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Dünyanın 
•• •• gozu Pariste ... 

Paris mülakatı Roma ve Berlinde büyük 
takib ediliyor bir 

lngiliz 

ehemmiyetle 

ve Fransız 
Pariste ilk 

Paris 20 (Hususi) - İngiliz Kra. 
lının ve Kraliçesinin Pariste bu
lunması burada dündenberi ha. 
raretli ve görıilmemiş tezahü. 
ratı celbetmekte devam etmekte. 
dir. Tezahürat bu şekilde devam 
ederken s;yasi saltada da bu ziya
retin ve burada cereya'l edecek 
olan mülakatların ehemmiyeti Ü- ~ 
zcrindP bilhassa durulmaktadır. 

İngiliz ve Franııı"? Harıcıye Na
zırları ougiirı ilk mülakatlarını 

yapmışlardır. Mülilkat bir buçuk 
saat devam etm!ştir. Gazeteler bu 
mülakata büyük ehemmiyet at • 
!etmekte ve dünya vaziyeti mu -
vacehesinde Faris ziyaretinin hir 
dönüm noktası teşkil ettiğini ve 
çok müh'.m neticeler elde edilece
ğini beyan eylemektedirler. 

Hariciye Nazırları 
mülakatı yaptılar 

bugün 

Parts ınülfıkatları Roma ve Ber
linde de bilhassa büyük ve hususi 
bir ehemmiyetle tak;b edilmek -
tedir. Roma ve Berlin gazeteleri 

Paris seyahat ve ziyareti diinyanı n ali\kasmı celbeden İngiliz Kral 
ve Kraliçesi çocnklarile beraber .. 

hcrı..' Ir'ıitcbarız ncşrıyatta bu - JI Jf' k • 1 }"' • k 
lunmamakta, sadece hadiseyi kay. ır1a ıneye v erır en 
detmek\edirler. !==----------------------.., 
Fransız gazctdcrinın hemen bü- - H d 

tün münde~ecatını bu hadise teş- atay a seçı·m 
kil etme!<te Fransız • İngiliz bera-
berliğinin çok ımvvetli tezahü -
rüne bu ziya,et ve seyahatin ve -
silebahş olacağını ehc-nmiyet ve 
ısrarla kaydetmektedırler. 

(Devamı 6 ıncı sabifemlıdo) 

Karar imzalandı, ilk seçim 22 
t d b l Yazısı emmuz a aşıyor aıncıda 

akşama kadar sürecek 

Şimdi Nap01ide bulu
nan Dük ve Düşes se-

Bir Yahudi 
, 

mes e-
lesi ve onların boy
kotu mu var ? 

Bugün ortaya atılan bir iddia 

Tarabyadaki Tokatbyao oteline bir bakı, ... 

Bugünk:i Cuınhurıyet gazetEsi 
ortaya garib bir havadis atmıştır. 
Bu havadisi11 de!alet ettiği mana
ya göre 'Iürkisede bir Yahudi 

topluluğu görülmekte ve hatta bu 
!insiyaki te.>irıe bir boykot hadi -
sesi de cereyan etmektedir 

(De,·am• 6 mcı ıahiledo ) 

Adliyede tatil başladı 
yahatlerini uzatacaklar Bu günden itibaren hangi mah-
sabık İngiliz Kra- - • k T l l 
lı Evdard ile re- emeıer ça lŞtgOr ar 
iikasınm ağustos 

sonlarında mem • 

leketimize gele • 
rek cBüyükada• 

da bir müddet ts-

tirahat edecekleri 

söylenmektedir. 
Bu hususta Ro. 

ma radyosu da 
neşriyatta bulun, U!~'c<~ 
muştur. 

Bu neşriyata gö-
re bir Hırvat ga: etesi; .ı.>ük ve 
Düşes Vindsorun ttkrar •Dalmaç. 
ya• yı ziyaret arzı:.sunda olduk • 
!arını yazmış ve bu ziyaretin o
radan İstanbula, Büyükadaya ka. 
dar uzatılacağını kaydetmiştir . 

Yine ayni .radyonun verdiği 

(Devamı 6 nn sayfamızda) 

Maarif Vekili 
Karadenizde 

Maarif Veki«i Sd!ct Arıkan 

§arkta yaptığı tedkikleri bitire -
rek Trabzona muvasalat etmiştir. 
Kendis<ne umumi müfettiş Tahsin 
Özer de refakat etmektedir. 

Saffet Arıkan Trabzondaki tcd
kiklerini bitirdikten sonra Kara
deniz sevahilinde de tedkikler ya
pacak ve İstanbula gelecektr. 

İstanbul adliyesinde bu sabah -
tan itibaren yaz tatiline başlan • 
ınıştır. Adliye Vekaletinden teb -
liğ olunan liste mucıbince, şimdi
ye kadar tatil yapmıyan mahke -

meler ou sef~r çalışm:unnkt~, ge
çen senelerde tatil yapıruş olanlar 
açıkta kalmaktadıı·. 

Bu saoahtan itibaren açık ka -
(Devamı 6 ıncı sklıilc<l 

-

Mektebi ere alınacak talebe .. 
mekteblere hangi mın· 

talebesi alınacak ? 
HanJ(i 
takaların 

Maarif idaresi bu esası tesbit etti,. 
(Yazısı altıncı sahüemizde} 
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Şehrimizde ''tahriri nüfus., 
devam ediyor 

Her nahiye halkı için say adları esas olmak 
Üzere alfabetik defterler hazırlanıyar 

FylOle kadar bu it bltirlllnce; bilinmeyen bir 
semtte oturan her hangi bir vatandatın adre•lnl 

bulmak için so1adını söylemek k6fl gelecek 

Şehrimızde mevcut nüfus ınik. 
tarını ve mebus ve belediye aza
lığı intihabına iştirak etmek ve 
olunmak haklarını ha'z olan ya. 
tandaşluı tesbit etmek üzere baş. 

!anan nüfus tahriri işlerine hara. 
retle devam olunmaktadır. 
Beyoğlu, Beşiktaş, Eminönü ka

zalarında h~ın"n hemer. bu şi bı.. 
tirilmiş demektir. 
Diğer laıalardaki faaliyet te 

çok ilerlemiş olup Ey !file kadar 
her semtte kat'i rakamlar alına. 
caktır. 

Bu yeni tahrir işi ile bizzat kay. 
makamlar Vd nahiye müdürleri 
meşgul olmaktadırlar. 

Belediye reisliği; bunlar için 
sureti mahsusada birer harita 
yaptırmıştır. 

Ayrıca belediye rei•liği kayma. 
kamlara da birer defter vermiştir. 

Bu defterlerde her mahalle ve 
sokağa aid harita numaraları ve 
bunların toplanacağı günler ya. 
zılmaktadır. 

Bunların umumi bir mrette hü.. 
Usa olunmuş bir nüshası da yine 
bizzat Vali ve belediye reisi Mu
hiddin Ustündağın yanında bu.. 
lunmaktadır. 

Nahiye Müdürleri ve vekayma. 
kamlar ellerindeki defterlere ba.. 
karak memurların faaliyetini kon
turol etmektedir:re 

Her eve dıp koçanlı ve numaralı 

bir sual varakası verilmektedir. 
İmza m ukabilinde aile reisler ine 
verilen bu k.1ğıttar clO• gün it<in
de doldurulamaktadır 

Halktan toplanar.. sual varaka. 
ları evvela dıp koçanları ve sonra 
en numarataı cedvellerile kontu. 
rol olunmaktadır. 

Bilaahara da; soy adlarına göre 
alfabetik tasnif~ tabi tutulmakta
dır. 

Her mahalleye aid tasnif ışi bit. 
tikten eonra; ilk evvela intihap 
defterleri hazırlanacaktır. 

Bundan sonra; bunlar, intihap 
klavuz kartonların:ı nakloluna.. 
caktır 

Klavuz kartonları yapıldıktan 
sonra da; yer değiştiren halkın; 
Nahiye Müdürlerine gidip maliL 
mat vermeleri mecbur·iyeti ilan 
olunacak!ır. 

Bu suretle; her nahiyede birer 
caile kaydı• teessüs etmış olmak
tadır. 

Umumi tasnif bittikten sonra ; 
herkesin oturduğu yer kolayca 
belli olacaK ve bilinmiyen bir 
semtte ot•n·an her hangi bir şah
sın ikamet mahallini öğrenmek 

lazım olduğu zaman Alfabetik 
defterden evvela o şahsın soy adı 
bulunacak; sonra hizasındaki ad. 
resine bakılarak oturduğu yeri 
öğrenmek hemen mümkün ola. 
caktır. 

KOÇ OK HABERLER 
---* Beyoğlu emniyet amiri Ni.. 
yazi Eminönüne, Eminönü emni.. 
yet amir! M~hmcd Ali Beyoğluna 
nakil ve tayin edilmişlerdir. 

* Üsküdardaki Şemsipaşa ca
miinin tamiri takarrür etmiştir. 

* Onuncu yerli mallar sergi.. 
sinin hazırlıkları bitmek üzere -
dir. Sergı 22 temmuzda açılacak
tır. 

* Kızıı.y Kırşehirdeki felaket
zedelerin evler.lnı yeniden yap -
tırmaya ha~tır. Mılli Müda.. 
faa Vekaleti 500 san'atkiir eri de 
inşaatta çalışmaya memur etmiş. 
tir. Sonbahara kada..- :nşaat bit -
miş olacaktır. * Abdulhak Hamdi kerimesi 
Emine merhumun refikası Bayan 
Lüsyen aleyhıne üçüncü hukuk 
mahkemesi nezdınd~ bır dava 
ikame etmiştir. Bayan Emine bil. 
yük şairin eserlerinin telif hak -
kını refikasın:ı. terkeden vasiyet • 
namesınin izahın: istemektedir. 

* Bu yıl mek~eb kitabarının 
vaktinde yetşıtirlleceği ve hiçbir 

darlığa mahal ka!mıyacağı Maarif 
Vekaletnden tebliğ edilmiştir. 

* Bugün şehrimize 29 Ameri -
kalı öğretmen seyyah gelecektir. 

~-· 

-* Çim~nto ithali vaziyetin ida

resi Eti Banka terkedildiğinden 

banka mevcud çimento fabrika 

ve şirketlerini satın alacaktır. E u 

husustaki müzakerelere yakında 

başlanacaktır. * Zürihte topland 'al< tarih kon. 

gresine frpfesör FıJad Köprülü 

iştirak edecektir. Fuad Köprülü 

Brükselde toplanacak olan Türk 

oloji koogres;nde de bulunacak -
tır . * Denız Bankın ısmarladığı su 

tanklarından bir: dün gelmiştir. 

İkisi de buı;:ün limanımıza gele • 
cektir. * Denız Bank umum müdürü 
Yusuf Ziya Gniş Kara~cnız hattı

nı ve Trabzon lıman idaresini ted

kik etmek üzere Trabzona gitmiş. 
tir. 

* Türk dostu ve Osmanlı İm _ 
paratorlugu zamanında Türkiyede 

çalışmış Alman generallerinden 

Alfred Bişof Berlinde vefat et -
mişfü. * İstanbul ticaret odasında ida.. 
re heyeti ıntihabı ıçin seçme faa. 

liye~ıne başlanmıştır. 

ONUJ3ENv 
.SOGDUH 

_AŞK, HEYECAN ve İHTİRAS ROMANI 

Tefrlko 
N.50 

Ayşe gözlerini süzd!.ı .. 
Ellnl Naci D~m·rdin sigara KU

tusuna uzattı. 
- Hel<' ben de tellendireyim 

bir ta'le. 

Ve öniı~e inkara~ ilave etti: 

• Vallahi bu kl::lının vazi•·e • 
tıni nnlıyam~dım hali. Hastayım 
diye gE"'d~. B'r haftad r odasında 
y•t. ·or Dışan çık"Uadı hiç. Ye -
meg;ni bi e ':J, n gö'ürüyorum o
d.ısına. 

Ad·• ? 

- Sc ıh:ıt d· amma, ben 

b ' <' uydur~ ,ı isi !ere man -
Flm 

N.cı o,; tr 1 dudağını buk•ü. 

vazan : lskender F. 
SERTELLi 

- Semahat mi? 
- Ne o .. Trudın yoksa? 
- Hayır. Bu isimde b:r kadın 

tanımıyorum .. 
- Neden gülümsen öyleyse? .. 
- Sôzlerin hoşuma gitti de. Şey, 

ne diyecektim? Kaç yaşlarında 
var bu kadın? 

- Yirmi sekiz, otuz yaşlarında .. 
Hem de yüzüne bakılır derecede 
güzel. 

- Ya? .. He md~ güzel demek? 
Neymiş hastalığt ac.ılıa? .. 

- Iknize düş:nüş. Üşütmüş 
kendin!. 

Bacakları sızlıyormuş. Müte • 

madıyen aspırin alıyor 

Millet mektebi 
Şahadetnamesl 
Almak istiyenler 

Maarif Müdürlüğüne 
her hafta müteaddid 
müracaatlar yapılıy0r 

Velevki odacılık, hademelik ve 
saire de olsa; her hangı resmi bir 
işe girmek için en aşağı cMillet 
mektebi• şahadetnamesine ihtiyaç 
olduğundan ezcümle yeni t, arflcr 
münasebetile açılmış olan cMillet 
mektepleri>u~ devam etmiyen ve 

ya yeni harrıeri yeni öğrenmiş o
lanlar, her ha(ta ~arşamba günleri 
Maarif Müdürlüğüne mıiracaat 

etmektedirler. 

Nüfüs cüzdanı ve bir fotoğrof 
la birlikte baş vuranlar kayıteri 

yapıldıktan sonra imtihan olmalc 
üzere İstanbul 44 üncü mektebe 
gönderimektedirler. 

İmtihanlar A ve B dershane
lerine göre yapılmakta ve kaza. 
nanlar vesikaların.. almaktadırlar. 

A dershanesinden ve&ika amak 

istiyenlerc, ilk mektep 1 inci sınıf 

kraet kitabından bir parça okutu
up yazdırılmakta hesaptan da 100 

ler sayısının çe»resi dahilinde kü. 
çük toplama çıkarma ameliyeleri 
yaptırılmaktadır. 

B dershanesinden ve3i ka almak 
istiyenlere ise ilk mektep 3 veya 

4 üncü sınıf kraetınden bir parça 

okutturtlup sağlık; yurd bilgisin. 

den küçük mevzular sorulmakta. 
dır 

Bu dershaneler·~ yapılan müra

caattan, memleketi m'zde okuma 

ve yazmıya karşı gösterilen bü. 

yük aliıkanııı çok arttığı anlaşıl. 
maktadır. 

Radyo!arJ hükumet 
getirtecek 

Verilen malı'.ımata göre halka 
ucuz radyo t•minin· mümkün kı. 
labilmek için Nafrn Vekaleti pos

ta ve telgraf idaresine radyo ,;e. 
tirtmek ve satınak hakkı verıle. 

cektir. Bu suretle halk hemen 

hemen maliyet fiatına radyo te
darik edecektir. 

Ankarada !nşa edilen yeni rad. 

yo istasyonu da önümüzdeki haf. 

talar içinde faalivete başlıyacak

tır. 

Fransız Harici~e 

Nazırının Ankarayı 
ziyareti 

Fransız Harıci.ve Nazırı B·rne.. 

nin eylülün on bPşinde Ankarayı 

ziyaret etme~i :akarrür etrr.i'} gi
bidir. 

Ankarada Fransız Harıciye Na

zırı ile cereyan edecek müz~ke. 

relerden sonra Dok tor Ar as, Baş. 

vekil Celal Bayar'ın refakatinde 

olarak dost ve müttefik Roman -

yanın hükümet merkezini ziya. 
rete gidecektir 

- Doktor bakmtyor mu? 
- Doktordan korkuyor. Çok 

sinirli bir şe .• -. 
- Denize düşmüş demek .. Ken

dini üşütmü§, öyle mi? 
- Kendisi öyle söylüyor amma, 

doğrusunu Allah bilir. 
Naci Demirel şüphelendi: 

- Beni onunla tanıştırmaz mı-
sın? 

Ayşe düşündü. 

Naci Demirel: 

- Ne düşünüyorsun? dedi. Çe. 
kinecek ne var bunda? İşi boh -
çacı saraylı hanın'a ha\•ale edi -
ver. O, becerir bu işi: .. 

- Sahi. İyi ki aklım3 getırdi. 
niz! Hele biraz bekleyin de saray
lıyı çağırayım buraya. O da zaten 

saraylıdan başb kimse ile görüş
müyor burada. 

- İyi ya işte. Şimdi tanışmak 
işi daha çabuk olur. 

Pansıyoncu Ayşe koridordan: 

- Saraylı hanım 

Diye seslendi. 

Orta boyl.ı, yaslı. n~s'eli bır ka. 

OtobOs 
Davası 
Ahmed Emin, Avni 
Bayar, Recai Baban 
Mahkum aldular 

Ta n gazetesinde otobüs mese • 
lesi hakkındaki neşriyatın:!an do. 
layı Avni bayar, Rıcai Nüı:het, 

Sabur Samı ve Ahmed Emin YaL 
man ar asında karşılıklı şekilde 
açılan davala~ neticelenmiş ve ka.. 
r ar tefhim edilmiştir. 
Mahkemenın bu kararı, hadı • 

seyi muvaffakiyetle te;rıh eden 
müddeiumumi Bey Hakkı Şükrü
nün iddianamesin'! aynen muta.. 
bık olarak verilmiştir. 

Verilen karara göre Tan gaze -
tesi başmuharriri Ahmed Emin 
Yalmanın Sabur Samiye hakareti 
sabit görüldüğünde'!. başmuharrir. 
le neşriyat müdürünün altışar ay 
hapislerine, ayni zamanda cürüm 
tekerrür ettiğinden cezanın teşdi.. 

Bir maden ocağı daha işletilecek 
Murgul madeninde mühim tesisat yapılarak 

bakır çıkarılması için bilfiil işe başlandı 

Yeni atölye ve fırınlar 3 senede 
bitirilecek 

Memleketimizdeki tekmil ma. 
d enlerden azami istifade temin 
etmek hususuncl;ıki maden politi.. 
kamızın tatbikatına muvaffaki -
yetle devam olunmaktadır. Kö • 
mürden sonra 2 ınci ve mühim 
m adenimiz olan •bakır• istihsa. 
liitının da arttırılması kararla~ -
tırılmıştır. Bu mtksadla zengin 
bakır cevherler'ne malik .,ıan 

·Murgul- mad~Pinin işleti!mesi 

için esaslı faallyete gcçılmişt ır. 

Murgul bakır madeninde mu • 
h;m yeni tesisat yapılacaktı~. 

Ezcümle izabe fırınları ve tuna 
aid atelyeler, kuvvei mulı.arr11<e 

santralı, açık hava maden ve bu 
işin icab ettirdiği içtimai tesis ıt 
viicude getirilecektir. Bu işin ni.. 
ha! projeler, tekı.ıik mürakabesl 

(Geko) firmasına verilmiştir. Bu 
sebeble Murgul bakır işinin mey
dana getiriln.esine bilfiil başlan. 

mış demektir. Murgul bakırı 1941 
b:dayetlerinde 'sti hsal edileced:. 
ti r . 

İlk senelerde bu yeni madeni
mizden her yıı; :ak riben <10• bin 

ton safi bakır eld: olunacağı fen. 

n! etüdlere istinaden kuvvetle 
tahmin olunmaHadır 

dile 'Yedişer ay hapislerine ve 116 ======================================================= 
şar lira para cezası ödemelerıne, 
ancak bu bu neşriyat amme men.. 
faatleri gayesile yapıldığından ce
zalarının indirilerek dörder ay 
yirmişer gün hapislerine ve 250 şer 
lira para cezası ödemelerine ve 
sabıkaları olmadığı için mahkı'.i -
miyetlerinin teciline, dişçi Avni 
Bayerle Recai Nzhe te gelince, 
Avni Bayerin bin lira verdiği ni 
iddia ederek çektiği protesto ile 
Ahmed Emine hakare\ ettiği, Re. 
cai N zhefüı de suç ortağı olduğu 

mahkemece sabit görüldüğünden 

Bayerin ü; ay hapsin-! ve 50 lira 
para cezası ödemesine, Recai Nıiz.. 

betin de b'r ay on b~ş gün hapis 
yatmasına, ve 2~ !ıra para cezası 
ödemesine, ayni zamanda Ahmed 
Eminin Baye:i tahkir ettiği sabit 
görüldüğünden kendisile neşriya~ 

müdürünün bire: sene ıkişer ay 
ve Recai Nüzhetl tahkirden de 
b<rer sene hapislerine, fakat bu 
hakarete Eayerıe Recai Nüzhetin 
tahrikleri sebebıyet vermiş oldu
ğundan bu hakarete aid 'fan mu. 
harririle neşriyat müdürünün 
mahkUmyietlerinin iskatına ve Ba.. 
yerle Recai Nüzhetın cezalarının 
tecil veya iskatm 1 mahaı olmadı.. 
ğına . Ahmed Em>nin Sabur Sa -
miye 100 lira tazminat ve 100 !ıra 
da vekabt ücreti ödemesin<0. Avni 
Bal'erle Reca; Nüzhet:n de müş -
tereken Ahmed Emıne 100 lira 
tazminat v~ 100 lira da v~kalet 
ücreti vermelerine, t~n1~1 ·zi kabil 
olmnk ijzere, karar Vl'rılmiştir. 

Karar Rcai Baban'ın gıyabın -
da \"erilmiş olm&sı hasebile Recai 
Baban mahkemelerin bugün t.ı -

tile girmiş olmaları hasebile nö
betçı mahkeme olan Ağrcezaya 

rn>•racaat edere•!< ~esrarı eski h2le 
getirmeyi tale>J etmiştir. 

Bu taleb kahı! edildiği tai<dir. 
de muhakemeyt yeniden ba~la.. 

n&cuk, reddolunursa acele itiraz 
yoluna gidilecektir Dava ayrıca 

temyiz de edilıniştir. 

Sıhhiye Vekili geldi 
Sıhhiye Vekili bn sabah Anka

radan .;ehrimiz~ gelmiştir. İktısad 
Vekili Şakir Kesebir de yarın İs. 
tanbulda bulunacak, yerli mal -
lar sergısir.b küşad resmini ya -
pacaktır. 

dm gülerek od1sından çıktı. Sa -
!ona geldL 

Ayşe: 

- İşte, dedi, evlenmek istiyen 
paralı bir mıi~teri. Haydi gel ba. 
kalım .. 

Naci Demirci : 
- Çöplerin iz yanınızda mı ha.. 

nım teyze? 
Diyerek bohçacı kadına yer 

gösterdi 

Konuşmağa başladılar: 

- Şakacı, bir zata benziyorsu -
nuz beyim! Şimdiye kadar dünya 
evine girmediniz mi? 

Naci Demirel kendıııi zor tutu
yordu. 

- Hayır, Hanım teyze, dedi 
henüz girm~dim dünya evine. 
Kısmet olursa sizin elinizle gire. 
ceğim .. 

- Tasarladığınız biri var mı 
beyim? 

- Henüz böyle bir kimse yok. 
s:zin elirLzin altında var.ıa, bana 
biraz açınız. \Tallahi hem korku. 
yorum evlenme!den .• Hem de be. 
kiır k2lmak işime g miyor. O ka. 

lstanbul gümrük Yeni Plakaların 
Kimyahanes,nin Takılmasına 
Faaliyeti Başlandı 
Vasati olarak günde 
''100,, tahlil yapılıyor 

Mali ""ne başı ve gümrü.k ko. 
!aylığı mü nasebetile son aylarda 

şehrimize hariçten get ir ilen mü. 

teaddit eşyalar meyanında; kim

yevi maddele;· de mühim bir mev
ki tutmaktadır. 

Bu münasebetle gümrük ktmya 
hanesinin işlerı ar tmıştır. 

Ezcümle; yaim~ bir ay ıçınde 

İstanbul gümrüğü baş müdürlüğü 

kimyahanesinde 3021 tahli l yapı l. 

mıştır. 

Bu suretle vasati olarak her gün 
clOO• muht~lif maddenin tahlili 
icra edilmiş olmaktadır. 

Tahsi 'dar ve tahsil 
mem•ırları kadrasu 

ge1di 
Finans Bakanlığı, 1938 fınans 

yılına aid tahsildar ve tahsil me. 
murları ı adcofünu v·il<İyetlere 

göndermi~tir. Defterdar ve mal -

müdiırlük!.,rı kadrolarını gelişi 

güzel tahsil::lu ve mesaisinden a. 

zami istifad,, edilir vazıyette olan
ların alınına;ıncla çok hassas dav. 

ranılacaktır. Defterdar ve mal - ı 
müdürle~ı tahsil memuı larile tah.. 

sildarların faydalı bıre: unsur ha
line getirilmesine çalışılacaktır. 

Maliye mürakıbını dö. 
ven adam bu lunamadı 

Maltepede yol 1<enannda baygın 
bir halde bulıınan maliye müra. 
kıbı Bay N evzadı döven Selim a. 

dında bir şahıs aranmaktadır. 

Selım henüz ele geçirilemem ş -
tir. Mürakıb ifade veremiyecek 
bir halde bulunmaktadır. 

dar usandım ki bu yalnızlıktan.. 1 

Ev sahibi Ayşe gülerek lafa ka. 
rıştı : 

Buradaki miişterilerimizrten 

birine göz 1<oyduğunuzu anlıyo -
r um amma. Bilmem .. Anlayışım. 
da yanılıyor muyum? 
Saraylı hanım sigarasını tellen. 

d irdi: 
- Buradaki müşterilerden mi 

dediniz? 
Naci Demırel kıs kıs gülü.yordu. 
Ayşe ilave etti: 

- Sizin karşınızdaki odada otu.. 
ran kumral hanımı .. 

