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Berfin - Roma mihveri, Londra - Paris mihverile 
sahada anlaşmıya çalışıyor ! 
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'BugUnkU Avrupa ve yeni vadyetl tayin ede-cek olan dört ba,vekll 

. "' 

Münih konferansı Çek &Ştnr .nııvaffakiyetle 
bitirdikten sonra diğer bütün pürüzlü 

işleri de tedkik edecek 

Südetler meselesinin sulh yolile 
halledilmesi mümkün görülüyor 

Bütün B~ş;v~lküDD~ır Mltbnülh0~ Vc§lır<dloU©\ır 

Dörtler Paktı için de ilk ınüsbet adıın atılmış oluyor 
Fransa, Almanya ve İtalya ile 
her noktada anlaşabilecek mi ? 

.. 

Kaç, diye Konferan~t~n • Ön~e hususi 
Bağırdılar temaslar yapılıyor 

Fakat yine 
tutuldular 

• b 

Çek, ispanya, müstemleke işleri 
de halledilebilirse her şey 

1 

»
1 

_ yoluna girecek ı Yaman 
------------~. --------------------------

Amerika müşahid bulunduracak, 
Çekler iştirak etmiyecek 

Münih konferansı her tarafta sevinç uyandırdı. Yalnız 
Rusya beynelmilel bir konferans yapılmasını istiyor. L ondra, 29 (llususi) -:--,...S;ılabiyettar mahalilde kuvvetle söylendiğine göre, bugün Münih'te toplana- Bı•r hırsız 

cak olan Dörtler konferansını!' esası Berhtcsgaden ve Godesberg mülakatlarında hazırlanmış ve 
kararlaştırılmıştır. Bu konferans Çek meselesile meşgul olacağı gibi Avrupanın büyük devletleri- B erlin 29 (Hususi)- Bugün 

saat 15 de Münihte bir dört ni yakından veya dofayısile alak~dar eden bütün püriizlü işleri birer birer tetkik edecek ve bunların hep
si hakkında bir anlaşma temin ederek formüller tesbit eylemeğe çalışacaktır. Bu arada İspanya işi; 
müstemlekeler meselesi, muhtelif yerlerdeki küçük devletlerle dört biiyük devlet arasında gerek ayu ay-

,oe, llD'd 6 ıncı sahifemizde) 

y :- ayı ele verdi ler konferansı toplanması 
hakkında Führer tarafından ya -

(Yazısı altıncı salıifemizde) pılan davet İngiliz, Fransız ve İ-

talyan Başvekillerince kabul e -
dilmiştir. Bu konferansın top -
]anmasındaki sebebler şunlardlf: 

Hitlerin Gadesburg'da Çember
layine verdiği muhtira Çek hü -

kümeti tarafından bilakaydüşar' 
reddedilmiştir. Almanya Südet
leri kurtarmıya karar vermiştir. 

Fransa Çeklere karşı taahhüt

(Devanıı 6 ıncı sahifede) 
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YARI ŞAKA YARI CiDDi 
Vallahi Holivuda gittim!. 

Robert T aylor' a bakınız. Kafir 
öyle ·Türkçe konuşuyor ki .. 

YAZAN: MURAD KA y AHAN 
Bilmem dikkat ettiniz mi?. Genç 

!erimizde tuhaf bir merak var ..• 
Artistlere benzemek ıy,cr&kı!. 

Kızlarımızın gözlen"cl°" bu ar
zunun alevi ışıklanıycr, delikan
Jilarımız, beyaz perde knhıaman
larını •eyıederken lı~.JL bir işti
yakla s:kişan Yüzlerin !e hasedle
şen bir ı;ıbtanın ifade"' cıınlanı -
yor. Kılık kıyafet itibari!e kw -
dilerini onlara benzetmekte zor
luk çckmiyen, bu zavallı g~nçlcr 
en büyük benzeyiş noksanını hır 
türlü onlara uyduramıyorlar ... 
Para kazanın ağı ... 

İşittiklerime, duyduklarıma, 
okuduklarıma göre her yıldız a
fağı yukarı haftada 10.000 ile 
$0,000 İngiliz lirası ara.sı .. .ıa bir 
para kazanıyormuş... Gençleri -
m1zin en gelirlisi cüzdanında bu 
paranın 1000 de birini bulundu -
ramadıktan başka, bu haftalık, 

onların 10-15 yıllık kazançların -
dan çok daha fazla bir yekün gös
teriyor. 

Kendi kendime şu münakaşayı 
yaparken, bir düşünce kafamı 

kapladı; gülümsedim: 
- Darvin; dedim .. Bugünlerde 

yetişseydi, bu taklid hastalığını 
görseydi, nazariyesini isbat için 
binbir sudan delil bulmağa ça -
balamaz, bunlardan birini kolun
dan tutar, davasına itiraz eden -
!erin önüne götürür; 

- İşte! derdi; alın size en bü
yük, en susturucu delili ... 

Ve .. muhakkak ki davasını ka
zanırdı ... 

• • 
ı Holivuddayım ... Hani şu arka-
1',şımız Hikmet Feridun Esin 
'\ğlandıra ballandıra altı aydır 

!atıp da bir türlü bitiremediği 
eşhur sinema stüdyoları payı
htında ... 
Yalancı ağaçlarla süslü meş -

bur bulvarının bir ucunda, mey
dana bakan yalancıktan bir ga
zinonun yapmacık terasinda otu
ruyorıım. Sahte bir garson, tak -
lid bir ~lı!Fl\Illn içinde ancak bir 
y~ aldılctan sonra sahici ol -
duğuna inandığım bir kahve ge -
tirmiş. Onu aheste beste höpür
detmekle meşgulüm ... 
Ônümd~ bir artist resmi geçidi 

var... Hepsi türlü kıyafetlerle 

stüdyolarına gidiyorlar ... İşte Ro
ber Taylör, servi boylu, erkek ya
pılı bu delikanlı; gençlerimiz -
den birçoğunun, yürüyüşünü, o -
turuşunu, yemek yiyişini, sigara 
ıçışını, giyinişini, konuşuşunu 

taklid ettikleri delikanlı yıldız, 
bana gülümsedi, selam verdi ... 

Arkama baktım ... Gazinoda bir 
sahici benden, bir de arkada, ya
lancı bir palmiyeye dayanmış, kü 
çük parmağının manikürlü tır

nağile dişlerini karıştıran sahte 
garsondan başka kimsecikler yok. 
Mutlaka bana güldü, beni selam
ladı ... Karşılık verdim. Konuştu. 
Hem de inanmıyacaksınız; selis, 

açık, dürüst bir türkçe ile bana 
Aşinalık etti: 

- Nasılsın dostum ... Ne var, 
ne yok? 

- Hayırlar bay yıldız ... Nere
ye böyle? ... 

Stüdy'oya gidiyorum .. Yeni 

hır filin çevırmege başıaaım ... 
Amma görsen harika! Eminol bu 
nu seyredenler beni çılgınca al
kışlıyacaklar ... 

Bu tanımadığım aziz dost ne 
bol çeneli bir adammış; merhaba 
dedi başladı, bir türlü hoşca kal: 
deyip tıraşı kesemiyor ... Pence -
reden sokağa uzatmaktan boy -
num ağrıdı ... Kendimi eziyetten 
kurtarmak için sözünü kestim: 

f Devamı vul 

Cinayeti 
Krs·~ançhk 
Yüzünden yapmış 
Onun için suçlu idam 
cezasından kurtuldu 
Bundan iki sene evvel Kadıkö

yünde Mahmudbaba mezarlığında 
Cideli Hacer adında bir kadını pa
rasına tamaan öldürmekten maz
nun Hüseyinin muhakemesi dün 
ağır ceza mahkemesinde bitiril -
miştir. 

İdam talebile ağır cezaya sevk
edilmiş olan ve iki senedenberi 
muhakeme edilmekte bulunan 
Hüseyinin 937 senesi teşrinievve
linin 16 ıncı gecesi Hacerle bera
ber Mahmudbaba mezarlığına git
tiği ve orada başka bir kadını Hü
seyinden kıskandığı için Hacerin 
Hüseyini muaheze etmeğe başla
dığı ve aralarında bu yüzden çı -
kan kavgada kadının başını taşla 
ezdikten sonra kasatura ile de bir 
gözünü oyduğu ve sonra da Şeri
fe adındaki diğer dostunu bula -
rak mezarlığa getirip Hacerin ce
sedini gösterdiği sabit olmuştur. 
Hüseyinin bu cinayeti paray~ ta
maan işlediği sabit olamadığın -
dan Ceza kanununun 448 inci mad
desine tevfikan yirmi sene müd
detle ağır hapse konulmasına, mü
ebbeden amme hizmetlerinden 
memnuiyetine, cezası müddetince 
kanuni mahcuriyet altında bulun
durulmasına karar verilmiştir. 

.· FIKRA Tedris 
. . 

Sirkecide içkisiz 
• 
ınce saz 

NAHiD SIRBl 

Mekteblere yazı
lanlar çoğaldı 

~"""""""'"""'"""'"""'"""'"""'"""'"""'"""'""""'"""'"""'"""'"""' ........ """'"""'"""'""" Sirkecide Vakıf hanının altın-

daki büyük kahvede bir müddet
tenberi haftada bir gece incesaz 
olduğunu ve Bayan Muallônın da 
burada, saz ilanlarındaki fasih i
fade ile •seanslarına devam etti· 
ğini• biliyordum. Dün gece ak • 
şam taamını İstanbul tarafında 
yedikten sonra bu saza gittim. 
Kapıdan içeri girdiğim zaman Lü
tün kahveyi, balkon şeklindeki i
kinci ve dar katı da dahil olduğu 
halde hıncahınç dolu buldum. l\la
saların aralarındaki boşluklara ve 
geçilecek yollara bütün iskemle· 
ler konmuş, güç halle boş bir is
kemle tedarik edip saza en yakın 

bir tarafa sokuldum. Gazinoda, 
çok kalabalık ve eski zamana ait 
bir düğün gecesinin erkek misa • 
firlerine ait tarafını hatulatan 
bir hal var. Gerçi beş on kadm 
mevcut amma, manzaranın umu
mi tonu bu. Bahçelerdeki sazla
rın tatil edilmiş ve kapalı yerler

deki sazların henüz aç•lınanıış 

bulunmasından olacak, saz ilk 
tahminimden kuvvetli ve önlerin
deki Bayan hanendeler altı tane. 
Biri müstesna beşini bildim. Her
kese çay, kahve veya limonata ve

riliyor. Umu mi fiat servis dahil 
50 kuruş. İçki olsa elbette çok pa
ra bırakacak, müşteri çıkar am
ma, bu hovarda müşterileri böy
le tıklım tıklım oturtmağa imkan 
olmaz. Herkes içeceğini fincan ve 
bardatı elinde tutup bitirdikten 
sonra kahveciye iade ediyor. 

Gürültü az olmakla beraber yi
ne fasıllar ve hanendeler mutlak 
bir sük<lt içinde dinleniyorlu de
nemez. 

On buçukta bir lavanta koku
suna baş çevirince MuallAnın ti 
yanımdan geçerek önümdeki saz 
yerine çıluverdiilni gördüm. Öte

ki Bayanlar pek sade kıyafetler
de idiler, fakat o tirişe renginde 
bir dekolte rob giymiş VI\ bir par
mağına tek taş iri bir pırlanta yü
zük takmış. Pek sür'atle parhya
rak yıldlZ olan bu genç kadın aca
ba bir gün Safiyeyi geçebilecek 
mi? Sesi tatlı ve gümrah. Killi 

kaşlarım fazla çatıp gözlerini nim 
kapayarak killi kaşlarını kaldı

rıp iri gözlerini tamamen açarak 
kuvvetli bir mimikle söylüyor. 
Neşeli havalarda hemen hemen 
kantoyu hatırlatan tavırları, ha
reketleri var. Galiba beş şarkıdan 
sorıra gitmek istedi de yıldızların 
mutad teşrüatile alkışlara mağ. 

lup geri döndü. İki şarkı daha 
söyledi. 

O bittikten sonra fasıl ve öteki 
hanendeler kısa bir ınüddet da -
ha devam edecekler lakin umumi 
bir kalkış oldu ve tekrar şarkı söy
liyecek Bayanları patronlarına 

karşı küçük düşürmek zarafet • 
sizliğini ben de irtikap ederek, sa
at on biri çeyrek geçerek bu içki
siz saz yerini terkettim. 

Şoförler cemiyeti 
kongresi 

Ekseriyet olamadığı için dün 
Şoförler cemiyeti kongresi yapı
lamamıştır. Kongre ayın üçüne 

bırakılmıştır. 

Tecdidi kayıd işi kalktı 932 doğumlu. 
lar da a. acak mı ? - Kitabler h- ·-,r 
- Üniversitede tedrisata hazırlanıyor 

İlk ve orta mekteblerle liseler 
3 teşrinievvelc raslıyan önümüz
deki pazartesi günü sabahınc!an 
itibaren açılacaklar ve 1938 - 1939 
ders yılı faaliyetine dahil olacak 
!ardır. 

Bu münasebetle Maarif Mü -
dürlüğünıie ve mekteplerde ya -
pılan bütün hazırlıklar hemen 
hemen bitmiştir. Yalnız orta 
mekteblere aid tayin ve nakiller 
henüz devam etmektedir. 

Bu hususta dün de Maarif Mü
dürlüğüne yeni bir liste tebliğ o
lunmuştur. 

Maarif Müdürlüğü başmual -
timlerle hemen her gün temas et
mekte ve toplantılar yapılmak -
tadır. Bu toplantılar neticesin -
de talebe vaziyeti ve yeni ders 
yılında alınacak tedbirler tesbit 
edilıniş bulunmaktadır. 

İlk mekteblerde t~radan yeni 
den tayin olunan öğretmenlerle 

şehrimizden naklolunan mual -
lirnler de - mekteblerin henüz a
çılmamış olmasına rağmen - Yeni 
vazifeleri yerine giderek başmu
allirnlerile temas etmişlerdir. 

Bu suretle mekteblerde yapı -
lan içtimalar neticesinde her mu
allimin okutacağı sınıf şimdiden 
tesbit edilmiş bulunmaktadır. 

Bu sene ilk mekteblere kaydo
lunmak üzere yapılan müracaat -
ların geçen seneden daha çol faz 
la olduğu anlaşılmıştır. 

Bu münasebetle birçok mekteb 
!erde yeniden şubeler açılması 

kararlaştırılmıştır. 

İlk mekteblere bu sene yalnız 
931 tevellüdlü çocuklar kayıd ve 
kabul olunmuşlardır. 

932 tevellüdlü çocukların baba
larından bazıları; Maarif Müdür
lüğüne müracaat ederek çocukla-

rının da mektebe alınmalarına 
müsaade olunmasını rica etmiş -
!erdir. Bu müracaatler tetkik o -
luıııtıaktadır. 

Hazin ve 
Müessif 
Bir irtihal 
Dabağlar Cemiyeti reisi ve 

memleketimizin çok değerli sa -
nayi erbabından kösele fabrik.a -
törü Mehmed Rasim Gürel mub
tela olduğu hastalıktan rehayab 
olamıyarak bugün saat on birde 
rahmeti rahmana kavuşmuştur. 

Cenazesi yarınki cuma günü 
y edikulede kam hanesincl.en kal
dırılarak namazı Kocamustafapa
şada Sünbülefendi camii şerifin • 
de kılındılctan sonra Silivrikapı -
daki aile kabristanına defnedile -
cektir. Cenaze merasiminde hazır 
bulunmak arzusunda bulunanların 
Y edikuledeki hanesine teşrifleri 
temenni olunur. Cenabı Hak ga
riki rahmet eylesin. 

Cenazeye çelenk getirilınemesi 

rica olunur. 

İlk mekteblerde eski talebele
lerin ı •;.-ıi kayıd işi bu sene -
den i . J·cn kaldırılmıştır. 

Binaenaleyh bu sene mekteb 
idareleri yalnız başka bir şehre 
gidecek olan çocuklara tasdikna
me ve şehadetname vermekle ve 
bir de yeni müracaatların tetkik 
işlerile meşgul olmuşlardır. 

Bu sene; ayni mıntaka dahilin
de bulunan mekteblerden diğer 

bir mektebe nakletmek istiyenle
rin de bu arzularının kabul olun
maması ve bu usulün kaldırılma
sı Maarif Müdürlüğü tarafından 

mekteb idarelerine bildirilmiştir. 
Bütün ilk mekteblerin ders ki

tabları geçen hafta tamam edil -
miş olduğundan satışa çıkarılmış 

ve bu suretle bu sene ilk defa o
larak ilk mekteblerde kitabsız -
lık derdinden daha derslere baş
lanmadan evvel kurtarılmışiar -
dır. 

Devlet matbaasında tabedil -
mekte olan orta tedrisata aid ki
tabların baskısı da tamam olarak 
hepsi satışa çıkarılmıştır. 

Binaenaleyh ortaokulların kitab 
derdi de evvelden halledilmiştir. 

Maarif hayatımız için bir yeni
lik olan bu iki mes'ud hadise Ve
kalet tarafından bütün Maarif 
Müdürlüklerine telgrafla bildiril
miş olduğıından taşradan ve her 
tar~:tan Devlet Matbaasının satış 
bürosuna siparişler yapılmasına 

başlarulmıştır. 

Maarif Vekaleti bir yandan ilk 
mektebleri ders kitablarında ö -
bür sene için yapacağı tadilata 
bile şimdiden girişmiştir. Ezcümle 
ilk mekteb muallimleri arasında 
geometri kitabı için 1000 liralık 
bir müsabaka açılmıştır. 
Diğer taraftan Üniversitemizde 

de tedrisata 7 teşrinievvelde baş
larulması kararlaştırılmıştır. 

O gün ilk ders rektör tarafın -
dan verilerek merasim yapıla -
caktır. 

Başvekil şehrimizde 
Birkaç gündenberi Y alovada 

istirahat etmekte olan Başvekil 

Celiil Bayar şehrimize dönmüş -
tür. 

Mevlud 
Bir yıl önce Allahın rahmetine 

kavuşan sevgili eşim Haydar Al
pagot'un ruhuna hediye edilmek 
üzere ilk teşrinin ikinci pazar gü
nü öğle namazından sorıra Hey -
beliada camiinde mevlid okutula 
cağından dostlarımızın bize şe -
ref vermelerini saygı ile dilerim. 

Feriser Alpagut 

Sultanselimde mevlud 
@kutulu yer 

Darüşşafakayı tesis edenlerden 
pagut'un ruhuna hediye edilmek 
üzere Türk Okutma Kurumu ta
rafından yarın Sultan Selim ca -
miinde bir mevlid okutulacaktır. 

............. ______________ ..... _________ iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiio;;;;;;ı;;;;;;;;;; ___________________ ...., _________________ ~------------...... 
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AŞK, HEYECAN ve İHTiRAS ROMANl 
T, frlka 
N. 120 

Saat sekiz. 
Ayten o gün akşama kadar o

dasından dışarı çıkmamıştı. 

