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Hitler meydan okuyor 15 incJ yıl ve harf[ Bir Avukat 
{linci sahif.,dcn devam) lerde B. Çemberlayn·e müstemle- lnkıla"bı pu·ıarı Mahkemeda 

ile Fransa arasındaki ~'.11Mlar da keler meselesinin bir harp sebe~ı 1 

MUJDE.. 21y~;;RC~ 
Bu yıl adalara Sovye1ler , bilhassa Fransız se[ırının Roma- olmıyacağına daır temınat vermış -·-da itin.adııamesini okuduğu bu- olan Hitler, bugün diyor ki : cAI -

günler içinde daha çok gerginlik manya, normal müzakereler yoli-
arzetmcktcdir. le tatmin edilmediği takdirde bu 

Son yirmi dört saatlik vaziyet tatmini zorla isteyecektir.> İşin -ı-
bi!hıİssa Londra - Berlin - Paris - çık tarafı budur ve henüz kapalı 
Roma arasındaki bu ihtilafları or- olan gözleri açabilir .• 

Yakında tedavül· 
den kaldırılcak 
Cumhuriyetimizin 15 inci yıl -

dönümü münasebelile satışa çıka
rılan pullar büyuk bir rağbet g~~
müştür. 

icra memuruna ha
l<areı iddiası ile 

mahkum oldu su veriliyor Neler yap'.ııar;ı 
s:ı~b~~i:ı~:: ;:;Y:,u~:;:e~ Sovyet Ba~"'ı<,v taya koymakta ve bir aralık ya- Ageş, Berlinden Lö Jur - Ek'.l-

tışır gibi görünen Avrupa politi- dö - pari gazetesine bildiriyor: 
bsındaki bocalamayı ve muay- cB. Çemberlayn'in Münih'ta 
yen bir istikamet üzerindeki in- sar!etmi§ olduğu gayrete rağmen 

Bilhassa Amerika ve Avrupa -
nın muhtelif şehirlerındekı pı:ıl 
kolleksiyoncuhrı mühim sipariş
ler vermişle. / r. 

biravukatsuçluolariıkasliyedör- Su buradan Oenı'zbank tarafından komşu mem'' düncü ceza mahkemesine sevke- r 
dilmiştir. Mesele şudur: anlatıyO 'falı/ 

kişafını tebarüz ettirmektedir, Almanya ile biıyük Britanya ara -

Fransız gazeteleri 
atet püskürüyor 

sın da her şeyin yolunda gitmekte 
olmaktan pek uzak bulunduğu in
tibaı kuvvet bulmuştur. 

(39,5) kuruşa satılan bu pulla -
rın 28 Kanunusani 939 akşamı sa· 
tışına nihayet verilmesi alakadar-

Dün sabah, avukat Bay Hidayet t 1 1 'l d J t k Moskova, 9 (A.A.) -
icramuhaschesinegitmişvemü- su an~ arı e a a.ara aş1naca &ıbildiriyor: k~ 
vekili Hamide namına yatırılmış Sovyetler Birliği halk 1 ıcı/

1 

Almanya ile Büyük Britanya'run 
yekdığerine karşı cephe almala -
larına sebebiyet veren meselenin 
müstemlekeler meselesi olmuı 

muhtemeldir. 

!ara bildirilmiştir. 
olan p&rayı almak için icra dosya lerl konseyi başkan~ ~, ~ ~4~ 
memuru Osman Güray'dan dos - Belediyede sudepolarını tamir ettirecek Teşrinievvel ihti!alınıll Y~. 
yasını çıkı.ırma•ını istemiştir. münasebetile, Moskova yu r•{. 

Paris, 9 (A.A.) - Figaro gaze
tesinde Dormesson, şöyle yazı -
yor: 

Hitler dUn akşam bilhassa şid-

Harf w1kilabının 10 uncu yı'..lö
nümü münasebetile satılmakta o
lan (hatıra pullan) nın da, 1 Şu
bat 939 da mevkii tedavülden 
kaldırılması tebliğ olunmuştur. 

Bir müddet beklemiş, dosya me
muruna tekrar hatırlatmış, o da 
dosyanın şefe sevkedildiğini söy
lemiştir. Dunun üzerine avukat 
Hidayet şer Remziye müracaat e
derek dos;iasını sormuş, gelmedi-

yet meclisinde okudıığU 1 
.Sıı ha ika ucuz verilecek birinci kısmı dahili ışlct~u il. 

etmektedir. B. Molot~f , ~e }li 
detli bir tonla yeni bir nutuk söy
lemiştir. Hitler, Almanyayı Av -

rupada elinde bir zeytin dalı ile 
yalnız b:ışına dolaşmakta ve harp 

mutilerinin mütemadi tehditleri-
ne maruz bu!unmakta gibi gös -
termeğe çatışmaktadır. Bütün 
dünyanın Eyl(i! ayında bu raiya
ne tenezzühü nasıl takdir etmiş 

olduğunu hiç şüphesiz utunmamış
tır. Rolleri bu kadar büyük küs -

B. Çorçil ile B. Duf Kuber ve 

muhalifler namına söz söylemeğe n ÜÇÜ HA ERLER'! 
salahiyettar diğer zevat hakkında ııK K B · 1 
kullanılan lisa.un bizzat Londra 
hiikfımeti aleyhine müteveccih o
lan daha derin bir infialin aksi ol
duğu düşünülebilir. 

ÖVr gazetesinde Bn. Tabui, şöy
le yazıyor: 

* 1938-1939 ders yıli lise olgun
luk imtihanlarına gireceklere so
rulacak mevzular şimdiden tes· 
bit olunmuş ve dün aliıkadarlara 
tebliğ olunmuştur. * Romanya veliahdı prens Mi
hall dün 17 inci yaşına basmıştır. * Mahrukat fiatlarının yuksel-

ği cevabını alınca tekrar dosya 
memuru Ahmedin yanına gelmiş 
ve başıııa parmağile üç kere vur 
muştur. 

Bunun üzerine avukat Hidayet 
vazife halinde memuru tahkir ve 
darp suçundan dördüncü ceza malı 

A daların su derdi ruhayet 
halledilmek üzeredir. 
Evvelce burada arteziyen 

tesisatı yapılması veya büyük bir 
su vapuru alınarak su taşıması 
hakkındaki tasavvurlardan müs -
bet netice alınamamış, bu iş yüz 
üstü kalmıştı. Şimdi Dcnizbank 
ile belediye arasında geçen mü -
zakere neticesinde Dcnizbanka 
aid su tanklarile adalara su ta -

banka 4 para verilecektir. da Sovyetler Birliği ışÇ• nır/ 
Belediye suyun diğer masraf- sünün 21 sene evvel kJIJl ~i!t 

!arını da hesap edecek ve buna zencirlerinden kurtuıars~ ısı# 
göre fakat gayet ucuz fiatla olmak mesut bir hayat için hud~;;df 
şartile halka su dağıtılacaktır. kanlar elde ettiğini kB) 

Deniz bankın suları taşımsaı me sonra diyor '1tl: 'llİ 
selesi halledildiği cihetle şimdi cHer tarafta bizim mı ıf 
ilk iş olarak Adalarda esasen mev- mlmizdeki terakkiler göı~~ 
cud olan su depolarını ıslah ve ta- maktarlır. Malum oJduğıl .~ı:ı 
mir etmeğe kalmıştır. botajcılar bizim endüstrı il'' 

Belediye bu ciheti de nazarı nakllyatımızı baltalamak ııli' 

tahlıkla altüst etmek kabil değil
dir. Ve müstemlekelerinin kendi-

cAlmanya, iti!Afgiriz davranaca
ğını evvelden haber veriyor ve 
kendisile müzakerelerde bulun -
ma.k istediği memlekette muhalif
lerle hüki\met arasında nifak çı -
karmak istiyor. Herhalde Hitler, 
müstemlekeler meselesi için harp 
etmiycceğini söylememiştir ... 

mesine mani olmak üzere yeni 
tedbirler alınmaktadır. 

kemesine verilmiştir. şınması ve bu suların oralardaki 
Öğleden sonra yapılan muhake- depolara konulması kararlaştırıl

mede dinlenen şahitler, avukatın mıştı« 

dikkate almış ve bu yolda esaslı şeyi yaptılar. Bunların de;~ııı 

\ 
hazırlıklara başlamıştır. ha, sas damarı oldugunu ır.'j. 

Ancak mevcud depoların kafi dı. Fakat şurada, boırada, 0ılf 
icra memurunun kafasına parma~'l Denizba'lk suyun tonunu 40 ku-
nı bükerek vurduğunu gördükle - ruşa nukleder~ktir. Yani bir kilo 
rini söylemişkrdır. İcra şefi Rem- suyun t"~ıma ücerti olarak Deniz

gelmiyeceği anlaşıldığından halk zi durdurmaya muvaffa:ıırıı". 
depo sayılarııun çoğaltılması için beraber, hamlemizi dtıfO f"JI t ,. 

sine iade edilmesini istemekte ol
duğu anlaşılan Almanya acaba bu 
talebini gene elinde zeytin dallan 
olduğu halde mi yapacaktır?. 

Ordr gazetesinde Viviye diyor 
ki: 

* Denizbank namına Alman -
yadaki yeni vapurlarımızı teslim 
alan heyet azaları değiştirilmiştir. 
* Pariste bir Leh Y ahudısi ta

rafından vurulan Alman sefaret 

belediyeye baş vurmuştur. lar. Bu sene ilk on ay ıs r.~ 
yük endüs~ride geçen sebS b'i' 
yüzde 12,5 nispet;nde cl3 ı&'I 
bir inkişaf vardır. B~ .. ~ 1 "" 
nız büyük endüstri ıçın ill 
150 milyon rubleye ıekn~ııl 
tedir. Eu vaziyet sabotaJ ıd · 
düstrimizin inkişafını dU~ 
dıkları ve durduramı)'B\ııJ ( 
m.eklir. Ziraatimiz geçen, 1i 
bölgelerindeki kuraklıl< l f 

zi de avukatın kendisine müraca- ============================ 
Figaro gazetesi, Londra'dan is -

tihbar ediyor: 
cB. Pirov'un ne cenubi Afrika, 

ne Portekiz ve ne de Belçika'nınl 
fedakarlıklarda bulunmağa amade 1 
olmadıklarını meydana çıkaran is
tişarelerinden sonra şimdi burada 
§il nokta vazıhan tebeyyün etmi'-

. tir ki Führer'ln müstemlekelere a
it mütalebatının silratle tatminini 
istemesi halinde büyük Britanya
nın fedakArlıklarda bulunması lA -
zımgelecektir. Halbuki bunun için 
hiçbir hazırlık yapılmış değildir .• 

Epok gazetesinden: 
cHitlerln sözüne inanmak ll 

zımgelirse, Almanya ile Fransa 
ve İngilterenin arasını açan ye -
gAne mesele, müstemlekeler IIM!

selesidir. Fakat bu iddia, her ta -
lehin tatmininden 90nra ileri sürü
len iddianın aynidir. Daha geçen-

katibi dün ölmüştür. 
cDün Hitler, müstemlekeleri * Dublin şehrinde çıkan grev 

resmen istemiştir ve Almanya ha-
riclnde henüz hürriyetin lehinde 

büyümektedir. Şehrin bütün 
tramvay arabaları ve otobüsleri 

çıkarılan bütün seslerin susturul- depolarda kalmıştır. 
masını, boğulmasını istemektedi«• * Evvelki geceki ay tutulmasr 

Hitler'in İngiltere ve Fransa ile münasebetile uğurdur diye mil -
cAnlaşma• kelimesinin kendisi i- yonlarca Hintli, günalılarından 
çln hiçbir manası olmadığı sure - kurtulmak üzere Ganj nehrine 
tindeki beyanata telmih eden I.:i- girmiş ve bunlardan 400 Hindli 
buşe, Aksiyon Franses gazetesin - kaybolmuştur. 
de şöyle yazıyor: 1 ================., 

cİngiliz erkan umumiyesinin sevkolunduktan sonra hükiımet, 
Berlin'e karşı hA!A inanılmaz bir idarei hususiye ve belediyelere tı.
mlisamaha göstermekte israr ede•ı yin olundukları zaman yeni va -
kısnu, bu baptaki hükmilnü tekrar zifelerinde maaşlarını ücret ola
gözden geçirmek için bu beyanat- rak almaları da muvafık görül -
tan istifade etmlyecek midir? Böy- müştür. 
le olacak olursa, Hitlcr'in şiddetli Bu hususta yeni bir proje hazır-
nutukları bir işe yaramış olacak- lanmıştır. 

atında dosyasını bulamadığını ve 
mütcessiren gittiğini 'e icra me -
muruna ika' maksadile vurmuş o
lacağını tahmin ettiğini söylemiş
tir. 

Avukat Hidayet te darp ve tah
kir kasdi olmadığını, memura ikaz 
maksadilc parmağile dokunduğu -
nu söylemiştir. 

Müddeiumumi iddiasında avu -
kat Hadinin icra memuru Osman 

lt:ı:ya'nın habeşistan 
üzerindeki hakimiyeti 

Roma, 9 - Cenubi Afrika birliği 
İtalyanın Habeşistan üzerindeki 
Jıiıkimiyelıııi lanıınağu karar ver
diğini İtalyan hükumetine bildır
mıştir. -·Alman polis 

müfettişleri 
Güraya cismen eza vermek mak - Tokyo, 9 - Alman ve Japon po 
sadile parmaklarını bütün kafasına !isleri. komünistlere karşı yapıla -
vurduğu sabit olduğunu, ancak cak takibatı tanzim etmek üzere 
dosyanın alakadar masaya de.~il Alman polis müfcttişkrinden Ranz 
de başka masaya sevkedilmiş ol - Huber Tokyo'ya gelmiştir. Burada 
masının tahrik mahiyetinde bu - iki sene kalacaktır. 

lunduğunu ve bunun da nazara a- ---oo-
lınarak Hidayetin tayin cezasını Ticaret müdürü fzmirde 
istemiştir. 

Bu projeye göre memleketimiz-
tır.. Davacı icra memuru Osman dos-

de kimyagerlik yapmak hakkı, 

Kimyagerler tasnif 
.ediliyor 

yalnız Türklere ait bulunmakta, yaları kendisinin yalnız dolabın -
kimyagerler birkaç sınıfa ayrıl _ dan çıkardığını, gideceği masalara 
maktadır. mübaşirin götürdiiğünü, eğer bir 

Bad!'ma, ancak kimyadan efen. yanlışlık yapılmış ise buna kendi
doktoru. diploması almış olanlar- sinin sebebiyet vermediğini bu i
la ckimya mühendisliği. ve eski tibarla avukattan 200 lira tazminat 
DarilUünundan ckimyagerlik. istediğini söylemiştir. 

İzmir, 9 (Hususi muhabirimiz -
den) - İç Ticaret Umum Müdürü 
Mümtaz bugün şehrimize gelmiş 

ve ihracatçıların yapmış oldukla
rı toplantıya başkanlık etmiştir. 

Mümtaz, burada pazarlıksız satış 

kanununun tatbikatı ve neticeleri 
ni inceliyecektir. 

--=o::--

undan sonra her istiyen kimya
o erlik yapanı yacek 

Yeni bir çok tedbirler 
alınıyor 

Memleketimzide çalışan kim -
yagerlerin muhtelli mekteplerden 
mezun oldukları ve bu mesleke 
büyük bir ragbet gösterildiği gG
rülmüitür. 

Ezcümle Avrupadan veya İs -
tanltul üniversitesin ednmezun o
lan yüzlerce kişi bulunduğu gibi 

(Eczacı) mektebinden çıktıktan 

sonra 2 senelik bir stajla (kimya -
ger) olanların adedi de çok art -
rnıştır. 

Öğrendiğimize göre Maarif ·ve
kaleti, kimyagerler arasında bir 
tasnif yapmağı kararlaştırmış ve 
bu ara kimyagerlerin de tekaüde 

======" G © lk< V ü ~ ltJı n <dl~ 
Aşık y©ııroş6<§lıro 

AŞK VE MACERA ROMANI: 30 

- Tevil eden kim ayol? Tek
rar, şerefimle temin ederim ki se
ni .. bu ay sonunda Taksimde yeni 
bir apartıman tutacağım. Orada 
beraber yaşıyacağız seninle! Fa -
kat, beni çok sıkıştırma .. hele şu 
kadını bugünlerde yola çıkara -
yım. Onu başımdan savdıktan son 
ra tam miınasile haşhaşa, bizbize 
kalacağız, Doracığ1m! 

Dora, Nihadın rakı kadehini 
dolduruyordu. 

Nihad: 
- Bu gece çok içeceğim, dedi, 

b"l§ımda bir uğultu \"ar. O kadar 
yorgunum ki. Bugün tamam iki 
kere uçtum. Tayyarecilik çok güç 
b;r meslek vessclnm. 

• 

Yazan: lskender F. SERTELLl 

Paravanın arkasında gizlenen 
Yılmaz kendi kendine gülüyordu. 

Nihad meyusane bir tavırla ila
ve ~tti: 

- İçimde garib his var. Otuz 
beş yaşından evvel öleceğimi sa
nıyorum. Bunun için, Alfred dö 
Müssenin dediği gibi, yaşadığım 
müddetce hayatın zevkini çıkar
mıya çalışacağım. 

Dora müstehzı bir tavırla başı
nı salladı: 

- Yani önüne gelen kadınla 

eğenleceksin, öyle mi? 

- Hayır. Bunu demek istemi -
yorum, Dora! Ben, hayatta sen -
ien çok sevebileceğim bir kadın-

şehadetnamesi almış olanlara Neticede heyeti hitkime avukat Yeni bir kültür 
.. imyager. ismi verilebilecektir. Hidayetin suçunu sabit görerek mecmuası 

İstanbul Darülfünunundan Bi- ceza kanununun 456 ıncı maddesi 
(İleri Hayat) ismile edebi, içtiyolojik kimya sertifikası veya gı- mucibince 29 lira para cezasın~ 

d mat ay !ık bir fikir ve kültür mec-
dai kimya sertifikası almış olar !ar mahküm etmiş, fakat osyamn 
ise ckimyager!ik. edemivecek muası çıkmıştır. Mecmuayı kuran 

J yanlış masaya gitmiş olmasını tah edebiyat muallimlerinden şair 
yalnız kendi mevzularında çalı - rik mahiyetinde kabul ederek hu Yahya Saim Uzan oğludur. 
şabileccklerdir. • cezayı 7 lira 20 kuruşa indirmiş 

Halen me.mleketı'mı'zde ç•lışan Arkadaşımızın eserine uzun ö-
0 ve bunu da tecil etmiştir. Ayrıca mürler diler, karilerimize müjde-

bütün kimyagerler de bu tasnife avukat Hidayet davacı icra me- !eriz. 
tabi tutulacaklardır. muru Osmana 15 lira tazminat ver· --+--

Bunu niçin ecnebi memleket - meğe ve masarifi muhakemenin F' H K 
!erde tahsil edenlerin şehadetna- tesviyMine mahkum edilmiştir. ltre Ve ava UrUmU 
meleri Maarif Vekaletince tetkik l======~======-==I Evlerimize bırakılan fitre zarf-
olunacaktır. !arına koyacağımız birkaç kuru-
Diğer taraftan resmi müessese- * Hollandanın maruf deniz in- şun bir araya gelmesile mühim 

!erde memur olan kimyagerlere şaat şirketlerinden birinin mü - bir yekun has.ıl olur. Bu da mem-
resmi vazife saatleri haricinde messileri liman inşaatı hakkında lekete büyük bir yardım temin 
laboratuvar açmak müsaadesi de yeni teklifler yapmak üzere şeh- eder. Bu itibarla fitrelerinizi Ha-
verilmislir. rimize gelmiştir. 

la karşılaşacağımı zannetıniyo -
rum. 