Saraylı gözlprıni _süzerek: 

- Eh vallahi acırım size, beye. 
fendi! dedi. Bu sinirli kadınla ev. 
lenirseniz bir gün bi:e mes'ud ola. 
mazsınız! 

Ayşe kaşlarını kaldırdı: 

- Aman saraylı hanım, vavaş 
konuşıınuz .. Yerin kulağı vardır 
derler. Duyarsa işi bozarsın! 

- Hangi ış ni bozacakırı L'l"l ? .. 
- Ayol, a'llamamazlıktan p,e. 

lince. Bu ha'lım sirırlı <'Vhamlı 

bir kadındır Carın. ıkzr a'· ya. 

Hususi otomobiller, be· 
yaz zemin Uzerl .ıe kır· 
mızı rakamlı pllka 

tafıyacaklar 
Dahiliye Vekaletı tarafından 

verildığinL yazdığımız emir iıze. 

rine şehnmizdekı hususi otomo
billerle tıksilerin plakalarının 

değiştirilmesıne başlanmıştır. 

İstanbuldakı hususi otomobil
lerin plakalar: da; Ankarada oL 
duğu gibi beyaz üzerine kırmızı 
rekkamlarl.ı yazılacaktır. 

Taksi plakalarını'!. rengi ayni o. 
lacakttr. 

3 gündenberı evvela hususi oto
mobil sahipieri yeni plaklarını al. 
maktadırbr. 

Bulgaristandan gelecek 
yeni muhacirler 

Sağlık v2 Sosyal Yardım bakan. 

lığı ndan aldığımız mevsuk amlıl. 

mata göre bu yıl Romanyadan 12 

bin muhıcir getirilecektir, Ilu]ga

ristand•n da bir mıktar muhacir 

daha kabul edilmesı kararlaşmış. 
tır. Bunun dışında olarak bu yıl 

ayrıca rn•ıhacir getirilınıyecektir. 

İskan ~ene! direktörüğü, get'ri -
lecek mu na- ·irler~ aid progr.ım ve 

muamelderi ıkına! elmiştır. Mu.. 

hacirler bu yıl bi~inciteşrin bit -

meden ,,v<eı behemehal yurdu -

muza gelm:ş buluMcaklardır. 

Yugoslwyada!l getırilecek iki 

yüz bm rmhacire aıd anlaşma 

projesi >ıer iki hükumetçe tasdik 

edildikten sonra lazım gelen ic -

raata başlan.lacaktır. Yugoslav -

yadan gelecek ilk kafilenin 1939 

yılı temmuzunda yurdumuza gel

mesi düşünülmektedir. 

rın valizini alıp çıkar gider. 
- Merak etme yavrum o bura

dan bir yere gidemez. 
Ve Naci Demire le dönerek: 
- Uzun lafın kısası .. Ne demek 

istediğinizi anlıyorum, dedi, bu 
hanımı beğendııuz demek? 

- Evet. Fakat, benim beğen • 
diğimi ve on·Jnla evlenmek iste. 
diğimi kendisine s•kın sr.zdimı~

y in! 
- Niçin? .. 
- Öyle ya. Hele bir kere tanı. 

şalım .. Konuşalım .. Belki ahlak • 
!arımız, tab;atierimi7. birbirine uy. 
maz, Sonra siz de mahçub olur. 
sunuz .. Onun da canı sıkılır. 

- Merak etme, vanum! Biz 
böyle mahcubiyetlere. alışkınız. 

- Onu dü;iınün hiç olmazsa .. 
- Pekala. 
Ayşe önüne bakıyordu. 

Saraylı hanım, yenı müşteri _ 
sinden bır ~eyler bekler gibi du. 
rumsadı. 

Nacı D .• 11 u y.ıvaş~a saravlı 

har>ımın .ı , bır z para sıkı~tır. 
d1' 

(D<•nmı var) 

Çetin mes'efe .. 
Politika l!eminde ulan bitti 

şeyleri göz önüne ı:-etirirkeo ~ 
ları iki taraflı ı:örmek I ibıfll 5•· 

yor: Her halde bu zooıaoki kad~ 
dünya politika.,nın S<'bat~;:,oı

kararsız olduğu görülen za . ~ 
pek nadir olınu,ıur. n~ıtil şoı 
böyle bir kchanelte buhınıttalı f 
leceği keşfetmek davasına .J;a~ 
nıak, sabahleyin vünltı:JınÜI 

bir tahminin n~ımıa kad~ ~ 
betini muhafaz.ı edebi l eı·cğı ~ 
çok uzaktr. İşte bu korııts 
• . d d" ki ed hıidl . 
ıçın e ır cereynn en .. ıJ 

seleri de iki bakımdan gor• 

icabediyor: Evvela her Jı;ldi<' ~ 
çok heyecan verici bir renge bO~ 
oarak arzcdilmck isteniyor. J 
devletin diğerile a ras çabO 

'ıt 
açılıyor, çabucak bulunuyor. S1

11 
diye kadar bugün yarın siliibh 1' 
kavga çıkacağına dair az nıı k~ 
netler ileri sürülmü~tür? f ·J> 
hiç biri olmanu;tır. İşte bu b~ 
satı bir kere bıı bakımdan etti' 
rek iht iyat his•c,ini elden b• lo' 
mamak l&zım gelirken diğer ., .. 
kımdan da bug·ünkıi sulh vaJ'·ıı. 
tini göz önüne almak iktiza e 

1 
yor: Avrupa di1."ii.ınd iiren . ve~ 
biri hiç şüphesiz pek bil) uk , 

şıklıklara yol açn•nk i s tidadı C 
teren meseleler üzerinde iı"': 
mak, ara bulmak imkanlıttl or ~~ 
dan kalkmış de;(ildir Bund•0 

kaç hafta evvel. Orta Avrof" 

öyle bir vaziyet vardı ki Jıer ~ 
biribirini takip eden malı'.ılll~t ~ 
!alığı heyecana veriyor, ;stil< r 
endişeli gösteriyordu. Fakat f 
rüldü ki bütün o bedlıinan• 1 

minler bereket ve<sin asılsıJ j 
mışhr. Bugün gerginlii(in ~ 

ortadan kalktı~ını iddia elı 
doğru olamaz. Falo.aı göze ~9r; 
bir şey varsa o da her tarafta ıl 
Iaşmak için bir hareketin ,.af 
dır. • 

· ıil'' Geçen gün Fransır. BaşvcJıı 1 
söylediği nutlo.u•ı üzeriııd•11 ~ 
ıreçmeden İngiliz Başvekili d• jf 
vesile ile beyanatta bulund~· ı; 
giltere ile Fransa arasıııda hC~ 
sus ta teşriki ıne,aiden bah ıı' 

diii bu zarnanlarıln her iki d•~ı 
adamının sözleri nrosında dS ··r 'll birine son derece uyguııl'.11: ~ 
memek kabil değildir. ingılıJ ~W 
vekili kendi memlekctiniıt tı.el 
ettiği politikanın sulhu I<~"ıf' 
lendirınek olduğunu bir 1<rt• 1r 

ha söylemiş bulunuyor. J)abS .,, 

vel gene İngil iz BnşvekiJioi0 ı'I 
!ediği nu tkun tesirleri h iı lÔ .t 'rl 

. t· ı.: F B ekih mcmış ı """ ransı.~ a~,. , ""' .... 
yanatta buluomu~ oluyol'dtl· ~~~ 
di şayanı dikkat olan bir 11 'I' ,, 
varsa bu iki devlet adaın ıııı 111~ 
Ieri arasın daki nygunluğ'u ft. .ol 
matbuatının ehenınıi)etle ~·;,,~ 
mekte olmasıdn·. Netice ." ~l' 
şu keyfiyeti de görmemek ııt' ,~~ 
sızdır: Anlaşmak, uyuşmak• ıl 

,e 
lafları daima mahlut çerç' . 4'1 
dahilinde brnkmak yolund~1.,fıl' 
Ioma t faalivetleri Berliıı t9t·,,t-

.. -t11" 
dan da cevapsız knlınam•I< . ıl 

B günk. .. h 1 .. ııikb'" ,j u u a e gol"e . r 
ileri götürerek her mesel•''.'" ,I" 
yakında halledilive• cceğiıı' ., I 

ııır• • netmek ne kadar yanlış " 91• 
talıkta görülen nisbi sükİ111 ,I 
metlerini görn1en1ek de gene · 

lış olacaktır . 1ı/ 
r~· ·' Çekoslovakyada ekol '· 0 • 

dair hazırlanan ve beklen• ti 
1 111•" ·•' y iha yarın Pra~ıla par • Ji11 

verilecekt ir. Bugütıl cr İ.11 P;,, ,Jf 

aleminde en miilıim had i>~ "'" 
cağa benziyor. Bu çctiı: .. 1>;~,ıı ~ 
ledir. Fakat ortalıkta ı:" ' ıı<'' 
laşma arzularını daiınn 

katmak l azım ı?clmekt~·~ l)f J 
A HMED R;...., 

Sağlık Kupoııtı ./ 
. t0" ~ 

Bıı kuponun yirm• .1;~ .. 
top!dyıp idaremize getıı,C 
kuyuculanmız SON Ti>•" 

··ıe1•• J F'ın birinci smıJ mu ıı' , 
rı tarafından meccanc~" ,, 
edileceklerdir. KuP 011 • , 

gi.iıı ıdarehanem<zd' dt 
mektedir. 



livanları Bütün d niz 
er eydanında •• Vası aları 

ll:ıı gQr 1!.üreşçi~er~ de minderde Ehemmiyetle 
gormek ıstıyoruz ! 

tfeııı]ek·r · d Kontrol ed ı·ıı· yor ler " ımız e bir çok giireş- Haklı olarak; kendilerine mal 
ka~Pan ve .. Pehlivanlarımızın edilmek .istenen. (Para mukabi. 
Yet~l~d!l ekseriyct.k mağlubi. linde galibiyet kazanmak} ufutını 
~· Urlulınayau üç bulgar gü. kabul edemiyor bütün pclılivan. 
ııı· k ı halen islanbu'.da bulun- lanmız bulgarları er meydanında 
n • ladırJar Bulgar kültüı· erka. mekl eınektedirler. 
ladan bir zatın. 

Başta Tekirdağlı Hüseyin ol • 
ra:!İlr~ıın;_, tW-kiıede pa. malt üzere Kara Ali, Mülayim, 

ab:J:nde yeniliyorlar. Manisalı Halil, Yarımdünya Sü. 
Şekr ı,\r 

2 
lllde ki beyanatını bız hiç 

!' .. aınan kabul edemiyeceğız. 
rak::.k. Pehlivanı hiç bir zaman 
~ lllı Yenmek için para verme. 
ınış~~ Para ile de mağlub olma-

l>ehliv nı 
]jsan ku a arımıza karşı iyi bir 
'Öz.. llanmıyarak söylenen her 

un cev b 
Siz 1ı· . a ını vermeK hiç ~u::ihe. 

ızırn vaz·fem -zdir. 
lfaJen İ·• b 1 . 

lleı· •.an u d• bulunan Kıro 
din ı Ormauski, İstoyçef ve Kara 

road]ı- b l 
ııı,;ın:ı uç u gar pehlivanının 

Teklrde~ıı Hüseyin ve 
Mülayım 

'riirk ek~tıerinn diinu·eden önce 
rak Pelıı varılan ile karşılaşa. 
zıın~n kozlarını oynamaları la. leyman, Adapazarlı Arif, Baba -
l>roı · l:laber aldığımıza göre eskili İbrahim, Molla Mehmed 
ba~Yoneı Serbest giire~ müsa- pazar günii Bulgarlarla karşılaş • 
~ eı,- ~nı idare eden E. Önü Hal. mak istemektedirler. 
lanb~ ulga~ pehlıvanlarının is. Diğer taraftan Dinarlı Mehmed 

Her yapurda yelcu ade. 
di k adar tablisiy~ ke

meri bulunacak 
Emniyet Beşincı ve Altıncı şu. 

be Müdürliikleridenil niz~mları
na aykın hareket edenlerin taki.. 
bi husuSltna büyük bir ehemmi. 
yetle devam etmek'.edirler. Ez.. 
cümle denizd!'ki bildmle küçük 
vasıtalar sık sık Emniyet motor
larile konturol olunmaktadırlar. 

Bu konturollar neticesinde fazla 
yolcu alarak hilafı usul harekette 
bulunan bazı motorcular görüle. 
rek bunlara ceza kesilmiştir. 

Diğer taraftan Deniz Ticareti 
Müdürlüğü de limandaki büyük 
gemileri ve motörleri ani olarak 
muayene ve konturol ederek De. 
niz Ticareti talimatnamesine uy. 
gun olup olmadığım ehemmiyetle 
tetkik etmektedır. 
Ayrıca bilcümle deniz vasıta

larındaki tahlisiye tesısatı dahi 
sıkı bir surette konturol olunmak. 
tadır. ti~. da bırınci Sınıf gürt><cile b k 

""zle k ı ' - de u gür.?şlerc iştırak etme ar. Mevcut vapurları hepsini; ala. 
için fa . arşı %malarını tecim zusundadrr. 

• alıı ete girişmiştir. cağı yolcu miktarında tahlif.iye 
"Vruııa t.. Ayni z.anı.anda §ehrimizde bu.. kemer, simit ve aBtı bulundur. 

Slnt k urk kuvvetınin uçma- lunan Yeni Zelandlı Jorj Modri- malan, De;ıiz Ticare'i Müdürlü-
~~o iyi an..ıı dan pehlıvanla. 

, Bulgar .. ile il ne, Kara Ali meydan okumakb • ğü tarafırn!an kati s·.ıı:ette alaka. 
~~. ınaç~reşhc r e yapba- dır. darlara bildi!"ilmiştic. 
Y~ıoı - n c .cmmiyeti ir Vapurlardaki tahlisı"e sandal. 
~kt:ıg.ı tekzHı ve Tashıh ede. K . Aliye Bulgarlaı·la karşılaş • , 

~ mak sırası düşmezse Jorj Mod _ !arından kullanılmıyacak bir hal. 
Ürıııa ;! . . rinle maç yapacaktır. de bulunanlar da derhal değişti. 

ler haıc· ~ erız kı Bulgar güreşti- rilecektir. 
Çıkııı ikatın tamamen meydana Anide ortaya çıkan bu mesele 
~~ aııı içın bı: güreşi kabul ede. üzerine K. Ali Tekitdağlı giireşi 

1 

Şeref stadı 
Beşiktaş Şeref stadının üzerin-

deki levhayı indi~mişlt-r, yerine 

•Beşiktaş jimua<tik lmhilıü• ıba. 

resini taşıyan bir 1e,1ıa asmışlar. 

Neden ve .• ni~ı .ı":. Bunw1 izahı 
yoktur. 

Şimdi ikiye böliincn Be)iktnş. 

lılar kadar efi..l.ı umumiyenin 

malı olan bu hadisede kulüb ida-

r e heyetinin h:ıt'cketi manland1. 

nlacak h içbir kuvvetli sebeb ol. 

nıadığını söyleıniye biz de mecbu. 

rw:. Eserler, onL'lrl vücude geti-

rrn insanlaı·m ınalıd ll"lar. .Pir 

millet en çok es•• vermiş şahsi. 
yetleri ile öğiiıv, duyar, onlRnn 

{"ğalmasına ö~cu göster ir. Dün

yanın her tar.ıfınd:ı bu bö~· lcdir 

ve.. en mcder.I memleketlerde 
günün hemen her saatir.dc her • 

hangi bir saha üzerinde muvaffuk 
olmuş, eser vütuıle getirmiş bir 

başkasının adı anılır. ihtifal ya. 
p.lır. 

Durup dururken •Şeref• adını, 

onun vücude g<>timiş olduğu bir 

stad üzerinden kaldırmak yuka-

rıda işaret ettiğımiz zihniyeti in-. 

kir etmek, yııhuJ. da kavrama • 

mak olur ki, hakikaten acı ve 

garibdir. Bu Dl' \'İ hareketlerle bu 

yoldaki teşebbüsleri ve manc,,i 

hamlelt'ri kırdı;;mnn ve kadri na. 

şinaslığı telkin ctti"imizi bilme •. 
li~·iz. 

BÜRllAN CEVAD 
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Şehir meseleleri 
~~-~~-~~~~~~~~~~--~-

H ü k u tin azır
ladığı ucuzluk 

Henüz eğlence yerleri sahibleri 
bu ucuzluğu göstermiş değiller 
Hükumet bütcesinden yapılan fedakarlık eğ

lence yerleri sahiblerinin keseleri içio değildir 

Hükfunet, sinema, plaj "e di • 
ğer eğlence yerlerinden alınan 

istihlak resmini kaldrmışlır. A_, 
caba bu resim kalktıktıan sonra, 
bu gibi yerlerde tarifeler ucuz -
ladı mı? 

Bir arkad~Ja bu bahisler ÜZE'. 
rinde görüşüyorduk. 

- Ne münasebet dedi. Geçen 
pazar günü Suadiyede bir gazi • 
noya gittik. İki parça sıcak sandn
viç aldık. Bir lira aldılar. Gazino, 
pek kalabalıktı. Garsonla yüksek 
sesle münakaşa ~tmeğc sıkıldın., 
derhal lirayı v~rdik. İki dilim ek
meğin üzerine, sigara kağıdı ince. 
liğinde konulan peynire, bir lira 
vermek dünyanın neresinde gö
rülmüştür?. 

Eğlence ycrl~rirıin ucuzladığını 

:rannediyoruz. Halbuki bu ~ibi 

yerlerde istihlak resmi kalktığı 
halde, tarüeler:!e hiç de ucuzluk 
yoktur. 
Eğlence yerle:inin pahahlı " ına 

yalnız blr san ioviçin bir !irs.ya 
satıldığını misal getirmek kafi 
değildir. Diğer tğlence yerlerin. 

deki müşahedelenmni de burava 
kaydedelim. 

Bütün eğlence yerlerinde, bır 

şişe bira 70 kı.ı:u.ştur. Bazı yer • 
krde 60 kuruşa kadar veı·mekt~
dirler. 

Halbuki bir şi~e biranın fiatı 

SO kuruştur. 'ı'abii eğlence yet!e. 
rini işleten kimseler, birayı iah3 

ucuza satın alırlar. Böyle olduğu 
halde bir şişe birayı, ikı üç misli 
fiatla ne diye satıyorlar' 

Me'lıleketintizdc bira sarliyı -
tının artmasıoı ist.yoruz. BU-ayı 

herkes içmel.dir. Rakı rakı sar. 
fiyatı yerine bira sarfiyatı ka;m 
olmalıdır. Fakat bu fikrin tahak. 
kuku için cğl~nc~ yerlerindek. 
tarifeleri indirmek liizrı:dır. 70 
kuruşa bir şişe lıira satılırsa pek 
tabii olarak sariiyat ta azalır. 

Yazlık oteller 

Harb 
Herhangi bir ;.;'iin C'&'lct~Jeıin 

birinci uhifclerinc şöyle bir göz 
gezdiriniz her gi.u yeni bir lıurb 
havadisi ile kar~ılR~~raksınıı. 

•Almanya hava kuvvet ini alt ı 
bin tayyareye çıkarıyor•, •İngiL 
tere 15 yeni harb ı;eınhi dnlıa ı.,

nıarladı.•, •Valan~i~·a limanıntla 
bombalanan bir İngil iz tica rı·t ce. 

misi batı)or.• •Fr <t nko Barscıone 
doğru ilerliyor.-, •Çin tay~·arclerl 
dün dört J apon geınisini bo..tırd ı· 
lar.•, •Çeteler, an l..ayJıanva\· y•t

luna keo;riler.•, •llançikooda i'l!(al 
edilen yerler Rıı•y,.yo aittir.•, 

•Belçika ordusu, Frans17 htulıı

dunda.• 

Bn havadisleri d ;,n ~ıkan bir ga. 
zeteden aldım. Bu s•tırlan uku . 
duktan sonra 1933 senesinde ih _ 
tiyar kürenin sırtında sulh ve sü. 
kUnun tekarrür ctınis oldu•:runa 
inanır mısınız? Ve kani olur mu· 
sunuz ki cihan harbinin yorgun .. 
luğunu dinlendirmrk için millet. 
lcr kafi bir isayi devresine gir
miştir?-

Bu; için için devam rtmckle o. 
lan bir umumi luuhdir. Milletler 

eskiden biribirl~rile kavgaya tu. 
tu~madan evvel ~ ekdiı"icrinc kar
§1 muha~amatını kufi bir şekilde 
bildirmek için iHnıharb ederlerdi. 
Bugün artık iHnıharb yok. Sade 
harb vardır. 

HALK FİLOZOFU 

1 Dutluktaki 
H adise 

Barbaros' un türbesi 

Bu sene bütiin sa_vfiye~E'rdeki 

yazlık oteller d.:ılııdur. Bilhassa 

Ada otelleri pek kalabalıktır. Fa
kat otelciler bu . ağbeti gördük -

leri içın fiatları artırmışlardır 

Mesela bir otc~e g.ttiğin,z za • 
man yemek!, olarak bl • k,şiye 

bir odayı 3 lirayo \'eriyorlar. Fa- Müddeiumumi suçlula. 
kat bu tarife ote!ın kapısında ası-

ha1tilt~ Ve efkarı umumiye önünde herhalde geiecek haftalara hıra- H angi 
ı 1tıymetıcrinı gö~teruler. kılacaktır. Civarda istimlak edi lecek b inalar tes-

lan resmi tarifedir. Halbuki otel. rın Cezalandırı\m.,larını 
ci müşterid!'Jl fa7Ja para alm~k i
çin: 

istedi i S urlar bit olunarak kıymetleri m aliye 

y ! ~ a n b u 1da_yenj1j~1 E! r YıkıfocQk • ve tapu~a~ soruıdu • 

s\llıbahçede bir "terbiye park~,. ve kumka~ı - Buhususta mahallerin- 8uŞfkfaş C8dd0Slnln 00 ffi0fk0ZI ye. 
tanahmed sırtlarında da bır ''Arkeel0J1k de tetkikata bailandı • 

park " yapılacak Şehrim;z'n muhtel.1 semtlerin. rınde 
., en• b deki mevcut BizaM surlarından 

aç lac k olan yeni meydana 
güzel bir park da yapılaca' 

1 ahçe civarınd ' sur harrc indeki bir kısmmın yıkılacağını ve bir 

llrazide de, muazzam bi~ "'koşu kısmının da muhafaza edileceğini 

ı ŞehircIJ "k 
yeri,, tesis o lunuyo r 

. stanbuı ' ınüteh ssısı M. Frost, 
"nar i 

1 
da yapılacak olan yeni 

l>ar'- ş erı arasında· bir •Terbiye 
"ı· ıı . . ' lı!sisJn· e, bır de •Arkoloji park> 

llü_Jı~ muvafık gönnüş•ür. 
tasdik uınet tarafından kabul ve 
ebeııın:lunan imar p18nında da · 
hu, .,., Yetle lfaret olunduğu veç-

• •erh· de tesıs ıye parkı• Yeni Bahçe. 
1s olun•caktır. 

lanb l huyuı., u tarafında açılacak olan 
Yeni p Cadd. yollardan biri de; bu 
t r •rka methal teşkil edecek. 

llu Yol· 
ıoııra ,.' Ak aray meydanından 
1. • ı Cııi. B 
"ı• llda ahÇ<! •Terb;ye par. 
lir, n geçer k sur ara gidecc k-

İlıı ye . • nı ı·o1 "'Ye Park ur. Aksaray ile •Ter. 
l:tııiş 8~• nrasındak h~r 2 tarafı 

n,. larıa lahd.t olunacaktır.! 
~Yol ·· 

~-<llar- balı l.:Zertnd>! b.ılunac:ık bi. 
' Çeler içı.oö.e -0lmakla be 

raber; binaların arasındaki mesa
fe; 60 metreden az veya çok da 
olmıyacaktır. 

Yeni yolun •Murat paşa• camisi 
etrcfınd!lkı kısmında ağaçlı bir 
saha da tesıs olunacaktır. 

Ayrıca; bu caddeden kale bari. 
c!::ıe çıkınca kale harici şo>e3ıle 

birleşecek noktanın karşısında 

eraz.i tesviyi? olunarak yeni blr 
ckoşu yeri• de tes;s olunacaktır 

Bu koşu yeri bittikten sonra her 
türlü atlı müsabakalar Veli Eien. 
di çayırı yerine burada yapıla. 

caktır 

•Koşu yeri• nin methal de kale 
haricinde!<i bu noktadan başlıya
caktır. 

cArkeo!oji> parkına gelince: 
Bu park; Kumkapıdan Sultan3h
met camısın·n arka51ndan denıze 

doğru utanacak sahada tesis oıu. 
nacaktır ve Yeni kapıda yapılacak 
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!la a~ 1:.ır net aldı. bunları fcvkalbe~er bir kudretle 
1 Şın.ı , ~~il kıyafeti pejmurde. metin gözüknıeğ" çalışarak başa•. 
lt~llarıııdan •arı gayı tabii. ağzının dıktan ;;onrn kendisini çılgın gibi 
ltaran1ı1t sal alar süzıilen bu dıprı attı. Deniz kenarına koştu. 

di<! bale· 1ı gtnç adam Suad Boğulacaktı. Hava almağa ihtiya. 
'ta · cı vardı. Bir düdük sesi duı du. 

r'alt t '1Ç 'Ydır ' :ıd şu lı::ıciik İstanbul post3sı gelmiştı. Bir 
lıetınlf u un 1 ) arı ) rıy a ka:, • saat sonra gidcctkli. Birdenbire 
tauır. vaziyette dclaşmak • geri döndü. 

