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Paris ve Londra diinya işlerini son vaziyete 
göre bir kere daha gözden geçirecekler 

Çember/ayn ile · İl~lif aks bu ayın 
20 sinde Paris'e gidiyorlar 

~u ziyaret esnasında müstemleke 
llleselesile dört -devlet arasındaki 

bütün pürüzlerin halli için yeni 
t,, k a r a r 1 a r v e r· i 1 e c e k Bir taraftan sildhlann tahdidi mevzuu bahsoıurken diğer taraftan da Ingiltere hanı hanı ve 

•ıı~::~· 5 (Hususi) - Fransa hükumeti İngiltere caktır! 1 böylece hazırlanıyor 
j·~•t et~e .hariciye vek~i ve refikalarını Parise Bundan başka bu ziyaret esnasında tekrar toplan- Lehıstanda . 
ç, ştır ması mevzuubahs olan dörtler konferansiyle müs· IB k •ı • • 11 30 t 

~bııı~lı.!rı.~,; ile.Hlaif..ıt:' v~ refikaları .bu. d~v~~i temleke iılerini hal için toplanması lüzumlu görülen y "d Ankara'ya bı"r Çı"n aş ve ı ımız , re-
-~ 1',/l•ıniJlerdır. Kendilerı bu ayın yırmmcı gu· beynelmilel konferansta İngiltere ve Fransanın müş- enı en 
~~!ed~:1e::::kl~. ve ild pn kaldıktan sonra !:;;:n takip edecekleri hattı hareket tesbit oluna- N.. . I ld Heyet·ı geld"ı nile şehrimize geldi 
lıt th Ye~tar siyasi mahfeller, bu siyarete büyük Bu suretle Çek ve İspanya meselelerinin tasfiye- umayış er o u 
llıııı.ıs~llıtnıyet atfetmektedirler. Çünkü bu ziyaret sinden Avrupanın durumunun da yeniden Daladiye- . _ 
~1-ı ~ dört devletin evveli birbirleriyle anla:ıa· Bonne ile Çemherlayn - Halifaks arasında bir kerre Heyetı'n zı·varet"ı Celll Bayar dün Ankara'da RUşdU Ara• 
._"'it er Varşova, 5 (A.A) - Dün öğle-
;:_ liıtet~e nıani olan büyük ve mtıhim meselelerin daha gözden geçirilmesine imkan basıl olacaktır. den sonra İvovda Polonyalı nas- s·ıyas·ı değ'ıf ve Fethi Okyar ile görü,tü 
:-tL . e lı. alledllebilecejii hakkında iki müttefik Hülisa siyasi mahafil, son kabine tebeddülüne ve 
ı. !<l ,..._ • yonalist talebelerle Ukranya aha-
"'· il .. '"""11 arasında nokta! nazar teatisi yapılacak- parlamentolardan Roma paktının tasdik ettirilme- k u·· ıtu" reld'ır 
ıo.. ~ s lisi arasında çarpışmalar olmuş-
"ll~ ııretıe F:nıısa ile İtalyanın ve.Fransa ile Al- sinden sonra vukua gelecek bu ziyarete pek büyük tur. Üniversite tarafından terti,> 
Ilı,.~ t.anuuniyle uzlaşabilmeleri için Parisin bir ehemmiyet atfeylemekte ve bunu dörtler arasın: 
"-.... " edilen bir mitingi müteakip ta-
.:~el &zıyet tesbit edilffek ve . fngilterenin bu da .kat'i anlqmaya dolm yeni ve müsbet bir adım !ebeler bir alay teşkil edere'r bir 

er bakJwıdaki lloktai nazuı bla-ı~·· ola- telik1d eylemektedir. 
........ ""!~~;;;;;;~;;;;;,;;;;;;,,;;;;;;;;;;;;,;.;..;..;,;,~;;;;;;;;:,ı6=.m=====-==.,..-=;;...==,..===-==...,=====-===~:=o .... -=-=oc==J Ukranya otelinin önüne gitm~-

ler ve otelin camlarıııı kırmışlar· 

r 
dır. Otelden ateş ('dilmesi üzerine· 
talebeler de ayni &uretle ateş· 

ederek mukabele etmişlerdir. 

Polis nümayişçileri dağıtmış 

otelde araştırmalar yapmış ve 
üzerlerinde tabanca bulunan on 
Ukranyalıyı tevkif etmiştir. Tale
beler Ukranya ticaret merkezinin 
önünde tekrar toplanarak mağa
zalara hücum etmişlerdir.. Halk, 
nümayişçileri taşa tutarak mu
kabele etmiştir. Polis 30 talebeyi 
ve elli Ukranyalıyı tevkif ederek 
sükuneti iade etmiştir. Sokaklar
aa polis devriyeleri dolaşmakta-
dır. Birçok kişinin yaralandığı 

söylenmektedir. 

-*
ispanyada: ~O;;~;~·;d;m~Ühi;··;Üza-

kereler cereyan ediyor Hava 
Taaruzları i i han siyasetindeki tahavvül, Çoğaldı 

itlkanlardaki vaziyet ve Macar 
dilekleri tedkik olunuyor 

ı\f Q l -b .. rr ] Bulgarların hudud 
car ar, ugun 1 una Tashihi hakkındaki 

köprülerini aştılar Talebleri '( p aris, 5 (Hususi) - Yu-
•rı n muhtelif lcollardan işgal goslavya hükumet naibi-

hareketl·ne nin Romen kralının Lon-
ba,hyacaklar Yaıısı 0 da draya yapacağı seyahat arefesin-

.' 

"'fi>., N o · , 
~ -..........:... . o 
~9i!.lld _..c:t _ _ _ 

eıı iq; · . 1 areı'ı ,)\f<19Urlar_ tarafı ndan '§galine başlanan Çek arazısı 

de Romanyaya yaptığı seyahate 

büyük bir ehemmiyet atfedil
mektedir. Bu ziyaret esnasında 
wnumi siyasette vaki tahavvül 
ve İngiltere ve Fransanın hattı 
hareketleri karşısında Romanya 
ve Yugoslavyanm vaziyeti ve kü
~ük antant ile Bulgaristanın hu

dud tashihi bakkındki iddia
ları ve Viyanada verilen kararlar 
mucibince l\tacaristanııı genişle

ınsi ile husule gelen durun1 üze
rinde müdavelei efkarda bulunul
maktadır. 

~ rankist tayyareler durmadan 11L· 

kümetçi şelıir!eri bombardıman 
ediyorlar 

Barselon, 5 (A.A) - Dün öğle
den sonra Frankistlerin dört tay
yaresi Gerone eyaletinde kain 
Puerte de Selva kasabasına elli 
kadar b omba atm iştır. 10 kişi öl
müş, 25 kişi yar~lanmış, 4 ev ha
rap olmuştur. 

Heyet bütün Şark 
memleketlerini 

~ola~mıt 

Çin heyeti reisi Celiileddin 
Vanzinşan 

Ankara, (Hususi) Yakın 

şark memleketlerile kültürel mü
nasebetlerde bulunmak maksacli · 
le bir seyahate çıkan ve doktor 
Celfileddin V anzinşanın riyasetin
de bulunan heyet şehrimize gel . 
miştir. 

Heyet azasmdan beşi Çin müs
lümanlarından ve münevver gen.;'. 
lerdendir. Heyet reisi İstanbul 
Darülfünunundan mezun olduğu 
cihetle mükemmel türkçe bilmek· 
teclir. 

Heyet on ay önce Çinden ayrıl
mış olup Hindistan, İran, Mısır ve 
Arabistanı dolaştıktan sonra bu
raya gelmiştir. 

(Devamı 2 inci sahifemizde) 

Hitler'in 
Nutku 

Berlin, 5 (Hususi) - Thuringen 
nazi kongresi münasebetile Hit
ler bugün Vaymara gitmiştir. 

Hitler yarın kongre münasebe
tile mühim bir nutuk irad edecek 
ve dünya vaziyeti hakkı9da Al -
manyanın noktai nazarını anlata· 
caktı r. 

Parıs gorılşmeleri arasında vu
ku bulacak bu mülakata büyük e
hemmiyet verilmektedir. 

B aşvekil Celfil Bayar, bu sa
bah saat 11.30 da gelen 
muhtelit trene bağlanan hu· 

susi vagonla şehrimizi teşrif et 
miştir. 

Kendileri istasyonda Riyaseti 
cumhur namına umum! katip Ha
san Rıza, baş yaverleri Celal il" 
mebuslar, vali, askeri komutan .. 
!ar ve kesif bir hallı: kütlesi tara-
fından karşılanmıştır. 

Başvekilimiz Haydarpaşadan 

<\Car motörile doğruca Dolmabah· 
çeye geçmişlerdir. 

Celıil Bayar şehrimizde iki gün 

kadar kalıp Ankaraya dönecektir. 
Fethi ve Rüştü Arasla mülakat 
Başvekilııniz Celal Bayar dür. 

Ziraat Vekaletine giderek 2,5 sa
at kalmışlar ve yakında toplana-

cak olan ziraat kongresi etrafın
da bazı direktifler vermişlerdir. 

Müteakiben Başvekalet köşkün
de Hariciye Vekilini kabul ede • 

rek yemeğe alıkoymuşlar ve saat 
16 da da kendi köşklerinde dün 

sabah Ankaraya gitmiş olan Lon . 

dra sefirimiz Fethi Okyarı kabul 
etmişlerdir. 

Bir genç yüzlerce insanın 
gözü önürıde boğuldu 
Bezden botla 

Dün Kınalıadada bir facia olmuş 
bezden ve çürük bir botla deniz 
gezintisi yapmak istiyen genç bir 
posta müvezzü yüzlerce insanın 

gözleri önünde boğulmuştur. 
Facia şöyle olmuştur : 
Eyüpte Kızılmescit sokağında 19 

numaralı evde oturan ve Kınalıa
da posta ve telgrafhanesinde mü
vezziilik yapan İsmail oğlu Tevfik 
isminde bir genç dün Kmalıadada 
deniz kenarında dolaşmakta iken 
sahile bağlı Kınalıada iskelesi baş 
memuru Hallinin oğlu Nusrete ait 
yelken bezinden yapılmış gayet 
eski ve yaamlı bir botu görmüş, 

küçük bir deniz gezintisi yapmak 

gezilir mi ? 
için bota binerek denize açılmıştır. 

Tevfik sahilı:ıen ~00 metre ka-
dar açıldığı sırada botun yaması 

patlamış, bir anda botun içi su ile 
dolmliştur. 

Tevfik feryat etmeğe başlamış 
ve Tevfiğin feryadını duyan yüz. 
lerce insan salıi!e toplanmışlar ve 
bir kaç sandalcı Tevfiği kurtar
mak için denize açılmışlarsa da 
bunlar yetişinceye kadar zavallı 
genç suların arasında kaybolmuş· 
tur. Suyun üstünde kalan botun 
içinde Tevfiğin yalnız caketi 
ile şapkası bulunmuş, bütün araş· 
tırmalara rağmen cesedi b~una
mamıştır. ,.... ________ ..... ____________ , 

Kalbe Giren Hırsız -
PAZARTESi BAŞLIYOR 

Nı!sret Sefa Coşkun'un gazetemiz için hazırladığı bu roman pa
zartesiden it~baren gazetemizde okumaya başlıyacaksınız. 
AŞK, İHTiRAS, KASIRGALI BİR HAYAT VE .. SEVDA'NJN 

BÜTÜN 111ARAZİ TECELLİLERİNİ BU ESERDE BULACAKSI
NIZ ... 

SON TELGRAF 
Pek yakında yeni ve fevkaliide heyecanlı bir tarih eserinin de 

telıikasına başlıyor .. Bu eser .. 

Zorbalar Saltanatı 
Adını taşıy0r. Tafsilat bekleyiniz 

• 



Z-S ON TEL G & A F-5 2 ci Teş.rln ıou . . ..... 
ıçtımaı meseleler 

Kısır laşdırma 

Yerinde bir 
Takdir 
lstanbul zabıtası 

takdir ed§ldl 

Bu usulün tatbiki lazım mı, 
memleketimizde tatbi

kine imkan var mı ? 

Gerek bu sene Cumhuriyet 
bayramında geçid resmine iştirak 
eden, gerek geçen senelerden da· 
ha mükemmel bir surette intizam 
ve inzibatı temin eden İstanbul 
Emniyet Müdürlüğü polis ve a
mirlerile memurları umuml bir 
tamimle takdir edilmiştir. 

--=o=-· 

Şehir 
Meclişinde 
Müzakereler 

Dr. Hafız Cemal bu 
hususda ne diyor? 

l\fubterem oku)·ucularım; •kısırlaştırma• mevzulu anketim için Lok· 
ıaan Hekimle ıörilımenıi ister ve onun vereceii cevablan bilmem me· 
rak eder ınislıılz? Şlllıhesiz edeniniz ve bu pek merakı iver bir şey ~ 
>Urdu; fakat ne yazık! O, ecele deva bulan ulu ve tanrısal hekimle gö
rüşmek blzlm ıibl, yirminci asır çocukları için ne muhal, ne imkinsız 
bir dilek. .. Ama üzlilmeyiniz; ben bu mülAkatı :yaptım! Yalnız bir fark
.. : Asri •Lokman Bekim• le görüştüm! .. Doktor Hafız Cemal •Lokman 
Bekim• le ... 

•Loknma Beklııı• lusırlaştırmaya dair kendisine sor4uğuın sorulanı 
etraflı ve izahlı cevablar verdi. Ve şö:rle söze başladı: 

Kısırlaştırmak usulüne neden • 
ihtiyaç hasıl oldu? İnsan, dünya
ya başlıca iki önemli vazife gör
mek için gelir. 

1 - Sağlam, mesud ve şen ola· 
rak yaşamak. milete ve insanlığa 
yardım etmek ve alemi fanide bir 
hoş sada bırakarak imanı kamil 
ile ebediyete kavw mak! 

2 - Cemiyeti beşeriycnın de · 
vamını temin etmek, insaniyete 
güzide ve ha~,rlı işler görmek için 
saglam. gürbüz ev !ad yetiştir • 
mek, 

İşte _c:fünyaya gelmekten (asıl 
gaye:) bu ikisi olsa gerek! Fakat 
bütün insanlar acaba bu tarzda 
yetişebilirler mi? 

Fena hastahklı bazı evlilerin 
bünyelerinde, dimağlarında mev· 
cut olan bu zorlukl;ır, sakatlıklar, 
ruhi teşevvüşler, C\ lütlarına ma
atteessüf miras kalıyor! 

İşte bu sarede insanlar arasına 
l4ağıya yazacağım (fena soylu!) 
birçok serseriler karışıyor: (Siv· 
ri akıllılar, yarım deliler, tam 
mecnunlar, kaçıklar, (zirzop) lar, 
kısa akıllılar, (zır deliler!) bu -
naklar, aptallar, saralılar, hiç iyi 
olmıyan sinirli hastalar anadan 
doğma sağırlar, körler, dilsizler, 
çarpıklar, başı boş gezen serseri· 
!er, seciye ve irade zayıflılığı ile 
muttasıf (Psikopot) lar, (insan 
duşmdm'.J ulan ve sayısız cürüm 
işlıyc·n kafasızlar, muvakkat, dev
ri deliliklerden sayılan (mani) ve 
(melankoli) gibi hastalıklar ... 

t te bu fena hastalıklı, ruhları 
b~AA, insanlardır ki be~eriyet Ale
nıını berbat ve perişan ediyorlar! 
Cemiyetin rahat ve huzurunu ka
çırıyoriar. Milletin ve hükOmetin 
ba~ına bela kesiliyorlar! 

Refah ve saadeti (bombardı • 
man'.) ediyorlar. Topa tutuyor • 
lar! Her tarafa sefalet ve ahlak
sızlık yapıyorlar! İn.sanlan manen 
ve maddeten geri bırakıyorlar! 

Hapishanelerı, tımaraneleri dol. 
duruyorlar! Cürümleri, cinayet
leri, intiharları, öldürüşmeleri 
artınyorlar! Memleketin asayisi-- . 
nı bozuyorlar! Hükumetimizin 
(butçe) sıne her sene milyonlarca 
lira masarif yapıyorlar! 

Süphe ''ok ki bu gibi (mütereri-
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Kontinental otelinde o güne ka
dar hu derece heyecanlı ve acıklı 
bır sahne geçmemişti. 

ilk önce ikisi de birbırlerıne 
lıa_\-retlc bakıştılar .. 

Nihad vavas yavaş yürü ·erek: 
- l\!argril... 
Diye bağırdı. Soııra birden, 

M .. rgı-itin kollarının arasında ba
~ıra11 küçük çocuğa baktı. 

Bu. bizim çocugumuz mu, 
Margrit? 

İkısi de göz yaşlan dökerek bir· 
biııt'rini ktıcaklatlılar 
Margrıt: 

- Yavrumuzun •Baba• demesi
ne dayanamadım. serıi arayıp 
.bııbııya and ictim .. beni affet, Ni· 

Doktor Hafız Cemal 

di, (dejenere) insanlar anaya, ba· 
baya ve hatta ulusa ve hükumete 
de ağır bir yüktür. 
Ruhları, beyinleri bozuk oldu· 

ğundan tuttukları işlerde her za
man zararlar, hasarlar yaparlar' 
Cemiyeti beşeriyenin ıztırapları
nı, zahmetlerini artırırlar! 

(Cemiyet dü~manlığı!) (anti -
sosyal)) yapıyorlar! Akılları ka· 
falarından (5) karış yukarıda bu· 
lunduğundan sıhhi, ahlaki, içti -
mal, medeni ve iktisadi işleri ber
bat ediyorlar! 

Bu gibi fena hastalıklarla malul 
olanların zararlanııı rıaSll tahdid 

etmeli? 

Cemiyet arasında dolaşıp ge
zerken çeşit, çeşit fenalıklar, sar
kıntılıklar, kazalar, canilikler ya
pan delileri, mücrimleri hapisha
nelere, tımarhanelere koymalı o
ralarda ilml ve medeni bir tarzda 
ısltıhlarına çalışmalı! Akıldan, 
zihinden, şuurdan . büsbütün mah
rum olanları ölünceye kadM göz 
önünde bulundurmalı. 

Resmen evlenmelerıne, (met • 
res) ile (kapatma) ile yaşamala
rına, ve hatta gizli, kaçamaklı 

(yarım iş!) yapmalarına bile mü
saade etmemeli! 

Velhasıl ulusumuza türlu türlü 
zararlardan, zahmetlerden, ıztı • 
raplardan başka hiç bir favdaları 
olmıyan bu (kafası boz~kları') 

Yazan: İskender F. SERTELLİ 

had! Seni ne kadar çok sevdiğimi 
de bilirsin! Ben artık sensiz yaşı
yamam ... 

Diyor ve Nihadın boynundan 
kollarını çekmiyordu z 

Nihad çocuğunu o kadar çok 
sevmişti ki.. 

- Kapıyı kapa Margrit .. kimse 
gü·mesin içeriye. 

Dedi ve çocuğunu kucagına o
turttu. 

- Niçin sözümü dınlemedin 
' Margerit? Neden geldin İstanbu-

la? ... 

- Daha fazla Berhnde dura • 
mazdım. Annem, babam, dostla .. 
rım yüzüme bakmıyorlardı. f-Ier. 
kes benimle eğleniyor: c Ço~uğu-

Belediye zabıtası 
talimatnamesi ma· 

kama verildl 
Şehir meclisi dün toplandı. Bil· 

yüklerimize çekllen telgraflara 
gönderilen cevablar alkllJlar ara· 
sında okwndu. 

Uummi Meclıste bir kısmı mü· 
zakere edilen yeni belediye zabı· 
tası talimatnamesi yeniden bazı 
teklif yapılmak üzere makama ia· 
de edildi Meclise verilen 936 he
sabı kat'i raporu encümene hava
le olundu. 

(çocuk :ı;apmak vazifesinden!) do
layı (kadro harici) bırakmalı! 

Bu tarzda ciddi ve şiddetli ne· 
zaret altında bulundurulan mee -
nunlar, deliler, (müruru zaman 
ile!) cvlıltsız olarak ölüp giderler. 
En nihayet millet ve hükumette 
bunların belalarından bir dere -
ceye kadar kuı·tulmuş olurlar! 
Fakat insanlar arasında hiçbir 
kimseye taaruz ve hücum etmiyen, 
daha bakalım .nekadar (sivri a • 
kıllılar!) rulıu bozuklar, (kafa • 
dan gayri müsellah olanlar!) giz· 
li köşe ve bucakta kalacaklardır. 

2 - (Evlenme muayenelerini') 
hekimler, çok esaslı bir surette 
tedkik ve tamık etmelidirler. Ka
dının \'e erkeğin kanlarında fren
gi aranmalı! (Vaserman) teamü
lünü icra etmeli. Çünkü, sathi bir 
muayene ile her şeyi anlamak ka· 
bil değil! Maamafih aile hayatın
da mühim bır (rol) oynıyan (an~ 
doktorunun) da fikri mutlaka a
lınmalıdır 

3 - Haydi, evlenme muayene· 
lerine çok dikkat edildı? Fakat 
(Metres) hayatı yaşıyanlara ne 
yapmalı?. 

Hele bir köşe ba,;ında nişan, Ö· 

bür köşede kendi aralarında bir 
medeni (söz nikahı!) yaptıktan 

bir saat sonı-a dördüncü köşede ay
rılanlara kar~ı ne tedbirler alına
bilir? 

4 - Kabi1 olursa herkesin nü -
fus kagıdına anadan. babadan ve 
hatta dedelerden miras kalan fe
na hastalıklar kaydedılmeli Bir 
(sıhhi şecere) usulü ihdas etmeli! 

