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SAGLIK KUPONU 
BiL kupontLn yinni tanesini toplayıp 

idaremize getiren okuyuculanmız SON 
TELGRAF'ın birinci sınıf mütehassıs. 1 lan tarafından meccanen tedavi edile • 

1 
ceklerdir. Kuponlar, her gün idarehane. ı 
mizde deği§tirilmektedir. 

Sayı: 470 
Yazı işleri: Te•efon 20827 

İstanbul Cağaloğlu Nuruosınaniye No: 54 
En sen Telgrafları Ve Haberleri Veren Akşam Gazetesi lcıare- itan: Tel. 20827 

Telıcraf : İst. Son Telgraf 

ariste bugün Hatay davası son şeklini alıyor 
Fransız Hariciye nazırı 

müzakere 
ile elcimiz 

' 
arasında kat'i neticenin bugünkü 

sonunda alınması beklenmektedir .. 

rihtil8fımız tek nokta 
dedir: Hataya girecek 

üzerin
Türk 

Askerlerinin sayısı .• 
Ankara 29 (Hususi muhabirimizden, makineye verirken)- Fransız Hariciye Nazırı ile Paris Büyük 

llçimiz Suad Oavaz arasında bugün cereyun ed<cck ınüli\katta kat'i neticenin alınması bekleniyor. İhti· 
l~fımız bilkuvve bütün safhalarda halledilmiş sayılmakta ,.e ihtilaflı olarak ancak geride kalmış bulu. 
ban Halaya girecek Türk askerinin miktarı üzerinde d~ bugün Pariste uyuşulacağı galib bir ihtimal 
•larak görülmektedir. Netice, arzu ettiğimiz şekilde olursa Paris elçimizin iş'aratı üzerine Celal Bayar 
&lecliste bugün beyanatta bulunacak ve istihsal olunan vaziyeti ve neticeyi millet vekillerine bildire. 
<ektir. 

Antakya 29 (A.A.)- İki Alevi reisinin siyasi tarıılturları ara>ında Llyanie kasabasında şiddetli bir 
~arııı~ma "lmuştur . 

., Nclicedc 3 kişi ölmüş, 5 ki,i de ağır surette yaralamm~tır. 

Meclisin tatili ancak IMeb'uslarımız İspanya işini halletmeğe gayret 
eden İngiliz Baş,kkili 

buakşam belli olacak l~tihabdaireleriney ab;;~1 
Af kanununun müzak~resi~d~ Gıdecekler Gönüllüler 
nıeb'uslara tam serbestı verıldı 

'1eclls bu gece tatil kararı verdis)i 
teıkdirde Baıvekll büyük ohemmiyetle 

beklenen nutkunu söyllyecek 

Meclis içtimai bu dakikalarda 
hararetle sürmektedir 

A.nkara 29 (Hu- • 
'-si mubabirimll, 
~lefonla bildiri • 
)or) - Tür kiye 
~~tik Millet Mec.. 

ı ağlebi ihtimal 
bııgün gece yarısı. 
~ kadar sürecek 
hır toplantıdan son 
ta tatil kararını ve 
'l!oektir. Dün Mec 
liıı Parti grupu top 
laııınazdan önce 
Ltecıisin müstace
liyctle çıkaracağı 
~unların çoklu.. 
~ azara alınarak 
'Çtjınaın cuma gü.. 
% son bulması ih. 
Gtııali kuvvetli idi. 
11a1a da bu kanaat 
'llevcud olmakla 
~raber Mecltscn 
lıltı bir çalışma ile 
'e lcab ederse ge
te y arı.•ına kadar 
~lıınaı:u sürdüre. 

1tk tatıl kararını 
~erıncsi de galib 
bir ihtimal dahi -
llııde görülmekte -
dır. Hakiki vaziyet 
aııcak Meclisteki 
lıiina.kasaların ala-
tağı şekle ve çı _ MPdls kapanırken mühim beyanatta bulunarak 
~•cak vaziyete gö. itimad istiyecek olan Başvekil C. Bayer 
re geç vakit tayin edilebilecektir. tima teakub edecek, yarın veya !).. 

Bilhassa yüzelliliklerin affı hak. bür gün nihayetlenecektir. İçtima 
kuıdaki kanun üzerinde uzun mü- bugün nihayet bulduğu takdirde 
llakaşalar cereyan edeceği için bel. Başvekil Celal Bayar Mecllate 
ki de Meclisin birçok saatlerini bu memleketin dahili ve harici va -
kan un almış olacak ve bizzarur İÇ- (Devamı 6 mcı sahUede) 

Litvanya ile Almanya 
arasında bir hadise 

litvanyadakl Almanlar nümayif yap
, tılar, tiddetli bir arbede oldu, 

ölenler, y ralananlar var 
(Yııaw alımcı sahifemizde) 

Yeni şeker fabri
kaları kurulacak 

Köylerde bile 
Halkevleri 
Açılacak 

Ankara 28 (A.A.) - C. H. par. 
tisi Kamutay grupu 28i6/938 de 
öğleden evvel Antalya saylavı Dr. 
Cemal Tuncanın reisliğındc top. 
landı. 

Kürsiye gelen Başvekil Celal 
Bayar, memlekette programa ye
niden bağlanması düşünülen sa -
nayi hamlelerinden ve bu arada 
§arkta ve garpta açılacak yeni 
veker fabrikalarının ve pancar 
zirutinin yapacağı iktısadi ve 
zirai faydalardan bahsederek bu 
faaliyete bir an evvel başlamak 
için bu sanayiin istilzam ~ttiği 

himaye prensipi üzerind~ izahat 

ispanyadan 
Geri çekilecek 
Frankiatler 
lıerliyo lar. 

Saragos 29 (A.A) General a -
randa ve Garcia Valino kuman • 
dasındaki kuvveUerin pazartesi 
günü öğleden sonra birdenbire 
Ondabechi mıırtakasında müşte -
reken başladıkları taarruz, dün 
sabah bütün kuvvetile devam et
miştir. 
Akşama doğru Franko kuvvet. 

!eri Valino ordusu cephesinin ce
nubuna doğru hükfunetçller için 
pek tehlikeli bir şekilde sarkmış.. 
lardır. Taarruza taze kuvvetlerle 
devam edilmektedir. Frankistler 
Artano civarına kadar ilerlemiş -
!erdir. 

Londra 29 (A.A.) - Dün öğle
(Devamı 6 mcı sahifede) (Devamı 6 mcı Sklıilede) 

================= 
Japonlar 

Sarı nehri 
Geçmiye 
Ç 1 1 

Yazısı a ışıyor ar 6 . ncıda 

Yeni bir 
Tersane 
Kuruluyor 

Paşı>bahçede yeni bir tersane 

kurulması kararlaştırılmı~tır. 

Mısırlı atletler bugün 
şehrimize geldiler 

Mısır atletizm ekipi bu sabah 
trenle şehrimize gelmişlerdir. 

Kendileri istasyonda Fedcras -
yon mümessillerlle atletlerimiz ta. 

rafından karıılanmışlardır. Kafile 
11 atlet, iki antrenör, ve bir idare
ci olmak üzere 14 kişiden mürek. 
kebdir. 

!Hayret ve .• Teessüf! 
Refik Halid hakkındaki ·neşriyat 
Cumhuriyet ile Tan gazeteleri 
arasındaki rekabetten mi doğdu? 
REFiK HALID'IN YAZIYA VE TEFRIK.11 
YA BAŞLAMA.Si RAKiB GAZETEN11V 
SATIŞIN /DüŞüRu·RMüŞ GURULTU V.C 
PATIRTI BURADAN KOPUYORMUŞ/ .. 
•. Etem İzzet Benice •Affediyoru1, _ 

AJmıed Emin Yalman 

Y üzelliliklerln affı hakkında
ki kanun layihasının Mec. 
lise sevki esnasında ilk neş.. 

riyatı ve tahlili yapan gazete •Son 
Telgraf• oldu. Başmuharririmiz 

Üstündağ muharı~imizo izalıat 
verirken 

Vali 
Geldi • 

Atina belediyesinin daveti üze
rine Yunanistana giden İstanbul 
Vali ve Belediye reisi Muhiddin 
Üstündağ, Şehir meclisi reis ye· 
kili Necib Serdengeçti, ~ehir mec. 
lisi azasından muharrir Selami İz. 
zetten mürekkeb heyet bu sabah 
saat yedi buçukta Pireden Jima -

(Devamı 6 ncı sayfamızda) 

fakat unutmuyoruz• adlı başına.. 

kalesinde Türk milleti nazarında 
yüzelliliğin ebedi vasfını izah ede
rek hükfunetin ve Meclisin bu yol 
daki hattı hareketindeki yüksek 
manayı ifadeye çalıştı. 

Uzun günlerden sonra Cuınhu. 
riyet gazetesinde birdenbire 
cYüzellilikleri affedemeyiz. esuı 
ile hulasa edebileceğimiz bir ma. 
kale ve bir de Suriyeden g!!nderll. 
miş mektub çıktı. Onu ikinci bir 
başmakale takib etti. Bu başına• 
kalede de ayni esu müdafaa edL. 
liyor, •ilk günlerde doğrusu bu i§I 
!hına! ettik. Ü:ııerlne düşemedik. 

Şimdi uyanmış bulunuyoruz.• di. 
yen bir hüviyet de ifade ediliyor. 
du. Cumhuriyet ıazetesi b 1tün 
bunları yazar ve çizer, hatti nq. 
riyatı Mecliste meb'ualara dalı • 
tırken Tan gazeteılnin Haleb't 
telgraf çekerek Rafik Halid'in ~ 

tisaslarını sormasını ve neşretme. 
sini de tarizle karşılıyordu. Tan ı 
da da bazı mukabil neşriyat gö
rüldü. 