İlir Halkevinin önünden arabasına 
\' ı:ec Yarı•ı ( ··J dan k.ıçtı. atladı. 
liaYır ş bor k.._ ı mı•.. Atları ins.ıfJızc;ı karnçılıyarak 
Q ... çiftliğe geldi. Yalnız şapkasını ve 

ltaı gec Ka rd 
~ vı e Sa"' ile İlhan 

"'ıc! Pi., lor. ndl ev :tiler. 
dı. \' onları b rb'rlerine ver 
k ~ .,. 'le k -
Ocası ~ end' el 'c Semra ile 

ac Yı ha ış-ırdı. Bütün 

paltosunu aldı, bıc de masasının 
gözünde üze:ine titriyerek sak • 
ladığı küçük bir paketi.. Bu pa • 

kette rom3nuı müsveddeleri, bir 
resim ve bir solmu~ karanfil var. 

evvelce yazmıştık. Bu hususta 

icap eden tLtk'klere geçilmışitir . 

Evveıa · rnevcu: surlann mahal. 

lerinde ıetk\k•t _ apılarak vazi. 
yetleri tesbit olunmaktadır. 

Tekmil •-urlarııı tesbit: bittık. 

ten sonra; •Esk_ eY.!rleri koruma• 

cemiyetinden liızımgelen izahat 

talep olunara;. bunlr.rın tarihi 

kıymetlerin~ göre hangisinin )'1-

kııp, hangilerini bırakılaeağ•·veya 

tamu· olun3cağı kat'i surette belli 
olacaktır. 

olan At3türk esplandındından iti. 
baren deniz kenarını takiben yeni 
bir gen;ş cadd~ de; bu parktan ve 

Saray burnundan geçerek Emin 
önüne gelecektir. 

Bu uzun yol; Emi.1önünden gö

rülecek ııanarcımalı fakat sahasm. 

da İstanbulun başlıca güzel veca. 
z.ibeli bir sahasım :eşkil edecektir. 

dı. Resim ve kararın. Semraya a • 
;ddi. Tekrar arabaya atladı. At -
ları çatlatırcasına koşturarak is • 
keleye indi. Bir çaparla vapura 
gitti. Ve ... 

Paltosunun lslak yakasını kal. 
dınnış!ı. Beyninin ortasında ha • 
tıraların, hil:iisclcr'n yelpazeledi . 
ği cehennem alev alev yanıyordu. 
Ve bu cehennemd~ yanan hatıra 
sahibleri içinde kül olan yalnız 
kendisi •di. Dü5ünüyordu. Bapnı, 
şaşaklarını ell~ri arasınd~ sıkarak 

iflas eden haftu·"n :ı son faali • 
yetile hatırlamağa çalı~;yrırdu. 

İlhanı babasından kardeşine is.. 
temişti. Uhandan da bunu nıüte • 
akıb bir mektub almıştı. Üç satır. 

•Benimle çok zalimce alay ettin 
ve intiksmını adın Suad! .. Fakat 
y·ine senin için isteğin~ cPeki!• di.. 
yorum!• 

Düğünden bir akşam evvel çift. 
!iğin en tenha bir kö~sinde deli 
gibi dolaşırken bir gölgenin çit • 

Beşikta~ vapur fakele'i civarın. 
daki şaniı Türk denızcisi (Barba. 

ros) un .ürbcsirnn ctrafıı'1n açıla. 
rak meyd~nı çıkarılması a!Tl.:!Ji. 
yesine bu hafüı i~'.nde başlana
caktır. 

Evve1'ı türbenin avlusundaki 
eski Bc~iklaş muhafızı 8,7 Hasan 

paşanın türoes: ile diğer mezar. 

lar; Yahya Efendi derg<'Jıına nakl 
olunacaKtır. 

Aynca; hazırlanar. pliin muci. 

hince, türb~ yanıarındakı tütün. 
cü, kunduracı ve şekerci gibi dük

kanlarla d;ğer binaların istimlak 
muamelesine de başlanılmıştır. 

Birer birer tesbit olunan bu is. 

timlak cd:Jccek yerleriı: kıymet. 

!erine ait kayitlcr tapu ve Maliye 

dairelerinden sorulmuştur. 

Tahsis.1t temin olunur olunmaz; 

bunlar :stimlak olunarak yıkıla. 
caktır. 

lerden aştığını görmüştü. 

Bu bir hırsız olmalıydı . Melıtab 

· vardı. Dikkat edince gi\lgenin 
fötr şapk3iı bir insan olduj\unu 
farketti. Koşt\l. Meçhul şahıs kaç. 
mağa başlamış!.. Önkd;, 

- Durma?5t.n vururum! 
Diye haykırdı. 
Gölge kesilmışti. 
-Vururum! 
Tehdidi üzer:n ~ durmağa mcc. 

bur oldu. Suad yanına yak:aştığı 
zaman yakasın~ uzattığı eli açıkta 
kaldı. K"lSkatı kcs<:J:. 

Çünkii .. 
K:ırşı>~;ıd.ı1<i meçhul şahıs .. 
Semrlnın kocası, 

Naci id~ 
- Ne arıyorsunuz siz burada? .• 
Naci, Suadin ellerini yakalıya. 

rak: 
- Yalvarırım Suad Bey beni e. 

le vermey.n, buraya geldiğim bel. 
li olmasın! 

Diye yalvarmaifı~ başamıştı. 

Bu suktle açılacak olan meyda
nın orta yerine bir de park yapı • 
larak Beşiktaş tramvay caddesi. 
ninen gü?~l ve merkezi bir mev
ki de güzeile~Lirilmiş olacaktır. 

Hukuk 
Talebelerini 
Teşvik için 

Güzel cevaplaı 

neşr0lunacak 
Hukulc Fakültesi eleme imti. 

hanlarınJ~ çok iyi cevap veren 
talebelerin ceva~laı ınm bir bro
şür halinde tabedilerek neşrolun. 
ması kararlaştırılmıştır 

Bu suretle çalışkan talebelerin 
isimleri t3.nınmt? olacağından; 

gençleri ıeşv;ı<: etmeğe sebep ola. 
caktır. 

- Niçin geldiniz buraya? .. 
- Karım için .. Onu hala sevi. 

yorum 5uad Bey .. Sıze kaçtığını 
zannettim. Kalktım İstanbuldan 
buraya kadar geldim. Bi.r hırsız 
gibi iki gündür saklanıyorum. 

Çiftlığiniıe gidlp hiç olmazsa 
onu siz;nlc gorırek, sesini lşitmck 
istiyordum. Şayed sizinle ya~ıyor. 
sa müsterih olacaktım. 

Bedhah t koca hıçkıra hıçkıra 

ağlamıştı. 

- Bilmezsiııız Suad Bey onu rıe 
kadar seviyorum. Yalvarırım bed. 
baht etmey:n .. Bütün fenalıkla -
nna rağmen o iyi bir kadındır. 

Bu bekl~nmiyen mizafiri kö~ke 
getirmiş mi><ifı: etmiştı. Temin et
mişti ki, Semrrl le araları'ld1 ye. 
niden başlnmış hiçb:r şey yoktu. 
Genç kad :ım biıtün evvelce tek
liflerini ağlıyarak, ısrarla yap • 
tığı teklifleri reddetm·şti. 
Düğün gcce'l sapsarı j·üzile or. 

tada dolaşmıştı. Nasıl ayak:a du -

- Üç lira amma, bu oda için 

değil , diye fiatı eı1tırıyor 

Belediye tarafırdrn tasdik edL 
len tarifede, odalara göre ayrı bır 
fia t olduğuna dıur bır kayıd yok. 
tur. 

Demek oluyor ki, elde rcsıni bir 
tarife var. Bir de tatbik edılen ve 

matbu olmıyan bir 1arife var. Be
lediyenin bu gıbi tuhaflıklara 

meydan vermemesi lazımdır. 

Eğlence yerlerındeki tarifPl~ri 

sıkı blr surette kontrol etmeliyiz. 
Bu gibi yerlerde önüne gelen 
müşteriyi soyan gaz;no ve otel 
sahiblerine ceı.a V!'rmek .cah e. 

der. Çünkü bır olElri v~ gazino -

cunun ihtikar yapma<ı, ıann~(ti. 
ğım:z kadar küçük bir cürüm de. 
ğildir. Otel, ganno ve bu gibi e[;
Jence yerlerinde yıpılan ıh!ikara 
o memleketin J.ıahelı bir merol .> • 
ket olduğu kanaatıni doğurur. Bır 

kaç gazinocunun bu gibi h~<c 
ketleri yüzünden, Türkiyenhı eğ
lence yerleri psbalıdır. Orahra 

seyahat edilme3, diye ortaya bir 
hüküm çıkarsa bundan gazino • 
cular değil, memleket ziyan e. 
der, Demek oluy,>r ki bir gazino
cunun işlediği ıhtikar cürmü, nğ. 
beti itibarile, tıwvn bakımıl'dan, 
memleket aleyhine bir propaı;an
daya sebebiyet vermektedir. 

Bu gibi propac:~ndalara mey • 

rabildiğine hal«i şaşıyor, hele Sa'lli 
ile İlhan elini öptüklerı zaman 
nasıl olup da onların alınlanna 

ıztırabla yıkanmı1 birer şefkat bu. 
sesi kundurabildiğıne hiııi hayret 
ediyordu. Naciyı de gizlice düğü. 

ne getir:n:ş, bahçenin kağıd fe _ 
nerlerle süslii bir kcşcsine s:.kla. 
mı~lı. Bir aralı!: Sernraya o köşe. 
yi göstere;ek: 

- Senı>ıle konu§mak istiyorum. 
Git orada ne yapman ve ne yap. 
mamız !5.ıım geleceğıni sana söy. 
Jiyeceğ;m! 

Diyer~k genç kadını gön enn i -
tı. Kendi de arkasından ağaçları 
dolanarak oray·ı giım'.ş saklan -

mıştı. Sem•;ı kar§ısınd;1 kocasını 

görünce bir saylu k0parmıştı: 

- Na.c ... n(' i .n Vilr bur .ia .. 
Ne arı >rsı~ıı 1 •• 

Kocası sevinçle) C"i 1 erı 1e s rıl • 
ffilŞ~L 

- Senı Seırra !.. 

Mevle~ihrw~ kapıdaki dut balı. 
çesıne roüs3:ıd sl:ı: giren kmlınları 

mezkür b!h<; sahıbi ıle karısını:ı 

jandarma karakoluna şıkiyet ct

mesı yıizündım Çlklıgı'lı Wf ılfıt le 
haber v rd ğ:miz had sen n mu. 

hakeme ine dün Asliye İkınci Cc 
za make::nc,ınd0 dev~m ed ,[mi• • 

tir. 

Dünkü ce.sede • fo<ldeıumumi 
iddianamesını okumuştur. 

Bu iddia ile; suçlulardan İsrnail 
Hakkının Mevlevihane 1'.apı jan
darma karakol kumanda nın ,.a. 

zife tsnıısınd;ı tok.tlamasın:lan 

tecziye olunma,;ı ve p·J!is Kennnın 

dahi tabJnc~ ill' tehdit suçu sabit 

olamadığında bu htısuS1? bcracl, 

islenmiş yalnız muma.lcyh Krn-

nın davacı Kem va karısı Nurı. 

yeye haluret ctıncsındt>n tC'czi e
si talep ohınmu<tur. 

Mahkeme; kararını bildirmek 

ve suçluların müdafa:ısmı dınl!'. 

mek üzere 22 tfemrruz cunıa Sllnfı 
saat (12) ıyc bırakılmıştır. 

dan vermemek ıçm. herh.ılde b r 
liraya sandovic sa!tırm3nıak, ta .. 

rifeler: kontrol e~mek !azı iır. 

Çünkü bu tarifeler;., tatbik ed !. 
d'ği eğlence ycr1eri, gaz.invcula. 

rın değil, bıı ıntmleketiıı malıdır. 

H . .ı\. 

- Kim fetirdı seni buraya 
Naci? .. 

- Suad Bey: ... 

Semra her şeyi anla•nıştı. Sua

din dediğıni yapmak 15zımdı. Kol. 

!arını kocasıuın boynuna doiadı. 

İki çift durlak birblrine kenctlen. 
di. 

Suad luçkırıırıı:: gerı dor •ü 
(Devamı ua r) 

• AÇIK l\ItnABERE: 

İst~nbul erk '< 1 se~i talehesr.. 
elen Bay Fi•ıız 

1- •Deli ı;un!iı, • bu sa•ır!arı 
ok..ıduğunı. g·;r.iin rt .. s, \, tır 

oltcaktır Ki•a 1 ~l -d lıazı 

~J.!l!"'" +a~ır. ı~la a rr 

cumlele1·inıze '"i <ı<.ır ederim. 

2 - Tialısdt r ı ~·-~ı rı gön. 
-der n~z. 

Nu • Sa - Co. 
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~ iç bir şey 
_o!_mamış gibi 

Korıt ile 
arlık 

Kontesin arasında 
mes 'ele kalmadı 

TEHDID DAV ASI DA SUKUT ETTi 1 
Londrada aid oıduğu mahke -

meyı çok meşgul eden bir dava
dan biıı<"Ç gün evvel •Son Telg. 
raf. etraflı bir ourette bahset -
mişti. Danimarkalı bir Kont ile 
aslen İngilız olan zengin karısı a
rasındaki bu davada Kont Re -
ventlov karısını tehdid etmekle 
maznun IJulunarak mahkemeye 
getınlmıştı. Mahkemede iki ta -
raf vekıllerınin dediklerı ve sor
dukları suallere ılınan cevablar 
o•nlenmiş. alt tarafı başka bir 
~ııne bırakılmıştı. Yeni ı;elen İı1. 
gılız gazelelerın'.le görüldüğüne 

gore mahkem<? bu sefer doğru -
Ti n doğ.uya ık. tarafın vekille • 
r n ı dinlemeğe karar vermiş ve 
bunlar dinlenmıştir. 

Kontes.n avubtı söz alarak 
Pvvel:i demiştir kı: 

D:z mahkemeye tehdid edil. 
d•gımiz çin geidı.c. Kontes koca. 
"' tarafından tehdid edilmiştir. 
Bunun üzerine gerek hayatına 

kasteıii!eceğinden veya vücudü. 
nün bazı yerlerine bir zarar gele. 
ccfıinden korkan Kontes mahke
meye müracaat etmiştir. Fakat 
Kon tun ,·ekili : le aramızda her 
şeyi açıktan açığa münakaşa et. 
tikten sonra vaziyette büyük bir 
değişiklik görülmüştür. Kont 
muhakeme neticPoine kadar Kon. 
tesin bulunduğu konağa gitmiye
ceğine dair söz vumiş, mahkeme 
bunu taahhüd etmiştir. Şimdiye 

kadar sözüne de riayet etmiştir. 

Bundan başka yalnız Kontesin e
vine gitmemek değil, onunla baş. 
ka b'.r yerde de görüşmemeğe, 

kendisine mektub ve saire yol -
lamamağa da söz vermiş bulun. 
maktadır. Dediğim gibi şimdi ar. 
tık vazivette büyük bir değişik
lik vardır. Beni kendi tarafından 
vekil olarak mahkemeye gönder. 
miş olan K~ntesı temin ederim ki 
kendisine Kont tarafından hiçbir 

ziyan gelmiyecektir. Bunu temin 
ederek neticede aksi çıkarsa bü. 
t· rı m~s'uliyet' üzerime almağa 

'·azırım. Muhakemenin geçen cel
'ıelerinde <ıiiylendiği üzere Kont 
telıdid etmiş olduğu iddia edili. 

karısı Kontesin yüzünü berbad 
edeceği:ı i söy liycrek kendisini 

bokasına mensub bir centilmeni 
de öldüreceğini, ondan sonra da 
kendini wraca~mı söylediği ileri 
sürülmüştil. Bir de küçük cocıı

ğunu İngıltereden harice götü -
rüb çıkaracağını da söylemiş de. 
niyordu. Fakat Kontun karısını 

tehdid etmed:ği anlaşılaıa!ctariır. 

Bundan sonra Kor"un \•ekili söz 
abrak demi~tir ki: 

-· Beni \'ekıl olarak mahk•me
ye gönd•rmiş olan Kont hiçbil' 
zaman karısını t"hdid etmi~ de. 
"ildir. Onun hayatına suikısd »t
miyercği gibi her suretle ona bir 
ziyan ;ıetirecek ele değildir. Kon· 

tes'ıı velcili ile aramızda bu ci. 
hctlcrde tnmamile anlaştık. Hiç 
bir şort vı· kayıd olmıyarak an. 
!aştık. 

Bundan sonra çocuğun vaziyetı 
mevzuu bahsolmuştur. Kont lı:ü

çük çocuğun anasının bulunduğu 
yerde kalması muvafık olmadığı. 
nı ve çocuğu alacağını söylemiş 

diye iddia ediliyordu. Bu hususta 
Kontesin vekili demiştir ki: 

- Kontun vekili bana çocuk 
hakkında da teminat vermiştir. 
Kont anasının bulunduğu yedn 
çocuk için uygun olmadığını söy. 
!emiş degildir. Yalntz demişfü ki: 

- Kontesin bulunduğu muhit 
çok zengin bir muhıttir. Çocuğun 
böyle zengin bır muhitte yetiş • 
tirilmesi doğru olmıyacaktır. İş. 

te Kon tun noktai nazarı bundan 
ibaret olduğu anlaşılmıştır. 

Fakat karı koca arasına girmiş 
üçüncü bir kimseden, Londra ki.. 
bar alemine mensub bir centil -
menden bahsediliyordu. Bunun 
kim olduğu pek mahrem tutul _ 
maktadır. Bu genç centilmenin 
de vaziyeti mahkemede Kontesin 
vekili sözüne devamla demiştir ki: 

- Kontun vekili tarafından ba.. 
na verilen teminata göre karı ko
ca arasında esrarengiz bir ~dama 
taallük eden bir cihet de yoktur. 
Çünkü karı koca arasındakı ih
tilaf zaten o adamla tanışmadan 
evvel başlamıştır. Diğer taraftan 
servete müteallik herhangi bır 

meselede burada kanunun hük. 
müne giremiyecektir. Kont ile 
Kontes zaten DJ,,imarka tabii -
yetinde bulunuyorlar Bunlar 
Danimarka kanunlarına tabidir _ 
!er. İngiliz kanunlarına değil. 

Bundan sonra hakim artık mu. 
hakemenin net:celendiğini bıldi
rerek demiştir ki: 

- Müessif olan bu davanın bu 
suretle neticeknmiş olması pek 
arzu edilen birjP.ydi. 
Karı koca araeında bir mesele 

kalmadığı ani ~şılarak Kontun 
karısını tehdid ettiği de sa'i' oL 
madığına göre K0ntun hiçbir su. 
retle mes'ul olmıyacağına karar 
verilerek bu dava da böylece bit
miştir. 

Göbeklenmek 
Tehlikesine 
Karşı.. 
N eler gapmak 
Lazım .. 
Şişman olmıyanların bile kadın 

olsun erkek ol•un, karınlarının 

lüzumsuz ve çırkin bir ~ekilde şiş.. 
!iğini, l.e!e biraz y~şl<nıııca gö. 
beklendiklerini çok görüyoruz. 
Bundan korunmak sihhat için de 
cstetık için de bir horçtur. 

Beli inreltme:c zannec!ild;ği ka. 
dar kolay bir iş dc[:ıldir Sırf be. 
!ini inceltmek gayesi 'e zayıflama 

De'i,. d•ışiindü, düşündü, genij bir nefes alıncı. 
ya ,.e Ferhundenin gözlerindr-;;i ilahi meş'alcni~ tu· 
tu;-tı: rduğunu hbsed;nciye kadar düşündü. 

Oı .dan sonra : 
- H1yıı. Karım bana hıyanet edemez. Yalan ... 

Hep.i yalan, hepsı desise : 
Derlı. Ve ..• Kahvenin son yudumunu da içti. 

Tekrar çoc•ığu :.ueağına bastrdı. 

HIKAY~ 
- =-:: ·- ~ 

imparatorluk yolları .. 
INGIL TERE - ALMANYA Nefret Aşkın 

istik balda • 
flAle birbirlerinin 

düşman 
karşısına T omurcuğudur· 
olarak ~ıkacaklarmış 1'~zan: FiLE 

. Yalnız ~ngiltereıU_n müdafaası değil, İngiliz j nevralar Avrupa tarafından fngiltereye yapıla· 
ırnparatorlugunun mudafaası mevzuu bahso~ · ı c:ak bir düş:nan ihraç hareketine karşı müdafaa 
ıı:aktadır._ Bu~_a ~air ?lan her türlü_ tef~rr~at In- ı vasıtalarını tecrübe etmek için yapıldı. Buna 
gılızler ıçvı. buyuk bır ehemmıyetı haızdır. Ge- kara, deniz ve hava kuvvetleri '~tirak etmiştir. 
çen gün Manş Denizi sahillerinde yapılan ma- • Resim buna dair bir sahneyi göstermektedir. 

- E sen delisin Macid. 
- Hıç de değil sadece kel)dime 

dehşetli bir itimadım var o ka. 
dar sanma ki güzel olduğuma ina. 
nacak kadar kendmı beğenmiş bir 
herifim. Suratı buruşmuş bir may. 
mundan farkım olmadığını her • 
kesten evvel kendım bilıyorum. 

- İngilterede yapılan askeri ma. 
nevraların üzerin:len çok geçme. 
di, en ziyade İngiliz ve Alman 
gazetelerini uğra~tıran bir deıli· 

kodu daha çıktı. Avrupanın dl. 
ğer gazetelerine de sirayet eden 
bu dedikodu ehemmiyet verilmi. 
ycek gibi değildir. Cünki; Alman
ların İspanyada ne gibi maksadlar 
takib ettiğine dairdir. Yeni gelen 

Avrupa gazetelerinin sütunların. 
da ehemmiyetli bir yer tutan bu 
dedidokuduyu hulasa etmek la • 
zım geliyor: Londrada çı!<an Nevs 
Kronik! gazetesı heyecanlı haber· 

!er vermekle tanınmış gazeteler • 
dendir. Bu gazete öğrenmiş ki 
Alınan Generallerinden fon Re
ihnau nazi fırka.>ının ileri gelen 
adamlarından mürekkeb bir top· 

lantıda Almanyanın İspanyada 
takib ettiği maksadları olduğuna 

dair izahat vermiş. Bundan anla.. 

r~· 

' 

~ıldığına göre Almanlar hem İs. ı 
panyada, hem de Portekizde bir 
takım emeller besliyorlar. Alman· 
lar bunu tekzib ediyorlar. Alınan 

gazeteeri Londralı gazeteye hü. 
cum ederek böyle bir haberin 
Moskova tarafından ortaya atıl

mış olduğunu, Lonclralı gazetenin 
de buna alet olduğunu sciyliyerek 

rejimi yapanların hayal inkL~arı
na uğradığı sık sık vakt oiur; 
çünkü, ekseriya, be''!e toplanmış 
yağlardan ziyade. <•ahi bır men. 
şei olan ve gıda mahrumiyetin
den mütevellid bir miyde şişkin. 
!iği mevzuu bahistir. s;iylc bir va. 

ziyette en iyisı doktora müra~aat 
etmektir. Biraz istir•hat, '·ünycye 
uygun bir tedavi usulii, belo bir 
kaç santimetre ince•tıneğP yeter. 

Belin kalınlaşma:-ına se1,~p olan 
şey yağ fazlalıi\mda'l ziy~de fena 
bir teneffüs itiy.ıd"iır 

• • • • • 

İngiliz erkllnıharbiye reisi 

manevralaruıda 

rivayetleri tekzib etmek istiyor· 

!ar. Fakat bu sırada yine bir te-

sadüf eseri midir, nedir?. Alman. 
!arın Frankfurter Zeitung ismin
deki gazetelerinin Romada bulu
nan muhabiri de bugünlerde ga.. 
zetesine yazdığı malümatta İtal

yanın İspanyada hakiki bir takım 
maksadları olduğunu söylemekte. 
dir. Bu muhabir şayanı dikkat o. 
lan yazısında aşağı yukarı şciyle 

diyor: •Azacık düşünülürse anla
şılır ki bir Akdeniz dev le ti olan 
İtalya için Avrupanın cenubu 
garbi tarafı kimin tarafından ida. 
re edileceği meseıt•! mühimdir. 
İtalyaya dost olan milli bir hükO.. 
met tarafından r.ıı, yoksa İtalya 
nüfuzuna aykırı bir cereyan ta
rafından mı?. 

Avrupa tarihinin dönüm nok • 
tası İspanyadadır. Son karar as.. 
keri muzafferiyete tabi değildir. 

Bunu takib edecek milli inkılab
dadır. Bununla beraber askeri 
askeri muzafferiyet bunun şartı. 

dır. Ortaya çıkan lakırdıları bır. 

birine karıştırmadan sıraya diz
mek lazım gelirse şöyle demek L 
cab •diyor: 

1- Yukarıda bı;hsedilen Alman 
Generali Almanyanın İspanyada 
ve bir de komşusu Portekizde 
bir takım maksadlar takib ettıği. 
ni nazı fırkasının adamlarına u
zun uzadıya izah etmiş; 

2- Bu haberı evvela Moskova 
tarafı ortaya ~ıkarmış. Sonra 
Londralı gazete de General•rı a. 
dını söyliyerek bahsi ortay~ at. 
mıştır. 

3- Almanyanın maksadı ne
dir?. Akdenizi Fransanın ve İn. 
gilterenin yollarına hrutinı olan 
yerleri ele geçırmekl. 

4- İtalyanın İspanyada yerleş. 
mek maksadı olduğu yukarıda a
dı geçen Alınan gazetesinin ma _ 
nalı sözlerinden anlaşılıyor. 

