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En sen Telgrafları Ve Haberleri Veren Akşam Gazetesi 

ır hıu~~ ~~~~~M l ·'akşam gazetesidir . . ' 

1 
Ilanlannı SON TELGRAF'a veren· 
IC'r en çok okunan bir vasıtadan 
hakkile istifade etmiş olurlar. -

idare- ııan, Tel. 20827 
Telgraf : İ.st. Son Telgraf 

AVRU PA AF TTEN KURTULUYOR 
1 -- ispanya' da iki taraftaki gönüllüler geri 
2- Çekoslovakya, nihayet Macarlarla da 

-
çekiliyor 
uyuştu 

Bu suratle Dört ler konferansında ispanya itinin görütülerek halledild iği, lta!ya ve Almanyanın l ngiltere ve Fransa ile ayrı ayrı 
uzlatmıya karar \ferdlkleri fakat Çeklovakya işinde totaliter devletlerin nokt ai nazarına göre bir formül tesbit ve kabul olunduğu 
ve nihayet bUtün muallak ~eselelerin d6rt devlet arasında toptan halli cihetine gid ildiği hakkında gerek bu konferansı esnasında 

gerek konferansı mUtaaklb (SON TELGRAF) ın verdiği haberler b i rbiri ardınca ve Direr birer tahakkuk etmek ted ir. 

Başvekil 
Şehrimize 
Geldi 
Başvekil CelAl Bayar, Ankara 

muhtelitine bağlanan hususi bir 
vagonla 11,38 de Haydarpaşaya 
gelmiştir. Kendisi istasyonda Re-

(Devamı 6 mcı sahifede) 

Kumarbaz-
1 arada 
aman yok 
Dün bir kumarhane 

daha basıldı 
Emniyet ikinci şube üçüncü kı

sım memurları dün de bir kumar
hanedaha meydana çıkarmış ve 
kumarbazları yakalıyarak mahke
meye vermişlerdir. 

Alemdarda Salkımsöğüd soka
ğında 5 numaralı evde oturan a

(Devnmı 6 ıncı sahifede) Bu sabah şehrimize gelen Alınan İktısad Nazın Fu.ak 

1 

ilan 

Alman İktısad Nazırı 
bu gün şehrimize geldi 

B ir müddettenberi Ankarada 
bulunan ve hükıimetimiz 
erkanı ile ayrı ayrı temas 

ederek Türkiye - Almanya arasın
daki ticari, iktısadi ve mali müna
sebatın takviye ve inkişafı için 
çalışan Alman İktısad Nazırı Dr. 
Funk bu sabah · saat 10,40 da hu· 

Suçlu kadın yakayı nasıl ele verdi? susi bir trenle şehrimize gelmiş· 
Emniyet ikinci şube kaçakçılık lcmiştir. Neriman söylediğini is- tir. 

kısmı memurları dün de yedi be- pat etmek için memurların ken- Nazırın Ankarada hafif bir 
yaz zehir kaçakçısını yakalamış - disine verilen işaretli para mu - kaza geçiren Refikası ile müşa -
tır. Suç üstünde yakalanan bir kabilinde iki paket eroin verir - virleri ve maiyeti de kendisine re-
kaçakçı kadında üzerinde bulu - ken Halideyi yakalatmıştır. Ha- fakat eylemektedir. · 
nan işaretli bir gümüş lirayı im- lide memurları görünce Neriman- Misafirlerimize, Haydarpaşada 

ha etmek için yutmak isterken ö- dan almış olduğu bir gümüş lira- bir polis müfrezesi ihtiram resmi-

çıkmışlar ve doğruca Perapalasıı 

gitmişlerdir. 

Misafir Nazırı karşılarnıya gi -
denlerle Nazırın refakatindeki ze· 
vat ise Şirketi Hayriyenin 76 nu
maralı vapurile doğruca Tophane 
rıhtımına çıkmışlardır. 

Dr. Funk bugün 12,30 da Tak-
sim abidesine merasimle çelenk 
koymuş ve öğleyin şerefine Vali 
tarafından verilen ziyafette ha
zır bulunmuştur. 

Misafirlerimiz bu geceki eks • 
presle şehrimizden ayrılacaktır. 

Alman Nazırı Sofyada bir müd
det tevakkuf ettikten sonra Al -

lüm tehlikesi atlatmıştır. yı yutmak suretile imhw etmek ni ifa etmiştir. Kendileri istas - manyaya dönecektir. 
Dün akşamüzeri Beyoğlunda do- istemiş hemen hastaneye götürü- yonda Vali, Emniyet fi f.ldürü, Al- e 

laşmakta olan memurlar sabıkalı !erek fidesine kadar inmiş olan man konsolosu ile diğer birçok ze-
eroin içicilerinden Neriman ismin- para çıkarılmıştır. vat tarafından karşılanmıştır. NaZ1rın mühim 
deki kadının dalgın bir halde so- Dİ(:ER EROİNCİLER Madam Funk tamamile iyileş • 

Dör tler konferan d . . . kaklarda dolaşmakta olduğunu Tarlabaşında dolaşmakta iken mediği cihetle kendisi istasyon • beyan~.!. 
sın an sonraLondraya dönen Çemberlayni karşılamak ıçın beklıyen halk görerek yakalamışlardır. Neriman çevrilen Arab Mehmed ile Kal • dan hususi bir otomobille ve Dr. Nazır Funk, Ankarada gazete. 

116 l k içtiği eroini sabıkalı Halide is • yoncuda yakalanan Haydar ve Funk'la birlikte Üsküdara geçmiş, ellerle Ajans muhabirlerini kabul 

ı Yl arc ar ar varın iki e ~.~deki ka~ından ald ığını s:y. (:vamı 6 mcı sahifede) ora:~ araba vapurile Sirkeciye (Devamı 6 ıncı sahifede)_ 

şe rını ışga e ece er kıtaatı gidecek -
Peşte, Karpaflar Rusyasından 500 kilometre uzunlu. ~:!?e:~~:~!~~et~~!E~::i: 

derilmesinin kararlaştırılmış ol-

ğ unda iktısadi ve askeri bakımlardan fevkalade ~;e\~:;a~i~:i:~~~~~~hlB:s~:-
kuvvetler. 17 piyade taburile iki 

ehemmiyetli bir sahanın da kendisine terkini istiyor :~~~}y~!a~~t:~:s~~ ~o~; ol:~ 
Bu~u('etle Lehterle Macarlar arasındaki 

l ~~':!:tpma temin edilecek Yazıları 
6 ıncıda 

Erzak tarbası içinde 
terk edilen çocuk 

(Yazısı 6 ıncı sahifede) 
Di.lNKO MAÇTAN 1Kt ENSTANT ıANE 

Dün lıtanbııl tı• :&nkarada 11ap•aıı lik maçlannın tafail4tı 7. tııclde 
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Bu da bir mesele IBirmanda 
................................................... • 

U .. e S h 1b1 • la I ÜskUdardan Ah ırka sese sa erı, garson r n pıya kadar yüzerek 
11 d I .. . d k- g e ç t i y u ı e o n a r 1 u ı e r 1 n e n a ç b:~nan~:~~:;ı:;ıd~e~~reay~:-
t U .. r 1 u" k a" r t e m ı' n e d ,. y o r 1 a r 'J ~~:~y~ı:/~~!~~~a veo~: l 

1 hılde bulunan halk mandayı de-
- - niz canavarı zannederek bür ük 

Haz i neye ait vergiyi de bi~a':~~uçı~~;::;~~ş~:~:· tutula -
.. rak polise teslim edilen mandanın noksan od üyorl~r ~~~e ait olduğu anlaşılamamış . 

Garssnlar cemiyeti, Belediyenin kendileri!e 
alakadar olmadığından şikayetci bulunuyor 

Ş
ehrimizin nıuhtelif •enıtlerinde, kıyısında, köşe.inde, çalışan ne
kadar garson ,·ardır?. Nasıl çıı1ışırlar? Ne kazanlflar? Bunların 

hepsi cenıiyetlerine kayıtlı mıdırlar? Dertleri ihtiyaçları nelerdir? 
Herkeste az çok merak uyandıracak bu sorgularıo, ve daha buna 

benzer bazı hususların ce,·abım, içlerinden biri olmak itibarile tam bir 

vukuf ve içten bir alaka ile gar.onlar cemiyetinin genç başkanı 1\-terunet 
Dilman veriyor. 

~lehmet Dilnıan, kendisile yaptığımız bir konuşmada önce cemiye
tin teessüsünü ve yardım faaliyetini u cümlelere anlattı: 

- Garsonlar cemiyetinin son kunduş tarihi 1927 yılıdır. Bu tarih
ten itibaren hiçbir sarsmtı geçirmeden faaliyetine devam etmektedir. 

2917 kayıtlı iızamız olduğu halde, bu yıl, ancak 1800 kişiye cüzdan ver
dik, diğerleri bu sene müracaat ederek, yeni cüzdan almamışlardır. Bun

lar hıilen cüzdansız olarak çalışmaktadırlar. Bunun önüne geçmek, 
sıhhi muayeneye tabi olan esnafımızı cüzdanstz çalışmaktan menetmek 
için cemiyetimiz teşebbüslerde bulunmaktadır. 

Esnafrmıza yaptığım yardımlara gelince: 

938 yılında yalntz müşterek hastaneye 895 lira verildi. Bu hastahane
den dolayı bütün esnafımız, bir iç emniyeti ve iftihar duymaktadır. Mu

hakkaktır ki, esnaf hastahanesi esnafın tekmil sıhhi ihtiyaçlarını kar
ılıyan faydalı bir müe,sese, modern bir sıhhat yurdudur. 

Yine bu yılın başından imdiye kadar esnafımıza yaptığumz diğer 
ardımlara sar!edilcn paranın yekfuıu da 300 liradır. Hastahaneden azami 

istifade etmekle beraber cemiyetimizin bir de hususi doktoru vardır. Bu 

doktor hastahaneye gel•miyen hastalarrmızın evine gider. İşte bu 300 lira 
doktor ücreti, ilaç para>1, muhtaç olanlara yardım, cenaze masrafı ve 
saireye sarfedilmiş ve 121 kişiye verilmiştir. 

GARSONLARIN , IÜŞTEREK DERDLERİ 

Mehıned Dilman, bwıdan sonra sözü değiştirerek garsonların şu 

müşterek derdlerine temas etti: 

Transit 
Eşya 
Tarifesi -

Üç balkan devleti 
anlaştı 

Nafıa Vekaletinden vilayete bil 
dirildiğine göre Türkiye ve Yu -
goslavya demiryolları idareleri a
rasında 2 m emleket ihtiyacına te
kabül eden ve bu m emleketler mü 
nascbetlerine münhasır olmak 
üzere Bulgaristan üzerinden tran 
sil geçen yeni bir eşya tarifesi ha 
zır lanmıştır. 

Ayni zamanda Türk mahsulleri 
ihraca tına mahsus olmak üzere, 
Yunan, Bulgar, Yugoslav demir
yollarından transit geçen Alman 
ya, İtalya ve Macar hudutların • 
da nihayet bulan bir transit eşya 
tarifesinin hazırlanması da takar
rür etmiştir. 

lzmirde define 
aranıyor 

İzmircie \ ' C civar bazı vilayet -
lerde defü.<! aramak üzerc\~.tina
dan Kostantin isminde bir avu
katın İzmire geldiğini yazmıştık. 

- Garsonlarm kazançları senenin muayyen mevsimlerinde epey bir Kostantin aldığı müsaade üzerine 
yekun tul•a da. işin düstüğü ve işsiz kalıodığı zamanlarla üstüste hesab Izmirde define araştırmalarına 
olunduğu vakit ancak şöyle böyle geçinecek kadar birşey kazandıkları başlamıştır İlk olarak aradığı 

h d S b
. Bornoya nahiyesinde 2 evde de 

teza ür e er .. onra ır ı:ar>;nn, yalntz giyim ve temizliğine, ayda vasati 
on beş lira •arfetmel:e mecburdur. Bilirsiniz ki garsonların kazancı çalış- bir şey çıkmamıştır. 
tı.kları miiesseseılen alacakları yüzde ona ba~lıdır. Fakat maatteessüf mü- Maamafih başka yerlerde ta • 

h 'bl d harrıyata d .. vam olunmaktadır. 
c •ese sa ı eri müşteri en aldıkları yüzde on •garson hakkı• nı garson- .==========~===~ 

lora tamam vermezler, keserler, ancak yüzde beş verirler, ne •ebelıle ve "KÜÇÜK HABERLER'/ 
ne binıle kestikleri bir türlü anla~ılmaz. Bu korku ile garson itiraz ede- 111 1 

mez, y·ilzde on namile yüzde bese çalışır! * Eski M!5ır Baş,·ckili Ziver 

Garsonların kazanç \ergilerini müessese salıibleri verir; fakat ha- Paşa şehrimize gelmiştir. Büyük 
sılatın ancak nısfını defterlerine kaydederek ve garsonların maaşlarını bi r Türk muhibbi olan Ziver Paşa 

on beşer lira göstererek bir hayli de vergiden istifade ederler. Bir ı:arson- inkıiiıbımı zı.lan hayranlıkla halı-

dan a) veı.:gi adile on lira kesilirse yüz kiisur kuruş ancak verilir. Mü- set mi~tir 

esse lcrin hemen hemen yilzde doksanı bu suretle hare_!<ct eder. * Türk alayı karargahını İs • 

Yüzde on usuliiniiıı kaldırılmasını hiçbir zaman temenni etmem. kenderun şe~rinc nakletmege ka
Çünkii bu bizin1 daha .ıiyadc zararımıza olur, bu takdirde, nıüess~e sa-I rar vermı~tir . 
hiblcri, bir gar,ona, ayda 15-20 liradan fazla maaş vernıemege kolkarlar. ı * Rumen kabinesınde bugünün 
Garsonlar bu para ile kendilerini geçindirip işlerine devam etmek iruka- siyasi ıcablarına göre bazı tadilat 

111nı bulamıynr~klarından mesleklerini terketnıek mecburiyetinde kalır- yapılacaktır . 
lar. Bu "" ti', bu saha bir takım işsiz. güçsüz naehillerin elerinde kalır, 1 * İngiliz Ha\•a Mareşali ~'ran
ya bu •yıizde on• meselesi bir h'line yoluna konmalı ve yalıud bu halde sa ile miızak <:> re için tayyare ile 
bırakılmalıdır. · Parıse gıtnıi~tir 

Bu i~in düzrltilnıe~i için benim kanaatimce şu şekilde hareket edil-
ınclidir: 

Evvela belediyenin ınürakabesi ve cemiyetin idaresinde bir •garson
luk kursu• açılmalıdır. Buradan, mesleğinin ehli olan garsonlara birer 

* İdari teskirnta hız vermek ve 
memurların da maaşlarını arttı

racak olan y~ni dahiliye teşkilat 
kanunu prnıesi Mcclıse verilmiş
tir 

ehliyetname verilmeli, ehliyetnamesi ohhıyanlar hiçbir mü"" esede çalış
tırılmamalıdır, ki hakkını arıyan garsonları müessese sahibleri işten el-

* Sofyada bir diş tababeti mek 
tehi açılma.51na karar verilmiştir. 

çektirerek, yerlerine, 10-15 lira maaşla bir takım behresizleri koyamama- Artık Bulgar talebe buraya gel _ 
lıdırlar. Bu usul, belediyemizin sıkı bir kontrolü ile tatbik edilirse hem 

ı•eslek terakki ve inkişaf eder, hem de garsonlar hakkını alır ve .. nahak 
yere i ten çıkarılmak korkusundan kurtulmuş olurlar.• 

Biz de garsonların bu müşterek derdlerini alakadarların, ehemmiyetle 
nazarı dikkatine ko)'arız. 

