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800 Yazı i ş le ri: Te le fo n 20827 
htanbul Caialoğlu Nuruosma niye No: 54 En sen Tegrafları Ve Haberleri Veren Akşam Gazetesi 

r BU GAZETE 
İ!fanhulun en çok satılan bakik! 

akşam gazetesidir 
İlaruannı SON TELGRAF'a veren
ler en çok okunan bir vasıtadan ı 
hakkile istifade etmiş olurlar. 

idare - ıran: Ter. 2 0827 
Telrraf : İııt. Son Telrraf 

BiLANÇOSU • • 
1- Paris'de cereyan edecek müzakereler, dünya vaziyetinin istikbalde alacağı Şekil bakımından çok 

ehemmiyetli görülüyor. 2 - Macarlar bütün dileklerine nail olamamakla beraber Çekoslovakya' dan 
kendilerine verilen mühim bir payı memleketlerine katmıya çalışıyorlar. 3- Uzak Şark' da f aponya'nın 
aldığı vaziyet karşısında Af11'upalıların ya Çinden büsbütün alakalarını kesmeleri, yahut Japonya' ya 
karşı hasmane bir vaziyete geçmeleri icab ediyor. 

Md:.lı~t~mD~k.~D~ır Üş n 
lngiltere bu. isi halletmek maksadile bir proje hazırllyor, Paris'in 

mütalaası ahndıktan sonra proje kat'i şeKlinl alacak 
Kamutay 

lJZıılc 

Çi~d;·;;~J;~~~~it~;kiıiıt i:;;:nıyor 
'ti' b •• •• k d ı ti ·. Başvekil gidiy0r 

y e uyu ev e er fın~:;,e::~a~~a~::::ı :~ 
~l'rıerika ve ingiltere Japonya'ya ::~$}~1:.7"~ı:..r 
. 'rşı nasıl bir vaziyet alacakl~r? A TAT OR K 

\ lktısadi menfaatleri çok büyük olan Amerika üç 

~ • 1ta1yaya avdet eden gönülliiler 

a Ilı a, F ra n k o ' n u n 
son zaferlerinden 

m>emnun - . .., . 

Londra mülaka
tında neler 
görüşülecek? 

• • 
Fırtınadan 
Bir sandal 
Devrildi 

·.. ,;,,, •. .._"",.-....' ----
j ~~ce1i'kıştan önce alabilece~ mi? Kayıkcı boğutau 

(Yazıları 6 ıncı sahifede) 

Bug\in eski Macar topraklarına giren Macar askerleri oradaki 
yavrularla k.ucakla§ıyor 

· " .P' (Yazısı 6 ıncı sahifede) . "'- :~.-;- , 

(Yazısı 6 ıncı sahif~e) 

Zorbalar Saltanatı 
.isyan, Baskın, Aşk, Cinnet, Padişah in .:iirmekt 
ı İmparat0rluğu ele almak : 

? ? ? ? • • il • 
Tafsil/it bekleyiniz 
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Kültür işleri: 

Üniversitemizde 
örülen inkişaf 

Kıymetli 
Eşyaları 
Çalanlar 

-·~-

Atiııa 
Hasta 
Değilmiş 

15 inci yıl münasebetile 
llıekteblerde yapılan 

fllüsabakaların neticeleri 

Dün yakayı ele verdi 
1 Tahliye edilmiyecek 

1illivers· 
Çoı Çoğ ıteye yazılanlar gittik-
2930 9 almaktadır. 934 yılında 
d,3857 

35 
de 3297, 936 da 3360, 937 

l'ılıııd talebe bulunmasına 938 
ılır. a 4788 talebe bulunmakta -

Birkaç gün evvel Cağaloğlundı: 
baş muhasib sokağında oturan E
minenin ve Alemdarda İncili ça· 
vuş sokağında 27 numaralı Ayşe
nin evine giren meçhul bir hırsız 

birçok kıymetli eşyaları çalarak 
kaçmıştı. İşe vazıyet eden emni -
yet ikinci şube ikinci kısım me • 
murları kısa bir zamanda bu hır-

tile yapılan müsabakalar sızlıkların faili azılı gece hırsız • 

Dövız ve altın kaçakçılığı ve 
genç kadınları fuhşa sürükelmek
ten suçlu Madam Atiruı hakkın -
daki tahkikata dördüncü sorgu 
hakimliğinde devam edilmekte -
dir. Dün de birkaç şahidin ifadesi 
alınmıştır. 

Madam Atinanın vekili Atina
nın hasta olduğunu ileri sürerek 
muayenesini istemişti. Madam A
tinayı muayene eden adliye dok
toru Enver Karanın verdiği ra -
pordan MadamJAtinanın hast aol
madığı anlaşı~tır. 

---<>---lliğer ta 
de 5o4 •af.tan 934 de 219, 935 
8aa Yıİ 936 da 449, 937 de 458 ve 
~ rıı lllda 570 talebe Üniversite-

Diğer taraftan Cümhuriyetin !arından Asaf Mesrur olduğunu 
15 inci yılı münasebetile, Türk tesbit etmişler ve dün kendisini 
çocuklarının ve gençlerinin, Cüm- yakalıyarak adliyeye teslim et -
huriyeti kuran Türkün Büyük A- mişler<lir. Çalınan eşyalar da ta
tası hakkındaki duygularını )ıir mamen meydana çıkarılarak sa-

araya toplamak maksadile mek- hplerine teslim edilmiştir. Garı·b bı·r 
tepliler arasında bir müsabaka --<>--

te;;Ks:!~~::aştu~ehrımizden ve Erkek kıyafe~ıı· kızı M 1 834 .~ııın olmuşlardır. 
)ıl içi~ e 938 ~rasında geçen be_ş 
ıo eııstı~·e Ünıversiteye yeniden 
'etle 11 ilave edilmiş ve bu su-

muhtelif şehirlerimizdeki ilk mek: j ese e 
teplerden 620, orta mekteplerden 

'1'in~Yılar 32 ye baliğ olmuştur. 
lliden 

30 
aynı müddet zarfında ye

tiiıııe 5 
hitab 385 travay 138 ter-

934 YapiJmıştır. 

~95, sivil ve askeri liselerden 145, Yaralıya n suçlu 
oğretmen okullarından 40< husu- Acaba kinin yeri-
si liselerden 40, Türk ekalliyet --- ne ne verdiler? 

32?ı ~e Yabancı <lil mektebine 
b~ llıik~be '1evam ederken 938 d~ 

1iııı~e ar 6936 ya çikmıştır. 

mekteplerinden 65, ekalliyet lise-

lerinden 5, yabancı orta mektep- Düf'. muhakeme· Bir şirket bir ecz:ı mü-
1erden 15 talebenin yazısı gönde- sıne başlandı d . 

lie1tt Ya rsıteye bağlı hastaneler -
fl9r den lak. adedi bu beş yıl içinde 
~nik ll35 çikan~tır. 
I~ k· !_erde tedavi edilenler 
c~llıh l§~d.ir. 
''Yet bayramı münasebc-

Y eni 
Ortaköy 
~•htırnı 

bir _.. h"b' ·ı ... rsa sa ı ı ı e 
ihtilaf çıktı 

~~oy camiinden itibaren va
~eıı1· keıesiııe kadar olan sabaya 

tılı•·- . oılııı "'n yapı imasına devanı 
ll llıaktadır. 
lırad 

tıııılaııi ~ _bulunan bir arsanın ls-
~itsı~d ıçın belediye ile sahibi 

lleıe a ıhtilat çıkmıştır. 
~•sıtııs~ıye bu ihtilafı muhakeme 
lıııı .. ı e halledecek ve yeni rıh

sıırau . 
e ikmal olunacaktır. 

/Ji,. Çek 
/.. 
~~1tıasının 
""acaatı 

Od 

rilmiştir. 

Hususi bir komisyon bunlardan 
c5h yazıyı seçmiştir. 

Bu yazılar; bir araya toplana -
cak ve bir cşeref kitabı. ismile 
neşrolunacaktır. 

.şeref kitabı. nın hazırlanma

sına başlanılmıştır 

Yeni ve 
Mühim 
Kazılar 

tarihi 

Tarih kurumuna mürn
caat da butu.aıldu 
Trakyada yapılan kazılarda bu· 

ıunan mühim asarı atikanın is • 
tanbul müzesine getirildiğini yaz
mıştk. 

Bu kere yeniden Hayrebolu ile 
Uzunköprü arasında sıralanan 

höyüklerden (kaba höyük) adı 

ile anılan yerde taharriyat yapıl
ması kararlaştırılmıştır. 

Dördüncü umumi müfettiş Ka
zım Dirik Türk tarih kurumuna 
bu hususta müracaat etmiştir. 

Bu kazılara ehemmiyet veril -
mektedir. 

--=o=--

Barbaros 
Hayreddin 'in 
Türbesi ta.~ keyfiyetden tüc-

t ara haberdar etti Belediye dün evkafa 
~lltıır b müracaaıt etti 

Bir müddet evvel Ortaköyde 
Mehmedin kahvesmde her vakit 
erkek elbisesile gezen Be<lia is -
minde genç bir kızı ustura ile ya-

ralıyan Yunusun muhakemesine 
dün birinci asliye ceza mahkeme
sinde başlanıruştır. Suçlu vekili 
Yunusun hasta olduğunu ileri sür
müş ve gayri mevkuf olarak mu· 
hakeme edilmesini ~temiş fakat 
bu taleb reddedilmiştir. Muhake

me müdafaa şahidlerin <linlen • 
mesi için başka bir güne bırakıl :
mıştır. 

--=o=--

Avrupa ya 
Gönderilecek 
1 .. alebe 
Den"z Bank'ın açtığı 

imtihana rağbet fazlct 
İleride deniz ticaret filomuzda 

mütehassıs memur olarak vazife 

almak üzere (Denizbank) ta
rafından Avrupaya gönderile -
cek talebeler için açılan imtihana 
büyük rağbet gösterilmiştir. 

Bu talebelerin imtihanı ayın 9 
unda yapılacaktır. İmtihan umu
mi olarak Haliçteki atelyelerde 
icra olunacaktır. 

--C-1--

HdgdarpaŞQ 
Lisesin ·n önü 

'mar ediliyor 

essesesini ava ettı 

Yol inşaat ışlerile uğraşan bir 
şirket bir müddet evvel ecza 
işlerile uğraşan bir müesseseden 
on bin liralık kinin alarak aniele
sine dağıtmıştır. Bu kininlerden 
hiçbir faide görülmemiş ve şirket 
asliy ebirincı hukuk mahkeme · 
sine müracaatle mezktir miiC>sse
se aleyhine dava açmıştır . 

Dün bu muhakemeye b~şlan -
mış ve heyeti hıikırne Bayan Mef
haretin riyaseti altında ve adliye 
doktoru Enver Karanın da iştira
kile bir ehli vukuf tarafından ki · 
ninlerin muayene ettirilmesine ka
rar vermiştir . 

"Te?Jezzüh 
Postaları 

Kaldırıldı 

Eyyamı adiye tarifesi 
de değişdi 

Kış mevsimi münasebetile İs
tanbül - Mudanya hattında Pazar 
günleri işliyen deniz tenezzüh 
postaları bugünden itibaren kal
dırılmıştır. Eyyamı adiye tarifesi 
de değiştirilmiştir. 

Badema, her hafta salı, çarşam
ba, cuma ve pazar günleri sabah 
saat 9 da şehrımizden bir vapur 
kalkarak Mudanyaya gidecektir. 

Salı cuma günle . i saat 15 de ve 
perşembe, pazartesi günleri saat 
(10) da bir vapur Mudanyadan 
İstanbula hareket edecektir. 

--=o=--c~et 0 ır Çek firması dün Ti -
bi~en :a.sı~a müracaat oderek Beşiktaşta tramvay iskelesin - Haydarpaşa lisesile deniz ara- Kaçak balıkcı 
ltı<Jt ist \thun miktarda pirinç al- deki Barbaros Hayrettin Paşa tilr- sındaki sahanın yeşıllik haline ge- Çe~me ka. "5ıııın Ilıca körfezı 

m0t0rü 
ed - . besinin etrafının tanzim olunması tirilmesi ve sahillere bir rıhtım, · · d k ı d Ik' 1!11 f<- ıgıni bildirmiştir. ıçın c 'ra .u • rı:nız a evve ı 

, -ıııa b·ı hakkındaki çalışmalar çok ilerle- bir banyo yeri ve bır kayıkhane gece sabah:ı karşı kaçak balık '"~lal ı hassa cAnkara. ve · t· 
~ Ya mış ır. inşa edilmesi kararlaştırılmıştır. avlıyan b-r n •or yakalanmıştır. 
'P"'ak .' Pirinçleri uz·· erinde iş d k · kk · h 

"' 1 t Belediye bura a ı muva ıt a- Bu işe aid masarıfın yapılması cAya\ru ke,ı ismin<leki bu 
~lir s emektedir. ne binasının yıkılması için dün belediye, yarısı n.~arık verilecek·· motördc hulunu'l 5 Yur.aıılı ha -lij,,. acaat · "' 

~'İflir. ' •uccarlanmıza bil<li· Vakıflar Müdfulüğüne müracaat cektir. Vali dün mahallınde tet - lık :;ı m ' ~lıi r •.iddeiıımumiliğe 
~ etmiştir. kikler yopmışt ır. • ı ış!. rd r 

~""'°!"O ........ !!!!!!!!!!!~!!!!:!l!!""""~--""'-=-!!!!l!!!~- ~~~!!!'.!!!!!!-~.'!!!.!!!!!!'11~!!!!!!!!!!!---.!!~""'""'"'"'"'°"""""""!!'!!!!!!~""'""-
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'()il~:•~r.'ro zamirlerine vakıf değillerdi, 
• t:r •Ç•n kararları isabetli olmuyordn ••• 
•ır ~ı•dirn · 
d 'haıı, d ız; ahval çok fena -

'trı • Urın d Itcq 11aş3 k 
1 

a an Mahmud Ne-
lckeu·Yapıpudunuz aleyhinde dedi
lr.r \i, llıilletururlar. Hatta; mem 

Y•d!ar ı Ruslara sattı diye 
'f> ederler 

ek;. . · · 
• Ji·· ' kımi ist ı llıııt Usey· er er ... 

ı.~ 1undurlın Avni paşa kulunuza 
., 'i:i ar v 

Yley· · e durmadan şun-
1'' <\h. ~P. duruyorlar: 
' Ol ' ' 1Use ' 

01qu ll)Uş <>Isa ~~n Avni paşa baş-
!)·&ıı Yhd ıç Moskof gavuru 

1
hrek en kıpırdayabilir mi? 

' ayll.i nakarat ile efen-

dilerinin zihnini altüst ediyorlar
dı. 

Sultan Aziz; Arzıniyaz ile Fah
ri beye sonsuz bir surette bağlı i
di. Ne söylerler ise harfi harfine 
inanırdı. 

Zaten; Mahmud Nedim paşanın 
sadaretten düşerek, Rüşdü paşa
nın mevkii iktidara gelmesi bu 
iki b~ndenin marifeti idi. 
Hoş, bu iki bende de, Hüseyin 

Avni paşanın ve Mithat paşanın 
bir gün gelip efendilerini hal, ve 
katledeceklerinden bihaber idi-

!er .. bu, zavallıl.ır "' Mahmud 
Nedim paşanın memlekete hiya
net ettiklerine kanı idiler .. hare
ketleri çok doğru idi. 

Fakat; paşaların zamirleri'1e 
vakı( değillerdi. 

Rus sefiri; Fahri bey ile. hazi
nedar ustanın çevirdıgı bütun fı

rıldaklardan haberdar idı. 
Li'ıkın; padişahlarına pek ya • 

kın olan bu iki bende)·<' senel~r
denberi uğraştığı halde hiçbir şey 
cikkr yapam•mıştı. 

llfohmud Nedim paşa va,.lasi
le Valide Sultanı hazinedar usta 
için az mı doldurmu~tu. Mabt>yin
ci Fahri bey için az mı uğraşmış· 
tı?. Li'ıkin bütün bu oavaşlar suya 
düşmüştü. 