5 - Kadınlara ve erkeklere 
(cinsi münasebete) (çiftleşmeğe' 
aid sıhhi bilgileri, irsl hastalıklaı·· 
dan husule gelecek fena fenr. haıı
talıkları öğretmeli! Korunma ra-
releri öğretilmeli! · 

6 - Evlenecekler, yalnız ı;:ii • 

zelliğe, zenginlığe, zahiri alayişe, 
yüksek mevkie, nüfuza rağbet et
memeli. Sağlamlığa, irsi hastalık 
olup olmadığına, mizaca, bünve· 
YE.' de çok djkkat etmeh. -

( A rl:a.<ı yarınk sayırıııoda) 

ııu kucağındn bı. akıp giden ·ıda

mın peşinde ko~lılınaz! dıyorlar

dı. Nihayet, seni aramağa mecbur 
oldum .. İzini buldunı .. Yoıq çık • 
tım. -

- Gönderdığıın pilr~~vı n·•~-aiın 
ını~ 

- Aldım . Fakat, ben para is -
!emiyorum senden benim haysi • 
yetimi kuı !armanı istiyorum. Ben 
nanıu;lu bır kadın olarak ·aşıya. 
cağım, Nihad' 

- Ben sana (namussuz ya~a!) 
demedim ki. Para gönderdim. Bir 
kaç ay sonra yine bır iş için Ber
line geleceğimi bildirdim. Neden 
sözümü dinlemedin? 

Margrit gözlerim süzerek sor 
du: 

- Beni hiç görece~ın gelmedi 
mi? 

- Geldi ... Senı emın ol ki u • 
nutmaciım. Fakat, buradakı vazi
fem, bir ecnebi kadını ile e\'ı\İ ol
duğumu süylemen1e manidir. Se~ 

Tenviratı 
Umumiye 
işleri 

Yeni tesıı; edilecek tenviratı u
mumiye lambalarının muhavvile 
merkezlerinden söndürülüp _yakı
lacak şekilde yaptınlınalarına ka
rar verilmiştir. 

·--c·ı-

Vapur hhtıma ya· 
naşırken öldu 

Birkaç gün evvel Gönende Ah· 
med adında birinin 3 yaşındaki 

oğlu Mehmed yanlışlıkla içtiği 

kezzaptan zehirlenmiştir. Dün 

Bursa vapurile tedavi için İstan
bula getırilmkete olan küçük Meh 
med Yapurun tam rıhtıma yana· 
şacağı sırada ölmüştür. 

iki sokak ismi de
ğiştiriliyor 

Büyükderede Kaptan Nu~i cad
desinin Mehmedcik ve Haskale 
sokağının da Türkoğlu olarak 
tavsim edilmelerine karar veril· 
iniştir. --

IMukavvalı ayak 
kabılar meselesi 
Artık hal kın aldanması 
na meydan verilmiyor 
Stok mallar bittiği cihetle bade· 

ma ayakkabıların etiketlerine 
evsafı da yazılacak 

hemen hemen kalmadı. Artık al 
mıyoruz da ... Malın kalitesini ü 
zerine yazarsak hem müşteriye 

kanaat gelir hem de biz, biraz da 
ha az nefes tüketmiş oluruz. 

·ı~ı 
Çek - Macar jht• 

nın heli; . ·')~ 
Yazan: Ahmed Şükrıİ ı;!i ./ 

Münib anlaşmas':'.'da~J;İ ~ 
aradan geçen her guıı, · 'ılll 
koslovakyanın inhilali iiı•' 

. t' dr ıuel ta Avrupa \'azıye ın 

gelen değişikliğin şünıul , .. 
miyetini tebarüz ettiril ( 
Miinih anlaşmasına go~· 11 
lovakya, Macar ve Polon)•~ 
liyetJer meselesini ball<' 1 "'·ıı 
re Macaristan •·e Polorı.ı-• ~' 

'
. ~. 

zakereye giri~ec:ektL t 

Iet bu meseleler üzeriud• 
' - ih 

madıkları takdirde l\fuP 
1 

melerine iştirak eden dör 1 
tin başvekilleri üç ay soııı• 
içtinta edeceklerdi. 

Polonya, Miinih kararJ••' ,. 
etıniyerek Çekoslo.-ak) a. hd' 

Gümrükler bat mü· 
dUrU geldi 

P azarlıksız satış kanununwı tatbikinden evvel, hazıı· a
yakkabı satanların ayakka· 

bılar üzerine, evsafını yazmal:ı • 
n da mevzuu bahsolmuştu. Sou • 

ra, görülen lüzum üzerine, bir 
müddet için evsaf meselesi gerı 

bırakılmış ve bundan, kavaf es • 
nafı ellerindeki malı, o müddet 
zarfında satıp bitirmek fırsatı ka
zanmış oldukları cihetle fevkall· 
de memnun kalmışlardı. 

Halbuki şimdi, pazarlıksız sa • 
tış kanununun daha başka vila • 
yetlerimizde teşmil olunması dü
şünülerek hazırlanan yeni nizam
namede hazır kundura satanla • 

rın evsaf usulünü tatbik etmeleri, 
yani ayakkabılar üzerine sırf kÖ· 
sele veya mukavvalı olduğunun 

yazılmasına başlamaları zikredil· 
mektedir. 

Yalnız, pazarliksız satış kanu 
nunun latbikına b~landığıncfın 

beri esnafuı müşterek bir derdi 
vardır; maalesef, esnaftan bazıla 
n hala, gızli gizli, müşterile pa 

zarlık )'11.pmakta de\•am ediyor 
!ar ... Mesela üzerine 60 kuruş fi 

at konulan bir şeyi, müşteri birka'; 
tane alacağını söyleyince 50 ku 
ruş vermeğe razı oluyorlar ve bu 

şüphesiz, yine pazarlık yapmak 
iti~·adını kuvvetlendiriyor .. Ayn 

ca, kanuna riayeti kcndiıı•} borc 
vazife bilen esnafı ellemm:yc:ii 

surette ızrar ediyor. Kanuna ni 
zama aykırı hareket etmel-:ti' ohn 
bu gibilc-riıı yapılac:ık sıkı kon • 
trollar neticesinde ~iddetle ce'1· 
landırılması lazımdır. • 

ettiği bir tiltimatonıuu. 1',1 
kendi davasmı ballettı. (r 
tana gelince: bu devlet• 
vakya ile bir a) müddei. ";a 
ye giriştiği halde bir tür 
sıru halledememişti. BiO ; 
Münib anla~n1asıno gôrt• 

Çek davası dörtleriıı ."~ 
na bırakılmak icap edı) . 
kat Almanya orta Avrııv• 

3 gün evvel Ankaraya g:den İs· 
tanbul gümrükleri başmüdürü 

Mustafa Nuri şehrimiz<> dönmüş
tür. 

Yeni bir mekteb 
Küçükpazarda Demirtaş mahal· 

lesinde Kasım paşa veresesine a
id konak ve müştemilatının mek
teb ittihaz edilmesine karar ve
rilmi~tir. 

Kıvanç sokağı 
Kadıköyünde Yoğurtçu ve Ha· 

lid aga sokakları arasında yeni a· 
çılan sokağa Kıvanç adı verilme
sine karar verilmiştir. 

~KÜÇÜK HABERLER~ 
* Rum~n hariciye nazırı Kom· 

nen'iıı çekilerek yerine eski baş· 
vekıllerden ve kral müşavirlerin
den Mıroneskinin tayin edileceği 
haber verilmektedir. * Vali dün Hatay heyetıni zi
yaret etmiştir. 

Heyet bugün Yalovaya gidecek 
PazJrtesi günü ml'mleketlerintı 
dönecektir. * Erzurum yolunda Meksiladı;. 
bir facia olmuş, tlr kamyon uçu
ruma de\Tilmiş 4 kişi ölmüş 18 
ki~i yaralanmıştır. * İngiltere kralı Majeste J orj 
dün bir nutuk irad ederek İngilte
renin harici ve da!ıili siyaseti et
rafında izahat vermiş, Münih an
laşınasile sulbün temininden ;;ta
yişle bahsetmiştir. * Mısır hükumeti yeni ve mü· 
him müdafaa terlbirleri almakta -
dır. HaYa, deniz ve kara orduları 
süratle takviye edilecektir. * Musolini dün bir nutuk söy
lemiş Berlin • Roma mihverini 
methetmiştir. * Çinliler mukabil bır umumi 
taarruza geçmişlerdir. * Bursa • Bakırköy yolunda 
bir otobüs devrilmiş. bır kişi ya • 
ralanmıştır. * Dün Ankarada Harb okulun
damerasim yapılmış bu sene Har
biyeyi bitirenle.r mektepten ay • 
rılmışlar, ~·erlerine gelenler me 
rasiın 1 c kar~ılanmışlardır 

r ıi }Jlt vuzden buraya aldıranıa 

dıııı 

Margril ağ lam ağa ba~ladı: 
Ben ne talisiz bir kadınını • 

şım. Allahım! 

Kalbımdeki ateş ydmiyormuı 

gibi, bir de omuzumda çocuk gibı 
ne atılır. H(' ~'«'kilir hır .vüküm 
var. Beni böyl<> ba,ındl!n silkip 
atacağını bilseydim, senin o .val
varışlarına, o valancı ağlayışları
na inanır ınıydım? 

Nihad bir müddet iinüne baka-
rak sustu . 
Nihadın çocuğu uyukluyordu. 
J.largt'it çocuğu kucağına aldı. 

- Gel vavrum .. Böyle merha • 
metsiz bir babanın kollarında ağ 
yıp üzülme! Annen kendi ıztırap
larını nasıl dindiriyorsa. seni da 
öyle avutacak .. 

Nihad: 
- Maı-gril! · diye bağırdı. Sen 

beni hala anlıyamamışsın! Ben, 
Yicci.:ın~ız, merhametı:.iz bir adam 
değilim! 

Yakında tatbik edileceği anla • 
şılan bu usulün, hazır kundura 
satanlar tarafından nasıl karsı · 
!anacağını \'C l"llcrind(· mevcut 
mal ne dereceye kadar sarfettik . 
!erin' tahkik etmek maks.ırlilc bir 

kaç esnafla görüştük. Bunlar el
lerindeki mukavvalı malı f>ldukça 
azalttıklarını anlattıktan sonra 
ezdlmle düşüncelerini şö~·le izah 
etliler: 

,_ Ayakkabllar üzerine evsaf 
yazılmasını tekmil esnafımız 

memnuniyetle karşılayacaktır. Bir 
müddet evvel, bundan, bilhakika 
bir telaş gösterdik. Fakat şimdi 

böyle bir telaşa mahal kalmadı. 
Çünkü elimizde mukavvalı mal 

Bir Çin hey'etiAnkarada 
(1 inci sahifeden devam) 

Heyetin siyasi hiç bir vazifesi 
olmayıp seyahat tamamile kül • 
türel mahiyette yapılmaktadır. 

Heyet reisi vak i beyanatında 
bilhassa demiştir ki: 

Büyük Şefiniz Atatürkü, biz 
Çinliler bütün şarkın da büyük 
önderi sayıyoruz. Bütün mücadele
leriniz, inkılaplarınız Çinde derin 
bir alaka ile takip edilmiştir. 
Şimdi kendisi de milli bir mü

cadele ile meşgul olan Çinin ilerı 
ve modern Türkiyeden alacağı bir 
çok dersler vardır. Çin müslü • 

İşte kavaf esnafıııııı lıirkaç.·ı • 
dan aldıgımız fikirlerin hüb•arnu 

birkaç cümle ile yazdık. E, .ı ı:.u 

yüzden ııekadar !iikayet et;,c> hak

lıdır. Kaçamaklı lıir ,;urette ka • 
nuna aykırı hareket eden m.ıhdut 

kimseler hem diğer csnafuı s:ıtı • 
şını kırmak suretile zarar! ,rını 
intaç eder lıcm de silinm?s•ni., yPk 

edilmesini islediğimi? kötıi ir iti· 
yadımızm b<•kasına sebebwet ver
mekle memlekete büyük bir kö • 
tülük etmiş olurlar. 

Şiddetli takibat icrasile bu f" i· 
!erin tecziyesi elzemdir. 

Madam 
Atina 
Hasta imiş 
Altın kaçakçılığı ve kadınları 

fuhşa teşvik suçalrdan mevkuf 
bulunan Atina, talebi üzerine dün 
adliye tabibi tarafından tevkif • 
hanede muayene edilmiştir. Ve • 
rilecek rapora göre madam Ati . 
nanın hasta olup olmadığı anl~ı
lacak ve hastalığın 111 mahiyetine 
göre lüzum görülürse mevkufen 
resmi bü· hastanede tedaYi edile
cektir. 

manian milli davada hükumetle !==============_=• 
beraberdirler. Çin ordusunun er- velini yakından görmek mümkün 
kanı harbiye reislerinden birisi - oldu. Biz Çinlilerin millıyetperver 
niu de bir müslüman Çinli olması ve muzaffer Türkiyeden alacağı-
bunu gösterir. mız büyük dersalcr vardır. 

Ben, !)Bhsen on sen<'dir görme- Büyük Şefiniz Alatürke Çin mil· 
diğim ve görünce ikinci vatanıma letinın hayranlığını bir dE.'fa dahil 
kavuşmuş gibi sevindiğim Türki- tekrar ederim. 
yede bu kısa zaman içinde çok bü- Heyet, bİh-ada bir müddet da. 
yük terakkiler müşahede ettim. ha tetkiklerde bulunduktan sonra 

Geçit resminde ordunuzun kuv- dönecektir 

- Ba~kaları için çok vicdanlı, 

çok merhametli bir adam olabiliı . 
sin! 

Fakat, seni seven, senin uğrwı
da hayatını ve istikbalini mahve • 
den karın için çok haşin bir koca, 
çocuğun için çok zalim bir baba 
sın! 

Margrit bütün düşüncelerini 
ve duyduklarını da söylemeğ.? 
başlamu;tı. 

- Bütün bu aliıkasızlığın sebe· 
bini anlıyorum, diyordu. Sen bu· 
rada bir Türk kızile evlenmek İS· 
tiyorsun! 

Nihad boğuk bir sesle haykırdı: 
- Bunu kim uydurdu? 
- Uydurma değil. Berlinde ar· 

kadaşlarından duydum. 
- Yalan söylemişler .. Halt et

mişler. 

- Yalan değil İstersen sana, 
alacağın kızın adını da söyliyebi· 
lirim! 

Yalan dedim ya. Hepsi yalan. 
Hiç birinin a.qJı yok. 

.. 
_ g __ - --== 

Margerit hıçkırıkları arasında 
bk isim söyledi: 

- Perihan ... 
Ve boğa>ında düğümlenen söz

leri güçlükle söyliyebildi: 
Yeşilköyde oturuyorm~. 

Senin \•azifen de orada imiş. Na. 
sıl, bunlar da yalan mı? 

Nihad birdenbire beyninden vu
rulmuşa döndü. 

O, Margriıteıı ziyade kendi 
talihine hiddetleniyor, hayatında 
ilk defa yaptığı bu aykırı hareke
tin cezasını çekeceğini düşündük· 
çe tüyleri ürperiyordu. 

Nihad çocuğuna o kadar çabuk 
ısınmış, onu o kadar çok sevmişti 
ki.. 

Margcrit İstanbula yalnız gel • 
miş olsaydı, belki onu kolaylıkla 
terkedebilecekti. Fakat, dudağını 
bükerek masumane bakışlarile sık 
sık ağlıyan bu yavrucuktan nasıl 
ayrılacak, kendi kanını taşıyan 
çocu~nu nasıl terkedecckti? 

(Devamı var) 

. 'it euiP Fransanın ve lngı er . 
• d'"' i(IP malarını ter\'I(' chıı ıgı ·~ il ,,,, 

leyi Bertin ~ Ronıa nı ı pı· 

kil eden de\'letlerin lıa~İ' 1 ,ı (B. 
bıraktırdı. Almanya ve 
ehemmiyetli davayı lı~Jl· 
İngilterenin ve Frans•1118 

P 

sevirci vazi\·ette kaln1ır 111 
• • f " Anupadaki değişiklif(İ i • 

bir hidisedir. 
Vi3·anadaki bakeı11ler 

rını sür'atle vermişler "~..- ~ 
gerek Macaristan ve ..,.~ 
koslovakya tarafından "11~ 
diğinden orta Avrupa l<r fllİI 
son ı>ürüzü de izale edil ~ 
yor. Malfundur ki ~ıacar 
nm iki safhası vardı: e#f 

1 - Slova!Q a ve Jtiil 
Macar ekalliyetleriniıt • 0

' 

hudutları içine alıJınlal~ 
2 - Rüteuyanın nıu ti"' f 

nı tayin için bu memlck 

bisit yapılma<ı. -1" 
Macaristan .-e Polooyıt "°el' 

plebisit neticesinde Bil~ 
Macaristana iltihakı le~ I' 
vereceğini \'e iki devletill 
birine hudut komşusu 0 

zannetmişlerdi. 

İtalya, Macaristanın ••
1 yanın noktai nazarJarııı• ,;l 

etmiş. Alnıan~·a ise, çel< el' 
yayı tutmu~tur. Bu nıe!I 
yakından alakadar olan ~ r'I' 
da kendine mahsus seb•JI ~ 

·ı tenyanın l\facaristaııa 1 

taraftar ohnamı~br. Bil. 1 
Ulusun Bükrcş ınuhabirı ,1. 
dan yazılıp ta dünkü sal: f 
kan ~ir mektupta izah c /'* 
dir. Once de yazdığınuı _.,/ 
manyanın bu noktai n...,~,. 
met etmemek elden gch•' J ' 

ııır-
Neticeye bakılacak o ,1. 

yanıoda Riiteuya hakkıl1 / 
nıaıı noktai nazarı galelıt ıl 
hr. Bu memleket Macar~ ı 
tihak etmiyor. Karpatl•'.,, 
yası namı altında nıubl•' 
reye tabi ve Slovakya "• ~} 
ya ile birlikte federal bi'ıııl'ı 
oluyM. Bnııwila berabC' 
tan da tatmin cdilmen•İf ~ ı 
Rüteııyanın merkezi 01~r,f 
rok elıri hakemler 1~11'' 
Macarlara verilmiştir. _ -clİ 
ııüfusuoım kahir ek.•cr'.'.eı 
car olduğuna göre oıiJlı)lp/. 
sibi sadakatle tatbik .,cıı 
mektir. f ,,,ı 

- \' ·ı 
Slovakya üzerindeki '. 11ı' 

diası hakkında da a) "'·ı · . ıı . 
prensibi tatbik edilı11 1 ~ ~/.. 
ristan Slovaky anın ~eıı~:i ı j 
da ince ve uzun ~erıl g al'~ 
almaktadır. Miinak•Ş"1 ;.ı ~ 

1 
sice şehri de bu toprnl< ,Jİ /, 
dedir. Macaristan, ViY8~dt 1 

d·,ı,. 

kem karariyle ken 1
• tıe' "·. ,,., ~ eclilen toprakları ,..ı .- 0 

beşinden itibaren be~ gıJ pi > 
yani ikinci teşrinin .0":11ı~' 
tamamiyle işgal etı11ıŞ 

tır. ı-~ 
İtalya ve AlınanY• ııı' ~ ~ 

verilen bu karar hıık.:;ıo,.İ) 
mı? Karar gerek Çek -,,,,1,'. 
gerek Macaristan tar• od 

bul edildiğine göre. 11" ,.,iıt' 
ka>;a etmek kinıseoiıı ~.~; 
otoriter de\'lelin orta ,,,~fi" . 

~Devoını 8 10'°1 



P!emleket meseleleri 1 Karabük demir 
Tecrübe uçuşları Fabrikamız 

1 inşaatı J.;.;bde eden a ş 1 y o r grub reisi şehrimize 

B •Karabük• deki büyük demir 

lJ ti k • • fabrikalarımızın inşaatını yapan 

SU re e 1 Ş m e V S 1 m 1 n • İngiliz mühendisler grupu reisi 

d 
Hoppkins, dün Londradan şehri-

e hava nakliyatı yapılıp m~~ı~ir.birkaç güne kadar 
İstanbuldan Ankaraya ve oradan 

Yapılm.yacağı anlaşılacak dAa •Karab~· e~ktir. 
vnı 

"1untaz am hava pestalarına bir 
N isa nda b a tlanacak 

liyatında, ne derece muvaliak o
lunacağı anlaşılabilecektir , 

Bayer 
Nerede? )} ev~et_,Havayolları Umum ı 

Mudur!üğü ayın 15 inden 
!\, ,, ıtibaren •İstanbul - Anka
lıtıı e •Istanbul - Seyhan• gibi 
ta Şehirlerimiz arasında posta 

Diğer taraftan Develt Havayol
ları Umum Müdürlüğü; 1 nisan -
dan itibaren de memleketimizin 
muhtelif büyük şehirleri arasın

da muntazam hava postaları tesis 
etmeği de kararlaştırmıştır. 

Kaçhğı doğru değil 

Y}>areıe · · 
h •• 1 rının tecrübe uçuşlarına 
""'! aına-

llu gı kararlaştırmıştır. 
lclt.ıi,çuşiar; hava müsaid olduğu 
hu de 15 gün devam edecek ve 

lcYy SUretıe kış mevsiminde posta 

'--~elerııe posta ve yolcu nak-

Bu suretle mezkur tarihten iti
baren İstanbul ile muhtelif şehir
ler arasında yolcu ve posta nakli
yatı temin edilmiş olacaktır. 

/J fl~ dur' da Cumhuriyet bayramı 
bugük tezahüratla kut/ulandı 

llurd 
Bayram günü yapılan resmi geçidden bir intıba ... 

'ııı~ıı Ur, 31 (Husus muhabiri-
htııı.'~) -:- Şehrimizde, Cümhuri
l;ı~ b· 5 ınci yıldönümü çoü par-

'tıa~r §~ilde kutlulanınıştır. 

'l taburunun ve urayın biis

ı ,, taklar, şehre ayrı bir güzel
k katmıştı. Cumhuriyet alanının 

elektrik tenviratı mükemmeldi. 

Bayram günü daha sabahtan 
halk alanı doldurmuştu. Alkışla 

başlıyan geçid resmi alkışla sona 

Ve k 8 hır ay önceden okullarda 
ı_, a~rnlarda hararetli hazırlık
h~YrJ;arnıştı. Bir gün önce şehir, 
ı.,iıı' ar ve Atamızın veciz söz-
~atıı~ ta~ıYan kırmızı bezlerle do- erdi. Halk bayramı büyük tezahü-
'-._ · Derniryolları idaresinin, ratla kutluladı. 

ııb ~akültesi için 
enı tesisat 

c~ --
trahpaşa da yeni 

c: in t a at 
li' errahp 
~liltes· ~şa hastanesinde Tıb 

Velere 
1

1 ıçın yapılacak yeni ila
haı iıır uz.uınu olan yerlerin der
rııl'IJ.iştltnliik edilmesine karar ve-

ır. 

l,t ~ 
\ta t.anc:ada tefti t 

Ve ~i~ıf t-lüdürü Tevfik Stranca 
!tıııeıı:r•ndaki mektebleri t\ıftiş 

. gılnıiştir. 