.... --L-
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AŞK, HEYECAN ve 
Tefr ik• 
N. 130 

--
- Kocasına ihanet ettikten son

ra, sokaga d~n 5c1il ruhlu bir 

kadındı bu. Kudüsten Romaya ka

çarak erkeklerin kucagına düş -

mü~tü Aziz bir ranib, bu kadına 

acıyor. Kendisine doğru yolu gös

teriyor, ahlak ve fazilet telkin e

dıyor .. Diyana uyanıyor .. Gittiği 

yolun müthiş ve korkunç bir u -
çurumda nihayet bulacağını an -

layor Tövbekar oluyor. Fakat, 
aziz rahibin bunu temin etmek için 

aylarca emek sarfettiğini de tıliUt-

İHTİRAS ROMANI 
ve.zan lakender P, 

SERTELLi 

mayın' Diyana uzun zaman kili
seye gitmış ve orada sabahlara ka

dar güİıalı çıkartmış .. 
Amerikalı bu hıkiıyeyi merakla 

dinliyordu. 

- Nihayet tevbekiır olmuş de
mek?! .. 

Kardinalbaşını salladı: 

- Tö,·bek!r olduktan sonra Hı· 

ristosun şefaatine de nail oldu ve 

azizeler sırasına geçtL Bu haclise 

o devırde fena yollardan giden 

kötü ruhlu kadınlara da bir örnek 

miy<ıeektir. * Unkapanı - Şehzade - Aksa
ray - Yenikapı caddesinin bulvarlı 
olarak tanzimine karar verilmiş-
tir 

olmuştu. Ondan sonra bütun fa

hışeler tövbekur olmağa başla • 

chlar. İşte, bu levha, anlattığım 

macerayı tasvir ediyor ... 

Ayten sadece başını salladı ... 

Çevab \'ermedi. 

Kardinal. 

Allah günahkarları ıslah et-

sin .. 

Diye mırıldanarak yürüdü. 

Bahçeye çıktılar.. hevkellerin 

önünden geçtiler.. tekrar loş bir 

dehlize do ' l'U yürüyorlardı. 

Ayten Amerikalıya sordu: 

- Daha çok dolaşacak mıyız, 

Mister? 

- Yoruldunuz mu? 

- Hayır. Yorulmadım.. fakat, 

ruhum kararmıya başladı. Ben 

gitsem de sizi otelde beklesem ... 

Mister Stanley: 

- Aman madam, dedi, nasıl o-

Dört genç kızın 
alln yazısı 

NAHİD SIRJll -
Fransızca yazan birkaç Rumen 

edip ve şair arasında güzide bir 
mevkii bulunan ve kendisinin ilk 
ve bence en güzel eseri olan bir 
seyahatnamede İstanbula cidden 
nefis sayfalar tahsis eden Pren -
ses Bibcsconun, geçen giin, hatı-

ralardan mürekkeb bir kitabını 
okuyordum. Bılfada son Rusya 
Çarı ikinci Nicolas'nııı Cihan Har 
binden iki yıl evvel karısı ve ço 
cuklarile beraber Kumanyaya 
yaptığı seyahatten bahis bir fa-

sıl ı:-ördiim. Bunda Romanya veli
ahdının biil ük oğlu olup evlen
me çağına erişen Prensin, yani 
şimdiki Kral 1\-tajc.ı;te İkinci Ca
rol'ıın Çarın ikisi gelin yaşına gel
mi ve ikisi gelmek üıere bulu -
nan Prenseslerden birile izdivacı 
karısı bu t3savvuru •Evlenecek
ler arasında aşk olursa hayhay!• 
eevabile karşılamıslar ve biribir -
!erini, ana ve babalarını, küçük 
erkek karde~lerini \e memleket
lerini çok seven dört Prenses bu 
aşkıo doğmaması, genç Prensin 
içlerinden birini beğenmemesi i -
çin ona azami derecede çirkin gö
rünmiye gayret etmişler. Daha 
güneşten 1 fi ırsık haline g-elmck 
bir mt'zİyet sayı_ln1adığı ve esmer 
çehreler ma~bul olmadığı cihet -
le Karadenizden geçip Romanya 
sahiline ayak basıncıya kadar len 
lerini yakını , en yaraşınıyacak 

sa~ tuvaletleri yapmı.;, velhasıl 

nan1zcdin ka~ısına hoşa gitmiye. 
cek ve ask ilham etnıiyecek bir 
halde çıkmak için ne lazımsa 

yapmışl r. 

Zaten kendileri de su~lu olan 
Çarla karısı, ihtilalin en şiddetli 
günlerinde asırlardanberi birik -
miş gazep ve kinlere kılfban gi
derken korkunç ölümlerine bu 
genç kızları da sürükledikleri dü
şüniiliince, haddi zatında çok la
tif bir koıııediyP mevzu olabile -
eek olan bu hikaye ne hazin bir 
mahiyet alıyor. İçlerinden hangi
si Romen Prensine kendisini be. 
ğendirn1iş ve onunla cvlf'nmiş ol
saydı, Rusyadan ihtilalden evvel 
ayrılacak zindandan ve ömrün ba 
barında ölmekten kurtulauktı. 

Annelerinden, babalarından, a
lil kiiçük biraderlerinden ve doğ 
dukları memleketten ayrılma -
mak için sarışın güzel delikanlı -
ya çirldn görünmekle. bu dört 
genç kız clele vererek ölüme koş
muc;;lar .. 

B yannamelerden 
f :aı:la ük yüklem 1ş 

• Kılçak. isimli bir motöriın Ay 
valık limanından bevannameden 
fazla 35 ton yağ ve sabun yükli • 
yerek lımanımıza gelı.lıiji İstanbul 
liman reisliğine telgrafla bildiri! 
miştir. 

Bunun üzerine Jirnan memurla
rı • Kılçak• ınotörünlJ Halice gi
rer girmez yakalam.-lar ve hava 
kurumu hissesini vermeden geti
rilen bu malların rüsumunu ceza
en tahsil etmişlerdir. Motör sahi
bi hakkında ayrıca da kanuni ta 
kibata geçilmiştir. 

* Ünıversitede derslere 15 teş
rinie\'Veldı' başlanacaktır. 

!ur_? Beraber gelı.lık. . beraber 
döneceğiz buradan. Bakınız ne 

muazzam bir müessese. Görülecek 

neler var burada. Böyle bir fırsa
tı bir daha elde edebikccğinizden 

emin misiniz? 

- Allahtan, bir daha önüme 

böyle bir fırsatın düşmemesini 

temenni ederim. Ben çok sıkıl

dım, Mister! 

- Halbuki, ben böyle din mües

seselerınde dolaştıkça, ruhumun 

biraz daha aydınlandığını hisse • 

dıyorum. Ne garip tezat! 

Evet.. çok garip bir tezad .. 

Stanley, Aytenin bu sözünü hiç 

de hazmedememişti .. 

Yavaşca kulağına egildi: 

- Bir büyük günah işlediğini

zin farkında oldunuz mu? 

- Hayır. Ben k.msenin mukad

desatına ve inaruşlanna tecavüz 
etmıyorum. Bizde bir ata sözü 

BÜYÜK ŞEF 
Nafıa Vekilini tebrik eifi 
ERZINCANIN BAYRAMI 
Ankara 9 (A.A.) - Ankara - Er

zurum dcmiryolunun Erıincana 

varması münascbetile Atat ürk, 
Celal Bayar ve Mareşal Ç3k:nak 
tarafından Nafıa Vekili Ali Çetin 
Kayaya gönderilen telgraflarla 
Nafıa Vekilinin Dördüncü Umumi 
Müfettişliğe, Erzincan Valisine ve 
Ankara - Erzurum hattı inşc at 

başmüdürlüğüne çektiği telgraf • 
ları sıra ile aşağıya dercediyoruz: 

Ali Çetinkaya 
Nafıa Vekili 

Ankara - Erzurum demiryolu -
nun Erzincana ulaştı1ı4 haberini 
büyük memnuniyetle aldım . Muh· 
terem halkın bu mühim mes'ud 
hadiseden pek yerinde olarak duy
duğu sevinç hislerini izhar edtr· 
ken bana karşı gösterdiğini bil
dirdiğiniz duygulardan çok mü -
tehassis oldum. Kendilerine selam 
ve sevgilerimle iyi dileklerimin 
i~t:ı.ğ edilmcsinı rica cdenm. Sizi 
tebrik ve muvaffakiy<·tinizin de
vamını temenni eder muhabbetle 
gözlerinizden öperim. 

K ATATÜRK 

Bay Alı Çetinkaya 
Nafıa Vekili 

Ankara - Erzurum demıryolu
nun Erzincana ulaştı ı: ı hakkında

ki telgrafınızı aldım, teşekkür e
derim. Büyük Şef Ataturkun yük
sek direktıfleri altında ve öteden
beri Cumlıurıyct hukümetimizce 
azimle tatbik edilmekte bulunan 
demiryolu sirasetimizın a>imli ve 
dirayetli idcren izle vardıgı bu ye
ni mcrhaledl·n dolayı sizı ve na 
fıa mensublarını tebrık eder kıy
mefü çalışmalarınızda daimi mu
vaffakiyetler teml•nni ederim. 

Bay Ali Çeti1'kyaa 

Başvekil 

C. Bayar 

Nafıa Vekili 
Yüksek eserlerinizin arasına 

kattığınız demiryollarımızdan Sı

vas - Erzurum hattının Erzincana 
kadar uzadığını bildiren telgrafı

nızı aldım. Bu muvaffakiy~tinizi 
de tebrik eder, teşekkürlerimi su
narım. 

Genel Kurmay Başkanı 
Mareşal 

Feı·zi Çakmak 

4 üncü U. Müfeıtişliye 
ERZİNCAN 

Sureti İnşaat Başmııdürluğüne 
ERZİNCAN 

Demlf dö~eme işınin Erzıncan 

istasyonuna ulaşması münascbe
tile gösterdiğiniz alakıı ve hissi -
yata teşekkür ederim. 
Nafıa ailesinin ve Cumhuriyet 

mühendis, müteahhid ve ışçileri
nin şaşmaz bir iş programını ve 
.Erzincana varma • idealini tahak
kuk ettirmek için ihtiyar eyledik
leri emsalsiz gayret ve fedakarlı
ğın semeresi olan bu eseri halkı
mıza ve ordumuza milli bfr arma
ğan olmak üzere sunabildiğimden 
dolayı şahsan ve Nafıa ailesi na· 
mına bahtiyarlık hissetmekteyim. 

Bu eserin ehemmiyet ve azame
tini her halde tarihin daha iyi 
takdir edeceğini ümid eder, önü
müzdeki senenin bugünlerinde 

vardır: Her koyun kendi baca
ğından asılır, Mister! 

Mister Stanley fena halde hid
detlenmişti. O mütaassıp bir Pro
testandı. 

Kardinal dehlizden yürümeğe 
başlamıştı: 

- İşte burada, gökyüzüne u
çan rahiplerin yaşadıkları höcre

leri göreceksiniz, Ekseluns! 

Ayten, garip bir sevki tabii ile 
loş yolun kenarından mütereddit 
adımlarla yürüdü. 

Stanley mütevekkilıine bir ta
vırla, kardinal çömezi gibi, rahi
bin peşinden gidiyordu. 

Karanlıkbir sahanlıkta durdu
lar. 

Kardinal, Aytenin kolundan 
çekip ilerlemek isteyince, Ayten 
feryadı bastı. 

Stanley şaşırdı. 

Ayten, başına bir felaket ge. e
ceğini anlayınca soluğu bahçede 

hattın Erzuruma da ulaştığını 

görmekle bir kat daha bahtiy ar 
olacağımızı şimdiden arzederim. 

Nafıa Veldli 
Ali Çetinkaya 

Sayın Bay F. Ôzen 
Vali 
ERZiNCAN 

Suretı belediye reisi H. Alsunok 
ve Sıvas • Erzlll'um hattı ba.,mıü
dürlüğüne : 

Ankara - Erzurum hattının Er
zincana varması ve trcnın istas -
yonunuza girmesi münaS<"betile 
halkın gösterdiği milli aliıka şevk 
ve heyecanını bildiren telgrafı -
nızı aklım. 

Anavatanın en eski bir merke
zinin yurdun diğer koşelerile bağ
lanarak maddi ve manevi varlı/;ı
nın yen i ve parlak bir de\Tesinin 
başlamış olması saadetınin mille
timiz ve halkımız için cuş ve bu
ruşa ve en yuksek heyecanlara de
ğeri vardır Şimdiye kadar milli 
hayatın heı· türlü yoksulluğunu 

ve zahmet ve müşküllerini çek -
miş olan kahramanlar diyarı yurd 
parçasının bundan böyle :veni bir 
hayata ve refaha kavu~ması el -
bette mukadderdir. Bunu ifade et
mek bana müyesser olduğu için 
Cumhuriyet hükümetınin mes'ul 
bir vekili olarak nekadar sevin -
sem ·ve evıncinıze tirak etsem 
yeri vardır 

Cumhuriyetin on b<.'ştnci yıldö
nümü bayramından sonra büyük 
merasimle hattı işlemcğe açmağa 
' e sizleri yurdumuzda sehimlama
ğa şitab ed<:>ccğimi bildirir, hepi
nizin gOzlcrini öpcriın. 

Nafıa Vekili 
Ali Çetinkaya 

Aııkara Er.:urum hattı inşaat 
"'üdii rlüğüne 

ERZiNCAN 
Hattın Erzıncana varması ve 

trenin mılli tC'zahüratla i tasyona 
girmesi I'!' ili tarihimizde nafıa 
ailesı hesabına kaydolunacak en 
yüksek ve <·n şerefli hadiselerden 
biridir 

Bu mazhariyet milletımizce nc
kadar ş .,. k , .e heyecanla tes 'id 
edilse yeri vardır. 

İnkılabı yapan ve yaratan Ata
türkün ilhamına bütün varlıi(ile 

bagh olan Nafıa ailesinin Cumhu
riyetin mukaddes ıdeali olarak ye
niden binaya ba~ladı,il ı Türk va

tanının d<.'ınir ağlarını yapmak su
retile bu u zak diyarlar kadar gö
türmekte olduğumuz medeniyet, 
refah ve saadet meşalesinin bu 
temiz topraklarda vücude getire
ceği inkılabı ve yeni hayatı dü • 
şündükce hissenize dtişen gurur 
ve iftiharın nckadar yüksek ve 
ulvi oldugunu takdir etmek pek 
kolaydır. 

Türk nıilletinın yeni bir saadet 
yolu olan bu hattın yine kendi 
yetiştirdıği evl:idlarının gayret ve 
fedakarhklarile daha öteye, Er -
zuruma da ulaştırılacağı hakkın- j 
daki ümid ve itimadımın berkemal, 
olduğunu teyid eder, candan te -
şekkürlerle oümlenizin gözlerini 
öperim. 

Nafıa Vekıli 

Ali Çetinkaya 

almışlıy Bahçeden yıldırım sür
atile sokağa koştu. 

Ayten, Stanley'in de kendisi 
için bir gtinah çıkarma ve arka

sından ı·vlenme tuzagı hazırladı

ğını anlayınca derhal otele gitti 
el çantasını alıp istasyona koştu 
ve akşam trenile deı·hal Venedi
ğe döndü. 

• • • 
Ayten Stanley'i, Bulgar gazete

cisini düşünüyordu. 
(Devamı var) 

-. Çek yakında 

Gökyüzünde 
Aşk Yarışları 

Yazan: lskender F. SERTELLi -
Bu sü tunlarda okuyacaksınız. 

Orta Avrupa vazif' 
1\-tünilı konferansı, Çeko 1•1' 

ya yüziinden bir harbin çık..,; 
na ır,\lıi olmakla beraber, çel' 
lo\·akya me ·clesİ'ıi halletmiş 
ğildir. Uç mesele vardır: 
1- Miinih konferansının ., 

rarlarını tatbik noktasındaki ' 
laşmazlıklar. 

2- Konferansın kararile ali 
dar olmıyan bir tnkım iJdiaJıl 
ileri sürülme inden doğan nıl 
kül vaziyet. 

3-- Fraosu ve küçük anla 
tifaklarına dayanan Orta A'' 
sisteminin y1k1ln1asilc mey 
gelen karışıklık. 

