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Macaristan' da Seferberlik' ikinciMüntehibler Bugün 
ıWacarlar, Romanya' ya Aysonuna, Fırkanın Göstereceği 
Doğru Hücum mu -Eedecekler? Namzedleri Ayırıyorlar 
ROMANYA'YA NE ŞEKiLDE 

YARDIM EDECEGiz? --
Muhabirimiz T edkiklerini Bildiriyor 
•• 1 

Romanya 
Hariciye Nazırı 

Ankara'ya 
Çağırıldı 

lb
. ondra 22 (Hususi)- Ma • 

car'lar Romen hududunda 
ve Karpatlaraltı Ukrayna· 

sıuda geniş ölçüde askeri talı§i • 
dala başlamışlardır. 

Macar hükfuneti bütün Maca -
ristan'da 28 martte nihayete er
Dlek üzere seferberlik ilin eyle
miştir. 

Bu seferberlik neticesi topla -
nan askerler mütemadiyen bu iki 
yere~evkedilmektedir. Memle -
ketteki bütün nakil vasıtalarına 
vaz'ıyed edilmiş, iaşeye müteal -
tik hususata da kontrol konul -
muştur. 

Memleket başdan başa bir harb 
arifesi manzarası göstermektedir. 

Macar'ların ay sonunda Tran
silvanya'yı istirdad için harekete 
geçmeleri etrafında bazı şayialar 
dolaşmaktadır. 

Ankara Mahafili Ne 
Diyor? 

A nkara 22 (Hususi muhabi
"'"\, rimizden, telefonla)- Al -

• manya tarafından bir teca-
vüze uğradığı takdirde Romanya. 
ya yarıjını etmemiz hususunda 
.;ıjansın verdiği haber üzerinde bu
ılıda tetkiklerde bulundum. 

Temas ettiğim mahfeller gerek 
leh ve gerek de aleyhde hiçbir şey 

;lemcdiler. ve ketumiyeti mu· 

Vaziyetin nezaket kesbetmesi üzerine sık sık toplantılar yapmıya bCl§lıyan Romanya askeri §Urası 
içtima halinde (muhtemel bir Alman tecavüzüne karşı yapılacak müdafaa için harita üzerinde 

tedkikler yapıyorlar.) 

Romanya-Almanya iktısadi 
Müzakereleri .inkıtaa Uğradı 
Bu Müzakerelere Avrupa Buhranının Neticesine 

Kadar Tekrar Başlanmıyacak 
hafazayı tercih ettiler. Maamafih 
böyle bir vaziyet karşısında hü
kumetin yalı;ıız Balkan antantı 
çerçevesi dahilinde icab eden hu
susatı ifa edeceği ve bundan baş· 
ka bir harekette bulunmıyacağı 

muhakkak görülmektedir. 

Romen Hariciye Nazırı 
Ankaraya Çağrıldı 
Ankara 22 (Hususi)- Hariciye 

• • • • • 
Ordusu 

Vekili Şükrü Saracoğlu Balkan 

konseyi toplantıları münasebetile 

Bükreş'de bulunurken, Romanya 

Hariciye Nazırı M. Gafanko'yu 

Ankara'ya davet etmişti. Haber 

aldığıma göre M. Gafanko bu da
veti memnuniyetle kabul etmiş 

ve mayıs ayı içinde Ankara'ya ge

leceğini bildirmiştir. 

(Devamı 2 inci sayfada) 

• • 
Fransa 
İngiltere 
Arasında 

Resmi Müzakerelere 
Yarın Başlanıyor 

Alman 
Yarın Memele 

Bugün 
Girecek 

L ondra 22 (Hususij - Fran
sız Cumhurreisile İngiltere 
ricali arasındaki resmi gii· 

rüşmelere yarınki perşembe günü ı 
başlanacaktır. Yarın Lordlar ve 

(Devamı 2 inci sahifede) 

Litvanya Alman Ültimato'!'unu !Reisicumhurun 
L~-=,.~ .. ~~ ~~ a ı Kab u ı Et t ı 'Tedkikleri ve 

tehlike arifesin• göstermek- Çay zı·yafetı· 
tedir. Bir taraftan Almanya Me-
mel'in teslimini Litvanya'dan is
temiş ve beş gün mühletli bir ül· 
timatom vermiştır. Alman hüku
meti bl! ültimatomunda bu kısa 
müddet zarfında Memel teslim e
dilmediği takdirde Alman ordu
sunun hududu geçerek bütün Lit
vanya'yı işgal edeceğini bildir -
miştir. 

Ültimatom Litvanya'nın mer -
kezi olan Kannas'a gelir gelmez 
kabine fevkalade olarak derhal 
toplanmış ve -Berlinderı dönen 
Hariciye Nazırını dinledikten son-

(Devamı 2 inci sahifemizde~ 
Alman ültimııtomunn kabu 1 eden Litvanya Cumhur Reisi 

'\ilesile birlikte 

Reisicumhur İnönü ve re-
fikaları dün akşa"1. saat 17 de 
altıncı derece memurlarla re
fikalarına bir çay ziyafeti ver
mi§lerdir. 

Bu ziyafeti bir kabul res
mi takib eylemiştir. 

MİLLİ MÜDAFAADA 
Reisicumhur lnönü dün 

Mil!l Müdafaa Vekaletine 
giderek Vekil General Naci 
Tınazla bir buçuk saat görii§
müşlerdir. 

Yapılan Hafi Toplantılarda Seçilen 
Namzedler Bu Akşam Fırka 

Riyasetine Bildirilecek 
Ankaradan 35 
Namzed Göste
rildi ve Bunlar 
Arasından 13 
Kişi Tefrik 

Ediliyor 
Parti Kafi Namzed 
Listesini Vilayetlerden 
Gönderilecek Listelere 

Göre Yapacak Bugün şehrimizde toplanan iklnel münehtibler 

istanbuldan Gösterilecek Olan 
N~~zedlerden En Çok Rey 
Alanları Bildiriyoruz __ ....................................................... .::; ............... __ 

A nkara 22 (Hususi muhabirimizden, makine
ye verirken) - Ankara ikinci rnüntehibleri 
dün de bildirdiğim veçhile, bugün burada 

Halkevinde toplandılar. Toplantı 9,30 da başladı. 

İkinci müntehib olmaları hasebile i~tima Vekiller 
ve hemen hemen bütün burada bulunan rical ve 
saylavlar iştirak etmişlerdir. 

İçtimaı vilayet parti başkanı sıfatile Vali Nev
zad Tandoğan idare eylemiş ve Ankara mıntakası 
seçim işlerine memur edilen Amasya meb'usu E
sad ikinci müntehiblere takdim edilmiştir. 

Esad, umumi _sekreter tarafından verilen ka· 
palı zarfı açmıştır. Haber aldığıma göre bu zaıita 

(Devamı 2 inci sahifede) 

., 

Bugün haşlıyan bahar 

Bugün 
Bahara 
Girdik 

Bugün nevruza girmiş bulunu
yoruz. Nevruzu hepimiz hakiki 
baharın ilk günü sayarız. Hatta 
Yakınşarkm bütün memleketleri 

(Devamı 2 inci sahifemizde)_ 

1 Sayın Misafirimiz Şehrimizden AyrılC:ı 1 

Bulgar Başvekili 
Edirne de Hararetli 
Surette Karşılandı 

Sayın misafirimiz dün gece Sirk ed istasyonunda uğurlanrrken 
(Yazısı 2 inci sa1ıfiemizde) 

Pendikde Bir Cinayet Oldu 

Karısını Öldürmek 
isterken ••• Yazısı 2 de 
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HADiSELER KARŞISINDA~ 
.__------Son Telgraf.-. --

DALADYE TEFTİŞ 

IlEYETl NEDİR? 
BELEDİYENİN YAPTICI 

TEBERRÜ ÇOK DECİL l\Iİ?. 

Almanlar 
Meme!e 
Giriyor 

Ve .. Mahkemeler 
r. ...... ·-~.: : .. ·· ' ~~, .. ''/":,~ . .,. . ': 

D 
ünkü .vakit• rer:k1mizin I 
bırinci sahıfesinde şöyle b_ir 
serlevha gözumuze ılıştı: 

Daladye Teft 1~ heyetı reisliğL. 

Dünkü ·Akşam• gazetesinde 
şöyle bir havadis gördum: •Bele
diye. Sipahi ocağına üç .yüz lira 
teberrü etmeğe karar vermiş ir.> 

Bu teberrı.ie ne buyuruluyor?. 

(1 ind sahifeden devam) 
ra. Alman hükumetine verilecek 
cevabı müzakereye b3şlamıştır. 

Bu toplantıda erkanıtarbıye reisi 
de haz r bulunmuştur. Almanya 
Ültimatomunda lemel'in teslımi 

Pendik'te Bir 
Cinayet Fransız B~vek.li Dalaılye'nin 

bir teftiş heyeti reisliği ile ne mü

nasebeti var, diye dıişiınd~k .. 
Havadisın kendisin. OKuyunca, 

anladık ki, mevzuu bahsolan Da

ladye tdtiş heyell değil, Dahili
ye tefüş heyetidir. •Vakit• refi

kimiz, tuhaf bır mürcttıb veya 
mu..ahhih hatasına dıişmüştür. 

Fransız Başvekilinin u sıkıntılı 
günlerinde, hir de, başına teftış 
heyeti mi saracaksınız, birader?. 

Neden bu kadar fazla para yardı
mı yapılmış, anlama(.iık .. Sonra, 
&!t:diyenln bütı;esı alt üst olur .. 
Bir daha bu kadar, bol keseden 
teberrü yapmayın, Allah aşkına .. 

takdirinde L ltvanya hududlarını Dün Pendik'te m.sli görülmemiş 
garonti cdcceğinı de vadctm.ştir. bır unayet işlenmiş, bir adam ar-

Kabine, Mcmcl'l ... k: Litvanya kadaşını çifte ile kalbinden vura
askerlerini ge: i a:dıgıra göre, şeh- rak öldürmüştür. 
ri Alman ordusuna teslim etmek Pendikte oturan ve tarlalarda 

HALK KO:'l/FERA. 'Si 

r-iASIL OLt;R?. 

kararında olduğu anJ,.:.ılmakta - çalışmak surelile geçinen Muhar-
c' :. Bu vaziyet karşısında Berlin rem adında bir Boşnak bır hafta 
mehafili Memel mese;esine halle- evvel ailevi bır mesele yüzünden 

Üniversite konferanslar vc"rdi
riyor. Bu konferansların ismıne 

Halk konferansları dıyorlar .. Ne
den böyledir? anlıyamadık. Hal
kı severiz .. Fakat, Üniversite hal
kın an.ıyacağı konferansı değil, 

belki, talebenin, henüz yeni yeti
şen genç müneverlerin anlıyaca
ğı konLrans verdir yor. Sadece 
Üniverslle konferansı, de.sek, ol
maz mı?. 

dilmiş nazarile bakrn•kladır. karısı Meryem ile kavga ethıiş ve 
Meme! d.yet meclisi de mühim karı koca ko~şuların araya gir-

bir toplantı yaparak vaziyetı gö- melerine rağmen barışmamış • 

SİYASI HADİSELERİ 
tüşmüş ve Bemelin A !manyaya larcbr. 
ilhakının ilan edllmesıne karar Kavgadan haberdar olan Mu • 

NASIL öCRENEBİLİRSİNİZ?. 

Dünyanın siyasi ha<iisekri na
sıl bir cereyan takip ed.yor?. Bu
nu öğrenmek, en s:ılahiycttar ka

lemlerden Öğrenmek istiyorsanız, 
Muhiddin B.rgenin makalelerini 

takip ediniz. Hele, dıin: •Dünya
nın bugünkü peı'ışan vaziyetinde 

biz• isimli bir makale yazmış .. 
Yahu, bu ne iddialı, ne kadar 
yüksek perdeden konuşan bir e

da?. Yani, dünyanın şu ahvali 
karşısında, bizim ne yaptığımızı, 

ne yapacağımızı öğrenmek, bil
mek için bu zatın laflarını mı o
kuyacağız?. Bu zata sorarsanız: 

- Sen nereden bilıyorsun ?. 
Acaba, ne cevab verecek?. Bir 

zamanlar, lttihad ve Terakkiye 
ait hatıralarım yazarken, Şöyle 
cümleler kullanmıştı: • 

cEnvere: 

•- Bu meşhur Enver Paşadır -
Şöyle demiştım, böyle demiştim, 
ama, sözümü tutmadı .. • 

Görüyorsunuz ya, bu zat, tarih-
te de siyasi bir rükin id .. 

Halk konferansı denince, biz, 
meseıa şunu anlarız: 

İstanbulun et meselesi neden 
halledilemiyor?. Üniversite ra
kamlara. ilmi esaslara dayanan, 
fakat, halkın, yani hepimizin an
lıyabıleceği bir dille böyle şehir 
şehir iktisadiyatına ait konferans
lar verdirebilıyor mu?. 

İşte, buna halk konferanslan 
deriz .. 

AZ YUMURTA. 

YİYORMUŞUZ.l 

vermiştir. 

Berlin 22 (A.A.)- D. N. B. a-
jansı, Litvanya hükumetinin Me
me! araz;sıni Almanya'ya iade et
meğe karar verdiğini resmen bil
+Jirmelctedir. 

Bir Lıtvanya heyeti, bu kara
rın icab ettirdiği meseleleri hal -
!etmek üzere, hemen bugün Ber
lin'e gidecektir. Litvanya hükı1-

metinin bu kararı, Almanya Ha
riciye Nazırının Litvanya Harici
ye Nazırının son Berlın zıyareti 
esnasında kendısine yaptığı tek-
liflerin neticesidir. _ 

Berlin 22 (A.A.)- Deutsche Al
lgemeıne Zeitung'un Memel'den 
aldığı haberkre göre, Yahudileı: 
Meme! arazisini kütle halinde terk 
ederek Litvanya'ya iltica eyle -
dektedir. Meme! istasyonu Lit -
vanya'ya gönderilecek harb mal
zemesi ile doludur. 

İstatistik yapmışlar, az yumur
ta yiyormuşuz. Çok yumurta ye-
meli imişiz .. İyi .. Fakat, taze yu- l----B-A_Y_AN __ l\_1_AK_B_U_LE __ _ 

murta bulmak kabil mi?. Taze, 
günlük diye satıyorlar, köyden 
geldı, diyorlar.. Çürük ç.J<ıyor. 

Bunlara dikkat etmeli.. 
AlUIED RAUF 

Ebedi At~ürk'ün hemşırtleri 

Bayan Makbule Boysanın bu de
faki Parti namzedleri arasınd:ı 

görüleceği söy Jenmektedir. 

anın kinciMüntehiblerBugünF ır 
Göstereceği Namzedleri Ayırıyor 

(1 inci sahifeden devam) 
bundan sonraki intihablarda bir tecrübe mahiye
tinde olmak üzere müntehibi sanllerin fikirle -
rinin alınacağı ve meb'us namzedleri hakkında 

ıst.,,a: ede bulunacağı ve buna aid talimatnamenin 
melfuf bulunduğu yazılı idi. Esad talımatnameyi 
okmnuş ve muteakıben fırkaca intihabında mah
zur olmıyan k'rnseler arasından her vıliiyetten çı

kac3k hakıki m~b'us sayısının ıki veya üç mlsll 
n zeü gosteriıeceği ve ikinci müntehiblerin bun
lardan o vilayette kaç meb'us olacaksa o kadar 
kişiyi ayıracakl2rı tebliğ edilmiştir. 

Bunun üzerıne Ankaradan 35 namzed okun -
muştur. Ankartdan 14 meb'us çıkacaksa da biri 
müsta'ül olduğı;na göre ikinci münteh~Jler bun -
!ar arasından 15 kışı ayıracaklar ve Pı.rtiye bil
direcekler, Partı umumi riyaseti de ikinci seçici
lerin ayırdığı bu eşh.ısı kat'i namzed listesine ko
yarak ilan edecektir. 

Ankaradan gösterilen 35 namzed 'll'asında şu 

zevat da vardır · Rel•icumhur İnönü, eski meb'us
lardan Ahmed Ulus. Akagündüz, Falih Rıfkı, Eş· 
ref, Rlfat avukat Muhtar, Arif, Yahya Galib, Mu
ammer Eriş. Şakir Kesebir, Refet Nasuhi Yaydar, 
doktor Hüseyin. 

İkinci mün:ehiblerin reyleri şimdi tasnif e -
dilmekte olup netice hemen bugün Parti riyase 
tine bildirilecektir. 

Şehrimizdeki Toplantı 
Bugün saat ~.30 da. şehrimizdeki ikinci seçici-

ler bir toplantı yapmışlardır. İstanbul vilayeti 

ikinci seçicileri 1311 kişi olduğu için hepsinin bir 
yerde toplanmasına imkan yoktu. Bu Hıbarla, Be

yoğlu ve Sarıyer kazaları ikinci seçicileri Tepe -
başındaki Şehir tiyatrosunda, diğer kaza münte

h.bleri Asri sinemada toplanmışlardır. Toplantı 

hafi yapılmıştır. Toplantıda İstanbul mıntakası se

çim işlerini murakabeye memur edilen saylavlar
dan Şemseddin ve İbrahim Tali de hazır bulun

muşlar ve Ankaradan gelen kap~lı zarflar açılarak 
okunmuştur. 

Burada da tıpkı Ankarada olduğu gibi tali -
matname okunmuş ı ur. 

Tepebaşındaki toplantıda 

hlm Tali, Asri sinemadakinde 
!ardır. 

kapıfü zarfı İbra
Şemseddin açmış-

Mühürlü olarak gelen rey pusulaları ikınci 

münt~hib!Ng d~ğılmıştır. İslanbuldan 141 meb·us 
namzedi gösteri!miş, ikinci müntehibler bundan 

34 kişiyı seçmeğe memur edilmişlerdir. İkinci 
müntehiblerin bu 141 kişiden ayırdığı 34 kişi bu 
akşam Parti riyasetine bildirilecektir. Şehrimiz -
den göst~rilen 141 namzed arasından ikinci mün
tehiblerin en çok rey verdikleri zevat arasında 

şunlar da vardır: 

Başvekil Refik Saydam, İnhisarlar Vekili Ali 
Rana Tarhan, emekli generallerden Kazım Kara
bekir, eski ordu kumandanlarından Ali İhsan, dok
tor Hakkı Şinasi, Başmuharririmiz Etem İzzet Be
nice, Karaköy eczanesi sahibi Hüseyitı Hüsnü ve 
Salah Cimcoz. 

Faşizm Büyük 
Konser.inin 
Toplantısı 

Berlin-Roma Mihverinin 
Daha Sağlam Olduğu 

ilan Edildi 

Misafirimiz Şehrimizden Ayrıldı 

Roma 22 (Hususi) - Faşizm 

büyı.ik konseyi, Muss0lıni'nin ri

yasotinde mühim bir kplantı yap

mış ve toplantıyı ır.üteakıb bir 

tebliğ neşredilmiş.tir. Bu tebliğde 

Berlm - Roma mihverinin eski -

sinden daha sağlam olduğu tas -

rih olunmakta ve deınokrasilerle 
bolşevizme hucum edilmektedir. 

dirne 22 (Hususi, makine
ye verirken)- Komşu Bul
garistan'ın ı:üzide Başve

kili ile refikasını ve maiyeti er
kanını hamil olan tren bugüu öğ

le üzeri buraya vasıl olmuş, va
li ,polis müdiirü, Bulgar konso -
!osu ve kalabalık bir halk tara -

fından karşılanınıştır. Tren istas
yonda kaldığı miiddet zarfında 

misafir Başvekil vagonlarında 

şehrin ileri gelen erkiinını kabul 
ederek, kendilerile bir müddet gö
rüşmüştür. Tren halkın alkışları 

arasında Sofya'ya doğru ayrıl 

mıştır. 

BULGAR GAZETELERİNİN 
HARARETLİ NEŞRİYATI 

Sofya 22 (Hususi) - Başvekil 

Gospodin Kö,civanof'un buarya 
muva'ialatına bu gece intizar e -
dilmektedir. Biitiin gazeteler bi
rinci sahifelerini Bulgar Başve
kili ile Türk hükümeti ricali ile 
Ankarada cereyan eden müzake
relere tahsis etnıi~lcrdir. Gerek 

Türk milletinin, gerek Türk dev
let adamlarının Başvekile göster
dikleri hüsnii kabulden hararetle 
lıah~etmekte, bu ziyaretin iki 
memleket dostluğunu birkaç da
ha arttırdığını \-e Balkanlardaki 
vaziyetin daha ziyade rasanet 
kesbetmiş olduğunu kaydetmek
tedirler. 

Köseivanorwı Jkyaııa~ı 
Dost ve komşu Bulgari~tan'ın 

sayın Ba!jv<'kili Köseivanof \'C 

harrem'ir hemşehrisi ve arka -
daşı olan Mustafa Muharremi e
vine alarak bir hafta misafir et
miş ve karısile barıştırmak iste
mişse de muvaffak olamamıştır. 

Evvelki · gün iki arkadaş olu -
rup konuşurlarken Mustafa me
seleyi tazelemiştir. 

Muharrem de: Mustafa üzeri -
me varma .. Ben hiçbir zaman Mer
yem ile barışmıyacağım ve onu 
muhakkak öldüreceğim, demiştir. 

Muharrem bir aralık Mustafa -
nın çiftesini alarak sokağa çık -
mış ve Mustafa arkadaşının ka
rısını öldürmesinden korkarak, 
derhal sokağa fırlamış ve tarla -
ya koşmuştur. 

Mustafa Meryemin tarlada ça
lıştığı tarafa doğru gitmekte iken 
çalılıkların arasında saklanan Mu
harrem önüne geçerek: 

•Yolumdan çekil, yoksa seni öl
dürürüm diyerek çieteyi kendi -
sine yaklaşmakta olan arkadaşı 

Mustaianın göğsüne dayamış ve 
tetiği çekerek l:.içareyi orada ye
re sermiştir. 

Muharrem arkadaşının kanlar 
içinde yere düştüğünü gorunce 
karısını unutmuş ve tarlaların a
rasında kaçmağa başlamışsa da 
hadiseyi haber alan jandrm az 
sonra katili yakalamıştır. Cina -
yetin tahkikatına devam ediliyor. 

