamında ihalesi 
yapılmak üzere 46603.48 lira keşi! bedelli Çorum - Sungurlu yo
lunun 5+375-16+619 uncu kilometreleri arasında 6224 metre 
ıosenin esaslı tamirat işi kapalı zarf usulile eksiltmiye konulmuştur. Ke
~if, şartname, mukavele projesi ve buna müteferri diğer evrak Çorum 

Softuk algınlığı, nezle ye tsnef· 
fUs yollarlla geçen hastalıklar• 
dan korur, grip ve bo§az rahat· 
sızlıklarında, ses kısıklığı:ıdııı 
pek faydalıdır. 

l INGILIZ KANZUK ECZANESi 1 
Beyoğlu • lstanbul 

-----------------------···-·-
İnhisarlar U. Müdürlüğüııden: 
1- Cins ve miktarı eb'ad listesinde yazılı 81.136 metre mikabı ke

reste pazarlıkla satın alınacaktır. 
II- Muhammen bedeli cıralıların beher metre mikabı 46 iıra ve 

beyaz tahtanın beher metre mikabı 40 liradır. 
III - Eksiltme 4/X/938 tarihine raslıyan salı günü saat 14 de Kaba

taşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki alım komisyonunda yapıla

caktır. 

IV- Eb'ad listesi parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alına
bilir. 

V- Tamamını veya bir kısmını vermek istiyen isteklilerin pazarlık 
için tayin edilen gün ve saatte % 7.5 güvenme paralarile birlikte yukarı-

a adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. ·6836· 

••• nafıasında görülebilir. Muvakkat teminat 3495.26 liradır. İsteklilerin ı 
tekli! me!ktubu ticaret odası vesikası, ve vilayetten alacakları eh· 1- İdaremizin Yavşan Tuzlasına getirilecek tatlı suyun tuzlaya isalesi 

için şartnamesi mucibince 25000 metre inşaat tulünde 60 m/m kutrunda 
liyetnameyi arttırma ve eksiltme kanununa tevfikan 10/10/938 pazar- font boru ve listesinde müfredatı yazılı hususi aksamı kapalı zarf usu
tesi günü saat dokuza kadar vilayet makamında toplanacak komisyona !ile satın alınacaktır. 

vermeleri lazımdır. ·6785) il- Muhammen bedeli sil Haydarpaşa 25000 lira ve muvakkat te-

l u minatı 1875 liradır. 

D E N 1 Z B
. A N K 1 III-Eksiltme 19/10/938 tarihine rastlıyan Çarşamba günü saat ıı de 

Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ yapılacaktır . 

....uvu.vw~ 4> IV- Şartnameler parasız olarak her gün Levazım ve Mübayaat Şu-
Akay lşletmesınden • lbesile Ankara ve İzmir Başmüdürlüğünden alınabilir. 

• V - Ekslitmiye iştirak etmek istiyen firmaların ihale gününden 
Adalar - Anadolu - Yalova hattında 1/10/938 tarihinden itibaren 7 gün evveline kadar fiatsız fenni teklif mektub ve kataloğlarını İnhi

sonbahar tarifesi tatbik olunacaktır. Yeni tari!e iskelelere asılacaktır. sarlar Umum Müdürlüğü Tuz Fen Şubesine vermeleri ve tekliflerinin 

•• • 

?ti\ 

I 

•••••••••••••••••••••ll•••••ı•ıl kabulünü mutazammın vesika almaları lazımdır. Bu vesikayı haiz ol-
•• mıyanlar münakasaya iştirak edemezler. ' ,, AGA 843 AGA 851 