Koıı(eransın kararlarını ta 
noktasındaki anla. mazlık Ce 
lovak meselesinin en kola,· 1 

fını teşkil ediyor. Alm;nr'f 
işgal edeceği mıntakalar tes 
dilmiştir. Alınan askerleri. 
mıntakaları 'ıra ile muayyen 
ve saatlerde işgal etmektedir. 
koslovakya hükumeti, Beneş'ill 
tifasından sonra Alınanyaya 
yakınlık göstenniş ve bu ya 
Almanyada iyi bir kabul gö 
tür. 

Hatta ilci hıikiımetin, yeni q 
kosJo,·ak bududları üzerinde 
!aşarak plebisitten vazgeçeceİ 
ri de haber veribuekterlir. GI 
füyor ki Çekler yeis içinde kd 
!erini Alman~·anın kucakları 
ne atmışlardır. Bu hareketi.
kendilerine ihanet eden Fraıı' 
dan intikam aldıklarına da ..J 
dirler. 
Diğer taraftan Almanyanuı f 

tislava taraflarına dojtru gcJ 
mesi, , Iacaristanı tel;lşa dütf 
müştür. Macarlar, Almanyıı' 
eline geçen bıızı ınıntakaların, 
tile Avusturyanın değil, kendll 
rinin elinde bulunduğunu il 
ederek, Almanyanın haksız lıİ 
ket ettiğini ·öylemektedirler. 
ni Almanya ile Macari.ı.lan çeı 
lovakyayı paylilşamıyorlar. I} 
Iroı.lo\·akya ile Almanya araı' 
daki münasebetler salaha .ıol 
yürürken, Alınanyenın MacJ 
tanla arası açılın""'• hadi el 
garib bir cih-esid:r. 

Fakat belki de daha garib 
cilvesi, Almanyanın, Polon)• 
Macaristan tarafıodan Rute' 
ve Slovakya üzerinde ileri sal 
len iddialara kar ,ı . ~imdilik " 
yet almak değilse de, 
halde bu iddiaları çok soi;'llk il 
şılamasıdlf. :'llalüındur ki P"': 
yalı ve lacar ekalliyet mınll' 
!arının da bu memleketlere il' 
bakı Mühim kararlarıııın ikıi" 
sıdır. Fakat Polonya ve • tar 
tan bununla iktifa etmiyerelı. 
tneylı)'l. ve hatti mün1künc;r 
vakyayı da ilhak etm~k istiyl 
lar. 

İki devletin birbirile hudud' 
şusu olmak arzusundan daha~ 
kul bir sebeb ileri üriilınN,,.. 

tedir. Neden hııdud koınsusO 
mak istedikleri iyice ınali.nı I 
ğildir. Bir rivayete göre, Al~ 
yanın şarka doğru genişlen•' 
karşı bir sed çekec:eklcrnıis. 
det Almanlarını bududları ~ 
aldıktan sonra Alman,·anıo 
kta• toprak ilhak etm;k istir' 
çok şüphelidir. Fakat AlmaıJ 
D1D böyle bir ta>aV\'UrU .;fi 

Polonyanın ve 1\-tacaristanın ~ 
manyaya kar ı bir ed te~ki l 
ıniyecekleri de muhakkaktır., 
halde Yugoslavyanııı da bu .J 
maya taraftar olmadığı anlW. 
y or. Dün Belgradtan cekn 
telgrafta Çekoslovakyadaki 
car ckalliyeti ıncselcsinin 1111 
hasU"an milli) et e B\I Uzcrint 
!edilmesi ica~ ettigi ' e Ronı.,-ı 
nın da bu noktada Yuı:oslav)'' 
bi düşündüğü bildi rilmek!< 
Bnhaber, hir defa, Yııı;oslo• 

nın da 1acar ve Polonya blo~ 
dalıil olduğunu tekzip. etnı•~ 
dir. Sonra Kücük Antant itil' 

nın infisah et.;.iş ohnas111a ~ 
men, Romanyanın ve Yugo.ıl•· 
yanın ekalliyet ınıntakuları d.J 
da kalan Çekoslovak topr..,.. 
hakkında alaka giıstcrnıekte I 
duklarını anlatma" iliharile 
tercsandır . 

Esasen )Cni şartlar altınd• 
coslavyanm ve Romap~·unı~ (1 
bir siy·aset takip edecekler• 
A\'rupa vaz i~etinin en büyü• 
aınma>ıd ır. Bu devletler, f 

(Devamı 6 ın<ı . •hif 
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!_edris yı/1 başlangıcında Nüfusumuz 
Orta okul ve Lise tale- Durmadan 

heleri için mühim Artıyor 
k·ararlar alındı 

r Şehir meselesi 
Bozuk süt mese
lesinde kabahat 

kimde imiş 
ki~ Kıı. talebelerin giyim ve kuşamları 

:Nüfusumuz artıyor: Bu, bızle· 

rin ve bizi sevenkrin sevinç duy

duğu bir hakikattır. Çünkü bu
gün nüfusu azalmakta olan mem 

leketler de vardır. Hem bu mem
leketler arasında sıhhi organizma 

itibariyle bizden daha çok ileride 
olanlar da bulunuyor: Fransa gi

bi ... Nüfus artışının muhtelif se
bepleri vardır: Toprak, iklim, sih

hat, ekonomi, ananeler vesaire gi 
bi. .. Ve enteresan olan taraf, bu 

faktörlerin ayni memleket ıçin
dc bile, biribirine bcnzemiyen ve 

uymıyan netıceler vermesidir. Me 
selil yurdumuzun her köşesinde 

nlifus artı,ı aynı değildir. 

Türkiyenın nüfus artı ının en ba
riz olduğu mıntaka. belki hiç tah

min edilmemekle beraber, şark A

nadolusudur Burada sekız sene

lik artış, yüzde 30,4 dıir. Ki sene
lik vasati. birde 38.0 dır Buna 

mukabil mesela orta, Aııadoluda 

sekiz senelik artış yuzre 14.2, se
nelik artış binde 17.8; garp Ana

dolusıında sekiz senelik artış 15,4; 

senelık arlış binde 19,3; Avrupa 
Türkiyesinde sekiz senelik artış 

yüzde 21,3 bir senelik artış binde 

Sonbahar pazarları 
Her mevsimin kendine göre hu

susiyetkri var. l\Icselıi sonbahar 
insanı düşündürüyor, adeta pazar 
tatilini insana zehir ediyor. Yum 
öyle mi idi ya? .. Bir knç gün ev
velden hazJ?lanır ·afakla beraber 
her pazar kendimizi •okağa atar -
dık. Artık alıştığımız birkaç tür
lü izdırabdnn başka hiçbir şey -
den korkumuz yoktur. Fakat şiın 
di sokağa çıkmak için bir bayii 
dü~ünüyor, ilmi hesaplar yapmı
ya kalkışı~ o ruz. 

20 kadar süthane, kaymakaltı denilen 
ve hiçbir gıda kuvveti bulunmıyan 
sütü piyasaya ucuz fiatla siirmakte ve 
bu suretle halis süt şatanları da 
lekelemekte imişler. 

alil 
iııl~ 

ı·• ·"' uf 

~sb 
i. 

"' ir.( 

intizam altına alınıyor 

Bugün yeni tedris yılına basla-
] • göğüslükle mektebe gidip gele-

na ı bir hafta oldu. Hemen hemen ceklerdir. 

bütün mckkplerde kadro işleri Bundan başka talebenin terbi-
tamamlanmış, hazırlıklar bitmiş yesi ve disiplini hususunda da ye-
bir kısım derslere ba,:ılanmıştır. ' ni bazı kararlar verilmişbr 

Maarif Vekaleti bu sene ancak Diğer taraftan erkek orta okul 
kız orta okullar ile liseleri için ye- ve lise talebe ]erinin hariçte hare-

ni ve mühim kararlar ittihaz et- ketleri ve bilhassa ders saatleri 

27,3 dür. 

Ne zaman gözümüzün önüne 
bir kır manzarası, deniz kıyısı 

gelse vücudumuz ürperiyor soğuk 
bir druı alınış gibi oluyoruı. 

Bunun sebebi ba•il. Daha ilk 
günlerinde bize pardcsii hatta pal 
to giydiren sonbllhar yağmuru 
mazallah kırda insanı yaknlarsau 

Bana kalırsa en korkulu ııazar
lar sonbahar pa7arlarıdır. 
İnsnn ne yapacai{ını. nereye gi

deC"eğini sa:-.;ırmadnn bir paıar ge

çiremez. 
BtlRHAN CEVAD 

Yo'cufar pij3ma 
Ve gecelik ile 
Dolaşamıyacak 

Alakadarlar bunun önüne geçer
lerse mesele hallolabi irmiş 

S ut meselesi, gerek miıhim 
bir gıda maddesi olmak 

ve gerek ren;::! itıbarıle fazla hı
Jeye müsait bulunmakla herkcsı 
yakinen alakadar ede-ı ehemını
yetli bir mevzudur 

Sut diye beyaz bır şev içıyoruz; 
fakat bunun re derece halis, hile
siz, yahut ne derec karışık, hi· 
lelı oldu. L u tam.ım·le farket -
nıenuz, anlama~nız Ti't.nıkün mü· 
dür? ... 

sütlerini piyasaya çıkarmadan ev
vel makine ile kaymak çıkarıyor
lar, kaymağım aldıktan sonra, 
•Kaymak altı. dediğımız, hiçbir 

kuvvci gıdaiycsi kalmıyan sı..tu 

pıy:ısaya sürüyc.rlar Sud~n 
farksız olan ckaynak altı. sütler 
rekabetli \"e ucuz f•.ıt diye 10 
kuru satılıyor Halbukı. h&lis 
sutün normal fiatı 16 kuruştur. 
Hilelı yollara sapma<ljl' tıcaret 

L·tmck gayesıle çalısan bütün es
nafımız bu muayyen ve mahdut 
ki::ısekr tarafında"'l nıuta.>:.<rnr 

eC: ldığı ısınının gôtüleııdiği gibi 

' miştir. Bu arada bütün kız talebe- zamanında dışardaki vaziyetleri 
eıı~ ler behemehal mektep kasketi sıkı bir kontrol altında bulundu-

Bütün Türkiyenın bir senelik ar Nafıa Vekaleti bu hu
tışı yüzde 18,4 olduğuna göre, me- susta kat'i ve şiddetli 
selii en çok artış kaydeden Şark 
vilayetlerinin nüfus çoğalması, emirler verdi 

Bir sütçu. hır mıındıra sahibi 
kadar bu bcpz n·nkli gıd.ı mad
desinin n dccrce hı el veya hii
lıs olduğt,na, yapılan hilenuı ne 
suretle tatbi\ı: edıldığıne vakıf 

bulunm :-ıız J<abı bulunmadığı 

içın bu hususta hem bir ı::.ındıra 
sahibi, hl'.m de Sutçultr Cemiye
tı Başkan.. Ahmet Cemal Dçğan- 1 

kaya.:ıdan ,.uı}ıat istedik. 

1 en fenası halk mutcmadiyen za. 
rar gorınektedır Bınaenaleyh süt
ler fma değil, piyasaya fena süt, 
bazı kaymak altı sut çıkaran bır· 
kaç miıC'SSesc vardır. 

üşf taşıyacaklardır. Kız talebenin rulacaktır. 
yfJ saçları kıvrılmış tuvaletli ve çok Talebenin sinema ve kahvelere 

bütün memleket için kabul edilir Devlet Demıryollannda yolcu-
se o zaman nıifusumuzun bugün !arın •piıama• ve •gecelik• ıle 

Bu siıtler kat'iyen ıçmıc e yara
maz. Kaymak altı sutı~r ancak 
pastahanelerde kullanılabilir. 

Bu gibi sütkrın piyasaya, yani 
mahalleye ~·ıkarılmayıp pnsta 
hanelerde kullanılmasının temini 
için aliıkadarların ehemmiyetli 
sur~tte teşt>bbiiste bulunmaları 

umumun sıhhat ve menfaati na
mına şayanı temennidir. Hatta bu 
hususun bilhassa nazarı dikkate 

11, uzun olmıyacıık, açık renk ve kı- devam etmelerine imkan bırakıl-
,ıı1 sa çorap giymiyecekler ve siyah maması için hususi tertibat alı-

yirmi milyona yaklaşmış bulun- dolaşmalannı çırkin bulan Nafıa 
ması Jazımgelirdi... Vekaleti: demiryolları nizamname-

Doğar.kavalı, ilk önce, ı;ordu· 

gumuz suale cevap \'l'rerrk, süt· 
çiller cemiyetinın yıllardır devam 
eden faaliyetini, azalarına g&; -
terdiklcrı alaka ve yardımları şu 
suretle hülasa ettı· 

i~ =::=~~======"""'==~====;;:;~~~n~a~c~a~k:tı~r~. =================--= 
'r~~ Malül memurlara 
çtl' s 

Nüfus artışı, değil mıntakalar, sine istinaden trenlerde ve llitas -
şehirlere göre bile değişmektedir. yonlarda bu kıyafetle dolaşılma

Bulaşıcı hastalıklar, sıtma gibi de 
sını menetmiştir. 

.• ~ ağlık rapJrları 
d"' Nasıl verilecek 

vamlı ve nüfusun üremesine mii
ni hastalıklar, çocuk ölümünün 

Yeni kart 
Postallar 

-· _ mucip olan değişik iklimlerden u-

Yasağın ilan ve tatbiki için bü
tün istas ·onlara tebliğat yapıl

mıştır. 

- .Süt;ülcr Cemıyetı • 1908 dl 
kurulmu~tur. İlk zamanlarda fa
alıyeti bir fasıla ve duraklama g<'
çirmişse d , yıllardır mes:uı;ine 

muntazam bir surette de,·am et- 1 
caı' 
el:' 

ib 

k~ 
p~ 
ıi 

c,. 
ti)-' 

Bu hususta yeni bir 
karar verildi 

c Bu yasağa riayet etmiycnler 
umhnriyet bayramın• zak olan şehirlerde nüfus artışı, görüldüğü takdirde tren ve istas-

da P
• k bu vasıfları olmıyan şehirlere gö- yonlardakı· zabıta memt•rları şi _ u d h 
ıyasaya çı ıyor mektedir .• ar ım ususuna ge -

re hayret verecek şekilde değiş- mendifcr memurlarına yardım e- lince: Ccmıyct varidatının <, 25 ı 
Pos;a, Telgraf ve Telefon umum mektedir. deccklerdir. hastanemiz ile diğer yardımlara 

müdürlıiğü, Cümhuriyel rejimi- Bazı bu şehirlerimizde de, 935 tahsis edilmiştir. 
lı "Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan- mizin başarıcı safhalarını teba _ nüfus sayımı neticesi, 927 sayımı Modern 938 yılında temin edıkn JOOO 
gı malüllere maaş tahsıs· ı· mua _ ·· go··re daha eksı'k çıkmaktadır ı· ·d t 770 1 r d ruz ettiren ve feyzini gösteren na · ıra varı ın ı ası yar ı -

-
melelcriııin teahhüre ug· ramama- . Bunda da, şehir hududu değişme- Antrepo Bı"ftı• ma ayrılmıştır. h;ıslaneye ve -
s · yenı ve güzel bir seri kartpostal 
ı ıçın aliı.kalılara işin süratle ve !eri gibi idari sebepler müessir ol rilen para buna dahil değildir. 

t bastırmıştır. 
. ımı bir intizam içinde yapılması maktadır. Mesel5 927 sayımında bu, ancak fakir azanın muhtelii 
ıçın bazı emirler vermiştir. Buna İstanbul, Ankara gibi büyük şe- 12.824 olan Amasyanın nüfusu, 935 Antrep0 98 bin lira ya ihtiyaçlarına sarfedilmiştir 
gore maı·ı hirlerimizle, memleketin tabii d 11981 1 t B m~l oldu Tam manaslle asri ve ihtı,vaca u raporları iki nüsha <>- sayımın a . o r uş ur. una .~ 
Tarak yapılacaktır. Raporlarda so- güzellikleri de bu kartpostallar - mukabil 927 sayımında 11978 olan b k kiü bir hale getirılen hastane -

İstanbu!un en modern üyü mizden pek zıyade memnun bu -
rul~n suaHere kısa ve vazih cevab da fotoğraf tecessüm ettırilmiş - Aydın nüfusu, sekiz sene içınde antreposunu teşkil edecek olan lunuyor ve iftihar ediyoruz .. 
verılecektır. Vesikalara istinat et tir. Ve hepsi 30 muhtelif çeşittedir. yüzde otuzdan fazla bir artış gös .asri antrepolar• ın inşaatı ikmal Doğankayalı, bundan sonra za-
mek s t' ı A · d 1 1 · tererek 15.086 ya v. ükselmiştir. · . . ure ıy e memuriyet vazife- ynı zaman a renk i nevi erı edilmiştır. man zaman birçok dedıkodulara 
sının hastalığın fazlalaşmasına a- de bulunacak olan bu kartpostal- Çok yüksek bir fark kaydeden vi- Galata rıhtımında tesis edilen sebep olan, gazetelere akseden, 
m ·1 ı ı Jiıvet merkezleri arasında Gazian- ı · · 98 b' lir h ı o up o madıgı da rapora yazı- lar 3 kuruşa satılacak ve Üzerleri bu antrepo ar ıçın ın a ar mizah sütunlarına geçen .Süt me-

alınmasını rica edcrız. 