DEVLET VEKİLLİCİ VE PARTl 
BAŞKAN VEKİLLİCİ 

Söylendiğine göre mayısda top
lanacak olan büyük parti kurul
tayında mühim meseleler göı üşü

lecek, bu arada Parti wnumi baş
kan vekilliği ile Başvekillik ayni 
zatın uhdesinde bulunm•yarak 
ayrılacaktır. Bundan başka ka
binede devlet vekılliği ihdgsı ih
timali vardır. 

refikaları diin gece saat on birde 
hususi trenlerile Sofya'ya hare
ket etmişlerdir. 
Başvekil dün hareketinden ev

vel Perapalas otelinde gazeteci -
!eri kabul ederek hula ;atan şu he
J·anatta bulunmuştur: 

- Bana kar~ı Türkiye'de gös
terilen hüsnükabuldcn son derece 
mütehas$İSİm. Ankara'daki gö -
rüşmclerimizin mevzuunu dost
luk ve samimiyet tc~kil etmiştir. 
HerŞeyden e;vel Balkan'lıların 
teşriki mesaisine ve Lütün Bal
kan milletlerinin menfaatlerinin 
gözönünde bulundurulmasına ça
lışacağız. Türkiyeyi ziyaretimiz, 
bir ziyaret çcrçevesını aşarak, 

bir bayram mahiyetini aldı. Bü -
yük Şefiniz İsmet İnönii ile kıy
metli arkadaşlarına ve Türk mil
letine teşekkürlerimi bir kere de 
vasıtanızla bildirmenizi rica e-
derim. . 

Balkanlar için halen bir teh
like gömıüyorum. Sadece şayia
lar mevcuddur. Bunları da SO· 

ğukkanlılıkla tetkik \'C tahlil et
meğe mecburuz. Balknnlıların u
munıi menfaatleri iı;in mi.işterek 

çalışmak lazıuıdır. 

l\luhtcreın misafir gazeteciler
den ayrıldıktan sonTa Bulgar kon
solosu tarafından Parkotcl'de ve
rilen ziyafette hazır buhmmuş ve 
şehirde bir gezinti yapmıştır. 

Gece Sirkeci istasyonunda vali 
muavini, İstanbul Kumandanı, 
l\lerkez Kumandanı, Polis Mü -
diirii .Bulgar, Yugoslav, Romen, 
Yunan konsolosları ve Bulgar ko
lonisi te~J ilerinde hazır bulun -
muslardır. 

Çeşmede 
Dövüşen Kadınlar 

undan bir müddet evvel, 
İkbal isminde bir kadını 
bir çeşme başında arala -

•ınd• çıkan bir münazaa netice
sinde, başına taşla vurmak sure
tile yaralıyan Haticenin muhake
mesine dün Sultanahmed Birinci 
Sulh cezada başlandı. 
İkbal hıi.diseyı şöyle anlattı: 
•- O gün, efendim, çe~meye su 

almak için g.tmiştim. Çeşmede 

Hatice de vardı. Ben ondan ev
vel çeşmeye gittiğim için, onun 
sırası tabü benden sonra idi. Her 
ne kadar Hatice benden evvel ko
valarını d')Jdurmak istedi ise de 
ben razı olmadım; zi•" çocukla -
rım evde beni bt>kliyorlardı. Ko
vala!'lllldan birini doldurdum. 
Bundan sonra, dığerini de mus
luğun altına sürdüm. Fakat bu 
sırada Hatice kovamı musluğun 
altından çekti, bir tarafa koydu 
ve kendi kovasını doldurmağa 

başladı. Ben dayanamadım, ona 
söylenmeğe başladım. Sen doldu
racaksın, ben dolduracağım, der
ken münakaşa şiddetlendi. Ni -
hayet Hatice: 

- Sen artık çok oluyorsun? di
yerek, eline geçirdiği bir taşla ü
zerime hücum etti, onu başıma 

vurdu, beni yaraladı.> 

Hatice de dedi ki: 
•- Ben katiyy~n onu başın

dan yara 1,1madım, yalııız İkbal 
bana sürtük ve şıllık dediği için 
bu bana pek dokundu. Kendisile 
saçsaça, başbaşa biraz dövüştük. 
İşte o kadar .... 

Şahitlerin de dinlenmesi için 
duruşma başka bir güne bırakıl
dı. 

1 
KOÇUK 1 

HABt-PLER --* Nüfusumuz 1,671.197 kişi faz
lalaşarak 17,829,214 kişiye balığ 

olmuştur. * Şam Fransızlar tarafından as
keri işgal altına alınmıştır. * Üsküdar adliye binası ma -
J1Sda bitınış olacaktır. * Almanyaya ısmarlanan veya 
oradan getirilip işlemE-kte olan va
purların eksikleri meselesi etra
fında dün yeniden Denizbankta 
Almanlarla aramızda müzakere
lere başlanmıştır. * Sus vapurunun tamiri bit -
miştir. * Marmara ve Ege denizlerin -
de yenıdcn şiddetli lodos fırtınası 
baş! amıştır. * Yeni Belediye bütçesi hazır
lığı bitmiştir. * Filistin işi bir türlü halle -
d.Iememiştir. Şimdi Je Yahudiler 
protesto makamında tedhiş hare
ketine gcçmiye hazırknmaktadır. * Hükumetçiler henüz te•lim 
olmadıklarından Franko İspan -
yada yeni bir taarruz hazırlamıya 
başlamıştır. * Avrı.pa konvansiyonelleri -
nin Uzunköprüde gümrük mua -
yeneleri 2,5 saatten yetmi~ daki
kaya indirilmiştir. * Dün toprak bay; amı kutlu
lanmıştır . * Kasablar narhın yükseltil -
mesini istemişlerdir. Belediye et 
narhını kaldırmak noyetindedir. 
* Şehrimizdeki Çekoslovakya 

kc.nsoloshanes:n<' A lmaııva vazı yed 
· !miştir. Ankaradaki Çek sefaret 
binası da Almanyaya teslim edil
miştir. 

İskoda Fabrikası 
Dünyanın en meşhur top ve harb 

sanayii fabrikası olan (İskoda 
fabrikası) nın en mühim makine
leri Çek mühendislerinden ve us
tal:.aşılarından on biri tarafından 
tahrib edilmiştir. 

Bu havadisi veren İngiliz gaze
teleri bu mühendislerin brçok ye
ni keşiflere aid ptanları alarak 
tayyare ile Londra'ya geldiklerini 
ve bu pliinları İngiliz Harblye 
Nezaretine tevdi ettiklerıni de 
yazıvor. 

Macarlar 
Seferberlik 
Yapıyor 

Par is 

(1 inci sahifeden devamJ 

22- Bükreş'den bildirili -
yor: Almanya ile Romanya ara
sındaki iktısadi ve ticari müzake
reler, son dakikada durmuş ve 
bu husu .taki itiliıfın imzalanması, 
bugünkü Avrupa buhranının ne
ticelenmesine talik edilm"ııtir. 

Bükreş'de bulunan Alman ti -
cnret heyeti reisi Voltaht bugün 
Roınanya'dnn Berlin'e hareket e
decektir. 

MİLLETLER VAZİYETİ SOÖUK
KANLILlKLA TAKİB EDİYOR 

Belgrad 22 (A.A.)- Samuprava 
gazetesi başmakalesinde son bey
nelmilel hadiselere rağmen sul
hun idame edileceği kanaatini iz
har etmekte ve şöyle demektedir: 

•Yugoslav efkarı urnumıyesi 

sükunetini tamamile muhafaza e~
mış ve bazı hayalpcrestane tah
mınleri nazarı itibare almamıştır. 
Milletim.z iyLğe ve iyilığın kuv
vetine inanıyor ve bunun ıçindir 
ki Yoguslavlar müttehıd olduk -
!arını son günler zarfında bu ka
dar parlak bir şekilde Wıar et -
mişlerdir .. 

Rumen Hariciye 
Nazırının fv ühim 

Beyanatı 
Romanya Hariciye Nazırı Ga

fenko .cumhuriyet> gazetesinin 
Bükreş'e uğrıyan Başmuharririni 

kabul eder~k. gerek iki dost mem
leket münasebetleri, gerek orta 
Avrupa vaziyetinın son şekli kar
şısmda Balkanların durumu hak
kındaki görüşlerini anlatmıştır: 

Gaienko hulıi.satan şunları söy
lemiştir: 

- Meşhur ültimatom hadisesi 
hakkında fikrimi soruyorsunuz. 
Hakikatte ortada ültimatom yuk
tor. Hadisen.n aslını tekzib et -
melde beraber Londra sefirimizi 
merkeze çağırdık. Bu iş hakkında 
izahat a!malt içı~ ... 

Daim ikonsey günlerinde bu -
rada Lulur.an Hariciye Vekiliniz 
Şlikrü Saracoğlun'a vaziyeti ol
duğu gibi anlattım. ";lesele Alman
ya ile zaten mevcud olan ekono
mik münasebetlcrın daha zıyade 
arttırılmasına aıd olan bir müd
dettenberi e<:reyan etmekte olan 
müzakerelerdı?n ibaret' ir. Bizim 
de diğer bu:ün meınleketltr gibi 
Almanya ile iktısadi münascbet
lerinLz vardır. M':'Sclen.n l:>cynel
milel matbu~tta yapıldığı şekilde 
izam olunacak yeri yoktur. 

Üç Devlet Arasında 
Temaslar 

Yann: Ahmed !;iükrü ı;:s~n:ıı 

Almanya tarafından Çekoslo -
vakya'da yapılan darbcnın do • 
ğurduğu enternasyonal kriz ha -
fifliyeceği yerde gun geç..ıkçe de· 
rınleşmekte ve daı (Jnıp budak· 
]anmaktadır. 

Fakat Londra'daki reaksiyo -
nun daha kuvveti olduğu anlaşıl· 
maktadır. lngukre izahat a mak 
bahanesile sefir,nı Berlin'den geri 
çekmiştir. Alman rükumetı de 
ayni bahane i le Londra'dan sefi
rini gerı çağırmıştır. 

İki devlet arasıııdakı münase • 
betler inknaa uğramı5 olmamak· 
la beraber, herhalde ocfırlerın ge· 
ri çekilmesi dostane bır hareket 
değildir. 

Fakat Londra'daki reaksiyo • 
nun daha dikkate 13yık olan ti! 
tezahürü, İngiltere ile Rusya a· 
rasındaki siy.ısi temaslardır. Çe
koslovak krizı çıkalı, Lond:a'daki 
Sovyet sefiri, bir kaç defa İngi· 
!iz Başvekili Çemtıf'r ayn ıle gô • 
rüşmüştür. Bu göruşmelcrin mev· 
zuu şarki ve orta Avrupadaki va· 
zıyet olduğu inkar edilmemek • 
tedir. 

Almanya'nın ÇekoslO\\ k dar
besinden sonrJ orta Avrupa'da 
ve hatta sarkta hegemony k~r· 

duğu İngiliz, Fransız ve 3ovyet 
devıı,t auam.arı tarafından ,ak • 
dir ediliyor. 

Ajans telgrafları, her gün Al
manya'nın yeni bir darbesinden 
bahsetmektedir: Bir gün Roman· 
ya'ya bir ültimatom verildiği, rr· 
lesi gün Macaristan'ın istilası içiJI 
asker toplandığı bildirilmektedir. 
Gerçi Berlin bu haberleri tekzib 
ediyor. Fakat Almanya bu mern· 
leketlere doğru yurümck isterse, 
bu yüryüşüne marn olacak bir 
kuvvet mevcud olmadığı da itiraf 
edilmektedir 

Bütün mestle gene dönüp do
laşıp, İngiltere'nin takib edeceği 
siyasete bağlı kalmaktadır. 

Çemhcrlayn kend 'sine a,·1!11 
kamarasında sorulan bir su· 
ale ccvab olarak, İngiltere hükCı· 
metinin gerek Çekoslovakya me
selesi üzerinde ve gerP1i" ı~ 1 r·ı- !~ 

. de takib edeceği politika hakkın· 
da karar vermek için dığcr <.. ' • 

lt: 1cr1..e tıı:ı.rea~ta bu,unduğunu sc''"" 
lcmiştır. Herhalde Londra'da ç I< 
ehemmiyetli temaslar yapıldığı 
anlasılmaktad•r. D~nilebilir IÖ 
Avrupa'nın mukaddera•ı bu te • 
masların neticesine bağlı bulu • 
nuyor. 

Çekoslovakya meselusine gelin
ce, bu iş hadjizatında hazin ve 
fecidir. Ya.Jnız bi~~efs Çekoslo -
vakya için çok fena ol ın bu halin 
fena b,r misal teşkil ct1J1esi ıhli

mali daha fenadır. Bununla be -
raber realist siyasetler için so -
ğukkanlolığı kaybedecek surette 
teıa~a dü§m<>ğe mahal yoktur. 

1 • 

Memleketlerinıız yüksek men
faatlerinin eğer icab ederse en i
leri derecelerinde bir azimle mü
dafaa edileceğinden emin olan 
tizlere göre vaziyeti sükünla te
lakki ederek, her ihtimali ciddi
yetle takib etmenin tutulacak ye
gane yol olduğu şüphesizdir. 

Gafenko Bulgar Başvekilj. Gos
podin Köseivanof'un Ankarayı zi
yaretine de temas ederek demiş
ki: 

- Bulgaristan'ın Balkan an -
tantına girmesi elbette çok iyi o
lur. Ben Romanya hesabına bu
nu mümkün kılacak ve Bulgaris
tan'ı herhalde memnun edecek 
çareler bulunabileceğini kuvvet
le zannediyorum. Menfaatleri 
müşter~k müstakil devletlerin, 
kendilerine temin edecekleri müş
terek emniyet, haricden gelebir 
lecek tehlikelere karşı en iyi zir 
zımandır. 

Son hadiseler karşısında Bal -
kan devletleri fevkalade bir kon
sey içtimaı da yapabilirlerdi. Fa
kat acelemiz, çünkü telaşımız yok
tur. 

Avrupa işlerindeki yeni in ki -
şallar hakkında tahminde bulun
mak kehanet olur. Yeni va~iyete 

istikrar vermek m~ci:>uriyetinde 

olan Almanya'dan yeni teşel:.büs-
' . !er beklenmez diye zannolunur. 

Fransa - lngiltere 
(1 inci sahit• ·tlen d•vaııı l 

avam kamaralarında da bir kabul 
resmi yapılacak, Löbr:.!n maktul· 
ler abidesine bir çelen'< koyar~~· 
tır. Bunu diğET ziyaretler takib e
decektir. 

Gazeteler Cumhurrel sıni har~· 
retle selıimlamak!a v" son A ,.: u· 
pa vaziyeti karşısında bu ziyare • 
tin ve Fransız Başvekil' Daladi)'e 
ile yapılacak müzakerelerin eheııı· 
miyetİni tebarüz ettiı :nektedirJef· 
Yeni mühim kararlar alınına.'' 
beklenmektedir 

-0---

Bugün Nevruz 
(1 inci sahifeden dt ,_ ... ,111 l 

baharı seliimlamak için kırlara 
çıkarlar, eğlence ·alen•leri tert.b 
ederler. Gerçi bu s~nekı kışı ge · 
çen senelere ıpzaran hafif atıat· 
tık sayabiliriz. Fakat ne de .:ıls3 • 
bahar İstanbula daha çok yakı • 
şıyor. Gönüllere ferahlık veren 
çiçek açmış ve filiz vermiş ağaç: 
farın, vücudü sanki uzun bir b9 

direden çıkmış gibi dinlendıı·cn 
ılık ha...anın zevkini bugünden 
sonra tadacağız demektir. _,? 

fır· Bununla beraber sürekli bir 
tınaya kapılmış gibi yürüyen dilJl' 
yanın başka taraflarında hadise· 
siz kalınmıyacağına hükmedile ;. 
bilir. Hakiki kanaatim şudur: 13' 
kanlıların ittihadı hakiki bir kuv· 
vet ifadesi olacak en yüksek ,; 

3• 
receye çıkarılmalıdır. Roman• ~ 
lılar bir karış toprağı ve en uf• 

1 
menfaat parçası için ölesiye v 
öldüresiye döilüsecektir. 
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Merzifonlu MustafaPş.I 

Türbesi Etrafı 
Genişletiliyor 

Disiplinsizlik 

P 
azar günü milll küme maç
ları başladı. Fakat, bir takını 
huzursuzluklar olduğu neş-

Köy Yatı Okullarına 
Ehemmiyet Veriliyor 

riyattan, ortada dönen şayialar- B V ld V • T "b Af 
dan anlaşılıyor. Bazı kulübler ga- U ı 0 a ı enl ı eTfl at lntyOT 

istimlak işine Derhal 
Başlan ı yor 

, 
• 

rib vaziyetler takındılar. 
Oynamak istemediler ve oyna

madılar da_ 
Mesele nedir?. Kabahat, kusur 

kimdedir?. Spor işlerimizi tam, 
noksansız bir baskı altına aldık, 

diye seviniyoruz. Fakat, bu son 
rahatsızlıklar, huzursuzluklar ne
dir? 

Spor demek, hfila mı, dedi
kodu, münakaşa, idareci • 
lik, derebeylik demektir. Bir te
şekkül meydana getirilmiştir. Bi
Iiikaydüşart, bu teşekkülün emir
lerini dinlemek lazımdır. Disip -
liniszlik, muvaffakiyetsizliğin 

1 
stanbul .. vilayet hududlar~ dahi
linde koy yatı mekteblerıne bu 
yıl daha fazla ehemmiyet veril

mesi takarrür etmiş ve bu cümle
den olarak yeni hazırlanan vil8yet 
bütçesinde bu husus gözönünde 
bulundurulmuştur. Be yıl bilhas
sa çe>k inkişaf gösteren Büyükçek
mecedeki yatı mektebine azami 
yardım yapılacaktır. Geçen sene 
14 dönümden ibaret olan mekteb 
arazisi şimdi 30 dönüme çıkarıl -
mış ve bugünlerde buraya yanın
daki yanmış bina ile tEkke binası 
ve arazisinin de ilhakı kararlaş - ı 

mıştır. Vilayetçe burasının 8 bin 
lira sarfile tamiri de :yapılacak -
tır. 

192 Nehari ve 65 yatılı talebesi 
olan bu köy yatı mektebinden ci
var köy çocuklarının da istifadesi 

için senelik olarak alınmakta olan 

425 kuruşun aynen verilmesi de 
kabul edilmiştir. Bu suretle ço -
cuğunu leyli okutmak istiyen bir 

köylü 425 kuruş değeı inde buğday, 
kavun veya soğan misillii şeyler 

getirirse çocuğu bir S<'ne leyli o
kutulacaktır. 

başıdır. 

BURHAN CEVAD 

Garib Bir 
Karı Koca 

Dr. Lipman'ın Hazin 
Cenaz Merasimi 

Türbenin Bugünkü Vaziyeti DavasJ 
U
"' niversite tıb fakıiltesi kadın 

ve doğum hast&lıkları pro
fesörü Lipma!1'Jn cenaze 

merasimi dün binlerce Üniver
sitelinin iştirakile icra edilmiş •

1 
tir. 

Ş
ehirdeki .imar ha~eketin~ de
vam edilmektedır. Şehırci

lik mütehassısı Prostun ni-
ıan sonunda memlek~timize gele
rek mahallinde tetkikler yapma -

sına talikan imar har~keti muay
yen bir plan dahilind~ ilerlemek
tedir. 

Çarşıkapıda Merzifon! Kara ııus- Müteveffanın tabulw. aparhma

t~a ~aşaya .aid tür~nın etr_afı ge- Sarhoşluk ve Tehditten nından alınmış ve 13 .. de üniver-
nış1etilecektir. Malum oldugu u- M hk A • siteye getirilmiştir. Universitede 
• zere, bu türbenin yola bakan tara- a umıy ~ t hazırlanan •Katafalk.a yerleştirilen 
fında kabristan vardır ve tramvay Beyoğlunda cereyan etmiş garib tabut yirmiye yakııı çe!enkle ku-
yolu çok dardır. Bilhassa mera - bir karı koca kavgası dün Beyoğlu şatılmıştır. ÇelenMer, askeri ve 
sim günlerinde. pazarları burada adliyesine intikal etmiştir... Ha- sivil tıb talebesi, İstanbul Üni -

mürur ve ubur ,çok zor oluyor. disenin kahramanı 38 yaşında Di- versitesi, fen fakültclrri, profe -
Belediye, bu türbenin etrafındaki ran Orhan adında biridir. Vak'a sörler ve ailesi erkanı namınıı gön-
binaları, altında turşucu dükkanı şudur: derilmişti. Müteveffanın tabutu 

Ali, Tevfik Remzi, ve Oberndorfer 
ile 5 talebe vardı. Nutuklardan mü
teveffanın ilini kıymetini, Üni -
versitemize hizmetini. tıb fakül -
tesinin modernize ed:i'mesindeki 
rolünü, kadin ve doğum hastalık
ları kliniğini ıslahını, Haseki has
tanesini bir kat daha kabili isti -
fade bir hale getird•l';ini tebarüz 
ve Lipman'ın, memlek~timizde öl
mek hususundaki dileğinin tahak
kuk ettiğini kaydeyleniştir. Bun

dan sonra müteveffan.n tabutu, 
kadirşinas Üniversite gençliğinin 
elleri üzerinde dış kapıya kadar 
götürülmüş burada CPnaze araba
sına konmuştur. Gen\ tık, Üniver
site erkanı. profesörle- Lipman'ın 

Kız 
Okulları 
Arasında 
Voleybol Müsabakalarına 

Başlanıyor 
Maarü Vekaletinin eınrile ni

sanda bütün kız mekteblerimizde 
voleybol müsabakaları tertib olu
nacağı yazılınıştı. Bu haber sayı
lan on binleri geçen kız talebele
rimiz arasında büyük al8lta ile 
karşılanmıştır. 