İhrac 
Mallarımıza 
Kolaylık 

Kesllmit hayvan la
ra lüzumu ola~ b uz 

ucuz verilecek 
Kesilmiş olarak Avrupaya sevk 

edilecek kümes hayvanatına la -

zım olan buzun çok ucuz fiatla 
verilmesi kararlaştırılmıştır. 

Belediye bunun içın yeni bir ta
rife yaparak Şehir Meclisine ver
miştir. 

SON TELGltAr• wuu: M. Saıni KARA YEL 
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'll lct~Ö Sultan, Wlahmud Nedim Pafadan 
• ~ h 1 haber leri oğ l una arzetm iyord u 
b- ' rnud N . 
"'at1 d • edım paşanın istih -
llu, ogru idi. 

·!ah~ Stfıri İgnatiyef hendesi 
'ıı tıd N d' lıştıı. e ım paşayı doldur-

d1lı.ıısıax. d . 
~ r İdile' 0nen dolabdan haber
d 'lııı ııa;~ Rus casusları Hüseyin 
~ekiıı.ı h nın Sultan Azizi hal'e-

lıı lfatıa. ~~er almışlardı. 
n l!ilter~d ~-seyin Avni paşanın 
lıı'1 di:k ı ıkameti bile usların 

h ı>aıas atın; celbetmişti. Pa
Pandıras bir iradei se-

niye ile memlekete davet eden pa

dişah; Mahmud Nedim paşanın 

iğvaatile yapmıştı. Mahmud Ne -

dim paşayı da Rus sefiri doldur
muştu. 

Çünkü; Hüseyin Avni paşanın 
İngilterede fazla kalması, İngiliz
lerle te'lifi efkar eylemesi Rus
ların işine gelmiyordu. 

Ruslar, Hüseyin Avni paşayı 
tekrar memleketine avdet ettir
mekle rollerinde muvaffak olmuş
lardı. 

Ahmed Emin Yalmanla arala-
rında asliye 1 inci cezada görülen 
karşılıklı hakaret davası netice
sinde 6 ay müddetle hapse mah
kılm olan diş tabibi Avni Bayer, 
kararın mahkemei temyiz tarafın
dan tasdik edilmesi üzerine hük-
mün infazı için aranmaktaydı. 

Diş tabibi adresinde bulunama -
mış ve başka hiçbir yerde de izı
ne rastlanamamıştır. 

Fakat kendisinin bulunamama-
sı üzerine Avni Bayerin Arabista
na kaçtığı şayi olmuştur. Bu ha
ber asılsızdır. Zabıta kendisini a-
ramaktadır. 

--=o=-·-

Namzet 
Memur 
Kursu 
Kurs üç ayhk ted· 

risata tabi 
Gümrük kadrosunun mııtehas

sıs ve meslekten anlar memurlar
la takviyesi için İstanbul gümrü
ğünde bir de •namzed memur 
kursu• açılmıştır 

Bu kursta halen ·32• namzcd 
memur bulunmakkdır. 

Kendileri 3 ay !ık bir tedrisata 
tabi tutulacaklar ve her ay niha
yetinde yapılacak olan imtihanda 
kazandıkları takdirde asaletleri 
tasdik olunacaktır. 

----0------

\ 

0t o ni oh illere 
Yeni p lakalar 
Konuluyor 

Dahiliye Vekaletinin emri üze

rine belediye tarafından şehrimiz

de işlyen otomobil ve otobüsler 
için yaptırılan yeni plakaların bu 

kabil nakil vasıtalarına tevzi edil
mesine başlanmıştır. 

Evvelce de yazdığımız gibi pla
kaların vesaiti nakliyenin ön ta
raflarına konulanları müstatil, ar
ka taraflarındakiler murabba şek
lindedir 

Resmi dairelerin plakaları kır
mızı, diğerleri siyah zemin üzeri

nedir. Fakat hususi otomobillerde 
rakamların yanında bir H harfi, 

taksilerde bir T haı·fi bulunmak
tadır. 

FaJ,at şimdi iş daha çatallı idi. 
Şaka değil; Hüseyin Avni paşa 
serasker olmuştu. Mithat paşa 

nazırdı. 

Muhakkak bir şey varsa, bunlar 
bu sefer Sultan Azizi çalımına ge
tirip hal'edeceklerdi. 

Rus sefiri; durmadan Mahmud 
Nedim paşanın Bebekteki yalısına 
taşınıyordu. 

Mahmud Nedim paşa da, Gene
ral İgnatiyef'den aldığı haberle
ri durmadan Valide Sultana ye -
tiştiriyordu. 

Rusların maksadı; Hüseyin Av
ni paşa ve arkadaşlarını mevkii 
iktidardan uzaklaştırmak, Sultan 
Azizin hal'ine meydan vermemek 
idi. 

Eğer; tahtı saltanata Murad e
fendi geçerse! Rus siyaseti şark
ta iflas edebilirdi. 

Çünkü; Murad efendi ve Mu -
rad efendiyi tahta getirenler İn -
giliz siyasetinin mürevvici olan 
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j Şehir meseleleri: 
1
1 

Etek ve bisikleti 1 Ma rukat satış arı 
Peyami Safaya derd olmuş: 
- Avrupada bütün köylü bisik

letle gidiyor. Bizde bala eşek kö~·
lünün yegiine vasıtalığını yapı-

yor .. 
Diyor ve .. bunun sebebini yol

suzluğa atfediyor. Eğer, Peyami 
bilfarz İstanbuldaki yolsuzluğa 
irtaya koymak için bu kadar uzun 
boylu misaller aramıya kalkıştı 

ise beyhude zahmet etmiş. İstan
bul vali ve belediye reisi İstan
buldaki yolsuzluğu bizden de, Pe
yamiden de, bütün halktan da da
ha iyi bilen bir zattır. Ve .. o dava 
apavrı bir davadır: Fakat, Peya
miye ~·alnız şunu anlatmak Hizını
dır ki, Tiirk köylüsii için eşeğin 
mev~udiyeti yol ile yolsuzlukla 
ölçülen bir keyfiyet ve kemiyet 
değildir. 

Bisiklet yalnız bay ve bayanı ta
şır. Eşek ise Türk köylüsünün en 
hamul, en sabU"lı, en vefakar 
hizmetkarıdır. Bisiklet dağdan o
dıın taşımaz; evden değirmnee 

buğday götürmez: köyden şehir 
pazanna yağ, yumurta, sebze. şu 
ve bu istihsal maddesini naklet -
mez. Amma bunu Peyami Safa 
bilmiyorsa, ~efakir ve vefakiir e
şeği kamyonetle değil de bisik · 
Jetle ölçüyorsa bunun takdirsizli
ğini tayin ve izah etmek gene ken
disine diizmez mi?. 

BÜHAN CEVAD 

---

çoğaldı 

Yeni ve bol mikdarda 
odun ve kömür geldi 
Soba fiyatlarında 
değ i şiklik ler 

Son hafta içinde Rumeli ve Mesela geçen sene 17-18 lira o-
Anadol_u isk_clelerindeıı l~n büyük çini s~balar; bu yıl 6-8 
şehrımıze muhım mikdar- !ıraya zor muşterı bulmaktadır. 

da odun ve kömür gönderilmiştir. Mezad dairesine ve koltukçu-
Ayni müddet zarfında; geçen aya !ara müracaat eden birçok halk 
nazaran 1-2 misli fazla odun ve da eski çini sobalarını ve farkını 
kömrü satışı yapılmıştır. vererek •maden kömürü sobaSJ• 

Halk; kışlık odun ve kömürü- almaktadırlar. 

nü ekseriyetle temine başlamış
tır. 

Fakat bu sene odun kömürü ile 
beraber maden kömürü ve bilhas
sa kok, antrasit satışları pek faz
ladır. Umumiyetle resmi daireler
den başka birçok evler ve apartı
manlar için ekseriyetle maden kö
mürü alınmaktadır. 

Bu yıl; odun alanlar çok azdır. 
5oba ve boru satışları da çok 

hararetlenmiştir. Bilhassa •ma
den kömürü sobaları fazla satıl

maktadır. 

Ormanlarımızı korumak ve ma
den kömürü satışlarını arttırmak 
üzere resmi dairelerden ve bu ka
bil müesseselerden başlıyarak bü
tün memlekette yalnız maden 
kömürü• yakılması hakkınd~ki 

kanw1; - henüz mecburi olarak 
nerelerde tatbik edileceği malum 
ol"'amakla beraber - bu sur. tle 
şehrimizde kendilığinden ve mu
vaffakiyetle tatbik sahasına gir
miş bulunmaktadır. 

D •• Bu itibarla madt>n kömürü so-
U YUilU balarının fiaıları. gPCen yıh na-

Bu mccburıyetin ne vakit ve 
nerelere te~mil olunacağı hakkın
da Vekiller Heyetince pek yakın
da bir karar şerilerek bu hususta 
bir talimatname nc 1rolunması 
beklenmektedir. 

u • zaran ~-ükselmiştir, mum l ye Çini sobaları ise pek rağbP!ten 
Komiseri gidi yor ~d;;;ü~sm=üş~tu=·r:====~=·========1=1·=c=. 

Cesedin Şehrimizde ---
Ankara'dan şehri

mize geldi 
Mezun,•n memleketimize gelmi~ 

olan Duyunu Umumiye Komiseri 
ve eski Maliye Musteşarı Ali Rıza 
Ankaradan şehrimize dönmüştür. 

M umailcyh bu akşam şehrimiz
den Parıse hareket edecektir. 

--==o:=--

Beyoğlu Halkevin· 
de temsiller 

rical ıdi. 
İngilizler soğukkanlılıklarını 

muhafaza ediyorlardı. Maamafih; 
her vakit odugu gibi, el altından 
iktıza eden şeyleri yerli yerinde 
icra ediyorlardı. 

Valide Sultan, Mahmud Nedim 
paşadan aldığı haberleri kat'iyen; 
oğluna arzedentiyordu. Ne had
dine? Hiç; celiılli, mağrur ve aza
metli oğluna hal'dn bahsedilebi
lir mi idi? 

Padişah; mevkiinden çok emin 
idı. Ordu ve donanma biliıtered
düd kendisine bağlı idi. Onlara; 
avuç d.:ılusu ihsanlarda bulunma
mış mı idi? 

Sultan Azize, ortalıkta dönen 
fecaeti kimse cesaret edip anlata
mıyordu. 

Hatta; padişahın, çok yakın bir 
hendesi olan mabeyinci Fahri bey 
iki günde bir şehri dolaşıyor •• o
radan buradan topladıtı malıi -
matı efendisine getiriyordu. 

Hüv'yeii Zelzele 
An.lası) :lı Oldu 

Dün sabah Kadıkö\" açıkların

da bir cc·sed görülerek sahile çı

karılmış olduğunu dün yazmıştık. 
İlk tahkikat neı;ccsinde cesedin 

Kadıköyde Sarrafoğlu sokağında 

Mazlumyan aparlıınanında. bir 

Hazinedar usta da iki günde bir 
şehre çıkıp efendisine malumat 
getiriyordu. 

İşin en garib ciheti, mabeyinci 
Fahri bey de, hazinedar Arzıni -
yaz kalfa da Mahmud Nedim pa
şaya düşman idiler .. 

Fahri bey doğrudan doğruya 

Mithat paşanın adamı idi. 

Hazinedar usta da Hüseyin Av
ni paşanın gözdesi ve maşukası 

bulunuyordu. 

Sultan Aziz, tarafından gönde
rilen bu bendeler İstanbulun kıyı 

ve bucağından toplayıp getirdik
leri havadisleri hep, Hüseyin Av
ni paşa, ve Mithat paşa arkadaş

larının fikirlerine uygun olarak 
getiıiyorlardı. 

Padişah; mabeyinci Fahri beyi, 
sözde Arzıniyazdan habersiz ola

rak malumat almak üzere yollu -
yordu. 

Sanki; bu iki bendenin birbir-

İstanbul, 4 (A.A.J - Kasacrna
nenin verd:gi malumata göre bu 
sabah saat beşi 51 dakika 50 sa
niye geçe şiddetlice bir zelzele 
kaydedilmiştir. 

Merkez üslünün İslanbuldan 
880 kilometre mesafede olduğu 

tahmin edilmektedir. 

Yollardaki 
Kablolar 
Meselesi 

Can kurta ran oto
mobilleri 

Cankurtaran otomobillerinin 
boş oldukları zaman canavar dü -
düğü çalmamaları ve sür'atli git
memeleri kararlaştırılmıştır. 

!erinden haberleri yoktu. 
Bazan, mabeyinci Fahri beye 

padişah soruyordu 
- Fahri ne var ne yok? 
- Efendimiz; halk Mahmud Ne-

dim paşa kulunuzdan nefret edi
yorlar ... Ağıza gelmedik sözler 
sarf ediyor !ar .. 

- Peki; kimi istiyorlar bu a
damlar?. 

- Mithat paşa kulunuzu med
hü sena eder dururlar... Rüşdü 

paşa kulunuz için de iyi söyler
ler ... 

- Mahmud Nedim paşa için ne 
söyliyorlar? 

- Milleti, Ruslara sattı diye a
ğızdan ağıza dedikodu yapıp du
ruyorlar .. 

Diyordu. Bazan da; paidşah, ha
zinedar ustasını karşısına alıp so
ruyordu: 

- Ne var, ne yok dışarda baka
lım usta? 

(Devamı var) 

Biraz da biz ko:-ıuşahm 
Ö•edenberi bilirsiniz a. Parfak 

'lakırdı etmek isleyenler muti ka 
sözlerine bir frenk nıüellifınin 
birkaç cünılcsiui sıkı~tırarak be
yanatını gıiya bu yab rı verize
lerle süslemek itiyadında hulu -
nanlar az değildir. Ve gen<.' hilir~i
niz ya, bh ve diğer fıkra muharri
ri arkadaslar bu başkalarının fi
kirlerine da~:anan fikirsizliklerine 
bir~ok defalar isaret etıni,i1.dir. 

Fakat bu işare!ler bu itiy;ıdlorın 

zevalini tenıin etmiş snyrhnaı. \t. • 
tabii tahn1in buyurur:-ıunuz ki ge
ne ayni iJletc ınübtelfi olanlar bu 
şekil tarzı nıükilemt' 'C)D t.ıuı 

tahrire devam edip gilmrktedir -
ler. 

Biz, kendilerine beynelmilel 
şöhret yapmış değerli garb miite
fekk.irlerinin sözlerine itibar et -
memek veya onlan kii~ilk gör -
mek gibi bir hadnaşinaslıkta bu
lunmuş değiliz. Yalnız bütün fi
kirlerini garba medyun olan bu 
mütefekkirin bir de kPndi fikri
nin tekevvün etmiş olduğunu 

görmek hüsnü niyetini izhar et -
miş olmaktan başka da bir şey 

yapmadık. 

Biz, sör.lerinc ku\.'\'Ct \·ernıek ve 
inandırmak için bir garb müte
fekkirinin fikirlerinden itiyad ve 
bunn suiistimal edenlere çatarken 
bir de doğrudan doğruya bize aid 
olan işlerde yabancıların fikirleri
ni ehemmiyeti mahsusa ile kayde
denlere de ra~tlamıya ba~lıyonız. 

Cumhuriyetin on be "nci yılı 

münasebetile çıkan gazete ilave
lerinin birkaçında on l>eş yıllık 

san'at hareketlerimizi hiilıisa e -
den yazılaı· vardı. Bilhassa bu ya
z.ılardan ikisinde bu hatanın söz
le miş gibi tekerrür ettiğini gör
dük. 

Bunlardan bir tane i Son Pos
ta'da Fikret Adilin, ötekisi de Ku
run'da çıkan Arif Dino'nun yazı
larıdU'. 

Her ikisi de Türk resmini öycr
ken giizel san'atlar akademi
sine getirilen Profesör Leopold 
Levy'nin sözlerini misal getiri · 
yorlar. Biz sayın profesöre bağlı
lığımızı kaç defalar fırsat düş -
tükçe izhar etmi' olmakla hera -
her şimdiye kadar Türl..iyed, 
Türk olarak resmimize kar~ı sö~· • 
lenmiş namütenahi sözlerin vey:: 
söyliyenlerin hiç mi kıymeti yok
tu ki ittifakla bizim J..arşıınız:ı 

Levy'yi çıkarıyorlar. 
Başkalarını konuşturmaktan 

vazgeçelim de biraz kendimiz 
kıymetli konuşmıya çalı. alım. 

HALK FİLOZOFU 

Yeni 
Göçmen 
Geldi 

Transi t o larak 
gönder ildi 

Roman yadan memleketimize 
getirilecek olan göçmenlerin kış 

gelmeden anavatana yerleşmiş bu 
lunmaları için nakliyata hız ve
rilmesi aliıkadarlara bildirilmiş -
tir. 
Diğer taraftan dün Vatan vapu

rile cl500• göçmen şehrimize gel
miştir. Fakat bunlar; İstanbula 
çıkarılmamışlar ve transit olarak 
Tuzla tahaliuzhanesine götürül -
müşlerdir. 

Bugün de Nazım vapurile ye
niden 1500 göçmenin gel~"<i t>ek
lenmektedir. 

Ş~h ir arası 
Telefon ücr;tleri 
Halkın aldablmask• 
na mani 
tedbi rler 

olunacak 
ahnıyor 

Otel, pnsiyon v.esair umurru yer
lerde şebirlerarası telefon müka
lemeleri için bu kabil yerleri ida
re edenlerin halktan fazla para al
dıkları görülmüştür. 

Bunun önüne geçmek üzere b ir 
liste yapılıp bu gibi yerlere asıl
masına karar verilmiştir. 
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ANLAŞMALAR HER GÜN BiR Hw Casus şebekelerifYENi 
ve harb tehlikeleri lngiltere başvekili Hi~ler'le yeni Yaprak dökümünde" 
Ç k 1 k b h d b • •• l Ak k Yazan : Burhan Tuğravul e os o~a ya u ran.ı es~asın a ır mu a at yapaca H::.<:::·:,:.;:.~::: :::.~.::::-:~,:,:~ 
muhtelif memleketlerın lstıhbarat A 1

0 
bir sıca':ıı~ı~::~ı~ı~ :e~~::!: ~:da kitab okumakla g~j 

1 Çemberlayn ın bu hareketi Berlin hafif bir nağme ile etrafa yayılı- Köşke taşınalı on beŞ wf 

Şebekelerl nasıl Çalıştılar' yor, bütün ayaklar irade harici muştu. İşte bu sıralarda Jd f 
1 U sesin geldiği tarafa gidiyor. Ses gene büyük çamın altında ıcııı~ı' 

Roma ml"hverı"ne karşı mı ?. gidildikçe yakınlaşıyor, ve yakın- longda uzanmış kitab odl il 

Casusların gayeleri 
(Dünkü sayıdan devam) 

nelerdir? •. 
sürenler şunu da ilave edıy~ • 

- İngiltere silahlanmakta de -
vam ettikçe etsin, bunun neticesi 

!aştıkça insan ruhunu altüst eden kulağına pencereleri kell ~ 
hazin bir nağme ile ılık su gibi çesine bakan karşıki beyaz ge~ 
paslı kulakları yıkıyor. ten güzel bir piyano sesı ıısil'ı: 

Nihayetteki hususi odalardan Fikret akşam sofrada IU111 k".J. 
birinin önünde birkaç hemşire a- - Anneciğim, bu~ i1,; 

İşte Almanların böyle birtakım 
halleri göze çarpıyordu. Harbin 
başlangıcında bu hep böyle de -
vam etmiş ve el'an istihbarat şe
bekesi kendinden beklenen işi gö-

Nevyorkta görülen muhakeme 
malılmdur. Amerikanın askeri 
esrarını ve yeni tayyarelerine aid 
planları elde etmek üzere, vasi bir 
casus şebekesi çalışıyordu. aylar
ca adı dolaşan bazı Almanlar şim· 
dl muhakeme edilmektedir. Bun
ların arasında genç kadınlar da 
vardır. 

Bu senenin yaz ayları helecan
lı geçti. Avrupa diplomatları için 
durub dinlenmeğe vakit kalmadı. 
Her sene birkaç ay dinlenrneğe 

Mesela İngilterenin Berlindeki 
elçisi Sir Nevi! Henderson gibi. 
Slr N evil şimdi memleketinde bu
lunuyor .Bu diplomat Çekoslova ı ı olarak pek çok paralar sarfetmiş. ralık kapıdan başlarını içeri u- beyaz köşkten güzel. bıf ~yer!• 

zatmışlar, çıt çıkarmadan dinli - sesi işittim. Acaba kiJ!l. ç p~., 

rememiştir. 

Zaman geçti. Nihayet Alınanlar 
bu muvaffakiyetsizliklerin sebeb
lerini araştırmışlar ve çekirdek -
ten casus yetiştirmeğe karar ver
mişlerdi. Bu ciheti daha ziyade 
uzatmağa lüzum olmasa gerek. 
Bugün mevzuu bahsolan şimdiki 
zamanda casus şebekelerinin faa
liyeti nasıl cereyan ettiğidir. 

Bu mevzu üzerinde yeni ma -

lümat veren Londralı gazeten. 
sorduğu ve cevabını araştırdığı 

bir sual vardır ki o da şudur: 
Bu zamanda en iyi casus şebe

kesine maliJc olan memleket han
kisidlt?. 
Yukarıda kaydedildi ki Alman 

ve İngiliz .stihbarat usulleri ara
sında büyük bir fark vardır. Al
manlar her çeşit adamdan istifa
de etmek istiyorlar, İngilizler ise 
artık hemen hemen hiç siviller -
den casus almağa lüzum görmü -
yordu. Bu işi eski subaylara gör
dürüyorlar ve ilave etmeli ki en 
çok para sarfedcn de İngilizler o
luyormuş. Fakat bu zamanda en 
iyı casus şebekesine malik olan 
memleket hangisidir? Sualinin 
ccvab araştırılırken söz uzıyacak
tır. Onun için bunu yarına bırak
mak Iiızım geliyor. Bugünlük bu 
satıra nihayet verirken şunu da 
ka,·detmeli: 

, Casus . kelimesi ağır görülen 
bir sözdür. Bunu yalnız har bes
n ısında bir tarafıri diğer bir ta
rafta bulunan adamları için söy
lenmesi daha doğru görülen bir 
,tabir olarak kabul ediyorlar. Bu -

g l.n ise harb yok'cır. Onun için 
bir memleketin esrarını öğrenmek 
için diğer bir yerden gelmiş olan 
ve gizlice çalışanlara istihbarat 
memuru gibi bir tabir bulup bu
gün dünyada en mükemmel işle -
rini casus şebekesi hangi memle· 
ketindir• Bu sualin cevabını ara~
tırmak işi dünkü yazıdan bugüne 
kalmıştı . Bir İngiliz gazetesi son 
zamanda Amerikada cereyan et
mekte olan casusluk muhakeme -
sile meşgul olurken bu zamanda 
en mükemmel işliyen istihbarat 
şebekesine hangi memleketin 
malik olduğunu araştırmaktadır. 