Son Telgraf daima tek cepheli 

~~~~~~~~~ 

Yuınııı Naii 

neşriyata taraftar olduğu ve hiç. 
bir yazısının lstinad ettiği bir iç. • 
yüz olmadığı için bu neşriyatın 
yalnız bir görüşe dayandığı zeha. 
bında idi. Meğer, biz de gaflet için 
de imişiz ve bütün bu neşriyatın 
hayret ve teessüfle karşılanacak 

(Devamı 6 mcı aahüemlıdc) 

Basın birliği kanunu 
kabul edildi 

Şükrü Kaya, söylediği mühim bir nutukta 
bilhassa gazeteciliğin ne kadar şerefli 

bir meslek olduğunu tebarüz ettirdi 
Büyük Şef de vaktile bir müd
det gazetecllik yapmışlardı. 

Ankara 29 (Hususi muhabiriırlz r 
telefonla bildiriyor) -· Dün Ka
mutayda basın birliği kanunu mii-

zakere ve kabul edildi. Türk gaze. 
tecilerini muntazam bir teşkil1ıta 

(Devamı 6 mcı sahifemizde) 

İş Bankası İstanbul şubesi direktörlüğüne ta)in edilen 
kıymetli ve genç bankacılarımızdan Bay Nejad yeni vazifesini 
teı-ellüm etmiş ve filen i~e ha lamıştır. İstanbul piya"Bsının çok 
sevdiği ,.e muvaffakl:yeti ile tanıdıjiı 'enç bankacınııza muvnf
fakiyı>t dileriz. 
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ll!j , Yıkanma temiz- Hamidiye 
,&1'1S>.EN 1 m d"nl nme Antalyada 

1 en e, 1 e Mersin 29 (Son Telgraf) - 3 

Aklımızın almadığı ve Yerlerl de 
asla alamıyacağı Ucuzlatıllyor 

bir nokta I 

Hataya girecek Türk askerinin sa. 
yısı üzarinde Fransanın endişeye 
dü9mesi nekadar manasız ise, iyice 
hüriyet ve emniyeti temin etme· 
den bizim arada yrpılacak bir se
çime taraftar elmamız da ekadar 
imkansızdır .. 

H 
Yazan : ETEM ızzET BENiCE 

atay davamızın garib bir talil var. Çok sabırlı, sulhsever 
ve hüsnüniyet sahibi oluşumuzun sanki makus bir tecel
lisi ile karşı karşıya imişiz gibi iki yıldır bir türlü ardı 

arkası kesilmiyen bir müzakere ve mücadele safhası içindeyiz. 
Her bittiğini zannettiğimiz mesele üzerinde yeniden mü

zakereye başlıyor, neticeyi alıncıya kadar bir hayli yoruluyoruz. 
Hataya girecek askerlerimizin sayısı üzerinde de iki taraf 

erkanıharbiye heyetleri arasında Antakyada cereyan eden 
müzakerelerin nihai safhaya girdiğini ve hatta Fransız şark 
ordusu ba&kumandanının Orgeneral Asım Gündüz şerefine bu 
münasebetle bir ziyafet verdiğini gazetelerimizde okuduğu -
muz bir sırada tekrar müşkülat başladığını öğrenmiş bulunu
yoruz. 

Müşkülatm Fransızlar tarafından çıkarıldığı ve Hataya 
girecek askerlerimizin miktarı üzerinde olduğu anlaşılıyor. 

Belediye bUtiln umumi 
yerlerl semtlerine göre 

sınıflara ayıracak 
Eğlence yerlerinde olduğu gi... 

ıbi; halka ve umuma mahsus di

ğer mahaller, mese!A; dinlenme, 

yıkanma, temizlenme gibi yerler 

tarifelerinin de ucuzlatılması ka. 
rarlaştırılmıştır . 

Belediye reisliği; bıı. gibi yer. 
!eri ve eğlence mahallerini; 

semtlerinı; ve iş kabiliyetlerine 

göre sınıflara ayırmağı ve her 
sınıf için; ayrı bir fiyat kaymağı 
istihdaf eden bir proje vücude 
getirmektedir. 

Bu suretle Beyoğlu gibi yer. 

!erde bu kabil müesseseler 5 sı-

nıfa; diğer semtlerdekiler de 3 

dereceye taksim ve tefrik oluna. 
bileceklerdir. 

Sebze ve meyve 
Hali sür'atle 
Gen işletili yor 

Yeniden bazı maddele
rin satışı hale alınacak 

gündenberi limanımızda bulunan 
Hamidiye mekteb kruvazörümüz 
dün akşama doğru Anhlyaya hl. 
reket etmiştir. 

\.. 

Evvelki gün Hamidiye bando -
su da belediye bahçesinde bah • 
riyeliler şerefine verilen ziyafete 
iştirak tmiştir. 

Bandonun güzel ve mU!i nağ • 
meleri bahçeyi ve civarı bir sel 
halinde dolduran binl.crce Mer -
sinli tarafından coşkun tezahü • 
ratla dinlenmiştir. 

Hamidiye Antalyada 3 gün ka
lacak ve sonra Rodosa da uğrıya. 
rak yoluna devam ~deccktir. 

Sokak or!asında 
Karısını dövdü 

K.adıköyünde Aynalıçeşme so
kağında 30 numaralı evde oturan 
Ohanis oğlu Arvadar isminde bır 
elektrikçi, dargın olduğu karısı 

Eftana'ya dün sokakta rasgelmış 
ve barış teklifinde bulunan gPnç 
kadının ricasını kabul etmediğin. 
den karısı tarafından elindeki 
şemsiye ile ve sokak o•tasında bir 
temiz dövülmüştür. 

Etraftan yetişenler, genç erke. 
ği Eftananın elinden zorla ala -
blirnişlerdir. 

Kavgacı karlın, muhakemeye 
verilmiştir. 

Gümrük Başmüdürü• 
nün seyahati 

Mudanya, Gemlik ve havali

sinde tetkik ve teftişlerde bulu.. 

nan Gümrük baş müdürü Mus. 

tafa Nuri şehrimize dönmüştür. 

Hataya girecek ve Fransız kuvvetleri ile müsavi adedde 
olarak emniyet ve inzıbatı temin ve teyid edecek Türk asker
lerinden Fransızların niçin endişe ettiklerini hala anlamış de
ğiliz. Türk dış politikasının en müteboriz hususiyeti açık olma· 
sıdır. Hatay davasında, müstakil ve Türk milletine yakışır bir 
devlet kurulmasından başka hiçbir arzu ve hedefimiz olmadı
ğını söylemiş bulunuyoruz. 

Eğer bunun dışında bir gizli kasdımız veya Hatayı ilhak 
etmek tasavvurumuz olsaydı çok daha evvelden bunu ya,pmak 
fırsat ve imkanlarını elde bulundurmaktan kaçınmazdık. 

Yumurta ve patates gibi mad. 

delerin de halde satılmasını te
min için halen genişletilmekte 

olan Unkapanı meyve ve sebze ft KuÇÜK HABERLER ~ 
hali• ne yeniden pavyonlar ilaveli'~============== 

Tarih tekerrürden ibarettir, derler amma herhalde Osmanlı 
İmparatoru Sultan Osmanın kırk katır cihaz ... diye Türk baha
dırlannı Söğüd kalesine sokup şehri fethetmesine benzer bir iş 
yapacak deii!iz, bugün için buna ihtiyacımız da yok!. 

Türk askerinin Hatayda bulunuşunu iki yıllık ve bilhassa 
ııon üç ayın gözümüzün önüne koyduğu acı tecriibeden sonra 
istiyoruz ve Hatay müstakil devletinin teşkilindeki selameti 
ancak böyle bir çarede arıyoruz. 

Hatayda tam bir emniyet ve hürriyet teessüs etmeden 
Türk ekseriyetinin seçimdeki rolünü ifa etmesine imkan yok· 
tur. Bu emniyet ve hürriyeti te•is edebile~ek olan ~dret de 
ancak kahraman Türk ordusuna mensub ınzıbat kıt alarmın 
Hataya girnıesile miimkiin olabilecektir. 

Seçimin değil, hatta tescilin ne feci tarafgirlik şartlan ve 
ne .korkunç tehdidler altında yapıldığın gö~dükten. son;a bil
ha5sa bunu istemek, ısrarla istemek, en basıt fedakarlıga kat
lanma~an istemek bizim ir,in bütün bütün v~zife oluyl!r. 

Etem Izzrt BENICE 

Türk. ingiliz dostluğu 
trafın a hararetli 

tezahürat 
Kredi anlaşması dün meclisde müzakere ve 

olduğu gibi kabul edildi 
Arlkara 29 (Hususi muhabiri -

miz telefonla bildiriyor) - Türk
İngiliz mali anlaşması dün meclis.. 
te müzakere edildi. Bu münase -
betle Türk • İngiliz dostluğu eL 
rafında hararetli teZ3hüratta bu
lunuldu. Evvela Munmmer Eriş 

siız. aldı ve anlaşmaların nasıl 
meydana geldiği ve ne gibi hü -
kümleri ihtiva eylediğ'. hakkında 
uzun ve teknik izahat verdi. 

Sonra meb'uslardan Zeki Mes
ud, Fazıl Ahmed, İktısad Vekili 
Şakir Kesebir, Bayan Benan ve 

edilmesi zaruri görülmüştür. 

Şimdiki yeni sebze hal in~aatı; 
Ey Jül nüıayetinde tamamlana. 

caktır. 

Bu kısının resmi küşadı, Cum

huriyet bayramımızda icra olu. 

nacaktır. 

Ayrıca; bu ilave inşaattan ma. 

da iliıve edilecek olan pavyon

lar da; halin Unkapanı istikame. 

tinde bulunacaktır. Bu paviyan -

!ar tamam olduktan sonra yeni -

den bazı maddelerin satışı; hale 

alınacaktır. 

Bayan Nakiye söz söylediler. 
Hatiblerin kaffesi bükümetin 

iktısadi sahadaki muvaffakiyet -
!erini tebarüz ettirdiler. Bilhassa 
Zeki Mes'ud dedi ki: 
•- İngiliz hükümetile imza. 

!anan bu mukavelename Cumhu
riyet hükümetinin siyasi ve iktı. 
sadi tarihinde mühim bir mer -
hale olarak kayde'tmek mümkün. 
dür. Türk milleti ve 1ngıliz mil -
Jeti. yekdiğerlerine itibar ediyor, 
emniyet ediyor ve karşılıklı men
faatler üzerinde kurulan bir iş 
birliği vücude getiriyor.• _ 

Bundan sonra layıh:ının madde. 
deleri okunarak kabul edildi. Mü
zakere esnasında kordiplomatiğe 

mahsus locada İngiltere sefare -
tine mensub şahsiyetlerle dün bu. 

raya gelen İngiltere hazine müs
teşarı Nikson da bulunmakta idi. 

a= 
ı seniz o da benim g;bi bakaraya 

nekadar maraklıdır. Bu gece oy -
nıyamıyacağım diye üzülüyor. 

.. ·"';'IJ, ~ • - ~. r 

ASK, HEYECAN ve 

Tefrika 
N.29 

Ne yaparsın? Yakalandık 
fı r Kere .. Haftada iki üç gece oy
namadan duramıyoruz. Her yere 
g t .. ek de ışimize gelmiyor. Ha. 

niya !iiC aramızda .. Istantul oyun. 
cuları insanı öyle oluyorlar ki. 

- Çok namuslu a•leler ara -
sıncla yapılan oyun'ardan maa -
da, yabancı bir yere gitmek doğ

ru değildir beyler! Talihiniz var. 
mış .. Biz'mle tan'itınız' 

Bu sırada kapı çalındı .. 
İki müşteri daha geldi. 

Gültekin bu oyuncuları da müs. 

İHTİRAS ROMANI 
yazon: l•kender F. 

SERTELLi 
tear namlarla misafirierine ta -
nıttıktan sonra masa başına geç. 
tiler. 
Şimdi caile oyunu• nun ikınci 

perdesi açılıyordu. Guyl MrPm ta
rafından geliyormuş gibi, bir -
der.bire salona giren Jale dört ya. 
bancı erkekle karşılaşmıştı . Se • 
!im: 

- Karım .. 
Diyerek, Jaleyi misafirlere ta. 

nıttıktan sonra, söz sırası tekrar 
Gültekine geldi: 

- Zevcem biraz rahatsız da .. 
Oyuna iştıirak edemiyccek. Bil-

Jale, Selımin yanına oturmuştu. 
Ortada uzun bir masa v~rdı. 
Masanın etrafındaki koltuklar 

sır ava dizildi. 
Selim, Gültekin, Jale .. 

Sacid, Mümtaz .. 
Ve sonradan gelen iki oyuncu 

ile tamam yedi kiş ı masanın et -
rafını sardılar. 
Selım çok iyi kiığıd verdiği için 

gropyer olarak masanııı başına 
geçmişti. Sırası geldikçe kend'si 
de oynuyor ve ayni z3manda da 
kağıd veriyordu. 

Gültekin merak içınde idi: A
caba misafirler kaç liradan aça -
caklardı oyunu? 

Sacıd Be'y önüne bir deste bank
not çıkardı ve ortaya on lira uza. 
tarak, Selime: 

- Kağu:l veriniz bakalım! 
Dedi. 
Jale: 

* Bir Arab otobüsüne teca -
vüzden dolayı mücrim tutulan 2 
Yahudinin idama mahkumiyetini 

Telavivden sonra Kudıisiin Yahudi 
halkı da protesto etmiştir. Sine -
malar ve kahveler kapatılmıştır. 

Filistin Arabları da mütekabil 
nümayişler icra etmişlerdir. * ingilterenin Roma elçisi Lord 
Pert diin İtalya Haric'y~ Nazırı 

Kont Ciyano'yu ziyaret ederek 
açık şehirlerin bombardımanı ve 

İspanyol sularında gemilerin ba. 

tırılması dolayısile İııgilterede hu

sule gelen teessürden bahsetmiş 

ve bu gibi hareketlere bir nihayet 
verilmesi için İtalya hükumetinin 
General Franko nezdinde tavassu. 
tunu istemiştir. * İlk mekteb muallimlerine ve. 
rilecek mesken bedelleri için hu

susi muhasebe bütçesine tahsisat 
konulmadığından bu istihkaklar, 

birmünakale ile temin olunacak. 
tır. * Taksimden Harb!yeyd kadar 
olan caddedeki bulvarın etrafına 

dikilmiş olan ağaçların ara yer • 

!erinin asfalta çevrilmesi karar -
laştırılmıştır. * Komünistlik suçundan <!o -
layı Ankarada 15 sene ağır hapse 
mahküm edilen şair Nazım Hik

met, yine ayni suçtan dolayı bu -
rada devam etmekte olan muha. 
kemesinde hazır bulunmak üzere 
mahfuzen şehrimize getirilmiştir. 

-Banko .. 
Diye seslenerek, o da ortaya 

on lira koydu. 
Kağıdları açtılar. 

Sacid beş .. 
Jale rki resim .. 

Kağu:l çekti.. Bir res 'm daha geL 
di.. 

Sacid Bey: 
- Ben beşe kağıd çekmem .. 
Dıyerek ortadaki par:ıları çekti. 
Oyun büyüyordu. 
Sacid Bey yirmi ı:rayı ileri sü-

rünce, Yusuf Gültekin: 
- Banko .. 
Dedi. Kağıdları aldılar. 
Sacid sekiz açtı. 
Gültekinin sayısı yedi idi. 
Paralar gitti. 
Sacid Bey memnun görünüyor. 

du. 
Gültekin hiç müteessir değildi. 

O, belliydi ki, oyuncuları tavlı -
yordu. İlk ağızda vermek, kar -
şısındakileri hıza 2etirmek, son. 
ra b;rer birer çekmek rnzımdı. 

Şehir Meclisi ve saylav 
~nfihabına hazırlik !.. 

Nahyelerde birer"sicil bürosu,, ,bele
diye merkezinde de bir "sicil mü

d ü r 1 ü ğ ü,, k u r u 1 u y o r 

Uzak Şark'ta fra11· 
5,z ve r~panya . 
Yazan: Ahmed Sükrü ES~ı::R 

Yirminci asır b~ladıgı sıra • 
!arda Çin, şimalden c«nuba doi• 

ru, sahil bo~ unca ~u nüfuz lJll; 
takalarına ayrılınıştı: toiınal 
Rus nüfuzu vardı. Çarlık ıtu,ya
sı, on dokuzuncu asrın ikinci u~· 
fından on sene sonra Amu.t pf' ~ 
rinc kadar gelmiş dayanmış. ~ıao «Yeni seçim fişleri», tekmil fstanbulda 15 

Ağusbi,sda hazırlanmış olacak .. 

Yeni meb'us ve Şehir Meclisi• 
azalıkları için yapılacak olan in. 
tihab işlerini kolaylaştırmak üze. 
re muhtelif kazalarırnızda tatbi -

kine başlandığını yazdığımız yeni 
cSeçi.ın Lişleri• nin toplanmasına 
devam olunmaktadır. 

Şehrimizin her kazasında bu u. 
sul EylUle kadar ikmal olunup bi. 
tirildikten sonra tekmil nahiye
lerde cSicil bürosu• tesis oluna • 
caktır. 

Ayrıca, bütün kazalarda da da. 

ha salahiyetli kimselerden mü -
rekkeb bürolar teşkil olunacak • 
tır. Bunları idare etme'< üzere 

Belediyede de cUmurn Sicil Mü. 
dürlüğü• ihdas edilecektir. 

N ahiyelerdeki bürolar, her aile 
için bir fiş tutacaklar ve bunları 
alfabe sırasile yanmaz dolaplar 
içinde saklıyacaklardır. 

Bu sicillerin birer sureti de, 
meı:'kezdeki sicil büroS'.ına tevdi 
olunacaktır. 

Ölüm, nakil, doğum, evlenme, 
boşanma ve saire gibi sicil ve ııii
fus vak'aları bürolarca muntaza
men takib edilerek bu fişlere ge
çirilecektir. Tekmil fişler. Ağus. 

tos ortalarına kadar hazırlanmış 
ve bu suretle. Eylül başında da 
dosyalarına konulmuş olacaktır. 

Zongu:dak limanında hayecanll kaza 
.. ___ ···---- -- - ... 

« Aksu » vapurunun 
y ::ı!cular C:enize 

merdi veni kırıldı, 
d ··k··ıd··ı 1 o u u er .... 

Gece yarıaı sandlllar, etyilarile denize yuvar· 
lenanları ve kundakdokl çocu!ju kurtardı ar. 

Trabzondan İstanlbula gelen 
cAksu• vapurunda ve vapurun 
Zonguldak limanına uğradığı ge
çen hafta bir gece yarısı vakti 
çok heyecan uyandıran bir kaza 
olmuş ve çok şükür can kaybı ol
madan atlatılmıştır: 

Trabron postası Aksu vapuru 
dün gece saat 24 te Trabzon lım:>- ı 

nına gelmiş ve demirlemiştir. 

Her zaman olduğu gibi, vapura 
yanaı;an sandallardan ~ıkanlarla 

inmek istiyen yolcular, vapurun 
sarkııtılan merdivenini doldur -
muşlar ve bir kısım yolcular da 
güverteye pğılarak sıra bekle -
meğe baı;lamışlardır. 

Tam bu sırada, üzerinde kadın 
erkek, çoluk çocuk belki yirmi ki. 
şinin istif halinde yığıldığı m~r -
diven, bu ağarlığa dayanamıya -
rak birden bire ortasmdan kırıl -

Türk 
Ofis' de 
Değişiklikler 

Türkofis harici mümessillerimiz 
arasında yeniden bazı değişiklik
ler yapılmıştır. 

Türkofis İstanbul şubesi mü -
dürü Subhi Ziya Londra ticaret 
koııseyliğine, Türkofis İzmir şu -
besi müdürü Cemal Ziya İstan -
bul şubesi müdürlüğüne tayin o. 
Junmuşlardır. 

İzmir ticaret odası umumi ka -
tibliğine Roma ticaret konseyi 
Halil Mithat, İzmir ticaret odası 
umumi katibi Mehmed Ali de 
Haınburg ticaret ateşeliğ•ne ge -
tirilrnişlerdir. 

Gültekin bu işlerin kurdu olmuş
tu. 

İlk hamlede misafirlerin şans -
ları açık görünüyordu. Jale, Se -
lim, Gültekin yüz liraya yakın 
para kaybetmişlerdi. Fakat, bi -
raz sonra şans beri tarafa döndü .. 
Jale ü.stüste sekiz, dokuz açarak 
yüz elli lira birden aldı. 

Oyun kızışmıştı. 
Sacid Bey Gültek;ne: 
- Sizin sahiden şansınız yok • 

muş! Fakat, hanımefendınin ma
şallah şansı açık .. 

Diyerek güldü. SeLm kağıd ve
rirken cevab vermeyi de ihmal 
etmedi: 

- Karı koca birden klıybede. 
cek olursak, halimiz harabdır. be. 
yim! Biri kaybederse, hiç olmaz. 
sa öteki kazanmalı. 

Mümtaz Bey bu sırada elli li
raya bıınko diyordu. Selim yedi 
açtı.. 

Mümtazın sayısı altı idi. 
Selim elli lirayı çekerken, 

mış ve yolculardan on kadarı bir 
anda denize yuvarlanmışlardır. 

Diğer bir kısmı da ipler,e zincir • 
!ere tutunmak suretiyle denize· 
dökülmekten kendilerini kurtar
mışlardır. 

Feci sahne tasavvur olunabilir: 
gece karanlığında bağrışmalar, 

çırpınmalar, istimdadlar .. Ve da. 
ha fecii, kundaktaki çocuğunu dü
şüren annenin yürekler parala • 
yan feryadı. .. 

Orada bulunan sandalcıların 

tetik da\Tanışları ve gayeleridir 
ki, denize dökülen bu zavallıları 
boğulmaktan kurtarmıştır. Gay -
retli sandalcılar, denize dukülen 
yolcuları birer birer toplayıp su. 
dan çıkarmışlardır. Bavul, denk, 
paket gibi, denize giden eşyalar 
ev hatta kundaktaki çocuk kurta
rılmıştır. 

Buğday 
Standardiz3syonu 
Buğday ihraç ve staııdardizas • 

yon nizamnamesinin müzakere _ 

sine dün ticaret odasında başlan
mıştır. 

Bu toplantıda elde mevcud pro. 
jenin tadili ve eksikliklerinin ta
mamlanması etrafında görüşmüş, 

bazı münakaaı;lar cereyan etmiş. 
tir. Müza.keerlere bugün de de
vam olunmuştur. 

ZA:tt 

933.934 ders yılında Bakırköy 

2 inci okuldan all•ğım şehadetna.. 
rnemi zayettim. Y eniiıini alacağım.. 
dan eskisinin hükmü yoktur. 
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Mümtaz yüz liraya banko diyordu. 
Gültek'n Selimin gözünün içi

ne bakarak: cKaçma .. Kabul et!> 
demek istiyen bir işaretle para • 
!arı ileri sürdü. Selim !<'\ğıd ver. 
di-. Mümtaz kağıdını aıtı; 

- Yedi .. 
Selim gülümsedi: 
- Sekiz .. 
- Buyu runuz! 
Ve oyun boy le kah ev sah , ole. 

rinin, kah misafirlerin lehinde o
larak heyecanla bir s:ıat kadar 
devam etti. 

Gültekin hizmetçiye: 
- füze kahve ge,tiriniz. 
D~e seslendi .. 

Sacid: 
- Benimki sade olsun .• 
Dedi. 
Jale: 
- Benimki de orta şekerli .. 
Diyerek, Gültekinln yüzüne 

baktı. 

(Devamı var) 

d QrtJ 
çuryayı alnuya çalışıyor u. . d" 
Çin, İngiliz niifuz nuntakası 1 

•· 
.. fuJU 

Cenubi Çinde de Fransız nu (ı.. 

hakimdi. Japonya Uzak Şark ~ 
nesinde bir kuvvet olarak be 
belirmez, önce Rus nüfuzun~ ::; 
iiye etti. Japonyanın Rus niif sO 
ile mücadelesinde, bu niifU • 
kendi menfaatleri bakmundafl 
zaman tehlikeli goren, ingi!let .. 
nin yard.ımına mazhar oldu. ,,. 

Cenuptaki Fransız nüfuzun• ~j. 
lince; bu nüfuz Fransanm •!:"d,. 
çinide kurduğu imparatorluıl" (Ol' 

yanıyordu. Fransa, Uzak Ş"ı:..ı. 
Avrupa devletleri tarafından Y ,. 
nıasından Siyam körfezinin ~ ....... 
kında Koşini almıştı. Üçün<U · .... 

· ·1cn.,... polyon zamanında ele geçırı ff 
• 01ale memleketten Fransızlar şı • sr 

garbe doğru genişlcdilcr 188• 'fO
nesinde Anamı, ertesi sene de ~ 
kini aldılar. Bundan sonra da '-r· 

1 gc(' 
yamı, hatta Birmanyayı c e 10• 
miye çalıştılar. Fakat asrın soll 11• 

rma doğru İngilizlerle karŞ~af .. 
!ar. Hindistanda büyük bir ırı•P Jll 

· aıısıı ratorluk kuran Ingillere, ,ı.ıı 

Birmanyayı ilhak etti. BıJJI .,, 
· d" Bir•"""· sonra da Hın ıstan ve rıl" 

· ır• imparatorluğunu Fransız ırı f ,ııı 
· ın r 

torlnğundan ayıran Sıyam ""' 
k ··ık· ı amJı~ııı• saya arşı mu ı am .,. ~,. !>-"~ 

rumak siyasetini takib etnıcı:-ıııil· 
ladı. Uzak Şarktaki bu nü[ttı .,Je 

esı•• 
cadelcsi az kaldı, 1893 sen · bir 
İngiltere ile Fransa arasında 
harbe sebeb oluyordu. . f.( 

.. k .. gihı. 
Fakat Fransa, bugun u btl-

rupada Alman tazyıki altıııd• ~· • 
lunduğundan böyle bir nıarer Jn• 

d. ve 
girişmiye cesaret cdeınc ı. 11~~ 

Ç. · son Y giltere ile anlaştı. ımn . .11do 
· taks•"'' ınası olan 1898 senesı ,,. 

k .. f .. de ele" 
Fransa Kanço or ezını t i~· 

çirmiştir. Bun.dan sonr~ 190 n~I 
Jiifile Fransa, Ingiltere ılc 1'> .,.so• 
Kordiyali akdetmiş ve o L

9 ·ode 
dan beri de bütün sömürgele;' gil• 
fakat bilhassa Uzak Şarkta 0,.,ıi
tere ile işbirliği yapmayı ~'!Jdtl
tikasının esaslı bir uındes• 

mi.ŞW:· • 1 500 .. 
Ingıltere ıle Japony~ 192 t<;Jd~· 

sine kadar ittifak halı~dc ı'~ 
ça, Fransız sömürgelerı de rlirıiO 
Şarkın bu yeni beliren de,.J uı" 

. ... d du BU fil tecavuzun en masun · 
1 

,e• 
bedenin feshinden sonra 19% 1a. 

kın sil' 
nesi sonunda Uzak Şar ıtiltO 
sünü garanti maksadile akl< _.ıı 

. csY 
dokuz taraflı muahcdenıa idi· 
rükünlerinden biri de Frans3 tıt' 