Voleybol milsabakalannı tan -
zlm ve idare etmek için mekteb -
lerin beden terbiyesi öğretmen

leri arasından üç kişi intibah e -
dilmiş ve cvoleybol Jile heyeti. 
teşkil edilmiştir. Bu heyet müsa
bakaların tarihle!'ini, hakemlerini, 
müsabakaların oynanacağı sahayı 

ve saati tesbit etmeğe başlamış -
!ardır. 

İstanbul kültür direktörü mü -
sabakaların yerini ve tarihini mun
tazam bir fiküstür halinde ilan 
edecek bunlarnı bir suretini de 
Maarif Vekaletıne gönderecektir. 

Müsabakalarda beynelmilel ni
zamname tatbik olunacaktır. 

Üsküdar 
Tramvay 

• 
idaresi 

Belediyeye 
Müdürlük 

Bağlı Bir 
Olacak 

Türk Süvari Subayları 

K ahraman süvari subaylan 
mız bu ayın 25 inde Fran 
sa'nın Nis tehrine hareket 

ediyorlar. Orada, beynelmilel atlı 
müsabakalara iştirak edecekler 

dir. Süvari subaylarmıızm geçen 
sene, bütün diinya milletlerinin 
iştirak ettiği müsabakalarda, na 

sıl birkaç birincilik aldıklarını ha 
tırlıyoruz. 

Dünyanın u namlı süvarileri 
ile boy ölçüştüler ve gösterdiler 
ki Tiirlı'. yiğitleri eseli ve an'anevl 
bir asaletle iyi at lmllaııırlar, iy 
ata binerler. 

İtalyan Başvekli Musolini, sıi 

vari ekipimlı:e, bizzat kendi eliyle 

Musolini kupasını vermişti. Şanl 
Türk bayrağı, Avrupa'nın er mey· 
danlarında, göğüslerimizi kabar 

tarak dalgalandı. Bütün dünya 
milletleri bwm arslanları selanı 
ladılar ve alkışladılar. 

Bo seferki müsabakalarda bini 
cilerlmizin yine parlak muzaffe
riyetler elde edeceklerinden emin 
bulunuyoruz. Uzun zaman var ki 
Ayazağa binidli.k okulunda, eki
pimiz hazırlanmaktadır. 

Tarihin başladığı gündenberi, 
er meydanlannda, harb meydan
Iannda, her yerde, Türk çocuk -

lan en iyi şekilde at oynatmasını 
bilmişlerdir . 

Süvari subaylarmıızın A\·rupa 
müsabaka meydanlannda kazan
dıkları zaferler, bizim için, her 

bakımdan büyük tefahür vesilesi 
oluyor. Onun içindir ki, bu za -
ferlerin daima devam etmesini is
tiyor ve beklyoruz. 

Türk süvnri subaylarına yeni 
yıl müsabakalannda da 'imdiden 
muvafiakiyetler temenni ederiz. 

Prost geldiği vak:t, bilhassa 
yolların ve meydanlann geniş -
letilmesi esnasında kcrşımıza çı

kan fakat kat'iyyen gE:ri çekilme
sine imkan olmıyan tarihi eserler 

üzerinde duracaktır. Prosta göre, 
mademki bu gibi eserlere balta 
vuramıyoruz. O halde başka bir 
yoldan gidelim ve etraflarını ge

nişletelim. Prostun bu noktai na
zarı kabul edilmiştir. Bundan son
ra imar faaliyeti esnasında önü -

bulunan ahşab binaden itibaren Diranın 25 yaşlarında genç ve etrafında toplanan gençlik, asil bir 
bu adayı kamilen, mezkiır bina - güzel bir karısı vardır. İsmi de büzün ile söylenen nrtukları din
nın karşısında yeni yapılmış bir Şakedir. Şake ayni Z1manda be- lemiş ve ilim 1ılimimizin kayıbı 
kahvehanenin bir kıSJr.ını, ve tür- cerikli bir kadın olduğu için zev- karşısında samimi teessür halleri 

b 
. cinin işsiz olmasından müteessir izhar etmiştı·r. Nutuk so··yliyenler 

enın kapalı çarşı tarafındaki sa-

tabutunu ağır adımla"la Sultan - ı- Üsküdar tramvaylaıı şirketinin 
ahmede kadar takib etmişlerdir. heyeti umumiyesi bu :ıyın 31 inde ı 
Burada hazırlanılan otomobillere yapılacaktır. İçtimada şirketin REŞAD fl::YZl 
binilıniş ve doğruca Feriköyün _ bundan böyle belediyeye bağlı bir -------------
deki protestan mezarlığına gidil' _ müdürlük olarak idaresi işi de gö

rüşülecektir. 

olmamakta ve açtığı şapka mağa- arasında İstanbul "nı·versitesi 
laşpur binaların istimlfil<ine ka - u 

zasında mükemmelen para kazan- Rektörü Cemil Bilse!, tıb fakül -
rar vermiştir. Hazırilldara baş-

müze çıkıp da yıkıp g.:çmemize 
l.mkfuı olmıyan eserlerin et, atları
nı açacağız. Bu cümled~n ı l.ı.ıak 

f ELEFON iŞLE RI 

makta ve aile ocağına lazım ge- t · ofes·· le · den Nureddın· 1 mı'ştı·r lanmıştır. Az zamanda burası çok len şeyleri de satın almaktadır. -e-sı_p_r __ o_r_rı_n ___________ · ----------

güzel tarihi bir meyd•n haline ge- Fakat Diran iş arıyacak yerde ken- -
lecektir. Mütehasıs Prost geldjği disini rakıya vermiştir. Karısın- Sivaslılar Emekli General 
vakit şehir planı dahil!nde bura- dan aldığı paralarla her akşam 

nın da bir projesini hazırlıyacak- kafayı tütsülemektedir. Ve Şehitlik Ali Hikmet 
tır. Bu vazyiet kadının yüreğine tak Sıvas erkek lisesi, ŞPhidlerimizin Du"" n o·· ldu·· 

ettiği için Şake nihayet dükka - hatırasını yad maksadile şehidlik-
nını kapamış ve annesınin evine leri imar cemiyetine müracaat e

Abone Verilmemesi 
KazançKaynağ Olmuş 

. sığınmıştır. Bir taraftan da hukuk derek Edirnekapı haricindeki şe
mahkemesine müracöat ederek hidlikte bir beton miıstatil satın 
boşanma davası açmıştır. Diran almak istemiştir. Ceır.iyet, lisenin 
evvelki gece elinde kulan son ku- bu arzusunu tetkik etmektedir. 
ruşlarla kafayı tütsülemiş ve ka- Sıvaslı talebenin kadirşinaslığını 
dının oturduğu Sıras:!lvilerdeki e- takdir ederiz. 
vine giderek kapıya dayanmıştır. 1-------------
Diranın kaynanası ve karısı ka- muhakemeye başlanmıştır. 

Gaziantep saylavı emekli Ge
neral Ali Hikmet dün vefat et -
miştir. 

General Ali Hikmet İstiklal 
mücadelesinde bulunmuş, sonra 
orduda muhtelif vazifeler görmüş 
bir aralık Türk spor kurumu baş
kanlığını yapm~tır. 

ir 
elefon hatları mahmul ol -
duğu için telefon müdür -
lüğü yeniden ahone kay -

detmemektedir. Bilhassa Beyoğlu 
cihetinde yeni yapıla:ı Şişli san
tralı ile diğer yaptırılacak olan 
santrallar faaliyete geçinciye ka

dar neyi abonemanlar verilmiye
cektir. Bu medeni ihtivacın böyle 
uzun müddet önlenememesi, şe -

birde yeni bir kazanç kay -
nağı yaratmış bir kısım açıkgöz
lere hayli para kaznndirmıştır. 

Mesele gayet basittir. Normal fi

ata alınan aboneman hakkını, ye
niden telefon alamıyanlara, birkaç 
misline satmak! Bu vıizden, bazı 

Museviler, biınerce lira kazan -

mışlardır. Museviler, telefonlarını 

kolayca devredebilmeleri için te
lefon rehberlerini hakiki isimle -
rinin ilk harflerini, soy adlarını 

ise tamamen ve sarih olarak yaz
dırmak yoluna sapmışlardır. Na -
fıa, bundan böyle bu gibi dalave
relerin önüne geçmek için icabe
den tedbirleri almıştır. --Konferans 
Beyoğlu Halkevinden: 
Perşembe günü saat 18,30 da E

vimizin Tepebaşındaki merkez bi
nasında profesör Bay Hilmi Ziya 
Ülken tarafından cGa1ali. mev -
zuunda mühim bir konferans ve -
rilecektir. 

ZORBALAR 
3ALTANATI 

No. 107 

_ Bu herif; gulamperest bir a- ı 

dam .. 
- Nereden anladın? 
- Yanağımı okşadı. Sonra; bana 

oakışlan başka idı. 
• •• 

Kahya, Hasan Canın sözlerini 
dikkatle dinledikten SJnra ağzın
dan şunlar döküldü: 

Yazan: !VI. Sami KARAYEL 

Hafid Efendi dairesine çekil -
mişti. Fakat uyku tutmuyordu. 
Aklı ve fikri Kadı Paşa ile, Ha -
san Can ve Mihriban 2~asında ha
dis olacak vukuata muı.taz,rtlı. 

Kahya, Hasan Candan aldığı ha
beri efendisine yetiştirmekte ge
cikmedi. 

Hasan Candan ayrıht ayrılmaz, 
Hafid Efendinin dairesine fırladi. 

Nöbetçi cariyelere haber verdik -
ten sonra odasına girdi. Ellerini 
uğuşturarak: 

- Aferin sana Hasan Can-.. Se
ni göreyim oğlum!.. Şimdi, bu giz
li ve sessiz Kadı Paşanın foyası 

meydana çıktı demek .. Haydi ba
kalım, bu akşam sizi göreyim, ver
diğim talimat üzerine rolünüzü 
iyice oynayınız .. 

- Efendim, işler yolunda; Kadil 
Paşa, Hasan Canın yanağını sık -

. mış ve okşamış... dedi. 

pıyı açmayınca aşık koca derhal Diran; mahkemede hüngür hün-
bağırmağa ve hakaret etmeğe baş- gür ağlamağa başlamış ve şöyle 
lamış ve: ifade vermiştir: 

- Şayed kapıyı açmazsanız sizi - Rakı içtiğim doğrudur am-
keserim!.. ma, sokakta değil, ber, rakıyı ka-

Diyerek tehdid etmeğe koyul _ rımı karşıma alarak içerim. Onun 
muştur. Bu sırada 0 kadar bağır- ayrılmasına tahammül edemedim, 
mıştır ki Mahalle altüst olmuş ve evlerine gittim. Galiba biraz ileri 
yetişen polisler Diranı karakola geri hareket etmişim. Amma ne 
oradan da Beyoğlu cürmü meşhud yapalım, bu iş böyle!.. 
mahkemesine sevketmişlerdir.. _,Dinlenen şahidler, Diranın ka-

Cürmü meşhud mahkemesi ha- rısına ve kainvaldesi?K' hakaret ve 
kimi Hayreddin Şakiı'. duruşma- csizi keserim• diyerek tehdid et
dan evvel karı kocayı banştırmak tiğini söylemişlerdir. 
için bir teşebbüste bulunmuş, fa- Neticede Mahkeme Diranı 3 gün 
kat kadın: sarhoşluktan, 3 gün tehdidden ol-

- Ben işsiz kocayı ne yapayım? mak üzere 6 gün hapse ve 4 lira 
Diyerek barışmak istemeyince para cezasına mahkiim etmiştir. 

General Ali Hikmetin cenazesi 
bu sabah saat 11 de Şişlideki ika
metgiı.hından askeri merasimle 
kaldırılarak Teşvikiye camiinde 
namazı kılınmış ve asri mezar -
lığa gömülmüştür. 

lngiliz 
Seyyahları 

Geldi 
Dün akşam, Emprer of İskot -

land vapurile 450 İngiliz seyyahı 
şehrimize gelmiştir. 

Seyyahlar dün gece şehre çı-

Hafid Efendinin yüzü gülmüş
tü. Yatağında doğruldu. Kahya
nın müjdelediği habere sevinçle 
mukabele etti: 

zevkli ve korkulu rüyalarla uyan- !ardı. 

- Hele bak! .. Meğer. Kadı Pa
şa ne mal imiş de biz bilmiyor • 
muşuz ... Tevekkeli değil... Sessiz, 
sadasız ve zevksiz yaşar durur -
muş... Aferin Hasan Cana.. Bari 
sıkı tenbib edeydin ... Geceki rol
lerini muvaffakiyetle bitireydiler. 

- Efendimiz hiç ten bih etmez 
miyim? .. 

- Acaba; muvaffak olacağız mı 
dersin kahya? .. 

- Vallahi efendim, yarın ava 
çıkmadan bu işe nihayet vermiş 
olacağımıza kaniim .. 

- İnşallah .. 
• •• 

Kfilıya dairesine çekilmiş Hasan 
Can ile Mihribanın oynıyacakları 
son rolü bekliyordu. 

Kadı Paşa; rüyasınd'. Hasan Ca
DJ görüyordu. Hatta, bir iki kere 

di. Devrin sıkı taassubu içinde er-

Hasan Can ile Mihriban Kadı kek yüzü görmiyen harem daire
Paşanın yattığı odaya uzanan bir sinde efendisinden gayri kimseyi 
koridorda serili bir sedirin üze- bilmiyen Mihriban Hasan Canın 
rinde bekliyorlardı. Kulakları da karşısında nasıl çırçıplak soyuna
Kadi Paşanın odasınd~ idi. bilirdi? Değil, soyunmak başı ör

tülü bile Hasan Candan çekiniyor 
ve utanıyordu. Hasan Can ve Mihriban, ikisi de 

nadide vücudlerdi. Her ikisi de bi
rer esir ve gönülleri istemiyerek 
efendilerine mecburiyet ve zaru
retle bağlı insanlardı. 

Ne de olsa yürekleri kızıl alev 
içinde yanan bu gençler birbirle
rine sokuluyorlardı. 

Her nekadar efendılerinin sıkı 

tenbihatı var idiyse d• hiç gönül 
işleri ve insanların hissiyatı bu e
mirlere tabi olabilir ııı!ydi? 

Zavallı gençler, Kaf.!ı Paşa yat
tıktan, Hasan Can kahyasına ha-

beri iletip avdet ettikten sonra; 
rollerini oynamak iç'.;ı birbirleri 
karşısında soyunmağa başlamış -

Fakat; emir, emirdi. İtaat l~
zımdı. Her iki genç bir m için kı>
ridorda, loş kandil ziyasının dal
galandirdiğı hava içinde ayakda 
sessiz bir halde duruyorlardı. 

Evet, verilen emir. derhal so -
yunup role hazırlanmaktı. 

Lakin, bu kolay bir şey değildL 
İki taraf da birbirlerine tek bir 
kelime söyliyemiyecek halde idi. 
İkisinin kalbi de dışarı fırlıyacak 
gibi çarpıyordu. 

Nihayet Hasan Can erkekliğin) 
ele aldı. Çünkü; daha ziyade dur
mak bir işe yaramazdı. Ve emre 
muhalif idi. 

ihtiyat Erlerin 
Muayene 
Müddetleri 

Mart Sonuna Kadar 
Uzatıldı 

310 - 330 tevellüdler arasında 

bulunan bütün il:ıtiya> eratın mu
ayene zamanları bitmiş fakat mü
him bir kısmının her nedense he
nüz müracaat etmedikleri görül
müş olduğvndan alakadarlardan 
dün vilayete bir tamim gönderil
miştir. 

Bu tamime göre bu 20 sınıf as
kerin yoklama müddetleri marl 
nihayetitıe kadar temdid edilıniş

tir. Bu son tahdid ol:luğundan o 
zamana kadar müracaat etmiyen
ler hakkında şiddetli cezalar tat
bik olunacaktır. 

karak Beyoğlunu gezmişlerdir. 
Bugün Ayasofya, eski eserler 

müzelerini, Topkapı ~•rayını ve 
camileri ziyaret edecekler ve saat 
17 de şehrimizden ayrılacaklardır. 

Mihribana dönerek: 
- Rolümüzü oynamak lazım. 

Aldığımız emre imtisal edelim .. 
dedi. 

Ve.. arkasından kürkünü, ka -
vuğunu çıkarmağa başladı. Yani 
soyunuyordu. 

Mihrılıan, başı örtülü daha hala 
olduğu yerde önüne bakmış du
ruyordu. 

Hasan Can sözlerini tekrarladı: 
- Kuzum, durmadan bir şey 

çıkmaz... Soyun ... 

Mihriban, deli olacaktı. Nasıl 

yabancı ve hiç tanımadığı bir er
keğin yanında sellemehüsselam 
çırçıplak soyunabilirdi? 

füç ses çıkarmadi. Olduğu yer
de bir put gibi dikilip duruyordu. 

Hasan Can, kızın kendi kendine 
bu işi yapamıyacağını anladi. Ya
nına sokularak başından örtüsünü 
aldı. Arkasındaki düğmeli entari
sini çözmeğe başladı. 

{DeVllmJ var) 

Casuslar 
Mahkum 
Oldular 

Yedi ay evvel Trakyada yaka
lanan ve İzmir ağır ceza mahkeme 
sinde muhakemeleri yapılmakta 

olan Bulgar tebaalı beş casusun 
muhakemesi bitmiş bunlardan 
dördü beşer sene bıri de üç sene 
dört ay hapse mahküm edilmış -
)erdir. 

Birisi evvelce hapishanede kalb
den ölmüştü. 

---<>----

Sulta~hamamı ve Ba~çekapı 
Yangınları Ta~ki~atı 

Bahçekapı yangın faciası tahki
katı devam ediyor. Bugün veya 
yarın mahallinde bir keşıf yapı

lacaktır. 

Sultanhamamı yang.nı tahkikatı 

bitmiştir. Hadisede kasid görüle
memiştir. 

Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 

Geceleri Maçka 
Tramvayları Az 

• 
Ma.çkada oturaıt bir okuyu<'u-

muz yaxıyor: 

•- Geceluf aa.at Zl den sonra, 
Maçka - Be7aud tramvayları ('Ok 
seyrek itliyor. Ge(rn cun saat 22 
salannda WJ, F.minonunde. taınam 
:rirmi da.kllca Maçka tramvayı bek
ledim.. Dalbukl bn etm~da Har -
blyeJ'e , Xutahtşa, Şişliye liçt"r, 

dörder araba ıreeıL M•seü. ıreee 

bu saatte Barbl,ye - Fatih ara -
balanndan biri Maçkaya C'İt!'e 

ne olur?. 

Bu, halledllm.lyecek blr me.~ele 
deilldlr. GündiWerl çot sık ;ş. 

liyor. Memnanm. Fakat, rt<"elerl 
ded.liimb saatten 90nra, eok sey
rek araba ll&ldınluor. Bhce, ye
ni araba ili.Ye ctmeie hanın yok. 
SöyledJitmi• dbJ, Harbiyeye üo 

araba .-ıdecet 7erde iki araba rtt
sln, blrl Uiveten Ma('kaya kadar 
uansm.. Ba müşklll bir teknik 
meselesi midir?. Alikadart...rm 
nuan dlkkatlııl ttlbelmenlıl r;ea 
ederim.» 
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1 Son Hadiselerden Sonra .. 1 l Meraklı Şeyler] j 
EYFEL KULESi ingiliz Politikası 

Değişmiyecek Gibi 
r2 yfel kulesl 188' oeneslnde :r&· 
lS pılmqtır. lııtaatı iki buçuk ae-

ne kadar aünnliştilr. · 

E7fel kuleıılnl Gust&Ye Elflel Is -
mlnde bir Fnnoıı mühendisi J'•pauştır. 

Kulenin irtifaı SOG metrodur. Ve in· 
pat tamam.ile demirden J'BPllm11tır. 

Pell\lr sana:rll lllbarlle l<ıJ'mell m1-
marl7esi Tardır. 

Sinir Bozukluğu 
1-;er Şeyi · Kuvvetle Halletmek 
fstiyen!ere K~vvelle Mukavemet lazım 

Kule lnta elunalı tam elli oene Dl· 

mmılur. Ba münasebetle Fransa E:r· 
fel'ID oenel denir esini I<\ l'd için ....,. 

diden ba:nrhia bqlam,.tardır. 
E:rfel kulesi için 1 .500.0llt frank sar• 

fellilmlttlr. 

n..J1 asan Niyazi uzun müddet
lrlJ tenberi s.inir bozukluğun -

dan şikıiyet ediyordu. Dok • 
torlar, Hasan Niyazi'nın rahata 
kavuşmak arzusunu yerinr ge -
tirmek için ellerinden aelent 
yapıyorlardL Hele doktor Bülend 
Ensari'nin sarfettiği gayret gö -
rülmemiş bir hadise sayılabilirdL 
Fakat bütün gayretler hlçbir ne
tice vermiyor, Hasan Niyazi'de 
hiçtir değişiklik görülmüyordu. 

•ı ngilterenin eski Harbiye 
Nazm meb'us Çörçil geçen 
gün bir nutuk söyliyerek 

Almanyanın ve bilhassa İtalyanın 
Eayıf olduklarından bahsetti. Bu· 
nun üzerine Alınan ve İtalyan 
matbuatında mukabil neşriyata 

girişildi. Bu neşriyatı burada ta· 
mamile nakletmeğe imkan yok • 
tur Fakat İtalyanın vaziyetine da· 
ir eski İngiliz nazırının söylediği 
sözler Roma gazetelerinden Cur· 
nale Mitalya'nın or~ayı: bazı ra
kamlar koymasına vesile olmuş -
tur. İng i liz meb'usunun noktai 
nazarı şudur: 

Bu kule tein Parls ı..;ıediyesl tesis 

nıasrafı olmak üıere ancak 1,500,001 
tranll vermiştir. Üı taratma müben

dl'ti ve arkadaşlarından mürekkeb bir 
ıirkel temin elınlştlr. 

Faka& 1889 da Parlste yapılan bil ... 
J'Ük sercide yeni kuleyi gezen ... 

lerden (13.000,000) frank toplanmış

tır. Bu sureue· ıirket faz.la.sile kazan
mıştır. 

STRAZBURG 

Büyük kilisesinin 500 üncü yıJdö • 

nümünü ıes'lde hazırlanıyor. 