• ·l 

5- Ortada İngilizlerin canını 
çoktanberi sıkan bir mesele var. 
dır: Cebelüttarıkta İspanyanın 
elinde bulunan yerlere, Almanlar 
büyük büyük toplar getirerek 
yerleştirmişlerdir. Böylelikle bir 
gün oradan İngilizleri her vakit 
tehdid edebileceklerdir!. 

İşte ortaya şimdi böyle bir Al
man Generalinin bahsi de çıkın. 

Devamı 1 inci sahifemlzcl• , 

- O halde bu kadar güzel bır 

kızın sem sevınış olmasına ih ti • 
mal vermek dedığim gibi ancak 
kaçıklıktır. 

- Dınle! Bıraz evvelkı nıüka • 
lememıze ~ahid oldun. 
Evet! KulaKlarımla da onun sen. 
den nefret ettiğin: ışıttiın. Yüzü. 
ne karşı savurduğu küfürlere se
nin nasıl tahamn1i.ll ettiğine şa • 
şarken bır de onun,tarafından se. 
vildığını ıddıa e:meğe kalkışman 

doğrusu zekiind3n insanı şüphe 

ettirecek kadar gülünç ve mana _ 
sızdır. Hatta daha ileri vararak 
dıyeceğim iti sen . onu sevivorsun 
ve nefretini bile hüsnü telkki et. 
mek mecburiyet' nde kalıyorsun. 

- Sözüme iyı dikkat et &rka _ 
daş. Vehbinin kerrakisi öyle de. 
ğiL Biz bu işlerde yuğuruldıık. 

Sen henüz gençsin. Aklın ermi -
yor. Hangi kadın tasavvur ede _ 
bilirsin ki çıldırasıya aşık olduğu. 
nu bir adama oluorta ve herkesin 
t~nde söyliyebilsın. Kadın kolay 
kolay dize g~lmez. 

- Eh senin neyini sevsin kız _ 
cağız. 

- Zorla adamı kötü kötü söy. 
leteceksin. 

Ben demıyorum ki benim güzel 
kaşım, gözüm için ben; seviyor. 
Zaten kadın kısmı erkekte ince 
kaş el.!i göz aramaz. 

Kadınlar sevmek içın enteresan 
adam ararlar. 

Bunu sana öğünmek için söy -
!emiyorum. Fakat ona karşı o ka. 
dar acayib davranıyorum ki onun 
küçücük miniınencik kafası bir 
ressam paleti kadar hu rengarenk 
değişikliği kolay kolay anlıyamı _ 
yor. Bazan sevı~or görünüyorum, 
bazan müsta/inl, bazan llikayd, ba. 
zan çılgınca aşık, bazan düşman, 
bazan dost. Velhasıl onun ;çın 

bir muammadan başka birşey de. 
ğilim. Sonra ben belki de dünya. 
da misli bulunmıyacak kadar gü. 
zel bir kızcağızın katır surıttlı ve 
yaşlı bir moruğa aşık olup da o. 
nun uğruna ne fedakarlıklar yap. 
tığını, günlerce gözyaşı döktüğü. 
nü gözlerimle görmüşümdür. 

- Kafi! Buraya kadar belki de 
haklısın fakat bu kızcağız senin 

Sultan Hamid devrinde 
Zindanlar, sür giinler 

Ve s ü r ü len l er •.. 

l 
Yazan : ZIYA ŞAKIR 

BUyUk Ust ad bu fevkalade meraklı ve heye. 
can lı eserin i Son Telgraf için hazırlıyor 

hıs etti. İlk şüphe, ilk !ıiyanet haberi, ilk kudurgan 
vesvese ve bunun cephesinde ilk sar'a bu tuğyan, bu 
azab her kocanın hakkı ve en kuvvetli olduğu dava. 
dır. 

ıçin gözyaşı dökmüyor, bilôlı~ 
nefret ettığinı söylüyor. Ben dl 
bunu kulaklarımla işittim. sun• 
ne buyurulur? 

- Ha!. Şurası malümun oırrıa ' er 
lıdır kı •Nefret, aşkın tomurcu ' Çin 

ğudur. • r d.' 
Arkadaşı gülümsedi. Sustula . n't 

* . p 1~ Bu munave»e Macid ıle Turhl 
arasında yazdığım gibi Aynen ce· 
reyan etnü~tir. Gerçi baroda rrı"' 
kayyed değilim aıwıma burad• 
Macidin rP.smen avukatlığını dt!
ruhde ed~relc müdafaasını yaP .' 

k b d .. .. B h.""'1~ ma ana uşuyor. erveç ıy-> ı11 s 
söyliyeyim ki Macid haklıdır. V~ l . 
bu genç kız Macidi cidden s~"ı~·o; < 
Bunu isoata zaten mecburııı11 ; 
Çünkü •nefret, aşkın !omurcu; h.r. 
ğudur• diye hikayeme başlık ıco' Iaı. 
dum. Macidd,n fazla bu artık ııe· ti;; 
nim meeJiem olmuştur. h 

ı , •lı 
•Davamı teşrihe mubaşeret e ı- ı<ll 

meden önce. size bu dildade hlıı' >oı. 
kında bir parcacıo< izahat vereY' 
B" basit kül\ürlü, etine dolgu"' ~ 
çirkin ve kocaman fakat yuıııU ' 
şak elli, vılcudli çok acıkmış it1 ' 
sanlara iştih~ veren, herkesin ~ı· 

bl' lı olmuş al~lilde kadınlardan , llJı 
rldir. Yalnız güldükçe güçülen sııl' 
rı gözleM var. Belkı çocuklu~", i~· 
güzelmiş, fabt genç kızlığa gir~ !.ıı 
girmez etrafında ağzının saıyal ı,~ 
akan bir muhite düşünce, mu'·~~ 
zenesinı l:aybederek kucaktan pi \· 
cağa yuvarlanmış. Böyle o!J11 , 

1 
yumuşak tenini biraz vaktlnd~~ r. w . 
evvel pörsütmüs de erken yıP· rı' \., 
mış bir hal alm4. Yani her z•"~" · 
düşkün ve aceleci genç kzıil 3 , 

betine uğramış. Şımdi artık l<:ı,, tı 
fese koyamad•ğt toy çocukla o::. 

Jel, ' 
beraber kaydırak oynadığı ar ., ~ 
daşlarile ~ıkdaşlık yapamıyac3

1~ 
na inanmış olduğu için hayatı" 
pek ihtiyacı olan bir parçacık~; 
na avına çıkmıştır. Tesadüf! ~;!' 
cid ile ka:-şılaşmı~. Fakat o h , 
ayağından takunyelerini çı1<~11 
mamış bir mahalle kızı halın i~ 
kurtulamadığı içindir ki iğ11e;, 
deliğind~n Hindistanı seyre ~· 
Macid gıbi zorlı. bir kadın •"'~ı>-
nın pençesıne düşüvermiştir. \v 
cid, cidden kendisinin de lı3 il• 
olarak sciyleJığı gibi güzel de~;!• 
dir. Güzel olmak şöyle dursU11 f' 
kindir de .. .Ji'akat kadınlard•11 d'· 
lecek belahrı serçe parmağil_e ~v 
fetmesini pek iyi bilen macı~ ı> 
genç kızın karşısıııa esrar iJe 

0 

blr muamma halinde çıkınıŞ· 1,rı Birbirin~ bezniyen erkel<J<'" 
pek alışın.'j, onları adeta ka~ı ~fll , 
mış olduğu için Macid ona ı!lı 
rnbbani gıbi göründü. i 

Macidi seviyor muydu? t' 0• 

Yaldnız Macidi sevdığinden ıc~ef 
disinin de haberi yoktu. on• ,,. 
rastladığı zaman içini dairn3 ~· 

k' o hatsız eden birşey vardı 1 'diı 
anlıyamadığı, mana vererne.d,~ 
hissine öfkeleniyo~ ve .r.ıacı 
yüzüne 1<:arşı: d11ı1· 

- Manasız adam. Adi 9 ~~· 
Senden nefret ediyon;m diY0 ılı" 

Eğer, e!<Seri•a içlerinr J<ıf~;;ı' 
lan pembe manikürlerile bU bl , 

azıcık ka7.ısa altından taptaıe (.'' 
aşkın sur;,tin~ karşı alay €der f 
bi dilini ;ıka.-dığını kendi de 
recekti. · 1ıı 

Geçen razar günü onu T31'''r 
ne!· bahçesinde uzun boylu. esı ~J 

Gül ı;ı.il haydı. .. Gül... yavrum. 
Dıve yanak:armı ok~amaya başladı. 

itefik. şüphenın bu kuduz savleti ile tam birse. 
nedır, pençe pençe ·~ gelmektedir. 

Edebi Roman 
No. 50 

Yazan: 
Etem izzet BENiCE 

Refiki okudukça şaşırtan çıldırtan mektub şu: 
• Refik dikkat et. Karın seni aldatıyor. Daha bal ayı. 
nız bile geçmedi. Bu rezalettir, ayıpdır, günahdır. 

Eğer, seni çok sevemem ve temiz alnına böyle bir hi. 
yanet damgası vurulmasına tahammül edebilseydim 
susardım. Dikkat ve teyekkuz tavsıye ederim. Sana 
yazık! Gözlerinden öprirn ...• 

ve şık bir kostüm giymiş genç"'' 
delikanlı ıle biraz liıübali bıf 11 ' 

ziyette görmüşler. Mar:din b\ıe' 
nuna gümüşle~. Halbuki herıcı:rı~' 
ziyade hikayemin kahrarıan O.'' 
ben tanırım. Size salahiyetle ',,,~ 
lüyorum k, bu delib:ılı, 0~1o• 
müşterilc~inden biridir. Araladı ' 
da hiçbir kalb ortaklıf:ı olrt1~ 

Bır ak~omciı. Evlendiğinin ikinci üçüncü ayla· 
ınd.ı bir ak,am Hademe matbaada kendisine bir
mektcıp gelirdi. Damgasız, pulsuz bir mektup. Refik 
Jordu· 

- Bunu kım getirdi'. 
Odacı: 

Orta bovlu, gözlüklü, şişmanca bir adam getirdi. 
,cfık bey burada mı?. Burada değılse saklayınız,. 

Jrsa hmen kendisıne veriniz.. Dedi, mektubu bı. 
lkdı gitt' .. 

Ccv,.oını \'erdi. Refik. mektubu açar açmaz bir 
oıukda b<.1 un sat rları okudu. Gözl~rine inanamadı, 
ır daha.. Bır daha okudu. ıncktup kısa. Çok kısa 

dört satır. İmza, bir kelime: Ka'Zım. 
- Kazım, Kazım ... Hangi Kazım?. Amca Kil. 

zım, Küsnü Kazım, Şefik Kazım, Mithat Kazım ... 
Hangisi? ... Kim buherif? ... Ne biliyor, nereden bili.. 
yor?. Niçin gelip bildiklerini anlatmadı da bu mek
tubu bıraktı gitti? ... 

Sonra hademenin sözlerini hatırladı. 

- Orta boylu, gözlüklü, şişmanca bir adam ... 
Bildiği ve zihninde resim geçidini yaptırdığı bü-

tiin bildiği tanıdığı Kaztmların arasında, orta boy. 
lu, gözlüklü, şişmanca Kazımı aradı. 

- Amca Kazım mı? .. Şişman değil. Zayıf Fa. 
kat. gözlüklü, Hüsnü kazım mı?. Orta boylu, şişman 

evet .. Ama gözlüğü yok .. . 
Dakikalarca düşündü ... Düşündü bir türlü bula. 

madı! Yoksa bu hatırlayamadığı bir Kazım nu? ... 
Eğer, bir bırlerini tanımasalar, eğer mektup sahibi 
ımzasının derhal tanınmayacağını bilmese böyle sa. 
dece bir •Kazım• der geçer mi? ... O halde hatırlamak 
bu Kazımı behemehal bulmak, ondan izahat almak, 

- Efendi bildiklerini söyle ... Beni deli mi ede
ceksin?. 

Demek lazım. Fakat, nerede, nezaman ve nasıl 

bulacak?. Mektu~u tekrar tekrar okudukca beyin da.. 

marlarının sertleşdiğini, kanının uyuşduğunu, kalbi.. 
nin daralub daralub demir bir kıskaç içine girdiğini 

Refik işte, fitneengiz mektubtan sonradır ki, gün
lerce rahat yüzü görmedi. Karısını sık sık bir göz ha. 
pisi altına aldı, gönlerce Kazımı aradı her rast getir. 
diği Kazıma! 

- Sen benim için gazeteye bir mektub bıraktın 
mı? ... 

Diye sordu, günlerce kıskançlığının, kin ve ves. 
vesenin ıztırabı ve hümması içinde kıvrandı, günlerce 
şüphenın koynunda uyudu; günlerce •Zagarella• nın: 

- Kadın, bir ıtır şişesidir. Kapalı tutarsanız fay. 
drsini göremessiniz; Elinizde sadece bir süs gibi du. 
rur. a~arsanız, içindeki uçar, size yalnız boş şişesi ka. 
lır .. 

ğına yemin edebilirim. 9 ' 

Eğer 'lir parçacık ruhun te~~~· 1e 
yüllerini, manalarını araştır~9t!3 ~ 1~ 
la meşgul olmuşsanız, ruh'-01, P 1 

iştigaliniz vars~ anlamışsınız r ~t, 
bu nazeninim Ma"idi seviY0 ie' 

·nır 
Sevmiyorsa neı\en ona sı 10~r· 

niyor, -.1edcn onunla meşgıı ~et 
rı-s Sevmyien lakayn olur. A ~de > 

(Devamı 6 ınc ı sahileınıı 
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Yen ik a pı yollarında.. Usta pilot AU-Ü:Dlfil y<§!Udo~Do 
a dalyaya oturmamla garsonun ~inin damını deldi. 
k rşımda dikilmesi bir oldu... ~staanasının odasına 
h . . . girdi ve zavallı kad 1 n ı 

................................................... 

ÖD Ü rnnı .cevD ~ırö !a 
' 

................................ ..................... 

insan kanı içen • 
canı •• Q ve ıçmek ayıpmış gıbı, kaba-yaralad ı ... 

hat• • •• •• • t -Budapeştede, şımdiye kadar gö-
e Zml yuzume Vuran JeS • rüımemiş bir tayyare kazası oı _ 

muştur. Dünyaya dehşet 
Yamlar nasıl 

veren bu yam
yaşamışlar ? 

A1tşa Yazan: Seyfeddin Orhan 
• serseri~ olrnak !izı>re idi. Gökte 

çııı, grupulutıar, güneşi boğmak i· 
d. h a dog· ~ k . 

'-f~la . 'u a ·ın edıyorlat·-
~eş, bir kı~ır kor gibi boğulan gü-

tı rnızı yarayı andırıyor-

I• lıııeJ 'd R ı en ı üğils g aşağı uz:ınan yoku~a, 
caııı. errniş 'b. 

~· " öıı.. gı ı duran Valde 
tıın undeyi R" • 

' •l da· m. uzgar saçla. 
'ııl ~b.ı gıtıyor G'' l . . b ~iy · oz erımı etrafta 
't k tısıer, t~rurn: otomobiller, oto ~ 
~ lh~~ette :rn~aylar, gittikleri isti
ıı. "'l(a Çal ırbırlerini geride bırak. 

\' o(ıı ışıyorJ:ı~· gibi 
1 b:t ttan • . 
1 ' la lllsan lt aşagı, sel gıbi akan 
ı· /; kayaı alabalığı var. Akan su. 

b~t 8ağa ara Çarparak na.sl köpü
, t •l~deve sola Uagltrsa, yokuşun 
ı~ ~lııe karı de bu irısan seli biribi. 
1"' er. Şıyor, sağa sola ayrılı • 

'l're 
\ta 11 ista 

' ~ r. daha k syo-:ıuna uzanan bul-
1' .ıerı:ı.e s alabaltk. Bu bulvar ü.. 

~~ı;,_ ıralan 
' ~·~ aJtın tnış ağaçlar, sahile 
" a §etıış· eden insan kalabalı. 
.ô' ~ı. · 1Ye ~utuyor i •ırı t"1 . . 
~t ~~ l'cı\~ ler'.~e saran sıcak, bu 
fi q la hera~ rnuthl§. kör edici bir 

tı ~siy0 er, bat.an akıyor, ba· 
,ıı- r. 

9- \ E'!ı' 
ıı ı iltapı . 

~ 
1
. ?ıdaıı. Şınterdife1· yolunun 

ı,'1' ~c-~ ge"İl'\ d .. b.. t f e q, oıı.u ~ l' • ~ o ur ara a çı. 
ıt' Y! aııdı tne, ~ rer baraka kulü
:ı• c

1
· It~1 e:an odun yığınları gel. 
l hatıtlat l"rıu;ızzam bir abide gi

ı. \a!ıtıda ~n bu cdun istiflerinin 
" ~elldı' ~ ~rıın bir daire yapın-

tı d nu .. 
t eıı~le ' 0 nümde açılan ma-

l .altat .ltucaı. kucağa buldum. 
ıı- etı.... • lifka ~ ğ .. 
· "'111 sahı -.o ru uza.nan goz. 

le Çevirince, bir san-

dal meşheri gördüm. Birkaç kot. 
ra buraya ayrı bir güzellik veri. 
yor. Bu sandallar arasnda botlar 
da görülüyor. Yalnız bu kadar 
mı? Kocaman b11 ık kayıkl:ırı, ka
d:fe döşemeli k:rc: sandalları, tek 
tük taka kırma',ı:•. İçinde gözü 
oyalıyan bir renk karışıklığı var. 

Ansızın husule gelen meçhul bir 
rüzgar kuvvetinin ön:ıne kotra. 
smı bırakan; fakat. rüzgar kc.y
bolunca saı'hile baştan k::ıra eden 
delikanlılar. 

Şurada burada, kiireklerinden 
birini siya ederke"l diğerine var 

kuvvetile asılıp lleden hala san

dalın ilerlem~diğme şaşan genç 
kızlar. 

.. 
Sahile; bir çok gazinolar sıra-

Görülmemiş bir şey 

~ ~aşında bir adamaı 
~ık olan genç kız! I· 

17 
Yaşındaki bu 

;~ tvı~ıı· reketi doğru 
~ıııı Irk~ 

kızın ha-
mu? 

ı;;• e l!etır 
1
n Yaş mesele:>i gözô- 1 İşi merak eden gazeteciler giderek 

r' d~~ dı:ğ1ı ~~;e:.:. mühim bir ıne - bunlarla görü~müşlerdir. Genç 
il' i~, 1t ~:ı~ '·:· Kıı.n koca a::asın - kızı alacak oi:m yaşlı adamın gü-
"' t,n ""' nsıb ı· . G l w ~ •t. tt ' ı olmak lazım· zel bir evi vardtr. azcteci er ken-

~~ t llqJb . ' 
h r 11fsila .. ı.ıkı Ingili1. gautelt'r;n_ 

ı' b, goı·i1 'µ b' h" d' 
~ d 5· .... ,ıı h· ' 1 ı ır a ıse genç 
1' 

61 llı n·· I<; de bö\·le düstinme -
t Jrı ı:ıOste. • -
r iltı. !\ •lnı.ıkterııı 

~!at s•İ>ı . • ... . 
'' tıı, ıııd · ısıninctc \'e on yedı 
1 ı:tt b c1 Cıl· ' h ~ 11 1 ı: b '1 ı u kız bulundugu 

~' l ıı u s"n ' b' . . . K 
• 11 t Varr1

1
• T·~ ıtırmı~tır. ızın 

il ı ~ ~\tı · •\.17 mektebinden cı-b ne ..,..,, J· • 
~ er,.h c:. u.ı1ı..r· zaman anne -

>ııı " eı-
• ~ğı: "ı otomobıl~ bınerlcr, 

d ~ İ{.:ır " F ta~ e 0 .-. • <ıkat her ıkı • 
1 baş n·~'l1Qh:1 kullanmak me· 

1 \ '.ll tıO<)f c . 
~ ı ~ tak s .1111.,. Bunun ıı0ti _ 

' ı ~aıııar k •. •ıu· asker olan el. 
~ tgı btr1 a •nal Kollins isminde 
~tı l•tı VQ 'rıl v.~ kız,l otomobil 

ot>. rr.1(';,., 
tıı 1 · "a:J'la " başlamış. Ana 
t '- ~t<lir 

1
1') ~cıl i'Ofüı lüg· ü (iarcn • 

"''it . 'lO J "' 
~'~ıtı._ nı.ııu e ': ayhr geçmiştir 

"'-'!, gen .. n b.t.nde bir I·ikırdı 
\ıı ~all\ • ltı:7.ın elli be~ v'lo:;ın -
~ı.ıtr ıltl" .•. 

hı~ d _ıışıur . •Wh'.nac:ığı sözleri 
·~ ~&·idi r< Bu rıvayetlerin osl• 
~1 A. r.11 l{ 14 annesine diyor ki: 

tad. ıılJın . 
a~.11 <ı bir hı.: ıle e\·lene .. :eğim. 

it l k1 • Ul'akas b" ~ıan'ı" ~ • ı111 'ı:" "''.? ' ~. 

ıJ rı"e tazı O~rinıı.esi buna razı ol. 
-ıı J; ~.ı ~~r·ık ııgın:ı. dair de bir 

ıı 11'ts <lc- ,...,. "etmiştir. Bundan 
lı ·•ı"lll 

ı... F' ı-. ~ ııun. kız da rrcm-
• ··ı ş I'\ tt b. 
~~vaıq' kı;ı; h :r tnüddet büyle 
• 1~ı'I ~tl"rıkt~lıtnduğu mekL,bc 
~ aıı t •r 11.r•h 

ı.ı ~·. llt>s1• • ~\: aye~ gecen giirı 
~ ~ ~ ~vv ı · ' . ıı l<lı ~e . e c~ vermiş oldu. 

tıı,.., ı:ı aq ... rı alınak istemiş, kı
ı. ~ç • · •ı:ı. \" 
r, "'" «rrn:ıcın;ı razı o 

\ I ~ "> ıl S • ~ • 
'. t 'ov1 •ını-:tır 
ır '1 •• " · ~ , ız, '' l' 
~ ) • •'ıs anetmi-:-

ı ' Hr ,,_ ~ 

'v · . ' ır "· eri lr>r•·k n ı. 
.ır • 

1 ,•nı sö~ IE.'mi~tır. 

disini görmcğ~ gittikleri. zaman 
oturmuş, piyanod,ı aşk parçası, ça
lıyormuş. 

Kız da kcndı-;ini gören g:.ııete -
cilere şöyle deıniştır. 

- Biz üç uydanberi b.rbirimiz
le tanıştık. Koilins artık benim !ıL 

şanlımdır. Annemin. verdıği k5. -
ğıd üzerine nişanlanmıştık. Ya -
kında nikah mert.simim iı. de ya -
pılacaktır. Kollhı;; annemle bana 
şoförlük dersi ver iyordu. O za -
nıandanberi birbırimizle tamşı -
yoruz. Annem O?: beş gün evvel 
bana böyle bir kfl .~ıd vermişti. 
Faka tsonra va?: geçti, artık evlen. 
memize razı olmtt\'Of. Bunun üze-
rine ben son dı.•r0cı:? kendimı b<'d-
1.>aht gördüm. E\ den çıktım. Ben 

(Dc1 aını ~ mcı salıiicık • 

lanmış. Hatti, daha ileride bazı
ları denize doğru uzanmışlar. A
ralarında tahtaperı.leden hudut. 
lar var. Hiç birinde yer yok. Or
talığı kasıp kavuran radyo sesle. 
ri insanda, bu ga1inocular arasın
da rekabet olmadığını hissirıi u
yandırıyor. KimbiEr belki de öy
le? 

Denize karşı bulunduğum yer. 
den sola doğru ağır ağır ilerliyo
rum. Yüzüme, dalgın gözlerimin 
içine birisinin dikkatle baktığını 
görüyorum. Daha ilk anda. bana 
şu suali soruyor: 

- Sandal verelim mi? 
Bir adım gerimde, bır fısıltı, ha. 

fif bir sesle şöyle mırıldanıyor. 

- Yalnız zava!h .. Sandalı ne 
yapsm? Bu bizim ( . ..... ) de şu ka-
dar yılın sandal<:ı~ıdtr Hala müş
teri nasıl olur öğrenemedı. 

Yüzüme bakan ve benden ce _ 
vap bekliyen saldancıya, 

- Bak, diyorum, arl\adaşların 

ne diyor! ... 
Cevap vermiynr, ben yolum::ı. 

devam ediyorum. 

Dar bir koridora benziyen yol, 
bir binanın önünde nihayetleni _ 
yor. Bir kaç basamaktan ibaret 
bir merdiven gelıyor. Çıkıyorum. 
Düz taşlığa ı;ıkınca, bu gazino
ile bu taraftaki sahil gazinolarının 
burada hudutlandığını görüvo
rum. 

Gözlerim, gaz;nonun sahil ta_ 
rafnda, ortasnda ve denizin üze
rine kurulmuş whneye takılıyor. 
Burada incesaı olduğuııu görüyo_ 
rum. Burası da .ıralarından, ke _ 
narlarından ge-:tiğim gazinolar 
gibi dolu. Hatta daha fazla kala
balık K endime', şöyle biraz otur_ 
mak için bir yer arıyorum. Bul. 
mak ne mümkiin? Bu sırada, kıı
la,i~ıma, biraz evvel yanından U

zaklaştığım gazinodan, pek sevdi
ğım bir tango r.uğmesi yükseli
yor. 

Gerıye dönüyorum. Sırtımı o 
gazinonun parm1ldıklarına dava
yarak, birisini bt>kler gibi du~u
yorum Plak bitiyor O vakit· bi-• . ' 
raz € n el bu tarafa geldiğim bu 
dar bir dehlize denziyeıı yolda 
yürümeğ~ başlıyorum. Plak din_ 
!ediğim gazınonun hoparlörü, ye. 
ni bir p:, k ko~·uncıya kadar 'su
sunca. ilerilerden bir yerden, en 
yüksek perdeder. bir tango nağ~ 
mesi dağılırken, diğer bir gazino
dan .va içli bir şarkı, yahut. delice 
bir haykırış yükselivor. Her yer
den çıkan bu ayrı se~ler, ayrı ~ağ_ 
me. ayrı ahenk biribirine karışı. 
yor . 

