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BU GAZETE 
İ~tanbulun en çok satılan hakiki 

akşam gazetesidir 
İlanlarını SON TELGRAF'a veren· 
lcr en çok okunan bir vasıtadan ı 
hakkile istifade etmiş olurlar. 

--------------------------= s.,... 
Yazı işleri: Telefon 20827 

lstanbul Caialoilu Nuruosmaniye No: 54 En sen Tegraflan Ve Haberleri Veren Akşam Gazetesi laare. ııan: Tel. 20827 
Telıraf : lst. Son Telpaf 

Yeniden paylaşılması mevz'imbahs 
müstemlekelerden biri ... 

olan Afrikadaki 

mesi gibi dalla ziyade İngiltere ve 

Fransanın emniyetini sağlamlıya · 
cak maddeler de vardır. 

man müstemlekeleri Almanyaya 
iade edilince anavatanın cüz'i o
larak ilan eylediği Afrikadaki 

Almanya esas itibarile böyle bir Fransız toprakları tamamiJe Al-
pakta tarafdar bulunmakta ise de man ve İtalyanlar tarafından çev

rilmiş olacaktır. 
herşeyden önce müs.temleke me-

Diğer taraftan Akdcnizde em -
selesinin hallinde ayak diremek-
ed

. niyetin teessüs ve Akdeniz mese-
t ır. 1 . . h 11" . . d 1· l ·1 F .. 

1 
• . esının a ı ıçın e ta ya ı e ran-

Mustemlek~ mese esme. gelme:, _ sanın anlaşması çok güç olacaktır. 
~:nanya bıl~a.ssa ~frık~dakı Bütün bunlara k:\·şı Çemberlayn 
mustemlekelerının gen verılme- tarafından yeni tedbirler düşü -
sinde musırdır. Fakat bu, Fran - nülmektedir. Bu tedbirler arasın-
sızları kuşkulandırmakta olup da müstemleke işlerini halleyle -
Parisin böyle bir teklife yanaşa- mek için de Belçika, Portekiz, İs-
cağına hiç ihtimal verilmemekte- panya, İtalya, Polonya, Almanya 
dir. Çünkü Fransa, Afrikadaki Al- (Devamı 6 ıncı sahifede) 

---
Dün beyoğlunda: yapı-
lan bir cürmü meşhud 

Bütün şiddetile- kumar ile mü
cadelesine devam etmekle olan 
zabıta memurları dün de kahve 
olarak kullanılan bir yerde dört 
kumarbazı suç üstünde yakala
mışlardır. 

İstiklal caddesinde 453 numa-
ralı Hasan Mazhar adında birinin 

Hakem kararile Çeklere bınkılan Bratisla ,. şehri iaıısı altıncıda 
idaresindeki Viyana kahvehane
sinde kumar oynatıldığını haber j~;:;;;;;;:;;;;;:;;;:::;;:::;;;;:;;;;;:;;;;;:;;;::;;::::;;=::;;::~===::=:===ıı:=:==:===================-

alan memurlar burada cürmü 1 BOyu·· k Kırtasiyeciliğin kaldırılmasına dog"ru: 
meşhud tesbit etmek için çok kur-