Bu kilisenin kulesi 14.2. metro yfik· 

sekliğlndedir. Küşad resmi 29 haziran 

1439 da. Sen jan yortusunda yapıl • 
mıştır. 

Doktorların tavsiyesi üzerine 
Şişlideki apartımanı bırakıp Ya· 
kacığa taşınmışlL lşlerile eskisi 
gibi meşgul olmasını da menet -
mişlerdi. 

İyileşmek için Hasan Niyazi
nin yapacağı perhizler bir ikt ta
n& değildi. Onun ekmeği, yemeği 
ölçülü yemesi ve dimağı yorucu 
şey !erle uğraşmaması lazımdı. 

Hele içki... Onun için en ştd· 

detli zehir bir yudum alkoldü. İtalya zayıf düşmüştür. Çünkü 
İspanya'da, Libi'de ve Habeşis -
tan'da olmak üzere memleket ha· 
ricine 3 ordu göndermiştir. Bu 
böyle olunca İtalyanın askerlik i
tibarile Avrupada müessir bir rol 
oynaması ihtimali de azalmakta
dır. 

ıngiıterenin müstemleke asker leri bir istirahat anında 

Straı.burı-. · 1939 senesi içinde mat

baacıhiın da 500 üncü senes&ni ku! .. 

luhyacakhr. Jlakika.ten matbaacı Gil

tenbergle arkadaşlarının muhakemesi 

1439 da yapılmıştı. 

Bunlara mukabil Hasan Niyazi 
herşeye dikkat eden, kafası ra -
kamlarla dolu, midesi bol alkol 
ve hesapsız yemek ihtiyacı his -
seden bir adamdı. Hele sevdiği 
yemeklerle dolu bir masaya o -
turdu mu bir türlü doymak bil -
mezdi. İngiliz meb'usuna karşı İtalyan

!arm ileri sürdüğü noktai nazar 
da başkadır. Bunu şöyle anlatıyor
lar: 

İspanya'da, Hal:.eşistan'da, Libi 
de bulundurulan kuvvetler İta!· 
ya'nın asıl kuvvetleri değildir. İs· 
tikbalde Avrupa'da bir harb çı -
karsa İtalya'nın kullanacağı kuv
vetler başkadır. İspanyaya gen -
:!erilen ordu 50,000 kişiliktir. 

İspanya'da ~.ooo kişi ölmüş, 
10,000 kişi yaralanmı;tır. İspar.ya 
dahill harbine karışmakla İt•!yı; 
karlı çıkmış. Ç!1nkü İtı;.lyan askeri 
için burası bir talim ve tecrübe 
sahası olmuş. Diğer taraftan Fran· 
koya yardım edilerek onun ka • 
zanmış olması da Fransa ile 1a -

gihere'!lin hesabını bozmuştur. 

Çünkü Fransız'larla İngiliz"ler İs· 
panya'da Cumhuriyetçilerin ka • 
zanmasını istemişler. Eğer netice 
böyle olsaydı İngiltere ile Fransa 
Akdenizi istedikleri gibi çevirmiş 
olacaklardL 

İştte ispanya meselesinde İtal
yan matbuatının dediği ve İngtliz 
meb'usuna bu vesile ile verilmiş 
ceyabın hulasası. 

Libi'deki İtalyan ordusuna ge
lince; bu da diğer devletlerin Af· 
rika'ya göndermiş oldukları mü
him kuvvetlere karşıdır Buna 
İngiltere'nin itiraz edemiyeceği 
meydandadır. Anlaşmıya göre 1n
giltere ile İtalya gönderdikleri 
kuvvetlere dair birbirlerine za
manında malumat vermişlerdir. 

Löbrön Londra Yolunda 

Curnale Ditalya bundan sonra 
üçüncü noktaya geçerek Habeşis· 
!andaki İtalyan kuvvetlerinin çok 
olduğunu ve daha da sür'atle art
tırılacağını yazıyor. 

ıı _, 
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DANİELLE DARRlUX 
TiNO ROSSİ J 

1 VİCTOR FRANCEN 1 Çünkü, diyor, Habeşistan'd:ıki 

İtalyan kuvvetleri oradan düş • 
man memleketlerinden gelecek 
kuvvetlere karşı koymak ola • 
caktır. 

GİNGER ROGEiıS , 

Eğer Avrupada yeni bir harb çı- ' 
karsa İtalya'nın olsun, dostları • 1 

FRED ASTAİRE 
ERROL FLYNN 
VİVİANE ROMANCE 
FERNAND GRAVEY 
CLAUDETTE 

COLBEıtT 
nın olsun, dünyanın her tarafında c L A R K G A B L E 
kendi,~rini müdafaa için askeri Dünyanın yedinci san'at ha· 
siyasi ve milli her vasıtaya mü- rikası olan sinemanın bu en 
racaat edeceklerdir. tanınmış yıldızları 

Bu mücadele şiddetli olacaktır. pek yakında 

Diğer devletler in silahlanmaları- it.. 

na rağmen İtalya ile arkadaşları 1 L A L E 
korkacak vaziyette değ;!dtr. Yalnız 

başına İtalya 10,000,000 asker çı- ı S · d ki ı· 
(Devamı 7 inci sayfada) 

arayını zıyarct e ece er( ır. 

DAVETNAME 
SAKARYA Sineman Müdiriyeti; yarınki perşembe günü 

sabah saat 10 da 

STAD ilAHLARI 

• 

Her zaman içmek isterdi. Bun
lara mukabil yazıhanesinde ya -
kılan elektriğin, evinde sarfolunan 
tuzdan havagazına kadar bütün 
herşeyin hesabını kendi tutar ve 
parayı sayarken bütün dimağı 
harekete gelirdi. 

Yazıhanesinde, evinde ve eğı

lencede cimriliği elden bırakmıyan 
Hasan Niyazi'nin doktorların re
çetelerini nasıl canıyürek ten ecza
neye gönderdiğini tahmin ede -
mezsiniz. Kı2ndi kanaatine göre 
sinirlerinin düzelmesi uğrunda 

doktora ve ilfı.ca verılcn para he .. 
IaldL 

Onun bir türlü kabul edemedi· 
ği fakat mecburiyetle ödediği fa
turalar gözlerinin önüne geldikçe 
fenalıklar geç!riyordu. 
Bunların hiçbir kital:.da yeri 

yoktu. 

En son hesablarda karşılaştığı 

rakamlar on beş günlük tedaviyi 
mahvetmişti. Doktor Bülend En· 
sari'nin -en son tavsiyeleri Hasan 
Niyazi'nin çok hoşuna gitti. 

t 
' 

' l 

• ' 
' 

f 

• 
hemşire nezaretinde bir ay isti
rahat edecekti. 

Hasan Niyazi'nin hatırına ge -
len ve canını sıkan "ilk mani karısı 
idi. 

Filminin irae edileceği hususi seansa; matbuat erkanı, sinema 
sahib ve miılürlerini, filim müesseseleri direktörlerini, mekteb 
müdürlerini ve spor klübleri idarecilerini davetle kesbi şeref eyler. 

....................... mm ............... . 

Tavsiyeye . göre Hasan Niyazi 
işlerini emniyet ettiği bir memu· 
runa bırakacak, karısı Ştşlide ka

lacak, kendisi de Yakacıkta bir 

Herhalde Remziye Belkis Ha -
nım kocasını yalnız bırakmıya -
caktı. Onun bunu yapması Hasan 

Niyazi'nin rahat yüzü görmemesi 
demekti. Çünkü her gün birkaç 
terzi faturası, kunduracı hesabı 

Hasan Niyazi'nin eline tutuşturu
lacak, bu suretle onun büsbütün 
hastalanmasına sebeb kalmıya -
caktı. Hasan Niyazi çok fazla ho

şuna giden istirahat programını tes 
bit eden doktor Bülend Ensari'ye 
bin müşkülatla karısının Şişlide 

kalmasını temin etmesini rica et· 
tL 

Bu Akşam 
MELEK 
Sinemasında 

Seven, Aşkın Zevk Ve lztıraplarını Efen 
Analık Heyecan Ve Fedakarlıklarını Tanıyan 
Bir Kadının Heyecan Dolu Miiels:r Romanı 

DA.MGALI KADIN 
Fransızca sözlü - Baş ollerrde: 

GLARYS GEÔRGES • W AREEN WİLLİAM - JOHN BEAL 

Fransız Cumhur Reisi ı:.öbrön Londra'ya hareket etmiştir. Kendi
sine zevcesi re(akat etmektedir. Lo ndra'da İngiliz Kralının misafiri ola- ' 
Jacak. Bu miinıısebetle büyük merasim yapılacaktır. Yukarıdaki resim· 
ıle Fransız Cumhur Reisini ailen efradı arasında görüyorsunuz. 

AYRICA BULGAR BAŞVEKİLİ EK.3. KÖSEİVANOF'un ANKARA ZİYARETİ - SİPAHİ OCA~INDA 

ATLI YARIŞLARI - İSTANBUL İKİNCİ MÜNTEHİB SEÇİMİ 
PERA- ŞİŞLİ FUTBOL MAÇI ve saire ve PARAMUNT DÜNYA HAVADİSLERİ. 

Dikkat: Bu gece için !:.ütün localar satılmıştır . Numaralı koltuklar erkenden aldırılmalıdır. Telefon: 40868 

Doktor bunun basit bir mesele 
olduğunu söyleyince Hasan Ni -
yazi büyük bir sevinç krizi ge -
çirdi. 

- Ben ••• 
- o ... 
- Biz ..• 
- Rica ederim .•• 
- Başlayıverin. 

- Rica ederiz ..• 
- Siz de görürsünüz, biz de görürüz .. 

Ben, sen, o, biz, siz ... derken Akil Muhtar en 
önce hastayı bakıya başladL Bu bakı yarım saat 
kadar sürdü. Arkadan Rusçuklu Hakkı,, Rüştü Çap
çı da bakılarını yaptılar. 

Fazıl: 

- Nem var? 
Diyor, onlar da: 

- Hiçbir şeyin yoK, bir iki günlük b!rşey. ::
Diye, kendi aralarında usul usul frans:zca ko-

nuşuyorlardı. En sonunda anlaşamamış olacaklar 
ki, Güneye: 

- 3alona gidebilir miyiz? 
Dedıler ve Fazıla: 
- Hafif bir soğuk algınlığı. Birşey değil 

Üzme kendini. .. 
Diyerek odadan çıktılar, salonda toplandılar. 

Orada konuşmaları, aytaşmaları saati buldu. Hep 
fransızca konusuyorlardı. Güney, kapının dışından 

YOS A 
• 
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dinliyor, fakat, birşey anlamıyordu. En çok Rüştü 
Çapçı: 

- Mon profesör .. Mon profesör .. 
Diye başlıyan cümlelerile söylüyordu. Bir ke

re daha: 
- Mon profesörH 
Diye uzun uzun birşeyler söyledi, ancak türk-

çe olarak: 
- Fazılı bir kere daha dinliyeceğiın.. 
Dedi, salondan çıkarken Güneyle karşılAştı: 
- Bizi mi dinliyordunuz bayanım?. 
- Hayır dinlemiyordum. Merak ettim de, ya-

nınıza geliyordum. 
- Bir kere daha Fazılı görebilirim değil mi?. 
- Hay, hay ... 
Beraberce Fazılın yanına girerlerken, Güney 

geı:çekten içten gelen bir ilgi ile soruyorduı 
- Nesi var Fazılın. Çok ağır hasta mı?. 

Rüştü Çapçı: 

- Yok canım .. Hiçtir şey değiL. 
Diyerek Fazılın odasına girdi. 
Fazıl ateşin baygınlığı içinde, kısılan sesile so

rı;yordu: 

- Ne var Rüştü?. Niye bir daha bakıyorsun? 
Ciğerlerimde bir şey mi buldun? 

Rüştü: 

- Yok iki gözüm. Grip geçiriyorsun. Bir komp
likasyon filan olmasın .. diye şöyle ciğerlerini bir 
daha dinliyeyim .. dedim. O kadar. 

Diye, sağ ve sol ciğerleri üzerinde uzun uzun 
dinlemeler yaptı, sonra: 

- Hiçbir şeyin yok. Arslan gibisin. 
Diyerek, arkadaşlarının yanına döndü. Yine 

fransızca konuşmağa başladılar. Ve en sonunda has
+alıi{a: 

Zatürree ..• 

İki ciğerde de var. 
Dediler. Sonra Güneyi çağırdılar. Genç kadın 

heyecan ve merak içindeydi. O kadar çok üzüntülü, 
o kadar çok sızılı duruyordu ki, doktorlar kendisine 
yapılacak şeyleri anlatırken onu daha çok üzme
mek için hastalığı çok hafif gösteriyorlar, bakım 
için anlattıkları şekillerin tam anlamını bildirme
meğe çalışıyorlardL 

Güney: 
- Yurtdan bir haştabakıcı da getirtsem mi?. 
Diye sordu .Ona da: 
- İyi olur .. 
Dediler. Bütün bu işler olurken Ruscuklu Hak· 

kı kendi kendisine konuşuyordu: 
- İlahi Fazıl, yatakta mı üşüdün acaba?. Bu 

ne dikkatsizlik!. 

Rüştünün dili altında bu düşünüşün bi: baş· 
ka benzeri vardı: 

- Bu kadar genç ve diri kadınla evlenip ken
disini delikanlı sanmanın sonucu galiba?. 

Ve Akil Muhtarın kafası içinden de bambaş • 
kası geçiyordu: 

- Ciğerler de zayıf. Şimdi pek belli değil am
ma. Ben yine şüphedeyim. Bu hastalığı savuştur • 
duktan sonra bir röntı:,en yaptırmalıdır. Sol dğerde 
birşeyler herhalde olmalı!. {Uevaııu varı 

1 . Yazan: M. K. J 
Ertesi gün Hasan Niyazi, mü • 

essesesinin en eski, fediliı: ve 
emniyetli muhasebecisi Nahid! 
çağırdı. Kendisinin bir ay i.jlerle 
meşgul olmıyacağını, yalnız haf • 

tada bir gün umumi vaziyet hak· 
kında kısa bir izahat bilançosu 
istediğini söyledi. 

Nahid patronun kendisine karşı 
gösterdiği emniyet ve teveccühe 
tekrar tekrar teşekkür ederek, bi9 
merak etmemesini, herşeyin nor· 

mal seyrini muhafaza edeceğini 
temin etti. Huzuru kalble yazıhıır 
neden çıkan Hasan Niyazi evdeki 

vaziyeti de yoluna koymak üzere 
doktora uğradı. 

Doktor kendisini evinde göre
ceğini ve karısına izahat verece • 
ğini söyledi. 

Hasan Niyazi Yakacık'ta bir 11· 
!ık istirahatini geçirirken karısı 

her gece tertip ettiği poker par· 
tilerinden sonra doktor S.ı:er,d'le 
sabahlara kadar otomob;l ,:ezin· 
tisi yapıyordu. Kocasuan: nezs· 
reli altında bulunduğu hemşire i· 
le geçirdiği aşk (!) giır.lerını ha· 
yalinde tekrarladığı g;jruerde o 
da doktorla eğleniyordu. 

Bir aylık istirahat sona ermek 
üzere iken bir gün Ha•an Nıyaıi 
meşhur terzllerden birınin olduk· 

(Devamı 7 inci •ay/ada} 
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Radyo \ 

Porararnı 

Ankara Radyosu 
B1lGtlN 

18.30 procram. 
18,35 Mu1ik (sololar • Pi), 
19 Konuşma.. 
19,15 Turk milzftl {rasıl heJ,tl). 
Celil Tokses, Hakkı Derman, Eş " 

ret Kadri, llasan Gur, Hamdi Toka.f, 
Basri l ler. 

20 Ajans, meteoroloji b;ıberleri, sJ, .. 
raat borsası (fiat). 

20.15 Türk müziği. 
Çalanlar:· Fahire Fersan, Zühtil 

Bardakoğlu, Refik Fersan. Cevdet Çat; 

Jıı. Okuyanlar: Sadi Hoşses, semaJı•İ 
Özden ses. 

1- Suıidll peşrevL 

2- TanburiAll Efendi - Suzidil •· 
iır semai - Kani yadı lf'blr.le. 

3-- Nuri Halil Poyra• • Suzidil pt• 
kı ı Sevde elinin. 

4- Haşim Beyin • Suzldll farkı • 
Mesken oldu bize dailar. 

5- l\luhlls Sabahallla • Hlcazl<Af 
p.rlu - Çoban kızı. 

6- Osman Nihal • Nlhuend şarJı;l' 

Fatma. 
7- Refik Fersanm blcaı tartısı • 

Cihanda biricik sevdltlm. 
8- Reflk F.ersanın - filon şarkı -

Geçdi rüya ırlbl. 

Sedad Öztoprafuı • Hllseynl .. ı ..... 
ıar.lası • O güzel &'ilzlerle bakmasın! bU 

10- Saz semaisi. 

21 Memleket sa.al ayan. 
21 Konuşma. 
U,15 Esham, lahvlül, lcambl:r• 

aukut borsası (flal). 
21.25 Neşeli plaklar • R. 

21,30 Teıwll: İbnlrreflk Ahmed Nil" 
riyl anmak için. 

22 Müzik (Küçült orkeıılra • şet 1 

Necip Aşkın). 

23 Müzik (Cazband • Pi). 
Z3,45 • !4 Son ajana haberleri •• 

J'&rmkl proeram. 

YABIN 

12,30 Pro&Tam. 
12,35 Türk müzlll • PL 

13 Memleket saat ayarı, ajanı, aıe'" 

leoroloJI haberleri. 

13,15 • 14 Müzik (karaşık pruıraııı> 

1357 Hicrl 

1 

1355 Rumi 
Sefer Mart 
l 9 ---939, Ay 3, Gün 81, Kasım 135 

22 Mart ÇARŞAMBA 

1 1 
Vakitler Vaaati Ezani 

~a. ""'· •• rl. ---
Gün et 6 00 il 38 

Ötle 12 21 5 58 

ilindi 15 48 9 25 

Akpm 18 23 12 00 

Yat.ı 19 54 ı sı 

lınsak 4 20 9 51 



1 Memleket Meseleleri 1 

Kaçakçılar Memlekete 
Neler Sokuyorlar? 

Kaçak Eşyanın Mühim Kısmı Cenub 
1-:ududlarımızdan Memlekete Giriyor 
1 Yazan: REŞAD FEYZi 

K 
açakçı nedir?. Bıı, en büyük 
memleket düşmanıdır. Güm
rüklere uğramadan, yaban· 

.:ı memleketten mal getirip satan 
insanlara kaçakçı diyoruz. Bun • 
ların sattıkları mala d3 kaçak eş· 
ya diyoruz. 

Size, eski devirlerdeki gümrük 
teşkilatının tarihçeslııden biraz 
bahsedeyim: 

İlk zamanlarda osmanlı devleti 
dışarıdan gelen eşyad~n bir resim 
almıyordu. Sonraları muayyen bir 
vergi almağa başladı. 1859 yılında 
rüsumat emaneti isinıli t,ir te • 
§ekkül kuruldu. Bu teşekkül, bu
günkü gümrük idareslııin esası -
dır. Bir de muhafaza memurluğu Basılan bır uyuıturucu madde fabrikasının illetleri 

teşkilatı vücude geticilmişti. Bu ketlere vasıta olarak \'e yabancı
teşkilfıt İstanbul gümrük nazırlı- nın istsdığını memleket ıçine ya
ğına bağlı bir deniz teşkilatı idi. yan bir düşman elem~r.ı ve alışıl-
Vazifesi, memlekete kaçak mal 

mış tabırile bi rdüşmun casusu ve 
sokmamaktı. Fakat, yalnız İstan- öncüsüdür. 

bulda bu teşkilat vardı. Kaçakçılık dünya tarihinde çok 
1859 yılından 1923 yılına kadar, eskidir. Çok es\<i devirlerde baş -

yani 64 senelik bir müddet içinde, lıyan bu fena iş bu güne kadar de-
Türkiyeye giren çıkan eşya belli vam edegelmekte ve z&yıf memle-
değildi. Kaçakçılık en geniş şe - ketlerde pek acı neticeler doğur-
kilde yapılıyordu. Cvmhuriyetin maktadır. 

ilanı ile beraber gümriik işleri de Tarih, içtimaiyat ve iktısad a
tanzim edilmeğe ba.şlandı. Her se- !imleri kaçakçılığı, birçok siyasi 
ne, kaçakçılığın önüne geçmek ü- hadiselerin sebebleri olarak da ile-
zero yeni tedbir alıııdi. 1931 tari- ri sürmektedirler ki, bu, çok şa-
hınde Gümrük ve İnhisarlar Ve- yanı dikkattir. Mesela, tarihi mi-
kiıletine Lağlı olarak kaçakçılığı sallerle gösterildiğine göre: 
lak.b va;.;ıfesile cgümrük muhafaza 1682 yılında. Osmanlı ordular ... 
genel komutanlığı. tetekkül etti. nın Viyana muhasarasında mu -
Kaçakçılara daha ağır cezalar tat- vaffak olamamalarının bir sebebi 
bik edilmcğe başlandı. 

de kaçakçılıktır. Viyana, Osmanlı 
ordusu tarafından muhasara edil
mişti. Teslim olması lı~kleniyordu. 
Fakat, Osmanlı ordu>undaki bir 
takım gayri Türk unsurlar Viya
na kalesine erzak kaçırıyorlardı. 

Bu erzak kaçakçılığı ile, Viyana
lıların pıukavemeti vt? maneviyatı 
artıyordu. Nihayet, malüm neti
ce oldu! Viyana zaptedilemedi. 
Osmanlı İmparatorluğunun göç

mesindeki sebeblerdeıı biri de yi
ne kaçakçılıktır. İmparatorluğun 
birçok mıntakalarında gayri Türk
ler ekseriyeti teşkil ediyorlardı. 

Yabancı memleketler bu mınta

kalardaki gayri Türk unsurlara 
kaçakçılık suretile sılah, cephane 
ve isya n vasıtaları vP.riyorlardı. 

(Devamı 7 inci sayfada) 

Boşanma 
Fazladır? 