İngilizler; ağır basırordu . Son· 
ra; tuttukları adamlar da; devlet 
ve mılletc.ı ahlaklı ve dürüst ta
nınmış adamlardı. 

Valide Sultan, son kabine de
ğişikliği üzerine oğluna şunları 

söylemişti: 

Jı;lt. 1, .ı'!al ıu-1 Nedim pa· 
şa kulunuw mevk i ıktid,crdan 

çektiğ.r.e ıyi yapmadın. 

Sult: n Aziz; Ka"l3rını ratnrak: 
- D4r de suıirı kadar b"lirim 

bu i şi fakat; başb çare \'ar mı? 
Ortah~ın dedikodusurıu görmez 
misin? Dat. ziyade ileri gidersek 
i<= biz ;.-adar dayan1r .. 

L<lliin; bu hain herifler Mu
rad efenciivi tutar dururlar .. 

- Sen bakma onlara'.. Hepsi 
tla.averedir. O, sarho tan p· dişah 
olur rrıu ? 

- tl ını, bu h rir ·rin mev
kii ı':t.c rcin fazla kal n,,\Jarı teh
likelidir. 

- Bn•ı de biliyorum; l.?.kin. şöy· 
le bir iki gürı r,q;mclit!ir. Ortalı
ğın kayı;a··ma>ı durulmalıdır ... 
Gnne onl~rı birer birer asitanei 
devle' iwdnn savarım .. geııe Mah
mud Nedim paşa kulumuzu sada
rete getiririm. Zaten; bu kölemiz· 
d.:ın sadık bir bende kaldı mı? 

- Eiendımız; Allah ömrü şaha-
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meseleler r lktısadi 
Umumi ekonomik va

ziyetimiz her yıl 
inkişaf ediyor 

I~ 
YOLLAR 

Cağaloğlu ve civarınm kaldı· 

r11n derbederliklerinin devanı e
dip gitmekte olduğu ıııalüın. Da· 
h;ı henüz bu yol biçimine girme· 
den Türbe ile Beyazıd arasındaki 
tramvay yolu üzerinde kazma i· 
çin yeni bir faaliyet sahası açıl • 
mıya başlandı. Divan t oluııdan 
başlıyarak ta Beyazıda kadar u~a
ğı yukarı şehrin en muntazam kal· 
dırınılarından birine ~ahib olan 
bu yolun da y·er ye; açılıp. 'açıl · 
dığmı görmek doğr11su hüzniimiı 
zü mucib oldu. Dün bir arabanıtı 
çukura devrilmesine seh<"hi:vet 
veren bu yol perişanlığı için yol 
ilstiinde haşhaşa vermiş birkaç 
yolcunun kulak misafiri oldum .• 
birisi: 

Bu, 937 de diğer senelerle kıyas 
kabul etmigecek bir derecededir 

. 1937 yılında memleket ekono -
misinin· kaydettiği inkişaf hare -
ketleri, evvelki senelere nisbetle 
daha verimli bir safhaya girmiş· 
tir. 

Milli ekonomi, umumi revişı 

itibarile bir taraftan bünyevi neş
vünemanın karakteristik çizgile
rini göstermekte, diğer taraftan 
da gerek dünya gerek milli kon
jonktür hareketleri bakımından 

mahsus bir gelişme ile kriz sene
lerinin sıkıntılarını telafi etmek
te bulunmuştur. 

1937 yılının endüsriyel vaziye· 
tine aid rakamlar tedkik edildiği 
vakit teşviki sanayiden istifade 
etmekte olan müesseselerin tedri
cen azalmakda olduğu görülü.r. 
Fakat miktarca azalışa mukabil, 
eııdüstri müesseselerinin kudret

lerine ehemmiyetli bir tezayüt 
görülmektedir. Makine aıat ve e
devatının kıymeti bir sene evve
line nazaran yüzde 8 artmıştır. 
Teknik kudretin bu yükselişine 
muvazi olarak ham madde sarfi
yatı 1935-1936 yıllarına nazaran 

yüzde 9 ve yabancı yüzde 2,2 ve 
sınai ısfıhsal de yüzde 17 artmış
tır. Sınai müesseselerin 1936 da 
işçi, ustabaşı, memur ve müstah
demlerine ücrei ve ycvmiyelerı 
mukabili ödc<likleri paraların, 

ha mmadde, işletme m4lzemesi 

mubayaası için yaptikları te<li • 
yatın yekunu 143,6 milyon lirayı 
bulmuştur. Bu miktar 1935 yılı -
mn 130.4 milyon lirasına mukabil 
1936 da yüzde 10 bir tezayüt ifa
de eder. Binaenaleyh 1936 milli 
ekonominin endüstri sektörü, pi
yasafarın mübadele lıareketlerinı 
tezyit edecek ehemmiyetli bir a
lım kabiliyeti ihdas etmiştir. 

Endüstriyel faaliyetlerin inkişafı 

1937 yılında endüstriyel faali -
yetlerin inkişafata devam etmiş 
olduğunu rakamlarla şu şekilde 

hüliısa etmek kabildir: 

Dağ endüstrisinin istihsal va 
ziyeti hakkında 1937 yılı rakam
ları henüz tamamen tesbit edil . 
memiş olmakla beraber, maden 

ihracatımızın 1936 ya nazaran 
artmış olmasmdan bu sahado. 
son senelerde görülen istihsal ar
tışının 1937 de devam etmiş oldu
ğu anlaşılır. 

Maden istihsal ve ihracatının 
kaydettiği inkişaflar, memleketi
mizin döviz kaynaklarının zengin
leşmesi bakımından memnuniyet 
verici bir neticedir. 

Memleket maden ekonomisini 
tanzim ve finanse etmek maksa -
diyle devletin 1936 senesinde kın

muş olduğu Etibank, 1937 de Art
vin vilayetinde harab ve atıl du -
ran Kuvarshan bakır madeninin 
tesisatını yenilemiş ve madenden 
Amcrikaya 400 ton bakır sev ket· 
n_:işt'r. Gen<' 1937 de Keskindeki 

1 nele:-inı müzdad ve firavan bu· 
yursun! .. Bütün asitanei devleti
nizde bulunaıı kullarınız ... Mah
mud Nedill' paşa köleniz aleyhin
dedirlcr ... Y .. km bir zamanda tek
rar makanı ı ~adarete gelmeleri ki
lükali mucio olur ... 

- Eve~; söylediklerin doğru 4ur 
biraz teemmül gerekin· ... 

Sultan Aziz; bcndcl~rlnden, al
dığı malumatı ki'ıfi görüyordu. 

Halbuki; Hüseyin Avni paşa; 

bu sefer sadriızam Rüşdü paşaya 
doğrudan doğruya meseleyi aç -
mıştı ve demişti ki: 

- Paşam; artık Sultan Azizin 
tahtı saltanatta bekası caiz değil
dir Milİet ve devlet payimal ol
muştpr Laf dinlemez olmuştur. 

Ma'lznJ!ah' Mahmud Nedim paşa 
tekrar mevkii iktidara gelirse dev
lc:tin ve milletin hali perişan ola
caktır. Üste de; gerek zati asila
nelerini ve gerekse bizleri orta -
dan yok edeceklerdir. 

Sadrazam Rüşdü paşa; Sultan 

Molibden madeninden 43 ton ih
racat yapılmıştır. 

Krom ihracatımız 

Etibank tarafından Şark krom
ları Türk Anonim Şirketi>, a<liy· 
le kurulan Guleman krom maden
lerini işleten müessese, şimdiden 

Türkiye krom ihracatının yüzdo 
74 üncü kontrol edecek bir vazi· 
yete gelmiştir. Halbuki 1936 da 
Etibankın krom ihracatındaki 

hissesi ancak yüzde 5.61 i<li. Gu -
leman madenlerinin 1937 de hari
ce gönderilen krom miktarı 48173 

tondur. Türkiye bakır istihsalin -
de baş mevkii işgal eden Erganı 

bakır şirketi tarafından izabe o
cakları, elektrik santralı ve diğer 

tesisatı inşa halinde hulunan Er -
gani madeninin faaliyete geçme· 
siyle memleket ekonomisi ehem-

miyetli bir inkişafa mazhar ola -
caktır. 

Kömür istilısa!ıitımız 

Enerji ekonomisinden kömü; 
vaziyeti de inkişaf hareketleri 
göstermiştir. 

- Azizim !?liradan tTan1VU;\ la 
geçmeğe korkuyorum. Bakın. ray·
ların ta dibine kadar kazmı~lar. 

Tramvay arabalarının buradan 
geçmesini telhikeli bulu~ornm 

doğrusu. 

Dedi. İçlerinden biri sordu : 
- Neye açtılar bura'1nı? 
Öteki gülerek cevab \·erdi. 
- Antika arıyorlar. 
Öteden nekrcgil bir zat atıldı: 
- Yahu! Antikayı neye toprak 

altında arıyorlar. Antikalar top
rağın altında değil üstündedir. 
Antika bulmak için toprağı karış· 
tırmıya ne hacet'!' Şehir nıeclİ!-ıİne 
kadar gitmek kiiii. Kaldırımları • 
mıza hergiin yt: ui bir kazınanın 

vurulmasına sebebiyet veren zih
niyet gerçi toz toprak içindedir a
ma, toprak altında değildir. 

llALK FİLOZOFU 
Zonguldak kömür havza"ınııı 1--------------

kömür istihsali 1936 ya nazaran Birimizin der d; 
yüzde 0,4 gibi ehemmiyetsiz b;r 

tezayüt göstermesine rağmen iç Hepimizi1 dgrji 
piyasaya kömür arzları yüzde 22 
nisbetinde bir çoğalma kaydet • Mekteb k@operntif eri 
miştir. Yaşlı, fal:ir ve mütekait. bir 

Ereğli kömür havzası istihsa . çok okuyucularımızd~n aldı -
!inden başka linyit kömürü ~tih.. ğımız mektuplarda, müşterek 

sali de son senelerde hayli art • bir derdin ifadesi olarak, şu 
mıştır. İstihsal bir yıl evveline yolda bir şikayetle kar ılaş -
nazaran yüzde 23 nisbetinde yük- maktayız: 

im. · İlk ve bilhassa orta mektep· se ıştır. 

Türkiyedc kömür istihlaki, !in- !erde talebelerden kitap, ka 
lem, defter gibi ihİiyaçlarmı yit hariç olmak üzere, yüzde 21 

nisbetinde artmıştır. Dahili istih- dahilden temin etmek ÜZH 

lakin artışına muvazi olarak kö- kurulmuş mektep kooperatif -
mür istihsalatında da bir sene ev- lcri vardır. Talebe. şüpht'siz 

l . ar .. de 4 t .. t defter, kalem ve saire gibi ıh· ve me naz an yuz ezayu 
tiyacı ister oradan ister başb kaydedilmiştir. 
yerden tedarik etmek te ser • 

Zonguldak Türk antrasiti fahri- besttir. 

kasının 1937 yılı antrasit ve bri - Halbuki bir miıddcttepben 
ket istihsalinde ehemmiyetli bir şu şekilde hadiseler meydanı 
artış göze çarpmaktadır. gelmektedir. Birtakım yoksul 
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lms-:.k 4 56 11 55 

ıı-· -Aziz devrinde senclerdenberi e
vinde menkub kalmış vüzeradan 
biri i<li. 

Fakat; Rüşdü paşa iktidarlı bir 
zatta. Askeriyeden yetişme bir 
şahsiyetti. Hırsızlığı yoktu. Özü, 
sözü doğru bir zattı. 

Bazı tarihlerimiz, Rüşdü paşayı 
hiyanetle itham ederler ... Hatta; 
pek muhteris bir adamdı derler .. 
liikin; paşa birçok kereler mevkii 
iktidarda bulunduğu halde, hiçbir 

vakit devlet ve milletine ihanet 
etmemiş idi. Bilhassa; ahliıkı dü
rüts bir adamdı. On parası yoktu. 
Debdebe ve saltanattan ari idi. 

Rüşdü paşayı çekemiyen rical 
onu muhteris ve hodgiım bir a -
dam diye tavsif ederlerdi. 

Hüseyin Avni paşa; Sultan Azi
zi hal' meselesinde sadrazam Rüş
dü paşayı ele almıştı. 

Zaten Mithat paşa ile bağdaş -
mış vaziyettıı idi. 

(Devamı vıu) 

aile reisleri hariçten tedarik 
ettikleri, ihtiyaca kafi mekteµ 
malzemesile çocuklarını mek -
tebe gönderdikleri halde, bu 
gibi çocukların mektebe soku 1-
mıyacakları bildirilmektedir. 

Bunun sebebi; mesela, yirmi 
kuruşluk defter yerine on ku • 
ruşluk alındığı ve değişm<'sinc 
lüzum görülmiyen ve hcrhan · 
gi bir mektcbdc okutulmakdü 
olan kitapları değiştirmedikle
ri için bu yoldu muamdeye 
maruz kalıyorlar. Bir mektep· 
te okutulan kitap diğer mek -
tepte niçin geçer akçe olma -
sın?. Ve niçin mutlaka filiınc:ı 

cinsteh defter kullanılsın? Ve 
niçin lüks ders malzemesi te • 
darik edemiyen yoksul çocuk -
!arı mektebe sınıfa sokulma · 
makla tehdid olunsun? Mekteb 
kooperatjflerinin malı sürül -
sün diye mi? .. Bu gibı mckteb 
muallim ve müdirlerine bu >a · 
Jahiyeti kim veriyor• .. 

Muallimlin istediği fantazi 
malzemeyi tedarik edemediği· 
miz için çocuklarımız her gün 
sınıftan atılmakta ve dayakl.1 
tehdid olunmaktadırlar. 

Sabahleyin mektebe gidiyo -
ruz diye evden çıkan çocukla . 
rımız muallimlerin bu tehdidi 
yüzünden akşama kadar sokak 
arasında dolaşmaktadırlar. Ku'}. 
rctimiz dahilinde olan malzc -
meyi mümkün mertebe teda -
rik ctmeğe çalışırken mual • 
!imlerin böyle hareketlerini 
doğru bulmuyoruz. 

Bu meseleye layık oldugu e· 
hemrniyetin verilmesini ,,..! 
mekteplerımizde görülen bu 
yakışıksız hareketlerin derhal 
önüne geçilmesini Kültür Ba
kanlığımızdan saygılarla dile • 
riz. 
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Londra'daki Alman 
casuslarının faaliyeti 

Geçen buhranlı aylarda 
casus şebekelerinin işi 
Yakın günlerde bir çok Alman 
lngiltere'de faaliyete Reçmişti 

- 5 -
Çekoslovakya buhranı ile geçen 

aylar zarfında nasıl çalışmış ol -
duklarına dair Londra gazetele -

rinde bir taraftan Alman, diğer 
taraftan İngiliz istihbarat şebeke
lerinin görülen şayanı dikkat neş
riyatı bir iki gündenberi •Son 
Telgraf• bu sütunlarında hülasa 
etmektedir. İngiliz Başvekili Mü
nibe gittiği ve orada Alman, Fran
sız ve İtalyan hükıimet reisleri de 
bulunduğu halde cereyan eden 

müzakereler sırasında istihbarat 
şebekeleri de bir taraftan kendi 
işlerini görmeğe koyulmuşlardL 

Gene İngiliz gazetelerinin yeni 

neşriyatına bakarak bir hülasa çı
karmak liizım gelirse şuna varıl
mış olacak: 

İngiliz gazetelerinde görülen 
malfunata bakılırsa son aylardaki 
Avrupa buhranı esnasında Alman
yanın birçok paralar sarfederek 

İngiltereye adamlar yolladığı ve 
İngilterenin birçok askeri esrarı
nı elde etmeğ çalıştığı anlaşılmış
tır. 1914 de Umumi harb başlangı
cı İngilterede bir hayli Alman ca

susu bulunmuştu. Şimdi söylendi
ğine göre Almanlar 938 de daha 
çok paralar sarfederek İngiltere
ye adamlar yollamışlardır. Fakat 
bu malümatın çıkarıldığı Londra· 
lı gazete şunları da ilave ediyor: 

Llkin biz gene en müsaid bir 
vaziyette bulunuyorduk. Çünkü 

bu adamların her birini tanıyoı 

duk ve her birinin hangi maksadla 
çalıştıklarını biliyorduk. Mister 
Çemberlayn Münihte iken 1. S. 
adamları Londranın garb tara -
fında bulunan tanınml§ bir Alma
nı takib ediyordu. Eğer sulh mi.1-

zakereleri akim kalmış olsaydı 
bu Almanın yolladığı ma!O.mat 
hemen tutulacak, İngilterenin 

tayyare müdafaa toplarına, mi.lda
faa için kullanılan balonlarına 

vesaireye dair onun elde edeceği 

malümatın Almanyaya varmasın
dan evvel burada yakalanmaaı 

mümkün olacaktı. 