Muhakemeye aid malfunat ev
velce de cSon Telgraf. ta veril -
mişti. Bundan sonraki safhalar da 
öğrenilecektir. Bu vesile ile orta
ya yeni bir bahis çıknuş oldu. Da
ha doğrusu eskidenberi mevcut 
olan fakat ehemmiyeti şimdi da
ha ziyade artan bir bahis tazelen
di. Almanların istihbarat işlerin
de neler yaptıkları bahsi! .. 

Fakat Alman casuslarının faa
liyeti yalnız Amerikaya taalluk 
etmekle kalmıyor. İngilizler bir 
vesile ile kendi istihbarat şebe -
kelerinin ne dereceye kadar iş 
gördüklerini de araştırıyorlar. 
İşte burada yukarıki sual çıkıyor. 

{Devamı 7 inci sahifede) 

vakıt ouıamıyan diplomaUar bu 1 
yaz pek yorucu işlerle uğraştılar. 
İngiliz, Fransız, İtalyan, Alman, 
Çekoslovak diplomatları için yaz ı 

aylarının her günü uzun uzadıya 
çalışmakla geçti. Fakat şimdi ar
tık buhran kalmadığı cihetle dip
lomatların yazın yapamadıkları 

tatillerini şimdi ya;•ıyorlar. 

l=================================I 

ya buhranı esnasında çoK yorul -
muştu. Şimdi dinleniyor, Fakat 
yeni gelen İngiliz gazetelerinin 
yazdığına göre yakında mezuni -
yetini bitirerek tekrar vazifesi 
başına Alman payitahtına gittiği 
zaman İngiliz elçisini bekliyen 
yeni işe çıkacaktır. 

ANiYER CiNAYETi 
Berlinde yeni bir müzakere 

başlıyacak, İngiliz başvekili bir 
plana hazırlamıştır. İngiliz elçisi 
bu plana göre Berlinde müzakere 
kapısını açacaktır. İngiliz başve -
kili Avrupadaki ihtilafları tasfiye 
ederek her tarafı yatıştırmak içiıı 
bir pJan hazırlıyor diye birkaç za · 
mandır matbuatta haylı şeyler ya
zılıyordu. Öyle görünüyor ki İn -
giltere hükCımeti bugünlerde da
ha ziyade vakit geçirmeksizin 
hemen Almanya ile konuşm.ağa 

başlıyarak sulhun kuvvetlenmesi, 
devam etmesi için ne lazımsa onu 
kararlaştırmak niyetindedir. 

ihtiyar ve 
kadının 

• 
zengın 

katili 

Para için ihtiyar kadını 
öldürdüğünü i:iraf etti 

Yeni gelen İngiliz gazetelerinin 
bu mevzu etrafında yazdıkların -
dan şöyle bir hüliisa çıkarmak ka· 
bil olacak. 

Paris civarında, Aniyer'dekı köş
künde ikamet eden 74 yaşlarında 
zengin bir kadının boğularak öl
dürüldüğünü ve katilin buluna
madığını dünkü sayımızda yaz -
mıştık. 

Fransız zabıtası katili bulmuş 

ve uzun bir sorgudan sonra cina
yeti nasıl yaptığını söyletmiştir. 

Katil, 24 yaşlarında Moris Ma
len adlı ve işsiz bir ahcidir. Ölen 
kadının apartımanlarından biri -
nin eski kapıcılarından birinin 
kocasıdır. 

Madam Anjel'in yevmi muhtı
ra defterinde şu satırlar yazılıdır: 
cCuma günü Malen geldi. 20 frank 
istedi. Verdim. 10 frank da, kapı
nın zilini tamir ettiği için ver
dim ... • 

Bundan başka, Malen cinayet 
günü maktulenin köşkü civarında 
dolaştığı da komşulardan biri ta
rafından görülmüştü. 

Zabıta kendisini, odasında ya -
tarken bulmuş ve yaaklamıştır. 

KATİLİN İTİRAFI 

Katil, Aniyer polis merkezinde 
verdiği ifadede: 

- Parasız kalmıştım. Her ne 
bahsaına olursa olsun para bul
mıya karar verdim. Cuma günü 
Madm.azel Anjel'in köşküne git
tim. Bana 20 frank ödünç verdi. 
Halbuki bana daha fazla !Azımdı. 
Yaşlı kadının çok ta parası oldu
ğunu biliyordum. 

Ertesi gün, saat 19 u 15 geçe yi
ne köşke gittim. Kapıyı açtı, beni 
salona aldı. İşlerimin bozuk gitti
ğinden, çok fena bir vaziyette bu
lunduğumdan bahsediyordum. 

Bu son sözümü işitince korknu-

ya başladı, kalktı, sofaya doğru 
koştu. Pencereyi açıp bağırmak 

istediğine hükmettim, üzerine a
tıldım; boğazından yakaladım, 
salona getirdim. Olanca kuvve
timle sıkıyordum. Gık demeden 
yere yuvarlandı. 

Soba maşasını aldım, dolabları 
açtım. Fakat, ümidim hilafına bir 
para bulamadım. 

Nihayet bir çantanın içerisinde 
258 frank çıktı. Bunları aldım. 
Çantayı masanın üzerine attım. 

Demiştir. Ve bunları anlatırken 
heyecan ve teessür göstermemiş
tir. 

Katil, cinayetten sonra bir lo
kantaya giderek karnını doyur
muş, sonra da sevdiği bir kızla 
sinemaya gitmiştir. 

Kızın, cinayette bir dahlı olma
dığı anlaşılmış ve serbest bırakıl
mıştır. 

Malen tevkifhaneye gönderil
miştir. 

İngiltere başvekilinin en mü -
him kusurlarından biri büyük 
devletler arasında bir tahdidi tes
lihata varmaktır. Şimdi birbirle
rile alabildiğine silahlanma yarı· 
şına çıkmış oldu. Devletlerin bu 
yarışı durdurmak üzere bir misak 
akdetmeleri çaresi aranacak. 

İngiliz kabinesi erkanı arasın -
da bu cihetin uzun uzadıya dü -
şünüldüğü, fakat iki noktai naza· 
rın kendini gösterdiği anlaşılıyor. 

1 - Maliye nazırı Sir Con Si
mon İngilterenin silahlanarak 
kuvvetini arttırması H.zım oldu -
ğu noktasında diğer arkadaşları 

gibi düşünüyor. Ancak silahlan -
mak uğrunda çok para sarfedil -
diğini göz önüne koyarak bu gibi 
şeyler İngilterenin mali ve ikti· 
sadi vaziyeti müşkülata uğrıyaca
ğı fikrindedir. Evvelce kendisi de 
maliye nazırlığı ettiği için şimdi
ki başvekil de bu cihetleri düşün· 
mektedir. Bu noktai nazarı ileri 

Bu Gün SARAY Sinemasında 
Her kadının mutlaka görmesi IAıımıralen bir film. 
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Fakat bunu gören diğer devlet -
ler silahlanmaktan vaz mı geçe
cekler?. Hayır .. Onlar da yine ya
rışa devam edeceklerdir! O halde 
en iyisi bütün bu yarışı durdur -
mak üzere büyük devletler ara -
sında tahdidi teslihat müzakere -
sine girişmeli ve bir misak ak -
delmeli! .. 

Lakin İngiliz kabinesinde diğer 
bir cereyan daha vardır. Başvekil 
ile Maliye nazırının diğer devlet· 
le anlaşarak silahlanma yarrşınıP 
durması lazım geldiğini kabul et-

mekle beraber diğer nazırlar İn -
gilterenin müdahalesi için bugü -
ne kadar temin edilmiş olanların 
satırları az görülüyorsa ve mev
cud programların bir an evvel 
yerine getirilmesi hususunda da
ha ziyade sürat gösterilmesini is
tiyorlar. Yine bu nazırlara göre 
müdafaa tertibatını hızlandırmak 
için ayrıca bir nezaret daha tesis 
etmeli. 

Londra gazetelerinin en iyi ma
liımat alan meha!ilden öğrenerek 
yazdıklarına göre başvekil epey
ce zamandanberi bu mesele ile 

me~gul olmuştur. Böyle bir neza
ret tesisi cihetine gidilmesini baş
vekil de artık muvafık görmek -

tedir. Böyle bir nezaret tesisi fik
rinde olanlan bu nezarete vasi sa· 
lahiyet verilmesi lil.zımgeldiğini 

de ileri sürüyorlardı. Bununla be
raber vasi salahiyet fikri kabul 
edileceğe benziyormuş. 

İngiliz kabinesini son haftalar· 
da meşgul eden diğer bir mesele
de İngiliz - İtayan anlaşmasının 
tatbikat mevkiine konması mese
lesidir. Bu artık kararlaşnuştır. 

İtalya ile İngiltere arasında artık 
mesele kalmadığı söyleniyor. 16 
nisan, Romada imzalannuş olan 

bir anlaşmaya göre İtalyanlar ta
rafından İngiltere aleyhine pro· 
paganda yapılmıyacaktı. İtalyan
lar artık radyo ile böyle propa -
gandalar yapmaktan vaz geçmiş 
bulunuyorlar. Diğer taraftan 
Trablus Garbde, Libi'de Mısır 

hududunda İtalyanların Habeşis -
tan meselesi çıktı çıkalı birçok 
asker getirdikleri malfundur. Ro-
ma müzakereleri arasında bu 
Libi'deki İtalyan kıt'alarının 
da azaltılması kararlaşmıştı. İtal
yanların bunu da yerine getir -
dikleri söylenmektedir. En mü • 
him meselenin İspanyadaki İtal
yan kıt'alıvının geri çekilmesi ol
duğu maliımdur. Bu işe de baş -
lanmıştır. 

Buna mukabil İngiltere artık 
İtalyanın Habeşistan imparator
luğunu tanımış olacaktır. Başve
kil Çemberlayn bundan sonraki 
sulh faaliyetine girişmek üzere 
İtalya ile artık mesele kalmaması 
lazım olduğu fikrindedir. Avru -
pada tasfiye edilecek meselelerin 
halli için artık teşebbüse girişile
ce~, bu hususta İtalyanın da pek 
alakadar bulunduğu meseleden 
işe başlanacaktır. İspanya mese
lesi, İspanyadaki. dahili harb ni
hayetlendirmek üzere gerek cum
huriyetçiler ve gerek general 
~anko arasında bir tavassuta gi
rışmek düşünüyor. 

(Devamı 7 inci sahifede) 
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yorlar. - Evet oğlum, Müfıd~ 
Odada genç bir adam, uzun mm kızı Nevin çalıyor. İ ~ 

boylu, açık kumral saçlı, mat çeh- dayısının yarundan dün g 'f 
resi, uzun kirpikli ve koyu 19.ci- Yemekten sonra gitmek ıs:' ;t; 
verd gözlerile bütün dikkatini tersen sen de gel. onlar ıJd ;' 
tellerin üstünden kayan yaya top- görmek istiyorlardı. EVVe P~'~ 
lamış, ayakta, yüzü karyola ile bizdelerdi. Fakat sen ists 
duvar askısının uçlarına gerilmiş inmiştin, evde yoktun:. kO~ 
yatak çarşafından derme çatma F ikret, akşam koşk ille ııif 
kurulmuş salıncağa dönük, haya- !arının evinde .. Ne>' Psl 
!inde canlandırıp salıncakta olmı- zat annesi Müfıde rol 

d ·~i ti 
yan meçhul sevgiliye kemanile tarafından takdim edil le 1~ 
ninniler söylüyor. Ara sıra dura- kızı fevkalade güzel bulıJ1UŞ sirİ 
rak etrafa bakıp, kapı aralığından Nevin, uzun kirpikli, ko)'U , 

bakan hemşirelere, sağ elinin şa
hadet parmağını dudaklarına gö
türerek, sus, uyanmasm.. işareti
ni yapıyor. Sonra tekrar etrafı 

dinledikten sonra kemanını eline 
alıp gene çalmıya, fakat kalbleri 
koparan bir ahenk ile çalnuya 
başlıyor. 

D oktor viziteye geldiği za -
man, bu ses karşısında 

hastanın odası önünde du
raladı. Onun bu tereddüdünü an
lıyan servis hemşiresi 

- •Doktor bey, akşam getirdi
ler. Kabristanda yeni gömülen bir 
ölünün mezarı başında keman ça
larken bekçiler görmüş, karakola 
götürmüşler, oradan da buraya 
yolladılar. Akşam o kadar uğraş
tığımız halde bir türlü kemarunı 
elinden bıraktıramadık. Nöbetci 
doktoru da müsaade etti. O da bü
tün gece, sabaha kadar çaldı .• 
diye izahat verdi. 

Doktor, hastayı görünce irkil
di. Eski arkadaşlarından maliye 
tahakkuk müdürü İsmail beyin 
oğlu Fikreti tanımakta gecikmedi. 
Fakat çocuk, eski halini tamami
le kaybetmiş, gözleri yuvalarına 
çekilmiş, bir deri bir kemik de -
necek kadar zayıflamış. Ayni za -
manda karşısında bir akıl hastası 
olarak görüyordu. Meseleyi ha
tırladı. Bu, bir aşk neticesi mey
dana gelen hastalıktı. 

F ikret, orta halli bir aile -
nin yegane oğlu idi. Lise 
tahsilini İstanbulda bitir-

miş, iyi derece ile terfi ettiğin

den Avrupa imtihanlarına girip 
muvaffak olmuş, hükı1met onu 
Fransaya göndermişti. 

Fransaya gittiğinin ikinci yaz 
tatilinde İstanbula geldiği zaman 
ailesi Fikretin iyi bir tatil geçir
mesi için 9 yaz Suadlyeye, büyük 
bahçeli bir eve taşındılar. 

ıô ~ 
oaçlı, iri gözleri, beybz yüo~ f 
yanaklarının kırınızıılğı ile sJ\ ~ 
kiz yaşını doldurmuş, aıc:ıer ır 
emsalleri arasında eşine en 
sadüf edilen güzellerdend'"ıı. ır 

Ayni zamanda çok ze0g';ıeııJ' 
kat basit ve görgüsüz bir ~ ;f 
kızı olmakla beraber kend. 'i~ 
duygulu, hassas, gayet iyı rl 
miş, sanki bu. aile ile ıca 
yokmuş hissini veriyordll· if~ 

Karşılıklı ziyaretler b ~d/ 
takib ettikce iki genç ara~~~ f 
arkadaşlık da resmi safha 10r1' 
mimi bir hava içine kar~ı·~ 
Fikret çoktanberi eline j)e "' 
kemanını Nevinin ısrarı //',, 
gelişinde ona çalıyordu· ,~ ı~ 
Fikret de onlara gittiği za.ıJl il''~ 
manını koltuklar .. Nevin~ P 9;ır. 
da refakat ederek bu ik'. ,.rı" 
musiki ziyafeti şerir!erdı· tı~ ~ 
rındaki ruh beraberliği ı;1 
genci birbirine adamakıJlı 
dırnuştı. 

yı( 
- Nevin, bu akşanı baMe 

kalım mı?.. ~ 
- Babam evde olursa 

yok. yf 
• - Peki.. bak aklıma bir rerrıf 
di: Ben sana pencereden 911l 
la Mozarttan bir parça çıııı 'ıı 
ki bu gelecek misin mail~ ,.ııo 1 

sin. Peki, dersen sen de pıY ,J. iıı" 
Ayda operetinden bir şeY ç 
bahçede seni beklerim.'. tıil ~ 

- O!. Vallahi çok guzel 11~ 
luş.. bravo Fikret. Bu şe 
aklına nereden geldi?. yıl 

- İnsanlar da sıkı.şınc• Ô)1' 
mak kudretini haizdlrlef· 
'd ğ'l "? e ı mı ... 

- Bilmem! ol: 
- Ne ise, dediğim gibİ· 

büyük çamın altında... ııl 
·ıev (Devamı 7 inci salıl~ 
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~ ~irk Faciaları 
Mürebbiler ini parçalı

Yan arslan ve 
kaplanlar 

lnsaö"ıar ıa hayvanlar arasındaki 
ebedi mücadelenin mes'ulü 

ı'- kimlerdlr? 

ISTANBUL GÜREŞLERi 

Ramazanlık alaturka 
. yağlı gOreşlerde 

Davul ve zurnanın 
pehlivaıılığa • • 

tesırı 

Bu sene Ramazan neŞ'cli geçi
yor ... Hava ne sıcak, ne de so • 
ğuk .. Tatlı bir bahar ılıklığı var. 

Her sene, Ramazanlarda, 
tarafta eğlence yerleri çoğalır. 

Mevcut eğlence mahallerinde bir 
canlılık göze çarpar. Sinemalarda 
senenin sayılı filimleri gösterilir, 
tiyartrolar programlarına yenilik
ler i!Ave ederler. Bilhassa Şehza

debaşında bir canlılık, kaynaşma 
İstanbulun diqer semtlerinden 
daha bariz bir şekilde göze çar -
par. 

Eskidenberi böyledir; Direkler
arasının Ramazanda, tiyatroları, 

sinemaları, cambazları pehlivan -
!arı, nişancılık ekzersisi yapılan 

tüfekci dükkanları ve daha türlü 
cğlencelerile ne derece rağbet gö
ren bir eğlence muhiti olduğu her
kesçe malumdur Yalnız şu var ki, 
burada, tiyatro ve sinemalar de
vamlı, diğer eğlence yerleri mev
simlik, daha doğrusu Ramazanlık
tır. 

Bilmem neden? Eski Ramazan
larda, bu gibi •Ramazanlık. eğ· 

lence yerleri daha mütenevvi ve 
daha çok olurdu. Son senelerde 
daha az olduğunu görüyoruz. Kim 
bilir, halkın, sinemalara, her şey
den fazla rağbet gösterdiğinden 

mi? Yoksa, tiyatroların, her şeyi 
m idesine doldurmak istiyen obur 
bir adam gibi, programlarına, 

cambazından kantosuna kadar 
türü aburcuburu doldurdukların

dan mı? Bilmiyorum. Yalnız şu -
rası muhakkak ki eski Ramazan • 
!ardaki çeşitli eğlence yerleri kal. 
mamıştır. 

Şehzadebaşı yolumun üzeridir; 
akşam sabah gelir geçerim. Geçen 
akşam, biraz yürüyeyim, dedim. 
Direklerarasına yaklaşırken kula· 
ğıma bir zurna sesi geldi. Fazla 
baş şişirdiği için mübareğin sesi
ni pek sevmem ama alaturka gü
reş görmek merakı beni o tarafa 
yürüttü. 

Pehlivan resimler : ve renkli 
yazılar la süslü bir kapıdan içeri 
girdim. Burası Süleymaniye ku • 
lübünün lokali... Ön sırada bir 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 
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JAN HARLOV 

Fennin ve Harikanın 
zavallı kurbanımıdır ? 

JAN HARLOV 

Güzel yıldızın hayatından gizli 
kalmış bir iki hatıra 

IS TAN BUL KASABLARI 

Hoparlörle 
toplıyan 

•• • 
muşterı 

kasab 
Ucuz et satmanın sırrı 

kerameti nedir? 
) -• 

Geçen akşam, gazeteden çıktık- dan et almak için buraya ıtaa. ır 

thn sonra; birkaç arkadaş Gedik- gelmektedirler. Beşlktaştan, Bı>-
paşaya doğru yollandık. . . ğaziçinden, Üsküdardan, Kadıkö-
Gedikpaşa çarşısında bir radyo yünden et almak için geleıi mü~te

sesi ... K ulak verdim, birisi konfe- r ilerimiz vardır, ilô.h ... 
rans veriyor... Yanımdaki gazeteci arkadaşlar-

Fakat; çatlak bir ses ... Zabıt ve la, bu radyo ilanını dinledik. Ha
rabtı olmıyan cümleler... Ayni kikaten; kasab dükkanının içi 
tempo dahilinde çatlak, çatlak müşterilerle dolu idi. Hayret et -
söylenip duruyor... Hayretimi tik ... Ala; dağlıç eti otuz kuruş .. 
mucib oldu. Bu da nedir? Ne söy- Biraz sonra; biz de dükkana dal-
lüyor? diye duraladım. Ne işit- dık ... Ben, bir parça değil, iyiden 
sem beğenirsiniz? iyiye etten anlarım, baktım, yağ-

- Dükkanımız, etin alasını sa- lı ve güzel dağlıç etleri... Vıravıi.ri 
tar ... Ucuz veriyor diye sakın ke- asılı duruyor .. 
çi eti, manda eti satıyor zannet - Kasaba; gösterdiğim yerden 
meyiniz ... Etlerimiz hfilis dağlıç- kesmesini söyledim... Hiç itiraz 
tır ... Kızıl karaman bile yoktur.. . etmeden satırı vurdu. Doğradı, 

Etlerimizin kilosu otuz kuruştur. tartıp paket yaptıktan sonra ver-
Baylar, Bayanlar '18Şmayınız, o- di. 
tuz kuruştur. Hem, istediğiniz ta- Oh!.. Ne fila, otuz kuruşa buz gi-
raftan kestirebilirsiniz... bi et!.. Arkadaşların et almıya ni-

Diye; durmadan bağırıyor ... Ve yetleri yok iken onlar da birer, i-
sözlerine şu suretle propaganda kişer kilo aldılar ... 
çeşnisi de veriyordu Ellerimizde paket, kasab dilk -

- Görüyorsunuz, dükkanımız- kanından çıktık ... Fakat; radyo 
da müşterilerimiz doludur. Müşte- gene bağırıyordu: 
rilerimiz İstanbulun her tarafın- • (Devama 1 IDCI Ahlfedtl 
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çocuğum ol ursa kendisine ayni 
şefkati, ayni muhabbeti göstere
ceğim; ayni suretle teşci edece-
ğim ... 