Bu teşkilat, memlekette kaçak-

çılık:a cıddi şekılde mücadele et- A • k d 
edilmıştır. Meselfı bu teşkilatın merı a a 
miş ve çok müsbet neticeler elde I 
kurulmasından bugüne kadar olan 
faaliyeti hakkında şa rakamlar Neden 
söylenebilir: 

Son altı sene içinde 40783 diri, 
286 ölü kaçakçı tutulmuştur. Bun
larla beraber 1337 silah, 30102 mer
mi yakalanmıştır. 3054 at, 8523 e
şek, 941 deve, 1138 öY.üz tutulmuş
tur. 28343 kesim hayvanı musa -
de:·e edilmiştir. 231 kaçakçı mo -
törü ve kayığı yakalanmıştır. 

1Vl usa dere edilen kaçak eşya pek 
mühim bir yeküne baliğ olmak -
tadır: 42823 kilo ipekli eşya, 40404, 
kilo yünlü eşya, 282753 kilo pa -
muklu eşya tutulmuştur. 14335 kat 
da eski elbise yakalanmıştır. 

150303 kilo şeker, 91315 kilo gaz 
musadere edilmiştir. 

Döviz kaçağı olarak da 187595 
lira tutulmuştur. 2345 deste oyun 
kağıdı, 260398 kilo tuz, 186581 kilo 
kaçak tütün yakalanmıştır. Bil -
hassa sigara kağıdı kaçakçılığı 
mühimdir. Son altı yıl içinde 17 
milyon 157,158 defter kaçak sigara 
kiığıdı müsadere edilmiştir. Bun
lardan başka 6370 çaY.mak, 502782 
çakmak taşı, 103838 kibrit, 48536 
ispirtoh içki yakalanmıştır. 

Eroin. kokain gibi uyuşturucu 

maddeler kaçakçıları ile müca -
dele de çok mühim netıceler ver
miştir. 11788 uyıılurutı.. madde ve 
26 uyuşturucu madde fabrikası 

meydana çıkarılmıştır, 
Alakadar makamlaıın ifadesine 

göre, yukarıdaki rakamların hu -
dudumuzdan sızan kaça~m hep
sıni teşkil etmiycceği h3tırlan • 
malıdır. 

Yapılan tetkiklerde. kaçak eş

yanın dörtte üç buçüğ:ınur. Suri
Ye hududlarımızdan meml~keti -
rnize girdiği anlaşılmaktadır. 

Yeni Dünya Kadınları Müsrift ir, 
Kocaları da Çok Kazanır 

• 

f 

• 
Bir Amerikalı kadın tipi 

G 
eçen yüz yılda yeni dünya
nın Kolorado, Alaska gibi 

beldelerine giden kocasız ka-
dınlar, kızlar gemiden karaya ayak 
bastılar, arabadan indiler mi yüz
lerce erkek tarafından büyük bir 
sevinçle karşlaınırdı. 

Bunlar, nasırlı ellerinde tut • 
tukları altın torbalarını uzatır -
!ar; isimlerini, yüreklerini verrni
ye, hayatlarını birleştirmiye hazır 
bulunduklarını söylerlerdi. 
Kadınlardan bazıları en çok pa-

- Parayı, derlerdL Beraber ça
lışır, kazanırız ... 

O devırde Amerikanın bütün 
şehirleri pıs idi. Asayişten eser 
yoktu. Evler, ahşab olduğu için i
kide bir yangın çıkar; bütün bir 
mahalle, bütün bir şehir iki üç 
saat içinde yanar, kül olurdu. Şim
diki gibi hükümetler teessüs etme· 
mışti. 

Bazı yerlerde hüktimet, kanun 
nedir bilinmezdi. Buna rağmen 

kadına, kadının haklarına riayet 
olunurdu. Kadın, para ile temine
dilen bir lüksdü. 

O sırada, Kaliforniya ve Ore
gan köylerine de eski dünyadan 
birçok kadın gelmişti. Bunlar, ye
ni hayat arkadaşlarile beraber a· 
rr u -.arla içerilere doğru yola çı
kıyorlardı. 

Dağları aşıyorlar, nehirleri ge
çiyorlar. Yerli Hindlilerle müca
dele ediyorla, rfakat fütuı: getir
miyorlar, servete, saadete doğru 
ilerlemiye çalışıyorlardı. 

Bu tehlikeli seyahat esnasında 
yemekleri pişiriyorlar, arabaları 

yıkıyorlar, hayvanları tımar edi
yorlar, yemlerini veriyorlardı. 

Nihayet istedikleri yere gelince 
karı ve koca bir kulübe yapıyor
lar, ocağa odunları atıp yakıyor -
!ar; karşısına geçiyorlar, istik -
bale aid projeleri hazılrıyorlar -
dı. İşte, şimdiki milyonerlerin, mil
yarderlerin ecdadı ... 
Amerikalılar, kadınlara çok 

ŞAKA 

ÇOCUK AKLI: 

fı5) nb, bir davul alması için ba· 
lB) basına yalvarıyor. 

- Peki, alayım ... Fai<at, çalı • 
şırken çalacak, İ§ime mani ola· 
caksın .. 

- Merak ı>tme, babacı~ım ... 
Ren çalışırken çalmam ... 

- Peki, ne zaman çalacaksın?-
- Uyuduğun zaman: ••• 

AKiLLi ADAM: 

- Nışanlımuı terziye senede ,.y_ 
il bin frank verdiğini bj!rendim. 

- Eee, sonra? ... 
- Sonrası?... Terzi il~ evlen-

dim! .. 

ÇAl\l TAIITASI: 

Fıli, kırda gezerken babasına 
snrı.:yor: 

- Baba, şu derenin kenarında-
ki uzun ağaçların ismi ne .. . 

- K~vak ağacı, yavrum .. . 

- K:ıvak ağacından ne yapar-
lar? ... 

- K~serler, sonra biçerler, in
ce çam tahtası yapar!ar! ... 

TEVEHHÜM: 

B .. ., daima hasta olduğunu zan
ntden bir adamdır. Bütün gün kal
bini dinler, nabzını yoklar. Haf
tada en aşağı üç dört defa dokto
ra gider, muayene olur 

Bir gün dostlarından birisi zi-
yaretine gelir: 

- Nasılsın, afiyetde misin? ... 
Diye sorar. B ... şu cevabı verir: 
- Bilmiyorum. Çünkü dokto-

rum henüz gelip muayene etmedi. 

MAHKEMEDE: 

Hakimlerden biri, doktorun tav
siyesi ile her yarım saatte bir bar
dak şarab içermiş. Ve daima önün
de dolu bir bardak bulundurur -
muş. 

Bir gün şahidlerden birine: 
- Doğruyu sö~lediğ ine yemin 

edebilır misin? ... 
Demiş. Şahıd: 

- Evet, yemin ederim, eğer ya

lan söyledi isem şu şarabı içer
ken boğulayım ... 

Demiş ve hakimin önündeki şa
rab bardağını alarak son yudu -
muna kadar içmiş ... 

Zozo Dalmas 

İstanbulluların 
Sevgilisi 

Zozo Dalmas 

W unanlı artist Zozo Dalrr.as 
İstanbullu'ların sevdiği lıir 

sahne yıldızıdır. On sene var ki, 
İstanbullu'lar onu tanıyor. 

Yukarıdaki resim, onu snn oy· 
nadığı Halime operetindeki kıya
fetile gösteriyor. 

Bu elbise siyah renkte ıdi. Yıl· 
dıza çok yakışmıştL 

Son Telgraf foto muhabıri, Zo
zo'yu bir sahne antraktında, bir 
iki dakika işgal ederek, makyaj 
odasında bu resmi çekmeğe mu
vaffak olmuştur. 

Mütehassıslara göre, kaçak, ci
han tarih inde kuvvetlinin kuvvet
size barış yolile yaptığı iktı;.ı.di 

taarruzun adıdır. Her taarru?.: ~~ · 
bi; maksadı hedef lanu:'ığı ülke ve. 
rni!letleri isti,mar ve •,;til5dıı-. l 
Kaçakçı ise, yabancı ıncmle -

rası olanları seçerler, yaşa ve gü
zelliğe bakmazlardı. Birçokları da 
paraya ehemmiyet vermez. Dinç 
ve yakışıklı delikanlılarla evlen
meyi t~rcih ederler: 

ehemmiyet verirler, hiç bir genç, 
ailesini geçindirebilecek para te
min etmeden bir kadına, evlen -
mek teklifinde bulunmaz. Bulun
mıya cesaret edemez. 

(Devamı 7 inci sayfada) 

Her gün, Amerika ve Avrupa 
yıldızlarının resimlerini gören o· 
kuyuculara, bugün de yerli bir 

/ yıldız resmi sunuyoruz. 

.. 
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Hayatın Binbir Çirkin 
Zevk Ve Sefahati 

.. 
Bu Omriin Sonu: Bir Kurşun 

P 
arbde, yirmi beş yaşların

da, Elizabct A•nglua adlı 
bir zevk ve eğlence kadını, 

kendisini himaye, sıyanet ve vi· 
kaye eden Lüi Berari, çehresini 
bozn1ak, çirlliıılcştirmck iı.tediği 

içu rovelverle öldürmüşt':.•. Ha -
dsenin çok meraklı safhaları var
dır. Aşağıya hulasa cdiyiruz: 
Normandiyaın küçük köylerin

den birinin kilisesinin çanları ça
lıyordu. Papa Langlua'nın kızı 

Elizabet'in nikahı kılıyordu. , , 
Elizabet, 18 yaşlarında, eline 

dolgun, pembe yanaklt güzel bir 
kızdı. Kocası ufak tefek, cılız bir 
delikanlı idi. 

Altıt ay geçmedi. Elizabet ko
casından şikayete başladı. 

- Arzularımı tatm'n etmiyor! .• 
Diyordu. Az sonra, köyün deli

kanlıları arasında bır1:ok dostlar 
buldu. Gündüzleri, kocvsı evde ol
madığı zamanlar bl'.; 'arı içeri alı

yor, arzularını yer!ne getiriyordu. 
Nihayet, kocası işin farkına var
dı- Bu çok haris kadını kapıdışarı 
etti ve boşanma kararı aldı. 

Genç kadın serbest kalınca el
biselerini bir çantaya yerleştirdi, 
trene bind~ Parise gitti. Bu vak'a 
geçe!, beş sene oluyor 

BİR TESADÜF 

Sen Lazar istasyonundan çıkın· 

ca şaşırmış, kalmıştı. Nereye gi
d_ecekti? Çantasında ikı yüz frank
tan başka parası yoktu. Bununla 
bu koca şehirde nasıl geçinecekti. 
Düşün~yor, gıdcccği )-erı tayJnde 
tereddüd ediyor, etrafına bakını
yordu. 

- Birini mi bekliyo~sunuz mat
mazel? ... 

Bu sözü, önünde duran bir oto-
mobilin şoförü söylerr:işti. Yakı

şıklı bir delikanlı idi. Sevimli bir 
hali vardı. Genç kadın, birini bek
lemediği, yalnız nereye gidece -
ğini bilmediği cevabını verdi. 

Ve kısaca macerasını anlattı. 
Şoför: 

- Merak etmeyiniz. dedi. Ben 
size bir iş bulurum. Geliniz şurada 
bir şey içelim ... 

Ne tehlike vardı? Otomobile 
bindi. Geceyi, yeni dostu J an 
Favrö ile beraber geç:rdi. Bu ma-

, 
A 

cera hoşuna gidiyordı, Genç ço- .. • 
f .. k 'k k . 1 .. d. A Duşen kadınların evvela parlak bir hayatla, zevk eğlence ve pahalı or ço nazı , ço sevırn ı ı ı. r- . .. . 
zularını fazlasile tatmin ediyordu. elbıselerle goz!erı kamaşır, sonra ... 

Bdtinyol caddesinde k:içük bir a- Ben >eni seviorum... sal mektebi civarında dolaşır, müş 
partımanda oturuyorlardı. Bütün - Biliyorum... Fakat ne beis teri arar!., 
hulyası bu değil miydi?~ var. Kendilerini sevecek değilsin Elizabet inkar edemedi. Mna-

Genç şoför: ya .•. Parala.tını alacaksın ... İşte yeneye sevkolundu. Eline bir ve-
- Otomobil alıp satmakla meş- o kadar... sika verildi. Genç şo'.?r beş sene 

gul oluyorum... Elizabet razı oldu. O gece, bü- hapse mahküm oldu Elizabet de 
Diyordu. Sekiz gün geçti. Eli - yük caddeye çıktı, müşteri aramı- mahalleyi değiştirdi "Ba· bes bul-

zabet kendini, binbir gece masal- ya başladı. ' Dostu da beraberdi. varında dolaşmağa başla.it. 
larındaki prenseslere benzetiyor- Tanıdığı kadınlara pre1ante edi- BİR HOYRA r 
du. Artık köyünü, kocasını tama- yor, Naslı hareket ede<.eğini an -
mile unutmuştu. !atıyordu. Genç şoförıh otomobll 

Bir gece Jan, kasavetli bir ta - alıp sat'Jıası masa]dan ibaretti. 
vırla geldi: O, bcı ,ırın b ançl.ıı ile geçi -

- Nen var? Bir şeyı. canın mı niyor. Kokain, morfin kaçakçılığı 
sıkıldı cicim?... yapıyordu. 

- Evet, işler bozuldu. Benzin Bir sabah apartımanlarının ka-
pahalılaştı. Müşteri yok. Masraf pısı şiddetle vurı.lmag~ başladı: 
çok... - Polis, açınız kapıyı! .. . 

Sonra sevgilisini kclları arasına - Eyvah ... Mahvoldum .. . 
aldı: Genç şoför, bir gün evvel Go -

- Babet, - ona artık böyle hi
tab ediyordu - biraz da sen çalış
malısın ... 

- Hay hay!.. Yarın bir idare
haneye gider, iş isterim. Zaten 
ben de sana bunu söyliyecektim. 

Genç şoför gülüms'di: 
- Fakat bu surelkdeliği ka

patmanın imkanı yok Düşün bir 
kere, yalnız apartımana beş yüz 
frank veriyoruz ... 

Dedi. Saçlarını okş:•r.ııya başla

dı. Genç kadın, sevgilisinin mak
sadını. söylemeğe cesaret edeme
diği şeyi anlar gibi olmuştu. 

- Nasıl olur b., JJo... dedi. 

mon sineması önünde duran hu
susi bir otomobili çalıp kaçmıştı. 
Zabıta, hüvi:-;etini tesbit etmiş. 
adresini öğrenmişti. 

İkisini de yakaladılar, pol\; mü
diriyetine götürdüler: 

- Dostunun kaçakçıiık, hırsız

lık yaptığını bilmiyor muydun? ... 
- Hayır! ... İşlerinden bana hiç 

bahsetmezdi ... 
Zabıta, genç kadının doğru söy

lediğine kanaat getlrd• Kendisini 1 

serbest bırakacaktL O sırada içeri 
giren polislerden biri. 

- Ben, dedi bu kadını tanırım. 
Geceleri (Avrupa köp:üsü), Şap-1 

J an Favrö, Klervo hap'shane 
sinde yalıyordu. Elizaly>t eline ge 
~en cüz'i paranın bi: kı.;n1u11 d·,s
tuna gönderiyordu. 

Mahalle ça;ıkınhrı keııdi>ine 

rahat vermiyordu. Bütün kadın

ların himaye edecek birer deıstu 

vardı. O, sevgilısin!! sadık kalma~ 

istiyordu. Jan n~pısl.nnecien giın

derdiği mektub:arda: cGüzel ka-

(Devamı 7 inci sayfada) 

İngiltere deki 
Milyonerler 

M ilyoner hangi zenginlere 
denir? Bunun her tarafta ı 

ölçüsü başka imiş. Londra gaze -
telerinin yazdığına göre İngilte
rede milyonerler artıyormuş. İn
gilizlere göre milyoner o adama 
denebilirmiş ki senede 40,000 İn
giliz lirası iradı gelirmiş. Böyle 
zenginlerden şimdi İngilterede 
tam 539 kişi varmış. 
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lstanbul Beşinc i icra Memurluğundan: - İstanbul asliye 4 üncü hukuk 1 lstanbul 4 üncü icra Memurluğundan: 
Mehmet İbrahim.in Zekerıya zimmetinde alacağı olan mebaliğden mahkemesmden: İstanbullu olup ölümünden evvel Selfuıikte mukim iken 26 tem-

b. alt .. li İstanbul vilayeti dı-fterdarlığı ı muz 1928 de vefat eden Haralanbos veledi İspiro veresesi Selanikte (1) dolayı haczedilip tamamına ehli vukuf tarafından üç ın ı yuz ra İ 
kıymet takdir edilmiş olan ve satışı karar altına alınan Galatada Be- tarafından zmirde bırinci Kor - Kendisi için asaleten ve sağir oğlu Haralanbos oğlu İstirati Manol namı 

k · 15 halih donda 460 No. da Bulgzr Kutsı oğ- dı·g· erle Emanuilı'dıs' ı'çı·n vesayeten Haralanbos Manol (Emanuil) namı reketzade mahallesinın Zürefa sokağında es i ve yenı ve azır 

ık t k ul lu _biraderler tüt.ün şirke. ti şeri_k- dı·g· er Emanoı'lı'dı's dul karısı Katina (2) istavri İskolidis karısı Derotea 15/17 kapı numaralı gayri menkulün tamamı aç ar tırmaya on - _ 
lerınden Kostantın Kutsı oglu ıle birli Haralanbos Manol namı dig' erile Emenoilidis (3) Dimitri Mosko 

muştur ve evsafı aşağıda yazılıdır: · dr t R ·ı K ·1 
nynı a ese azı utsi og u a- karısı Eleni binli Haralanbos Manol namı diğerle Emanoilidis (4) Ni-

Bodrum kat: Birinci kattan taş merdivenle inilir. Zemini taş döşeli ı hl · B • · · d O 1 k" d 
ey erme; ogazıçın e r a oy e l kola Yuanidis karısı Sofya binli Haralanbos Manol namı diğerle Ema-

bir taşlık üzerinde ve zemini taş döşeli bir depo ve mozaik ve mermer Divanyolu caddesinde kain olup İ . di 
tekneleri bulunan maltız ocaklı bir mutfak olup bahçeye bir demir ka- • . . . . . noilidis (5) Banka memurlarından spıro Haralanbos Manol namı -

emlakı mıllıyenın bulunan bır bab • 1 E il'di (6) M lliın H al bos Manol namı diğerle Ema-
pısı vardır ah'lh . F t"t" . k ı· 1 gere mano ı s ua e ar an 

. s ı anenın ons u un şır e ı J il'd" k ~ult kili . ıs· t b ld G lat İzmirli oğlu hanında Bahçe: Mermer bilezikli bir sarnıç ve bir kapı mevcuddur. t afınd • al d'ld"' d b no ı ıs ızı "' ana ve erı an u a a a 
. ar an __ ıı;ıı e 1 ıgın en u_ 2-4 numaralı avukat Kiryako Kük kas A. 1000 lira ayrıca faiz ve ınas-

Zemin kat: Kısmen kırık mermer kısmen çimento klsmen malta ışgald t il d ı tah 
en ~u eve 1 yapı an rı- rafa borçlu İstanbulda Samatyada Hacıltad.ın mahallesinde Sulumana.s-

döşeli ortasından camekanla bölünmüş bir taşlık üzerinde bir oda bir bat bedeli olarak 7581 kuruş taz- ı . d . 
68 

lı h d ukim Emin" .. d Nail 
he ii ve içinde musluk taşı bulwıan aydınlık mahallinden ibarettir. minat talebile açılan davanın ya- tır caddesın e atik 1 numara ane e ~ ve .o~~ e 

1 
. Bey han No. 4 de çalışan terzı Petro oğlu Istefanın tapu sıcilline naza-

Birinci kat: Mozaik musluk taşı bulunan bir sofa üzerinde iki oda pı an muhakemesındc: Davaya S 1 d H ·'- d hali . d Sul tır dd · d eski 
1 

. nk 
1

.. . 
1 

ran ama ya a ac .... a ın ma esın e umanas ca esın e 
bir heladan ıbarettir. mevzu 0 an gayrı m~ u u ışga - ve yeni 168 numaralı ve Kuruk Mahmud mahallesi avariz vakfından 89 

İkincı· ve üçüncü katlar: Birinci katın aynidir. !eri sırasında gerek kendileri ve .. tah .1 (5S M 2) • T k h' h . 1 Hıristaki h · ka zura vı en . . sagı a o ı anesı so u anesı, ar -
Dördüncü kat: Bir sofa üzerinde basık tavanlı ve dolaplı bir oda gerekse adamla'; tarafı_ndan .. tah- sı Mehmet bahçesi, önü Sulumanastır caddesi ile mahdut ve tamamı 

ile etrafı kargir korkuluklu zemini çimento bir tarasdan ibarettir. rıbat yapılmadıgına daır mudde- 1496 lira kıymeti muhammeneli bir bap hanenin 2280 numaralı kanuna 

ahili ah b d.. ı·~'- aaleyhlere yemin tevcihine karar f'k ık Itır .1 tıl k ilini' ı· Umumi evsafı: Bina kargir d · şap ve muşam a oşe ıuu. .lm. k 
1 

. tev ı an aç ar ma ı e sa masına arar ver ş ır .. 
verı ış ve yu arda adres erı ya 

Pencereler demir kırma kepenkli ve doğrama aksamı kısmen yağlı ve 
zılı müddeaaleyhlere gönde -

kısmen aşı boyalıdır. İçinde elektrik ve terkos tesisatı mevcutltur. 
rilen yemin davetıyeleri mu

Tapudan gelen kayıdda elyevm kargir depo denilmekte ise de haliha· maileyhlerin mezkür adresle -
zırda sek.iz odalı bir haneden ibarettir. 

ri değiştirerek halen nerede 
Arttırma peşindir. Arttırmaya iştirak edecek müşterilerin kıymeti bulundukları bilinmediğinden ba

mubammenenin 7o 7,5 nısbetinde pey akçesi veya milli bir bankanın te- hisle davetiyelerin bili tebliğ iade 
minat mektubunu hamil olmaları icab eder. edildiği bittetkik anlPşıldığından 

Miıterakim vergi, tanzifat, tenviriye ve evkaf borçları borçluya davacının talebi veçhile bu bab-

aiddir. daki yemin davetiyelerinin ila -
Arttırma şartnamesi 18/3/939 tarihine müsadif Cumartesi günü da- nen tebliğine ve muhakemenin 

irede mahalli mahsusada altik edilecektir. 24/4/939 gür-ü saat 15 e talikine 

Birinci arttırması 11/5/939 tarihine müsadif Perşembe günü daire- ve bu husus için müddeaaleyhlere 

Gayri menkulün vaziyeti hazırası: 

Gayrimenkule eski Sulumtmastır yeni Marmara e<ıddesinde 168 
numaralı haneye ahşap kapısından girilir. Burada zemini mermer dö
şeii bir sofa üzerınde camlı bir kapıdan zemini kırmızı çini döşeli bir 
mutfak ve burada sağlı sollu iki kömürlük vardır. Bu mutfakdan bir 
kapı ile içındc müşterek bir kuyusu olan bir bahçe vardır. Mermer so
fada gömme bir küp vardır. Bu sofadan alışap bir merdivenle etrafı tah
ta parmaklıkla bir sahanlık ve burada bir de od vardır. Yine tahta bir 
merdivenle birinci kata çık.Jlır. • 

Birinci kat: 
Yüklü dolaplı bir sofa üzerinde bir oda ve bir camlı kapı ile de

mir parmaklıklı bir balkon vaxdır. 
Üst kat: mizde saat 14 den 16 ya kadar icra edilecek. bir ay mühlet verilmesine karar 

·ıd'ğ' d b 'b' k Merdivenden camekanla bölünmüş bir sofa üzerinde bir odadan 
Birinci arttırmada bedel, kıymeti muhammenenin % 75 şini bul- verı 1 ın en ermucı 1 arar yu-

t hh .. d" karıda ismi ve adreskri yazılı ibarettir. Binada yalnız elektrik vardır. Bina sureti umum.iyede muh-
duğu takdirde üste bırakılır. Aksi takdirde son arttıranın aa u u tacı tamirdir. İçinde ayda 15 lira kira ile Millet kütüphanesi başmemu-
baki kalmak üzere arttırma on beş gün daha temdid edilecek 26/5/939 müddeaaleyhler muhakeme gü - ru Mustafa kiracıdır. 
tarihine müsadif Cuma günü saat 14 den 16 ya kadar dairede yapıla- nünde mahkemeye gelmedikleri Mesahası: 

· d b k.Jl k ve yemini ifa etmedikleri takdirde 
cak. İkinci arttırma netıcesınde en çok arttıranın üstiın e ıra aca - Umumu 58 M2 dir. Bundan 46 M2 üzerine bina inşa edilmış' tir. 