- O halde ben sigortadayun: 
Nihad güldü: 
- Ona şüphe Y,Ôk. Hele bir şu 

Margriti savayıın da. Sen ondan 
sonra gör bak, ne güzel yaşıyaca-
ğız. 

- Sakın darılma, Nihad! Sana 
bir şey sormak istiyorum: Yeşil
köyde de bir Türk kızile sevişti
ğini söylüyorlar .. Doğru mu? 

Nihad gözlerini açtı.: 

- Halletmiş onu söyliyen. Be
nim kalbimde bir tek kadının sev
gisi var: Doranın ... Ben, senden 
başka bir kadın sevemem. 

- Beni bütün bunlara tercih e
dişinin sebebi nedir? 

- Sen hepsinden daha çok gü
zel ve civeleksin! 

- Yeşilköydekinden de güzel 
miyim? 

- Bırak şu soğuk şakaları de
dim ya. Ben Yeşilköyde işten ba
şımı kaldıramıyroum. Hem benim 

bir prensibim vardır: İş muhitim
de kadınlarla meşgul olmam. 

- Onun da, çok güzel bir kız, 
diyorlar da. Söyle canım, olur ya. 
Gençlik bu. Beliti orada da flört 
yaptığın bir veya birkaç kız var
dır. 

- Hayır .. Hayır .. Bazı aile dost
ları beni orada ziyarete gelmiş -
!erdi. Malt1m ya, tayyarecilerln 
dostları çok olur. Bilhassa genç ı 
kadınlar, uçmak merakile etra • 
funda dolaşır dururlar. 

- Bunlardan birine göz atmış, 
hatta gönül vermiş olamaz mısın? 

Nihad hiddetle bağırdı: 
- Benim bir şeyden haberim 

yok .. İşle o kadar. Haydi içelim .. 
Ağzımın tadını kaçırma benim ... 

Kadehler dolup boşalıyordu. 
Yılmazın sabn tükenmişti. 
- Ne yamap kurtmUf bu adamı 
Diyerek. paravananın arkasın • 

dan çıkmıştı. 
Yılmaz artık Nihadın karakte • 

rini öğrenmişti. O §imdi, orta ma-

va kurumuna verinir:. 

lı bir kadın olan Doraya bile acı
yordu. 

- Şu kaşerleşmlf kadını bile 
kandırmanın yolunu biliyor ... 

Diye söylenerek, ilk oturduğu 
odaya girdi. 
Yılmaz şimdi ne yapacaktı? 
Bütün bunlar Nihadın şahsına 

taallılk eden huşuaiyetlerdi Bu 
temayüllerde zabıtayı alakadar ., 
den bir nokta yoktu. Ancak, NI -
had, bütün bu entrikaları muvaf
faklyetle çevirebilmek için, her 
şeyden önce parayı düşünmüş ve 
bunu kolayca temin etmişti. 

Yılmaz, Daranın evinden, kim
seye sezdirmeden ayrıldı. 

* Ertesl sabah, hatın sayılır bir 
zat, İstanbul müddelumumlsinl 
ziyarete gelmişti. 

- Nihad Akgün bir tayyarecl
dlr, dedi, başına bir kaza gelmiş. 
Bu gencin mesleki şerefini koru
mak kaygusile sizi ziyarete gel -
elim. Kendisinin bu meselede hu -

7 mil mi 
11 mil mi 
Etrüsk vapurunun 
sür'at tecrübleri 
yapılıyor ı ,u, 

bazı zorluklarla karŞı a'jg:ıl, 
Denizbankın İstinyedeki fabrika rağmen rekolte 1936 ,.e r /1 

da tetkik edilmekte olan yeni ge- rındakindcn yine faziaılı 'sı 
milerinden Etrüsk, dün öğleden, bir rekor yılı olan geÇen 
sonra havuzdan çıkarılmış ve Mar biraz eksiktir. d 
marada tecrübeleri yapılmıştır Size şurasını temın 2 
Etrüskün Mersine yaptığı son se- Devletimiz buğday bal< •e ı~ 
ferinde süratini kaybettiği ve dG- derece iyi bir vaziyette ~t ):I> 

nüş seferinde ancak 7 mille sey - !arımız 0 derece büyükW~e ~ 
rettiği görülmüştü. Bunun üzerine gün hiçbir kuraklıktan 
gemi fabrikaya alınarak tetkik e- sürprizden korkmuyorut· ,~ v 

dilmiş ve dün sabah yapılan tec Yalnız pamuk, panca'Jcst 
rübesinde on milden fazla sürat te zirai mahsulleri değıl, fa

1 
~' 

min ettiği görülmüştür. Dünkü tec tin bütün diğer ihtiyaç. 8 
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rübelerde, gemide Denizbank fen gün tam bir emniyet içzı~ı. ~ 
heyeti de hazır bulunmuştur. t rnı " ediyoruz. Memleke ı eııİ ·..1 

Gemi Cuma günü kalkacak olan kozlar yeni tekniği ve,~ f', 
Mersin postasını yapacaktır. zasyonu ile Kolkoz reJ JJc 

--:1(--- tin kalkınması ve .1".0 iJ!. 

T ·· k • hayatının iyileşmes,ı ıÇ r;I../ 
u r 1 y e g r u p köylülerin hatta ru~a~:r,11"". 
şampiyonluğu göremedikleri şeraitı ~/ 

Ankara, 9 (Husu.<i muhabirimiz- Milli ekonomini~ ırı sJll~ 
den) - Milli küme dışında kalan trinin ve Kolkoz ıstih ~ J 
ve lik maçlarını ikmal etmiş bulu kişafı, Sovyetler Birlığ\1,ııi' 

!erinin refahının fııZ "!· nan 27 bölge arasında (Türkiye ıo ı 
temel vazifesi görmüi ıJ' 

grup şampiyonluğu) maçları bu a Bu keyfiyet, ma!larırı A~I 
yın 26 sında başlıyacaktır. Grup "strl"" 
merkezleri İzmir, Aydın, Adana, nün arttığını da go ı 
Samsun olarak tespit edilmiştir. 1938 senesin~ ilk o~;i:ıt~ı 

Her grup merkezine yedi vilaye geçen senenın aynı iiıılt 
_ betle, mal tedavülü Y ıtJı;ı 

tin şampiyonları gelecek ve tasfi betinde, yani 9 mıJyar 
ye usulile orada biribirleri!e çarpı 

!aşmıştır. 
şacaktır. Bu suretle ortaya çıka 11~ 

SADAKAI f~:" 
cak olan grup şampiyonları final 
maçlarını Ankarada yapacaklar 

dır. Ankaradaki final maçlarının 

birincisi 30 İkinciteşrin, ikincisi 3 
Birincikanunda yapılacaktır. 

kuki ve cezai vaziyetini öğren -
mele istiyorum. 

Cümhuriyet müddeiumumisi, 
Nihad hakkında adliyece yapı -
lan tahkikatın taınamile kendi a
leyWnde olduğunu ve evrakın 
mahkemeye verildiğini söyledi, 

- Nihadın sahtekarlığı sabit ol
IDU§tur. Müddeiumumi ve şahid
ler dinlendikten sonra, elimizde
ki vesikalarda cürmü lsbata kafi 
gelmişti« Kendisine biz de acı • 
yoruz. Fakat, kanun nazarında 

herkes müsavidir. Suç işliyen, 
şüphesiz cezasını görecektir. 

- Bendeniz tavassut veya ilti
mas için gelmedim. Böyle bir şey 
aklımdan bile geçmez. Yalnız, bu 
genci yakinden tanırım. Vaziye -
tini anlamak istedim. B~ni tenvir 
ettiğiniz için, teşekkür ederim. 
Nasılsa bir çocukluk yapmış .. , Al
dığı paranın mikdarını anlıyabilir 
miyim• 

- Be~ bin Türk lirası.. 

(Devamı 111r) 

İstanbul 1füftüJüğüt1~ ·, 
En iyı ı 

1• r 
Buğdaydan 15 20 1 
Arpadan 24 f;1 1 
Uzilmden 84 33 

00 ı 
Hurmadan ı~•~ 

Yurdumuzun hava ~P 
esbabını temin h~~1 
meık'llr mesaisi gofijl J/. 
tıe aldığı tebıırru.ı• 1'•{9114 
Çocuklcın Esirgeme 

hayırla teıekkiiller i!S~ef I 
Türk Hcıtıa ku"'mıııı6 ffl;Jı 
yardımda bulunmak 1~~ t 
ııazifemizdir. Bin4ın:ıi~ 1 

tcı Diyan..t lşleri ııeı a ~ 
tel'' ·ıı 

dan verilm~ olan 1.;oif 1 

ce sadakai fıtır ve ıe ,ııt' f 
h ı•d" J kellef olanların - ıı 11,,rv, 

tehlikelere karşı ""' k ııo,. ' 
milletimizi korıırrıa ·,.,rt 

bif .. ' 
feyizli ve deı-aııılı J[afd I> 
lı~aıı-mezkür Tftrk ı;e9ıı 
na yardımda ve bU 11, ~ . rrıe ~ 
me>ııleketlmize hiZ 

1 
fıft' 

ması lüzumu sat1~1811 ııf 
mil..tartle berabl'1" 



) 
1 

,~ 

1 
ı 

ı 

18 sene hap;s~en 
Kurtuldu 

Hatay Reisl EkseIAm 
Tayfur Sökmen 

fatura bedelleri mütedavil para 
ile muamele tarihindeki borsa fi. 
atı üzerinden Hatay Maliye veka
letine yatırılacak ve bu "suretle 
Hataya memleketimizden güm · 
rüksüz buğday ve un ithali ko -
laylaşacaktır. 

Fırtına 
Devam Ediyor 
Vapurlar rotarla 

dönüyorlar 
'raınız iki aene 
.. Yatacak 
... tilı Karadenizde birkaç gün evvel 

to.... : civarında bir kavga netl-
.:""ltl başlıyan fırtına halii. hükmünü ic-
~lq~arkadaşı HulQsiyi bıçakla ra etmektedir. Bu yüzden bazı 
ltıtıııak eltten suçlu olarak ağırceza vapurlar limanlara iltica eylemiş, 
b,~eıneıine verilen Tevfik bazıları da ehemmiyetli bir ro • 
tarı da dün 18 5ene hapis ka - tarla limanımıza dönmeğe baş • 

"etilrniştir • 
~ laınıştır. Bu arada Erzurum va -

~iti cak 'l'evtik:, bu cinayeti l~le- puru da iki gün teahhurla lima • 
d~tııı ı.ınıan henüz 15 yaşım dol - nımıza dönebilmiştir. 
'" &ııı.ış olduğundan ceza•\ 2 -o--

,e tenzıı edilmiştir. ğ 'r -*- Asri mezarh ın 
&bancı adlar ki· Y 0 11 8 r 1 

l?t Asr mezarlıkların dahilf yollan 
İlen değlf- ayrılmış ve bu yollar katranlı şo-

~ tirilecek se olarak yapılmaya başlanmıştır. 

~hllıcı IDkak ve mahalle isim- f•-------.. -
t~ de~ilmesi etrafındaki Bayr.am geliyor 
li<1 lis alara hız verilmiştir. Buna 

te Yakında bitirilecektir. 

t>.ni;h:.nktaki 
ı:ı imtihan 
'tıizh k tt •.. aıı tarafından Avrupa

••- ~Otıde İl "'' hir . r ecek olan talebeler i . 
ı:ıiiıı ~!ihan açılmıştır .• 

llılqıı bu aliçtekl atelyelerde ya • 
lıtôlt ı_ıııtıhana (280) talebe iş

etllıi•r lt, __ --~. ır. 

detı~ talebeler 1 sene müd-
1't" u. atelyelerde staj görecek· 
t e bııaıı 
lı:ıa it are Avrupa tesgahla -
~derileceklerdir. 

Fitrenizi Hava Kuru-
muna veriniz 

(Fitre) sini göklerimizin sela -
meti için harcamağı adet haline 
getirdiğimiz Şeker bayramına ar
tık havacılığa yardım günü adını 
vermek çok yerinde olur. Kurban 
bayramına da ayni adı vermek 
çok uygun olacağı gibi. 
vermek çok uygun olacağı gibi. 

Binaenaleyh her yıl olduğu gibi 
sayın halkımızın bu sene de fit -
relerini Türk Hava Kurumuna 
verecekleri şüphesizdir. 

- Demek, efendimiz hal' dahi 
olsa istediği bendelerini kapattık
ları saraya beraber gö.ürmeğe 

mezundur, öyle mi? 

- Tabii, hiç şübhcsiz.. 

Dilşadın, el ayağı kesilmişti. 

Easretten kurtulamıyordu de
mek? .. Surat astı. Somurttu. Pı.r-
lıyan gözleri birdenbire söndü. 

Kalfa ; Dilşadın bu halini görün-
ce; sordu: 

-· Ne oldu kızını? , 
- Ne olacak kalfa; efendimize 

böyle bir hal olu.· ise mlazallah 

S-SON Tl'!LGRAP-102 d~ 1938 

Halk 

Hazırhklar bitti 

Bay Sermed Çi!ter; dün sabah 
Ankaradan şehrimize gelmiştir. 

Mumaileyh bir müddet Emliik 
Bankasında bir müdet te (Türk 
Ticaret Bankası İstanbul şube -
si) inde meşgul olduktan sonra 
öğleden sonra (Halk Bankası) 
binasına gitmiş ve buradaki te
mizlik ve tefriş işlerine nezaret 
etmiştir. 

Bankarun memur kadrosu ta -
mamile tesbit olunmuş gibidir. 

Bu memurlar, geçenlerde şeh -
rimizde Türk Ticaret Bankası sa
lonlarında ve Ankarada yapılan 
imtihanda kazananlar arasından 
intihab olunmuşlardır. 

Bankadaki bütün hazırlıkların 
yarın ve öbü.r gün ikmal edilmesi 
ve resmi küşadın ayın 12 inci cu
martesı günü yapılması için ça -
lışılmaktadır. 

-r1-

Üniversitede 
Yeni bir 
Kürsü 

--
Profesörlüğüne N"had 
Reşad tayin edildi 
Memleketimizin hususiyellrei 

nazarı dikkate alınarak Tıp Fa -
kültesinde bir iklim ve su tedavi 
ve hıfzıssıhhası kürsüsü ihdase
dilmiştir. 

Bu kürsünün profesörlüğüne de 

bu vadide ihtisası bulunan Yalo
va kaplıcaları müdürlüğünü ifa 
etmekle olan kıymetli doktorları

mızdan Nihad Reşad tayin edil -
miştir. 

DEVREDİLECEK İHTİRA 
BERATI 

.Beton yol inşasına mahsus u
sul ve vesait. baklandaki ihtira 

için alınmış olan 29 Sonteşrin 935 
tarih ve 2093 numaralı ihtira be-
ratının ihtiva elliği hukuk bu ke-

re başkasına devir veya mevkii 
fiile konmak için icara verileceği 

teklif edilmekte olmakla bu hu -

susa fazla malumat edinmek isti. 
yenlerin Galatada, Aslan Han 5 
inci kat 1-3 numaralara müracaat 
eylemeleri ilan olunur. 

1. 

Belediye otoritesi 
Odun kömür fiatlan yllksclın1ş. 

Her yıl sonbaharın kara kışa ıi
ren günlerinde bu ıikAyetl gaze
telerde okuruz. Terane aynidir: 

- Fiat yilkseliyor. Ansızın yük
seliyor. Halbuki, her ikisinJen de 
İstanbulda halkı iki kıf idare ede
cek kadar stok mal vardır .. 

Ve.. tabü bu ıikiyetlerden, fer
yadlardan, neşriyattan sonra be
lediyeledlye yine faaliyete geçer, 
narh koyar, mücadele haşlar ve 
kış biter, gelecek kış yine ayni da
va mevzuu tuelenlr. Bu kış da 
tarih tekerrür edecek, yine ayni 
sahneler birer birer gözümüzden 
geçecek. 

Cumhuriyet bayramı günlerin
de de tuhaf bir ıey oldu. Birden
bire taksiler büklimden kalktı ve 
seyrüsefer şoförün takdir ettiği 

kıymete bağlandı. Taksinin yüz 
kunış yazdığı yere lir yüz kuruş 
pazarlıkla ve liltfcn taşımak ni
metine boyun eiilerek gidildi. An
laşılıyor ki, esoafunız hcniiz bu 
hususta kendi kendisini bir iş, 

ahi.ık ve disipline sıkı sıkıya b•ğ
lamış d"ğildir. Fırsat, her türlli 
nizamın, ve kontrol!in üstünde 
yer alıyor. Havanın soğuduğu gün 
hüküm kömürcü ve oduncunun 
eline geçmek istidadını gösterdi· 
ği gibi taleb çoğalınca şoförden 

başlıyarak herkes, her iş üzerin
de hemen halkın kesesini kendi 
kesesine boşaltınak tarafına gidi
yor. İşaret ettiğimiz iş ahlak ve 
disiplin teessüs edip tam bir iti
yad hükmüne girinceye kadar 
muhakkak ki, sıkı; sıkının sıkısı 

bir belediye otoritesine ihtiyaç 
var. Ve illa ki.. hepsi nafile. 

BÜRHAN CEVAD 

Bürhaniye Hukuk Hakimliğin
den: 

1 

Bürhaniyenin Geriş mahalle • 

sinden İsmail oğlu Mehmed ça -

vuş Atasoy tarafından otuz sene -
denbcri bila niza tasarruf etmek

te olduğu İkde burnu mevkiinde 
Doğusu Arabkirli hırahim vere -
sesi tarlası ve Pazar ba§ı Ahmed 

tarlası ve batısı Bayrakdar vere
sesi ve Osman ve İsmail tarlaları 

poyraz Hakkı Gümülcüneli Emi

ne şoför Fehmi. Kıblesi Mustafa 

çavuş ve Dülger oğlu İbrahim tar

lalarile Mahmud kırk dönüm mik

darındaki tarlanın namına tescili 

için açdığı davanın cereyan eden 

muhakemesi neticesinde müddei
nin mezkıir mahalli arazii mevat

tan açarak ihya ettiği ve bilfuıiza 

otuz senedenberi tasarruf etmek

te bulunduğu dinlenen şahitlerin 

şehadeti ve vaki ilan üzerine hiç 

hak iddiasında bulunanın çıkma

ması ile anlaşılmış olduğundan 

ol veçhile tapuya tescil edilerek 
namına tapu senedi verilmesine 

IQ/10/938 tarihinde temyizi kabil 

olmak üzere karar verilmiş ol -

makla işbu hudutlarla mahdud 

gayrimenkul hakkında hır hak 

iddiasında bulunan varsa ilan ta

rihinden itibaren on be_ş gün için

de müracaat etmeleri aksi halde 

hüküm kesbi kat'iyet etmiş sayı -

!arak müddeiye lapusu verileceği 
ilan olunur. (8266) 

iktisadi meseleler -
Ziraat aletleri 
serg·si a.çılacak 

Zirai kalkınma planının 
tahakkuku için başka 
tedbirler deal•nıyor 

Bir de " Zirai film ,, hazırlanıyor 

Z 
iraat Vekaleti, istihsali top
rak husu~iyetlerine ve mil
li ekonomiye uygun şartlar 

altında modernleştirme kararını 

tatbik edecek olan vasıta ve tip -

)ere verdiği hususi alakayı gös -
termek için bir (ziraat aletleri ka
taloğ sergisi) açmağı kararlaş -
tınnıştır. 