Öğle yemeğini odasında yedik
ten sonra karyolaya girdi. Akşa
ma kadar uyudu. 

O gece uykusuz kalacağını dü
şünerek ihtiyatlı davranmıştı. Za
ten Petroviç gider gitmez yemek 
yiyip yatmağa karar vermişti. Ga 
zetecilerin şerrinden korkuyordu. 

O gece saat sekizde Britanya o
tclınde bulunmak için Petroviçe 

yazan lsken..}er f, 
SERTELLi 

orada meydana çıkarsa?. Ya her
kesin Prens diye tanıdığı Gülte
kinin adi bir dolandırıcı olduğu
nu anladılarsa?. 

Ayten, otelden geç vakit bir 
gondole binerek ayrıldı. Britanya 
Palasa vardığı zaman ilk işi, Pet
roviçe şunları söylemek olmuştu: 

- Bir şartla geldim buraya. Be
nı, dostlarınıza şöylece şarklı bir 
kadın diye tanıtacaksınız!. Kim 
olduğumu söylerseniz derhal dö
nüp giderim. 

söz verdikten sonra, pişman olma- Petroviç. bukadar güzel bir ka-
mı'i da dei(ildi. Ya bütün yalanları dını elbette kırmak istemezdi. 

- Merak etme, Madam! İster
seniz adınızı da söylem em .. 

Dedi. Ayten: 
- Çok güzel.. Çok iyi bir fikir 

- diye güldü - Adımı da söyleme-
yiniz. Mesela, Ayşa hanım, deyi
niz. 

- Pekala. İstanbullu Ayşa ha
nım .. 
Gülüştüler .. Yanyana yürüye

rek Britanya otelinın büyük salo
nuna girdiler. 

O gece salonda kimler yoktu 
ki?! .. 

Bir İngiliz prensesi.. Bir Macar 
Kontu, karısı ve kızları .. İspanya 
kralı ve ailesi .. Hintli bir Mihra
ce ve kırk kişilik maiyeti .. Ame
rikalı bir kaç milyoner .. Brezilya 
Dahiliye nazırı.. Bir çok Avru
palı zenginler .. ve isimleri belli ol
mıyan sayısız diplomatlar ... 

Petroviç uzaktan tanıyabildik

lerini Aytene gösteriyordu. 
Caz başlamıştı. 
Salon muhtelif bayraklar, i-

pekli şeridler, Çin fenerleri ile 
süslenmişti. 

Petroviç, bir köşede toplu bir 
halde oturan dört kişilik bir ma
sanın başına gitti. 

- İşte, beni bekliyen dostla
rım. 

Ve yavaşça arkadaşlarına eğil
di: 

Mısırlı prens ve karısı müsta
cel bir iş için Kahireye hareket 
etmişler. Fakat, tesadüfen oteli
tn4de misafir bulunan bir İstan
bullu dostumun zeveesile karşı -
!aştım: Ayşe hanımı takdim ede-
rim ... 

Dedi. Ayten başile bu firaklı 

centilmenleri selamladı .. Yer gös
terdiler.. Petroviçle yanyana o
turdu. 

Masanın başındaki misafirlar 
şunlardı: Bir Amerikalı kumaş 

tüccarı .. Şili hükümetinin şimen
difer nazırı.. Sırbistanın Amerika 
sefiri .. \'e bır Bulgar gazetecisi .. 

Petroviç iyi İngilizce bildiği i-

çin, Amerikalılarla konuşmakta 
güçlük çekmiyordu. Fakat, Ayten 
Fransızcadan başka bir lisan bil
mez gibi göründü. Bulgar gazete
cisi biraz sonra, Aytene bakarak 
gülümsedi: 

- Ben küçükken Galatasaray 
Sultanisinde okudum, hanımefen! 

di! 
Ayten birdenbire kulaklarına i

nanamıyacak kadar şaşırdı. Bul
gar gazetecisi çok güzel Türkçe 
konuşuyordu. 

Petroviç, Aytene: 
- Mösyö Yorgiyef bu akşam si

ze iyi arkadaşlık yapacaktır sanı
yorum, Ayşe hanımefendi! 

Diyerek, şampanya dolu bir ka
dehi kendisine uzattı. Diğer misa
firler de kadehlerini ellerine al
dılar: 

- Şark güzeli şerefine içelim ... 
Ayten bu iltifattan birdenbire 

pek de memnun kalmamıştı. Fa
kat, böyle bir yerde, bu iltifat, 
bir kadının gururunu okşamağa 

kiifi gelmişti. 

İlk kadehleri büyük bir sami
miyet içinde içtiler. Dans başla • 
nuştı. Krallar, prensler, prenses -
!er, hatta Mihrace de genç bir 
Avrupalı kadınla salonda dönü
yorlardı. 

Petroviçin masasında Ayten -
den başka bir kadın yoktu. Diğer 

misafirler - Yorkiyefe nazaran -
bir hayli yaşlı kimselerdi. Ayten 
dönenleri tetkike dalmıştı. 

İkinci bir dönüş başladığı za

man, Yorkiyef ayağa kalkarak 
Aytenin önünde bir reverans yap
tı: 

- Sizi rahatsız etmezsem ... 

Ayten itiraz etmedi· 

- Memnuniyetle ... 

Ve bir kelime ile cevab verdik
ten sonra kalktı .. 

Bulgar gazetecisile dans etme
ğe başladı. 

(Devamı var) 

Harbe doğru mu? . 
Yazan: Ahmed Şillıril F..S-

Eğer Almanya, ÇekoslovakY• 
ve Fransa orta Avrupa J<ri· 
zine karşı deklare vazi~etl• .. ~ 
rinden ricat etmezlerse, bır gıı 
sonra, bir Avrupa harbi eınri " 3 

ki halini alacaktır. Bu .. aziyet • 
!eri tekrar hulilsa edelim: 

1- E\·vela Almanya teşrini • 
evvelin birinci gününe kadar çe 
koslovakyaya ait muayyen bazı 
mmtakalnrıa teslimini tc\"di et· 
tiği bir • '>tıra ile talep etıniş· 
tir. Bu takp evvelki akşam Jlil· 
lcr tarafından söylenen uzun nu· 
tukta da sarih olarak tekrar edil· 
mektedir. 

2- Çel-oslovak:va 1 iikfınıeti, 
muhtırayı tetkik Pttikten sonra. 
Alınan ınutalebatını kabul ede • 
miyeceğini bildirmiştir. 

3-- Frama, Çekoslovak &udtt· 
du tecavüze uğradığı takdirde 
müttefikine yardım edeceğini res 
men ilan etmiştir. 

4-- Sovyet Rusya, Fransanın 
da yardımda btılunma~ı kaydile 
Çekoslovakyaya karş• giriştiği ta 
ahbüdünü yapacağını; BariciY8 

Vekilinin ağzile bildirmiştir. 
5-- Evvelki gün yarı resmi in· 

giliz kaynaklarmdan gelen bir ha 
herde, Çekoslovakya tecavüze uğ 
rar da Fransa müttefikine yat · 
dını etmek için harbe girerse, iıı
gilterenin de Fransaya yardım ,.. 
deceği bildirilmişti. 

Büyük 'bir makinenin muhtelif 
parçalarını harekete getirmek i· 
çin bir düğmeye basmakla kafi 
geldiği gibi, büyük harb ölçli • 
sünde bir muharebenin başlanı"· 
sı iri~ de Alman kıfalarınm i i 
gün sonra Çek hududunu geç • 
meleri kifi gelecektir. Çünkü ÇŞ 
lroslovakya kendini müdafaa e • 
decek, Fransa yardımına koşacal.: 
Sovyet Rusya müdahale edecek. 
İngiltere de mücadeleye karışa • 
cak. Yani sözün kısas• harb baj· 
lıyacak. Harb bir defa başladık· 
tan sonra da nasd inkişaf edeceği 
artık askerleri alakadar eden bit 
meseledir. Ancak şu söylenebilir 
ki 1914 harbi gibi, 1938 harbinİll 
de yayılması ve bütün dünyaY1 

şamil bir felôket halini alma51 

beklenir. 
Vaziyet bu derece nazik ol • 

malda beraber, iki gün sonra bJY 
le bir felaketin başlıyacağına ko· 
lay kolay ihtimal verilemiyor· 
Meğer ki Almanya mutlaka hatb 
yapmağı istesin. Alınanyanın d• 
bilhassa Fransa, İngiltere ve Bn,· 
ya ile karşılaşacağını bildiği bald• 
bir muharebeyi göze alması ba'" 
salaya sığar bir iş değildir. g:aıdı 
ki Almanya, sulh yolile, ÇekoslO" 
vakyada istihdaf ettiği gayeyi el· 
de edebileceği gibi, daha ileti ga 
yelere de varacaktır. 

Harbi doğuracağından korkU • 
lan ihtilif nedir? Almanya, Çe • 
koslovakyadaki Alınan mınta · 
kalarmın büyük Alınanyaya ;iti· 
ha.kını istiyor. ~ekoslovakya da 
bunu kabul etmiştir. Bitler ev • 
velki akşam söylediği nutukta 
Beneşin sözünü tutıruyacağındal' 
korktuğunu ve bu sebeble ültİ • 
matom mahiyetindeki muhtıra 
sını gönderdiğini söyledi. Bu kor 
ku yerinde olmasa gerektir. Çilli' 
kü Beneş'i bu ağır şartları ka~~I 
eylemiye icbar eden tazyik h' . 
oradadır. Ve yarın kendisine .
ha ağırını kabul ettirebilir. ıı:n ılı 
ki İngiltere müzakerelerin kesil· 
memesi şartile, en kısa bir ı•· 
manda bunların tatbiki mes•uJiYC' 
tini üzerine alıyor. Mıntakalnrı~ 
genişliği üzerindeki ihtilaf da b· 
defa prensip kabul edildikteıı 
sonra, lıalledilemiyecek bir d•"8 

değildir. Bitler tarafından geçefl 
akşam söylenen nutkun Alnıan 
davasına sempati celbeden taraf· 

dil 
ları çoktur. Almanya Verse, ı\l 
zincirlerini kırmakta haklıdır. 

1
• . . ·ı 1 

manlar da her millet gıbı, ntL 

birliklerine kavuşmalıdırla~· ... 
manlar yabancı boyunduruğll ıJ 
tmda yaşıyamazlar. Bunlar 10.S 
sahibi yabancıların da alkışla • 

makta tereddüt etıniyecekler~ rııl~ 
selelcrdir. Çekoslovakyadak• fl 1.
manlarm kurtuluş davası da b• 
lı olan davalardan biridir. BıtJl0;' 
halli için de adım atılmışken. /l ' 
man~·a bü:viik harbin arifesiııdt 
Avustury~nııı Sırbistana üıtinıa" 

(Dov<unı 6 ıncı sahüede) 



Tiyatro duhuliye/eri 
de indiriliyor 

Barbaros 
Günü 

3 -SON TELGRAF-":9L\L ı, 19:1~ 

Esnaf Meseleleri 

l='ilm resimlerinin in- Münasebetile 
Göze çarpan yenilikler 

Birbirini destekleyen, iç içe 
geçmiş köhne dükkanların; pis -
likle yağlanmış, toz toprakla si -
ynhlanmış kabıngaları imar kaz
masının tesirli darbelerile çökü -
yor ... 

Yükcüler cemiyeti bu 
işde çalışanların he,11-

Harb k@rkusu 
MAHMUD YESARi 

dirilmesinden ne fay-
da haşıl oluyor? 

Belediye sinemalardan sonra 
tiyatro ücretlerini de indirmeğe 
karar vermiştir. Vergilerdeki son 
tadilat hasebile bir teşrinievvel -
den itibaren tiyatrolarda da yüz
de 25 - 40 nisbetinde bir ucuzluk 
Yapılması cihetine gidilecektir. 

Diğer taraftan filmlerden alınan 
\>ergilerin de indirilmesi üzerine 
Yeniden sinema fiyatlarında ten
lllat imkanları olup olmadığı a
raştırılmaktadır. Ancak sinema -
cılar buna muarız bulunmakta -
dırlar. Bunların iddiasına göre 
lneınleketimizde mevcut 140 sesli 
sinema vardır. unlardan ancak 

Pazar 
Yerleri 
Yeniden ç0ğaltılacak 

Maktu satış usulü pazar yerle
rinde tatbik edilmiyeceği cihetle 
halkın pazar yerlerine akın ede
ceği tahmin edilmektedir. Bunu 
nazarı dikkate alan Belediye ihti
Yaç görüldüğü yerlerde pazar yer
lerinin sahalarını genişletmiye ve 
İcab eden yerlerde de yeniden pa
ıar yerleri açmıya karar vermiş
tir. 

Kentraplakçıların 
toplantısı 

Bugün öğleden evvel kontrplak 
sanayii erbabı Sanayi Birliğinde 
bir toplantı yapmışlar. Bu toplan
tıda yeni kontrplak nizamnamesi
ne dair bazı meseleler konuşul -
llıuştur. 

1 

Gece hırsızı tevkif 
edildi 

Bir kaç eve geceleri girerek hır
sızlık yaptığından zabıtaca yaka
lanıp Adliyeye teslim edilen azılı 
gece hırsızlarından Şakir dün i
kinci sorgu hakimliği tarafın -
dan sorgusu yapıldıktan sonra 
tevkif edilmiştir. 

Panc:ar fiatları 
arttırıldı 

Mühim mikfarda pancar zeriya
tı yapan Tavşanlı ve havalisi fi
:tatlann düşüklüğü hasebile bu 
leriyatı azaltmıştır. Ahiren hüku
ıııct yerinde bir kararla pancarı 
35 paraya çıkarmıştır. Bu suretle 
ekim eski halini alabilecektir. 

koyun ve kuzuyu 
çalrn•,lar 

Edirneli Hasan oğlu Mehmed is

minde biri Samatyada Fatma is
llılnde bir kadın tarafından otla
tılmakta olan bir koyun ile bir 

kuzuyu çalarak savuşurken ya -
kalanmış ve Adliyeye verilmiştir. 

kırkı şehrimizdeki büyük sinema
ların getirdiği filmlerden istifade 
edebilmektedir. Çünkü diğerleri -
nın sermayeleri azdır. Şimdi dı -
şardan gelen filmlerden alınan 

resimler indirilince bu filmler -
den bir kaç kopye getirtilecektir. 
Bu suretle filmler eskimeden muh
telif sin•malara dağıtmış olacak, 
binnetic€ bütün sesli sinemalar 
İstanbula gelen büyük filmlerden 
istifade eylemiş olacaklardır. 

Binaenaleyh sinemacılar film
lerin gümrük resimlerinin indiril
mesini yalnız bu noktadan fayda
lı bulmaktadırlar. 

Belediye reisleri 
tedkik seyahatine 
gönderilecekler 
İmar ve temizlik işle

rine ehemmiyet 
verilecek 

Memleketimizdeki bütün Be
lediye reislerinin münavebe ile 
A vrupaya gönderilmeleri karar -
laştırılmıştır. Bu sııretle Belediye 
reislerinin şehircilik hakkında e
tüd yapmalarına ve muhtelif sa
halardaki bilgilerinin artmasına 

imkan verilecektir. 
Avrupada etüd seyahati yap -

mış olan· Belediye reisleri memle
ketlerine dönünce bilhassa temiz
lik ve imar işlerine daha fazla e
hemmiyet verilerek çalışacaklar
dır. 

Maksadı 
Evlenmek Imiş 

Çatalcanın Tep •cik 1': jyiinde 
Ayşa adında 18 yaşında bir kızı e•; .. 
lenmek için zorla kaçıran 19 ya

şında Hasanla suç ortağı 15 yaşın
da Süleymanın muh~kemeJe,, a · 
ğır cezada dün bitmiştir. 

Neticede Hasarım bu suçu ev
lenmek maksadile işlediği anla -

şıldığından yaşı da göz önünde 

bulundurularak beş ay, Süleyma
nın da üç ay ağır hapsine karar 
verilmiştir. 

Kumarcılar mah· 
kum o ldular 

Bir kaç gün eve! Beyoğlunda 

Kuloğlu sokağında 6 numaralı ev
de kumar oynarlarken yakalanan 
Hasanaki Ahmed, H~lid, Hüsnü, 

Kemal, Şevket, Ec.ıin \'e Abra

ham ismhd~ki ku•.1arbazlar onaı 
lira para c~z.ısına, kumar oyna -

tan Sabit i«• 10 gür. hapse ve 60 
lira para ce1asına mahkum edil
rr.işler:l.r. 

---
Başvekilimize bir tel
graf çekildi ve kendisi 
güzel bir ceyab verdi 

Atatürk'ün 
Teşekl(ürü 

Barbaros ihtifali münasebetile, 
Vali ve Belediye reisi Muhiddin 
Üstündağ tarafından halkımızın 
derin duygulannı bildirmek üze
re Ulu Şefimiz Atatürke çekilen 
telgrafa Büyük Önder şu cevabı 
vermişlerdir: 

cBüyük Türk Amiralı Barba
ros için yapılan törende sayın 
halk tarafından hakkımda izhar 
edildiğini bildirdiğiniz samimi his
lerden çok duygulandım. Teşek
kür ederim. 

K.ATATÜRK• 
İstanbul, 28 (A.A.) - Barbaros 

ihtifali münasebetıle, Barbaros 
günü komitesi adına İstanbul Va
li ve Belediye reisi Muhiddin Üs
tündağ, Başvekilimize aşağıdaki 

telgrafı çekmiştir: 

Pek sayın CelSI Bayar 
Başvekil 

Yalova 
Büyük Türk Amiralı Barbaros 

için emir ve tensibinizle yapılan 
törende sayın aşvekilimizi hür -
met ve teşekkürle andık. Merasi
me iştirak eden halkın ve heyet
lerin tazim ve teşekkürlerini arz
ederim. 

Barbaros günü komitesi adına 
İstanbul Valisi ve Belediye reisi 

Muhiddin Üstündağ 
Başvekilimiz şu cevabı vermiş -

!erdir: 
Muhiddin Üstündağ 

Vali ve Belediye reisi 
İstanbul 

Barbaros ihtifali münasebetile 
çektiğiniz telgrafı büyük memnu
niyetle aldım. Barbarosun bütün 
cihan itibarile en büyük Amiral 
olduğuna şüphe yoktur. Vatanına 
ve milletine karşı yüksek fera
gatle yaptığı büyük hizmetler 
Türk gençliğine her zaman için 
örnek olacak kıymet ve mahi • 
yettedir. Başta ekselansları oldu
ğu halde tertib heyetine ve ihti
fale iştirak edenlere değerli te -
şebbüs ve hizmetlerinden dolayı 
teşekkürlerimi sunarım. 

Başvekil 

Celal Bayar 

Yeni 
Belediye 

A 

Azaları 
- ---

Namzedler 30 Eylulde 
ilan ediliy0r 

Yeni Belediye meclisi namzed
leri yarın matbuata verilecektir. 
İstanbul şehir hudutları içinden 
Meclise namzed gösterilecek aza 
ile yedek aza tamanıile tesbit. e
dilmiştir. 