Derdi. 1925 de anası, Marino 
Bello adlı bir İtalyana tesadüf et
ti. Uzun tereddüdlerden sonra bu
nunla evlendi, Jan, 14 yaşına bas
mıştı. Anasile tıbkı iki hemşire 

gibi yaşıyordu . 
HARLOV BİR MİLYONERLE 

EVLENDİ 
Anası ve üvey babasile beraber 

- Otuz kuruşa, buz gibi dağlıç 
etlerimiz içerdedir. Buyurunuz ... 
Etrafıma bakınıyorum; bir de 

ne göreyim; et aldığımız kasab 
dükkanının yanında, ve üst sıra

sında dört beş kasab dükkanı da
ha var .. 
Yanındaki kasab dükkanında 

ses sada yok... Müşteri yerine, 
tezgah başında sinek avlıyan ka· 
sab somurtmuş oturuyor. .. Hatta; 
etrafına bile bakmıyor ... 

Bu dükkanın etiketlerine bak
tım ... Etler, belediye narhı üze
rinden fiatlıdır ... Kırk iki filan ... 
yazıyor ... 

Alt taraftaki, kasablardan biri
sinin fiatlarını yokladım. Bu da, 
etleri otuz kuruştan ilan etmiş ... 
Dükkanındaki müşteri tıbkı bizim 
et aldığımız kasab dükkanı gibi 
dolu ... 

- Peki; bu nasıl iş? .. Bu, akla 
gelmez fiat farkı nereden geliyor?. 

İstanbul etleri bir mezbahada 
kesilmiyor mu? .. Neden bir çarşı· 
da beş kasabdan ikisi eti otuz ku
ruştan sattıkları halde, diğer üç 
kasab satamadıklarından dolayı 

sinek avlamış bulumıyorlar ... 
' Cidden; bir muamma, hakika -

ten; bir sır olan bu işe; ne benim 
ve ne de gazeteci arkadaşlarımın 
aklı ermemişti? 

Arkadaşlardan biri düşündü. 
Ve meseleyi halletmiş bir eda ile: 

- Buldum; eti, otuz kuruşa sa
t an kasablar muhakkak müteah
hlddirler ... Ellerindeki külliyetli 
eti verecekleri yere verdikten 
sonra, geri kalanlarını da kokma
sın diye böyle ucuzca satıyorlar ... 
dedi. 
Arkadaşın bu sözlerine, hep bir

den güldük ... Hatta; ben: 
- Delisin? .. Hiç, böyle şey o

lur mu?. Kırk iki, kırk beş kuruş 
narh nerede? Otuz kuruş nerede?. 
Eğer, senin dediğin gibi olmuş ol
sa, radyoya ağzını verip saatlerce 
zır, zır, öterek müşteri çağırır mı? 
Elinde bulunan etleri her hangi 

(Devamı 8 ıncı sahifede) 

• • 
• 

Şikagoya gitti. Tahsilini bitirmek 
için Koleje devam ediyordu. Te
nis oynuyor, mermer havuzda yü
züyor, ata biniyordu. 

Bir danslı süvarede, Şad Mak 
Grev'le tanıştı. 

Harlov, ilk aşıkane sözü işittiği 
vakit on altı yaşında idL Bir gece, 
aile ocağından kaçtı. Ertesi gün, 
anasına gönderdiği bir mektubda 
genç milyonerle evlendiğini ha -
her veriyordu. 

Anası, kızının yanından uzak • 
!aşmasını pek hoş görmedL Çün· 
kü aşkın ne kadar devamsız oldu
ğunu biliyordu. 

Yeni evliler, Holivud civarında 
Beverley • Hills'de güzel bir kö~k
te ikamet ediyorlardı. Jan, bura
da geçirdiği hayatı şu suretle an
latıyor: 

- Şart çok nazik bir adamdı. 
Aile hayatını çok severdi, evimiz· 
den misafir hiç eksik olmazdı. Her 
gece arkadaşlarını, dostlarını da
vet ederdi. Ben, doğrusu bu kala
balıktan hoşlanmazdım. Kocamla 
yalnız, başbaşa kalmak isterdim. 
Sonra annem de yanımda bulun
muyordu. Birbirimize o kadar a
lışmıştık l<i" büyük bir boşluk his
sediyor, her an kendisini arıyor
dum ... > 

Janın annesine gönderdiği mek
tublar cidden dikkat nazara a
lınmıya değer. 
Köşke devam eden kadınlar, 

J anın çok güzel dans ettiğini gö
rünce latife maksadile 

- Niçin sinemaya intisab etmi
yorsunuz? ... 

Diyorlardı. J an, buna gülmekle 
mukabele ediyordu. Fakat günün 
birinde: 

- Niçin sinema artisti olmıya
yım? Ne kusurum var benim? ..• 

Dedi. Bu kararı verdiği zaman 
80 milyon Amerikalının mabude
si olacağını, milyonlarca franklık 
mukaveleler imzalıyacağını aklı

na bile getirmemişti. İlk evvel ko
mik filmlerde rol aldL İsmini de
ğiştirdi: Jan Harlov oldu. Koca
sından ayrıldı. Artık hayatını ta
mamile san'atine hasrettL 

Bu sırada sesli sinema icnd o
lundu. Sessiz sinema yıldızlarının 
yıldızları söndü. Hepsi unutuldu. 
Bunların yerine, Brodvey tiyatro
larının san'atkarları geçti. 

Genç milyoner Hovar Hug, tay
yareciliğe aid bir film çeviriyor • 
du: •Cehennem melekleri. .. • Fa
kat, halk sesli film istiyordu. Jan, 
son derece açık saçık bir kadın 
rolü için angaje edildi. Güzel vü
cudü, platin rengini andıran saç
ları ile büyük bir rağbet gördü, 
şöhret kazandı. Metro - Goldvin • 
Mayer kumpanyası ile milyonlar 
mukabilinde uzun müddet için 
bir konturato akdetti. 

Jan yirmi yaşında idi. Fotogra
fı bütün mağazaların camekanla
rına konuluyor, günde en azı beş 
yüz aşk mektubu alıyordu. 

Jan şöhret, servet kazandı. Fa
kat mes'ud olamadı. Metro şirke
tinin yüksek memurlarından Pol 
Bern ile evlendi. Kocası, iki ay 
sonra banyo odasında ölü bulun
du. İntihar mı etti? Öldürüldü 
mü? ... Bu bir türlü anlaşılamadı. 
Gazeteler, sevimli san'atkar aley
hinde neşriyata başladılar. Bun
dan çok müteessir oldu. Buna rağ
men Hal Rosonla evlendi. Ve bir
kaç ay sonra ayrıldı. 

Son zamanlarda Vilyam Povel 
ile çok alakadar oluyordu. Hatıl 
evlenecekleri şayiası bile çıkmış
tL 

Klark Gabl ve Mirna Loy'la be
raber (Karısı ve Daktilosu) Po
vel'le (Une fine Mouche) filini· 
ni oynadı. 

Jan'ın en son filmi Rober Tay
lor ile beraber çevirdiği (Valet 
de Coeur) filmidir. Ve Melek si
nemasında gösterilmiye başlan • 
mıştır. 

Klark Gabi ile başladığı bir film 
yarıda kalmıştır. 

J an son zamanlarda çok yorul
muştu. Ve biraz dinlenmek için 
seyahate çıkmıya karar vermiştL 
Hatta seyahat programı hazırlan
mıştı: 

- Terzileri ziyaret için Paris, 
deniz banyoları için Kan, at ya
rışları için Dovll ... 

Fakat bu arzusunu yerine getl
remede- ' 1stalandı ve Povel'ln 
kucağında öldü. Zavallı HarlovlM 
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lstanbıil güreşleri 
(5 inci ıahifeden devam) vaş yavaş, gittikçe şiddetlenen 

, er bulup oturdum. Etrafıma bir •elenseler •... 

Sirk faciala rı 
"'rl f 

panyası, birkaç se~e. e ııı3' (5 inci sahifeden devam) 

·(Dış politikadan devamf 

de, her halde Avrupa sulhu için 
tehlike te~kil eden bir mesele i 
bu derece sür'at ve katiyetle hal
lettiklerindcn dolayı memnun ol
malıdırlar. Orta Avrupa krizinin 
bo son pürüzü de ortadan kalktık
tan sonTa artık normal vaziyet ge
ri gelmiş bulunuyor. Filhakika bu
günkü normal vaziyet. dünkü 
normal vaziyetten çok farklıdır. 

Fakat Almanyarun silahlanmasın
dan ve bilhassa Avusturyayı ilha
kından sonraki vaziyetin realite
lerine daha uygun olduğuna şüp

göz gezdirmeğe koyuldum. Ön Pehlivanların çok hürmet ettik-
sırada oturanlar adeta göze çar. - leri, birçoklarının •hey baba. di- / 

Bir sirk müdürünün hemşiresi 

olan Van Aken adlı bir kadına gö
nül veren Maren sevgilisinin pe
şinden ayrılmıyordu. Nereye gi -
derse takib ediyordu. Nihayet, 
vahşi hayvanların idaresini öğ -
retti, mürebbi oldu. Sirkte pal -
yaço rolü yapıyor, halkı güldürü
yordu. Bazan sultanın esiri olarak 
arslanların kafesine atılıyordu. 

ınize•gelen Cezayırh .. ~Jel'' )1 
deşlerin sirkidir. Buyuk 1Jt 

f A Vu .. "udünde ta a rnarın • ~en 

rramvay kamyon 
arasındat 

Vatman İbrahirnin idaresinde
ki 617 numaralı tramvay Tünel -
den Şişliye gitmekte iken 3629 
numaralı kamyona çarparak arka 
çamurluklarını parçalamışt,r 

Oynar ken düşdü 
Sultanhamette oturan Fahri is-

Macarlar Tuna 
nehrini geçliler 
Roma, 5 Hususi) - Hakem ka

rariyle Macarların işgal eyliye -
cekleri arazi hakkında eksperler 
çalışmalarını bitirmişlerdir. Veri-

len kararlar mucibince Macarlar 
bugün yalnız Tuna üzerine muh
telif kollardan geçebilmek üzere 
köprüler kuracaklar "ve köprüden 
geçeceklerdir. 

Fakat esas işgal hareketine ya
rın sabah şafakla beraber ve 
muhtelif kollardan hep birden 
başlıyacaklardır. 

Macaristan işgal için bütiın ha
zırlığını bitirmiştir. 

Amiral Horti, bugün eski hudu
du geçerek Macaristana verilen 
araziyi işgal edecek olan Macar 
ordusuna şu emri yevmiyi neşret
miştir : 

•Trianon muahedesinin zincir
lerinden kurtulan ve basübadel -
mevte mazhar olan ordumuz, da
ima muvakkat olarak teliıkki et
tiğimiz hudud hattını bugün ge-
çiyor. 

Yurdumuza, ecdadımızın kan
Jarile bir çok defa sulanmış olan 
Şimali Macar topraklarına dönü
yorsunuz. Bu topraklarda yaşıyan 
bütün halkı, ister Macar olsun 
ister Slovak kardeşler, Rütenler 
ve Almanlar olsun göğüslerinizde 
bastınnız. Allahın emrile ileri-

minde bir çocuk sokakta oynar._ 
ken düşerek bac:ığından ve elle -
rinden yaralanmıştı•. 

Çahşırken düş~ü 
Üsküdaı·da Bülbül deresinde o-

pıyordu. İçlerinde bana benziyen ye elini öptükleri elli beşlik, çok . 
birkaç kişi görebildim. Diğerlerı enteresan bir zat var .. Benim ya-
hep pehlivan görünüşlü, iri vücui- mbaşırnda oturuyor. Bu cBey ba-
ları, kalın enseleri, oturuşları, baı güreşlere hakemlik ediyor .. 
tavırlan, her şeylerile . .. Bazan ayni boyda, hazan vü -

Zurna, kulaklan çınlatan tiz cutları birbirine uygun olmıyan 
feryadile, ardı arkası kesilmiyen, birçok p~hlivanlar meydana çık -
başlangıcı, bağlantısı belli olmı- tı. Siyah kisbetleri, vıcık vıcık 
yan mahut cpehlivan havası• il\! yağlı vücutlarile alt alta üst üste 
güreşcileri adeta coşturuyor, hıı- boğuştular, güreştiler, hünerleri-
rekete getiriyordu. ni, kuvvetlerini gösterdiler... O, 

he yoktur. 
turan Salih oğlu Ali Ş,.m,ipaşa A. ş. ESMEK 
tütün deposunda çalışırkeıı ı!ü~e- 1----------------·ı 

Ortaya çift çift pehlivanlar çı - mübarek zurnanın sesi kulakla • 
lrıyor, deste başı, deste, orta, ba~ nmda çın çın ötecek kadar tiz ol-

rek başından yaralanmıştır. Ali SATIŞ İLANI 
hastaneye kaldır~larak tedavi al- Üsküdar İcra memurlu&wıdan: 

altı, baş .. diye bunların bilmedi - masaydı da, benim gibi biraz nez-tına alınmıştır. 

Mum 
Yağ/1 
Börekleri 

Ho.-.ep Çubuk('ıyana borçlu firari Zadc

,.an Zarenin ipatekh olup tamamına ye

minli olup üç -ehli vuku( marifetile 4370 

1ira kıymet takdir edılen Kadıköyünd12 

Cafer aga mah:ıllesinde Mühürdar catl

d inde bir tarafı İsk.obi hanesi ve baz.ar. 

ğirn ve pek beceremediqim isim- leye tutulmuş olsaydı. Kafam J 

leri vardır.. derece şişrniyecek kendi payıma 
Dışarlık şivesi ile konuşan fa - daha ziyade memnun olacaktım. 

kat nükteli sözlerile halkı zaman Fakat doğrusunu söylemek la -
zaman güldüren bir .meydancı> zırngelirse, yolumun üstü olmak 
Bu, bildiğiniz şekilde, ortaya çı - itibarile rastgele girdiğim bir cR:ı-
kan çiftlerin sırtlarını sıvazlayıp, mazanlık eğlence yeri • nde saat· 
birtakım hoş pehlivan tekerle - lerimi tatlı bir haz duyarak ge -

Derhal 

Mari mahalli ve bir tarafı Mariye bin+-\ 

Hiristonun bahçesi ·ve dijer • tarab lılih

ran zevcesi Dinıhi ban l ve tarafı rabii ! 
;mha edile- Rız.aiye sokağı ile mabdud eski 81 kaptı melerile güreşe başlanıyor. Pehli- çirdim. Hiç şüphe yok ki, bu gü • 

vanlar da, 0 , kadim ve değişmi • reşleri seyretmek insana yalnız 

.rek satanlara ceza 
verilecek r .. 

Son zamaıılarda muhtelif semt
lerde beherı (100) paraya satılan 
(börek) ve (kuru boğaçalarla, aç
ma) ve (peynirli pide) gibi ha -
mur işlerinn pis yağlarla ve ek • 

1. seriya (mum yağı) ile yapıldığı 
bu yüzden bilhassa mektep ço -
cuklarının midelerinin bozularak 
hastalandıkları aiakadarlara fi -
kayet olunmuştur. 

Bunun üzerine bu kabil seyyar 
börekçilerle fırıncıların esaslı bir 
teftiş ve tetkiktPn geçirilmesi v.ı 
sıhhate muzır mum yağılı börek
lerin imha olunarak bunları sa -
tanlardan ceza alınması kararlaş· 
tırılmıştır. 

No. lu bir bap hanenin 2280 sayılı kanun 

hükümlerine tevfikan t>aWarak paraya 

.;evrilmesine karar verilmh;ılir 

yen jestler ... Bacaklarını ayıra a- eğlenmek değil, ayni zamanda 
yıra, kollarını sallayıp, dizlerine genç ve ekserisi meçhul olan bir 
çarpa çarpa ileri doğru yürüyüş takım Türk pehlivanlarını tanı -

Vaıılyetı huU"&Sı: Binanın ôn ve arka ve nihayet te adeta meçhul bir mak fırsatını veriyor. İnsanın 
tarafından biraz bahçesi olup beden du- So il · go"gs" ü iftiharla kabarıyor ... 

1• •pire selam veriş... nra erı •·ar!arı kArgir, d~me, tavan ve merd,a RECAf SANAY 
venleri abşap olup muhtacı tamirdir. Bi· .~g,;;er;,;i;,.,ç:,;al;;,ım.:;,;lı;.;.y.,ü.,ru,. .. m .... e,.ıe.,r,...,.,··,.v...,,e .... ~·Y...,a,.-..., .. ..,.,,,,.,,.,...,,,.......,,,....,...,,..,..,._....,...,,....., 
ııaya çifte kanatlı demir kapıdan ve mel'-

•ner merdivenle diğer bir demirJiapı ;ıe Sultanahmet birincı suUı hukukı·ıstanbul kasapları 
, ve .girilir. Zeminı mermer bır antreden Mkimli~nden: 
.emmi tahta bir sofa üzerınde ile oda H . İ t b 1 ~·rali\•e 
vardır. azıne namına. s an u .1.v _ 

Bodrum blı: Zemini ka,..,,,ömen bir Muhakemat mudıirlıiğü tarafından! 
taşlık üzerinde bir oda, bır odunluk bir, Sultanahınetle Üçler mahallesi Çeş
çamaşırlık, bir be!A, adi ocaklı bir mut- me sokak 10 sayılı hanede oturan 
t:ik ve arkasında kuyu ve tulumba \''1 eski tahrir memurlarından Hüsııü 
bahçesi vardır. . al h' a ılan 60 lira alacak dava-

Blrlnci 'i:at: Camlı bır bolrr.e ve bır so ey ıne ç . .. . 
fa üzerinde üç oda. bir helit ve bir sand ·tc rırun il8nf'n yapılan tebligat uzerı· 
odım ve bir odası balkondur. ne cari duruşmasında : Müddeaya 6fl 

İkinci lı:at: Bir sofo uzerinde s;ıbıt birl1 liranın dava tarihi olan 19/7 /937 
dola.p ve tav~nı ba:sık iiç od~ bir hel~. tarihinden itbaren ~1: 5 faiz ve ~'r_, 10 
z~ın ve f'tra!J fayans n1ermer ıı::urna.ı , l reti vekiletle birUkte müddea .. 

(i ı nc:ı aahlfembdea denıa) 
bir kasaba toptan ve otuz kuruş
tan satarak kurtulur ... 

Hepirnzi; ne diyeceğimizi şaşır
mıştık, cidden, bu bir mesele idi. 

Beleiye hududu haricinde bile 
etler otuz kuruşadır. Çekmeceye, 
Akbabaya, Pendiğe gidiniz, göre
ceksinız, ki; koyun etınin serbest 
satış fiatı otuz kuruştur. 

l·ır haınam varclır. Elektrik ''l' tc ... kos 1e· ıc . . .hind 
İstanbul asliyE; 3 üncıi hukuk .satı olııp tamamı 234 metre murabbaı- :ıleyhten tahsılıne 8/4/938 tarı e - Pekı; bu nasıl iştir? Bilmem .. 

yalnız, bildiğim bir şey varsa; buz 
gibi dağlıç etinin kilosu otuz ku
ruştur. İnandım, inanmadım de -
meyiniz .. yemin edeyim; vallahi 
otuz kuruş ... 

ı ııahkemesinden. clır ve bund.iln 100 meln' binadır. karar verilmiş olduğundan usulün 

ı - İ;;ibu gayri menkulun arltırn1:ı. 437 inci maddesi mucibince tarihi 
Vasfiye tarafından Kasımpaşada ş<1rtnaın..U 1111/938 tal'ihinden itib:ıreo iılandan itibaren B gün zarfında tem

Büyük Piyale Serdengeçti çıkmazı 938/2901 numara ile Üskudar İcra dai"""' vjzi dava edilmedıgi t:ıkdirde hük-
1 No. lu hanede mukim koca;ı Meh- sinde muayyen y~rinde herke ·' n görebil- ~ün kesbi kat'iyet edeceği hükü.m 
med oğlu Yaşar aleyhine mahke _ mesl icın açıktır. IIAnda ya>ılı olanlardan .. , _. k k ·m ol 

. . . • f;1zl:l malumat almak J.stıyenler işbu şart. hulasJ.Sı teblıgı ma amma aı -
memızın 937 /1390 numaı alı dosyas•- r.ame ve 938/290ı dosya numara ııe me- mak üzere ilanen tebliğ olunur. Bu sene; birkaç defa Karakula-
Je açılan boşanma davasında: MüJ. nuriyetimiıe ınüracoat etm<leri liı.zım- (938/322) ğa gittim ... Hatta; geçen hafta, 

* 
1 
deaaleyh; ikametgahı meçhul ol - ır . hava güzeldi. Beşik taştan sekiz 

J · Sultanahmet Birinci sulh hııkuk rnası hasebile ilanen vaki tebligat:ı 2- Gayrimenkul 61ılkkiınun/933 tari- vapuruna binip Beykoza vaıdım. 
rağmen muhakeme günü mahkeme- ' ınde Salı gunü saat 15 te tisküdarda fı-.- hakimliğinden: Bazı insanlar ayaklarma veya; 

Hazine namına İstanbul Maliye ye'• 
Bütün 

ye gelmedığinden hakkında gıyap aniyede Şerllbey çe•mesi sokağında 16 ayakkabılarına acıyarak yol yü -
.. · Muhakemat müdürlüğü tarafından Macaristanda emsalsiz karan bilittihaz muhakemenin 12/ 'lo. lı Adliye binasında Usküdar Icra . _ . rümeden çekinirler ... 