Aynca, önümüzdeki sene de, 
Türk topr:ıklarma ve politikamı
za en uygun aletleri seçmek ve 

bunlara mahsus gümrük rejimi 
tesisine çalışmak için Ankarada 

(Orman çiltlii:i) nde beynelmilel 
bir (ziraat aletleri sergisi) de te
sis olunacaktır. 

Diğer tarafdan Ziraat Vekaleti, 
hazırlamakta olduğu büyük kal
kalkınma planlarının tahakkuk • 
1aşması halinde memlekete temin 
edeceği hududsuz !aidelcr hak • 

Yeni cami 
Kemeri 
içi ve dışı mükemmel 

surette· tamir edilecek 
Eminönü meydanı açıldıktan 

sonra Yenicami kemerinin iç ve 
dış tarafları da iyice ve rstöre e
saslarına göre tamir olunacaktır. 

/;imar Sinanı:ı 
köyüne büstü 

kona<:ak 
Mimar •Koca Sinan. ın doğmuş 

olduğu Kayseride Ağırnas köyü
ne mumaileyhin büyük bir büstü
nün dikilmesi mahalli köylüler 
tarafından hükOmetten rica olun
muştur. 

Dahiliye Vekaleti bu talebi ka
bul etıniştir. 

---0-

Maarif<le yeni tayinler 
Maarifte yeni tayinler yapıl

llllŞ!ır: 

Notr Damdösiyon kız lisesi ede
biyat muallimliğine Seıımişel 

mektebi muallimlerinden Mes'ud 
Soydemir, Kcterogen Ermeni lise
si edebiyat muallimliğine müJ.ki
ye mezunlarından Afif, Üsküdar 
Amerikan kız koleji muallimliği
ne Pangallı lise'ı muallimlerinden 
Ahmed Hamdi Tanpınar tayin o
lunmuştur. 

--
Köy Bankası 

Köy ]erimizin kalkınması işi eri
le uğraşmak uzere bir •Köy Ban
kası> kurulması düşünülmektedir. 

kında bir fikir vermek üzere (A
merika) da ziraat nezaretinden, 
(Brüksel) de üniversite enternas
yonal sinegr afikten ve Pariste 
FranSlZ müstahsiller birliğinden 
(öğretici filimler) almıştır. 

Bu filimlerin sayısı (~00) e 
baliğ olmaktadır. 

Yeni zirai filirnf'r, önümüzdeki 
günlerde şehrimize gelecek ve 
ve buradan do: I ~ca Ankaraya 
göndenleceldir. 

Bu fılirnlern mühim bir kısmı 
pek yakında Ankarada toplana -
cak olan (büyük ziraat kongresi) 
inde hazır bulunacak olanlara 
gösterilecektir. 

Mütebaki kısımları ise - teşek -
kül edeceğini geçenlerde haber 
verdiğimiz - (Akkol) bank ta,ra -
fından bütün köy lerimize gönde
rilecek ve bir slstem dahilinde 
gösterıleccklerJir. 

h 
Yağ 
Yasak 
Belediye şiddetli 
ft:c.ibir(er ahyor 
Sıhhat V ckaleli şehirde mah -

lut yağ satılmasının önüne geç -
1nek üzere sıkı tedbir alınmasını 
belediyeye bıldirmiştir. Belediye 
bu işe bilhassa ehemmiyet verme
ğe başlamış, haftada birkaç defa 
yağcılardan nümuneler alınadak 
tahlil ettirilmemesine ve bozuk 
yağ satanların cezalandırılmasına 
karar verilmiştir. 

--C-1-

Carniler 
Tamir 
Ediliyo,. 

Bu İşe ayrılan 250 bin 
liradan 150 bin lirası 

harcandı 
Bu yıl camilerin tamir edilmesi 

için 200 bin lira tahsis edilmişti. 
Bunun 150 bin lirasile büyük ca
miler tamir olunmuştur. 

Geri kalan 50 bin lira ile ufak 
camiler de tamir edilecektir. 

---<>--

Lokman hekim 
mecmuası 

Lokman Hekim mecmuasının 
25 inci sayısı Cumhuriyetin 15 in
ci yıldönümü şerefine fevkalade 
.larak çıkmıştır. 

•ı~~llllllllel---;-~~~~~~-~~~ 
htp lirden hapsolac-1jlız dı mek... yapmıştı? Padişahın; kendisile Görülüyor ki; Sultan Azizin •~ - --Si ~!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!I 

- Tabii... buluşmadığının sebebleri vardı. hal'inde en büyük mes'uliyet ro- §asına şunları söylemişti: 
- Allah; o günleri inşallah gös- her halde pek yakında bir fırtı- lünü serasker üzerine almış bu- - Paşam; dikkat ediniz ... Çok 

t k kt 1 rd geçmeden, tekrar Mahmud Nedim ermez... na opaca L unuyo u. 
İnşall h ı * H"' · A · - - - .. paşa mevkii iktidara gelecektir. - a ... useyın vnı paşa; gunu gunu-

- Bu işlı"ein başında daha ziya- Hal' kararı vükela arasında te- ne sarayda dönen fırıldaklardan - Nereden aldın bu haberi, e-
de kimler var? karrür etti. Ve icrasına Hüseyin haberdar idi. fendimiz mi söylediler?. 

- Hüseyin Avni paşa... Avni paşa memur oldu. Arzıniyaz usta; İstanbulda olup -Evet; Valide Sultan hazretle-
- O, şimdi ne oldu? Hüseyin Avni paşa; her türlü bitenleri efendisine bildirmek ü- rile konuşurlar iken duydum. 
- Allah; o günleri inşallah ı:ös- mes'uliyeti kabul etmişti. zere hergün tebdili kıyalet ederek - Şayaru dikkat bir haber .. 
- Serasker... Dolmabahçe sarayını bir gece saraydan dışarı fırlıyordu. Halbu- Mahmud Nedim paşayı evvela; 
- Desene, bütün askerler elin- sabaha karşı Süleyman paşa ku- ki; gittiği yer; Sineklibaklı:alda ih- Sultan Aziz mi ileri sürı:!ü? 

de.. mandasında bulunan zabitan ve tiyar bir Çerkes kadının evi idi - Hayır; Valide Sultan hazret-
leri. - Evet; ordu tamamile elinde, Harbiye mektebi talebesile mu - Maksadı paşasile bir iki gece cüm-

sonra; zabitan onu çok seviyor. İs- hasara edecek.. Bahriye Nazın büşleşmek, tatmini ateş ettikten - Ne diye bahsetti? 
tediğini yapabilir.. Kayserili Ahmed paşa da sarayı sonra; Hüseyin Avni paşadan al- - Rüşdü paşa, Hüseyin Avni 

- Efendimizin, bunlardan ha- denizden muhasara edecekti. dığı ma!Omatı efendisine satmak- paşa Mithat paşa ve arkadaşlan 
beri yok mu acaba?. Veliahd Murad efendi ile Mit- tı. ıizi hal' edip Murad efendiyi tah-

- Olmaz olur mu? Var, fakat; hat paşa, hal' meselesini konuş • Mabeyinci Fahri bey i!e; ayni ta çıkaracaklarmış, dedi. 
halk Mahmud Nedim paşa aley - muşlu. Hatta; gününü bile tayin vaziyette idi. O da; Mithat paşa- - Bak hele; bizler efendimizin 
hine isyan eİ.tL Mecburen; bunla- etınişlerdi. ya başvuruyordu. Paşadan aldlğı uğuruna canımızı feda eden insan-
rı getirdi... dedi. Sarayda dönen fınldaklan da malOmatı Arzıniyaz gibi; fstan- !arız!.. Maazallah, hiç böyle şey 

Dilşad; kalfasmdan epeyce ha- gözden kaçırmamak için !Azım bul halkının efkAn imlş tarıznda hatınrnıza gelir mi? 
berler almıştL Demek, vaziyet gelen tertibat alınmıştı. Bu işe de gelip efendisine arzediyordu. - Tabii, fakat; efendimizi böy-
lehlerine devam ediyordu. Acaba; Hüseyin Avni paşa memur edil- Arzıniyaz, Hüseyin Avni paşa le loşkırtıyorlar .. 
sevgilisi Mustafa pehlivan ne mişti. ile son buluşuşunda; sevgili pa - [Devamı var] 

Çamurlar beldesi 
Geçenki yağmurlarda bir dostu

ma rastladım. Üstü başı çamur 
lçindc bcrbad, perişan bir ha'dc 
idi. 

Büyük bir kazadan çıkmı~ oldu
ğuna asla §iibloe ctnıiyc·rel. ıe1tı,1ı 
telişlı kendisine, pcri51.nlıtının 
sebebini sordum. Sade bir tavırla, 
hatta gülerek omuzlarını •ilkti: 

- Merak edilecek şey değil ca
nım, tledi. Edirnekapı yolundan 
acUyonmı. 

Bu tavxında, bu gülüşünde, bu 
omuz silkişinde öyle bir teşekkül 
vardı ki şaşmamak kabil değil. 

- Peki ama kuzum, dedim, o 
yolda bir kazaya mı uğradın? 

- Evet! dedi. O yoldan geç
mek kazasına. 

Ve anlattı: 
- Burası her gelen geçeni ı.u 

hale koyan 5arib gayya ku)·nsu. 
dur. Burada ışık ve kaldırım ~·uk

tu:r. Çukurlardaki su 1 irikintile
rindeıı kendini koruyabilmek İ(in 
elektrik feneri olmıyanlann akı
beti i•te bodur .. dedi. 

Dostumun ~nlattıklanna giire 
buradan hergün inlı.i arlara, fes. 
haneye, tuğla, lilstik ve clektrilı. 
fabrikalarına giden amelekr, me• 
murlar ve civar sekcnesi ge~cr ve 
bu yoldan geçtiğine işaret olsun 
diye bu şekilde çamurla damga
lanarak evine veya i~ine vanr-
miş. 

- Bu kadar i~lek bir yolun ı

fıksız ve kaldırımsız knlma,uııı 

şaşıyorsun değil mi? Biz ıle he
pimiz, boradan gc~en binlerce 
yolcu hergiin ayni hayretle bir
birimizin çamurlarına bakarak, 
merhametin fevkinde bir hisle 
mütehassis oluyomz. 
Beyoğhınun tayyare bilet gişe

lerinde yanar döner elek( rik afiş
lerinden caddelere taşan bol ışık
lara rağmen her •okak başına her 
gün ~·eni bir lamba koyan boledi
ycnin bir defacık olsun buradan 
geçmediğine yemin edebilirinı .. 

Dedi. 
Haline bir defa daha acıyarak 

başımı salladım. 

Rı\LK FİLOZOFU 

Birimiziı derdi 
Hepimizi ı dgrJi 

Biletcilerde insan 
değil mi? 

Okuyucularımızdan biri, tram
vayda şalıid olduğu v her za
man tekerrür etmekde olan b!r 
hadise üzerine bize bir mek -
tub göndererek vak'ayı şu su
retle hülasa etmiştir: 

- Geçenlerde, Ortaköy-Ak
saray tr~mvay arabalarından 
birinde yolculuk ediyordum. 
Tramvay Dördüncü Vakıf ha
nı önünden geçerken yolcular
dan biri - her nedense - biletçi
ye bağırıp çağırmağa \•e ağır 
sözler sarfederek hakarete baş
ladı. Biletçi tramvayı durdu -

rarak bir polis çağırdı. Polis 
geldi. Fakat araba içinde 30 ki
şiden fazla yolcu bulundıığıı 

halde hiç kimse şehadet etme
di. Ben de yalnız kalacağım 

için susmak mecburiyetinde 
kaldım. Halbuki ortada hak -
sız yere yapılmış çok açık ve 

• bariz bir hakaret vardı. Ve bu 

da namusile çalışan bir Türk 
ferdine yapılmıştı. Hiç kimse. 
nin şehadet etmemesi bir .hayli 

acıklıdır. Ve işin en fena tara • 
b; halkımızın birçokları, tram
vaylarda sudan sebeblerle bl • 

letçilere kafa tutmağı adeta iti
yad edinmiş bulunuyorlar. Ne

den acaba? Bu şekilde hareket 
edenler bu yaptıklarından bir 

zevk, bir gurur mu duyıı ıor • 
lar? .. Bu gibi kimselere, bira1 
daha itidalle hareket etmeleri 

lüzumunun 
rica ederim.> 

hatırlatılmasını 

Okuyucumuz çok haklıdır. 

Amme hizmetlerinde çalışan • 
farın halka karşı hüsnü ı,nı!a • 
mPle etmeleri lQzım geldiği ı;t. 

bi halkın da onlara karşı, ayni 
suretle hareket etmeleridir. 
Medeni vazifelerimiz icabın 
dandır. 
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Blr katilin macerası Viyana kararından sonra HER GÜN BiR HIKA ~ 

Pencereden s~rkan katil, zavallı 
boşluğa sürükledi ve .• 

Jandarma .k~mandanı: '.'Gözün~zü açı~ız:Her devlet memnun olduğu kadar ARKADAŞ.•' 
dıkkat edını z. Bu çok azılı hır katıldır ..... demıştı isteğinin yerine gelmediğini anlıyor çevıren, F. s. · , 

kari çavuşu da (Dünkü sayıdan devam) Bunlardan biri, kapıdan çı ~ 

Yeni an 1aşma1 arın Par is m Ü za kere 1 e- ın:r:~~!: s:~:~: ı:::1~~ ~~e~~~~o~ ~~::;:t:inz;~::' ~ 
• 

Jandarma çavuşu kalktı, şap

Kasını başına koydu; mutfakta 
bulunan karısına seslendi: 

- Allaha ısmarladık!. .. 
- Ne o, hemen gidiyor musun? 

Güle, güle. Fakat, yavrularını öp
miyecek misin? .•. 

- Vaktiın yok. Geç de kalchm. 
Kumandan söylenir ... 

Merdivenleri acele indi, kapıyı 
açtı, dışarı çıktı. 

- Yavrularını öpsene ... 
Cevab alamayınca pencereye 

koştu. Ve çocuklara seslendi: 
- Geliniz çabu. Babanız gidi

yor ... 
Çocuklar, yemeklerini bıraktı

lar, pencerenin önüne geldiler. 
Miniminicik ellerini sallıyorlar, 

bağırıyorlardı: 

- Güle güle baba! ... 
Sonra ağlamıya başladılar. Bü

yüğü sordu: 
- Babam nereye gidiyor? ... 
- Uzaklara, Fransanın cenub 

tarafına ... 
- Ne işi var orada? ... 
- Bir mahpus götürüyor ... 
Tekrar yemek odasına döndü

ler. Çocuklar yemeklerine devam 
ederken anaları da pencerenin ö
nüne oturdu, yününü örmiye baş
ladı. Kendi kendine söyleniyordu: 
•Yazık, çocukları öpmeden git
ti! .. , Sonra omuzalrını silkti: 
•Erkekler böyledir. Daima vazife, 
vazife derler. Vazifeden başka bir 
şey düşünmezler ... • dedi. 

Genç kadının hakkı vardı. Ev
lenelidenberi ilk defa olarak ko
casından ayrılıyordu. Bu birkaç 
günlük yalnızlığı nasıl geçirecek
ti? Elindeki işi dizlerinin üstüne 
bıraktı. Lambanın ışığı altında 

derslerine çalışan yavrularına bak 
tı. 

Sa·t altıyı çalıyordu. Düşündü: 
•Tambl.in şimdi trende, Mar
silyaya gidiyor .. • Hayali gözünün 
önüne geldi. l\Tahpus yanında o
turuyor, şapkasını çıkarmış, gö
zürü çözmüş, arkadaşı jandarma 
Kognarla konuşuyor, piposunu i
çiyor. 

TRENDE 

disini beklediğini söyleyince yanı- allyete geçmıştır ... • • d k 1 " d • r 0 or na girdi. Qezaketle selAmladı. - Ne Alll. Ne lla! .. . 
rı n en sonra uru acagı zanne 1 ıy - Gazeteler nerede?... . .................................. ·";/ 

Hakikaten elinde bir şey yok- Günler geçiyordu. Artık ı>' 
Ortı Avrupa işlerinde İtalya - denilen yerden toprak aldı. Ma - tığını, bu işi de İtalya ve Alınan -

run ıstediği olup olmadığı!... Bu carların ele geçirdıği yerıe" e· yanın yapmağa muvaffak olduk· 
tu çıkmıyorlardı. Jim oda Jıjz!lle 

sualin cevabını aramak lazım ge- hemmiyetlidlr. Alman ve İtalyan larırını söylüyor. 
liyor Çiınkü gününmeselesi yin~ Hariciye Nazırları kararı .verdik- Roma matbua.tına gelince: İta!· 
şudur· Berlın-Roma mıhveri sağ- ten sonra müşterek beyanatların· yanın bir zaferi olarak ğösten -
lı mıhverdır, değil mıdır?. Çe - da bu hakemliğı İtalya ve Alman- yarlar. Berlin ve Roma gazeteleri 
koslovakyanın yenıden taksim ya arasında karşılıklı do•tluk bu tarzda neşriyata devam ede· 
edilerek Macarların memnun edıl- hıslerile vermiş olduklarını si:y - dursun bütün bunlardan anlaşı -
mJş bu suale yol açtı Macarıstan ledıler.Her ıki nazırın bu vesile ile lan esaslı bir keyfiyet varsa o da 
ile Çekoslovakya arasındakı yenı de bir kere daha anlamak istedı- yukarıda işaret edildiği gibi Ber-
hududun nasıl olacağı meselesi dikleri nokta şu oluyordu: !in - Roma mihverinin arttk eski 
artık halledılmış oldu. Alman ve Berlin - Roma mihveri sağlam- sağlamlığı kalmıyacağına dair or-
İtalyan Harıcıye nazırlarının Vl- dır!.. taya çıkan sözlerin, yürütülen tah-
yanada hakem olarak toplanarak Yeni gelen Avrupa gazeteleri minlerin doğru olmadığını gös -
verdiklerı karar üzerine bu hu - bunun tahlili ile meşguldük. Ma- !ermek için her iki taraf diplo -

!ekleri kelepçeli delikanlıyı iıde dud tayin edilmiş, hükümlerdir. carlar memnun edilirken S<cvak- matlarının bilhassa uğraşmış, dik-
ta unutmuşlardı. Adalet dairesinde b'ir iş yaptık - !arla Rutenler bu kararın kendi kat etmiş olduklarıdır. Macarls • 

Paristen hareket edelidenberi !arından memnun kaldıklarını aleyhlerine çıkdığını söyliyerek tanın istediği şeyleri yerine geti-
hlç ağzını açmamış, bir söz söyle- ilan etmişlerdir. Günü gününe ge- hoşnudsuzluk göstermekten geri rip getirmemek meselesi Berlin 
memişti: Bu, uzun boylu, geniş o- len telgraf haberlerinin vermi~ kalmamışlardır. Macarların e" ile Romanın münasebat noktai na-
ınuzlu, adaleleri kuvvetli bir de- zarından çok ehemmiyetli idi. 
Ukanlı idi. Güzel bir çehresi, par- Çünkü şimdiye kadar bu meseleyi 
lak gözleri vardı. Kıyafeti gayet takib ederken •Son Telgraf• ın 
düzgün, elleri gayet temiz, par- 1 bu sütunlarında Avrupa matbua-
makları cilfilı idi. Bu ellerle, pa- tından çıkarılan hülasalardan an-
rasını çalmak için yaşlı bir kadı- !aşılıyor ki Macarları memnun 
nı öldürmesine insanın inananu- etmek için İtalya büyük bir ar -
yacağı geliyordu. zu beslemekte idi. Berlinin ise 