Bahsetmek istediğim yer Emin
önüdür. O Emlııönü ki Keresteci
lere kadar uzanan arabsaçı kadar 
girift, mikrob yuvası haline ge • 
len bina müsveddelerini bir ara
ya toplayan Yemişi hududları içi
ne alır. 

Valde hanının ortadan kaldırıl
ması ve .. bir çok müzahrafat nev'i 
yapılara kazma vınulmasile baş
lanılan temlılik ve genişletme a
meliyesi içimiıe ferahlık veri -
yor. Bu yenilik hareketleri hiç 
şüphesi% faydalı olacaktır ve .. bu 
büyük faydalar daha şimdidea 

göze çarpmakla ve tahmin edil
mektedir. 
Yalnız bu faaliyetin ve imar 

kazmasının Yemiş istikametinde 
ilerlemesi lüzumu hissediliyor. 

Belediye ve Nafıamız İııtanbulu 
bu dredden Jrurtanmak için icab
eden ~edakıirlığı yapmaktan ç&
kinıniyecektir zannederim. 

DÜR.HAN CEVAD 

Çocuk 
Neden 
Düşmüş --

Mes'ele adliyeye 
intikal etti 

İstanbul Müddeiumuıniliiğ bir 
ölüme seebbiyet vak'asının tahki
katına el koymuştur. Hadise şu
dur: 

cemiyete alıyor • 
sını 

• 

Cemiyet başkanı gazetemize 
mühim beyanatta bulundu 

Aşağı yukarı yirmi senelik bir 
müessees olan Hamallar cemiyeti 
altı ay evvel • Yükçüler cemiye
ti> ismini alarak 1938 yılında ye
niden teessüs etmiş gibi taze ve 
canlı bir faaliyet safhasına gir -
miş bulunmaktadır. 

• Yükcüler cemiyeti> başkanı 

Kadri Aydınlı bize cemiyetin faa
liyetini şu suretle anlatıyor: 

- Esnafımızla cemiyet arasın
da kuvvetli bir bağlılık vardır. Bu 
bağlılığı doğuran sebepler de ka
naatimizce şunlardır: esnafımız 

fakirdir ve tahsilsiz kimselerdir. 
Binaenaleyh her cihetle himayeye 
ihtiyaçları vardır. Kendilerini mü
dafaa edemiyecek vaziyetlerde, 
hasta, düşkün oldukları, çalışamı
yacak bir hale geldikleri zaman 
cemiyet derhal imdatlarına ko • 
§ar. 

Mesela bir buçuk senedenberi, 
cemiyetimiz malUI ve fakir olup 
memleketine gideceklere ceman 
4000 lira yardım etmiştir. Buna 
rağmen daha bankada yardım fas
lına ait 4000 liradan fazla para -
mız vardır. Esnafımz senede yar
dım faslına ait olmak üzere birer 
lira aidat vermekle mükelleftir. 
Fakat, bunu bazıları muntazaman 
vermedikleri halde, bütün Esnaf 
cemiyetten istedikleri yardımı 

görmektedirler. 

ve doğum masrafını dahi tama -
men temin ediyoruz. 
Esnafımızdan ibtiyarlıyan, ya

hut ma!(il bir halde bulunup ça
lışamıyanlar cemiyetten yardım 

görmek için şu suretle hareket e
derler. 

Evvela alelusul bif istida ile ce
miyete müracaat edilir. Bu istida
y1 ilk önce bölük idare memuru 
alır, altına mütaleasmı ilave ede
rek bize verir. iz tetkik eder ve 
doktora havale ederiz hekim ta
rafından istida sahibi muayene e
dilerek çalışamıyacak bir halde 
olduğu tahakkuk eyleyince cemi
yet, derhal kendisine kafi derece
de yardımda bulunarak memleke
tine kadar rahatca gönderir. İşte 
mensublarımızın cemiyetimize 
kalbi bağlılığı kendilerine gös
terilen azami yardım ,.e mü
zaheretten ileri gelmektediı-. 
Şimdi elbislerin hep ayni mo -

dal, yani yeknasak olmasını te
mine çalışıyoruz. Cumhuriyet bay
ramından itibaren bize mensub o
lan yükcüler hep ayni renk ve 
ayni biçim elbiseler giyecekler -
dir. 

Gayemiz, esnafımızın hayatları
na ve çalışmalarına mümkün mer
tebe intizamlı bir istikamet ver -
mek hususunda elimizden geleni 
yapmakta cemiyetin hüsnü niyeti
ne ve gayretine rağmen bugün 
bize kayıdlı olıruyanlar mevcut
tur. Bunlar bazı hususi ve yarı 
resmi müesseselerin yükcüleri -
dir ki nizamnamemiz mucibince 
bunların da cemiyetimize kayıtlı 
olması liizım gelir. Bu itibarla on
ları da aramıza almak için icab
eden teşebbüslerde bulunduk ya
kında arzumuzun tahakkuk ede-

Güulerdenberi gaıetelerde harb 
tehlikesi haberleri var. Harb ola
cak mı? 

Bunu, kimse, kat'iye!le kesti -
reıniyor. Harb ihtimallerine kuv
vetle inananlarda bile, yine bir 
gizli teerddüdt his. olunuyor. 

Büyük harb, bütiin diin~ayı 

yıldırdı. Ve yirmi senedenberi bi
lenen silahları kullanmak, mill<'t
leri korkutuyor. 

Acaba bu korku, harb tehlike
sinin önüne gcçetek mi? Diin~·:

halii bütün harbin tahl'ibatını t. 
mir edemedi. Hala, insanlık, o bü
yük kanlı boğuşmanın yaralarını 
saramadı. ıztırablarmı dindireme
di. Tek kelime ile, diinya hMa be
lini doğrultamadı. 

Eğer, bütiin çabalan1alar:ı rağ
men, harb pathyacnk oJu,...n. rol. 
yazık olarak. Harb, ın<·r''e ıYt'tİ 

geriletiyor. Hem o~ I<• bir ı: rile -
yiş ki, dünya, uzun, ,,,!;;, tt?un 'ıl
lar bir adım ilerleıenıl'den. ~·· -
rinde sayıyor. 

l\.ledeniyet, insan .:1.ck.Bsın1n, in
san sliyinin şaheseridir. O kadar 
emeklerle meydana getirill'n bu 
güzel, 'lıüyük, yüksek esere kıyıl
ması; tüyler ürpertici bir şey! 

Büyük harbden sonra, dünya · 
dan top sesleri büsbütün eksilme
di. Avrupada, Asyada, Abikada 
yer yer ~angmlar yandı "We yanı
yor. 

Bu ardı arası kesilmiyen fela
ketler, insanları bala nslandırnın
dı ve uslandırnııyacak da. Bin na
sihatten bir musibet evlidu, sö-
1üne artık, hiç ina.nmıyo:rnm. 

İnsanlar, ne nasihat dinliyor· 
lar, ne de musibetlerden ders a
lıyorlar. Yazık!. 

Davet 
-İstanbul C. Müddeiumumiliğin-

den: 
İstanbula geldiği anlışlan Erdek 

sorgu htıkimi İhsan Y egenin he
men memuriyetimize müracaati. 

Fatihte Haydar mahallesinde o
turan altı aylık hamile Şükrüye 
adında bir kadın bir kaç gün ev
vel hastalanmış ve bir doktordan 
aldıit ilacı kullanınca o gece sa
baha karşı çocuğunu tabii bir şe
kilde doğurmuştur. Fakat biraz 
sonra çocuk ölmüş, fazla hasta 
görülen kadın Haseki hastanesi
ne kaldırılmıştır. 
Şükrüye Haseki hastanesinde, 

on gün kadar eve! komşularından 
Nimet adında bir kadınla ağız kav
gası yaptığını ve bu kavgada fe
na halde korktuğunu ve on gün 
sonra hastalandığını, çocuğunun 
vakitsiz doğmasına bu hadisenin 
sebeb olduğunu söylemiştir. 

Senelerdenberi kendi binamız
da bir muayenehanemiz ve bir hu
susi doktorumuz, dahiliye müte
bassısımız vardır. Cemiyetler u
mumi hastanesi teessüs ettikten 
sonra oraya dahil olduk. Fakat 
kendi muayenehanemizi gene ib
ka etmek şartile: yaralı ve hafif 
hasta olanları kendi muayeneha
nemizde tedavi ettiriyoruz, ağır 

hasta ve ağır yaralı olanları da 
umumi hastaneye gönderiyoruz. 
Ayrıca bir de ebemiz vardır. İh
tiyacı olanlara ebemizi yolluyor 

ceğinden eminiz. 

memnunuz. 
o:;e~iz~:. az:ıı~e v:~:;,d~ 1 

11m1--•• Yeni tefrikamız: • 

Birimizin derdi 
Hepi derji 

Lağım mese·esi 
Üsküdarda, İcadiyede, :Ata:b

zade sokağında 14 numaralı ev
de oturan bir okuyucumuz biz

zat matbaamıza kadar gelerek 
şu yolda bir şikayette bulun -
muştur. 

Vak'a derhal Müddeiumumiliğe 
haber verilmiş, Şükriyenin dok -
tordan alıp kullandığı ilaçla ço
cuğun cesedi de Adliyeye veril -
miştir. Adliye doktoru cesedi mu
ayene etmiştir. Bazı ahvalde şid
delli teessürlerin çocuğun düş -
mesine veya vakitsiz doğmasına 

sebebiyet verebileceği anlaşılmış 

olduğundan Müddeiumumilik hA
dise etrafında tahkikata başla -
mıştır. 

Gök güzünde 
Aşk 

Yarışları 
Yazan: 

lske"der Fahreddin 

Romanın kahramanı olan bu müthif 

adam kimdir? Onu hepini% tanusınız! Gök· 

!erde, aşk ve ölüm gibi, yenilmez iki kov· 

velle çarpışan bu esrarengiz adamın ma-

/ 

y AK 1 N DA 
ı, cerası sizi heye~andan heyecana sürük-

1 

liye~ektir. Baş!ıy0r 1 

Ç@k 
Yakında 

En güzel edebi roman Yeni tefrikamıza birkaç gün sonra bat- o ı: 
Son T e 1 graf ta lıyacağız. Sabırsızlıkla bekleyiniz. . : .... _______ ,.I ______ ... ___________ __ 

- Evimin bulunduğu sokak
ta, umumi lağım lı:anah olmadı

ğı için, her evin önünde bir la
ğım çukuru vardır. Her dört 

baş eyda bir her kes kendi evi 
önünde bulunan çukuru bir a

mele tutarak boşalttırır. Se
nelerdenberi bu halde olan so-

kağımıza insan kokudan gire
miyor. Sivri ve karasin'eklerin 

de çoğaldığı bu sokak ta hepi -
mizin sihhati tehlikede bulu
nuyor. 

~ ......... ~ .............. ~ ......... !!!!!!'!l!!!~ .................... !!!!!!!!!!!lll!!!l!!!!!!! ................. !Bl ..... !1!!! ...................... 1!!1!!!!!1!1! .. l!l!ll ................ .,,.!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~l!!!!!!!!'!!!!!!!l'W'l!l!!!!!!!!!!""7!!!!!!!!!!!!~.--.... ~.--. 

Halbuki sokağımız meyilli ve 
umumi kanalın geçtiği tramvay 

caddesine pek ıızak değildır. 

Bütün bir mahalle halkının >ıh· 

batini tehdid eden bu vaziyeti 

alakadarların o:kkaı ""'"' 
rına arzeder bir an evvel bir 

çaresine bakılmasını rica ede -
rim. 

SON TELGRAF'm Yuu: M. Sami KARAYEL 
Tarihi tefrikası No. 109 

Sultan Azizle imparatoriçenin poligo
na girdiğini görenler hemen ziyaret- ı 

çileri karşılamıya şitab etmişlerdi 
Öjeni Sultan Azizin babayiğit 

bir Türk olduğunu bildiği için 
herhalde nişancılıkta da mahir 
Olduğunu göstermek için padişa

hın kendisini poligona sevkettiği
ni anladı. 

Esasen Bolonyaya atlı olarak 
gitmişlerdi. Sultan Azizin çok iyi 

ata bindiği görülüyordu. 

reketinden memnun olmuştu. 
Sultan Azizle, İmparatoriçe ve 

maiyetinin poligona dahil oldu -
ğunu gören memeurlar, hemen 
ziyaretçilerini karşıladılar. 

Poligon müdürü dünyanın en 
kudretli ve tanınmış atcılarından 
biriydi. 

dan dolayı müdürü tebrık etti. 
Padişah; İmparatoriçeden atış için 1 

müsaade talebinde bulundu: 
- Haşmetmeab, müsaade bu -

yurulur ise biraz atış yapalım. 
- Müsaade efendimizindir. 
Sultan Aziz; Halil Paşaya atış 

yapması için emir verdi. 
Halil Paşa; çok iyi bir atıcı idi. 

Tüfeği eline aldı. İstinadsız olarak 
hedefe çevirdi. Ateş etti. 

Tam merkezden vurmuştu. Bir 
kaç daha atış yaptı. Hep kurşun
lar hedefini bulmuş ve merkez -
den girmişti. 

Sıra Sultan Azize gelmişti. O da 
istinadsız olarak ateş elti ve mü
teaddid defalar kurşunları mer
kezden geçirdi. 

Poligon müdürü, takdir ve hay
ranlık içinde mest olup kalmştı. 

Ömründe bu derece iyi atıcılara 
rasgelmemişti. 

ınek içın belinden tabancasını çı
kardı. Otuz metreye diktirdiği bir 
tahta hedefe ateş atmeğe başladı. 

Aziz ismini yazıyordu. 
İmparatoriçe ne olduğunu bil -

mediği için Fuad Paşadan sordu: 

- Haşmetmeab ne yapıyorlar? 
- Kendi isimlerim hedefe mar-

ka ediyorlar. 

- Öjeni ve poligon müdürü 
Fuad Paşanın bu sozleri üzerine 
büsbütün hayretten hayrete düş
tü. 
Padişah ismini tamamlamıştı. 
Hulasa Sultan Aziz, Pariste bu

lunduğu müddetçe Fransızlar ü
zerinde büyük tesir !er bırakmış
tı. 

• 
Sultan Aziz, Paristen sonra 

retle karşıladı. Şerefine üç gün üç 
gece şenlik v~ bayram yaptı. 

Gezip tozan padişahın kırk ye
di gün içinde zaten kalın olan en
sesi bir kat daha kalınlaşmıştı. 

Sultan Aziz, saray zevklerin -
den, gözdelerinden tam kırk yedi 
gün mahrum kalıruştı. 

Fakat İmparatoriçe Öjeniyi ne
zaketi, güzelliği, kendisine karşı 

olan alakası dolayısile çok beğen
mişti. Bu, Avrupa kadını değme 
kadınların fevkinin fevkinde şuh 
ve nazikti. 

Sultan Aziz, hayatının son dem
lerine kadar Öjeniyi hürmet ve 
muhabbetle yadetti. 
İmparatoriçe Öjenide de Sultan 

Azize karşı derin bir teveccüh ve 
alaka hisleri mevcuttu. 

Hatta Öjeni çok geçmeden İs
tanbula gelip Sultan Azizi ziyaret 
etmişti. 

Bütün saltanat ve debdebesini or
taya koydu. 
Boğazın mavi sularını yalayan 

mehtab gecelerinde Küçüksu, Gök
su, Hünkar iskelesi sarayları sa
bahlara kadar kaynaştı . 

Padişah, Öjeni için İmparator
luğun hazinelerini açmıştı. Sarfo
lunan paranın had ve hesabı yok
tu. 

Öjeni, İstanbuldan ayrılırken 
namına yapılan muazzam ve 
muhteşem köşkü, Padişah bütün 

mobilyesi ve yatak odaları takım
ları avizelerile beraber şerefine 

yaktı. 

Öjeniyi taşıyan geminin perva
neleri Sarayburnunun sularını 

döverken, şerefine hazırlanan 

köşkün yangın ışıkları İstanbul 
afakını kızıl alevlerinin ışığı ile 
aydınlatıyordu. 

- -
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Öjeni poligona doğru yol aldı. 
l>adi~ah İmparatoriçrnin bu ha-

Polıgona giren ziyaretçiler at

larından indiler... Sultan Aziz, 

poligonu l!ezdi. Gördüğü intizam-

Hem de istinadsız olarak selle
mehüsselam atış yapıyorlardı. 

Londraya, Berlinc ve Viyanaya 
uğrıyarak kırk yedi gün süren u
zun bir seyahatten sonra İstanbu
la geldi. Padişah , Öjeniyi hüsnü kabul i-

Padişah İmparatoriçeye unu -
tulmaz nadide hediyeler vermiş- 1 lmnk 4 16 10 18 ' 

Padişah; atış kudretini göster- . verinden oynattı. Sultan Azizi, İstanbul hara - "' ınevanıı var) 1 
~ 
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ileri • • hazırlık! • • HIKAtl 
--==- --=:::;:::: 

ıçın 
..................................... 1 .................... . 

Yeni bir 
Rekor mu? 

Fedai Gömlek 
MAl-iMUD YES A Rf 

Hava~a kar~d,a ve .. deni~de En ucuz seyyahatl 
da 1 m a sur at 1az1 m • Danimarkalı gazetecilerden 

Kari Norfor, 350,000 franklık bir 

Yazan: 

/ ngi!iz amiralleri dünyada tekrar büyük bir harb 
çıkarsa ona güre şimdiden hazırlanmak Üzere 

bahse girişmiş: Yalnız kendi ka
zancile ve yaya olarak (hazan 
da vapurla) devrialem seyahati 
yapacak ... 

M. Norfor, seyahati esnasında 
H~r Hitler, M. Musolini, Papa, 
Bull'a r ve Yugoslavya krallarile 
mü ıka t yapmış, ve şimdıye ka
tlar 16,000 kilometre yürümüş

tür. 

Hulki Budak, çok asabi bir a
damdı. En u[ak bir şeyden alını

yor, hemen saman alevi gibi par
lıyordu. 

Arkadaşları, bu ziıfını bildik
leri için, Hulki Budaka her fır
satta takıhyor, onu çileden çıka· 
rıyorlardı. Yeni gemileri başka başka ihtiyaçlara göre 

y~ ntırmıya karar vermişlerdir. Bu yaya seyahat pek kolay bır 
şey değildir. Birkaç sene evvel 
Fransız gazetecilerinden J ak Lö 

Asabi olmasına rağmen, •dalı

na basılmadığı • takdirde, çok 
sessiz, çok sakindi. Kimseyi in
citmez, kimsenin fenalığını iste
mezdi. 