Yenikapı gazinoları iki kı • 
sımmış. Bunu. biraz evvel gördü. 
gum gazinolardan sonra, tren 
köprüsünü geçınt·e sağ tarafa gi
den gazinolarrlar. birine oturunca 
anladım. Benim önce gördükle _ 
rim alelılde, aile gazenoları imiş. 

( Devam ı 7 inci sayfamızda ) 

Meşhur Macar pilotlarından 

Pitenbaher biraderler, hasta bu.. 
lunan analarına bir surpriz yap
mak istemişler, ve iki spor tayya
resile şehrin gbbeğinde bulunan 
evlerinin üzerinde tecrübe uçuş.. 
ları yapmıya başlamışlar. 

İki kardeşlerin büyüğü, damın 
üzerinde mendil sallıyan karısı 

ile hemşirelerim daha yakından 
görmek için fazlaca alçalmış. Fa
kat tayyare, yar.lış bir manevra 
neticesi evin üzerine düşmüş, 

dam delinmiş ve tayyare, hasta 
kadının bulunduğu odaya girmiş. 
Bu garib kazanın neticesi: Pilo
tun anası ile yanında bulunan 
komşu kadınlardan birisi ağır SU

rette yaralanmışlar, hastaneye 
naklolunmuşlar. 

Pitenbaher, bin müşkülatla 

tayyarenin enkazı arasından çı

karılmış, hastaneye götürülmüş -
tür. 
Karısına gelince: Zavallı kadın 

bu müthiş manzara karşısında 

aklını kaybetmiştir. Küçük kar-

deşi de, hemen karargaha dön -
müş, imdadı sıhhi otomobilini 
göndermiştir. 

Versay Müddeiumumisi, Vülzi 
köşkünde yeni bir keşif yaptı, 

Vaydman'la milyon'de getirildi. 
Bu ki cani, tevkif olundukların. 
danberi ilk defa olarak «Kanlı 

köşk• de karşılaştılar. 
Mösyö Berri, ı.ıhkikatını bıtir

mezden evvel bir riefa da, cani
lerin huzurile mahdlinde bir ke_ 
şif yapmıya lüzum göstermişti. 

Roje Lö Blanin ?'\asıl katlolundu
ğunu anlamak i'>tiyordu. 

Katiller, mesuliyeti biribirleri
nin üzerine atıyorlarc11 

Vaydman iddiasında musır. Za
vallı dellalı otomobile göti)rdüğü-

nü itiraf ediyor. Fakat, Milyon'un 
öldürdüğünü söylüyor. Milyon ise 

bu feci sahney~ tesadüfen şahit 

olduğunu iddia ed!yor. 
İki cani, Versay hapishanesine 

götürüldüğü zaman Vülzi köşkü, 

diğer köşkleri!l halini iktisap et
medi. 
Köşklerin de talisizi var. 

Büyük muharrirlerden birisi; 
cEski evlerin her bir taşnda, vak. 
tile içinde oturanların hayali men 
kustur ... • der. İnsanlar, ne kadar 

meşhur olurlarsa olsunlar bir gün 

muhakkak güçer, giderler. Fakat 

taşlar, muhafaza ettiklerini kinı-

a 
........................................ 

Kadın güzelliğini tamam
hya~ gülüş bugün .. 
En zo r s an ' atlardan .. 
biri olduğuna g ore .. 

Yazan : BED\ GONDOZ ..:..::.:::.;;::.;;~;,..._;;;;..;;;;;;;;.;..;;;;;;.. __ ...;. ________ ~---

Gülmek her zaman neş enin i
fadesi değildir. İnsanlar yalnız 
zevk duydukları zaman gülmez
ler. 
Canımızn çok ~ıkıldığı zaman. 

l:ırda, kederli olduğumuz dakika
larda öyle çılgınca kahkahalarla 
güleriz ki bu hareketimizin ncş'c 
ile alfıkası yoktur sanırız. 

Bazı insanlara göre gülmek ba. 
zan en şedid bir infialin ifadesi 
imiş. 

Yine karşmtzdaki hasımdan 
hınç almak için zincirleme kah -
kabalar savurduğumuz vakid ir. 

Gülünç şeylere, mizaha güldü
ğümüz kadar; karşmızdakileri ağ 
latmak için hazan da hiddetlen
dirmek için güleriz. 
Müthiş bir facia karşısında kah 

kaha buhranı içinde kalanlar• da 
hesaba katarsak o zaman cgül -
mek• bambaşka bir renge girer. 
Gülüşün binbit şekli olduğunu 

kabul edersek; ye'sin verdi~i ha
leti ruhiye içinde atılan kahka -
baların birer zehir olduğu mey
dana çıkar. 

Kadının güzel görünmesi, mu-

hitinde sempati uyandırması b;r 
çok tecrübelerle sabit olmuştur 

ki; gülmiye bağlanır. 
Bir kadın kahkahasının '>azan 

şeyatanı bile bağladığını idclia e
derler. 

Kendisini beğendirmek istiyen 
her kadın tuvaleti ile beraber gül
meyi de iyi hazmE:tmiş olmahdır. 
Eğer gülmek iyi ve hoş bir şey 

olmasaydı, gülme~ hoşa gitme -
seydi, gülmek gönül açmasaydı, 
birbirine tesadü! t-den ahbablar 
hemen gülerek birbirlerine el u
zatırlar mıydı?. 

Aşkın gözlerde 1'aşlayıb du -
daklarda bittiğisni söyliycnler 
dudaklardaki kerametin gülme -
lerle göze çarptığını kabul etmiş
lerdir 

Birbirinin hoşuna gitmek isti. 
yen insanlar muh<ıkkak birl.ı!rle

rini görünce gölüşürler. 
Gülmesini bilmiyen kadın ko -

kusuz bir çiçekten manasızdır. ı 

Ne kadar beğenilse l:aşdöndürücü J 

bir sihiri olamaz. 1 
Bir kamelya gülden güzel, ya. 1 

seminle menck~eden gösteri5li - j 
dir. 1 

Fakat koklamak i~tediğimiz za
man hangisinı tercih edersini::?. .. 

Gülmek yalnz a~k. arkadaş~ık 

ve.. sükse yapmak için lazım, 

kıymetli değildir. 

1 

1 

Ayni zamanda sinirli bir ba -
bayı ev<len uzaklaştıracak, mü
him bir ticaret işin; altüst edecek, 1 

A ' hatta milyonlara malolacak ka -
dar tehlikelidir. 

Çocuklarda bazan istikbal bal. 
talıyan manasız gülüşlerin kur -
bam olmuşlardır. 
Eğlenceyi işden ayıran ve bun. 

da pek müteassıb olan Amerika
lılarda •gülmek• mühim mesele
lerden biridir. 

Bir Avrupalı tüccarla mühim 
bir ticari mesele uzerinde konuş • 
makta olan bir Amerikalı fikir _ 

}erini anlatırken sözleri arasınds 
kullandığı kelimelerden biri Av
rupalı tüccarın hoşuna gitmiş ve 
gülmüş. 

Kendisine birkaç bin İngiliz li
rası kar temin edecek olan bu işi 
Amerikalı derhai reddetmiş 

Ortada hiçbir anlaşamamazlık 

sebebi yokken birdenbire Ame. 
rikalının binlerce lirayı feda et
mesine sebebiyet veren bir gil.. 
lüş, bir milyarderin oğlunu red -
detmesine de vasıta olmuştur. 

Bunlara mukabil güzel gülüşü sa
yesinde milyoner karısı olan pas. 
tacı kız henüz nasıl olduğu saa. 
detin içindedir 

Holivudda yıldız olmak şöy1e 
dursun, figüran seçilebilmek için 

. '{ 
~. 

çırpınan güzel kızlarda aranan 
meziyetlerden biri de güzel gül
mektir. 

Bütün bunlardan sonra güzP.l 
ve yerinde gülmiye alışınız di -
yebiliriz. 

Dikkat ederscn•z film yıldızla
rının güzel gülüşlerindeki gizli 
manayı hissedebıl:rsiniz. 

Gülmek artık ~n zor bir san'at 
olmuştur. 

selerin zekllarının, cinayetlerinin 
zeval bulmaz birer şahidl olarak 
kalırlar. 

Birincileri şerefll, ikincileri de 
şerefsizdir. 

Biz, ikincisinden bahsedeceğiz: 
Vülzi, geçen sene bu mevsimde 

Sen klade'ld bütün köşkler gibi 
bir köşk idi. İsminin güzelliğıne 
rağmen geçenlerin, bilhassa kol
leksiyon meraklılarımn dikkat na. 
zarını çekecek bir hususiyeti yok.. 
tu. 

Vülzi, Bro ailesinin 1924 de yap
tırdığı dört odalı küçük bir köşk.. 
tür. Bu mes'ut karı ve koca, yazın 
yeşillikler içinde yaşamak, biraz 
kır havası almak içi..11 bu mini mi
ni köşkü yaptırmışlardı. 

1937 de, işlerinin çokluğundan 

Paristen ayrılmamak mecburiye
tinde kaldılar. Ve köşkün kiraya 
verilmesini Vokreson'da bir acen. 
teye havale ettiler. 

6 Haziranda, köşkün anahtar
larnı ilk kiracılarına teslim ettiler. 

Bu, şık geyinmiş. sakin ve mü_ 
tebessüm çehreli bif yabancı idi. 
Paris sergisinde tercümanlık yap
tığını, köşkü bir sene kadar işgal 
edeceğini söylemişti. 

İsmi de şu idı: Öjen Vaydman ... 
Vaydman konturatoyu imzaladı. 

Bir tek kelime konuşmadan kira. 
yı verdi. Milyon'rla beraber idi. 

Kira bedeli olan 10 bin frank ne 
onun, ne de berikinin idi. Bu pa
ra, müsrif ve sevdalı Jan Blan ta. 
rafından ödünç verilmişti. 

8 İlk kanunda Vülzi köşkü bir 
mezarlık oldu. Pran'nın (kapı dı
şarısındaki merdiven) altında bir 
cesed, mahzende bir başka cesed 
daha ... Bahçede, çalınmış, boya_ 
lan ve numara!arı değıştirilmiş 

iki otomobil... Dolaplarda, sandık
larda, öldürülerı başka dört kişiye 
aid bir çok elbiseler \'e eşyalar ... 

Seher vakti, haik parmaklık
lara hücum ediyor, bağırıyordu: 

- Kahrolsun cg:ıiler! Öldürün 
canavarları!. .. 

Bir gece tahkibt ve araştırma 
sonunda Vülzi l:öşkti., Londranın 

ccinayet köşkü· gibi şöhret ald ı. 

Ve sökülecek, çalınacak, götürü
lecek nesi varsa. kolleksiyon me
raklıları tarafından alındı. 

İsimsiz Köşkün Yııj!mafıları 
Köşkün sahibi Mösyö Bro yana 

yakıla anlatyor: 
- Vadman tevkifinden sonra, 

bahçe kapısının yanında bulunan 
plaka kayboldu. 

- Yenisini koymak fikrinde 
• .• ? 

mısınız ... 
- Hayır! Arttk lüzumu yok. 

Karım ve ben, tatil zamanını ge
çirmek için bıı köşkü yaptırdığı. 
mlz zaman Sen Kin, isimsiz, so
kakları numarası1. ani bir kö\•dü. 
Bütün köşklcrh~ doldu. 

Vülzi'yc de 31 numara konuldu. 
İnanır mısınız':' Hiç bır kıymeti 
olmıyan bu 31 numaralı l<'vha dı 
bir amatör tarafndan söküld~ 

götürüldü. 
- Mahkemeden s;)nra ismini 

değiştirecek misini?.? ... 
(Sonu yarın) 
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azılı açakcı daha ~:/:~;~ Uza~ Şarkda 
d ilk 

. Vazıyet 
ya a l s çım Va im 

Başlıyor 
1 C:I • 

murla pençeleşti!. 
Emniyet müdürlüğlı memur • 

ları dün akşam b!.r firari kaçak _ 
ç:ıyı yakahma_ğa muvaffak olm:ış
lrdır. 

Sava ısmiodeki bu .ka~akçı. 6 
gün evvel aym 14 ünt:le ıbir ınılk
tar eroinle yakalanmıştır. 

Gayet kurnaz bir adam olan Sa
va işin adliyeye intikal ettıği bir 
sır.ada her nasılsa firara muv.af -
fak olarak kaçmış•ır. 

V:ak'a derabl emniyet mı.ldürlii
ğüne bildirilmiş ve Savanın yaka. 
}anması ı~n tertili:ıt alınmıştır. 

Nihayet di.in akşam kurnaz ka
çakçı Taksimde Hamidiye çeş -
mesi civarında dola ırken tutul -
muştur. Üz'?!'i nramnca bir mik
tar eroi:ılJ.? esrar bulunmuştur. 

Bu sabah Sava mahkemeye teslim 
olunmuş•ur. 

Dığer taraftan emni. et kaçak
çılık 'Ştlb~ memurları yaman bir 

kaçakçı kadını dah.1 yakalamış -
lcuıdır. !IIahide ismindeki hu :ka -
Chnın -ötek'ınc ber"kfrıe ıgizlıee ero
in satarak zehirlediği haber alın. 
roış ~e yaknlanması 1çın icab eden 
tertibata tevP.ssül olunmııştur. 

Gayet kurnaz bir kadın olan 
Nahide mP.murların takıôatından 
kurtulmak iç.in ibüyük bir usta -
hkla hareket e•mişse de evvelki 
gün bas..~"ldan kurtulamamışt1r. 

Üzerinde mal bulunan Nahide 
memurları görür görmez müma
naat etm~ ve bes kişiye karşı koy. 
mak ü~ıc üzerıeıine atılmıştır. 

Bu aralık memurlardan bırinm 
parmağını da ısırmıştır. Bu suret
le bir mucadele devresinden sonra 
memurlar Nahideyi klskıvrak y:ı
kalıyarak müdir'yete ~etirmişler
dir. 
Yapılan mamad-ı üzerinde 5 

grama y.a~ın ma! bulunmuştur. 

Dünyanın gözleri Parisfe.• 
(Birinci sahifeden devam) 

ÖCiLEDEN SONRA DA ... 
Paris 20 (Hususi) - Bugün öğ_ 

Jec:kn sonra iki Hari'!iyc Nazın 

arasında Fransız Başvekili Dala.. 
ôiyenln de iştiraki}e müzakerelere 
devam olunacak ır 

Paris s~yasi mehaiıh bu müza -
kerelwin hıçbir devlet lehine ve;) a 
ne de aleyhine müteveccih bu • 
lunmadığını, bilakis sulhu sa[. _ 
lamlıyacak müzakreler olduğunu 
kaydetmektedirler. 

KRALIN DÜl'' GECEKİ 
MÜLAKATLARI 

Paris 20 (A.A.) - Dün akşam 
nazırların ayan VE: meb'usan mec.. 
lisleri reis!e:rinlıı ve diplomat • 
rın iştira.kile Yeril ai~ olan ziy.a • 
f€t mu :ki namelerıle şenlenmiş -
tir. Ziyafeti bir kabul resmi takib 
~m1 ve bu kabul resm1 nasın. 

da arti t! • bir program tatbik e

dilm~r. B:ı prog·am:ı bir fasıla 
verildikten sonra iki devlet ~ 
sigara 1çme~e mahsu snlon hali• e 
getirilmiş olan «zabitler 
na çekilmişlerdir. 

İn~1~rc Kralı, orada muhtelif ~ 
zevat ile bflh:ıssa J anneni, Heri _ ~ 
yo, Mılr:m, Kayyo, Blüm ve Flfın.. 
den de görü müştür. 

Kral, Daladiyf', ~otanJ Bone, 
Saro i 1e de :göruşmüştür. 

Paristeki büyük ve orta dçile.. 
rin de K.ralı:ı ve Lö!m5n'un ya .. 
nınu girınele!'ine müsaade cd 1 _ 
mistir. Saat 22 de Kra; ve Kr .. h~e 
sarayın taraçasına r;o urüJmüşler 
ve orada rnükemme1 surette ten. 
vir edilm · ş olan Eliz • .:ıara~ mm 
bahçesini tema a ctm~lerdır. 

ASKERİ İTTİFAK MI? 
Paris 20 (Rıırufu) -- Har·t-:~~ 

Nnzırl!ırı mülakatında bı: askeri 
ve tedafüi ittifakın da imzalann -
cağı beynn edilmektedir. Bu mü
naseb ... tle trkanıharbıyelcrin de 
müzak0 rclenle rolü vardır. 

Dün gece gerel: İngiliz Kı·alının 
gerek Fransız Cwnhııue-;smin irad 
ettikleri nutukl"'r büyük b"r ehem
miyetle karşılanm~ ve her tnraf
t:ı müsaid tesirler bırnkm.ştır. 

Paris müzakerelerinde Südet 
Almanlanmn vaziyeti d görüşü

lecek, bir karar:ı raptolunaca\ı:tır. 

istanbulda bir Yahudi 
mes'elesi var mı ? 

(Bir.inci sahifeden devam) 
Cumhuriyet bu h!idıseyt aynen 

naklettiğim.ız şu satırlarla ifad .. 
etmektedir: 

c.Şehrimizde, Muscvı vatandaş. 

larm garib bir boykot hareketi 1 
nazarı dikkati celbetmıştir. Ha -
dise şudur: 
Beyoğlu \C Torabyadaki To -

katliyan otellerinin sahibi 'M'.. Me
dovıç Avustur5 alı bir Almandır. 
Vaktile .\vusturya tabiiycfnde o. 
lan bu zat bayram ve tatil gün
lerinde mücssc.sesın~, Türk bay -
:rağilc beraber Avusturya Bayrağı 
da çekme1deydL Anşlus"an sonra 
tab·ame Aıman tebaal.ığına ge. 
cen fodov?ç, otele Alman bay • 
rağı çekmcğe ba~1amıştır. 

Evvelce otel ~ e lokantanın en 
geni müşteri kıHJesinı teşkıl e -
den Yah..ıdi vatand~larımız, ne -
dense, b!l had· ,,, C' s"nirlenmışler 

"e mu ~ey • b y.ko~ apE~lar -
dır. Ş m ı artık Tokatlı~ ıın ı;nlo -
uunun mejiblu· müdavımleri or a
d görülmemE'kt dir Jo.:Cncbi b:r 
m mlek t ki s iy c:! tah<1vvüllerle 
\ rr -n _ 1< fn burada ı ş yapan 
b r t b ııırn hareke in lrnr ı 

c 

SE" 

n bu gar"b ha sas yet, şch
• m l-ıf 11 ind tuh f kar. 

Mu ~ı \'l ;ı ' ım.ıL biz m ce. 
mı f't'nılze dof.ı u henüz on beş 
santım ık b'.r adın ntama1ılar. A
ralarında konu tuk rı o l-ozuk 

fransızca ve !sp:.myole1 h:.tla 1m
l:ıklarımızı tırmalamakta devam 
ediyor. Bunlara şimdi b"r de cıl • 
manca katıldı. 

İkide b;r: 
- Bu adamlar ne z..1man türkçc 

öğrenecekler? 

Diye yazarı?. Geçe~ giin bir ar
kadaşım 'Söyledi~ 

- Öi,-rrenmcs· et dalıa yi efen
dim. Öğre=ıdik!eri yerlere fayda • 
ları mı dokundu sankı? Cemiyeti. 
mizin yaba!lcı..-.ı kalmaları bizi 
ile:r:de birçok raha•sızlıklardan 
kurtaracağı için çok doha müna _ 
sıbdir. 

Son bo kohj hadisesi Uzer ne 
nrkadaşımın sözler - Mus0 v1 va_ 
tanda larımız için acı da olsa _ bizi 
bazı mühim meseleler üzerinde 
şimdiden diişünmeğ .. davet edi _ 
yor.> 

Bu n rıyat ve -Orta} a atılan 

iddia şehrimizde ve bilhassa 111u
SCV11cr arasında ibüyük, alhka u
yandırmıştır. 

Yaptığımız tahkikata nazaran, 
bu me e ,.. üzerinde- ilköncc Tan 

•g zete "n1e M. Zeker"ya bir fıkra 
yazını ve Tokatlıyan ot0 line Al
man bayr ~ı asılınaı;ını gar"b bul
du ·unu b yan etmiş ır. 

Şchrim'zdeki MusevilE'rın ileri 
gflenleri b'r Mıısn ı top!u1uğu \·e 
onun t e rlcri gıbi bir iddiayı 

rC'ddrt"ll kte, Tokatl an -0tcl"nc 

eğe ter g:tmi orsa bunun bir 
bo) ko değil rağbete atfedilebi
leceğın söylem kt0 \e Yahudile
rin bu o;ene dahıı zirde Adalarda 
vakit geç rdiklerini 'ka,,;rlctmekte. 
d ıler. 

ltHif imzalandı 
Antakya 20 (Hususi, son daki

kada alınnıı.§tır) - '.Dürk delegesi 
Bay Cevadln Fransız delegesi al
bay Colle~ ar:ısmda seçim i,çin 
:mutabakati tamme hasıl olması 
münasebetile !lir karar imza'!.an -
mıştır. Bu karara göre Hataydn 
22 temmuz1a :.eçlm haşlyacaktır. 
Bu ilk :s~irnin .iko=ıtrolü için bir 
komisyon kurularnktır. 
Komısyonun ıreisliğini münave. 

lbe ile Türk ve Fransız rclsler ~fa 
edeceklerdir. Komisyonda Tıürk 
ve !F:r.ansu: delegelerinden maada 
Hatay ınutasar.r .. fı, Türk cemaati 
mümessili ıve diğer ıcemaat~er mü
messilleıi bulunacaktır ilk seçim 
faaliyeti ağlebı ihtimal l O gün mı
dar deıtam edecek ve .sek~ yerde 
büro açılacaktır. 
--.--o---

Mekteb1ere 
A!ınacak 
Talebe 

ŞchrimİZde bazı talebe vclile • 
rinin cocukiarını; civarlarındaki 
liselere yazdırma\; istemeleri yü. 
2iiııden bir kıs•ır liselerin ıhad -
dinden fazla ka' ıbalı.k. diğerle -
ı!nin ise az talebeli olduğu gö _ 
rülmektedir. 

Maarü Müd:.;r1uğü; bunun ö -
nune geçmek üz~rc ortn me.r.tcb. 
lerdcn çıkan çocukların hangı :ıı. 

sekre kaydolurı< caklcırını te 1• t 
et.niştir. 

Hazırlanan ~ cuı liste şeh l·.miz
d eki orta mekt~"> v lıselere teb
liğ olunmuştur. Bu liste m.ıc -
hince oıta rnekt"ı; mezunlarının 
liselere deva.rrn b'!J sene ~u ~ek 1-
de yapılacaktı,·. 

KIZ TAI~BELF.R IÇI. r: 
Çapa ve E' \!o orta mPktı.:blC'. 

rinı ikmal cd >nl .- n unuki<uk 
Cumhuriyet h:: li":i{.--5 ne g rec k
lerdir. (ki lu lise; Cumhtırıyct 

or:;a mektebi.ı 1 bı.: ders yılı ba.:
langıcında li"eyl.! tahYıli ılc tc ek 
kül etmiş ol:ıcaktır:. 
Kadıköy 3 uncü, :ÜsKud r :.1 ı.e 

3 uncü ort mcktc-b eri Vtıren 

orta mckteb r.u ~U"lll kızlarımız 

da muhakka'lt .. Erenköy :ım: lıse
si• ne yazılr .'/3 mecburdur' ar. 

~1st~nbul k'.Z 1isE'Sl• ne de: 
Bakırköy, Çap. İstanbul, Su. 

leymnniye, H .yhelu~d.l kız or-.a 
mekteblerin'3e ı mezt.n olanl:.ır 

'kabul oluna.·at..~.r. 

Usküda,. 2 in• ·ı, Beyk z or;a 
mektebi rnelt.:tı -r :ı da 'Knndıllı 

kız lisesine gırtt;:'k1 cıcl : r. 

N şnntası kız. Beyoğlu orta 
mcktebı mcz tJllnn ılnönt.il lıse

sine girecek'Pı dir. 
Erkekler ic"rı se: 

İSTANBUL ERk""EK LİSESİNE 
Kumkapı Heybeliada, Eyüb or 

ta mektehlcrı. 
HAYDA~l'AŞA EhKEK 

I~~SESİNE 
Üsküdar 1, Ka<hköy 2 ve 3 ün

cü ve Heybeı:acfa orta me'kteblffi. 
KA13A'l'AŞ ERKEK 

L1SESİNE 
Gazi Osmr.npaşa, Emirg;.n, Be. 

yoğlu, Beykoz orta mektebleri. 
PETEVN:V A.T.s LİSESt~E 

'Fatih, Davudpaşa. Bakırköy or 
ta mektcblerl. 

VEFA ERKFK LİSESİNE 
Gelenbevi orta meldebı mezun

ları kayıd \-·c kabul olımacaklar
dır. 

Kabatasta 
buEunan cesed 
Dün sahah KabataşUı bulunan 

ccsed tahkikatına bu sabah da de
vam olunmuştur. Sus vapuru a
çklarında meydantı çıkarılan ve 
başı tamamile tek süh etmiş O

lan bu cesedın herhangi bir kıı. 
zaya kurban ~tme ı ıhtimalilc 

beraber üzerinde gömlegi de bu
lunduğundan bir cinayet karşı -
smda kalındığı da 'Zanno1un1nak. 
tadır. 