na~~n t=~~~b;'. ;:ış;:~;:· olduk- Şef'in Devlet dairelerindeki mu-
:~s~~;i~~ ~~~:~a1:a:~:~ha~tc:~:~~ İltifatları 1 f b fi 1 k 
~~~nk~::::ron:;n~:kb:;i~ö:~::~~ ame a asi eştiri ece . 

y Umumi meclisin açıl-
de Elen Gerden, Dardaş, Hanri ve t h • d 1 k 
Milkder ile kumar oynamıya baş- ması mÜnasebetile Üs- ve ev 1 0 unaca 
lamışlardır. Oyunun tam kızgın tünd;:tğın telgrafları· 
bir zamanında meydana çıkan mc d"kf • b 
murlar cürmü meşhudu tesbit et- na ver 1 erı ceva 
mişler ve kumar oynatan Hasan lstanbul umumi meclisinin 
Mazhar ile kumarbazları yakalı- toplantısı münasebetile Ata -
yarak tanzim edilen cvrakile be- tiirke, Meclis Reisine tıe Parti 
rabcr adliyeye teslim etmişlerdir. Genel Sekreterine ıelgraflm· 

çekilmişti. Dün Vali ve Bele ~ 
diye Reisi Muhittin Üstündağa 
Atatürkten şu telgraf gclmi§ -
tir: 

cİstanbul umumi meclisinin 
üçüncü intihab devresinin w~ 

toplantısına ba§larken hakk.-ım
da izhar ettiğini bildirdiğiniz 

duygularından çok mütehassis 
oldum. Teşekkür eder, meclise 
çalışmalarında mm: af fakiyetle1 
dilerim.:t 

Büyük Millet Meclisi Reisı 

I• 

:~~?€~::~;~;~~:;;.:~;~; il 
Ju~n samimi hissiyata tcşck
~r ede-r, saygılarımı suna - r· 

. \ 1 nm::t 

!.-.----~~--------~--~--· 1 939 l 

Büdceleri 
Hazırlanm;\sı için vila

yetlere emir verildi 
Ankara, 4 (Hususi Muhabiri 

mizden) - Dahiliye Vekaleti ta
rafından vilayetlere• gönderilen 
bir tamimde 939 büdçe hazırlıkla
rına başlanması bildirilmiştir. 

Hükumet yeni bir proje hazırladı 
Hükumet, devlet dairelerindeki 

kırtasiyeciliği kökünden kaldır

mıya ve bütün muamelatı en kı
sa bir zamanda nihayete erdirebi
lecek yeni ve basit formüllerle i
dare eylemeğe karar vermiştir. 

Bu kararın tatbik tarzı etrafın
da uzun tedkiklerden sonra yeni 
bir proje yapılmıştır. Bu proje 
kabul edildiği takdirde bil'umum 

~ 

resmi daire ve müesseselerde ay
ni usul tatbik olunaak, bu suretle 
dairedeki muamelat devirleştiril- • 
miş olacaktır. 

Bu şeklin işde intizam ve sür
at temin edeceği ve halkı da mcm 
nun edeceği anlaşılmaktadır. 

Proje yakında Vekiller Heye
tinde müzakere edilerek .Meclise 

~.Oevaını 6 ı~cı sahifede) ' 

KALBE GiREN 
H 1 RS ı .z ! 

Pek 
Yakında 

Başlıyor 

NUSRET SAFA 
COŞKUN' un 

en muvaffak romanı 

-------------------------Deli Gönlüm .. adlı romanı ile Son Telgraf, okuyucularına biiyük 
bir zevk ve lezzetle okudukları eseri hediye eden genç edih Nusret 
Safa Coşkun'un yine okuyucularımıza fcvkaliide ınuvnffak bir 
edebi eserini pek yakmda vereceğiz. Bu eser •Kalbe Giren llır~ı:tı•
dır. Muharrir eserini ha:vat sahneleri üzerindeki uzun miişahcdc 

ve tahlillerile vücudc getirmiş bir göniil macerasmı ve hummalı bit· 
aşkı bütiin vüzuhilc canlandırmıştır. 

BEKLEYiNiZ 
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j Tramvayda 
Doğuran 
Kadın!.. 

Başvekilimizle dost 'G e 1 i ş 
Başvekiller arasında 1 ' 
Teati edilen telgraflar ta 

gidişin 
• • z 

Bu usulün tatbiki lazım mı, 
memleketimizde tatbi

kine imkan var mı? 
r. li e 'in bu 

hususta ne diyor? 
Yazan: Recai sanay 

•Adli Tıb İşleri• Müdiirü Halid Tekinin ne7.dindeyiın .. filhakika bu 
binaya girer girme7~ h:ıznn insan, gnyri ihtiyari bir takım kasvetli dii
şüncelcrin hiicummıa uğruyor, hayalinde bir iakım nahoş nııınrnralar 
canlnnt.}'Or: ı ela: teşrih masasında yarılmış, ke ilmiş bir \'ti<-ud ... Bir 
kafatn ı ... İn nnn fôniliğini haykıran bir insan i keleti. .. 

Ben de, bÜJÜk kapıdan girince, böyle ürpertici bir tnlıayyiilc kapıl
madım değil .• bu ınües e eye ilk defa giriyorum ve .. ziynrct mak"adımm 
dışında olma ı itibarile iç kı unları gezmedim, onu da ha ka bir zamana 
bıraktım. 

Hele biraz hııyalJ>crcst olanları bu ıniic sese, belki hiiıiinlü tahay
yüllere sevkedebilir, lıntlô, belki bende de ayni inttbaı bmıkncnktı. fa
kat, müdürlük dairesine girer girmez içime sanki ne 'eli bir bahar ba
\'a ı doldu; ilk defa tanıo;mak \'C kendisile görü ınek şerefini kazandı
ğım Tıbbı Adli müdiirii Halid Tckin'jn giiler yiizii, tatlı, doyulmı~an 

sohbeti, . c~cr \'arsa - insana kendi şah i elemlerini unuHurabi!ir ... O 

Hemen hastaneye 
kaldırıldı 1 

Cumhuriyetin 15 inci ~ ıldonü
mü münasebetilc Büyük Millet 
Meclisi Reisi Abdülhalik Rcnda 

ile Hntay Millet Meclisi Reis ve-
1Na ". ı·ı ı .. ııası a arının ya· pt,ıkları kaza. kili Vedi Knrabay, Bnşvckılırniz 1 _ ~ 

Dün Sultanahmette bir hadise Celal Bayarla da Yunan Başveki-· 
olmuş tramvaya binen bir kadın li General Metaksas, Bulgar Baş- 1 it 1 • • • t db' 1 
!~~:ı:~~:u~~nra doğum sancısına ";~~ili:o~~!::1:~f~:c~~s:)~~~:~:~ 1 arın aza 1 ması ~ ln yenı e ır er 

Sultanahmettc Cankurtaran ma- lotov arasında samimi tebrik ve 

~:!1e~~:~:ts ;:ı:~:a~e~~d:iı~t~a: teşekkür telgrafları teati olun - Motosiklet er dört bin, otomobiller 
muştur. 

dm dün saat 12 raddelerinde Su!- -o-- 7500 J k J t ı• • 
tanahmetten geçmekte olan Or - A 1 ru·· rk lira 1 nia. i mes u ıyet sıgor-
1aköy - A~ksaray tramvayına bin- n g o I 1 
miştir. Sandet tramvaya bindik · ş k taSl yapmıya ffiCCbUr tUİU UyOr ar 
ten iki dakika sonra müthiş san- ir eti 
cıya tutularak kıvranmağa baş - _ _ H i.ikCırnctın yol kazalarını husule gelen bütün ;ı;arat'latci şıı-
lamıştır. KHdmııı yardımına ko· Faa iycte b&Şi"l}fOr önlemek \·e yollarda sey - mil olacaktır. 
şanlar Saadetin hamile olduğu \'e rüsefcr ıntizamını temin et- Mutasarrıf veyu müstecirlerinin 

~ km Etibankla İngiltere Ticaret Ne- h dogum s•mcısı Ç<' ekte olduğu· mck maksadiyle zecri hükümleri veya mesul kimselerinin kast, i -
zareti teminat ve kredi dairesi mı görmü terdir. ihtiva eden bir proje hazırladı - mal veya tedbırsizlikleri netice-

B ·· · h 1 f tarafmdan 27 mayıs 1938 tarihli . t t·ı· unun uzerıne emen te e on - ğını, motörhi nakil vasıtalarına sinde vefat veya bır UZ\'.Un a ı ı 
l - 1 k t t b. anlaşma mucibince kurulmuş o - · b" · t a çagn an can ur aran o omo t- mali mcsuliyetler tevcih ederek veya ağır zararı mucıp ır vazıye 
l . · ı H k" h · k ld 1 lan Anglo - Türk Limited şirketi A b"" - 11 .. ı ı e ase ı astanesıne a ırı an sigorta olmak mecburiyetini koy- olursa, hakım utun ma arı goı. 

faaliyete başlamak üzeredir. · k -Saadet hastaneye vannasile clo -
ğurması bir olmuştur. 

Bu yüzden dün on beş dakika 
kadar Divanyolundan tramvaylar 
geçememişlerdir. 

--..... o--

3 kişi Etten 
Zehirlendi 

duğunu yazmıştık . öniıııe alaı·a zarara uurayana ve-
Şirketin müdürlüklerine Cum- f l ' d · · 

Motörlü nakil vasıtalarının ya ve at ha ın c veresesıne sıgor· 
huriyet Berkez Bankası Londra · h · t d 

nevilerine göre temin edilecek ta ve maddı asar tazmına ın an şubesi müdürü Cabir Selin, Reva- k b · · d ı ·· k d 
mali mesuliyct sigortalart :lc.-ıgvt _ baş a ir tazmınata a ıu me e-

yal Meyl kumpanyası direktörü -r- · T ·ı· h 11 · d 
da ya7.ıJı miktarda olacaktır. bilecektır. atı ı uzuv a crın e 

.Malkoln Berd tayin edilmişlerdir. zarar gorenlerin meslekleri itiba-
Şirkcte umumi reis olarak da iki Her kaza için motosiklet en ac: riylc çalışma kabiliyetsizliğinin 
tarafça Kovbcnski seçi1ıw:itir. dört bin lira, her kaza için otomo· 

· ~ dere<'csine göre verilecek tazmi ---=o=- bil en aL 7500 lira. her kaza için 
nata esas olmak üzere Dahiliye, 

otobüs ve kamyonlar, IO dan 20 İktısat, Sıhhat ve İçtimai Mua -
kişiye veya ıki tondan 4 tona ka-

venet Vekaletince müştereken 
ı dar 12500 lira; her kaza için oto- hazırlanacak bir barem, bu ka -

kadar snn•imi, o kadar candan... ---
1\tn a ı ba mda bir yandan, biiyiicck bir deftere bir şeyter yazmakıa Köfteler tahlil elunuyor 

mc gul oluyor, bir yandan da benim cıKı ırla hrma" hakkındaki or~u-

1armıa cevab veriyor: Kasımpaşada Cami sokağında 
oturan Cemal ile karısı ve kızı 
bir kasaptan aldıkları etten ze -
hirlenmişler, Beyoğlu hastanesine 
kaldtrılarak tednvi altına alınmı~
lardır. 

Madam Atina 
Muayene 
Edilecek 

büs ve kamyonlar cyirmi kişiden 
nunun tatbiki suretini gösterecek veya dört tondan fazla. 15000 li-
nizamnameye dercolunacaktır. ra. 

c 

- Ben, vakit bulamadığım ci
hetle. bu mevzu ile pek alcikadar 
olamadım. Almanyadaki tatbik 
suretini en ince teferruatına ka· 
dar bilmiyorum. Ancak gerek he
kim olmak, gerek adli işlerle alci
kada r bulunmak itibarile bu 
lıusustaki fikir ve kanaatimi - ar
zunıtzu yerine getirmiş olmak 
için - söyliyebilirim. 

St&rilisatıon neslin sağlanı ye~ 
tişmesi bakımından faideli bir ıı
suldiir. Çünkü bir ·millet için sağ
lam bır nesle malik olmak, tabii 
~ayanı arzu ve temennidir. Yalnız 
bu kısırlaştırma usulünün mem -
lcıimizde tatbiki ne derecelere 
kadar mümkündiir?.. İşte bu, 
üzerındc durulmağa ve düşünül -
mcge değer bir noktadır; çünkü 
Cemiyet ~çin faideli olan bu usul 
ferdler indinde hüsnü kabul gör
mez. 

Fakat esas olan cemiyettır. Ce- • 
mıyetrn sıhhat ve selcimcti namı
tıa k ırlaştırmağa taraftarım; yal
mz ben iyiliği, jaydalılığı itibarile 
taraftar bulunuyorum. Şunu du 
itiraf edeyim ki, bu tabiki pe1c ko
lay bir şey değildir. Kimlerden 
anormal nesil gelecektir? .. Kim ~ 
ler kısırlagtırılmalıdır? İşte bu 
usul tam bir te§kiliit tarafından 
iyice tetkik edileTek 1ıaklannda 
karar verileıı kimselere tatbik e
dilmelidir.. Şimdilik, lıöyle bir 
teşkilat kurmak, lnsırla§tırması 
icabeden esaslı su1·ette tefrik ne 
dereceye kadar mümkündür? Bu 
ela aynca tetldke muhtaç bir me
sele .. 

- Bu gibilerin evlenmelerine 
mani olmakla nesliıı ıs1ahı t~min 
edilemez mi? .. 

- Bence bu şclcil daha mahzur
ludur. Euvelii bir kimseyi etılcn
mekten menetmek onun §t11ısi 

hürrıyetini baltalamaktır. Herkes 
için evlenmek, tabti bir haktır. 
Buna mani olmakla birta1mıı hu

kuki hadisata yol açılır. Saniyen, 
evlenmekten menedilen kimseler 
cinsi ihtiyaçlannı gayrimeşru §e
kilde birtakım kadınlarla tatmin 

eJcceklerdır, ki bu suretle gayri

meşru fakat yine dejercne bir ne

sil gelnıeS:ne mani olunamamış o
lacaktır. Çünkü bekdrlann muna-

sebatı yalmz umumi cı1lerdeld 

kadınlara münhasır bıılımmadığı 

malümdur ... 

Btt itibarla 1'1sırlaştlrılması ica

bcdenleri kısırla§tırdıktaıı sonra 
biraz daha ehvendir. Evleıımele -

rine miisaade etmek. Ve ben bu u· 
ıulü daha pratik bulurum. 

- Kısırlaştınna usulünün te . 
kessilrü. nii.fusa mani teşkil edece
ği ileri sürülüyor? .. 

- Bu bahis, bilhassa te~kilcitı 
kuvvetli olnııyan yerlerde, birçok 
itirazlara kapı a~·abilir.. Be11cc 

----
Gökyü~-Ünd~ı' 

A~k _v~ır_n~n-~ır~ -~ 
AŞK VE 1UACERA ROMANI: 24 

Margdt. Bu ne inanıcı, ne ka
:tar sözünde durur bir kadmdı. 

Nihayet dcdıgmi yapmıs. İstanbu
Ja gelmiştı. 

- E~vah .. mah\gldum, Şımdi 
ne yapacnğım? Bu şeytan kadını 
l<>tanbulun ıçındc nnsıl saklıya 
cag·m? 

Diyerek odasına döndü. 
Nıh, d o gun izinliydi .. öğleden 

sonra Pcl'ıhana uğrıyacaktı. 
Nıhad iki üç gundür nişanlısı

nın "üzi.ıniı göremiyordu. Köşke 
uğramamı:ı değildi. Fakat, her gi
dişınde beskme kız ona: 

Küçük bay.ın uyuyor .. 
Yahud da: 
- Evde yok .. 

Yazan: İskender F. SERTELLi 

Dyiordu. 
Nihad, kaynanası ile bulu~tui{u 

son geceden sonra Bayan Pakize 
ile de göriışcmemişti. 

Ortada neler dönüyor, neler 
sö~·Jeııiyordu? 

Nihadın bir şeyden habcd yok
tu. 

Margritlcn gelen telg~·af deli -
kanlınııı beynini altüst etmişti. 

Nihad, bu vaziyet karşısında ne 
yapacaktı? 

- Hele bir kere Margariti gidip 
göreyim .. ondan sonra ne yapmak 
lilzımsa, düşünür ve yaparım. 

Dedi. 
Perihanı da büsbüttin ihmal et

mek olmazdı. 

___ ,,_oc-.. 

istidası tetkik c;: lunuy@r 
Doviz kaçakçılığı ve kadınları 

fuhşa teşvikten suçlu olarak mev
Yedikleri etten artanı tahlil içi:ı kuf bulunan madam Atinaııın 

tıbbı adliye gÖ'tıderilmiştir. hasta \'e muayeneye muhtaç bu -
--=o=-- lunduğu hakkındaki istidası dor-

Jki sigortacı . dünci.i sorgu hiıkimliğinclcn nıüd-
deiumuınilığine göndeı·i!m!ştir. 

Arasında Sorgu Mi.kimliği Atinuıhn mua
yene ettirilmesini müna':lıp gür -

B• d müştih-. Müddeiumuınm~ t-ır 
ır a V3 mahzur görmediği takdirde Atiııa 

20 bin llra tazmi .. 
net isteniyor 

Norişterin cigorta şirketi umum 
müdürü Alınan tebaasından Şuaı 

ile yine bu şirketin müdürlerin -
den Rayfuer aleyhlerine şirketin 
eski istanbul umum acentası ve 1 

evvela adliye .doktoru taraf··ıdar. 
munyene edilecek ve lüzmr: gcrü
lürst: resmi bir hustaned;.: veya 
tıbbı adlide muayene:.: y,ıpl<' -
_caktır. 
• ~--

ı-
~--

i3:>7 Hicri 1J54 Rumr 
Ranıazna Birinci Teşri .1 

11 22 
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3 2. clTe,rin a CUMA 

1 

Sigortalar cari olduğu sırada 

vukua gelen bir kaza neticesinde 
sıgorta edilen miktar azalırsa ge
ri kalan müddet için yeni bir ila · 
ve ;1c mali mesuliyet sigortası içm 
kabul olunnıı miktara ~ükseltile
cektir. Mali mesuliycl sigortaları 
nakil vasılalarımn içinde ve dı~m-

Baytari 
Hey'et 
Gitti 

da kazaya uğrıyau şahısların za- Yeni muknvele yakın. 
rarlarile dısarıcla vukun gelecek d 1 k 
maddi hasa;larn şamil olarak }.'~- a yapı aca 
pılacaktır. Hükumetimiile Yunanistan hü· 

Motörlü nakıl vaşıtalariyle se
yahat eden ecnebilerin Türkiye 
topraklarına girdikleri zaman ya
pılacak muameleye ve mali rne -
suliyetlere aid hükümler yapıla -
cak nizamnamP ile tesbit ve tayin 
olunacaktır. 

Zarara uğrıyanlar çok \'e nakil 
vasıtası. sahip veya kiracısının ö
deıniyc me<::bur olduğu miktar 
mali tazminat sigortası miktarını 
aşarsa zarara uğrıyanların sigor -
tacıya karşı haiz oldukları haklar, 

bu meblağ miktarına ininciye ka-

kumeti arasında hayvan ihracah 
için yeni bir mukavde aktoluna
cağmı \'e yakında Yunan hilku -

mcti erkanile müzakerelere baş -
lamak üzere Atinaya gidecek bir 
heyetin şehrimize geldiğini yaz -
mıştık. 

Ziracıt Vekalctı Baytar Umum 
müdürü Bny Sabri Okutman ile 

diğer. bir mtitchassısdan ibaret O· 

lan heyet, buradaki tcdkiklerini 
bitirmİ!i ve Trakyaya gitmiştir. 

şark deJcgesi Harisyadis tarafın
dan bir h~knret dnvaın açı!mı§tır 
Davacı maı uz kaldığı hakaret 1 

dolayısile 20 bin lira t.ızıninat ve 
dava ettiğı ze\·ntın pasaport kn- -------------:ı• dar nisbet dahilinde tenzil edıle-

- I cektir. Fakat sigortacı, diğer hak 

Celepler ve hayvan ihracatı ya
panlar; hayvanların nıarşandiile 
naklinde zayıfladıklnnnı ısrarld. 

nuııu mucil•ince: hcı.ric(' çıkanlma
larını iste.ııcktedir Mı.hakeme VakUJ itr vaa,:l 

... d. 

Eual 

sa. d. yakında Besoğlu ik;nci su:i: t·eıa 
mahkemesinde lıaşlaııacak':T. 1 Güoe, 6 33 

11 58 

1 29 

6 5 a --------------- 1 Ôğle 
bıı cihette o kadar izam edilmcğe 1 l"inui 14 44 .., 40 
değmez ... Biıııarlıaneleri, hapisa- I Aio;şam 17 02 l'l ~ll 

1 
·neleri dolduracak deJ'eııe,-c malı- 1 

Yatu 18 35 1 :u luklar yeti§tirerek niif usu çoğalt- ı . 
rııak ııeye yarar? .. Bu nol.:tuyı da· 1 ~s:k _____ 4 S~- ~1- 50 1 
ima göz önünde tutarsak, 1-;ısır - a:--.. .... _....-. ... __ -.. ____ .... __ ~-Jl 
ıa§tırmunm nüfus bakımmdan du Tremvay otomobile 
zararlı bir netice vermiyeceyi aıı· çarptı 

laşılır. Vatman Tabirin idaresindeki 
Biııaenaleylı, ben, Steril~ation'a 439 numaralı tramvay Topaneden 

neslin u lcihı içiıı lüzumlu ve fay· geçmekte iken avukat Camr.-lctti-
dalt olması itibarile taraftarım.. nin idaresindeki hususi otomobile 
Fakat, tatbikinin pek güç oldıığıı- çarparak otomobilin arka kısmını 
ncı da kaniim... h:ıs-ara uğratmıştıı·. 

Ct'binden küçük hatıra defteri
ni çıkardı, bir bo~ yaprak yırta -
rak, ayakta şu satırları karaladı: 

•Perihaneığıın! 

·iki gündiir geliyorum, seni 
tnılaınıyormn. Bugiin size ge. 

lirken fabrikadan acele bir e
mir aldım ve.· hemen şimdi İs
tanbula ini~ orum. Akşama 

diindiiğüın zaman, doğruca 

size gelet·cğiın. Yanakların

dan öperiııı,n 

Her zammı seni scvl'n 
Nihad Akgün 

Nihad bu kısa mektubu bir zar
fa bile koymnğa lüzum görmC'di; 
nöbetcilerden birine \'~rerek, köş
ke gönderdi. 

Nihad, ilk rastladığı trenle he
men İstanbula inmişti. 

Sirkeciden çıkıyordu. 
Nihadın beynini bir düşünce 

daha tırmalamaga başladı 
- Acaba çocuğu da beraber 

getirdi mi? 

f~te o zumoıı lıu fclfıkctin için
den ıayrılmak daha güc,· olacaktı. 

Nihad, çocuğunu kıırşı lakayd 
kalamıyacağını tahmin ediyor

du. 
Tünelden yukarı çıktı. 

Sen<leliyerek Asmahmcscid so
kağmdan Tepebaşınn !J"lktı. 

- Şu aksi şeytana bnk hele. 
Aklım aneler getiriyor?! 

Diye söylendi. 

Nihadın babası çok okumuş, ze
ki bir adamdı. Bir gün tıpkı ken
di hayatına benziycn birinin çer 
cuk hikayesi konuşuluyordu. Ni
hadın babası: 

•- Bir insanın, kendi sulbün
den gelen çocuğu - velev nikah
sız bir kadından olsun - inkar et
mesi, kendini inkar etmesi demek
tir. Dünyada bunda daha büyük 
alçaklık tasa\•vur edilemez! 

Demişti. 

Nihad, babasının bu sözlerini o