914 te umumi harb çıkn.ıştı. Yir 
diırt sene geçti. Şimdi 938 sene -
sınde Avrupada büyuk bir buhran 
ıar Iki zaman arasıt"da şayanı 

d ı kkal mukayelcr yürütülmek

tdir. 
lngıltere donanma'1nda bu gijn

lerdc büyi.ık bir hareket olduğu 
ı\ vrupa gazetelerinin vercilği ma-
llı mallan anlaşılıyor. İngilizler bu 
'esile ile 914 harbinden geçiril -
mi~ tecrübeleri hatırlat~ak fikir
ler yurütürken ortaya Ingiliz a
mırallerinin istikbalde bir harb ol 
ması ihtimalleri karşısında dü
şundüklcri bahsi de tazelen k
tedir 1914 - 1918 umumi harbıı n 
cereyan ettiği dört sene.den fazla 
bir zamanda İngilizler şunu bir 
kere daha tecrübe etmiş oldu -
!ar. İngilterenin düşmanları eğer 
kendileri için kaçmak, korunmak 
kabil olduğu takdirde öyle üstün 
kuvvetlerin karşısına çıkarak ~ö-ı 
ği.ışmeği kabul etmemişlerdir. In-

1 giliz amiralleri bunu görerek düş-

manın canlanmasına meydan ver
ıneden onu mutlaka harbi kabul 
etmeğe mecbur kılacak surette 
manevralar yapmağa lüzum görü
yorlar. Bu takdlrcle ilk nazarı 
ıijkkati celbeden mesele sürat 
meselesi olmaktadır. İngiliz do
nanması öyle süratli gemilerle 
kuvvetlenmeli ki düşman gemi -
!erini kovalasın ve onları harbe j 
mecbur etsin .. Şimdiye kadar bü
tün büyük deniz devletleri hep te
cavüz edecek kuvvette büyük 
harb gemileri yaptırmışlardır. Fa
kat şuna dikkat etmişlerdir ki bu 
harb gemileri İngilterenin büyük 
<lrhlılarından daha süratli olsun 
1 ı .i·e. Mesela Almanların 10.000 
,nnluk Doyçland gemileri yapı -
lırken başka devletlerin 10,000 
tonluk ge.,.,ilerındcn daha süratli 
olmak üzere yapılmasına dikkat 
cdılmiştir. Son senelerde Ameri
ka.da. Fransada İtalya ve Alman
yada yapılan harb gemilerinde 
slir'at meselesıne çok ehemmiyet 
verılmektedir. 

Amer!kalıların yeni gemileri 
topçuluk itibarile en kuvvetli gö
rülmektedir. 

Fransızların 35,000 tonluk Riş
liyo adını verdikleri harb gemi
leri de topçuluk itıbarile ehem -
miyetli gemiler olacaktır. 

Dünya devletlerinin deniz, hava 
ve kara kuvvetlerine dair vakit 
ı·akit Avrupa matbuatında çıkan 
ehemmiyetli tedkikata dair cSon 
Telgraf. ın bu sütunlarında hu -
lasası neşredilmektedir. 

Muhtelif deniz devletlerinin 
yeni yaptırdıkları veya yaptır -
makta oldukları büyük, küçük 
muhtelif çaptaki gemilere dair 
İngiliz mütehassıslarının ne de -
diklerine sözü getirmek lazım ge
liyor. 

Bugün her şeyde sürat liızım. 
Bu asrın hayatı sürat!ir. Karada 

- Bııjüa da cebinde 20,000 frankla 
böyle bir seyahate çıkmıştı. ki 
yevmi gazetenin muhabiri idi. Fa
kat çok müşkülata uğradı. Bil
hassa Uzak Şarkta gazeteciliği 

bırakmak ve amelelik yapmak 
mecburiyetinde kaldı. Bir sene 
sonra Marsilyaya döndüğü za
man taksı parasını otel kapıcı

sına verdil'di. Yolda bir Japon 
yolcuya almanca ders vermek 
suretile kazandığı paraları kara
ya ayak basıııca düşürmüştü. 

denizde, havada her vasıta ile 
sürat.. Onun için asrın bu sürat 
telakkisi donanmada da kendini 

aeıı:ı topların her birı ı 40 mili -
metrelik olarak bunların adedi 12 
taneden ibaret bulunacaktır. Fa -

olan kruvazörlerdir. Bunların 203 
milimetrelik topları vardır. İngil
terenin bu gemilerden 15 tane 
kruYazörü vardır. Amerikanın 17, 
Japonyanın 12 ve Fransa ve İtal
yanın her biri de 7 tane V aşing
ton kruvazörü yaptırmışlardır. 

Almanyanın da 3 tane vardır. 
İstikbal harblerinde ticaret ge

mileri bilhassa büyük taarruzlara 
uğrıyacaklardır. Her taraf birbi -
rinin iaşesi ve sairesi için bu ge
milerle yapılan sevkiyata mani 
olmak için mühim kuvvetler a
yıracaktır. Onun için bunların 

müdafaası, korunması hususwı -
da da büyük kuvvetler hazırla

mak icab edecektir. 

göstermekte gecikmeıni§tir. Bü - kat bu 35,000 tonluk zırhlının be-
yi.ık deniz devletleri yeni yap - raber taşıdığı 2 de tayyaresi ola-
tırdıkları gemilerde sürat esasını caktır. Bundan sonra krı • ozör -
gözönünde tutuyorlar. Fakat İn- !erin rolü ne olacağı nıe;elesine 
giliz deniz mütehassısı Altam ta- \ gelince: Bunların vazifesi İngiliz 
rafından ileri sürülen diğer bir id- • amirallerince şöyle olmak lazım 
dia vardır. Diyor ki: Sürat de ka- geliyor: 
fi değildir. Umumi harbde Jot - 1 - Harb esnasmda oradan o-
land deniz muharebesinin verdiği raya giden ticaret gemilerini mu
neticeye göre hem süratli, hem de hafaza etmek, 
çok kuvvetli bir surette silahh 2 - Asıl harb yapacak olan bü-
olmak üzere harb gemisi yapmak yük gemilere lazım gelen keşif 
tehlikeli olduğıınu göstermiştir. malı'.ımatını vermek. 
Büyük harb gemileri kuvvetli ol- İstikbalde bir harb çıkarsa bu-
malı, gelecek dadrbelere daya - mın denizlerdeki tesirleri ne o-
nacak gibi sağlam olmah. Yoksa lacağı meselesi ehemmiyetle dü-
sürat ile kaçmak değil Havadan, düşünülmektedır. İngiliz amiralle-
denizin üstünden ve altından ge- ri İngiliz ticaret gemilerinin bü -
lecek her türlü darbelere karşı yük denizlerin korunması için a-
mukavemet edecek surette zırhlı lınacak tedbirleri düşünürken 
olmalı, tertibatı haiz olmalı. Sü- kruvazörleri bu işe ayırmağı mu-
ratı temin etmek için mutlaka a- vafık görüyorlar. 
ğLrlıktan feda etmek ıazım gele- Deniz ticaret gemilerınin en bü-
cektir. Ağırlıktan fedakarhk et- yük düşmanı olarak görülen kru-
mek ise geminin toplarını azalt - vazörlerdir. Vaşington sistemı de-

Lakin ileride bir harb olursa 
denizde kendini gösterecek di -
ğer çeşid bir gemi daha yapıla -

caktır. Bu çeşid harb gemileri ha 
fiitir. Fakat kavgacıdır. Ffem de
nizaltından gelecek torpillere, 

hem de havadan gelecek tayya -
re hücumlarına, hem de deniz ü
zerinden edilecek taarruzlara 
karşı koyacak, döğüşecektir. Bu 

çeşid gemilere torpil değil, top 
kullanacaklardır. Torpilden vaz
geçmekle gemide büyük bir yer 
kazanılmış olacak, yani ağırlık 

azalacak, bu suretle edilecek isti. 

Hiddetlendiği zamanlarda, bü
tün zulmü, kendisine idi. Sesi kı
sılana kadar bağırır, nihayet 
gömleğini yırtıp bayılırdı. 

Birkaç arkadaş birlikte, seya
hate çıkmışlardı. Seyahatin ilk 
günleri çok iyi geçmişti. Halbuki 
Budak, memnundu, sevincinden 
ellerini uğuşturuyordu. 

- · İşler iyi gidiyor ... Mükem -
mel.. . 

Arkadaşları, onun keyfini boz
mamak için, hiç takılmıyorlardı. 
Fakat, bir gece, bıı statüko bo -
zuluverdi. 

Hulki Budak, yemekten sonra, 
otelden çıkıp biraz dolaşmak, ha
va almak istemişti. 

Arkadaşları, onun: 
- Siz de gelin, beraber dola

şalım. 

Teklifine aldırmadılar: 

- Biz, yorgunuz, hemen yata
cağız. 

Hulki Budak, yalnız başına 

gezdi, hava aldı, -ve otele döndü. 
Odasına girdi, soyunurken gözü 
masaya ilişti. Masanın üzerinde, 
odadan çıkarken bıraktığı sigara 
paketi ygoktu. Halbuki sigarası 

bitmişti. Dükkanlar kapalıydı, 

sigarn almanın imkanı da yoktu. 
Zile bastı, garsonu çağırdı: 

- ~asa üzerinde sigara paketi 
vagrdı, ne oldu? 

- Bilmiyorum, bayım. Odanı
zı sabahleyin düzelttik, ondan 
wnra girmedik. 

Hulki Bııdak: 
- Belki arkadaşlat·dan biri ıtl

mıştır, diye düşündü; arkadaş .. 

!arının odalarına gitmeğe karaı· 

verdi. Birinin oda kapısını vur
du. 

- Kim o? 

- Benim, Hulki. 
- Peki, ne voar, ne istiyor -

sun? (Devamı 6 wcı sahifede) mak hafifletmek demektir. / nilen ve her biri 10,000 tonluk 

Son zamanlarda İngiliz amiral- ,~ .. •-•mı•••••••••••••••••••••••••••••••••••••._! 
ıar mehamincte gitgide kuvvet - ~ Bu akşam iDDiA EDiYORUZ] 
!enen bir fikir vardır: Çok büyük ~~g::=::::::~ 1 
toplar koymamak!. Bundan son- ~ p EK Hayat~n~zın ~n eğlen~~)İ 
ra yapılacak herb gemileri İngiliz n ~ gecesını geçıreceksınız. 
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giliz amıralleri hacmi daha ziyade E G L E N J Y Q R 
büyi.ıtmeğe lüzum görüyorlar. E- _ . TÜKÇE SÖZLÜ BiR KA HKA HA TUFAN! Programa ilave olarak 
sas toplar da her biri 355 milimet- . OYUK TÜRK DENiZ KAHRAMAN! BAR BAROS'un Ş anlı ad ına yapıl an ınera.im ve geçil resimleri 

- Benim sigara paketimi sen 1 
mi aldın? . 

- Git işine be, gece yarısı, 

bunun için, insan uyandırılır mı? 
Burası, tütüncü dükkanı m<! 

Hulki Budak, öbür arkadaşla- \ 
rından da ayni parayı yemişti. 

İçin için kızıyordu. Odasına dön
dü, yattı. Fakat uyuyamadı. U
yuyamayınca sinirlendı, sınır

lendikçe uykusu kaçtı, uykusu 
kaçınca çileden çıktı. 

Uykusuzluk, sigarasızlık ha· 
şına vurmuştu. Ortalık ağarır • 
ken giyindi. Sokağa fırladı. l"a
kat sabah serinliği de hiddetini 
geçiremiyordu. Otele dönünce, 
arkadaşları, hep bir ağızdan: 

- Ne idi dün geceki saygısızlı
ğın? 

Diye bağırdılar. Bu bağrış, 

Hulki Budağı büsbütün hiddet
lendiriyordu. 

- Uğraşmayın benimle... Si
zin yaptığınız şaka değil... 

Odasına girdi, iskarpinlerııu 

çıkaracaktı. Terliklerini bula
madı. Terliklerini ararken vali
zin de yerinde yeller estiğini 

gördü. Zile bastı, garsonu çağır
dı: 

- Terliklerim, valizim nere
de? 

- Daha sizin. odanıza girme
dik, bayım. · 

- Nasıl olur? Terliklerimle, 
valizimi bulun. 

- Arayalım ama, bayım. Siıin 
terliğin iz, valiniz yoktu ki ... 

Bu cevap, Hulki Bu<iağı c;•l
dırttı: 

- Müdüre şikayet edeceğim. 
Fakat müdür de garson gibi 

cevap vermişti: 

- Sizin terliğiniz, 
yoktu ki... 

valiziniz 

Hulki Budakın haykırmaları

nı duyan arkadaşları onun odas ı
na girmişlerdi. Hulki Budak: 

- Şu rezalete bakın, dedi. Be

nim terliğim, valizim yokmuş! 

Arkadaşları da, otelciyi tasdik 
ettiler: 

Hulki Budak, mosmor oJınUt' 
tu: . 

- Hepiniz odadan çıkınız. ı:ıı· 
rinizi gözüm görmesin, diye ba' 
ğırdı. 

Arkadaşları, otelci, arson, ; 
dadan çıktılar. Biraz sonra, ıı: 
ki Budak, gömleğini yırtarak ı;q
fada göründü: 

- Siz, beni öldüreceksiniZ! .. 
Gömleğini yırttı ve bayıldı· 

B. k .. * H ıtci ı:ıu· ır aç gun sonra, u 
dak, pardesi.ısünü bulamadı

Otalci, garson ve arkadaŞJııl'~ 
hep bir ağızdan: ·ı 

S · yoktu ki· - enın pardesün 
dediler. 

Hulki Budak, gözlerini açtı; bit 
şey söyliyecek oldu, yutkundu.. 
Odasına döndü, biraz sonra, goırı 
leğini yırtarak sofada göründil: 

- Siz, beni öldüreceksiniz! 
Gömleğini yırttı, ve bayıld•· 

* tan Arkadaşları, onu ayıJttık 
sonra, pişman olmuşlardı: 

aJıO" - Artık şaka yapm•Y • 
Yırta yırta çocuğun gömleği kal 
mıyacak! 

Yalnız, bir arkadaş, kahlc8~8 

ile güldü: t 
- Yırttığı gömleğe dikkat e • 

tiniz mi? . 
E t . . ·ı· "ınlektı· - ve , mavı, çızgı ı go . 

• . - Hiddetlendiği zaman, giYdı ~ 
gı zaman, giydiği gömlek, pe11 
idi. 

- Evet, evet. ·t, 
- Valizini sakladığımız vak• 

yırttığı gömlek de mavi, çiz • 
gili idi. 

- Sahi ölleya! 1 
- Demin hiddetlenince, od3Y 

girdi, gömlek değiştirdi. 
Yırttığı hep ayni gömlekti. değil 

- Mavi çizgili gömlek, 
mi? 

- Evet, o, fedai göm!~ ... ··- ,,, 
YAKINDA 

relik olmak üzere 9 - 10 toptan ve ÇEMBERLA YN • HITLER Mülakatı bütü n tafsilat ile 
ibaret olacaktır. İkinci derece - ıı ••••• ••••••miiıııılllll•••••ıiııiııııiıııiıııiiııiıııllİİıılıııiilıllıiıiiıiiiiiııiiiiiiiiiıiiiiiiiı••••••••..ıi 1 

- Öyle ya, senin terliğin, va
lizin yoktu ki ... 

Eri güzel edebi roınafl 
Son Telgrafta _ 

- Hayır .. hayır .. Ben istedim, geldim. 
Deyip sözünü tamamlayıncıya kadar, Nadi ıler

ledi, kapının önüne ılk konan masada oturan göz -
lüklü, kırpık bıyıklı, sarışın. biraz da çiçek bozuğu 
ve uzun yüzlü, kavun yapılı kafalı, derbeder giyi
ni~li bir adamla karşısındaki esmer benizlı, yuvarlak 
çeneli, siyah bıyıklı, kısa boylu, yuvarlak yüzlü, fa
kat solgun renkli ve yine gözlüklü, rakı bardağını • 
kolunu dayadığı kalın bir sopanın üzerindeki elinde 
tutan genç rcıuharrire sokuldu; Refiği de elinden tu
tup çekerek: 

- Merhaba erenler .. 
Dedi ve arkasından yüksek sesle: 
- İşte .. Mütegayyib muharrir Refik Necati Bey!. 
Diye bağırdı. Sonra, ilave etti: 

- Refik, Köroğlu ile Zehirçanağı muharririni ta-
nırsın değil mi? .. 

Refik, 

- Nasıl tanımam?. 

Der gibi gülümsedi, ellerini sıkmak üzere ilerle
di ve .. İlk eı·vel Köroğlu yerinden kalktı tebessümle 
Nadiye hitab ederek: 

- Amma yaptın ha yahu .. Biz kırk kişiyiz. Gali
ba, Refikle Eyüpte bir gece orta oyununa da çıktık
dı?!. 

Dedi ve Refigin yanaklarından öptü. Arkasından 
da kalın ve kadınlara dü~man ·sopasını bir türlü elin

den bırakmıyan •Zehir çanağı• muharriri Köroğlunu 
takip ettı. ' 

Blı esnada Ali Necib ile S~liih da rakı ve meze 

Edebi Roman 
No. 118 

tezgahlarına en yakın, geniş bir masayı kemali işti

ha ile temizlettiriyorlar; Nadi de: 
- Kim var .. kim yok?. 
Diye, Refiği görünce memnuniyetinden çıldıran 

arkadaşları gözden geçiriyor, Refiğe duyurmak için 
birer birer nam müstear larile sayıyordu: 

- Oo, Mesrur Bedi ... 
- Maşallah Kaptanım ... 
- Vay Bedi Vecdetciğim .. 
- Maşaallah maşaallah; Çöl yıldızı, Fok balığı, 

Şeyh efendi, Mes'ud, Sarı Sadeddin, Şerlok Holmes, 
Baş tenor, Ebülmısri, Büyük üstad, Küçük üstad,' 
Erhan, Bizim deli oğlan, Ensari, Yesari, Selami, hep
si burada ... 

Onlar da: 

- Maşaallah Refik beyimize, 
- Nereden çıktın sen be yahu? .. 
- Hani nldü ... diyorlardı! 

Yazanı 

Etem izzet BENiCE 
- Yahu, biz senin Avrupada olduğunu işittikti.. 
- Eh, ne yaptın bakalım? .. 
- Gel bizim masaya be birader ... 
- ...... ilah ... 
Diye çakır keyf ve pürnişat seslenio duruyor

lardı! 

* - Oo monşer müthiş! 

- Ne o? .. 
- Saat üç yahu .. Nesi var mı?. 
Ali Necib içkiden gözleri ufalıp ufalıp bir nokta 

gibi kalan Salahın gözlerinin içine baktı ve .. lakayt: 
- Aman efendim .. Düşündüğün şeye bak! 
Dedi, tekrar rakı kadehine uzandı. Fakat, Salah 

ok yayından fırlar gibi bir fırlayışla yerinden kalktı, 
kendini ayakta güç tutarak cevab verdi: 

- Kardeşim ben sabahleyin saat sekizde matba
adayim. Dört saat uykuda mı uyumayım? 