Fakat Japonya yedi seaed•;110, 

ri, Uzak Şarkı hegcmonY~1 8 çı. 
almak siyasetini takib ediY0~· jı• 

k · · ·1 · b" te·•bbİI' ne arşı gırışı mış ır .-. . 1' • 
bi görünen bu hareket, af"' ..,.ıı~ 
manda Sovyet Rusyanın (' ııııtı< 
Rusyasmdan artakalan nüftJf ç;ıı· 
İngilterenin Şanghny ve ortn d• 

F san'" • deki nllfuzunu ve raıı 111''" 
cenuptaki nüfuzunu likide .e J•• 
gayesini iştihdaf etmektedır·, eıı• 

. aııır~ 
ponya Mançurya ile uıır b. (iO 

orta Çinde İngiltere ve ceaud 'wu• 
de de Fransa ile doğrudan ° ti'~ 
ya karşılaşmamı~tı- Fakat :,ı,o 
l\fançuryayı almaş, geçen se;

11 
ile 

beri de doğrudan doğrnya ~ş

uğraşmıya ba ·Jam~~tır. BU 
11 ~·" 

nıa Japonyayı merhale ,.,~r (ir.' 
orta Çine ve nihayet cenub• 
getirmiş bulunuyor. d•o 

Birkaç gündenberi Tol<Y:i11iO 
gelen haberler, Japon askeri• 01,ı• 
Hainan adasını i:şgal et'."'~·ııd"" 
buriyetinde kalınası ibblD ı~ı· 
bahsetmektedirler. Haritaya ,;oı•J 

t . •• 
Jacak olursa, bu hareke ıa '. 11,ıı. 
ve ehemmiyeti anla•ıhr: Jl:al ge-

. ciiıı0 .. 
1898 scnesınde Fransanın . . i ~o-
çen Kanço limanile Jlindı~'~ 1 .,o~ .k. ırıı. 
mürgesinin arac.:ında 1 ı ..oO 

d 11 Jıır . 
nüfuslu bir adadır. A onı lliııd•' 
eline geçmesi, Fransaııın d~· 

·1ı; ,·e 
Çinideki vaziyetini teb~ .'~cıı ,O 
şüreceği otuz sene evveJısın J~I'"' 
la~ılnıış olacaktır ki, sus • ) 

jjd• 
(Devamı 6 ıncı salıifeıD 



• 

• 

• 

Maden isti sa atımızda bir ink lab Galat ada 
Ocaklarımızdan kömü çıkarmak için Büyük bi 
amele r ·ne m k"ne kul a ıl- Otomobil parkı 

ması tedkik ediliyor Ypullyor 
'- maksadla 3 kiş"lik İngiliz maden mühen- Rıhtımın bazı kısımlara 
~ bey' eti _şehrimize gelerek Zenguldaf "'l gitti 

Havza maden ocııklarınlla ted-
yapmak üzen 'İrı&ilterede 

'l'eco W eroester firması tarafın -
1fan gönderilen milheniliı; . P. 
~ins, 'J. T. Barelay ve Dolanc 
Gur 'dan mürıılıluıb üç kiJilik 
bir heyet 2.oaıgulaya VBimlf
tır. Heyet, -kömür ocıiklarımızın 
llıakiue ile işlet.ilmeııi JmkAnlıırını 
1ııdkik etmıiiı.tedir. 

llu 'mühim mev:zuu ehemmiyet
le -ele alan İktısad Veület! üze -
rinde büyük bir dikkat ve itina 
ile dumıaktadır. 

llu UGU1ün esasını da samıyiin 
lıemen hepsinde oldugn gibi ci§.. 
Çi kuvveti» yerine akine• lka-

me etmtılı: tC§kil etmektedir. Yani 
A\TUparun birçd< ııehirlerinde 

ıbu uaul sayesinde maden istihaa
litıncla da amele yerine hususi 
makineler kullanılmaılı: suretile 
hem daha ç<ik iş çılııırılmakta ve 
hem de ıstilısalat daha ucıızıı mal 
olmalttadır. 

Fakat yer altında makinelerin 
tatbiki her ocakt mümkün ola
mamaktadır. İşte bunun için Zon. 
guldağıı 91ğırılan ngiliz mülıen. 
dislerl, ocakların hususi vaziyeti. 
nl VI! makinelerin kullanılmııııının 
ne dereceye kadar mümkün olabi
leceğini tedkik ederek mütalca • 
larıru bildireceklerdir. 

Üfliversitedeki Uyuşturucu 
Ecnebi profesör- , Madde kaçaket-
leri ve talil ıarına aman yok~ 
lir pref esörde Amerika 

üniversitesine tayin 
edildi 

Üruversitedeki ecnebi proie
B<irlerinden bazıları tatil müna. 
aotıeule A~paya gitmeje ha. 
zırlanmaktadırlar. Bunlar; Mn. 

arif Vekaletinden 
!erdir. 

izin istemiş-

Bu meyanda umunıi felsefe 
Profesörü Ordinaryüs Hans Re. 
lclıenleclı Amerl:k.aya gidecektir. 

Beynelm!lel bir şöhrete sahip 
olan ve felsefede yep~enl bir çı. 
lır '8.Çmış olan bu profesör; yal. 
lıız; bir dıiha memlek tim 1e 

d.önrniy ecekür. 

lCendisl Amerikan Üniversite
lerinden birine tayin edildiğini 
ldaarlf Vekaletine blldiTmiş ve 
lnukavelesinin feshini rica et. 
ll'ı<i§ tir. 

Çiftçilerin 
Yağmur 
llıtiyacı __ _, 

8az- yerlerde yağmur 
bekleniyer 

Karadenizin Bartin; Çaycuma, 
&alranbolu Ye havalisi çütçileri; 
80n zamanlarda kuraklıkh kar. 
§ılaşımşlardır. 

Her ne kadal' geçen halta o ha. 
valiye sağnak halinde fasılarla 

:Yağmur yağmışsa da, topraklar 
\'Ok yanık olduğundan bu kadaı· 

:Yağmur kafi gelmemiştir. 
Bir çok çıftçiler, müsait ını

Sır tarlalarına çaylardan, değir. 

inen bentlerinden, iptidai kanal. 
lar vasıtasile su vermekte. bu su. 
tetle düzlerde epeyce tarla ekil -
iniş bulunmaktadır. 

12,5 kil0 esrarı 
ne yapacakmış ? 

Uyuşturucu maddeleri kulla -
nanlarla hu maddeleri bilerek 
nakledenlere ve satanlara karşı 
açılan şiddetli mücadeleye htan. 
budan başka diğer şehirerimizde 
de azami dikkat göı."lerimesi ala. 
kadarlara bildirlmştr. 

&rar ve saire kullananlar veya 
bunu bir ticaret matahı haline 
getirmek ıstiyenler sıkı bir suret. 
te takib olunacaklardır. 

Bu cümleden olmak üzere İz -
mirde, Eşrefpa.5ada Ba. ramye • 
rındeAra:b Melunedin evinde dün 
yapılan bir araştırmada (12,5) ki
lo esrar tutulmuştur. 

Bu esrarın (110) gramı işlenmiş, 
dığer kısmnları da Palnmut tozu. 
na bulanmış bir vazıyette bulun. 
muştur. 

Kanadalı 
Maruf 2 profasör 
Geldi 
Memleketimizde tarih 
ve arkel{j)j; tedkikleri 

yapacaklar 
Kanadalı maru[ tarih ve coğ

rafya profe-sörü doktor Jearzes 

Erle ve riyaziye profesörü Dr. 

Yohu Colfri tarih ve arkeoloji 

tetkiklerinde bulunma!< üzere 

memleketimize gelmiştir. 

Kanada Üniversitesind,,. kendi 

branşlarına aid kürsüleri idare 

etlen 2 proresör Bergamt ve 

Efesle İzm ır hafriyııtında incele. 

meler yapacaklardır. 

DELü GONILOM 
YAZAN r---:-U S R E T _S A F A C O Ş K U N l 
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Gü<;halıe ıçeri gırdik. Kapılara 
lı.a.ıar bütün masa1"r dolu .. Kah. 
~anın ceııbezesi bo~al•cı bır mas • 
Yı bize tcmın ett:. Ç.:>k sıkılıyo. 
tum. Herkes bana bakı~ ormu~ gı. 
bi gelıyor. 
Yarurıııuiakı ma,;;d~ ~şman l;ir 

adamla üç genç kız ve bir ihtiv&r. 
ca kadın oturuyor. YMlarında bır 
ddam var Gözüm ısırıyo:, tanıya. 

cağım. Rakı içivo . Yarabb ' , c. 
de gordıirodiı bu ada.iT'<' m .. 

Hatırladım! 

Unulmamışnn! 

Lt nbulda m . anede g· m\JŞ
lum. Ark deş.arla hep ber ber 
çıktıg mız akşam. 'Bara g,tmeden 

. k. 

kanda tanışmıştık. ( ..... ) a tayin 
olunduğunu söyle.nişti, goruşu. 

rüz ınşaallah ar.da karoılıklı 

içerız, demiştı. 

Üç genç kız vapurdan indiğım 
gun atlarını ürküttüğümüz araba. 
dakilerdı. Ortadakı mağrur bır ta.. 
vırla oturana gazeteci dükkanında 
tesadüf etmiştim. 

K3.hya şişmanı ~~ıan· 1adı 
Kazanın Ura ·makamı imt 

İ!< ı genç kızın ortasında, kendini 
beğenm s, güzelliğinden etrafın. 

da .kafı bir alaka çemberi çevir • 
d ğinden memnun !ıerke•i nıağ • 
rurane süzen gene kız da kızı ... 

Canımı sıkan bir hadise oldu. 

s a ulda me hanede tesadüf 

da yeniden caddeye 
ilave edilecek 

Galata rıhtımının güzelleştıril

mesi için çalışmalara devam o • 
lunmaktadır. Bu kerre, Köprüba. 
şından «Merkez Rıhtım hana na 
lradıır olan kısmın da caddeye i. 
lave olunması karar!aştırılml§tır. 

Yııilıında buradaki parmaklıklar 
kaldınlacak, bu .sureUe Rıhtım 

genişletilecektir. 

Aynca <burada da modern ve 
muazzam •otomcıbil parkı• vücu. 
de ketinilmesi .lr.ararlaştınlmıştır. 

Yeni parkın kurulmasına ya
kında oba~anılacaktır. 

Bu maksadla Merkez Rıhtım 

hanınm arkasındaki binaların yı

kılmasına lüzum görülmüştür. Bu 
maksadla Merkez Rıhtım hanının 
arkasındaki binaların yıkılması· 

na lüzum görülmüştür. Diğer ta. 
raftan yeni yapılmakta olan •yol 
cu salonu• inşaatı mütemad:yen 
ilerlemektedir. 
Ayrıca yeni «Tahlisiye• ve •Kı

lavuzluk» Müdürlükleri için inşa 
edilen binalar da pek yakında ta
mam olacaktır. 

Belediye 
Zabıtası 
Taliatmnamesi 
Seyyar ean.af, umumi 
yerler vesa·re hakkın
da yeni ve mühim 

hükümler k0nuluy0r 
Şimdiki "'Belediye :r.ıı.bıta talı

matnamesi• nin birçok tadillere 
rağmen; yine matluba muvafık 

olmadığı görüldüğünden Beledi.. 
yece yeni ihtiyaç ve şartlar göz 
önüne alınarak, baştan bir Be. 
lediye zabıta nizamnamesi ha
zırlanmasına geçilmiştir. 

Şehir meclisinin son topiantı. 

sına kadar yetiştirilemediğinden; 
bir cmuhtelit encümen• tarafın. 
dan ikmaline çalışılan bu tali. 
matnamenin; bir çok mühim kı

sımları hazırlanmıştrr. 

Şimdi; pazarlı:k hayatı ucuz. 
!atma tedbirleri karşısında umu. 
mi yerler tarifeleri, seyyar esnaf 
ve saire hakkında yeni hükümler 
konulmasına başlanılbilmiştir. 

Bu suretle; tekmil talimatname 
Eylülde ikmal edilmiş olacaktır. 

Diğer taraftan; bazı hususi mü. 
esseseler; yeni ·Belediye zabıta 
talimatnamesi. hükümleri hak
kınd belediyeden bir takım di. 
]eklerde bulunmuşlardır. 

Bu dilekler de; muhtelit encü -
mene havale olunmuştur. 

* Çinliler, birçok yerlerde ka

nal sedlerini yıkmışlardır. Bu se. 
bt'ble Japonların ellerind<? bulu
nan mümbit ve geniş bir arazi 
parçasını sular istiliı etmiştir. 

ettiğim adam, diğerlerinin ısrarlı 
-bakışları karşısında geriyr. dön • 
düğü zaman beni görmüştü. o da 
sarhoş olmasına rağmen şayanı 

hayret bir zeka eseri gösterdi. 
Tanıştığımız gece körkütük oldu
ğu halde beııi tanımıştı. Yanında. 
:kilere ne söv lediğini duymadım. 

Fakat sözlerini bitirir bitirmez 
bana: 

- Afyette.iniz inşallah beye • 
fendi! dıye hitab elti. 
Kendısini ilk defa göruyorna15 

gi.bi bir tavı_r takındım. Kendisini 
hatırlıyamadığımı söyledim. J\.lah
cub oldu. Biraz ooğuk bir ha,·a 
estırmi olduğumun farkında) • 
dını. Lakin tanımak ist mıy•w, 
bilhassa burada yem a!ıh bları 
bulmak yeni arkadaslık~ar tesi<I 
etmek kat'iyyrn arzu etmiyor • 
duın. 

Gazinoda pek aı otu rduk. 

• • 
Bugün çok garib b,r z ~arctle 

Halkın fikiyetine 
cnvab 

Tcşkiliıtı Esasiye Kanunu hal., 
kın şikayet "e istidalarma nsmi 
dairelerin belıemahal cevap ver. 
mesi mecburiyetini koymuştur. 

Başı sıkılan vatandaş için en 
önce olduğu gibi en •onra da baş 
vurulacak kapı Devlet kapısıdır. 
Ve .. bunun tek resmi yolu da is

tida ile miiracaathr. 
Sılıışılılığm verdiği miraret 

içinde hükümet dairesine istida 
ile derdini do1u'n \•atanda bekle. 
diği derman ve şifa ~erine miira. 
caata cevap dahi alalllll2sa elbette 
Jıi, inkisann ve istırabm en deh
şetli yumruğunu yemiş olur. 

Kanunlann tayin ~ttiği mes'llii. 
yelle üzerindeki hassasiyeti hiç; 
küçük veya en büyük bir memu. 
run ne geciktirmiye ne ile ihmal 
ve kayıtsızlığa uğratmıya taham· 
mülü .Yoktur. 

Bilhassa, bu bir istida sahihine 
cevap vermek gibi teşkilatı esasi. 
yenin emrettiği 'kayıt karşısında 
olursa .. 

Onun içindir ki, bazı vatandaş. 
!anınızın bu mevzııdaki şikayet
lerinden mülhem olarak bu satır. 
lan yazmış bulmılll Onl%. 

BÜRHAN CEVAD 

Bütün kasaba
larda serseri kö
peklerle müca
dele ediliyor 

"--
Son zamanlarda bazı 
yer'erde pek çoğalan 
••raerl :'A.öpelderln der-

hel öldUrUlmeııl l:ildlrlldi 
Son zamanlarda ba ı boş kö

peklerin Anadolunun bazı ka.. 
sahalarında çoğaldıkları \'e ma
halle aralarında, hatta çarşılar. 

da istedikleri gibi dolaştıkların. 

dan şikayet olunmaktadu. 
Bunlar; geceleri de, umuını ıs

tirahatı se}bettiklermden daimi 
bir kuduz tııhllkesi de nazarı dik. 
kala alınarak bu korkunç tehli
kenin önlenmesi aliı.kadaı·lara 

bildirilmiştir. 

İstanbulda olduğu gibı diğer 

kasabalarımızda da köpeklere 
karşı şiddetli bir mücadele açıla. 
caktır. 

Her tarafla köylüye v~ bahçi
vanlara, hal+:a mahsu• köpeklere 
muhak'.kak birer tasma ta kıla
caktır. 

Ta.ıımasız köpekler derhal itli. 
Jiıi ol unacalııtır. 

KADIKÖY ASKERLİK 
ŞUBESİNDEN 

ı - Kadıköy yerli a!;kerlik ~ube. 
sınde kayıtlı gayriisliım t•ratlan 
şimdiye kadar hiç asker~ik yapına. 
mı.ş olan 316 • 332 doğumlu san'at. 
kiır esat sevkedileceklerdir. 

2 - Sevke tiı.bi olanların ee b pus 
laları çıkarılmış v.. mahalle mıi • 
messillerine verilmiştir . 

3 - Bedel vereceklerin bedelleri 
(5 Temmuz 938 günü ~ksamına) ka. 
dar kabul edilecektir. 

4 - Bedel venniyeler ti Temmuz 
938 de sevkedileceklerinden ılgili 

olanların ona göre hazırlanmaları 
ve yoklamalarını yaptırmak üzere 
de Şubeye başt·urmaları. 

karşılaştım. Öğleden sonra bıraz 
uzanmıştım. 1{" ya üç genç kızla 
bir genç adamın beni görmek is. 
tedıklerini söyledi. 
Şaşırdım. Beni görmek istiyen 

üç genç kız ve genç adam da kim. 
di? 

Niçin goreceklerdi? 
Canım sıkıldı, söylendim. Mi 

safir istemediğimi, kabul etmiı e • 
ceğimi tenbihetmiştıın. Cıkıştım. 

Kahya boynunu büktü: 
- Misafir kabul etmı·d,ğinızi 

söyıedim. Bir kere size haber \'C'r
TDE'ml ısı-ar ettıler. 

Halke\'İnden geliyorlarmış .. 
Biraz kırıklığını ,·ardı. iki gun. 

dür tıraş olmamıştım. Yanlarına 

çıkamazdım Böyle olmasa bile 
vercLiim karardan dönmiyecek • 
tim. lrsan tanımadığı bır adamın 
evıne bo) le adeta b:r grup ha
linde gıtmemeli .. 

Biliyor;ım. Bu lece üsün va • 
k.ts z doğurduğu bir harck L.. 

~-SON TELGJl A P-29 Huinn 1931 

Şehir '!'.es'eleleri I~ 

Yeni tekaüd olmuş ~·e_unıuk 
bl·r memur neler lmtıhanlarında 

Du-sleriac çok çalı ıtıl':ına emin 
olduğum , .e sınıfında mutlaka bi. 

b • ı • ? rinci çıkacağına ın ndığım bir ta-ya pa 1 1 r )ebenin bn sene VPl'diğİ olgunluk 
• imtihanlarından ikmale kaldığııı_ 

duyunca haJrel içinde kald,m. 
(:eenğa bn dacu neticetain se-Cazibfikirler nasd tahakkuk ettirilebilir 

Geçenlerde yeni tekaüd olan 
memurların veyahud para birik. 
tiren kimselerin neler yapabile • 
ceğinden babse<tmiştik. Bu mev • 
zula ala.kadar olan bir okuyucu • 
muz şu satırları yazıyor: 

- Yeni tckaüd olmuş ve bir 
miktar da ikrannye almış bir kim
senin neler yapacağından bahse • 
diyorsunuz. İlk iş olarak kendi _ 
sinm toprakla meşgul olmasını 

teklif ediyorsunuz. Bu iyi lr fi
kirdir· Senclerdenlberi kalem o _ 
dalarında, yarı karanlık yerlerde 
çalışarak yorulan bir kimse için 
en ideal hayat, küçük bir tarla
ya sahih olmaktır . Bu tar lanın 
;çnde de tek katlı bir eyini• olur. 
sa. Size ne mutlu! .. 

Fakat bu cazib iikrı nasıl ta • 
hakkuk ettirirler. Buna yol gös
teren ve rehberliık ~den bir mües. 
sese lazımdır. Ömründe toprak 
yüzü görmemiş ağaç ve sebze 
nasıl yctiştırilir? Bunun hakkın
da bir fikri olmıyan kanse <bu ye. 
ni hayata nasıl uyıııbilır? Bu iikri 
yazarken, bun da çare'erinı 

yazmalıydınız.-

Sayın okuyucumuzun b~ r-
lerine tamamile istirak ediJoruz. 
Butiın ömrünü, memuriyet lıa • 
yatı içinde geçiren bu adam, top
rağa karşı birdenbire 11asıl çıka. 

bilir? Memuri ·et hayatının reımıi 
~erçe\'eleri için yaşıyan bir insnn 
ıçin. tarlada çalışmak, ~ahud kü. 
çük bir bahçede yaşall"ak kabil o
lıır mu? 

Eu fikri daha kolay tatbik et • 
mek için hatırımıza gelenleri a-
şağrya yazı,-oruz 

Kögde 
Kumar! 

Kumarbaz bir köylU zar 
atarken dlöerl slllh 
at rak onu yaraladı 

Amasra nahiyesine bağlı •Çak
raz• köyünden Recep Döner is. 
minde; 30 yaşlarında bir,sı ile 
Çakraz 0\'3 köyünden 24 yaşla. 

rında Hasan Öuial c\'\'elkı gün 
zar atarak kö de kumar oynn. 
mağa karar ,·ermışlerdir. 

Bir aralık; oyunun en tatlı ye
rinde kafalar da k.ızışmıg v da. 
ima kaybeden Ha:;an karşısında. 
kıne: 

- Dıkkat et.. Hile yapıyorsun!. 
Ben hile yemem; 'orua seni 

yerim!.. 
Demiştir. 

Recep buna: 

- Kolay mı? Şeklinde bir ce. 
vap verince; 

Öteki: 

- Hele dur şimdi görürsün! .. 

De);p arkasından pi tova dav-
ranmıştır. 

Akabinde silah patlanıı i ve 

Recep başından ağır surette ya. 

Beni görmek b-ıiyorl:u, çünk~ 

merak ediyorlar Bir bahan uy
durdular. 

Ne tip 'bir adam olduğumu. na. 
sıl yaşadığımı yakından gö ccek. 
ler. 

İnsanın en büyük hatalarıncLın 
bırinı, kendi.s,nde faydalı bir tat -
mm ameliyesi yapmıyaca!< ohn 
tecessüslere düşmüş olması teş • 
kil eder. 

Kah:.aya: 
Ben inmıyeceğim a~ağı .. De

dim. ne isti~·oTlarsa sflna sO~ le -
sinler! 
Karşımda ellerJni uğ....:.~tu!'u~·or-

du 
Nasıl olw'. diye .. 
İlk defa sert bir emır terd.!ll: 
- Ha •di ıniniz ve dediklcrıın! 

sö. 1eyıniz. 
Dışarı çıktıktan sor. a bır dü

şunce aldı. BüSbütıin yar lış hJr~. 
!ret etmı.tim. Bu jest bu sefer yal
nız bunların değil bütün memle • 
kel halkının tecessüs ve mera • 

ZİRAAT BANKASINA DÜŞEN 
BİR VAZİFE 

İstanbul civarında bo~ tal'lalar 
çoktur. Bunu, gezenler bilir. Bir 
çok köyler vardır ki; içlerinde iş. 
lenmemi§ tarlarlar senelerce boş 
durur. 

~iııde de\'e dikenleri bıter. 
Halbuki bu tarlalar işlendiği tak
dırde, buralarda mükemmel bağ. 
!ar olur. Nitekim 40 - 50 sene ev. 
ve! İstanbul civarındaki köyler J 
bağlJlktı. Fakat filoksara nasta • 
lığı yiızünden bu bağlar harab bir 
hale geldi. Fakat şimdi filoksara 
hastalığı ile mücadele etmek inı
klınlan vardır. Bilhassa Amerikan 
çubukları taammum ettikten son. j 
ra böyle bir tehlike kalmam1'lır. 
Bu itibarla İstanbul ci\'arım tek. 
rar bağlık bir hale gctırmek ım
k· lan ıın<0Ycuddur. Faka• bida • 
yelle Ziraat bankasına d.i<en bir 
vazıfe \'ar. Zıraııt Bankasının ım

dıye kadar küçük bahçe sahıbk. 
rine kredi \'erdiği \'akı dEğildir. 

Halbtı'ki kö,Ieri şenlendırmek ve 

bebini sordum Şu ~vabı aldım: 
Onwı dilinden dinledikkrinıi 

aynen yazıyorum: 

•Olgwıluk imtilıaabrı, bir ı:ün 
irile fasda vennehizin arıb ardına 
yapdına.ktadır. Bir dersin imtilıa. 
•mtlan <;ıkıp, daha onUA heyecanı 
i inde ik.u hemen ertesi gün bir 
Nşluı dttsin imtihaaına girmek 
ekseriyıı mınaUaluyct.iadeu t·n 
eaİ• olllJl talebc~i bile şaşutı~·or. 
l~i ı.en bijjrslııiz ki ue kada.

~hşırmı.. Öyle okiağn halele flers
~rimi ve defteri rimi J'Öyle bir 
.ıefacık bile olsun kan tı•mağli 
,·akit bulamadan bir imlilıandan 

~ılop ötekine girnıck beni sıı frla • 
ketli neti~. e sürükledi.• dedi. 
Bu husıısta fikı·i nıizıt gelince: 

Ger!'İ bir senelik n~ a; iki drrs 
arasında 'erilecek lt-ç bt- gtfn 1iik 
bir fasılada ü~tUtı ki)!'ii bi- ra11 .... 

ına ile te13fi ediln1t'"SJ mümkiin de. 

ğil~e de '-Ö~ le hiı ... ahif"1cr· rt• . 
nıi geçit halinde gözlerinin onun. 

den gc irn1cnin unuttu• Jarını 

küçük tasarruf usullerinı, tarla • hatırlama ına 'ardıuu olara,;ııı. 
lara k( turmak 1çın Zi:aat Ban _ dan emin olarak ~or1ı;!un di!eğini 

kasının bu gibi küçü'· muteşcb • gaJri manUki bulmadık . Olgunluk 
hislere kredi a9'1'ası "zrındır Yal- imtihanlarının bir kıtç ıcun fa ıla 

nız kredi kalı deği>dir. He yapılma. mm t c enin • • du. 

Tarlada \"e bahçede ç.ı.!ışacak duriJetini \'e ~ikiı~·etini mucip ol-
iunı6elere, teknik ma •mat vcı-e. mamak i~in her halclr (a~dah nla. 
cek ,.., bunlara r"bb rlik ~decek cak gibi göriinii) or. 
llıir mües:.ese lazımdır. B~ miıEs.. HALK FİLOZOFU 
sese de Zıra· t Bankası olabilir. !============== 
Z.r .. at Banka ı küçuk bağ ' bah-
1"' iblerı ıçin yeni bır .ervis 
t.esis ederek bu ,·azifeyi ımükem _ 
md bır suret e ıfa ebiiır. 

H. A. 

Bütün 

Tarihi kıymeti 0lmı
yanlar yıkılacak 

Şehrim.zm b.m s mtlerinde; 
evveJce suyu kesılmiş olan ~k 
çe,me• suyu çeşmelerU!; bu ka. 
bil diğer çe rrnelerın hepsi bir 
tasniften geçirilm~ktedir. 

Bu tasnif netJL"<sinde, gerek 
su:vu kesilmiş ve gerek keınlı·cek 

olan ç melerden tarihi kıymeti 
olanlar ~·ıkılmıyacaktır. 

Velevki bu çeşmelerin CJ vann. 
da yeni inşaat yapılacak ;eni 
yol açılacak Hya; eni im pı3... 

nı atbık edilecek olsa da, '1ne 
bunlara dokunulmıyacaktır. 

Yalnız; tarihi kıymeti olını an 
çeşıneleı·in hepsi yıkılacaktır 

ralanmıştır. 

Silah sesine koşan kö,lu1er; 
gozleri kanlı kumarbaz köyliıyü 
tutup jandarmaya tesl m etms. 
!erdir 
_yaralı Recep de hastahaneJ"' ııak
lolunmuştur. 

kını celbedecektı. Grd.:eek~er b(
nim kimseye çıkmadığımı, mısa
!ır kabul etmediğiTl"I Eoyliyecek
ler .. Bir dedi kodu baslıyaca:t, 

busbutiln herkesi alakadar ede • 

2 Temmuz Cumartesi ak a
mı Büyiikdere Beyaz Parkta 
MÜNİR NUREDDİ tık ·az 
kon erini ,·erecektir. 

Konserden e.·vel ,.e kon r
aralarında mükemmel ORKE 