telden içeri girerken hatırlamıştı. 

sahiplerinin bulunduğundan ha -
beri olmaksızın zarnra ugrıyan -
lardan birine iyi niyetle ödediği 
tazminat miktarı, bu kazazedeye 
isabet edecek miktardan !azla o
lursa. sigortacıya diğer zarara uğ
nyanlara kar~ı. ödenen bu fazla 
ta1minat miktarınca ıııali mesuli· 
yel teveccüh etrniyecektir. 

Gerek nakil vasıtasının muta
sarrıf ve müsteciri aleyhinde ve 
gerek sigortacı aleyhindeki dava, 
kazanın vukuu gününden itiba -
ren iki sene sonra müruru zama
na uğrıyacaktır. 

i\lali mesuliyet şigortaları mu
tasarrıf veya müstecirlerin ida -
resinden me.sul olduğu nakil va· 
sıtalarının i~letilmesinden dolayı 

Nihadın içinde gittikçe del'inleşen 
bir sızı vardı. 

Acaba o - Perihanın hatırı veya 
aşkı için - bu sızıyı yenebilecek 
miydi? 

Garsona sordu: 
- Madam Margrit hangi odada 

oturuyor? 
Gaı-son derhal cevab verdi. 
- Madam Margrit Nihad, değil 

mi? 

Nihad yavaşça başını salladı: 
- Evet ... 
- İkinci katta, beş numarada .• 
- Kendisi burada mı? 

- Dışarıya çıkmıştı. Fakat, siz-
den bir iki dakika önce odasına 
döndü sanıyorum. 

Garsonla beraber ikinci kata 
çıktılar. 

Nihad, merdiven başında küçük 
bir çocuk sesi duydu. 

- Bu ses nedir? 
- Madamın çicuğu, Bayım! 
Nihad titremeğe başladı .. ayak~ 

iddia etmekte ve hayvan sevkiya
tınrn yalnız \'apurla yapılma;;;ııu 
istemektedirler. 

Müzeler u:num 
Müdür muavini 
Atinadan eehri

.mize dö:ıdü 
Bir müddettenberi Atinada bu· 

lunmakta olan Müzeler Umum 
Müdür muavini Bay ATif Mansel 
şehrimize dönmüştür. 

Mumaileyh -..ada Yunan eski 
eserleri \'e muzcleri hakkında 

bazı tetkiklerde bulunmu§tur. 

ları birbirine dolanıyor, koridor
da yürüyemiyordu. 

Demek ki, Margrit çocuğunu da 
beraber getirmişti! 

Öyle ya. Henüz bir yaşına bile 

gelmiyen küçük bir çocuğu zaval

lı Margrit Almanyada kime bıra
kabilirdi? 

Garson kapıyı gösterdikten son
ra geri çekildi: 

- Başka bir emriniz var mı? 

- Hayır. f cab ederse ben çağı-
rırım. • 

Nihad kapıyı vurdu. 

Küçük bir çocuk sesi ortalığı 

sarmıştı.. Nihadın yüreği kopar
casına çarpıyordu. 

Odanın kapısını birdenbire aç

tı .. uzunca boylu, genç bir kadın, 
kim bilir neden huysuzlaşan ve a

vazı çıktığı kadar bağıran çocuğu

nu avutmıya çalışıyordu . 

(Devanu var) 

İngiliz - ltalyan . 
nın meriyete gı 

Yazan: Ahmed ŞiikrÜ 

Londradun bildirildi;:
İngiltere ile italya nrastII 
nisanın on altısında iınzıı 
lifnanıe, nilın~ et, bu of~ 
~odcn sonra ıncriyetc g 
lunacaktır. Bıı itilllfnonıc 
enternasyonal miinaschC 
rjhnide benzeri olını) an 
ka idi. Çünkü iki de,•Jct 
name ile aııla~ınış ıılıt 
Bazı ''aziyctleriıı talınkt
rine anlaşmayı karşılıklı 
tanhlıiid ediyorlardı. }'c 

san itilafı anla~'ma dcği 
aula'iınak için bir anin 11 

Biiylc istikbale matuf 
anlaşnınnm imzalanınas 
zam eden sehchler tıntır 
Hahc · harbinin brışlangtc 
ri İngiltere ile İtalya a 
münru;ebellcr gerginle$ 
İtah·a Ilabcs harbine bn 
son;a İngilt~renin nıukıl 
le kar~ılaştı. Ve bu ın" 
gittik\·e arttı. Fransa ÖP 

~is tanın İtalya taraf ın~ııı 
na razı olmu'i iken lı1ı. 
tazyikı altında İngiliz . S 

uyınıya mecbur kaldı. lrt 
lonıasisi l\tillt·tler Ceııti) 
arkasından stiriiklcdi. B 

içindedir ki İtalya. bir 
kendisini Alman~ anın k0 

sına atarak Bcrlin • Ro 
verini kurdu. Diğer tnt 

ingiltere ve Frnnsanın e 
noktalarından biri olan j 
da Frankonun isyanını uı 
1936 ~cnesi kinde İngiliı 
müna:.ehetl~i çok had ~ 
ya girmi~ bulunuyordu. l 
gilterc ile meşgul iken 
da fırsattan istifade eder 
Avrnııad:ı \'azb·etini tıık 
yordu. Binaenale} h itab 
garb demokrasisi arasıııd 
ruısehetlerin gergiııliğirt 
çok istifaed eden Alnıau) 
tu. Nihayet Almanya 
vustıır~ ayı ilhak etti. 6 
İngiltere, Fransa, ve ger~ 
için de ağır bir darbe idi· 
darbenin en ağırı 1taly11)' 
mi~ olduğu halde iıısi! 
Fransa ile münasebetlel'ı 
olmadığı için 1\lussoliPİ· 
mazlaktan geldi. lh1111nla 

a:rni '?ekilde eınrivakikr 
da kalmamak için İtalya•• 
tere ile olan ıuiinasebetl 
aykırılığa nihayet verlJI 
munu hissetti. İngi1tered 
talya ile girişilen rd<• 
kar bir yol olmadığın• 

zümre gittikçe kun·ctl 
di. Binaenaleyh derhal 
her iki taraf için de sa 
ni aldı. Anlaşmak denıc~ 
terenin Habeş imparat 
tanıması, İtalyanın da 
dan elini kolunu çekJI' 
sırada İspanya harbi de 
nun lehine bir cereyan 
cl8n bu meselenin tasfi 
gün meselesi gibi gö 

Fak.at, hükuınetçiJer. 

sonra çOk çetin bir Jlld 

göstenniye başladılat'· 

leyh İspanya meselesi 
lemedi. 16 nisan ani " 
sonra İngiliz. - f talyaan ~u 1 
terindeki ger~iolik saıl 1 
beraber, bu münasebetle' 
bir safhaya girmedi. ti 

İspanya meselesini• r«l 
beklenirken, Almanya O · 
rupada ikinci bir darbe 
Bu, Fran.<>ayı §aşırttı. . 

~d 
bunu da Avusturya h• 
kendisine mahsu~ otan 
lıklıkla kaı:~ıladı. Fa~•~, 
İtalya ile, Jtalya da Iı 
münasebetlerini tanzin.:s.. 
istical gösterdiler. Frıı ;ıııf 
•İtalya kralı \'C Hab~ el 
ru• nezdine bir büyiİJı; jl' 
d . d. JJtl• 
ermıy,-. karar ver ı. " 

tan111 İtalyaya ilhakını ,.1' 
demekti. İtalya ispanr;;ıctJ 
gönüll~ geri çckt!· . 1 t~~ 
bunu, ispanya işının t 
doğru atılmış bir adlJll 
derek. 16 nisan itiliftJ1l.ll efl 
girmseinc nıuvafakatt-' 
Bu itilaf, Cebclüttarık'~ 
pauyadan l>aşhyarak ~-,, 
kadar Akdeniz yoJIJlfl• .. -

İ.'I,,. .. ı 

yanmadası \'e Ha~ ,.1 

deki nüfuz nuııtakııl•r~ 
(Yazısı 6 ıııc• 
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lktısadi meseleler Kaç çılık! Afaari/de 
Yeni tayin 
Ve nakiller Deri sana yiinin ısl;hı "'"'"" "'""'" ... ,,. .... 

l killer yapılmıştır. Dün alakadar· 
stQ b l d . $ b "k .. . • lara tebliğ olunan bu listeyi ya. n ll erı 'a rl atorlerı ara- zıyoruz: 

d b d l 
Muzik öğretmen okulu mezun • 

Sln Q mühim İr Q aşma !arından Rifat Turgutlu orta oku-
lıtrka . Iu müzik stajyerliğine, Kolej me-

l<a,1 ç gun evvel, Yedikul~, tirtilir. Bunlardan 2.5 milyon ki· zunlarından Mehmed Ali fransız-
. ı~~nıe k.. ·ı ki 

Hakaret 
- Aklını başına topla ben bak

kal çırağı değilim. 

!Yunan muhafaza teşkilatı 
ile müşterek mücadele 

tedbirleri alınacak 1 

Bunu söy liyen bir kundura bo
yacısıdır. Düşünen1ezsinjz ki, dü
şünseniz de bulamazsınız ki bu r 
kundura boyacısı neden bakkal 
çırağı olmağı nefsine hakir görü-

d.ı k" , osele fabrıkaların - !o tuzlu yaş bır r · mı yon - ca yardımcı öğretmenliğine, Pen- yor. 
k~1 OSeleler ve derilerimiz hak - !o tuzlu kuru 50lJ J da kuru- dik orta okulu almanca yardımcı - Ağzını topla, karşındaki los-
ı~1ır:. bır tedkik. yapm~. bunu, dur. öğretmenliğine Halide Zahid İs - tracı değil. Bugünkii günde el-
ııı.ı •l<ırlerl r • •ılım görüş - Memleketimizde koyun, kuzu, ı tanbul Erkek lisesi kimya stajyer- hamdülillab alnımızın terile çalı-•tle b· 1. •tırıışr ır ık y azı ile tesbit keçi eti yenmekte ve sığır eti ise liğine, Emel Tekin İstanbul san'at şıyoruz. 

ıı ırn. ancak Ankara, İstanbul, İzmir gi- okulu ağaç ışleri stajyeri Cevdet Sanki lostracı olmak aşağı bir 
ıçin

1

~ İaşla iki kuş vurmuş olmak bi büyük şehirlerde yemeklik ve İzmir bölgesi san'at okuluna. işdir. Ve o, terlemeden ekmek yer. 
11' l<a•dıkuleye gittiğim gün, yi- Kayseride pasdırma için sarfedi- Cağaloğlu orta okul tabiiye y_ar- Ve sanki kasab olmak bir insan 
d~r; se~hç.eşınede bulunan cTürk lir. Bu sebeble ahalinin sığır, da- dımcı ögıetmenliği·0 e Saadet, Sel- için şin imiş gibi 
nit d ıcıkr bıl'liğh ne uğradım. na, ve buzağı gibi hayvanat etim çuk kız san'at okulu resim öğret- - Beıı kasab değilim. İyi bak 
l•riJı edıkodu haline gelen ederi- daha ziyade yemeğe al~ması ve meni Mazhar Nazım Ankara İs - bana. 
~•nı1t Ve bilhassa köselelerin da - ayni zamanda ithalatın miktarını met paşa kız enstitüsüne. Bütün bunlar, nıevhunı bir ha-
li~ L·sııJığı. hakkında bir de bir- azaltmak için bu cins hayvanatı İstanbul Erkek terzi okulu Me- kareıten kendini korumak için ~lltıb· 
ı. götü 

1 
•• uınumısi Cemal Akyü.z- semirtmek ve yetiştırmek için tamatik öğretmeni Şükrü Edirne söyleıımiş müdafaai nefsin silah-

Jtıllb. ştuın. Meseleyi anlattım. hayvanat haraları yapmak ieabe- bölgesi san'at okuluna. !arı olarak kullaııılmaktadır. Ne-
b11ı8 ı uınunıı, bu hususu şöylı: der. den? Niçin? Burası anlaşılmdaz. 

gır!Şti: • 3.5- .iyon derıııin beher kilo- teri fiat vermez o da mahvolur. Şübhe yok ki ve bunu da söyle-
1\ı~ ;urltiyede başlı başına bir su tahmini vasati hesapla 10.5 ku- Müşterinin istediği fiat üzere de meğe lüzum yok ki her meslek ve 
bit~ •ıkıl eden dericilik yakıa ruşdan külliyetli paramız her se- mal çıkarır: Şu halde iyi para ve· san'at sahibi kendi işinde miiba-
l; ôf.lrnınanda, pek mühim bir mev- ne harice çıkmaktadır. ren iyi mal alır. Nitekim on iki - rek ve kudsi bir vazifenin zevkini 
fablilt ıştır. Yedikuledeki debagat Yerli hülasaların ihtiyaca kafi 1 den on dört liraya kadarerkek is· tadarak çalışır. Bu başka mesleği 

Sisam Gümrükler Başmüdürü; 
bazı gümrükcüierle memleke

timize geldi 
Dost memleket gümrÜkçüleri 

ve memleketin menfaatlerini ko -
Sahillerimizden Yunanistana ve 

mütekabilen Yunanistandan sa -
hillerimize yapılan kaçakçılığın 

önüne geçmek üzere iki hükume
tin mıişterek tedbirler alması ka
rarlaştırılm~tır. 

Bu maksadla sisam mın:akası 

Gümrükler Baş müdürü Bay A -
nastasi, beraberinde sabık baş 

katibi Pigami \ ' e Gümrük müdü -
rü ol.dugu halde Yunan muhafa
za teşkilatının bir motörile geçen 
gün <Kuşadası na gelmişlerdiı· 

rumak ve bu esaslar üzerinde ica
beden tedbirleri almak üzere mın

takai muhafaza komutanlarile gö
rüşmüşlerdir. 

Misafirler; .Kuşadası. nda bır 
gıin kalm~lar ve Cilmhuriyet bay

ramı şenliklerinde ve şereflerine 

Yerilen ziyafette de hazır bulun

duktan sonra mı·mlekctlerine 

dönmüşlerdir. 

li, ~::rı, Karaağaçta Şark de- gelmediğinden bahsediliyor?.. karpinler vardır; bir de iki yüz haklı görerek kendini ğıiya mii- .,., 

llıen A. az fabrikaları, hemen he- - Evet, memleketimizde henüz yetmiş beş kuruşa kadar erkek dafaa etmeye kalkışmak hakika- K Uç u K H A BE R L ER 
katırı ;upa derecesinde mal çı- sanayii kimyeviye bulunmadığın- iskarpini var. Her ikisi de iskar- ten zilleti kabul etmekten başka 

~ı·,~ tadırlar. dan bunların hariçten celbi lazım pin degı· ·ı mi? Hiç şüphesiz biçbiı· manası olmıyan bir manasızlık- --- ~ .~ - -··- · 
~"" b * Çemberlayn hafif surette has- * 65 yaşını dolduran öğret· •<tdı',la urad .. aki fabrikaların çı - gelmektedir. vakit iki bir olamaz. Birincinin tır. 

1 
t k "d ked 'lm kt d' 

' talanmıştır. men er e au e sev ı e c ır. da h· rı kosele deriler hakkın- K.ıbrako - Kestane - Meymuze tekmil malzemesi birinci mal ve Bu satırlar, bu tarzda konuşan- - ıl -
ltaz · h * Amerikada da kı>mi intıha- * Erzincan hattının aç ış tore-llu·· .. 1

2a at vereyı·m· hülasalarile, hamızı kibrit, hamı- birinci işçiliktir. Diğeri de ona gö- !ara hakaret olsun diye yazıldı. 
1 

d ıl 
Yuk bata başlanmıştır. ni bu ayın 5 in en sonra yap a-h~ ıı . fabrikalar lül<s deriler, zı klorma, hamızı hummas, hamızı re mal ve ona göre işçiliktir. . 
ev k BÜRHAN CEVAD * Yugoslavya ile ltalya arasın- caktır. ~n..-ı . ı öseıe, vakete, saraciye mul, hamızı !in, arsenik (zırnık) Şunu da unutmıyalırn ki a-

-"" esı k da ticaret muahedt•si müzakera- * Suriye, Lübnan ve Filistin ~İd·• roınıu kösl'le Amerikan amonyak, 9isultid, boraks, bikru- yakkabıyı giymek hususunda bil-
ş "'•sı gl" 1. . H. . . b Fl d u tına baslanacaktu. Arabiarı grev ilan etmişlerdir. İıııdj b ase, rugan yaparlar. mat dösod ~otas g ıserın, ı - gımız noksandır. Meseli\ iyi ir a- ~orya nnyanın * Ru~ _ Mançuko hududundaki Gn·v esnasınua Kudüstc kanlı 
tiler u fabrikalarda işlenen dc- ı po so!Iid da sod, dekistrin, karbo· yakkabıyı mütemadiyen giymek r u 

"• hadise dolayısilc Japonlar Mosko- hiıdıseler olmuştur. qnda b·ınevaddı iptidaiyesi hak- nat, bikarbonat dö sud, degra yağ- ve kışın yağmurlu havada giydi -

E 
" k vayı protesto etmişlerdir. * Cerrahpaşa hastanesi göz pa-laid ırıız da malumat vermeği . !arı sud muhrik, sulfat dö sud esas ğimiz ayakkabıyı kurutmak için n guzeı par ve ~den h . · ı * Radyo fiatlarının ucuzlatıl- viyonu ikmal ı,dılmıştir. ı _ ,,. .. alı değildir. ve müstahzar halinde potas ve sobanın yanına koymak o ayak - im h 

- "' ması için tedkikat yapı aktadır. * Bazı semtlerde nar tan ucuz !ah, 0sele, mülki ve askeri a- krom şapları - öküz ayağı yağı - kabıyı harabeder. Artık ondan 
1 • Ve be · h * İzmir belediye rcısliğinc tek- et satılmaktadır. Bu, rekabet yü-
'- ··• 1 rar Behcet z ıntı ıa ı mış ır. zun en u. ~. i ı'""a .. Yg. ır koşumları kayiş andin vesair Avrupada i zar edi- hayır gelmez. .. Su şehrı· oluyor u . ·1 b ed 'l . t ' .. d d' 
•Uo s k ı ı~1n taze halinde 26-34 en birtakım müstahzeratı malı - Sözünü burada kesen ve mü -

ı 1 t * Almanların Emd<•n gemisi * Bu sene yetiştirilen meyva den e inde ve anı tecavüz e - susai debagiycdir. dafaasını muvaffakiyetle başar -
llğır d --- dun Jimanımzıdaıı gcçcr<'k Kara- fidanları yakında halka dağıtıla-2 _ erilerdir. Bunlar meyanında memleketi- mış bir avukatın haz ve gururile 

1 - /\l' Fi d b' d denize gitmiştir. caktır. "'"ı· ,· . a cins vidal;i (bokskalf\ mizde yalnız İzmirde imal olunan gülümsiyerek sigarasını yakan . ory~ 'l ır e ucuz . Ü 
. ..., ç - ::ı * Denizbank Izmir sürat pos- * · skudar tramvay idarl'sine a _ ~n dana derileri. palamut hüliısası vardır. İhtiya - Cemal Akyüze sordum. 

- ' b M h 11 k 1 k talarında yaptığı tarife deği~ikli- yardım edilmediği t<ıkdirde idare-~'~ağlı a. an astarı .• vol.cu . . esyası, cımızın cüzi bir kısmına kifayet - Yerli ruganlarımızın çabuk a -~ ıe uru aca d - · J ıJ 
L' ' • _ ğinin tatbikına gcçıldiğindı·ıı şim- nin devanı e emiyccegı an aş a-:"'""d· \ake.talar ımalı ıçın taze eder. çatladığından bahsediliyor. Bu -
L"' " 24 diye kadar çarşamba günlen li - rak Dahiliyeye rapor verilmiştir. "~·· _ kılodan aşağı sıklette Balıkyağı don yağı memleketi- nun sebebi ne olabilir?. Florya yakın bir zamanda dün-

~ $ıg manımıza gelen İzmır süa'at pos- * Balkan Antantı iktısad kon-1 _ , ır derileri. mizde mebzulen mevcud olub tek- Sandalyesinde tekrar dogrula - yanın en modern ve en güzel ve 
- .vl tası, dün saat 12 de gelmiştir scyıne iştirr;k eden muralıhasları-<ı. tarı . &roken e<ya ve kundura mil ihtiyacatımıza kafidır. rak yeniden müdafaaya hazırla - en sıhhi bir su ve park ,~hri ha- . . 

1 
d' 

'il ' ' * Hususi mckteblerle ekalliyet mız Atinadan donmıi~ er ır. 11iıı lto ına mahsus deriler imali - Bu sanayiin daha ziyade ıs - nır gibi bir tavır takındı: !ine gelecektir. Hazırlanan pl5na ve ecnebi mekteblerine aid bü _ * Mütehassıslarımızdan Deniz-
5 _ Yun derileri. !ahı için ne yapmalıdır?... - Yoo .. Derilerimizden şikayet nazaran Floryada sahilden biraz M · T 

- GJ tün kararların bir arada ncşredil- bank Umum Müdür uavıni a-lli··ın .asa imali için keçi. - Derileri fena yüzülmekten pek haksız olur ... Glaselerimiz iyi 1·çerde gayet büyu .. k bir yu"zml' ha- · ı . h' K k b b h • . t · 
1 

· · 
' melerine karar ven miştır. ır ev e , a rı ınşaa ~ erını 

doru., cı Ve ikinci neviden olan yani bıçak yarası olmaktan ve ve kalın oğlak derileri buldukça vuzu inşa edilecek, yüzme müsa- * Bütün işçilerin sigorta edil- tedkik etmek üzere Belgraddan 
ta'da b llıeınleketimizde az mik - yaralı hayvanların kesilmesini iyi kalite de çıkarılmağa başlan - bakaları ve su sporları burada ya- meleri hakkındaki kanun layiha- İtalyaya gitmiştir . 
.\'\ıcrı·kulunur. Ve büyük kısmı menederek derileri nokra! · yani mıştır. pılacaktır. 
d ad sı Meclise verilmiştir. * Meksika hükıimeti Yahudi •ıı, v~ an, Hindistandan, Çin - ~elıkli olmaktan kurtarmaktır. Rugan meselesine gelince: bu Ayrıca Floryada gayet ucuza * Ankaradan dönen Prag elçi- kabul etmemiye karar vermiştir. 
lu~cu· Avrupadan getirtilir. Ü- Bunun için memleketimiz dahi - iş Avrupada da daima ayni neti - yasanacak bir mahalle ı· nşa olu- ·r · * Al ·1 d ki 
l ne · . miz Yakub Kadri bugün vazı esı manya ı e aramız a son lltı 1,d Vıden olanlar memleke- !inde köylere varıncıya kadar her ceyi vermez ... Orada da yüz, yüz nacaktır . ı t tb'k t 

' e başına hareket etmiştir. an aşmanın a ı a ına memur o-ıııJ.ıı, k· ınevcud olup kısmı aza - tarafta hayvan yüzmek usulünü elli senelik rugan fabrikaları var- ---ı-ı--- kil ed'lm 
• ıf * Veliahdin bir kızı dünyaya lacak heyetimiz teş ı iştir. ~c ı.. ,

1
. a._Yet edebilen dördüncü ıslah etmek şimdilik müşkül ise dır, ki ruganlar hakkında hiçbir 

"' ""• n~ M gelmesi dolayısile Yunanistanda Bugünlerde faaliyete geçecektir . • ··•~ııct. ı neviden olanlar lüzu - de İstanbul Ankara, İzmir ve Kay- garanti veremezler .. Binaena - naş il · t ·· k 