'4 ooamn etrafını dolduran ve, 
- Refik senin için... ırıan 
Diyip akşamdanberi içen Nadi, Ensari, os 

Cemil, Nami, 
- Olmaz .. olmaz!. et· 
Diye hep biı:den ayaklandılar ve .. bunda israf 

tiler. Salah da anud. • ~usu· 
- Vallahi çocuklar duramam. görmüyor '" 

nuz n~ haldeyim?.. ir 
1
,,c-

Dıyor, poyraz fırtınasına tutulmuş bodur b ın• 
şe kütüğü gibi iki tarafına çarpılıp duruyor! A.n'I 
öbürleri: . r 

'ştıf··· 
- Yahu .. ömrünün yarısı uyumadan geçın\ktııı. 
- Daha evvelki gece •Garden Bar• dan ka 

losdoğru matbaaya gittin .. 
d. ? 

- Bu gece de uykusuz kalıver efen ıın .. 
1 

- Daha cGarden Bar•a gideceğiz monşer .... dı·n 
· ·nı 

Diyip dursunlar. Salah bu sözlerin hiç bırı vurµ? 
!emiyor, ikide bir elini göbeğinin üzerıne 
yampiri bir ağızla: 

- İmkanı yok gideceğim ... 
- Kalamam be yahu?.. _ dan sı.-
Diyor, sonra kelimelcrı tane tane agzın 

rükleyip zorla dışarıya atarak şarkı sciylüyor: ınarn" 
- Turnam da Turnam ben buralarda dur 

' 
-Ve: 
- Deli oğlan... .

1 
göı!e' 

Dedikleri Ensari hemen hadid bir eda .1 e ınuı.a· 
rini büyülte büyülte kart ve çığırtgan sesıle 
bele ediyor: 
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UGUR SATANLAR Kahirede, yllan Ölüm memleketinden adam kaçırmak' 
===·=:·-:--.==:.:.:·--·====== 

ısırmasından Kadın en zekisi, en okumuşu, ----
Bu iş de yolunda giden bir ticaret halini aldıysa 

da eline geçen antikalar yüzünden bir 
adam Londra 'da mahkum oldu. 

.. ' ' .. '' ğ . yıne goz,,e ve u ur,, a ınanıyor Ölen bir devenin etini 
satan kasab 

insan çöküp ihtiyarladıktan sonra Altmı, kiti zehir· 
lendi, dört kişi öldü ispanya 

baı 
yeni bir 
haline 

ticaret 
gelmiş. 

men-
• 

nenın 

Yazan: 
Genç kızların, genç kadınların, 

boyunlarında, yakalarında; kır · 
mızı, mavi yürekler, renkli kü -
.;ücük halkalaı· görürüz. Bunlarııı 
hepsi, onlara göre: 

- Fetiş! 

dlr. Her genç kızın, genç kadı
' nın inandığı, bir ,fetiş• yani •U-
• ğur• vardır. Bu, bizim bildiğimiz, 
kırk yıllık .mavi boncuk• un, 
.nazarlık• ın, sözüm ona asrileş
mişi. 

Kadın, düşünce ve duygu iti
barile ne kadar ilerilerse ilerle
sin, yine kadınlıktan, küçük zil.
aflardan kurtulamıyor. 
Kadının en zekisi, en okumuşu, 

yine .göz• e ve •Uğur• 2 inanı • 
yor 

Ben bunların ne çeşidlerini 

gördüm. Candan dostlarının, ya
kın akrabalsnnın bile .göz, le -
rınden korkarlar. 

Genç ka•l•nın üzerine b ir kırık
lık gelir, biraz başı ağrır. Hemen 
Jrulp hazırdu: ı 

- Göze geldim galiba? 
Fakat •kim• in .göz, iine? dü

şiiniilmeğe başlanır: 

- Bugünlerde bizim eve kim· 
geldi idi? Ben, nerelere gitmiş • 
tim? 
Dostlar ve akrabalar içinde cgöz> 

Undcn korkulan ve cdenenmiş• 

olan ekim• se, onu bulmak, sa • 
çından gizlice bir tel koparmak 
la?.ımdır. Bu ekemgÖZ• şerrin -
ele .ı kurtulunur. 

Çörekotu tütsüleri, daha baş • 
'<a tütsüler ve dualar da cabası. 

<GÖZ• den korkma ve sakın -
malardan başka, göriinür görün
mez kazalara karşı da korunma
lar vardır. 

Bu korunmalar, hep etlenen -
!TllJı uğurlar. dır. Bu e denenıniş 

•ıjlur!ar. öyle akla gelmedik, çe
fidi saymağa gelmez acayib şey-
1.~tdir ki ... 
Kadın çantalarında etlenen • 

miş uğur. diye, neler görmedim: l 
Kırık mıknatis parçası, 

Küçücük kilid, 
Kırık küçük anahtar, 
Bir taş kırığı, 
Küçücük demir halka. 
Daha bunlara benzer, benze

ınez. enler, neler ... 
Uğur• unu evde unutup so

kagn çıkan kadınların, adeta has
talandıklarını, üzüldüklerıni bi
liyonım. Bunların ıçinde; eğer 

yan yolda hatr. lc!dıysa, eve dö • 
ıı<'nlC'ri bile vardır. 

Fetiş. ni evde unutan genç 
kız, genç kadın. o gün yapacağı 
işl~rı sa~ırır, hatta birçr,ğundan 
du \'aZg<'Ç~r. Şayed o gü,-. fena 
Lir mai aldıysa, canını sıkc.cak bir 
~,.,. ulduv>a. yani bütiın uğur -
ruzluk . ugur• un evde unutul
,.. u~ Jlmasındadır. 

Üzerlerinde. çantalarırıı:'a ta -
:-.Jıkları fetiş• !er temiz, dük -
J:.n camekanlarında teşhir edi -
l~n çc~id çe~id efetiş. !ere, daki -
1 ularca bakmaktan kendilerini 
._ıl;.ımazlar. 

Geçen giın. Beyo~lu Balıkpaza

rı ııJ~n gc·çiyordum, kalduımda, 

bir fetiş. satan ihtiyara rastla -
:hm. S:ı.tıcı da bir tipti. Tarif e
foyir:t: Boyu kısa. Çeneden hıra· 
kılmış bir c!ilım beyaz sakal. Baş
ta soluk kasket. Sırtında soluk 
ve ya!llalı laciverd ceket. Ayak
larında yine soluk yamalı, vaktile 
giımiışü olduğunu tahmin ede -
bildiğim bir patalon. 

Fakat ihtiyarın soluk ve ya -
malı esvabı, o kadar temiz ki, şa
şar'!nız. Daha şaşacağınız bir şey 
söyliyeyim, üstelik ütülü• de ... 
Evet, ütülü. 

İhtiyarın duruşunda, öyle bir 
vakar, ağır başlılık var ki, gayri
ihtiyari. 

- Acaba, beyaz Rlll> ııen<>ralle · 
rindcn mi! 

uğuru kalıyor ki 
MAHMUD YESAR:~ 

Khirede bir kasab, yılan ısır

masından ölen bir deveyi kesmiş, 

deı isini yüzmüş, etlerini parça -
Jamış ve ucuz bir fiatla satmış .. 

Bu eti yiyerılerden altmış kişi 
Şımdi de Alber Gury isminde o-
tuz dokuz yaşlarında bir Fransı- l 
zın geçen gün Londra ceza mah- r 
kemesinde on sekiz ay hapse mah 1 
küm oluşu böyledir. Alber şarab 

•• 

Diye düşündüm . 

İhtiyar, elinde, çeşid çeşid efe
tiş> asılı bir levha tutuyor. 

Bu euğur. !ara, bir göz atayım, 
dedim. İhtiyar, sırtını duvara ver
miş güneşleniyordu. Benim bak
tığımı görünce, o da şöyle bir bak
tı. Bende müşteri hali görmemiş 

olacak ki, gözlerini tekrar soka
ğın akıntısına dalıverdi. 

Mavi yüekler, incecik zinc zehırlenmiştir. içlerinden dördü 

!er, madeni mikrookopik filler, ke- ölmüş, on beşi d~ ümid"iz bir 
diler, türlü türlü tılısımlar, u - ) halde hastancve kaldınlrrJştır. 
ğurlar... Zabıta ka'11'ı levkıf et.»ıştır. ı 

Bunlar hangi genç kıza, hangi 1

1 

··--

0
_,, 1 

g~nç k.adına, uğur getirecek di_Ye R A D y 
duşunurken, yanımsıra hır gol· 

ge peyda oldu. eli bostonlu, saçları ------·-------
bembeyaz bir ihtiyar kadın. BUGÜNICÜ PROGRAM 

Kadın da eğildi, euğurlar• a ba
kıyor. İhtiyar satıcı, bu yoklaşan 
eli bastonlu yaşlı kadına, bana 
baktığı kadar da bakmadı; onun 
gözleri hila sokağın kalabalığın
da ben, geri çekildim; ihtiyar ka
dın, daha yaklaştı, daha dikkatle 
bakıyor. 

Akşam neşriyatı: 1 ~ 
18,30 Dans musikisi (Plak). 19,001 

JSpor musahabeleri: Eşref Şefik ta-ı 

rafından. 19,30 Karışık musiki 

(plak). 19,55 Borsa haberleri. 20,00 
Saat ayarı. Nihal Asım ve arkadaş-

lan tarafından Türk musikisi ve 
Neye ve ne için bakıyor? Ala- halle şarkıları. 20,40 Ajans haber

cak mı? 

Hayır! İhtiyar kadın da euğur. 
alacak hali sezinlese, ihtiyar sa

tıcı uyanırdı. Uyanmak şöyle dur-
sun, kadının dikkatle bakışile bi
le alakadar olmuyor. 

İhtiyar kadın, epey baktıktan 
sonra, bastonunu kaka kaka yü -
rüdü. 

İhtiyar satıcı güneşleniyor. 
Ben de yürüdüm. 

İhtiyarların efetiş. le alaka -
!arı yok. Evet, insan çöküp ihti
yarladıktan sonra, nenin uğuru 

kalıyor ki ... 
MAHMUD YESARİ 

!eri. 20,47 Ömer Rıza Doğrul tara -

fından arabca söylev. 21,00 Saat 

ayarı. 

Ork~stra: 

1 - Ofenbah: La belle helene. 

2 - Defossen: Bercanse. 

3 - Ponsse: İdylle. 

21,30 Rıfat ve arkadaşları tara • 
fından Türk musikisi ve halk şar

kıları. 22,10 Hava raporu. 22,13 Mu

hittin Sadak: Viyolensel konseri, 

piyano refakatile. 22,50 Son haber

ler ve ertesi giinün programı. 23,00 

Saat ayarı: İstik!Al marşı, Son. 

Mahkum edilen Alber 

İspanyadaki dahili harb yü 
zünden nice yabancılar zengin 
oldu. A!manyada parala -
rını bırakıp çıkan Yahudilerin 
kızlarını almak suretile bunların 
servetini kurtararak zengin olan 
yabancılar az olmadığı gibi. 

Vakit vakit İspanya işlerine 
karışmış, para kazanmış olanlar
dan bazıları vakit vak;it İngili ga
zetelerinin sütunlarında yer tut
muş oluyorlar. Böylelerin d<'<l ı -
kodusu bir zaman devam <'dıyor. 

satar, fakat ticaret işlerinin her r 
inceliğini bilir bir adamdır. Mu
hakeme esnasında karısı da bu • 
!unmuş, kocasının böyle mah • 
kum olduğunu işitince kendini 
tutamıyarak haykırmıştır. Alber 
de ıimidsizlikle karısına işaretle 

veda etmiştir. Alberin suçu kırk 
altı parça eski ve kıymetli re -
simlere malik oluşudur. Bu an
tika resimlerin kıymeti 1000 İn
gilız lirası tahmin edilmektedir, 
Bundan başka 2000 İngillz lira • 
lık da inci gerdanlık bulunmuş· 
tur ki bütün bu kıymetli eşyanın 
çalınmak suretile Alberin eline 
geçtiği iddia edilmiştir. Bu eşya, 
qdı gizli tutlan ve İspanyada Bar 
seionada zengin bir tüccar olan 
bir İspanyola aıddir. Alber mah 
kemede demiştir ki: 

- Gerek re~imler ve gerekse 
gerdanlık bana Rikadro tarafın
dan verildi. İsmi söylenmiyen zen
gin İspanyolun oğlu olan Rikardo 
Şimdi Frankonun yanında ça ış
maktadır. 

Zengin İspanyolun Karı ıen 
ve Dolores isminde iki de kızı 

vardır. Bu kıymetli eşya bana 
bu kızları İspanyadan çıkarıp baş 
ka bir memlekete götürmek için 
verilmiştir. 

Mahkumun karısı 

Bunun üzerine müddeiumum· 
demiştir ki: 

- Alber bu söylediği kızlar 
İspanyadan çıkarmak için 20,006 
frank ücret alacağını söylemiş · 
tir. Yirmi gün zarfında kızları 

oradan alıp çıkaracaktı. Alberın 

elindeki resimleri temmuzda 
Londrada satmağa teşebbüs et -
tiği anlaşılmıştır. Böyle antika 
şeylerden anlıyaıı birisine mü · 
racaat etmiştir. 

=====-=..:.··-= .::;-::-== -·' -
Güzellik, gençlik 
ve •. para nasıl bitti 

Danton isminde olan bu adam 
evvelce İngiliz istihbarat şebe · 
kesinde çalışmış bir adamdır 

Halbuki Danton bu resimlerin 
bundan beş sene evvel İspanyol 
taciri tarafından kendisine gös· 
!erildiğini ve o zaman kıyme! 
takdır ettiğini hatırlamıştır. 

Senenin güzel filmlerinden : 

Kumarbaz .. 
V aktile genç kızlar nekadar ı 

mahcub, mütevazı, utangaç, te -

miz yürekli ve saf idi, ne masum 
çahreleri, bakış ları vardı. Yüzle
rine dikkatle bakılınca hicabla -
rından kızarırlardı. 

eKumarbaz filminin kahrama-
nı Mina bu eski zaman kızlarına 
çok benzer. Henüz yirmi yaşında
dır. Ve çok, çok güzeldir. Ken · 
disini herkes sever. Üvey babası.
nın katibi Aleksi kendisini bir 
mabude telakki ediyor. Bir de 
zengin Baron var. Daima peşinde 
dolaşıyor. kur yapıyor. Fakat ba
rııodan herkes şüpheleniyor. Dö
nen rivayetlere bakılırsa hakiki 
baron değil. Belki. .. Çünkü geçen 
asırda Alman su şehirlerinde dik
nazarı çekebilmek için mutlaka 
bir asalet unvanına sahih olmak 
lazımdı. 

Mina'nın ıivey babası yaşlı, kö
türüm bir general. Yerinden kı -
mıldanamıyor. Buna rağmen a -
nasının vefatını bC'khyor. Mira -
sına konacak ve 131anş adlı bir 
eğlence kadını ile evlenecek .. . 
General, barondan mühim bir pa
ra ödünç alıyor. Bunu, mirasa ko
nunca ödeyeceğini söylüyor. Ba
ron, Mina ile evlenmek sevdasın

da. Genç kız babas ımn kumara 
borçlandığını biliyor. Elmasla • 
rını Aleksı marifetile satıyor, ku
marhaneye gidiyor, talihini dene
mek istiyor. Baronun bir şeyden 
haberi yok. Genç kızı kumar ma
sasının önünde görmekten hoşla
nıyor Mina, biraz da barona borç
lanıyor. Asabileşiyor. Katibe, a -
ğır muamele etmiye başlıyor. O 
da ayni suretle mukabele ediyor
lar. Aralarında aşk ve kin ile :•arı. 
şık bir mücadele başlıyor. 

Günler geçiyor. Generalin bor
cu gittikçe kabarıyor. Blanş sı • 
kıntı içindD. Baron sabırsızlanıyor. 

ı "' ının ise ölmiye hiç 
ııı_,.eu yok. Bir telgraf geliyor. 
Bu generalin, ihtiyar anasının şa

tosunda bulundurduğu, casus ta -
rafından gönderiliyor ve yaşlı ka
dının vefat ettiği haber veriliyor .. 
Artık general kurtuldu demek

tir. Anası öldü, şüphesiz mirasa 
konacak. Zengin olacak. Blanş'Ja ı 
denecek. Nişanlanıyorlar. Al1>k-

siye yol verıyorlar. 
Fakat, akla sığmıyan bir hadise 

oluyor. aldüğü zannolunan yaşlı 
kadın maiyeti ile beraber çiftliğe 
geliyor. Aleksi'yi yine vazifesine 
alıyor. Blanş'ı ve baronu kovu -
yor. Sonra o da kumara alışıyor. 

Ve bir gece Bulet'de bütün ser -
Yetini kaybediyor. 