Cemiyetimiz, bu vaziyete karşı 
15kayt olmayıp te.«bbüstcn ve 
mücadeleden geri kalmamıştır. 

Ayrıca şunu da halkımızın na
zarı dıkkatıne arzederiz: On .ku
ruşa satılan sütler mutlaka kay
mak altıdır ve 16 kuruşa satılan 
sütler ısc halis ınek sütüdür. 

İstanbul vil:iyeti hudutları da
hilind 200 den fazla mandıra var
dır. Hepsı asr ve fenni şekildedir. 
Bu mandıralar günde cem'an ye
kl.lJı 35 bin kilo slit istihsal edip 
pıyasdya çıkarırlar. 

Fenni ve asrı bir şekilde faali
yette bulunan bütiın sütçülerin 
adı bırkaç mueı.scse yüzünden fe
ı.a bir şekilde' anılmamalıdır. 

l tep göze çarpmaktadır: Antebin ac.aktır. Raporlarda hastalık ka _ ne pul vapıştırılmıyacaktır. Ya _ caıımıştır. selesi• ne temas C'derek işin içyü. 
b 1 • 927 sayımında nüfus yekünu, ·· - 1 ı S h A ı ı tedavı· go"r"I ea·- Ycnı· antrepolar,· 85 metre uzun zunu şu surete an attı: orgu ak1"ml1·gv1· 

um ıgi takd' d ni kartların pullları kendiliğın -kati ve ih ır e 3998 idi. Bu rakam. 935 sa~·ımın- lug·unda ve 45 metre genişliğinde - Zaman zaman cSütlC'r karı-
. sar şekilde bildirilecek den ve sog"uk damga ile yapılmış ld G · t b J

0

mtı"hanıı b da 50976 yı bu u. azıan ep u- bir saha üzerinde kurulmuş ve şıktır, hilelidir• deniliyor. Ve bu 
ve ızzat maişetini tedarikten a'c"ız bulunacaktır. k I ] h' 1 · · · d Adi B k 1 " gün yükse nü usu şe ır erıınız- Avrupadaki emsalınde mevcut o- suretle pıyasa a satılan bütün ıye a an ı6ı, sorgu hakim 
olup olmadığı yazilacaktır. İlk partide bunlardan ·300.000• den yedincisidir: lan bütün tertibat vücuda geti - sütlerin karışık ve hil li olduğu vekilleri için önümüzdeki ay içe-

Maliıl memurlara ait raporlar tane basılmaktadır. Fakat iki sayı arasında en çok rilmiştir. üade edilmiş oluyor. Halbuki ha- risinde bir imtihan açacaktır. Ba-
·• hastalığın mütehassıs da bulun _ Cümuhuriyet bayramında İs _ artış kaydeden şehir Ankaradır. Malların üst kattan alt kata in- kikat şundan ibarettir: kanlık bu husustaki hazırlıkları-
" ~ak şartiyle en az üç kişilik he • tanbul ve Ankaradan başlamak Başşehrin nliiusu 74553 den 122720 dirilmesi için mükemmel ·kızak• İsimlerini tasrihe lüzum gör - na başl;lmış bulunmaktadır. Önü-

kımden mürekkep sıhhi bir heyet üzere peyderpey bütün şehirleri- ve çıkmıştır. Bol nüfus, rejimin en tertibatı yapıldığı gibi ayrıca bir mediğimiz adccli )~rmıy<' yakın mü1.deki günlerde ımtihan açıla-
verılec kt V b. u·~·ük davasıdır. Türkivenin kal de .yük asansörü• ilavesi karar- muhtelif semtlerde bazı süthane- cağı vilayetlere bildirilecek ve im 

e ır. esikalara istin d mizde satışa çıkarılacaktır • zalarına ait 15 kuruşluk P~d:-ı--------------- bi olan Ankaranın. bu buyük me- laştırılmıştır. ler vardır ve bunlarda ckaymak tihan günü aynca tesbit olunacak-
ba<ka sag'lık ··d ~ 

1 
edeceği yere de 15 kuruşluk pul sele iızerinde, örnek olması kadar Deniz cephesinde 6 büyük sü - makineleri• bulunmaktadır. tır. Bu imtihanda muvaffak olan-

' mu ur erinin tasdik yapıştırılacaktır. tabı r c \•ardır? lıı ıkm 1 roilmPktc>dir İste J::ou r.ıüesscselerin sahipleri lar sorgu h:ikimi olacaklardır. 

·---~~~~~~~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!~~~~--~--~~~----~ 

Yu.u: M. Sami KARA YEL 

Padiphın. gözü Çc~m ·.'ıba iliş
miş!i. Suya daldıktan zarnnn bu 
kızla oynaşmağa karar verdi. 

Suya girdi'·lcrı zaman; Çeşmi
abı yaka tarlı. ı · ollarının arasına 
alarak sıktı. ince '"' narin dilbe
rin kiiçük ve cazip göğsü padişa
hın kuvvetli bazuları arasında e
zilrr.işti. Çeşmiiıp, bağırıyordu: 

- Padişahım; müsaade et! ... 
Bu hali gören Dilşat; kıskanç

lığına tahammlil edemıverek su
ya daldı. 

E.ıendısınin a) akları arasına 

girerek havalandırdı. Hep bera
ber suya yuvarlanmışlardı. 

Matgüzclin bu hareketı, Çeş
miiıb ile efendisinı ayırmıştı. 

Sultan Aziz; fırsat bulup Çeş
mifı.ba el atmadan sıçrıyarak e
fendisinin boynuna sarıldı. A~·ak
larını açarak padişahın belinden 
kenetledi. Matgüzel çıglık kopa
rıyordu: 

- Bırakmam şimdi. Bırak -
marn da bırakmam. 

Sultan Aziz, şehvet sızan göz
lerini. gözdesinin gözlcrıne ver -
miş ... Ellerıl<', Dil ·adın narın he
lini bir pehlıvana k< maııe Ç<'ker 
gibi kHitleıri . baygın ve kendini 
unutmuş bir halde çırpıı ı) ordu. 

Sultan Ax:.•z; Çeşmiıibı u:ıut -
muştu. Gecenin so-:uğu bu ~·ılgın 
viıcudü yııladıgı halde; hısscdcn 
yoktu. 

Cıimbiış; biraz daha devam etti. 
f'akat: butiın ovnaşmalar hep, 
Matgüzel ile padişah arasında ce-

re ·.~·' ttti. 
Bir aralık; Sultan Azizin gözü

ne tekrar Çcşmiap ilişti. Matgü
zele, hemen şu iradede bulundu: 

- Şu kızı ı;uya dddır bakalım .• 
Dilşat; Çeşmifibın üzerıne atıl

dı. İki dilber birbirlerine sarmaş. 
tılar ... Çeşmıi.p. MalguzC'lc naza
ran, daha narin olduğundan çığ. 
lıklar kopararak ha":ur.ın elin
de SL.yn daldı.. 

Bu aralık, Sultan Aziz; yctışe. 
rek gözdcsıni <lrkadan kucakladı. 1 

Matgı.;. "• efendisinin kavi bazu
larından kurtulmak için, kalçala
rııu ıkı t~rafa zorlıyarak kıvra

nıyor. geriliyor, çırpınıyordu. 
Çeşmıab; suyun üzerinl' çıkmış

tı. Padışah; ı;cslendi: 

- Kıı yctış .. şimdı sana hır şey 
yapamaz. 

Çı: mitıb; aldığı enıir üzerıne 

l\1atgurclin ıiıerıne atıldı. Ayak
larından tutarak ıruya daldı"ma
ğa çalı ıı. 

f\ıkat; hır türlü hasmına galebe 

çalamadı. Zaten Sultan Aziz, be
linden sımsıkı yapışmıştı. Dilşat, 

iki taraftan gördüğü tazyik üze
rine bağırıyordu: 

- Şevketlim, ayaklarının tü • 
rabı olayım bırak beni ... 

Padişah; gözdesini o. kadar gü
zel ve biçimli yerinden kavramış
tı ki; bu vaziyetin verdiği heye
canlı hıslerin trsırile, yorgun ve 
bitkin bir sesle mukabele ediyor
du: 

- N:ısıl, bırakırım seni. .. İm· 
kiin mı var buna .. 

Dil~at; efcnui inin kal~alarını 

durmadan tazyık ediyor, ve bin 
bir işvebazlıkla hareketlen hare
kete geçiyt;rdu. Önünde bulunan 
Çeşmiiıbla da boğuşuyordu, 

Bir aralık; Sultan A.iz ölüm 
döşeğinden kalkan hastalar gibi 
olduğu yerde inledi. Ve irı bazu
larının arasına sıkıştırdığı dilda
desın• derma..~ı krsılcn bir vücut 
halinde kovuverdi. 
Arzıniyaz, V<' Çeşmı bd.ın gay-

ri dilberler, bu su cümbüşünden 
mahrum kalmışlardı. Açıkta tit
reşip duruyorlardL 

Sultan Aziz; kolu kanadı kırıl
mış bir halde sudan çıktı. Arzıni
yaza bağırıyordu: 

- Usta; çıkalım artık .. 
Arzıniyaz, harem kapısında 

havluları hazır bulunduran kızla
ra ko~tu. 

Artık pad.~ah; bahçeyi terke
derek yatak odasına çekilmişti. 

l\latguzel ve diğer dilb rler de 
odalarına çckilmişkrdi. 

Arzıniyaz, efcndisıni kuruladı 
sakalını taradı. kızışmış ve yor~ 
gun viıcudıinü uğuşlurdu. 

Padişah; entarısını g.ycrck şez
longa uzandı. Aı-zınıya:dan çay 
yapmasını istedi. 

Hazmcdar usta; çay ıçin dışa· 
rı çıktı. 

On lıeş dakıka sonra. her şey 
hazırdı. 

Yeni park 
Tekrar bu sütunda ~azı ·azını

ya başladığımı tebrik için gelen 
dostları ağırlamaktan az kaldı 

yazımı yazmıya vakit bulaınıya -
caktım. Fakat bunlardan biri bir 
yarama dokundu. Miirettiphanc -
ye •Yaznıı geliyor.• di~·e hab{'r 
yolladım. Ahbabım diyordu ki, 
•bu kadar yazdın çizdin. F.nıinim 
bir faydası olmadı. Neden )'ine ib 
tiyarı zahmet edip kürsün,. geç -
tin. Varak, mihri ,-efayı kim o • 
kur, kinı dinler.• 

Dedi. 
•Bu kadar senelik kcrübendeo 

de öğrenınedin ıni ki, fıkra nıu • 
harriri demek kendi •öyleyip ken 
di dinliyen adamdır? Şimdiye ka
dar yazdıklarından hangisi ınü.s· 

mir oldu? Hangi talebin ;,af edil
di? IJruıgi haklı bir i'tcğin yerine 
getirildi?• dedi. 

•Kaç defa 11 Siilel mani) enin 
ardındaki kirli diikl.anlardı:ıı halı 
settik. Sinanın liırbcsinc giden yo 
hın çirkefini me\'ZU y rarak hc
lcdi~·eyc çattın .• 'e oldu?• dedi. 

İşte sade bıınur. müjdesini ''er· 
mü için ı.;ı. olsa bugün lı hu
dc konuşmu olmıyncn,,.rım. Zira 
şur-ısmı ~ize haber \'t"1'C.)İn1 ki, o· 
r~sı clhan1dülillalı molozlardan tc
mizlcnmi~, o mülc\'vc , pis diikk:in~ 
!ar koldırılınıs .Sın:ınııı medreseleri 
hosalhlmış ''" urnya üzrl bir 
park yapılmıstı. n ı, size hclki 
inanılmıyac:ık hir havadis gibi ı:e 
lir. l'nkat bir zahmet edip oraya 
kadar ~idiniz ve ı:örüniiz. Bülbtil· 
!erin beledi\ ne destanlar he te
lcdigj gülistan--; gOrcccksiniz. Doğ 
ru~u heın görınr.csrniz ny1ptır. 

C:ünl.ii dün akşam or:ıda bir tu -
rist otomobili saatlerce bu latif 
bahçede dob~tı durdu. Gözlerim
le gürdüm. -------

Edirn*' müz':!si 
zenginleştiriliyor 

Maarif Vekaleti, Edirnedeki Et
noğrafya muzesınin memleketi -
mizin en zE·ngin bir müzesi hali
ne getirilmesine çalışmaktadır. 

Bu kere de ·110• parça kıymetli 
eşya, bu miizC'yc ,.., nc'i t ilmek Ü· 

zere şehrimize geıirılıruştır. 

Birimizin derdi 
Hepimizin derji 

Edirnekı1pı • Eyüp 
yolu 

Edirnekapıda oturan bir o -
kuyucumuz yazıyor: 

- ·Edirnekapıda, tramvn -
yın döndüğü yerden başlayıp, 
Tekfür sarayı ve Eğrikapı yo
luyla Eyüba giden bir yol var
dır. Bu, her gün binlt>rce kişi
nin gelip geçtiği çok işlek ve 
büyük bir caddOOir. Bµ cadpc
nin daha büyük bir ehemmi -
yeİine işaret etmiş olmak için 
şunu da llave edeyim ki, Ka
riye camiini görmiye gelen 
seyyahlar kaleleri ve Tekfür 
sarayını da görmek için ekse
riya bu yoldan geçerler. Türis
tik bakundan ehemmiyeti olan 
ve her gün binlerce iş sahıbi
nin güzergahı olan bu cadde -
nin yıllardır ne halde hulun -
duğunu anlatmıya kalksam, 
çok uzun slirer .•. Yalnız şu ka 
dar söyliyeyim; kaldırım na -
mına bir şey yoktur, baştan 

aşağı inışli çıkışlı topraktır. 
Kışın yalnız insan değil araba
lar saplanacak kadar ~· mur o

lur ve her gun binlere<' kişi 

o müthış .çamura bata Çlka iş

lerine gıdip gelirler. Çekil n 
azap den>ccsi.ndeki mu~küla -
ta rağmeu ~·olun yapılma~ın
dan evvel şunu rica ediyoruz: 
Bu bozuk ve bPrbat bir halde 
bulunan caddenin hiç olma a 
biraz aydınlatılması teınııı e
d.lmelidir. Bıitün caddenin de 
vaır.!. ca dektrik direkten ve 
tesisatı vartlır. Ufak bir evin 
ve pclo: az bir masraf'• bura -
ya kafi derecede Lh1ba koı u
lab: lir Bı.. çok Eh<'mmoyetli 
'e isafı çok kolay ol n dile i
rr•zin ğazetenızl<' r rec'ıler k 
bildirilmı ir rica ede•ız • 

Okuyucun= bu dıl :'!ıni 

eh ırJYC ı eti l" kadarların ı a-

rı dtkk ıh .. ıJrı a. dı\orıa 
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Sı a Japonya'ya geliyor! .. --·A YŞ E ~ 
ÇEMBERLAYN İNGILTERE · iLE JAPONYA ARA-
y 1 NE SULH SINDAKI GERGiNLİK NASIL 

Kızıl bir kuşak yerle semayı u -
fukta bağlıyor, gök Jacivert pele
rinin dağların . morla yeşilin bir -
leştiği tepelerine serpiyor uzak -
taki göl gök yü.zünün yere düş -
müş bir parçası gitt~e g;ölgele • 
niyordu. Fırtınayı enginler gibi 
kararan zeytin arr~çları akşamın 
yorgun rüzgarı ile sarhoş titreşi -
yordu ... 