* bu husustaki arzusu öyle pek te 
Paris'de tevkif olunmuştu. Hü- hararetli görünmüyordu. Alman-

viyeti meçhuldü. Her halde kibar ya pek kolay anlaşılacağı üzere 
bir ailenin haşarı bir evladı oldu- Lehlerle Macarlar arasında müş- - Karanrnız vecbile gazeteleri 
ğu muhakkaktı. Sefahat, kumar terek bir hudud olmasını istemi- hazfettik. Yalnız bir •havada• al-
ve kadın yüzünden nihayet hırsız, yordu. Çünkü bunu kendi aleyhi- dırdım. Size bütün dünya gazete-
katil olmuştu. Cürmünü itiraf et- ne görüyordu. Halbuki İtalya bu !erini ezberden okuyabilirim. Sl-
mişti. Marsilya sorgu hakiminin müşterek hududa pek taraftardı. yasi hAdlselerden mi. dahlll hava-
talebi üzerine oraya götürülüyor- İşte bu vulyet karşısında Berlin- dblerden mi hoşlanıyorsunuz? 
du. Roma mihverinin yeni bir imtihan Cinayetleri, faciaları, kıskançtan 

Jandarma kumandanı Tambine: geçireceği söylendi. Neticede Ber- mı öğrenmek istiyorsunuz? .. Do -
•- Gözlerinizi dört açınız, dile- olduğu ma!Cımatı burada tekrara · vela istedikleri yerlerin genişliği lin ile Roma anlaşmış oldular. Al- landırıcıların hilelerini mi merak 

kat ediniz. Bu çok azılı bir katil- lüzum kalmıyor. Neticeye bakın- 14.000 kilometro murabbaı üze - manya için orta Avrupad; ileri - ediyorsunuz? Söyleyıniz... Size 
dir. Çehresindeki safiyete, masu- ca şunu söylemek lazım geliyor. rinde oturan 1.300.000 nüfusdan !emekte istikbalde karşısına çı _ bunlara aid malümat vereyim. 
mıyete aldanmayınız. Ben insanı Artık Budapeşte ile Prag arasın- fazlasına malilc büyük bir acazi kacak müşterek bir Lehistan _ - Bir gangster hikayesi dinle-
gözünden anlarım. Bunun bakış- da vahim olabilecek herhangi bir davası idi. Azami olarak iste~ik - Macaristan engeli yoktur. Alman- mek isterim. 
!arını hiç beğenmiyorum. Çok ihtilafa meydan bırakılmamış o - !eri bu idi. İtalya ve Almanyarun ya böyle bir engele meydan ver _ Genç kadının üzerinde kolları 
dikkat ediniz.• luyor. Münihte dört devlet baş- hakemliği ile şimdi Macarist:.· ·n memiştir. bol, ötesi berisi dantelalarla süs-

Demişti. Delikanlı dalgın dal- vekillerinin toplantısında veril - eline geçmi şolan nüfusu 8B~.UIJJ İtalyaya gelince; 0 da Macaris- lü bir sabahlık vardı. Gözleri sü-
gın oturuyordu. miş olan karar esas tutularak Ma- ile 1.000.000 kişi arasındadır. tan için büyük büyük yerler ver- zülüyordu. Jiın, mütebessimane 

Saat sekize gelmişti. Tren sür- caristan da memnun edilmiş oldu. Bunla;ın arasında 35.000 Slovak dirmek suretile Macarların ken - bakıyordu. Elindeki gazeteyi açı-
atle yoluna devam ediyordu. Çekoslovakyanın bir parçası daha ve Rüten varmış. Üst tarafı Ma- disine olan merbutiyetini daha zi- yormuş gibi yaptı, sonra: * gitti. Ayın 10 uncu gününe kadar cardır. Macaristanın nüfusu bu _yade arttırmış olmağı temin et - - Buldum!. .• 

Saat sekiz! Tambin yavrularını bu arazi Macarlara geçmiş bulu- suretle artıruş oldu. tiği kanaatindedir. Dedi. Ve okuyormuş gibi yilk-
H h B Ro sek sesle: düşünüyordu. Yemeklerini bitir - nacakbr. Teferruata aid diğer er alde erlin ve ma mat- Söylemeğe hacet yok ki Alman-

mişlerdi, şübhesiz her geceki gi- meseleleri de vardır. Onlar iki buatı birlikte varilmiş olan bu yanın da, İtalyanın da ve nihayet •Paris gansterleri: Pul 0 Ri mü-
bi derslerine çalışıyorlardı. hükumet arasında konuşulacak- karannd&n pek memnun görü - Macaristanın da memnun kaldık- dürü pek cür'etk&rane bir tecavü-

K b k" d z·h · if tır. Keza uyuşulamazsa tekrar nüyor. Berlin - Roma milıverinin !arı bu neticeden koşnud olmıyan ze uğramıştır. 
ognar e ar ı. 1 nı vaz e - •Pol o Ri, Parisin en kibar bir 

sinden bıışka bir şeyle meşgul de- Berlin ile Romanın hakemliğine yepyeni bir muvaffakiyeti sayı - taraf Çekoslovak oluyor. Alman - gece barıdır, ve şimdiye kadar gö-
ğildi. Cebinden kocaman gümüş müracaat edilecektir. Macarlar lan bu neticenin parlaklığından ya artık orta Avrupayı elde ede- rülmemiş bir hadiseye sahne ol-
saatini çıkardı, kurdu. yeni hududa göre bir tarafdan bahsedilip duruyor. Lokal Anri - cegini elmiş, ilerisi için de kendi-

v · muştur. Barda caz çalar, müşteri-yanlndakı· mahpusa bakıyor Slovakları topraklarından, bir ta- ger gazetesi ersayda yapılm1' sıne emin bir vaziyet temin et ,-
' - ' !er dans ederken yüzleri maskeli du raftan da Karpatlaraltı Rusyası olan haksızlıkların ortaJ:ın kalk- ;i>evınnı 6 ıncı sahifod~) 

· üç kışi, Müdür Mösyö Ledot'un o-
Delikanb, sakın duruyor ve u-

1 :i::sı:ı::===:::ı:::;:::;;;:::==~===~ıı:::===~==ı~ıı:;:ı:===::=::::::::ıı::?::;:=:ıııı::~=::z:z:aı::cı::::c:::c2! dasına gırmişler. Tabancalarile 

kapaklarını kapyıordu. Dakikalar Bu akşanl 1 m ıaiın a . banknotu almışlardır. Zavallı 

' ni göndermiş birçok ldtablP1, 
dırmıştı. Burıları yüksek 9~, 
kuyordu. Sofradan f&IDPaıı1 
kaldırmışlardı. 

Genç kadın: 
- Artık sıkılmıyorum. 

yorum .. 
Diyordu. Bir gece Jıın•= 
- Biliyor musunuz. Jlı"' 

marn üç haftadır evdey!S· ot' 
- Zaman ne çabuk ge;I)' 
- Üç haftadır bir yere ç 1. 

dık Hiç sıkılmıyor musuiluı 
- Ben mi? Asla! ... 
- Tam iki sevdalı gibi 'f 

ruz. 
- Evet, onun gibi. .. 

- Onun gibi mi! .. BU 
pek nazik değilsiniz ... 

- Niçin? Buna neden b 
diyorsunuz?. 

- Onun gibi ne deme1<1~ 
Delikanlı omuzlarını silıJil . 
- Müsaadenizle gideb 

. ? 
yım. ,ıcı1 

- Pekala ... Gidiniz ... f ,ı. 1 

güzel vakit geçU:dik. Tatll ıı~ 
rinizle beni oyaladın.~-, jjS 
sevdirdiniz. Mazur goril0 

ni... gaı 
Jim başını eğdi. Artık ı"' 

semiyordu. Kapıya doğrıl 
dü. Genç kadın teessürle: 

- PekalA, gidiniz ... 
............................... 

yumak istermiş gibi ara sıra göz • 1 d 1 tehdid ederek elli tane bınlik 

geçıyordu. Her üçü de sükut edi- \; 1 Mösyö Ledot ne bir ses çıkarmış 
yorlardı. Birdenbire katilin du - Tamamiyle mem 'ek etim 'z"! V-.! ait olduğu s.:ı hn ~!er Mil o adasında çekilen ve ne de yerinden kımıldanabil- '···· 
dakları kımıldandı: Ertesi gün, hizmetci ,.,... 

miştir. Hırsızların ikisi paraları a-
- Müsaade eder misiniz, çavuş, s larak kaçıp gitmişler. Üçüncüsü, dı: ·-'~ 

ded ll 1• 'd - · - Mösyö Jime söyleyıı,,..· i. e aya gı ecegım. müdürün ellerini, ayaklarını bağ-
Tambin'le arkadaşı biribirlcri- ladıktan ve ağzına bir mendil tı- sin.·· ~i 

ne bakıştılar. Bu gayet tabii bir I G . E B 1 1 l 1.d M kadıktan sonra koltu"a bağlamış, Bu sırada telefon çaldı, ıJJ. 
tal b 'd' F k t hl'k li b. • BAŞ ROLLt:Rl.iE Behııt - . 1hp - :nin e :; - a ı e • •hmut - Şevkiye - Muammer 6 ci kız ahizeyi kendisine ve 

Jandarma çavuşu hususi bir e ı ı. a at, e ı e ır ca- H A Z J M • v A S F 1" 1 geldiği gibi sessizce çekilip git -
niyi helaya götürmek de bir işdi. zaktan gelen bir ses: . _,J jtoı;,_oartiman.da arkadaşile karşı k F k , ti miştir. b _ Al!o•. Madam, Aız ıııP".. 

1 
Ya açı verirse?... a at sür a e T 1 G t ı · t .. ·· bil karşıya oturmuş konuşuyorlar, Numaralı Kobklar 'er iki •ioe-n ı•ıs-,n 'e •·lıhıa·<t1dır. elefon: pek 44289 Saray 41656 • angsererın u ecavuzu -

dertleşiyorlardı. Yanlarında, bi - (Devamı 6 ıncı sahüede) ı..acmmmıı::;:ı:::::::ıc::::!!::::::=::::::ıı::::ı::::::::ı::::=:::=:n::ıı:ı:=::=cım•n=:iıııı:ı::ı::ıımm:ma::::İ;m•ım•..: yük bir heyecan uyandırmıştır. '1Jevaıra ı m a saıı.if~ 
........ ...:..:,., ............ !!!!!!!! ........................................................................ _~_.._ ......... '7" .... ,,.,.. ........ __.,.~_,,..._,,._,,.., ........................ ""'i'""""""~ .... ~ ............. '""':' ... .,..,,...,.. .... 'i""' ........ ..,..,. ........................... _._~-"""' .... """""" .... '!!! .................... .._.._ ....................... ....,"7" .... """~--.......... !!!!!,.,.., .... ~-~=-:~~' .. 

EDEBf ROMAN 4 şamki şaşkınlığını hiç unutmıya - le kalb dolmuyor. cam Şekib Sinan, ağır başlı, ken- başka bir kadına aşık olmuştun, ıır. Annem fevkalade ıneSe)I 
• --------- : cağım. Annem babana gelerek, - Niçin evlendin öyle ise?. Sev- di halinde bir adamdı. Yaşı babam onu delicesine seviyordun. Bu ııkşam müteahhid Reşad b eıı 

beni park kapısında geceleyin öp- diğin birine varaydın!.. yerindeydi. Kabul ettim. Bunun iki sebeb Şekib $inanla evlenme- poker var. Gelmiyecek- O 
jj ' tüğünden dolayı şikayet etmişti. - Banyonu al Bir şey yiyelim. yarıdan fazla sebebi sensin!.. E- me sebeb oldu. Kocamı bir baba yor, yaşıyor, ben sebebS··rd.ıl' 

Halbuki, zavallı, senin bir şeyden Uzun uzun konuşuruz. vet, çünkü seni nasıl sevdiğimi bi- gibi seviyorum. Sevmek kelimesi bınıla başbaşayım. Seni .. go se~ 
haberın yoktu. Gece yarısı da be- Banyo.. lirsin. Ben seninle evlenmek isti- tuhaf gitti. Hürmet ediyorum, de- ne iyi oldu Sermed. Dort iJll 
ni karşında görünce o kadar şaşır- Yemek.. yordum. Halbuki sen her fırsatta mek daha doğru. O bir inşaat şir- nerelerdesin .. hiç görrned e 

YAZAN: NUSRET SAFACOSKUN 
dındı ki.. Tekrar salona avdet. benden nefret ettiğini tekrarlı - ketinin müdürü umumisi olarak Bana ara sıra arkadaşllk . 

Kah, kah, kah.. Karşılıklı şezlonga yan geliş.. yor, bucak bucak kaçıyordun! Bil- Anadolµya gitti. misin?.. Jl1 ~ / 

Genç erkek gülmüyor. Dalgın. Kadın konuşuyor: mem neden yıldızın benimle bir - Ben gitmem! - Bu vaadi yapab~~ ~~! 

- Aferin.. inadcılıit bırak. 

Dört senedir çok değişmişsin! Fa
kat yine eskisi gibi lnadcısınT .. 

Bir çocuk gibi soyuş. 
Vüvud bir buz parçaııı. 
- Olmaz böyle Sermed. Sıcak 

bir banyo almalısın! .. 
Ellerin çıplak ve tüylü bir &6-

lfis üzerinde kavuiluruluşu: 
- İstemem! 
- Çocuk gibisin!.. 
Erkeğin göğsüne lştihalı bir ba-

q. 
Hatıralar vadisinde açılan bir 

ıarteziyen kuyusu: 

- Neyi hatırladım biliyor mu
sun Sermed? .. 

- Ne bilirim! 
i ifade ilden bir dudak hareke

ti. 
- Hani ilk konuştuğumuz ge -

ce.. hatırledın mı? Ben apçtan 
senin odanın balkonuna atlarnış

tını! Sen yatakta idin. Fanllenden 
&öğsün gözüküyordu, sana •Kapa
sana, ayıbl • demiştim. 

Kahkahalar birbirl peşine ye,.. 
a~ bardaklarıo sesini veri -
yor: 

- Hatırladın mı? .. Aman o ak-

Belki de söylenilenleri duymadı - •Niçin evlendin öyle ise, türlü barışmadı. Hergün kavga e- Dedim. aklınıın başımda olması la ~I ~ 
bile .. duysa da iştirak etmiyecek sevdiğin birine varaydın!• diyor- diyorduk. Ben aramasam semtime Burada ayni ihtişamla hayatı- ral. Ben dört aydır histe~~"'" ı~ .. 
buna. Çünkü tüylü göğsün başka sun, Sermed. Anlatayım: uğramıyordun. Zaten seninle ko- ma devam ediyorum. Mes'ud mu- tıklan, şuurdan mahrUJll eli f 
hatıraları var. Annemi mes'ud etmek için be- nuşuşumuz bir iddia yüzünden ol- yum? Buna kat'iyetle • Hayır!• di- !Cı!ı: gibi dolaşıyorum· V Jl1 ı 

Sesin ortadan kırılışı; hüzünlü nim bedbaht olmam liizım geli - du. Kadınlara ehemmiyet vermi- yebilirim. yirn .. deliden hiçbir fark' vof 
bir kafa sallayış: yordu. Annemin lüks, yüksek bir yor, aşka inanmıyordun! Aşk şeh- Boyalı insanlar, yüzleri kadar Yegane farkım saldırfll'~~ıı' 

- O zaman başınıda kavak yeli hayat yaşamak ihtiyacını tatmin vettir. Kalb ne demek, sevmek, ruhları da boyalı ve bayağı dost- Saldırmıyor da değilirn· di ~ 
esiyordu. etmek maksadile önüme çıkardı- ıztırab çekmek, düşünmek, his, fa- !ardan, ahbablardan hiç hazzet- da bir fark var, yalnız k;:,. • 

Çılgın, marti gibi bir genç kız- ğı taliblerden birlle evlenmem i lan filan bunlar fasafiso şeyler di- rniyorum. Salonlar amatör fahi- dime saldırıyor, hücum ·Jll· 'ı 
dım. Halbuki şimdi... cab etti. Bu bir mecburiyetti. Zi- yordun! • şelerin eteklerini silrüdilkleri, Yaşamak zevkini kaybettıı. ıı;; 

AJQkadar olmak mecburiyeti: ra, annem babamdan ne kaldıysa Seni seven arkadaşlarıma kar- züppe, iğrenç erkeklerin en Adi semleştim. Hayatı mAn85~.Jı ııı"1 ıraq 
- Halinden memnun değil mi- har vurup harman savurmuştu. şı takındığın tavırlar sinirime do- jestleri ve kelimeleri asalet un- ması elzem olınıyan ~ir ~ çÔ'i ı~, 

sini.. Mea'ud bir dekor ortasında- Borç gırtlağımıza çıkmış, sıkıntı kundu. Seni baştan çıkarmıya ka- V'anı içinde kadınların önüne serp- diyorum. Öyle bir y~k dl",/ 
sın sanıyorum. baş göstermişti. Etrafımda dönen rar verdim. Fakat seni aşkın ağı- tikleri blr mezbele .. iğreniyorum. ğır, sırtınıa yüklenınışııJ'l< ıf'_d 

- Lüks, ihtişam, para insanın züppelerden birile evlenmektense na düşüreyim derken kazdığım Fakat iğrene iğrene gitmem IA- yokuşu çıkarmajta u~ .,r 
gözünü doyurmuyor. Doyur&a bi- yaşlıca bir talibi tercih ettlm. Ko- kuyuya kendim yuvarlandım. Sen zım geliyor. O saat dedikodu ha- · (DeV 



Nevyork, Paris, Londra ve Ber
tin bürolarında para farkları dik
kat nazara alınara kbir mitral -

Yüzbaşı Hügo Lustig, umumi 
harbde Avusturya ordularının si
lcihlarını temin eden adam. 1915 
da tevkif olunan yüzbaşı dokuz 
ay sonra serbest bırakıldı. 

1918 den sonra Almanyaya geç
ti. İlk evvel bankerlik yaptı, son
ra hükumetten Berlinin ta göbe
ğinde büyük arsalar satın aldı. 
büyük ticari müesseseler, C'Vler 
yaptırdı. Fakat, Hitler iktıdar 

mcvkiine gelince mahvoldu. Çine 
gitmeye, yeniden St'rvet kazan -

maya karar verdi. 
Orada, dostlarından hır Aım .. n 

general l<~on Seckt, marcsnl Şan 
Kay Çek tarafından Çin ordusu
nun tensikine, ısalluna memur 
vardı. 

Şanghaya ayak bastığı zaman 
cebinde ancak rıhtımdan otele ka
dar götürecek taksiye verecek 
kadar bir parası kalmıştı. 

Hemen Fon Secktin nezdine 
koştu. 

- General Fon Seckt sizi ka
bul edemiyecek. Çünkü dün ken
disine nüzul isabet etti. 

Biricik ümidi sönmüşfü. 
DAHİYANE BİR FİKİR 

Hügo Lustig, ertesi gün ölüm 
halinde bulunan generali görme
ye, Çin maliye nazırına bir tav . 
siyename almaya muvaffak• oldu. 

Ve dört sene sonra, uzak şarkın 
harb sanayii kralı ünvanını ka -
zandı. 

Çinde amele yevmiyesi ucuz, 
fakat makine yoktu. 1933 te, mer
kezi AvrlJıPada umumi harbden 
evvel silah imalinde kullanılan 
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rinde mühimmat yapmaya çalışan 
fabrikalar onun kontrolu altında 
bulunmaktadır. Ve evvelkinden 
daha zengin, ve daha nüfuzludur. 