Artık ümid yok. Baron, gene -
rali tazyik ediyor. Paralarını isti
yor. Mina ümidsiz bir halde A -
!eksinin himayesine iltica edi -
yor. Dlikanlıda BO frank para var. 
Talihini tecrübe etmek için ku -
marhaneye giriyor. Oynayor, oy
nayor. ihayet 200,000 lranl: kaza-

- -
Aktrisin 
.,fi A ' 1 ası .... 
En son parasını 
mahkemeye 
Verdi I.~ 

Müddeiumumi sözüne devam
la Alberin on sekiz aydanberi va
ziyetten istifade ile İspanya da
hili harbi dolayısile bir takıın 

menfaatler temin ettiğini ve pek 
tehlikeli işlere girdiğini söyle -
miştir. Öyle ki dahili harbden te
min için İspanyadan 150 kişinin 
Alber vasıtasile kaçtığı anlaşıl -
mıştır. Alben İspanya için yaban, 
bir adam da sayılmaz. Çünkü on 
dört sene orada yaşamış, uzun 
zaman sade hali ile kendini sev
direrek muvaffak olmuştur. İh
racat işleri yaptığı cihetle Fran • 
sız gemicilerinin çağile tanışı -
yordu. Onun için İspıınya liman-

ı !arına gelen gemilere İspanya -
muhta- dan bir takım adamları saklıya -
işe gi- rak çıkarmakta muvaffak olu • 

Aşk, arkadaşlık faydalı mıd.r yoksa? .. 
İngiliz gazetelerinde okundu - ı - Ben borçlarımı veremiyecek mile annemin yardımına 

ğuna göre Londra sahnesinin ta • bir halde bulunuyorum. Onun için cım. Bundan sonra hangi 
nınmış a,ı.trislerinden Vindham'ın/ iflasıma karar verilmesini iste - receğimi de bilmiyorum. 
geçen gün isim gilnü olmuş. Bil- rim. bulunduğum tiyatronun sa- Tiyatro sahibi ile uktris ara • 
dıLlerden zengin bir adam aktrise hıbı aleyhine bir dava açmıştım. sındaki dava bir piy<>sin oynan • 
200 İngiliz liralık bir çek gönder- Mahkemeye de avukat tuttum. ması üzerin<' aktirisin alncoğını a· 
nıiş. O da bu çeki alır almaz aklına Borçlandım. Avukatın parasını Jamadığından ileri ~dmcktedir. 

gelen tuhaf fikri yerine getir - veremedim. Dava senelerce sı.ir- Aktrıs tıyatrn ~ah ıbi olan kaJın-
mek üzere hemen giderek mahke- muştur. Avukata obn borcumu dan 91 İngiliz lirası istemekte -
meye müracaat etmiş ve: J veremiyorum. Şiındı gönderilen dir. Kaç scn~dir süren bu davada 

,... .... ...., ... ----------..... bu çek ile ı.zım gel~n masrafları aktı ıs kaybetmiş, nihayet temyiz 
nıyor. Bu paar ile işlerini düzel • 1 vererek kendı aleyhimde ıflas ka- malıkenwsine kadar gidilmiştir. 
tebilecek mı? Hayır! Mına. Alek- rararı aiınak ıstiyorum. İfiiıs iş- F'akat son 'ctefa olarak mahkeme 
siyi seviyor. Fakat ayni zamanda Jerıııe bakan mahkemenin kapı • yine aktrıs al<'yhındc hükı.im ver-! 
nefret de ediyor. Paraları yüzüne 
atıyor. Satılık bir kadın olduğu-

sına geldiğim zaman nere)•e mii- miş buiunu)·ordu Hakım bu mü-
racaat edeceğimi sordum. Yarım nasebdie sliyle dcmiş1ır:" 

nu söylüyor. Zavallı delikanlıyı düzüne kadar birçok odalara gir- - İkl kadın arasında böyle bir 
büyük bir yeis ve nevmidi içinde 

dim. ç ı ktım. Bir takım kağıdlar davanın a<.·ılması şa.vaııı dikkat-
b ırakıyor. Aleksi, Planjla bera -
ber Parise gidiyor. yazdılar. Nıhayel bıni bir takım tir. Dava edilen para 91 İngiliz 

kağıdlar imzalattılar. Ben de çeki lirn<ıdır. Çoktan para el~ geç . 
Baron, generale ödünç verdiği verdim. Fakat bu i~ bana yorgun-

d · s ht b' miıjSe bile şımdiye 1'adar o kadar para an vaz geçmıyor. a e ır Juk verdi. Ba>ım agr· ımag·a bas - ı 1 
> , çok malıkem0 masrafı ve saire 

taım senedler yapıyor, Aleksıye !adı. Bir bardak çay getirdiler, 
tarmak için bunlraı alıyor. Mina için birçok paı·alar vermek lazım-

bana içirdiler. Şimdi artık iflas j dır. Bu 91 !ıranın bu masraflara hasta ve bir doktorun yanında. 
doktor kendisini tedavi edıyor, etmiş bulunuyordum. Annemle giden büyük bır kısmından sonra 
hayatını kurtarıyor. Fakat genç beraber oturuyorum. Artık tam __ a_-,;__eı_i_n_iz_d_e_b_i.rş;..e..;y_k_a_l_m_ı..;y_a_c_a_k_tı_r_. -· 

1 
kız can sıkıntısından boğulacak 

bir bir halde. 
Bir gün tesadüfen Aleksiyi gö -

rüyor. Beraber kaçmak teklifin
bulunuyor. 

Bu sırada Aleksi, baı·onun hile
sini anlıyor. Deli gibi oluyor. 
Blanşi boğuyor. Mina'ya veda et
tikten sonra kendini trenin altına 
atıyor. 

Doktor. Mina'yı yeniden hima
yesine alıyor. 

BUGÜN 
Siyasi Sabah Gazetesi 

Memleketin en tanınmış gazetecileri ve 
muharrirleri tarafından neşredllecektir 

3 Birinci pazartesi ç k 
Teşrin Günü 1 ıyor 

Antika resimlerden bıri 

yorlardı. Barselonda bir evi var • 
dır. Oraya ka~amk istiyen bırçok 
lspanyollar gidip gelmekte idi 

İşte bu gitme gelme esnasında 
meydana çıktığı gibi Alberin 
Fransız olan karısı da kocasının 
oradaki faaliyetini şöyle anlat • 
maktadır: 

- Ben de İspanyada idim. Ge
çen sene baharda Barslonda böy
le işler yapıldı. Günlerce evırniz

de iki papaz ile üç te rahibeyi sak 
ladık. Nilıayet bir gece bir va -

purun hazır olduğu anlaşıldı. K~ 
cam onlan evden çıkardı. Vapnı·a 
götıirerek kacmalarını lemin ettt 

(Devamı 1 IDCJ MlaUedıtf 
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Fransa Almanya ve ltalya ile 
anlaşabilecek mi·? her noktada 

Kaç diye 
Bağırdılar 
Emniyet iki oc Şube Kaçakçı· 
lık kısmı memurları dün de 5 be
yaz zehir kaçakçısını yakalıyarak 

adliyeye teslim etmişlerdir. 

--- ----
- TiYATROLAR 

Ertuğrul 

Sadi Tek 

Devlet Demiryolları ve Llm.ıı nlerı 
l t letme U. idaresi ilanları 

~·---------------Muhammen bedeli 3487 lira 50 kuruş olan 279 adet yerli demir kar-
yola 30/9/1938 cuma günii saat 10,30 ua Haydarpaşa gar binası içindekı 
satınalma komisyonu tarafından açık eksiltme usulile satın alınacaktır. (1 in<İ sahifeden devam) 

n gerek müşterek iktisadi menfaatler meselesi, bir hava paktı aktedilmesi ve nihayet Avrupada umumi 
emniyeti sağlamlıyacak bir anlaşma yapılması gibi çok miihim mevzulara temas edilecektir. Bu suretle 
yıllardanberi Mussolini tarafından arzu edilen ve ahiren Çemberlayn tarafından da müsait surette kar· 
şılandığı için tahakkukuna çalışılan •Dörtler paktı" meselesi de yeniden canlanmış ve filiyal sahasına dö· 
külmüş olmaktadır. Şayed :Münib konferansında Fransa ile Almanya ve İtalya arasındaki anlaşamamaz
lıkların bertaraf edilmesine muvaffak olunabilirse bütün Avrupa ve hatta dünya işlerini tedvir için bir 
Dörtler paktının tahakkuku hususunda artık biç bir mani kalmamış olacaktır. Bu takdirde 16 nisanda 
İtalya ile İngiltere arasında imzalanan fakat Fransa - İtalya ihtilatı dolayısile bir türlü tatbik edilemiyen 
anlaşma da meriyet nıevkiine girmiş olacaktır. 

Tahtakalede dolaşmakta olan 
TiYATROSU 

m~murlar , s~bıkalı . ~roincilerden Cuma günü akşamı 
Huseyın ısmınde hırını o cıvarda Beylerbeyinde (Sütkardeşler) 
içinde esrar ve eroin içildiği için cumartesi (A. Hisar) da büyfü< 
kapatılan bir hanın kapısı önünde lmüsamere. - -- • 
eğilmiş ve topraklan karıştırır - - • .,. .... . 
bir vaziyette görmüşler; yakala- Taklld hiçbir zaman 
mak için sessizce ilerlemiyc baş. 
lamışlardır. Tam bu sırada arabca 
manasına gelen (Şevva) diye bir 
ses duyulmuş bunun üzerine yine 
kaçakçı Hüseyin de bir yıldırım 
süratile yerinden fırlıyarak kaç
maya, memurlar da kovalamağa 
başlardır. Hüseyin dar sokaklar
dan birine saptıktan sonra göz -

Bu işe girmek isliyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik. ve 261 li1"1 
fJI kuruşluk muvakkat teminatlarile birlikte eksiltme günü ıiaatirıe ka· 
dar komisyona müracaatları lazımdır. 

Bu işe aid şartnameler Haydarpaşada gar binasındaki komısyon 
tarafından parasız olarak dağıtılmaktadır. (6463) ... 

DEVLET DEMİRYOLLARI BEŞİNCİ İŞLETME MÜDÜRLGüNDi:l'I: 
1 - Kapalı zarf usulile eksiltmeye konulan kilometre 440-455 ara· 

sındaki 9000 m3 balast; gün ve saatinde talih zuhur etmemesinden 2490 
No. lu kanunun 40 mcı maddesine tevfikan eksiltme pazarlıkla yapıla
caktır. Muhammen bedeli 9900 liradır. 

Ancak Dörtler konferansırun toplanma" hiç bir zaman Südetler meselesinin hallini geri bırakmış 
f'eya bırakacak değildir. a yni o la maz. 

Stidetler mıntakası İngiltere ile Fransa arasında ogün kararlaştığı veçhile kısmen Almanyayn ilhak 
olunacak, kısmen plebisit yapılacaktır. Ancak plebisit yapılacak mıntakalarda herhangi bir ihtilafa mey
dan kıılınanıası için İtalyan - İngiliz ve Fransız kıtaları tarafından işgal edilmesi muhtemeldir. Leh ve 
Macar ekalliyetlerinin talebleri ise plebisilten sonra hııdudlar tahdjd edilirken nazarı dikkate alınacak ve 
bu iki devlet lehine tashihi budud yapılması dlıetine gidilecektir. 

Taklld benzer\ 

deme ktir. 

2 - Eksiltme 15/10/1938 cumartesi günü saat 10 da Malatya işletıııe 
binasında yapılacaktır. 

3 - Muvakkat temıııat 742 lira 50 kuruştur. 
4 - Bu işe girmek istiyenlerin kanunun 4 üncü maddesi mucibine• 

işe girmeğe manii kanuni bulunmadığına, kanunun tayın ettiği vesaik 
ve muvakkat teminat makbuz veya banka mektubile gün ve saatınde 
komisyon reisliğıne müracaatları. 

Hulasa Berlin • Boma mihveri Paris - Londra mihverile her sahada tamamilc anlaşmıya uğraşmak
tadır. Çemberlayn de Avrupa sulbü bakımından bunu arzu etmektedir. Bu teşebbüslerin ne dereceye 
kadar muvaffak olacağ bugünlerde anlaşılabilecektir. 

den kaybolmuştur. 
Hüseynin eşelediği han kapısı 

önünde araştırma yapan memur
lar 14 paket eroin bulmuşlardır, 

Hüseynin gözcüsü olduğu ve şev
va diye bağırmak suretile haber 
verdiği anlaşılan ağabeysi Hasan 
yakalanmış kaçan Hüseyin de bi-

KREM PERTEV 
5 - Bu işe aıd ~artname ve mukavele projesi Malatya, Ankara, 

Haydarpaşa işletme kalemlerinde, Diyarbakır, Eliizığ istasyonlarında 
isteklilere bedelsiz verilmektedir. (2738) Konferansdan 

tem asl ar 
U inci sahlleden devam) 

]erin( ifa mecburiyetinde oldu -
ğunu ileri sürmüştür. 

Bir Çek - Alman harbi gayri • 
kabili ictinab bir hale gelmiştir. 
Fakat bu harbin mevzii kalmama
sı tehlikesi karşısında Çember -
Iayn, Almanya, İngiltere, Fransa 
ve Çek mümessillerin'"~n mürek 
keb bir konferansın toplanmasını 
;stemiştir. 

Hitler böyle bir konferansın 

Südetler işini geri bırakacağını 
ileri sürerek bu teklifi reddetmiş
tir. 

Çemberlaynin taleb ve ricası ü
zerine Musolininin tavassutu Hit
ler tarafından kabul edilmiş, se -
ferberlik 48 saat tehir olunarak 
bütün pürüzlü işlerin görüşü! -
mesi için dörtler konferansının 

toplanması daha muvafık görül
müş ve alakadar devletlere bu 
yolda tebligat yapılmıştır. 

ŞEHİRDE HAZIRLIK 
Konferans münasebetile Mü

nihte büyük hazırlıklar yapılmış, 
her taraf donatılmıştır, 

Müzakerat Türerban binasın -
da yapılacal<tır. Bu bina Münihin 
en modern binasıdll'. 

ÇEMBERLAYN ALMANYA 
YOLUNDA 

Londra 29 (Hususi)- Başve -
kil Çemberlayn, 9,37 de Başveka
let dairesinden ayrılmış ve Hes
ton tayyare meydanından bir tay 
yareye binerek Miinihe hareket 
etmiştir. 

Çemberlayn hava meydanında 
muhtelif İngiliz siyasi ricali tara
fından uğurlarunış, halk tarafın -
dan da şiddetle alkışlanmıştır. 

Çemberlayn öğleden sonra Mü 
nihe varacak, ağlebi ihtimal kon 
ferans toplanmadan önce Bitler
le kısa, !akat hususi bir müla -
katta bulunacak, Daladye ile de 
ayni şekilde ve hususi surette gö
rüştük ten sonra bir müddet isti
rahat eyliyecek ve müteakiben 
konferansa iştirak edecektir. 

DALADYE DE HAREKET 
ETTİ 

Faris 29 (Hususi)- Münih kon 
feransına iştirak etmek üzere 
Başvekil aladye bu sabah 9,40 da 
Burj tayyare istasyonundan Müni
he hareket etmiştir. 

Daladye, Fransız ricali ve ka -
bine azası tarafından uğurlanmış 
halk tarafından hararetle selam
lanmıştır. 

Daladyenin bu hareketi sulh -
perver muhitlerde derin bir tesir 
hasıl etmiş, günlerdenberi kalb -
!erde hasıl olan heyecan ve en -

dişeleri kısmen teskine medar ol-ı 
muştur. 

Dalaclye hareketinden önce 
bazı ricali ve ecnebi diplomatları 1 

kabul ederek kcndilerile kısa bir 
müddet hasbıhalde bulunmuş -
tur, 

MUSOLİNİ NİÇİN DAHA 
EVVEL GİDİYOR 

Roma 29 (Hususi) - Başvekil 
Musolini beraberinde Hariciye 
Nazırı Kont Ciano olduğu halde 
dün akşam trenle Münihe hare -
ket etmiştir. 

Musolini İngiliz ve Fransız na
zırlarının muvasalatlarından bir 
hayli önce Münibe varmış olacal< 
tır. Siyasi mahfeller bu suretle 
dörtler konferansında Parıs -

önce hususi 
yapılıyor 

Londra mihverine karşı Berlin -
Roma mihverinin takib edeceği 

hattı hareket hakkında bir kere 
daha Musolini ile Bitler arasında 
hususi mükalemeye imkan ve -
rilmiş olacağı kanaatindedirler. 

Ayni mehafil, gerek Çekoslo -
vakya meselesi, gerek bütün pü -
rüzlü meseleler hakkında llit -
lerle Musolini arasında hiç bir 
noktainazar farkı olmadığı ve her 
iki Başvekilin de tamamile ve her 
sahada anlaşmış vaziyette bulun
duklarını ilave eylemektedir, 
MUSOLİNİ MÜNİHTE HARA -

RETLE KARŞILANDI 
Münib 29 (Hususi, Makineye . 

verirken)- Dost ve müttefik İ
talya Başvekili ile Hariciye Na -
zırı şimdi btıraya geldiler. Misa
firleri bizzat Hitlerle diğer zevat 
hararetle karşıladılar. Askeri bir 
kıt'a Musoliniyc selam resmini 
ifa etti. 

AMERİKA MÜŞA'l:IİD 
GÖNDERİYOR 

Londrn 29 (Husus)- Ameri 
kanın Berlin sefiri Münib müza
kerelerini müşahid sıfatile takib 
etmek üzere hükumeti metbua -
sından aldığı emir üzerine Müni
be hareket etmiştir. 

Mümessilin konferanstan evvel 
Hitler, Musolini, Daladye ve 
Çemberlayni ayrı ayrı ziyaret e
derek Reisicumhur Ruzveltin an
laşma tavsiye ve ricasını bir kere 
daha teyid eyliyeceği söylenmek 
tedir. 

ALMANLAR MEMNUN 
Berlin 29 (A.A.)- Münihte bir 

içtima aktedileceğine dair olan 
haber vaziyetteki gerginliğin za
il olacağını ümid etmekte olan 
Alman efkarı umumiyes iiizerin
de derin bir tesir hasıl etmiştir. 

Gazeteler, Führerin sulhu mu
hafazaya azmetmiş olduğunu e -
hcmmiyetle kaydetmektedirler. 
HOLANDA BİTARAF KALACAK 

La Haye 29 (A.A.) - Başvekil, 
sözüne devamla şöyle demiştir: 

Holanda, her türlü ahval ve şe
rait dahilinde bitaraflığını muha
faza etmek ve bütün taarruzlara 
mukavemet eylemek niyetinde -
dir. Seferberlikten evvel ihzari 
mahiyette bulunan son hazırlık -
!arı teşkil eden bütün tedbirler 
ittihaz edilınistir 

ACİL BİR ZARURET BULMUŞ 
Tokyo 29 (A,A.) - Hariciye 

ne-~areti, Amerika tarafından Ber 
lin hükumeti nezdinde yapılmış 
olan teşebbüs hakkında çok ibti
razlı bir hattı hareket takib et _ 
mektedir. Hariciye nezareti Av _ 
rupadaki vaziyetin bu teşebbüsü 
acil bir zaruret haline getirecek 
mahiyette olmadığı mütaleasın 
dadır, 

İSVİÇRENİN MESAJİ 
Bern 29 (A.A.) - Federal mec

lis, Bitler ile Beneş'e sulhun mu
hafazası lehinde çok heyecanlı bir 
mesaj göndermiştir. 

ÇEMBERLAYNİN YENİ 
BEYANATI 

Londra 29 (A.A.)- İtalyan, Al 
man ve Fransız sefirleri ile muh
telif nezaretler erkanı, parlamen 
to azasından bir çokları ve binler 
ce kişi Çemberlaynin Hestona 
gelmesine intizar ediyordu, 
Başnkil, tayyareye binmeden 

evvel şöyle demiştir: 

Yaman bir 
Hırsız 

i:mniyet ikinci kısım ruemurlım 
kısa bir zamanda 12 eve gıı·e"ek 
hırsızlık yapan yaman bir hıı·sızı 

yakalamışlardır. 

Yakalanan Ahmed oğlu Zeki 
isminde biridir ve bir hafta içııı
de Eyüp Şehremini ve Eminönü 
Semtlerinde on iki eve ~i ·erek 
birçok eşyalar çalmıştır. Nihayet 
yakayı ele veren Zeki suçlarını 
itiraf etmiş çaldığı eşyalar da ta
mamen meydana çıkarılmıştır. 

Zeki bugün adliyeye teslim e
dilmiştir. 