SAHNESİND~ ORTADAN KALKACAK 7 
İngiltere ile Japonya arasın -

daki gerginlik malı'.ım. Evet, her 
iki tarafın münasebatı resmi bir 
nezaket çerçevesi içinde cereyar. 
edip gidiyorsa da bu gergiliğin 
yine her vesile ile kendini göster· 
mekten geri kalmamaktadır. Ge
çan sene yazın Japonlar Çi 
ne taarruz edince Londra ile Tok· 
yonun münasebatı daha ziyade 
bozuldu. ç;nde Japon askerlerile 
İngiliz kıt'aları nazik bir takım 
mevkilerde karşılaştılar. Japon • 
!ar aldıkları yerlerde kalmak, İn
gilizler de Çinde kendi imtiyazlı 
mıntakalarını bilhassa muhafaza 
etmek üzere böyle karşı karşıya 

geliyorlardı. Uzakşarkta Jap'Jnlar
la İngilizler arasında sonu nere· 
ye varacağı bilinemediği bir takım 1 
hadiseler çıkacağından da kurkul
madı değil. Bazı matbuat bir tara
fa bırakılırsa bu korkulu ihtimal· 
!ere meydan verilmedi demektir. 

Yeni bir rnesele 

Cüceler artık 
haklarını 
istiyorlar 

-·--·-
Kendilerine mahsus 

bir şehir kurmak 
istiy0rlar .. 

İşte, kendilerine de bir arazi ve
rilmesini taleb eden yeni bir e
kalliyet daha ... 

Fakat, müsterih olunuz. Bu e -
kalliyet, istekleri yerine getiril • 
meyince silaha sarılacak, dünya 
sulhunu tehlikeye düşürecek de
ğil ... 
Yakında Budapeştede, 60,000 

murahhasın iştirakile bir (cüceler 
kongresi) akdolunacaktır. Bu kon
grede dünyanın dört bir köşesinde 
bulunan cüceler hazır bulunacal:
tır. 

Bu kongrenin mürettibi Ji_ 
Gont'tur. Bu adam, Peştenin ma -
ruf tüccarlarından biridir. Boyu 
80 santimetredir. Cücelere mah. -
sus elbise ve saire satar. Kendisine 
(cüceler kralı) ünvanı verilmiş • 
tir. Dükkanında çalışanların 1 
metrodan daha uzun olmamala -
rına çok dikkat eder. Bıınlardan 
birinin boyu metroyu aştı mı he- . 
men yol verir. 

Jül Gont, Macaristan arazisi
nin çok vasi olduğunu söyliye -
rek ufak bir kısmın .cüceler e -
kalliyefo ne verilmesini taleb e
diyor. 

Cüceler boy !arının iki misli bü
yük karyolalarda yatmaktan, boy
larından yüsek sandalyalarda o
turmak, kapıların tokmağını çe- ' 
virmek için sıçramaktan usandık
larını söylüyorlar, Hakları yok 
mu? ... 

bir anlaşma imkanı bulunacağı 
Bu dekoru yırtıp uzanan köyün 

meselesinden harice çıkmamak la-
yeni badalanmış küçüle minare -

zım geliyor. 
sinden etrafı kucaklıyarak çıkan 

Japon generalleri Asy akıt'a -
ezan sesi bütün sesleri kendi a -

sında, Çinde ilerlemek istiyorlar. hengi ile boğarak ufuklara uzu -
Japon amiralleri de cenuba ine- · 

yordu ... işte Gürle dağı ve ku • 
rek Avustralyayı Japon nüfuz ve 

cakladığı Gürle köyü!. 
tesiri altına almak emelini bes - Araba yorulan beygirlerin son 
liyorlar. Böyle bir tasavvur bu 

gayretleri ile sarsılarak şaseyi' ke
sene, gelecek sene olabilecek iş-

sen bağ yolundan köye doğru i -
lerdendeildir. Fakat Japonların lerliyordu. Ben ve bir de ihtiyar 
Avustralya için ne düşündülcle -

arabacı. Adeta akşamın sessizli
rini İngilizler tamamile biliyorlar. 

ğini bozacağımızdan ürküyorduk 
Böyle olunca İngiliz İmparator -

ne o ve ne de ben tek kelime söy· 
luğunun bir parçası olan Avus • 1 · tik Ak k ıtl renmek arzusu kıvranıyordu &! ememış . şam sanki insanı den sıyrılarak buruşu yana a· 
tralya istikbalde Japon tehdidi al- hayal enginlerine sörülclüyordu. rını gezen iri damlaları kolunun dum: 
tına düşecek?.. Amiralleri buna H 'd' A d ki _ Baba dedim.. Ne olur "'r - ey gı ı yşecik ruhun şa es · yeni ile siliyordu. .,.. 
karşı kendilerince lazım gelen ted- olsun. _ Baba dedim .. Bu Ayşe kim? Ayşenin hikayesini anlat. 
birleri alıyorlar. Fakat yukarıda Ar:;ıbacının sükutu bozan bu Ve bu kayalarla ne ilişiği var o- İhtiyar yaşlı gözlerini gözll 

Çekosloval\.Yanın parçalanmasına aid bir resim: İngiliz leiyonları 
bahsedilen cereyana tabi olan İn- sözleri beni kendime getirdi hay- nun? rini gözlerimde dolaştırdı. 
gilizlerin fikrince Londra diplo • retle yüzüne baktım. O gözlerini Başını ağırca döndürdü içini -> Dinle oğul dedi. Anlatacl 

yeni Çek haritası önünde matları Japonya ile anlaşmayı bir noktaya saplamıştı sanki. çekerek: ğun hikaye belki siz şehirliler 1 

L:l.kin Japon - İngiliz münasebatı 
gün geçtikçe iyileşmiştir. İngiliz· 
!erin Çinlilere yardım ettiğinden 
ve bu suretle Çinlilerin mukave· 
metini artırdıklarından bahisle 
Japonlar daima şikayetçi görünü
yorlar. Hele Tokyoda kabineye 
dahil olan bir amiralin İngilizler 
aleyhine söylediği şeyler hfila u
nutulmamıştır. Fakat bütün bun
lar böyle olmakla beraber politi· 
ka fileminde son zamanlarda gö
rülen ibretli hadiseleri de gözö -
nüne getirince bundan sonra J a • 
panya ile lngiltere arasında bir 
anlaşmaya varmak için hiçbir te
şebbüste bulunulmıyacağını iddia 
etmek pekyanlış olsa gerektir. 
Şimdiki İngildiz Başvekilinin ele 
aldığı harici politikanın hedefle
rindenbiri de Tokyo ile bir anlaş· 
maya varmak olduğu işitilir. Bu· 
na şaşmalı. İngiliz Başvekili ge
çen sene yazın iktidar mevkiine 
gelligeleli harici politikada adım 
adım ilerliyerek İngiltere ile kim
lerin arası iyi değilse bıınlan bi· 
rer birer kendi tarafına çekmek· 
le meşguldür. Avrupada olan bi· 
ten şeyler gözönünde. Bundan son
ra bir taraftan yine Avrupa işleri
ni neticelendirmeğe çalışırken di
ğer taraftan da Uzakşarktaki va
ziyet! gözönüne alarak Tokyo ile 
Londranın arasını bulmak bu 
politikanın gayelerinden biridir. 

Bu hususta İngiliz Başvekili İn
gilterede mühim bir cereyandan 
kuvvet almaktadır. Evvelce yine 
bu sütıınlarda bu cereyandan bah- l 
sedilmişti. İngiliz muhafazakar -
ları arasında gittikçe kuvvetlenen 
bu cereyana tabi olanlar şöyle dü
şünüyor: 

- İtalya ile neden iyi geçinme· 
meli?. İtalya Habeşistanı aldı di
ye ona dargın mı kalacağız? .. E
ğer İngildiz İmparatorluğunu teh
did etseydi o zaman kendimizi 
müdafaa ederdik. Yoksa Habeşis· 
tan için ve Milletler Cemiyeti mi· 

sakı namına İtalaya ile aramız · temin ederek onun gözlerini baş- Bende baktım burası oldukça - Oğul dedi .. Ayşe köy deli • bir şey değildir. Fakat bizler, 
daki münasebatın daha ziyade ka taraflara, İngiliz İmparatorlu- yüksek çıplak bir kayalıktı. Bu kanlılarının, köy kızlarının bağ- mürlerini toprağa hasreden 1> 
gergin kalmasına lüzum yoktur. ğuna aid olmıyan yerlere çevir • kayalık neden arabacıyı bu kadar rında kanı dinmiyen yaralar aç- ler için saadet mazmunu yıılJI 
2-Alınanya ile aramızda ne gibi meli!. Bugün Japonyada İngiliz • kendine bağlamıştı?. Ayşe kim- tı. Ayşe kızın akıttığı göz yaşları sevilen bir yavuklu teşkil ede!· 

ihtilat var?. Almanya orta Avru· !ere karşı ne gibi duygular besle· di? Merak ettim sormak için yü- kurumadı günlerce. Onun girmediği erkek kalbi t 
patla büyüdükçe büyüroek istiyor. niyor?. Taymisin Tokyodaki mu· züne baktığım zaman merakım Sabırsızlanmıştım. Köy neden !erini açtığı günden kapayac 
Doğrudan doğruya İngiliz İmpa- (Devamı 7 inci sahifede) daha fazla arttı. Çünkü 0 gözler- ağlamıştı Ayşe için? İçimde öğ - güne kadar Saadeti tanımadan' 
ratorluğunu tehdid eden bir hare- rüklenir. İşte bizler onu t~ııımB~ 
kette bulunmadıkça Almanya ile çin, insanlara hayatın balış•!ttiğİ' 
dost olmalıyız!. O R f J İ N A L B 1 R V A R İ O A T Y O L U 8 U L M U Ş ~arl:ktan biraz olsun tatmıJ.< i> 

3 - Japanya Çinde genişlemek ---------------------·---------------- nice gözyaşları dökeriz. MefkU~ 
istiyor. Bundan dolayı Japonya ile V b • • rimiz bir gün hakikat olursa J11' 
ihtilat çıkarmak değil, anlaşmak f - --~·~ nurnaz ır sersel'l genç_ de kalan gözyaşları birer tatlı' 
yolunu tutmalıyız. Japonya da clur!ar, fakat hakikat olmazsa 1. 

doğrudan doğruya İngiliz İmpara· hizmefçf /cız/arı sanın ömrünün sonuna kadar 1 

torluğunu tehdid etmedikçe ken· -- panınıyacak yaralar olur o gözf 

disile dost olmamıza Hiçbir mani evlenmek Vadı"le paralarlll) !arı 
yoktur! D~du, derin birkaç nefos ~J 

4 - Hulasa bütün bu genişle- alıyorm f Sonra: 
mek, daha büyümek ve kendile- UŞ... - Oğul dedi. Ayşeyi hatırla~ 
rine yeniden bir takım yaşama sabah yirmi otuz mektup alıyor- mile tattırmasını isterim. Vakit şu kayalarda ne bahıtsız gönilı 
membaları bulmak· istiyen bu mil- du. Bunların içerisinden yazısı, olmadığı ve dışarı çıkılmadığı za- rin parçalanmış cesetlerini buld1 

letlerekarşı İngiltere düşman va- ifadesi düzgün olanlarını ve bil· man evde, evin samimi muhitin- Fakat Ayşe onların hepsinden tıl 
ziyet almamalıdır. Bilakis onlar hassa fotografların güzellerini se- de yapılacak çok şeyler vardır. ka idi. O köyün sonundaki kiil' 
girmiş oldukları bu yolda yürü • çiyor; yazı masasının önüne otu- Ben, çoklarını bilirim. Bilmedik- evde ihtiyar babasile ömrünii. ı 
sünler, türlü türlü müşkülatla ruyor, şu tarzda bir cevap yazı- !erimi de beraber ararız, buluruz. sının bıraktığı hiitıralarla ağW 
karşılaşsınlar. Bu suretle İngiliz yordu: Yalnız sizin bundan hoşlanmanız, rak geçirdi. Ayşe anasının kızı 
İmparatorluğuna ilişmek için va- cMadmazel, sıkılmamanız liizım.. Bir zaınanlar köyün en güzeli o) 

kit ve imkan bulamıyacaklardır!. c ...... tarihli mektubunuzu şim- cEğer bu ilk şartımı kabul et- sonra da Ayşe oldu. Ayşe kıZI.B' 
İşte bu fikirde olanlar herhangi di aldım. LO.tüfkiir sözleriniz ve tiğinizi yazasranız, gelecek mek· en güzeli olmakla en safı ve t. 

bir mesele için olursa olsun İngil· bilhassa gtizel resminiz dikkat na- tubumda bunlara dair tahsilat de en güzel seslisi idi. Ağızın° 
terenin Avrupa kıt'asında bir zarımı çekti. veririm. Çekinmeyiniz, mektubu- kopan her türkünün köye h8St 

ı 
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ı 
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harbe girmesini hiçbir zaman ca- cFakat, buluşup konuşmaktan nuzda şimdiye kadar kimlerle meleri ateşli delikanlı kalpler~ 
iz görmedikleri gibi dünyanın baş- evvel biribirimizin hissiyatını, münasebatta bulundunuz, yazı· birer alev oluyordu. Herkes 1' nı 
ka yerlerinde de başka vesilelerle emellerini ve arzularını anlama- nız. Şoförle mi, oda hizmetcisi ile gundu ona. Fakat o yalnız 1J8' g• 
harbe tutuşması doğru olmadığı ınız lazım geldiği kanaatindeyi.>n. mi, yoksa patronla mı? ... Kararı- sevmişti. Çünkü Hasan da öıı; lı 
kanaatini besliyorlar. Bunlar İn • Son zamanlarda Paris gazete- İnsan, söyliyemediği şeyleri ko- mı, bunu anladıktan sonra vere- dü, o da Ayşenin çekmiş oJd> dı 
giliz İmparatorluğu kendi ken • !erinin birçoğunda şöyle bir ilan layca yazabilir. Hayatlarını bir- ceğim. Anlaşırsak evleniriz. Mes· anasızlık acısını bir de baba 01 

dine yeter. İngiliz İmparatorluğu göze çarpıyordu: leştirecek iki kişi arasındaki mu- ud olacağınıza eminim. Bana ben- rak tatmıştı .. Her akşam kö)' ç le 
ancak doğrudan doğruya tehdid cOtuz beş yaşlarında bekar bir habere adeta bir itirafname gibi· den bir şey esirgemiyenden, ben mesinin başında bütün ıaz!t 
edildiği zaman kendini müdafaa adam. Eski bir oda hizmetcisi. Ö· dir. Bunda her şey, hatta hatıra de bir şey esirgemem. Saygıları- şakrak kahkahaları köyü dol~ 
mecburiyetinde kalacaktır. Hal- len patronu kendisine mühim bir gelmiyen, düşünülemiyen şeyler mı kabul ediniz. rurken Ayşe testisini en arJı3 
buki böyle doğrudan doğruya bir para bırakmıştır. Parasız, fakat bile söylenir. .Hamiş - Bu sene iptidasında durur, dağdan inen Hasanını ~ 

te 
ra 
ri. 

tehdid ortada görülmüyor. O hal- genç, güzel ve vefakar bir fam cŞunu evvela arzedeyim ki ben, aldırdığım fotogrııflarımdan bi- !erdi. O Ayşeden sonra gelen~ al 
de varsın herkes İngiliz İmpara • döşambr ile evlenmek iı;tiyor. De- çok müşkülpesent bir adamım. Ne rini takdim ediyorum.... gilisi, kavalını yalnız Ayşe ;çil K 
toruna aid olmıyan yerlerde bü- !alet ve post restant mektup ka· yapayım, kabahat benim değil. Bu mektubu alan hizmetci kız· lardı. Kavalın her içli sesi l:lf gi 
yüsün, genişlesin, ne yaparsa yap· bul etmez. Yalnız fotograflı qıek- Buna beni, vefat eden ilk karım !ar, büyük bir ümide düşüyorlar, nın Ayşeye sevgisini anlatan b1 ri: 
sın!.. tuplara cevap verir. Adresi: De- alıştırdı. samimiyetle cevab veriyorlar. varlık olurdu. Ayşe ile Hassı' da 

Bugün bu sütunda temas edilen vez, Felisite çıkmazı, numara 59. cBinaenaleyh, ikinci karımın Nihayet buluşuyorlar, görüşüyor·ı zun zaman yalnız gözlerile b ye 

mevzu Japonya olduğuna göre Paris ... • da birincisi gibi hareket etmesi- !ar. Daha sonra... birlerini sevdiler. BiribirleriJl1 

Tokyo ile Londra arasında nasıl Bu ilanı neşrettiren adam, her ni, bana hayatın zevklerini tama- (Devamı 7 inci sahifede) (Devamı 7 inci sahife~ içi 
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arkası arkasına sıralanan istifhamlarını sildi gö
türdü. Aksine daha çok arttırdı, daha çok alevlen
dirdi! Nimet, yürürken, yatarken, konuşur ve ge
zerken hep o geceyi düşünüyor; Refiğin bir başka 
kadınla geceyi geçirmiş olmasından başka birşeye 
inanmıyor! O zaman gayzından tüyleri ürperiyor, 
ürperiyor; beyninin içinde sancı yapan bir vehim 
bütün raşesile damarlarını dolaşıp kanına intikam 
kibritini çakıyor! 