CANLI BİR CESED 
Otuz yedi sene evvel, Şanghay

dan ayrılan bir İngiliz gemisinin 
kumandanı yevmiye defterine şu
nu yazmışdı: 

c Vilyam H. Donald. 25 Eylul 
1901 de Şanghayda vefat etti. ..• 

Vilyam Donald gemide aşçılık 
1 

yapan bir İskoçyalı idi. Gemi ha
reket etmezden evvel dışarı çık -
mış ve bir daha dönmemişti. Ar· 
kadaşları, gece yarısına doğru 

Çin mahallesine girdiğini gör -

Bir gün gazetenin sahibi ken -
disini çağırdı, mahremane olarak 
Japon hükumetinin çok kArlı bir 
teklifini söyledi. Japonlar, o va
kitle Çin cümhur reisi olan Sun
Yat Senin politikasını şiddetle 

müdafaadan vaz geçtikleri tak -
dirde mühim bir para verecekle
rini bildirmişti. Gazt-te sahibi, bu 
bir milyon Yeni kendisile Taksi
me hazır olduöunu söyledi. 

Vilyam memnuniyetle kabul 
etti: 

- Yarınki mak&lemi dikkatle 
okuyunuz. Birinci sahifede Ja -
ponlar lehinde yazacağım ilk pro
paganda makalesini bulacaksınız. 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Kanadada yerli kadınlar mem
leketlerini, ailelerini, kocalarını 

terk ve yalnız kendilerine mahsus 
bir köy tesis etmişlerdir. 

- Erkeklerin hakimiyetinden 
kurtulmak, serbest yaşamak isti-
yoruz ... 

Diyen kadınların yirmi sene i
çinde yaptıkları cidden hayrete 
değer. 

(Kadınlar köyü) nün bütün ev
leri bir model üzerine yapılmış

tır. Bunlar, birer kattır. Ve güzel 
boyalıdır. Hepsinin birer küçük 
J:>ahçesi vardır. Odaları, mobilya
larla, halılarla süslüdür. Bütün bu 
şeyler kadınlar tarafından yapıl

tnıştır. Tabi! havagazı, elektrik 
olmadığı için odalar, şamdanlar- J 
la tenvir edilmektedir. Yerlerde 
renkli halılar serilidir. Divanla
rın üzerinde işlemeli, deri yastık
lar vardır. 

(Kadınlar köyü) nün kolonisi 
iki yüz elli kadından mürekkeb· 
dir. Diğer kabilelerden gelen ka
dınlar da kabul olunur. İki de A
merikalı kadın bu köyde yaşa -
maktadır. Ve çok ta memnundur
lar. 

Bazan bir at üzerinde bir kadın 
gelir, kucağında bir de küçük ço
cuk ... Bütün serveti bundan iba

[ ret. Zavallı b~ kadın ... Kadınlar 

koyüne iltica ediyor. Sorgusuz, 
sual.siz kabul olunur. Sırrı kendi-
sine aiddir. Kendisine bir yer 
gösterilir, kabiliyetine, arzusuna 
göre bir iş verilir. 

Köyün en yaşlı kadını, belediye 
reisliği, kabilenin şefliği vazifesi-
ni görür. 

Köy sakinleri arasında sınıf 

farkı yoktur. Hepsi birdir. Hepsi 
ayni konfordan, serbestlikten isti· 
fade eder. Bunların çoğu tahsil ve 
terbiye görmüştür. İçlerinde dok
tor, avukat olanlar da mevcud
dur. 

Nasıl çalışıyorlar, nasıl vakit 
geçiriyorlar? .... 

Bu kadınlar, erkeklere karşı 

kin ve nefret besleml\ö"ler .Ara sı
ra ailelerinin, dostlarının ziyaret
lerini kabul ederler. Bunların, 

köyde bir günden fazla kalınala-
rı memnudur. 

Kadınlar köyünde yaşıyan ka -
dınlar hüriryetlerinden, erkek 

kadınlar 

hakimiyetinden kurtulduklann 
dan çok müftehirdirler. 

Gündüzleri buğday ve m.ım 

tarlalarında, bağlarda çalışırlar. 

Bahçelerinde her nevi meyva ye
tiştirirler. Sürülerle koyun, sığır 

beslerler. Bazan ava sıkarlar. A
yı, tilki vesaire avlarlar, derileri
ni yüzerler, kürk yaparlar giyer
ler. Çoğunu da satarlar. 

Büyük bir çiftlikleri vardır. Bu
rada, tavuk. ördek, ku ve hindi 
ve nadir kuşlar yetiştirirler. 
Kadınlar köyünde çok güzel el 

işleri de yapılır. 
Bilhassa ipek ve yün işlemele

ri, dantelaları çok makbuldilr. 
Civar şehirlerden gelen seyyah

lar bunları yüksek fiatlarla aır • 
lar. 
Kadınlar köyüne iltica eden 

kadınlar çocuklarını beraber , .. 
tirirler. Yalnız, erkek çocuklar 
be§ yaşına basınca cıvar şehirler
den birinin hayır mnessesesin• 
gönderilir. 

Erkek· Kadın mücadelesi 
lngiliz kadınları erkeklerle kendi 

araları11da büyük 
farklar görüyorlar Eski Avusturya Başvekili Paris'de iş anyor 

Her yerde erkenin yamnda bulunan kadmlarm 
'' n ·ıerinde bu duk arı f rklar neler imiş 

Karısı güzel aktris Mora Gre._ 
gor'un ümidleri boşa çıktı 

Ne bir tiyatroda, ne de bir 
sinemada iş bulabildi 

Bugüngü Almanya birçok nok 
tadan kendisinden bahsedilen bir 
memlekettir. Acaba k dının Al -
m::myndaki mevkii noktasından 

Alman kadınları nasıldır? .. 
Ingiliz kadın muharrırlerinden 

Lilian Movrer'in Avrup da muh
telif mcınlcketl ı ele knd.nların 

vazıvetine dni r y tı ı tctJ. ... k tize
rine :ı azdıgı ~·yanı dıkkat bir ya
zıyı dunku (Son Tcl'!raf) nakle -
diyordu. İngıliz k.ı.clın n uharriri 
Amerikada, ingıltcrulc , rran -
sacla kadının mevkime cl:ıir edin
diği neticeyi yazıyordu. Bu ya
zının Avrupa kıt'a;-.nda diğer bel
libaşlı memleketlerden muhar · 
rirrin gezdiği yerlere taalluk eden 
kısmını da anlatmak lazım gcli · 
yor. Diyor ki 

Alrnanyada erkğein mevkii 
yüksek tutuluyor. Eskidenberi bu 
hal devam etmektedir. Şimdiki 

Almanyada kadının mevkii yük
sek olduğuna dair çok şeyler söy
lenmiştir. Fakat kadından bekle
nen ilk şey çok çocuklu bir an:ı 
olmasıdır. 

Alman kadını dünyaya çok ço
cuk getirdiği için mevkii yüksek 
tutulmaktadır. Çok çocuk yani 
çok asker! ... Avrupada ba~ka hiç 
bir memleket bilmoiyrum ki ka -
dınların kocalarına karşı bu ka -
dar açıktan açığa merbutiyet ve 
muhabbet göstersinler! ... Erkek
lerin her suretle mevki ve nüfuzu 
fazladır, yüksektir. Lokantalarda, 
bile erkek müşteriler için adeta 
imtiyaz vardır. Kadın ve erkek 
müşterilerden evvel erkeklerin 
istediği şeyler getirilir, hem de 
yemeğin en iyt ta~afı onlara \:'.eri
lir. Alman milletinin takib ettiği 
kaide böyledir. Bu kere Berlinde 

duruyordum. Kondöktor bana ba
karak dedi ki: 

şöyle dü~ünmüşti.ım. 

- Bu zavallı mahlCıklar, yani 

A vusturyanın .:t\lmanyaya ilha
kından evvel Başvekil olan Prens 
Starhemberg, Pariste küçük bir o
telde oturuyor. Ve binlerce Avus
turyalı mülteciler gibi iş arıyor. 

İhtimal bir gün hatıralarını neş
redecek, belki senaryolar yaza -
cak. Prensin hayatı birçok mace -
ralarla doludur. 

Bir gen çkadın, bütün stüdyola
rı dolaşıyor, bir rol almıya çalışı
yor: cEvet, dilim biraz çalıyor. 

Fakat buna rağmen belki ... Evet, 
başlamak için küçük bir rol vere
bilir misiniz. Pek fazla ücret iste-
mem ... • 

Prens, vaktlle muzaffer Türk 
ordularının ileri harekatını Viya
na surlarında durduran meşhur 

Starhemberg ahfadındandır. 
Genç kadın da, bütün Viyana 

halkının takdir ettiği, alkışladığı 
aktris Nora Gregor'dur. Bilahare 
Prensle evlenmiştir. 

Bu küçük otelde küçük bir ço
cuk her akşam anasının, babası
nın avdetini bekliyor. 

Prens bir harb adamı olduğu 

kadar bir macera adamıdır. ı 
Ren havalisinde Fransızlara 

kaqa harbetmişti. Kendisini bilA
hare Hitlerin yanında görürüz. 
Yaralanan Göring'in Avusturya 
hududunu geçmesine yardım eden 
ve para vererek İsviçreye kaçıran 
odur. 

- Bekleyiniz. Sıranız gelince kadınlar bu memlekette tazyik Fakat, az zamanda Hitlerle be-
oturursunuz. E\'\•ela erkekler son- altında yaşıyorlar. Her şeyde er- raber çalışmaktan usandı. Avus-
ra kadınlar!. ı keğin imtiyazı var. Kadın daima turyada bir milis ordusu teşkil et-

Böyle bir muameleye katlana - erkekten sonra geliyor. Alman ti. Prens çok zengindi. On yedi 
cak pek az İngiliz ve hele daha kadınlarile konuşarak kendile - şatosu vardı. 
pek az Amerikalı kadın vardır. rine bu hallerinden bahsedeyim. Vakit geçtL Almanya silahlandı. 
A~~-- • • • ___ __.,..__ _ __....__ _ _ ~"'---"~--'__..----

başladı. Dolfüs katlolundu. Avus
turya Nazileri gitgide kuvvetle -

niyordu. Prens, muhalü partiye 
iltihak etti. Başvekil Şuşnlgle ça· 
lışmıya başladı .. Vaziyet çok na
zikti. 

Prens delice bir aşkla güzel ak
tris Nora Gregor'u seviyordu. On
dan hiç ayrılmıyordu. Gah Leman 

golü kıyılarında, gah Davos'un 
karlı tepelerinde görülüyordu. 

Papadan ilk izdivacının .feshini 
istiyordu. Birçok teşebbüslerden 

sonra nihayet muvaffak oldu. Ar
tık Nora ile evlenebilecekti. 

Fakat, iki harbin birden idaresi 
kabil mi?. Aşk mücadelesinde ga-



• 

8--SON TEL G R A F-10 1 d !'epin ımı 

BİR İFŞA Viyana 
italya'yı Habeşism kararından 
tan'a saldırtan sonra ... 

Bir Katilin Macerası 
(' llncü aahifeden devam) 

giden trenden nasıl kaçacak? He
lanın penceresinden çıkabilmesi -
ne imkan var mı idi? ... 

Tambin kapıyı açti, arkadaşına: 
- Sen koridora bak. Ben götü

reyim ..• 

- Kognar yetiş!. .. 
Mahpus, döndü. O, kafasını gi

yotinden kurtaracığını bilij"or, 
kendini öldürmek istiyordu. Hal
buki çavuşun bir kolu buna mani 
olmıya çalışıyordu. Kelepçeli el
lerine çavuşun eline şiddetle vur
du. Sonra kendini boşluğa bırak
tı. Çavuş da beraber düştü. 

Erkek - kadın 
mücadelesi 

wııot' 
ilave ediyordu. PasaP0~. ·led'~ l 
teriyor. Benim adını so) c•tlı 

rs inci sahifeden devam) 

Her halde bu mPvzu üzerinde 
konuşacağım kadınlar, kızlar az 
değildir. Ben öyle düşünüyordum. 
Onların bu hali ile alakadar ol -

mak kendilerini memnun ed~cek 
bir şey Ôlacak diye tahmin ediyor
dum. Fakat Alman kadınları be

nim kendilerine gösterdiğim ala
kaya muhtaç görünmediler. 

. .. ~u ısv-
damın kansı oldug..... ııJcİ 

raşıyordum. Nihayet 0 

adam kim? (4 lindl sahifeden inam) 

nılşt!r. Bu sruetle taksimden tak-

Dedi. Mahpwıun önünden yürü
yordu. Helanın kapısını açtı. Ya
pa çekildi. Delikanlı !çeri girdi. 
kapıyı kapamak istedi, çavuş bu
na mümaneat t!tti: 

1d: #'. 
- Evet .. Sinyor f\io"1fr ~ 

de biri geldL Fakat sizİll 0 ııt 
burada beraber bu_1uııııı~ f 
kAn yoktur!. ÇünkU bU tııuıııı 
cak tek yataklı bir oda 

0000 o.00000 000000000 OH 00000000 OOOOOOOO 

Mussolini'nin en yakın dostu 
Umumi Polis Direktörü 

sime uğnyan Çekoslovakyanın 

ise bundan sonra yenl bir vaziye

te nasıl uyabileceği meselesi ka

hyor: 

Almanya orta Avnıpada t!min 

bir vaziyet temin et~tir. İtalya 

ise orta Avrupada faal bir ı:ol oy

namak arzusunu göstermektt!n 

geri kalmamaktadır. Bu itibarla 

Çekoslovakya Hariciye nazırının 

Curnale Dltalya gazetesi muha -

birine söyledikleri az manalı de

değildir.Nazır beyanatın harici po

tikaya dair olan kısmında, geçi -

r~ olan tecrübelerin unutul -

ınıyacağını söyledikten sonra a· 

çıktan açığa anlatıyor ki bundan 

sonra Prııgda takip edilecek siyaset 

Berlin-Roma mihverinden ayrılma

maktır. Şu farkla ki Prag ile Ro -

ma arasında daha sıkı bir dostluk 

temin etmek suretile! ... Yeni Çe

koslovakyanın hariciye nazırı 

memleketinin bu akibete uğradığı 

günlerde Romada elçi bulunuyor· 

du. Roma elçisinin hariciye nazı· 
rı olarak Praga çağrılması hudud· 
!arı küçüldükçe küçülen Çekos -

lovakyanın bundan sonra İtalya 
ile münasebatı daha kuvvetlen -
dirmek istediğini gösteriyordu. 

Günü geçtikçe bu daha açık ola· 

- Çabuk ol! ..• 
Dedi. Bekledl 

* 

Sa&t on. Kışlanın yanındaki kil· 
çük bir evin mütevazı odasında 
Madam Tambln, çocuklanru yatı
rırken yanaklarını okşuyor; ya -
naklanndan öpüyor: Çıkardığım netice fU oldu ki 

kadınlarla kocaları arasında pek 

saıniın bir bağ mevcuttur. İki ta
raf birbirinden memnundur. Bun

ları böyle birbirlerinden memnun 
olması sayesinde ise aile hayatı 
sağlam bulunuyor. 

tur!~ ~ 
Münakaşamız bir saate ~ 

bir zaman devam etU. --; 
Movrerin kansı oJduğııll" il' 
inanıyordu. Ona yabancı -~it I 
kadın değıldim. Fakat bO ,,-J I 
le gelerek onu aradığıll'8 b~ f 
diremiyordu. Tek y_ata1'1~~ill~ 
kiralıyan bu müşteri her rs~'r 
nsmdan kaçıyordu ki bU 1~ miş diye düşünüyordu!. ?r;;'. 

italya'nın memleket 
dışındaki istihbaratı 
nasıl idare ediliyc;>r? 

Birdenbire bir camın kınldıAJ 

!§itildi. Tambon hlddt!tle: 
- Alçak!... 
Dlye bağırdL Ve ht!lanın yanın

daki kapıyı açtı, başını uzattı. 

Mahpus pencereye tutunar:ık sark 
mıştı. Ayaklarını basamakların Ü· 

ıerine koymu~ 

- Babanızın tarafından ... 
Diyordu. LAmbayı söndürdü. 

Yattı. 

Ertesi günfi jandarma kuman
danına gelen bir telgrafta şu ya
zılı idi : 
•Çavuş Tamblin vazüe uğrunda 

ölmiiştlir. Münasib bir lisanla ai· 
lesine haber veriniz. Çocuklarının 
hükfunet tarafından himaye olu
nacağını söyleyiniz ... • 

Alman kadınlarının vaziyetini 
göstermek için bu kadarı kili ol· 

sa gerek. Almanyada ailenin na
sıl böyle bir esasa dayandığı ve 

erkeğin daha yüksek bir mevki 

sahibi olması kadınlar için müna
kaşa edilir gibi olmadığı görülü

yor. O halde buna hariçten kim -
senin kanşamıyacağı da besbelli· 

dir. Alman kadınının mevkii böy
le olduktan sonra ac<lba İtalyan 

kadınlarının vaziyeti nasıldır? 

ltalyanın tefi ve başvekili Mu
IOlini hiç kimseye itimad t!tme
ınelde ıöhret bulmuş bir zattır. 
Onu hu yerdi! itimadsızlığın t!n 

hududsuz ölçülui içinde anarlar. 
Fransızca • Vu. gazetesi bu hu

ınısda mühim bir üşada bulun -
makda vt! meşhur muharrir Ed -
mondun mühim bir makalesini 
neşretmektedir. Muharrir buma
kalesinde diyor ki: 

Her gün sabah onda kuvvetli bir 
cüsseye sahip, yüzü çiçekbozuğu, 

bir Romen Sezan gibi sert profilli 
bir adam, Vt!nedik sarayının birin
ci katındaki Mappemonak salonu
na giriş kapısı ile salonun köşesin
deki Duçenln oturduğu meşeden o
yulmuş yazihane arasındaki me -
ıafeyi act!lt! adımlarla geçer, Mus
solinin oturduğu koltuğun karşı
ıına konmuş olan koltuğa oturduk 
tan sonra ziyaretçi raporuna baş
lar. 

Duçe onun sözünü hiç kesme -
dt!n dikkatle dinler ve önündeki 
beyaz kAğıdın üzerine ara sıra bir 
lı:aç kelime karalar. 
Muhatabı sustuğu zaman Mus -

solini llnündekl kAğıdı itina ile 
katlar ve onu çekmecesine kilitler. 
Daha sonra ona sualler sonnıya 

başlar. 
Karşısında oturan dev gibi adam 

melodiyi andıran sesi ile hiç tered· 
dilt etmeksizin ve notlarına asla 
bakmadan cevap verir. 

Filhakika bu adam Romada ha
rikulade bir hafıza sahibi olmak, 
hayatında yalnız bir defa görmüş 
olduğu insanları bile hemen tanı
mak Vt! sütunlar dolusu rakamları 
aldanmadan tekrarlamak, bütün 
hadiseleri isimleri, zahiren mana
sız görünen dedikoduları bilmekle 
tanınmıştır. 

Bu adam filan veya falan nazı -
rın karısının öğleden sonra çay iç
tiği salonun adresini, filan ve
ya falan Lombardie sanayicisinin 
amelelerine verdiği ücret yekıinu -
nu, fiJAn veya falan adamın sofra 
11nda neler konuşulduğunu hep bi 
lir. Banka işlerine, diplomatik mü
%akerelere, aşk entrikalarına dair 
fotoğrallı vesikaları vardır. Roma
nın aristokratik salonlarında ne ya
pıldığının ve Napoli kaldırımları 

ile Bingazi izbelerinde ne konuşul
duğunun farkındadır. Bütün bu is
tihbarat, malı1rnat, ve rivayet yı
ğınından kendi polis dehası ile öy
le kati neticeler çıkarır ki, bunlar 
İtalya politikasının terazisinde dip 
lomatik veya manevi herhangi bir 
vesikadan daha mühim rol oynar
lar. 