0 n f 4 400 sürgün affedilmiştir. * Polonya . e tıcare muza e -·•~, .... ilZla miktarda olup mem- seri gibi mühim şehirlerde olsun leyh, deri imalatımız, memlekc - ı· A ı 

t°" "' ıhtiy . . * Badema ayakkabıların etı - relerine devam edi ıyor. n aş -
~·başka b .. ac.ına kıfoyet ettık - mezbahalarda (perko) usulü ma- tiJı bu ihtiyacını oldukça tatmin Yok/ama/arı ketlerine cinsleri de yazılacaktır. l manın bugünlerde imzalanacağı 
~- •k h . Uyük miktarda ham o- kinelerle yüzerek bir kısım deri- edecek bir haldedir. ---------------\ ümid edilmektedir. 
""'l 'aba·rıce sevkolunabilir. Bey- !erimizi kurtarmak kabil olur. Fabrikalardan bazılarının Al - D •• b l d ar ı- t -' k · k h ' t" · 1 ·· 
lJı rık Un Q ro Q l R'lB 1 8.;..ı 1 ey e 1 * Ingiliz parlamentosu sa ı gu-"ııı1~k ası hariç olmak üzere - Derilerimızin ve bilhassa kö- manyadan, geçenlerde. getirttik - ~ .l:.zaltgw 

1 
nü kralın bir nutkile açılacaktır. 

ı..ı~. eı dahilinde her türlü kö- selelerimizin dayanıksız oldug· u !eri bir mütehassıs, tetkikatı ne- --- a 
d" '' rnah · 
~tt İJ;\ 5 ~;s olarak takriben iddia ediliyor, buna ne dersiniz? ticesinde derilerimizin Avrup~ Emlak bı::.nka sı ayın 25 Açık bulunan doksan lira maaş- Gümrük müfettiş-

tfo]u 1 Yon kilo ham derı - İddia edildiği gibi köseleleriıı derileri ayarında olduğunu söyle- lı Finans Bakanlığı mali tedkik 
ll)~lu bııur. Dahilde fena soyu! - hepsi dayanıksız değildir. Hakkile di. Bu da deri sana.viimizde iyi bir inde tevzi ata girişecek · ı - k · f ler~ 8r8Slnda 
taı. ıçak heyeti aza ıgına ı ıncı sını ma- . 

1 
B k , 

ıı • l.250 0 Yarası ve nokralı ola- harç verimiş ve kuyuda yatmış terakki hamlesi yapılmış olduğu- 3 aylık maaş alan eytam ve era- !iye müfettişlerinden B. Hakkı Gümrük ve Inhisar ar a an -
~~r ki b · OO kilo ham deri bulu- mış iyi cins derilerden iyi mal na işaret değil midir?.. milin yoklamalarına dün sabah - Kamil Beşe terfian tayin edılmiş- lığı gümrük müfettişleri arasın -
tlo illa undan takriben 500.000 çıkacağı tabiidir. - . ....... .... tan ıtibaren başlanmıştır. f da terfiler yapmıştır. 
~~ ~i ~~! d.eri çıkarılabilir de - Harcı noksan ve derisi fena ha- Muhatabım, işten anlaması ıti- Yoklamalara ''Yın 24 ünde ni - l!!!•ıra.•••lll•m••••m•-=1ı l Bu :ırada müfettişlerden Ab -
t;etıniıı ,;.. tnily~n kiloya yakın vuzlarda az yatan derilerde tabii barile tekmil sorgularıma sırasile hayet verilecek ve 1 Kiınunuev -

1 
y K DA I dülhak Bartoğlu gümrük başmü-

ıı'.1"1e1t llıelnalıkı ecnebiyeden ge· istenildiği gibi mükemmel mamul cevaplar verdi; ·fakat ben, aklımın vclde de maaşların dağılmasına fettişliğine terfi ettirilmiş, mü -
>':'t buÇıık cb~rıyeti vardır. Bu bir deri olamaz yani büyük fahri- ermediği cihetle, onun, bana tev- başlanılacaktır. fettişlerden Enis Kansu, Naci Te-
t~ hııtiçt nıılyon kilo taze deri- kaların hepsi de iyi mal çıkardığı cih ettiği bu ilk ve son sorgusuna Emlak ve Eytam Bankası ise lik, Zeki Şariıitoğlu, Hulusi Zidal, 
~~ven tuzıu yaş, kuru vey:ı gibi ucuz mal da çıkarır. Çünkil cevab veremedim; bilmem siz ne ise ayın 25 inden sonra tevziab j Son T e Jgrafta ıı:. 1 Suphi Ekel, Kazım Koral da birer 

• canı kurusu olarak ge - iyi gösterdiği bir köseleye ınüş - dersiniz?.. başhvacaktır. _ derece terfi etmişlerdir. 
.... ~~~...,,,,,~!!!!!~....., .............................. ~ ...... !'!!!!,~!!!!!!il!!el!!!!!!!!!!l!!l!!m ....... !!!!!!!!!!!Bl .. 11!1!!!!1!!1!!!!!!1!11!!11!1!!1 ... .ıı' ....... !!!!!!!!!"""" .... """"' ..................... ,......~ .................. ~ ......... ~"""''""""'"""~""""=""'""" ..... - ----- "l-• ~!24 

SOJ'i Tl:LGıtAra r .... : M. Sami KARAYEL 
145 ft1 'l'arlht tefribaı N o. 

~tgüzeı oir türJü Mustafaya el 
lııe. bulamıyordu 

Rıqt ' /\nadotu . 
Rı ~ llıü t . ÇOcugu, gelen, 
~'<t~~U s evıı hükumetlerden 
q 1~'1ılor tnüteınadı ve şaşınaı 
"'<t Ot4- dotayısile birbirlerinin 
llinae Rı 01ınuşlardı. 

'"ııı· naıeyh. 
d~dı~et Cd • heınşehrilerine 
l lır;1\i erler, birbirlerine 
~leti ' sırlarını açarlardı 

~ııı ncten b' . . . · 
~, "'~. ltah ırısı, dıgeri için 
'~ ra -

~.d Ber v . ugrasa hatta, can 
'"' erır . >'iilt • ~ıı .. • Yıne sır vermez-

~elt eıı:uı._ksek zulme ve en 
Q <ısyo k 

na arşı verecek- 1 

!eri cevap kısaca ancak şu olabi
lirdi: 

- Bilmeyok ... 
Mustafa pehlivan da, Matgüzel

Ie olan muaşakasını, hatta; Tokat 
kasrıan ne suretle girip çıktığını, 
ve maşukasının gebe olduğunu ... 
ve bu gebeliği saklamak için ne 
suretle tertibat aldıklarını... Pa-
dişaha, gerek kendisi ve gerek5€ 
Dilşadın azami bir surette kindar 
olduklarını teker, teker anlatmış
tı. Daha, ileri giderek, Hüseyin 
Avni Paşanın, padişah aleyhinde 

olduğu ve Mahmud Nedim paşa v" 
emsali müstevli heriflerin paşa 

hakkında yaptıkları zulmü bil -
dikleri için belki; bir yardım ede
riz maksadile kendisine candan 
müracaat ettiklerini sarahatle ve 
samimıyetle anlatm~tı. 

Abdullah ağa; paşanın son söz
lerine bir~-ok şeyler bilen bir a -
dam tavrı takınarak Mustafa peh· 
livanın anlattıklarını bK-er, birer 
söyledi. 

Hüseyin Avni Paşa, Abdulaah 
ağanın bu derece mahrem olarak 
anlattığı şeyler karşısında lal ve 
ebkem kaldı. 

Hüseyin Avni Paşa, Abdullah 
şahın gözdesi Matgüzelden haben 
vardı. Hatta; bu kızın son zaman
larda hastalanıp Tokat köşkündz 
olduğundan da malumattardı. 
Paşa; bıı malıimatı; dildadesi o

lan haznedar Arzıniyaz ustadan 
almıştı. 

Arzıniyaz, fırsat buldukça; Hü· 
seyin Avni Paşa ile buluşurdu. 

Hazınedar, tebdil gi)uek sinek 
libakkalda saraydan çıkma ihti 
yar bir Çerkes kalfasının evine 
gizlice çarşafla gidiyor, paşa da 
yine tebdili kıyafet ed.erek gizl
ce gece yarısı bu e\·e geliyordu. 
Hazinedarın, paşa ile haşhaşa 

kalıp bu evde cümbüş eylediklerı 
malüm olmakla beraber, paşayı 

sarayda dönen fırıldaklardan ha -
berdar ettiği de malümdur. 
berdar ettiği de malumdur. 

Hüseyin Avni paşa; arabacı ba
şısına: 

- Abdullah; söylediklerine na
zaran; Mustafa pehlivan emniyetli 
bir adama benziyor ... Fakat; ne 
olur, ne olmaz, etrafa dikkat et
men lazım... Pehlivanın seninle 
münasebatına mana verecekler o
lur... Sonra; adamcağızı, işimize 

yanyacağı zaman elden kaçırmış 
oluruz. Anlıyorsun ya! .. dedi. 

- Başüstüne paşam. Emir bu
yurursunuz, hiç köleleriniz kolay 
kolay yakayı ele verirler mi? 

- Dikkat ediniz... Sonra, bir 
aralık Mustafaya söyle beni teb
dili kıyafet edip görsün... Hani, 
bizim Maltepedeki gizli ev var ya! 
İşte orada!.. Anladın değil mi? 

- Ne gün emir buyurursunuz?. 
- Bir parça acele olsun... Ö -

nümüzdeki pazartesi günü öğle • 
den sonra olursa fena olmaz ... 

- Başiistüne paşam!. 

- Haydi bakalım, seni göre -
yim ... 

* Mat güzel; bir türlü Mustafaya 
el bulamıyordu. Birkaç defa; kal
fasına açılmak istedi ise de vaz
geçti. 

Maamafih; kalfası onu birçok 
şeylerden malümattar ediyordu. 

* Halk; Mahmud Nedim paşa a-
aleyhinc adeta kıyam etmişti. 

Sultan Aziz; vaziyetin vahameti
ni görmüştü. Derhal Mahmud Ne
dim paşayı sadaretten azlederek 
yerine Rüşdü paşayı sadrazam 

yapmıştı. Ve daha ileri giderek, 
düşmanı biaman olan Hüseyin 
Avni paşayı da seraskerliğe getir
mişti. 

Yeni vükela'nın içinde Mit
hat paşa da vardı. 

Sultan Aziz; eğer, Mahmud Ne
dim paşayı atıp yeni vükelayı ma
karrn iktidara getırmemiş olsaydı 
iş fena olurdu. 

Halk, Sultan Azize karşı gemi 
ağıza almış bulunuyordu. Maazal
lah, hal' meselesi meydan alırdı. 
Padişahın maksadı, halkın çok 

sevdiği Mithat paşa, Hüseyin Av
ni paşa gibı ricali mevkii iktidara 
getirerek galeyanı teskin etmek 
idi. 

Fakat; Mahmud Nedim paşa; el 
altından Valide Sultana şöyle ha
ber yolluyordu 

- Sultanım; vaziyet çok nazik
tir. Bu herifler padişahımız efen
dimizi hal'edeceklerdir. Tetik ol
mak lazımdır 

'Ocvatlll 'ar) 

i ~ ilrlezoAf 
Şeför ile vatman 

Adeta iki dü~man. Bu rckabe
tiu nereden geldiğini in<:clcn1iye 
liizum bile görnıedcn ı,İ~e derd 
yanarak hadise~·i anlatacağım. 

Sukecide Şahiııpaşa otelinin ö
nünde. Ben tramvaJdayun. Önü· 
müzde bu de otobiis \'ar. Otobüs 
duruyor, tranı'\·a;y yol isti~ or O· 
tobiis yol vermeyince traın\'a)· yü
rüyemiyor ve \:atman da~ trant· 
vay müşterileri de, hatta otobıis
tekiler hep birden otobüsıin ~ofo
rüne ~inirleniyorlar. Şoför ile 
vatntan ~ raıo,ındaki n1ünakasa, a· 
ğız ka\ıgasına varı.yor Tokata bi· 
nceeği sırada otobüsiin direkı..:iyo
nu merhan1ete geliyor. 

Yola koyuluyoruz. Otobiis. ina
dına bir öküz: arabası re\·işi ile ~:o
luna devam ediyor, onu takib et
mek zaruretinde bulunan \'(' r.ıy

lardan dıı;arı çıkabilmek hiirri~e
tinc sahih olamı;yan tran1\ d\ da 
tabij ayni ~ekilde JÜrlhneğ~ mf'(·· 
bur oluyor. Vatman: 

- Şimdi arabayı üzerine hindi
reccğ"iın ha! di~·or. 

Şoför: 

- Derdini r.tarko paşa~·a anlat! 
diye meydan okuyor. Velhasıl A
lemdar yok~unu Sultanahmcde 
kadar böyle müzib bir şoförün 

keyfine göre çıkıyoruz. Meı...tl', 

şoför ile ,·atmanın bir iddiaı.ı, bir 
anlaşmaınasıdır. lllüşterinin bu
rada zerre kadar reyi \t' menfa
ati mevzuubahs değildir. 
Şu bale göre ben. traım a~ ile 

otobüsii. n1üşterinin i~tirahatine 

değil, şoför ile \:atnıanın k~~·fine 

tabi birer malikine olarak telak
kide biln1en1 haksı:.! mıyın1! Bu a
caib rekabet.ten doğan bu ınlina
sebetsizliğe kim bilir siz de kaç 
defa rastlamış,ınızdır. Halbuki 
tramvaya olsun. otobüse olsun 
binildiği zaman verilen paTa yo
n1lmamak, i.şiınize veya hastann
za gecikmemek içindir. Şoför ve
ya "atmanın ke)'fi i~in değil. 

HALK FİLOZOFU 

Üniversitede 
Her hafta 
Vo1~0rans v~riı~cek 

liıt kenferans bu 
başhyer 

salı 

Üniversitede her yıl verilmek
te olan konferanslara bu sene de 
devam olunması kararlaştırılmış
tır. 

Bu konferanslar; her hafta Salı 
günleri saat 18.10 da ba ·lıyacak 
ve saat 19.30 a kadar sürec(.lj<tir 

Önümüzdeki Salı günü 11U'Şhur 
prof.,,,ör Sgalitzer tarafından vt 
öbür salıya da profesör Doktor 
Korsiwig tarafından birer konfe
rans verilecektir. 

1 

Birimizin derdi 
Hepimizin d9rJl 

1 
1 

Yine tramvay bel~s~ 
Hemen gün geçmiyor kı şeh

rimizdeki nakil vasıtalarından 

şikayet edilmesin. Bilhass~ 

tramvay halk mmn her dakı -
ka ıztırab çektiği şi..:ayet eyI~
diği bir mevzu haline gelmiş · 
tir . 

Gündüz halkı tık ım tıklım 

taşıyan ve bin bır ışkcnce çek
tiren şirket gece de halka baş
ka türlü zorluklar çıkarmakta 
ve azab vermektedir. Bu arada 
bihassla geceleri saat yirmi, 
hele yirmi buçuktan sonrn tram
vay arabaları müthi~ smrı !e 
azaltılır. 

Bu azalış saat 22 den sonr:ı 

göze batacak dereceye gelir. 
Gece eğlence yerinden veya 

işi icabı çalıştığı yerden eve 
geç dönmek mecburiyetinde o
lanlar bilhassa Maçka gibi semt 
!ere gitmek için saatlerce tram 
vay beklemek zaruretinde ka -
Iırlar. Üstelik te bu saatlerde 
hemen hep kırmızı araba işle -
tilu, 

Karilerimizden bu hususta 
hemen her gün şikayet mek . 
tupları almaktayız. 

Kendielrinin çok haklı olduk
ları bu mesen hakkında biz de 
alakadar makamların nazarı 
dikkatlerini celbederiz. 
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Amerika çocuklarının fahri ~ 

babası öldü 
dÜnga çocuklarının şefi Yeni 

kendini 
neler 

sevdirmek için 
yapmıştı?. 

James Doyle kimdir? 
A ınerikanın en meşhur cücele

rinden binbaşı James Doyle, bir 
çocuk beşiği kadar küçük karyo
lasında ölü bulunmuştur. 

James, 70 yaşında idi. Vaktile, 
meşhur cüce Tom Pus'un arabacısı 
idi. Onun miniminicik arabasmı 

idare ediyordu. B oyu ancak 1 
metre 4 santim idi. 

Nevyorkta mezbahalar civarın
da doğmuştu. Anasının ve baba
sının boyları normal idi. 

Patronu ve dostu General Tom 
Pus'un 1883 de vefatı üzerine bir 

müddet bir beygir kiracısının ya
nında yazıcılıkla çalıştı. 

Tom Pus'un karısının, sirkte ça
lı~mak için bir partönere ihtiyacı 
vardı. James katibliği bıraktı ve 
madamın menajeri oldu. Bir riva
yete göre bu miniminicik kadına 
gönül de vermiş ve şuhluğundan 

şikayet edermiş ... 

Binbaşı James, 1898 de Avrupa
ya geldi. Bilhassa Almanyada bü
yük bir muvaffakiyot kazandı. O 
zaman henüz meçhul olan zenci 
şarkılarını söylüyor, halkı 3ül -
dürüyor, eğlendiriyordu. Bu sıra
da bütün A'Tupa payitahtlarını 

dolaştı. Kraliçe Viktoryanın bile 
huzuruna çıktı; kraliçeden bah
sederken: 

- Çok güzel bir kadın• ... 

Derdi. O za~an veliahd olan 
7 nci Edvard'a takdim olundu. 

CÜCELERİN LİDERİ 

J ames, çok çabuk kızar, yoktan 
, kavga çıkarır, fakat çok hoşsoh -

bet bir (yarım porsiyon) adamdt. 
Son kırk sene zarfında N evyor • 
kun en tanılan bir siması oldu. 
Birçok klüblerde aza idi. Fakat 
birer birer hepsinden istifa etti, 
birçolkarından da geçimsizliği yü
zünden kapı dışarı edildi. 

Son zamanlarda görüştüğü bir 

gazeteciıe şu beyanatta bulun 
muştu: 

- Mali kriz çıkalı cücelerin 
vaziyeti bozuldu. Amerikada ha
kiki cüce olarak 60 kişiyiz. 40 ımız 
işszidir. Cücelerin, boyları küçük
tür, fakat mideleri yemek ister. 
Üst ve baş, ev kirası da başka. 
Çocuk elbiseleri de pek ucuz de
ğil. Son zamanlarda yabancı 

memleketlerden gelmiye başlıyan 
cüceler az bir yevmiye ile çalış -
mıya başladılar. Bunların faaliye
tine nihayet verilmesi için hüku
mete müracaat ettik. Bu müraca
timizden bir netice hasıl olmazsa 
Vaşingtona gidip cümhur başka -
nına şikayet edeceğim ... 

Amerika cüceleri reisi Binbaşı 
J ames, kısa bir hastalıktan sonra 
sönmüş, gitmiştir. 

HüTILER:4 
Almanyayı kurtara

cak bir adam 
(Dünkü sayıdan devam) 

Politika mücrimi olarak Adolİ 
Hıtler nisanda Lansberg kalesine 
hapsedilmişti.. 

Adolf Hitler burada bulunduğu 
o zamandanberi hapishanede hal 
ve hareketi çok iyi idi. Yal
nız kendi hal ve hareketi itibarile 
iyi olduğunu göstermekle kalma
mış, diğer mahküm arkadaşlrı Ü· 

zerinde de iyi tesirler icra ederek 
onların hal ve hareketlerini düz
gün olarak tutmağa muvaffak ol· 
muştur. Söz dinlemesi, nezaketi 
itibarile şayanı takdirdir. Kendisi 
hiçbır zaman şikayette buluna -
mamıştır. 

Hitler şüphesiz ki bundan son· 
ra da politika hayatına dönecek
tir. Başına geçmi~ olduğu hare -
ketleri yeniden kuvvetlenmesi için 
çalışmak, düşünmektir. Lakin 
bundan sonraki faaliyetinde hü -
kümele karşı isyan şeklinde de -
ğil, kanunun müsaade ettiği yol
lardan giderek gayesine varmak 
istiyecektir. 

Yukarıda söylenen keyfi
yetleri nazarı dikkate alarak Hit
lerin kısa bir zaman zarfında tah
liye edilmesini temennisindeyim. 

İşte hapisane müdürü tarafın -
dan yazılan mazbata üzerine Hit
lerin 1 teşrinievvel sıralarında 

tahliye edileceği anlaşılıyordu. 
Fakat şu da var ki Hitlerin tahli
yesine itiraz edenler de yok de • 
ğildi. Her halde şahsi birtakım 
garazlar neticesi olacak ki birta
kımları da Hitleri hapishaneden 
çıkarılmasını hiç istemiyordu. 

İşte bunun tesirile olacak ki 
Hitler hapishaneden istenen za -
manda, yani. mahkümiyeti bitme
den tahliye edilememiştir. Hitlec 
yine hapishanede kaldı. 

Hitlerin arkadaşlarından diğeı

bazı mahkumlar tahliye edildi. 
Bunlar ark -..J·ında diğer arka -
daşlarını bırakarak çıkıp gittiler. 

Hitler kendisinin tahliye edil 
mesi üzerine arkadaşları tarafın
dan gösterilen teessür karşısındı. 
pek ~akin duruyor, metanetinin 
bozulmadığını gösteriyordu. Tek -
rar hürriyetint kavuşmak için 
nekadar büyük bir ümit beslediği 
belli ise de artık tahliye edilip • 
edilmemesi bahsi üzerinde dur -
mağı hiç istemiyordu. 

Hülasa her vakitki gibi halinde, 
tavrında bır değişiklik görülmü 
yordu. 

Günler, haftalar ve aylar geçti 
Hitlerin tahliyesi etrafında ha
pishane müdürü tarafından veri
len m,azbatanın neticesi ne oldu? 
Bu ancak kanunuevvelin 20 inci · 
günü neticelenmiş oldu. 

20 Kanunuevvel sabahı saat on 
birdenibire bir haber geldi. Hit!er 
artık koyverilecekti! .. 

Bu söz derhal duyuldu, Mah -
kumların bulunduğu hücresi ara
sında hemen yayıldı. Artık herke, 
bunu öğrenmişti. 

Bunun üzerine artık büyük biı 
sevinçle herkes lı:onuşmağa başla. 
mış, bütün arkadaşları gelerek 
Hitleri tebrike koyulmuşlardı 

Herkes onu içeriden gelen bi, 

Müstemleke meselesi 
Eğer Almanlar Garbf Afrikada 

HIKAY 
Susuzluk!. 

müstemleke isterse büyük 
Avrupa devletleri 

Yazan: Recai SANAY 

Akşam .. hava kararmak üzere .. 

Cenubi Amerika'da müstemleke 
isterse Amerikal,lar müşkül 

vaziyette kalacak lardır. 

Haydarpaşa vapur iskelesine }\e
nüz yanaşan vapurdan çıkan ka
labalık, kesif bir yolcu kütlesi .. 
birbriini iterek çıkıyor, gara doğ
ru akın ediyordu. Gar, bir anda, 
vapurdan ve o sıra gelen trenden 
inen yolcularla dolmuş ve .. her
keste mütelaşi hareketler .. tren
den iskeleye, iskeleden trene ko
şanlar .. 

Gelen tren, banliyö değil, pos
ta idi. Bu ara, bu kaynaşan kala