TRA ,.e CAZ. 

Gece saat 24 den sonra ''8· 

pur ''e otobüsler temin edil
mi~tir. 

Masalarınızı evvelden temin 
ediniz. 

Telefon: 32-43 

Ölüm 
Genç muharrırlerden M uauez 

Kaptanoğlunun pederi Mehmet 

Kaptanoğlu 24 haziran 1933 cu • 

ma sabahı Karamlılseldekı ç•ftlı. 
ğinde kalpsektesinde'1 ycf;ıt et· 
miştir. 

Merhum butun Karamülstl ' 

cıvarında kend'ni scvd;rm·~ • 1 

\'e necib ruhlu bir \'atanpeı ·ercl -Bu ~a memlekete t~mı c 
lar ·etiştirmıştir 

Merhuma Allah,an rahm t 

!er, kızı Mı:ıazuz Kapt:moğl nun 

\'e ailesin.n kcderlt'rın~ 

ederiz. 
ı ira~< 

eeğim. İçinde kaymabmın kızı ı l;;;;;;;;;:::;...._..,,. __ l_j_•_• __ _ 
1~~7 Hıı:tl ,, 'ı 

da dahil bulunan bir grura yapı. 
Cemaziyelevel Haziran 

lan bu muamele ağızdan ağza ya-
1 

yılacak, her ,·erde ded kodu ve. ' 16 
silesi olacak böyle ufak mıılııt -
!erin, kendılerine has ded· kodu. 

Yıl t938,Ay 6, Gün180,Hızır 55 

29 Haziranı Çsrtamba 
cu hüviyeti, işsizlik Ye can sıkın. -
!ısından mi.ıtcvellid boşluğu içın-

de bu hadise muhtelif aksi sada. 
ları ıntaç edecek Ra!ıatım bozu
lacak. 

ı frcbu. oldum yarlarına · me. 
ğc. 

Aldanmamışım. 

&ni çok garib bi. rr.ahlük gıoi 
hayretle, yalnız ötem" b rı , c do. 
kunmadan. muayene c•mcden 
sfyrettiler 

Vakiti ar 

Güoeş 

Ôğlc 

IKlndi 

Akşam 

Yat" 

v .,u Ezani 

~,.. d. ıra. i. ---
4 29 8 44 

12 17 4 3·ı 

16 18 8 33 

19 45 LJ J) 

21 48 2 il 

(> 27 Bana balo bılet. tt • mışler. Ba-

hane.. (Deı·amı ı•ar) lı...-------------J 
lms~k ~ 12 
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~ c§l ır o lf\l ~ lhl D ır a a Garib bir B R Y AHUDI HiKAYESi • 

J k ti 
. 
1 

b.,.. .
1 

-k Kaçakcılık apon uvve erı a i l manı er ar- .Romanya-Macaristan hududu 
gumrlik muhafızlarından bırısı 

Şlslnda mecburen duraklıyorlar geçenlerd~kaçaksuretilehudud-
• dan geçırılmek ıstenen pırlanta-

ları yakalamıştır. 

B alatlı Jülyet 
Hasköylü Romeo .. 

T l c • • b f .rz Romanyadan gelen bir temin Japon ar , ının cenu araTı arın- ~~~~~ ;i~~~~i~:::~r~~~~:::~n~~ 
~azan: Nusret safa COŞKUN 

da yürümek imkanı bulamıyorlar şa~;:~c~::.dı~:~~k~ör:e~~ru 
gelince hiç aldırmamışlar, çanta
larını işaretle oyunların1 devam 
etmişler. 

(Dünkü sayıdan devam) 

Zeki delLkanlı aklının ortasına 
bir sam yeli gibi esip iz bırakan 
bir fikri çok cazib bulmuştu. La
kin ırki zekasının bu buluşunu ır
ki korkaklığı tatbike cesaret vcr
mıyordu. Bu fikir üzerinde bir 
çorap pazarlığından daha uzun 
müddet durdu. 

Çin _ Japon harbi münasebetile 
geçen meşhur istmler arasına 
cSarı nehir» karışmıştı. Korkunç 
surette her tarafı su basması ü-
zcrıne bu nehrin adı unutulur 
gibi olmu~tur artık. Suların gel
diği sahada askeri harekat billiil 
artık tatil edilmiş oldu. Japonla -
rın Hankeo istikametinde şid -
detli bir taarruz ile elde etmek 
kendiliğinden istedikleri netice -
!er bu suretle su~·a düşmüş olu -
~·or . Fakat bu sütunda ucu bu -
cağı olmıyan Çin ülkesinin türlü 
türlü isimlerini birbirine karıştı
rarak bahsi altüst etmekten de sa
' ınmak tazım. Askeri harekat şu 

ova bu istikametlerde olmuş, O

ı ·r:ık bahri bir tarafa bırakan 

sın nehrin taşması, ortalığı su 
lı sınası üzerine politika alemin
de bunun üzerine söylenen söz -
!erden bir hulasa çıkarmak cihe
tine gelmek lazım. Japon Başve
kili geçen gün mühim beyanatın. 
da Japon milletinin kolay kolay 
nikbın olmamasını tavsiye ederek 
harbııt daha çok uzaması ihtima
line göre hazır olmasını söylü -
yordu. Japonyada hükumet ye -
niden kanunlar çıkararak halkın 
istihlak ettiği şeyleri azaltacak, 
yenıden daha birçok tasarruflar 
yapacaktır. Çünkü harbin daha 
çok uzun sürmesi ihtımali var -
dtr. 

Sarı nehrin taşması Çinin üç 
büyük eyaletini, şımdiye kadar 
görülmemiş bir felaket altında 
bulundurmaktadır . 

Çin zafer 

.. 

müşkül meV'kide bıraktıkları ve 
onların uğradığı müşkülattan her 
gün bir kat daha kar ettikleri Av
rupalı muhabirlerin gazetelerine 
bildirdiği mali.lmatta anlaşılıyor. 

Buna karşı Japonlar ne yapa -
cak?. Dediklerine göre Çinin ce
nub tarafına doğru büyük bir ha
reket yapmağı düşünüyorlar. Fa
kat bu gerek askere?. ve gerek pa
raca büyük fedakarlıklar istiye -
cektir. 

Tokyodan Avrupa gazetelerıne 
verilen maliımata bakılırsa bu 
müşkülat karşısında Japon payı -
tahtında lakayd kalınmasına im
kan yoktur. Çindeki harbi çabuk 
bitirmek ümidinin yerine gelme· 
miş olması az düşünülecek gıbi 

değildir. Geçenlerde Japonyanın 
Çine artık resmen harb ilan ede
ceği bile söyleniyordu. Maliım ya, 
Uzakşarktaki harb ilan edilme _ 
den ·başlamış, devam ediyor. La
kin Tokyo hükiımeti bu sefer ÇL 
ne yardım etmekte olan devletler 
bitaraf kalacakları cihetle artık 

Çine yardım edemiyecekleri de 
düşünülüyordu. Fakat haricden 
mevaddı itidaiye almak itibarile 
Japonyanın da dışarıdan alacağı 
şeyler çoktur. Eğer Çine resmen 
hatıb illin ederse o zaman diğer 
memleketler Japonyaya karşı da 
bitaraf kalacakları cihetle ona 

kazanıyor 

• 

ponların bu tasavvurlarından bah_ 
sediliyor ki bütün bu dedikodu -
!ar Japonları cenubi Çinde bır ha
rekete geçmeği düşündüklerini 

göstermektedir. Lakin Japonla -
rın cenubi Çinde harekete geç
meleri takdirinde ve bilhassa yu. 
karıda adı geçen adayı işgal eL 
meleri halinde buna İngiltere de 
lakayd kalamıyacaktır. Hay-Nan 
adası yalnız Fransızlar elindeki 
Tonkin'in mevkii itibarile dğil, 

İngilizlerin meşhur Singapor üssü_ 
bahrilerine giden bliyük yolun 
ehemmiyeti itibal'ile de mühim bir 
hadise teşkil edecektir. Uzakşark 
şleri bu gidişle daha çok karışa _ 
caktır. 

Gümrük memuru, çantalarla 
meşgul olmamış. Elinı uzatmış, 

şatranç taşlarından birini almış. 

Ve bunu vidalı olduğunu, içinde 
pırlanta taşları saklı olduğunu 

görmüş. Her iki kaçakçıyı tevkif 
etmiştir. 
Şatranç meraklısı olan gümrük 

memuru, oyuncuların, d1ha taş· 

!arın yerlerini bilmediklerini, 
karmakarışık koyduklarını gö -
rünce şüphelenmiş, ~üphesi de 
boşa çıkmamıştır. Şatranç taşları 

içinde bir milyon franlc!ık kaçak 
pırlanta bulunmuştur. 

Lendra ahalisinin ya
rısının bisik :eti var. 
İngiliz Münakalat Nazırının 

Lordlar Kamarasına verdiğı bir 
rapora göre Londrada ı.~00,000 

bisiklet vardır. Şu halde Londra
nın ahalisinin yarısı bisikletlidir. 

Bisikletlerin bu çokluğu sokak
larda yürümek meselesini güç -
leştirmiştir. On iki ay devam eden 
tedkikattan sonra ekser kazaların 
dikkatsizlik yüzünden ileri geldi
ği kanaati hasıl olrr>uştur. Bisik
letlerin sür'atle gitmelerinin de 
tesiri ~ok değildir . 

Bu hakikate ermek için iki yüz 
binden fazla kaunın sebebi araş
tırılmıştır. 

Londra Belediyesi, kazaların ö-

Geceleyin her zamanki yerlerin
de buluştular. Bohoroçi, Raşelin 
dızine başını yasladı. Raşe! de O

nun tarçın renkli saçlarını okşu
yordu . 

İşte bir defa daha Bohoraçi, Ra
şele olan sevgisinı anlatıyor, içi
nin ateşinden dudakları kuruya_ 
rak Raşelden aynlamıyacağını 

tekrarlıyor, aşkının kuvvetini söy
lüyordu. Bir aralık genç kız: 

- Bana bak Bohoraçi, dedi.. ev
lerimizde delik para yıbi sözleri_ 
miz \·eçmiyor!.. Bu işin sonu ne 
olacak kuzum! .. Bir çare tiuşune
liın .. 

Bohoraçi başını kaldırdı. Raşeli 
kendisine doğru çekti: 

- Bana bak Raşe!.. sandalda 
aklima bir çare yeldi. 

- Nedir o çare Bohoraçi! .. 
- Soyleme11e utanirim! .. 
- Soyle Bohoraç!, ben başimi 

yanda çeviririm. 
Delikanlı eğilip genç kızın ku-

nünü almak için bir çare aramak
la meşguldür. 

230 bin İngiliz lirası sarfi!e Pi
kadilli caddesinin tevsii kararlaş
tırılmıştır. 

DiLENCiLER KRALI .. 
Güzel bir 

kadın, 
apartmanda oturan 

profesör karısı .. 

Fıkaralara o kadar cok • 

' 
para verdim ki sıra .. 

lağına bir şeyler •söyledi. RS§elin 
bira köpüğü renkli suratı kıpkır
mızı olmuştu. 

- Nasıl olur Bohoraçi? .. 

- BaSbayaği Raşe! .. Başka ça-
re var mi? .. Yoksam dunyanin so
nuna kadar Almanyadan çikaril
miş irkdll§larimiz yibi biri.lıirimL 
zin yüzüne bakip yutkunacak mi
yiz? .. 

Genç kız malıçub bir tereddüdü 
müteakıb: 

·- Pekı' 
Dedi. 

Zaten üzerinde 
yalnız bir entari 
söylemiştik! 

• 

elbise olarak 
bulunduğunu 

• Eskinazi, mübalağasız üç kilo fa_ 
sulya pişirecek derecede yakası 
yağlı bonjürü sırtında, melon şaP
kası kulaklarına kadar geçmiş, e
linde şemsiyesi nefes nefese, tı

kanırcasına koşuyordu 

Sekiz kuruşa kıyıp vapura bin
memişti. Yunan bandırası ren _ 
gindeki mavi gözleri kızıllaşan 

suratının ortasında dibi y<>sunlu 
birer küçük havuz gibi parlıyor_ 
du. İri burnunun üzerinde birbir
levile şakalaşarak akan ter dam _ 

Avrupa gazetelerinin yazdığına 
göre Çinliler top atarak dinamit 
koyarak nehrin sedlerini yıkmış.. 
!ardır. Bu nehir eski zamanlar -
dan'beri taşarak etrafındaki insan. 
!arı heliı..k etmekte iken büyük fe
dakarlıklar pahasına olarak sed -
!er yapılmıştı. Hele 1855 teki fe_ 
laket tarihe ge;mış büyük vak'a
lardandır. o sene s~rı nehir do
kuzuncu defa olarak mecrasını de
ğiştirerek kendine başka bir yol 
bulurken önüne geleni ise silip 
süpürmüştür. Sarı nehrin sedleri 
tahrib edilmekle su altında kalan 
yerlerin mesahası 2,500 kilometre 
murabbaı olduğu söylenmektedir. 
Fakat sular durmuyor ilerliyoı. Bu 
feliı..ket kurbanları şimdiden sayı.. 

lır giobi değildir. 

harb malzemesi yapmakta kul - Marsilya muhabirimizden: gidiyor, topladığı ufaklık paraları 
Sinema mevsiminin iler lcmuine 

rakmen 
!andığı maddeleri vermiyecek - Dilenci Sesi!, her sabah değne - banknota tahvil ediyordu. ı 

ALKAZAI~ !erdir. ğine dayanarak Vakon sokağının Bir gün, emniyet umumiye baş 
Fakat bu bir rivayetten ibaret köşesine gelip duruyor, elini aça- müfettişi şöyle bir mektub aldı: 

kalmıştır. rak dileniyordu. Gözlerinde bü - cSesil kör değil. Gözleri sizden Sineması fedakarlık yaparak 

ük. b' · h · d B" ·· kış mevsiminde gösterilmiye Son zamanlarda ,!aponya ile Y ır sıya g<izlük var ı. utün •benden daha i,yi görür. Çok zen-
M ·ı h lk d · yetiştirilemiyen yeni filme bu-

Fransanın münasebatına dair de arsı ya a ı kcn isıni tanıyor, gindir, halkın merhametini suiis-Avrupa gazeteleri, ykarıda den
diği gibi, nehrin taşması, etrafın
daki sedlerin Çinliler tarafından 
yıkılması ile olduğu için bundan 
Japonları su altında bırakmak 

maksadı takib edildiğini tekrar 
edıyorlar. Hakikatte de Japonlar 

ortaya bir takım dedikodular cık· görünce: cdilenci Sesn. diyordu. timal ediyor. Tevkif ediniz onu ... • gün başlı) or. 
rnıştır. Fransızların Hind:çiniden Sesi!, ıbir otomobil kazası neti- Başmüfettişin emrile dilenci Kardeş düşmanı 
yardım göndererek Çinlilerin mu_ cesi kör olduğunu, kimsesi bu - kadın tevkif olundu. Polis müdL Yeni kovboy artisti: Fred Scott 
kavemetini devam ettirdikleri lunmadığını söylüyordu: riyetinc götürüldü. Sarı;ıuya çe- yepyeni bir tarzda, 5arkılı ve 
bahsi yine tazelenmiştir. Tonkin - Küçük bir kızını var; acıyı- kildi. Kadın itiraf otti: müzikalı heyecan filmi 
körfezi ile Çi ndenizi 1 rasında ve nız, merhamet ediniz, birkaç pa.. - Evet, kör değilim!.. Ayrıca: 937 _ 938 senesinde 

bir taraftan çamurb mücadele 
ederken ağır levazımı da taşıya _ 
mamaktadır Çinlilerin ise bu va

ıiyetten istifade ederek Japonları 

2,000,000 nüfusluk bir ada olan ra veriniz ... _ Tahkikat neticesinde, sahte kör yapılan: 
Hay-Nan ismindeki adanın öte _ Diye gelip geçenlere yalvarı hılkkında pek şayanı dikkat ma _ Yeni T ARZAN 

yordu. !ümat alındı. 
den.beri Japonlarca işgal edilmesi Dilencinin birçok adamları var_ Sesi! Marat, 1880 de Pariste doğ_ ! f~UVVET KRALI 

• düşüniilmektedir, Şimdi yine Ja- dı. Akşamları yakındaki b·r bnra (Devamı 7 inci sahifemizde) •••••••••••••• 
.-:--............... ~--~-~ ..... ~. --....... ~~~;.;;,;,,.,_;.;;.;;;:;,;;,;;~;,;;;~~~~ ....... !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! .............. !!!!!!!il!~"!!'!!~;;;,;,.~~:::;;;:.~-~:::. ~---~·--

- Haydi Refik haydi. Söylediğin kadar yaz _ 
saydın bitmiş ~!urdu. 

Yaziyet cic'dileşti. Ses çıkarmazsa alıp y3zmıva 
mPcbur olacait. Bir kuvvetli itiraz daha yaptı: · 

- Can•m efendim ... Ver, bir başka arkaddşa 
~·azsın ... Benden başka muharrir yok değil ya ... 

Yazı müdürü artık bütün bütün ciddilPşti ... 
diyebiliriz: 

- Azizim niçin bu kadar uzatıyorsun? Başk .. 
muharrir var mı, yokmu ben de biliyorum. Sana 
razdıımamda elbette bir sebeb var. 

- Monşer, yazayım ... Yazayım... Fakat, geç 
kalacsğnn. Söz verdiğim saat geliyor. O saatte mut_ 
aka orada bulunmalıyım ... 

- Zararı yok. Bir iki dakika geciksen bile ma
zur görürler. Gazetecinin saatine güven olmıyaca
ğını herkes bilir. 

- Herkes bilebilir. Fakat, söz verdiğim insan 
ne bHir, ne de bilmek ister ... 

- Of Refik. Amma çok söyledin. Beni de lafa 
t utuyorsun ... 

Refik, Fikretin gözlerine hiddetli hiddetll baktı, 
müsvertde kağıdlarını masanın üzerine bıraktı ve 
"!ini de üzerine bastırarak, sert bir sesle: 

- Azızim, annem mezarından çıksa ben bu
nu yazmam. 

Edebi Roman 
No.29 

Ne zaman bunu yazar, ne zaman giderim. İmkan. 
sızlığı kabul et .. 

Dedi ve: 
- Artık ne olursa olsun .. 
Diyen bir eda ile odadan fırladı, hızla merdL 

venleri indi! 
Ve merdivenleri paldır küldür inip giderken söy_ 

leniyordu: 
- İsterlerse hesabımı kessinler! 

-5-
Kulak uçlarına bir fiske ve bir sual; 
- Niye böyle durgunsu Refik? .. 
Başın kalkışı, gözlerin hulyadan ayrılışı, kaşla-

rın hareketi, cevab. 

Yazan: 
Etem izzet BENiCE 

Kalbin titreyişi. Üzüntü. Ruhu ezen istifhamla
rın imtidadı: 

sılışı, damarların memeye doymıyaıı çocuklar gibi 
hırçınlaşışı... Refikde başın avuçlar içine dönüşü 
bunaltı! .. 

Oturuyorlar. Büyük geniş, süslü, muhteşem bir 
salon. Renk kızıl. Şehvet rengi. Aıbajür1eri bu renk
ten seçmiş. Kızıllığın loşluğu ve kas\'eti ! Salonda 
yalnızlar. İkisi: Niınet, Refik. Saat dokuz buçuğa 
on var. Matbaadan çıkar çıkmaz Sir~<ecide onu buL 
du, Büyük dereye kadar bir gezinti yaptılar ve ko
nağa döndüler. Refik Büyükderede oturmak istiyor-

. Fakat, Nimet razı olmdaı ve konağJ gelmiye 

- Yoksa benimle beraber 

mecbur oldular. Halbuki, Refik burada düşüneceği 
yerde orada düşünecekti. Iztırabın kasvetengiz göm
leğini orada giyinecekti. Orada teselli arayacak, ora_ 

olduğuna canın mı da denizin sahilleri döğen mecnun dalgalarının şa _ 
sıkılıyor?.. kırtısından içıni kemiren elemin kamçılandığını du-

İçten gelmiyen, fakat, sesi gürleştiren bir te_ yacaktı. Muztarib ruhlara kızıl renkler değil, kuz-
minat: · hl k dalı gunı sıya ı a iyi gidiyor. Geceleri, Boğazın 

- Kat'iyyen .. Çok memnunum.. geceleri.. Boğazın kara denizi. Bu karanlık!. 
Sinirlerin gevşeyiş!, zihnin !erahlayışı, iştiha - - Refik, yine düşünmiye başladın .. 

nın hızlanışı; başın, dudakların, bütün vücudün ile- H - ayır .. 
.1ye doğru uzanışı ve bir buse: - Sahi ne düşünüyorsun?. 

- Ne kadar güzelsin Refik?. G öz kapaklarının kıpırdanışı. Derin bir nefes, 
- Sen öyle görüyorsun?.. d 1 i in beyne isyanı, onun dilınden söylemeyişi: 
Bir buse daha! Saniyeler. Kadın memr un Er ' · - Hakikaten bir şey düşünmüyorum .. 

-
!alarmı sile sile sokaktan so~•ğ: 
sapıyor, göğsü patlak bir koru 
lıı§ırdısile garib sesler çıkarıyor· 
du. 

Biraz dikkat edenler onun k0 
• 

şarken ayaklarile beraber ağı• • 
nın da işlediğini görürler ve-

- Aitmiş yillik namusum ıce ~ 
paze oldu. Bohoraçi yibi Alla 
betani versin. Oğursuz oğlu uğur· 
suz!.. 
Dıye söylendiğini ışilirlerdi. 
Salaınonuıı ~apısını çaldı. r.ta. • 

dam Re.beka pencereden kendi51
'" 

den evvel bir inek memesi cesa· 
metile sarkan göğsunü sat<sıtar3 

dayıyarak aşağı baktı. 
· 0 ı rı 

- Salamon .. Yakin yel.. KaP' 
1 

onunda yim vardir biliyorsun·· 
Salamon da meraklandı. Jl{S ' 

Rebeıkanın heybetli ardından ar~ 
1.3• 

kalan bir aralıktan sokularak " 
pıya eğildi. 

Bakmasile gözlerinde muzaf· 
fer ve müstehzi bir ışığın yaıılP 
sönmesi bir olmuştu. Işık söner • 
ken yerinde gururlu bir ~ıuııı' 
seme bırakmıştı. 
Karıkoca birbirlerinin yüzlerine 

ı\:ıaktılar. 

- Ayağımıza yeldi! . .., 
Kapı üstüste vuruluyor, EsJcın. 

zi olduğu yerde sabırsızlıktan 8 k 
ğaca bağlanmış bir at gibi a'/8 

değiştirerek tepiniy<>rdu. . 
· az• Nihayet kapı açıldı. Eskıtl 

rüzgar süratile içeri daldı· r.Jer '. 
diven başından yukarı haykırdı· 

- Bu ne kepazeliktir Salan'~~ 
Rebeka? .. aitmiş yillik namusuııı 
berbad ettiniz .. 

Salamonla, Rebcka meıJiverı ; 
teri ikişer üçer atlayıp yanın. 
geldiler. Ağıra çekeceklerdi ıcrrı, 
dilerini. Lakin Eskinazinitı tellı 
onları şaşırtmıştı: , .. ,rı 

- Ne var Eskinazi, bu teıUl 
nedir?. , 

k . 1111 .. 
Eskinazi hemen alt katta ı 1• 

safir odasına daldı. Emniyete 8 

mak için şemsiyesini yanına da; 
yadı. Şapkasını itina ile çıkadrı 

I• 
yanına koyduktan sonra men t 
!ile cascavlak kafasındaki terler 
kuruladı: 

rıe 
- Benı mahvettıııiz .. Beıı 

yapacağım şimdi.. 

Salamon ve Reobaka 
sordular: 

- 'Ne varki Eskinazi.. Soyıese· 
ne iflas mı ettin? .. :aunda bizifll 
ne yünahimiz var?.. . 

Eskinazi nerede ise ağlıyac~kt~ 
- İflas ettim sayilir .. Köpoglu 

senin oğlun Bohoraçi.. 
- Ne .. Ne olmuş Bohoraçi .. 
- Ne olacak Salamon .. pa~~ 

ne olsun!. Benim kizı kandirrtliŞ: 1 
- Ne olur, gençlik bu Eskit1•~1 • 
- Ayda be alay mı edjyorsu11;: 

Ne oluru var mi bu işin! .. Kör<'ıl 
!usu biricik sermayemı işletme ' 

·rı• 
ğe kalkıışınış... Hem de fayiz• 
bilem almış. 

Rebeka ile Salamon bakıştılar· 
Es'ldnazinin sözlcrind~r. bir şet 
anlamamışlardı. 

Salamon: 

Dedi, cebinden saatini çıkardı, tahrir müdürü
nün gözüne sokacak gubi uzattı: 

- Bak .. Sekize yedi var. Tam sekizde, hatta,, 
bir i.ki dakika da erken Sirkecide bulunacağım. 

- Yoo .. Durgun değilim. 
- Durgunsun durgun .. 
Israr: 
- Vallahi değil. •. 

kek muhteriz. 
- Yeter ... 
-Bir dakika dur. 

Yalan. Düşünüyor. Bu gece en hassas, en muz
tarıb gecelerinden biridır. cBebek» deki odasının 

pencerelerini açıp Iambayı söndürdüğü ve basını 

- . Sonra. · _ .. rüzgara verdiği gecelerde de ancak bu kadar m'uz_ 
Nımette vucudun tekrar toplanışı, sinirlerin ka- tarib, ancak bu kadar hassas ve alıngandır. Yalnız 

- Eskınazi. dedi.. Krndirıd~ 
yel.. Sakin anlat .. Biz;nı Bohor~çı 
senin kiz ilen mercimeği fururd.t 
mı vermiş .. 

(D ~ • • L '{ -:.odO] 
evamı • mcı saru eıu-



VAK TiLE .. 
.... m:ıı .................... =--... • 

iki küçük Prenses 
ve •• eğlencelefi .• 

ELiZABET VE MARGARiT 

---·~·~ --
Kraliçe ve küçük Prensesler 

Dünkü sayımızda sonunu ne§- ı 
tedeceğimizi vadettiğimiz bu 
yazı, mündericatımızın çokluğu 

ve yazılann gecikmenıesi yü • 
zünden ne§redilemedi. 

Bugün yazının sonunu ııe§re
diyor ve okuyucıılarıımzdan ö
züt· diliyoruz. 

- Yarın, hemşiremin doğduğu 
gün.,, 

Elizabet düşünüyor. Kardeşine 
ne hediye verecek? Öyle birşey 
istiyor ki onu hem sevindirsin, 
hem de hayrette bıraksın ... 

Bukingam sarayından dönüşte 
bir mağazanın camekanında ga -
gayet güzel, sarışın bir bebek gö. 
tüşor. 

- A! .. diye bağırıyor. Tıpkı 

~argarete benziyor. Alalım şu • 
nu ... 
Mağazaya giriyor, soıuyor: 
- Kaça bu bebek? .. 
- On frank!. .. 

Penses Elizabet, bırkaç lisan bi. 
lir. Daha pek küçük iken mükem
mel fransızca söylüyordu. Hafta. 
da bir gün öğlen yemeği nd·a yal. 
ruz fransızca konuşulur. 

Hafızası çok kuvvetlidır. En çe
tin !atin ibareleri e~ber bilir. İşit. 
tiği, okuduğu şeyleri hiç unut _ 
maz. 

Baıbası annesi Kraliçe Meri ile 