Romada derler ki - bu rivayetin 
doğruluğundan şüpheye de düş -
mek için sebep yoktur - 1935 Teşri
nievvelinde bir sabah Mussoliniye, 
Habeşistana taarruz kararını ver -
diren lıu ziyaretçisi olmuştur. 
Efkiınumumiyeyi iskandil ettik· 

ten sonra İtalyanın Südet mesele
sinde çok enerjik mahiyetli bir 
müdahalede bulunmasının mahzur 
tarı üzerine Mussolininin dikkati -
ni celbcdende yine o olmuştur. 

muhafazaları ve muhalefetin sıkı 
kontrolü ile de mükelleftir. Arturo 
Bocchini ayni zamanda casuslara 
ve faşist düşmanlarına karşı mü -
cadele hareketinin de başındadır. 

Bu sıı:etle o, hem. devlet polisinin 
en büyük şefi, hem de Mussolini re
jiminin en büyük kudretlerinden 
birini teşkil eden Ovra adlı zabıta 
teşkilatının reisidir. 

Mussolini repimi ricalinin bir ro
tatif makine sistemi ile yavaş yavaş 
en küçük kademelerden en büyük 
makamlara yükseltme mahiyetine 
rağmen bu adamın 12 senedenberi 
hep ayni vazifede kalarak nasıl 

nazır olmadığına şaşılabilir. Fakat 
bunun izahı gayet sadedir: Bocchini 
bu on iki senede öyle muğlak bir 
polis makinesi kurmuştur ki, onun 
düğmelerinin, vidalarının ve çark 
!arının işletilme esrarını yalnız 

kendi bilir. Bunun içindir ki, Duçe 
dahi kendi kurduğu sistemde me
sai arkadaşı lehine bir istisna yapa 
rak ekselans Arturo Bocchini'ye 
gayri muayyen bir zaman için Vi
minal Bürolarında, yarımadanın ha 
yatını dikkatle takip ve idare et
mek vazifesini vermiştir. 

Seyyar bir nişangahım.. 
Duçenin bu adama niçin bu ka

dar itimat edişinin .-ebepleri de an 
latılmıya değer. 7 nisan 1926 da 
bir cerra.'ılar konferansını açtık -
tan sonra Capitole'den çıkarken 

Mussolini Violet Gibwn isminde İr 
landalı ihtiyar bir kız tarafından 
tabanca ile burnundan yaralandL 
Ayni sene eylt.ilün on birinde Anar 
şist Lucetti Mussolini'nin ara -
basına bir bomba fırlattı. Daha bir 
kaç hafta sonra 31 Teşrinievvelde 
Duçe Bologne konferansından çı· 

karken Samboni isminde bir genç 
asker tarafından bir kurşuna ma -

rak anlaşılıyor. 

Çekoslovak hariciye nazırının 

göz önüne alındığı bir örnek te 

Yugoslavyadır. Bir zamanlar Bel
grad ile Roma ara'.sındaki müna • 

sebat nekadar gergindi!.. Fakat 
son senelerde bu gerginliğin ye

rine gelen sıkı bir dostluktan bah
sedilmektedir.Bu böY.le olunca ne
den bundan sonra Pra~ ile Roma

nın münasebatı da sıkı bir dost • 
luğa dönmesin?. İki tarafın siyasi 

ve iktisadi münasebetlerini işte 

böylece kuvvetlendirmek imkanı 
neden artmasın? .. 

Fakat Çekoslovakya hariciye 
nazırı Bay Çalkoskinin beyanatı 

Alman siyasi mehafilinde nasıl 
karşılanacak?. Her halde Pragda 

bulunan bir İtalyan muhabirine 
söylenmiş olan bu tarzdaki beya

nat Berlinde az ehemmiyetle kar-
ruz kaldı. 

Duçe boynunda asılı olan ve kur şılamamıştır. Berlinde buna karşı 
şunun delip geçtiği nişan hamayili ne deneceğini de Avrupa gazete-

Çavuş bir elile kapının kenarı
m tuttu, diğer elile de katilin bo
ğazına sarıldı 

Çinin Basil Zaharof'u 
(5 inci sahifeden devnm) 

Ertesi günkü nüsha çıktı. Al • 
tında hakikaten Vilyam Donaldın 
imzası vardı. Gazete sahibi büyük 
hayret ve korku ile şu satırları 

okudu: 
cJapon hükfuneti, bu gazete 

sahibine, lehinde ve Çin hükiııne
ti hazırıısının idaresi aleyhinde 
neşriyatta bulunması için bir mil
yon yen verdi. Bunun nısfını ben 
alacaktım. Fakat kabul etmek is· 
temedim. Ümit ederim ki bundan 
böyle hiçbir Çinli bu satılmış, ve 
Japon zehrini kanlarına aşılamak 
istiyen bu gazeteyi alıp okumıya
caktır .... 
Bu suretle Vilyam, yarım milyon 
yend~n ~ok kıymetli olan Sun 
Yat ~ • ı tevecclihünü, dostlu -
ğunu kazandı. 

Eski aşçı, senelerce resmi bir 
vazife almadı. Fakat Çin rüesa -
sınııı müşaviri oldu. 
Mareşal Çang Su Tiang, Çang 

Kay Şeke karşı isyan etti ve ken
disini Sian Fu kalesine attı. 

Vilyam araya girdi, mareşalı 

kurtardı. 

Çang Kay Şek, Vilyamı ayda 
bir milyon frank maaşla birinci 
müşavir tayin etti. 

Geçenlerde Londraya giden sa· 

bık aşçı, başvekil ile görüşmüş ve 
Çin diktatörünürı. mühim bir 
mektubunu vermiştir. Vilyam, 
şimdi kendisini büyük bir sabır
sızlıkla bekliyen cumhur başkanı 
ve Çin orduları baş kumandanı 

Cang Kay $ekin başına dönüyor .. 

Eski Avusturya 
Başvt.kili 

(5 lnd ıahüedcn devam) 

lib gelmişti. Siyasi mücadelede 
mağliıb oldu. 

Avusturya ilhak edildi. Hitler, 
Şuşnigle beraber çalışmasını af
fetmedi, bütün emlaki zaptolun
du. 

İşte şimdi Pariste, karısı ve 
çocuğu ile birlikte zaruret içinde 
bulunuyor. Yeni bir hayata baş
lamak mecburiyetinde. Ncvyorka 
mı gidecek? Yoksa Holivuda mı? .. 

Dra Hafız Cemal 
(LOKMAN HEKİM) 

DAHILİYE MÜTEHASSISI 
Divanyolu 104 

Muayene saatleri : Pazar hariç 
hergün 2,5 - 6, Sah. Cumartesi 

12 - 2,5 fıkaraYa. Tel: 22398 

Gayrimenkul Satış ilanı 
lstanı::;ul Emniyet Sandığı 

Dlrektörlüs}ünden: 
. k t k b b. h"k !erinden öğrenince bu sütunlara nın ya asını utara en ır u iı Fatma Nimetle Ahmet Muhtarın Sandığımıza 18022 hesap No. sile 

met reisi değil, bütün mecnunla- nakletmek sırası gelecek. 
nn carulerin lrurşunlarma maruz ı-------------- (20000) lira borcundan dolayı birinci derecede ipotek edip vadesinde borç· 
seyyar bir nişangahını dedi. H 1 K A y f! !arını ödemediklerinden haklarında yapılan takip üzerine 3202 No.lu ka-

Tabüdir ki, bütün bu suikastler nunun 46 cı maddesinin matufu olan 40 cı maddesine göre satılması icab e-
polis amirlerinin gözden düşmesi- den Beyoğlunda Fcriköy ikinci kısım mahallesinin Büyükdere (Ha!askar-

ni ve hemen arkalarından birçok Arka da ş gazi tramvay caddesi) kır sokağında eski 153, 153 Mü. yeni 295, 295/1, 62 
adamların değişmesini mucip olu- "' kapı No.lu kagir tam kondörlü bir apartıman bir ev ve bir ahırın (halen 
yordu. Tam bu esnada Samboni'nin 
suikasti oldu. Artık h1>rkes polis • (4 ünc;i •ahifeden devam} garajdır) tamamı (Nimet apartımanı) bir buçuk ay müddetle açık arttır-
ten bahsederken, bu gidişle hepi . maya konmuştur. Satış tapu sicil kaydına göre yapılmaktadır. Arttırmaya 

- Evet, Jim, benim ... Siz nere
mize polis müdürü olmak sırası ge desiniz? Şimdi sizi arattırdını. girmek isteyen (3400) lira pey akçesi verecektir. Milli bankalarımızdan 
lecek deniyordu. _ Çok uzaklarda Madam ... S-On birinin teminat mektubu da kabul olunur. Birikmiş bütün vergilerle, bele

Halbuki aldandılar. Mussolini defa olarak bazı maruzatta bulun- diye resimleri, vakıf icaresi ve taviz bedeli ve tellaliye rüsumu borçluya 
Romaya avdet eder etmez arkadaş mak istiyorum. aittir. Arttırma şartnamesi 15/11/938 tarihinden itibaren tetkik etmek is-
larını çag~ırdı ve onlarla polisin tam "-n defa olarak mı? 

Suali hatıra geliyor. İngiliz ka
dın muharriri İtalyadaki tetkika

tın neticesini de anlatıyor. Onu da 
hülasa etmek 18zı.m: 

İtalyada kadının mevkii erke • 
ğin derecesinde değildir. Onun 

için kadınııı hrzulaı·ını öğrenmek 

hususunda koca ı öyle büyük b;ı; 
dikkat \'e itina ı;ll,teı meğe lüzum 

görmemektedir. Napoliye vardı -

ğıın gece vakit gecikmışti. Napo
Ji, yani İtalyanın güzel bir yeri. 

Akdcnizden kapıya doğru nezare· 
ti olan bu yere gelmiştim. Lakin 

kocam benden pek evvel. saatler· 

ce evvel buraya ge~ otele in
miş bulunuyordu. Yolda birtakım 

beklenmiyen hadiseler yüzünden 
saatlerce gecikmiş oluyordum. 
Fakat birbirimizle telefonla ko -
'1uşabilmiştik. Her ne ise ... Ko -
cam otele yerleştikten sonra SO· 

kağa çıkmış. Fakat ben geldiğim 
zaman odanın gösterilmesini ten· 

bih etmişti. Ben de gelir gelmez 
otelciden kocamın tuttuğu odayı 

sordum. İşte burada pek tuhaf bir 
hadise cereyan etti Otelci bana 
kocamın ismi olan Movrer adında 

hiç kimsenin gelmediğini, otelde! 
bu isimde kimse olmadığını iddia 
ediyordu. Odaların hepsi de meş· 

gul olduğunu, benim için yer ol
madığı cihetle çıkıp gitmemi de 

bl 
nazarında ben kıskanç ~ 
dım. Kocamı takip ediJD~ 
nu burada bulmak içın ~e bJl 
Nihayet kocam gcldığı ' ~ 
rendiği zaman otelci ı ali r/ 
geçen şüpheleri anlattı1'1 

dedi ki: lJİI 

- Ne yapalım? !{ısks.Jl: ~ 
dın kocasını t!lkiP edcie ed 
gelirse onu nasıl kabul aı1 
Biz müşterilerimizin ~. 

· ,et ı 
korumak mecbur•) v

1
. . ııeo 

- Tuhaf şey, dedı. ~ 
müşterıniz is~m benu~ 
miişteriniz değil roıdı! · / 

Fakat otelci _oınuzl~t 
rek ehemmiyet verıne 
decli: ı 

- La donna non 1<oll
13

· 1_ 
·· ·le 4e Bunun manası şo) ııt· 

Kadın nazarı itibarad 
8 ~ 

İşte bu misal İ\alY3 ~ 
mevkiini göstermek!~· 
daha mühim ve h~yatl ,~ 
olsaydı iş ne netıcc "° ,.,.,fi 

J;c-'' 
Fakat hiç bir katlıll ~~ 

rırken mutlaka şu veY
9 ,ı· 

!ete mensub bir erkclle b~ 
tercih etmez Şu ,.c·p ı,f. 

• )(3"' 
mensup erk!klcr G> 

karşı çok iyi davrallırlar i) 
kaide yoktur. BiJhasS~ 
yetiştirmek gibi bır h cJııJil 
lan milletler mevcu.t d it~ 
yada her millette bı.rço .w· 

pC" ' 
kek vardır. Bir kadııl ,,1 
caya varır? Çünkü lt~tı 
mezse hayatta ha~ka '. 11ı-O 
maz. Son tetkika~ g~ ~ 
izdivaç hayatının ıntıı ıer' 
bil ve şahsi birtaJaıtl ş~ 
gelmektedir. Bunlar o~;;; 
vaç bayatı iyi devaJ11 

- "" · ... teyenlere sandık ~ukuk işleri servisinde açık bulundurulacaktır. Tapu si-
ve kamil bir şekilde ıslahı çarele- - Maalesef evet... Neticenin N 
rini konuştu. Meclistekilerden bi· böyle olacağını, size gönül vere- cil kaydı ve sair lüzumlu izahatta şartnamede ve takip dosyasında vardır. D E N i z B A ' 
ri o esnada Cenova belediye reisi ceği.mi asla hatıra getirmiyordum. Arttırmaya girmiş olanlar, bunları tetkik ederek satılığa çıkarılan gayri-
olan Arturo Bocchini'nin ismini or _ Ben de öyle... menkul hakkında her şeyi öğrenmiş ad ve itibar olunur. Birinci arttırma j 
taya attı, onun lehinde iki sebep - Fakat... 27/12/938 tarihine müsad.j[ salı günü Cağaloğlunda kfiln Sandığımızda sa- •fe5 
gösteriliyordu: - Evleniriz. Gayet tabii olmaz at 14 ten 16 ya kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale yapılabilmesi için tek- Mudanya hattı kış tarı 

a - En iyi İtalyan pofülerinin mı• ~ ... · lif edilecek bedelin tercihan alınması icab eden gayrimenkul mükellefiye- ~ ,,,. cB~ 
Yetiştiği San Giorgı· o del Sannio Mu·· mkü' n değil M dam İstanbuldan 13 "-'--iteşrın· 938 pazar gun·· ü k_..,..8))3.ı &I, 

- a ··· d k al • t . lm rtt Ak . t kdird ""'"' ?' adlı ku·çu"k koy·· de dogm" uş olması. _ Nı'~ı·n•.... ti ile san ı acagını amamen geçmış o ası şa ır. sı a e son M d h tt d kı tarif . . tb''"'"e • itibaren u anya a ın a ş esının ta .,.,.. ]>I• 
İtikadın henüz kuvvetlerini mu - - Çünkü, Madam. .. Size anlat- ıırttıranın taahhüdü baki kalmak şartile 16/1/939 tarihine müsadif Pazar- Kış tarifesinde poetalar İstanbuldan pazar, salı, ç~~ıı'. 
hafaza ettiği bir memleket için bu tığım 0 gangster hikayesi hakikat- tesi günü ayni mahalde ve ayni saatte son arttırması yapılacaktır. Bu art- cumartesi günleri saat 9 da kalkacaklardır. Pazar, ça etııİ~ 
küçük sebep kati idi. tir. Onların şefi ben idim. Polisin tırmada gayrimenkul en çok arttıranın üstünde bırakılacaktır. Haklan !arı Armudluya uğrıyarak Gemliğe kadar gidecek ~~.~ ıt 

b - İkinci sebep: Arturo Bocc- takibatından kurtulmak istiyor- tapu sicillerile sabit olmıyan alakadarlar ve irtifak hakkı sahiplerinin bu Gemlikten kalkıp kna Armudl)lya uğnyarak saat ıafl ~ ~ 
h ini vaktile Nı·ttın· ı'n muhalızlan- ~~um. Bu ~·ada b" t lef bul do··neceklerdlr Salı, cuma ve cumartesı· _..cta ı• aı 0~ ır yere e on e- haklarını ve hususile faiz ve masarife dair iddialarını ilan tarihinden iti- a · !"'"'. ı .. 
nı büyük bir m,'.lharetle dağıtmış derken karşıma siz çıktınız. Acen- Mudanyaya gidip ayni gün Mudanyadan dönerek 
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lak basamaklarını çıkan adamın is
mi Arturo Bocchini, ünvanı ekse -l~••••••••••••11111ı, I 

olması. 
haren yirmi gün içnde evrakı müsbitelerile birlikte dairemize bildirme- tanbula geleceklerdır· . 

teden bir arkadaş) istediğinizi öğ-
rendim. Bundan istifade etmek !eri lazımdır. Bu suretle haklarını bildirmemiş olanlarla hakları tapu si- Jlıf 

istedim. Fakat, nadim oldum. cillerile sabit olmıyanlar satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Orman Koruma Genel Komuta""~ .. /. ıarıstır. BAYANLAR İÇİN YÜNLÖLEB 
Yüksek Fantazi ve 

PARİS ve LONDRA'nın 

en meşhur fabrikalarından gel· 
me yünlü kumaşlar. Desen ve 
cinsleri yalnız BAKER MAÔA
ZALARINA münhasırdır. Her 
yerden ucuz şartlar ve fiatlarla 
Satılmaktadır. 

12 senedenberi İtalyan polisinin 
bütün iplerini koca avuçlarında tu 
tan bu adam, yalnız bu vazifesi ile 

1 

İtalya yarımadasının işleri üzerin , 
de Mareşaller, Generaller ve Na • 
%ırlar bir arada hepsinden daha 
müessirdir. Onun vazifesi yalnız 
Asayişi, ve kanuna hürmeti tayin 
değildir. O ayni zamanda Duçe ı 
nin ve rejimin yüksek ricalinin ,._••o••••••••ııııııl 

Gönlümü kaptıracağımı bilmiyor- Daha fazla maliımat almak isteyenlerin 37/53 dosya n , -narasile sandığı- ·ıııS"'" 

dum. Teveccühünüze teşekkür e- ınız hukuk işleri servısine müracaat etmeleri lüzumu ilan olunur. Orman Koruma Genel Komutanlığı Zeytinburnu talı l i~cl ,1 
derim, beni mazur görünüz. Alla- f il- tiyacı için 54000 kilo sığır eti 2490 numaralı kanun~ ~.t ıO: V 
ha ısmarladım .. Madam... u s...- ...1> 'f 'f mucı.bince kapalı zarfla 2. Teşrinin 19 Cumartesi gün bet ı· 

Dedi, telefonu kapattı. 
Genç kadın, başını elleri arası- 0 ı K K A T' yapılacaktır. Taliple~ şartname ve evsafı görmek iizere u!B~ıı) /ı 

ı 
na aldı, ağlamıya başladı. Kendi . . . . da Mumhane caddesınde Alemdar Hanında Genel J{o~el' ~ 
kendine: Emnıyet Sandığı; Sandıktan alınan gayrı menkulü ipotek gôsfennek da Satınalma komisyonuna müracaat edebilirler. :Muha JlifiP"" 

- Ah! Jim! ..• Ah! Jim!... isteyenlere tahmin edilen kıymetin yarı.sına kadar ikraz yaparak usulüne liradır. Teminatı muvakkatesi 1417 lira 50 kuruŞ oJuP ,';il" 
/ Diyordu. göre kolaylık göstermektedir. (8252) Orman Mes'ul Muhasipliğine yatırılacaktır. 

d 



·. 