Müdfleiumumi Hikmet Soncl 
bu işle meşgul olronktadu-. 

Son günlerde hadis olan deni1.: 

kazaları ile bu ccsed arasında bir 

münasebet anın.."tlaktadır. Ce~ed 

morga n:ıklolunmuştur. 

(Birinci sahil'eden devam) 
kadan çekmediği takdirde J:ı -
ponya fili tedbirler almak mec
buriyetinde kalacaktır. 

Moskova 20 <Hususi) - Uzak 
Şarktaki Sovyet orduları kuman
danı Mare;:al Bluher'in azledii • 
diği hakkında Japo.n kaynakların
dan verilen haberler yalandır. 

T.akyo 20 {Hususi) - Sovyet 
hükiunetino tebliğ edilen J.apon 
notası üzerinde Moskova hüku -
meti ile nıüzakereler.de bulunmak 
ve .kat'i neticeyi almak üzere ken. 
disine talimat 1·erHen büyük elçi 
Moskovaya dönmiiş ve Sovyet 
Hariciyesi ile ilk teması yapmış
tır. 

Henüz ~vaziyette değişiklik ifa. 
de eden hic bir ema~r yoktur. 

Tokyo 20 (20 (Hususi' - Domci 
ajansına göre Sovyctıer hududda 
tahkimat yapmaktadırlar. Tcıhki -
mat bilhnss:ı Kore hududunda na
zarı dıkkati celbetmcktedir. 

.Japonyada vaziye• şımdihk bir 
harbi ihdas edecek kad1r teh1;keli 
ve korkulu görülmektedir. 
MUHA'REB~ DE DEVAM 

EDİYOR 
Şanghay 20 (Hususi) - Çinliler 

bütün cephelerde yeni zaferler 
kaydetmektedirler. Yirmi Japon 
harb gemisi tahrib edilmı!'.tir. Ja.. 
ponların sivil halkı bombardıman 
ıetmeleri de dcv.a:n ~Lmektedfr. 

Hankov'daki bombardımanda 1500 
kişi daha yaralanmıştır. Ys..lnız 

ti)~tro binasının enkaz! altından 
300 cesed çıkarılınıstır. 

l Adli;ed~ 
Ta il başladı 
Adliyede m2 

<Hirinci sahifeden devam) 
· lan :mahkemelcrın lıstcsı.."l ayn< n 
yazıyoruz~ 

HUKUK MAHKEMELERİNDEN 
Sul an ~rn~d l ınc-i sulh hui<uk. 

Sultan:mmcrl 2 ınc sulh ceza, 
Sult&nah'11rd 3 üncü ceza, ';;'at h 
sulh hukıı·· v cczı mah.t ruelcri. 
Beyoğl-1 (Gala dahil) rnlh hu

kuk ve reu m hkem. c; , Be~ oglu 
sulh ceza :mahkemesi. 

E:>üb, Bakırkôy, Kadıkiiy, Yen:... 
köy, Bey'l\oz, Csküda.-. j:<:nrtal, ıL 
dalar sulh hukuk ve ceza mnh -
kemeleri. 

Asliydcdcn açık kalacak o -
lanlar: 
Ağır ceza mahkemesi· Ke?ıdi 

işlerine il" veten asliye l !inci ce
za mahkemesi işlerine de baka -
caktır. 

Asliye ~ ünd , 4 üncü \"C 5 inci 
hukuk mahkemeleri asliye l !nci 
ticaret mıhkemesı. 

Liman tarife 
Komisyonu 
Bugün 
Toplanıyor 

Limanda topianacağını haber 
verdiğimiz tarıfe komisyonu ikin
ci içtımaını bu.gün akdetmiştir. 

Bu toplantıda Dcn·z Bank mü
esseselerinden b,r kısmının tar:
f el eri gözden gc>çirilmiştir. 
Aldıgımız malü.mata gor€ ıko -

misyon liman işletmesinin tahmil 
''e tahliye tar:fe!ınde tenzilat ya
pacaktır. 

'Fakat, vapur tarifclerinm in -
dirilmiyeceği ve bilhnss:ı AY.ay, 
Şirketihnyriye ve Haliç tarifele
rinin aynen tasdıl\: olunacağı an. 
iaşılmaktadır. 

Tarife komisyonu çalışmalarını 
ay, sonunda 1"km.-l edecektiı. Ka
bul ve fasdık olı.man tarifeierin 
muaddel Ş{!kiilcn 1ktsad Vf:: ale
sonra tatbik olnırncakbr. ---

Haber-Cumhuriyet da ... 
vası yine ta!ik 0lundu 

Cumhur· yet gaı:etesi sah"bi Yıu
nus Nadi ile Haber ne,_c;riyat Mü
dürü Hasan Rasim arasındaki da
vaya dün öğleden soma Asliye Bi
rinci Cen Mnhkenres nde devam 
edilmiştir. 

Dünkü celsede sahitlerin gel
medikleri anlaş1lmıı; ve ~ahltlcru 
yeniden tr>bligat icrası için muha
keme ayın 26 mcı &llı günii saat 
10 a talik olunmuştur. 

HiKAYE 

Ne r t aşk n 
Tomurcuvu ur 

(4 üncü sahifeden devam) SON TELGRAF'ın 
ne suretle olursı olsun .alakadır. Tar'llii tefrikası No. 38 
Neiret de böyledir. Nefret ~. s it A • • 
kı~tl~ 1\ie asıl bir_ histir Macid U an zızın 
onun ıçın hayatta bır sıfır olsaydı, 

Macid ile en küçük bir alakası bi- B • d • 
le bulunm::ırnası lazım gcmlez ır en ışe 
miydi? Sonro sıfırın bıle bir ra -
kamın sağmdak"l kıymeti lle sol
daki kıymetı bir midir? Belki bin 
defa nefret ettiğinı söylemi§tir. Ve 
Macid ... nefret, aşkın tomurcuğu
dur ., diyor . .Macidin bunu söy -
lemekte Vl! benim ce bu büyük 
bir hakikati ihtiva eden -cümleyi 
hikayeme başlık yapmakta neka
dar haklı olduğumuzu şimdi an -
!adınız mı? F1I,,E 

Görülmemiş 
.Bir şey 

(5 inci sahifeden devnm) 
kendi kendime bir evi idare f>dc
hilirim. Ye:nek pişirmeği, oikiş 

dikmeğ:. çocuk bakmağı çok yi 
bilirim. Bun~ar için şehadetna _ 
melerım de vardır. 
Kız bunları söyliyerek p:ırnıa -

ğındaki elmaslı plfıtin n~ian yü
züğünü göstcrmi~ ve ilave .etmiş -
tir: 

- Yakında .niltfilıımız olacak. 
Babam da m~rııs:ır.de bulunacak. 
Diğer taraitnn evinde otur.arak 

piyanosunun başım~ il aşk parça • 
lerı çalını elli beşlık KoUins b::ı.şın
dan geçen şeyleri gazetecilere ._öy_ 
le .anJ.a tmıstu : 

- E'\'\"elce spol'cu idim. ;Rhğtıi v~ 
boks oynardım. Kız!l hepsiru an -
!attım. Evvele~ E:!vlcndım. Fakat 
kanın vefat -etti. Sonra tekrar cv-
1€ndim. Lfiko.n mes'ud olam d>m. 
Dört s ne ~vvcl karımdan nyı 11-
dun. O zamandnnberı bekarım. 

Benim bir oğlum · c bir d kızım 

var. Bunların yaşı. şimdi :ılacağım 
kızın yaşından dah;:ı bü üktiir.» 

Eski lngiliz Krall Büyük 
A1a ıa mı geliyor? .. 

(Birinci snhifcacn de\•nın) 
maHimatn göre Antipten alınan 

bir haber; halen Kotdazürdeki 
köşkünde yaz mevsimini geçir -
mekte olan Dük ve Düşes v :nd
sor önümüzdcrl:ı ayın sonlarına 

doğru Akdeniz kıyılarında bir 
deniz seyyaha:i yapm:ığ,1 niyetleri 
olduğunu bildirılmiştr. 

Merhum Sadeddin ve 
Adli ye Vekaletinin 

kadirşinaslığı 
Değerli ~t.a •ıukimi Sadcdninın 

ölümünü hep:mir. bHıyor \'C ha. 
tırlıyoruz. Karar safhasın'l gelmiş 
da'\.•alann ıdosyaformı edkik e
der 11.•c adaleti tecelli ettir • 
meğc çalışırken bir dimağ 

nezfi • netices:.nde öldü. Ça -
1ışkanhkt3 ve dürüstlükte örnek 
teşkil ed-:?n bu yüks~k değ rdEki 
hakime kar~ı Adliy<! Vl~kale1i do 
yüksek bir kadirşinaslık gôster
miştir. Tck:;ıüd kanununu 'l 45 inci 
madde">ine istinaden merhumun 
ailesine 60 liralık asli maaşını ta. 
marn olarak verm:ştir. 

V<!kru<>tin bu ye.r· ndekı koran 
yalnız S:deddinL-ı gerıde bırakb

ğı ailesine ve tahsil çağındaki ço
cuklarına bir minnettarlık tahmil 
etmekle kalmıyaca ~ çalıpn ve 
liv.akat ifade edenler jçin de bir 
i<'şci ve teşvik örneği olacaktır. 
İstanbul asliy~ikinci tıca,.et 

mahkemesinden: 
Askeri fabrikalar umum mü -

dürlüğü vekili avukat Sıtkı tara
fından Sirkecide KınaCJyan ha. 
nında Şirket: İslamiye Sanayi 
fabrikası müdürü Sait Hikmet :ve 
Doyçe Oryent Bank İstanbul şu. 
besi nleyhleriı:ıc ikame olunan da
vanın tahkikatı urasmda: 
Müdde:ıaleyhkrden Sait Hik -

metin ikametgahım terk ederek 
halen nerede bulunduğu mçhul 
bulundugu davetiye zahrına mü
başir tarafından verilen şerhden 
onla'>ılmış olmakla mumaileyh 
haklnnda yirmi gün müddetk i
lanen teblig t ifosma ve tahkika
tın da 13/9/938 saat 11 e bırakıl
masına karar verilmiştir. Keyf • 
yet tebliğ makamına kaim olmak 
üzere ilan olunur. 936/162 

' ~Pehlivan yalnız 
Deliormandan mı çıka' 

- Deste güreşleri bittikten son-ı 
ra küçük orta gü:reşterı ba~ladığı 
halde BekirJ Jusbc~i iki ayakları. 
nın arasmda otururmuş. Cazgır 

bağırıyonnu~: 

- Küçük ortaya :soyunacaklar 
vnrsa çabuk kazan başına!.. 

Arif Ağa yan GÖ:d~ Bekire b:ı. 
karmış, !halbuki Bekk oralarda 
değil... Olduğu yerden tekrar hid
detle kalkarak Bek:rin yanına ge
lerek demiş ki: 

- Oğlum neden pehlivanım di
'Ye drisbet taşırsın. soma da neden 
beni pchlivan:m diye aldattın ... 
Eğer iyi bakılmam istiyor idi jsen 
açıkça söylerdin. Yine ben sana 
yardım ederdim. Bak. küçük or
taya bile soyunmuyorsun' .. 
:Fıkara Sı ;c:slı bu ağır itham 

'karşısında ezilip blızü!tfükten son
ra şu cevabı vermiş: 

- Ağam, Sıvas'ltıa:- yalan söy -
l<?mez ... Eciik s::ıb!'C) le iki gözüm 
ağam be! .. 

Arif Ağa, i3eki-r·n ibu saiiyane 
sözl€ri ü:r:erine tck:·ar yerine gi· 
der.ek oturmuş, yıı'l.lnds oturan 
Makarnacı, Ağ:'nL"l lm tı>balnküne 
merak ederek. 

Jeri baş1amış. Yitınl 

bin kadar olan seyırcıle 
da Gürültüler, şaınatıılı 
auıar yol alruı~ .. 

Heı·ke.s, Kırlqıınaıa • 
Aliçodaıı. Katrcrıcıda.11• 
bahsedıyor ve Aı'.if M 

·"'ı; vanlarmı ye.o.d•xmeJt J~ 
.ma.k lazımsa Oll<i ç.abŞli 

Yiiz rumln zurnası, rJ 
başpehlivan'lık güreş }la" 
ma,ğa, pehlivanları da 8 

ile me) dana dantc b:lt 
.Biraz sonra cazgır 

vulları du:dmarak· 
- Baş pehlıvanlar c! 

nına!. 

Diye ::;eslcnmi§··· °' 
Makarnacı. Arnn' ııcl 

rancı. Su10 Al'ço so)'ııJJ 
dibine gelerek kible)~ 
zilmişler... . 

Tam bu .sıratlı:. Arıi N 
yası hcyec.ı.n1a koşar:ı1' 

- Ağam, meczub s:' ıJ 
muş. kazıı:ı dibine do,ğl' 
na işte! .. 

. - Ağam,, ne uğra?lr duru.rswı 
bu adamla! Bu pehlivan değil, 

Ağa dönerek bak011~ 
Sıvaslı kazanı doğru 
Şaşırarak, <leli herı!ı 
çev'.rmek ıçin küh:csıı1l 
koşturmu~, ağa Bekı":ı ) 
dön geri etmcg ist rı:ı 1 

vaslı ka larmı ç:ıtar~ _il 

.ıköyden köye djla,.;a ı 

bir :fıkara galıba; belltoi. senbilin -
<lcld kisbeti satmak jçin buraya 
.kadar gelmi~ olacak. Sıvsstan da 
pehlivan çıkar mı be ağamt. 

Knvas oğlunun bu lafları üze
rine Arn:ıvud oğlunun Kast.lmo -
nulu damarı oynıJ arak dönüp mu
kabele etmı.~: 

- Amma yaptn be Kavas oghı!. 
Pehlivan yllinu: Deliormandan mı 
çıkar? Kaotaınonudan ben çıktım 
ya, Sıvastan neden Bekir çıkma. 
sın!. 

Kavas oğlu, gülerek ccvab ver
miş: 

- Biz olm:ıs, ydık sen de çık .. 
mazdın be! 

- Çıktık amma; daha hala kün
deciği sökcmezsmiz. demiş ... 

Arif Ağa pehlivanlarının mü -
n~asını keserek: 

- Bırakın l:lfı ş·mdi. İş kalma
dı da Sıvaslı bir meczubla mı uğ
raşacağız? Bak! Al'ço, Sulo, Kat
r.ancı diye size basım olarak peh
liv.anlar getll'mişler .. . Şimdi ciü. 
şünecek şey bunlardır. 

Arna\ ud oğlu da gülerek mu. 
kabclc etmiş. 

- Hiç bir kere bile düsünrnem 
ağam! Kw·sağtmda olan lokmanın 
hakkını öd»rim bu meydan ye -
rinde.,. 

Kavas o3tu da: 
- Bana dn harnm olacak de -

ğil ya, ağamın Jokmnsı ..• denıi_s. 

Şaka :ıiarak, pehlivanlarının 

sözlerine ağa da şunlıırı ilfıvc ey. 
lemiş: 

- Allahtan dlierim; liU bekle. 
yen meczub Sıvaslı Bekir hakkı· 
nızdan gelsin sizin!.. 

'Üçü de tüliişrnüşlcr... Küçük 
orta güreşler de biterek cazgır 

bağırmağa başlamış: 

- Ortaya çıkacak pehlivanlar 
knzan ba~ına1 •• 

Bekir, yine kisbcti önünde otu. 
rurmuş ... Arif Ağa kahyasmı Sı. 
vaslıya göndererek meydana çık
masını tekrarlayınca Bekir: 

- Ecük sabrf'yleyün şöyle• ... 
Hindi sırn .. ı değiil! .. Diyerek ba -
şından savmış. 

- Uzntmıyayım Mehmcd Ali, 
Sıvaslı W' büyUk ortaya, ne de 
'başaltına çıkmayınca Arif Ağa 
fena halde sinir"~ ır· : 'ı~ ağ.' sına 

şu emri ver:niş: 
- Bırak şu soytarıyı, hırs:z mı. 

dır, ~kiya boz.'11.as: mı~ır n dir? .. 
At çadırdan ba herifi! .. 

Diyip zavallıyı büsbütün afaroz 
etmiştir. 

cuc?" 

Romanyad 
Hazin öl üJll 
Kral kardeşile ~ 

Londra 20 (A.A ) ,.,.. 

Valide KraiiÇ\'si M31ı·: 
meras!mmde lngııtcre 
dö Kent temsil edece~ 
Bükreı; 20 (A.,:...) ~ 

liçe 'Man'nin cen:ıze tıC 
hazır bu~unmnk üze!" 1 
gelm~ ~lan Pren.; Nı~0 

şatosunda bulunan ~:ı 
gitmiş ve Kral kend1~ 
Nikolanm 1937 teşr~r 

- . 1 k ıı"t! yemegıne a a O} ın , 
menfasınn hueh.et!Jldetl 
diğerini görmem o:; 011111 

deş, gecevi beraber ff 
dir. 

Sıl~ Bu mukarenet, 
sempatik b.ı.r surette i' 
tır. 

kar~":• 
Dün .saat 4 smılnf111 

pıda Aydıiı ı m'ndc ı
da bir genç den·zc gır 

tf 
re e\•inden çıkmış, $ 
gclmi~tir. Bu c..nadıı ot 

gelmekte olan Çck~cccJI 
lun dönemecinde bif~ 
şısına çıkmc:ı cz~l rrıe 

ııtı 
sinde .k.:ı.hı.n Aydın .. 
ziyetten kurt11 ım 1' 1;# 
rafta bir bahç n'n dC tf. 
lıklarına tırma"'l rkerı 1' 
dem r birtlenb re so~ 
altından yarı) nı ıya 

bır 
kımıldanamıyac. k tı 
sılı kalmıştır Etrdtı.ı1' f. 
li görenler yetiş rclc ,.of 
mirden kurtarnıışlıı>tııt1 
baygın bir halde Jı• s 
dınlmıştır. q~ 

~/jJ 

BULUN tUŞ J~ ~ 
. r ' Tophane K~ıli ıe 

mekçbaşı mahnU ;1 ~ 
sokak No. 54 Ba;'afl( O 
de av köpeği. s. av" 
markalı bulunırı ~ 

ırız~1' 
}dtıP1 

Yazımızın ÇO 
Onun GölgcSİ (it 

Tefriknları01~ııfl L" 

Okuyuculnrıtrı1 

Nihayet başp"hlivanlık güreş - ı.-._....,.._ ..... _..._._ 



"'re .. 1 li kkınt, ve iktibas 
-.!::: ı ınthfuzdur: 

Yazan: 

Vesika, ft5im, malllmat ve not Yerenler: Eski Osmanlı donanman erk&
nmdan mirala.r Remsi, İskele ve limanlar umum kumandanı alba.r 

Şükrii Pala, komodor başkitibi thsan, batan ıeml kaptanları. 
eslı:i armatörler. Ve bugüne kadar ı:izll kalan ve.•ikalar 

Helbrok 
içinde 

müşkülat 
kalmıştı ... 

imparatorluk 
YoJları .. 

IRADYOI 
BUGÜNKÜ PROGRAM 

18,30 Plakla dan.• musikisi. 18,50 
Nihal Asım ve arkadaşları tara • 

(f üncü sahifeden devam) fından Türk mu~ikisi {Ferahfeza 
ca bu Cebelüttarıkı tehdid ede - ve Mahur). 19,20 Konferans; Be. 

7-SON TELGBAF-~OTemmm 1938 

Nafıa 
Yapı ı,ıeri ilanı 

Vekaletinden : 
1 - Eksiltmeye konulan iŞ'. Ankara Maliye Vekileti evrak ve det. 

terdarlık binasında yapılacak kalorüer tesisatıdır. 

Keşif bedeli: 20000 liradır. C 
2 - Eksiltme 1/8/938 pazartesi günü saat 10 da yapı işleri eksiltme 

komisyonu odasında kapalı zarf usulile yapılacaktır cek Alman topları sözü de taze- yoğlu Halkevi namına, Cemal Gü-
lenmiş oldu. Londradan verilen nenç (halkın belediyeye karşı 3 - Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak hır lira bedel 
malumata göre evvela İngiliz ıne. vazifeleri). 19,55 Borsa haberleri. mukabilinde Yapı işleri umum müdürlüğünden alınabilir. 
hafili bu rivayetleri hep mutad 20 Saat ayarı: Grenviç rasatha - 4. _ İstekliler ı:;oo !'ralık muvakkat teminat vermeleri ve Nafıa 
olan soğukkanlılıkla karşılamak · d akl hir b d 

nesın en n en şe an osu: Vekaletinden alınmış en az bir defa 10000 liralık kalorifer işi yaptığı.. 
istemiş ve beklemiştir. Fakat si.. Cemil Dölener idaresinde: 
Yasi mehafildi! bu dedikodulara 1 U B d na dair vesika gösterme~i lazımdır. - vertür: an i - supe. 
daha ziyade !akayd kalınamya - 2- Rev dö vals: O. Straus. 5 - İstekliler teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı saatten 
cağı söylenmektedir. İstikbalde 3 _ Nabükotonozor: Fantezi, bir saat evveline kadar yapı i~leri eksiltme komisyonu reisliğine mak.. 
İngilterenin yine Almanya tara. Verdı. buz mukabilınde teslim edeceklerdir. 
fından düşman olarak görüleceği, 4- Di geşidene frav: Vals _ Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. -- •2472• •4556• 
onun için Almar,!arın şimdiden Valt f ı İ A 

İngiltereye karşı vaziyet aldıkla. 0 
e " Üsküdar Icra Memur:uğundan: SAT 1 Ş LAN 1 5- Dans: Hongruvaz No. 5 -

Aylardır harek atta sarf etiiği mayi mah
ç abalı g ordu. 

rı söylenmekte-jir. Diğer taraftan Fetlıiyenuı alacağından dolayı İstanbul 4. üncü İcra Memurlu _ 
Portekizin İngiltere için çok bü- Br~Mazurka: ~ensans. borçlu Şayestenin Üsküdarda So - ğundan: 
yük bir ehemmiyeti vardır. laksinan mahallesinde !50, 152, 164, Yeminli üç ehlivulmf tarafınJı.n 

7- Marş Türk - Mozart. 166, 170 numaralı ve balen Köseda:ı k kd' İngiltere İmparatorluğanun 20,40 Hava raporu. 20,43 Ömer tamamına 1063 lira ıymet ta ;r 
yollarını muhafaza için bugün sokağında 4 tapu numarasını taşı - edilen Kadıköyimdc Osmanağa m ... rukatı temine 

!>eten · 
le Çok ğıdel'ya Yedikulede, sahi. 
leıuı; ~~akııı bir yerde torpil _ 

ıı . ""tırıldı 
ız h ·· 

luıı! .. '. al~ eli kolu bağlı dura -

'Er · 
heı-efeııi'Zdcn geleni yapıyoruz 
orı.ı, ataı ı. .. Bah': değil ki bunlar 
\:eııar le ırıı, dalyan v;, ağ kuralım, 
\:aııııı; uy •U sahillert sepet bıra. 
dal(; ;~İ l<ovalıyoruz .. Altımız _ 
~ar b suz materyalle bu iş bu. 

..., ~ aşarılır! 

~Yorı .. eza.ret boyunna bizi haş -

~-'Evet 
""t gelir~: · Davulun sesi uzaktan 
~~l'ae b· ış derler beyefendi. İs.. 
1et! b _ ır de kendileri denesin.. 
'··· <><ış durd -~ıır ; g ugumuz yok çok şü. 
llılyor:e h d~ıniyoruz, gündüz de. 
% var' ke, tarafta devriyeleri _ 
Çaha!ıyo~u ~iuyoruz, yürüyoruz, 
~kadar z, Aınm:ı. bu vasıtalarla 
İltt! ıııuvaffakiyet kazanıla -
~rif 

llı8.tı.1a ~y bir taraftan hırslan _ 
~ır· eraoer d.. .. 'Ye d ıger taraftan su. 
alaııııy0~ halı; vermekten kendini 

'-'ak· u. 
iti ıt ha l . 

l<iı>ıı d· Y 1 ılerlemiş; yeni de _ 
lerj on.en N' . .. 
n~ u ezır kaptrnın goz. 

d8UvaJin·Yk~ '.'leri bel'rmişti. 
h 1 filphe:' ıstırahate ihtiyacı v~r-
8 aıı;;, Ç@ŞI~"· ·"arın, kimbilir han.. 
1 .aııııaıc . . hır muharebe vazife -

llıiz haıır~ın taı.ih nasıl bir sür. 
t\ı<.ı ) Ordu, 

(a lle:y 'k 
bt.. ı i esneme arasında • -...ıa lll" 
-... • , usaade etti: 4!· <>r,ııc 

tı ırahat ed·g~ç oldu Nezir Bey! 
b·ıı raııoru tn! Hekkınız bu .. Ya. 

11•ceıcsİlliz~ana ne zaman vere. 

} 'Erkeııct. 
•fendi.! ·n takdim ederim be. 

h~ Öyıe •• 
'••, '"" Allah rahatlık ver. 

Sağ " ................. . 
~tıir olun beyefendi! 

.\riı kapta ·k· 
tıı eetin n l ıncı kumandan 
ı,Lllun ııı Yanından avrıldı, Tur. 
~- erdi.,e . • 
~a atıad nı_'.'de bckliyen fi . 
ta çıktı: .~ Do.gru gemisLrıe, Ta. 
tr Uyaıı1ıc 1 • ardıyacılardan boş _ 
vı·trde "'ınse kalmamı•tı des. 
~ ., ' 

•zir k 
l<'k;ıd •ııtan d • 
du 1, <ıceı. ogru kamarasına 
ti' Yorgun ; .?arekellerl~ soyun _ 
Ya~I dura 'Ucudünü gecedenbe. 
Uyk l., Çok n ranzesine uzandı, 

Uya da!d ~•Ç~eden derin bir 
.\rif ı. 

tılır !ley s .. 
li ahı! ' Uvar; yanından ay 
nı . llıaz h -

t~dı~'gırtıı; eınen emir zabi _ 
· ona şunları not et. 