beraıber dispanserlere, küçük fı -
kara çocuklarını gündüz kabul 
eden müesseselere gider. 

HEDİYELER 
İngilizler, Prenses Elizabet'i pek 

çok severler ve bütün sene ken. 
disine hediyeler gönderirler. 

Maddi kıymeti olmıyan hediye
lerden başkasını kabul etmiye 
mezun değildir. Diğerleri red ve 
iade olunur. 

Sekiz yaşında Mancesterli bir 
kız, küçük prensesin resmini gö -

(Devamı 6 ııeı sayfamızda) 
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Milyarlar peşinde sergüzeşt 
Batan gemilerle denizlerin di. 

bine gömülen hazineler her de
virde insanların hırsını uyandır

mış, fikrini işgal etmiştir. Ser. 
mayedarlar, bu hazineleri çıkar. 
karmak için şirketler tesis etmiş
ler, hisse senetleri çıkarmışlar . 
dır. Bu senetler. az para vP.rip 
çok kazanmak istiyer bazı saf -
diller tarafından satın •lınmış -
tır. Bu zavallılar yüzde 5,000 kiır 

edecekleri vadile kandırılmıştır. 

Doğrusu fena degil. Bir lira 
ver, beş bin lira al. .. Kını iste -
mez bu karı. 

Fakat, üç ay sonra, yüz kuruşa 
alınan bir hisse senedi sıfıra in. 
miş; bir haz.ine de dola:ıdırıcılar 
denizine gömülmüş demektir. Bir 
çok vak'alar, tekerrür eden bu 
dolandırıcılıklar nihayet halkın 

gözünü açtı. Artık bu gibi şir -
kellere metelik veren yok. 

Bu hazineleri çıkarmak isti -
yenler kendi sermayelerini teh. 
likeye koymak mecburiyetino.e ... 

Vaktiie dünya efkarı umumi -
yesini işgal eden vak'alardan ü. 
çünü naklediyoruz . 

DÜK DÖ FLOTIANÇİYA 
Mayıs, 1588.- Mari Stuart'ın 

idamı İspanyada büyük bir iğbi
rar ve heyecan husule getirmişti. 
İkinci Filip, del!eesine bir mace. 
raya atıldı: İngiltereyi fethet • 
mek, katolik dinini neşretmek ... 
İşte gayesi bu idi. 

İkinci Flilip, bllyük bir filo ha. 
zırlamı.ş ve buna •Yen lmez ar

mada• ismini vermişti. 

Armada, 150 yelkenliden 
rekkebdi. 25,000 topu, S,000 

mü ... 
tay. 

ı fası , 20,000 de piyade askeri var. 1 Gemilerden üçü, körfeze girme • 
dı. den battı. Dük dö Florançiya bun 

İngiltere, böyle muazzam bır I r d ? M h I M a arasın a mı.. eç u ... a • 
donanmaya karşı ne yapabilirdi? hlm olan dört gemiden yalnız bi. 
Bereket versin, Armada,ın ku - risinin Tobermori 'ye gelmeğe mu 
mandası, gemicilikten <:nlamıyan vaffak olduğudur. 
birisine, Dülc dö Medi:ıa • Sidon. Dili< dö Medina, Krala verdiği 
ya'ya verilmişti. raporda Florançiya'nın hasara 

Dük, bir filo idare edecek ka. uğradığını, 27 eyliılde San Tan-
biliyette bulunmadığını biliyordu. der limanına girdiğini, ondan 
Birçok kereler Krala, bu vazife- sonr :ı ne olduğunu bilmediğini 

den affını rica etmişti. Fakat Filip yazmıştı. 

ehemmiyet bile verme'll işti. - onu yarın -

Gemilerin battıkları yerleri gösteren harita: 1- Dük dö Floran~iya. 
2- Teleınak. 3- La Lütin. 4- Lilzitanya. 

Ay ni vapurda seyahat eden yolcuların her halini keşfeden grafoloji 
miltehassısının hususi kamarası 

Zengin, ihtiyar ve şişman bir 
kadın şoförü ile beraber İngıl•e
reden kalkmış, kucasını bırak -
mış, uzun bir seyahate çıkarak 

Avustralyaya yollanmıştı. Fakat 
Şab denizinden g~çerken ihtiyar 
kadın çok içki iç.Tiş, birdenbire 
ken şoföre mühim bir vAsiyelte 
fenalaşmış, ölmü~, fakat ölür -
bulunmuş. Kocasının hiç Hkırdı
sı yok. Bunun üzerine kocası ha. 
rekete gelmiş, mahkemeye giL 

miştir. İşte İngiliz gazetelerini 
bir zamandanberi meşgul eden 
bu davanın hulasasını geçen gün 
•Son Telgraf. hulasA ederken şo
förün karısına mahsus lçıd içi. 
rerek sıcak bir iklımde içkinin 
1esirile onu öldürmek istediği ve 
maksadına vardıgı ~üphesl altın. 

da muhakeme edildiğini yazmış. 

lı Yeni gelen hgiliz gazeteleri 
ş•mdi yine bu j<ı!örle meşguldür. 
(:tazeteciler de OflUtt peşini bı -

rakmıyorlar. Kendisi!!' görüşen 
bir gazeteoıye Vins i:.mindeki bu 
şoför başından geçen vak'ayı hı. 

kiye ederek diyor ki: 

BiR YILDIZ!. 
Alnını buruşturarak düşünü -

Yor; cNe pahalı!•· çantasını a;ı • 
l'or; içindeki paraları çıkarıyor, 
İçindeki paraları çıkarıyor, sayı -
Yor. Bir frank eksik. Ve evine dö. 
nüyor, yalvarıyor. =,,...·-=-="'-=--- --"' -~.,-----.--

Armada, 29 mayıs 1538 de Liz.. 
bon limanından ayrıldı. Dük do 
Medina _ Sidonya, amiral gemi. 
sinin kaptan köprüsü ıizerine çık 
mış, uzaklaşan İspanya sahilleri
ne bakıyordu. Sahilde büyük bi~ 
kalabalik birikmişti. Kadınlar 

mendillerini sallıyorlardı. 
Alman sinema artistlerinden en 

meşhuru olan Lemi 

- Böyle ithamlar altında kal. 
dıkça dünya bana cehennem oL 
maktadır. İhtiyar bir kadını iıl· 
dürmüşüm. Ben onun yanında 
katit olarak bulunuyordum. Ken 
disinden para almak için onu öL 
dürdüğümü söylüyorlar Ber. bu 
ihtiyar kadına sıcak iklimden ge. 
çerken, Şab denızinde içki !çır _ 
mişim. Sonra ısrar etmişim. E
linden bir vasiyetnama almışım . 

Bunların hepsi a~ılsızdır. Kadın 

bana 3,500 İngiliz lirası vasiyet 
e~ti. Kocasına bir;ey bırakma -
m•ş. Kocası da beni itham ederek 
karısını öldürdüğ'in·Ü ileri sü • 
rüyor. Bunların hiç'.:ıirinin aslı 

yoktur. Ben tamamı!• masum hir 
•damım. Diğer tnraftan Sinker 
uminde bir adamın do .ıtarısını 

o<andırarak beraber götürdüğümü 
~öylüyorlar, Halbuk' ben bir duk. 
ldn işletiyordum. Ba kadının o
#'ulları da benimle b!'raber çalı. 

şı;•orlardı. Sonra b"~fm yanım _ 
ıl&n ayrıldılar. B~ müracaat e. 
'.ie Pk aleyhimde söflenen şeyle
rir. delil il~ isbat ed lmesini iste. 
d:m. Ondan oon ·~ k~rıdimi mü.. 
cl<'fı aya hazırım. 

- Bana bir frank ödünç vere • 
tııez misiniz? Haftalığımı alınca 
iade ederim size ... 

R:üçük prensesler şımarık ve 
nazlı değillerdir. Her cumartesi 
iiinü kendilerine ufak bir ceb 
harçlığı verilir. Masraflarının lıe
&~bıru tutmıya, bir deftere yaz -
lllıya mecburdurlar. Böyle ufak 
lıtr hediye verecekleri zaman e. 

1 
~onumi yapmak zaruretindedir -

TERBİYE, TALİM VE 
PROTOKOL 

Prenseslerin talim ve terbiyesi 
8arayda .vapılır. 5 inci Jorj. Eliza. 
hetin koleıe verilmesini arzu et. 
llıernış.tir. Bir İngiliz mürebbiye 
tarafından talım ve terbiye olun
llıak tarlır .. 

Kraliçe namzedı Prenses her 
&abah günün siyasi bilançosunu 
0henır. Dünya ahvalı hakkında 
lııalı1mat alır~ Gençdimağı dünya 
'iYasetine alıştırılır .. Küçük pren. 
&es, memleketin siyasi vaziyetin\ 
0ilır. Dominyonların, Hindistanın 
Vaziyeti de meçhul değ!!dir. Bir 
&iin İmparatoriçe olacağı bu bin 
lıir gece di)·arını görmeyi çok ar. 
~ıı eder. Şimdiden, babsından ken
disini Hindistana götürmes!nı ri. 
~a eder, İngiltere limanları rıhtım.. 
trından geçerken müstemleke -
erden gelen putlu vapurları gö • 
tUnce: 

, .. - Bu vapurlar biz; oraya gö _ 
11 "rnez mi? Ne duruyoruz. ffay
li binelim, gidelim .. 

Der. Prensesler, her gün 9 u 
~O geçe derslerine başl&rlar, bu 
o ·ı gen~ kad devam eder. 
Öğlenden sonra vazifelerini ya. 

~artar, derslerine çalışırlar. Son. 
'a köpeklerile beraber gezerler, 
~" . ı 1 
1 

LŞ erile meşgul o urlar. Ana -
trı ile bt'rıı.ber çiçekleri düzel _ 
•tler 

lı flbiseierini, oyuncak !arını mu. 

11

8fa1a ederler. Dolablar.nı yerleş-
l'irler, deft.>rl erın ı ve kitabia _ 

tını sıralarla . 

Yeni ltalgan filmi 

Beyaz 
İtatyanlar cBeyaz müfreze. 

isminde bir filim yapmaktadır. 

Bu kordelayı vaktiyle Fransada 
da çalı.şmı.ş olan İtalyan reıisö _ 
rü Augusta Genina idare etmek. 
tedir. Mevzuu, sevdiği kızı unut. 

mak ıçin Libya çöllerine giden 
ve oradaki yerliler araSlnda bir. 
çok macera geçiren bir zabitin 
hayatı etrafında cereyan etmek -
tedir. Baş rolleri İtalyan artist • 

!erinden Antonio Cento ve Ful -
via Lanzi oynamaktadıclar. Bu 
kordela ayni zamanda bir propo. 

ganda filmi olduğu için İtalyan 

hükümeti eseri vücude getiren -
!ere çok :r ardım etmiştir. Filmın 

harıci sahneleri Libya çöllerinde 

müfreze 
1000 kilometrelik bir saha dahi • 
!inde 40 haraket derecesi sıcak -
lıkta alınmıştır. Aktörler ve tek. 
nik memurlar muhtelif defalar 
susuz kalarak ölüm tehlikesi ge
çırmiştirler. * Fransız rejisörü Raymond 
Bernard ·~k yarı.şu ismınde bir 
filim çevirecektir. * Önümüzdeki ay zarfında 
Fransızlar «Kızıl vals» İ::;n1inde 

bir kordela yapmağa başlıyacak. 
!ardır. * Pariste çevrilmek üzere olan 
filimlerden birinin adı da •Şika
go'lu yeğenim'• dir. * İtalyan muharrıri Gına Ka. 
uss'ıın eserinden iktibas edilerek 
bir filim vucude getirilecektir. 
Bu kordelaya kitabın ismı olan 
.cıeh kız kardeşleri• ismi verile
cektir. * Almanlar •Prusyada bır a~k 
macerasu isminde ulusal bir fi • 
lim çevirmektedirler. Bu irnrde -

·ı baş rolleri Lida Barova ile 
Fritsoh oynamaktadırlar. 

• 
.} İ r '.ey ne kazanıy@r ? .. 

Holivuddan biidırildiğim göre, 
küçük sinema yıldızı Şirley 

Tample, yemek parası olarak se
nede 10,000 İngiliz lirası ((37 bin 
Türk lirası) verilmektedir. 

Bundan b~ka, senede 20,000 
İngiliz lirası daha verilmektedir 
(130 bin Türk lirası). Şu hesaba 

göre küçük san'alkar her sabah 
uykudan kalkınca 28 İngiliz lira. 
sı, 11 şilin almaktadır. 

Ayrıca anasının da, çocuğa re. 

fakat etliği, baktığı ıç i n haftada 
200 İngiliz (l,200 Türk lirası) tah
sisatı vardır. 

Armada, haziran iptidasında 

müthiş bir fırtınay~ tutuldu. La. 
koroyn limanına ilticaya mecbur 
oldu. Dük dö Med ina ne yapaca. 
ğını, nasıl hareket edeceğini bil • 
miyordu. İşte bu bilmemezlik yü 
zünden felakete uğradı. 

İngilterenin o devirde Armada
ya karşı koyacak kuvvetli bir 
donanması yoktu. Bununla bera. 
ber, Filipin kararının haber a. 
lınca bütün mil !et ayaklandı. Tüc 
car gemileri harb ge;n;~ine talı -
vil olundu. Yalnız Londra şehri 
50 gemi ve 10,000 asker verdi. 

Armada, 21 t~mmuzd> yelken
lerini açtı, y~niden ~·ola cıktı Dük 1 

dö Medina, Tngiliz filosunun bü -
yük bir kısmının saklı bulundu~u 
Plimut'un önünden geçti. Fakat 
taarruz cesaretinı gösteremedi. 
Kale açıklarında demir'edi. 
BARUT DEPOSUNA TAHVİL 

OLUNAN SEKZ GEMİ 
7. 8 temmuz gecesi meşhur 

Drake, şu şeytani planı .kararla~. 
tırdı: Gemilerden s~kiıine barut 
fıçıları, demir parçaları. pa -
çavralar doldurdu. Ve bunları 

Armadanın üzerine saldırdı. Hep 
sini ayni zamanda ateşe ~rdirdL 
Armada, cehennem içinde kal -
mış gibiydi. Gemiler y~nıyordu . 
Askerler denize atlıyor, yüzerek 

canlarını kurtarmağa çalışıyordu. 

Binlercesi boğuldu, gitti. Bıı sı. 

rada müthiş bir de fırtına çıktı. 

·Yenilmez Armada• taarruz et • 
meden, harbe başlamadan ye -
nilmişti. 

Rüzgara kapılarak şimale doğ. 
ru giden gemiler arasında Dük dö 
Fiorançiya da vardı. Diğer dört 
gemi ile beraber İskoçyayı dolaş. 
tıklan sonra İspanyaya doğrul • 
du. Tobermori körfezıne kadar 
geldi. Bu salıillerdekı tphJilceden 
haberleri yoklu. Kiiçük bir dik
katsizlik faciayı doğurabilirdi. 

Mütenekkiren ve Madam Düp0n ismile Parise 
giden Alman artisti ç@k çabuk tanıdılar 

Leni ve Alman sinema artistle • 
rinin en meşhurudur. Geçen sene 
Pariste, 1937 sergisinde, Alman 
paviyonundaki sinemayı idare e. 
diyordu. Bir gün serbest kalıp la 
Parisi gezememişli. Sergi bittik. 
ten sonra memleketine dönerken: 

Önümüzdeki sene gelece -
ğim. Tatil müddetini geçirmek i.. 
çin gelen bir kadın gibi Par'si, 
Parısin eğlence yerlerini gezece. 
ğim ... 

Demişti. Lenı sözıinü !uttu, 
Parise geldi. Fakat mülenek.ki • 
ren, başka bir namla· Madam 
Düpon ... 

Madam Düpon, büyük oteller
den birine inm~lı .. isminin Froo. 
sız ismi olmasına rağmen Fran • 
sızca konuşamıyordu. Beraberin. 
de, kendisine çok benziyen bir • 
kaç erkek rdı. 

Muvasaf • .. ı u" sonra 
bulunduğu otele gidip •. ndisini 
gormek istediğimi~ zaman kapı. 

cı : 
- Madam Düpon dışarı çıktı. 
Cevabını verdi. Bu koca şehir. 

de büyük san'atkarı bulabilmek 
biraz güçtü. Buna rağmen aramı. 
ya karar verdik. istirahat etmek, 
gezmek, eğlenmek iç · n gelen bir 
genç kadın nereye gider. Şüphe
<iz. bu saatte moda lokantaların. 
rl . 

Büyük lokantaları dolaşmıya 

b . ye ., gec<. yarısına 

doğru Bulonya ormanı lokanta. 
sında bulduk. Bahçede bir masa. 
da oturuyordu. Yanına ya.lclaştık: 

""1 n uvar Madam Düoon ... 
~ 

- Ah! Hayır ... Tatil müddetini 
geçirmek için geldim. Ben, ben .. • 

Dedi. Sonra bir kahkaha sab • 
di: 

- Mütenekkiren mı seyahııt "· 

diyorsunuz? .. 
Evet kat'iyyen mütenekkı _ 

ren ... Tatil müddetini Pariste ge. 

çirmek için geleceğlmi söy\emiş
tlm, geldim. Son zamanlarda pek 

9C1k çalıştım ve çok yoruldum. 

·İki İstad• filminin Fransızca 
kısmını ikmal ettim, Sekiz gün 

evvel Baden Baden'dc idim. Bir 

sinema kongresine riyaset ettim. 
Ve Mari Markeflc tanıştım. Dün 

geceyi Brük:selde geçiPdim. Olem. 
İlk evvel: ı piyad filmini gösteriyorlardı . O 

i.'en bir zaman!,• Amerikada 
Lu:undum. Oradı ta'!ı 50,000 İn
g:liz lirası servc~ tenin ettim 
S 1. 11 bu s~rveti ms'ıvettim. Şim 
.1 kırk iki yaşındi)'\ n. Amcr,k2-
t:>an İngiltereye iö~dwn. Sinke. 
r 'n karısı ile 933 de tanıştım. Ko. 
ca: ını ve ik: oğlun·• da bilirim. 
J>pn o sırdlarda h•shneye yat • 
mıştım. Bıı kadın bana baktı. A
radan seneler geçtı. İ~s z kaldım. 
Ga<.eteye bir Han verdim. İş ara. 
dım. 9~fi ~<'nesin Ü ihtiyar kadın 
brnı yarıııı .• hem kitib, hem şo. 
' t, .ular ak aldı. Haftada 1 İn,ı:ilız 
lirası verecekti. 

Amerika-lan baııa bir mektub 
gelmiş, bunun nrfın ., üzerınd• 

•doktor Vin.s• diye yaz.Jmış. Ben 
kendimin hekim olduğumu iddia 
etmemiştim. İhtiyar kadına da 
böyle bir iddiada bulunmadım. 
Yaşlı kadın beni çok sevivnrdu. 
Fakat onun Aşıkı değildim Ulna 

Deva111;1 7 inci sahi f!' nJtd• 

kadar alkışlandı kı şevinçten ~öı,. 
!erim yaşardı. 

Par'se niçin geldiniz? .. 
Tütil müddetini geçirmek L 

çin dedim a .. Filmimin ne vakit 
gö't •iteceğini bilmiyorum. 

Olimpiyad oyunlarında 

Leıı. bir film çevirmişti. Bunun 
için iki sene çalıştı. Bu f!L',1 ya
kında P ariste gösterilecektir. · 

Leni, sigara içiyor, daneden 
çiftlere bakıyordu: 

- Ne şıklık, ne güzellik!.. Ne 
hayat!.. 

Diyordu. Şampany11 kadehini 
kaldırdı: 

- Parisin şerefine içiyorum. 
Paris hakikaten dünyanın cenne. 
tidir! .. 

Dedi. Başını, ha>ır koltuğun ar. 
kasına dayadı, gö,l er ini kapadı 

Derin bir hulyaya daldı. 
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Hayret ve .. teessüf Meclisin tatili 
(Birinci sahifeden devam) 

bir içyüzü varm4 da farkında de
ğilmişiz. Bunu da bu sabah çıkan 
bır gazctedek. bir makale \le f.ır
ketmiş bulunuyoruz. 

İfadesinden ve kullandığı tak -
tikten pişkin bir gazeteci olduğu 
ve asıl hüviyetini sakladığı anla -
şılan makale sahibi Riza Tevfik 
ve Refi Cevad hakkındaki görüş
Jeriıııde bllyük hataya clüşmekle 

beraber tahliline şu cümleleri esas 
tutmaktadır: 

• (Ttan) ceridsinin sahibi ve 
muhacrirlerini tabiatile ta unı -
yor isek de, bu utların çal< gözü 
açık, çok gazeteci, ve çolı: fırsatou 
ldm&eler olduluna kolaylıkliı. hük
med.iyaruz. 

Çünkü evveli (ai) kelimesi ga
ntelere intikal ettlğinlıı daha er
teli ıfuıü, herkesten~ Refik 
Halide bir telgraf çekiyorlar, onun 
(ıniiflaki nesri)! olan birçolr ka
rilere yazısını okutmak fırsatını 

VeclyOl'lar. 
Saniyen bu suretle Refik Hali. 

din İstanlıula gelir gelmez gaz.ete.. 
!erme çolı: meraklı bir tefri.lta yaz-

masını ten:un elmiş oluymlar 
Eh... Doğrusu gazetecilik ışte 

bwıa derler. Gözü açık gazetecı • 
!er ışte böyle uçan kuşu herkesten 
evvel görup tam b ir i$abetle çan
talarına düşürürler. 

Yalnız (Tan) cılann bu işte he- ı 

sah edemedilı:lerı bir nokta var -
mış ki, o da bu fırsatculuklarJlln 
rakipleri nezdınde uyandıracağı 

hMis.i haset ve rekabettir 
Nitelı:im. gene bizim fikrimızce 

biitün gürültü' de hep bu yüzden 
çıkmış oluyor. 

Me le Refik Halidin gelır gel
mez yazı yazacağı .ıazetenın der. 
ha.! satışuıın birkaç misli artacağı 
ve bittabi rakip gazetenin de, tab'ı. 
nm bütün kıymetine rllğmen satı
şının o nisbette düşeceğidir.• 
Yukarıya naklettiğimiz lU yazı.. 

daki ifşayı Ankara caddesindeki 
,ayialar da teyid etmekte ve Refik 
Halid"i1ı Tan'da yazı yazacağı kuv 
vetli bir surette söylenmektedir. 
Eğer iki gazete arasındaki neş. 

riyal sadece bu mabadı ıfade ve 

bir rekabet hadisesini teşkil edi _ 
yonıa hakınten şayanı hayret! 

Bu akşam 
Beli ola ~ak 

(Birinci sahifeden devam) 
zıyeti hakkında uzun bır nutuk 
söyliyecek ve Hatay davamızın ik
tisab ettiği son osafhayı da tooarüz 
ettirerek icab eden salahiyetle'l'i 
Meclisten isüyecekt.ir. 

Bu itibarla Başvekilin il utku bii... 
yük ehemmiyetle beklenmektedir. 

Af kanunu ile beraber Meclis -
ten bugün çolıması bdclen er. daha 
do.kuz kanun vardır. 

Bu lranunlar şunlardır. 
Bazı maddelerden i>itihliık ver. 

gisi alınması hakkındaki karıunun 
bazı hükümlerinin değ· tirilmesi; ı 

Spor teşkilatı; 
Muamele vergisi kanununun ba 

n hükümlerinin tadili: 
Teşv;ki sanayi kanununa mü- . 

zeyyel 2261 sayılı kanunun tadili; · 

Basın Birliği kanunu 
mecliste kabul edildi 

Tiyatro ve sinemalardan devlet 
ve belediyelerce alınmakta olan 
damga, tayyare ve belediye resim
ler ile darülaceze hissesin n mik _ 
tarı ve sureti istifası, 

Türk ceza kanununun ban mad- . 
delerinin tadili; 

Umumi. mülhak ve hususi büt. 
çelerle idare edilen daireler ara -
sındaki ihtilafların tahkim yolile 

( Birinci sayfadan devaıı1 ) 
bağlıyan, gazetecilerin ıstıkbalıni 
temn ve bugünkü çal~ma tarzla
rını ıslah eden bu kananon mu -
zakeresi mecliste bulul'an ve ga
zetecilikle uzaktan yakından ala. 
:tası olan meb 'usların bu me,Jeğe 
karşı sevgi ve alakalarını izha,ra 
vesile oldu. 

Bu arada evveli N~id Hakkı 
Uluğ söz ahlı ve bu iyi kanunu 
hazırlıyanlara teşe;kkür etti. Son.. 
ra Fazıl Ahmed Aykaç, ve diğer 
meb'uslar da ayni y'olda hararetli 
hitabelerde 'bulundular. Bunları 

Dalliliye Vekili ve Parti ~nel 
Sekreteri Şükrü Kayanın mühim 
bir nutku takib eyledi. 

Bay Şükrü Kaya bu nutkunda 
matbuattan v'° matbuatın varife
lerinden bahsederek dedi kiı 

•- Bizim neslimiu mensub o. 
hınlar, 'birçok şeylerin ha1tetini 
~lmıiş, gönüllerinde matbuat hllı

rnilmessi!leri vardı. Mılletler Ce. halli, 
miyetine mensup bir meclis oldu. Yabancıların Türkıyede ikamet 
ğu için S2 milletin büün mümrs- ve se ·ahatleri; 
sillen oplanmışlardı ,.e en yllk _ Ziraat Vekaletine bağlı bulunan 
sek basın mümessilleri orada ha. Konya ovası Sulama ;dAresinin Na 
zırdı. Kongrede sfü ı.lan her mü. fıa Vekaletine dewi hakkındaki 
ml!68il vaktile •ben de guıet~i i- layihalar; 
dlm• diye ı;ôze baş!yor ve bunw. Parti ' af kanununun mıinak .. sa 
la ıltihar ediyordu. M~siller ve müzakeresinde ve rey vermede 
bımları söylerken Ara:;a <iöndüm: meb'uslan tarnamile serbest bı -

•- Tevfik Rüştü, bız de kerıdL rıı.kmıştır. Bu itibarla kanunun leh 
nıızi &a~teci olduğumuzu söyl ı _ ve aleyhinde balunanların rey 
:yellin mi?> dedim. Dr. Aras: toplama esnasındaki hattı hare 

•- Değil mi ya birader! • ce _ ketlerinin ne olacağı da şiddetle 
va:bını verdi. (Gül~eler). merak edıl11ektedir. 

Filhalı:ilı:a ba)·atımın bir kı _ .1eclıs şimdi jçtima halinde bu. 

imlllcla gazetecilik etlllİ§ olmak l•l"'umn""""'a""k"'ta"""d"'ır"'. """""'====== 
~erdini hıila dıı . arU11. Siıe 

gazetecilik ne derece ereni 
t.ir şey oltluğımv ıösteren bir 
ey daha söyliyeceğim. Bu, A.. 

tatürkün de gazetedlik elmiş 
.Jması ve buaunla nıüftehir 
lıulunmasıdır.• 

(Dış politikadarı devam) 

riyetlnin hasretini taşmııılardır. I'!!!!!!:=:=:=:=:=:=::==::===:= 

muharebesinin ferdasında imza .. 
lanan 1907 itilafilc Uzak Şarktaki 
İngiliz, Fransız, Rus '" Japon nü