İngilizlerin Entelllcens Servis 
tarihinde en mühim bir vak'a ola-

rak şu anlatılmaktadır: İngilizle
rin umumi harb başlangıcından 
sonra general Sir Con Frenç ku
mandasında Fransaya asker gön
derdikleri zaman Alman casusla· 
rı bundan haberdar olamamış ve 
tabü işi Alman erkanıharbiyeaine 
bildirememişlerdir. Demek oluyor 
ki yalnız malümat almak değil, 

esrardan sayılan birçok şeylerin 

de düşman tarafınca malfun ol • 
masını temin etmek lazım geliyor. 
Fransaya asker gönderilmesinin 
Almanlardan gizli tutulabilmesi 
İngilizlerce büyük bir muvaffa
kiyet sayılmaktadır. Entellicena 
Servisin tarihinde bu pek belli 
başlı bir keyfiyet olarak söylen
mektedir. İngiliz gazetesi dünya
da en mükemmel işleyen istihba
rat şebekesinin hangi memlekete 
mensub olduğu meselesini tedkik 
ederken kendilerininkini brincl 
derecede saymak llzım geldiği ne
ticesini çıkarmaktadır. 
Şimdi İngiliz Entellicens Ser

visinin bahsi neden tazelenmiş 

olduğu malümdur. Bundan evvel
ki yazılarda da anlaşıldığı üzere 
Amerikada Alman istihbarat şe
bekesinin adamları ele geçmiş ve 
muhakeme edilmekte bulunuyor. 
Fakat ip ucu İngilterededir. Çün
kü İngilterede takib edilen bir ka· 
dın Amerika ile Almanya arasın
da gidip gelen casusların faaliye
tinde pek mühim bir rol oynamış, 
nihayet bu kadın tevkif edilerek 
aylarca muhakemeden sonra dört 
sene ağır habse mahkum edilmiş
tir. Jessl Jordan ismindeki bu ka
dının macerası evvelce İngiliz ga
zetelerinden alınarak •Son Tel
graf• da uzun uzadıya yazılmıştL 
Şimdi biraz hatırlatmak lazım ge
liyor: Jessi Alman değildir. İskoç
yalıdır. Şimdi elli yaşlarındadır. 

Vaktile güzel bir kız iken bir Al
manla evlenmiş, Umumi harbde 
Almanyada kalmış, Almanları ve 
Almanyayı o kadar sevmiştir ki 
bir gün Almanya için büyük bir 
ıı görmke istiyordu. Fakat koca
sı ölmüştür. Dul kalan Jesi küçük 
kızile harbden sonra İskoçyaya 
dönmüştür. Son zamanlarda ber
berlik ediyordu. Açtığı berber sa
lonu Dunde'de tanınmıştı. Fakat 
Jeslnin geçen sene sık sık Ham
burga gidip gelmesi nazarı dikka
ti celbetmiş, Entellicens Servisin 
adamları kendsini takibe başla -
" ııştır. Ortada bir şey görülmü -
r~rdu. Fakat sonra söyleniyor ki 
.Jessi Jordan bir takım askeri es
rarı öğrenmek ve yapılan manev
ralarda kullanılan bazı yeni si -
!Ahlar hakkında malümat topla -
mak cürmile maznun olarak tev
kü edilmiştir. J essinin geçen se
ne sekiz ay zarfında sekiz defa 
Hamburga gidip geldıği anlaşıl

mıştır. 

Amerikada yakalanan Almanla
rın faaliyeti etrafındaki tahki -
kat sırasında Jessinin de İngilte -
rede çalıştığı söylenmiş ve Jessi
nin berber salonu Amerikadan İn
giltereye gelen veyahud İng!lte 
reye uğrıyarak Amerikaya giden 
Almanların uğradığı bir yer ola
rak tanınm~tır. 

(Devamı 1 inci sahifede) 
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Önümüzdeki P E R Ş E M B E A K Ş A M I 

i P E K ve SA RAY 
• Sinemalarında birderı gösterilecektir 

Roma konuşmalarından sonra HER GüN BiR HIKA y 
Yaprak dökümünde Macarların istediklerini gerine getirmekle 

Almanya ltalga'nın Orta Avrupa' da istediği 
ıekli kabul etmiş oluyor Ya~a'!.: Burt!~n Tld_ğr9vu l ~' 

ile . 
(Diinki! sayıdan devam) şım ağrıyor diye bahane a Jı1 

Berlin- Roma mihverinin tayin 
nelerdir 7 .. 

Fikret Nevini evinin bahçe ka- tak odası'1a çıkarak hıçkır 
pısı önüne kadar götürüp son bir kıra ağladı... leJl 
defa onun ılık nefesini içine çek- Fransacian Nevine ge bİ 

ettiği şekiller 

Çekoslovakyanın taksiminde.. 
sonra Macariıtanın da istedikleri 
yerine geliyor. Son gelen telgraf
lar bunu gösteriyor. Şu halde İ • 
talyanların dediğini Almanlar da 
kabul etmiş oluyorlar demektir. 
Bu nıwl oluyor? Meselenin bun
dan evvelki safhalarına göz atma]! 
!Azım geliyor: 

Diplomatlar bir araya gelerek 
konuştuktan sonra dağılırken bu 
tebliğ neşrederek arada tam bir 
anlaşma mevcut olduğunu söyle
mekten geri kalmazlar. Bunun 
gibi geçen Alman hariciye nazırı 
da Romayı ziyaret ederek İtalyıı 
hükümet reisile, Hariciye nazırila 

görüştükten her iki tarafın noktai 
nazarları arasında tam bir anlaş. 
ma olduğu söylenmekten geri ka
lınmamıştır . İki tarafın görüşü 
bir olduğu söylenirken bu görüş
lerin ne olduğu anlaşılmadığı için 
keyfiyet mübhem olub kalmakta
dır. Her gün gelen telgraf haber· 
!erinin izah edemediği bu noktayı 

acaba Avrupa gazeteleri tafsilati· 
le anlatacaklar mı diye beklemek 

görü§tile farkı olmaaığı soyıenır
ken diğer taraftan da birçok me· 
seleler durup durmaktadır. 

Roma gazeteleri ne diyor? 
V oçe Ditalya gazetesi Alman 

'ıarlcl,ye nazırı ile İtalya hükfune-

• 

vardı. İşte nihayet Roma müla - ti reisi ve harıciye nazırı arasın • 
katının neticesinden. etrafile bah- daki mülil.katların kısa olmasına 
seden Avrupa gazeteleri de geldi. rağmen böyle az bir zamanda her 
İtalya ile Almanyanın görüşlerı meselenin gözden geçirilmesi 
arasında ne suretle birlik var?. kabil olduğunu, çünkü her iki ta-
Takib edılecek politika mı birdir? rafın da karşılıklı bir hüsnü ni • 
Yoksa birtakım neticeler elde e - yetle hareket ettiği için her me-
dilmiştir. de artık iki taraf d.ı seleyi bu noktai nazardan tetkik 
bunları muvafık bulmakta birle- ettiklerini, menfaatleri müşterek 
şiyorlar mı? Bunun gibi daha bir bulunduğunu yazıyor. Bu mülil. · 
çok sualler tekrar edilebilecektir. katlarda Orta Avrupa işleri asıl 
Romada bulunan Avrupalı mu _ konuşmak mevzuunu teşkil et -
habirleri meşgul eden en mühim miştir. Berlin ile Roma için en 
mesele bu olduğuna şüphe yok. mühim bir mesele olan Orta Av· 
Onlar da gazetelerine etraflı ma- rupa için İta lya ile Almanyanın 
lümatı yetiştirebilmek için az yo- noktai nazarları şu suretle belli 
rulmamışlar. olmuştur.: 

1 - Macaristan ve Lehistan il>? Mesela Almanyanın müstem-
leke istediği malüm. İtalya bu hu- Çekoslovakya araşındaki ihtilat 

bir an evvel halledilmeli! susta A lmanyanın yerden göğe 
2 - Macaristarun meşru men kadar haklı olduğunu kabul et . 

t faatlerini temin etmek üzere ken-
miştir şte bu suretle Bertin ile 

disıne karşı müzaheret gösteril -
Roma arasında görüşmüşlerde meli; 
birlik vardır . Fakat acaba Roma 
hükumeti bu esası kabul ettik - Bugünkü Çekoslovakyarun ken-
ten Sonra Al .. t 1 k dini toplamak için sarfettiği gay. · manyaya mus em e e 

ret ve mesaide ona karşı samimi -verilmesi, acaba şu •eya bu tarz-
yet gösterilmesi. 

da meselenin halledilmesi içindir. 
Fakat Macaristan ile Lehistan Berlin ile birleşmiş midir?. 

arasındaki müşterek hududa dair 
Çekoslovakya taksim edildi. bir şey söylenmiyor. Macaristan 

tikten sonra vedalaşarak ayrıldı. vapta sabret imtihanlarıfll 1 eı 
Birinciteşrinin ilk günü ağaç • gelip seni annemle aiJeod•" 
nn dökülmüş yaprakları rüz • men istlyeceğim diyordu. 

--~~·@~·~~....-----........,...~....--~.........,..----__...-ıl )blstan ile Çekoslovakya ara
sındaki lhtilUın {llümkün olduğu 
kadar az zaman zarfında halle 
dilmesi cihetine gidilecek, taksim 
edildikten sonra ne kalıyorsa bu
günkü Çekoslovakyanın kendini 
toplaması için ona dostluk göste
rilecek, Macarların istedikleri şey
lere karşı da bunları meşru men 
faatlerine müzaheret edilecek. 
Artık bu menfaatlerin hangileıı 

meşrudur, hangileri değilddir? 

Bum,ın takdiri de ayrıca milza • 
kerelere yol açacak görünüyor -
du. 

Diğer taraftan Popolo Dital 
ya gazetesi de Çekoslovakyaya 
hükümeti ile Macaristan bugün
kü vaziyetlerine dair yazdığı bir 
makalede Macaristarun Karpat -
laraltı Rusyası meselesini tazeler. 
Sonra ısrar ettiğini yazıyor. Fa
kat netice itibarile anlaşılıyor ki ; 
Macaristanın Çekoslovakya ara
sındaki meseleleri Roma ile Ber • 
linin hakem olmaları Macarların 
lehine çıkacaktır. 

Roma mülô.katlarında diğer ko
nuşulan mevzu yanız orta Avrupa 
işleri değildir. Şu noktalarda ka
rarlaştırılmıştır: 

1 - İtalya ve Almanya bundan 
sonra Fransa İngiltere ile teşriki 
mesai etmeği muvafık bı,ıluyorlar. 
Fransa ve İngilterede görülen hal
ler böyle bir tesriki mesai limit 

garın tesirile havaya savrulurken 
Fikretin otomobilini beyaz köş -
kün köşesini kıvrılıyordu. Nevin 
Fikretin ilk mektubunu Marşil -
yadan aldı. Ondan Paristen mun
tazaman muhabere devam etli -
yordu. 

• •• 

A radan aylar geçti iki mevsim 
değişti. Fikretln gelmesine 
bir ay kala Nevinin babası 

Ziya Beyin arkadaşlarından Ma-
lik isminde otuz beşlik zengin bir 
tüccar kızına talip olmuş Ziya 
Bey de muvafakat etmiş bir kere 
de karısı Müfide Hanıma ckıza 

bir soruver bakalım ne diyor• di
ye bahis açmıştır. Annesi Nevine 
meseleyi anlattığı zaman kız dil! 
tutulmuş gibi hiçbir şey söyleme
miş doğru odasına çıkarak en sa
dık dostu olan kalem kAğıdı alıp 
Fikrete uzun bir mektupla 
her şeyi anlattı. Akşam sofrada 
annesi tekrar meseleyi tazeledi. 

- Kızım eğer sllz kesilirse Ma
lik Bey Almanyadakl ticari f§le
rlni tanzim etmek üzere iki ay 
kadar orada kalacak dönüşte ni
şan ve nişanı müteakip üç ay son
ra da düğün yapılacak anladın 

mı? Malik Bey kaçırılacak bir a
dam değil. Modada iki apartıma

ru, Adada köşkleri, Boğazda ya-
verıci mahiyette görülüyor. Frau- lıları hülil.sa her şeyi var. Çok 
sız başvekilinin radikal sosyalist- zengin bir adam. Seni SüheylAla-
lerin Marsilya kongresinde sö,vle- rın isim gününde görmüş. Çok 
diği nutuk bu hususta nikbin ol- beğenml§. Ertesi gün hemen ba • 
mağa pek müsaittir. bandan latemiş, Baban çok mem-

,. 

# 

F ikret geldiği gün ~~ 1 
meseleyi açıp Ne\fİl' si' 
larında cereyan ede01,ııl' 

gi safhasını olduğu gibi ııJI ~ .ı' 
tan sonra boynuna sarılar• rı'İ 
Nevinin annesi Müfde gan' 
gönderc!L ,rı t 

Odada bir aşağı bir Y"~1 ı/ 
!aşarak anneıinl sabırsızh 0 f 
liyordu. Nihayet penceredtıı" r 
nesi göründü. Koşarak 1>9P ç 

çıp ne oldu anne deıneğ• 
kalmadan annesi: rJ11' 

- Oğlum ben bunu biliY0~,ı( 
Amma nı yaparsın evlAd b,;· 
Onların gözü zenginlerde le~; 
gibi orta halli bir aile ue iŞ ıcıtl'f 
Yazık nur topu güzel ıo:ıı 0 "I' 
yaklaşmış Malik B. deıııleJI ıJ 
rıte verecekler. Çünkü ze0PJ(, 
yük tilccar apartımanı var· 1 
kü var, yalıları var. Hüll'~ı l 
gin paralı adam. Fakat ~t.I / 

larında ruh ayrılığı var .. -· l 
düşünen var mı 1 Babası so~,f' 
rını vermlı söz kesınİŞ· ,sıl ,ıl 
yavrucuk o kaba herıfle 0 t /1. 
şıyacak. Ne yap81ım ıosııı• 1~ 
kızı yanıma bile çıkarın cı 
Yalnız ayrılırken görd~ 
elimi öptü. Yavrucuk ~· 
basının kararını kat•tyetl8 l."l 
için talihe boyun eğmeI<160 /, 
çare olmadığım sanki bııJI' ıf. 
!erile ima ediyordu. B~ a1 ut ~ 
nekadar değişmiş, süzUJ.ı!l ııı 
mlf bitap bir vaziyette. 1'~ 
l fl zavallı yavrucuk. ıııl ~ 

Fikret annealnln .ısıJer it ./ 
kfttla dinledi. Kararııı b 
odasına çıktı. 2 - fakat İspanya meeslesinde nun. HattA kararını da vermiş. 