Sultan Hamam Hamdi bey geçid(46-56 Ne· SA YFİYEUEN DONECEKLERE VI - Mühürlü t~klif mektubunu k~nuni v~s~ ile 7 ~nci maddede Türkiye Umum satış dep@su: 
~~~~~~~~-

Sandal yalar, Karye lalar, P(jrtmantelar 
Ve •airıı mobiiyalar . 

FABRiKA FIATINA SATILIYOR 
Asri Mobilya Mağazası: 

AHMED FEYZi 

yazılı Tuz Fen Şubesınden alınacak eksıltmıye ıştırak vesıkası ve %7,5 
güvenme parası makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek 
olan kapalı zarfların ekslitme günü en geç saat 10 a kadar yukarıda adı 
geçen Alım Komisyonu Başkanlığına makbuz muakbilinde verilmesi 
lazımdır. ·6011· 

••• 
' I - 16/IX/938 tarihinde ihale edileceği ilAn edilen 1000 adet portd-

#E·~·k-ıe.z k-

1--·a· syrıye Ho[iSeSi v:;.~:: 
Ana ilk orta lise sınıflarile fen ve edebiyat kollarını havidir. Ecnebi l.!sanı ilk sınıflardan itibar~n baŞ· . . 

İstanbul, Rızapaşa yoku§u No. 66, Tel. 23407 til içki sandığının mühemmen fiat ve bedeli ilanlarda yanlış yazılmıştı:. 
!I - Beherinin muhammen fiatı 263,41 kuruş hesabile mecmuu mu

hammen bedeli 2634,10 lira ve muvakkat teminatı 197,56 liradır. 

' ' ' d · · h ·· t 10 d 1" kadat !ar. Arzu eden talebe okulun hususi otobüslerile naıdolunur. Kayı ıçın er gun saa an ı ye 

Bey@ğlu Tapu Sicil Muhafızlığından : 
müracaat kabul olunur. İsteyenlere tarifename gönderilir. Telefon: 20530. 

Beyoğlu Ayaspaşa yeni Gümüşsuyu mahallesi eski Camiişerif yeni 
Selime hatun sokağında eski 57, 59, yeni 55 sayılı Alibaba dergahı ar
sasının senede bağlanması Beyoğlu Vakıflar Müdürlüğünden istenil
rnişse de tapuda kaydi olmadığından bu yerin tasarrufu hakkında ma
hallen tahkikat yapılmak üzere 4/10/938 tarihinde saat 15,30 da mahal
line memur gönderileceğinden işbu gayrimenkule tasarruf, iddiasında 

bulunanların ilan tarihinden itibaren 10 gün zarfında ellerindeki vesa
iki tasarrufiyelerile birlikte Beyoğlu Tapu Sicil Muhafızlığına yahud 
keşif günü mahallinde bulunacak memura müracaatları ilan olu -
nur. ·6875• 

Beyeğlu Tapu Sicil Muhafızlığırıdan : 
Beyoğlu Ömer Avni mahallesi eski Kabataş yeni Meb'usan soka

ğında eski 183, yeni 187 ila 191 sayılı ahşab deponun evkaf nan•ına tes
cili Beyoğlu Vakıflar Müdtirlüğünden istenilmişse de tapuda kaydı ol
maclığından bu yerin tasarrufu hakkında mahallen tah«ikat yapılmak 
üzere 7 /10/938 tarihinde saat 15,30 da mezkfır mahalle gidileceğinden 
işbu gayrimenkule tasarruf iddiasında bulunanların ilan tarihinden 
itibaren Ht gün zarfında ellerindeki vesaiki tasarrufiyelerile birlikte 
Beyoğlu Tapu Sicil Muhafızlığına ve yahud keşif günü mahallinde bu-

III - Muhammen bedeldeki tashihat dolayısile açık eksiltmesi 29/ 
IX/938 tarihine rastlıyan perşembe günü saat 11 e talik edilmiştir. 

IV - Şartname ve listeler her gün sözü geçen şubeden alınabileceği 

lgibi isteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenm:? 

paralarile birlikte yukarda adı geçen komisyona müracaatları ilan olu
nur. (6421) ·---------· ___ ,. ... ..,, 

İstanbul Belediyesi ilanları 
ı:_ -

Beyoğlu belediye dairesinden: Dolapdere mahallesinin Vişne so -
kağında 2 No: Ju harap evin bir hafta zarfında ref'i mahzuru için ya
pılan araştırmada sahipleri bulunmadığından ihtarname tebliği maka
mına kaim olmı.:. üzere ilan olunur .• 5729, 

*·* Hepsine 10 lira bedel tahmin edilen Üsküdarda Nuhkuyusu soka-