balık içinde bir genç kadın va • 
purdan çıkıp hareket etmek üze
re olan Pendik trenine yetişmek 
için hızlı hızlı yürüyor.. gardan 
çıkan yolcularla göğüs göğüse gel
memek için iki tarafa inhinalar 
yaparak ilerilerken birdenbire bir 
çarpışma.. ve .. tiz bir kadın kah
kahası.. Trene yetişmek için hızlı 
hızlı yürü yer. genç kadın; Han
dan .. kiminle çarpıştığını görmek 
ve: 

Ortada dönen rivayetler çok ma 
nalıdır. Yeni gelen Avrupa gaze· 
teleriniı:ı yazılarında da bu görü -
lüyor. Ortada şöyle bir sual var: 
Almanyanın müstemleke dava

sı nereye varacak ve bilhassa İn -
giltere bu dava· karşısında nasıl 

bir vaziyet alacak? 
Nmuml harpten sonra Alman -

yanın elinden alınmış olan müs -
temlekeleri tekrar kendisıne ve
recekler mı, vermiyecekler mi di
ye düşünenlerin karşısına şimdi 

şöyle bir mesele çıkıyor. Alman -
yanın müstemleke davası sadece 
İngiltereye, Fransaya taallük e -
der?. Afrikada başka devletlerin 
müstemlekeleri vardır. Eğer Al
manya memnun edilmek isteni -
yorsa bütün bu müstemleke sahi
bi devletler toplanır, bir karar ve
rirler; denmeğe başladı. 

Bunun manası ne olduğunu u -
zun uzadıya düşünmeğe hacet 
kalmadı. Cenubl Afrikadaki İn -
giliz dominyonunun milli müda -
faa nazırı geçerken, tayyareye bi
nerek memleketinden kalkmış, 

Avrupaya gemilş ve Portekize, 
Lizbona gitmiştir. Bu seyahat po
litika aleminde nazarı dikkati pek 
ziyade celbeden bir keyfiyet ol -
muştur. Birkaç bakımdan şöyle kl: 

1 - Cenubi Afrika dominyonu 
ergeç kendisin etaallıik edecek 
bir meseledir. Londranın ne va 
kit konuşmağa başlıyacağını bek
lemeğe üzlum görmeden doğru -
dan doğruya teşebbüslerde bu -
lunmağa ve müstakbel müzakere
ler için zemin hazırlamağa karar 

vermiş bulunuyor. Bu vaziy~t ise 
Londra ile dominyonlar arasın -
iaki münasebatın hal şekline dair 
•İr fikir verebilir, Harici mesele
lerde de kendilerine taalluk eden 
bir şey olunca do ' inyonlar alfı -
kadar yabancılarla doğrudan doğ
ruya konuşabilecekler demektir. 

2 - Cenubi Afrika dominyonu
nun milli müdafaa nazırının Liz-

duygu ile tebrik ediyordu. 
Onu Landsberg kalesinden alıp 

götürecek olan otomobili daha 
gelmdeen evvel Hitler bu teb
riklere mukabele ederdi. Arka 
daşlarına veda etmesi lfızım geli
yordu. 

Hitler arkadaşlarına veda etti. 
Bana da keı\iisine karş gösterı:nij 
olduğum muamefoden dolayı tı:. 
şekkür ediyordu. 

Hitler otomobile bindi. Ladsberg 
kalesinden uzaklaştı. 

O gittikten sonra hapishane ma. 
dürü bana şunları söyledi: 

- Eğer bu memleketi bir gü.ı 
yine kaldırmak, yükseltmek mü. 
yesser olursa bunu yapacak olan 
adam işte budur!. ... 

bonu zıyareti cenubi Afrika hü -
kumeti ile Portekiz arasındaki 

münasebat sıkıdır. Çünkü P~rte
kizlerin Afrikadaki müstemleke
leri cenubi Afrika domhıyonuna 

komşu bulunuyor. Şimdi cenubi 
Afrika milli müdafaa nazırı 

Pirarı'nın fikrine göre Almanya
ya Afrikada müstemleke "'ril -
mek lazım geliyorsa... Umum' 
harbden sonra Almanyadan alın
mış olan ve galipler arasında tak
sim edilen müstemlekeleri tekrar 
Almanyaya verilmesini doğru bul
muyor. Onun için Lizbona seya -
hatinden maksad Almanyaya bir 
ctaviz• vermek, yani Portekiz 
müstemlekelerinden bir parçasını 
vermek kabil olup olmıyacağının 
anlamak içindir. 

3 - Bunun için hatıra gelen ça
re şu imiş: Almanya Afrikadaki 
bugün Portekizleri elinde bulu -
nan Angola müstemlekesini satın 
almalı, yahud ta Almanyaya bir 
takım iktisadi menfaatler temin 
etmeli. 

Bu fikirler evvelce çok defa 
mevzuu bahsolmuştu. Fakat şim
di görülüyor ki ciddi surette na
zarı dikkate alınarak tetkik edil· 
mektedir. 

914 te umumi harb başlamadan 
az evvel Almanyanın Afrikadaki 
müstemlekeleri mevzuu bahsol -
muş, Almanyaya Afrikada daha 
ziyade müstemleke vermek bahsi 
ortaya çıkm\ş!ı. Çünkü Almanlar 
o zaman Afrikada büyük bir im -
paratorluk kurmak istiyorlardı. 

O zaman Portekiz müstemlekele -
rinin Almanlara verilmesi söyle
niyordu. Şimdi yine bu eski ba
his aşağı yukarı ayni suretle tek
rar ediliyor demektir. 

Fakat şu nokta var: Avrupa ga
zetelerinin Lizbon mehafilinin ne 
düşündüğüne dair aldıkları ha -
berlerden çıkan neticeye göre 
Portekiz hükumnti Almanyayı 

mPmnun etmek için Portekiz müs
temlekelerinden ne suretle olursa 
olsun yer ayırıp razı olacağa ben
zemiyor. Çünkü, diyorlar, Porte
kizliler bu müstemlekeleri vakti
le Almanyadan almadılar ki şim
di tekrar Almanyanın mmenun e
dilip edilmemesini düşünsünler. 

Portekiz hükumeti reisi doktor 
Salazar bu mevzu üzerinde her
hangi bir müzakereye giremiye • 
eeğini şimdiden anlatmıştır. 

Portekiz başvekili bu münase -
betle şunları söylemiştir: 

Alman devlet reisi evvelce va
ki olan beyanatında şunu tekrar 
etmişti: Almanya ancak kendisin
den alınmış olan müstemlekeleri 
istemektedir. Evvelce kendine aid 
olmıyan yerler üzerinde hiçbir 
iddiası yoktur. Onun için şimdi 
Portekiz hükıimeti de icab ederse 
Her Hitlerin bu sözlerini hatırla
tacaktır. 

İşte Portekiz hükumeti noktai 
nazarı böyle gösteriyor. Onunçin 
Lizbondaki görüşmeler, hududu 
ancak cenubi Amerika dominyo -
nu ile Portekiz hükum~ti arasın
daki münasebat üzerine konuş • 

maktan ibaret kalıyor demektir. 
Umumi harbden sonra Fransızlara 
geçen eski Alman müstemlekelerı 
Kameron üzerinde şimdi Alman
yanın hak iddia edip etmiyeceğl 
ciheti de Fransızları alakadar et
mektedir. Fransızlara göre yirmi 
scnedenberi Kameronda Fransız
lar çok uğraşmışlar, burasını a· 
deta tanınrnıyacak bir hale geti -
rerek yeni baştan vücude getir -
mişlerdir. Onun için şimdi böyle 
hazır bir müstemlekeye konulu r 
da Almanlara vermeğe hiç razı 
olcağa benzemiyorlar. 

Bilakis bugün Fransızların dü
şündüğü şudur: Fransanın vasi 
bir imparatorluğu vardır. Dünya
da müstemleke itibarile İngilte -
reden sonra ikinci olarak gelen 
bir imparatorluk ki birçok servet 
ve kuvvet membalarına malik bu
lunuyor. Fransa bu imparatorlu -
ğu işlenecek, oradaki kuvvet ve 
servet membalarından azami isti· 
fade edecek. Onun için Almanya
nın bugün Fransaya geçmiş bu
lunan herhangi bir parça müs -
temleke üzerinde bir hak iddia 
etmesi karşısında Fransa hemen: 

Hayır, burasını veremem!. .. 
IJ)evamı 6 ıncı sahifede) 

- Pardon! 
Demek için başını kaldırıyor ve 

ani bir sevinç heyecanile haykırı
yor: 

- A .. Seniha ... Ne zaman gel
din? .. 

Seniha, Handanın şaşkınlığına 

ikinci bir kahkaha ile mukabele 
ederek: 

- Şimdi .. dedi. Bu trenle ... 
Her ikisi de, bir anda, kalaba

lığı unutarak kucaklaştılar. Han
dan birden kendini topladı: 

- Haydi Seniha, dedi. Trene 
yetişelim .. bu gece İstanbula git
me .. bizde kal . • 

- Olmaz! .. 
- Olur ... 
Bir e!ile Senihanın paketlerin

den ikisini alarak diğer elile onu 
trene doğru çekerken: 

- Sana mühim söyliyeceklerim 
ve .. arkadaşlığına pek çok ihtiya
cım var ... 

* Tren çelik raylar üzerinde 
muntazam bir ahenkle ilerlerken 
iki genç kadın konuşuyordu: 

- Nasıl oldu da kendini kaptır
dın?. Sen genç kızlığındanberi 

•sadakati. prensip edinmişsindir .. 
senden hiç umulmaz doğrusu ... 

- Haklısın .. fakat, dinle Seni
ha .. anlatayım .. o zaman hükmü
nü ver ... 
Handanın güzel yüzünü, mağ-

A şk Üniversitesi 
.................................. ~~~-----------

L on d r a 'da aile saadeti düsturu 
tesbit edildi 

liniversitege kimler devam 
edebiliyorlar?. 

B uctüstür, 5 şilın. pıu 150 xu
ruş. Bu parayı verdiniz mi, on 
konferansta bulunmak hakkını 

kazanıyorsunuz. Ve bu konferans
larda aşk, izdivae ve aile saadeti 
hakkında tam bir fikir edinebi
liyorsunuz. (Aşk Üniversitesi) son 
iki gün zarfında çok büyük bir 
rağbet görmüştür. 

Müdavimlerin ekserisi yaşlı 
kızlar, köy papaslarıdır. 

Ruhiyat mütehassıslarından 

doktor Grifit uzun blı' konferans, 
vermiş, çiftlerin her hususta dok
torlar, papaslar veya akrabaların· 
dan tecrübe sahibi birinin reyini 
almadan bir işe teşebbüs etmeme
leri, bir şeye karar vermemeleri, 
kendi menfaatleri iktizasından ol
duğunu anlatmıştır. 

Sayın doktorun fikrine göre 
aşkta muvaffak olmak için şu 

şartlara riayet 18.zımdır: 

1. - Hodbinlikten vazgeçmeme
l i, 

2. - Hayat arkadaşının şahsiye
tine hürmet göstermeli. 
Kadınlar, hususiyetlerini kay • 

betmemelidir. Karı ve koca ara
sında teklifsizlik iyi bir şey değl
dir. Samimi,veti öldürür. Evliler 
biribirlerine, nişanlı iken nasıl 

muamele ediyorlarsa yine öyle 
da\'ranmalıdırlar. Mesela, zevc, 
ara sıra bir demet çiçek, bir kutu 
çikolata ile karısının gönlünü al
mıya çalışmalıdır. 

Konferans, aşkta bedbaht olan
lara yardım merkezleri tesisine 
karar vermiş ve dağılmıştır. 
Aşkta felakete uğrıyanlara ki

tablar gönderilecek, hususi tavsi
yelerde bulunulacak• :r. 

mum bir sis kaplamıştı. içli 
··ı e 

alev parçası gibi yanan go 
!arak anla:tmıya başladı: Jdıl 

- Evleneli üç sene 0 

buçuk yaşında bir de çac iY 
var .. hayatca sıkıntı çek!ll 1 k dO kocamın maaşı oldu 5a ne 
Fakat gönül üzüntüsu o!U 
yat insana zindan oluyor·~1 
de kadınsın; aldanmanın, 

.. te!ll 
manın, her zaman, rnu 
aldatılmanın ne kadar acı 
ğunu bilirsin... . 

- Ya .. demek, kocan sen• 
tıyor?.. ., 

. . Pe 
- iki senedenberı ... 

kadınla değil; birçoklarile· 
zamanları tahammül etti!ll~ıl 
vazgeçer diye.,. N afiJe. ·· 

0 vurmadım· hala da vurınuY. • t· ı 
çünkü büsbütün izzeti ne ' 
da etmiş olacağım... J;la 

Altı ay evvel, bizim , 
nişan gecesinde, • .. bu geni~ 
görmüş.. kendi kendin• a 9

0 olmuş .. benim hiçbir şeyd~ 
berim yoktu .. aylardanberı 
ne vasıtalar koydu, nel•\. 
neler ... Hiç ehemmiyet ki 
dim. Kocamın bütün yaptı 

11 
rağmen kendimi, namusuııı 
etmek istemiyordum. 

1 
Bir ay evvel; gerek ınek 

rile, gerek araya giren bır ~' 
daşım vasıtasile fevkalAde 1 
na dayanamıyarak, bu gen~ 
gün, buluştum; bir saat ka f 
başa kaldık .. bu bir saat ıa r 
artık benimle meşgul olın8 

benden ümidini kesmesiıle n 
güzel bir nasihat vermekteıe 
ka bir şey yapmadım! .. ouu~ 
genç ... İtiraf ederim ki .. ııı 1) 

met için, kendimi çok guÇ 
tim... 1 

Evvelki gün, ondan ye~, 
mektub aldım. Koeaznırı• 
lunda, bir apartımanda, ıne e 
oturduğunu bildiriyordu .. n, 
i:iğrenmiş bilmem .. sanki bS~ 
ni bir şey haber veriyorın 
yana yakılan anlatıyor ve") 

·ııa 
acıyordu. Mektubunun ııı i 
de bendl'ıı bugün için söı/, 
du... Kocam bazı gecele el 
fe• yi bahane ederek eve ~ 
di. Dün gece de yoktu .. • 

1
, ! 

kadar, göz yaşlarımla ~ 0e 
kalbim, alev bir pençe içın 

1 
k ker ranarak o mektubu aç ·e 

dum bilmiyorum.. o gece ~)r~ 
si gün mektubda tayin e0\., 
luşma vaktinin iki saat e., 

(Devamı 6 mcı sab ; 

TAKSIM SiNEMA 
Bu Akşaııı, 

Büyük vP yeni progr~:;: 
iki büyük Fransız yıl 

KATE NAGY ve
1
,
1 JEAN MURA 

temsilleri 

y 

~ 
ı•'I 

P Ri'N Sl E'ITT ~ 
G E C El E.~.!~, 

Lüks içinde g<'çeıı bıı; 

maceralarını gösteren rrı'' 
film. İlaveten: Ekler JU ,ıııl 
Ycrlerınizi evveldell 

Tel: 43191 
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• :Halde bir gece .- 1 . 

Güzel kadın mükemmel 
casus teşkilatı 

.. ............................. ... 
İParisin midesi nasıl dolar IREN DÜN 

~vruııanın hangi memleketi böyle Paris bir günde ne kadar Nasıl yıldız oldu._ S!~~maya gelin. 
bir teşkilata sahibdir? ' • • ceye kadar geçırdıgı maceralar 

·~:";:o gö•tilmok" '"" .,_ 
2 
:;,,, .. ,. <»~mm odobHo _ et' sebze ve sa ı re y ı yor ? 

~Uıtıi harbUhakemesi dolayısile cek gibi şeylerden değildir. Sene-
casııs f de ve harbden sonra- de ancak 1.000 İngiliz lirası tuta -
b aaliyet' t İ .. k u•tın~- 1 e rafında ngılız biliyormuş. 

·~ Uü Vc 'd .lazııa · nı en şayanı dik- Her tarafa casuslar yollıyan 

~ &ıı~ar ~ıkmağa başladı. belli başlı memleketlerin hiçbiri 
<ı ~lık ş son aylarda Avru - öyle bol keseden adamlarına para 

le •ıtır ua gelen buhran dolayı • verir gibi değildir. Bunun eskiden-
~ l!e a Yeni bir harb çıkması beri tuhaf tuhaf misalleri vardır. 

u O z rı geldiği günler ol .. Şayanı dikkat bir nokta. Çünkü 
;ııetiıı ~:i~n muhtelif memle- çok kere para sıkıntısı yüzünden 
Ci n faali . barat şebekeleri ye- bir casus en mühim bir işi yarıda 
t ~ gazet ~ete geçmiş oldu. İn- bırakmak mecburiyetinde kalır -
~"-'i"<d e erınde yeniden çıkan mış. Eski Almanya imparatoru 
'i:taı an bahisle dünkü cSon nun itimat elliği ve belli başlı bir 
~t 'ta bir h"l" "ıziiıı u asa vardı. Fa - casus vardı. Ştaynhaver isminde-
! ••n bu alt tarafı bugüne kaldı- ki bu casusta daima kendisinin 
~~: na şu suretle devam edi- parasız bırakıldığından şikayet 

edermiş. Bundan evvel İngifö 

1. "ııa -- --~ -
ı llya 
iileı~n ~ ~e Çincte ougtln glz
~t '~Yı 2 tıhbarat şebekesi İn
tlıı- tıı:ısta.t~ooo İngiliz lirası ka. 
i~ Çtıııkii b n kurtarmış olmalı • 
l tı harap 

1 
u ınemleketler harp 

't~·"llıaralo ıııuştur. İngilterenin 
~~! ı\Iıııa~l:skeri istihbarat dai
PI~ arııı l'en·rın, İtalyanların ve 
la,, !atını b ı top, tayyare ve tank 
,~. u ın 

buı • elde · emJeketlerden ko-
.ı. "11tıy0td etınek fırsatına malik 

L ~tu U. 
"''Jıı Pada b. !• ın ırçok casus şebeke-
''"·- o:vnad -~t """ 04 ıgı en mühim yer 
1~ ille a gerektir. Geçen sene 
tıııul<ı'.ll•Şt~lckette birçok casus 
, tııı " Bunların miktarı 
.,. <>arbd 
~ l<ıtfınct en evvel on 

11daıı "oka ele geçenlerin mik
ı"~ > tuı F 

t n e llıııhk: ransada 936 se-
v '1ııktıır, 

20 
uın edilen casusla

!<; l'rıııtııi h 4 kışi idi!. 
ıg,,t, ıırp 

ı~. ı casu esnasında binlerce 
'" .. s olın tın °ldii•u" l uş, bunlardan bir 

•ıı • ın .. 
~.,. ıııu·s b· uş, bir kısmı zen -
, <ı· 1 .. ır k 
.. il llıahve\ _ısmı eline geçen 
'-ı- <ie\'a-1 mış, fakat hakika -

•n '" ı b· ı,,_ il tııış oJ ır surette şöhret 
~nq0 ugiiıı g~~:a,' Pek az kalmış
~ltl Çalısa 

1
· ıstıhbarat şebeke-a, . n ar 

ı\l ~k arasında sivil o-
h~ tııanl 8>-dır. 

'n arın 
'ııı. •n 8•J· Casus şebekesinde 

b ·1 ınl . . 
~•nı eitos;nd:ı ın Ingilizleri ca-

ıo_kt <likk~t f kıler arasında da 

ı ı\ı2<Iır, arklar göze çarp _ 
n '"aıı1 
b .Rıt;,l arın k 
i "~"~ :rinki ul!andığı usulde_n 
liıı, tıı,_ t• arasındaki fark ta 

•lın 'CSt•l' b 
.\ıın_ a bak " unu anlamak 

h. "Gt• • ınak k'f'd· ..-, " ısrh a ı ır: 
t.. · 'eaı. ı barat · 
~ı Ilı ~ olan h Şl'lıckesi isine 

~~. •Itsact er rastgele! .-,- ,_ ., ına .. 

1 
ır :etitdiğ· gore kul!cı "" , , 

'l"t an; h 1 malumatı "irr. . 
"l it ari ~ . u ~ 

ı}' ita llıaktadırçten adam tutarak 
·k~ t ln . 

ıı.. i lı(; giltere . . 
~ r Yln ıstıhbarat şe 

~l ''d ' :Vap -
, ııı,. lıda d ınıyorınuş: Eski-
"" ..,, "ı. ' on 
' 'I ''•11ı anmada h. t tfil ... C'r~ ış, ern(! ızme 

~ikVe:ya aııııaktad·ktar subayları 
.. k,l <loıı-;, ır. Bu eski ka-
"'i L b· · SUb t,~ ."iltrı '_r husu . a;-lnrını şayanı 
ı. •ıo esıq· sı;-eıı de b' k 
<QJ ''et; ''· Su . . ır aç 
Ilı a,. il; 1 ıı-ıekted· dılın kendileri-
tı~~e l~;lh olın ır. ~u işleri öyle 
l.ı ı~ R•· lıı~ 1'.ıkadıgını ise söyle-

b <oı tıır y· . 
~, a!,tl ~Sinin . ıne bu In-
·~ •rs verd"· ~lı oılırı a btvı ıgı malılma-
~•~ı- t ta 'sı ·leb eski subaylar-

~ a. .. l .:ı: 

"~til rat sebekesine l't\ ,. 
ucreı le öyle 

matbuatında casusluğa ve casus -
lara dair pek şayanı dikkat yazı -
lar neşreuilmiş, umum harpte ce
reyan eden mühim casusluk vak'a
larının kahramanlarından bahso
lunmuştu. cSon Telgraf, bu me -
raklı yazıları o zaman hülasa et -
mişti. O zaman da uzun uzadıya 

anlatıldığı üzere 1914 umumi harp 
başladığı zaman İngilterede bir
çok Alman casus yakalandığı gibi 
Alman casuslarının her sahadı. 
muvaffakiyetsizlikleri görülüyor
du. Harbin ilk zamanlarında ne -
den Almanların böyle istihbarat 
cihetinden muvaffak olamamala 
rının sebebi şimdi tekrar mevzuu 
bahsoluyor. 'Kayserin en itima' 
ettiği, bellibaşlı casusu k,endisinc 
az para verildiğinden şikayet e -
derdi. İş göremediğini söylerken 
bu halde olan yalnız kendisi de -
ğilmiş. 

Harbin başlangıcında Atman ca. 
suslarının kendilerinden bekleRen 
muvaffakiyeti gösterememiş ol -
masının en büyük sebebi kendile
rinin para hususunda çektiklerı 

sıkıntı olmuştur. 

• • 1914 te umumi harb başlar baş-
lamaz Londrada olsun, İngiltere
nin diğer yerlerinde olsun neka
dar Alman casus varsa bunları 
harb edilir edilmez bir gün, mey
dana çıkarmak kabil olmuştur. 

Neden böyle olmuş?. Çünkü 1n
gilterede nekadar Alman casus 
varsa hepsi daha çok evvelden 
İngilizlerce malı'.ım idi ve her yap· 
tıkları takip ediliyordu. Onun için 
Alman casuslarını birer birer 
meydana çıkarmak zor ol -
mamıştır. Bunların çoğu berber -
lik ediyorlardu. Ne gariptir ki 
Alman imparatorunun Londrayı 
bir kere ziyaı et: sırasında bera
berinde bulunan ioJ.eri gelenlerden 
biri gitmiş, bu berberlerden birini 
bularak onunla konuş nuştu.Bu hal 
zaten imparator ile maiyetinde -