Roma ile Berlin şimdiye kadar Tabii senin böyle bir teklifi kabul • 
muhafaza ettikleri noktai nazar - edeceğini muhakkak bildiği için o günden so~;a ~111 ;,, 
larında bundan sonra da ısrar e- ı ıöz vermif. Ben de sevindim. San- hiç göremedi. N•".'.'.; r 
diyorlar. Yani İspanya meselesi ki dünyalar benim oldu. Herkes kadaşlarından b~jıı' 
ancak general Frankonun kat'I bize gıpta edecek. Nevin annenin sıtasile mektup g1!nderdi;,ı ~ 

1l••(•D•e•v•alim•ı•1•ı•·n•c•i •'•a•h.if•e•d•e Jl.lııııılslıözmllİıeıİırinme•hıİı!ıİç•clle•v•alpı•v•eİlrılmlıelldllelınİılıbaii; tubun sonunda kaç baıl' ı e' 
ı ~ ka çare yok d iyordu. t•"' 

JEAN MURAT ve KATE de NAGY 
ile Don Kazaklarının m"fhur balet ve teganni heyetler i 

T AKSiM Sinemasında. 
gösterilmekte olan J. KESSEL'in meşhur romanı 

PRENSLERiN GECELERi 
Mükemmel ve büyük aşk ve lüks filminin kıymetini artırmakta 

ve bütün İstanbul halkını celbetmektedir. 

İlaveten: ECLAİRE JURNAL Son Dünya Havadisleri. 

alamadı. Jl 
Bir gün Nevinin ark•d • ıı" 

dan biri Flkrete onun ~i f 
olduğunu doktorların b 0~/. blı-i gittiği halde teşhis 11 ~ ıl 
dıklarını kızın gün güııde ~ 
ladığın ı söyledi. Nibayet fil' 

1 yapılan konsoltaayoouıı~~ıı' 
ııln ciğerlerini zayıf bUl ,;jc<'ı 

Narin olan bu küçUI< '
1 
"'tı 

_ı,. ır • 
tıraba dayanamıyar"" . "" · 

bır •· kollarını açmıştı. onu 00 ~ 
ra Heybeli sanatoryorıı~ , 
dırdılar. ~e" 

I Fikret hastaneye giderdi)~· 
vinl oradan kaçırırıfll 0 j11 

Neyi kaçıracaktı. Nevı ~1" 

Orta Avrupanın hududları karış- ,. 

tı. Bu hududları yeniden düzelt - 1 f1•••1;ıı•••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. 
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y~valarına çekıJmıŞ 1~ ııali~ 1~ 
cıva gibi parlıyor. Eski 

1 
.
8
dt 

beden yanaklar daha z) ~i ~ 
mızılaşmış. Fikrete. zor:ıe ~,.ıı 
yor. Halsiz bitap güçlil ,j ~'' 
şuyor. Bu vaziyette ııe} 

1 

mek lazım geliyor. Orta Avrupa 
işlerı nasıl neticelenecek?. 

Diyorlar ki Macarlar Macaris 
tana, Lehler Lehistarta verilmeli. 
Esas daima milliyet olmalı. F <>kat 
hakikaten 'filan ve filan memle -
ketleri Macaristan veya Lehista
na verilip verilmemesi kat'i su -
rette Berlin ile Roma arasında 

kararlaştırılmış mıdır? İşte bu 
sualler hatıra geldikçe anlaşılı -
yor kı Berlin ile Roma arasında 

Bu 

Bug .. n Kelimenin T am 
Heyecanlı Ve 

manaslle Muazzam • Mbthlt 
H Jrlkulade Bir Şaheser Görmek l&tlyenler 

İPEK 
HA RB 

Sinemasında 

ESİRLERi 
Fransızca sözlü filmini görmelidirler. Baş rollerde: 

Bir Fransız: JEAN GAB!N. Bir Macar: DİTA PARLO, Bir Alınan: ERİH FON STROHEİN 
derece müessir film, senede bir, yahud iki tane görülebilir. 

cak. 18r,l< ıı 

F ikret kaçamak 0 b;Ji)cl 
tada bir kere ııe'.~ ~·ı~I 
Kız gittikçe sala ,yor· , 

ceği yerde daha fenal 9 i ·,,ıı'1 ' 
çe1'l # 

si her ııeyi fedadan. JıPtJ 
Fakat iş işten geçınıŞ iı· .JI 
laşml§, doktorlar uınlt.! ııJıll' 0 

(Devamı 7 ıııd 5 
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~l. 
'l i .. 

ı, ~ llı~ar•tor 
~~ ~"aı un Yeni bir resmi 
b ~ey tı ede 
'Ilı '.Çıkar r. Bpndan sonra 

~~<l~tılteııı~e~abşır. Büyük ba-
eı,.tıı hı.;!\ . hır bahçıvandır. 

l'eıeL enı,te Y~!ıştırdiği güllerin 
"'' ~ '' . eşı 1 ·~ı, h "tılı.ar 0 ~adığım söyli-
~~..._ •ba,,. ettığı görül' .. B .. 

.,0 '"l.l\ . ur. U· 
ı, 1 eı, . gül bahç . . . 
• ııı<I ıçil\ F' esını geli;:ı 

d l(:ay:ıı hirSokele~engin her ta
,..•ıı b··er at.... kınıseler koşardı. 
"~ ıı"" ... aca t · •n". 'litıtıe•- Ye ıştirmek fi-
~· . '•tıı " il ' ·lıı-ıti .!\ eıı u e Çok meşgul. 
;"ttıı 4 ~ı ltıulı.t l~ak Yerlerinden 
ııı.,,,_. ~. ~·et e ıf fidanları bü -
~ 1 1lı; ıştir · . 

tı ne gör nııştır. Çamları 
Ilı; .' !•hııt d e Ya bahçesinde ça-

"ıı a ornı 
sııtetın 'k· anlara gider -. ı ı 

saat dışarıda 

Almanyanın eski imparatoru 
yemek hususunda da sadeliği ter
cih etmektedir. Çok defa öğle ye
mekleri bir ve nihayet iki türlü· 
den ibarettir. Bakın şunu ilave et
meli ki Kayser ayni zamanda ye
mek meraklısıdır. Bir türlü, iki 
türlü ne yiyecekse bunun gayet 
iyi, pek lezzetli olmasım ister. Gı
dalar sade olacak, fakat lezzetli 
yenecek ... İşte onun için takip et
tiği kaide, sofrasında yakinlerin
den birkaç misafiri de Alman ol· 
mıyan dostları kendisini ziyarete 
geldikleri, birlikte yemek yedik
leri zaman Kayser onlarla ya İn
gilizce veyahud fransızca konu -
ıur. Bu iki lisana da sabık Alman 
imparatoru kendi ana dili kadaı 
iyi bilir. Konuşurlarken daha zj. 
yade şuradan, buradan açılır, bir 

mevzu üzerinde çok durulmaz. 
Kayser daha ziyade dinlemeği se
ver, söylenen şeyleri uzun uza • 
dıya dinler, fakat birdenbire sor
duğu suallerle karşısındakileri 

tıayrete düşürür .. 
· Yemek yenir, biter. Sofradaki 

misafirlerden evvela kadınlar ye
mek salonundan çekilirler, ondan 
sonra Kayser erkek misafirlerin 
ellerini sıkar ki bu eski Alman 
adetlerinden biridir. Yemekten 
sonra ev sahibinin misafirlerin e
lini sıkması. 

Ondan sonra kütüphanesine çe
kilen Kayser oraya getirilen kah
vesini içer. Misafirler de oraya a· 
!mır. Kendilerine orada kahve, si· 
gara ikram edilir. Buranın pence
resinden çok defa Kayser dışarı
yı seyrederek misafirleri!e konuş
mağı sever. Pencere önünde çok 
defa ayakta durarak konuşur. Dı
şarınınğ bahçenin manzarası pek 
güzeldir. 

(Devamı 6 mcı sab'.lede) 
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Zenginler ve müsrifler 

Zenginlerden bahsettik. Biraz 
da bu zenginlerin miisriflerinin 
hayatını anlatalım: 

Dünyanın en müsrif adamı, ge
çen sene Pariste ölen mihrace Al
vardır. Bu, Bin bir gece maMlla
rında görülne prenslerden farksız 
idi. Bir yere gittiği zaman maiye
tinde yirmi dört hizmetci, bir sü
rü şarkıcı, müzikacı ve dansöz bu
lunurdu. Yol eşyaları da 400 san
dığa konulurdu. 

Mihrace kaplan avcılığı ve bil
hassa suyun altında nefes alma
dan 150 metre mesafe yüzmekle 
meşhurdu. Memleketinde bir nii
mune hapishanesi vardı. Ve daima 
dolu idi. Hapishanede 200 kişilik 

yer bulunuyordu. Yerlerden bi
risi boşaldı mı, sokakta ilk karsı
sına çıkan adamı yakalattu·ır, hap
settirirdi. Bir gün maiyet askerle
rin(len birinin yaka düğmelerinin 
açık olduğu, bunun da şişmanlık
tan ileri geldiği dikkat nazarını 

çekti. Zavallıyı ve daha ne kadar 
şişman varsa hepsini bır kanıpa 

toplatı. Haftalarca osda içirdi, ta
yıflatıncaya kadar yemek verdir
medi. 

Mihrace, haftada bir ziyafet ter
tib ve dostlarını davet ederdi. 
Bunlar, yemek havlularını açar
ken mutlaka arasında bir pırlan
ta veya bunlara benzer kıymetli 
bir şey bulurlardı. 

Eski devirlerdeki hükümdarla
rın ebdebe ve ihtişamı düşünülür
se mihracenin bu cömerdliği hiç 
kalır. Mesela, Kleopatra, Antuva
run hayret ve muhabbetini celb 
için bir ziyafet.tertib etti. Bütün 
sofra takımları altından idi. Ve 
bu her gün değiştiriliyordu. Çün
kü ziyafetten sonra misafirlere 
hediye olunuyordu. Davetliler, 
evlerine dönerken gümüş eğerli 

Aşıkla r galerisi: 2 
Sevmek, sevilmek bahsinde 

her boyaya giren tipler .. 
Aşkta hoşa giden maceralar ve 
neş' enin aşkla olan münasebetleri 

Sevgiden bahsolunuyordu. İçi
mizden birisi 

- Muharrirler ,edibler nasıl 

severler? . .. 
Dedi. Hazır bulunan kibar, za

rif bayanlardan birisi 
- Bir muharriri sevmek mi? 

Allah göstermesin ... Bir muhar
riri sevmekten ise altı ay Topta
şında kapalı kalmayı tercih ede
riın. 

Tabii sebebini sorduk. Israrımı
~a dayanamadı, anlattı 

- Niçin mi? ... Söyliyeyim, din
leyiniz. Sonra çekinmeden söyle
yiniz. Haklı mıyım, değil miyim?. 
Birkaç sene evvel, meşhur roman
cılardan birisi bana kur yapıyor
du. Bütün eserlerini okumuştum. 
Ve çok beğenmiştim. Kendisile ta
nışmak, takdirlerimi bizzat söyle

mek istiyordum. Dos !arımdan bi
ri prezante etti. Fakat, az sonra 
bunun pek garib, bir lugaritme 
cdevelinden daha karışık bir şey 
olduğunu anladım. Her şeyden 
bir mana çıkarıyordu. ·Kılı kırka 
yarıyor ... • derler. Bu bir şey de

ğil ... Beraber, yalnız kaldınız mı, 
vay başınıza! .. Söyler, söyler, fa-

kat söylediklerinden bir §ey anla
şılmaz. Hep kendinden, hep ken
di eserlerinden bahseder. Ben bü
tün hu hallerini hoş görüyordum. 

- Bu uzun müddet devam etti 
mı? ... 

- Beş ay kadar .. hergün: •Si
zin için güzel bir eser yazacağım. 

Bu şi.heserim olacak. Yarın başlı
yorum ... . diyordu. Günler, hafta
lar geçiyordu, esere başlamıyordu. 
Daima yarın yarın ... sinirleniyor
dum. Bu sırada bir metresi oldu -
ğunu haber aldım. Kıskanmıya 

başladım. Üç ay geçti. Bir gün 
(Devamı 6 mcı s3bifede) 

teşebbüsünde bulundular. Fakat 
teşebbüsleri akim kaldı. 

Dünkü galibleri Von Roftanıı
teln, ağır yaralı olmasına rağmen 
gene memleketine hizmette cı.. 

vam ediyor, esirlere bekçilik ya
pıyor. 

Fakat yüksek ruhlu bir adam. 
Esirlerin kahramanlığını takdir e
diyor, fuarlarına karıı göz yu
muyor, hattA teshil ediyor. 

Boelidiö ve Mareıal, bir gün 
kamptan kaçıyorlar. Uzun müd
det yürüyorlar. Nihayet yorulu
yorlar. Soğuktan, açhktan halleri 
harab ... 

Vürtenburg'lu bir kız kendlle
rinl görüyor, (Dita Parol). Bu kız, 
bir köy evinde çocuğu ile beraber 
yaşıyor. Muharebede ölen kocası
nın matemini tutuyor. İşte bu sı
rada kaçak Fransız esirlerini gö
rüyor. Uzun müddet vicdanı ile 
mücadele ediyor. Nihayet esirler! 

evine kabul ediyor, yatacak, ısı

nacak yer gösteriyor, yiyecek, içe
cek veriyor, gönlünü de beraber ... 

LAkin sevginin sıraaı değil; yo
la çıkmak, bir an evvel İsviçre 
hududlarını aşmak !Azım ... 

Jan Rönuar, eserini canlandır

mak için hiçbir şey eslrııememlş, 

en maruf san'atkarları toplamıi: 

Jan Gaben, Dallo, Erib Von 
Strohaym ve sevimli yıldız Dlta 
Parla ... 

* Jan Gaben sinema meraklıla

rının en sevgili bir yıldızı. Garib 
tabiatlı, inadcı, mücadeleden hoş
lanır. En ehemmiyetsiz bir şey -
den kavga çkıarır. Bütün kaygu
su aşk ve hürriyet ... 

Daima hayattan müşteki; çalı

şır, didinir, fakat nadiren muvaf
fak olur. Gaben, sinemada kendi
ne has bir tip yaratmıştır. 

Sinemadaki Gabeni billyorsu· 
nuz. Şimdi biraz da, tekme ile, de

mir parçasile, bıçakla, rövolverle 
oynıyan, şunu ve bunu öldüren bu 
sevimli san'atkar çok mahcub, 

çok utangaçtır. Perdede daima 

traş olmamış, saçları taranmamış, 

üstü başı perişan gördüğünüz Ga

ben, şehirde daima terütaze, şık 
ve kibar, zarif ve nazik bir deli -
kanlıdır. 

Takdirkarlarına bir hususiye
tinden bahsedeyim: Gabenin ufak, 
mlniminicik ayakları vardır. Ve 

bununla çok iftihar eder. Şübhe
siz kendisini, Monmatr'da sine· 

' 
madaki arkadaşlarile beraber o-
turduğu, gece ve gündüz içip eğ

lendiğini zannedersiniz. Halbuki 
yanılıyorsunuz. Gaben, Polonya 
ormanı civarında moderi bir a
partımanda oturur. Dairesi, tafta 
ile döşelidir. Kanapeler, koltuklar 
hep bu ince ve parlak kumaşlarla 
kaplıdır. Perdeler de ... 

• Gaben, her teklif olunan rolü 
kabul etmez. Eseri, uzun uzun 

tedkik eder. Hakklle yaşatabilece
ğuıi aklı keserse muvafakat ce
,,abı verir. 

Fransız sineması, iki sene evvel 
çok düşmüştü. Gaben sayesinde 
yükseldi... 