Çarşıkapıda Dıvanıalı paşa cadde- d ŞPnlikler ve tezahürat yapılması- 12/938 saat 14 de talkına karar ve- memurluğu odasında 3 defa bagnldıklan . _. Ben; ne ayağıma, ve ne e a-
na devam edilmektedir. "lm' 1 ki .1 h y sonra en çok artlırana ihale edilir. Ancak sınde 18 sayılı hanede oturan eskı yakkabıma boyun eg· enlerden de-rı ış o ma a mumaı ey aşarın . . . · ·· ı h. ı -*.,-"'f"'h_s_a_n...,...is_m_ı,...·n-d,...e~b"'ir"i,....,,.N"'e-z-a"'h-e-t-ı • .. orttırma bedelı muhammen luyınetın % valıJerden Sureyya a ey ıne açı an "ilim 

'nezkur ~n ve Saatte ~a.hkeme)'~ 75 ini bulınaz veya satış istiyeııin alaca- \223) lira 80 kuruşun tahsili aava - g ... 
adında bir kadınla tanışmış, fa- gelmedığı veya bır vekılı kanunı ğına rüçhanı olan diğer alacaklıjar bul ı · d . M"dd 1 he ilanen yapı - Beykozdan yolu tutturdum. Ver 
k t '- d · · üJ' k"ğ dil .. d d'ğ" t kd' d b d b ı b · nk ' sın a. u eaa ey elinı· Akbaba a "a ın resımsız n us a ı c gon erme ı ı a ır e gıya ın 'i 1>up ta broel. un arın u gayrı me ·" b . .. . . d ... 

. . . . 1 ki lan te lıgat uzerıne carı uruşma - Do" k b dük' k' ı·yı· kambur olan ablasını nikahlamış· muhakemeye devam olunarak bir ıle temın edılmış o aca arının mecmuun- .. . gru; asa anına ..• 
· sında· muddeaya 223 lıra 30 kuru - fı t ku t b' lır. Şimdi .mütekabilen bo~anma, daha celseye kabul olunmıyacağı dan fazlaya çıkmazsa en çok arttıranın • . . . tara ndan ve o uz ruş an ır 

nafaka ve sahtekarlık da\•alaı·ı t bl'. k k . 1 k .. ınahhüdıi baki kalmak üıere arttırma !5 ~un dava tarıhı olan 19/5/937 tarı - kilo külbastı aldıktan sonra; Ka-
e ıg ma amma aım o ma uzere . 

1 
. d ·ı·b <t 10 .. t· ek"let 

açılmıştır. ·ı: 1 93 1139 gün daha temdıl roilerck 21 ilk klınun .ın en ı ı aren ,,, ucre ı v a - rakulağa geldim. 
_ --

1 

an ° un ur. 
7 

O ~38 tarıhinde Çarpmba günü saııt 15 :e le birlikte 25/3/938 tarihinde kara\'. Karakulakta, birkaç aile otur-
f stan bu J Emniyet Sandıgwı Direktörlügwünden eyni mahalde yapılacak. Arttırmada be~ verilmiş olduğundan usulün 437 in- muş yiyip içiyorlardı. Sofralarına 

deli satış isliyenin alacağına rılçhanı olaa ci maddesi mucibince tarihi ilandan şöyle bir göz gezdirdim; baktım, 
Emniyet Sandığına borçlu ölü Bayan Mür~ide varislerine ilim yolile diter alacaklıların bu gayri menkul ile itibaren 8 gün zarfında temyizi dJ- hepsi Akbabadan ucuzca aldıkla-

• temin edilmiş olacaklannın mecmuundo~ . .•. kd' d h"k .. ıblağ: Bay Mustafa kızı Bayan Mürşide Erenköy Suad iye Bağdad cadde- fazlaya çıkmak ve yeminli. üç eh]j vukuf va e~lm~dıgı ta '.r : .. u ~u:ı rı eti atıştırıp duruyorlardı. 
si eski 107, 108 yeni 30a numaralı maa bahçe ahşap bir köşkun tamamını tarafından takdir edilmiş olan k•ymerl kesbı kat ıyet edeceğı hukum hula- Demek; Karakulağa gelenler, 
birinci derecede ipotek göstererek 13/11/934 tarihinde 20235 hesap numa- muhammeneııin. "'o 7.5 i ııeç.mek şartıre sa~ı tebli~i makamına kaim olma!< hem bolca yiyorlar, hem de ala -
rasJe sandığımızdan aldığı 275 lira borcu 10/5/ 938 tarihıne kadar ödeme- ihale edılecektır. Boyle bır bedel eldo uzere ılan olunur. (938/274) bildiğine su içiyorlardı. 

• edilmezse 
228

0 numarah kanun ahk.Am.o- Sult"nahmet Bı·rı'ncl Sulh Hukuk mah- B d k"lb t 1 ış' • terek diğinden faiz, komisyon ve masarifi ile beraber borç 166 lira 19 kuruşa na tevfikan satış geri bırakılacakbr. •· en e; u as 1 arı P ır 
. kemesinden: göğdeye indirdim ... 

• Marten, kafese girer girmez ars-
lan üzerine atılıyor, fakat onun 
kuvvetli nazarları karşısında a -
yaklarının dibinde yere diz çökü
yor, homurdanıyordu. 

1881 de, bir gece arslan müreb
bisine itaat etmedi; ayaklarına 

kapanacak yerde boğazına atıldı. 
Marten mahvolduğunu anladı. 
Fakat itidalini kaybetmedi. Tatlı 
bir sesle arslanın ismini tekrar 
başladı. Mucize, vahşi hayvan 
geri geri çekildi. Mürebbi de ha
fif bir yara ile kurtuldu. 

Fakat, başım bir arslanın ağzı
na sokmak suretile seyircileri kor
ku ve heyecan içinde titreten mü
rebbi Van Hambur cesaretine kur
ban gitti. Fırtınalı bir gecede ars
lan, ağzını kapayınca zavallı mü
rebbinin kafası koptu. 

18 Ağustos 1869 da, Parisin Hi
podromunda on bin Parisli müt
hiş bir faciaya şahit oldu. Tukas 
adlı bir mürebbi kafese girer giı'
mez arslanlardan biri üzerine a -
tıldı, diqerleri de onu takip ve 
mürebbi parça parça ettiler. Bir 
ay sonra Hipodrumda yangın çık· 
tı. Katil arslanlar da cezalarım 

buldular, diri diri yandılar ... 

* Dıinyanın en büyük sirk kum-

yaralar vardı. Bir gece ı:ııı · 
görüşürken şunları söyle ~ 

kar 
- Vahşi hayvanlara •· 

ına•· ma müteyakkız bulun 
.. 0cn ~ 

fak hareketlerini goz ·o!<ıa" 
mamak lazımdır. Hıç ) nçt~ 
zar !ar ağızlarını ve pe 

' • 1<ert 
açarlar, saldırırlar. :Sır ğ ~ 
çelerine düştiınüz mü. sa Jjl'. 
tulmanın iınkiım yoktur re 
ekseriyetle müptedi rnu 
maruz kalırlar ... • ı/ 

Amar sirkindeki nı~~h~il' ;' 
tagan, çok vahşi tabıa)ı sC < 
landı. Tavalda iken. kafr btr 

laşmak gafletinde bulunanı!l· f 
yirciyi öldürmüştıi~. J9l~r 
rebbilerden Koperın ~u rl1' 

f ·n P' raladı. 1911 de, ka esı Jt. ~ 
lığından pençesini çıkar Jtt'. 
melerden birinin k~lunU ced". 
Nihayet fırtınalı bır gr B• 
marın bacağına saldı ·riı. d 
versin çıznıe çıktı, Anı31 

1 
j 

d canın festen dışarı fırla ı, ·•ıl' 
,,·JJl.' 

t&rdı.. Artagan, sinenıa .. ;,ı,# 
oldu. Fakat. bu uzun su 0t,ıl 
lüme mahkÜ'Il edildi. fo I_ 

b. k'' c'e (ııJ .. .-ormanın ır oşesın • ıd~· 

ölümü) filnıi çevrilirken c 
dü. . ıııı 

Amarlar dört kardeşi:' ,,,el' 
rinin kendine mahsus lıif gS ~ 
ti vardır. Büyüğü Ali, ııeY ıf 
!arı terbiye eder, Şerif ~ırl' 
oynatır, Mustafa da kaP riJll 
En küçükleri de idare ~ 
kar ... 

fstanbul Emniyet Sandığı Direktör üğÜrl~~ 
Emniyet Sandığına borçlu ölü Bayan İzmarağda varislcrıı1~~ 

!ile tebliğ: Bay Hacı Yuvan kızı Bayan İzmarağda Btyoğlu T~. e' 
yucu sokak eski 7 yeni 7 numaralı aydııılığı müştcmil ahşap b ;ı:ı 
rnamını birinci derecede ipotek göster~rek 11/2/936 tarir;'!dr ~h 
sap numarasile sandığımızdan aldığı 130 lira borcu 22/3/938 ı.s;s= 
dar ödemediğinden faiz, komisyon ve masarifi ile beraber borç bJ~ 
kuruşa varmıştır Bu sebeble 3202 numaralı kanun mucibince ııll ~ 

icra takibi başlanmak üzere tanzim olunan ihbarname borçJu!l W 
velenamede gösterdiği ikametgahına gönderilmis ise de bO'\ı·. 
İzmarağda'nın yukarıda yazılı adreste öldüğü anlaşılmış ve ıc ıet 
lamamıştır. Mezkılr kanunun 45 inci maddesi vefat halinde tfl· 

ilan suretile yapılmasını amirdir. Borçlu ölü Bayan İzmarai!~~ 
ları işbu ilan tarihinden itibaren bir buçuk ay içinde Sandığı ı'· 
racaatla murislerinin borcunu ödemeleri veya kanunen kabule ~ 
itirazları var ise bildirmeleri liiz1mdır, Mirascılar ipoteği J>u1\r 
veyahut başlıyan takibi usul dairesinde durdurmazlarsa ipotC r il 

· ııetlt menkul mezkur kanuna göre Sandıkça satılacaktır. Bu cı ·r' 
darlarca bilinip ona göre hareket edilmek ve her birine ayrı S) ı 
name tebliği makamına kaim olmak üzere keyfiyet ilan oJunı.tf· 

ile SABAH, ÖGLE ve Aı<Ş~ 
Her yemekten sonra muntazaın1111 

dişlerinizi fırçalay ınız varmıştır. Bu sebeble 3202 numaralı kanun mucibince hakkında icra ta- 3 - Arttırma bedeli peşindır. iştirak Hanife ve Hayriye ve Mehmed Nuri-
! k · 3 7 s · Dönüşte; tekrar Akbabaya uğ- J klbi başJanmak Uzete tanzim olunan ihbarname borçlunun mukavelena- ıçi~ yukarıda yazı_ 1 ıyme~ın ' • nı:ı- nin şayian ve müştereken mutasarrıl/ Jr 

ed .. . .. 'k "h .. . . . .. . letınde pey akçesı veya mılll bir banka· oldukları İstanbulda Sultanahmett, rıyarak ev için üç okkalık bir ko- ı b l E . s d w o· k .. ı ·· aiillıı 
m e gosterdıgı 1 

amtga ına gonderılmiş ıse de borçlu Bayan Murşıde- cıan teminat mektubu tevdi edilecektir. yun budu aldım ... Nasıl almam, stan U mnıyet an ıgı ıre tor U ~ 
nin Suadiye Bağdat caddes.·ı 303 yeni Akın sokak 1 No.da öldüğü anlaşıl- 4 _ Gayri menkul kendisine ihale 0 .,Küçükayasofyadı İshak ~a:;a mahal~e - 1 

. • k' d h ı il ühl t ıinde Kasap sokağında eskı ıo ve yeru 12 otuz kuruşa bu ... Yanımda bulu- . erıPt mış ve tebli~ yapıJamamı:;tır. Mezkur kanunun 45 inci maddesi vefat ha- lunan ımse er a veya ver en m " 1 1 nan arkadaşım Beykozda oturdu- Emniyet Sandığına borçlu ölü Bay Osman Nuri varısl .. ~ ~~ 
, . . iı;inde parayı vermezse ihale kararı fes- kapı ve 121 ada ve 5 parse numara ı '"e Jt0" .... .,, lınde tebligatın ılan suretıle yapılmasını amirdir. Borçlu Bayan Mürşide , . .. 1e5 50 metro ınurabbamda beş oda ve iki ğu için onlar eti otuz kuruştan yi- ille tebliğ: Şaban oğlu Bay Osman Nuri Erenköy Merdiven ·~·,, tf'', 

holunarak kendısınden evvel en yükse!c ' .. . , ı bıtlJ' J mirascıları işbu ilan tarihinden itibaren bir buçuk ay içinde Sandığımıza teklifte bulunan kimse arzu etmis olduğuısofa .bır_ta'.lık, ve uç.beli ve .bır mutf"~ yorlardı. Ona; gıpta ederek: eski 23 yeni 17, 19, 19/1 numaralı ahşap evin tamamını ~~· 
. , jve bır komurluk ve bır kuyu \e derunun- iJt Y f müracaatla murislerinin borcunu ödemeleri veva kanunen kabule şayan bedel ıle almaga razı olursa ona, rozı ol- . - Doğrusu, Allahın sevgili ku- ipotek göstererek 16/1/935 tarihinde 20690 hesap numara:. ı1e~ ·,. 

. . . . . • . ' . . mazaa veya bulunmazsa hemen on beş de elektrik tesisatını havi ahşap bu· bap lusunuz! .. Eti bol buldunuz ya, o- dan aldıgı· 800 lira borcu 20/4/938 tarihine kadar ödernedıgıP .tJı' ' hır ıtırazları var ıse bıldırmelerı lazımdır. Mırascılar ıpolcğı kurtarmaz- gün müddetle arttırmaya çıkarılıp yuka- tanenin izale! ıüyuu zımnında tılruhtu t•- r11t' • 

Jar veyahut başlıyan takıbi usul dairesinde durdurmazlarsa ipotekli gay- ,r.ıdakı a.h.kiı. m daires. inde .ihale edl!ecek-/ı.arrür ederek müz. aye.deye vaz.olunmuı- tuz kuruşa yiyin durun .. dedim. misyon ve masarifi ile beraber borç 790 lira 06 kuruşa va\i 'bil' 
h ı d k k h Hakikaten; arkadaşa gıpta et - beple 3202 numaralı kanun mucibince hakkında icra takı ,;; ., ri m~nkul mezkur kanuna göre Sandıkça satılacaktır Bu c'h ti . l'k _ ·tır. Ve ·ıkı ı a e ara.,ın a ı far ve geçen tur. Heyeti umumıyenın kıymet• mu am- .~ıc ~-..,. 

• 

1 

e eı a a a günler için % 5 den heı;ap olunacak faız menesi 1200 bin iki yüz liradır. Birinci miştim. Biz eli, ancak kırk iki ve üzere tanzim olunan ihbarname borçlunun mukavelcnaııı., i~ ' 
darlarca bilinip ona göre hareket edilmek ve her birine ayrı ayrı ihbar- ve diger zararlar aynca hükme hacet kal- ~çık arttırması 14/12/938 tarihine mıi- kırk beşe yiyorduk... ıkametgahına gönderilmiş ise de borçlu Bay Osman Nur'. P ~I<~ 
name teblığı makamına kaim olmak üzere keyfiyet ılan olunur. (8131) maksızın memuriyetimizce ilk müşteri _ sadif çarşamba günü saat ondan on ikiye Aradan bir hafta geçmeden yazılı adreste öldüğü anlaşılmış ve tebliğ yapılamamıştıı· .şpV 

- -- drn tahsil olunur. kadar icra kılınacaktır. Kıymeti muham- dün akşam, Gedik paşada, halis t' le }";~ 
. ·- meneslnin yüzde yetmiş beşini bulduılı nunun 45 inci maddesi vefat halinde tebligatın ilan sure 1 ril" f b 1 E . S d w D. .. 1 .. w •• 5 - ipotek sahıbl alacaklılarla dıger . . .h 1 . k 1,. . 1 k dağlıç etinin otuz kuruşa satıldı- . 

1 
. B 

0 
N . ıl . b 'liın ıs •• stan U mnıyet an ıgı ırertor ug unden : ı•lacaklıların ve irtifak hakkı sahiplerint•ı ıakdirdB e 0 ~gün takı adel•d 8 ıyesı yapt'..~ca - amirdir. Borçlu <i iı ay sınan uri mırasc arı ış u ı i~v·,lıl' 

. . . t tır. ulma ... ğı r e en son .., ~anm ğını görünce gözlerim fal taşı gi- k .. d Sand ğ .. il uri.Sıer .,... , Emnıyet Sandığnıa borçlu ölü Bay Hüseyin varıslerine ilan yolile gay.rı menkul tiz.erındck .haklarının. bu- taahüdO baki kalmak üzere on bes gün bi açıldı. haren bir buçu ay ıçın e ı ırnıza muracaa a m ;,,-t 
• • • v susıle taız ve masra..fa daır olan lddıala- . . . . . . kur öd' ı · veya kanunen kabule şayan bir itirazları vsr ~ teblıg; Kubatoğlu Ahmet oğlu Bay Hıiseyın Beşıktaş Abbasaga eski Ce- • . b .1• ta .1 . d ·t·b "O müddetle temdıt edılerek ıkıncı açık art· Yaşasın Gedikpaşada otuz u- ııu eme erı ,IJ' 

. rının ış u ı an rı 1ın en ı ı aren " . lt t bB;" M 
dit yeni Ismail Efendi sokak esk; 26 26 mükerrer 26 mükerrer 28 yeni 9' ~ · d k .. b't 1 ·ı b' lik• tırması 29/12/938 tarihine müsad per- şa et satan babayiğit kasablar!.. !eri lazımdır. Miracsılar ipoteği kurtatrnazlar veyahu eıl'~· .ı 

. • - ,. . , . . . . .. gun ıc~ e evra ı m~s ı e e~ı e ır tc fembe günü saat ondan on ikiye kadai' d d 1 . kli . k 1 !11 ()Y numaralı kagır bır evın tamamını bırıncı derecede ıpotek gostererek memurıyetlmıze blldırmelerı Jcabeder. . 1 k ıl k rttı Ama; öbür taraftaki kasablar si- usul dairesinde ur urmaz arsa ıpote gayrı men u .
1
.
1

,;p .. r 
. . . , . _ ıcra o unaca ve o & n en ço a rana 1 k ih 1 al"k d 1 bl J ty 20/8/934 tanhınde 19509 hesap nurnarasile sandığımızdan aldığı 220 li- Aksı halde tapu sıc.Ilıle sabit olmadıkca lh 1 1 kt nek avlıyorlarmış, bana ne?.. göre Sandıkça salı aca tır. Bu c· et er a a ar arca . s~' 

bed 1. . 1 d b . k a e o unaca ır. ğ f1I ) 
ra borcu 10/5/938 tarıhine kadar ödemediğinden fatz, komisvon ve masa- :;o.tış • ının pay aşmasın an arıç •· İpotek sahibi alacaklılarla diğer alfilc~- Hani, bir darbımesel vardır: hareket edilmek ve herbirine ayrı ayrı ihbarname teblı 

1 
(S)sl'/ 

rifi ıle beraber borç 159 lira 80 kuruşa varmıştır. Bu sebep!~ 3202 numa- Iır!ar..:_ Alıcı arttırma bedeli haricinde .,_ darların i•bu ııayrl menkul üzerindeki - Üzümü ye de bağını sorma... im olmak üzere keyfiyet ilin olunur. . - d 
rnlı kanun mucibince hakkında icra takibi başlanmak üzere tanzim olu- !arak karar pulları, tapu feral harcı, ?~ haklarını hususile faiz. ve masrafa drur derler... ..ırııı' 
nan ıhbarname borçlunun mukavelenamede gösterdığı ıkametgahına senetık 1·akıf tavız bedelıni 1·erme~o olan tddıa.ıarını .•"'.'•kı milsbıtelerile yır- İşte; ben de neden? Ve niçin?. Orman Koruma Genel Komuta11ll!ı l 
ııonderılmiş isP de borçlu Bay Hüseyin'in öldüğü anlaşılmış ve tebliğ ya-/ mecburdur. Gayri menkulün nefsind~·ı mi gün !çınde bıldırmelerl llzımdır. Aksi istifhamlarını çözmeğe lüzum gör- . ·ıil'' 

, t k ta ' f t t halde hakları tapu olcJllerile sabit olma- • . talıfllh . rı pılamamıştır. MezkU!' kanunun 45 inci maddesi vefat halinde tebligatını doğan mu era ım vergı, nzı a ve en- müyordum... Orman Koruma Genel Komutanlıgı Zeytınburnu cı 
• "' . . .. .. . . virat ve telliliye resmi ve 'akı! isart?.3.İ dıkça satı.ş bedelinin payl~masından • . 31 Jfl JS ılan ~uretıle yapılmasını amır.dır. Borçlu olu Bay Huseyın mıra~_cıları iş-lborçluya aıttir. hariç kala~aklardır. . M. Samı Karayel tiyacı için 54000 kilo sığır etı 24'90 numaralı kanu~.u~. 

31 

ıo, 
1
; 

bu ılan tarıhınden ıtıbaren hır buçuk ay ıçnde Sandığımıza muracaalla 7 _ Gösterilen ıünde arttırmaya isti- llluterakım vergiler borçları nısbetln- . . . . mucibince kapalı zarfla 2 Teşrinin 19 Cumartesi gunu sa ..ııP 1 · · bo · · . d hl •ed 1 t llAll k !! ka muhammenesının yuzde yedi buçuk nıs- · Jıer ~· 
1 murs erının rcunu ödemelerı veya kanunen kabule şayan bır itirazlar! rak edenler arttırma şartnamesini ok>ı- e "' ar ~ra ve • ye ve ı ar - b<tlnde pey akçeslJ)i hamilen 

0 
gün ve yapılacaktır. Talipler şartname ve evsafı görmek üzere 1 ,~ var ıse bildirmeleri lazımdır. Mirascılar ipoteği kurtarmazlar veyahut muş ve lüzumlu malOmatı amlış ve bur •. r.unu. muclbınce verllmesı llzım gele•ı saatte İstanbul Divanyo!unda dairei d M h dd . d Al d H da Genel Komut&ll t.ıJ., l · · ı ta a en k b'l! etmiş ad ·rb yırrnı senelık tavtı bedelı ve ihale pul~ a um ane ca esın e em ar anın eP baş ı~an takıbı us.ul daıresınde durdurmazlarsa ipotekli gayri menkul an m m a ve ı 1 

ar ve tapu masrafı miJiteriye attır. mahsusasında Sultanahmet B~rinci su!Jı da Satınalma komis onuna müracaat edebilirler. Muhaırııfl. 
11

,i 
~e~kur k~una gore Sandıkça satılacaktır. Bu cihetler alakadarlarca bi- ol~~~~rıdo gösterilen ıayrl menkul Jşbıı Arttırma pr1namesi işbu i!An tarihin- hukuk ~ahke.mesı baş~Mıp!Jlıne 938/18 . . atı m:vakkatesi 1417 lira 50 kuru oJup 13~~. 
lınıp ona gore hareket edilmek ve her birine ayrı ayrı ihbarname tebliği ilin ve g<isterilen arttırma şartnameıJ den itibaren mahkeme dıvanhaneslne ta- numara ile muracaaUerı ilin olunur. lıradır. Te"!ın . . . l kt ş ,gv:ı• 
makamına kaim olmak üzere keyfi.Yet ilan olunur. (8127) dairesinde oaWcalt l!An olunur. ilk kılınmıştır. Talip olanların kıymeti 938/18 Orm an Mes ul Muhasıplığıne yatın aca ır. 