kileri adım adım takip etmekte o
lan İngiliz istihbarat şebekesi için 
meçhul değildi. Halbuki düşünü -
lürse imparatorun maiyetındeki 

ileri gelen bir adamın gidip gö -
rüştüğü berberler ise Londranın 

pek uzak bir köşesinde bir mahal
lede idi. Bunun nazari dikkati 
celbetmemesi kabil değildi. · 

(Devamı var) 

Saat, gece bir!.. 
Bir fincan daha kah ve içtim. 

- Zira bu gece sabaha kadar uyu
rruyacağım. - Sonra evimden çık
tım. Hale gideceğim. 

Malerb caddesi tenha. Kimseler 
>ok. Yalnız bir dizi araba ... 

Bütün bu arabalarda çiçekler, 
F " analar, prasalar, havuçlar, en
ginarlar dolu ... 

Arabalar, kendi kendine süzü
lüı:ı gidiyor. Arabacılar uykuda. 
i !ayvanlar, sevki tabii ile halin 
yolunu takib ediyor. 

Gecenin bu saatinde, bütün Pa
ris kapılarından binlerce araba, o
tomobil geçiyor. Hepsi de hale gi-
diyor. 

Civar bahçelerden, bostanlar -
d ın toplanan meyvaları, çiçekleri, 
' ·bzeleri şehre getiriyor. Yalnız, 
arabalar değil, trenler de, kam
y0nlar da Fransanın dört bir kö
şesinden, bilhassa deniz kıyıla

nııdan balık, istridye, midye gibi 
şeyleri tR§ıyor. 

Bir taksi beni halin yakınına 

bıraktı. Son günlerde Paris bele
diyesi halleri kaldırmıya karar 
vermişti. Sonra neden ise vazgeç
ti. Acaba bir gün bu da, birçok ta
rihi binalar gibi tarihe mi karışa
cak? ... 

Hal, cParisin midesi• dir. Bu 
mideyi boş bulundurmak imkanı 
\'ar mı? ... 

Saat 1 i 30 geçiyor. Birçok a
damlar sessizce, tıbkı bir otomat 
gibi kamyonları, arabaları boşal
tıyorlar. Sepetler, sandıklar elden 
ele uçuyor. Halde faaliyet, hayat 
başladı. 

Tamam bir saat, sebze yığınları, 
meyva sandıkları arasında dol"§
tım. Kasab dükkanları da açılı -
yordu. Kocaman s ığırlar, dana -
!ar, k_eskin bıçaklarla küçük kü -
çük parçalara ayrılıyor. Çengel
lere asılıyordu. Ciğer, ayak, baş 
ve barsak dolu el arabaları sokağı 
dolduruyordu. 

Dükkanlarda binlerce kadın ve 
erkek makine gibi çalışıyordu. 

Kahvelere girmenin; tezgah ba -
şında bir kahve içmenin imkanı 

yok. O kadar kalabalık ... 
Hal kahvelerinin tuhaf tuhaf 

isimleri vardır: Margarit, A Baba, 
Domuz ayağı, Sigara içen köpek, 
ve altın sümüklüböcek, iliıh ... 

Bu kahvelerde, iş arasında a
cele bir kahve, bir rom içilir. Ta
bii ayakta ... 

Daha sonra, toptancılar, kabzı
mallar bu kahvelerde toplanırlar, 
alırlar, satarlar. Hal kahveleri a
deta sebze, meyva borsası gibi bir 
yerdir ... 

Saat 4 ü 30 geçiyor. Bir gün ev
vel buz dolablarına konulan şey
ler de çıkarılmış, teşhir olunmuş. 
Sokaklar dolu. Mahalle araların

da dQlaşan satıcılar ,küçük el ara
balarına sebze, mey'va dolduru -
yor)ar. 

Sabah da yaklaşıyor. Halin is -
tihbarat bürosu) na girdim. Paris 
halkının bir günde ne yediğini öğ
renmek istiyorum. Memur, büyük 
bir nezaketle şu malumatı verdi 

Günde, 400.000 kilo et, 95.000 
kilo tavuk ve av eti, 119.000 kilo 
balık, istridye ve midye, 10.000 
kilo tatlı su balığı , 500 kilo sü
müklüböcek, 500.000 kilodan fazla 
da sebze ve meyva ... 

Ne mide, değil mi? ... Kışın, ya
ni sonteşrin ve ilkkanunda sebze 
ve meyva sarfiyatı bir mikdar a
zalırmış. Buna mukabil et, balık 
ve tavuk sarfiyatı iki, bazan da üç 
misli artarmış ... 

Parislilerin balık sevmedikleri
ni söylerler. Binaenaleyh balık 

sarfiyatının fazlalığı dikkat naza
rırnı çekti. 

Memura sordum. Şu cevabı 

verdi: 
- Parise gelen balıklar, yalnız 

burada satılmaz. Büyük bir kısmı 

civar koylere, aahilde şehirıere 

gönderilir. 

* Paviyonlardan çıktım. Yine so-
kakları dolaşıyorum. Elma, ar -
mud, üzüm sandıklarından, karnı
bahar, domates sepetlerinden, pa
tates çuvallarından yoldan geçil -
miyor. 

Saat 6 oldu. Biraz da çiçek ha
lini görelim. Bu tasvir edilecek 
bir şey değildir. Yalnız şunu söy-

Jiyeyim ki, dünyanın en nadır çi
çeklerinden en ·adisine kadar hep
si var. Parise günde en azı bin 
beş yüz araba çiçek geliyor. Ara
balar, halin bir kapısından giri -
yorlar, öbür kapısından boş çıkıp 
gidiyorlar. 

Bu bin çeşid renkli ve kokulu 
çiçekler i nverdiği rahavetle hal -
den çıktım, evime gittim, yattım. 
O tatlı, ruh okşayıcı kokular ha
la burnumda ... 

Kuçı.ik bir tiyatroda (Bak Slre
et) piyesinde Uk sahneye çıktığı 

zaman bütün Paris halkı kendisi
ni takdir etmiş, alkışlamıştı. Bu 
piyes, aylarca oynandı. Ve her ge
ce seyredenler gözleri kızarmış 

bir halde tiyatrodan çıkıyorlardı. 
Fakat, her zaman halkı heyeca-

Sofra nasıl hazırlanır? 
Ev kadınının bilmesi lazım 
gelen en n1ühim mesele ... 

1 

Akşam, öğle ve sabah sofrala
nelerdir? rının hususiyetleri 

Bayramı, veya isim gününüzü 
tes'id için akrabalarınızı veya 
dostlarınızı yemeğe davet ettiniz 
mi en çok dikkat edeceğiniz şey 
sofranın güzelliği olmalıdır. 

Sofranın orta yerine çiçek koy
mayı ihmal etmeyiniz. Fakat, bu-

nun yüksek olmaması, ve mısatir
lerinizi birbirlerine bakmak için 
sağa sola eğilmiye mecbur etme
mesi şarttır. Vazonun altına yu
varlak bir ayna konulursa çok hoş 
olur. 
Eğer hizmetciniz yok ise, sala

ta, meyva ve peynir tabaklarını 

küçük bir müteharrik masa üzeri
ne koyunuz. Çatal ve bıçak gibi 
şeyleri de alt sırasına ... Bu suret
le ikide bir sofradan kalkmak 
zahmetinden kurtulmuş olursu
nuz. Şayed müteharrik masanız 

yok ise küçük bir çay veya oyun 
masası da bu vazifeyi görür. 
Şimdi biraz da sofra takımların

dan, bunların nasıl muhafaza o -
lunduğundan bahsedelim 
Kristal bardakları vesaireyi te
mizlemek ve parlatmak için. -

Haşlanmış bir patates soyunuz, 
parçalayınız ve bu parçalarla bar
dakları uğuşturunuz. Sonra yıka
yınız. 

Gümüş takımların ız ı muhafaza 
için, - Bunları, bir müddet sa
bunlu suda bırakınız. Sonra sıcak 

suda çalkayınız. ilk evvel bir be>.
le, sonra güderi ile kurutunuz. 
Gümüş çatal ve kaşıkları ara sı

ra onda bir amonyak ve dokuzda 
bir sirke karıştırılmış su ile yı
karsanız Üzerlerindeki küfler der
hal kaybolur. Bunların üzerinde
ki yumurta lekeleri, ıslak tuz ile 
uğuşturulunca kaybolur. 

Sürahileri temizlemek için. -
Sürahilerin dibinde ekseriyetle 
tortu birikir, kireçlenir. İçerisine 
bir avuç tuz, iki kaşık sirke koyu
nuz. Elinizle ağzını kapayınız, 

hızla çalkalayınız. 

Yumurta kabuğu, patates, kah
ve telvesi de bu kirleri çıkarır. 

ahve telvesini sürahiye koyup bir 
iki gün bırakmalı, sonra yıkama

~! 

Bıçaklar nasıl temizlenir? - Bı-

çaklar, limon kabuğu, veya amon
yağa batırılmı~ bir bez parçası 

ile silinirse Üzerlerindeki lekeler 
çıkar. 

Kahve lekeleri. - Masa örtüsü 
üstüne ekseriyetle kahve dökülür. 
Bu lekeleri gliserin ile uğuştur -
malı. Sonra ılık su ile yıkamalı. 

Çikolilta lekeler i. - Evvela ku
ru sabunla, sonra soğuk su ile u
ğuşturulur. 

Bozuk 
Jiletler 
Çoğaldı 

-·-
Hem satıc ı l a r, 
Hem yap ı cıl a r 
Kontrol edilecek 

Son zamanlarda piyasaya çıka
rılan jiletlerin arasında çok bo
zukları bulunduğu ve bunların 
ekserisinin halkın yüzünü tahriş 
ettiği Berberler Cemiyeti tarafın. 
dan sıhhiye müdürlüğüne ve be
lediyeye şikayet olunmuştur . 

Hatta bunlardan bazılarının· 
yüzde yara ve çıbanlar husule ge-'. 
tirdiği de bildirilmiştir. 

Bunun üzerine bilhassa seyyar 
satıcıların sattığı jiletlerin esaslı 
bir tedkikten geçirilmesi karar -
laştırılmıştır. 

Bozuk jilet imal eden fabrika 
ve imalathaneler şiddetle cezalan
dırılacaklardır. 

na getırecek, müteessir edecek, 
ağlatacak rol bulmak kabil değil
di. 

İren, tiyatrodan sonra sinemaya 
intisab etti. Birçok filmler çevir
di. Fakat bunların çoğu unutuldu. 
Oan daima, terkolunmuş, ihanet 
görmüş bir zevce rolü veriyorlar
dı. Bu, genç san'atkarda adeta bir 
nevrasteni husule getirdi. 

Direktörünü, Holvudu terk<:J,
mekle tehdid etti: 

- Bıktım bu acıklı rolleri oy -
namaktan ... 

Dedi. Bir operette baş rolü ver
diler. Bunu büyük bir memnuni
yetle kabul etti. Ve çok muvaffa
kiyet kazandı. 

Fakat halk, onu daima facia 
rollerinde görmek istiyordu. Bin
lerce mektub gönderiyorlardı. Ta
bii takdirkarlarının arzularını 

reddedemeıdi. Reddetmek, göste
rilen rağbeti kaybetmekti. Bu se
beble, Sinkler.in An Vikers adlı 
romanından alınan filmdeki baş 

rolü kabul etmiye mecbur kaldı. 
Aylarca çalıştı. Ve bütün sinema 
münekkidlerinin takdirlerirıi ka -
zandı. 

Sonra gene operete dönidü. Ro
berla filminde, Fred Aster ve Gin 
ger Rojerle beraber oynadı. Bila
hare Rober Taylorla bir film çe
virdi. 

O vakte gelinceye kadar İren 
gazetecileri kabul etmiyor, haya
tına ve san'atine dair bir şey söy
lemiyordu. 

Nevyorka, kocasının yanına git 
tiği zamanlar küçük bir evde otu
ruyordu. Bütün Holivud, kocası
na karşı gösterdiği sadakate hay
ret ediyordu. 

İren, büyük bir operet ve sine
ma artisti idi. Evinde musiki ile 
meşgul oluyor, bahçesinde, hasır 
bir sandalyeye uzanıp oturmakla 
vakit geçiriyordu. Holivudun bar
larına, lokantalarına, kokteyl par
tilerine gitiği hiç görülmüyordu. 

İren çıldırdı mı? .. 

Bu ciddi, mütevazı ve uslu ka
dın birdenbire değişti. Acaib kı
yafetlerle gezmiye başladı. Her
kes onun bu haline şaşıyor, çıl -
dırdığına hükmediyordu. Kendi
Mk görüşmeye muvaffak olan bir 
gazeteci: 

- İki senedenberi hergün şarkı 
söylüyor, film çeviriyor. Bu ka
dar sebatlı, bu kadar sevimli bir 
san'atkar görmedim desem caiz ... 

İrenin cYaşama ne büyük zevk• 
fılrıi bütün dünyanın takdirin! 
k~.:andı. Sevimli artist bundan 
bahisle: 

- Zamanımın çoğunu san'ati
me hasretmiye mecburum. Buna 
rağmen boş zamanlarımı ailemle 
gt:çirmekten zevk alırım .. diyor 
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Bahk' avlarken ... Ofo"1obil çarpt. 
Dün saat 3 raddelerinde Kilyos 

açıklarında Ahmed Aliye aid Özal 
ismindeki motörle balık :ıvlamak
ta iken motör kaptanı Feyzullah 
diğer arkadaşlarının sandala at - ı 

IDl§ olduğu çımaya sağ ayağı ka
pılarak bilek k'"mı parçalanmış
tır. 

1158 numaralı otomobil Tak -
simden geçmekte iken Vahram 
isminde bjrine çarparak mulıtelii 
yerlerinden yaralnamıştır. !'aza
yı işledikten sonra kaçan şoför 

aranmaktadır. 

rahpaşa hastanesine kaldırılarak 
tedavi altına alinmıştır. Feywllah bir otomobil ile Cer-

Franko yabancılar 
Çekilmeden harbi 
Kazanmak istiyor 

Londra, 4 (Hususi) - Franko 
bütün cebhelerde şiddetli bir ta
arruza geçmiştir. Frankonun ga
yesi, yabancı gönüllülerin tama
mile çekilmesine karar verilme -
den önce harbin neticesini az çok 
tayin etmektir. 
Diğer taraftan Franko muharib

l!k hakkının bir an evvel tanın
ması için yeniden alakadarlara 
müracaate karar vermiştir. 

Hükömetcilerin teblifi 
Barselon, 4 (A.A.) - Neşredi

len bir tebliğde Ebr mıntakasın
da şiddetli muharebeler cereyan 
etmekte olduğu haber verilmek
tedir. Diişnan, Sierra Kabals'ın 

cenubunda pişdar hattını tashih 
etmiştir. Bir hava muharebesi 
esnasında Franksitlerin5 ve cum-

ı Kapd')n ve 111akinist 
Ce:niy tinde 
Değişiklikler 

Bundan on beş gün evvel kon
gresini yapıp yeni idari! heyetini 
seçen Türk Kaptan ve Makinist

. ler Cemiyetinde dün yeniden ve 
fevkalade bir kongre yapılmıştır. 

Toplantının sebebi, idare heye
ti reisi Şevketle umumi katib Ka
zım Güney ve aza makinist Nuri 
Öketin istifaları üzerine hadis o
lan vaziyettir. Çok münakaşalı 

bir şekilde dört saat devam eden 
bu içtimada istifalar kabul edil
miş, birinci reisliğe ikinci rei< 
Cumhuryet ·süvarisi Süreyya Güı
su, ikinci reisliğe Hayri Güneder, 
umumi kfıtibliğe de Süheyl Pey
ker seçilmişlerdir. 

----0---

'Avam Kamarasında 
huriyetcilerın bir tayyaresi düş- Londra. 4 (A.A.) - Avam ka -
müştür. marası, amele fıikası tarafından 

Cebhe yarıldı verilen ve .harb tehlikesi pek ya-
Salamanka, 4 (A.A.) - Resmi kin olduğu sırada sivil ahalinin 

bir tebliğ, Ebr mm takasında dü§- himayesine memleketin hazırlan. 
man hattının birçok noktalarda mamış olduğu suretindeki itiraf, 
yarılmış olduğunu bildirmektedir. müvacehesinde kamaranın endi-

--=o=-- şe his~etmekte bulunduğu şeklin-

Kırtasiyeciliğı n kal· de olan takririni 130 reye karşı 
355 reyle reddetmiştir. 

dtrtlm&Slna doğru Avam karrjırası. muhaliflerin 
(1 inci sahifeden devam) tevbih takriri üzerine hükümet 

sevkolunacaktır. tarafından verılen tadil takririnı 
Kırtasiyeciliği ilga ve muame- reyi işarile kabul etmiştir. 

liıtta sür'at ve resmi dairelerdeki DEVREDİLECEK İHTİRA BERATI 
iş usulünü tevhid edecek olan bu .Kara toplarını ateşe hazırlamak' 
proıenin önümüzdeki takvim yılı ı~in mütevazin bir cihaz hakkın

başından itibaren tatbik edilebil- caki ıhtira için alınmış olan 3 son 
_m_c_sı_· _iç;.i_n_te_r_t_ib_a_t_al_ı_n_a_ca_k_t_ır_. ___ ·eşrin 1934 tarih ve 1901 numaralı 

ZAYİ 

1930 da Vefa lisesınden aldığım 
taı;diknamemi kay bet tim. Yem -
sinı alacağım, eskisinin hükmü 
yoktur. 

Akbıyık Cankurtaran No. 82 
Enver 

. . . 

ıhtira beratının ihtiva ettiği hukuk 
bu kere başkasına devir veya mev- 1 
kii fiile konmak için icara da veri-

l kbileceği teklif edilmekte olmakla 
bu hususa fazla malümat edinmek 
ittiyenlerin Galatada. Aslan Han 

! ~ nci kat 1-3 numaralara müracaat 
eylemeleri ilan olunur. 

~ . . " - ''-... . . 

ile SABAH, ÖGLE ve AKŞAM 
Her yemekte-n sonra muntazaman 

diş'erinizi fırçalayınız -Teknik Okulu Satınalma 
Komisyonu Başkenhğından 

Ci:ısi f,..,f • Mikdarı Tahmin tutarı ilk te:ninat 
Lira K. Lira K. 

Resim malzemesi 18 kalem :ı6:ı7 38 272 83 
Okulumuz ihtiyacı oları yukarıda cins ve mıktan, tahmin bedeli ve 

ilk teminatı yazılı resim malzemesinin ihalesi yapılmak üzere 10/11/ 
938 tarihine rastlıyan Cuma günü saat 14 de açık eksiltmiye konmuş
tur. 

İsteklilerin şartnameyi görmek üzere Yıldızda bulunan Okulumu
za ve eksiltme günü de GümÜŞ>;uyunda Yüksek Mühendis Mektebi 
Muhaseoc,inde toplanan satınalma komisyonuna gelmeleri. (7893) 

Liseler Alım Satım K(j)misyanundan: 
Galatasaray Lisesinin ihtiyacı olan 200 ton kriple maden kömürü

nün 17/10/938 tarihinde kapalı zarf usulile yapılan eksiltme sonunda 
teklif olunan fiatlaı· yüksek görüldüğünden bir ay zarfında pa
zarlığa bırakılmış ve istekli bulmak için 7 /11/938 pazartesi günü saat 
15.15 de pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. Tahmin bedelı 3000 lira ve ilk 
eminatı 225 liradır. 

İstekliler 938 yılı Ticaret Odası vesikası ve ilk teminat makbuz 
larıiyle birliktk Beyoğlu İstiklal caddesi numara 349 da Liseler Alım 
Satım Komisyonuna gelmeleri. 

Teminatlar Liseler Muhasebeciliğine yatırılacak ve şartnameyi gör
mek isteyenlerin Glaatasaray Lisesinde Komisyon Sekreterliğine müra-
caatları. (8096) 

Dört devlet 
Arasında 

~ 

(1 inci sahifeden devam) 
Fransa ve İngiltere delegelerin -
den mürekkeb bir konferansı iç
timaa '\ağrılacaktır. 

Bu konferansta Fransız ve İn-
gillereye aid müstemlekelerden 
maada diğer konferansta buluna· 
cak olan devletlerin müstemleke-
lerinin de yeni ihtiyaçlara göre 
paylaşılmaları mevzuu bahsola -
caktır. 

İtalya ile Fransa ve Almanya ile 
Fransa arasındaki pürüzlü işlerin 
halline de Çemberlayn tavassut 
edecektir. 

Gerek bu tavassut işi etrafında 
görüşmek gerek müstemleke kon
feransı hakkında daha evvelden 
bazı esasları halleylemek için 
Çemberlayn bu ay sonunda Hit -
!erle konuşacaktır. Müstemleke 
konferansının toplanma tarihi de 
bu görüşmele de teshil olunacak
tır. 

Ancak bu müstemlekelerin ye
niden pay !aşılacağı alakadar mem
leketlerde heyecanla karşılanmış 
ve buna hiçbir devletin razı ol
mıyacağı iddia edilmeye başlan, 
mışlır. 

bu görüşmede tesbit olunacak • 
nüz belli değildir. 

İstanbul Üçüncü İcra memurlu
ğundan. 

Mahcuz ve paraya çevrilmesine 
karar verilen ve ~amamına (J 500) 
lira kıymet takdir°'>lunan Küçük
mustafapaşada Molla Hüsrev ma
hallesinin Küçükmustafapaşa so
kağında kain kayden eski 75 yeni 
93 mahallen 11 numaralı Kada -
yıfcı gedif(ındeıı münk&lıp kadi -
men tevsilı bir dukl:anın yar: his
sesi açık arttırmaya konulmuş o
lup 8/12/938 tarıhıne müsadif per
şembe günü saat 14 ten 16 yaka
dar dairemizde bırinci açık art -
tırması icra ve arttırma badeli 
mukadder kıymı•tın '·, 75 ini bul
du.u takdirde mezkür gayrimen· 
kul hissesi alıeısı uhdesıne ihale 
olunaca{(ı. aksı takdirde son arttı
ı anın taahhüdü baki kalmak üzere 
arttırma 15 gün müddetle temdit 
olunarak 23/12/938 tarihine te
sadüf eden Cuma günü ayni sa -
attc ve keza dairemizde yapılacak 
ikinci açık arttırmasında mezkür 
gayri menkul hissesi en çok art
tıran üstünde bırakılacaktır. Art· 
tırmaya girmek istiyenler takdir 
edilen kıymetten satılığa çıkarı -
lan hisseye musip kıymetin c;, 7,~ 
ğu nisbetindc pey akçesi veya u
lusal bir bankanın teminat mektu
bunu vermeleri lazımdır. Satış pe
şin para iledir.Mezgür gayrimenku 
!ün nefsinden doğan birikmiş bi
na vergisile çöp ve fener rüsumu 
ve vakıf lcaresi satış bedelinden 