- Nasıl olur?. Nasıl olur da bu kadar fedakar
lık yaptığım ve kendime tahsis ettiğim bir erkek 
bana 1).iyanet eder. O erkek ki .. Ekmeğini ben, su
yunu ben, cebinin harçlığını ben veriyor, ben ya
şatıyorum. Bu nasıl olur? .• 

Diyor, başka birşey düşünmüyor Refik de: 
- Dalavere ... 
Kelimesinin üzerine düştü, gece gündüz bu • 

nıın tahlil ve tefsirile meşgul 
- Katiyyen, dalavere yoktur. ve .. olamaz!. 
Diyor, bunu isabt için bin misal buluyor, bin 

muhakeme yürütüyor! 
- Haydi Ferhundeyi boşamam için dalavere 

yaptılar ... diyelim. Fakat, Ferhundeyi nasıl kandır
dılar da bir başka erkekle resmini çektiler?. 

- Tevkifim.. de mi dala vere? .. 
- Hapis .. te yatmam da mı dalavere? .. 
- Zindan.. dan çıkışım da mı dala vere?. 
- Nimet .. ile evlenisim de mi dalavere?. 
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- Bunların hangisi dalavere!. 
Sonra kendi kendine bütün bunların ce\f:ıbını 

bulup veriyor: 
- Ferhundeyi boşamam dalavere olamaz. 

Mektublarını yüzüne çarptığım zaman kendini mü
dafaa bile edemedi! Hem, hapishaneden gönderdiği 
mektubun neresinde dalavere vardı. 

- Milliyetperver bir gazetenin muharririyim .. 
diye tevkif edildim. Müddeiumuminin sualleri, 
Bursa gazetesindeki neşriyat, Damad Ferid aley • 
hine suikasd, o günlerdeki tevkif at ... Bunların hep· 
si hepsi hakikat değil mi?. 

- Beni zindandan Nimet kurlardı; o haber al· 
dı, o geldi, o yardım etti, o müşkülatla çarpıştı, o 
kurtardı, nasıl kurtardığını o anlattı. Bu da mı ya-
lan?. · 

Yazanı 
Etem izzet BENiCE 

- Nimete evlenmeyi ben teklif ettim. O, beni 
zindandan çıkarttıktan sonra, haydi serbestsin. Al· 
laha ısmarladık ... dedi ben: 

- Hayır, evlenelim .. demedim mi?. Dalavere 
böyle mi olur? .. 

Daha bir sürü tahlil, muhakeme, mantık, sual, 
cevab! 

• t •••••••••••• ···~ 

Refik, odada kendi kendine asabi adımalrla bir 
aşağı bir yukarı dolaşıp durur ve bütün bunlan dü
şünürken tekrar birkaç gün evvelki his ve merak
larına avdet etti. En çok merak ettiği, en çok öz
lediği şey: Meral... 

- Merali nasıl bulsam?. 
Diyor, bu tehassürü bütün şlddetile hissedi • 

yor. Fakat, bu saatte buna, Ferhunde de inzimam 

etti. 
biı 

Ferhundeyi görsem ne olur?. 
Dedi ve .. birkaç saniye biribirini mütezad fi~ ço, 

"" ha ve his cereyanları ile mücadele etlikten sonra, ~· bil 
zamanlar düşündüğü ve reddettiği bv mevzu uı' 
rinde kararını verdi: sir 

- Ferhundeyi de görebilirim!. 
Ve .. bu fikri müdafaa etti: 
- Hiç olmazsa bana tercih ettiği erkeğin ııi 

olduğunu öğrenirim .. 
- Ne vaziyette olduklarını görürüm. 
- Eğer, benim kendisine temin ettiğim rel~ 

ve saadetten aşağı bir hayatı varsa utandırıruıı! 
Yerin dibine geçer ... 
- Benim ne korkum var sanki?. 
Sonra, yeni bir merak birdenbire zihnine ~ı 

cum etti: 

ve 

tul 
le 
sel 
Sır 
bir 

ı 

bu 
tin 
gib 
daı 

.l'iy 
- Acaba yeni çocuğu var mı?. 
Bunu düşündü düşündü, 
- Herhalde vardır ... Dört sene bu ... dedi. ~ san 

daha yeni bir arzuya kapıldı: . . . e' ::r 
- Oooh... Oooh ... Bu çok ıyı. Meral ıle ~1 

çocuğunu mukayese ederim. Eğer, yeni çocuk 
rale hiç benzemiyorsa muhakkak ki, o beniııJI 
Bundan daha iyi ne olur?. 

Fakat, yelli bir yeis: 
- Amma Merali nerede bulacağım?. 

1 (Devanu v-1 
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1 ÇA~AKKALEOEN MAKEOONYAYA 

En kıymetli şey: s U L H 
· ıngillzler Umumi Harbi Hatırladıkca 

Harb gözlerinde büyüyor •• 
_İngiliz gazeteleri Avrupada ye

mden umum bir harb çıkmasının 
önüne geçildiğine memnun olarak 
sütun sütun yazılarla doludur. 
Harb olsaydı ne olurdu, sulh de
vam etmekle elde edilecek kar 
ı.c Jir? Bunun üzerine yazılar ya
'- .ı~or. Tabiidir ki 914-18 harbin
ue lngilizlerin çekmiş olduğu zor
luklar da tekrar anlatılıyor. 

Umum! Harb başlayınca Sırb _ 
!arın neler çektiği uzun uzadı a 
azılmıştı. Dünkü •Son Telgr~. 

lmnu hulasa etmişti. Yine İngiliz 
gazetelerinde yazılanlara bakarak 
Çanakkalcden sonra Makedonya
da bir cephe teşkil cdi!mesind 
lngilizlerin çektiği müşkülatı an~ 
!atmak sırası geldi. 

Hiçbir erkek Sıbristandan dı
şarı çıkamıyacaktı. Çünkü her

kes asker demekti. On yedi ya _ 
şından aşağı olan bu çocukların 
başında kendilerinden daha lı 
erkek olarak kimse yoktu. B::i 
k di 

. ar 
en reıslerini yine kendilerı· · . ın-

tihab ederek bu müşkül sefere çı
kıyorlardı. 

Fakat netice ne ole~? Bu . su-
retle tam 30,000 erkek çocuk Sır
bıstandan çıkarıldı. 

Harbde ölmekten kurtarıldı F 
kat yollardaki zorluk, kış, a ·lıka 
sefalet yüzünden bunların 2J.ooÔ 
çocuk bu meşakkatli seyahat es
nasında ölmüş, telef olmuştur 

Sırb kadınlarından de bu ;u _ 
retle memleketi bırakarak çık 
~ak istiye?ler olmuş, fakat bun: 
a:,ın da. bınlercesi yollarda öl -
rnuşlcrdır. Nihayet Sırb ordusu 

da dö... d .... 
d.. guşe oğuşe çekilerek yerini 1 
b~şma?larına bırakıyordu. Fakat 

çekılen ordunun da baki . . n b.. yesı yı 
e oyle Adriyatik d · · k n b enızı enarı-
ı . uluncıya kadar öyle bir hal 

gehyordu ki ı k e 
lık --ı-· . -a_ç ı , sefalet, hasta

• o um bırbırini takib ed" d Ar ıyor -
u. tık bu suretle sağ kalmı 

olan Sırb askeri ancak b. . ş 
lett b k ır ıske -en aş a birşey değildi. 
t Sırbistan, sağ kalabilen ister . 
e~ez bu_ meşakkati! yola çıkaıs~ 

ra kendını kurtarmak b 
rıyetind .d. mec u -e ı ı. Onun içir b .. ··k . 
akın ba lamı , uyu bır 
K d 

ş ş, devam ediyordu 
a ınlar ç ki · 

gidiyorla~dı~~~k~r, o~abalar hep 
rıyatik sah·ıı .. ç gu daha Ad-

ı erını bul 
dağlarda soğuktan, açlıkt ama~~ 
yordu. an olu-

. _Bu sahneyi tamaınile anlatmak 
ıçın ~e dense azdır. Fakat şunu 
da ılave etmeli ki bu f . hn . 
bü b .. t·· ecı sa eyı 

s u un acıklı sahne . .. 
bir hal d h yı gost~ren 

- a a vardı: Bu yolcuların 
çogu da deli oluyordu' On! 
hali ·· aruı 

. zorl~ aklını muhafaza ede -
b_ılenler uzerinde pek elim bir te
sır yapıyor, geri kalanların kuv
veı manevıyesini sarsıyordu. 

·"' Nihayet ne kaldı ise kal kur 
J' tulanlar kurtulabil . t· mış, · 

l 
mış ır. Ordu i-

e beraber memleket· t k s ı· ı er ederek -•r e ameti hariçte arıy anlar içinde 
"' Sırb Kralı Petro da vardı İht" 

bir Kr · ıyar 
al, yaşı tam yetmiş bir• B .. 

ununla beraber memlek t· 
.ı bu felaketli zamanında met e ın 
ı• tini uh ane -

. . m afaza edebilen bir asker 

dgıbı bu ihtiyar Kral da kendi a-
anılarına k t ri u vve ve cesaret ve-

fi . yordu. Kralın oğlu Prens Alek
sandr da beraberdi. Tarihte bun
dan daha feci bir muhacirlik ol

~ du mu? 

. Herhalde Sırbların bu çıkışı ta
:~ın ka_ydettiği korkunç muha _ 

liklerın bırıncilerinden olsa ııe
rek. 

Adriyatik sahiline kadar ken -
dilerini atabilen sırbların çoğu ise 
oraya geldikten sonra kendile -
rinde bir adım daha yürüyebile
cek bir kuvvet bulamıyorlardı. 

Hepsi bitkin bir halde idi. Fakat 
sahilde Fransızlarla İngilizler on
ları bekliyorlardı. Gelenler için
de ölenlerin miktarı da artıyor -
du. Fakat yaşıyabilenler, niha -
yet kendilerini toplıyanlar, sıhhat 
ve kuvvetlerine sahib olanlar da 
çoğalıyordu. Korku arasında Sırp
lara yer gösterilmiştir. Sırbistan 
hükmeti Korfoda kurulmuş olu -
yordu!. 

Sırblar memleketlerinden çıka
rak, dağları tırmanarak Adriya -
tik sahillerine gelmişler, sağ ka
labilenler oradan Korfo adasına 
nakledilmişti. 

Kalabilen Sırblar da yok değil
di. Manastırda bir parçacık yer 
kalarak oradaki Sırblar muhafaza 
edilebilmişti. Yoksa Sırbistanın 
diğer her yeri büsbütün düşman
lara geçmişti ve Bulgarlarla Sırb
lar arasındaki düşmanlık öteden
beri malum olduğu için Bulgarlar 
o zaman daima şunu tekrar edi
yorlardı: Artık Sırbistan diye bir 
şey kalmamıştır, Sırb namında bir 
de millet yoktur!. Onun için Sır
bistam hatırlatacak herşey orta
dan kaldırılmak istenmiştir. 

Fakat Sırblar gitmiş oldukları 
Yerlerde ne yapıyorlardı? Kor -
foda Sırbistan hük\ımeti kurul -
muş, oraya gidebilen muhacir -
!erden ölenler ölmü~, geriye ka
lanlar da artık kuvvet ve sıhhat-

!erini elde ederek yeniden müc 
dele için büyük bir arzu besleme
ğ~ başla'!l'şlardı. Sırblar, düşün
dukçe düşmanlarına karşı olan 
husumetleri artıyordu. 

Memleket elden gitmiş, kadın
lar ölmüş, öldürülmüş, çocuklar 
açlıktan, soğuktan gitmişti. Geri
ye sağ kalan Sırb erkekleri bunu 
bir türlü unutamıyorlardı. 

Sırblar yine harbe gitmek isti
yorlardı. Korfo adasının latif ha
vasında yaşamak artık yeterdi. 
Hemen bir ordu teşkil edip git
mek!. Fakat Sırbları artık kendi 
bildikleri gibi hareket etmelerine 
imkan kalmamıştı. Çünkü İngiliz
ler, Fransızlar vardL Bunlar müt
tefik ordular halinde harbediyor
~ardı. Sırblar tekrıfr harbe gitmek 
ısteyince mutlaka müttefik ordu-

1 

!arın planı dahilinde hareket et
meğe mecbur kalacaklardı. Sırb

lar işe karışınca müttefik ordu -
!arın plı1.nlarında da ona göre bir 
hesab açmak lazım geliyordu. 

Fransızlar daha evvel Sclaniğe 
35,000 kişilik bir kuvvet yollamış-

lardı. İngilizler de buna ilave ola
rak 13,000 kişi gönderdiler. İşte 

Makedonyadaki İngiliz ve Fransız 
müttefik kuvvetleri böyle idi. Fa
kat bu başlangıçta böyle idi. Ya
ni daha Sırbların o feci ricati baş 
lamadan, muhacir akını Adriyatik 
sahillerine dökülmeden evvelki 
vaziyet, daha sonra müttefik or
duların mevcudü arttırılmıştır. 
İngiliz kuvvetleri 915 sonbaharın
da oraya ;yollanmıştı. Bunlar o -
nuncu fırkamn adamları idi. Bu 
fırka Çanakkale harbinde Gelibo
luda muharebe etmiş, yorulmuş, 
oradan çekildikten sonra ise artık 
istirahat etmek üzere bir yere 
gönderilmesini istiyen askerler
di. Yoksa Çanakkaleden İngiliz -
ler, Fransızlar çekildikten sonra 

(Devamı 7 inci sahif ede) 
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KIŞ A DOGRU ISTANBULUN MEŞHUR OBURLAR! 
-Bu m ev s i m 1stanbu1 da S?ftaba~ırıg?rdu:Bırakın gi!'e-. h • f gım şu pufegı on kuruş verdık! •• 

t 1 Y 8 t r 0 ~ ~ ~ e r 1 v 8 r • • • Bir küfe üzüm yiyen softa ! .. 
Langadan, Şışlıye, Şehzadebaşın- Yazan: M. Sami Karavel 

dan Taksime kadar tiyatrolar 
YAZAN: MURAD KA y AHAN 

Kış geldi.. Sinema ve tiyatro 
mevsimi başladı. Ne mutlu İstan
bullulara bol eğlenceli bir kış ge
çirecekler değil mi?, İşte bu u
muş, hiç de yerinde değil! 