' lst lııa b" •nbu1d, 1 . 
Ak 1 l'iııci k • stın.ı ede, donan. 

lak laııı t 1uınandanlığına: aııı e ı;raf! 
•n1aı ızctaki a sorulan nıın. 
hıııu~ldı. tıa:teşlerin mahiyeti 
l\in aıı düs rnarada gizlenmiş 
'l'ur~aYıtab:"an tahtelbahirleri _ 
baıııı lllotorit tutuşturdukları üç 
lar ıı, ikis· . taınemen yanarak 
L. 1 ta ının t 
°"Yb llıaııı~- b· . ayfaJarı tayfa _ 
• oıd ·• ırıs · ....... Uğu h ının de 3 tanesi 
ı. ...,.~, aıct. t k'be 
'Urt er r·1 . • a ı memur 

ıı 'tılıı,"' O\ıltaını? tarafından 
l.l • ~~ır. 

'lı~e ıı ınt.a~ada 
~ ~ za'.'1·ııı~ "11 esk~ tedbırkri -

,. 11ıba· 1 l'enıden korun 
'' aldt -t.ı~. n Ve b 

bı Y 1~00 ·on~~~n gem .rcten bir 
laııı ~enli .• " Su oku i•m•nde 

~~ t oe• 'k' . r;,llo ıki ı,- ı ısı de 50 şer 
o~ r •• otorei . V 
• , '1 tııı) ı u: ak'aya aıd 
~· l r. S Po .a le takdim 

ti •lın , 'dJn buska arza 
!) a olınaJ -

ıı ıı gı ... 
n 1 r k 

cı um ndanı 
ka on kapt~nı 

Arı~ 

Riza Doğrul tarafından arabca yan ve 32 metre murabbaı arsa üze. • k • J 
Portekizin elinde bulunan yerle. ·· ı 21 ş Bed · T" .. hallesinin Sögütlüçeşm~ so agm a 

Emir zabiti yazıyı bitirince Arif lıyor,· muh:ıcırlcrin gemisini ate. soy ev. an: rıye uzun, rine tapu ka.vclındakı hududla malı.. atik 140 c•dı'd 2"2 numaralı sırf 
rin bu ehemmiyeti nazarı dikka. St"d k t f k t'l 21 30 ~ 0 

Be · · d' d'kt akın sakin u yo or es rası re a a 1 e • dud maaoan' ,..,,. bır bab hane·. • Ef :li h y emrını ver ı: şe ver ı en sonra s te alınınca Almanyanın Portekize d l .- mülk sag tarafı Osman en . a -
lgr fh k il d g• ·1 rli ordu Tahsin Karakuş ve arka aş arı ta Gayrun· ~n'.-ulu"n evsafı·. iki' katlı li si - Hemen te a aneye oş... menz yerme o ru ı e Y • de sokulmak ıstnmesi ihtimalleri ik { . • ~ nesi sol tarafı Ha ·ı Paşa kerime 

Bu telgrafbrdan brer suret de Kapiten Helbrock ikincisini kar - Londrada nazarı dikkate alınını- rafından Türk mus isi Hıcaz - ahşap hanenin cümle kapısından gL. hanesi arka tarafı Zeyneb arsas;. ve 
dahiliye, umumi karargah, kolor. şısına almış, onunia keyifli keyifli yor değildir. Bıı vesile ile olrluğu kar faslı). 22•10 Müzik ve varyete: rildikte zemini çimento döşeli bir ön tarafı Söğütlüçeşm~ caddesi ile 
du karargahı ve bahriye nezare - konuşuyor, gülüp şakalaşıyordu: gibi daha evvel de İngilizler doğ. Tepebaşı belediye bahçesinden antre sol tarafında bir oda sağ tara. mahdud bir bab hanenin tamamı 
tine çek ... Sabahleyin de erken - Helbrock'un neş'esi boşuna de- rudan doğruya veya dolayısile naklen. 22•50 Son haberler ve er. fında bahçeye çıkılır bir kapı ayni Sami Paşa kızı Faika uhdesinde e-
den raporları Nezir kaptandan al, ğildi. şunu bildirmekten geri kalo.ına. tesi günün programı . 23 Saat ._ antre üzerinde bir hela \'e sol \sıra. lan mezkı'.i.r gayrimenkulün evaafı 
ben go .. reyim bir defa sonra pos.. Son iki gu'ndür birbiri ardına yarı: Son. fında bir oda vardır. Ahşap basa - aşagı· da yazılıdır. mışlardır: Portekiz sahillerine el 
taya ver! yaptığı işler, her biri birer mu - atan birisi çkarsa karşısında mut- İstanbul ·1 ünciı icra memurlu - makla çıkılır bir ufak sofa üzerinde Zemin kat zemini renkli çiııl 

- Başüstüne efendım! vaffakiyet sayılacak kadar büyük.. laka İngiltereyi bulacaktır. Bu _ ğundan: yan yana iki oda ve ayni sofa üze • bir taşlık iki dolap bir sofa bir ha • 
Emir zabiti çıktıktan sonra ak. çe, hele gayeye hizmet noktasın. nun içindir ki İngiltere ile P or. Evvel.Qe Unkap:,llln·..\1 Atlama rinde ufak bir hela ve gu~-ülharie o. rap mutfak bir heJ.a zemin kat pen.. • 

şamdanberi binbir kul'Untu, bin dan, dehşet vermek bakımından tekiz çoktanberi müttefik bulu _ camii ittisalinde 9 numaralı evde !arak kullanıhn ve musluk taşı bu. cereleri demir parmaklıklıdır. 
bir üzüntü içinde bocalayan, me- çok ehemmiyetli olan işlerdL nuyorlar. Şimdi böyle rivayetler mukim iken hal&ı adres~ meçhul lunan mahal mevcuddur. Çatısı Birinci kat: B ir sofa bir oda bir 
rak ateşile ~ayır cayır yanan ku • Helbroek söz arasında yelken- çıkınca bu ittifak daha sağlam _ bulunan Ahmed Şükrüye: yerli kiremitle mestur olup tamire yük. 
mandan da yatag· ına uzandı. Bir illerin akıbetine işaret etti: İstanbul maliıe muhakemat mü. muhtacdır v;, elektrik tesisatını ha. İkinci kat : Bir sofa iki oda. !aşmış olacaktır. 
gecelik hsretile kavrulduğu uyku. - Acaba son g ibi ne oldu?. Lakin bu d edikodunun İngilte. dürlüğü >"ekili avukat Karni Nazım vi mezkılr haneııın sağında etrafı Üçüncü kat: Bir sofa bir oda bir 
suna kavu:ıtu. İkinci gözlerini kamaranın dar rede uyandırdığı bir hareket var- Dilman dairemize müracaatle Sul. tahta perde ile iahdi:i edilmiş 97-55 heli. 

__ 4 _ tanahmed birinci sulh hukuk malı- Meıre notırabbaı bahçesi bulundul!'u: Hududu. Tap~ ka_vdına uygun • ve loş muhitinde dolaştırırken ce- dır. Bu bahis kolay kolay k apa -
B7 ErdeK sahnine doğru yol a. vab verdi: ;'Eevrımı var ) nacağa benzemiyor . kemesinin 93•i/1103 sayılı ve 4/12/ Muhammen kıymeti 900 liradır. dur. 

===========,;,,,==========~===== --------"-------! 936 ilamma mü"teniden 69 lira 63, 1 - İşbu gayrimenkulün art~ır- Sahası: 1Q7 metre murabbaı olup 

Yeni kapı 
(5 inei sahifemlıden devam) 

burası da içkili. 
Bu taraftaki gazinolar, evvelki

ler kadar kalabalık değil. Boş bir 
masa kenarındar. bir sandalya çe. 
kip oturunca, bir garson yıldırım 
gibi yanıma düştü. 

- Bir kahve! 
Dedim. Buna hiç te memnun 

olmadığını anlatan bir jest yaptı. 
O vakit, sağıma, soluma bir göz 
gezdirdim: buranın içkili bir yer 
olduğunu anladım. Ancak, anla. 
şılan içki mecburi değil. Aksi tak. 
dirde, bana ebedi bit dargınlık 

gösteren garson, sert sert; 
- Burası kahve değil! 
Diyebilirdi. 
Bu gazinonun müşterilerine 

baktım: cidden, diğer gazinolar. 
dakinden fark!.. Ekserisinin ö
nünde bira dubleleri var. 

Uzun dakikalar eridi, bittL Fa. 
kat garson hep e!i boş gezindi. O. 
na, çıkı~mayı dü.ıündüm. Bu sene 
buraya gelişim bu ilk. Hıorhangi 
bir vaziyetle karşılaşmaktan çe -
kindim ve mütevekkil bekledim. 

Hastahaneden 
Çıkacağına 

Sevinen bir hasta 
Sevinçle b0ğazını 

kesti öldü 

y o 11 a r ı n d a •• 
Neden sonra, benim kahve geldi. 

Kahvemi içerkm biraz evvel 
dikkatimi çeken iki gence baktın, 

Önlerindeki masada iki bira dub. 
lesi duruyordll. İkisinin de gözle. 
ri, sabit bir noktaya taklmıştı. 

O noktada, iki genç kızla, annele
ri olduğu anlaşılan ihtiyar bir ka. 
dın vardı. Genç kızlar bakışların. 
dan ibaret olan iltifatlarını esir-
gemiyorlardı. Bir aralık, delikan. 
lılardan birinin eli, önündeki 
dubleye uzand. Öteki, şiddetle o. 
nun kolunu tut:ırak; 

- Ne yapıyorsun, dedi. Çocuk
luk etme. Ya masamıza gelirler 
ve kendilerine ısmarlarsan, son. 
ra hesabı nasıl temizleriz. 

Öteki, buna hak verdi. E!Jıi, 
kulpunda tuttuğu dubleden yR _ 
vaş yavaş uzaklaştırd. Yine ba
kışmağa başladılar. 

Yenikapı tren köprüsünün al
tından geçip, .geniş bulvara doğ. 
ru ilerlerken, bulvarı kasıp ka
vuran toz bulutu gibi, gaz:'1olar. 
dan biribirinin aykırı radyo ho _ 
parlörlerinin husule getirdi~i fır
tınanın sesleri duyuluyordu . 

EGE 
Tiyatr0su 

Nuri Genç 
Ve 

ARKADAŞLARI 
20 temmuz çarşamba akşamı: 

Sultanahmed Birinci Sulh Hukuk / '938 'h' d · 
kuruşun q40 kuruı masarifi muha. ma şartnames.i 15 7ı tarı ın e 17 metre murabbaı ınutCak +,met.. 

Hakimliğinden: keme ve icra masraflarile birlikte cuma gününden itibaren 938/94 re muraboaı bina mütebakisi balı _ 
YEMİN DAVETİYESİ ,, İ 

tahsili zımnında dairemizin 938/862 dosya ile u~lcüd•~ cra dair~sinin çedir 
Hazine namına İstanbul Maliye 1 d ·ı t k'b t ı b' d b muayyen nu~arasından fazla mal·' · · B sayı ı osyas• e a ı a e ın e u. •a u.. Halihazır vaziyetı: ina ahşap ve 

Muhakemat Mü•lürlüğii tarafından !unmuş ve clairemizcc tanzim edilip mat almak istiyenler işbu şartname- haricen boyalı olup haraptır. Arkot
Kadıköyünde Acıbadeın Osmaniye ikametgiih:nıza gönderilen 938/862 yi 938/94 ile rnemuriyetimize mü - da bir bahçesi vardır. 
mahallesinde Ahmedbey sokak 

5 sayılı icra emrine arkasına mübaşi. racaat edilir. Evsafi ve hudud ve sahası ı ukarı-
numaralı hanede oturan birinci Mü- . h ıı· ı· · t f d · 2 _ Gay•ımenkulu"n 17/8/'38 ta. d zıı · k ı·· rı ve ma a ı po ısı ara ın an verı- • ~ a ya ı gayrunen u un taır ımı a. 
!azım Halid aleyhine tedkiki hesa- len meşrubatta ikametgahınızın rihinde çarşamba günü saat 10 - 12 çık arttırmaya vazedilmiş olduğun.. 
bat komisyon" tarafından rüyet 0

- meçhul bulunduğu anaşılınış oldu. de Üsküdarda İhsaniyede Şerifbey dan 29/8/938 tarihine rastlayan pa. 
lunan hesabında kiler açığı olarak ğundan icra emrinın bir ay müd • çeşmesi sokağında 16 numaralı Ad· zartesi günü saat 10 dan 12 ye kadar 
zuhur eden 30

24 kuruş 35 
para ile detle tarafınıza lanen teblğne ka. liye binasında Üsküdar İcra Me - Yeni postahanedeki dliremizde bi· 

tabur kausından nhzerledığı ön? rarrar veriıniştir. :murluğu o:!asınd:i üç defa bRğırıl. rinci arttırması cra edilecektir. 
kuruş ki cem'an 3611 kuruş 35 pa - İlanın neşri tarihinden itibaren dıktan sonrd en çok arttırana ihale Arttırma be:lel: kıymeti m.ıhamme-
ranın faiz ·\re maJJ.:ıii muhakeme ve 1~- An k t bed ı· 

30 gün içinde borcu ödemez, tedkik edi.W. ca art ırma e ı mu - nenin yüzde 75 ini bulduğu takdir. 
ücreti vekalat tahsili l:akkında ~çı- mercilndıın veya temyi: eyahut ia- hammen kıymetin %75 ini bulmaz de müşter:si üzerind.? bırakılacak. 
lan alacak da 7as•nıtı cari muhake. dei muhakeme yolile aid olduğu veya satış :steyenln alacağına rüc- tır. Aksi takdirde en son arttıranın 
mesinde: müddeialeyhin adresi bu. mahkemeden icranın geri bırakıl. hanı olan dığer alacaklılar bulunur. taahhüdü baki kalmak üzere arttır
lunup tcbli.~at yapılamamış ve za - masına dai.r bir karar getirmedikçe sa bedeli buianların o gayrimenkul ma 15 gün müddetle temdid edile _ 
bıta marifetile yapılan tahkikatta cebri icra yapılacağı ve yine bu ile temin edilmiş alacaklarının mec. rk 13/9/938 taihine rastlayan salı 
da adresi 'mlunaınadığından il~nen müddet ;çinde mal beyanında bu • muundan fa?laya çıkmazsa en çok günü saat 10 dan 12 ye kadar keza 
:yapılan tebliğat üzerıne mahkeme. lunmanız ve bulunmazsanız hapis. arttıranın ~aahhüdü baki kalmak ü- dairemizde yapılacak ikinci açık 
ye gelmemiş olduğundan gıyabında le tazyik olunacağımz hakikate mu· zere art'.ırma 15 gün daha temdid arttırmasında arttırma b~de!i kıy • 
devamla müddeialcyhe mührün halif beyanatta bulunursanız ha • edilerek 1/9/9.38 tarihinı.!e perşembe meti muhınnnıenenin yüzde 75 ini 
kendisine aid olmad,ğına ve halen pisle cezalandmlacağınız tcblığ ma. ı günü saat 10 - 12 d~ Üsküdarda İh. bulmadığı takdirde satış 2280 nu _ 
böyle bir borcu bulunmadığına dair kamına kaim olmak Ü7.cre bir ay saniyede Şerifbey çeşmesi sokağın. maralı kanuna tevf•kan g<?ri bırakı-
usulün 337 nci maddcsc mucibınce müddetle tarafınıza ilan olunur. da 16 No. !u Adliye bınasında İcra lır. 
20 gün müddetle yemin davetiyesi. (938/862) Memurluğu odasında yapılacak art. Sa ış peşindir. Arttırmaya iştirak 
nin ilanen tebliğine karar verilmi~ 

1 
.. . . 

1 
tınnada bedeli satış isteyenin alaca. etmek istiyenlerin kıymeti muham. 

ve muhakeme 7110/938 ~aat 14 e İstanbul · uncu •cra memuru - • .. h 
1 

d'" 
1 

klıl .. 1 gına ruc anı o an ıger a aca arın menesırun yüzde yedi buçuğu nis _ 
bırakılmış od•ığundan muayyen ğundan: bu gayrimenkul ile temin edilmiş betinde pey akı;ası veya milli bir 
günde mhkeme · e gelmdığini" ve Evvelce Şehremıni Tatlıkuyu alacakları mecmuundan fazlaya çık- bankanın t.-,minat mektubunu ha _ 
istida ile mücacaat etınerliğiniz tak. caddesi 3 mımaradl mukim i!;en mak şartile en çok arttırana lı.'ale mil bulunmaları lazımdır. 21)04 nu
dirde \'iıkıayı kabul ve ikrar ve ye-

1 

hiılen adresi meçhul bulunan Halid edilir. Böyle bir bedel elde ed;Jmez.. maralı kanunun 126 ncı maddesinin 
minden ;mıina etmiş addoluna"ağı. oğlu Lı'.i.tfiye: se ihale yapılmaz ve satış talebi dil- 4 üncü fıkrasında bu gayrimenkul 
nız tebliğ makamına kaim vlmak İstanbul Maiye Muhakemat Mü - şer. üzerinde ipotekli alacaklılar ile aıa. 
üzere beyan ve ih!>ar olunur dürlüğü ıeldi avukat Karni Nazım 3 _ Art\ırm.l bedeli peşindir kadaranın ve irtifak hakkı sahible. 

{9~8/:l6) Dilman dairPmize müracaatle Arttırmaya iştirak için yukarıda rinin bu haklarını ve hususile faiz 
--------------ı Istanbul Asliye Birinci Htıkuk malı. lı k t' ~ 

7 
- b ug· nı'sbe if d d 

Sultanahmet birinci sulh hukuk . . yazı ıyme ın _,c ,J uç u - ve masar e air olan i dialarını ev. 
h • 1 •. d kemesının 935186. 1 numaralı ve. l 7/ tinde pey akçası veya milli bir ban- rakı müsoitelerile birlikte ı'la·n ta-akiın igın en: 7/936 t 'h- · il .. t d 

arı ıı amma mus enı en i k t . t kt b t i' hi d 't'b h Hazine namına İstanbul maliye • anın emınl me u unu ev ı c. ri n en ı ı aren ni ayet 20 gün 
376 lira 5 kuruşun 7<5 ücreti vekalet dilecekti.r. zarfında daremize bild;rmeleri li -

muhakemat müdürlüğü tarafından ve 250 lira 7;; kuruşun 14/10/934 ta. . . . . 
Şehzadebaşında Emin Nureddin ih. d .1., "' 5 f . 15 1. 4 - Gayrımenkul kendısıne ihale zundır. Aksi takdirde hakları t!!pu r ın en ı ıoare:'l ,c aız ve ıra . . 1

1 mahallesin:le 29 numaralı polis 17 kuruş :m.sarifi muhakeme ve ic. oluna~- kı.rru;.e~e deıha! veya verı - sicili e sabit olmıyan alacaklılar sa. 
Mehmedl·n hanesinde oturan emekli fl ·ı b' likt 1 h ·ı· len muhlet ıçınde parayı vermezse tış bedelinin paylaşmasından haric ra masra ar1 e ır e a sı ı zım- . 

1 1 . . k 1 1 M" t k' · · 
Taksim Altıntepe bahçesinde jandarma yüzbaşısı Faik aleyh'ne nında dair<?mizin 938/127 sayılı dos.. <ihale kararı feshe unara.~ kend•sın. a ır ar. " u era ı:n verg:, tenvırı. 

LOKI\IAN ZADE açılan 51 füa 68 kuruı alacak da - yasile takib talebinde bulunmuş ve den evvel en yüksek teklifte bulu- ye ve tanzlfiyeden mütevellid be -
d · · Ed h t d M daı·remız· ce tanzı·~- edilı'p ı'kometga·. nan kimseye arzetmiş oldug·u bedel. !etliye rüsumu ve vakıf icaresi be. Vindsor a, 7 ıncı var as a- 21 temmuz perşembe akşanu vasının muhakemesin e: üddei. .., - d ı· ·· ~ d t .

1 1 • hınıza gönderilen 938/127 sayılı ic. le almağa razı olursa ona razı ol • e ' muzaye:.ıe en enzı o unur. nesi başhekimi, hastalardan 69 ya. Büyükdere aile bahçesinde aleyhin adre•;i bu_lun"'..adıgından ila. b 
1 

h 
15 

20 senelik vakıf tavizatı müşteriye 
l t bl gaı Uzerlne mah ra emri arkasına mübaşire ve ma • mazsa veya u unmazsa emen şında Vilyam Tomasa: FERI\IANLI DELİ HAZRETLERİ ! nen yapı an e 1 

• • aiddir. Daha fazla malı'.i.m~t almak 
İ ı -r.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.. ___ ;;;,.. ___ ;;;;-,.-,;;f l kemeye bızzat veya bilvekale gel. halli polis tarafından verilen meş.. gün müddetle arttırmay~ çıkarılıp istiyenler 6/8/938 tarihinden itiba. 

- Artık tamamile iyileştin. s. ı ıl ., ·-ıı ruhatta lkanıetgahınızın me~hul bu.. en çok arttıran:ı ihale edil;r, İki i • l~, . ti.ıcrı 1 l:!H u lll mediğinden muhakemeye gıyabın . ren herkesin görebilmesi için daire. tediğin zaman çıkıp evine gidebi- Cemaziyeleveı Tem:nuz da devamla müddei vekili bir ye. lunduğu anlaşılmış old..ığundan i~- hale arasındaki fark ve geçen gün· de açık bulundurulacak arttırma 
lirsin ra emrinin tarafnın bir ay müd - ler için %5 den hesa.:ı olunacak faiz ... 22 7 nileme vesikası ile esas d<'yni mü. şartnamesi ile 934/2229 numara!; 

detle ilanen tebliğine karar veril • ı ve diğer -nasraflar ayrıca hükme ha. 
Dedi. Temas, sevinçten deli gL Y..ı 193s,A,-ı, Giia 20l,Hızır 76 beyyin muhassasatı zatiye müdür- miştir . cet kalm•ksızm memuriyetimizce dosyaya -:nür:ıcaatla mezkur dosya 

bi oldu. Hastabakıcıdan, banyo lüğünün vesikasını ibraz ettığinden da mevcud vesaiki görcbilecekl<'r' 
20 Temmuzı Çar,amba İlanın neşri tarihinden itibaren alıcıdan tahsil olunur. ilan olunur. (

93412229
) 

salonuna gidip yıkanmıya, tıraş 

1

_ ibraz olunan vesaika nazaran _da : 30 gün içinde borcu ödemez ve tcd. 5 _İpotek sahibi alacaklılarla di. 
olmıya müsaade istedı. - Sıcai<ları n cırtmas ı vanın yenıl~nmesın~ karar verılmış kik mercünden veya temyiz veya - ğer alacaklıların ve irlıfak hakkı rağ harcını ve 2•J sene!ik vakıf taviz 

b 'ki b h' ı bedeln;ni vermcğ~ mecburdur. Aradan uzun müddet geçtiği ve i raz olunan vesa en a ·S e but iadei muhakeme yolile aid ol • sahihlerinin gayrimenkul üzer:n·Je. 
1 h Ah d F Ik Gayrimenkcıhin nefsinden doğa:ı halde banyo ~alon undan çıkma. müddeia ey me a " muame.' duğu mahkemeden icranın geri bı. ki haklarının hususile faiz ve ma -

müterakim vergiler tanzifat ve ten. rnası, hastabakıcının dikkat na _ leli gıyab kararının tebliğine karar rakılmasına dair bir karar getirme.
1 
sarife dahil olan iddialarına gayri. \'ıriı· e ,.e 'ie'lalıy, rüsumu vakıf ;. 

verilerek muhakem~ 30N/938 saat dikçe cebri icra yapıiacağı ve y'ne menkul üzerindeki haklarııuıı ılan . . b , 'dl . zarını çekti. Salona girdi ve iyi . • .. d I caı <'Sı orç un aı ıı. 
1 h t . d b ğ k .1 10 a bırakılmış olduğundan tarihi bu müddet ıçinde mal beyanında taı>Junden itıb~reıı 20 gıın ıçın e 7~Göster;lc~ günde arttırma,·r. ş. 

o an as ayı yer e, 0 azı esı - bulunmanız ve bulunmazsanız ha • evrakı müsbitderile bırlikte me -
d tebllğden iti':ıaren 5 gün zarfında t•rak edenler art'ırıruı şartrıamesinl m!ş ve ölmüş gör ü. pisle tazyık olun•cağınız hakikate muriyetimizc bildırmeleri icab e -

itiraz edil:nediği tak<iırde rnuhake. okumuş •·e lüz11m''..l T'lc;amel~tı al. 
TomaSln sevlnçle tıraş olur _ muhalif beyanatta bulunursnnız ha- der. Aksi halde hakları topu sıcille. 

kab ·•l edilmiverek davaya mış ve bunları t~~amto kabul et -meye ı.. ' p:sıe cezalandırılaeağınız teblığ ma- rile sabıt olmadıkça satış bedelinin ken eli tıtrec!iğı ve şah damarını 1 • . miş ad ve t 'nr olun•·~ 
- • gıyabında karar verı ecegı gıyab kamına lntm olmak üzcrı. bir ay paylaşmasından haric kalırlar 

kesti"i zannolunuyor. Zavallı Yuk ırıd• riistcri ~ g Hın Pnkul 5 kararı teblilti makamına kaim ol- müddetle taraLHZl ilan ol11nur 1 6 - Arttır'Tla bede'i haricind n. 
•htiyar'... 1 9 a/ '.ı 1 f is bu ,J":-ı iC I' Si<'! ·., 1 şartrary1c da-._ _ _ ______ _. _ _ -.,_,] mak üzere ilan o unur. l 3 5 7) (q38/!27) l !arak ihale karar pullarını tapıı e. •resinde sa ılıcağı il in olurur. 