istifa olunur. 20 senelik vakıf ta
viz bedeli ile telliıliye resmi alı

cıya attir. Hakları tapu sicillerile 
sabit olmıyan ipotekli alacaklı . 
!arla diğer alakadarların ve irti -
fak hakkı sahiplerinin bu hakları
nı ve hususile faiz ve masarifc 
dair vuku bulacak iddialarını ilan 
tarihinden itibaren 20 gün zarfin
da evrakı müsbitelerile birlikte 
dairemize bildirmeleri iktiza e -
der. Aksi takdirde hakları tapu 
sicili erile 
bedelinin 
kalırlar. 

sabit olmıyanlar 
paylaşmasından 

satı~ 

hariç 

Mezkur gayri menkulün evsafı 
umurnıyesi 

Mezkür dükkana camekanlı bir 
kapıdan içeri girildikte zemini be
ton ve duvarları ve tavanı kargi.
olup bu dükkandan yeni açılmış 
bir kapı ile yanındaki dükkana 
geçılmektedir. Dükkan kepenkle
ri tahta ve içinden kontrplak böl· 
me ile ayrılmış bir methal vardu. 
Ve burada kadayıf ocağı ve ka -
dayıf imaline mahsus bir yer mev
cuttur. Buradan ahşap ve asma 
bir merdivenle dükkan üzerine 
çıkılıı-. Burada bir merdiven ara
lığı ile bir oda vardır ve odanın 
iki penceresi caddeye nazır ve ta
van ve döşemesi ise ahşap ve ta
mire muhtaçtır. Ve içinde elek • 
trik ve su tesisatı mevcuttur. Me· 
sahası 24.60 metre murablıaı ar;a 
üzerine mebnidir. Gayri menkul 

· kendisine ihale olunan kimse der
hal veya verilen mühlet içinde 
parayı vermezse ihale kararı fes
holunarak kendisinden evvel en 
yüksek teklifte bulunan kimseye 

Macarlar yarın 
işgal hareketine 
Başlıyorlar 
B udapeşte 4 (Hususi) - Çek 

ve Macar askeri mütehas • 
sısları dün toplanarak Ma -

carlara verilen arazının tahliye 
ve teslimi şartlarını tesbit etmiş
lerdir. Verilen kararlara göre 
Macar askerleri yarın sabah 
Medle ile Deburga namında iki 
noktadan Tunayı geçecekler ve 
Çekoslovakyanın garbindeki ara
ziyi işgal edeceklerdir. Pazar gü
nü, bütün Tuna boyunca, Macar 
askerleri Macaristana verilecek 
araıi dahilinde ileri yürüyüşe 

başlıyacaktır. 
Bütün Macaristan yeni karar -

!ardan fevkelade memnun olmuş
tur. Her tarafta emsalsiz te -
zahürat ve şenlikler devam et -
mektedir. 

Bir mülakat 
Belgrad, 4 (A.A.) - Avala a -

ajansı, naibi hükı'.ımet prens Po
lun bugün Romanyaya gideceğini 
haber vermektedir. Prens, Ro -
manyada, Romanya kralının mi
safiri olarak birkaç gün kalacak
tır. Kral, kendisini avlanmağa 

davet etmiştir. 
Bu mülakatta Karo! Londraya 

gitmeden evvel Pol ile beynPlmi
lel vaziyeti görüşl'c~ktir. 
Kont Ciaııo ile Göring giirllşüyor 

Viyana. 4 (A.A.\ - Kont Crnno, 
mareşal Göring ile bırçok görüş· 
meier y~pmıştu Airr.;ın mehafili, 
bun1a.rın '..c~ fat icabı yapılan zi -
yarQtlerden ba~k• bırşey olmııdı
ğını beyan etmektedirler. Yalnız 
bu görüşmeler ş;.,rtllerce sürnıii~

tüı 

l>iıd,tlerle Naziler hirleşiv•>r 

Beri in 4 (AA.• f, Teşrınisa-

nıd~ Rayhenberg'de y;,pılacak o
laı. tezalıuı:•l ~snasınua Südet Al
rnanlar f;rka:;.;:nın na.;~ nnal - sos
yali.:t iırka.-,1.rıe bir~e~cceği ve bu 
tcnhür;ılın Alman J33hemynsın
da ftdyi~tag için yapılacak inli -
habata mukaddime teşı<il edece
ği h:ber veril.~ekterlir._ • 

(Dış politikadan devam) ---·--
maktadır. İngiltere Habeşistanda
ki İtalya imparatorluğunu tanı -
yor. İtal)a da bilmukabil Arabis
tan yarımadasını İngiliz nüfuz 
mıntakasına dahil olduğunu tes
lim ediyor. İngiltere Süveyş ka -
nalını daima açık bulunduracağı
nı bildiriyor. Akdenizin de her i
ki devlet için hayati ehemmiyeti 
haiz bir geçid olduğu kabul edili
yor. İıjte bu ayın ortasında meri
yete girecek olan itilUhn mahiye
ti budur. 

İtalya İngiltere ile münasebet
lerinin normalleşmesine ehemmi
yet verdiği gibi, İngiltere de bunu 
arzu etmiştir. Çiinkil artık Orta 
Avrupa politikasının yeni oriyan
tasiyonu içinde ltalya ister iste -
me'< Almanya ile kar~ı karşıya 

kalmıştır. Berlin - Roıııa mihveri
nin sağlamlığından bahsedilmek
le beraber, Almanyanın İtalya i
çin rakib vaziyetiude belirdiğine 
şübhe 1oktur. Bugün İtalya bari· 
ciye vekili Viyanada Alman hari
ciye vekili ile Orta Avrupa dava
sını görüşmektedir. İtalya iki 
garb demokrasisi ile münasebet
lerini tanzim etmedikce Almanya
ya karşı zayıf vaziyetle kalacak
tır. Bunu İngiltere de istemiyor. 
Fransa ise biç arzu etmiyor. A • 
vusturyamn ilhakı 16 nisan an • 
!aşmasını doğurduğu gibi, Sildet 
m.ıntakasının ilhakı da anlaşma
nın mariyete girmesine engel olan 
tereddüdleri ortadan kaldırmış

tır. 

------ A:.~: E_!MER 
arzetmiş olduğu bedelle almağa 

razı ol ursa ona olmazsa veya bu
lunmazsa 15 gün müddetle tekrar 
arttırmaya çıkarılıp en çok arttı
ran üstünde l:iırakılır ve iki ihale 
arasındaki fark geçen günler için 
% 5 den hesap olunacak faiz ve 
diğer masraflar ayrıca hükme ha· 
cet kalmaksızın dairerı,izde eski 
alıcıdan alınır. Daha fazla malıl·· 

mat almak ıstlyenler 10/11/933 
tarihinden itibaren dairemizde a
çık ve asılı bulundurulacak art
tırma şartnamesine ve 37 /1024 sa
yılı dosyasına müracaatla icabe -
den malumat ve izahatı almış ve 
öğrenmiş olacakları ilan olunur. 

(37/1024) 

h 1 K A Y 1! lstanbul 4 üncü icra Memurluğundan: 

Susuzluk! .. ! . Gayri Menkul Satış ilan• 
1 Mulga Eytam Bankasından, mütekait Şemsett.n ve karı:il Şr'ı 

(4 üncü sahifeden devam) ıstikraz eyledikleri paraya mukabil ipotek verdikleri satışı:ıa ka t 

kadar kendimle nasıl mücadel< len Küçükl8nga Bostancıbaşı Abdull.ıh ağa mahallesinde To~ 
ettim, bilmezsin.. anlatamıyaca- kağında eski 34 mükerrer ve yeni 34 mükerreı· No.lu arsanın 37ııı· 
ğım bir kıvranış .. bir iç ateşi.. bir.. safı yazılıdır. Belediye ht.ritasındaki plana göre bu ar~a :!109 ,·e ,. 
susuzluk. .. Evet, evet bir susuz- lu qlup köşe başına tesadüf eder. Ve içınde bir tnkım moloz da,·e. · 
lıık. · · Bu susuzluk bilirsin ki al- HUDUDU: Sağ tarafı on beş metrelik tarikiam arkası Advı. -s' 
datılan bir kadının duyduğu mu- solu tekke ve çeşme arsası ve Cafer efendi menzili cebhesi trafl'I' 
kabele arzusudur. Ben bu arzıya cıesile mahduttur. . rd' 
ve nihayet bu susuzluğa ancak i- 132 metre murabbaı olup köşe başı olması ıtibarik üç yüı ' 3 

ki sene .. düne kadar tahammül 5 90 6 20 9 90 ed' , , 1 , • metr ır. t 
edebildim; bugün...... Tamamına üç yeminli efli vukuf tarafından 924 lora kıyıııel 

Ne yapayım ... Şimdi artık, bel- edilmıştir 

9er kadın benim kadar da da- 1 - İşbu gayri menkulün arttırma şartnamesi 15/11/9~8 ıııJ'~ 
yanamaz diye teselli olmıya çalı- itibaren 938/3878 No. ile İstanbul Dördüncü İcra dairesinin rnua~ı, 
şacağım. .. marasında herkesin görebilmesi için açıktır. İlanda yazılı oıanla~ı 

Tren Erenköyüne geldi. İki ar- la malumat almak isteyenler, işbu şartnameye ve dosya nuıııaı 
kadaş indiler, Handanın evine muriyetimize müracaat etmelidir. , 5 
doğru yollandılar. 2 - Arttırmaya iştirak için yukarıda yazılı kıymetin yüzde ':1 

--1 J-- tinde pey veya milli bir bankanın teminat mektubu te,•di e<Jı 

Müstemleke meselesi (Ma~d~ ~:~~ek sahıbi alacaklılarla diğer alakadaranın \'e irııfak ~ 
(4 Oncll sahifeden duam) sahfölerinin gayri menkul üzerindeki haklarını hususile faiz ."rd; 1 

diyebilmeli; diyorlar Fransızlara 1 dir olan iddialarını işbu ilan tarihinden itibaren yirmi gun ıçın J.P' 
göre Almanyanın müstemleke da- mksbitelerile birlikte memuriyetirnize bildirmeleri icab eder. 1--~ 
vası ancak şu suretle nazarı dik de hakları tapu sicili ıle sabit olmadıkça satış bedelinin payla;Jll 
kate alınabilir· Almanya müs - hariç kalırlar. 
temleke mi istiyor?. Bunu yalnız 4 - Gösıerilen gü:ı;ıde arttırmaya iştirak edenler arttırıtl3 ~ 
Versay muahedesinden, istifade maseni okumuş ve lüzumlu mali'ımat almış ve bunları tarnaıııen 
etmiş olan devletlerdPn isteme - etmiş ad ve itibar olunurlar. JI 
meli!. Dünyada miistemlek<' sa - 5 - Gayri menkul 6/12/1938 tarihinde Sali günü saat H d•~ 
hibi d~mek devletler de var. On - kadar İstanbul Dördüncü İcra memurluğunda üç defa bağırıldıkltl' 
!arı da çağırmalı, onlardan yer ra en çok arltırana ihale edilir. Ancak arttırma bedeli muhaıııı:,, 
alınaral< Almanyayı memnun et- metin yüzde 75 ıni bulmaz veya satış isteyenin alacağına rııÇ~e 
mek cihetine gHmelı!... Versay diğer alacaklılar bulunup ta bedel bunların bu gayri menkUl ııl' 
mu.ı.hed.,,<inden istifade etmiş ol edilmiş alacaklılarının mecmuundan fazlaya çıkmazsa en çok ."r-rV 
mıy•r>k r·vveldenberi zaten uzak taahhüdü baki kalmak üzere arttırma 15 gün daha temdid edıl• ı>I 
yerlerde mü<temlekeleri bulunan 12_/93_8 _tarihinde Çarşamba günü saat 14 den 16 ya kadar istal':ı1 
devletl~r mali'.lm. Holanda gibi. dııncu ıcra memurluğu odasında arttırma bedeli satış isteyenııı iıı# 
Portekiz gibi. ruçhanı olan dığer alacakWarın bu gayri menkul ile temın ed 

1 
t> 

"3 e 
Simdi bunların böyle bir şeye cakları mecmuundan fazlaya çıkmak şartile en çok arttırana u• d 

ra?J olup olmıyacakları da ayrı Böyle bir bedel elde edilmezse ihale yapılınaz. Ve satış ıaJebı~ 
mesele. 6 - Gayri menkul kendisine ihale olunan kimse derhal _,e~ 
Diğer taraftan Almanyanın len mühlet içinde parayı vermezse ihale kararı fesholunarak ken 

müstemleke davası karşısında A - evvel en yüksek teklifte bulunan kimse arzetmiş olduğu bede!l~~ 
merika da lfıkayd kalacağa ben - razı olursa ona. razı olmazsa veya bulunmazsa hemen on beŞ gıı 1 
zemiyor. Vaşingtondan bildirilen detle arttırmaya çıkarılıp en çok artırana ihale edilir. İki ih~ıe,rt 
maliı:nat şunu gösteriyor: Al • daki fark ve geçen günler için yüzde 5 den hesap olunacak faıı dır!' 
man~•anın garbi Afrikada müs - zararlar ayrıca hükme hacet kalmaksızın memuriyetimizce alıcı 
temlek0 istiyec<'ği sözleri üzerin<· sil olunur. (Madde 133) , ~ı" 
Amerika mehafili az çok heyeca- 7 - Alıcı arttırma bedeli haricinde olarak yalnız tapu feraS. 
na düşmPkten kendini alamamış- yirmi beş senelik vakıf taviz bedelini ve ihale karar pullarını ' 
tır. Çünkü Afrikanın garb sahil· mecburdur. 
leri ucuna Almanya gelip yerle 
şecek olursa ayni zamanda ce -
nubi Amerikaya da yakla~mış o
lacaktır! . Farbi Afrikanın ucun 
daki sahil ile cenubi Amerika sa
hilleri arasındaki mesafe kuş ba
kışı ile ancak 2.100 kilometrodan 
ibarettir. Amerikalıları düşündü
ren diğer bir rivayet daha ortaya 
çıkmıştır. Almanlar garbi Afrika 

•••• ••. • .................................................. •• 1f 

Müterakim vergiler, tenvirat ve tanzifat ve dellfiliye resııı!ııd~ 
tevellid belediye rıisumu ve müterakim vakıf icaresi alıcıya sıd "I_ 
arttırma bedelinden tenzil olun~r. İşbu gayri menkul yukarıdı jıjl 
len tarihte İstanbul Dördüncü Icra memurluğu odasında işbll g'fl 

ı gösterilen arttırma şar!nam_esi dairesinde satılacağı ilan oJunıJf· 

Istanbui Belediyesi 
da öyle bir müstemleke istiyorlar· ıı.:.ı--~_ ........ .._ __ ;_,_....,...., .... iliiiiiilii .... ...,iiiiii ................ .-~ .... ...-.:' 51 
mış veya istiyeceklermiş ki bura- Üsküdarda Valdei Atik mahallesinin Abacıdede sokak ~0· ı . . & 
ya malik olunca garbi A!rikada <luvarlarile çatısının çok harap ve maili inhidam oluşuna bıJ18 

mükemmel bir üssü bahri vücude mahzuru için yapılacak tebligatta sahibi adresinin meçhul old~!I 
getirebileceklermiş!. tanın tahkıkatından anlaşılmış olduğundan ilim tarihinden ıtc 

Bu böyk olursa istikbalde Al - ıı.Y gün zarfında mahzurun giderilmesi, aksi takdirde yapı ve yo 
1 manları garbi Afrikadan cenubi ]<8 

A "k .. nunun 44 üicü maddesine tevfikat muamele ifasına mecbur 
merı aya goz atacakları düşü . ) 

nülüyor ki Vaşington mehafili tebligat makamına kaim olmak üzere ilan olunur. (8~ 

ı-bu_n_u_h_i_c _ıe_h_o_ş_g_ör_m_e_m_ek_t_ed-ir_._!ıDevlet Demiryolları ve Llmenıet1 1 

İstanbul Asliye İkinci Tıcaret 1 1 t 1 J ./ 
mahkemesi Reisliğinden: f 6 me U. d&resi linl&TI /,. 

İstanbul belediyesi ile Süley - · ~ı;tııl Ankara Istasyonunda yapılacak Devlet Demiryolları Uw 
man Fazlı arasında mütehaddis del' 
alacak davasının tahkikatı sıra . binası inşaatı yeniden kapalı zarf usulile ve vahidi fiat üzeriıı 
sında müddeaaleyh Süleyman meye konmtıştur. ' 
Fazlıya gönderilen davetiyenin y.ı- 1 - Bu inşaatın muhammer bedeli (1.000.000) liradır. ·A 

zılı adresı terkeltiği ve gittiği ye- 2 - İstekliler bu işe aid şartname vesair evrakı D;vıet Pe:"il 
rin de meçhul olduğundan bahisli ı-ı Ankara ve Sirkeci veznelerinden (50) lira mukabilinde aıabj). ı 
biliıtebliğ .•~de edildiğinden bır ay 3 - Eksiltme 16/11/938 tarihinde Çarşamba günü sa3t ıs 0'/ 
muddetle ılanen gıyap kararı teb· d 11 . . . · ci ~ r . . . ra a D. D. yo arı yol daıresınde toplanacak ve merkez bırın 
ığıne karar verılmış ve tahkıkat nunca yapılacaktıı·. · 

13/12/938 saat 14 e bırakılmıştır t>ı> J 
Keyfiyet tebliğ makamına kair,; . 4 - , Eksiltmeye girebilmek. için ~te~lilerin teklif mektıır ~eri' 
olmak üzere ilfın olunur. (11812) likte aşagıda yazılı temınat vesaikı aynı gun ve saat 14 e kadS 

ZAYİ İLAN 
reisliğine tevdi etmiş olmaları lhımdır. 1 

A) 2490 sayılı kanun ahkamına uygun 43750 lirali muvakk~t 
Üniversite Tıp Fakültcsindeıı 

aldığım 627 No. lu hüviyet cüzda
nımı zayi ettim. Yenisini çıkara
cağımdan zayi olanın hükmü kal· 
madığı. 

934 senesi mezunlarından 

B) Bu kanunun tayin ettiği vesikalar. .1 
C) Bu gibi inşaat işlerinden en az 400.000 lira kıymeti11de vı 

muvaffakiyetle başarmış olduğuna da.ir vesika. 

D) Nafıa VekaJetinden musaddak ehliyet vesikası. 

Ehliyet vesikası için vakit 2ayi etmeden tahriren 
Dr. Niyazi müracaat olunması. 

Gümrük muhafaza Genel Komutanhğı lstenbul ,~: 
satan Alma Komisyonu"cf 

Cins 1 

Tarabya mh. kulübesinin tamiri 
Galatada Küçük Rıhtım Handa
ki deniz merkezinin tamiri. 
Limon iskelesinde ahşap muha
faza kulübesinin satışı. 

Keşif bedeli 
Lira Ku. 

205 79 
168 23 

35 00 

İlk teminatı 
Lira Ku. 

16 00 
13 00 

06 00 

EK S f L T Jt~_.t:rilf, 
Tarihi gün~ ....... /'i 

7 /11/938 PazarteSİ 
• • 

• • 

l - Yukarıda yazılı kulübelerin satış ve tamirler! gösterilen gün ve saatte ayrı ayrı 
lacaktır. 

2 - Keşifnameleri komisyondadır. Görülebilir. 

1 
3 - İsteklilerin gün ve saatinde ilk teminat makbuzları ve kanuni vesikalarile 

ithalat gümrüğündeki komisyona gelmeleri 
birlikte 



Kızılay Cemiyetinden: 
50,000 metre sargıhk 

Amerikan bezi satın ahnaca tır ., 
~ :~~:I [l\Biiyiik Harbde Osmanlı donanmasının imroz ve Mondros baskınlarile dönüşte NO. 
' 4 C i' fidilli'nin batı§ını, Yavuz un yaralanarak dü§man hava filolarının bomba yağmuru 

fia~"
1

":t••k;dii~~P"~~kt~:aronharitad: 

Taliplerin nümuneyi görmek ve teklif mektuplarını vermek 

üzere 5/11/938 Cumartesi akşamına kadar Kızılay İstanbul deposu 

direktörlüğüne rnürncaatları ilan olunur. 

torpil ve mayin hatlarımızın 
doğru gösterilmesi idi 

inhisarlar U. i\~üdürlüğündem 
Cinsi Mikdarı Muhammen uc leli Mevakkat Eksiltmenin 

beheri tutar ı temin:.th . şekli saat\ 
L K. 

1 

f:'Qkat düşman 
" tasavvur 

Vuz 
biıluıt un kumandan salonunda 

l... K. L. K .' 
Elektrik 22 adet 70.- 1540.· 115.50 Açık eksiltme 14 
motörü 
Ekletrik 5 " 200.- 1000.- 75.- Paı.arlık 14.30 

gaptığ~mız bütün h k A d h motörü Qre Q f l Q Q I - İdaremizin İzmir tiitün fabrikası sigılra makineleri için 22 adet 

halinde iken öğreniyordu elektrik motörü ile taahhüdünü ifa etnıiyen müteahhit hesabına Cibali 

tütün fabriknsı için 5 adet redüksiyonlu elektrik motörü şartnameleri 
'" 

yerleştirmi)iSiniz; ben, büsbütün 
aksini iddia etmiyorum.. yalnız, 

önümüzdeki hareket sırasmda ya
pacağımız kontroller ya benim 
şübhclerimde haklı olduğumu, ya
hud sizin iddianızın doğruluğunu 
isbat edecek! 

Akkerman hafif bir tcbessUm-

mucibince ve hizalarında yazılı usullerle ayrı ayn satın alınacaktır. 
II - Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hizalarında gös

terilmiştir. 

III - Eksiltme 9/XII/938 tarihine ra:.tlayan Cuma günü hizaların-

da yazılı saatlerde Kalıatnşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki alım 
komisyonunda yapılacaktır. 

IV- Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alı
nabilir. 

rorı p ınasanın başında Amiral 
\'e l\U:Şoviç ile erkanıharbıyesi 
~~ Akkeı·man İngiliz tah
'h ted~den ele geçirilen hari -
laıarııe kediyorlar; mayın tar
~crı;· lllanilerin ve düşman ge
~an ~· rn:vkileri iizerinde do-
terl'cid . ırahn parmağı şübhe ve le kumandanına baktı: 
\ı~tı1.10Udle bir noktadan diğerine 

sırada geminin iskele tarafından 
hafif bir patlama duyuldu, Yavuz, 
bir defa yerinde sarsıldı; güverte
de ufacık bir heyecan dalgası bin 
bir sualin ınanalaştığı, ve ... teh
likeye uğramanın verdiği bir ür
perti ile bakan gözlerde garib a
kisler yaptı. 

- Ne oldu? .. Mayın tarla.qına 

mı girdik? 

V - Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fiatsız fenni teklif ve 