Gerçi İstanbulun bir şehir ti -
yatrosu, bunun dram kısmı, ko -
medi kısımları var ... Var amma 
onlar binalarının mahdud istiab 
kabiliyetile ancak bir kısım halkı 
(vesaiti nakliye zorluğunu göze 
almak, sigortasız tıramvaya bin
mek cesaretini göstermek şartile) 
bu zevke eriştiriyor... İstanbul un 
ucu bucağı geniş sınırları içinde 
tiyatro seyretmek, sinemaya git
mek ihtiyacını hisseden mühim bir 
vatandaş kütlesi var. Onları ne 
yapalım. Bu kütleye cevab veren 
kısım da kendilerine (halk tiyat
rosu) ismini koyan tuluat kum -
panyalarının halA kemali ihtişam
la hükümran oldukları Şehzadeba
şı mıntakasında iş görüyorlar. 
Bunların repertuvarları kendi -
!erine mahsus orijinaliteyi hfila 
muhafaza ediyor ... 

Hiç .tuluat temsili> seyrettiniz 
•• mı. ... 
Etmedinizse gelin, burada el 

bir liğile şu satır !arda ona bir göz 
atalım ... 

• •• 
Komiki şehirin tiyatrosunda -

yız ! . . . Aklı başında temsil heyet
lerinin sinek avlamalarına muka
bil burası öyle rağbette ki... Par
terden paradiye kadar her taraf 
hıncahınç dolu." .. İçerisi kesif bir 
sigara dümanile kaplı .. Sahnenin 
iki tarafına asılı csigara içilmez• 
levhalarına bakan ceketi omuzda 
delikanlılar ellerindeki sigaraları 
tüttüre tüttüre levhayı heceliyor
lar 

... ..ızikanın davuldan başka sazı 
duyulamıyan silik ahengi, dört bir 
tarafta sağlam dişli ağızlarda ezi
len kabakçekirdeği, fıstık, kebab 
kestane kabuklarımn çıtırdısı a - ı 
rasında kaybolmuş ... 

Hafif tertib konuşmaların siga
ra dümanile bulutlu uğultusu ku
lak yoran bir uzayışla sürüp gi
diyor ... 

Programda 20,30 da diye göste
rile oyuna başlama saati (21) i 
bulduğu halde hillft tatbik edil -
miyor. Fakat, seyirciler alışık ... 

Şehir tiyatrosunun kıymetli rejisörü 
Muhsin Ertuğrul ve bir krokisi 

Kumpanyayı ikaz ediyorlar. 
Kulakları yırtan ıslık sesleri, 

ayak vurmaları, el şakırtıları gü

rültüyü arttırıyor .. Bütün bun -
!ara cevab veren bir ses, tıpkı az
gın birdeliye verilen bir müsekkin 
gibi hemen tesirini gösteriyor. Pa
tırdıyı kesiyor .. !çerden duyulan 
bir el çıngırağının hıa!if meşreb 
kadın kahkahasım andıran sesi!.. 

Müzika içeri geliyor ... Davulcu 
(mutlaka da Arab olacak) davu
lu başı üzerinde tutuyor; etrafa 
aşina bakışlar .. ve .. bütüıi bu me
rasim esnasında çalgıcılar yerleri
ne geçiyor. Çıngırak İkinci defa, 
biraz fasıla ile üçüncü defa çalı
yor ... Perdenin deliğinden seyir
cilere bakan bir göz yerinden kay
boluyor. Kemanın akordu .. Mu -
tad cızırtı .. ve perde, müzikanın 
oynak bir fokstrot taklidi mahi -

yeti belirsiz çalışile ağır ağır açılı
yor. 
Fıkara bir dekor ... Kuyruğile bir 

sıra dişini ayıklıyan ahtapot, ya
nıbaşında su kabarcığı yutan bir 
kırmızı balık, daha buna benzer 
birbirini tutmaz deniz resimle -
rile örtülü eskimiş, kirli mavi ren
gi göz yoran tahta sahnenin orta
sına, kolislerdcn birinden fırlıyan 
genç bir oyuncu geliyor... Çal -
gıya tempo tutan sıçramalarla sa
ğa, sola, öne, arkaya eğiliyor, fır 
dönüyor, Henüz jazı tayin edil -
memiş, mahiyeti oynayandan baş
kasına ma!\ım bulunmıyan bir 

rından çıkan sese taş çıkartacak 
bir şakırtı kopuyor ... Alkışlar, ıs
lıklar (burada takdir yerine), te
pinmeler, birbirini tamamlıyor ... 
Perde, şantoz, yılışık suratında 

bir karış açılan ağzını çerçeveli-" 
yen değil de tahdid eden bir te
bessümle sırıtLrken ağır ağır ka
panıyor .. 

Perde kapanınca alkış artmış -
tır .... Işıklar dayanılmaz bu- hal 
almıştır. Bu hal bir dakika kadar 
sürer .. Sonra yavaş yavaş perde 
yine aralanır .. Artistin başı, bir 
kaç eğilişle çılgınca el vuran pe
resteşkarlarının selamlar ... Şakırtı 

hafifler, bunun yerine bağırmalar 1 
başlar: 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Obur; muhakkak, çok yiyen in
sanların lıl.kabıdır. Fakat; obur
;;ıg"ı..ın envaı vardır. Mesela; 

Gözü paraya doymıyan insan ... 
Yani, para oburu ... 

Hislerini, zevk ve neş'e ile dindi
remiyen insan... Yani; görmemiş 
oburu ... 

Midesini; her ne olursa, olsun 
yediği halde, bir türlü doyuramı
yan adam ... Yani; aç gözlü ... 

Obur; 
Bu, büsbütün başka bir cinstir. 

Başka bir nevidir. İsterse; fil gi
bi, bir oturuşta bir kazan pilavı 
yer ... Eğer; arzu etmese; yüz dir
hem ekmekle iktifa eder. 

Evvelden, sayılı oburlar vardı. 
Hatta; bu oburların işledikleri ha
rikulade vak'alar bazen gazete sü
tunlarına kadar geçerdi. 

Mesela; Sultan Hamid devrin
de, İkdam gazetesinde· şöyle bir 
yazıya tesadüf edebilirdiniz: 

• ... Dün akşam, Şehzade başında 
Mersinin çayhanesinde meşhur 
Hafız Şükrü, iki güğüm b210a, bir 

raksı tamamlıyor .. Müzika yorul- ı 
m\lj gibi susarken perde kapanı -
yor ... Kısa, birkaç el çırpmasın
dan ibaret bir alkı§ hüviyetini ar- l--
kasında taşıyan oyuncu gözden 
siliniyor ... Sabaha karşı 

- Bu kız hiç de tutmadı!.. 
- Evet.nafile ... Alkışlayan bile 

yok! .. 
Seyircilerin muhaveresini yine 

o seyyar manifaturacıların mahal-
le aralarında dolaşırken çaldıkları 
çıngırak kesiyor ... Yine müzika ... 
Yine perde!. Podrası yüzünü ki -
rece çevirmiş, allığı yüzünde kır-
mızı mürekkeb kurutulmuş bir 
tampon manzarası meydana geti
ren 45 lik bir şantoz cdevri hindi• 
denilen en ağır en güç şarkıların
dan birini o, bando iskeleti müzi
kanın içindeki büyülünün çatlak, 
kulak yırtan haykırışlarıle oku -
mağa başlıyor. 

Ses falsolu, dil pürüzlü, şarkı -
nın başlangıcı yanlıştır .. Şanto -
zun nefesi yetişmiyor, arada ince 
çıkmalarla şarkı daha ortalarında 
iken konuşma seslerinin uğultusu 
arasında boğuluyor ... Çabucak bi
tiyor .. Bunun adı programda solo, 1 
seyircilerden biri nükte yapı -
yor (!): ı 

- Ahmed be .. Bununki solo de
ğil sulu!.. 

Buna da alkış yok!. 
Çıngırak tekrar perdenin açı -

lacağını seyircilere müjdelerken 
çalgının dilinden anlıyanlar el 
vurmağa, alkışa başlıyorlar .. Per
de alkışlar arasında her seferkin
den ağır kalkıyor, ayni kötü de -
korla alay eder giyinişli bir genç 
artist ortaya geliyor ... Kollarında ı 
halhal taklidi madeni belirsiz sa- 1 
rı bilezikler, parmağında çarşı işi 
bir sürü taşlı yüzüklet, saçları 

permanant ondüleli, tıpkı kabarık 1 

duruşile bir roka salata demetini 
andıran artist yılışık gülüciğile 

alkışların sonunu bekliyor .. Türlü 
sedler, paradiden fırlatılan fıstık
larla kabak çekirdeklerine arka
daşlık eden (ah) !ar, (of) !ar tü -
kenince, ince, titrek bir ses, sü
rekli bir söyleyişle bir şarkıyı ge
veliyor ... 

Hyret! ! ! Koca salonda bir ma
bed sükutu var ... Şarkı, vecd için
de dinleniyor. Nihayet buluyor ... 
Bir şakırtı... Parke üzerinde ko
şan bir süvari bölüğünün nalla -

K ahvenin kapısı r.ıçıldı. rövolver tu
tan bir el uzandı 

Tezgahın önünde kahvesini 
. 
ıçen bir 

zavallı yere 
Sabaha karşı saat, sabahın dört 

buçuğu. Parisin büyük caddeleri 
tenha ve sessiz. Herkes derin bir 
uykuda ... Yalnız Sen Marten civa
rında, köşedeki kahvenin elek -
trikleri yanıyor. İçeride oldukça 
kalabalık var. 

Koltuk değneği ile yürüyen bir 
adam, kapıyı açıyor, kahveye gi
riyor. Parmağile şapkasının kena 
rına dokunarak patronu selamlı -
yor, Tezgahın önüne geliyor, süt
lü bır kahve ısmarlıyor. Yanında 
bulunanlarla konuşmuyor. Kah -
vesini içiyor. 

Bu sırada, kahvenin dumanlı 

camına bir gölge yaklaşıyor, ve 
derhal kayboluyor. Fakat kapı, ya 
rı açılıyor, otomatik bir rüvelver 
tutan bir el uzamyor ... 

Facia o kadar ani oluyor ki... 
Birinci kurşundan sonra katil 

içeri giriyor, tezgaha yaklaşı -
yor, koltuk değnekli adamın üze
rine dört kurşun daha sıkıyor. 

Zavallı, yere yuvarlanıyor. Ka-
il de, geldiği gibi kollarını Sllih

yarak çıkıp gidiyor. Kahvede bu
unanlardan hiçbirisi mümanaat 
edecek zaman bulamıyorlar. Ol
dukları yere mıhlanıp kalıyorlar. 

Katil çıkıp gittikten sonra ken
dilerini topluyorlar. Yerde ya -
tan zavallıyı kadırıyorlar. Bir tak 
si çağırıyorlar, hastaneye götür -
mesini söylüyorlar. 
Yaralıyı taksiye bindirenlerden 

biri: 
- Kendisini tanırım. Düşmanı 

olduğunu hiç zannetmezdim ... 
Diyor. Az sonra gelen polisler, 

kahve sahibini yakalayıp karako
la götürüyorlar, ve mecruhun ifa

desini almak üzere hastaneye gi
diyorlar. Fakat o, hastaneye ge -

yuvarlandı 
lirken yolda ölüyor. Üzerinde bu
lunan iki cüzdanda 495 frank ka
dar bir para ile bazı kağıtlar bu
lunuyor. 20 İlkteşrin 1895 de Voj 
da doğduğu, isminin Edvar Gran
dukled olduğu, madeni yağlar sa-

I 

tışile iştigal ettiği Pariste E~ 

sokağında 12 numarada oturduğu 
anlaşılıyor. Maktul harp malfilü
dür. Ayağının biri kesiktir. 

Üzerinde bulunan resmi evrak
tan namuslu bir adam olduğu an 
laşılan bu zavallının katline se -
bep ne? .. 

Zabıta, maktulün evinde araş
tırmalar yapıyor. Ve bu kanaatte 
yanıldığını anlıyor. 

(Devamı 7 inci salıifede) 

sürahi şıra, yetmiş beş bardak 
çay içerek herkesi hayretler için
de bırakmıştır.• 

• •• 
Meşrutiyetten sonra; oburların 

adedi azalma&a başladı. 
Hele; Harbi Umumide; büsbü

tün vücudleri ortadan kalktı. 
Nasıl, kalkmazdı? Yetmiş beş 

bardak değil; bir kahve fincanı ça
ya şeker bulunamıyan bir devir
de oburlar yaşıyabilirler miydi? 

• •• 
Vaktile tamdığırn birkaç obur, 

yirmi dört saatte bir yemek yer
lerdi. Allah rahmet eylesin, Da -
rüşşafaka mektebinin bir imamı 
vardı. İsmi Mustafa idi. Bu zat 
da, yirmi dört saatte bir karnını 
doyuyurdu. Sofrada ne var, ne 
yok süpürürdü. 

Mesela: Birkaç lenger yemek 
yedikten sonra; üste de, iki len
ger tıkız makarnayı ekmeğine ka
tık yaparak midesine indirirdi. 
İmam Mustafa Efendinin kırk 

patlıcan dolmasını bir oturuşta 
yediğini söylerlerdi. 

• •• 
Gördüğüm, oburlar içinde en 

meşhuru Hafız Şükril idi. 
Hafız Şükrü; dehşetli ve akılla

ra hayret verecek oburlardandı. 
Sıska; zayıf mı, zayıf... Kısa 

boylu, biraz çarpık vücudlü ... Fev 
kalıide güzel sesli bir adamdı. 

Aleliıde yemek yediği zaman, 
bizim gibi elli dirhem nihayet· . . . 
yüz dirhem ekmek yerdi ve ham
dedip sofradan kakardı. 

Fakat; obtırluğunu ele alıp da 
yemeğe başladı mı, bir oturuşta 
İkdam gazetesini" yazdığı gibi, 
yetmiş beş barda!, çayı, iki güğüm 
bozayı, bir sürahi şirayı atıştın
verirdl!. 
Hafız Şükrü; Bahriye camiinde 

müezzin olduğundan bahriyeli _ 
!erle teması çoktu. Bazı bahriye 
zabitleri Hafız Şükrünün on se
kiz bahriye ekmeğini bir mastal
ye suyun içine atıp şişirdikten 

sonra; şapır §Upur iştiha· ile ka
tıksız yediğini söylerlerdi. 

Ben, Hafızın çok enteresan o -
lan aşağıdaki oburluğuna şahid 
oldum. 

Üsküdara tabi, Bulgurlu köyü
ne düğün güreşine gitmiştik ... Ha
fız Şükrüyü d<•. gbzel ve şarkı 0 _ 

kutmak için ı,ağırmışlardı. Dü _ 
gün, güreş eğlendik ... Gece, Bul
gurluda kaldık. 

Sabahleyin, yola düzüldük ... o 
~akitler, tramvay olmadığı için 
~banvay geliyorduk ... Hafız Şük 
ru de beraberimizde idi. 

Üsküdara vardık, vapura daha 
iki sa~t var dediler ... Mal\ım ya; 
o vakitler Allahlık devir ... 

Bir kahveye oturduk. Vakit er
kendi. Karşımızda; bir Niğdeli, 

İstanbuldan kayıkla getirdiği bir 
küfe üzümü :l'.ere indirdi. Köşeye 
dayıyarak üstündeki mostura kı
lıfını söktü ve gelen geçen sabah 
müşterilerine bağırmağa başladı: 

- Hay gidi yapıncak hay! ... Kı
nalıdır babam!. .. 

Niğdeli, bu bağırtısım keser, 
kesmez sözlerinin kuyruğuna §U
nu da ekliyordu: 

- Sudan ucuz; yirmi paraya 
babam! ... 

(Devamı 6 mcı sabi(ed.,} 



ispanyadaki gönüllü
ler geri çekiliyor 

L ondra 10 (Hususi)- İspan
ya meselesi artık yoluna gir 
nıiştir. Cumhuriyetçi İspan

yadaki yabancı gönüllülerin çek-

kıymetini vermiyecek olursa al
danmış olur. 

Epok gazetesinden : 

'.{Dış politikadan devam)' -- ------~ Kışa doğru ... 
es bı.d aahlfemlzden devam) 
-Ankaralı .. 
- Konyalı ... 
- Yürük Ali ... İlah ... İLih .. 