Bu itibarla en Ustun 

raz sonra yakayı ele vermiştir. Kremdir. 
Diğer taraftan Tahtakalede o- ı-------------

turan eroin satıcısı İhsan ile met- Sultanahmed birinci sulh hukuk 
resi Şaziment de eroin satarlar - mahkemesinden: 
ken suç üstünde yakalanmışlardır. Davacı Sümerbank yeı-li mallar 
Bunlara eroin verdiğı anlaşılan parazrları müdürlüğü vekili avu -
Moruk Osman isminde biri de tu- kat Sabri Ersen tarafından müdde
tulmuştur. aaleyh Kemal Bilgin Nazmi ye ve 

Yakalanan beş kaçakçı da ad- Fatihte 11 okul öğretmeni olup Ak-
liyeye teslim edilmişlerdir. sarayda Horhor caddesinde tayya-

reci Orhan sokak 23 sayıda mukim 

il • • • Nazike aleyhine mahkememizin e rı ı çın 938/822 sayılı dosyasile açılan 20 

H ı k ' lira alacal< davasından dolayı müd-
Çocukluğumda her zaman şu aZJ r 1 ••• deaaleyhlerden Nazikeye ikamet-

sözleri tekrar ediyordum. •İlk (4 ilncll sahifeden de .. m) giıhının meçhuliycti hasebile yapı-
hamlede muvaffak olamazsam, lan tebligata rag"men mahkemeye iade büyüktür. Çünkü geminin , 
meyus olma, yeni baştan tecrübe gelmedig- inden gıyabında icra kı -sü.r'ati çoğalacak ve tecanüs kabi-
eı. işte bugün bunu yapıyorum. iman duruşması sonunda: 

liyeti artacaktır. Geminin tonu 
Çemberlayn, şu sözleri ilave et - Müddei vekili geldi. Talebi veç-mümkün olduğu kadar aulır. Me 
miştir: hile evrak okundu. muameleli gı-

A d . _, Ş se1a: 3,000 gibi. 
• v e tettıgım zaman eksperin Hulasa istikbal harbleri teda _ yab kararının 20 gün · müddetle 

dördüncü Hanri dramındaki eş - ilanen teblig-ine karar verilmiş ol-füi ve lecavüzi olmak itibarile 
haslan Hotspurun dediği gibi bu · dug"undan ilan tarihinden itibaren iki türlü gemi istiyecektir. Ingiliz 
tehlikeli dikenler çalılığından bu beş gün içinde itiraz etmedig- i ve Amiralleri tedafüi vazifeleri gö-

recek gemilerin büyük deruzler-
çıkardık diyebileceğimi ümid edi . kılınan 24-10-938 tarihine rastlı~an 

İstanbul Ak~am Kız San'at 

Okulu Direktörlüğünden 
Okul olmağa elverişli Sultanahmed, Cağaloğlu Beyazıd aralarında 

15, 20 odalı bir bina tutulacaktır. Ayni şeraiti haiz bina salıiblerinrn o-
kul direktörlüğüne müracaatları. (6839) 

Konya Valiliğinden: 
Hususi Muhasebe bütçesile idare edilmekte olan daire ve mücssc· 

!erin bir yıllık ihtiyacı olarak tesbit edilen •8811> lira muhammen be· 

delli •267• ton sömikok maden kömü"ü kapalı zarf usulile eksiltm'.:ır 
konulmuştur. 

1- İhale 6/10/938 Perşembe günü saat on beşte Vilayet Daimi En· 
cümeni Odasında yapılacaktır. 

2- Muvakkat teminat ·661> liradır. 

3-- Teklif mektubları 6/10/938 günü saat on dörde kadın' Vılayet 
Daimi Encümenine verilmiş bulunacaktır. 

4- Talib olanlar şartnameyi bedelsiz olarak Hususi Muhasebe dai· 
resinden alabileceklerdir. 

5 - Talib olan1"rın kanuni ikametgahı bulunması ve hüviyet vara· 

kasile Ticaret Odasınd a kayıtlı bulunduklarına dair vesikayı hftmil bu

lunmaları şarttır. 

6- 2490 sayılı kanun hükümlerine ve bilhassa 32 iJ>ci maddes<nc 

uygun olmıyan mektubların sahibleri eksiltnıiye iştirak ettiriJemiye-
ceklerdir, ·6606• 

çi çeği orselenmemjş bir halde muhakemesinin icrası için tayini 

de iş görürken sürat değıl , daha , 
yorum. ziyade topçuluk itibarile ehem- pazartesi günü saat 10 da divan - ı -------------- ·--------------

ÇEKLER DE MÜMESSİL yolunda Sultanahmed birinci sulh ı'st""'-hul Nafıa Mu""du""rlu""g~u··nde:"': 
Ö 

. mi) etli olmasını muvafık görü - o • - , • 
G DERIYORLAR hukuk mahkemesinde hazır bulun-

yorlar. Diğer gemilerde ise sür- 10/10/938 l · .. " İ '" 

L oııdra 29 (Hususi) - Mü- matlığı takdirde muhakemesinin pazar esı gunu saat 15 de stanbulda Nafıa J.ılüdürJügll 
< te ehemmiyet verilecektir. Bun- Ek ilt k · d (1962 78) l nih konferansına Çekoslo- gıyabında icra ve intaç ohınacag-1 s me omısyonun a . ira keşif bedelli Heybeliada Vcre!ll 
!ar keşif harekatı yapacaklar, ta- s t 2 ı ı 

val<ya delegelerinin de res- mumeleli gıyab kararı teblig- i yeri- ana oryomu numara ı pavyon çatı tedrici açk eksiltmeye konu -
:ırruza geçeceklerdir. t 

men iştirak ettirilmesi hakkında ne kaim olmak üzere ilan olunur. muş ur, 
Bahsi de bugünlük b•ı kadar M k ı k ·ı B t Prağ tarafından yapılan teşebbüs (10596) 1 u ave c, e sı lme, ayındırlık işleri genel, hususi ve fenni şar • 

brakmak lazıııı geliyor. Yalnız ı · · k · ı h ı· ı b d Ancak müzakeratı yakından ta- --------------1 nı:..-ne erı, proıc, eşı u asasi e una müteferri diğer evrak dauesin e 
şu satırlara nihayet verirken iliı- · " "] kt' 

kib etmek ve mukarrera!ı der - lstanbul ikinci icra memurluğuı,. goru ece ır. 
ve edile;::a'< tir nokta var: Hafif M kk hal Prağa bildirmek ve ayni za- dan: uva at teminat (148) liradır. 
lıarb gemilerinde sür'ati azami ı· kl'J , (1000) ı manda Daladye ve Çemberlayn- Dördüncü vakıf hanında birinci ste ı erın en az iralık bu işe benzer iş yaptığına dair ida· 
dereceye çıkarmak fikri tatbik e- ı · d 1 ld • k ı f •· nin nihai kararlarına yakından katta 34 numaı·alı odada iken el - re erın en a mış o ugu vesi a ara istinaden stanbul ViMyet.ınc c,.· 
diliyor. Sür'at, sür'at. .. Böyle ha- · ıt t ın· d (8) ·· vakıf olmak üzere Çeklerin Mü- yevm ikametgahı meçhul Hüsc - sı me ar ın en gun evvel müracaatla alınacak ehliyet ve 938 yı-
fif ve seri ı:wmileri idare için de l ·ı T' d 'k ı ·ı ı nihe bir mümessil göndermeleri- 1yin Ceme: ına aı ıcaret o ası vesı a arı e ge melerı. (6744) 
yepyeni bir usullN· tatbik edile- · 

ne Alman hükumetinin müma - 1 Istanbul l'akıflar müdürlüg- ünün 
cek. İstikbalin deniz Iıarbleri bu 

dır. gidişle sür'at harbi olacak de - ~ /12/937 tarih ve 15632 numara ile 
ÇEK BAŞVEKİLİNİN NUTKU mektir! 1 Istanbul altıncı noterliğinden tos -
Prağ 29 (A.A.) - Halihazırda -·---· dıklı kontratla size icara verdiği 

vukua gelmekte olan hadisat do- } dördüncü vakıf hanı birinci katta 

' :- . - ' . ·~ - . ,;-: . .. . _;:. . -

lyaısile General Syrovy tarafın- Ö Üm memleke·. 34 numaralı odanın kira müd
dan radyoda söylenecek nutkun d deti bittiğinden tahliyesi ta-
telıir edilmşi olduğu bildirilmek- tin en a.da m lebile icraya veki müracaati üze- % 

te~irWcmet, dün Reisicumhurun ri- kaçırmak ::i s:~:~:~~~t~7z~!ta~eç~:ı~~~~i İle SA=BA H ÖGLE, AKŞ AJ\tf 
yaseti altında toplanmıştır. Siyasi 15 inci sahifeden devamı dolayısıle teblıg edılememış ve h t. Ve 
komisyon azasından Hodza, Kor- Rahibler kendi kıyafetlerinli bı- mer~!ce bir ay müddetle ilanen 1 er yemekt en son ra muntaz 81man dh l er f ,.l;r i 
ni, Biyeşin, Jezeh ve Derer ve hü-· raktılar. Papazlar da kocamın es- teblige karar veril":'iştir... . , ı fırç a layı nı;ı. 
kmete müzahir olan fırkalar re- bl . . 1 d' İ t b Yukarıda yazılı kıra muddetı bıt-va arını gıyımş er ı. ş e u su- . 
isleri bu toplantıda bulunmuş _ retle kıyafetlerini değiştirerek mış ~lan odanızı işbu ilan tarihin- DEVREDİLECEK İHTİRA , , _ 
]ardır. . _ k _ den Hibaren bir ay içinde tahliye ı Istanbul Aslıye mahkemesı Aıtırı 

vapura gırmege ve açmaga mu- BERATI H k k d · , 
RUSLAR BEYNELMİLEL ff k ld 1 K d b d ve teslim etmeniz ve kiranın yeni- cı u u aıresınden: 

, va a o u ar. a ın un an son- 1 , _. G · d .. 1 ... t" " k . H ıuP 
KONFERANS ISTİYOR 1 .1• d' endıgıne veya uzatıldığına dair • emı emır erı or usu ama ç·-ı uriye tarafından kocası o 

ra şun arı ı ave e ıyor: . · · · b .. · · J{' 
Moskova 29 (A.A.) - Tas a _ . bll' itirazınız varsa yine bu müddet vısının ve una mumasıl mevaddın mukaddema Istanbul Kadırga a· 

- Ispanyadaki cumhuriyetçi - f d · d"k"lm ' ]" h kk d k' il · 
Krik'in Potemkin' i ziyaret ede- ler zevcemin Barselondan çıkıp ~ar ın b~ldyazı ı~e ve::a şifahen .?a - 0 .u. e~ usu u

1
• a

2 
'lkınt a ,' 19ıt2

1

9- ı tibsinan mahallesi çıkmaz Çeşme dso· 
rek ya hükftmet veya devlet re- , , .. , ıreye ı ırmenız lazımdır. Mud - ra ıçın a nmış O an ı eşrın kak 23 numarada Tıb talebe yur \l 

gıtmesıne musaıd davrandılar, Fa- d · · d · , t 'h 1008 l iht' b ı , , d isinin Hitler ve Beneş'e Ruzveltin et ıçın e ıtırazda bulunmaz ve arı ve numara 1 ıra era- terzısi Melek gel ini Sıdıka nezdırı e 
kat Franko tarafı kocamı ele ge- tabi' · . . t 'ht' tı·ğ· h k k b k , ' müracaatına mümasil bir müra - . , . . ıye etmezsenız veya ıtırazınız ının ı ıva e ı ı u u u ere iken halen ikamet iihı belli oıırıı-

caatta bulunmasını taleb etmış· çırmek ıster, hatta kendısıne ha- refolunursa müddetin hita d başkasına devir ve yahut mevkii 1 · . g ırıa 
. _ mm a .. . , , . . !yan Arıf aleyhıne açılan boşan 

olduğunu haber vermektedir. ber yolladılar ki eger Frankonun zorla tahliye oluna'Cağı 38/2840 nu- fille konmak ıçın ıcara dahı verıle- . a]ı-
Potemkiıı, Sovyet hükı1meti - merkezi olan Burgosa gelirse ora- maralı tahliye emrinin tebliği ma- bileceği teklif edilmekte olmakla d~vasının ıcra kılınmakta oları t t 

nin, birleşik Amerika hükumeti- radan da bi.:çok kimseleri kaçır- kamına kaim olmak üzere ilan o- bu hususta fazla malı1mat edinmek kıkatının 30/4/938 tarihli tahkıl<a 
nin teklifini sempati ile karşıla- mak fırsatını elde eder diye. Fa- lunur. (10602) 

1 
istiyer.lerin Galatada, Aslan ilan celsesinde iki tarafın da hazır bU-

makla beraber beynelmilel bir kat dostları kocamı ikaz ettiler. İstanbul ikinci icra memurlu 5 nci kat 1-3 numaralara müracaat lunmamasına mebni dosyanın ırıu· 
konferansın derhal içtimaa da • Çünkü oraya gidince öldürülmek ğundan: - eylemeleri ilan olunur. ameleden kaldırılmasını müteakip 

vetini muahhar bir tecavüzün ve tehlikesi de vardı. Çünkü cum - Hakkı hapis suretile merhun olup DEVREDİLECEK İKTİRA bunlardan mumaileyh Huriye ta· 
yın, e bir cihan harbinın· o"nu"ne geç hurıyet,ilere hizmet etmiştir. , , !· 

- ' bu kere paraya çevrılmesine ka - BERATI rafından dava usulen yenilenmıŞ 0 

mek için müessir bir çare addet- l========================I 1 İ 3 at 
rar veri en stanb. ulda Dördüncü •Lokomotif k&zanı ve yahut ben- makla tahkikatı 4/10/938 salı s • 

mekte olduğu cevabını vermiş - (D lTk d d ) Vakıf h 
1. ış po ı ı a aıı evam a'.1' methalınde kan~pe, kol- zeri mevad için iğnelenm;ı karr.a çi- 10/30 a bırakılarak yenileme arzu 

;~ANSIZLAR MUSSOLİNİYİ tom tevdi etmesi nevinden b: tuk ve hır adet yazıhane~'ın" açik viler imali usıılÜ• hakkındakı 'l.tira hali suretiyle davetiye nüshai sa· 
ÖVÜYORLAR hareketle sul hu tehlikeye düşür- ~~t~rm~~ı 1~101938 salı gunu saat için alınmış olan 21 ilkteşrin W29 niyesi mahkeme divanhanesine a; 

Parı·s 29 (A.A.) - Petı't Parı' - .. .. ı· t b k d d an e adar yapılacaktır. Bu t 'h 1002 1 ih , sılmıştır. Adı geçen Aıifin yevırı 
muştur. ş e u no ta a ünyanın arttırmada mezkur eşya mu _ arı ve numara ı tıra beta- t 

Figaro gazetesi, yazıyor: sempatisi Almanya ile beraber hamme d • , . .. d . tının ihtiva ettiği hukuk bu kPie muallakda mahkememizde h•
21 

I,k n egerının yuz e yetmış - .. ·- ·ııe 
tıhaını icab eden müşkülat, olanıaz. Ve eğer Çcınbcrlaynin beşini bulmadığı takdirde ikinci btşkasına devir ve yahut mevkii bulunması !uzumu teblıg yerı 

büyüktür. Vaziyet, vehamet ve garanti teklifinden sonra da Al - açık arttırması 13-10-938 de per- fiile konmrk için icara dahi verııe. geçmek üzere iliın olunur. 937/2428 

ciddiyetini muhafaza etmekte - manva Çekoslovaky k t b ...,. , aya arşı a - şem e günü ayni saatte yapılacak- bileceği teklif edilmekte olmakh --- - --- - - - - -
dir, Daladye, bu çetin müzakere- arruzda ısrar ederse, biiyük bir tır, Alıcı olanlar muayyen gün ve bu hususta fazla malumat edinm.-k Sahip ve neşriyatı i.d~re ear.< 
!erde memleketimizi' temsil edi- harbin mes'uliyetini, insanlıg" a ve tt h 11 . d h Bili muharnn sa e ma a ın e azır bulunacak istiyenlerin Galatada, Aslan Han . . 
yir. Kendisinin arkasında bütün tarihe karşı yiikleıımiş olacaktır. E 38/1297 No. ile memuruna müra _ 5 nci kat 1-3 numaralara müracaat ETEM iZZET BENIC 
Fransanm bulunmaktMhr A ş ESMER 

· · • caatları ilan olunur. (10601) eylemeleı·i ilıb> olunur.. Son Tr.le:ı:af Matbaası 



•• 
, 

S i ya·si Sabah Gazetesi 

• 

. 

Memleketin en tanınmış ·gazetecileri ve 

m uharrirleri ~arafından neşredilecektir 

3 BiRiNCi TEŞRiN 

PAZARTESi GUNU ÇIKIVOR 

' ' ' - ~· ;· •• ; • 1 
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SAÇ BOYALAR! JUVANTIN 
Kumral ve siyah olarak saçlara tabll surette 

istenilen rengi verlr.Sabittlr,sıhhf v• zararsızd~r . 

INGİLIZ KANZUK ECZ~.NESI 

........ --. ;,.,,_· 

istiklal Lisesi Direktörlüğünden : 
f- İlk; Orta ve Lise kısımlarına yatılı veya yatısız kız ve erkek talebe kaydına devam olunmaktadn 
2 - İstiyenlere mektebin kayıd şartlarını bildiren tarifname parasız gönderilir. 