Casus Şebekeleri 
(4 .. .. 

l!an. t lllıc•ı ~bifeden devam) ı 
-.,.ı arfa · . . . 

cı.ıı.l . ın ıstıhbarat şebekesı 
h.rbd ınukcmmcldir? Umumi · 
d'llti en C\'y~ ve harb esnasın -
d <amanı· b · •kta <ır ır tarafa bırakıl· 
aıd ı,~j~nra daha yeni zamanlara 
zıııı ~·ı·ıseıer_den bahsetmek !il. -
kı: rı,·;; '"or Ingiliz gazetesi dıyor 

ot.!r :rn 
~ ıı · eınJeketler!e mukaye· 

.ıı e İn ı lllk p gı tere bu uğurda en 
?nun air~ sa.:feden memlekettir. 
hı ddç :ı bırınci derecede geldi· 

taı. ıa .edebilir. 
L '"' lnnT İ ~tıhb· -,,ı ız gazetesi ngiliz 

Bir Hakkı Şöhret varkl bugUne kadar 
Adı tadını 

tadı adını tekzib etmedi 

Ali Muhiddin Hacı Bekir 
Bahç~kapı - Beyo~lu - Karaköy • - K•dıköy 

lstanbul Vakıflar Direktörlüğünden : 

Semt. ve mahallesi Cadde ve~ a sokağı NO.'ilt Cinsi 

Muhammen 
aylığı 

Li. Kr 

Aksaı·ay, Sofular Horhor 73.95 
2R 

~ 5 00 
Dıraman, Tercüman Yunus Cami • 8 00 

7- S O N T 11: L G R A P - 5 2 ci Teşrin 1938 

' 
lnhi1arlar U. Müdürlüğünden: 1 

itin nevi Mikdarı Muhammen B, 010 7,S Eksiltme 
beheri tutarı teminatı sa atı 
L. K. S. L. K. L. K. 

Babaeski barut de- 3142.27 
posu ve bekçi evi 2162.08 

inşaatı 5304.35 397.83 14 

Mühür kurşunu 1500 kilo 27.50 412.50 30.94 14.30 

I - İdaremizin Edirne Başmüdürlüğüne bağlı Babaeskide yaptırıla
cak barut deposu ve bekçi evi inşaatı 24/X/938 tarihinde ve satın alına

cak 1500 kilo mühür kurşunu 22/X/938 tarihinde ihale edilemediğind<>n 

yeniden ayrı ayn pazarlik usulü ile eksiltmeye konm~tur. ~tl ... "'"•t şebekesinin 1935 te ya· 
k~""I Olrlug· 
-.ııııo t Unu hatırlatarak bir 

yaptıkları tayyareleri gizlemeğe 

muvaffak oluyorlardı. Öyle ki bu 
suretle Almanyanın hava kuvveti 
İngiltereninki derecesinde dı:-ğil • 
se de ona y;ıklaşıyo• Ju, ü!yorlal' 
İngilizler bunu öğrenememişler • 
dir. Bununla beraber İngiliz gaze· 
tcsi en mükemmel istihbarat şe
bekesinin yine İngilizlerde oldu· 
gu kanaatindedir. Bugün de İn -
gilterede Alman casus şebekesi 

faaliyeti bulunuyor. Lakin buna 
karşı İngilizlerin mükemmel su
rette uyanık oldukları iliıvc edili· 
yor. tngilterenin bugün elde edil
mek istenen birçok esrarı vardır. 
Meselıi Londranın nasıl müdafaa 

• • • 
Sultan Selim Hatip Muslahaddin 
Edirnekapı, Hacı Muhittin 

• avlusundı 

Çukur Bostan 
Muhtar 

50 
53 

• 6 00 
• 5 00 II - Keşif ve muhamınen bedelleri muvakkat teminatı hızalarırıda 

.\ı~, eıııa., etmektedir. Şö'yle ki -nh h , 22 
22/1 
2 

• 10 00 gösterilmiştir. 

llıuatıeq . azırlanıyor, Versay edileceği meselesi bunların en 
başlıcalarındandır.Tıpkı 914 te ol· 
duğu gibi İngiliz mukabil istihba· 
rat şebekeleri şimdi de Almanla -
rın 1ngilteredeki faaliyetini adım 
adım takip etmektedir. 

• • • • • 6 00 III - Eksiltme 14/XI/938 tarihine rastlayan Pazartesi günü hizalıı· 
biisbut esınin ağır şartlarından 
hazırı- un •ıynJmak için her ~eyi 

Tavşanla~ı. Soğanağa Daltaban yokuşu 
Üskübi 

Mektep mahatı.ı 6 00 rında yazilı saatlerde Kubataşta levazım ve mübayaat ~ubesindeki alım 
Haraççı Kara Mehmet 5 00 komisyonunda yapılacaktır. Cibalı, Harnççı Kara Mehmet 

l_ •tnak: ·· 'lilt bu UZere çalışıyordu. Fa· 
llıakla b hazırlık göz önünde ol· 
&iıliiurıı· eraber btı takdirde göze 
lar gi 'Yen tarafı ,-ardı. Alman
kyler/lemek: istedikleri birçok 
~~tlardıyf" altında yapıp he.zırh· 
ll.ın Ve İı şte Almanyada bulu -
lan İn .

1
er şeyi öğrenmeğe çalı • 

9;ı5 'e ~ ız istihbarat şebekesi ve 
tiaıı is~ aşveki! Baldvin tarafın -

llıutn;ş :en. malılmatı .. v_~rirken 
l!,i\'ek·ı ır lanlışlığa duşuyordu. 
lıa~a k 

1 Almanların o zamanki 
llıe~ . Uvvetinin derecesini öğren· 

camii 
10 00 

IV - İnşaata ait şartname ve projeler 27 kum~ bedel mukabilınde 
Silıvrikapı haricinde Seyit Nizam Balıklı 8 Tekke Binası İnhisarlar Umum Müdürlüğü levazım ve mübayaat şubesile Edirne Baş-

Söz buraya gelince son Münib 
müzakerelerini hatırlamak icab 
ediyor. Çekoslovakya buhranı 

yüzünden Avrupada bir harb çık
mak ihtimallerile yürekler oyna
dığı günlerde İngiliz istihbarat 
şebekesi de İngilterecle bulunan 
ve kimler olduğu meçhul oltnı • 
yan Alman istihbarat adamlarını 
derhal yakalatmağa hazır imiş. 

İngilteredc bu işlerle meşgul olan 

Müddeti icar: 
Teslimi tarihinden 939 senesi Mayıs sonuna kadar. müdürlüğünden ve mahalli İnhisar idaresinden alınabileceği gibi mühür 

Etyemez, Beyazidi Cedit Mihri hatun 20-21 Ev G 00 . kurşunu nümuneleri de yukarıda adı geçen şubede görülebilir 
Müddeti icar: V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde 3 7,5 
Teslimi tarihinden 940 senesi Mayıs sonuna kadar. güvenme paralarile birlikte adı geçen komisyona gelmeleri ilan olu-
Yukarıda yazilı mahaller kiraya verilmek üzere açık arttırmaya çıkarılmıştır. İstekliler 8 T<!irinisani nur. (7964) 

938 Salı günü saat on beşe kadar Çemberlitaşta İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğünde Vakıf Akarlar kale-
mine gelmeleri. • (7965) 

ıstern · 
rııe~ ış, fakat kendisine ve· 
ıı tııalurn t 'lııy a yani~ çıkmıştı. Al· 
ltııtnıa~d.,ki İngiliz şebekesi Al • 
l.\Yl'arrın ıııısıl gizliden gizliye 
llıarııl§~ Yaptıklarını iyice anlıya
llıan g '· Halbuki Almanlar o za· 
1 ıııaı.: eceyı ~Üııdüze katarak ça • 
~~ SUretııe yer altlarında vü· 
il getirdikleri fabrikalarda 

~ 
D~Prak 

<>kürnünde 

SAT 1 Ş 1LAN1 
OskUdar icra Memurluftundan : 

Entelincens servisi denilen istih- Ayşe Sabrlnaza borçlu Şakir oglu Fel· dunun tapu ltaydına uygun olduğu saha
barat şebekesinin M. I. 5 işaretle hi ve Fuad oğlu Ahmed: Suadm ipotekti •• tapu hududu dnhllinde kalan kısmı -

l\fahmud Efendi evlı\dı klramlarına me3- dır. 
bilinen bir şubesi varml§ ki İn " ruta vaktındon Üsküdarda Bulgurlu m>- Kıymeti: Tamamına ehli vuku11ar la· 
giltereye gelen casusları takip hanesinde küçük Çamlıca Çılehane cad- ı-aflarından . 14000 - on dört bin Jir,, 
eyleı·miş. İngiliz başvekili Çem - desinde eski 3, 3 yeni tO, 12, 12, 12 numa- kıymet takdir edilmiştir. 
berlayn Eylıilde Münihe giderek ralı bir tarafı Rıza P..,anın bağı köı;es ;n., 1 - İşbu gayri menkulün arttırma 
müzakerelerde bulunurken bu şe- den Çilehoneye giden patika yolu bir ta- şartnamesi l/Sonteşrin/938 tarihinden 

rafı Hacı Paşa verese&i uhdelerinde bu- itibaren 938/1350 No. ile Üsküdar icra 
beke İngilteredeki istihbarat için lunan tarla bir tarafı Nuri Paşa verere1i daire:;inin muayyen No. sındn herkesin 
çalı~an Almanları takip ediyordu. Fatmatüzzehra ve Müzeyyen ve Hilrml.ız görcbllm""i icin açıktır. İlanda yazılı o

Yeni 
HanımJa vesaire ha.it ile yine mumailey- lanlardan fazla malılmat almak htiyen-

a 1 m lar hin diter mahalli bazen küçük Çamlıca· ler iı;bu şartnameye 938/1350 No. lu dosn aş a ya mti.rur eden tariki Dm ile mahdud ve yaya numara"H'° memuriyetimi,.~ ınhrıt-
tamamına on dört bin lira kıymet takdir caat etrrıelidir . 

(4 üncü sahifeden devam) edilen ve tapu kaydına nnzaran köı;kü 2 - Gayri menkul 8 /İlk kanun/ 1938 
bulunan bat olup halen bahçeli kö:)kün tar1hinde Pcrtcmbe günü sa:at 15 le Us~ 

İspanyada sulhü tesis etmek umum! hük\lnıler dairesinde açık arhr· küdnrda İhsaniyede Şerif Bey çcşme;ı 
(( lin için teşebbüslere devam edilirken ma ile satılarak paraya çevrilmesine sokağında 16 No. lu adliye bina sında ÜS-

Cıttik eU sahifeden devam) İngiliz başvekili tekrar Her Hit· karar verllmi0tir. l<üdar icra memurluğu odasında üç del.• 
İ!tı ı. Çe derinleşen sevgileri bu Vazlyell huırası: 54 taj nwnarnıını uağrıldıktan ~onra en çok aı·tırana ıhak "'Ze k !er ile görüşmek, konuşmak ta • 
llıt•a alb!erde dal budak sal· taşıyan çift kanatlı demir kapıdan bah- tdilir. Ancak arttırma bedeli muhammen 

' ve k sa\·vurundadır. Sandes Ekspres b ed k t· "' İiklenmi~.·e başladı. çeye ve ahç en de çift mermer merdi· ıyıne ın ,. 73 ini bulmaz »eya satış i>· 
gazetesi İngiltereniıı Berlin se .. venli ve demir parmaklık ve korkuluklu t•yenin alacafına rüchanl olan diğer ala-

\'aııı·akl * firi mezuniyetini bitirerek tekrar mermer merdıvenle birinci kata çıkılır. raklılar bulunursa bedel bunların o gay-
~ Yaz arın sanırmıya başla - Berline gittiği zaman müzakere Çüt kanaUı pancur ve camek4nh kapı ıimenkul ile temin edilmiş alacaklıların 
rt ~anın bıtmek üzere olduğunu için Alm$r.ya hilkıimetine edile _ ile içeriye girilir. mecmuundan fazlaya çıkmazsa en c;ol< 
'Yor _ııı başlangıcını haber ve- Birinci kat: Zeminleri parke döoemeli arttıranın taahhüdü baki kalmak üzen· 

n h cek teklifleri de beraber götüre· b. h 1 . 
t '!!,.. '..ı ı ayet bir ay sonra Fik ... ır o ve iç ıçe iki salon üzerinde yedi arttırma 15 gün daha temdit edilerek 
.\ "4e t ceğıni yazıyor. oda iki helA olup zemini karosiman dö- 23/İlk kAnun/1938 tarihinde Cuma günü 
I l't.It lıer~ili bitmiş bulunuyordu. Fakat Sandey Ekspres gazete • şeli çift mW<luklu mermer bir oda ve bu- saat 15 le ÜskUdarda İhsaniyedc Şerli 

Başınız mı ağrıyor? 

Gripten mi yatıyorsunuz? 
Romatizmanız mı teprendi? 

Dişinizin ağrısı sizi çok mu 
rahat;;ız ediyor? Bir tek kaşe 

NEOKÜRİN 

Bütün bunları derhal giderir. 
Ve size göz açtırır. 

Lüzumunda günde 2 ka~e 
alınabilir 

NEOK ORIN 
'\ v~k· ece bahçeye çıkıyorlar, sinin İspanya meselesini kolayca radon camekanlı bir çiçeklikten bahçeye Bey çc~mo;;i Sokaıında 10 No. lu adliye 

•ltındakıtlere kadar büyük çamın helledilebilecek gibi göstermiş ol· çıkılan bir kapı ve birinci kattan ikinci binasında Üsküdar icra memurlulu oda· Mideyi bozmaz ve kalbi yor • 
Dıa1 kl ... ı b_aııkta. oturup konuş· k b k kata çıkılır. Biri tek diğerleri çift ıner· rında yapıloeak arttırmada bedeli satQ maz. Tek kaşe 6 kuruş, 6 !ık 
"•id. r·,.kaltit geçıriyorlar, istikba· masına arşı aş a bir hal vardıı· divenle ikinci kata çıkılır. istiyenin alacağına rüchanı olan diger 

]ô' ırl b ki o da son günlerd.e Alman har!- İkinci kat: Zemini parke döşeli sekiz alacakWann bu gayri menkul ile temin ambalaj 30 kuruş. 
ikret . er eyan ediyorlardı. ciyc nazırının Romayı ziyaretinde oda iki he!A ve •emini mermer dö.<;eli edilmiş alaccakları mecmuundnn fazlaı·• Her eczanede bulunur. 

e"ve1 b gıdeceğlnden bir gece Almanya • İtalya siyasetinin İs - biri tek kurnalı ve kısmen duvarı çini çıkmak şaı·tile en çok arttırana ihale e<!_I · .. •••••••••••••• 
~lınlığı ahçenin nihayetindeki sık panyaya dair olan noktai nazar • döşeli tek odalı bir hamam mevcuttu"· llr. Böyle bir bedel elde edilmezse ihale 

" 11 altında· . I Cephedeki iki odası, balkonlu ,.e van ta- yapılmaz ve ı;atış talebi diL•er. • Adalar Sulh Hakimliği Satış me· ,, · arının bir kere daha tesbit edil - • 
rııı "'d~Vin, biliyorsun kı ben ya. . 1 dı R r..ttakl oda camekAnlı balkonu havidir. 3 -. Arttırma bedeli P<'oindir. Arttır- mu~ltığıındaıı: 
(q t)l lYoru . • mış o ması r. omada bulunan Ve cameklnlı odada bir held mevcuttur. ınaya ~tırak ıçın yukarıda yazılı kı)·n1e- . . . 

' 1 aç rn. Seninle aşağı, yu- Avrupalı muhabirlerin bildirdik- Zemin kat: İçte üç bölme üzerine ,.,. tin '!lo 7 buçuk nisbetinde pek akc;e'ii Ferrubun, Hazıne, Elısavı. Aleko 
\o~ ladılc a~ devam eden kuvvetli !erine göre gerek Almanya ve ge- zemini kısmen kırmızı çini ,.e kısmen veya milli bir bankadan teminat mel<· ve Eler.i ile şayian ve müşterekeu 
~et, lıı]j lr dostluğumuz var. E- rek İtalya İspanya meselesinin 1ahta döşeli ve bir kısmı toprak döşeli tubu te.-dı edılecektir. • .. .. 
"'v~,~iı,;or_urn .. beni, benim seni hallini şöyle anlıyorlar: dört oda bir çamaşırlık bir odunluk ve 4 - Gay1·i menkul kendL'1ne ihale o- mutasarrıfı bulundu.qu Buyukada 
C\ıl!., •le se k_adar kuvvetlı· bı'r duy- bir kömürlügu ve yekdiğerine muttasıt lunan kimS<! derhal veya verilen ınülılet Nizam mahalesinde Nizam köprüsıı 

General Franko kat'i surette i · d h 
.
'n. i"' davıyo_rsun, Bana söz ver. Uç hel5. ve Jki merdiven altı mevcuttur. çın e parayı vcr~ezse f ale kararı. fe:;- mevkii sokağında eski 49 ve yeni 2:1 

,,, . ., h galip gelmeli!. Bunun manası şim- Bahçe kısmı: Dört tarafı kftrııir du • holunarak kendlsınden ewel en yuksek . 
30 

k lı 
. .,_~<idet a ıki senem var. Bu d.k. h ld h ·· l . · t kı·rı b 1 k. . ve numarataıı apı numara _,v 
8 Za ı ı a e er tur ii tavassut ih... varla tahdıt edilnU. ve içinde muhtelif e ı c u unan ıınse arzu etınış oldu(u 
lıı, değil :.•~da beni bek!iyecek- timallerine karşı Berlin • Roma çam, maıı, ıhlilmur ve gül ağaçları ve bedelle almnga razı olur.ıa ''eyo bulun- izalei şüyu suretile satılmasına ka· 
' C ı. .. mihverinin aleyhtar olduğudur!. saire mevcuttu.-. MezkQr binanın sol ta- mazsa hemen U &Un müddetle arttuma· ıar verilmiş olduğundan açık art 

t~ın,, :~rn, fikretim.. bu kalb raf hududunda ve ahırla bina arasındo \Y8 çıkarılıp en çok: aıitırana ihale edilir. 
Ole ' . .,..ıiıı . . Netice dönüp dolaşarak yine Sİ· demir camekAnlı ve camları kırık rOr.- ~i ihale arasındaki fark: ve geçen ırilnle' tırmaya konulmuştur. 
\·~~le kadar '._çın çarpıyor. Sana liihlanmaya geliyor \·e bu gidişin gôrlık mahalli ile •emin katı teşk:il eden ıçın ~ beııten hesap olunacak rel>. ve dl· Ev bahçe içinde ahşap iki katlı o-

r ığ,.,,, soz veriyorum. Büt!in İngilterenin ve Fransanın sil§h - set duvar merınde demir parmaklıklı ğer zararlar aynca hükmo haceı kal . 1 303 OOM 2 . 
~~· "«& sen· · b. m k . 1. . Jup umum mesa lası , VP 

tSltnıt ınım. Ve senin ola- !anma faaliyetinde bir kat daha ır aydınlık mahalli ile evin ön cephe - a sızın ınen1urıye ımızce alıcıdan tah.~il . . 
'tıııı e.:ı;,. seııi bekliyeceğime ye- ileri giderek bir kat daha kuvvet- sinde etrafı demir parmaklıklı b•.- ka- olunur.. binanın sahası da 77,00 m2 dır. Btr 

ç,.,,, ,orum .. 80·· 2 veı·ı·yorum. meriye ve sol tarafında dört tar,1 ı 1 ol•.:r. 5 - ipotek sahibi alacakWarla diiıer tarafı Elpiniki vesaire arsası ve biı• 

' 

• .... , lenmeleri ve ancak ondan sonra !Ak d 1 · rra1ı: 
_'~ı. ik,· r arasından sızan ayın 1· ıu saçlı ve üç tulumbalı elektrik ınotö . a a ar ann ,.e ır ı hakkı •t\hipleri- tarafı Kastaki ve Tripsihori sa • 
, 0~ e1rg;ı- herhangi bir yolda tahdidi tesli • riınil havi bir kuyusu nıevcuı olrtuğu ıi· nin gay~i menkul U..rindeki haklarınıu 
ıq birleşı· '.başı o gece ilk ola- hat meselesinin Almanya ve İtaJ. b: sol tara! hududu ittisalinde 18/12 hususu ıle _raız ~· ması-ara dahil olan id- manlık yeri ve bir tarafı meçhul 

1'lriYord'urmış, toprağa gölgesi· ya ile müzakeresine girişilmesi ebadında tek: kaUı kilrgir zemini çimento oıalarını ışbu ıliln tarihinden itibareu arsa ve ahıt· ve önü nizam köprüsü 
· (Sonu yann) kalıyor demektir. dö..,li Oç bölmeden nıüteı;ekkil üsN Jirmi gün içinde evrakı müsbileleriıo mevki sokağı ile mahduttur. 

::::::=.,;,;~;,;;.;;,;;~;,;.,==;,:;;~,;;;,,,:;,;;;;;,::~:=:====== marsilya kiremidi döşell harap bir ah>r birlikte memuriyetimize bildirmeleri Birinci katta bir koridor, üzerin • 
--~...,...,. .... ,.._..,...,. ...... _..,._.,,._....,,_,.,.. .... ,.......:=::~: mahalli mevcuttur. Mezkür bahçenin aı·- ~cabed~r aksı halde hakları tapu siC'illi - . . . ~ . .. .. 