{Oevaını-S mcı sahifede) 
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Berlin ve Roma Paris 
konferansını iyi karşıladılar 

(Birinci sahifedon devam) 
hasıl olmuştur Du itibarla yapılacak müzakereler Bertin ve Romada 
dikkat ve ehemmiyetle beklenmektedir. 

Dört devlet arasıııda bir anlaşma temini için vuku bulacak müzake
relerde en ziyade müşkülata uğl'Bnılacak nokta müstemleke meselesi.ı;,, 

Maamafih Çemberlayn'in her t • .rafı memnun edecek bir formül dah il in
de bu mesele için yeni bir proje !!- zırlamakta olduğu, bu hususta PJr is 
müzakerntı esnr\ında Daladye ve Bone ile de müdavelei efkar cdiıcı ek 
•·e onların da mütaleaları almara!< projenin kat'i bir mahiyet kesbedc
ce~ söylenmektedir. 

Yugoslavya 
Romarıya 

ve 

L ondra, 6 (Hususi) - Bük -
reş mülakatı sona ermiştir. 
iki devlet reisi bütün dün} a 

vaziyetini birer birer.gözden ge-
çlrml§ler ve bütün bu meselelerin 
takib ve halledilmesi hususundıı 

aralarında noktai nazar beraber -
!iği olduğunu müşahede etmişler

dir. 
Şiuıdiye kadar olduğu gibi bun

dan sonra da bu iki dev Jet bey -
nelmilel siyasette ve muntakavi 
paktlarla bağlı oldukları devlet -
lere karşı daima müşterek bir si· 
yaset ve hattı hareket takib ede -
ceklerdir. Bu iki devlet ayni za -
manda Majeste Karolun Londr:ı 

seyahati esnasında temas edeceği 
meselelerle orta Avrupa vaziyeti 
üzerinde ehemmiyetle durmuşfa< 
ve badema gayrimemnunların 

bundan sonraki metalebatına mu . 

Hatay 
Meclisi 

Hatay millet meclisi diııı na -
tay Devlet Reisi Ekselans Tayfu 
Sökmenin bir nutkile açılmıştır. 

Ekselans Sökmen nutkunda Ha· 
tay devleti kurulalıdanberi düne 
kadar dahili, iktisadi, umumi, iç· 
timai ve kültürel sahalarda yapı
lan işleri, imar faaliyetini anlat -
mış, harici vaziyetten ve bu ara
da Suriyenin gümrük işlerind~ 

gösterdiği müşkülattan ehemmi -
yetle bahseylemiştir. 

Ekselans Tayfurun nutkunu 
meclis reis veklinin bir nutku ta
kib etmiştir. 

Her iki nutuk şiddetli alkışlarla 
ve Büyük Öndermize sonsuz min
net ve şükran hislerini üade eden 
sözlerle nihayetlenmiştir. 

Macarlarla Lehliler 
Roma FrankÖ'nun son hala birleşmek 
Zaferlerindeı ffiP.mnun hulyasınd' imiş 
R 6 (H ") J Frank Paris, 6 (Hususi) - Macarla -

halefet etmeğe karar vermişler -
dir. 

oma, ususı - :J . . 

kıt tının hük
. ~-- t . rın kendılerıne Viyana konferan-

aa u.uıe çı cep - . . 
h 

· · uht lif sı kararıle verilen yerleri işgal ve 
esını yarması ve m e . . . . . 

1 d bük. • t . ku ti ilhak eylemelerinı bıtırmelerıni yer er e wne çı vve erı 

muhasara altına alması haberi bu
rada çok iyi karşılanmıştır. 

İtalyan gönüllülerinden mü -
hiuı bir kısmının çekilmesine rağ
men Frankonun karakış bastır -
madan çok mühim neticeler elde 
edeceğine muhakkak nazarile ba
kılmaktadır. 

Kamutay yarın açılıyer 
(1 inci sahifeden devam) 

öğleden sonra toplanacaktır. 
Yarınki toplantıda evvela encü· 

menler için seçiuı yapılacak ve 
birikmiş bir sürü mühim projeler 
mevcud olduğu cihetle encümen · 
Jer derhal sık sık toplanarak bun
ları tedkik ederek bir karara bağ· 
lıyacaktır. 

Dün şehrimize gelen Başvekili
miz Celal Bayar da bu akşamki 
ekspresle Ankaraya dönecek ve 
yarın meclis müzakerelerinde ha
zır bulunacaktır. 

ZENITH 
En eski ve halihazırda en 
mütekimil ve dünyanın her 
tarafında en fazla aranan 
radyodur. Yalnız Beyoğlun
da B A K E R Mağazalarında 

satılmaktadtr. 

müteakip Lehistanla yeniden mü
zakerelere geçecekleri şayi olmuş
tur. Alakadar mehafilde söyle -
nildiğine göre, bu müzakereler 

esnasında iki devlet esasen pek 
küçülinüş vaziyete gelecek olan 
Rüstenya'da mahalli halkın ar • 

zusile bir hareket yaptırılması ve 
bu hareket neticesi buranın Ma -
caristana ilhak edilmesi için bazı 
kararlar vereceklerdir. Tereşşüh 

eden haberlere göre, hakem ka -
rarlarına rağmen bu iki devlet 

hududlarını birleştirmek kara -
rından henüz vaz geçmiş değil -
lerdir. Ancak bu, zamana bağlı 

bir iş telfıkki edilmektedir 

lşgal hareketi devam ediyor 

Paris, 6 (Husui) - Macarlar 
dün Tuna üzerinden iki muvak -
kat köprüyü geçerek mevzii işgal 

hareketine başlamışlardı. Bugün 
sabah şafakla beraber de her ta
rafdan birden umumi işgal hare

ketine geçmişlerdir. Son anlaş -
malar neticesinde 9 Teşrinisanide 

Leva ve Bergesaz şehirleri etra
fındaki araziler de dahil olmak 
üzere Macaristana terkedilecek 
arazinin büyük ekseriyeti işal e -
dilmiş olacaktır. 

10 Teşrinievvelde, ayni son gün 
ise Munkaes, Ungvar ve Kassa 
şehirleri işgal edilecektir. 

Bir Fransız filmi lj lnhiıarlar u. Müdürlüğündenı J 

(5 inci sahifeden devam) )·c---. -----·------~-------------..: 
D 't p ı d - k 1 k ınaı Mıkdarı M .ı;ıa:nmen M. Teminatı Eksilt"'e 

ı a aro ; agını saç ı , açı / 
ve bombe alınlı, ufak tefek bir Be ı eri Tut>rı saati 
gey. Hariçte görseniz ve birisi ~i , ___________ .;;L;;..'.;K.;..'.;.·_...;;L;;.. • .;K.;.;r.;.._....;L;;;.~K;;..r;;... ----· 
ze; •Sinema yıldızlarından biri ... • Emme basma 11 Ad. 200.- 2200.- 165.- 15.30 
demiş olsa eminiuı ki inanmaz, a- tulumba 
!ay ettiğine hüküm verirsiniz. Di- Hortwn 455 met. 1.30 671.50 50.36 16.-

ta Parol, çok sade giyinir, alayi" 
ehemmiyet vermez. Diğer yıldız
lar gibi garabet göstermekten, 
kendini teşhir etmekten hoşlan

maz. Dün akşam, İpek sinemasın
da, Harp esirleri) filminde gör
düğüm zaman sevimli san'atkarı 
bir daha takdirden kendimi ala • 
madım. 

Bedi Gündüz 

Fırt.nadan DPr 
Sandal devrHdi 

Bu sabah Harem iskelesi açık 

1 - Yukarda yazılı 11 adet eı"lllle basma tuluınba ile 455 metre 

hortum şartnameleri mucibince a; rı ayrı açık eksiltme usuliy le satın 
alınacaktır. 

II - Muhammen bedelleriyle muvakkat teminatları hizalarında 

gösterilmiştir. 

III - Eksiltme 18/Xl/938 tarihine rastlıyan Cuma günü hizalarında 

yazılı saatlerde Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Ko

misyonunda yapılacaktır. 

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

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde % 7,5 

güvenme paralarile birlikte yukarda adı geçen 
ilan olunur. 

Komisyona 
c8053> 

gelmeleri 

larında bir facia olmuştur. Lodos * * 
fırtınasına tutulan ve sahilden bir I - İdaremizin Karaağaç barut deposu tapa, saçma ve fişek ambar
hayli açıkta geçen sebze yüklıi larında şartname ve projesi mucibince yaptırılacağı ve 18/X/938 tarihin
bir kayığın denizde bocalamakta de ihale edileceği ilan edilen kerevet inşası pencere tecdit ve tadili ve 
olduğu biraz sonra da devrildi tamir işle~inin teslim müddeti ve bedelin tediye şeraiti değiştirildiğinden 
ği görülmüştür. Sahilde bulunan- heyeti umuıniyesi birden yeniden açık eksiltmeye konmuştur. 
Jar ayni zamanda sandalcının II - Keşif bedeli (2941.30) lira ve muvakkat tfminatı (220.60 lira

feryadını da duymuşlardır. Bu - dır. 
nun üzerine oradaki bazı kiuıse _ III - Eksiltme 18/XI/938 tarihine rastlayan Cuma günü saat 14 de 
Jerle sandalcılar hemen imdada Kabataş'da levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapı

koşmuşlarsa da sandalcı suların lacaktır. 
arasında kaybolmuştur. Sandal IV - Şartname ve projeler (15) kuruş bedel mukabilinde sözü geçen 
cılar devrilmiş bir vaziyette bu- şubeden alınabilir. 
lunan ve Tahtaboş isiuıli ve 3536 V -Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fenni evrak ve vesaikini 
numarayı taşıyan kayığı sahil!! ihale gününden 3 gün evveline kadar inhisarlar inşaatı şubesine ibraz e-
çekmişlerdr. derek ayrıca ehliyet vesikası almaları lazımdır. 

;.,:;,,..,=~========== VI - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 gü
(Dış politikadan devam) venme paralarilı> birlikte yukarıda adı gecen komisyona gelmeleri ilan -·-- -- ---

kunda bunları ima etmektedir. E
sasen Çin ile ınünasebetlerini tan
zim ettikten sonra Japonya'nuı, 

bu menfaatleri tasfiye için teşeb
büoe girişeceği nıaliiındu, Kanoe 
bilinen bir hakikati (ekrar etmiş 
oluyor. 

Çin milliyetpervcrlerinin vazi
yetleri zorlaşmış olmakla beraber, 
dllvaları kaybolmuş değildir. Ve 
kaybolmadığını da Kanoe, •harh 
yeni başlamıştır• demesiyle an

latmış oluyor. Hanko'nun sukutu 
üzerine, Çankayşek, Çunk Çing'e 
çekilı .. iş ve Çin istiladan kurtul

madıkça mücadeleye devam ede· 
ceğini bildirmiştir. Demek oluyor 
ki, Çin'in sahil mıntakaları ve bü

yiikş ehirleri Japonya'nın eline 
geçtikten sonra da Çay Kay Şek, 

Japonların iddia ettiği gibi •mev

zii bir kumandan• vaziyetine düş
müş olmuyor. Hala Çin milleti na
mına söz söyliyen bir şef olarak 

tanınnu~tır. Çin çok geniş bir 
memlekettir. Şu ve bu şehrin düş· 

mesiyle mücadele yeni yeni saf
halara girebilir. Müdafaa tabiye.. 
si değişebilir. Fakat Çin mukave

meti kırılınadıkça mücadele niha

yetlenmiş olmaz._ Gerçi Çin' de ar
tık mukavemete nihayet verip de 

Japonya ile anlaşmak istiyen 
zümre vardır. Fakat Japonya'da 
da Çin macerasına niha)et ver
mek istiyen zümre daha az ehem· 

miyetli değildir. Çin mukaveme
tini kırmıya çalıştrken, Japonya'
nın da kendi mukavemetini kıra
bilecek fedakarlıklara katlandığı 

unutulmamalıdır. 

A. Ş. ESMER 

olunur. (8085) 

* * 1 - İdaremızın Paşabah~e müskirat fabrikasında şartname ve proje

si mucibince yapılacak beton arme döşemeler ile sair mütefenik işler 

kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konmuştur. 

ır - Heyeti umumiy€·sinin keşif bedPli 15202 lira 40 kııruş ve mu

vakkat tem inatı 1140.18 liradır. 

III - Eksiltme 21 / XI/938 tarihine rastlayan pazartesi günü saat 

15.45 de Kabataşta levazım ve mübayaat ~Ub(·sindeki alım komisyonun

cla yapılacaktır. 

IV - Şartname, keşif ve projeler 76 kuruş bedel mukabilinde İnhi

;arlar umum müdürlüğü levazım ve mübayaat şubesilc Ankara ve İzmir 

3aş müdürlüklerinden alınabilir. 

V - Ek;iltmeye iştirak c,mek isteyenlerin diplomalı yüksek mühen

Jis veya yüksek mimar olmaları, olmadıkları takdirde ayni evsafa haiz 

bir mütehassısı inşaatın sonuna kadar daimi olarak iş başında bulundu

racakiarını noterlikten musaddak bir teahhüt kağıdı ile temin etmeleri 

ve bundan başka asgari 10000 liralık bu gibi inşaat yapmış olduklarına 

dair fenni evrak ve vesaiki ihale gününden 3 gün evveline kadar İnhi

:arlar Umum Müdürlüğü in~aal şubesine ibraz ederek ayrıca fenni ehli

yet ve eksiltmeye iştirak vesikaları almaları. 

VI - Mühürlü teklif mektubunu, kanuni vesaik ile inşaat şubemiz

den alınacak eksiltmeye iştirak vesikası ve % 7,5 güvenme parası makbuz 

veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarflarını ek

s;Jtme günü en geç saat 14.45 e kadar yukarıda adı geçen alım komisyo-

nu başkanlığına verilmesi lazımdır. (8114) 

Pazarhkla Elbise ve Palto 
Yaptırılaca', tir 

Hayvan sağlık memurları ve nalbant mektebi müdürlüğünden: 

Mektebimiz talebelerine yaptırııa~ak 26 takım elbise ve 26 adet pal

tonun nümune ve şar tnamc < i \'eçlıile yaptırılması açık eksiltmeye kon

muştur. Tahmin bedeli (10~ 1) lira (80) kuruş, ilk teminatı (76) lira (65) 

kuruştur. Eksiltme 7 /11 /933 tarihine rastl;ıyan pazartesi günü saat 15,5 

da Cağaloğlunda Yüksek Mektebler Muhasebeciliğindeki komisyonda 

yapılacaktır. Nümunc ve ş r •nameler hergün Seliuıiyede mektebde gö

rülebilir. İsteklilerin 24 U "") ılı kanunda yazılı belgelerile beraber ko· 

misyona gelmeleri. (7674) 

1 Çinde yapılan yeni teşkilat Adalar Kaz· fmüdürlüğünden: 

Şaban ve Hayrinin borcundan dolayı Kınalıadada Zeytinlik soka-

1 (1 inci sahifeden devam) 
zasırun şark kısmı zaptedildikten sonra birinin mer
kezi Pekinde ve diğerinin Nan kinde olmak üzere iki 
muvakkat Çin hükumeti kurulmuştu. 

Cenubi Çin ile Mavi nehir havzasının ortası a
lındıktan sonra da birinin merkezi Kanton ve diğeri
nin Hankov olınak üzere iki muvakkat hükfımet daha 
kurulınaktadır. Bu dört hükumet ittihad ederek dai
mi Çin Feredal devletini teşkil edeceklerdir. 