Adres: Şehzadebaşı Polis karakolu ark-. Telefon: 2253" 

EMLAK VE EYTAM Bt~NKASINDAN: 
Yeri No.su 

• 

ııoE iZBA K 
~~~·· 

AKAY işletmesinden: 

Adalar ve Anadolu kıyısından 
dönüt göç nakliyat• 

.. iş
Adalardan ve Anadolu kıyısandan şehirdeki evlere kadar goç 

Beyoğlu - lstanbul 1 ·--...-....--·--
Esas 
No. 

100 Büyükada Nizam Nizam de
resi 4929 M2. 

Eski Yeni 

19 19 

Nev'i 

Kuyulu bahçe 

Depozitosu 
Kıymnti T. L. 

1000 200 

!erile ilkbaharda yazlığa giderken yapıldığı gibi Antalya Umumi Nak
. l yapıliyat Türk Anonim Şirketi tarafından kolay ve ehven şeraıt e 

lacaktır. 

Bir büyük parçanın nakil ücreti: Yüz yirmi kuruştur. 

Gayrimenkul Satış ilanı 
lstanbul Emniyet Sandığı 

Direktörlüğünden: 
Bayan Fatmanın Sandığımızdan 18014 hesap numarasile aldığı 800 

lira borcuna karşı birinci derecede ipotek edip vadesinde borcunu ver
mediğinden hakkında yapılan takip üzerine 3202 numaralı kanunun 
46 cı maddesinin matufu olan '.10 cı maddesine göre satılması icabeden 
Hocapaşada Hocapaşa mahallesinin Nöbethane sokağında 491 kütük 10 
pafta 4 ada 21 parsel ve eski 5 mü. yeni 5 numaralı kağir bir evin ta
mamı ile ayni mahalde ve ayni pafta .ve adada 492 kütük 22 parsel ve 
eski 5 yeni 7 kapı numaralı diğer kağir bir evin tamamı her biri müs
takilen ve ayrı ayrı şartnamelerle bir buçuk ay müddetle açk arttır
maya konmuştur. Satış tapu sicil kaydına göre yapılmaktadır. Arttır
maya girmek istiyen eski 5 mü. yeni 5 kapı 21 parsel numarasına 67 ve 
<!Ski 5 yeni 7 kapı, 22 parsel numarasına da 133 lira pey akçesi verecek
tir. Milli bankalarımızdan birinin teminat mektubu da kabul olunur. 
Birikmiş bütün vergilerle belediye resimleri ve vakıf icaresi ve taviz 
bedeli ve tellfiliye rüsumu borçluya aittir. Arttırma şartnameleri 3/10/ 
938 tarihinden itibaren tetkik etmek istiyenlere Sandık hukuk işleri 
servisinde açık bulundurulacaktır. Tapu sicil kaydı ve sair lüzumlu 
malılmatta şartnamelerde ve t<ll<ip dosyasında vardır. Arttırmaya gir
miş olanlar, bunları tetkik ederek satılığa çkarılan gayrimenkul hak
kında her şeyi öğrenmiş ad ve itibar olunur. Birinci arttırma 21/11/938 
tarihine müsadif pazartesi günü Cağaloğlunda kain Sandığımızda saat 
14 ten 16 ya kadar yapılacağından muvakkat ihale yapılabilmesi için 
teklif edilecek bedelin tercihan alınması icabcden gayrimenkul mü
kellefiyeti ile sandık alacağını tamamen geçmiş olması §arttır. Aksi tak
dirde son arttıranın taahhüdü baki kalmak şartilc 9/12/938 tarihine 
müsadif cuma günü ayni mahalde ve ayni saatte son arttırması yapı
lacaktır. Bu arttırmada gayrimenkul en çok arttıranın üstünde bırakı
lacaktır. Hakları tapu sicillerile sabit olmıyan al.fıkadarlar ve irtifak 
hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masarife dair iddi
alarını ilan tarihinden itibaren yirmi gün içinde evrakı müsbitelerile 
beraber dairemize bildirmeleri lazımdır. Bu suretle haklarını bildir
memiş olanlarla hakları tapu sicillerile sabit olmıyanlar satış bedelinin 
paylaşmasından hariç kalırlar. Daha fazla malıimat almak isteyenlerin 
937 /273 dosya numarasile Sandığımız hukuk işleri servisine müracaat 
etmeleri lüzumu ilan olunur. 

• •• 
DİKKAT 

Emniyet Sandığı; Sandıktan alınan gayrimenkulü ipotek göster
mek istiyenlere tahmin edilen kıymetin yarısına kadar ikraz yaparak 
nsulü'ne göre kolaylık göstermektedir. (6937) 

Zonguldak Vakıflar 
Müdürlüğünden 

Kapalı zarf usulile bina inşaatı Eksiltme ilanı 
1- Zonguldakda Vakıf arsa üzerine inşa ettirilecek apartıman bi

nası inşaatı temel kısmı vahidi fiyat ve diğer aksam maa müştemilat 
toptan götürü olarak kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

2- Keşif bedeli (79.180) lira (24) kuruştur. Bunun (9397) lira (6) 
kuruş vahidi fiyatla olan temel için ve (69.783) lira (18) kuruş da di
ğer götürü aksamın inşası içindir. 

3- Bu binaya ait şartname ve evrak şunlardır: 
A - Fenni ve hususi şartname, şartnameye bağlı eklenti, 
B - Mukavele projesi ve projeye bağlı vahidi fiyat cetveli, 
C - Eksiltme şartnamesi, 
D - Proje. 

4- Yukarda yazılı evrak Ankarada Vakıflar Umum Müdürlüğü, 
İnşaat müdürlüğünden, İstanbulda İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğün
len, Zonguldakda Zonguldak Vakıflar Müdürlüğünden (3) lira (96) 
.kuruş mukabilinde alınabilir. 

5- Eksiltme 17 Birinciteşrin 938 tarihine rastlıyan pazartesi 
günü saat 15 de Zonguldak Vakıflar Müdürlüğünde toplanacak inşaat 
~omisyonunda yapılacaktır. 

6- Muvakkat teminat (5209) lira (1) kuruştur. 
7- Bu eksiltmeye girecek olanlar 1938 senesine ait Ticaret odası 

vesikası ve 1938 yılına ait olarak Nafıa Vekaletinden alınmış ve en aşa
tı (60.000) liralık tek bir bina inşaatını yapmış ve muvaffak olmuş bu
lunduğunu bildiren yapı müteahhidliği vesikası göstermesi ve bizzat 
Yüksek Mimar ve İnşaat mühendisi olması veya bunlardan birile müş
tereken teklif yapıp mukaveleyi birlikte imza etmeleri Iazımdır. 

8- Teklif mektupları 17 / Birinciteşrin / 938 pazartesi günü saat 
14 e kadar Vakıflar Müdürlüğünde toplanacak İnşaat komisyonu Reis
liğine makbuz mukabilinde verilecektir. 

9- Kapalı zarfların ihzarında, teklif mektuplarının yazılışlarında, 
zarfların tevdiinde ve posta ile gönderilmesinde talihlerin 2490 sayılı 
kanunun 32, 33, 24 üncü maddelerine harfiyyen riayet dmeleri lüzumu 
ilan olunur. (6977) 

~-------...,,,,, ..... ~-------~-
İsta rı bul Belediyesi ilan 1 arı 1 

Beyoğlu hastanesine lüzumu olan ve hepsine 2225 lira bedel tah
min edilen 90 kalem ilaç açık eksiltmeye konulmuştur. Listesile şart
namesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler N90 numaralı 
kanunda yazılı vesika ve 166 lira 88 kuruşluk ilk teminat makbuz veya 
mektubile beraber 6/10/938 perşembe günü saat 14 buçukta Daimi En-
cümende bulunmalıdırlar. (i) (6684) 

** Keşif bedeli 1272 lira 85 kuruş olar Erenköy istasyon yolunun ta-

104 Büyükada Nizam .A§ıklar yo
lu 12140 M2 

106 Büyükada Nizam Nizam cad
desi 1573,50 M2 

118 Büyükada Tepeköy mahallesi 
eski Ebe yeni Öreke so. 194 
M2 

149 Kasımpaşa Eyyühüm Ahmet 

efendi mahallesi Cami sokak 
37,50 M2 

150 Kasımpaşa Eyyühüm Ahmet 

efendi mahallesi Cami sokak 
42,75 M2 

152 Büyükada Ayanikola caddesi 
70 M2 

153 Büyükada Ayanikola caddesi 
2605 M2 

154 Büyükada Ayanikola caddesi 
1320 M2 

185 

215 

216 

240 

Beylerbeyi Bostancıbaşı Ab
d ullahağa sokak 
Kandilli Mezarlık sokak (es
kı 50 dönüm 349 arşın) karşı
lığı 46150,50 M2. 

Kandilli Mezar !ık sokak (es
kı 70 dönüm 806 arşın) karşı
lığı 64793,05 M2 
Ahırkapı Ahırkapı meydanı 
734 M2 

256 Büyükada Cami mahallesi 
Çakır çıkmazı 9550 M2 

294 

303 

Büyükada Meşrutiyet mahal
lesi Zühre sokağı 571 M2 

Heybeliada Turyolu 5398 M2 
304 Heybcliada Turyolu 15905 M2 
305 Heybeliada Turyolu 3977 M2 

306 Büyükada Bayır sokak 182,50 
M2 

310 Kocamustafapaşa Ramazan 
efendi ve Sazende sokak 

311 

321 

329 

Beykoz Yalıköy eski Naimbey 
yı:ni İsakağa sokak Karakol-
hane arsası 215,50 

Büyükada Meşrutiyet Kevkep 
bey Çamlıbel sokağı 128 M2 

Büyükada Yalı mahallesi Per-
vane sokak 34 M2 

330 Büyükada Yalı mahallesi Per· 
vane sokak 67.fiO M2 

337 

338 

339 

340 

Büyükada Yalı Küçük kara
kol sokağı 10,50 M2 
Kınalıada Yalı caddesi 4796 
M2 

Kınalıada İkiağa sokak liman 
çıkmazı 3524 M2 
Kınalıada liman çıkmazı 1763 
M2 

453 Büyükada l\1a'1en Ayanıkola 
49, M2 

454 

455 

Kocamustafapaşa Katib Mus
lahiddın mahallesi Hekimoğ
lu Alipaşa caddesi 55.50 

Beylerbeyi Bostanba~ ı Abdul
l&hağa Kalaycı sokak (eski 
260 arşın karşılığı) 149,37 M2 

467 Küçükpazar Rüstempaşa ma
hallesi 35 l\12 

556 Büyül:ada Karanfıl mahallesi 
Karanfil sokak 2094 M2 

558 Büyükada Nizam mahallesi 
Yucatcpc sok~k 2031.25 M2 

559 Büyükada Nizam, Nizam cad
desi 2762 M2 

560 Büyükada Nizam, Nizam cad
desi 866 M2 

621 Edirnekapı 

mahallesi 
1016,15 M2 

Hacı Muhiddin 
Yusufağa sokak 

638 Vaniköy Vaniköy caddesi 1 
hektar 3132 M2 

20667 Büyükada Maden Türkyıl -
maz sokak ~150 1\12 

668 Büyükada Maden Yılmaztürk 
sokak 1238,50 M2 

~0673 Beyoğlu Fatmahatun Gümüş 
suyu Gazhane yokuşu 

Beyoğlu Katib Mustafa Çele
bi mahallesi Baltacı çıkmazı 
Şişli Feriköy I ınci kısım Pa-

675 

677 
şa caddesi yeni Bozkurt cad
desi 137, 77 M2 

5 

11 

38 

311 mü. 

32 mü. 

32 mü. 

54 

26 

27 

1 

'1 

1. 2, 3 

1 mü. 

3, 5, 7 

3, 5, 7 

58 

240 

5 

3 

69 

11 

41 
Taj 41 

43 
Taj 43 

72/2 

26 

26 

66 

3/2 

16 

7 

8 
6 

2 

2, 36, 7 

53 

o 

6 

57 

3 

1 

266 

5 

32 

1 

2 

5 

1 

7, 9, 11, 13, 15 1-3 

3 

39,41 

3 

25 

7 

5,7 

62 

41 

5, 5, 5/1 
Taj 14 

31 

2 Taj 

Çamlık 

fundalık 

Bahçe 

Bahçe 

Evin 3/4 hissesi 

Evin 3/4 hissesi 

Denizden· dolma 

rıhtım arsası 

Arsanın 

760/480 •ehmi 
Arsa 

Kayıkhane 

Tarla 

·rar!a 

Arsa ve bahçe 

Arsa 

Arsa 

raıla 

Tarla 
• 

Arsa 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Çakıllı arsa 

Arsa 

• 

Denizden dolma arsa 

Arsa 

• 

1 ... rsa 

Taş ocağını havi arsa 

Bahçe 

Tarla 

Arsa 

• 

• 

Çakıllık ve arsa 

Bahçe 

Ahır 

Arsanın 4/5 hissesi 

Arsa 

1821 

400 

384 

900 

700 

70 

500 

300 

337 

1000 

1400 

2200 

72 

571 

1200 
2000 
800 

182 

153 

107 

128 

34 

67 

40 

480 

350 

175 

49 

100 

74 

175 

524 

203 

450 

250 

203 

2000 

322 

309 

2000 

364,20 
ıvıüracatlt yeri: Şirketin bütün şube ve teşkllAtı 

Telefon : 24220 • 238(11 
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ISTANBUL ŞUBESiNDEN: 

76.80 

İstanbul Liman İşletmesine ait Kuvvet motörü ile Saka su vapuru 

ve Ejder romorkörü hali hazırile ve oldukları yerde teslim şartile pa
zarlıkla satılacaktır. Pazarlık 17/10/938 günü saat on beşte Materyel 

dairemizde yapılacaktır. İsteklilerin şeraiti anlamak üzere her gün ve 
pazarlığa girmek üzere de yukarıda yazılı gün ve saatte Materyel da
iremize müracaatleri. 

180 

143 

14 

100 

60 

Gayrimen:,ul Sa'ış ilanı 
lstanbul E-r.a.~yst Sanc!ı;lı 

o-r')k'ör!U'"ü ~en: 
Bay Mahmudun Sandığımızdan 23220. hesap numarasile aMığı ~~~ 

lira borca karşı birinci derecede ipotek cdıp vadesınde borcunu ode 
diğinden hakkında yapılan takip üzerine 3202 numaralı kanunun 46 C:1 

maddesinin matufu 40 cı maddesine göre satılması i~abeden Kadı~o-
yünde Göztepede Sahrayıcedid Merdiven köyü göztepe. •Kayışdagı• 

· · l b h r h p bır 67,40 Yeni Çakıl sokak eski 24 yenı 46 en yem 5 numara ı a çe ı a şa 

200 

280 

440 

14 

evin tamamı bir buçuk ay müddetle açık arttırmaya konmuştur. Satı~ 
tapu sicil kaydına göre yapılmaktadır. Arttırmaya girmek isteyen 5 
lira pey akçesi verecektir. Milli bankalarımızdan birinin teminat mek-
tubu da kabul olunur. Birikmiş bütün vergilerle belediye resimlerı ve 
vakıf icarcsi ve taviz bedeli ve tellaliye rüsumu borçluya aittir. Arttır· 
ma sartnamcsi 2/10/938 tarihinden itibaren tetkik etmek isteyenlere 
SanJık hukuk işleri servisinde açık bulundurulacaktır. Tapu sicil kay· 
dı ve sair lüzumlu izahatta şartnamede ve takip dosyasında vardır. Ar:· 
tırmaya girmiş olanlar, bunları tetkik ederek satılığa çıkarılan gayrı· 
menkul hakkında her şeyi öğrenmiş ad ve itibar olunur. Birinci arttır· 
ma 18/11/938 tarihine müsadif Cuma günü Cağaloğlunda kain Sandı· 
ğımızda saat 14ten 16 ya kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale yap'.Jabıl~ 

114.20 1 mesi için teklif edilecek bedelin tercihan alınması ıcabeden ga.vrımcn 
kul mükellefiyeti ile sandık alacağını tamamen geçmiş olması şarttır. 

Aksi takdirde son arttıranın taahhüdü baki kalmak şartile 8/12/9:38 ta
rihine müsadif perşembe günü aynı mahalde ve ayni saatte son art~ır
ması yapılacaktır. Bu arttırmada gayrimenkul en çok arttıranın üstun· 

240 
400 
160 

36,40 de bırakılacaktır. Hakları tapu sicillerile sabit olmıyan alakadarlar ~e 
irtifk hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masarife daır 

30,60 iddialarını ilan tarihinde nitibaren yirmi gün içinde evrakı müsbitde
rile beraber dairemize bildirmeleri lazımdır. Bu suretle haklarını bıl· 

21 40 ı dirmemiş olanlar la hakları tapu siciller ile sabit olmyanlar salı§ bede-
' linin paylaşmasından hariç kalırlar. Daha fazla malUmat almak .is.te· 

yenlerin 938/432 dosya numaarsile Sandığım7 hukuk işleri servısıne 

müracaat etmeleri lüzumu ilan olunur. 
~- . 
6,80 

13,40 

• • 
DİKKAT 

Emniyet Sandığı; Sandıktan alınan gayrimenkulü 
mek istiyenlere tahmin edilen kıymetin ·yarısına kadar 
usulüne göre kolaylık göstermektedir. (6938) 

ipotek göster· 
ikraz yaparak 

8 96 'I I r.his~rlar U. Müdürlüğüııden: I 
70 

35 

9,80 

20 

14,80 

35 

104,80 

41,60 

90 

50 

41 

400 

64,50 

61,80 

400 

~·--~~-----------------------------------------Muhammen Be. Muvakkat T. Eksiltmenin• 
Beheri tutarı temi.ıatı şekli saati 

Cınsi t..iktarı 

L. K. S. L. Kr. L. K. 

Kuru ot 25.000 kilo -.2.rn 515.- 40.88 Açık eks. 
Kırmızı çizgili 90.000 metre-.9.25 8325 624.38 kapalı zarf 

15.15 
!6 

kanaviçe k 
1 - Şartnamesi mucibince satın alınacak 25.0000 kilo kuru ot açı 

eksiltmiye, şartname ve nümunesi mucibince alınacak 90.000 metre 
kırmızı çizgili kanaviçe kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. .. 

il - Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hizalarında gos
terilmiştir. 

III - Eksiltme 3/X/938 tarihine rastlıyan pazartesi günü hizala
rında yazılı saatlerde Kabataşta levazım ve mubayaa\ şubesindeki aJını 
komisyonunda yapılacaktır. 

IV- Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alın~
bileceği gibi kanaviçe nümunesi de görülebilir. 

V - Açık eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin % 7,5 güvenme 
paralarile birlikte eksiltme için tayin edilen gün ve saatte komisyon~ 

gelmeleri, ve kapalı zarf eksiltmesine iştirak etmek istiyenlerin de 
mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile %7,5 güvenme parası 
makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek olan kap~~ı 
zarfları eksiltme günü en geç saat 15,30 a kadar adı geçen alım konıı>· 
yonuna makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. ·6579• 

••• 
I - İdaremizin Yavşan tuzlasında şartname ve projesi mucibi'.'.: 

yaptırılacak Revir - Doktor evi ile ilk mektep binası inşaatı her ik• ış 
birden kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

lI - Keşif bedeli Revirin 7238.25 lira ve ilk mektep binasın~~ 
10475.52 lira ki heyeti umumiyesi 17713 lira 77 kuruş ve muvakkat tert' 
natı 1328.54 liradır. de 

III - Eksiltme 3/X/938 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 11 
Kabataşta Levazım ve Mubayaat şubesindeki Alım komisyonunda yapı
lacaktır. 

1 
r 

lV - Şartname ve projeler 89 kuruş bedel mukabilinde İnhisar a 

291,49 58,29 
Levazım ve Mubayaa! şubesile Konya ve Ankara Başmüdürlüklerinden 
alınabilir. . 

688,85 137, 75 
V - Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin fenni evrak ve vesaikinı 

ihale gününden 3 gün evveline kadar İnhisarlar İnşaat şubesine ibrat 
ederek ayrıca münakasaya iştirak vesikası almaları lazımdır. mimine ait açk eksiltme 10/10/938 pazartesi gününe uzatılmıştır. Keşif 

evrakile şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 
sayılı kanunda yazılı vesikadan başka en az bin liralık bu işe benzer iş 
yaptığına dair Nafıa Müdürlüğünden ve 938 yılına ait Ticaret . odası ve
&ikalarile 95 lira 46 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile bera
ber yukarda yazılı günde saat Jd 'ıııculrt; Daimi Enri;m,.nri" bulunma-

İzahatı yukarıda yazılı gayri menkullerin peşin bedelle satışları 10/l0/1938 Pazartesi günü saat 11 de 
yapılacaktır. 

VI - Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ve 5 inci maddede 
yazılı inşaat şubemizden alınacak eksiltmeye iştirak vesikası ile mu,•ak-

ihrva e-kat güvenme parası makbuzu veya banka teminat mektubunu ı 

lıdırlar. (6982) 
İstekli olanların hlza!arında yazılı depozito akçesini veznemize yatırarak 

yanlarında üçer iotoğrafla nüfus tezkerelerıni getirmeleri. 
ıırttırmaya girmeleri 

decek olan kapalı ~arfların eksiltme günü en geç saat 10 a kadar yuka'. .. 

ve da adı geçen Komisyon Ba•l<anHiına makbuz 'Ilukabi!inde verilmesi 1"' 
zımdır. •6493· 