Güzelliğinin '"~ 
Sırrı yok istanb ul Şubesi Müdürlüğünden : 

Telll Tebye Klavuzlu k Binasının Tam i rat~ 

Sebebi var 1 ~ Karadeniz Boğazın<laki Telli Tabya Klavuzluk binasının ta

mirat ışleri açık eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Eksıltme, 28/"7 /938 perşembe günü saat on buçtıkta şubemiz 

materyel dairesi binalar kısmında yapılacaktır. 
3 - Şartname, Resim ve keşifler bu serviste görüiebilir. 

1 4 _ Eksiltmeye ıştira;c edeceklerin teminatlarile yazılı gün vel 

saatte müracaatları. 

DOKTOR 

A. RIZA SAGLAR 
Dahiliye mütehassısı 

Hastalarını her gün saat 15 den 

sonra Beyoğlu Parmakkapı tram

vay durak (121) No. da kabul ve 

tedavi eder. 

SA. T IŞ İLAN I 
İstanbul Dördünc•ı İcra l\!emur

luğundan: 

Hayvan Sağhğı Küçük Sıhhiye Memurlar~ ve Halb8.,ı 
________ M_e_K_t_e_b_i_M_üdur l i.iğün clen : 

Eksiltmeye konan 
maddenin cinsi 

' ' azı 

mikdarı 

çoğu 

l\.ektcbc teslim 
tahmin 

olunan liat 
tutarı 

li. Kr. 

darı / 
-~--~---~---~~----~-~~-------- -

Ekmek O. ei nevi) 10000 12000 10 Kr. 

Et dağlıç 1700 2500 47 • 
• 1 

_ _ K_uz_u_e_li __________ 5_o_o ___ .;.;750 47 

Sade yağı 800 1300- - -100 • 
Zeytinyağı 300 500 48 • 
Sabun 250 400 31 • 

Narh 1200 -

• 1175 

• 

90~ 
88.13 

26~ 
97,50 

18 
9,30 

Sandal yalar, Kary0Ia:ar, 
mobilyalar 

Partm1ate lar 
Yeminli üç ehli vukuf tarafından __ T_u_z_s_u_z_t.,.er--'ey,_a..:ğ:.ı _________ 75 ____ 10<!__, _ _EO 

tamamına 1lb2 !ıra kıymet takdir Fasülye Çalı 700 1000 15 
il 
26 

• 

352 50 

1300 
240 
124 
120 

150 

9 ........ 

• 
Ve sairıı 

edilen Kasımpaşada Seyid Aliçelebi Fasulye barbunya 300 400 • 44 

FAB RiKA FIATINA S ATILIYOR 

Asri Mobilya l\.1ağazası: 

mahallesinin eski Dut ) eni Badulla Pirinç (Bursa) 800 1200 • 312 
sokağında eski 41 yeni 30 sayılı sırf Bulgur 250 350 12,5 • 43 75 

125 mülk bir tarafı halen kayıkçı Meh- Makarna 350 500 25 • 

AHı~~ -=o FEYZİ 
med Aşık ağa menzili ve bir tarafı Şehriye .~O 70 25 • 17 50 
mukaddema Mühürdar Ali Efendi Beyaz peynir 400 500 43 

62 
34 
16 

• 215 

İstanbul, Rızapaşa yokuşu No. 66, Tel. 23407 ve halen Tatar Mehmed ağa men _ Kaşar peyniri 50 70 • 43 40 
122 50 
56 

zili ve bir ~arafı mukaddema Em - Zeytin 250 350 • 
~ d 1 rullah ve Mlen oymacı İbrahim E- Un. Ekstra ekstra 250 350 
ı.nhi~rlar u. Müdürlüğün en: temağavehalenoymacıİbrahimE. Şeker 500 800 

"---·--- ---- - -------------------' ki am ile mahdud bir bab hane Patates 1000 1250 

• 
26,25 • 

7 • 
4,50. 

21P 

87 50 
45 

153,35 

Cinsi Miktarı 
Kilo 

Muhammen bedeli Muvakka~ Eks ltme Saat 
Şekli 

2700/3456 sch'mı l\fohaırem oğlu Soğan 800 1000 
Kuru üzüm 100 150 22 • 33 

Beherı Tul.rı teminatı 

~~~~~~-Li. K~'·=--~~L_._K~· ~L.~_K_r·~~~~~~-
Hikmet ve 766/3455 sehinıi de kap- 40 60 Kuru bamya 97 • 58 20 

15 tan kızı Halim~ uhdesinde olan Sirke 100 150 !it. 10 

Iskarta kanaviçe 5532 -13,50 753.57 56.51 Açık art 9,30 
10 
10,30 
11 

mezkur gayrimenkulün evsafı aşa-. Tu• 400 500 5 • 25 

• çul 1385 -10 138.50 10.38 Pazarlık ğıda yazılıdır. Boda 250 300 7,50. 
1,75. 
2,50 lt 

22 50 

RADYOLIN ~ 
Dişleri mikroplardan, çii.rükler
den, iltihaplardan koruyarak 
sağlamlaştıran, hem de miııe

lerin bozulmRsnı ve saral"masnı 
menederek daimi bir güzellikle 
muhafaza eden a«rın en kuvvetli 
diş macunudur. 

• İp 6124 -19 1163.56 87.26 Açık art Bodrum katı: Hariçten kuy.ısu Yumurta 8000 10000 175 
30 
35 

Kınnap •Isparta• 1713 -21 359.73 26.97 Açık art olan bir oda bir bodrum. Limon 1000 1200 

Her sabah, öğle ve 
akşam yemeklerin-

den SQnra 

I - Yukarda cıns ve miktıu-ları yazılı •4• kalem ıskarta sargılar 
hizalarında gösterilen usullerle ayrı ayrı satılacaktır. 

II - Art\ırma 2/VJII/938 tarihine rastlıyan salı günü hizalarında 
yazılı saatlerde Kabataşta levazım ve mübayaat şubesindeki satış komis

yonunda yapılacaktır. 
ITI - Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hizalarında 

gösterilmiştir. 
IV- Nümunelcr her gün Ahırkapı Bakımevinde görülebilir. 
V - İstekLlerin arttırma iç;n tayin edilen gün ve saatlerde 

karıda yazılı satış komisyonuna gelmeleri ilan olunur. ·4505• 
••• 

1 - İdaremizin Ci1:.ali fabrikası için şartnamesi mucibince satın 
alınacak 8 adet aspiratör açıl; cksillemeye konmuştur. 

II - Muhammen bedeli 320 lira ve muvakkat teminatı 24 lirad-

Zemin kat: B'ı· sofa iki oda bir 
mutfak bir kuyu bır hela. 

Birinci kat: Bir sofa bir beltı dört 

oda olup içınde borçlular oturmak_ 
tadırlar. 

Hududu: Tapu kaydınca ve \'l'

karıda yazılıdı•'. 

Sahası: 112 metre murabbaı olup 

67 metre rnurabb ıı bina müteb~kisi 

bahçedir . 

Halihazır vaziyeti: Harap bir ev 
ve bahçedir. 

Evsafı ve hudud ve sahası: Yuka-

-·- dır. rıda yazılı gayrim~nku!iin tamamı 

· III - Ek,illme l/VllT/938 tarihine rasthyan pazartesi günü saat İstanbul asliye mahkemesi 6 ıncı açık arttırmaya vazed 'lmış oidu -
Hukuk dairesinden: 10 da Kabataşta Levazım ve Mubayaat şubesindeki Alım Komisyo- ğundan ~9/G/933 tarihine r.ıstlıyan 

K mk d M 
. h t k .. k nunda vapılacaktır. a te ı· günu·· saat 10 danı"? ek· u apı a usıne a un -oş - • 1 k h ·· so .. ıü ge,·en s_·ubederı paz r s ' - Y a-.. , IV - Şarlnameıer parasız o ara er gun , 

lu hamam sokak 8 No aa olur.ın 
1 

dar Yenipostahanrdekı da r~rnızdç 
Meh t Al' t f d · d alınabi ir. birinci arttırma>ı icra edikcekt:r. 

me . ı_ ara ~n an :ynı a r~s-, V _Eksiltmeye i~tl•ak etmek istıyenlerin fi~ts.ı teklif ve kata-
te mukım ıken nalen ıkamelgahı k d"I k .. k··ıı gu'"nu""rden bir bflu evvel'n Arttırma ':ıed?ıi kıymetı mulumır:e_ 

. !oklarını tetkı ~ ı '"'lC t1ze e c sı me 
meçhul Emın-? aleyhme açılan bo- İ . arlar Tütün Fabrikalar şubesi ?.\\Jdürluğünc vermclerı nen.n yüzde 75 inı bulduğu takdidı 
şanına davası sonunda; Taraflar ~adar nh.s müş·cnsi üzerinde bırakılacaktır. 
arasında şiddetlı geçımsizlik olup lazımdır. İstcklılerın eks!ltme için tayin ed le" gün ve saatte 'i 7,:; ;\ks· takdr:dc en son arıtıranın ta_ 

b~lik'e ~·ukarıda adı gpçen komısyona gelme'erı ahhüdü baki kalmak üzere &rltırma bopnmaların'l kabahatin müddei vr 
aleyhde olduf,'Unci•n 1 sene müddet- ,güvenme paralarilc 
le b~kasile evlenmemesfn-> çocuk- ilan olunur. 

(4561) 15 gün müddetin temdid edilerek 
• •• 

!arı Kamıl ve İbrahimirıi babaları . . . . . . I -· Üsküdar depola: grubuna bağlı Şemsi paşa 'l üılın Bakımevi 
nezdınde ıpkasıle velayetının baba- . . . .b. "d n alınacak 2 · 0 ., tık ınaateferruat 

ıçın şartnamesı muz; nce ytnı e • · . -
lan tarafından kullanılmasına her d .. k .... k 1 f lı"le eksiltmeye ı-0nıılınuştur . . . 1 a et yu asansoru apa ı zar usu ·' · . 
hafta cumarteJı gtinlerı 12 den 1 e II _ Muhammen bedeli · 6000• lira muvakkat teminatı ,450. 
kadar küçüklerin analarile icra da- lir d 

1 

a ır. 

iresinci<ı görüştürülmcsine ~-094 K. IH _ Eksiltme 3/~/938 ta!ıhine rastlıyan . Çarşı:nha günü . saat 
muhakeme masraflarının muddeıa- 11 de Kabataşta Levazım ve Mübayaat şubesındekı Alım Komısyo-
Jeyhe yükletilmesin~ temyizi kabil d 1 ktır nun a yapı aca . 
ol~~k üzere 13/~/93~ de davacının IV _ Şartnameler ,30. kuruş bedel mukabili11de sozü geçen Şu-
yuzune karşı muddeıaleylnn gıya- b d 1 b·ı· e en a ına ı ır. 

bında karar verilmiş olup keyfiyetin V _ Asansör Wertheim Sitigler Schindler, A.T.G. Miihleisen CoL 
15 gün mıid_~':tle i~a~en tebliğine t.;cholç Mıhhliş, Beck Henk~l, Maylauer, Hans hann Klackne veya İn_ 
karar venldıgınden ılam mahkeme dustrıe Flectromachine •Polonya• . Louis Neubarer Oh~mnitz• marka 
salo~u~a. talil< kılınmış_ olma~~a ve olacaktır. 
15 gun ~çınd: temyı~ edi:medıgı ta~~ vr - Eksiltmeye ıştirak etmek istiyenlerin fia!S\7. teklif mektub 
dırde hukmun kesb-. katıyet edtcegı k t 1 1 t tk'k d"ıln·ek üzere münakasa "Üniınden en geç . • . .. • veya a a og arını e . e . ~ 
t~blıg yerın~ geçmek uzere ılan bir hafta evveline kadar İnhisarlar Umum Müdü.!;jğü 1'ütün _Fahri-
o unur. kalar Subesi Müdürlüğüne vecmeleri ve teklifler;:ı.n kabulunu mu-• 

1 
tazam;,ın vesika almalar lazımdır . 

Gayet modern biçimde, VII _ Mühürlü leglif mektubunu kanuni vesaik ıle VJ. cı mad_ 
Gri ve beyaz fanila pantalonlar, dede yazılı eksiltmeye iştirak vesikasını ve % ~.5 g;j,·pr.me parası 
Fantezi fanila puntalonlar, veya mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarfhrın ek·ıltme ~ünü 
Palmbeach (sinye) pantalonlaı-, en geç saat 14 de kador yuk1rıda adı geçen Kom :;en ba<kanlı~ma 

13/9/933 tırihine rastlıyan salı gü
nü saat 10 dan l:l , e kodar keza da-

iremizde yap1lacr.K ikinci açık art
tırmasında arttırmF bedeli kıymet! 

muhammenenin yüzde 75 ini bul -
madığı takdirde salış 2280 num•ralı 
kanun ahki\ınına tevfil.an geri bı -

rakılır. Satış peşindir. Arllırnıay~ 

iştirak i!'tmek istiyenlerin kıymeti 

muhammznenin yüzde y~fü buçuk 
nisbetinde pey akçası veya milli 

bir bankanın teminat mektubu:m 
hamil bulunmaları litzıındır. 2004 

numaralı kanunun 126 ncı madde -

sinin 4 üncü fıkrasında bu gayri _ 
menkul üzerind ~ipotekli alacaklar 

ile alakadaranııı ve irtifak hakkı sa
hibler:nin bu haklarını ve hususile 

faiz ve m•sarif.? d•ir olan iddiaları_ 
nı evrakı müsbtelcrilc birlikte ılan 
tarihinden itil:-aren niha,·et 20 gün 

zarfında ch<rcm;z<' bildirmeleri Jii_ 
zımdır. Aksi tnkdirde hakbrı tapu 

Keten ve pamuklu pantalonla-

rın zengin, şık çefidleri 

Reklam fiatına Beyoğlunda. 

makbuz mukabi!.nde verilmiş olması lazımdı:. ·3676• 
sicillile ~ahit olm.yan alacaklılar 

Gümrü k M"hafaza Komut-n ığı İstanbul satış bedcıinin pa\laşmasından h~-

Kuru kayısı yaprak 75 100 35 • 
Salça 80 120 26 • 31 20 
k~ w w 17,50. 10 50 
Çay harman 7 10 325 • 32 50 
Mercimek yeşil 300 400 13 • 52 

10,50 • 52 50 _../ -·=-------....,;,,;;;.,,;;,;;_,;_... __ 
5 • 50 

Nohut 400 500 
--~-~--~-----~~-~ Arpa yemlik 750 1000 

5,50. 55 
1,75. 35 

Arpa kırması 750 1000 
Saman 1500 2000 

13,60 

Kuru ot 1000 1500 2,75. 41 25 

Kok kömürü 20 ton 1850 • 370 
4,50. 67 50 

300 • 225 55,5) 
Meşe kömürü 1500 kilo 
Odun gürgen 75 Çeki (250 

_ _:O.:d:..:u:;;n~m:;;e;;:ş:..:e~so:.:b-:..:a:..:lı:..:k;_ ______ 25 • kilo) 310 • 77 50 ./ 
-~~~~~~-~....;. ___ ..,,,, 

40,93 16 çeşit ya~ sebze 
Sartnamesinde yazılı miktarda 545 77 

Selim iyede Hayvan sağlığı memurları ve nalbant mektebinin 19 38 mali yılında . 
yukarıda cins, miktar, tutar ve teminat akçeleri yazılı muhtelif mevaddın tanzim edilen şartll~ 
!eri veçhile açık eksilt mi ye kon muştur. Eksiltme Cağa loğlu Cumhuriyet Matbaası karşısında ) 
Mektepler Muhasebeciliğindeki satın alma komisyonunda yapılacaktır. Şartnameler mektep ııı~ 
besinde görülebilir. Bu maHarı vermeyi istıyenlerin gösterilen gün ve saatten evvel muvakk~I t 
natlarını vezneye yatırarak makbuzları ve aranılan diğer vesail::1ı? beraber komisyona baş vurfll" 

İstanbul 4 ünci: İcra Mcrncırlu -ı 
ğundan: 

Evvelce Bcyoğlund~ Osmanbey \ 
civarı Celiı.lpoşa apartıman üst kat
ta mukim iken Jıülen adre>i meçhul 
bulunan iy"n azasından Şevket 
(paşa) oğlu Celale: l 
İstanbul Mali).ı l\1uhak(;mat J\fü_ 

dürlüğü vekilı avukat Karni Nazım 
Dilman da'!·cmize müracaatle İstan_ 
bul Asliye 4 ünciı Hukuk mahke
mesinin S35/'i74 sayılı ve 2414/936 \ 

tarihli ila:nııı~ müsteniden 19075 
lira 83 kuruıun ~O lira ücreti veka

let ve 43220 kuruş masarif_ muha -
keme ve ;cra ınasraflaril.~ birHkt~ 

tahsili zımnında dairemizin 938/867 
sayılı dosyasile takib talebinde bu
lunarak dairemizce tanzim olunup 
ikametgiıh•.nı?.3 gönderilen 9:)3/876 
sayılı icra emr: arkasına mübaşiri 
ve mahalli polisi tarafından verilen • 
meşrubatta ikamelgahınızın meç -
hul bulunduğıı anlaşılmı~ olduğun
dan .icra emrinin bir ay müddetle 
tarafınıza ilanen tebliğine karar ve

rilmiştir. 

Türk Hava Kurum~ 
25. ci Tertip 

Büyük Piyangostl 
4. üncü keşide 11 • Ağustos • 938 dedir. 
Büyük ikramiye 50.000 liradır. 
Bundan başka: 15.000, 12.0001 

10.000 Liralık ikramiyelerl~ 
(10.000 ve 20.000) liralık İ~1 

adet mükafat vardır. 
Şı"mdı" e k d b" 1 k" · · ıırli~ y a ar ın erce ışıyı ze o 

eden bu piyangeya iştirak etmek sı.ırt' 
tile siz de taliinizi deneyiniz. 

İlanın neşri tarihindrn itibaren İstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi J• 
30 gün içind~ bo.rcu ödemez ve ted- o' 
kik merciindon vey:;, temyiz veya - Satın a lma Kemisy@o ı.IJl , - ı riç kaırlar. Müter3ı<ım wrgı, tcnvı-

S ati nal rna om syeınun an! riye \'€ tın•.,f'Fdcn nıli!evelHd 
SA ER MaAaz larındo 

hul iadei r:ıuhakeme yolile aid ol - 1 -- MHkezimize ait Sinop motörü için dört sil ndir ,·e d 
ı _ 243 tane velensenin kap~lı z&rfla el<sl.tmesıne de teklıf edılen ı Belediye riısumu ve vakıf ıcaresi duğu mahkemeden icranın geri bı.. manlı 60-70 beygir kuvvetinde b-fr dizel makıne &çık ekslltlfld ......................... 

İstanb!.ll Birincı Ticaret mahke _ fiat pahalı giiru'düğünden 2/8/938 salı günü saat 11 de pazarlığı ya- bedeli miuayerlcoc•ı tenzıl olunur. rakılmasına dair bir karar getirme- satın alınacaktır. Keşif bed~li 4850 liradır. 
mesınden: pılacaktır. 20 senelık vakıf tavizatı müşteriye dikçe cebri icc·a yapılacağı ve yine 2 - İstekliler fenni ve idari şartnameleri 25 kurus bedri ıle 

Müvekkili namına Çar Ferdınand 
2 

_ Tasınlanan tutarı 3035 lira 07 kuruş ve ilk teminatı 228 liradır. aiddir. Daha fazla malfımat almak bu müdd•t içinde mal beyanında kezimiz levazımından alabilirler. ~ 
Va 4 R f ·1 t t b ı l" · t· 1 G/8/938 tarihind~ıı itiba bulunmanız ve bulunmazsanız ha - 3 Ek .1 d' purunun se erı e s an u ı_ ıs ıyen er ' - . . • h k"k t -- sı lme 2 Ağustos 938 salı günü saat ıı de Ga]atn j 
mal'ına gelen M. J. S. markalı ve 1 3 - Şartname ve evsafı komisyondadır. Görülebilir. h k . .. b"ılın~sı· ı·çin dairP pısle tazyık olunacagımz a ı a e • • d' ren er esın gore - · 

1 
h Mustafa Paşa sokagında mezkur merkez satın alma komisyonun 

ilii 600 No. ıu 400 sandık ~aya aıd 4 - İsteklilerin gün ve saatinde ilk teminat makbuzları ve kanu- de açık bu!unduı ulacal: arttırma muhalif lıe. anal'a bu unursanız a- lacaktır. 
466 , 10. lu kor.ı,mento mukabil;ndc ni yesaıklerile b:rlikce Galata eski ithalfıt gümrüğündeki komisyona şartnam~si ile 934/21.10 numaralı pisle cezala:->dı:ılacağınız tebliğ ına_ 
mezK.'.ır vapu~ acentesı N. F. H~r.ıy gelmeleri. .H63· dosyaya müracaatın mezkur dosya-' kamına kaim olma~ _üzere bir ay 

V "1 der Zee ve kuP'p:ır,yasınô.n :.:==:.:-:-::-.;::~-:=-. ...;:..;=====:.:..:=====::.====ı da mevcu:i. ves:ka, ı gör~bilec_ekleri 1 müddetle tarafınız:. ılan 1o~u~~~
gü 'riığc hit.ıi.~n a.;ıımış ulan ıoevlet Demiryoilcırı ve Liman&arı 1 ilan olunur c~34 ı22 •0> l9·1818d) 

234,001 No. lu ordıno z-yi oldu~un- isletme U. idaresi fla-nl&TI 
Zührevi ve cild hastalıkları danı~ aline kara: ver mesı Manü- -·-------- Sull nahmr.i 5 ine' Sulh !lu~u.·kı 

el Sarorta avukatı Yeşua tartlf,ndn Hiıkim igınd," 
Muhammen L2delı &W5 lira olan 89000 adet bezli zın para ki'ıgıdı H o" 

ba ahzuhal taıe.> v, ~czkı. ord nil- i!e 2. 000 •det cam kagıdı 11/8/1938 perşembe günü saat on ;kide Hay- Ik,talıgı d·ıhyısile malumemcz- Dr. ayri ffief 
~ n m lı b•· undu '- kk d ~ ce lst•nbLıl Tahmıs cadccsi Dog"n.:-
,. "' ~ gıı '' ı -;n a ;.ıa d G b d h·ı· d k" k · t f d k 1 f " 

k b 1 
. _ darpaşa a ,ır .na , .• 1 ın ı ı omısyon ara ın an apa ı zar U- • kk 1 h'b" ıra Basrı 

vesı a ı raz edı m", oldugundan t;_ . , k luk ba a ıyes. sa ı ı san -
sulıle satın aoınaca tır. 1 . ··ı . b d f caret kanununuıı 638 ine· maddesi- . nın hacr1 ne kar1r vcı ı rrıı} u e a 

Öğleden sonra Beyoğlu Ağacaml 

karşısında No. 133 Telefon: 43595. 
ne kıyasen tatbi:.:i su,·etıle ziyaı id_ I Bu işe girm:k isti~~nıerin 649 lira 88 kuruşlu_k muvakkat temına: /muma leyhin iyileşm•ş o\du~u ve 
d 

3 
olıınln i•bcı ordrn'l k min elin _,ve kanunun tayın ettıgı Yesa,kle resmi gazetenın 1/7/1937 G. 364~ fiili ve k3vli tasarrufu muteber ve ...,,.,....,,._..,.,. _ ___ ,_...,.......,""'"" 

de ısc de t5 gıi:ı zarfında mahkeme_ No. lıı nüslıası,,da intişar eden talimatname dahilinde alınmış vesika mes'ul vaziyete girdiği İst<ınbtıl As- Sahip tıe neşriyatı idare edr.. 
ye braz etmesi lüzumu ve aksi tak- ve teklıf meklublarını muhtevı zarfların ayni gün saat on bire kadar !iye 6 ncı j[u'.rn'< mahkcmesıııin ka- Baş muharriri 
dırde bu 'Tluddet ~ h t<rnıncıa ibt~- komisyon reisliğine le~li'Tl edilmesi lazımdır. 1 rarile anıaşıldı~ırıdan hlcri~ 3~'. 
ime karar vuilcceğı ilan olunur. Bu işe a:d şartnameler Hayc!arpaşada Gar binası dahilindeki ko. 1084 No. lu .!Jınile karar verıldı,p 

(9120) misyon tarafından parasız olarak dağıtılmaktadır. (4493) ilan olunur. 

ETEM İZZET BENt C:: ... 

SON TELGRAF MATBAASI 

4 - Eksiltme açık olacaktır. 

5 - Muvakkat teminat parası 363 lira 75 kuru?tlil 

6 - Eksiltmeye gireceklerin bu gibı işler yaptıklarır ı 

1 

vesikalarını ibraz etmeleri lüzımdır. ( 4624) 

Keşif bedeli 956 lira 79 kuruş olan kerestecilerde Tckird9ğ' 
lesi yanında yaptırılmasına lüzum hasıl olan çöp ifkelesı Jl

9 
•. 

konulmuştur. Keşif cvrakile şartnamesi levazım müdürlü. :JodC 

lebilir. İstekliler 2480 No. ltı kanunda yazılı vesikadan bo<k• f"~v 
•ı··d·· , ..... d 1 ,. f >-tırı'' ,. u ur,ugun en a acaKları en ehliyet vesikasile 71 lira 7G " (i~ 

lemınat makbuz veya mektubUe beraber 21/7/938 per§eıı• 1ıe g 44gl 

11 de Daimi Encümende bu:unmaldırlar. (.il 