"•ı ~ 4 ~h : [Büyük Harbde O.muınlı do11<1nmasının İmroz tıe Mondro• basknılarile döniifte N 
'f 4 (i ~ 1 Midilli'nin batışını, Yavuzun yaralanarak düşman 1ıatıa filo!annın bomba yağmuru O. 

tvlidiı}i fa;;~;;-b;;.;;;;~ uğradı 
Mondros'un ağzı denizaltı gemileri ile 

l'.ıı tutulmuştu. Ne/son da içerdegdi ! 
~ ~elbahirlerlP suyun altın • Biraz sonra Yavuz süvarisi a-
~areıer1e gökten ve ayni rnirale Midillinin yarası hakkıncl& eşiğe geldiğimiz sırada bu serse

ri mayın nereden çıktı? beıeai v Yapılan düşman muka • istediği malümatı verdi: 
'°ltıııtliı ııııyeu biraz tehlikeye 

- Bu serseri mayin değil ami
ral! 

.. ıı~ h;·-.:. 
oıol\droa e,.et, İmroz baskınL_,_ 
~°"~Itı ta ?uyulduğuna, M~
lıereıı denız kuvvetlerinin </;<! 
lı~lle- 'rürk akıncılarile kar
~rııı. d~ ~ere limandan çıkacak-

Oer . l.üeı ediyordu.. 
hirı ~ mc 23) <\l.man tahtelba
dilct(i~lldr~ ağzım akşamdan 
l!ııı, ~en sl?üı mayinierle kapat
~~e~ ddısı de çıkmağa teşebbila 
'<ll'le\ . _ilıırnan gemilerini torpil
llııılıitı'.çın litıı.an ağzında mevki 
h~ltııı~ fakat bütün bu tedbirler, 
d~~!lliJı artık sabahki selamet ve 
ı.,.llı.ı 1 . •çındp yapılması imkan
liıdi!er~ıs edecel< kabiliyette de
llaııııı~; ~O~drostaki İngiliz do
ld~ek buYük bir kuvvet ifade 
it • ha~hıyetteydi. .. N el~on tip
\oa~r f 1 harb gemisi ile biı kru
Yl!t.Jeıı •rkası ve bir kısım destro
lı bir d llıürelckeb olan bu kuvve
~lltı1ar:;fa denize açılır, Türk a-
,, e ternası tesis ederse, 

~~Yeıı MıdiJiinin şu tehlikeli 
hııı h~d f~lak,.tle neticelenecek 
~ tıİdi!u:.eı':.re yol açardı. .. 
h'.'elel'i Hı uzerinde dolaşan tay
""tlef v defetmek için, toplanna 
~lıl'aıı erıııe~, suda belirmeğe 
1.'llıa!t 8 !>erıskoplara da torpido 
"llaıı \' Uretile mukabeleye hazır
~ Alı a.v~ _bu tertibatı almak ı
h ~"'ıi~nın kendi provasına 
~ ita,.,. ~Uvafık buldu, işaretle 
'a . tdıl\iye bildirildi ... 

~>. için~ emrini yerine getir • 
dı14 \aın iskeleye alabanda eden 

~~li birin .dönüşe başlarl_cen deh
~~u Y fılak duyuldu ... Midilli 

' 1-;e erde bir defa sarsıldı: 
-.. !-; Var? 
-.. :ıı e Oldu? 
..._ •tıy0 l'ahıe tı.!zl:. Batıyoruz! .• 

- Sancak kıç tarafından bir 
mayin lnfllfıkile yaralanmış; ya
ra büyük; fakat batırmaz! Sancak 
makinesi de staper etmiş! 

- Neden? 

- Şaft kırılmıJI 

- Bu halde yola devam &ıe-
mez! 

- Evet, ama, Boğaza kadar dö
nebilir! 

Paşoviç hiddetten mosmor ke
silen yüzünü Midilliden tarafa 
çevirmiş, bakıyor; bakışlarını ya
ra istikametine tevcih ederek söy
leniyordu: 

- Ne aksilik! Tam baskın için 

- Nedir ya? 
- Bir mayın tarlasına girdik 

galiba! .. 
- Haydi canım!.. Ne biliyor -

sun? 
Akkerman İngiliz tahtelbahl

rinden alınan ve amiralin bir tür
lü itimad etmek istemediği hari
tanın üzerinde bulundukları nok
tayı parrnağile işaret etti: 

- İşte, haritada görünüyor; şi
male doğru uzanan ilci mayin tar
lası var ... Biz, koridor şeklindeki 
boşluğun ortasında bulunuyoruz; 
Midilli mayin tarlasının tam orta-
sına düşmüş.. (Utvantı varı 

İstanbul Dördüncü icra 
Memurluğundan: 

Emllık ve Eytam Bankası Türk Anonim Şirketine birinci derecede 
n sırada ipotekli olup tamamına üç ehli vukuf marifetile 2520 (İki bin 
beş yüz yinni lira) kıymet takdir edilen Fatihte Molla Aşki mahallesi

nin Bezir Gazi Paşa Hamamı sokağında en eski 1. eski, 1, 1/1, 1/2, 1/3 ye
ni 73, 75, 77, 79 kapı No.lı sağı 4 harita No.lı müfrez mahal, arkası 3 ha 

rita No.lı müfrez mahal, solu kısmen Hüseyin Ağa vereseleri bahçesi vt 
kısmen Avariz arsası cephesi Sultan Hamamı caddesile mahdut hey'et• 

umuıniyesi üç yüz on üç buçuk metre murabbaı mesahasında bulunan kar
;::ir iki ev ve iki dükkanın evsafı : 73 No.lı kapıdan içeri girildikte bir taş 
l>lc, bir oda, bir mutfak. Birinci kat: Bir merdiven başı, bir hela, bu 

mutfak ve iki oda vardır. 75 No.lı cephesi camekan ve zemini çimento o· 
lan bir dükkandır, 77 No., zeenini malta taşı cephesi camekan diğer bir 

dükkandır. 79 N o. yan kapıdan girilen hanedir. Bir taşlık, zemini çimento 
bir mu!fak, bahçede bir incir ve birkaç meyva fidanı vardır. Birinci kat: 
Bir merdiven başı üzerinde bir helA, üç oda mevcut olup odaların ikisinin 

cephesi demir parmaklıklı balkondur. Elektrik tesisatı vardır. 313.50 m2 

umum mesahasından 138 m2 binalar ve mütebakisl bahçe olan gayrimen
kulün tamamı açık arttırmaya konmuştur. 

1 - İşbu gayrimenkulün arttırma şartnamesi 25/10/938 tarihinden 
ıtibaren 938/ 504 No. ile İstanbul Dördfuıcü İcra Dairesinin muayyen nu

marasında herkesin görebilmesi için açıktır. İlanda yazılı olanlardan faz

la malumat almak isteyenler işbu şartnameye ve 938/504 dosya numarasi-' l.ı,y· lbaJıırler torpilled!ler .. 
8 • ın h le memuriyetimize müracaat etmelidir. 

ltıı. "-aleti aUarına girmişiz! 
Ilı\~ gn"erı ara.ında ikinci kaptan 2 - Arttırmaya iştirak için yulcarda yazılı kıymetin yüzde yedi bu
ııı"" esııas eye seğirtti.. Midilli dö- çuğu nisbetinde pey veya Milli bir Bankanın teminat mektubunu tevdi e-
1,~iıı<!e bıncta sancak kıç istika • decektir. (Madde 124) 
~ı· u- i l •it ond mayına çarpmış, bu 3 - potek sahibi alacaklılarla diğer alakadarların ve irtüak hakkı 
~l\fjlakı an meydana gelmişti., sahiplerinin gayrimenkul üzerindeki haklarını hususile faiz ve masrafa 
4 11 dön~ sonra süvari, yanda dair olan iddialarını işbu ilan tarihinden itibaren yirmi gün içinde evrakı "ilııya k ş manevrasını tamam-
"'i\ı alkıştı müsbitelerile birlikte memuriyetiınize bildd-meleri icap eder. Aksi halde lıq ile da· • akat bu sırada 

lıı; r"ddiıı~resınden çaı-kçı binbaşı hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşmasından ha
~ Y~t! İtıf·l sancak makinesi işle- riç kalırlar. 

t... j ilkt 
0 '"~et.· an şaft kırıldı! Sta- 4 - Gösterilen günde arttırmaya iştirak edenler arttırma şartnamesi-
'elt!i 61Z! 

ilıatı lldeıt· ni okumuş ve lüzumlu malı1matı alnuş ve bunları tamamen kabul eteniş 
b~ llrı'ldakı· raporu bütün da- ad ve itibar olunurlar. 
"- tesıt h 1 kanını donduracak 
-..ı.... Usuı 5 - Satış Emlak ve Eytam Bankasının 844 No.lı kanunu hükümlerine >~~'"1e teı e getirdi; süvari 

..., lı !:rafını kladı S ltı ateket yo . .. es, 
~ ç ~r Yok! .. 
l. ç'llı ilfta büyu"k b' .... ltü' 
'il~. şlıı M. . . ır guru 
r,, ileriM- •dilli mürettabatı i-
' ' -..,, n..... . ~>ı:~ı -~-retı altında ya-

~ll~ llJ açtığı Ya ujtr~ıY.orlar; 
3u !iı~I\ k· muazzam yaraya 

~- ~ıır- ar etnıi d ...,, ı Ilı.alı:· yor u ... 

tabi olduğundan mezlı:ıir kanunun 15 inci maddesine tevfikan ikinci bir 

arttırma yapılmaksızın gayrimenkul 12/12/938 tarihinde Pazartesi günü 

saat 14 den 16 ya kadar İstanbul Dördüncü İcra Dairesinde yapılacak açık 
arttırma neticesinde üç defa bağırıldıktan sonra satış isteyene rüçhanı o

lan diğer alacaklılıırın bu gayrimenkul ile temin edilmi~ alacakları mec
muundan fazla olmak şartile en çok arttırana ihale edilir. Böyle bir bedel 
elde edilemezse ihale yapılmaz. Satış talebi düşer. 

'Ilı eıtt. •ne Ue konuşmağa 
~i ~ııcaİt . mühlet içinde parayı vermezse ihale kararı fesholunarak kendisinden ev-
~l'elteıı k ltı.akınesi tamamen vel en yüksek teklifte bulunan kimse .ırzet~ olduğu bedelle razı olursa 

6 - Gayrimenkul kendisile ihale olunan lııimse derhal veya verilen 

Qi..._~ b· aldı nu? 
""'. llıbaş 1 cel'ab ı N tıreddinin asa-

~- Şöıtt Verdi: 
"il~ ku-ııdı 

1 ' Ya • artık işleyemez, 
<:ılteı Pa.ı:nayız! 
() e llı.aJcin 

L., il Sall§ıyo esi nasılT 
"ijtt 14 saı.ş r .... 

:•l'i~? tıı.a ıle Boğaza döne

tıilı.iy·i(şk~ te1ıı: 
-.. ~ lıaıu-ıı: ilce olınaı;, yara da 
l~· elti!. ~1ZSa evet! 

taı, 'ditl;ıı ... 
tıı ııııı •ıı nıa 
b~ •sı a"". :Yına ~arparak ya-

t~t· -'ııa '"ll'al Pa · ,. aklı 
eı Ret;....,. şovıç ın -

ona, razı olmaz veya bulunmazsa hemen on beş gün müddetle arttırmaya 

çıkarılıp en çok arttırana ihale edilir. İki ihale arasındaki fark ve geçen 
günler için yüzde beşten hesap olunacak faiz ve diğer zararlar ayrıca hük
me hacet kalmaksızın memuriyetimizce alıcıdan tahsil olunur. (Mad
de 133) 

7 - Alıcı arttırma bedeli haricinde olarak yalnız tapu ferağ harcını, 
yirmi senelilc vakıf taviz bedelini ve ihale karar pullarını vermeğe mec

burdur. Müterakim vergiler, tenvirat ve tanzifat ve dellfiliye resminden 

mütevellit Belediye rüsumu ve müterakim vakıf icaresl alıcıya ait olma

yıp arttırma bedelinden tenzil oluour. İşbu gayri menkul yukarda göste
rilen tarihte İstanbul Dördüncü İcra Memurluğu odasında işbu il.lin ve 
gösterilen arttırma şartnamesi dairesinde satılacağı ilan olunur. 

7- S O !lf T 1!: L G R A 1' - 10 ı d TetriJ& ım 

Beyoğlu 4 i1nell sulh hukuk 
mahkemesinden: inhisarlar U. Müdürlüğünden: 

Cinai 

Çıralı Kerest& 

• • 

E b' adı 

400X28X8 
300-400X25-35X3 

Mikdarı 

18.099 
22.500 M3 

Muhammen B. 
Beheri Tutan 
Li. Kr. Li. Kr. 

43.- 778.25 

41.- 922.50 

% 7,5 teminatı 
Lira Kuruı 

58 37 
69 19 

Mahçure Krutln Frediriçinln 
hissedar bulunduğu aşağıda his -
seteri ve adresleri gösterilen Ka • 
dıköy Cafer ağa mahallesi Moda 
Devrlye sokağında birer tarafı 
lebi derya birer tarafı Moda Dev
riye sokağı ile mahdud müfrez 4 
arsa açık arttırma suretile 13/12 
938 tarihine müsadif Salı günü 
saat 10 da mahkememizde satıla
caktır. 

I - Cibali Bakunevi için yapılacak platformlara lüzumu olan yukarıda eb'ad ve mikdan yazılı çır• 
lı kereste pazarlık usuliyle satın alınacaktır. 

II - Muhammen bedelleriyle muvakkat teminatları hizalarında gösterilmiştir. 

1 - Tamamının muhammen 
kıymeti 684.80 lira olan Kadıköy 
Cafer alta mahal.1'!sinde ;vıoda cad
desinde Devriye sokağında eski 
176 sayılı salt tarafı Vitali sahil -
hanesi arkası lebi derya sol tara
fı Dobini veresesinin cephesi es
ki Moda yeni Devriye sokağı ile 
mahdud 3424 metre murabbaı ar
sanın 336/21600 hissesi. 

IU - Eksiltme 11/Xl/938 tarihine rastlıyan Cuma günü saat 15 de Kabataşta Levazım ve Mübayaat 
şubesindeki alım kocnisyonunda yapılacaktır. 

IV - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güva;mıe paralariyle birlikte yukarıdl 
adı geçen Komisyona gelmeleri llAıı olunur. (8086) 

Cinsi 

Yassı ve yuvarlak 
kayış 

37X68 sarı tırtıklı 

Milı:tan 

1575 metre 

200 kilo 

* * Muhammen B. 
tutan 

u Kr. 
beheri 
Li. Kr. 

896.- (sif). 

2. 24 448.- (sif) 

% 7,5 teminatı ebiltmeniı 

Li. Kr. saali 

67 20 14 

3 36 14,30 
2 - Tamamının muhammen alüıninyon k.liğıt 

kıymeti 1393 lira olan ayni ma • ı _ Şartnamesine ekli !istedi! eb'at ve mlkdarı yazılı 1575 metre yassı ve yuvarlak kayış He 37X6b 
halde 176 kapı numaralı sağ tara- sarı tırtıklı alüminyum kağıdı şartname ve nümuQ.eleri mucibince ayn ayrı açık eksiltme usulıle satın 

• 

fı Mişel :bobin vesairenin arkası alınacaktır. 
lcbi derya sol tarafı yine Mişel II - Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hizalarında gösterilmiştir. 
Dobini ve sairenın mulcataalı bayır 
mahalli cephesi eski Moda _ yeni III - Eksiltme 30/Xl/938 tarihine rastlayan çarşamba günü hizalarında yazılı saatlerde Kabataşta 
Devriye sokağı ıle mahdud tama- levazım ve mübayaat şubesindeki alını kocnisyonunda yapılacaktır. 
mı 6965 metre murabbaı arsanın IV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden a~bı.eeeği gibi nümuneleri de gö-
70/864 hissesi. rülebilir. 

3 - Tamamının muhammen V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatierde 7' 7,5 güvenme paralarile birlikte yu-
kıymeti 506.50 lira olan ayni ma· karıda adı geçen komisyona gelme !eri ilan olunur. ·8282· 
halde 176 kapı numaralı sağ tara- * * 
fı Dobini veresesinın bayır ma • I - İdaremizin Karaağaç barut deposu tapa, saçma ve fişek ambar-
halli solu 2 harita numaralı ma - larında şartname ve projesi mucibince yaptırılacağı ve 18/X/938 tarihin
hal arkası deniz önü yol ile mah- de ihale edileceği ilan edilen kerevet inşası pencere tecdit ve tadili ve 
dud 1013 metre murabbaı arsarun tamir işlerinin teslim müddeti ve bedelin tt-diye şeraiti değiştirildiğınden 
336/21600 hissesi. heyeti umurniı,esi birden yeniden açık eksiltmeye konmuştur. 

Satış b<>dell peşindir. lI - Keşif bedeli (2941.30) lira ve muvakkat temınatı (220.60 lira-
İsteklilerin mezkıir gün ve sa- dır. 

atte Beyoğlu -4 üncü sulh hukuk Ill - Eksiltme 18/XI/938 tarihine rastlayan Cuma günü saat 
mahkemesine müracaatleri tella- Kabataş'da levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyorrunda yapı
liye ve ihale pulunun müşteriye lacaktır. 
ait olup 20 senelik taviz bedelinin lV - Şartname ve projeler (15) kuruş bedel mukabilinde sözü geçen 
de keza müşteriye ait olduğu ve şubeden alınabilir. . .. 
kanunu medeninin 388 inci mad • V -Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fenni evrak ve vesaı><ını 
desine tevfikan verilen kıymet ihale gününden 3 gün evveline kadar inhis~rlar inşaatı şubeı;ine ibraz e
mahçurun menfaatine olduğu derek ayrıca ehliyet vesikası almaları lazımdır. 
takdirde ihale edıleceği ve fazla VI - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 gü- · 
malı1mat almak istiyenlerin mah- venme paralarıle birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri il~n !! 
~=:.em::~::~ etmeleri ilan o- 'olunur. • • <

8085
) 1 ~ :11-1 U: 1n:ıwıııma~ 

işin nevi Mikdarı Muhammen B. Ofo 7,S Eksiltme ;?)~ / _ • . • ~-
Beyoğlu Dördüncü Sulh Hulcuk beheri tutarı kminatı saatı .v.a;ıa. U/~ 2.-1 

hiikimliğinden: L K. S. L K. L K. . ,. 
Terekesine mahkemece el ko -

nulup tasfiyesine karar verilen E b k' b t d .. 1 .. M d a aes ı anı e-
o u ığır ıç Frenkyan uhdesinde b k · vi 

3142.27 
2162.08 posu ve e ~çı e 

bulunaİn Şişli Hacı Mansur, Hanım in•aatı 5304 3~ 397.83 14 
oğlu, skender sokaklarında ve ' · 
Heybeliada Bülbül sokağındaki Mühür kurşunu 1500 kilo 27.50 412.50 30.94 14.30 I 
beş arsa ayrı ayrı açık arttırma ı _ İdaremizin Edirne Başmüdürlüğüne bağlı Babaeskide yaptırıla-

1 
suretile 13/12/938 tarihine müsa- cak barut deposu ve bekçi evi inşaatı 24/X/938 tarihinde ve satın alına- ' 
elif Salı günü saat 10 da satılacak- cak 1500 kilo mühür kurşunu 22/X/938 tarihinde ihale edilemediğinden 
tır. Yevmi mezkti.rda haddi !ayı -
kını bulmadığı takdirde ilcinci 
arttırması 28/12/938 tarihine mü

sadif Çarşamba günü saat 10 da 
icra edilecektir. 