Bu devlet dahi Çindeki Avrupalı ve Amerikalı ğında sahibi oldukları 73 kapı '~.lu evin tamamının 24/11/938 perşembe 

umum devletlerin haric ez memleket imtiyaz ve m•n· günü saat 15 de 1 incı ihalesi yapılmak üzere 21 gün müddetle satışa çı-

faatlerini ilga edecektir. Bahusus açıkkapı siya~etine, karılmıştır. İsteyenlerin idare h~yotinc miıracaatları. !8171> 

yani Çinin Avrupa ve Amerikanın emtia ve ticaretine! "" _ _ __ _ _ 

açık olması usulüne nihayet verecektir. Japonyanın Beyoğ1u dördüncü Sulh Hukuk Üsküdar Hukuk Hakimliğin _ 
müttefiki olacak bu yeni Çin devleti; memleketi Ja- hiikimliğinden: dm: 
pon memurlarının ve muallimlerinin yardımı ile ten

sik edecektir. 
Fikri tarafından ÜsküdardE. 

Gümrük muhafaza Genel Komutanbğı fstanbul 

İnadiye Ferah sokağında 85 No. 

lu hanede sakin Necmiye Zehra a

leyhine açılan boşanma davası ü

zerine müddeaaleyhanın ikamet

gahının meçhuliyeti hasebile ila

nen tebligat icrasına karar veril

mekle dava arzıhali surctile dave

tiye varakası mahkeme divanha

nesine asılmakla tahkikat günü 

olan 14/12/938 Çarşamba günü 

saat 14 de Üsküdar Hukuk mah-

sabn Alma Komisyonundan: 
C i n s 1 Keşif bedeli İlk teminatı EKSİLTMENİN 

Lira KıL Lira Ku. Tarihi günü saati - - ----
Tarabya mh. kulübesinin tamiri 205 79 16 00 7/11/938 Pazartesi 11 de 
Galatada Küçük Rıhtım Handa- 168 2~ 13 00 • • • 
ki dl•niz merkezinin tamiri. 
Limon iskelesinde ahşap muha- 35 00 06 00 • • 
faza kulübesinin satışı. 

Aşıklar galerisi . 
(5 inci sahifeden devam) ı den filan arzusunu aıdığ!W 

lerler. . iz. bit 
- Müsterih ol, güzelim ... Yarın _Şu halde vazgoçın jjll~ 

başlıyorum. kasile evleniniz ... Baz:;'sftl' 
Dedi, gitti. Altı hafta sonra te- kadınlar, tanılmşı ın S:·, 

Jefonla beni evine çağırıyordu. münasebatta bu]unınaYı Jll' 
Yalnız, haşhaşa çok boş dakika- derler. Bunların yazıla!' r 
Jar geçireceğimizi söylüyordu. !ar, tatlı konuştuklarını.eti 

Gittim. Bu haşhaşa geçen daki- lara nezaketle muaınel~ ,ııl' 
kalar anlatı!rnıyacak derecede tu- ni zannederler. Halbuki ' 
haf. Gece yarısı kravatını çözdü. 1 ar. rr 
Saat birde pijamasını giyindi. İki- Dostlarımdan bir geııÇ 
de bana bir maşlahla sırmalı bir 
terlik verdi. Saat üçte kundurala
rını çıkardı. Saat dörtte eve dön
düm. Son derece asabi idim. Son 
dakikada ayaklarıma kapanmıştı: 

- Hayır! İstmeiyorum!.. Bu 
doğru değil. Sizi sevdiğimi bili -
yorum. Saadetinıi kırmak iste
mem. Siz benim her şeyimsiniz ... 
Her şeyimden fazlasınız .. / Şu hal
de beni mazur görünüz. Huzuru
nuzda benliğimi kaybediyorum. 
Ne söylediğimi, ne yaptığımı bil
miyorum. Hülyalar içinde yaşa
mak, bu tatlı rüyadan uyanma -
mak istiyorum ... • 

•Kendısini bir daha görmedim. 
Geçen hafta son eserinden bir ta
ne gönderdi. Güzel deri kaplı idi. 
Açmadan oda hizmetçime ver -
dim ... • 

* Bütün muharrirler, edibler ve 
şairler böyle mi? Şübhesiz hayır .. 

Bir muharrirle evlenmek iste
yen genç kız, mes'ud olup olmıya
cağını sordu. Şu cevabı verdim: 

- Kat'i bir şey diyemem. Zira, 
kalem kahramanlarının tabiatla
rı birbirine benzemez. İçlerinde a
kıllı ve usluları, delileri, zırdelile
ri vardır. 

- Muharrirler sadık ve vefa
kar olur mu? ... 

- Her halde bir mühendisten, 
bir tüccardan, bir bangerden faz
la değil. .. 

- Meslekleri iktızası birçok ka
dınlarla münasebatta bulunmaz -
Jar mı? ... 

- Hiç zannetmem ... 
- Benim evlenmek istediğim 

muharrir orta yaşlı. Birçokları, 

kendini çok hırpaladığını, sevgi-

rir bir gün: 1 b. 
··ze 

- . Bazı kadınlar, gu ""' . c~ 

reden ziyade güzel bır b 
ho~larurlar. Gülme) irılZbıJll' 
Iediğime. Münasebatta ııJı' 
ğum birçok kadınların ~-e' 
lerini bilagatle, çene J<U'b<' t<1 

zandım. İsterseniz tecru 
her hangi bir kadına: 0 

·- Bayan deviniz. , ' ' •' . . ıt 
müstesna bir şahsıyetın oı• 
ilk romanımın )tahra~;,. 
benzetmek istiyoruın· 
der misiniz? .. 

Veyahud: 
--- ·Haliniz tav1rlarırııtl, ( 

. , .. Ö'' e 
sunuz. bı\1'1ssa soz s ·gaı 
;iiylerken ;;yJe tatlı bir 

şiinüz var ki... . . ~i 
Deyiniz. Görecek>ıııız , 

inanacak ve arzularırııtl 
getirecektir. 

* b'~ 
Son bir tavsiye· ŞaY.ed" 

harrirc gf:\nül verirsen!Z·.1rı1~ 
na çok mcktub yazınalcv 
muharririn : .okuY'\ğı 
mahrem olarak giinrlerO ~ 
f.ublardan istifarle e•rıı~ 
var mıdır? ... • Buna, 
•Evet~ crıvabını verir. . ıi 
Dostlnrımdal" birilll jj( 

gitti;ıim zaman masanın ~ 
yüzlerce mektub gördiirtl-ıııı:ı 
rı, tarihlerine görE' sırala 
Jısıyordıı. Sordum: 

- Bunlar ne? ... 
- Son eserim.. ~ı 

- Ns:ııl son eserin. tsfl 
başkaları, kadın mrktul> 
mi?..... . pt 

- Evet, onlar yazartııı"e4' 
böyle sıralar, eser diye n, 
rim. Uzun uzun düşünrıı" 
yormıya ne lüzum v/ 

Eski imparatorlat 
·riJ 

(5 inci sahifeden devam) uzak senelerden beri bı el 
ve kendisince kıymett3f af 1 
çok şeyler vardır ki onl 

Kahveler, sigaralar içildik -
ten, böyle bir müddet konuşuu -
lup görüşüldükten sonra Kayser 
misafirlerine gidip uyumalarını 

tavsiye eder. Çünkü ayni şeyi 
kendisi de yapacaktır! .. 

Şatonun eskiden kalmış ahır -
Jarı büsbütün değiştirilmiş, bura
ları mükemmel birer oda haline 

getirilmiştir. Şato bir tek kalmak 
üzere gelen misafir !er bu odalar
da yatırılır. Kayser kendi yatak 
odasına gider, misafirler de oda
larına götürülür. Bu suretle her
kes istirahate çekilmiş olur. 

Akşam üstü Kayser çay içmeği 
pek severler. Fakat ekseriya ha -
yat arkadaşı ile haşhaşa yalnız 

kalarak çayını içer. Eğer ailesi 

efradından yakin olanları varsa 
onlar da çay masasının başına 

toplanır. Yabancı misafirlerin 
çayları odalarına götürülerek ve
rilir. 

Fakat pazar günleri Kayser öğ
leden sonra hayvanla gezmeğe çı
karmış. Köylerden geçerken halk 
kendisini büyük bir nezaketle se· 

Jfunlar. Kayser kırlarda böyle do
laştıktan sonra döner, şatonun u · 
fak bir kulesine çıkarak oraya 
kapaoır, akşam yemeği zamanına 

kadar hiç kimseye görünmeksizin 
okumakla meşgul olurmuş. Şato
nun bu küçük kulesi imparatorun 
okuma salonu demek oluyor. Çün
kü burad ayığın yığın kitaplar 
vardır. Bilhassa eski iuıparatoruıı 

- - --

radadır. . •. ,ı 
Kulübeye çekildıgı# 

Kayser pek sevdiği ~I 

tetkikatile bilhassa ııı jJ 
ma1.1.adır. Asarı atikal'3 

raklıdır. dil'1 
Kayser şunu da ken 

etmiştir: j)l~ 

Tarih ve asarı ati1<3 ıf. 
meşgul olan alimlerden eıri 
kişiyi şatoya çağırır,.~# 
orada günlerce misafır 0ı. 
gilerinden istifade ile ~f~ 
Jer. Kayserin şatoda ~F 
mahiyette toplantılar Y~# 
men daima sonb• hara i~ı 
der. Yani bu aylarda ifil 
Dorn şatosunda bazı il pıl'.c 
rının davet edilerek tO eıı'' 1 . gaı ,,ı 
rına daır Avrupa 1~, . 
verilen malumata bai<l ,.ııl 
serin bu sene de sorı1'~ıı ıf 
aliuıleri çağırmış oldıln ;ıııı' 
yor. Fakat eski AJitl8 da~ 
runun şimdiki hayatı~ıf· ~ 
laşılacak cihetler va~ 
dan da yarın bahscdıl 

oJf. 
İstiJdal ~a ıı tf 

;
m~ooım.ı~ Şehir rıt ~,,. 
'ID~n}~, K0\1f:_oı ,,,ı~ 
1 mı ·ıı:~ B ugtın jO 
Wlllllltlli da, g~ 

KAN KARD;E:Ş di 
4 perde koııı.~ fıJf 

Yazan; Birabo tiirkce5
" 

- ... 
1 - Yukarıda yazılı kulübelerin ~utıŞ ve tamirleri gösterilen gün ve saatte ayrı ayrı pazarlıkları yapı

lacaktır. 

Beyoğlu Tepebaşı Piı emeci so
kak 40 sayıda oturan s .• miye ta
rafından kocası İzmirde Dibekba
şı İsmet Paşa mahallesi Morhane 
sokak 52 sayıda oturan Hüseyin 
aleyhine açılım sulh teşebbüsü 

davasının muhakemesinde: Mu -
hakeme günü dancı gelip dava 
edilene gönderilen davetiyeye ve
rilen mübaşirin meşruha tından 

mumaileyhin halen ikametgahı 

meçhul oldı(ju anla~ılmakla ila -
nen tebligat icrasına karar veril
miş olduğunclan mahkeme günü 
olan 22/11/938 tarihine müsadif 
Salı günü saat 11 de dava edilen 
H üseyinin Beyoğlu dördüncü sulh 
hukuk mahkemesinde hazır bu -
Junması tebligat makamına kaim 
olmak üzere llan olunur. (938/945) 

kemesine gelmesi ve dava vara- 'J'. 
kasına da tarihi ilanden itibaren :;eı B D. .,,,., l G . R matı,~ 
gün zarfında cevab vermesi !il- aş, lŞ, ı ve z e, rıp o (1ll 

zwnu ayrıca gazete ile de ilan 0 _ nevralji.kırıklık ve bütün ağrılarınızı de~ :.ıııııı ... ,.,. 
Iunur. (938/1885) • •icabında gUnde Uç kate aıınab• 

2 - Keşifnameleri komisyond~dır. Görlllebilir 
3 - İsteklilerin gün ve saatinde ilk teminat makbuzları ve kanuni vesikalarile birlikte Galatada eski 

ithalat gümrüğündeki komisyona gelm.,ı.,ri •8092• ı 



Fatllı 1. Sulh Hukuk mahke • ı 
mesinden: 

Hazinenin Nazmiye Servet aley
hine açtığı alacak davası için gön -
derilen zabtı davaya mübaşiri ta
rafından verilen meşrubatta mu -
maileyhin ikametgahı meçhul ol· 

duğu an !aşılmış olduğundan mah -
Yııta kemece müddei vekilinin talebık 
il 4 .. nM: 1 [Bilyiik Harbde Osmanlı donanmasının İmroz ve Mondros baskınlarile dönü.§te No. müddeaaleyh hakkında 15 gun·· 
't,. :il_ Midilli"nin batışını, Yavuzun yaralanarak düşman hava filolannın bowba yağmuru 

.. \:i 1 z 16 müddetle ilAnen tebligat icrasına 

1) 
altında Çanakkalede karaya oturuşunu anlatan deniz tefrikası .. ] 

ve mahkemenin 21/11/938 saat 10 

dan bermucibi karar yevm ve sa-

7- 8 ON T Z L G K AF - 6 2 ci Teşrin 193ts 

ADEMi İKTİDAR 

ve bel gevşekliğine karşı 
• 

HOR M 0 -B i N 
T.abletlerl her eczanede arayınız, (Posta kutusu 1255 t'.:ormobln) J 

----------------·---.--.aha Bog ... azdan çıkarken bı·r ma- talilana karar verilmiş olduğun-
ati mezkı1rda mahkemede hazır 

Yıne çarpmak mürettebat üzerin- :;:::?~:~~:ı~i:a~::~ Es11No. Yeri No. Nev'i Kıymeti Depozito 

de hiç t e iyi bir tesir bırakmamıştı :-:-~:_.a_k_a_i~_3...;~1;_7o_a:_üz-e-re-i-la_n_0_1u_- 1 '-104--B-üy-ü-ka_d_a_N_iz_a_m_A-şıkl-ar-yo-lu_....;E:;;•;.;,;ki;.._...;Y..:.e6n;;,;:--Ç-am-l-ık ::::~-,k-_..;T;.;.:8.;;;~;;...·. ----....;3:;;...· -..;;;~~~ 
EMLAK ve EYTAM BANKASINDAN : 

ll İstanbul Asliye Beşinci Hukuk 12140 M2 
~!~, •k.""' 17.a bana! Ne var, ne Samsun ve Basra destroyerleri üç arkadaşı hedeflerine doğru sü- mahkemesinden: 

1...:ı"· stoper ettiler; iki destroyerin sü- zülerek yola koyuldular... Müddei İstanbul Vakıflar 
~eıdntıo gözlerini kaldırdı, cevab \'arıleri Tezir ve Ziya kaptanlar Amiral Pa~oviç, kumanda köp- Başmüdürlüğü vekili avukat Zi • 

1
. megafonla görüştüler; sonra ikisi rüsünde duruyor; sade dikkat ke- ya Alpman tarafından avukat 

~>ih l~Ite!c bordası vasatında bir d~ (9) a~ ker~e iskele ~e ~ancak silen gözlerle ufku tarassud ed.'.- Mustafa Zeki aleyhine ikame olu-
~ayın infi!iık etti... donuşlerıle duşmanın hiçbır ka - yor; harekatın başladığı, harb ru- nan alacak davasının icra kılınan 

...., !'.tuhim bir şey var mı? rakol gemisine tesadüf edilmeyen zammın alındığı şu dakikaların tahkikatı sırasında: Müddeaaley-
lrıza liayır, albay, gemide hiçbir bu kıtada zikzak seyirlerle kara- bütün heyecanını kalbinde duya- hin ikametgahının meçhuliyeti 
r,ı , ltıeydana getirmiyor bu ya- kol vazifesini görmeğe başladı • rak baskın planının müteakib saf- hasebile hakkında ilanen tebligat 

lar... halarıru nasıl tatbik edeceğini bir icrasına ve tahkikatın 22/10/938 
: Siz orada ne yapıyorsunuz?. Yavuz, tekrar verdiği: defa daha zihninden geçiriyo.r; ve- tarihine müsadif Cumartesi günü 

ta b.llla:nnın infilik ettiği nokta- - Beni takib ediniz! receği emirleri, çektireceği işaret- saat ona talikına karar verilıni• toru: (y~er şamandıra) attırı- İşaretile beraber provasını İm- leri, aldıracağı nizamları tekrarlı- ve bu baptaki davetiye varakala: 
&•rid k ki .burada bir tarla varsa roza çevirdi; sabahın ilk ışıkları yordu... rı mahkeme divanhanesine talik 
ziııı ~_llerın rotası ona göre tan- ve derin süktlneti içinde Yavuzla (Devamı var) kılınmış olduğu halde bu muay • 
ili hir ~ın, sonra; dönüşte de ye- !=============================- yen günde dahi gelmemiş ve bir 

, !>azaya uğramıyalım! Londradaki Alman casusunun vekil de göndermemiş olduğun _ 
ek ıvı·ı d h kk d k \r , .... f ) an a ın a cereyan etme te 

't: e.,, güvertede hazırlanan yü- a a i y e t i olan muhakemenin gıyaben icra-
...... ~anctıra Yavuzun mayına sına karar ittihaz edilmiş ve tah-
~~«gı (& llndl ııahlfeden devam) casuslardan istedikler! kadar isti-

b;ı,. ,,_ noktada suya atıldı; Al- k.ikat da 10/12/938 tarihine mü -
' ""k Bu yazı serisi alınarak hülasa fade edemediklerini gördükten 

lliı1, .. ,,_e erman amiralin yanına sadif Cumartesi saat ona talik kı-
' , n edildiği Londra gazetesi bütün bu sonra istihbarat işini de diğer iş-

..... " makine telgrafına: . lınmış olduğundan bu günde gel-
<ol buhran esnasında Ingiliz istihba - ler gib sıkı br ntzama kovmak !a-

t~, .. \·er! ' mediği veya bir vekil gönderme-... ııı rat şebekesinin mesaisi uğrunda zım geldiğini görmüşler, bunun 
n1 1 Verdi· geldi amirale işi diği takdirde bir daha nınhkeme-
attı ' sarfedilen paranın 550.000 İngiliz için de casus yetiştirmeğe karar 

ıı" h.a., . li 1 • ah 
1 

ye kabul edilmiyeceğı malumu 
~ d rası o dugunu t min ediyor ve vermiş erdir. Casus nasıl yetişir?. 