hız mıntakaları çizilirken, bu ada. 
nın Japon askerleri farahndan ~ .. 
gal edilemiyeceği tasrih edilmi~ti. 
Fransa bu defa J aponyarun Bikka. 
tiııi bu 1907 itiliC. üzerine ~ek

miştir. Fakat Japon~·a, bu yoldan 
Çine ) ardıma ~ttiğini bahane e. 
.terek adan111 mın akkat işgaline l 
lüzum gördiiğünii iddia etmekte -
dir Bu iddianın ne derece doğru 

olduğu bilinememekle beraber, ı 
Hainaııın işgalile Çin askeri hare. 
katının hayli genişliycceği muhak
kaktır. J aponya bir seneıknberi 
Çind<' oskui mütchas'1sların bile 
kolay k .. la} kavrıyamıJacaklorı 

bir tahi)e tatbik etmekte<lir. Bir 
p Pekin, ertesi gün Şanghay, 

Bu bize zamanın bütün kotillük _ 
lerinin, fenalıklarının matbuat 
hürriyeti olmaması yllzünclrn gel. 
diği "kanaatini vermiştir. 

Böyle bir kanaatle yetişen ne.;21 
i~ın elbette evvelem!rde matbuat 
hürriyeti ihtiyacını kendi ideal
lerıne göre tanzim etmek ve mat
buatı idare edeeek.öleri kendi ide
allt'rinin yüksekliğinde yetiştir _ 
mek ve ona ]Azım olan şeref ve 
ha) siyeti vermek bir vazife idi> 
Denebilır ki, bizde matbuat h!lr. 

ri~~ti cumhuriyetle başlamdştır. 
Diğer rejimlerde nasıl olursa ol -
ımn taklitçi bir heveskArlığa ka. 
prlmryarak matbuat siyasetimizde 
ancak kendi idealimizi tecelli et _ 
tirmek istiyoruz: 

Refi Bayar 
Şehrimize 
Döndü 

Oı; beş gün evvel Yun~!'ıstana 
gitmiş olan Mil.i Re°'örans mü -
dürü Refi Celfil Baur bu sabah 
saat yedi buçukta lırnanımıza ge. 
len Gri Man vapurile şehrimize 

dönmüştür. Refi Celil Ba~·nr on 
beş günlük Yunanıstan scyaha -
tinden doo;t Elen hiıkWrıetinin 

muhtelıf şehirlerinde tedkikler 
yapını§. sıgortactlığa aid işleri 

gözden geçirmiş, Yu>ıanıstan si
gorta kumpanyalarının m<''aile -
rini yakından görmüştllr. 

Milli Reasöran müdürü Gala _ 
tada mesaı arkadaşları ,.e sigar -
tacılar tarafından karşılanmıştır, 

Mab'usla r tatilde 
Nıntakalarını do· 

latacaklar 
( ı inci .ayladan devam ) 

'-er.mi~ t~r. 

"'" ... anki.n. AmoJt., Kanten. Hainan _ 
bazısı geç, bazısı da giiç ol&Tak _ 
Japonyanın eline geçen bn ~ehir. 
ler binlerce ki lometre uzunluğun
da şe.rid gihi bir arazi üzerindedir. 
J aponya hir srııedenberi, Çinde 
varmak istediği hedeflerin her bL 
rine nmuştır. Fakat esas hed<'f, 
Çini diz üsfüne ı,:Oktürmek oldu. 
ğuna göre. bugün bu hedefinden 
geçen seneye nazaran daha uzakta 
olduğu iddia edilebilir. 

Yeni kapıda 
Bir 
Deniz kazası 

Çek 
Arazisinde 

Bugiin öğ:ıe vakti soat 12 de Ye. 
nikııpıda hır lı:aza olımıştır : 

Yenikapı tren istaşyonu~un ci
varındaki sahilde her vaık;t kü. 
çük çocuklar denize girmekte ve 
yıkanmak tadırlar. 

Bugün de bazı .çocuk'lar buraya 
yıkanmak üzere gelmişlerdir. 

Bu aralık Salım ısminde 17.18 
yaşlarında blr gıens· de tekbaşına 
denize girmiştir. 

Fakat az sonra Salımin ac-ı acı 

bağırdığı işitilmiştir. Etraftan ye. 
tişenler yüzme bilmiyeıı gencin 
suların .ar.asında kaybolduğunu 

görmüşler ve onu müşkülatla sa
hile çıkarın~ardır. Vak'a iırıdadı 
sıbhi otıomobiline haber ı-eril -
miştir. KendiQi çok fazla su yut. 
tuğu içfo tehlikeli b'r vaziyette 
bulunmaktadır. 

Yabancı 
Gönüllüler 

(Birinci sahifeden devam) 
eren sonraki celsefil esnasında tali 
ademi müdahale komıtes., l•pan -

Yine bir Aiman tayya· 
resi şüpheli bir vazi
yette uçarken yere 

indirildi 
Prağ 29 (A.A.) - Bır Alman 

tayyaresi pazartesi ı;ünü meşkiık 
alrval dahilinde Ç<ekoslovak ara -
zisinin il.zerinden uçmıı~tur. Ha -
va polisi tayyareyi cenubi Bo -
hemya.da karaya innıeğe icbar 
etmiştir. 

Melı:teb tayyaresi tipinde, iki 
kişilik si\'il tayyareciliğ~ mah -
sus işaretleri hiınH olını bu tay. 
yare Ulm..Dorenstadt mek.tebine 
mensub bir küçük zabtt tarafından 
idare edilmekte ·idi. 

Zabit bir talim uçu.5u yaparıı:en 
yolunu şaşırdığını 'Söyll!Jl"jşbir. 

Neticede Almanyırya doğru 'llÇ -

mağa devam ctmes;ne müsaade 
edilmistrr 

Litvanya - Almanya 
Arasında bir hadise 

yadaki l.'<!neıbi gönül!ülcrınin ge- Londı a 29 (A.A.) - D~ııtzıg va-
ri alınma hakkındaki planın tal- puru"rıun Kleıpeda'yageı•~i ,ırbc
bilti için ihtiyar edilecek masraf_ delere sebeb -0lmuştur. Vapuru 
!ar meselesini pren..;p ıtbarle hal- karşılamak üzere limanda tupla. 
letmştir. nan 7.000 Alman. Nazı mar•ları 

Fransa, İngiltere, Almanya \'e söylemekte ve •Heil H tlen di ·e 
İtalya, masrafların beşte birinin bağırmakta idi. CiYardl demirli 
tediyesini kabul ettikten maad& bulunan Perkunas ism : r.d~l.• Lıt-
bu meblağ ile Savyetlerın yalnız vanya ,-opırrunun mıirct\cbatı 
kendi gönüllülerıni geri almak prote;'to makammda genııdckı 
.içın tediyeı.ine razı olduklan meb-ı yangın tulumbalarının hortum 
lf.ğ arasındaki farkı vrrnwği de borularını Nazilere te\·dh c·tmış-
kabul etimişlerdir. 1 leı·dir. 'O aralık Almatılarla Lıtu-
FRA.."JK.İSTLER İLERLİYOR .. anyalılar arasında bir a;ı·b~de çık. 
Salamanka 29 (A.A.) - KasteL mJŞtır. 

!on cephesinde Ribas~l\,cr, mın - Bir öıu 50 kadar da ~·aralı \'ar_ 
takasında Araya kasdabasile bu dır. 

ka ka.<:abanın garbindcki yaylayı ;ı , ============== 
geride bırakan lntaat.ım1' Rıbe - Bursa Birfocj fcrn Menıurhıi;un-
sa1bes _ Argdita ) olunu işgal et. dan: 

· Bursada Kuruçe~n. m;;hallc -mıştir . 
Kuvvetlerimiz Artana ve bu ka- ~inde Altıparmak radde.sinde Dik-

sabanın ~arkına doğru ilerh•mek - çe;;rne sokağınd• 12 numaralı Ka-
tedlr !o Karako evinde mukim ve Bur

Vali geldi 
(Bırinci sahifeden devam) 

wmıza gelen Gri :llfat vapuru 
ile ŞPhrinıir.e dönmüşiı:-rdir. 

Heyetle beraber Yunanistan 
seyahatin~ i~tirak eden Belediye 
iktısad Müdürü Asım Sür~n·a A· 
tinadau Bel.grada harek't cttiğjn. 
den heyetle beraber b?Ilunma -
makt..Wr Asım Süreyyo Bclgrad
dan Bükr şe geçecek. Balkan şe -
h.rlerindeki belediye !aalıyetini 
gö:.ıd<>n geçırecek ve İstanbul fes
th·ali içın muhtelif eğlcn«e grup
larile temaslar yapacaktı: 
VALİMİZ VE ARKADAŞLARI 

Galata nhtımında Vali ınuavL 
ni Huda ı Karataban, beled:) e re
ıs muavjnJeı·~ §ehir meclisi aza -
!arı, Parti. Vilayet. BeJt>dıye er -
karu \'C dostlaır iaraf•ndan knr -
şılanmıştır 

Üstündağ kendilerı ru karşılı -
sanların güler yüzle ellerim sık -
mış, muavini Hüdayi Karataban -
dan gaybubeti esnasrnclıı cereyan 
eden ,;ıayet işler; hakk;nda iza
hat alıruştır 

Muhiddin Üstündet.ğ kendisilc 

sa.da Uzunçarşrda 'n~ral iken ha
len ikametgahı meçhul bulunan 
sarraf David Saban;ı: 

Bursada Uzunçar~ıcl" .harraf Bün 
yamin Koben Ye Nislm K<tı·ako.. 

nun, Burba ikinci nofl"rlığınden 

17/5/931 tarih ve 179~ sayılı re' 
sen tanzim edilmiş sMetle ı:i m

metinizde alacağı olan iki yüz ]ı_ 
ranın temini \'e tahsili yolunda 
da'rem ;zd~ takib ta"ebind<· bu -
!unmuş olduğundan umzı.m \•e 
berayi teblığ tarah?'lıza gönderı -
len 938/773 sayılı icra emn bıliı

teblıg müba!':ir tarafından iuil e
dilmesı üzerıne Bursa ve İswn_ 
bul zabıtasınca yaptırılan t"h -
k,katta ikametgahımzın meçhul 
olduittJ anlaşıldığından bu yokla
kı icra emrinin hukuk usulü mu. 
hakemeleri kanununun 144 ve 
müteakıb maddesine teYfikan b:r 
ay müddetle ilanen tebli/!ıne b. 
rar verilmiştir. 

İlanın neşri tarihinden ltlba -
ren yukarıda yazılı 200 lira bor
cunuzu masrafile beraber öde . 
meniz lazımdır. Mezkür müddet 
ıçinde borcunuzu ödemezseniz 
tetkik merciinden Ye yahut aid 
olduğu mahkemeden ıcranın ger: 

görü•en bir muharririn11zı• seya - bırakılmasına dair bir karar ge -
hot, etrafında şunları GÖyleıniştir. 

tirmedikçe cebri icra yapılacafı.ı 
•- Atına belediyes·nln daveti 

ve yine bu müddet ıçindc ma: 
ii.zPrine Yunanistana gittik. Pire, 

beyanında bulunmanız: YC bu -
Atina, Selanik ve dığer miıhim 

v ~.~::: ... ı 
rünce kendisine kar~ı büyük bir 
ımıxha'bbet bağlamış ve resmi kar
yolasının •başucuna asmıştı. Pren
sese bir ~diye göndermek irti
yordu. Fakat zengin def;ildi. 'Harç. 
lığından bir kısmını kıımbaraya 

atrnıya başladı. Ayla~ geçti. Kum
·bara dolmuştu . Açtı. İçinden 25 
frruıg çıktı. Hemen bi•yük hır 

mağazaya gittı. Pembe 'kemik -
ten, maroken 1uHklı bı:r tar.el< gör
dü. Fiatı yirmi ıbc.!i !rank idi. Ta.. 
rağı satın aldı, uzun bir nııik
tııbla beraber prensese _gönderdı. 

İki ı;ün sonra posta üvczzfi 
geniş geniş bir zarf getirui..Bu, 
Prensesın bizzat _yazdığı cevab 

RADYÖJ 
BUGÜNKÜ PROG~f S 50 

18,30 PUıKJ.a dans mıısiJöiı. 1 ',_ 
Konferansc ı:Eminönii 'f{a ke\1 n. 

oC~ • 
mına, doktor San.: Yaver ( ç 1ta~· 
1a:rda boğaz hastal1klon ve I• ar• 
yüdat). 19,20 Nezihe Uyar ,-e 

5
,. 

kadaşl:m tarafından Türk :ıııı.ı , 
kisi w haDı: şarkıları. l!l,55 , 
haberleri. 20 Saat aysrı: a:rn:,~ 
Tasata.nesinden nıllı:1en. Şebil' 
dosu: Bay Cemil idare!'inde. ıl 
1- Rcızaınnt: Uvertiir, şu ı:f. 
2- Lö peyyi: Dö surlr. fSll 

Lehr. . ı. 
3- La . ı,eoiJiılıP 

kme. Fa~tezı, \'sİ· 
4- El;tüdiyantine: vaıs, 

tofel. ı 
J' af 

5- Aite !Kamıırat. Ma~· idi. Prenses teşekkür ediyor, ve: 
.Bu kıymetli hediyenlzi çantam.. Tayge. b er 

di d 20,45 Hava raporu. 20,llB ~.· da taşıyorum .. . • )'OT U. av• 
ilki hafta 'Sonra bunu gazeie - Riza .Dopul tarafından ar ··a· 

leı·de okuyan Londrarun büyü1ı: söylev. 21 Saat ayarı: TabSi" :_, 
kuyumcularından biri Prensese ralruş "\'!! arkailBşları tıı;-sfııt .. 1 
gayet kıymetli pırlantadan ma - 'I'iirlt musikisi ve halk şaı'l01'' . 
mu! bir gerdanlık hediye etti. 21,45 <lıkestra: 

Fak t b h d" kabul 1 ~-Herole: Zı.mpa. , 
a u e ıye 0 ımma.. 2- .Rebilroff: L .. ror lö ~,,e 

dı. Nezaketle red olundu. 
GENERALİN MADALYELERİ 3- Grieğ: O Prentnn. 

Majeste 6 ıncı Jorj, umumi !harb. 4- Grosına: Çardaş ·a~· 
22,15 Aı·ans haberler;. 22,30 J'ı de ıbüyük yararlıklar gösteren bir r,•-

genralin şerefine Bukingam sa - la sololar, opera ve operet pa tf' 
ray ında bir ziyafrı vcriyordu. ları. 22.50 Son habrrler ve ,•ı 

gun.. ün programı 23 Snat •J Ziyafetin sonlarında P··cnsesin 
gehp anasile generalin arasına Son. jlı0' 
cıturmasma mtisaade olundu Sultanahmed Sulh Bırıncı 

Küçük prenses, Generalden mahkemesnıden. . n 
bahsolunduğunu çok kereler işit- Yuvan \·e 'J\,foazzezm ~•Y13 

•,. 

miş ve resimlerini de gcirmu~tü. müştereken mutasarrıf oidokl•~· . 
Göğsünde ni~<tnların, madal _ tanblu Sirkecide F:!O-'apaşa ııı 
yaların çokluğuna hayret etmişti. lesinin İbnikema 1 sokağında ~~ ~ 

Bu meşhur adamın yanına o - ve 6 parsel ,.e eskı 25 ve ycnı. • ,, • 
turunca mağrur oldu. Kral ken _ pı numar:ılı ve ) edi uda ,>e uÇ .~ ,., 
dısin ı takdim etti. fadan ve dört heliı ve bir rııutfıt~e·· 

E:,zaıb t, Generale dikkatle bak- bir t~ık derunun a erkOS ve e rJn 
tıktan ı;onra binlenbir~ sordu 1 trik tesisatını mvı bır ba.b lııı1'ct3 • 

Madal)·alarınız nerede, Ge - izalei şüyuu zımnında furu1JIU ı . 
neral 0 kaı:rür ederek 'IDÜZa~·t>de;ve 3 

• 

C b d Pr lunmu."' ur He•. ·e•ı umun .' e. &• . e ım o, rnse5.. ,. , ~ 

Gece yatmazdan evvel küçiı\\ kıymeti ~uhamment"Si 1&00 bl~tıı 
hemşiresine hitaben: / kiz :-·uz lıı-adır- Birıncı 11çık ~ çst· 

- Doğrusu. demişti. ),fadalya _ ması 3/8/938 tarihine musarlı d• 
h b . k b o·-La gun·· u·· 0aat l' t 0 n JÖ \1l ~ 3 

• !arı olma~·ınca ey etını ay e - ..-"-'1w " ~ o 

d . icra olunacaktır. Kn-m<'t rmtt. . t cyM. . ~· 
FOTOGRAF MERAKLlS1 menesinin yüzde 75 ıni buldl1t.- 3 • 

BİR KRAL dirde o gün ihale.ı kat"iyt>si -~p , n .. , 
Küçük prensesler, tatil zama -

nında ~bebek evi• inde geçirir -
!er. Burada se\'gili köpekleri, 
oyuncakları ile oynarlar . 
Kra1ın en büyük zevki, çocuk -

!ar kendi kendilerinP. oynar. dan
>ederken belli etmeden fotograf -
larını çıkarırlar, filimlcrinı çeker. 
bunlar, sarayın sinema salonun -
da samimi dostlara gösterilir. 

Bir gün. Holivud şırket!erinden 
birisi, prenseslerin h:ıyat1nı mu -
savı.·er bir !ilim çekmek ve mu -
kabilinde büyük bir para vermek 
tekLfinde bulundu. Majeste Jarj 
buna: cÇoeuklarımuı fötografını, 
filmini ~ekmek yalnız benim hak
kımdır» diye rcd ce\'llhı Yerdi 

RUS HEYETİ BAŞVEKİLİN 
NEZDİNDE 

caktır. Bulmadığı 1ak-Orrde < ;)~ ·• 
arttıranın tauhhüdü bakı k•iır' oıd 
.zere on be· gün müddetle tc~B b 

edilerek >kinci aç ık arttırrıı851 uru 
938 tarihine müs~dıf peqernbC ~ıJI • 
saat 14 ten 16 ya kadar ·c-r• "°,~ııJe 
ca.k ve o gün en çok artt'.1"!1!111 J~lr 
edilecektir ipotek sabibı ıilııt ~3,.. 
larla diğer alakadar Jarın ı~b11 ~~· 
rimenkul üzerindeki ha1tlsrrfll iO• 
susile faiz ve masrafa dlir .,ı~n ;;J 
cilalarını evrakı mü.ıtr.1.el~~d~ 
gün jçinde bı dirme.leri le e' ı 
Aks; halde h;ıkları tapu sıc?' p>-'. 

sabit olmadıkça satış be<lelil1'~81Jıf 
lıışmasından harıç ka]acalt 

1 
, 

'Müterakim vergiler borçları 11
, ' 

1 I" tinde hiı;sedarlara ye de1 a .,rı 
vakıflar kanunu mucibıncP ' 1 s 
mesi lazımgelen yırmi senelll< 111.ı • 
bedeli ve ihale pulu ve tapu ıurıC1 

Prağ 29 (A.A.) - Hodza dün : rafları müşteriye aıddir. A~ ~ ,,~ 
'hin"" vukarı Karpı>t Rusyası cumhu _ şartnamesi işbu ilan tarı e ~ 

' . es'~ riyet partisinin icra komitesin - haren mahkeme dıvanhaD ~ı) 
d bir heyeti kaıbul etmi~tir. lik kılınm~tır. Talib olaııl~P feD1 

...;;;;;.;...;;;.;;...;.;;;.::.;· ;.;;_=.;;;..~.;.;;;.;;;.;.._ ı · zllr · meli muhaınmenesinin ;u pi~. 
ZAYİ buçuğu nisb~tinde pe_,. a~çı:sı 1 JJ' 

Emnıyet dördüncü şubr direk- milen 0 gün ve saatte ı,1aır1ıU ,-
törlüğünden almış olduğum vanyolunda dair.-i m8hsu;u1' 
31/1323 sayılı ikamet tezkeremi Sultanahnwd Birinci sulh 

16 
kaybettim. Yenisini alacağım. mahkemesi -başkatibine 93Rf ıu 

Taksim Şehidmuhtar caddesi mara ile müracaatları iliıll ~ 
60/2 Amedeo Rocco (864ql 
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Muharrirlerimiz memleket işle. 
rini tenkitte serbesttirler. Tenkit 
hürriyetini ve çerçevesini tayin ve 
tahdit edrcek muharririn irfanı ve , 
aklı selimidir. Böyle bir takdirin 
kanuni mes'uliyetı de elbette hü
yllk olur. Bu takdir salahiyet.inin 1 
geniş serbestliğinden doğabilecek 

mes'uliyetleri her ferdi" veya her 
muharririn ayrı ayrı telakkilerine 
bırakıvorlar, bütiln bir milletin 
iradesınln ıfadesi olan kanunlar41 
hükümlerine tevdi ediyorlar Ya. 
zı hürriyetinin hakimi muharrirse 
muharririn hakrl"'lı de hakimdir. 

Parti grupu birçok hatiblcrın de 
mu!al,.,,sını dinled'kten sonra hü-

kumet.in şeker sanayııni himaye 

.J apon~·a, Çin ile uğraşırken, U. 
ıak Şarkta menfaatleri olen diğer 
devletlerle ihtilaf çıkarmaktan 

kaçınıyordu. Fakat bu işi 

ba5armakta kar~ılaştığı zorluk, 
kendisini, birer birer. menfaatle .. 
rinin tasfiyesini sonra~·a bıraktığı 
devletlerle kar ·ı karşıya getirmek. 
tedir Sırası Sovy·et Rusyaya n 
İngiltereden sonra sanılan Fransa, 
Hainanın işgali tehdidi karşısında 
ansızm , Qn plina ge~mi.~ bulunu _ 

~·or 

lunmazsanız hapisle tazv>k olu
şehır ve verleri gezdik. Dost ve 

nacagınız \'C hakikate muhalif 
ı kardeş memleket topraklarında 

beyanda bulunursanız hapisle ce. 
bulunduğumuz müddet zarfında 

--~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;.;;;;;;;--:::;;;;
Devlet Demiryoltan ve Llmanısr• 

işletme U. idaresi ilanları / :r 
. • 9tı . 

l\fohıımmcn bedeli 85.000 lira olan l Na. lı Ji8 te muhtcvı) ı y•• 

(Alk~lar) 

t.Türrı.}·C'tın tarifi coktur \·e güç-
1ur En ~.vi htir~i.ye~ r-ıernleketin 

menfaatine uygıı.1, mılletın s~c, _ 
yesine mu,•afık drvlet.n , fetdın 
haklarını ve "lenr · ~tıer :ni kv.. u -
ya'I hü•riyettir. 

.:\lal buat lıü.c.rİJetini t:n i~·i 'e 
ı·n 'l"ciı ularal anlatan Bi.i • 
'ük Şefimiz Alahirk: •:\!at. 
huat lıiirri)·eti korur• deıni~ -
lcrdi1 Bizim talih ett~inıiz e~ 
mt·I 'e siyaset huudan asrı1 -
mı):>raı.tır (Siır~kli alkı~lar). 

Bır hatıra 

ı ~ ııa rır' < b.zM rn , k l r 
'• r P gun \\ ;ı b r 

l c H ' c k caşı Dr. 
A•a la 1un1.1 ·d ~ Or da 
,..,.. 1 f' t tt:m · • d,.,, H..:ı ı-

c t ırl rı ve 1 ı ve v k Pk 

prensıpı hakkındakı izahatını 

ımıttefikan ,.e alkışfarl.ı tas\'ib et.. 
ınıştir 

Bııudan sonra Dahıl) \'ekıli 

ve Parti Genel Sekreterı Şükrü 
Kaı a, geçen sene part mensub . 
larını-ı ınt1hab daıtrelerıntie yap
tıkları tedkiklere aid rapor)ardan 
alınan .yi neticelen ve bu .ene do 
yaz tatlı dolayısile m~b'uslarırnı. 

z.n Parı. ürgütleri ve Halkevleri 

faa ıyetlerı etrafında vı; Partiyı 

ilgı end ren .şler üznınde yapa -
~akları tedkıkleri raporlu Parti 
gPTel merkez nt' bıJd,rıne1er nın 

çok faydalı o1acağı~ı tebaruz el
lırd ten sonra Halk!'\ r •.• n· na-

lu)e ve kcv.ere kadar tqmı' nin 
umumi bı. arzu olduğı:.nu ve bu 
hususun Partice kara-la ! ıldı -
ğın· beyan etti. 

Grup. gene: sel<reterm bıı 

h tını .kışlarla tasvih etti. 

A. Ş. ESMER 

JAPONLAJ~ 
Şanghay 29 (A.A.) ~ Banko\'. 

dan alman resmi haberlerde Sar 
neh; n taşmış sularının hıılihazır. 
da takriben 1000 kilometre kad;ır 
bir saha i ·gal etmış olduğu ve bu 
tuğyandan ıki milyon kı~ınin mü
teessır bulunduğu bildırilmekt~ • 
dir. Tuğyana uğram~ olan mın -
takaların garbinde Pekinden iler_ 
lemı.ş olan Japonlar halhazırda 

zalandırılacağınız. ıcra emrının 
çck büyük hüsnü kabul gördük .. 

teblıgi makamına kaim olmak Ü
Seyahatimizden çok memnun Ye 

zere keyfiyet ilan olunur, z,yadesile mütehassis olarak dön- ~ -~;;.._~;..;;.;;..;..;...; ___ _ ..;.... __ 
İstanbul asliye m~hkemes. al -müş bulunuyoruz. 

iSTANBUL ŞEHRİ NAMINA tıncı hukuk daires;nden· 
DAVET Melek tarafondaıı Aksaray Se. 

Atina belediye rebi ve şehir yidbey mahallesi Sarayhamam so-
ettik Bu muhterem zevat, daveti. bğı 26 No. da mııkim iken halen 
ettik. Bu mhterem zevat, da,•eti - ıKametgahı meçbııl bulu!!<ın Mus-
ml7r icabet lüfunda bulundular. lafa aleyhine ikame olunan b·ışan. 

H t !. ~ b 1 uzu 21·,·aret 'na davasının icra kılınmakta olan eye ın ,.an u um . . . 

140.000 Hra olan 2 No. lı lisle muhteviyatı 3 üncü grup Lokonıol.l 
1 

deklerı ll/B/1938 Perşembe günü saat 15,30 dan itibaren ayrı 9~-t 
palı zarf usu.lü ile :"11karada İdare binasında satın alınacaktı 1 ·~ıJO '. 

Bu ışe gırmek ıstıyenler·n 1 No. lı liste muhteviyatı ıçın ·ıe ~' 
1 ı No. lı l 'ııi<- muhteviyatı jçin ere 8250 liralık muvakkat teminat ~· ıe~' 

nunun tann ettiği vesikaları ve Nafıa müteahhidlik ,.es ıcası 'ıf.eıcr' 
liflerini •yni gün saat 14,30 a kadar Komisyon Reısligin< ver 
lazımdır. . 0 i"' 

Şartnameler 425 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa vezn•:riP './ 
tılmakta<l , . (3808) ~ 

lsta nbul Cumhuriyet 
metgahının meçh•ıliyetine hi. 1rn Müddelumumillğind•""'· ,r· 

t 9hkikat için tayın kılınan l/l0/938 İstanbu, merkez Adliye dairesi için satın alınacak 175 ıon ~ 

tarihi yakında tesbit edilecek ,.e tahkikatında Müdcleaaleyhin ka-

do•tlarımızı pek yakında nramız
da görmüş olacağız .• 
Üstündağ buradan doğruca bir 

otomobille evine gitmiştir. 

Han1<ov u ele geçrmek jçin yeni 
bir teşe büste bulunmak mak · -
sadile Sarı nehri _geçm,ğc hazır -
hınmııktadı.r Nehrın §imal mın -
takası, geniş bir müs~llah kampı 
andtrmal<tadır. 

rumartesi günü sar.t 10 un 15 gıln ,,•ıS •• 
• ..-.üridetle ilinıen kbliğıne karar leva maden kömürü açık eksiltme ye konulm~ur. ,, Ilı 
wı!lerek d~\'eliycn 'ıı bır nüsha. Muhammen bedelı beher tonu yerine tesl.m 13~ kut'*1 
f:ı h .maJ-ıkerne dh ~ı:>hnne ne asıl- ! lira 7S kuruş olup muv.;kknt t<mın atı 173 !ıra 81 kuruştur. . d' "d 
n:ı ş olmakla me7.kfı r gtın \ S<1at_ . . ·r 51r•• j~' Qi 

1. b 1 1. lı 1 '· k 1steo<lıler şartnamey. !atıl gün lcrındcn maada her gu " r 
tc stan u as ıye a ıcı ı u ~u . Jll ~"· 

1 
ı·• 

111 ıl•keınesindc hı.7 ır bul.unması Aşırefendi sakağında 13 numarada Istanbul Adlıye Levaıı Ad; su 