Tafsilat: 

1 - Şişli Hacı Mansur sokak 61 
numaralı arsa 387 metro murab

baı olup hacı Mansur ve Hanım 
oğlu sokakları arasındadır. Tama

mının muhammen kıymeti 774 li
radır. 

2 - Hanını oğlu sokağında 67 
numaralı arsanın 445 metro mu
rabbaı olup Hanım oğlu ve Haso 

yeniden ayrı ayn pazarlık usulü ile eksiltmeye konmuştur. 
1 

II - Keşif ve muhammen bedellerı muvakkat teminatı hizalarında 

gösterileniştir. 

111 - Eksiltme l 4/XI/938 tarihine rastlayan Pazartesi günil hizala

rında yazılı saatlerde Kabataşta levazım ve miıbayaat şubesindeki alım 

komisyonunda yapılacaktır. 
lV - İnşaata ait şartname w projeler 27 kuruş bedel mukabilınde 

İnhisarlar Umum Müdürlüğü levazım ve mübayaat şubesıle Edirne Baş· 
müdürlüğünden ve mahalli İnhisar idaresinden alır.abileceği gibi mühür 
kurşunu nümuneleri de yukanda adı geçen şubede görülebilir, 

V - İsteklilerin eksiltme içın tayin edilen gün ve saatlerde ~ 7,5 
güvenme paralarile birlikte adı geçen kocnisyona gelmeleri ilan olu-
nur. (7964) 

** sokakları arasında olup tamamı- 1 - Şartname ve nümunesi mucibince satın alınacak 26 1/2 m/m 
nın muhammen kıymeti 667 lira- lik yüksek nevi 15.000 bobin sigara kağıdı kapalı zarf usullle eksiltme-
dır. ye konmuştur. . 

3 - Haso sokak 37 numaralı ar- II - Muhammen bedeli beher ıni1imi sif 2,10 kuru§ hesabıle 8347.50 
sa 370 metro murabbaı olup Haso lira ve muvakkat teminatı 626.07 liradır. 
sokak ve İskender sokakları ara- ın - Eksiltme 28/XI/938 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 15 
sındadır. Tamamının kıymeti mu- de Kabataşta Levazım ve Mubaya.at §Ubesindekl Alım komisyonunda 
haınmenesi 370 liradır. yapılacaktır. 

4 - Heybeliada Bülbül sokak IV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen §Ubeden alı· 
8 numaralı arsa 398 metro murab- nab!lir. 
baı olup tamamının kıymeti mu _ V - Mühürlü teklif mektubunu kanuni veııaik Ue '!' 7,5 güvenme 
hammenesi 318 liradır. parası makbuzu veya banka temtnat mektubunu ihtiva edecek olan ka-

5 _ Heybeliada Bülbül sokak palı zarflann eksiltme günü en geç saat 14,30 a kadar yukarıda adı g• 
eski 9 yeni 93 numaralı arsa 415 çen komisyon bıışkanlıAma makbU& mukabilinde verUmeai IAzıındır. 
metro murabbaı olup tamammın c7480• 
kıymeti 415 liradır. • ;ıı 

İdaremizin Pqabahçe fabrlkuında yaptırılacağı ve 21/XI/938 tarl-İsteklilcrin yukarıda gösterilen 
gün ve saatte Beyoğlu dördüncü hinde ihale edllecefti llln edilen (15202,40) lira kefil bedelli beton arme 
sulh hukulc mahkemesine gelme- döşemeler ile sair müteferrik işlerin proje ve keşiflerinde bazı ted!ID.t ya-
leri ve arttırmaya girebilmek için pılacağından eksiltmeden kaldırıldığı !!An olunur. (8272) 
kıymetinin yüzde yedi buçuk nis- 1:.--------------------------
betinde pey akçesi yatırmak ll • Beyoğlu 4 üncil Sulh Hulcuk 1 Bürhaniye Hukuk hakimliğin • 
zımdır. Telaliye reseni ihale pulu mahkemesinden: den: 
yirmi senelik taviz bedeli müşte- 16/8/934 tarihinde hacredile • Bürhanlyenin Tutluca köyünden 
risine aittir. Fazla tafsillt istiyen- rek 18/10/934 tarihinde kendisin• Mustafa kızı Emine tarafından ko-
lerin 937 /68 numaralı dosyaya avukat Asım vaa tayin edilen caaı Tutluca köyünden 66 No. lu 
müracaat etmeleri ilan olunur. mahçur Nemli Galibin vasiainlıı hanesinde mukayyet iken halen 
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AGA RAN 
SAÇLARA: 

KUMRAL ve SiY AH 
renkte sıhhi saç boyalarıdır. 

İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ 
BEYOOU - İSTANBUL 

madığı ve bu suretle artık bir a
raya gelmeleri imkansız bulun • 

duğu şehadetle sabit olduğundan 
Türk medeni kanununun 132·134· 

142 inci maddelerine tevfikan bo

şanmalarına ve_ müddeaaleyhlıı 

bir sene müddetle evlenmemesi -
ne ve masarifi mahkeme olan 2321 
kuruşun müddeaaleyhe tahnıili • 
ne temyizi kabil olmak üzere 
8/6/938 tarihinde karar verilmiJ 
ve müddeaaleyhin ikametgAhı 

meçhul bulunması hasebile çıka
nlan ilam sureti mahkeme dl • 

<lat lıa~, "':"'·-· Fakat hili b' 
~<ı'- -•'"es1 .. , ır 

ıı. b· •1 ıı1a gasterınek, bu ka- Emlak ve Eytam Bankasından: 
işbu gayrimenk ulü satın alanlar ar

zu ederlerse Bankaca takdir edilecek 
kiymetin % 50 si kadar ~.endilerine ik· 

(937 /68) bu kere itirazı Uzerlne vazifesine ikametgahı meçhul bulunan Sam---- ... _..... _______ _ 
vanhanesine talik edilmiştir. İ'!n 
tarihinden itibaren on beş ı:ıün 

içinde temyiz edilmediği tak<iır • 
de kesbi kat'iyet eleniş s1yılacsı"tı 

tebliğ makamına kaim ol:::ak !i
zere hukuk usulü mahkemeleri 

kanununun 142 inci mad<iesine 

lıı ır , .. l Şılaıı " 
ı~t ~11 le .. • "1ondros limanı-

•· . eıı b .. agııı. . 
~nıta1 aşka b. Uru zıyafeti ver-
' 't Aklter ır şey düşünmiyen 
' ~ra ~ea:ana sordu' 

''llıııı a nasıı? 
aınırau razatta bulunabi ir. (8259) 

ZAYİ - 10/11/937 tarihinde, 
T. C. İstanbul Ticaret ve Sanayi 
Odasından aldığım 15487 numa -
ralı menşe şehadetnamesini zayi 
ettim. Yenisini çıkaracağımdan 

eskisinin hükmi! olmadığını ilan 
ederim. Yako S. Toledo 

nihayet verilerek rnahçuru tema!! sunun Yukarı Cinlik köyünden 
ve hukukunu siyanet etmek üze- Şerif oğlu İsmail aleyhine açdığı 
re İstanbulda Sirkecide Sirkeol. boşanma davasının gıyaben cere
palasta avukat Hamdi Halimin 1- yan eden muhakemesi neticesin
tirazı kabil olmak üzere 2/11/938 da: Müddeaaleyh İsmailin 933 se
tarihinde v.bi tayin edildiği illin nesindenberi müddei Emineyi 
olunur. (934/595) terkettiği ve bu ana kadar arama- tevfikan ilan olunur. (8211;;) 
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Tek, fakat kat'i çare 

Tecrübe edenlerden sorunuz 1 
Baş, diş, adale ağrılarile üşütmekten müte

vellid bütün ıztırablara karşı yegane 
müessir tedbir bir kaşe 

( AL MA KTIR ) 
Mideyi b•zmaz, kalbi ve böbrekleri yormaz. . 
kabında gün.el<! 3 ~e-~mabilir. İsmine dikkat, taklidlerinden ,akınınız 

ve Grlpin yerine başka bir marka verirlerse şiddetle reddediniz 

ISTANBUL BELEDİYESiNDEN 
Belediyece eski senelerde istimlak edilerek bilfiil yola katılnn§ veya 

rl konmuş yerlerden 1500 liraya kadar alacakları olanlara tediyat yapı-

=ağından alacaklıların tarihten itibr ; gün zarfında müracaat etme-

cri il~n olU11ur. (B.) (8248) 

Umum müdürlüğe bağlı Devlet Orman İşletmeleri revirlerinde istih
dam edilmek üzere 150 lira ücretli iki muhasip alınacaktır. Şartlar şun

lardır: 

1 - Memurin kanununun dördüncü maddesi şartlarını haiz olmak, 

2 - Yüksek ticaret mektebinden mezun bulunmak, 

3 - Umwni muhasebeye ve sanayi muhasebesile devlet muhasebe

sıne vfıkıf bulunmak. 
A - Bu muhasiplikler için 21 ikinci:eşrin 938 pazartesi günü saat 

iki buçukta Ankara ve İstanbulda talipler arasında müsabaka imtihanı 

açılacaktır. 

B - Yukardaki şartları haiz olup da imtihanda müsavi not kaza

nanlardan müesseselerde çalışmış ve tecrübe görmüş bulunanlar tercih 
Pdilecektir. 

C - Müsabaka sonunda vazifeye alınacak muhasibe aylığından baş

ka ayrıca ayda 15 lira mesken bedeli verilecektir. Şu kadar ki ken!line 

umum müdürlükçe mahallerinde ikametgah gösterildiği zaman bu be

del verilmiyecektir. 

D - Muhasipler kıdem kazandıkça çalışma vaziyetleri ve kabiliyet

lrrı de nazarı dikkate alınarak devlet memurları hakkındaki mevzuatın 

tesbit ettiği müddetlere kıyasen terfi ettirılecek ve umwn müdürlükçe 

tııyin ve Ziraat Vekaletince tasdik olunacak mikdar üzerinden maaşları 

arttırılacaktır. 

E - Talip olanların aşağıdaki fıkrada yazılı evrak ile 18 iltinciteş· 

rin 938 cuma günü akşam saat 17 ye kadar Ankarada umum müdürlüğe 
ve İstanbulda vilayet binası içinde İstanbul Orman İşleri Çevirge mü

dürlüğüne müracaatları lazımdır. 

F - Müracaat edenlerin ibraz edecekleri vesaik şunlardır: 
1 - Hüviyet cüzdanı. 

2 - Orta ve yüksek tahsil diplomaları. 

3 - En son ikamet ettiği yerde r.ıı.halli zabıtasından alacağı iyi hal 
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A MAN KOKU 
ANKARA Memurler K0operatif Şirketi tarafından getirilen en iyi 

A L'M AN KOKU DE PODA TESLiM 
O U 25 i ADI R 

Kurşun Mühi.irlü Çuvallı-.r lçinde Evlere Kadın da Teslim Edilir. 

Müracaat yeri: 
ANKARA MEMURLAR KOOPERATİF 
Ş iRKETi ISTANBUL iRTiBAT Bürosu 

Sirkecide, Y alıköşkü caddesinde, Liman Hanı karıısın da 
Mühürdar Zade Hanında N0. 32 TELEFON 23074 

DEPOSU: Kuruçe,mede Altın Çapada 2 ~o. lu 
Kooperati f Depo• u Tele fon 3 6 • 69 

....... .. ............... ;m ................ ım .... ıııııii 

Yanin; Adımlar • • • 
Yanlış atılan adımlar. size en büyük fırsatları kaçırtabıll' k 

Bir piyarıg0 bileti almazdan evvel ç:i, 
düşününüz. Neticede anlıyacaksınıı 

ALOLCEM 'i~ 
.,,.,oı 

Istanbul lş Bankası karşısındakı 15 numaralı Pıyango gıı 
ancak talihi yaver olanlar uğruyorlar .. . .... ........................................... ~-~ 

BEKLENiLEN 

a . - -

tadp 
G EL D 1 0~ı.ı 

lstanbul Satıt yer i : ORIOH RADYO SAL 
Bela Boronkay 

istiklal Cad. No. ·334 ._ l, EeyoHı - l•ld~ı:ul 

u 
M Ü J D E: mmzıımo_,, 

·ı 

Yurt Gişesinden bir bilet aJ ·na.~'. 
paket TİRYAKI SIGARASI v.erıl 
Taşra siparişleri kabul oıunur 

Adre s : 

İstanbul 
11 

iŞ BANKASI Karşısında HO· 
MEHMET KIVANÇ 

Tdcfon; 20896 - Telgraf : Yurt lstanbu\ 

i~ İstanbul Belediyesi ilanlar• . 
lb.. .......................................... .__ .............................. .---~ , 

Senelik muhammen kirası 250 lira olan Yeni halde 69 ı:ıurıı•r_:~ f 
sene müddetle kiraya verilmek üzere açık arttırmaya konulırı0~ ~ıı;'. 
namesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 56 lira 25 Jı3 
ıik teminat makbuz veya mektubile beraber 16/11/938 ÇarŞ•~# 
saat 14 buçukta Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (13-l 

.. • p.ı 
d leP Beher metre murahbaına 2 lira 50 kuruş bedel tahmin e 1 ı#ı. 

h il · · S 1 k · · krııaıı s yangın yerinde Muratpaşa ma a esınm P çu camıı çı ş~ 
. k atı!JJI 3 metre yüzlü ve 15 metre murabbaı çıkmaz soka parçası s .. oe { 

;;çık arttırmaya konulmuştur. Şartnamesi Levazım MüifürJüğU11 

01 .,ııt 
bilir. İstekliler 2 lira 81 ku~luk ilk teminat makbuz veya.. eıı<i· 

beraber 21/11/938 pazartesi günü saat 14 buçukta Daimi EncuJJI 

!unmalıdırlar. (8116) 

* * Muhammen bedeli 

Mezarlıklar Müdürlüğüne bir tane 2300 

servis otomobili 
Nafıa Müdürlüğüne bir tane kam- 2300 

1' yon. 
11 

ı~ 
yo Yukarda muhammen bedelleri yazılı otomobil ve kafll. .."1Jr 

·1··ctar1tw 
ve tezkiye varakası. 

4 _Tam teşekküllü resmi bir hastaneden alacağı umumi sıhhat ra-,-0 1 t D 1 il Llm"" tarı 1 
açık eksiltmeye konulmuştur Şartnamelen Levazım " u pdJ 

. ıarı 
"'i:~~~rr,:~~f,!';~"."j~~ rülebilir. İstekliler 2490 sayılı kanunda yaıılı vesika ve htı3 .,rt 
:-:. 38 a• . 

rilen ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 21/Jl/9 (Sl poru. ev e em ryo rı ~e _ ... n 
5 - Halen çalıştığı ve evvelce çalışmış bulunduğu müessese veya ı,ıetme U. ldnrC51 flanl&rl ~ 

resmi bir daire varsa buralardan alacağı durum vesikası ve bonservis. Muhammen bcdellerile miktar ve evsafı aşağıda yazılı ikı grup mal-

6 - Kendilerini tezkiyı; edebilecek tanmmış zatların sarih adresle- zeme her grup ayrı ayrı ihale edilmek şartile 18-XI-38 Cuma günü saat 

ciru gösterir muhtıra. . 10.30 da Haydarpaşada gar binasındaki komisyon tarafından açık eksilt-
7 - Gelirlerini ve en son kazanç miktarını ·Irat veya maaş olarak. me usulü ile satın alınacaktır. 

ıösterir bir not vesikası. •8198> 1 Bu işe girmek isteyenlerin kanw:un tayin ettiği vesaik ve he~ g~uba 
:iit hizalarında yazılı muvakkat temınatlarıle bırlıkte eksıltme gunu sa-

N f V k AI t• d • atine kadar komisyona müracaatları lazımdır. a 1 a e a e ) n en e Bu işe aid şartnameler Haydarpaşada gar binasındaki komisyon ta
rafından parasız olarak dağıtılmaktadır. 1 

17. Birincikanun. 938 Cumartesi günü saat 10.30 da Ankarada Nafıa 1 _ 330 det muhtelif eb'atta meşe dilme, muhammen bedeli 1523 lira 

Vekaleti binasında malzeme müdürlüğü odasında toplanan malzeme ek- 52 kuruş, muvakkat teminatı 114 lira 27 kuruştur. 
ıiltme komisyonunca gümrüklü Avrupa mal i_in cem'an 1417 lira mu- 2 - 70 adet muhtelif eb'atta meşe azmanı, muhammen bedeli 24921 

!:ammen bedelli 5450 adet 2 numaralı fincan demirinin ihalesi açık ek- lira, 10 kuruş, muvakkat teminatı 186 lira 91 kuruştur. (8047) 

siltme usulile yapılacaktır. (Yerli malı için de teklifde bulunulabilir.) .... 
7 /12/1938 Çarşamba günü saat 15 de yapılacağı ilan edilmiş olan va-1 

Muvakkat teminat 106.28 liradır. gon yedekleri eksiltmesine ait şartnameye ilişik liste üzerinde bazı tadi-

Eksiltme şartnamesi ve teferrüatı Ankarada Nafıa Vekaleti malzeme ı.at yapıldığından işbu eksiltme 29/12/1938 Sah günü saat 15 e tiılik edil

müdürlüğünden parasız olarak alınabilir. miştir. 

Evvelce bu şartnameyi satın almış olanların tad ilen tanzim edilmiş 
İsteklilerin, muvakkat teminat ve şartnamesinde yazılı vesikalarla olan yeni listeyi Ankara'da Malzeme dairesinden ve İstanbulda da Hay-

birlikte ayni gün ve ayni saatte komisyonda hazır bulunmaları !Azım- darpaşadaki Tesellüm ve Sevk Şefliğinden parasız olarak almaları ve ev-
dır. (4587) (8028) velki listenin hükmü olmadığı ilan olunur. (8268) 

Sahib ve neşriyatı idare eden 
Baı muharriri 

ETEM İZZET BENİCE 
Son Telraf Matbaası 

nü saat 14 buçukta Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (J3.l 
.:tf .:tf . eJırıı''. 

Hepsine 150 lira bedel tahmin edilen Eminönünde Şeyh Jl;l t eır1 
!ani mahallesinin Arpacılar sokağında yeni 45 numaralı üç 1<

3 

0ıl . 
gir döşeme potrel merdivenler kısmen moyazik kısmen ahŞ3P l<şı' 

J çini kaplı (içindeki kabili nakU bölmeler hariçtir.) dükkaıı_ eıı j;ı:' 
!ıkla satılacaktır. Şartnamesi encümen kaleminde görülcbıltf· 14 · 

. ber ı~ 
22 lira 50 kurufluk teminat makbuz veya mektubıle bera r13r 
pazartesi günü saat 14 buçukta daiıni encümende bulunıııa!ıdı . 

İstanbul Telefon MüdürlüğÜfl~~~ 
·r çı 

1 _ İdare ihtiyacı için 1255 kilo saf kalay açık eksiltfTlC) 
,,ıııl" 

tır. ıira ~ 
2 - Muhammen bedeli (2634) muvakkat temınat (198)_ 351rılı 

siltmesi 28/11/938 Pazartesi günü saat 15 de Müdürlük bıJ1 
Alma Komisyonunda yapılacaktır. rrıe~ 1 ~ 

)<3 ·11" 
3 - İ•teltlilerlıı, muvakkat teminat makbuz veya barı r11 

, , oı1 a 
kanuni veııalkle, o gün saat 10 ıe kadar mezkur KomısY 

w lan. .. . 1etıi 
4 - Şartnamesi her gün Levazım Amirlij':imizde gorO 

d 