6 dd · t vfk yeminden nükül etmiş addoluna-
tır. 2004 No. lı icra ve iflas kanununun 12 ıncı ma esme e ı an 1- İşbu gayri menkulün artırıma şartnamesi 1/4/939 tarı.hın' den 

ı ı d" l'k rak davaya sabit nazarile bakıla-
hakları tapu sicillerile sabit olmıyan ipotekli alacak ı.ar a ıgec a a a- itibaren 38/2667 No. ile İstanbul Dördüncü icra dairesinin muayyen nu-

hakl h · ı f · cağı ve bu babdaki yemin daveti-
daranın ve irtifak hakkı sahihlerinin bu arını ve ususı e aız ve marasında herkesin görebilmesi için a»iktır. İlanda yazılı olanlardan 

b · . - yeleri dahi mahkeme duvarına a- • 
masarife dahil olan iddialarını ilan tarihinden iti aren yırmı gun zar- fazla malümat almak istiyenler, ;•bu şartnameye ve 38/2667 dosya 

ı Ak sılmış olduğu ilan olımur. .,, 
fında evraki müsbitelerile birlikte dairemize bildirmeleri ıizımdır. - • numara.sile memuriyetim.ize müracaat etmelidir. 

si takd,rde hakları tapu sicillerile sabit olmıyanlar satış bedelinin pay- l'j;i°İİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİm(İİ9İİ3İİ5İİ/lİİ04İİİlİİ) iiiiii: 2 - Arttırmaya iştirak için yukarıda yazılı klymetin yüzde 7,5 
!aşmasından hariç kalırlar. Müterakim vergi, tenviriye ve tanzifiyeden 1 • nisbetinde pey veya milli bir bankanın teminat mektubu tevdi edile-

ibaret olan belediye rüsumu ve vakıf icaresi bedeli müzayededen ten- Heınş'ıre ve Hasta Ba''ICI 1 cektir. (Madde 124) . 
zıl olunur. Daha fazla malümat almak istiyenlerin 937 /569 No. lı dos- fı 1 3 - İpotek sahibi alacaklılarla diğer alakadarların ve irtifak hakkı 
yada mevcud evrak ve mahallen haciz ve takdiri k.Jymet raporunu gö- Aran 1 y D ( 1 sahiplerini_n gayrimenkul ~erindeki hakl~ını hususile _fa~ ve _masrafa 
rüp anlıyacakları ilan olunur. (16171) daır olan iddıalarını ışbu ilan tarihınden ıtıbaren yırmı gun içınde ev-

Üsküdar İcra Memurluğundan: Bir hemşire ve iki hastaba- rakı müsbitelerile birlilcte memuryetimize bildirmeleri icab eder. Aksi 
kıcı acele alınacaktır. Tafsi- halde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşma-

Di Levanı Ayran ent Maşineri Türk L. ted şirketine borçlu Alı Bu- !at için matbaam,za müracaat. sından hariç kalırlar. 
çuk zade Mehmet ve Vehbinın Beylerbeyi mahalle ve caddesinde eski I ..:!! _ 4 - Gösterilen günde arttırınaya iştirak edenler arttırma şartna-
10, 11 yeni 18, 19 1 ve 11 No. lu Abdülhamidi evvel vakfından sağ la- İstanbul beşinci icra memurlu- mesini okumuş ve lüzumlu maltlınat alınış ve bunları tamamen kabul 
rafı Abdülkerim bey veresesi sabilhane bahçesi, sol tarafı Mahmud ğundan: etmiş ad ve itibar olunurlar. 
Sırrı paşa veresesi sahilhane arsası arkası lebiderya caddesi tarik !le Şişlide Matbaacı Osman soka - 5- Gayri menkul 4 mayıs 1939 tarihinde Perşembe günü saat 14 den 
mahdud 4885 zira mürabba ve rubu masura maı lezızi mıişteınil maa- ğında 71 No. ıu evde oturmakta 16 ya kadar İstanbul Dördüncü İcra Memurluğunda üç defa bağırıldık
bahçe sahilbane arsası ile karşısında vaki sağ tarafı Mahmud Sırrı paşa iken halen ikametgahı meçhul Ya- tan sonra en çok arttırana ihale edilir. Ancak arttırma bedeli muham
köşk bahçesi sol tarafı Abdülkerim bey veresesi bağı arkası Küplüce- ko kızı Takuhi tarafınz. men kıymetin yüzde 75 ini bulmaz veya satış istiyenin alacağına rüç
den Havuzbaşına mürıir eden tarih cephesi tari.k ile mahdud 14831 zira Yorgi Mimidise olan 1500 lira hanı olan diğer alacaklılar bulunup da bedel bunların bu gayri menkul 
murabbaı bağ ve dağ mahallinın tamamlarının 2304 hisse itibarından borcunuzdan dolayı ipotek göste- ile temin edilmiş alacaklarının mecmuundan fazlaya çıkmazsa en çok 
2151 hisseleri ve yine Beylerbeyinin Havuzbaşı caddesınde kain eski miş olduğunuz Büyükada Ma _ arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere arttırma 15 gün daha temdit 
yeni 6 No. lı muhdesatı mülk zemini camii enferon vakfından bir ta- dende Acem "okağında (370) No. edilerek 19 mayıs 939 tarihinde Cuma günü saat 14 den 16 ya kadar İstan
rafı Şevki Şakir beyin !;ağı hazan Vahdettin Ef. tarlaları ve bir tarafı lu tarlanın 12/48 hisseşinin % 5 bul dördüncü icra memurluğu odasında arttırma bedeli satış istiyenin ala 
Çakaldağı ile mahdud Çamlıca tariki ve bir tarafı damadı şehriyari faiz ve \; 10 avukat ücreti ve icra cağına rüçhanı olan diğer alacaklıların bu gayri menkul ile temin edil
Halil Rifat paşa haremleri H. ef. ve tarafı rabii tariki amile mahdud 35 1 masraflar ile ve rehinin paraya miş alacakları mecmuundan fazlaya çıkmak şartile en çok arttırana 
dönüm bir kıt'a harab bağın zemin ve mülkünün 24 sehim itibarından 1 çevrilmesi yolile tahsili taleb e- ihale edilir. Böyle bir bedel elde edilmezse ihale yapılmaz ve satış 2280 
20 sehminin borcun ödenmemesi hasebile umumi hükümler dairesinde dilmiş ve adresinize gönderilen numaralı kanuna tevfikan geri bırakilır. 
açık arttırma ile satılmasına karar verilmiştir. 1 ödeme emri arkasına verilen meş- 6 - Gayri menkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya ve-

1- lşou gayri menkulun arttırma şartnamesi 31/3/939 tarihinden ruhatta ikamet.gahınızı terketmiş rik;,. mühlet içinde parayı vermezse ihale kararı fesholunarak kendi
itıbaren 938/3281 No. lı Üsküdar icra dairesinin muayyen mahallinde bulunduğunuz meşruhatı veril _ sinden evvel en yüksek teklifte bulunan kimse arzetmiş olduğu be
herkesin görebilmesi için açıktır. İlanda yazılı olanlardan fazla maliı- miş ve icra hakimliğinin vermiş delle _aıma~_a razı olursa ona, razı olmaz veya bulunm~ hemen on 
mat almak istiyenler işbu şartnameye ve 93&/3281 dosyasıle memuri- olduğu karar mucibınce ödeme beş gun muddetle arttırmaya çıkarılıp en çok arttırana ihale edilir. 
yetimize müracaat emtelidır. emri tebliğ makamım kaim ol _ İki ihale. arasınd~ fark ve geçen gü_nler için yüu>e 5 den hesab olu-

2 - Gayri menkul 25/4/939 tarihinde Salı günü saat mak üzere bir ay müddetle ilan nac.ak_ faız ve diger zar_arlar ayrıca hükme hacet kalmaksızın memuri-
16 da Üsküdarda Şerif Bey Çeşmesi sokağında 16 numaralı adlıye olunur. l 6!82) yetımızce alıcıdan tahsil olunur. (Madde 133) 
binasında Üsküdar icra memurluğu odasında üç defa bağırıldıktan sonra - S it h d .. .. .. lh h " - Alıcı arttırma bedeli haricinde olarak yalnız tapu ferag har-

u ana me uçuncu •u u- . . lik kıf 1 · bed lini' ih 1 k 
en çok arttırana ihale edılir. Ancak ihale bedeli muhammen kıyme- kuk hakimliğinden· cını yırmı sene va avız e ve a e arar pullarını vermıye 
tin yüzde 75 ini bulmaz veya satış ıstiyenın alacağına rüçhanı olan mecburdur. 

Hazinei maliye namına İstanbul .. . . . . 
diğer alacaklılar bulunursa bedeli bunların o gayri menkul ile temin 

1
. h k . d'" 

1
.. ... Muterakim vergiler tenvırat ve tanzıfat ve tellaliye resmin-

dilın . 1 ki d f 1 ık k tt ma ıye mu a emat mu ur ugu ta- d "t llit beled' .. ··ıe ki k e ış a aca arının mecmuun an az aya ç mazsa en ço ar ıranın f d B k k'" 
10 

en mu eve ıye rusumu ve mu ra m va ıf icaresi alıcıya aid 
ra ın an a ır oy temmuz cad· . . · 

taahhüdü baki kalmak üzere arttııma 15 gün daha temdit edilerek d . d 
15 1 

h K" olmayıp arttırma bedelınden tenzil olunur. İşbu gayri menkul 
15/5/939 t 'h' d Ç b .. ·· t 16 d Ü k''d İh · esın e numara ı anede a - kand "st ·ı t rih İs bul d" d- .. · arı ın e arşam a gunu saa a s u ar sanıye . yu a go en en a te tan or uncu ıcra memurluğu odasında 
de Şerifbeyçtşmesi sokağında 16 No. lı adliye binasında icra memur- zım Ahmed aleyhıne açılan, 300 isbu ilin ve gösterilen arttırma şartnamesi dairesinde satılacağı nan 
luğu odasında yapılacaktır. Bedel satış istiyenin alacağına riıchanı o- ı lira hazine zararının tahsili dava- olunur. 16147 
lan diğer alacaklılarıı;ın bu gayrimenkul ile temin edilmiş alacakla- İ sının ilanen yapılan tebligat üze
rının mecmuundan fazıaya çıkmak şartile en çok arttırana ihale edilir. rine cari duruşmasına&: Müddei-

3- Arzedilen bedel peşindir. Arttırmaya iştirak için yukarıda ya- aleyhe ilam ibraz ve dosya tetkik 
zılı kıymetin yüzde yedi buçuğt: nısbetinde pey akçesi veya milli bir olunduğundan bahisli muameleli 
bankanın teminat mektubu tevdi edilecektir. gıyap kararının Uıbliğine ve mu-

4- Gayri menkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya veri- hakemenin de 14/4/939 saat 11 e 

Nafia Vekaleti lstaubul Elektrik işleri 
Umum Müdürlüğünden : 

İdaremiz namına Avrupadan celbedilecek muhtelif malzemenin 

muamelesinin yapılması işlerini takip için 100 - 130 lira ücretle bir 
len mühlet içinde parayı vermezse ihale kararı fesholunarak kendi- talikine karar verilmı.; olduğun - memur alınacaktır. 
sinden evvel en yüksek teklifte bulunan kimse arz ı etmiş olduğu be- dan tarihi ilandan itibaren beş gün 
delle almağa razı olursa ona, razı olmazsa veya bulunmazsa hemen 15 
gün müddetlt arttırmaya çıkarılıp en çok arttırana ihale edilir. İki ihale 
arasındaki fark ve geçen günler için yüzde 5 den hesap olunacak faiz 
ve diğer masraflar ayrıca hükme hacet kalmaksızın memuriyetimizce 

Bilgi denemesi, coğafrya, türkçe, hesab ve gümrük işleri mevzuları 
zarfında itiraz edilmedi~ t~kdirde üzerinden ve 21/3/939 cuma günü saat 13,30 da yapılacaktır. Müsavi 

alıcıdan tahsil olunur. 
5- İpotek sahibi alacaklılarla diğer alakadarların ve irtıfak hakkı 

sahipler.nin gayri menkul üzerindeki haklarının hususile faiz ve mas
rafa ait olan iddialarını gayri menkul üzerindeki haklarını ilan tarihin
den itibaren 20 gün içinde evrakı müsbitelerile birlikte memur~veti
mize bildirmeleri icab eder. Aksi halde hakları tapu sicilli ile sabit ol
madıkça satış bedelinin paylaşmasından haric kalırlar. 

6 - Alıcı arttırma bedeli haricinden olarak ihale karar puJlannı, 
tapu ferng harcını ve 20 senelik vakıf taviz bedelini venneğe mecbur
dur. 

Gayri menkulün nefsinden doğan müterakim vergiler, tanzifat ve 
tenviriye ve tellaliye rüsumu ve vakıf icaresi borçluya aittir. 

7- Gösterilen günde arttırmaya i§tirak edenlerin arttırma şartna
mes'n.i okumuş ve lüzumlu maltlınatı almış ve bunları tamamen kabul 
elmiş ad ve itibar olunur. Yukarıda gösterilen gayri menkul işbu ilan 
ve ı:ıösterilen arttırma şartıı.amesi dairesinde satılacaiı ilin olunur. 

16173 

muhakemeye kabul edılmıyerek şartlard eb" ı· ı b'I nl t rcih ı ak 
ı a ecn ı ısan ar ı e er e o unac tır. 

gıyabında karar verileceği tebliğ • 
makamına kaim olmak üzerı- ilanı 
olunur. 939/157 

DEVREDİLECEK İHTiRA BERAT! 
cDemiryolu vesaiti nakliyesinde 

devrüdaimli buhiir te•hinatı için 
methal nfızım1> hakkındaki ihtira 
için alınmış olan 11 şı:bat 1936 ta
rih ve 2228 numaralı ihtira bera-
tının ihtiva ettiği hukuk bu kerre 
başkasına devir_ veyahud mevkü 
fiile konmak için icara dahi ve
ri.rebileceği teklif edilmekte ol
makla bu hususta fazla malümat 
edinmek istiyenlerin Galatada, 
Aslan ban 5 inci kat 1 - 3 numa-
ralara müracaat eylemeleri ilan 
olunur. 

Müsabakaya girme 

1- Türk olmak. 

şartları: 

2- Askerliğini yapmış olmak. 

3- En aşağı orta tahsil görmüş olma.ı. 

4- 35 yaşından yukarı olmamak. 

Müsabakıı:ya işti~ak için aşağıdaki vesikaların 30/Matt/939 per-

şembe günü saat 17 ye kağa.ı:,id;ı.renin Levazun Müdürlüğüne verilmiş 

olması şarttır. 

1- Hüviyet cüzdanı. 

2--- Askerlik vesikası. 

3- Tahsil derecesini gösterir vesaik. 

4- En son ikamet ettiği mahal zabıtasından alacağı iyi hal ve 
tezkiye vesikası. 

5- Kendisini tezkiye edebilecek tanınmış zatların sarih adreslerini 

'!Österir muhtıra. •1917> 

İstanbul Belediyesi İlanları 
Belediye için alınacak bir tane motosiklet 750 !ıra tahmin bedelile 

açık eksiltmeye konulmuştur. Şartnamesi Levazım Miıdürlüğunde ga
rülebilir. İstekliler 2490 sayılı kanunda yazılı cesika ve 56 !ıra 25 ku· 
ruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 24/3/939 Cuma gü
nü saat 14 buçukta Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B) (1533) 

Orma.-. Ko uma Ge ıel Komu anhğ l 
lstanbul Satına(ma Komisyo undan: 
Cınai Mi~tarı Muhammen Bd. Muvakkat te. l a:enıa 

Günü saa t 

Yatak ve yastık kılıfı 1000 takım 

Tire çorap 7900 çift 

Lira Kr. Lira K. 
2000 00 

1738 00 
150 00 

130 50 

3/4/939 !4 
5/4/Y:i9 14 

1- Orman koruma kıt'aları ihtiyacı olan yukarıda cins vı' mik

tarları yazılı iki kalem eşya 2490 sayılı kanunun 46. maddesinin (Al 
fıkrasına göre pazarlıkla satın alınacaktır. 

2- Evsaf ve nümuneleri her gün komisyonda görülebillr. 

3- İsteklilerin, İstanbul Orman mes'ul muhasibliğine yatıracak
ları muvakkat teminat makbuzlarile birlikte yukarıda yazılı gün ve 

saatte Galata Mumhane caddesinde Alemdar hanındaki komisyona 
müracaatları. (1791) • 

( İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 1 

1- Şartnameleri mucibince (200.000) adet (100) kiloluk ve 
(50.000) adet de (50) kiloluk tuz çuvalı kapalı zarf usulile satın alına
caktır. 

il- (100) kiloluk çuvalın beherinin muhammen bedeli (46) kU• 

ruş, (50) kiloluk çuvalın beherinin muhammen bedeli (27) kuruşdall 
(105.500) lira; muvakkat teminatı (7912) lira (50) kuruştur. 

III- Eksiltme 12/4/939 tarihinde Çarşamba günü saat 15,30 da J{a
bataşda Levazım ve Mübayaat şubesindeki alım komisyonunda ya· 
pılacaktır. 

IV- Şartnameler her gün sözü geçen şubeden ve İzmir, Ankara 
Başmüdürlüklerinden (525) kuruş bedel mukabilinde alınabilir. 

V- Eksiltmeye iştirak edecekler mühürlü teklif mektublarını ka
nuni vesaik le % 7,5 güvenme parası makbuzu veya banka temınat 
mektublarını ihtiva edecek kapalı zarfların ihale saatinden bir saat ev
veline kadar komisyon başkanlığına . makbuz mukabilinde verm!'leri 
lazımdır. (1845) 

Fatih icrasından: 

Süleyman Erses tarafından Sul
tanahmed üçüncü sulh hukuk 
mahkemesinin 38/1540 numaralı 

'.le 25/1/939 tarihli Hamile (150) 
liranın maa masarif tahsili zun
pında borçlu Kadıköy Hacı Şükrü 
sokağında 35 numara!· evde mu
tasarrıfen oturan Cavid paşa ka
rısı Nigfir hakkında yaptığı icra 

takibi üzerine borçluy:.. gönderilen 
icra emrine borçlunurı ikametga
hının meçhuliyetine mebni tebli- ı 
gat yapılmadığı müb>şırin meş -
ruhatından anlaşıldığından on beş 
gün müddetle ilanen tebligat ic -

rasına karar verilmiştir. İlan tari
hinden itibaren bu müddet zar -
tında borç ödenmez veya tetkik 
merciinin veya temyız ve yahud 
iadei muhakeme yolile aid olduğu 
mahkemeden icranın gerı bırakıl

masına dair bir karar gelmedikçe 
cebri icra yapılacağı ve yine bu 
müddet içinde mal beyanında bu
lunmaz ve hiliifı hakıkat beyanda 
bulunursa cezalandırılacağı ilanen 
tebliğ olunur. (39-218) 

DEVREDİLECEK İHTİRA BERATI 

.Madenlerin Mordanlanması. 

hakkındaki ihtira için alınmış o
lan 21 mart 1935 tarih ve 1993 nu
maralı ihtira beratının ihtiva et
tiği hukuk bu kerre başkasına de
vir veyahud ıhtiraın mevkii fiile 
konması için icara dahi verilebile
ceği teklif edilmekte olmakla bu 
hususta fazla malumat edinmek is
tiyenlerin Galatada Aslan hnn 5 
inci kat l - 3 numaralara müracaat 
eylemeleri ilin olunur. 