ğında eski belediye kulübesi ankazı satılmak üzere açık arttırmaya ko
. nulmuştur. Şartnamesi levazım müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 

175 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mcktubile beraber 30/9/938 cu
ma günü saat 14 buçukta daimi encümende bulunmalıdırlar. (B) (6474) 

** 

Beyeğlu Vakıflar Direktörlüğü IIanlar-;-ı 

Mahu11esi Soka~ı Numarası Cinsi 
Aylık kirası 

Lira Kr. 

Bereket zade Çınar 16-18 

22 

Mağazalar 50 00 

Yukarıda yazılı vakfa aid mağazalar 31/5/939 sonuna kadar kiraya 

verilmek üzere müzayedesi 15 gün müddetle açık arttırmaya kon

muştur. 

İhalesi 8/10/938 cumartesi günü saat 14 de yapılacaktır. 

isteklilerin Beyoğlu Vakıflar Müdürlüğü akarat şubesine gelme-

!eri. (6781) 

Beyoğlu Tahsilat Müdürlüğünden : 
Muazzez ve Şükranın Tarlabaşı maliye şubesine olan vergi borç

larından dolayı Beyoğlunda Cihangir mahalle ve sokağında eski 6, 8 

yeni 8 sayılı sağ tarafı: Mehmed Bahattin arsası, sol tarafı: Hacer ve 
Senelik muhammen kirası 48 lira olan Karagümrükte Hatice sul- b' ed . 0 .. ·· T ik.. k F t z hr ·1 M h ed 

--:~------------·-------------- t h il · d Lö.k.. .. 1 k - d 42 N lı F t .. N . Ef ı ır erı sınan arsası, onu: ar ıam ar ası: ama e a ı e e m 
lunac:.k memura müracaatları il3n olunur. ·6876• 

ı 
an ma a csın e uncu er so agın a o. e va emını urı . 

stanbul Ak~am Kız San' at mektebi 939 senesi mayıs sonuna kadar kiraya verilmek üzere açık 'Sabri ve Hasan Hakkı ve Mediha Feride arsası ile mahdud. 77 metre 

Okulu Direktörlüğünden : arttırmaya konulmuş ise de belli ihale gününde isteklisi bulunmadı- murabbaı miktarında apartımanın ipotek fazlası tahsili emval kanunu
ğından artırma 7 /10/938 cuma gününe uzatılmıştır. Şartnamesi levazım lnun hükümlerine göre açık arttırma suretile satılacaktır. 

• Okul olmağa elverişli Sultanahmed, Cağaloğlu Beyazıd aralarında / müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 3 lira 60 kuruşluk ilk teminat Taliblerin ilk ihale günü olan 17/10/938 tarihinde pazartesi günü 
15, 20 odalı bir bina tutulacaktır. Ayni ~eraiti haiz bina salublerınin o- makbuz veya mektubile beraber yukarıda yazılı günde saat 14,30 da saat 15 ten sonra Beyoğlu kazasında müteşekkil idare heyetine %7.5 
imi direktörlüii'ürıP müracaatları. (683°' ıD~imi EncümendP bulunmalıdırlar. (İ) (68R~' [pev akçelerile birlikte müracatları ilan olunur. ,5959. 
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GAiP KÖPEK iltı 

Yeşilköy Kuleli ciyarında on g 
8

• 

evvel beyaz sarı kulaklı Norrtı8 )lİ• 
dında dişi bir av köpeği yenı sa ıı 

ıw1a 
binden kaçarak kayboldu. Jıi• 
Tütün gümrük 18 numarada. za_.c
reciye getirene fazlasile bahşış 
rilecek tir. __..,,, 

Üsküdar sulh 2 inci hukuk ııakirtl • 

liğinden: . ·do 
İzmirde Alsancak yeni Gund;gıe· 

sokak 24 numarada mukim ve e ol· 
menk şirketinde müstahdem Abd 
lah oğlu Şükrü. Je)" 
Karınız Rukiye tarafından 8 

11
• 

hinize açılan nafaka davasının ın b ı . 
hakemesindc ikametgahınızda ' • 

.. k tg'ıJııııı lunmamanız ve ycnı ı ame ' 11 .. 
zın da meçhul olması ha>ebilc rıı9 

13 
kemece size, ilanen tebligat icra~"at 
ve muhakemenin de 17 /10/938. 1~ği 14 de bırakılmasına karar verı 
ilanen tebliğ olunur. (10490) .-

Sahıp ve neşriyatı ıdare ed~• 
Baş muharnri 

ETEM İZZET BENİCE 

Son Telı:raf Matbaası 