kataloglarını eksiltme gününden bir hafta evveline kadar İnhisarlar 

umum müdürlüğü tüti.in fabrikaları şubesine vermeleri ve teklıflcrinin 
kabulünü mutazanırnın vesika almaları lazımdır. 

.J r· s"'k• hpııa11 ' u ut içerisinde içten içe 
11er1 Siı,.;~CSablar bazı ihtimalleri 

A- "'41.lYOrdu. 
, ""11ır l " 
c lti a Şltbhcli kanaatinde sa-

~ .. 
~IJ.)gore bu harıta bir (İngiliz 
le;-1-ı eı nda~ ibaretti... Binaena
t'ita~ ı : geçırmck istediği bu ha
"e dli§ın~d~ktan sonra bu şübhe
llı.eğe .kar Üf, ondan istifade etme-

\'a"'. at· Verınış· ti ... 
t . 'l1: •• 
~ın b s~varisi Akkerman ami-
~u . 0 u fı~riue iştirak etmiyor
eeç\'tı b lalıhin bir lutfü ile ele 
~ı l'lo~ haritadan istifade edil
İJQ.ı11i tasında ısrar ediyor; bu 
iltııa et!:bu~ . ettirmek, aınırali 
~%l'd k ıçın var ı<uvvetile ça-

El u. 
~ ~"iç Par ~ ·· · 
tı ~r>zdit: nıagını rota uzerın-

ltken Akkermana bak -

'Ş 
~ t!!Q~dı, dedi, bu rota üzerinde 

~\' oruz değil mi? 
' c. et aıniraıı 

<lef · · ~l~? ınenin mevkiirii öğrense-

' :a ~t'al!Oğazdan çıkmak üzereyiz 

~ \'ani 1ıu h ·t .. '> - şUr -ı arı aya gore ... 
~1~ 1 &.da, Kumkale önlerinde-

b·' I;-i 
ı.ır tıo1tt' • · Yalnız hay ret ettiğim 
~%~. ~var ... Bizim torpil hat-
1. tıilerirr/Yın tarlalarımız, ağ 
b ta~ gö ız .bu haritada doğru o
~atiltın1:t~rılnıiş!.. Düşman istih-

l!rtıck . u kuvvetine hayret et-
( Aılra1 ıınkansız! 
,ıııttq ın~d Akkerman harita hak
~'Uallıışıı· afaa sırasının geldiğini 
t eteıt aınirb~ fırsattan. istifade e· 
~1ğı, fikt ~l~n ~abul etmemek is
<1ı.1tıi1 .. bu ını şundi iyi izah ede
ıı' "e ... ö fırsatı kaçırmamalıy
tı.~'.Yet b Y;e Yaptı, amiralin sözü 
''11ırdı u uı- bulmaz cevabı ya-

' l\::_ 
''etı - "!inan · · 
t~, ..Yalnq b ıstı~baratının kuv -
~ llıı~ hüt"' u rnısalle değil, yap
~~llr h~·un harekatın daha ta
~ ıtıı d •nde iken düşman t.ara
i~t\~ b~~ulrnası ile de sabittir. 
~l ltısırnı 0 irutuk, haritanın di
!lfy ~t\ Inut:111 ın da doğru, haki
~· l:i b ık olduğunu ifade e· 
~ 'deıı ~da, h~ç tereddüd gös-
4~1 etıı.iı ir" haı:ıtadan istifade 

· ,..ın kafi bir sebeb olabi-

l\~ r ~bu h · 11c:i arıtanın doğruluğu-
sabit halinde kafanıza 

- Yaşıyan görür amil'al! 
- Evet, yaşıyan görür ...... 
Yavuz, Boğaza doğru ileri y~ 

rüyüşün edevam ediyor, Amiral 
Pa~oviç'in harita iizerindeki ted
kikleri süı·üp gidiyordu, .. Boğa

zın tehlikeli mayın hatları, lağım 
tarlaları binbir mania ile örtülü 
ölüm dolu mıntakasından geçili
yordu ... Vardiya tutanlar sade 
dikkat kesilmişler; prova çanaklı
ğındaki rasad dürbünile ufku ta
rassud ediyor, fakat dikkatinin 
büyük kısmını önüne, yiğit Türk 
kruvazörünün bodoslamasile sula
rı yardığı noktanm biraz Berisi
ne hasrediyor, heyecan dolu saat
lerin yaşanmıya başlandığı mü -
rettebta arasında hissediliyordu ..• 
Amiral Paşoviçle, Albay Akker
manın ~on cümleleri söyledikleri 

- Bir tahtelbahiriıı torpidosu
na uğradık? 

Gibi bin bir ihtimal dudaklar-
da sorgulaşarak ağızdan ağıza in
tikal ediyordu .. 

Amiral yerinden f ırlnmış, sü
vari Akkermana sormuştu 

- Nevar Albay, galibn bir ma
yına çarptık? 

- Bilmem; öyle olmalı, şimdi 
anlar gelirim! 

Akkerman, makine telgrafına 
(staper) emrini verdikten sonra 
kumanda köprüsüne fo·ladı; va
sat iskele bordasında ikincinin 'ya 
nına toplanan bazı subaylarla mü
rettebattan bit' kümeyi gördü, 
seslendi: 

(Devamı var) 

Paranızı Bankaya yatırmak için en büyük 
KGlayhğı, size MALÜL CEMAL GfŞESf 

Temin etmektedir. 
İş Bankasının karşısındaki gişeden bir bilet alıp ayın 11 inde 
çıkacak ikramiyenizi, iki saniye ı::onra, Bankanın kasalarına 
yerleştiriniz .. . 

htanhul İş Bankası karşısında 15 No.J u 

MALÜL CEMAL PiYANGO GiŞESi 

VI - İsteklilerin eksiltme için tıayin edilen gün ve saatlerde % 7.5 
güvenme paralarHe birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri 
ilan olunur. c7856-

* * I - Şartname ve projesı mucibince Adanada yaptırılacak tuz am-
barı ve Başmüdürlük apartımanı inşaatı 20/10/938 tarihinde ihale edile
mediğinden yeniden pazarlık usulile eksiltmeye konmuştur. 

Il - Keşif bedeli 22917 lira 15 kuruş ve muvakkat teminatı 1718.79 
liradır. 

HI - Eksiltme l 1/11/9:38 tarihi ne rastlıyan cuma gunü snat on dört
te Kaba taşta levazım mübayaat şuh esindeki alım komisyonunda yapı

lacaktır. 

IV - Şartname ve projeleı· 115 kuruş bt.>del mukabilinde İnhisarlar 
umum müdürlüğü levazım ve mi.ibayaat şubcsile Adana ve Ankara bnş
müdürlüğünden alınabilir. -V - Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerın fenni evrak ve vesaikini 
füale gününden üç gün evveline kadar İnhisarlar Umum Miıdürlüğü in
şaat şubesine ibraz ederek aynca fenni ehliyet vesikası almaları lazımdır. 

VI - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 gü
vcrune oaralarile birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilan 
olunur • . 7904. 

Cinsi 

Fıçı tahtası 

cKüçük boy• 
Fıçı yan, dip 
lrnpak tahtası 
cBüyük boy .. 
Fıçı tahtası 

* * Mikdarı Muhammen bedeli Muvakkat Eksiltme 
Temin ah 

5500 Ad. 36.600 
M:J 

M3 
5500 • 13.457.50 
750 • 9.360 M3 

Beheri Tutarı 
Lira K. Lir.l K. 

45.-

100.-
100.-

1647.-

1345.-
936.-

Lira K. 

100.87 
"70.20 

::,an ti 

15.40 

15.50 
16.-

Yüksek Mühendis Mekteb i 
Satınalma komisyonundan: 1- Şartnamesine ekli listelerde eb'ad \•e miktarı yazılı ve yukarıda 

Eksiltme 3 grupta gösterilen fıçı tahtası ayrı ayrı açık eksiltme usulile satın alına
Tal'ih saat <·aktır. 

Münakasaya konan 
mevaddın cinsi 

Miktan Mu baınınen 
Bedeli 

Pey akçesi 

- ------- -
Çekirdeksiz üzüm 2000 K. 22.00 U- Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hizalaruıda gös-
Amasya eriği 900 K. 17.00 tcrilmiştir. 

Kuru kaym 600 K. 50.0C ili- Eksiltme 7/XI/938 tarihine rastlıyan Pazar tesi günü hizaların-
İncir 600 K . 19.00 da yazılı saatlerde Kabataşta Levazım ve Miibayaat Şub<.'sindeki Alım 
Portakal 9000 Adet 3.50 l tk-1.00 11/U/ 938 15 Komisyonunda yapılacaktlr. 
Amasya elması 1500 K. 27.00 
İnebolu elması 1500 K. 11.00 IV- Şartname ve listeler parasız olarak her gün sözü geçen şube-
Ayva 800 K. 8.00 den alınabilir. 
Ceviz içi 500 K. 45.0C V- İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde % 7,5 gü-

l. venme paralarile birlikte· yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilan 
1 - Mektebin 938 ma ı senesi zarfındaki meyva ihtiyaçları açık ek-

siltmeye konulmu§tur. olunur. "7794., 

2 - Bu ihtiyaçların cins ve miktarlarile muhammen bedelleri \'e 
ilk temniatları, eksiltmenin tarih ve saati hizalarında gcisterilmiştir. 

3 - İstekliler 938 mali senesine ait ticaret odası vesikaların ı göste
r~eklerdir. 

Nevi Mikdarı 

4 - Şartnamelerini görmek isteyenlerin heı· gün ve eksiltmeye gi- t~tanbul ba.şmü
receklerin belli gün ve saatte Gümüşsuymıda mektep binası dahilindeki dürlüğü bina
komisyona müracaatları ilan oluqur. •783h sının kaldırım 

·ı ___ ls_ta_n_b_u_ı_V __ ak_ı_fl_H_r_D_ı_·r_e_k_to_·r_lü_ğ_u_· _______ __. 
tamiri işi 
Etil eter 300 kilo 
Eczayi tıbbiye 46 kalem 

Kıymeti 

Lira Kr. 

70 52 

Pey parası 
Lira Kuru~ 

5 

Çember rap
tıyesi 

Çakmakçılar eski Dayahatun ve İmla maki-
3000 kilo 

* * 
Mubaıamon bedeli Muvakkat 

beheri · tutan teminab 
Eksiltnaenin 

,ekli ıaatt 
L K. L. K. L. K. 

1.14 

31 

l~ 85.65 

342.-
936.19 

930.-

89.03 Pazarlık 

27 .65 A. eksilt. 
70.21 • 

69.75 

14 

14,30 
15 

15,30 

yeni Mercannğa mahallesi Valde nesi 2 adet 800.- 1600.- 120.- • 16 

h
Hantbirinci katta 60 No.lu matba-1 1- İdaremizin İstanbul başmüdürlüğü binasının kaldırım tamiri 1 
ın amamı. · "b" k (300) k"l t'l t · 'k işi şartnamesı rnucı ınce satın almaca ı o c ı e er, cıns ve mı -

Çakmakçılar eski Dayahatun ve . . ·· · 
. ~ . tarı listesinde yazılı 46 kalem eczayı tıbbıye numunesıne uygun olmak 

yenı Mercanaga mahallesı Valde . k . 0 · b ı · · t ahh'" d·· ·· if tmi . . . . şartıle satın almaca 3 00 kılo çen er rap ıyesı ve a u unu a e -
Han bırıncı kat :l5/•l6 No.Iu oda . . 
t Yen müteahhit hesabına ~artnamesi mucıbınce yaptırılacak 2 adet :iinlit 
amamı. ll' 

204 15 32 20 

makinesi yukarıda hizalarında yazılı usullerle ayrı ayrı cksiltmiye 
Yukarda yazılı mahlut emlakin pazarlıkla satışı 1/ 12/938 Perşembe J<.onmu~ttır. 

günü saat 14 de icra edileceğinden talihlerin Çembcrlitaşta Vakıflar Baş. II- Keşif ve muhammen bedellerile muvakkat tcminatlan hizala-
müdürlüğü mahllılat kalemine müracaatları. •8104, rmda gösterilmiştir. 

- --- III- Eksiltme 9/Xl/938 tarihine raslıyan Çarşamba günü hizaların· 
Orman Koruma Genel da yazılı saatlerde Kabataşta Levazım ve Mübayaat §Ubesindeki Alım 

Komutanhi)ından: komisyonunda yapılacaktır. 

G 1 k t lıv z t" b d k" t 1. .h ihti . . b IV- Keşif şartname ve listeler par8sız olarak her gün sözü geçen ene omu an gm ey ın urnun a ı a ımga ı yacı ıçın on eş . . . . . .. . . 
adet nöbetçi kürkü ve on beş adet nöbetçi muşambası satın alınacaktır. şubeden ~lınnbıleceğı gıbı çember raptıye nur!lunesı de görillebllir. 
Pazarlık yapılmak üzere taliplerin 8/2. Teşrin/938 günü saat 10 da Ga- V- lsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde 9fı 7,5 
!atada Mumhane caddesinde Alemdar hanındaki Orman Koruma Genel güvenme paralarile birlikte yukanda adı geçen komilyona gelmelori 
Kom 

T E L G K A F - 4 2 ci T~rm 1938 

Beyoğlunda Rusya Sefarctha· 
nesi karşısında ve Suriye 

Pasajı yanıııdaki 

GÜ N EŞ 
Tayyare Piyango Gişesinden 

bir bilet alana ikisi Beyoğ
lunda ŞARK incmn_ ına \'e 

ikisi Sirkecide AZEltİ sine

masına girmek hakkını bah-

şeden 4 meccani dühuliye 
\•erilecek.tir. İlk k~ide 

11 Soute rin 

Biletler 1 liradır 

Fatih Sulh İkinci Hukuk Ha -
kimliğinden: 

l'atıh Zincirlikuyu hamamı 
bitişiğindeki hanede oturan 
Halil kızı ZÜHRE'ye 

Fatihte bil'isı sinema binasın 
muaddel Zincirlikuyu Çifte ha -
mamları ile mezkür mahalde ha
mam sokağında (6-) No. lu ve 
Çukurbostan sokağında (10) No. 
1ı haneler ve Zeyrek ) okuşundaki 
Çinili hamam ve Eyüp Sultan 
Cezri Kasımpaşa mahallesi Otak
çılar sokağında Bektn · ağa bos -
tanmdan müfrez 18/ 20 No.lu arsa 
\'e ayni mahalde Çömlekçiler cad
desinde 12/14 No. lı arsa ve Sıvas 1 
vilayetinin Hafik kazasının Gül 
köyündeki bir değirmen .ile (25) 
parça tarlanın hissedarlardan bi
risi bulunmanız itibarile diğeı· 

hissedarlarla birlikte cümleniz a· 

N E ZL E, G R üP 
BAŞ, DiŞ 

ve b ütün a~rdarı .... 
kadınların ay san

derhal cllarını 

geçiren 

SEFALi N 
her yerd~ ısrarla 

arayı~~z 

Jeyhine Halil karısı MERYEM 1illll~alı.:.raı;.
G UDÜL tarafından ikame olunan ı • 
iuıleı şüyu davasının ıcr.ı 

kılınacak duruşması içın gön
derilen davetiye zahrına mın

taka mübaşiri tarnfından ve -
rilen meşruhattn gösterilen ad -
resten çıkarak semH meçhule git
tiğiniz tasrih edilmekle duruşma-

. mn bu kere bırakıldıgı 28/11/938 
Pazartesi günü saat on birde Fa
tih Sulh İkinci Hukuk mahkeme
sinde hazır bulunmanız için da -
\'etiye makamına kaim olmak ü- ı -
:;::ek:~a~te ~;n ':~!!~~~e 7ı~~:; [~Q lANT 
DEVREDİLECEK İHTİRA BERATI 

cKara toplarını otomatik olarak 
merkezi vaziyete getirmek için ter-
tibat:. hakkındaki ihtira için alın- ---------------ı 
ınış olan 3 son teşrin 934 tarih '"e edilmekte olmakla bu hususa faz 
1899 numaralı ihtira beratının ihti- malıimaı edinmek istiyenlerin G 
va ettiği hukuk bu kere başkasına latada, Aslan Han 5 nci kat 1-3 m 
<ievredilmek ve yahut mevkii fiile maralara müracaat eylemeleri ila 
konmak için icara verilmesi tek lif oıunur. 
,. .............. llllİI ................ ~ 

BALSAMiN KREMLERi 
Gece - gündüz - yağlı 

ve acı badem 

... 
yagsız 

BALSAMiN KREMLER\ 
Bütün dünyada birinciliği tasdik edilmiş sihhi güzellik kremleridir 
Gece için yajh - gündüz için yağsız ve halis aetbadcm çeşidleri vardır 

H ususi vazo ve tüblerde saWır. 
İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ 

Beyotlu - İstanbul 
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nezle, bronşit, baş diş, romatizma, nevralji, Grip, 
kırıklık ve tekmil ağr~lara karşı 

G • 
rcı 

Çünkü bir tek kaşe almakla hastalığı defeder ve ilerlemesinin 
önüne geçmiş olursunuz. Bir tek kaşe "Gripin ;, en mu

annid baş, diş ve romatizma ağrılarını, üşütmeden 
mütevellid sinir ve adale ağrılarını izaleye kafidir 

Kat'i Tesir Seri Şifa 
Bir kaşe " Gripin " çak kısa zl!manda 

• • 
ınız 

• 

•' Gripin ,, bu yağmurlu ve sağuk hava. 

larda vücudünüzü hastalıklardan k&ruyacak 

en kuvvetli ilaçtır. sizi rahat ve sıhhate kavuşturur. icabında günde 3 adet alabilirsiniz. 

Her yerde ısrarla Gripin isteyiniz · 
ve Gripin yerine başka bi~ marka · 

verirlerse şiddetle reddediniz 

TlJRK MAARiF CEMiYETi BUYUK EŞYA PiY ANGOSU 
Çeki 1 iş 5 .11. 938 B i r b i I t. t 1 L İ r a 

• 

1 K R 1 YE L 1 
Biletler: Piyanga 8ayilerile Cemiyet Merkez ve Şubelerinde, Yeni Postane karşısında T. M. C. Resmi ilan işleri Bür0sunda satılmaktadır· 

LO N ve RADYOLARI 
Sabırsızlıkla beklediğiniz 1939 modelleri geldi. 

Bu yılk i R adyo Olimpiyadının şeref direğinde LORENZ ve TE.F AG bayrağı dalgalanıyor. 
Radyo almağa karar verdiğiniz anda bu iki markadan birini tercih ediniz. 

Umum TUrldye 
MUmessllllğl 

,ıı: 

SA D E T T 1• N s o·· N M E z ' s •. G A L A s ve ş·s 1 Toptan Perak•nde satıt yeri ve acentelik te\' g 
lstanbul, Sirkeci, Horaaancıyan Han N :>. 1· 

• ~ • •• " • • 1 ! ~. " Satı, salonu: Gala ta Voyvoda caddes i NO. 38 • Anadoluda n Ac e."l tahk kabul edilir. 

,-------------------....-.., 
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Nafıa VekaletindeJl'. 
AHIBI NSESI 

Ticarethanesi 

Kelvinator-Markoni 

SPARTON • BIZERBA Daireleri 
302 istiklal Caddesi .. Beyoğlu 

Bir guna yanhşhğa mehel veril
memek ıcın memurlarımıza sarı 

yerine yeşi l renkte hüviyet varaka· 
ları vermit olduğumuzu saygı değer 
müşterilerimize bildirir. 

Memurlarımız her talebde hüvi
yet varakalarını ibraz edeceklerdir. 

MüdUrlUk --

Öksürenlara v a KATRAN 
göğüs nezleierlne HAKKI EKREM ,_ ..................................... -............................ .... 

Bir Hallkı Şöhret 

Adı tadını 
varki bugüne kadar 

tadı adını tekzib etmedi 

Ali 
l3dhÇ.! . .;. ap• - R~ , 06l ı - K ı rak ö y - K d . ..:.ö ı" 

Kadıköy Vaıuf l ar Direktörlüğü lıanl~ 
~fo ham- Mu vak· Semti Maha .Jesi Sokağı No. C ıns i 

men ka t 
bede l teminat 
L. K. L K. 

250 00 18 75 Üsküdar Selami Karakolhane 32 Yarım kargir 
Ali 34 evin tamamı. 

No. taj 8 

165 30 22 40 • Ten bel Yağhane 4;6 Arsanın ta • 
hacı Mehme~ mamı. 

11 97 00 90 • Ahçıba~ı Odalarçık- 10 Arsanın ta • 

1 20 95 

mazı maını. 

1 57 • • Mektep 1 Arsanın ta -
mamı. 

Yukarıda cinsi ve mevkileri yazılı yerlerın tamamı satı l mak üzere 

açık arttırmaya çıkarılmıştır. İhaleleri 15/11/938 Salı günü saat 11 de· 

dir. İsteklilerin Kadıköy Vakıflar MüdürlüğÜne gelmeleri. (801&) 

DEVREDİLECEK İHTİRA 
BERATI 

•Çifte kundak kuyruklu topla
rın zem in üzerinde tasfiye ve 
tanzimi nçin tertibat. hakkındaki 

ihtira içın alınmış olan 3 Sonteş

rin 1934 tarih ve 1900 numaralı 
ihtira beratının ihtiva ettiği hu • 
kuk bu kere başkasına devredil -
mek yahud mevkii fiile konmak 
için icara verilmek teklif edilmek
te olmakla bu hususa fazla malu
mat edinmek istiyenlerin Galata, 
Aslan han 5 inci kat 1-3 numara
lara müracaat eylemeleri ilan ol
lunur. 

Sahib ve neşriyatı idare eden 
Baş muharriri 

ETEM İZZET BENİCE 
Soa Telraf Matbaası 

·ll' 
~1· 

19 İkinciteşrin 938 Cumartesi günü saat 10 da Ankarada "~ıı~' 
1 nasındaki malzeme müdürlük odasında toplanan malzeme eJ<S ,.el' 
1 • .~ 
. misyonunda +395.000 lira muhammen bedelli 270.000 demır ııt-

kÜçü k yol malzemesinin pazarlık suretile eksiltmesi yapılaca!< \C~ 
Eksiltme şartnamesi ve teferruatı 50 lira bedel mukabiJ'rıde 

malzeme müdürlüğünden alınabilir . • 

Muvakkat teminat 55600 liradır. .ı· 
•' J1 ~ f 

İsteklilerin şartnamesinde yazılı vesaik ile birlikte ayrıı ~43 ,.. 

da mezkur komisyon reisliğinde hazır bulunması Jazımdır· •
4 

İstanbul Limanı Sıhil Sıhhiye Merkeıi , 
Satınalma komisy0nundall ' ~,· 

rlU 
Memurlar için 95 ve müstahdimin için de 84 aded yağır>u 

• şamba açık eksiltme ile alınacaktır. ıii' 
. 26 

A _ Tahmin bedeli memur mu şambasının bereherı 

müstahdem muşambasının beheri 19 liradır. 
1 ıııt· 

B _ Şartnameler merkezimiz levazımından parasız a ı d·' ~ 
1stB 

C - Eksiltme 8 ikinciteşrin 938 salı günü saat 14 de Ga. ,.0~1' 
koırııs, 

ramustafapaşa sokağında mezkur merkez satın alma 

yapılacaktır. 

D _ Muvakkat teminat parası 304 lira 95 kuruştur. i 
,·eS'' .J 

E _ Eksiltmeye girecekler 1938 senesi Ticaret Odası gırel". 
göstermek mecburiyetindedirler. Aksi takdirde eksiltmeye 

ler. •7812• 