İstanbul 4 üncü icra ınemurlu -
ğundan: • 

Evvelce Kadıköy Yeldeğirmeni 
Uzunhafız sokak 175 numaralı ev
de mukim iken halen adresi meç
hul bulunan Ahmed Rifat karısı 
Safi yeye: 

Mülga yetimler malları ödünç 
sandığına izafetle İstanbul maliye 
muhakemat müdürlüğü vekili a -
vukat Enver Aylav dairemize mil' 

racaatle 13/7/336 tarihli ferağ se
nedi mucibince 252 lira 70 kuru
şun 1/3/931 tarihindf·n itibaren 

% 9 faiz. % 3 komisyor, ve ;'o !O 
ücreti vekii.let ve icra masrafla • 

rile birlikte rehnin paraya çevril' 

mesi yolilc tahsili zunrıında da -

iremizin 938/3891 sayılı dosyasile 
takib talebinde bulun muş ve da

irt>mizce namınıza tdnzim edilıP 
ikametgahınıza gönderilen öde • 

me emri arkasına mübJ~İri ve rna .. 

halli polisi tarafından verilen 
meşrubatta ikametgalıınızın meç· 

bul bulunduğu anlaşı1mış oldu ' 
ğundan öc!~me emrinin bir a'f 

müddetle tarafınıza ilanen tebli
ğine kor ar verilmiştır. 

Tarihi ilandan ltib~ren nihay~t 
işbu. bir ay içinde 938/3891 dosya 

numarasile dairemize müracaatle 

borcunuzu ödemeniz veyahud aid 

olduğu mahkemeden ıcranın geri 

bırakılmasına dair bir karar ge ' 
ürmeniz işbu borca bir itirazınız 

varsa yine. bu müddet içınde iti

razınızı dermeyan Plmeniz aksi 
takdirde icrava devam edileceği 

ipotekli gayrimenkulün paraya 
Sultanahmed birinci sulh hukuk çevrileceği tebliğ makamına ka-

ha.kimliğinden: im olmak üzere işbu ödemP emri 
Hazinei maliye narr.ına İstan - tarafınıza ilanen teblii! olunur. 

bul maliye muhakeır.at müdürlü- (9~8/3891) 

ğü tarafından Galatad~ Aliekber 
hanında ikinci katta Mina Kalos 
aleyhine açılan 63 lira 6 kuruşun 
tahsili hakkındaki dava adliye yan

gınında yandığından bu kere ya
pılan yenileme muamelesinde 

müddeialeyhin adresi bulunama
dığından 20 gün müddetle ilanen 
tebligat icrasına karar verilerek 
muhakeme 21/4/939 saat 14 de bı-

rakılmış olduğundan mezkür gün 
ve saatte mahkemede bizzat veya 
bilvekfile hazır bulunması aksi 

takdirde muhakemeye gıyabında 
devam olunacağı tebl![t makamına 
kaim olmak üzere ilan olunur. 

939/209 

ZAYİ 

3995 numaralı 
sını zayi ettim. 

kamyonet plaka-

1 
Agob Celil 

----Sultanahmed üçünciı sulh bu • 
kuk hakimliğinden: 

Kahveci Halid taraf•ndan Rıza 
aleyhine açılan 63 lira alacak da
vasının ilanen yapılan tebligat ii
zerine cari duruşmasında: Müd ' 
deialeyhin yeminden imtina et ' 
miş addile vakıaları kabul etmıŞ 
addine karar verilmiş ve tarih1 

tebliğden itibaren 8 gür müddetle 
yemin hakkında hakkı itirazı bU' 
Junduğundaİı bahisle bu müddet 
zarfında müddeialeyh•n :remin e\' 

mek istediği takdirde kanuni miid' 
deti içinde itiraz edip mahkl'me'fe 
gelmesıne dair 20 gür. müddetle 
ilanen tebligat icrasın> karar ve· 
rilerek muhakeme 14 '4/939 s:ıat 
14 de talik edilmiş olduğundan 
müddeialeyhe tebliğ makamın• 
kaim olmak üzere ilan olunur. 
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Amerika' da 
Boşanma 

(5 inci sayfadan devam) 

Dizlerimde Derman O adan 
Dolma bahçeye I<adar Yür ·· düm 

Kadın; kocası az park kazanmı
ya taşladığı zaman boşanma ta
lebinde bulunabilır. Koca, bura 
boyun eğmeğe mecburdur. Ameri· 
kalı kadınlar indinde erkeğin k:y· 
meti, mezıyeli kazandığı paranın 
azlığı veya çokluğu ile ölçülür. 

Ame:rkalılar, müsrif kadı'llar

dan çok hoşlan•rlar. Karılar:nın 

arzularını yerine getirmek için lü
zumundan fazla çalışırlar. 

Esasen Aclıktan /(araran 
Kapanma Derecelerine 

Gözlerı·m • Bu 
Yorgunlukla Gelmişti 

Amerika kad;nları - zengin ol
sun, fakir olsun - kocalarına .Bre
ad - winner derler. Yan: (ekmek 
kazanan). 

- Yani? 
- Yani daha üçüncci günü söz-

lerini gönül bahsıne döktı.i, bana 
• metres olmamı teklu etti! 

- Hayret! 
Genç kadın ufak bir kahkaha ko

pardı. Kend.silli alaka ile ·dinliyor 
gibi görWıen guzel delikanlının 

gözlerine baka baka sr:izü y Jrüttü: 
- Hayret mi cdiyo:·sunuz? Ha

yır. Giraz sonra sizın de böyle bir 
teklifte bulunmıyacağ,nızı kim te
min edebilir! 

-Beni 
- İnanılmaz amma öyle olsun .. 
Davust Meleğin ellerini avuç

larına aldı, onları okşıya okşıya 

teminat vermeğe davrnndı: 
- Her erkcğı bir tutmak, bir 

tanesinin hareketler' d hepsine 
teşmil etmek ınsafsızlık olur. 

- Ellerimi nıçin avuçlarınıza 

aldınız? 

- Sizi temin etmek için!. 
:_ Sözle teminat kafidir zanne

derim. 
~-likarlı hicabla pembelesen 

vüzünü gizlcmeğe uğraşırken M2-
k" ıııkaytısıni bıralrnğ• yerden 
yürüttü: 

- Doktorun yanındı:n çıktım. 

İki gün evde yarı a~ bekledun. 
Satacak zaruri ihtiya~ılarımı kar
§llıyan bir şey yoktu. Açlıktan ne 
yapacağımı bilmiyordum. Beşik -
ta~ta bir akrabamız var. Akraba 
değil de babamın arkadaşlarından 1 
birinin ailesi. Dün oraya gittim. 1 
Maksadım da yoo larır.a kalı .......-:ı 

teklif etmek, maaşım. onlara bı

rakmaktı. Onların da erkeği öl
l"'Ü~ çok perişan bir haldeler. Dört 
çocuklu bir dul kadının, yiyecek 
ekmeği ancak vesıka ile verilen 
beş nüfuslu bir aileni'! böyle bir 
teklife yanaşmasına imkan yoktu. 

Geceyi yarı aç orada geçirdim. 
Bugün akşam üzeri oradan ayrıl
Jım. Ne yapacağımı düşüne dü
şüne evime dönüyordum. Tabii 
yaya olarak. 

- Tramvaya neden binmiyorsu
nuz• . 

- Param yok da ondan! 
Davus elini u~attı, Meleğin saç

lıırını okşarken söylendi: 
- Bu kadar güzel ve zeki bir 

kadının tramvay parası bulma -
mak yüzünden Bqikt. ştan Aksa
raya kadar yürümesi içtimai bir 
facia Leşkil eder. 

- Rica ederim elinizi çekin! 
Uslu durun! 

- Uslu duruyorum ya! 
- Yoksa siz de yedirdiğiniz bir 

lokmanın bedelini böyle mi ödet
mek istiyorsunuz? 

Davust bu sözden çok utandı, 
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Emin oldum ki Bel'Tla da seni 
,;ok seviyordu. 
Yaptığı hareketler, bütün ka -

dınların ümidsiz kaldıkları za -
maıı baş vurdukları manasız ça· 
relerdı. Yine emındim ki, sen bir 
daha Belmaya dônmiycceksin!.. 

Arka.nda korkarak bıraktığım 

yegane varlık o .. Cidden endişe e
dıyoruın Sermed, bu kadın çok 
çabuk düşebilir. Onu hemen Allah 
koru<un ! Sana ve Merale gelelim. 

Delikanlı karım seni seviyor ve .. 
Ben de bunu biliyorum. Onun sana 
karşı çok temiz bir sevgi taşıdığını 
bunırn kazınmıyacak derecede kal
bine nakşolunduğunu bildiğim için 
hiçbil' harekette de bulunmadım. 

Korkacak hıçbir şey yoktu. Bu 

Yaptığına pişman old.ı. Elini çek
,ti .. Melegin hıkayesini dınlemeğe 

koyuldu. 
Meiek anlattı: 
- Dolmabahçeye kadar yürü -

düm. Dızlerımde derman yoktu. 
Esasen açlıktan kJraran gözlerim 
bu yorgunlukla kapar.ma dere -
celerıne gelmişti. Ay:>k !arım gay
ri ihtiyari bu yokuşa saptı, ka 

ranlıkta tek başıma tenha sokak
larda korka korka ilPı !edim. İki 

mola ile yokuşu zor çıktım. Şu 

meazrlığın duvarı basında artık 

takat,;ulıkten biten, beni taşıya -
cak hali kalmıyan dizlerim isyan 
ettiler. Oraya, duvarm kenarına 
büzl11düm. Dinleneyim dedim. U
yumuşum! 

fDevamı var) 

Hakikaten erkeğin en bü~•ük 

vazifesi evin ekmeğıni, tayanın 

tuvaletini temin etmckt; '· Bunu 
yapamadı mı, vay hal;ne; 

KUL0BLER, KOMITI:l.ER VE 
İÇTblALAR 

Amerikalı kadınlar ~oh' k;tab 
ve gazete okurlar. Siy3,j v~ iç
timai hfıdıselerle çok alii;,adar o
lurlar. Kulüb tesis ederle.·. komi
telere dahil olurlar. Çok zckı ve 
kendilerine emindırler. Düşmüş Kadınlar 
Hayır yapmayı severler. bpan

Fakat Lüi çok asabi bir adamdı. ya'ya, Çin'e seyyar hastaneler, (5 inci sayfadan devam) 
rıcığım, diyordu. Sakın bırisile ev
leneyim deme. Bekle beni. Şayed 
bir taarruz ederse Dede.yi gör, 
söyle ... » 

Bir gece sabaha k:ırşı odasına 

dönüyordu. Bütün gec ancak on 
frank kazanabilmişti, birdenbire 
karşısına üç kişi çıktı. Bunlardan 
birisi yanına sokuldu: 

- Vay! cicim, dedi. Yalnız mı 
kaldın bu gece? ... 

- Dostum Klervo',ın .. 
- Beis yok!.. l\fahaliede böyle 

başı boş, haraç verme(en dola -
şamazsın. Mahalleye taşındığını 

bana haber verdiler. Sen haraccı 
Lüi'den bahsolunduğı•nu hiç du
madın mı? ... 

Hakikaten Elizabet bunu duy
mamıştı, bilmiyordu. 

- Pek5lil ... İşte. hn'"ççı Lüi de
dikleri benim... Ban, bin frank 
haraç vereceksin ... 

- Bende bu kadar para ne ge-
- Beis yok! Yavaş yavaş verir-

sin ... 
I:lizabet yürüdü. Pek muztarib

di. Serseri herif, kendisini odasına 
bile davet etmemişti. Şüphesiz bu-ı 
nu reddetmıyecekti. Ertesi ~linü 
mahalleyi değiştirmek istedi. Son-/ 
ra vaz geçti. Ne fayd~sı vardı bu-

1 nun?... i 
O ııbeş gün geçti. Haraççı Lü • 

i'yi ne r,ördü, ne de kendisinden 
bahsolunduğunu işitti. Bir gece 
meydanda dolaşırken Lüi: 

- Vay, sen misin? . .. 
Dedi. Ve koluna girerek ilave 

etti: 
- Haydi bize gidelim!.. 
Kabulden başka çJre yoktu. 

Lüi, Dankur sokağını:':,, seneliği 

6 bin franga kira!aPrrış konforlu 
bir apartımanda oturuyordu. 

- Karım, dedi. Bir ~eneye mah
kum oldu. Hapisde ... Senin ciddi 
kendi halinde bir ka<lın olduğunu 
biliyorum. Çok da hoşuma gidi -
yorsun. Beraber yaşıyalım, ol -
maz mı? ... 

Reddetmenin imkam var mıy
dı? Beraber yaşamıya başladılar. 

Yazan: Nusret Safa COŞKUN 

eflatuni bir aşktı. Hepsinden iyisi 
sen mukabele etmiyordun. En sağ
lam ahliik salabetine. malik bir 
adamdın. 

Ne dersin Sermed, karımı sana 
bırakmak istiyorum; onunla evle
nir misin?. O saadeti ancak bu iz
divaçta bulabilir, sen de ıztırab

larını bu saadetin içinde arttıra

bilir misin?. 
Ben kudretsiz bir adamdım. Bu

nu itiraf ederim. Genç bir kızla 
evlenmek arzusıı başımı döndürdü. 
Hele Meralin bu izdivaca muka
vemetsiz teslim oluşu bana başım
dan büyük iş yaptırdi. Bu biraz da 
lüks bir hayat yaşamak istiyen, 
borçlan gırtlağına çıkmış sefahet 
düşkünü anasının muvaffakiye -

İkide bir gürültü çıkarıyorda. hastabakıcılar gönderirler. Mek-
Bu haraççı, mahalledeki bütün teblerin, dispanserlerin masraf -

eğlence kadınlarını haı-aca bağ _ !arını Üzerlerine alırlar. Halk için 
lamıştı. Kiminden haftalık, ki _ kütüphaneler tesis ederler. 
minden aylık alıyordu Elizabeti 1921 de Madam Küriye bir gram 
de gündeliğe başladı: radyom hediye eden de (Ameri -

- Günde yüz elli frank getire- kan kadınları kulübü) dür. 
ceksin! Amerikalı kadınlar hürdür. Her-

Dcdi. Bu parayı ka'"nmak ko- kesden hürmet ve riayet görür. 
!ay değildi. Elizabet ses çıkarma- Ala ... Fakat mes'ud mudurlar?. 
dı. Ertesi gece yirmi frankla ge- 1920 <\>. kocaya varan dokuz 
lince Lüi kızdı, bir temiz dayak kadından biri, az sonra boşan -
çekti. Bu dayak faslı her gece de- mıştır . .:)on zamanlarda talfık faz-
vam ediyordu. lalaşmıştır. 

MÖSYÖ BRONİNG Talak kararı daima kadın !ehi-
SÖYLÜYOR• 

ne verilir. Zevc, kadını ölünciye 
- Anladım, sen Parisde para kadar müreffehen yaşatacak bir 

kazanamıyacaksın ... S~ni Sen Di-
nafaka vermiye mahkum edilir. 

eye umumi bir eve göndereceğim. 
Amerikalı kadınlar vücudlarına Orada çalışırsın ... 

Elı,abet, Parisden ayrılmak is- bakarlar, yiyeceklerine dikkat e
temyirodu. Sonra, dostundan bir derler. Vücudları. yüzleri güzel

mektub almıstı. Yakır.da çıkaca- dir. Çatuk ihtiyarhmazlar. Elli 
ğını yazıyordu: •Seni unutmadım yaşında kad.nlar, genç kızlar gibi 

sevgili karıcığım .Müddetim biti-
1

_g_i_y_in_>_r_le_r_. _n_i_ç_d_e_be_ı_H_o_l_m_a_z_. __ , 
yor, yakında çıkacağım. Beraber 
ne tatlı günler geçireceğiz bilsen .• 

- Ben, PariSdcn bir yere git -
mem!. •. 

Lüi hiddetlendi, sur3tına bir 
yumruk vurdu, yere yuvarladı: 

- Ya ded'~imi kabul edersin, 
ya da seni kopek gibi gebertirim, 
anladın mı kaltak!. .. 

El:za1ıet, kabul ed~rgibi gö -
ründü. Lüi ertesi gece çok sarhoş 
geldi. Genç kadın, o geceki kıızan- 1 
cını çorabının içinden çıkardı ver
di: Altmış frnnk ... 

- Ne altmış frank . Beni di
lenci mi sandın SE·n? .. 

Çantasını elinden k8ptı. Pudra 
kutusunu, dudak boyasını, küçü!< 
hır mendili yerlere at~ ı ve dostu
nun haplslıaııcdcn göııdcrdiğ; mek
tubu buldu. 

- Ya demek onunla muhabere 
ediyorsun... Sana yaptığım yar
dımları unutuyorswı öyle mi? ... 
Dur öyle ise, yüzünü bozayım da 
benden bir hatıra ohun sana ... 

Dedi. Usturasını alr."':<k için do
labı açtı. Elizabet yatağın başucun-

tidir. 
. Sen yüzünün vaziyetini ileri sü

receksin! Fakat inan );i karım se
ni bu halinle daha fazla sevecek
tir. 

Onu bırakma .. Mes''1d 'etmeğe 
çalış. Ben iflas ettim. Fakat onun 
istikbali müemmendir. Sen yü -

zünü bahane ederek kalabalığa ka
rışmaktan çekindiğine göre bera
berce bir çiftliğe çekilir, münzevi, 
bir hayat ·yaşarsınız. Bilsen buna 
Meral nekadar sevinecek. Ben de 
mezarımda müsterih uyurum. 

Bir bilsem, bilebili;em ki, sen 
Meralle birleŞ('ceksin, hiç gözüm 
aEkada kalmıyacak. Delikanlı, 

mektubumun başında da yazdığım 
gibi, karımın seni zararsız bir sev
gi ile sevdiğini biliyorum. Kaç ge· 
celer, Sermed Sermed!.. diye hıç
kırdığını duydum. Sana bakarken 
gözlerindeki parıltıları okudum. 
Seni kıskanmak, onun muhitin -
den uzaklaştırmak aklıma gelme-

Yeni Eserler: 
Çocuk Esirgeme Kurumu genel 

rrerkezi tarafından çıkarılmakta 

olan (Ana) adlı dergının 14 sayısı 
çıkmı~tır. Yurt ya\Tulcrının sağ
lık, sosyal kültürel durumları -
nın ink ,arına hizmet eden bu kıy
metli dergiyi çocuklara, çocuklu 
ana ve babalara tavsiye ederiz. 

daki komodinin gözünü çekti, kü
çük bir brovnıng tabEncası aldı, 

sarhoş herife çevirdi ateş etti. 
Kurşunlardan biri ciğerini, biri 

de kalbini deldi, geçti. Haraççı 
Lfü cansız yere yuvarlandı. 

Elizabet kapıyı açtı. Silah sesle
rini işiten yukarı çıkar. kapıcıya: 

- Öldürdüm onu ... Yoksa o be
ni öldürecekt1. Haydi, beni kara
kola götür. . : 

Dedi. Karakolda, vak'ayı olduğu 
gibi anlattı. Zabıta, nefsini mü -
dafaa meeburiyetind~ kalan ka -

dını muvakkaten serbest bırak - ı 
mıştır. Mahkemesi gayri mevkuf 
olarak görülecektir. 

di. Çünkü bütün bunları sen ken
din yapıyordun. Kallıinde başka 

biri vardı. Oraya bir b~şkası imka
nı yok giremezdL 

Fakat bugün karıma koca ol
manı istiyorsam bunuıı sebebi onu 
senden başka kimseye layık göre
meyişimdir. 

Belmaya gelince: Bilmiyorum o 
ne olacak!.. Himaye etmeni rica 
ederim. Fakat onun himyasi Me
ralin bedbahtlığı bahasına olma
malıdır. 

Şayed Meralle hayatını birleş -
tirmek istemezsen, er.rniyetim o· 
lan yegane insan sıfa' ile onlara 
muavenet etmeni beklerim. Me -
ral sen olmazsan, başka kimse ile 
evlenmez. Evlenmediği takd~-de 

işlerini yoluna koyacak bir erke
ğe ihtiyaç his.•edecektir. Gözkulak 
olmak zahmetini esirgemiyeceğini 
ümid cderi'Tl. 

Annesinden ora bir fayda me -
mu! elme,n. Çünka kainvaldem, 
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Tiirk gibi kuvvetli 
Sözü boş değildir 

ÇAPA MARKA MÜSTAHZARAT/ 
Bu sözü teyid eden güzel yurd topraklarının biricik imal kaynağıdır. 

Arpa unu Salep 
Bakla unu Tarcın 
Yulaf unu 

1 

Kimyon 
Nohut unu Karanfil 
Cavdar unu zencefil 1 

Pirine unu Karalriber ' 
Kornflau Yenibahar 
Bezelye unu Beyaz biber 
Patates unu Sofra tuzu 
Fasulye unu Kırmızı biber 
Merc:mek unu 

(Kutu ve Euğday nişastası 

paketleri) Pirinç nişastası 

Memlekette bu maksatla kurulmus ve her şeye rağmen (24) sene neslin gürbüz yetişmesine 
tevakkufsuz hizmet etmiş yegane Türk san'at evidir. Yavrularınıza, doktorlaıınızın tcrtib 

ve tavsiyesile vereceğiniz bu gıdalar mutlak huzurunuzu temin edecektir. 

AR 
Dünyada beynelmilel şöhreti haiz eşlerile kat'iyyen omuz onıuzadır. 

Daha üstününün bulunması mükmün değildır. Tekmil müstahzaratımız muhayyerdir. Her yerde 

daima taze olarsk hulac•ksınız. Adres· Beşıktaş, Kılıcali • M. NURi ÇAPA Tel. 40337 

K~çakçılar ). 
Memlekete Neler 

Sok uy Jrlaı? 
(5 inci sayfadan devam) 

Bu kaçakçılık seneleı ce sürdü. 
Nihayet, bu mıntakalarda kanlı 

isyanlar oldu ve neticede de, bu 
unsurlar istiklallerini ilan ett11er. 
Osmanlı İmparatorluğunun göçme 
tarihi olan 1918 yılına kadar, ka
çakçılık, yurdun her tarafında ge
niş mıkyasta devam Ptti. 