!üzumu tebliğ y•r"'" g•·çmek üze- de görebilırler. Eksıltme gunü 8/7 / 938 cuma günü saat 14 de ,ssı4 • ~., 
re :lan o!.mur LevaZ'm dairesinde yapılacağı ılan olunur 
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beniz tefrlkası:51 

Tercüme, ve iktibas 
H11kkı mahfuzdur: 

Yazan: Rahmi Ya(J ıZ: 

Veaib, ttSim, maldnuıt ve not verenler: Eski Osmanlı donanması erk&. 
nından miralay Remzi, tal.ele ve limanlar uınuın kumandanı alba7 

Şükrü Pala, komodor başkltibi İhsan, batan gemi kaptanlan, 
eslıi armatörler. Ve bııciine ka dar ~zli kalan vesikalar 

Evvela güverteye çıkıldı, nö
betçilerin silahları alındı 
Sonra sırasile diğer yerler 

aynı şekilde hareket 
dolaşıldı 
edildi 

ve 

Ve muhacirlerin bu tariz ve kL baytab fıçısından •birer parça may- ıbeslemiyorlar; büyük harbin Os-
ııayelerile yol alınıyordu. Maki - tab aldılar. Motörler yanyana ge- ınanlılar aleyhine neticelenmesini 
llelitüfek sesleri kesildikten son - tirildi, sıkıca bordo bordoya bağ. can ve gönülden bekliyorlardı. 
ra çok geçmeden motörlerin ya - landılar... Boğaz muharebelerinin en kı • 
b.ında suların kaynaştığı görüldü.. Tahtelibahirin birdenbire çıkışı zıştığı sıralarda itilaf devletleri -
4ı şakaya boğan, latıfe eden mı.t- muhacirler üzerinde korkudan zi- ne mensub kuvvetlere her türlü 
hacirlerin de yüreklerini ag"ızla - yade sevinç tesiri yapmıştı. ---' .. bunl dı G·zı· y ... uımı gosteren ar .. . ı ı 

rına gelıren bir hüdise oldu.. Büyük ham sıralarında Osman- teşkilfıt ajanlarına elemanlık edi-
Baştan ikinci motörün yanıba.. lı ordularına gerıden bir hiyanet yorlar, türlü muzır propaganda • 

§ında, yavaş yavaş denizde bir polit>kası tutturan bu iç yabancı- larla halkın maneviyatını bozu -
Cisim belirdi-. Bu, sırığa benziyen ları, üstünde rahat ettikleri top- yarlar, Osmanlılara aleyhtar her 
Ucunda aynamsı bir cam bulunan rakların sahı.bine karşı i)·i hisler fikre ortak oluyorlardı. 
boru giib bir alet, B7 nin pres - !======== ======- ============= 
kopu idi. 

Süratle denizin yüzüne uzanan 
bu borunun altından üstüvane bi
~iminde bir kasare göründü. 0-
ııun altından da yaprak sigarasını 
andıran tahtelbahrin gövdesi su
Yun üstüne çıktı. 

Lahzada açılan kapaklardan 
dışarıya tepeden tırnağa kadar 
8ilahlı İngiliz bahriyelileri fırla

dılar .. İki kişi topun başına geçti 
ıre motör zincirini baştan <n ye 
alacak şekilde topu tı.nzim etti -
ler. Güvertede sıraya dizilen 10 
IIefer tüfeklerini motörlerdeki si
lahlı jandarmalara çı•virmişler, 
llişan vaziyetine geçmişlerdi. 

Bu beklcnmiyen tcsadüC her -
ltes; şaşırtmış, münierid bulunan 
1andarmalar tüfeklerine da,Ta -
nacak vakit <bulamamışlardı. .. Ka
l>iten Heibrock'un kasare kapa -
IDndan görünen yarı vücudü İn -
gilizce emirler verdi. 

Yorkhard ıbu emirlerden sonra 
• anına iki arkadaşını daha aldı. 
l':vvelit ikinci motöre çıktı . Baş ve 
ltıç güvertelerdeki jandarmaların 
Silahlannı aldı, kasaturalarını top
ladı. Sonra sırasile dıP-er motor -
leri de dolaştı. Ve .. silah toplama 
iş· bittikten sonra her motöre tır. 
llı1nan ikişer İngiliz bahriyelisi 
~htelbahirden çıka·dıkları ufak 

Dilenciler kralı 
( 4 üncil sahifed~n devam) 

ltı.u tur. Uzun mücıdet Pariste ko
cası pıyano muallimi Mos ·ö Pur. 
la beraber yaşamıştır. Periye so. 
~ağındaki apartımanı geniş ve 
llek şık döşeli idi. Salonda, kadi
fe yasdıklar üzerinde dört küçük 
liiks köpek görülmüştür. 

- Ben, !anılmış bir edibin kı -
lıyım. Krnkanç komşularımın kur
banı oldum. Kocam çalışırken çok 
~ahat ve müreffeh bir i:ımür SÜ -

li1··91'dllk. Sonraları hayat güç -
leşti. Kocam talebelerini kaybetti. 
tvvelce fıkaralara çok para ver. 
d,ğimiçin düşündüm. Dilenmeğe 
~arar verdim. 
!ltSIL DOGRU MU SÖYLÜYOR? 

Lülcs kopekleri mi sorvvorsu
~Uz? Bunların dördünü de so -
~akta buldum. Aç ıktan bai'; n p 
duru ·arlardı, acıdım, aldım. "'ü
~aha rnı girdim, l:ab3lut ıni i,Je
dıın. Piyanom mu7 ... Dol•bdan 
far• ı ~k. Eski markı .. Kocamın 
hUtün talchclerinin kaçm•sına se. 
lı,.b olı.!u. 

•'>alo'\ mu? ... Eski zamandan 
\ ima mobilyeler. Sokağa atacak 
değilim a .. Bıınl '" ı, zevke göre 
t nr.m t>lmekte m ı kusur7 ... 

Bir Yahudi hikayesi 
( ( ün<ü sahüeden devam) ı 

- Ne fırındası be Salamon .. 
Kim bilir nerede v"rmiş. Senin 
anlayacağın benim, kiz şimdi kiz 
değil. 

Salamonla Rebekanın gözleri 
büyiimüştii: 

- Ne diyorsun Eskinazı.. 
- Doğruyu söyliiyorum. Boho-

raçi köpoğlusu benim kizi.. 
- iyi biliyor musun Eskinazi .. 

Bohoraçi mi yapmış bunu? .. 
- Elbette .. Sıkıştirdim benim 

kizi .. Bir akşam Balatta Bohoraçi 
ilen .. 

Madam Rebaka eUle yüzünü 
kapatıruştı. 

Salaınon safiyetle sordu: 
- Bir fenalik olmuş mu? .. Za

rarın var mı? .. 
- Olmaz olur mu be Salamon.· 

Ne diyorum sana. Benim kiz şim
di kiz değil. Karnindc bır de ço. 
cuk var. 

Çocuk lafını duyunc~ Madam 
Rebcka bir çığlık koparmışdı: 

- Ne olacak şimdi? . 
Eskinazi pazarlığa giirşen ba -

zirgün tavrını takınmıştı: 
- Ben d~ onu konuşmağa yel. 

dim? sizden tazminat isterim. 
Salamon dikildi: 
- Ne tazmınati E•kinazi! .. 
- Ne olacak Salamon'/ .. Benim 

kizin kizliğı yitti. Şimdi onu ben 
kime yuttururum .. Sakat malı kim 
alir?. Bakir değil kalayla tasın, 
kurşun değıldır rehımletesin. ta. 
bak deyildir yapıştırıp kaşla yöz 
arasında paket edip sende iken çat
lamıştır diye sokasın! Kız basımda 
kaldı. Ustelik namusum on pa -
ralik oldu. 

Salamonla Rebakayı bir düşün
cedir almiştı. 
Şimdi ne yapacaklardı 1 Başları. 

na koca biT ış açılmıştı. Ucunda 
karakol, dava, mahkeme vardı, 
mahkumiyet vardı . 

Salamon sordu: 
- Ne istiyorsun Eskinazi! .. 
- 1000 lira isterim Salamon! .. 
Salamon küçük dilini yutuyor. 

du: 
- Amma yaptin be .. Ben 1000 

lira ilen dört kiz alirim . 
- Benımkı gibısın bulamazsin!. 

Hem benım fazla ıstemekte hak
kim var'. 

- Nedir'. 
- Benim kızin yaşi daha ufak. 

Tltffanda sa•·i!ir. Bilirsın tıırfan.. 

da yemışlcr pahalıye yider. 
- O başka iştir Eskinazı!. 

- Ticarette de kayi de birdir Sala 
ı mon! .. 

1000 lira var şimdi. .. 
- Evet sevyilim .. Baban seni 

vermiyeceğini söylüyor. O kadar 
kandirmağa çaliştiler, razı olma
yor. 

- Bu çarcde para etmed, Bo -
houçi. ~ 

- Babam beni sana vermezse 
ben kamimdaki küçük Bohoraçi 
ilen ne yaparım!. 

- Bu çarenin de boş çıkacağı -
nı nereden bilirim. Böyle olu:ıca 
senin babasi seni bana verir san
diındi. 

- Şimdi ne yapacağız Bohoraçi? 
- Bir çare kaldı Raşe!.. Ya _ 

laneıktan kendimizi •Jldürelim. 
- Nasil ... 
- Sandalde binelim. Karaya 

yakin bir yerde sandali masustan 
devirelim. Orada su dizlerimize 
bilem çimaz!... Bizi kurtarırlar. 
böylece .. 

Dediklerini yaptılar. Gece yarı
sı bir sandala binip Fenerden a -
çıldılar. Bir müddet sonra karaya 
yakin bir yerde Bohoraçi sandalı 
devirdi. Buraya kadar işleri iyi 
gitmişti. Yalnız bir şey_ unutmuş. 
!ardı . 

Halicin bataklık olduğunu .. 
İkisi de gık diyemeden sarı ça. 

mura gömüldüler. 

• 
Şimdi onlara bütün Balat ve 

Hasköy halkı ağlıyor Yahudilerin 
Remen Julyeti oldular. 
Meşhur Yahudi şairi Mişon ınu

radlarına ermeden ölen bu bedbaht 
sevgliler için şiirler yazıyor 

Bana Eskinazi ile Salamonun 
ne yaptıklarını soraca:ı:sınız?. 

Söyliyeyım .. Eskinazi Salamo
nu dava etti. Bu sefer 2000 lira 
istiyordu. 1000 kızı 1000 de karnın. 
daki torunu için .. 

Salamon baktı olmıy~cakı .. Es
kinaziye ortaklık teklif etti. Şim
di evlerini de birleştırdiler Gül 
gibi geçiniyorlar. 

--N-~E!_.~_:\~A C~KUN 

J1YATROLAR ·ı 

SAHiR 
OPERETi 

Bu gece temsil yoktur. 
Perşembe Beylerbeyinde. Cu -

martesi Şehreminind" (RAMPA) 
Yeni operet 

2 Temmuz cumartesiden itibaren 
AŞK RESMİ GEÇİDİ 

-\caba S~sil doğru ınu söylii -
o ' Şahidl<:'re bakıl•-sa di!enci 

\"''·n kl cephe!: bir hayat Yaşa-
1 ~aktadır. Günün bir kısmını di _ 

31s encilklP geçiriyor, diğer bır kıs. 
llıı~ı da hali ve vakti \"erinde bir 
~·1 kadını g.bi ... M';~'ir kabul 
e<J·yor, iyatrolara, sine'llalara gi
diyor, g"'ziyor ... 

Uzıı.n uzan paazrlık ettiler. Fa
kat bir türlü uyuşamıyorlardı. 

• • 
- Sevyilim Raşe! .. 
- Soy le karnimdaki çocuğun 

pederi .. 

Emniyet Sandığı Müdüriüğün -
den: 

Langa Bostan sokak No. 15 de 
l\folkon kızı Bayan Maran Çotil 23/ 
6/937 tarihinde sandığıml7.a bırak. 

tığı para i~in verilen 22463 numaralı 

bonosunu ka)'bettiğini söylemiştir. 

Yenısi verileceğinden eskisinin hük
mü olmıyacağı lan olunur. 

~ Sen~lerderrberi kend'ne ama 
, • ~U'ü vererek halkı 'ğfal eden bu 

•dın mahkemeye verilmiştir. 

- Bizi biribirimize \°l~rnııyor -
!ar; baban 1000 lira iste)·or . 

- Desene Bohoraçi karnimda 

7- s o N TEL G R A F-29 Hazll'UI ına 

Avusturalya se- Hayvan SaAhAı KDçUk Sıhhiye Memurları 

Y
ahati esnasında _______ M_e_k_te:..b,;.,,,;l...;M.;.:.=..üdürlüAünden : 

ve Nalbant 

Mektebe teslim 

bl•r ha" dı·se Eksiltmeye konan 
maddenin cinsi 

mikdan 
azı çoQ'ıı 

tatımin 

o lunan fi at 
tutarı 

li. Kr . 
ilk temi- Ekıilt

nal meniD 
mik- gün sa 
darı 

( 5 inci sahifeden devam) 
elli bir yaşında olduğunu söyle. 
di. Fakat mahkemede de sabit ol
du ki yaşı yetmiş vardı. Sınker'in 
karısı ile benim hakkımda her. 
şeyi biliyordu. Ben Avustralyaya 
tasavvurunda idim. Sinker'in ka.. 
rısı da iki oğlunu alarak oraya 
gitmek istiyordu. Bundan ihti -
yar kadına da ban :ettim. Seyya
ha le çıkarken onlacı da almamı 
>öy\'<li. 1936 seneıi ıdnunuevve
l!n<i<' Oronsay v11'.'urunda birinci 
mevki iki kamara t•ıttum. Bu bi. 
lct;er benimle Sm 1<er'in karısı 

ır;;rcii. Her bilet içın 88 İngıliz h. 
rası verdim. Akde'1i7.~ geldığı -
• r.iz zaman ihtiyar kadın bana va. 
~iyEtnamesini göst~rd•. Bunu •Y
ni zamanda Sinker'iıı karısına d3 
ı;ıösreriyordu. Sanrı v':.'yctname
yi yırttı. Vapuru'! güvertesinden 
Akdenize attı vı>: 

- Şimdi başka, yer.ı bir vasi -
yEtrame yazdırac ı~ım· dedi. Va
pur Adene gelımi~, oradan ayrıL 
mı~tı. Adenden ay ııolı iki gün 
rı.lmuştu. Kadın b rc!enbire has
t<ıJarjdı. Bir geca evvel geminin 
rüvertesinde dansctrrJş, üşümüş
tu. 1937 senesi kı\nıınus>nisinin 

1 inci günü idi: Kadın fcnalaş -
mıştı. Artık yaşamıyacağwı söy. 
Jüyordu. Başucundan ayrılım -
yordum. Bana vasiyetnamesini 
yazdıracağını söyledi. Vapurda 
bir avukat varsa bulup getirme
mı söyledi. Aradım, yoktu. O za.. 
man: 

- Peki, dedi, öyle ise bunu 
kendim yazanın . 

Kamarada ikimiz yalnızdık. O. 
na kalem kağıd verdlm. Fakat 
yazrnağa mecali yoktu. Bana' 

- Sen yaz, ded!. Ben sövlye. 
yim, sen yaz! ..• 

Ben geminin ileri gelen rne -
murlarındaıı iki kişiyi çağırdım. 
Bunları şahid olarak getirelim. 
Kadın söyledi, ben yazdım İki 
şahi<l orada dinllyordu. Ben yaz. 
dıktım sonra o da imzaladı. Dev
risi gün öğle vaktl kad!n vefat 
ettl. Vasiyetnamesini yazdırdık -
tan un yedi saat sonrn olmüştil. 
Gemınin doktorundan bir de n 
por aldım. Raporda kadmııı va. 
yetnamesini yaptığı zaman tama. 
mile aklı başında olduğu ta~dik 

edili~'Ordu. Gemi yoluna devam 
ediyordu. Avustral~·aya geldrj':im 
zaman oranın avukatlarına da -
nıştım. Bana hemen 1ngııtereyc 
dönmemi söylediler. İngilt0r~de 
avukat tuttımı. Vasiyetnameııin 

yerinde olduğu mlidafaa edi!dı vP 

edilmektedir. Faka: o kadar ç~k 
itham altında kalıyotum ki dil-
ünmektrn gece uyku"n uyu:va .. 

maz oldum. 
Şoför katibin gazelecılere >ÖZ

ieri bu kadarla ka!ıyor lhti;ar 
k~1ının koca•ı Bay Pu!lPn geçen 
sefer mahkemede şOyle- demiştı · 

.- Karımla otuz seneden fazla 
beraber yaşadık. Bana hiçbir pa.. 
ra bırakmadan öldü. Kııımın A
vustralya gibi uzak bir yere p,it. 
meğe kalkması da bu şof•irün te. 
sinle olmuştur. Çünkü deniz yoL 
culuğuna çıkmaktan çok korkar
dı. 

İhtiyar kadıııı1> dan• meraklısı 
ve içkiyı çok sever ol<luğu mah. 
kemede söylenirken hakim bu 
kadının içkiıre olan alı~kanlı~ın
dan istifade ile şoförün ona bir 
çok içkı içirdiğlni ve Şab deni _ 
zinde sıcakta içkinin tesirıl<' ka
dının öldüğünü söylemişti. 

Kadın hem ihtiyar, hem ~ı~ -
mandı. Kalbi de çok zayıftı. Bun. 
ları bildiği halde şoförün kadını 
içkiden alıkoymamış olma..ı cü.. 
rüm sayılmaktadır. Bununla be
raber bunlar hPp şüphelerin top. 
!anmasından ibarettir. Çiink şo. 
förün kadını öldürmek ;çin tertL 
batta bulunduğunu isbat edecek 
delil görülememektedir. Lakin 

böyle ağır ithambr altında kol
dık~a şoför İngilterede barınamı. 
yacağını düşünmektedir. Yuka _ 
rıda anlatıldığı gibi gazetecilere 
kendi başından geçenleri anlatır. 
ken şunu da ilave ederek bundan 
sonra !ngilterede barınamazsa ne 
yapmağı düşündüğünü :le söyıü
yor: 

- Kendimi mti.dafaa edeceğim. 
Aleyhimde söylenen şeyleri red. 
dedeceğim. Bunların aslı olmadı

ğını isbat edeceğim . Eğer hakkı. 

Ekmek (1. ci nevl) 10000 12000 10 Kr. Narh 1200 90 L. 

Et dalıç 1700 2500 47 • • 1175 88,13 
Kuzu eti. 500 750 H • • 352 50 26,44 ....,,,...., _____________ ...;..~~,...------------;.;..-;.;.. _ _;;;.;.:.;.;...~ı 

Sade yağı. 800 1300 100 • 1300 97,50 
Zeytinylğı 300 500 48 • 240 18 

Sabun. 250 400 31 • 124 9,30 
Tuzsuz tere yağı. 75 100 120 • 120 9 
-------------------~,~--..,.;--------.;;;;;;._ ___ ;:_ __ . Fasülye çalı. 700 1000 15 • 150 

Fasülye barbunya. 300 400 11 • 44 
Pirinç (Bursa) 800 1200 26 • 312 
Bulgur. 250 350 l2,5 • 43 75 
Makarna. 350 500 25 • 125 
Şehriye. 50 70 25 • 17 50 
Beyaz peynir. 400 500 43 • 215 
Kaşar peyniri. 50 70 62 • 43 40 
Zeytin. 250 350 34 • 122 50 
Un. okislra ekistra. 250 350 16 • 66 
Şeker. 500 800 26,25 Kr. 210 
Patates. 1000 1250 7 • 87 50 
Soğan, 800 1000 4,50 • '5 
Kuru üzüm. 100 150 22 • 13 
Kuru bamya 40 60 97 • 58 20 
Sirke. 100 150 lit. 10 • 1~ 

Tuz. 400 500 5 • 15 
Boda. 250 300 7,50 • 22 50 
Yumurta. 8000 10000 1,75 • 175 

Limon 1000 1200 2,50 • 30 
Kuru kayısı yapralı:. 75 100 35 • 35 
Salça. 80 120 26 • 11 20 
İrmik. 50 60 17,~o • ıo 50 
Çay harman. 7 10 325 • 32 50 
Mercimek yeşil. 300 400 13 • 52 

l 
l 

153'35 

Nohut. 400 500 ıo.~o • 52 50 
~---~-------.;;;;;;...._..;.__~-;;--~~--------~...::::..-J._~--.1 
Arpa yemlik. 750 1000 5 • 50 1 
Arpa kırması. 750 1000 5,50 • 55 
Saman 1500 2000 ı,7~ • 35 13,60 

..,K.,.ur_u_o_t_. _________ ..;1;.;.o;;,;00;,_ 1500 2,75 • 41 25 
Kok kömürü. 20 ton ---:1~9':'50-f---. ------..,3,;7.;0...:::._..ı,.. ___ .J 
Meşe kömürü. 1500 kilo 4,50 • 67 50 1 
Odun gürgen. 75 Çeki (250 300 • 225 li5,50 
Odun m<'şe sobalı:<. 25 • kilo) 310 • 77 50 

16 çeşit yaş sebze. 
Şartnamesinde yazılı miktarda. 545 77 40,93 
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Selimiy~e Hayvan sağlığı memurları ve nalbant mektebinin 1938 mali yılında ihtiyacı olan 
yuknrıcfa eın,, mıkta_r. tutar ve teminat akçeleri yazılı muhtelif mevadın tanzlın edilen şartname
lerı veçhile açık cksıltmeye kon muştur. Eksiltme Cağaloğlu Cumhuriyet Matbaası karşısında Yüksek 
Mek:t·plı·.'. _Muhasebeeiliğindeki sa tın alma komisycnunda yapılacaktır. Şartnameler mektep muhase
besınde gorulebılır. Bu malları vermeyi istiyenlerin gösterilen gün ve saatten evvel muvakkat temL 
atlarrııı vezneye yatırarak makbuzları ve aranılan dığer vesaikle bel'aber komisyona baş vurmaları 

,• (3990) 

Kadıköy Birinci Sul Hukuk Ha-ı 
kimlığınden: 

htanbulda Fatihte Sınanağa ma. 
hallesı Gülbahçe sokağında 20 nu _ 
maralı evde sakin iken elyevm ı.lı.a. 

metgahı meçhul Muamelat Memu-

İstar:-bul -· Belediyesi · İlanları 
• .. .. # -~ t • • - • . !C . _... - . 

Kilo Bir kilosunun muhammen bedel! Cins! 

ru ölü Fehmı karısı Ayşe ve diğer 5500 35 Klln!i Zeytin tanesi 
Zeyitln yağı 

Sabun 

karısı Rasimeye mahkemenin 938/ 7840 50 
50 

• 
231 sayılı dasyasile Milli Mildafaa 26200 • 

801() 8 • Soda Vekfiletine izafeten İstanbul Def -
terdarlığı Muhakemat Müdürlüğü 
tarafından kocanız Fehmı tarafın _ Belediye Hastahanelerile M!lesseselerlne Inzumu olan ve yukarıda 
dan hılilfı kanun sarfiyat ve saire _ ,miktarlarile muhammen bedelleri yazılı zeytin tanesi ve saire kapalı 
den dolayı sebebiyet verilen hazine zarfla eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 11/7/938 pazartesi günü saat 
zararı olan 181 li.Nl bir kurll!iun has. tl5 de Daimi Encümende yapılacaktır. Şartnamesi Levazım müdürlü• 
belverase sizden tahsili taleb dava- •ğünde görülebilir. İstekliler 2490 No. lı kanunda yazılı vesika ve 1134 
sının ilanen vaki tebliğata rağmen! lira 89 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber teklif 
malüm günde mahkemeye gelme - mektublarını havi kapalı zarflarını yukarıda yazılı günde saat 14 de 
mi.ş olduğunuzdan hakkınızda bir ·Daimi Encümende bulunmalıdırlar. Bu saatten sonra verilecek zarflar 
ay müddetle gıyab kararının ilanen 

1

kabul olunmaz.. (3833) (İ). 
tebliğat icrasına karar verilmiş oL' ••• 
duğundan tayin kılınan 9/9/938 cu. 
ma günü saat 10 da Kadıköv Birin. 
ci Sulh Hu'kuk mahkemesinde biz
zat veya tarafınızdan bir vekıiletna
me ile bir vekil göndermek suretile 
hazır bulunmadığınız takdirde hak. 
kınızda gıyaben muhakemeye de _ 
vam olunacağı tebliğ makamına ka. 
im olmak ürere llan olunur. 

(938/231) 

İstanbul ve Beyoğlu cihet
lerinde yapılacak yollar 
Keşif bedeli 507,453 lira lira 22 kuruş olan İstanbul ve Beyoğlu c1. 

hetlerindeki yolların yapılması işi kapalı zarfla ebiltmeye konul • 
muştur. Eksiltme 12/7/1938 salı günü saat 15 de Daimi Encümende ya
pılacaktır. Keşif evrakı ve buna m ütefent evrak 25 Ura 38 kuruş mu

-m_ı_k_u_r_t_a-ra-m-az_s_a_m_İ_n_g_i l-te_r_e_y_ı· -b-ı-'"' 1 kabilinde Levazım Müdürlüğünden alınabilir. İstekliler 2490 numaralı 
rakacağım . Afrikaya gıdeı ek ora. kanunda yazılı vesikalardan başka yüz bin liralık yol inşası yaptığına 
da Fransızların yabancılara ır.ah. dair vesika ile Nafıa müteahhidllk vesikası ve ayni zamanda Belde!.. 
sus olan alaylaıına yazılacağım. ye fen işleri Müdürlüğünden alacakları fen ehliyet vesikasile 24048 
Fransızl arın Lejyon etranjer lira 12 kuruşluk ilk teminat makbu z veya ınekttıbile beraber teklif 

dedikleri bu alay maltl molduğu mektublarını havi kapalı zarflarını yukarıda yazılı günde saat 14 e 
üzere muhtelif yerlerden gelmiş, kadar Daimi Encümene vemelidirle r. Bu saatten sonra verilecek zarf. 
meyus. ümid ve emelleri mahvol. 
muş birçok milletlere mcnsub a
damların top!anmasile vılcud bul 
muştur. Şimdi bu kat:b şofor de 
eğer istikb~linin mahvolduğunu 

görürse Afrikaya giderek o alaya 
gireceğini söylüyor. Geçenlerde 
bir İngilizin leıyon etranjerde Ö

lünciye kadar hapse mahküm ol.;ı - · 
rak nihayet İngiltere hükumeti
nin müracaati üzerine affedildiği 
ve İngillereye döndüğünü •Son 
Telgraf• yazmıştı. Fakat o geno 
İngiliz bir kızı sevmiş, alamamış, 
Afrikaya gitmi~ti. Bu şoför de o
raya giderse 3,500 İngiliz lirasını 
kurtaramadığı ve ağır ithamlar 
altında kaldığı için gitmiş ola _ 
cak. Bu bedbaht maceranın son 
safhası şimdilik bu kadar. 

!ar kaıbul olunmaz. (B - 3832) 
••• 

Büyükdere meyva fidanlığı iç in alınacak bir tane kamyon açık 
eksiltmeye konulmuştur. Buna 2750 lira bedel tahmin edilmiştir. Şart
namesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 No. lı ka.. 
nunda yazılı vesika ve 206 lira 25 kuruşluk ilk teminat makbuz veya 
mektubile beraber 8/7/938 cuma g ün!i saat 14 de Daimi Encümende 
bulunmalıdırlar. (İ - 3863) 

Sultanahmed 3 üncü Sulh Hukuk 1 nın meçhul olmasına binaen ilanen 
mahkemesinden: l ları teb!Jğ edildiği halde mahkeme-