"''"ıı . ıse; daha Bo••azdan çıkı- olmak üzere ilan olunvr. (11907) '• b " eğer bir harb çıksaydı Londrayı , Bu daha ziyade bir istidad mesele-
·leb ır mayına çarpmak, mü- korumak için daha çok fedakar- si olsa gerek. Fakat Almany& ordu İstanbul Asliye Beşinci Hukuk 

10~t~ Üzerinde iyi bir tesir bı- lıklara katlanmak lazım gelmiş o- suııda cesaret ve ınalı'.ımnt sahibi Daıresınden: 
bi.Yle h IŞ~ı. gerçi Yavuz, değil lacaktı, diyor. Onun için Entelli- gençlerden bu işlere se\·kedılebi- İstanbul Evkaf Müdirıyeti ve . 
P~ b' afıf, zayıf bir mayin çar- cens Servisin faaliyeti uğrunda tecek olanlar seçilmeğe başlamış kili avukat Ziya tarafından Ye-

1 
tier ır Yara ile kendinden bil'- sarf edilen ve edilecek olan para- ve açılan mektebe gönderilmişler- ni Köy başı caddesinde 251 numa-

daıı, ınlt·~~ctınek, böyle ve hattil !ar çok görülmemektedir. Entelli- dir. Almanlar casusluğu her şey rada Kurtoğlu Hulı'.ısinin yanın -
1•ta la ıı lık olmak şartile 6-7 ya· censServisin Umumi harbdeki fa- gibi bır ilim ve ihtisas haline ge· da Lıızari )3ayram oğlu aleyhine 
le ıtıı; hamınüt edecek kabiliyet- aliyetine dair yazılan yazılardan tirmek istediler. O zaman Belçika ikame edilen ve Lazarinin alaca-
~d a edilmiş, zamanının en fev- bu sütunlarda kısaca bahsedilir - Alman orduları tarafından zapte- ğından dolayı Ayşeden oğlu İbrn-
ller 'le gemilerinden (Ultra sü • ken Alman casus teşkilatının o za- dilmişti. Almanlar mektebi Belçi- hime intikal edecek olan hisseye 
'iıı .•. ;! karakterde bir kruvazör- man İngilterede yakalanmış olan kada açtılar. Tenha ve kimsenin gi mülga İstanbul ticaret mahkeme-
~le altat bütün heyecanlı ha - mühim adamlarının da hiç olmaz- rip çıkamyıacağı bir yerde, ki bu- si icra dairesinin 8 Temmu7 31:! 
l!Uenı:e. başlanırken, ona iştirak sa isimlerini hatırlatmadan olını- raya talebe olarak getirilen genç tarih ve 8.38 numaralı tezker<'sile 
ole h~ı tın etraftan bazı istidUlller- yacak. Bunlar yalnız Londrada de- sübaylar da birbirlerini göremi - mevzu haczin fekki da,·asının ic-

106 Büyükada 

1573.50 M2 

Nizam caddesi 

118 Büyükada Tepeköy mahallesı 
eski Ebe yeni Öreke sokak 

194 M2 

149 Kasımpaşa Eyyühüm Ahmet 

Ef . .Mah. Cami sokak 37.50 Mı 

150 Kasımpaşa Eyyühüm Ahmet 

Ef. mah. Cami sokak 42.75 M2 

J52 Büyükada Ayanikola caddesi 

70 M2 

J 53 Büyükada Ayanikola caddesi 

2605 M2 

154 

185 

215 

216 

Büyükarla Ayanikola caddesi 

1320 M2 

Beylerbeyi Bostancıbru;ı Ab • 

dullah ağa sokak 

Kandilli Mezarlık sokak (eski 
50 dönüm 34g ar~ın) karşılığı 

46150.50 M2 

Kandılli Mezarlık sokak (eski 

70 dönüm 806 arşın) karşılığı 

64793.05 M2 

294 Buyukada Meşrutiyet mahal
lcsı Zühre sokak 571 M2 

303 Heybeliada Turyolu 5398 M2 

304 

305 

306 

• 
• 

• 15905 M2 

3977 M2 

• Bayır sokak 182.50 M2 

Koca Mustafapaşa Ramazan 

Ef. ve Sazende sokak 1•t~h lıııuşJarı gibi burada da mü· ğil, İngilterenin diğer bütün mü· yorlardı. Çok sıkı bir ketumiyet ra kılınan muhakemesi neticesin· 
lan hat, fevkalade macera sayı - him merkezlerine yayılmış bulu- ve inzibat altında yetişen genç Al- de mezkür dükkan arsasının nı - 321 Buyükada Meşrutıyet Kevkep 
lada ıı altına tanı başlanacağı sı- nuyorlardı. Bilhassa İngiliz do- man casusları mektebdeki tahsil- sıf hissesine karşı mevzu haczin Bey Çamlıbel sokak 128 M2 
llıe;ı-ri~aı-ına çarpma hadisesinin nanmasının faaliyetini takib et- !erini bitirdikten sonra her tarafa ref'ine ve masarifi muhakeme ile 
~l~ gelişini hayra yorma - mek için Alman casusları mühim dağılmışlardır. Ondan sonra AI - ücreti vekaletin müddeaaleyhten 329 Büyü.katla Yalı mahallesi Per-
\iı·etı~ bundan, akının muvaffa· yerlere sokulabilmişlerdi. Lakin man erkıinıharbiycsi diğer mem- tahsiline karar verildiğine d~ir iJ'i- vaııe sokak 34 M2 

lai,, h bRiarılamıyacağını istid- İngiliz istihbarat şebekesinin bü- leketlere dair daha etraflı malı'.ı - mın sureti Lazari Bayram oğluna 330 Büyükada Yalı mahallesi 67.50 
lıı~lt U:lt& bu vakıayı geriye dön- tün bunlardan haberdar bulundu- mat alabilmiştir Bu satırlara ni- teblig edilmek üzere evvelce utuı. M2 
lııa," b·ere kendilerine verilen se- ğu sonradan anlaşılmıştır. O za- hayet verirken şunu da ilase et- dugu adrese gönderilmiş ise de o-
•· ., ır · d b 1 "l., ışaret telakki etmisler • man meşhur olan Alman casus- mek lazım geliyor ki her halde ge- ra a ıı unmamış, esasen veri bel 

l\ın larınm en ileri gelenleri şun- çen aylardaki Avrupa buhranı sı- li olnıadıgı için tebliğ ediİcmemiş 
...._ ;aı, A.kkermana sordu !ardır: Kruger, Meller, Lukovski, rasında Alınaıı~·anın İngilterede olduğundan bir ay müddetle Hıi-

lııık(au~ .ha~ita ve planlar bu Kegnamer, Meyer gibi. 914 dekinden zıvade istihbaı-at a- nen tehliği tensip kılınmış ve 
llı1yo,1 ,_~ıçbır tehlike işareti ver- Bunlardan daha başkaları da damı bulundurduğu söylendiğine m<"vzuu bahis ilamın mahkem<? 

...._ ı:ı""" .. vardır. Fakat burada birçok isim bakılırsa Umumi harbden alınmış divanhanesine asılmış olmakla 
@•r~lt :':._ S~bih bir mayın olsa saymıya lüzum olmasa gerek. Al- olan tecrübelerin unutulmadığı keyfiyet gazete ile il.in olunur. 
n.. -•ııraı· manlar harbin ilk zamanlarında görülüvor demektir. (11906) 
~. '•Yıf ıın; zaten pathy•~t- ======'=========== 
~~ ltad oluşu, gemide hiç dene- Roma konuşma- H 1 K A y E ı -.. o l K K A T -~ııa g ar hafif bir sarsıntı ıney-
h ldığı:ırişi uıun müddet suda larından sonra... Yaprak dökü-ır ltıa •nlatıyor... Bu, serseri 

...._ '':rıan Olacak! mu•• n de '• ( 4 iiııctı aahifeden devam) 

..... () da nasıl acaba? bir galebesi!e halledilmiş olacak-

Beyoglunda Rusya Sefaretha
tıt'Sİ karşısında ''e Surİll" 

Pasajı yanıııdaki 

GÜNEŞ b l\r4k hiç denecek kadar!.. tır! .. Bunun manası ise Berlin -
lı~ta \'a,~~rn~e bordalanmış; Roma mihverinin İspanyada iki 
d llsıı <'\Itd . 0 . ak üzere baskın tarafı barıştırmak için herhangi 
.,''~rıı s(i .. eııızın mavi enginine bir noktai nazar teşebbüsünde bu-
''!;, zuıme· b 
~ Ya son b. ge aşlamıştı. · · Ha- Junmağı muvafık görmediğidir 
d. iltıı.iraı ır defa baktıktan son- Böyle bir tavassut teşebbüsünde 
~tldij .. Paşoviç Akkerınana 

bulunmuş Franko taraftarlarının 
lı~' llayı:ı; şimdiye kadar kazanmış oldukla., 
lı( lııcnda kö•lb~y: dedi; çıkalım; muvaffakiyctlcri tehlikeye dü -

\. liar.,ıJ'rusundc duralım ar· şürmek olurmuş. 
~! e ... c·· ta başlıyoruz' 3 - Bir de bugün devletler ara-
ıı.1t~rııı1 1~1~ doğarken kendi kara sında alabildiğine devam eden si· 
d 1 li!ow.w eden Ya\'UZ arkasın- !ahlanma yarışı vardır. İtalya ib 

111
da b 1" ıle birlikte Boğazın Almanv. a bu yarı•ı durdurmak 

l>r u unuyo d ' 
lı1q ~\'a hat r u. ·· için Fransa ve İngiltere ile konuş-
!(, 1Uıa 8 tında Boğazı tcrkcden mağa hazırdırlar. Aliıkadarlarca 
y_d"rh~ı llıtıalin verdiği işaret - kabul edilecek bir esas dahkilin -
~~'-ıııı t: t~rtibatı aldı: Midilli, dedir. 
!ıh. dem, " e kıç oınuzluğunda; Di<>er taraftan Fraııkfurtcr Ze-
""G!l <>ver d " 
•n~ ijl\ hatı e gene iskele o - itung gazetesi de artık Bertin ih 
ı; 11 • n gorisiı ıdnda bulunmak üzere Roma arasında orta Avrupadan 

ııı ı e v . . 
ı..r . ll•ov e .. amıral gemı • en çok vaziyetin Fransa ve İngil. 

••- a ser · -..reıı enındeki ışıldak - tere ile anlaşmaga engel teşkil et-
i Saıns: Şu emri tebliğ etti: miyeceğini yazıyor. Almanyanın 
laret1 n .. Basra.. ilel"i gelen bir gazeteoi olan Frank· 

..... .. •t fil 

( 4 üncü sahifeden devam) 
Fikretin son ziyaretinin ertesi 

gün sararmı~ yapraklar dökülür - ı 
ken sonbaharın hafif rüzgarı yüz
leri okşarken Nevini ebedi istira- ı· 
hatgiıhına bıraktılar. 

• . . 

Ta) yare Piyango Gişesinden 

bir bilet alana ikisi Beyoğ
luııda ŞARK sinemasına ve 

ikisi Sirkecide AZERİ sine
masına girmek hakkını bah. 

şeden 4 meccani dühuliye 
verilecektir. İlk ke~ide 

Uzun yıllardan sonra gece bek 1 

çiler Fikreti Nevinin mezarı ba -
şında keman çalarke1' buldular. / 
Fikret Mozart'ı çalarak Nevini 
mezardan çıkarmak istiyordu. 1-.r 

11 Sonteşrin 

Biletler 1 liradır 
• .. SATIŞ İLANl 

D oktorw1 muayenesinden son Üsküdar icra memurluğundan: 
ra tekrar salıncağa eğildi. Mahcuz olup paraya çevrilme-
Bak senin için çalı~ıyorum ge- sine karar verilen piyano, gramo· 

ce uykumu terkediyorum. Neden f k on, nııape, koltuk vesaire ev eş-
sen bana piyanonla cevap vermi yası Jl/11/938 Cuma günü saat 
yorsun. 11 d b 1 k 

Ö 
e a~ ama suretile Kadıköy 

yle ise uyu neden uyumuyor- Osmanağa mahallesinde Muhtar 
sun uyusana. Diyerek ve kemanın sokağında 9 No. ıu evin önünde 
yürekleri sızlatan ince nağmele - birinci arttırması yapılacak mu-
rini devam ettirerek koridorların hamm<'n kıymetin ';, 75 ini bul-
nihayetlerine kadar aksettiriyoı rnadığı takdirde ikinci arttırma· 
ve bu ses açık kapılardan hafif 

ya bırakılarak 15/11/938 Salı gün
rüzgara karışarak kayboluyordu. 

S37 Büyükada Yalı KÜçükkarakol 
Sokak 10.50 M2 

S38 Kmalıada Yalı caddesi 4796 M2 

339 • İkiağa sokak Liman çık 
mazı 3524 M2 

340 Kıııalı Liman çıkmazı 1763 M.2 

453 Büyükada Maden 
49 M2 

Ayanikola 

454 Kocamustafapaşa Kiıtib Musla
hatlin maha. Hekimoğlu Ali 

Pa~a caddesi 55.50 M2 

455 

467 

556 

558 

Beylerbeyi Bostancıbaşı Ab • 
dullah ağ& Kalaycı sokak (eski 

260 arşın) karşılığı 149.37 M.2 

Küçükpazar Rüstempaşa mah. 

35 M2 

Büyükadn Karanfil mah. Ka 

ranfil sokak 2094 M2 

Büyükada Nizam mahallesi 

Yucatepe sokak 2031 M2 

559 Büyükada Nizam Nizam cad· 
desi 2762.25 M2 

560 Büyiikada Nizam Nizam cad· 
desi 866 M2 

621 Edirııekapı Hacı Muhiddin 
mah. Yusufağa sokak 1016 M2 

638 Vaniköy Vaniköy caddesi 1 
hektar 3132 M2 

20673 Beyoğlu Fatmahatwı Gümilf 
suyu Gazhane yokuşu 

5 

11 

38 

11 

41 

3/4 his. 