1.. - ka taraf hududunda dört demir kapakli. ile sabıt o1madı~ça sntıı bcdt-linin pay- cıe ikı od_a, bır .. ~utfak, hır k~mur -

stanbul Beledı·yesı· ı·Ja"' nJarı ve UÇ mcnfczli ve dahili duvarları pot . !aşmasından harıç kalırlar. Jük ve bır hela ıle altında hır bod· 
retlerle dol~urulınuş bi.lyük bi .. sahrınç 8 -. Ahcı artırma bedeH haricinde ,,_ rum ve bir sarnıç vardır. İkinci kat-
mevcuttur. !:-;:bu sahrıoçtan bah,._ ve evin tarak ıhale karar pullanııı, tapu !er:ı;t . k d .. . de b d 

İ " ı . 20 . . ta hır orı or uzerın eş o a 
İt,! S~t'lb - ~ suyw1u temin etmekle ileraber tesisa~ı ıarcını 'e .ı::enelık vakıf ta vız bedclinl • . . 
.,, li , UI Vaı· da havidir Bahçe dal> 1. d t ., . ,·enneğe mecburdur. Gayıl menkuliın mevcuttuı. Kıymetı muhaınmenesı 
r "aın ı ve Belcdı •e R i li.. k v·1· . . . ' ın e ar~eyıu . . . ahı.,_ ıııa le· . ) es gı ma amınca ı ayet manevı şahsı· muntazam ia~larla tarhedılınk ve tak·. ner<ınden do~an ~1iltcrakim \Crgiler tan- (1147) bin yüz kırk yedi liradır. 
d "'~(; - scılı ıste ·ı K dk.. · d Z .. h ·· ~ 81 ·r t ı · · a ~ Prü tadd . nı en a ı oyun en u tu paşa mahallesinin mat yapılmış camlarla muhat bozulın!l,· zı a' ve em ırıye ve tellaliyc ı-eı;mi va- Vergi tenviriyc ve tanzifıye bedeli 

Cinsi 

Tahta işleme tez
gahları 

Dingil ve teker
kği 

Mikdarı 

4 kalem 

16 adet 
32 • 

Muhammen B. 
beheri 
L. K. 

8.-

tutan 
L. K, 

1175.-

128.-

% 7,S 
teminatı 

L. K. 

88.13 

9.60 

Eksiltınenin 

şekli saati 

açık ek-
siltme 

pazar· 
!ık. 

15.-

16 .. 

I - Şartnamesi mucibınce satın alınacak 4 kalemde tahta i~leme 

tezgô.lıları ve teferrüatı ile taahhüdünü ifa etmiyen müteahhit hesabına 

::;artnamc·si mucibince alınacak dekovil arabalarının müstaMel 16 adet 

dingil ve 32 adet t!'kerleğı hizalarında yazılı usullerle <'ksiltmc~·c kon-

muştur. 

II - Muhammen bc-dellerile muvakkat temınatları hızalarında gos· 
lerilmiştir 

III - Eksiltme 14/ Xl/938 tarihine rastlayan pazanc"i günü hizal,1-

rında yazılı saatlerde Kabataşta lm·azım \'e mübayaat şubesındekı alım 

komsiyonunda yapılacaktır 

IV - Şartnamı•leı· parasız olarak her gün sözü geçen ~ubı'Clen alı

ııabiliı-. 

V - isteklilerin eksil!me ıçın tayin edilen gün ve saatlerde % 7,5 

güvenme paralarile birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri iliin 

olunur. •7989· ... 
1- İdaremizin Çamaltı tuzlasında şartname ve proıesi mucıbincc 

yaptırılacak elektrik santral binası ve mü~temilatmın in~aatı kapalı 

zarf usulile eksiltmeye konmuş ur. 

H- Keşif bedeli 29071 lira !l7 kuruş ve muvakkat teminatı 2180 lira 

40 kuruştur. 

III- Eksıltme 15/XI/938 tarihine raslıyan Salı günü saat 15 de 

Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda ya
pılacaktır. 

IV- Şartname ve projeler 1.46 lira bedel mukabilinde İnhisarlar 

Umum Müdürlüğı.ı Le,·azım ve Mübayaat Şubesile Ankara ve İzmir 

Başmüdürlüklerinden alınabilir. 

V- Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin dıplomalı mühendis veya 

mimar olmaları, olmadıkları takdirde ayni evsafı haiz bir mütehassL~t 

inşaatın sonuna kadar daımi olarak iş başında bulunduracaklarını no

terlikten musaddak bır taahhüt kağıdı ile temin etmeleri ve bundan 

başka asgari 20.000 lıralık bu gibi inşaat yapmış olduklarını gösterır 

fenni evrak ve vesaikıni ihale gününden 8 gün en·eline kadar İnhisarla• 

Umum Müdürlüğü İnşaat şubesine ibraz ederek ayrıca eksiltmeye işti· 
rak vesikası almaları lazımdır. 

VI- Mühürlü teklif mektubunu, kanuni vesaik ile V inci madded~ 

yazılı İnşaat Şubemizden alınacak eksiltmeye iştirak vesikası ve <" 7,'J 

güvenme parası makbuz veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek 

olan kapalı :zarflarını eksiltme günü en geç saat H e kadar yukarıclı 

adı geçen Alım Komisyonu Başkanlığına makbuz mukabilinde verilmesi 
lazımdır. 7988. 

\ııı1 Pu Stcil!er ~ınd'.' eski 4 mü. numaralı Mahmudiye mektebi hakkın- ı_nış munt~zam yollar evsafı umumly~>i: kıf ıcarc>ı borçluya aıt olup aı ttıı111a be- haled~n tenzil edilir.İhale yulu ve 1 

~;ı-Undu>. ı uzerınde yapılan incelemede mezkllr mektebin mebni Isbu gayrı menkulun •emin katı kArgır delınden :•nzll edılır. - . . . . . .. - 1 "" .. .. 

'<lfr., _&U arsanın filh birıncı katı bu kısmı ka~ıı· dg k 7 - Gosterılen günde aı·ltırınaya l>lı· yırmı senehk tavız bedelı muşterıye OKSURUK ŞURUBU 
t -< ı'-· akıka Halil og"lu A · M h d hd · d · ·• ı er 1

'" 1 .~ ':n I'\\ ı:>arcada . zız a mu un u esın e ıken mıylc ıkinci kat .,.~P olup zemin kat rak edenler arttırn1a şarlnamesını oku ... aittir. Arttırmaya iştı.rak edenler 
~ tıı~ rne . . altı yuz arşın murabbaı kısmı mektep yapilmak üze- pencereleri demır parmaklıklı , .• ka . muş ve lüzumlu maliı.maı_ı almış ve bun- kı meti muhammenenin yüzde yedı 
lııtra neııi 63~aatıne terkettıği ve bu suretle mezkilr iki parça arsanın feslıdır. Bırınci ve ikinci katın pencerele- !arı ıa_mam~n kabul . etınış ad v~ itibar :uçuğu nisbetındc pey akçesi vere· ' ' s • p t 1 
\. 4 ll . - 6J9 n l d d . . n pancorludut oJunuı. Yuk<1.rıda go.~lerılen gayrı men- 1 rop ec ora 

~ ... I\ c Cilin tetkik umara ı osyasın aki harı tanın ve 4241 umum nu- Mezkıir g~ri menk iti d hill kul işbu ıldn ,.e gosterllen aı·tlırma -l· ceklerdir. Birinci adtırma 7 Kfınu- J' 
~.. Qu ınden anlaşılmış olmakla mektep bin ed.lmiş u 11 

• '<ı· ı d ı ·ı· d "'(lt ga,Yti ası ınşa ı sunları ah§ap ve bir kısım odaları na _ &mesı an ıı1 e satılacağı ililn olunur. r.uev\•el 1938 tarihine müsadif Çar- Eski · b'" ks 
~'''r ve binae ~nk:ulun 1515 numaralı kanunun şümulüne dahil bulun- kı~lı 'e bir biıyük odası tavanları alçı (11805) b günü saat on dörtten on altı· ve yem utün ö ürük!eri geçirir, balgam siiktürür, bronşları 
"'l"ıı 1 llındıkt~ eyh mahallinde tahkikat ve mesahası ıcrasıle komisyon oymalı,.. odalanndan yekdigerlerıne ge- İstikli.l caddesinde şemk adar mahkeme koridorunda ic- temizler, nezle ve gripten korur, göğüsleri zayd olanlara bilhassa 
tii r Uldk an sonra tescili yapılacağından i bu mekte arsası ·ı çlllı· kapıları me.-cut ve umumiyet itıba- i'j Ş h" T" ya a şayanı tavsiyedir. 
a llı1 oı, ası bulunanı . , _ş . ~ . 

1 
e ta- rile yatlı boyalıdır. üst kısım salonla" e ır ıyatrosu ra olunacaktır. Kıymeti muhamme- İNGİ.Ltz KANZUK ECZANESİ 

h~tıı•tıo 1\ 22 teşrini ~r varsa _eUerındekı vesıkalar .. il~ bırlikte tahkikat dort sütun iızerine ve arabek.e bir salo- " KOMEDf KISMI nenin üzde yetmiş beşini bulduğu 
illJ· leactık sanı 938 tarihıne rastlıyan salı gunune kadar Sultan- nu havı vo bır kısını kapıları camekan- Buakş•m 20 30 da Y .. . . Beyoflu İstanbul 

~Ur,tııcı~ lıul oy tapu sicil muhafızlığına veyahut tahkikat günü ına- lıdır. Ek~eı-i kapılar kartonpiyer üzerlno 1111 KAN KAıin&ŞLERİ) 1ak~!ı·de muşterıye '.1'ale edilir. Kı~- rl 
Lınacak tapu .. .. . • ışlcmelıdır. Birincı kattan ikinci kata ikı . metı muhamınenerun y!lzde yetmış . 

memuruna muracaatları luzumu ilan olu- merdivenle çıkılır ve merdivenin birı 4 perde koınedı b . 1 b l a en ttır sı yapilacaktır. Mczk{lr gayri men- malümat almak isti~enlerin il'1n 1u· 
){,. (8120) dişbudak ai!acmdan mamul ve i~lemeli- Yazan: Birabo türkçesi: Fikret Adil eşın .. d.~bmak~sk 

1 
ksoün ar anın kul üzerinde ipotek sahibi alacaklı· rihinden itibaren herkesin görebil 

q11<· >< "' • dl z · . b" . . k taahhu u a ı a ma zere on beş larla . • 
1 l:ı~ 0 :,e ){a T T r: enun 'e ırıncı attau olmak ilıere H . .. . dığer alAkadarlann ve huswi· mesi için açık bulundurulacak art-
l"ra~ ''erni, 11 ,:bnıakanı ve Belediye Şubesi Müdürlüfilnden: blnncı kattan bahçeye uç kapı ile ve yan ~-· alk @peretı gun daha uzatılıp ıkincl arttırm~ıle masraf ve defatire dair iddiaları· tırma şartnamesile 938/60 

1 llt1~r,';: k~ııtarına:'.ı~~a m~vcud -~2 cins ve 238 parç_adan .. ibaret hurda ~~~:~~~i:~~:~~g~~ı~ı;·i=;';~;,.~~k: ,~jj~' Tamirat bitmek Ü· 2! Klnunuevvel ~93_8 tar~blne mil·ı nı20 giln zarfında bildirmeleri aksi dosyaya müracaatla ınevcu~u:.;:~~'~ 
k<Iırıı. rnezkıirblerı lO gun zarfın~~ dairemıze muracaat etme· lup oıeı-1 marsılya kiremidi ile ın .. ıur- -· ~ zeredir. Pek ya • sadif Perşembe günu aynı saate fc. tekdirde satış bedelinin paylaşma • görebilecekleri ilil.n olunur. 

eşyanın sablacağı ılan olunur. (B.) (8163) ldur. Köşk: 17X40 evadınd• olup hııdu _ ~ kında tem~!ller ra ve en çok arttıran& ihale! kat'iye-!sından hariç kalırlar. Daha fazlı (ll8Gl) 
ha~Jıyor. T, 4033~ 



Grip, nezle, 
kırıklık 

bronşit, baş, diş, 
ve tekmil ağrıların 

romatizma, nevralji, 
devası 

A yegane 

ıstırabı süklina, 
sıhhate 

ağrıları neş'eye, hastalı v ı 
• • 

çevıren e sı r 
• 

G • 
1 p • 

1 G • • 

Bilkimya sat ve laıvv~li -ma:ddele~en en son sistem-usullerle 
imal elunur. Çabuk tesir eder, kalbi ve mide7i bezmaz, 
1erma% En inadcı baş ağnlannı, en sinsi diş ve sinir ağrılarını 
Hmatizma san01 arını derhal geçirebilirsiniz 

Yıllardanberi tacı:übe (j)lunmuş ve ağrılarla, grip, nezle ~e~ 
vi.sinde kat'i bir~-Gleva . elduğuna umumi kanaat getiriJinıŞ •d' 
ilaçtır, Şimdiye kadar bütün · beynelmilel- ~rgilerde· fevkal• 1 
biph~malaT)a altın madalyalar ve bi~1er.ce takdir n 8 Jll 

Nezle ve gribi, daha ilk işaretler belirdiği anda bir kaıe 
.. Gripin,, alarak defetmezseniz başka hastalıklara yel açmış 
elur&unuz. 

kazanmıştr. ,e 
Zamanında alınmış bir tek "Gripin,, sıhhatinizi ağrılara 

hastelıklara karşı garanti eder. 

1 

Her yerde ısrarle G R 1 P 1 N isteyiniz ve G R 1 P 1 ~ yerine başka bir marka verirlerse şiddetle reddediniz. 

ve 

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. 

u,:uu:e::.~.~~~· s A D E T T i N s o N M ~ z ' s i G A L A s ve ş s 1 T.::~:~:.~r:ı~===·~ ·~::.::~·c:;.:c~nat:ı~o~e;~~·l 

o 

Satıt yeri: 

ist iklal Cad. 

· Nafıa 

iBI 
~ 

Satıt salonu: Galata Vorvoda c addesi NO. 38 • Anadoluda n Acentalık kabul edilir. 

1 

MUVAFFAK OLMUŞ BiR iLAÇ Hakk ı Katran Pastilleri ÖKSÜRÜKLERi KÖKÜNDEN 

Kapalı kutu içinde ne olduğunu 
kimse bilmez 

On binlerce numara arasında kazanacak numarayı keşfetmek 

mümkiin değildir. 
Bu doğru. Fakat her elde ayrJ bir uğur olduğunu da kabul etmek 

Jı\zımdır ... 

Gitesin· 
den 

Mide, barsak ve iç hastalıkları 1 M Ü J D E : ---~, 
muayenehanesi 

Dr. Y. Halacyan Y 
Taksim (eşki t alimhanede) Ab-

dü lhak Hamit caddesi, Sabiha 

apart. No. 12 daire No. 4 

Sultanahmet 1 inci Sulh Hukuk 
malıkeme.•inden: 

j( 
Yurt Gife&inden bir bllet alan• ., 
paket TiRYAKi SIGARASI verili'' 
Taşra siparişleri kabul olunur· 

Davacı Tesisatı Elektrikiyc Şir · Adres : 11 
Alınan biletlerde kazanç ihtimalinin çok oluşu, Gişe sahibinin i<:eti vekili avukat Abdullah Güz, ta- İstanbul iŞ BANKA Si Karşısında NO· 

elindek i uğurdan il eri geliyor. rafından İzmir İhracat Gümrüğü M E H M E T K 1 V A N Ç 
Taşra siparişleri, vaktinde yapılmalıd ır.. ı muayene memuru Kavameddin a - ""1lllfll/I'/ 

Adres• it Bankası kartısında 15 numarada leyhine, mahkemenin 938/631 sayı- Telefon: 20896. Telgraf: Yurt lslan bul ::::;::· .: 

.. ___ - I j ---• lı dosyasile tesisat bedelinden mü - " Je~ 
MALUL CEMAL G ŞES ıebaki alacağı olan 44 liranın tahsili fstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğufl ·' 

1 
hakkında açmış old~ğu afacak da- Emni et Sandı"ına bor lu ölü Ba Abdülvehap Vehbi variSıe~) 
vasından dolayı gonderılen zabtı y g ç y bd··Jhe"al' ..ı 

D E N •ı z B A N K cava sureti, müddeaaleyhin bulun- lan yolile tebliğ: Bay Abdülmuididdevri oğlu Bay ~. u . .'so~ııl' F 

matlığı mübaşiri tarafından verilen Sultançeşmesi Beyazıtıcedit. m~allesı Çavuşzade ~~mn şer~~ede if 
...,...r=-.:w1" ıneşruhattan anlaşılmış ve mahke .. 9, yeni 21 nu maralı bahçelı bır evın tamamını bırıncı de ~ ıid,ıı 

mece 20 gün müddetle ilanen tebli- göstererek 8/1/938 tarihinde 15511 hesap numarasile Sandıgırıı ~e Mudanya hattı Pazar tenezzüh postası ORIOt. RADYO SALONU 
Bela Boronkay 

ayni gün saat 17 de Mudanyadan İstanbula dönen tenezzüh posta-
ları, 6/11/938 pazar gününden itibaren yapılmıyacaktır. 

gat icrasına karar verilmiş olduğun dığı 200 lira borcu 26/7 /938 tarihine kadar ödemediğinden faiZ• .,;ıf: 
dan muhakemesinin icrnsı için tayin yon ve masarifi ile beraber borç 161 lira 1 kuruşa varmıştır. 13~~ ı> 

1 kılınan 8/12/938 tarihıne rastııxa11 al k .b. h kkı d · t k.b. başıaııJll · 
p b .. .. t 11 d hk• 3202 n umar ı anun mucı ınce a n a ıcra a ı ı oiW .~ 
erşem e gunu saa e ma e - öster ıt" 

mede bizzat veya bilvekale bulun _ tanzim olunan ihbarname borçlunun mukavelenamede g . . ce I 
matlığı takdirde muhakemesinin metgahına gönderilmiş ise de borçlu Bay Abdülvehap Vehbııı:lig J 

i Sta n bu J Nafi M U--d ·· ı ·· w •• d . gıyabında icra kılınacağı tebliğ ye- paşa Kürkçü başı Taşmektep 13 No. da öldüğü anlaşılmış ve t ıel>ı/ 

Nvo. 3e34 .kı, aBeıyoellut-inlstdan bteıl n : l ___ İs.ta•n•b•ul•d•a•n•p•a•z•a•r •s•ab•ah-la•r•ı •s•a•at-8,•30-d•a•M•-u•da•n•y•a•y•a-k•a•lk.ıp...; 

a ur ugun e n . . k . 1 k .. ..- 1 • . . . h r de ~· 
17. Birinci.kanun. 938 Cumartesi günü saat 10.30 da Ankarada Nafıaı . .. .. _ . .. .. ..•.. rıne aım oma uzere ı an o unur. lamamıştır. Mezkur kanunun 45 ıncı maddesı vefat a ııı velı 

14-11-938 Pazartesı gunu saat l:> de Istanbulda Nafıa Mudurlugunde (938/631) . • . • . . .. ··ı ehaP ""' 
Vekaleti binasında mal~eme. müdürlüğü odasında toplanan malzeme ek· Eksiltme komisyonu odasında (1837.33) lira keşif bedelli Yeşilköy tohum ~an suret.ıle y~~ılması~ı. amır~r. Borçlu.oly Bay Abd~.v de Sa~d'" ·~ 
siltmc koırusyonunca gumruklu Avrupa malı için cem'an 1417 ıı·ra mu 1 h . t . . b. k 1 .f t . t .k ı· k k . ıascıları ışbu ılan tarıhınden ıtıbaren bır buçuk ay ıçın ,ıe t - ıs a ıs asyonu ış evı ınası a orı er esısa ının ı ma ı açı e sıltmeye .. . . . .. . )<abt rtf' 
!-ammen bedelli 5450 adet 2 numaralı fincan demirinin ihalesi açık ek- konulmuştur. BAYANLAR İÇİN YÖNLÜLER muracaatla murıslermın borcunu odemelerı veya kanunen_. J<ılrt'. 
satme usulil; yapılacaktır. (Yerli malı için de teklifde bulunulabilir.) Mukavele, eksiltme, bayındırlık işleri genel, hususi ve fenni şartna- PA!~;·:~ ~~:~~~nın lıir itirazları var ise bildirmeleri lazımdır. Mirascılar ipoteg:potf~u. > 

Muvakkat teminat 106.28 liradır. meleri, proje kşif hüJasasile buna müfterri diğer evrak dairesinde gö- ılar veyahut başlıyan takibi usul dairesinde durdurmazlarsa. eııer '.· 
. rülccektir. en meşhur fabrikalarından gel- ri menkul mezkı1r kanuna göre Sandıkça satılacaktır. Bu cılı ,.rı 1~ · 

Eksıl\me şartnamesi ve teferrüatı Ankarada Nafıa Vekaleti malzeme ·· r k ı D yrı a. ı'·· 

müdürlüğünden parasız olarak alınabilir. 
Muvakkat teminat (141) liradır. me yun u umaş ar. esen ve darlarca bilinip ona göre hareket edilmek ve her birine 8 uf· ' 

cinsleri yalnız BAKER MACA- name tebliği makamına kaim olmak üzere kycfiyet ilan oluıı 
. . . . İsteklilerin en az (1000) liralık bu işe benzer iş yaptığına dair idare-

İsteklılerın, muvakkat temınat ve şartnamesınde yazılı vesikalarla 1 · d 1 ld - ·k ı · t· d İ t b 1 v·ı· · d k · . . . .. . . erın en a mış o ugu vesı a ara ıs ına en s an u ı ayetın en e sılt-

bırlıkte aynı gun ve aynı saatte komısyonda hazır bulunmaları liızım- t ·h· d (8) ·· ı ·· ti ld ki hli 938 ılı r.1e arı ın en gun evve muracaa a a ı arı e yet ve y na 
dır. (4587) IR028) ait·Ticaret Odası vesikalarile gelmeleri. (7931) 

ZALARINA münhasırdır. Her 
yerden ucuz şartlar ve fiatlarla 
Satılmaktadır. 

Sahip ve neşriyatı idare eden Başmuharril'İ 
ETEM İZZ ET BENİCE ~I 

BASILDıöı YER; SON TELGRAF M.A'l'lJ 