Davacı Kılıççı tarafından Sirke-, davetiye ve muameleli gıyab karar. ' 

cide Şeyh Mebmed Geylani mahal- ye gelmemiş olduklarından meb!A
lesinde Hamidıye tramvay cadde. ğı müddeablh 225 liranın maofaiz 
sinde Küçük İsmail paşa hanı altın. ve masarif tahs;J:ne 31/5/938 tari -
da 36 No. lu dükkanda Haralambo hinde karar verilmiş olduğundan 
Bekes ve Koça Mavromatidı aleyh. tarihi ilôndan itibaren bir hafta 
!erine açılan 225 lira alacak davası- ııarfında temyizi dava edi1med1ğf 
nın yapılmakta olan muhakemesın- ı takdirde hükmün kesbi knt'iyet e
de müddeıleyhlerin ikametgahları- deceği ilanen tebliğ olunur. 

1 

1 



8- S O N T E L G R A F - 29 Haziran 1938 

1 inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
Mahalli 

Göle 
Tortum 
Hasankale 
Arpaçay 
Ağrı 

Ardahan 
Iğdır 

Doğu Be_ 
yazıt 

Kcşil 
bedeli 

L: K. 

9671 75 
9542 09 
9272 54 

10376 60 
10129 36 
11154 12 
10653 09 

10653 09 

j>tuvakkat 
teminatı 
L: K. 

725 61 
715 66 
695 44 
778 25 

759 71 

836 56 
798 99 
798 99 

Şırtn•me Eksi;me 
bedeli saati 
L K. 

-49 10 
-47 10.30 
-47 11 
- 52 14 
- 51 14,30 
- 56 15 
-54 15,30 
- 54 16 

Çıldır 10376 60 778 25 - 52 16,30 
1 - Yukarıda Uiimleri yazılı mahallerde şartnam• ve projesi muci

bın"e yaptırılacak idare binaları inşaatı ihale edilemediğınden yeniden 
ve ayrı ayrı pazarlık usulile eksiltmeye konmuştur. 

2 - Keşıf bedellerile muv&kkat teminatları hizalarında gösteriJ_ 

mid~ J 

3 - Eksıltme 1/71938 tarihine rastlıyan cuma gümı hizalarında . 

ADEMİ İKTİDAR 

ve bel gevşekliğine karşı 

HORMOBi N 
Tabletleri her eczanede arayınız. (Posta kutusu 1255 H rmobln) 

TARAGA iSYAN EDEN SAÇLAR 
Ekseriya bulundukları yeri terketmek arzosunda 

olaolardır. Binaenaleyh 

Saçlarınızı itaate alıştırınız. 
Bunun en iyi çaresi 

PERTEVBRiYAN iNi 

DOKTOR 

A. RIZA SAGLAR 
Dahiliye mütehassısı 

Hastalarını her gün saat 15 den 
sonra Beyoğlu Parmakkopı tram
vay durak (121) No. da kabul ve 
tedavi eder. 

Kadıköy Bırincı Sulh Hukuk Ha
kimliğınden: yazılı saatlarda Kabataşta leavzım ve mubayaat şubesindeki alım ko_ Kullanmaktır. 

misyonunda yapılacaktır. ~·-•••••ı••••••••••••••a•m•mmıal~f Kadıköyünde Yeldeğırmeninde 
4- Şartname ve projeler hizalarında yazılı bedellerle inhisarlar le_ lstanbul Erkek o·· gv retmen Oku[u Satın Karakol sokağında 80 numaralı CV-

vazım ve mubayaa! şubesile mahR!li inhisarlar idarel~rinden alınabilir. ı de oturmakta iken hiılt-n ikametgiı-

5 - İstekliler pazarlık için tayin edilen gün ve saatlerde % 7.5 Alma Komisyon Başkanhğından: hı meçhul bulunan İstanbul Mek _ 
güvenme paralarile birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri 1 • 

Ok 1 · · ı k Jl k k k tubi kalemı kalib iginden mütekaid il5n olunur. (3604) u umuz ıç'r. a ınaca yı ı yiyece ve ya acağa dair ilan bu-
••• günkü Tan gazetesindedir. (3837) Galib'e mahkemenin 937 / 154 sayılı 

· dosyasilc İstanbul Muhakcmat Mü-
! - Idorcm;zın ktığızman ve kulp tuzları için şatnam~si mucibin_ lr 

10 d t t 1 ki ı 1 kt 1 dürlüğü tarafından aleyhinize açı- K k f . t h blJ 
ce a e vagone p~zar ı a sa ın a ınaca ır. . .. . sgarah her sobada ve her oc kt 

2 - Pazarlık "17ı938 tarıhl!le rastlıyan pazartes, gunu saat 15.451 & B ı· lıp yenilcdıği 3/ll/937 t?.rih ve an. uvve J iŞ a şuru 
de Kabataşta L~vnzım ve m"ubayaat şubesindeki alım komisyor.uııda 1 En çok tutuşan, en çok ısıtan, en idareli yanan, en sürekli 3735 numaralı avans ilmühaberile 

1 kt •• • almış olduğunuz devri harcirah a- (FOSF ARSOL) Muhterem doktorlarımız tarafından büyük ~ır· 
yapı aca ır. T LJ R K A N TRAS f T 1- N l d 30 ı· ·f met ve ehemmiyet verip be"enilen ve yu .. z binlerce vatandaş tar•·~· 

3 - ŞartnarnelP.r par•sız olar&k her gün sözü g~çen şubeden alına_ vansın an ıranın maamasarı ve 6 l< ,. 
bilir. faiz ve ücreti vekalet tahsili taleb dan itimad ve memnuniyetle kullanılan ve azami bir hafta içinde 

8 
' 

4 _Eksiltmeye i~tirak etmek istiyen fırmaları!'.l fıatsız ve mufas.. Kışa bırakma, yazdan al davasından dolayı ikametgahınızın kuvvet, iştiha temin eden en birinci hayat eksiridir. rıı 

O l · b' l. Sıhhatin en büyük devlet olduğunu takdir eden her insan ınevsı 
sal tekliflerini mLinokasa gününden 5 gün evveline kadar İnhisarlar T R K A N T R A S İ T İ en ~c~z _ m~ltız meçhu iyetıne ınaen i anen vaki 
umum müdürlüğü tuz fen şubesine vermeleri ve tekli!lerinin kabulünü komurudur. tebliğata rağmen muayyen günde değiı;melerinde behemahal (FOSFARSOL) kullanır. 
mutazammın vesaika ?lmaları lçzımdır. S A T 1 Ş M E R K E Z İ mah:kemeye gelmemiş olduğunuz - -

G 1 Y k d 
·ıı·nden 

5 - Jsteklilerin pr.zsrlık için tayin edilen gün va saatte ~} 7,5 ~ü. a ata, oku salonu karşısında Tahir Han 5 nci kat Tel. 44915 dan haık ınız a 20 gün müddetle Gebze Icra Memurluğundan: 1 ma şartnamesi 10/7 /938 tarı 1 dS-
venme paralarıle birlikte yukarıda adı geçen kom;syona gelmeleri l'iı••••••••••mi•••••mmmıa••••&••il muameleli gıyab kararının ilanen Açık artırma ile paraya çevri - itiıbaren 38/174 numara ile tcr\er• 
ililn olunur. (3674) İstanbul Gümrükleri Başmüd :irlüğünden tebliğine karar verilmi§ ve mübrez lecek gayri menkulün bulunduğu iresinin muayyen numarasında · ı-

••• Baamu''dur·· ıu··g·um·· üzd' e açılan avans ilmühaberinin muhteviyatın- yer, sokak ve mahallesi ve ne oldu- kesin görebilmesi için açıktıf· •.• 
.-·· kolculuk ile motosikler kullan- ı ın·• Keşif Muvakkat Eksit. dan bahisle bu hususta lazımgelen ğu : Gebze Hükumet caddesinde liında yazılı olanlardan faz a ·art· 

bed I' f · t S t masını bilen lrolculuk müsabaka im tihanı için 21/6/938 tarihine kadar bU ~ " ı ımıııa ı aa ı evrakın malsandığına tevdi edip et- kain zemini bodrum bır katlı ve liımat almak istiyenler iş · ına· 
işin mahiyeti 

_______________ L_l_ra_K_u_r_u..:.ş_L_ir_a_K_u_ru...:ş:.. _____ 1 Başmüdürüğüınüze müraccat eden isteklilerin 2/7/938 akpmına kadar mediğinizin sorulması için muhake- 2120 lira muhammen kıymetli bir nameye ve 938/174 dosya .. 110 
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1-Asansör nakli İ§i •M• 1533 40 115 00 10,30 belgelerini tamamlamaları ve mez k\ır tarihe kadar belgelerini ta _ me 9/9/938 saat 10 a talik edilmiş bap kargir binanın 40 hisse itibarile rası ile rnemuriyetimize murac 
2 -Aaansör kuyusunun ge - mamlıyanların 4/7/938 günü saat 14 de yapılacak müsabaka imtiha- olduğundan o gün ve o saatte Ka _ 33 hissesi ve bu binaya muttasıl ve etmelidir. • . ,.,,_ 

nişletil~esi i•ı· •B• 363 37 27 25 11 - 1000 l' h k tı· b' 2 A t• · t· k içırı · • nına girmek üzere Başmüdürlüğü müze gelmeleri icab eder. (3981) dıköy Birinci Sulh Hukuk mahkc _ ıra mu ammen ıym.e ı ır · - r .,rrmaya ış ıra ·s • 
1 - Üsküdar depolar gurubuna bağlı Şemsipaşa tütün bakım evin. ı---------------------------- bap kargir kahvehane ile yine buna karıda yazılı kıymetin ~'.{7,5 n:.8• 

d k . V th · kal ·· ·· k · mesinde bizzat veya tarafınızdan baD" 
e ı er eıın mar ı asansorun şar tütün bakım evine nakli işi SQLUCA NLJ ÇOCUKLAR muttasıl ve 600 lira muhammen betinde pey veya milli bir. dı·ı-

ıı d 
musaddak vekaletname ile bir ve- d e • 

e Şemsipaşa bakını evin eki asan sör kuyusunun genişletilmesi işi kıymetli bir bap kargir dükkanın nın teminat mektttbu tev 1 

'

artnameleri mucibince yr a !ık ı·ı k ·ıt k L kil göndermek suretile hazır bulun.. -•-ı· 124 a ı yrı pazar usu ı e e sı meye onu Gıdalarını Solucanlara V ~rirler. ~vnun için en birinci d!va kezalik 40 hisse itibarile 33 hissesi '-"" ır. 1 rlB 
muştur. • I madığınız takdirde hakkınızda gı_ arttırmanın yapılacağı yer, gün, sa- 3. _ İpotek sah>bi alacaklı 8ııl<• 

2 - K~if bedell•rile muvakkat teminatları hizalarında gösteril _ SMET SANTQNIN BISKOVITIDIR yaben muhakemeye devanı oluna - at: 22/7/938 Cuma günü saat 14 de diğer alôkadaranın ve irtifak ~e· 
miştir. Soluc.,l•rl dü~ürur, çoc,ığu cılızlıktan kurtarır. Ecz 11•iede cağı tEibliğ makamına kaim olmak Gebze İcra dairesinde: kı sahihlerinin gayri menJ<U1.z ,-1 

3 - Eksiltme 4/7/938 tarihine rastlıyan pazartesi günü hizalamı_ '<utU!JU "0 ic:uru•'U". üzere ilan olunur. (937/454) ı. _ İşbu gayrimenku1ün arttır- tindeki haklarını hususile faı. bU 
da yazılı saatlerde bbataşta le\•a zım ve mubayaat §Ubesindeki alım · ·· ------- ----- __ masrafa dair olan iddiala~ını 1~n 
k:omlıyonunda yapılacaktır. de Kaba taşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda Il - Pazarlık 11/7 /938 tarihine rastlıyan Pazartesi günü saat 15 ilan tarihinden itibaren yırlll. Ji)ı• 

4 - Şartnameler parasız olara i: her gün sözü geçen şubeden alı.. yapılacaktır. de Kaba taşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda içinde evrakı müsbitelerile bır. İ• 
nabillr. III - Şartnameler parasız olarak her gün sözü gesen Şubeden alı- yapılacaktır. te memuriyetimiz.e bildirıneıerı pU 

5 i teklil . 1 k . . ed 1 nabilir. III ş . ki rı ta - s erın pazarı ıçın tayin i en gün ve saatlerde % 7,5 - artname ve nümuneler her gün para.sızı olarak sözü ge_ cab eder. Aksı halde ha a be • 
güvenme paralarile birlikte yukarı da adı geçen komisyona gelmeleri IV - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 gü_ çen şubeden alınabilir. sicillile sabit olmadıkça satı~ JıS• 
iJAn olunu.r. c367~> venme paralariyle birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilan IV - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 delinin paylajjma.sından harıÇ 

••• 
I - Kuvvet ve miktarı Ustesinde yazılı 10.500 adet ampul pazarlık. 

la satın alınacaktır. 
II - Pazarlık 4/7/938 tarihine rastlıyan Pazartesi günü saat 16 da 

Kabataşta Levazım ve Mübayaat şubesindeki Alım Komisyonunda ya
pılacaktır. 

III - Listeler parasızı olarak her gün sözü geçen şubeden alınabilir. 
IV - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % ~.5 gü_ 

venme paralarile birlikte yuk&rıda adı geçen komisyon.ı. gelmeleri ilan 
olunur (3637) 

••• 
I -· Üsküdar depola: grubuna bağlı Şemsipaşa 'l ütün Bakımevi 

içın şartnamesi mu~ib:nce yeniden alınacak 2 ~on!ıık ınaateferruat 

1 adet yük asansörü kapalı zarf usulile eksiltmeye !t0nulınuştur. 
IJ -- :Muhammen bedeli ·6000· lira muvakkat teminatı •450• 

liradır. 

III - Eksiltme 3/R/938 ta!lhine rastlıyan Çlrşamha günü saat 
15 de Kabataşta Le\•az•m ve Mubayaat şubesind~ki Alım Komisyo
nunda yapılacaktır 

IV - Şartnameler ,30. kuruş bedel mukabılirıde sozü geçen Şu
bC'den alınabilir. 

V - Asansör Wertheim, Sitigler Schindler, A.T G. Mühleisen Cot
tscholç M,hhlis, Beck Henkel, Maylauer, Hans hann Klachne yeya !n_ 
dııstrie Flectromachine •Polonya• •Louis Neubarer Ohemnitz• marka 
olacaktır. 

V[ - Eksiltmeye ıstırak etmek istiyenlerin fiatsız teklıf mektub 
veya kataloglarını tetk:k edilmek üzere münakasa gününden en geç 
bir hafta evveline kadar İnhisarlar Umum l\lüdü::!;iğü Tütün Fabri
kalar Subesi Müdürlüğüne vermeleri ve teklıflerin;n kabulünü mu_ 
tazammın vesika llm"lar lazımdır. 

VII - 1lühürlü ıeglif mektubunu kanuni vesaik ıle VI. cı mad
dede yazılı eksıltmt>ye iştirak vesikasını ve ?i' 'i',5 gü\·enme parası 
veya mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarf;srın eksı'tme günü 
en !'eç saat ;~ de kadar yuk1rıda adı geçen Komıs;·c.n başkanlığına 

makbuz mukabilınde Yerilmiş olması lazımdı:. ·3676• 

••• 
1000 kilo Krc.not 

fiL u " l'\.3•r..ı ~ı ''Blak boya,, 
I - İdarerrizin Ç'amaltı Tuzlası için yukarda cins ve mikdarı yazılı 

lk. k le:-> m-lzeme ~aıtnamcsi mucib:nce pazarlıkla satın alınacaktır. 

il Pazarlık 7171 938 tarıhme rastlıyan Pcr~embe giınü SRat "15., de 
K 1ta;· Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Koınisyonunda ya_ 

pı'.Jcaktır. 

HI - Şartnameler parasız olarak her gün sôzü geçen Şubeden alı. 

nabıl r 
1\' - isteklilerin parazlık için tayin edilen gün ı:e saa'te % 7.5 gü. 

,·e· me paralarıyle bırlikte yukard• adı geçen kom;syona gelmelerı ilan 
oiunur ":1';'79., 

*** 

olunur. "3778,, güvenme paralarile birlikte yukarıda adı geçen Komisyona gelmeleri Iırlar. ıns· 
••• ilan olunur. (4007) 4 - Gösterilen günde artt1

\ 03• 

1 - İdaremizin Çamaltı Tuzlası için şartname ve re~mi mucibince ••• ya iştirak edenler arttırma şarJlı • 
2 adet direzin pazarlıkla satın alınacaktır. 1- Ahırkapı Bakımevinde ınevcud 676 kilo iskarta ip pazarlıkla sa.. mesini okumuş ve lüzumlu ı:ııa en 

2 - Her iki Direzinin muhanunen bedeli 750 lira ve muvakkat te- tılacaktır. matı almış ve bunları taın~~af· 
minatı 56.25 liradır. 2 p 1 k 12 Jrabul etmı·ş ad ve itibar oJunugr •)'" - azarı /7/938 tarihme rastlıyan salı günü saat 14 de Ka- • 

3 - Pazarlık 8/7 /938 tarihine rastlayan cuma günü sa~t 16 da Ka_ b L b 5. _ Tayin edilen zamanda ~t·" ataşta evazım ve rnü· ayaat şubesi satış komisyonunda yapılacaktır. d • •'' 
bataştl Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapı. rimenkul üç defa bağırıl 1d •;r 
1 k 

3 - Satılacak mallar mahallinde her gün görülebilır. 1 c ,. 
aca tır. ~.ınra en çok arttırana iha c rn 

4 - Şartnameler parasız olarak her gün sözü ııeçen ~ubeden alına- 4 - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saat ta 7r 15 temL Ancak arttırma bedeli muhaııı:ul· 
bilir. .nat paralarile birlikte yukarıda adı geçen komisyona müracaatları ilan k . b 51nı ıymetin ;·üzde yetmış c. ~, 113 

5 - Eksiltmeye iştirak etmek istiyen firmaların fıatsız Ye mufassal 
teklif m~ktuplarını ve buna ait resimleri ile birlikte Müııakafia günün
den beş gün evveline kadar İnhisarlar Umum Müdürlüğü Tuz Fen Şu
besi müdürlüğline vermeleri ve tekliflerinin kabulünü mutazammın 

vesika almaları lfızımdır. 
6 - İsteklilerın pazarlık için tayin edilen gün v~ saatta <;\ 7,5 güven 

me paralarıle birlıkte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilan o-
lunur. ''3780,, 

••• 
I- Numune ve şartnamesi mucibince 10000 metre Amerikan bezi 

pazarlık~a satın V'hnacaktır. 

II- Pazarlık 7 /Vll/938 tarihine rastlıyan Perşembe ı;ı..inü fıaat 14 de 
Kabataşta Levazım ve Miibayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda ya_ 
pılacaktır. 

I Ill - Şartnameler par<ısız olarak her gün sözü geçen Şubeden alı_ 
.nabilır. 

IV- İsteklilerin pazarlık içın tayin edilen gün ve ~aatte % 7,5 gü
venme paralarile birlikte yukorıda adı geçen Komisyon:! ge:meleri ilan 
olunur. ,3533, 

••• 
J - Sartname ve numunesı mucibince <150.000· metr•• düz beyaz 

kanavıçe pazarlıkla ~atın alınacaktır. 

1 ll - Pazarlık f./Vll/938 ta•ihine rastlıyan Salı güniı saa~ 13,30 da 
Kabata~ta Lev,,z,m ve Mubayaat Şubı:sındeki Alım Koınısyonvn~a 

yapılacaktır. 

lll -- Şartnameler parasız olarak her gün ,;özii ge~en Şubeden 
~lınabılır. 

JV - is:eklikr;n pazarlık için taym edilen gün ve saatte % 7,5 
güvenme paralari!e bııiikte yukarıda adı geçen komısyor.:ı gelmclerı 

ild:: olunur. (3673) 
••• 

6620 Paket muhtelif çap siyah av kovanı 
1000000 Adet 6 numaralı Dinamit kapsülü 
1000000 Adet S numaralı Dınamit kapsülü 
500000 Adet 8 numaralı Elektrik kapsülü 

50000 kutu 4.45 nı.:maralı Kapsül 
5000 kutu 6,•s numaralı Kapsül 

715000 Adet muhtdif çap ve nevi: Revolver ve Flober fişeği 

:olunur. •3961> l~ca,, maz ve satışı istiyenin .-:ı ptı .. 

1 l - İdaremizin Muğla mü•takil Müdürlüğüne bağlı Fethiyedeki 
Barut deposunda şartname ve Projesi mucibince yaptmlacak tamirat 
ile duvar, iskele ve bekçi evinin inşaatı 15/7/938 tarihinde ihale edi
lmediğinden yeniden pazarlık usulile eksiltmeye konmuştur. 

2 -- Keşif bedeli 2674 lira 66 knruş ve muvakkat teminatı 200 

! 
liradır. 

3 - Eksiltme 18/7 /938 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 14 
de Kabataşta Levazım ve Mubayaat şubesinde alım komısyonunda 
yapılacaktır. 

4 Şartname ve projeler H kuruş bedel mukabilinde inhisarlar 
levazım ve mubayaat şubesile Muğla l\füstakil müdürlüğünden ve 
Fethiye memurıuğundan alınabılir. 

5 - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatta '.; 7,5 gü
venme paralarile birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilan 
olunur. (4008) 

••• 
I - İdaremizin Sivas Başmüdürlüğüne bağlı her gün tuzlasında 

şartname ve projesi mucibince yaptırılacak «5098• lira «47• kuruş keşif 
bedelli idare binasilc «6117• lira «41 •kuruş keşif bedelli iki memur evi
nin inşaatı kapalı zc.rf usulile eksilt meye konmuştur. 

JI - Heyeti umumi vesinin ke şif bedeli «11215• lira «88• kuruş 

ve muvakkat teminatı «841.19. lira dır. 
JII - Eksiltme 5/7/933 tarihine rastlıyan salı günü saat 15 de Si

vas Başmüdürlüğünde müteşekkıl komisyonda yapılacak1ır. 
JV - Şartname ve projeler «56 • kuruş bedel mukabilinde İnhisar

lar Umum Müdürlüğü tuz fen şube sile Ankara ve Sivas Başrıüdürlük
lerinden alınacaktır. 

V - İsteklibrin eksiltmeye gi rebilmcleri için diplomalı mühen_ 
dis veya fen memuru veya mimar olmaları, olmadığı takdirde ayni 
evsafı haiz mütehassısı in~aatın son una kadar daimi olarak iş ba~ında 

bulunduracakları ve bu gibi «10.00 O• liralık inşaat yapmış oldukları-

na dair Nafıa Vekaletinden musad dak müteahhid vesikası ibraz etme-
leri icab ettiği gibi şartnamenin 4 üncü maddesind~ yazılı bilümum ev
safı haiz olmaları lazımdır. 

VI - Mühürlü teklif mektubu nu, kanuni v~saik ve S7,7,5 teminat 

rüchanı olan djğer alacaklılar • 

l lunp ta bedel o gayrinıcıık"ıner-
temin edılmiş alacaklarının , 

[\ . 
muundan fazla)·a çıkın.ıs c 1111.~ 
arttıranın taahhüdü bak• .. 1< 3d 3~; 

1 üzere arttırma on beş h~11 
_ ,,ııı 

ı temdid ve on beşinci r.u~uJ:,c 1 
I saatta yapılacak arttırın~da ... )lan• 
satış jstıyenin alacağına ruc • 

. 1"' 
olan dığer alac .. kl. gpn " llJ·C ~· 
menku: i!e temin edilır ı 8 :~,~~ 

1 
!arı mecmuundan fazlaya ."ı J> -· .......... e 

1 
şartile ne çok arttıran• ın ... tte si! 
lir. Bövle bir bedel elde cdılı Jıı· 

•• 1 ı)l 
ihale vapılamaz ve satış ta c 
F~ . ~ 

6. - Gayrimenkul kePd·• ''"e•i • . ,. 
le olunan kimse derhal vc,•a e ' 
len mühlet içinde parayı ,·er~ s •• 
i\lale karJr~ lesholunarak .kcn bU;ıı· 
den evvel en yüksek tekl•fte .acııc 

. . ld 1'. hl ı nan kımse arzetmış o U5• 10,~ 

1 
almağa razı olursa ona, razı 0 ~ 

0 11 
veva bulunma7.sa hemen . 1 ı~ . . { . 
gün müddetle art ırınay '. tJ:• ı• 

1 en çok arıt rana ihale ed·llr· ıı.••'" 
hale arasındaki fark ve g~~ \ !" ~ 
1 . . b Iuı' ıc" ' er ıçın 'c5 den hesa o ;;· 1'' 

ve diğer ?.ararlar ayn bi. htır"ıı· 
,·c 

hacet kalmaksızın memurı, 
ı ·r i ce alıcıdan tahsil olunur· '· ..-'r 

. . f§tCı 
Gavrımenkul vukarıda ~ rtc· 

2'!./7 İ938 tarihinde GebZ•' ıcı:: g[" 
murluğu odasında i~bu D5tı ~air• • 
terilen arttırma şartnaınesı J sı 
sinde satılacağı iHin oJunıır. · 
-- . ed,.-. 

Sahip t•e neşriııatı ıdare 

I _ İdJrem;z n 'j'rkirdağ Şarap Fabrikası için şartnamesı muc;bin- l ·- Sartname ,.e nümunesi mucıbınce pazarlıkla satın alınacak 
parası veya mektubunu ihtiva ede cek olan kapalı zarlların eksiltme 

günü en geç saat 14 e kadar III ün cü madd.ede adı geçen komisyon 

Başkanlığına makbuz mukabilinde verilmi§ olması lazımdır. <4006• 

Baş muharrı~ :; ... 
ETEM İZZET Jlh!'llC ~t 

.., " ....... 
SO;ll TELGRAF '' • ~ 

cc '500,. ton Rck0mp0Le maden kömürü pazarlıkla sa•ın a!ınacaktır. yı.karıda cıns ve mikdarı yazılı malzeme içın teklif olunan fıat!ar layık 
U - P.zarJı;. 6/\'JIJq33 t4rıh:n~ rastlıyan Perşembe günü saat '15,. '.hadde görülmD-'i~:nden eksiltiln;esı temdıt edilm:ştir. 