Hükümet, şimdi, kaçakçılık ile 
mücadele teşkilatını ve vasıta -
!arını günden güne artırmaktadır. 
Her eleman itibarile, lıcr vasıta 
itibarile teşkilatımız takviye bul
maktadır. Kaçakçılık ne mücadele: 
için, bilhassa seri ve r.ıodern de
niz ve kara vasıtalarm2 ihtiyaç 
görülmektedir. Bu ihtiyaç gün -
den güne karşılanmaktadır. 

Netice, kar;akçı kad~r. bilerek 
kaçak eşya alan da vatan haini -
dir. Kanunlarımız, onun içindir ki

1 
hem kaçakçıyı, hem d~ kaçak mal 
alanı cezalandırır. ı 

Kaçak eşyanın zararı çoktur. Ka· 
çak eşyayı ve kaçakçıyı, bir sari 1 . ' hastalık mikrobu gibi, devlete ha· 
her vermek, bir memleket borcu -
dur. 

zevkine, eğlencesine sefahete düş
kün bir kadın. Yine bir sürü borç-! 
la elleri böğıirlerinde kalırlar. Hat. 
ta, şayed Merali zevceliğe kabul 
edersen, o kadını yanına alma, 
icabeden yardımı yap, İstanbulda 1 
otursun. Saadetin üzerinde bir göl
ge olur, rahatınız kaçar. 

İşte bu kadar delikonlım! 
Bundan sonrasını senin vicda

nına bırakıyorum. Tevessül etti -
ğim hareketin makul olduğıına ka· 
niim. Bunun için sen olsun beni 
muahaze etme .. Namu~lu bir adamı 
ne yaparsa onu yapıyorum. Ben 
türlü dalavereler çevirmiş bir a
dam değilim! 

Belki de bunları çeviremediğim 
için bütün bir ömür boyunca yap
tıklarımı bir anda yıkıyor. haya
tıma son veriyorum. Allaha ısmar
ladık delikanlı .. 

(Şekib Sinarıın mektubu ve 
Sermedin ııotları bt<rada bi
tiyor.) 

(Devamı var) 

iNGILIZ POLITIKASI 
• (4 üncü sayfadan devam) 1 

karabılecektir. Bundan başka müs
temleke askerleri de \;ilrdır. Harbi 
çıkarsa İtalya mukavemet ede -
cek, dayanacak, uzun zaman fe
dakarlıklara katlanacaktır. 

İşte bu fedakarlıkların derecesi 
İnguiz'lcrin ş.md.a n tahmin e· 
dcmıyecckleri kadar büyük ola
cağını da ilave eden Curnale Di
t;ılya'nın İngillere'n-!: eskı har
biye ve ma!cye n.ızırına karşı ve· . 
receği ccvab bu mahiyettedir. 

İtalya hükumeti ve siyasi me
hafili ıle alaka ve münasebeti bu
lunan Curnale Dıtalyg'nın bu ya
zısına niha;•et verirken vardığı 

netıce şu oluyor: İngiltere ile Fran 
sa arasında bir ittifak vardır. A
merika da bu devletlerle teraber 
olacaktır. Fransa ile 1ng'1tere'nin 
askeri hır ittıfak mahiyetindeki 
anlaşması da Almanya ve İtalya 
aleyhine taarruz maksadiledir. 

İşte İtalyan gazetesinin göster· 
mek istedi.;i netice budur. 

Romada bulunan Avrupalı mu
habirlerin bu neşriyat münasebe
tile hazırladıkları başka noktalar 
da vardır. 

Curnale Ditalya dünyanın her 
tarafında İtalya ile arkadaşları o· 
lan devletlerin harbedebilecek • 
!erini söylemektedir. Bu daha ev
vel 937 de Sinyor Musolini tara
fından söylenmiş olan bir nutuk
da ileri sürülmüş bir fikirdir. Sa
hası yalnız bir yere münhasır kal
nuyacak olan bir harbi gözönüne 
getirmektedir. Bundan başka 1-
talya'nın on milyon asker çıka

racağı yazılıyor ki bu daha evvel 
Habeşistan harbinin nihayetinde 
yine Sinyor musolini 8,000,000 ki
şilik bir ordudan bahsettiğini ha
tırlatmaktadır. 

Curnale Ditalya İngiltere'nin, 
Fransa'nın ve onlarla birleşerek 

Amerikanın Almanya ve İtalya 
aleyhinde emeller beslediklerini 
yazarken Londralı Taymis de İn· 
gilterenin harici siyasetteki esas
ları anlatarak hükumetin bunda 
devam edeceğini söylüyor. Tay -
mis'in anlattığına göre geçen son· 
baharda orta Avrupa buhranı sı
rasında Çemberlayn'in takib et
miş okluğu politika çok yerinde • 
d.ir. 

!ngiltere'de Çemberlayn'i ten
kid edenler vardır. Bunlar o za
man İngiltere'nin kat'i bir surette 
hareket etseydi Avrupa"nın tam 
manasile yatışmış olacağını, Al
m:mya'nın ve İtalya'nın başka 
türlü emellerle yenıden harekete 

geçemiyeceklcrini, hulasa sulhun 
esaslı bir surette kuvvetlenmiş o

lacağını söyiüyorlar. Taymıs bun
lara da cevab vererek diyor ki: E
ğer o zaman bir harbe girilseydi 

bu İngiliz harici politıkasının is
tinad etmesi lazım gelen •ahlaki 
esas• dan mahrum kalmış ola -
cakdı. Hatta eğer o zaman İngil

tere dünyanın en kuvvetli silah
larına d.o.hi malik olsaydı yine har
be girmek doğru görülmiyecektL 

lif 'deniyeti müdafaa için harbe 
müracaat şeklinin meseleyi hal

letmek ciheti ne öyle askeri kuv
vetin olmamasından, ne de kor -

kaklıktan dolayı blr tarafa !;ıra
kılnuş değildir 

HiKAYE: - -
Sinir 

B ozukluğu 
(4 üncü sayfadan devam) 

ça dolgun faturasile karşılaştı. 

Sersemlememcsi imkansmü Çün· 
kü 20 günde karısı 500 liralık el
bise ısmarlamıştı. Daha bir gün 
evvel muhasebecisinin hesabında 
eve gönderilen paranın l;ır haf
tada üç yüz lirayı geçtığini öğ -
renmişti. 

- İyileştinız mi? 
- Fevkalade iyiyim. 
- Artık Şişliye dönebilirsiniz. 
Hasan Niyazi doktoru dikkatle 

süzdü. Sonra: 
- Son günlerde iyi olduğumu 

zannediyordum. Fakat yanılmı -
şım. Ölünciye kadar Şişliye dön· 
miyeceğim. Çünkü sinirlerim çok 
bozuk. 

Halk 0pereti -~ 
Bu Hkşam 9 da 

Halk opereti 
eser: (Aşk borsası) M. 
Zozo Dalmas iştirakile. 

Yeni 
Yesari, 
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HASAN DEPOSU KARAKOV ŞUBESi . AÇILDI 
Hasan Deposu ile Alakadar Olanların Sirkeci Liman Hanın Altındaki 

Mağazaya Müracaat Eylemeleri 
Sultanahmed birinci sulh hukuk 

hakimliğinden: ...................... , 
Çektiği ızt ır .ı pların 
Mes'ulü kendisidir. 

NEVROZİN 

Kotelerini tecrübe etmi§ olsaydı 
ona cehennem bayatı yaşatan bu 

muaıın.it haf ağrısmdan aer 
b.lm.ıyacaktı. 

Hazinei maliye narr.ma İstan -
bul maliye muhakeır.at müdürlü
ğü tarafından Beyazıd Hocaçeşme 

sokak ı> numaralı hanede eski A· J 

lemdar nahivesi tahrırat katibi 

Bahaeddin aleyhine açılan, ma -

aştan fazla mehuzu olan 31 lira 

30 kuruşun tahsili da '"sında müd
deialeyhin adresi meçhul oldu - ı 
ğundan tebligat yapılamamış ve 

mahkemece 20 gün müddetle ila· ı 
nen tebligat icrasına karar verile

rek muhakeme 21/4/9~9 saat 14 de 
talik edilıniş olduğundan mezkiır 

gün ve saatte mahkemede bizzat 
veya bilvekale hazır bulunulması 

aksi takdirde muhakemeye gıya
bında devam olunacai!ı tebliğ ma

kamına kainı olmak üzere ilan o-
lunur. 939/210 

Mutlak Okuyunuz 

Bütün ıztırablan dindirir, ba§ ve 
diş ağnları Ue üşümekten müte
vellid atrı, aw ve sancılara karşı 

bilhaaııa miiesairdir. 

Dairelerde, ticartehıınelerde ve • 
konaklarda mübayaacılık, vekil - 1 

harçlık, kapıcılık ve saır işler için 
namuslu, muktedir okur yazar 
kefaleti kemale gelıniş bir ba • 
ya ihtiyacı olanlar Sirkeci Os

~MIP8'f"i~lliit:~lllil:~ı:q'.~f.i::::iı l ' maniye otel :Utibindcn sual. 
H.K. 

Mideyi bozmaz, Kalbi 
ve böbrekleri yormaz. 

ZAYİ - 496 sicil numaralı ara
bacılık ehliyetnamemi kaybettim. 
Yenisini çıkartacağımdan diğeri • 1 

J 
nin hükmü yoktur. 

Arabacı İstefo 

Satış İlanı 
lstanbul Dördüncü icra Memurluğundan: 

Afife tarafından Vakıf Paralar İdaresinden 23608 ikraz No. sile 
borç alınan paraya mukabil 640 hissede 616 hissesı birınci derecede 

ipotek gösterilmiş olup borcun ödenmemesinden dolayı satılmasına 
karar verilen işbu ipotekli hisseye yemınli üç ehli vukuf tarafından 
(4300) lira kıymet takdir edilmiş olan Mabmutpaşada Süruri mahalle
ıinin Molataşı caddesinde eski 12 yeni 35, 35/1 kapı, 312 ada, 9 parsel 
No. lı bır tarafı 8 ve bir tarafı 10 ve arkası 1,3 parsel No. lı mahaller 
ve önü Molataşı caddesile çevrili altında bodrumu olan kargir dükka
nın evsaf ve mesahası aşağıda yazılıdır: 

Beş basamak taş merdivenle binaya girildikte: Birinci kat: Camlı 
kapı ile içerıye girilir. Sağda camekanla bölünmüş bir yazıhane ve bir 

ıalon vardır. 
tl.t kat: Bir salondan ibaret olup sokağa 1ı:avuzlu hana pencerleri 

ıardır. 
Bodrum kat: Zemini çimento kaplı olup bir abdesthane, bir mus

luk ve üst kat salona çıkar ahşap bir merdiven ve sokağa açılır demir 

kapı vardır. 
Umumi evsafı: Bina kargir olup döşemeleri ahşapdır Ön tarafı 

tstor kepenkli ve içinde elektrik, su tesisatı mevcuttur. 
Mesahası: 65,5 metre murabbaıdır. 
Yukarıda hudud, evsaf ve llli?Sahası yazılı gayrimenkulün 640 his

,-ede 616 hissesi açık arttırmaya konmuştur. 
1- İşbu gayri menkulün arttırma şaı1namesi 3/4/939 tarihinden 

ibaren 938/1139 No. ile İstanbul Dördüncü icra dairesinin muayyen nu
'l!arasında herkesin görebilmesi için a,;1ktır. İlanda yazılı oıanlardan 
fazla malumat almak istiycnler, işbu şartnameye ve 938/1139 dosya 
mmarasile memuriyetimize müracaat etmelidir. 

2 - Arttırmaya iştirak için yukarıda yazılı kıymetın yüzde 7,5 
ıisbetinde pey veya milli bir bankanın teminat mektubu tevdi edile
·ektir. (Madde 124) 

3 - İpotek sahibi alacaklılarla diğer adıkadarlann ve irtifak hakkı 
.ahiplerinin gayrimenkul üzerindeki haklarını hususile faiz ve masrah 
fair olan iddialarını işbu ilan tarihinden itibaren yirmi gün içinde ev
·akı müsbitelerile birlikte memuryetimize bildirmeleri icab eder. Aksi 
ıalde hakları tapu sicili ile sabit olmacllkça salış bedelinin paylaşma
,ından hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde arttırmaya iştirak edenler arttırma şartna
"Tlesini okumuş ve lüzumlu malumat almış ve bunları tamamen kabul 
•tmlş ad ve itibar olunurlar. 

5- Gayri menkul 3/5/939 tarihinde Çarşamba günü saat 14 den 
16 ya kadar İstanbul Dördüncü İcra Memurluğunda üç defa bağırıldık
an sonra en çok arttırana ihale edilir. Ancak arttırma bedeli muham
nen kıymetin yüzde 75 ini bulmaz veya satış istiyenin alacağına rüç-
1anı olan diğer alacaklılar bulunup da bedel bunların bu gayri menkul 
le temin edilmiş alacaklarının mecmuundan fazlaya çıkmazsa en çok 
lJ'ttıranın taahhüdü baki kalmak üzere arttırma 15 gün daha temdit 
-dilerek 18/5/939 tarihinde Perşembe günü saat 14 ten 16 ya kadar 1stan
>Ul dördüncü icra memurluğu odasında arttırma bedeli satış istiyenin ala 
·ağına rüçhanı olan diğer alacaklıların bu gayri menkul ile temin edıl
nış alacakları mecmuundan fazlaya çıkmak şartile en çok arttırana 
hale edilir. Böyle bir bedel elde edilmezse ihale yapılmaz ve satış 2280 
ıumaralı kanuna tevfikan geri bırakılır. 

6 - Gayri menkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya ve
.-'J.~r. mühlet içınde parayı vermezse ihale kararı fesholunarak kendi
ıinden evvel en yüksek teklifte bulunan kimse arzetmiş olduğu be
lelle almağa razı olursa ona, razı olmaz veya bulunmazsa hemen on 

1eş gün müddetle arttırmaya çıkarılıp en çok arttırana ihale edilir. 
lk:i ihale arasındaki fark ve geçen günler için yüzG.e 5 den hesab olu
nacak faiz ve diğer zararlar ayrıca hükme hacet kalmaksızın memuri-

K 
Sellüloz Sanayii Müe~sesesinden: 

A 

agı arto ış 
Müessesemiz 1939 Haziranının sonuna kadar teslim edilınek üzere sipariş kabul etmektedir. 
Bu müddet için, şimdilik, tesbit olunan cinsler le bunlara aid fiatlar aşağıya kaydolunmuştur. 

Hazirandan sonraki devreye aid olarak kabul edilecek siparişler içL-ı .. yrıca ilan verilecektir. 

Srenz kağıdları (Bakkal kağıdı) 
M 2 Sikleti 70 ve 110 Gr. beher tonu 'f.L 

T.L. 
T.L 

231 
221 
216 

M2 
M2 " 

" 

130 ve 140 Gr. 
170 Gr. 

,, 
" 

" " 
Srenz sergi kağıdları 

M 2 Sikleti 110 Gr. 220 Sm. genişliğinde beher tonu T.L. 
T.L. 
T.L. 

M 2 ., 140 Gr. 220 Sm. genişliğinde beher tonu 
M 2 ,, 170 Gr. 220 Sm. genişliğinde beher tonu 

Kartonlar 
Gri karton 50 - 140 numara beher tonu T.L. 226 
Beyaz mukavva (kaba) 45-140 numara beher tonu T.L. 246 

1.- Mezkür fiatlar beher 1000 kilo malın Fob İzmit veya Franko Vago;, İzmit, 
için muteberdir. 

2.- Çıft İstanbul teslimatta ton başına dört lira ilave olunur. 
3.- Her cinsten asgari sipariş miktarı 10 ton dur. 10 tonda 3 Gramaj ve 3 eb'addan fazla kabul 

edilmez. 
4.- Derhal yapılacak teslimat için siparişin kabulünü ve malın ihzarını müteakip gönderilecek ih

barname üzerine mal bedelinin bildirilectk bankaya hemen tediyesi lazımdır. Malın sevki, be
delının ödenmesine mütevakkıftır. 

5.- Muayyen bir müddet hitamında teslim şar tile kabul olunan siparişlerde mal bedelinin % 10 u 
peşinen ödenir. 

6.- İhbar tarihinden itibaren 15 gün zarfında mal bedeli ödenmediği takdirde 15 günden sonra 
geçecek beher gün için T. I.. 5 (Beş) Türk lirası gecikme tazminatı alınır. Ancak bu müddet 
hiç bir suretle yeniden 15 günü tecavüz edemez. Tesbit olunan teslim tarihinden itibaren bir 
ay zarfında mal bedeli ödenmediği takdirde sipariş feshedilir ve peşin olarak alınan % 10 
irad kaydolunur. 

1 7.- Muayyen bir müddet hitamında yapılacak teslimat için, sipariş mektubu üzerine ve imalat 
vaziyetimize nazaran gerek siparişin kabul edilebilecek miktarı ve gerekse teslim tarihleri, 

' müşterınin arzusu kabil olduğu kadar tatmin edilmek üzere, müessesemiz tarafından tesbit 
edilir. 

8.- Müessesemize verilecek siparişler ancak yukarıda yazılı şerait tahtında kabul edilir. 
9 . .:... Her türlü m;iracaatın İzmitte Müessese Mtidiriyetine yapılması rica olunur. 

, 
\ Traş bıçakları en sert saka'ı 

oile yener ve cildi yuınu.atır. 

HER YERDE 

POK[R Traş Bıçaklarını lsrarıa isteyiniz 

Demir Üzerine sıvama ustası aranıyor 
(Sıvamacı) rumuzile İstanbul 176 Posta kutusu adersine yazılma51. 

yetimizce alıcıdan tahsil olunur. (Madde 133) 

En hoş ve tabi! meyva usa • ı 
relerinden yapılmıştır. 

Taklit edilmesi kabil olma
yan bir fen harikasıdır. 

İNGtı.J:z KANZUK ECZANE
Sİ BEYOCiLU - İSTANBUL ................. 

J!mll .................... ~·--

Yeni basılan 

RİZA TFVFİK 
Hayatı ve Şiirleri 
RAMAZAN G. ARKIN 

220 sayfa ve 6 tablo 

NEDEN 
Bütün mütehassıs diş tabipleri 

RADYOLİN 
diş macununu tavsiye ediyorlar? Çünkü : 

Dişleri beyazlatır. Diş etlerini 

kuvvetlendirir. Dişlerin 

çürümesine mani olur 

Ağız kokularını 

defeder. 

Sabah, Ôğle ve Akşam her yemekten 

ıonra dişlerinizi fırçalaymız . 

Muhtelif ıergilerdcn 

18 diploma, 24 altın 
madalya 

kazanmıştır. 

daima kullanınız. 

Halkımızın en çok sevdiği 

her yerde çalınan 

CEMİLE 
TANGO 

Plakları Almanyadan gelmiştir. 
25873 numara ite gramofoncolardan arayınız. 

ve 

Pert"V Çocuk 
Pudrasının 

hissesi olduğu bilıiihtiyar 
zihne gelmt:ktedir. 

lstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden : 
Gümrük kimyahaneleri için 203 kalem muhtelif kimya alatile le

vazımı 3/4/939 pazartesi günü saat 10 da 2490 sayılı kanunun hüküın· 
!eri dairesinde açık eksiltmeye konmuştur. 

1- İhale bedeli 3723 lira 85 kurll§ olan bu işin ilk teminatı 279 Jira 
29kuruştur. 

2- Alınacak malzemenin cins ve evsafını gösterir şartname Le· 
vazım Servisinde her gün görülebilir. 

3- İsteklilerin kanuni vesikalarile Başmüdürlükteki komisyona 
gelıneleri ilan Olunur. (1759) 

3ir Daktilo-Bir Memur Aranıyor 
1stanbul'da ciddi bir müessese içiıı daktilo bi: bayanla muha

sebeden anlar yazısı düzgün bir memura ihtiyaç vardır. İsteklilerin 
tercümeihal ve fotoğraflarile 25/Mart/939 tarihine kadar İstanbul 
753 posta kutusuna müracaatlarr. (1869) 

İstanbul Vakıflıu Direktörlüğü .anları 

Muhammeo 
aylıjtı 
Lira 

Bahçekapıda Dördüncü Vakı1 hanın birinci katında kahve 100 
ocağı ile han dahilinde kahvecilik 

Müddeti icar: 
Teslimi tarihinden 941 senesi mayıs sonuna kadar. 

Sultanahmette ~Qıyık mahallesiırin c,mi sokağında 7 7 - Alıcı arttırma bedeli haricinde olarak yalnız tapu ferag har
cını yirmi senelik vakıf taviz bedelini ve ıhale karar pullarını vermıye 

mecburdur. 1 
Müterakim vergiler tenvırat ve tanzıfat ve tellaliye resmin

den mütevellit belediye rüsumu ve müterakım vakıf icarcsi alıcıya aid 
olmayıp arttırma bedelinden tenzil olunur. İşbu gayri menkul 
yukarıda gösterilen tarihte İstanbul dördüncü icra memurluğu odasında 
işbu iliin ve ııösterilen arttırma şartnamesi dairesinde satılacağı ilan 

İstanbulda Resimli Ay matba- ı 10 No. lı ev 
ası Türk Liıııited şirketinde Müddeti icar: 

60 kuruş fiatla satılmaktadır, Teslimi tarihinden 939 senesi mayıs sonuna kadar. 

olunur. 1910 

-Sahibi ve neşriyatı idare eden 
Baş mııharriTi 

ETEM İZZET BENİCE 
Son Telıırnf Matbaası 

Yukarıda yazılı mahaller kiraya verilmek üzere açık arltırınaya 
çıkarılmıştır. İstekliler 28/Mart/939 salı günü saat on beşe kadar çern· 
berlitaşda İstanbul Viakıflar Başmüdürlüğünde Vakıf Ak&rlar }{ale-
mine gelmeleri. (1797) 