38 Mü. 43 

3/4 his. 

Bahçe 

Bahçe 

Evin taj 41 

Evin taj 43 

71/2 Denizden dolma 
nhtım arsası 

32 Mü. 26 

32 Mii. 26 

66 

26 

27 

8 
6 

ll 

2, 36, 7 

9 

3 

5, 7 

58 

57 

3 

ı 

240 

5 

3 

'I, il, 11 

7 

266 

32 

1 

1 

13:15 1-1 

3 5-7 

Arsanın 

sehmi 
760/480 

Arsa ı 

Kayıkhane 

Tarla 

Tarla 

Arsa 
Tarla 

• 
• 

Arsa 

• 

• 

• 

• 

• 
Çakıllı arsa 

Arsa 

• 
Denizden dolnu 

arsa 

Arsa 

• 

• 
Taşocağuu 

arsa 

Bahçe 

Tarla 

Arı. 

Arsa 

havı 

3 
5, 5/1 

taj 14 Ahır 

400.-

384.-

900.-

700.-

70.-

500.-

300.-

337.-

\000-

1400.-

371.-
1200.-

2000.-

800.-

182.-

153.-

128.-

34-

67.-

40.-

480.-

350.-

175.-

49 

100 

74.-

524.-

203.-

450.-

250.-

203.-

2000.-

80.-

76.80 

18G.-

143.-

14.-

100. -

60.-

67.40 

200.-

280.-

114.20 
240.-

400.-

160.-

• 

36.40 

30.60 

25.60 

6.80 

13.40 

8.-

96.-

70.-

35.-

9.80 

20.-

14.80 

35.-

104.80 

41.60 

90-

50.-

41.-

400.- · 

il <>aırısu '>ca tekrar edildiler: furterin ildve ettiğine göre Al -
tş; llıııı, n, Basra... manya orta Avrupa meselelerin -

nü ayni yer ve saatte ikinci arttır-
675 B ·yoğlu Katip Mustafa Çelebi 2!> 31 Arsanın 4/0 his- 20<lo.- iOO.-

Roma mülakatının Iil!yat saha- 1 -m_a_sı_ic_r_a_k_ıı_ın_ac_a..;;ğ;..ı_i_ıa_n_oı.;u.;n..;u..;r,;.. - mah. Baltacı çıkmazı sesi 291.49 58.29 r~tleri~ra1 gemisinin diğer de garp devletlerile ihtilılf çıkar-
~- llıısr ıb etti: mak istemiyor, onun maksadı yal .,.. ~ a, Sam 
ı.,11 • ac;Jt. 1.

1 
•un; Boğaz ağzın- ruz Versay muahedesine ist!nad 

l!~n "<iec~k 1 
onun ric'at hattını etmekte olan ve eski politikayı 

hareke.t yıkmak ve Rusya ile olan ittifak· 
&Ür'atıe yapıldı; ları bozmaktır. 

sındaki neticeleri ne olacağım H 
gösterecek olan sulhler de çok • alk Gpereti Adres ve izahatı yukarıda yazılı gayri menkuller ilki peşin olmak Qzera sekiz senevt ve müsavi tak· 
zaman geçmeden birer birer gö- ~.~ Tamirat bitmek ü- sitte faizsiz olarak satılığa çıkarılın ıştır. 
rülecektir. Avrupa politika file - zeredir, Pek ya • İhale 14/11/938 pazartesi &ünü ıaat ondadır. lsteklileriıı hizalarında yazıh depozito akçesi, nüfus kağıdı 
minde yeni bir faaliYet başlıya • kında temsiller 
eak: Kış mevsiminin faaliyeti... başlıyor. T. 4033~ ve üç adet fotoğrafla birlikte Şubemize bildirilen ıüıı ve saatte gelmelerL _(743) (7993) 
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Sabırslzlıkla beklediğiniz 1939 modelleri geldi. 

Bu yı l k i Radyo Ol impiyad ı n ı n şeref d ireğinde LORENZ ve TEF AG bayrağ ı da lga lanıyor. 

, 

Radyo almağa karar verdiğiniz anda bu iki markadan birini tercih ediniz. 
1 D ET T . N s o N M Ez s . G A L A s ve ş s 1 Toptan Per ak•nde sotıt yeri v e acentelik te,,ıll u,:.u:e:s~~.~o~· s A 1 ' 1 lstanbul, Sirkeci' Horasancıyan Han No. 7·8ı 

Satıt salonu: Galata Vorvode caddesi NO. 38 • Anadoludan Acentalık kabul edlllr. 
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Çü~İ~z~ ~~~!~~~~:ı 
ilklerden, hem paranızı yabancdara 

· gitmekten kurtarmıttlr ------
RADYOLIN 

Müstesna bir formülle ve azami 

l'.ina ile yapıldığı. için yurdda ecnebi 

r;,amulatmm hakimiyetini or tadan 
!<aldırmıştır. Kazandığı bu rağbet 

sebebiyle elde hiç stok bulundur
madığından da mütemadiyen taze 
ihzar ol~ piyasaya çıkarılır. 

Radyolin kullanınız; sade cl.i§le- ı 

riniz i temizlemek, korumak ve gü. 

ıı:elleştirmekle kalmazsll117, verdlği

niz para da kendi cebinizde kalmış 
olur. 

Sabah, öğle ve akşam her yemekten senr~ 

·-''Zevcim, gözlerine 
inanmak istemiyor,, 

işte, Fransada Sen Şehrinde Mentreuil kasa
basında Emil Zola sokağında 17 Ne. da Bayan 

Wagner, böyle diyet ve ilave ediyer: 

"O, Bana; Sen 10 Ya, Gencleşmişsin 
Diyerek Hayretini i zhardan 

Kendini Alamıyor.,, 

Bayan Wagner'n Biocelli 
yeni cild unsurunu kul

lanmazdan evvelki 
fotoğrafı 

·Zevcim Jorj, bu adeta bir mu
cizedir, diyor. Filhakika iki ay ka
dar evvel, alnımda, gözlermin ve 
ağzımın etrafında buruşukluklar 

çizgilerim vardı. Bugün ise bü- 1 
tün arkadaşlarım bu şayanı hay- j 
r et tebeddüle şaşıyorlar. Onlara 
yaptığımı söyledim. Yegane cild 
unsuru olan pembe renkteki Bio
celli Tokalon kremini kullanmala
rını tavsiye ettim. Birçokları biz
zat tecrübe ederek şayanı hayret 
semeresini görünceye kadar be
nimle alay ettiler. Fakat sonra 
bana hem teşekkür ettiler, hem 

Bayan Wagner'in birkaç hafta 
zarfında kazandığı şayanı hay· 

ret güzellik teheddiilünü 
gösteren fotoğrafı 

de son derece memnun kaldılar.• 
Her akşam yatmazdan evvel 

pembe renkteki Tokalon kremini 
kullanınız. Terkibinde, Viyana 
Üniversitesi Profesörü Doktor. 
STEJSKAL'in keşfi olup tıpkı in
sanın tabii ve hayati cild unsuru
nun ayni olan ve genç hayvanla -
rın cild hüceyrelerinden istihsal 
edilen Biocelli genelik cevheri 
vardır. Gündüz için de beyaz 
renkteki Tokalon kremini kulla -
nınız, cildinizi yumuşatıp beyaz
latır ve siyah noktaları eritip açık 
mesameleri sıklaştırır. 

VAZiFEYE DAVET 
lstanbul Vakıflar Başmüdürlüğünden : 

ihtiyarlıkta Yoksulluk çekmek acı teydlr. 

Kazandığımız paradan, ayda birkaç kuruş arttırmakla, ihtiyarh
ğınızı rahat geçirmek ihtimalini çoğaltırsınız. 

Tayyare Piyango bileti, mes'ud yaşamanın ve ihtiyarlığı rahat 
geçirmenin en iy teminatıd1r. 

İş Bankası karşısında 15 No. da 

A Gişesi 

İhtiyarbğını garanti etmek ısteyenlerin sıparışıerini kabul ediyor 

lstanbul Orman Baş Müdürlüğünden: i 
1 - Orman Umum Müdürlüğü hesabına malzemesi İstanbul orman 

çevirge müdürlüğü tarafından verilmek şartile nümune ve şartnamesi 

veçhile 4865 lira bedeli muhammin ile 80 kalem evrakı matbuanın tab 

ve teclidi açık münakasaya konulmuştur. 

2 - Şartname ve nümuneler bedelsiz olarak İstanbul orman çevirge 

müdürlüğünde görülebilir. Yapılacak işler çevirge Md. de mevcud nümu
nelere göredir. 

3 - Eksiltme İkinc_iteşrinin 18 inci cuma günü saat 15 de icra edi
lecektir. 

4 - Muvakkat teminat 364 lira 88 kuruştur. Teminatlar İstanbul 

Orman mesul muhasipliğinden alınacak makbuz ile ziraat bankasına ya
tırılacaktır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin şimdiye kadar beş bin liralık bu gibi 

işleri yapmış olmaları ve ehliyetler ile birlikte belli gün ve saate sözü 
geçen komisyona gelmeleri. (8157) 

Kansızlık, kernik hastalıkları, dimağ 
luklara ile vltamlnslzlikten dejima 

zayıflıklara kartı 

yorgun
bUtUn 

KUVVET ŞURUBU 

• 
1 

Her annenin bilmesi lcab eden bir kuvvet 
turubudur. Çocuklarınıza Yltalln kuvvet fU• 

rubu vermekle onları sa!}lam, gUrbUz ve 
neş'eli yetlttlrlr&lnlz. 

YiT ALIN KUVVET ŞURUBU 
Mektep çağındaki g ençlerle emzi k ti kadın va 
ihtiyarların hayati kudret ve kuvvetlerlnl artırır. 

INGILIZ KANZUK ECZANESi 
Be ,oğlu • l stan i>ul 

Devlet Demlryolları ve Llmenlar1 1· 
ltletme U. idaresi llinları 

--~~~~--~~--~--~------~·~--------------=---
Ankara İstasyonunda yapılacak Devlet Dcmiryolları Umumi idare 1 

binası inşaatı yeniden kapalı zarf usulile ve vahidi fiat üzerinden eksilt 
meye konmuştur. 1 

1 - Bu inşaatın muhammen bedeli (l.000.000) liradır. 

2 - İstekliler bu işe aid şartname vcsair evrakı Devlet Demiryolla

ı ı Ankara ve Sirkeci veznelerinden (50) lira mukabilinde alabilirler. 

3 - Eksiltme 16/11/938 tarihinde Çarşamba günü saat 15 de Anka-

548 TİP 5 LAMBA/..! 

539 TİP 5ıAMBALI t 
748TİP 7L.AMl3ALI t 

VERESİYE 
SATI~ 

SRHiBiNiN SESi 
UE RCENTRLRRINDA 

Şöhret var ki bugüne kadar Bir Hakkı 

Aciı tadını 
tadı adını tekzib etmedi 

-
.. . 
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inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
rada D. D. yolları yol dairesinde toplanacak ve merkez birinci komisyo- C i n s i E b ' a d ı l\tikdarı Muhammen B % 7,5 teminatı 

Lira KurııŞ nunca yapılacaktır. Beheri Tutarı 
4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin teklif mektubu ile bir- Li. Kr. Li. Kr. 

Jikle aşağıda yazılı teminat vesaiki ayni gün ve saat 14 e kadar komisyon Çıralı Kereste 400X2SX8 18.099 43.- 778.25 58 37 

reisliğine tevdi etmiş olmaları Jazımdır. • 300-400X25-35X3 22.500 M3 41.- 922.50 69 19 ~,ıf 

A) 2490 sayılı kanun ahkamına uygun 43750 liralı muvakkat teminat, I - Cibali Bakımevi için yapılacak platformlara lüzumu olan yukarıda eb'ad ve mikdarı yazıl• 
B) Bu kanunun tayin ettiği vesikalar. \ıı kereste pazarlık usuliyle satın alı nacaktır. 
C) Bu gibi inşaat işlerinden en az 400.000 lira kıymetinde bir inşaatı n _ Muhammen bedeller iyle muvakkat teminatları hizalarında gösterilmiştir. ··tıB'.,;' 

muvaffakiyetle başarmış olduğuna dair vesika. III _ Eksiltme ll/X! /938 tarihine rastlıyan Cuma günü saat 15 de Kabataşta Levazım ve j\ftl · 
D) Nafıa Vekaletinden musaddak ehliyet vesikası . Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktı r. ~P/ 

Ehliyet vesikası için vakit zayi etmeden tahriren Nafıa Vekaletine IV _ İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 gü venme paralar iyle birlikte /o~6) 
müracaat olunması. (8049) adı geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. ( 1 .. .. .,,,~ 

Muhammen bedellerile miktar ve e\'safı aşağıda yazılı iki grup mal- Ertll01,~ zeme her grup ayrı ayrı ihale edilmek şartile 18-XI-38 Cuma günü saat I"stanbul Beledı·yesi ilanları Sadi oll' 
10.30 da Haydarpaşada gar binasındaki komısyon tarafından açık eksilt- TIY p. "f~ (b"" 
me usulü ile satın alınacaktır. Taksi(l'lde r''.eı 

Bu işe girmek isteyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve her gruba İlk okul ittihaz edilmek üzere umumi menfaatler namına istimlaki saat 16 da p•) 
ait hizalarında yazılı muvakkat teminatlarile birlikte eksiltme günü sa- tekarrür eden Eminönünde Demirtaş mahallesinin Odurıkapı caddesinde gece 2i de (B A J3 ı\)ııorı'eO 

Yıllardanberi tevliyet vazifesine alii.ka göstermiyen ve adresi ida- atine kadar komis.vona müracaatları lftzımdır. mu'"zeler eski müdürü ve İstanbul saylavı Halil vesaireye aid konak ile rde 
perde. Ayrıca 1 pe -·iri 

remizce belli olmayan Hacı Mustafa ağa vakfı mütevellisi Fatma Raika- Bu işe aid şartnameler Haydarpaşada gar binasındaki komisyon ta- müştemilatına 32750 lira kıymet takdir edilmiş ve 1295 tarihli karama- Yakında: AKTÖR ıv eJıl 
nın idaremize müracaatla vakfa aid muameleyi takib ve hayır şartlarını rafından parasız olarak dağıtılmaktadır. me mucibince mahalline ve Eminönü kaymakamlığı ve Belediye Ş. bi- ·cıart 

Sahib ve neşriyatı ' . ifa etmesi için ilanen vaki tebligata icabet etmediğinden kendisine ilan 1 - 330 det muhtelif eb'atta meşe dilme, muhammen bedeli 1523 lira nası kapısına ilannameler talik kılınmış olduğundan alAkadaranın key- .,.. 
h Ba§ mııharrı .. ıc' tarihinden itibaren on beş gün daha me il verilmiştir. Bu müddet zar- 52 kuruş, muvakkat teminatı Jl4 lira 27 kuruştur. fiyeti istimlake ve mukadder kıymete ittıla hasıl ederek 8 gün muayyen JJ&"' 

bnda da gelmediği takdirde hakkında kanuni muamele yapılacağı ihtar 2 _ 70 adet muhtelif eb·atta meşe azmanı, muhammen bedeli 2492 müddet zarfında bir diyecekleri olduğu takdirde dilekçe ile belediye ri- ETEM tzzE'l' tb',;ı 
ve tebliğ olunur (8175) lira, 10 kuruş, muvakkat teminatı 186 lira 91 kuruştur. (8047) yasetine müracaat eylemeler i ilfın olunur. (İ.) (8165) Son Telııraf ~s 