!erin üzerine doğru yürümdd 
İnsan vücudünün bed i duru 
kepaze eden ipe sapa gelmeı 
ramalarla sona eren step d 
müt bır el vuruşla alkışlaJll 
yor tekrarlatdırılıyor!.. 

Erzak torbası içinde 
terkedilen çocuk 

• tirilmesine filen başlanması üzeri
Bir ot0m0bil bir gencı ne İtalya da İspanyadaki gönüllü-

Almanya, bundan böyle ·bulun
duğu noktada tevakkuf edecek 
değildir. 

garantisinin ne" derece kıymetsiz 
olduğunu görmüşlerdir. Küçük 
Antant da yıkılmıştır. Acaba bu
nu artık tarihe intikal etmis mi 
sayacaklar? Kendilerini taahhütle 
bağlı mı telakki edecekler? İki 
taraflı başka bir antant mı :ı;apa
caklar? Başka gruplara mı gire -
cekler? Herhalde bugün Orta Av
rupada az çok mütehellir olan bir 
vaziyet, Polonz.a - Macaristan te· 
sanüdüdür. Polonya ile müttefik 
olmasına rağmen, Romanya, bu 
devletin Çekoslovakya meselesin
de takib ettiği siyaseti hiç beğen
memiştir. Macaristanla da hudud 
komşusu olmak teşebbüsünü de 
şüphe, hatta endişe ile tclılkki et-

Bunlar, oradaki artistler değil
dir .. Ne de seyirciler! Şantozun 

suksesini meydana getiren beğen
dikleri şarkıları ... 

Çalgı bunlardan birine başlar. 

Yanımdakiler konuşuyorlar: 

- Gördün mü dansı Ahmed
İşte, bu elbette tutar!. Nasıl sif 
rıyorlar be. Ayaklan davul çal 
yor! Vay canına!. .. 

ağı surette yaraladı !erinden bir kısmını geri çekmeğe 
başlamıştır. 

Butello, Londradan Figaro ga
zetesine yazyor: 

Koca patır<4, sükute döner!.. Bi
tince ayni vaziyet tekrarlanır .. Bu 
hal 3 - 4 defa devam eder. Dördün
cüden sonra artık değil el vursa
lar, tiyatroyu yerinden sökseler 
şantoz bir daha yüzünü göster 
mez!. 

Dün akşam saat 20 raddelerinde 
Mercanda Lüleci han kapısı önün
de terkedilmiş ve kanaviçcden ya
pılmış bir erzak torbası içinde be
yaz bir kundağa sarılı bir aylık 
bir kız çocuğu bulunmuştur. Kun
dağın arasında bulunan Ermenice 
bir yazıdan çocuğun Ermeni oldu
ğu anlaşılmış ve Atan kızı Mer
yem ismi verilerek Düşkünlerevi

Şoför Fahrinin idaresindeki 
3405 numaarlı Fatih - Şişli hat -
tında işleyen otobüs Divanyolun-

Frankist İspanyadan alınan ha
berlere göre •23 mart>, ve •Litto
rio• isimlerini taşıyan iki İtaİyan · 

dan geçmekte iken Ahmed Su - fırkası salı ve çarşamba günü İ
daner isminde bir gence çarparak talyaya avdet etmek üzere Sevil

cSarbrukta söylenilmiş olan nu
tuk büyük bir itimatla İngiliz -
Alman mukareneti için hazrlıklar 
yapılmakta olan resmi İngiliz ri
calini elim bir hayrete düşür • 
müştür. 

- Tabii be!. .. Bunlar Avrufl 
dan ( !) gelmişler... Oradan del 
görmüşler boru mu bu? .. 

•• 
Reportuarın birinci kısm~ 

iliinlarile afişlerde .Solo, varr' 
dans, taganni. diye adlandırıl' 
ve gösterilen kısım bitmiş, si 
ctuluat. sahnesinin göstereceğı 
ckomiki şehir• in •icrayı Jı'.ıbil" 
edeceği kısma gelmiştir. 

başından ağır surette yaralamış-

tır. Yaralı Cerrahpaşa hasıanesi

ne kaldırılarak tedavi altına alın
mış şoför yakalanarak tahkikata 
başlanmıştır. 

ne gönderilmiştir. Polis çocuğu Bir çocuk bulundu 
terkedenleri aramaktadır. 

Elbise hırsızı 
yakalandı 

Muhtelif semtlerde birçok kim
selerin elbiselerini çalan sabıkalı 
Hüseyin dün yakalanarak adliyeye 
verilmiştir. 

Dün gece. saat 20 raddelerinde 
Fatihde Mihriban camii avlusuna 

terkedilmiş bir aylık bir erkek ço
cuğu bulunmuştur. Bulunan ço 

cuğa Arif Kandil ismi verilerek 
Darülacezeye gönderilmiştir. Ço
cuğu terkedenler aranmaktadır. 

acarlar yarın ikil Alman iktısad 
Çek şehrini alacak Nazırı şehrimizde 
P rag 10 (Hususi)- Çek ve 

Macar murahhasları arasın
da dün müzakereye baş • 

lanmıştır. Çek murahhasları, Ma
carların ileri sürdükleri arazi ta
leblerini not etmişler \\e hudud 
üzerinde bulunan iki şehri der
hal tahliyeye ve Macar kuvvetle
ri tarafından sembolik işgaline 
muvafakat etmişlerdir. 

Bu müzakereler neticesinde 
neşredilen resmi bir tebliğe göre, 
Macar ve Çek murahhasları dün 
iptidai bir itilaf akdetmişlerdir. 
Bu itilafa göre Macaristarun şi
mali garbisinde bulunan Şanora
ya şehrı dün gece yarısından son 
ra 24 saat ve İyolisa şehri de 36 
saat sonra Çekler tarafından tah
liye edilerek Macar kuvvetleri ta 
rafndan işgal edilecektir. 

BİRLEŞMEKTE ISRAR 
EDİORLAR 

Varşova 10 (Hususi)- Macar
larla Çekoslovakya arasındaki 

müzakerelerin müsbet şekle gir
mesi burada memnuniyetle kar -
şılanmıştır. Fakat alakadar mah· 
kiler Rutenlerle meskun arazinin 
Polonya ve Macartstan arasında 
taksim edilerek bu iki devletin 
hemhudud olması hususunda ls
rar etmektedirler. Bu mesele hak
kında da yakında bir hal çaresi 
bulun;ıcağı tahmin· edilmektedir. 

LEH İŞGALİ BİTTİ 

Varşova 10 (Hususi)- Leh kı
taatının mukarrer yerleri işgal 
eyleme harekatı tamamlanmıştır. 

°'"LlılAN İŞGALİ TAMALANIYOR 

Berlin 10 (Hususi)- Alman kı
taatının Çekoslovakyadaki işgal 
harekfüı bugün sona erecektir. 

Plebisit yapılacak mıntakaların 
plebisit yapılmadan ve hudud tas
hihi sİıretile hali itmesi hakkın
daki müzakere ve temaslar iler -
kmektedır. 

l\IACARLARIN MÜHİM 
Komarno 10 (A.A.) - Macarlar 

Slovakyada Karpatlaralt Rusya
sında Batislava ile Sevljus ara -
sında 40 kilometre genişliğinde ve 
taküben 500 kilometre uzunlu -
ğunda bır arazi parçasını istemek 
tedirler. Bu arazide 600 bin Ma
car ve 100 bin Slovak ve Rüten 
oturmaktadır. 

Bu kı:;ımdaki mühim şehirler 
arasında Gudin, şimendifer hat
larının telaki noktası olan Kosiç 
ve Karpatlaraltı Rusyasmın sa -
nayi merkezi olan Mukace\'O bu-

(1 inri sahifeden devam) 
etmiş ve Türk - Alman münase -
batı hakkında mühim beyanatta 
bulunmuştur. 

Doktor Funk bilhassa demiştir 
ki: 

•- Türkiyeyi ziyaret eyledi -
ğimden dolayı fevkalade bahti -
yarım. Bu fırsattan bilistifade bü
yük devlet adamı ve büyük asker 
olan Türkiye Cumhur Başkanı 

yeni Türkiyenin yapıcısı ve dahi 
koruyucusu Kemal Atatürk'e, Al
man devlet ve hükumet reisinin 
seJamlarını ve hayranlığını iblağ 
etmekle bahtiyarım. 

Türkiye CumhurıyeU Başvekili 
ve diğer vekillerle yaptığım mü -
zakerat gayet dostane ve gayet 
müsaid bir hava içinde cereyan 
etmiş ve fikirlerde tam bir mu -
tabakat bulunduğunu göstermiş
tir. Her iki taraf, yapılan müzake
relerden meJJlllundur !ar. 

Türkiyenin her tarafında bü -
tün kuvvetler, kudretli bir milli 
ekonomi vücude getirmek için 
mükemmel bir surette birleştiril
miş ve teşkilfıtlandırılmıştır. Tür
kiyenin vasi tabii zenginliklerin
den, daima artan bir tempo ile is
tifade edilmektedir. 

Türkiyenin mali vaziyeti sağ
lam esaslara · istinad etmektedir. 

Türkiyede sınai mamulata bü
yük l>ır ihtiyaç vardır. Bu itibarla 
yeni kredi mukavelesi bu işte bü
yük bir rol oyıııvncaktır. 

Esasen heı ıkı memleket iktı

sadiyatı birbirini ideal bir tarzda 
itmam eylemektedır. İki memle
ket arasında bu seneki ticari mü
badelenin rubu milyar marka ba
liğ olacağı tahmın edilmektedir. 

Ankara ziyaretim iki memleket 
arasındaki iktısadi münasebatı in 
kişaf ettirecektir. 

cZiyaretımizin semeresiz kal -
madığını göreceğinızden emin bu
lunu.vorum.• 
İKTISAD VEKİLİMİZİ DAVET 

Misafir Nazır, İktısad Vekilimizi 
Almanyaya davet etmiş ve Şakir 
Kesebir de ı daveti kabul ey-
]emiştir. 

lunmaktadır. 

Macarların istediği mıntaka Slo 
vakların buğday ambarıdır. 

KOMÜNİST PARTiSİ 
KALDIRILDI 

Prag 10 (A.A)- Komünist par
tisi muhtar Slovak hükumetinin 
karıırilc liiğvedilmiştir. 

: -.. "( ... '. - l - . . . ·~ . 
·~ t Y . ' -

İle SABAH, ÖGLE, ve AKŞAM 
her yemekten sonra muntaz ıııman 

iırçalayınız. 

.;;-/.~ · --·· -
di,ıerinlzi 

den vapura bindirileceklerdir. Bu 
fırkaların mevcudü 17 bin ile 18 
bin arasındadır. 

Gönüllülerin miktarı kafi dere
cede geri çekilmesinden sonra 

- Frankonun muhariplik hakkı der 
hal tanınacaktır. 
Habcşistanın ilhakı meselesi de 

bugünlerde hallolunacaktır. 
İspanya işinin düzelmeğe baş

laması üzerine İtalya ·_ İngiltere 
itilfıfının mer'iyele girmesi artık 
bir gün meselesi olduğu gibi, '/al
ya ile Fransanın da araları dü -
zelmeğe başlamıştır. 

MAA:\IAf'İH MUHAREBE 
DEVAM EDİYOR 

Roma 10 (Hususi)- İspanya -
dan gönüllülerin geri çekilmesi 
harbi derhal durduracak değildir. 
Bilakis, Franko, muhariplik hak
kını da aldıktan sonra zafere en 
kısa yoldan varmak için icab eden 
tedbirleri almıştır. 

Harb hiilen de bütün şiddetile 
devam etmekte ve Franko lehine 
inkişaf etmektedir. 

Hitler'in 
Şiddetli bir 
Nutku 

Sar havzasının kurtuluş yıldö -
nümü münasebetile Sara giden 
Bitler halka hitaben heyecanlı 

fakat şiddetli bir nutuk irad et
miştir. 

Hitlcr, bu nutkunda sulh iste -
diğini, seferberliğin bittiğini, 10 
milyon Almanla 100 bin kilomet
re murabbaı toprağın Almanya ile 
birleştiğini bu işte Mussolini ile 
Çemberlayn ve Daladiye'nin de 
mühim hizmetleri görüldüğünü 

söyledikten sonra İngiltere ve 
Fransada şimdi sulh için çalışan 
adamların yarın yerlerini harb ta
raftarı kimselere terketmesi muh
temel olduğunu söylemiş ve bil
hassa demiştir ki : 

•- Mesela, İngilterede Çember
layn'in yerine bir Duff Copper'in, 
bir Eden'in veya bir Çörçil'ın gel
mesi bunların derhal bir düı'iya 

harbini açmak hedefini takib et

melerine kanaat getirmek için ka
fidır. Binaenaleyh Almanya fev
kalade müteyakkız davranmalı. 

Biz daima sulh istiyoruz. Fakat, 
her an kendimizi müdafaaya da 
hazırız.1 

Hitler, bundan sonra sırf bu 
maksadla Ahnanyadaki müstah
kem mevkileri artıracağını da 
söylemiş ve sözlerini •Artık İn
gilterenın miirebbıliğine ihtiya -
cımız yoktur. Onlar bizim işleri -
mizle uğraşacaklarına Filistin işile 
meşgul olurlarsa daha iyi eder -
ler .• diyerek bitirmiştir. 
HiTLERİN NUTKU İÇİN NE 

DİYORLAR? 
Paris 10 (A.A.)- Matbuat Hit

lerin nutku hakkında mütalealar 
serdetmektedir. 

Lö Jur-eko-dö Pari yazıyor: 
Hitler, müdafaası kabil olmı -

yan usuller müvacehesinde gerek 
Fransa ve gerek ingilterenin his
setmekte oldukları infiale tam 

Şüphelerle dolu ol ,; bu saat -
!erde şaşkın bir halde bulunan ef
karı umumiye üzerinde ancak bu 
kadar şiddetli bir nutuk tesir icra 
edebilirdi ve memleketin manevi 
kalkınmasını kabinede yapılacak 
her nevi tadilattan daha ziyade 
böyle bir nutuk teshil edebilirdi.• 
BEYNELI\1İLEL LİVA KALKTI . ; 

Londra 10 (A.A.) - Ispanya 1 

hükı'.ımetinin emrindeki beynelmi
lle liva resmen ilga edilmiştir. 

Başvekil 
Şehrimizde 

-

miştir. A. Ş. ESMER 

F . ' arasında en güzel ve şık 
mobilyalar satan 

(ESKİ HAYDEN) Yeni 

BAKER Mağazaları 
Ziyaret ediniz. SALON; YEMEK 
ve YATAK ODASI takımlarının 
zengin çeşidleri her yerden iyı 

şartlar ve ucuz fiyatlarla bulur
sunuz. 

• Dr. HORHORN. • 
Sirkeci Viyana Oteli yanındaki 
muayenehanesinde her gün ak
şama kadar hastalarını kabul 

eder. 
Telefon: 24131 

Göz Dokt0ru 

(1 inci sahifeden devam) 
isicumhur adına umumi kii.tib 
Hasan Rıza ile başyaver Celiil, 
meb'uslar, izinle şehrimizde bu -
lunan elçilerimiz, Vali Üstündağ, 
İstanbul komutanı General Halis 
Bıyıktay, Deniz komutanı albay 
Mehmed, Emniyet Müdürü Salih 
Kılıç, banka direktörleri diğer 

mali müessesat müdürleri ile ik
tisadi mehafil rüesası ve birçok 
dostları tarafından karşılanmıştır. 

ı NURi FEHMİ 
1 

!stanbul Beldiyc!İ karşısında 

Aybark Apart. 

w~ ..... - ' 

Bıışvekil kendisini karşılamaya 
gelenlerin birer birer cllerini sık
mış, kendilerile bir müddet has
bihal eylemiştir. 

Celiil Bayar Acar motörile doğ
ruca Dolmabahçeye çıkmıştır. 

Milli Müdafaa Vekili 
şehrimizde 

Milli Müdafaa Vekili General 
Kazm Özalp bu sabahki ekspresle 
şehrimize gelmiştir. Kendisi is -
tasyonda meb'uslar, Vali ve as
keri erkan tarafından karşılan -
mıştır. 

Kumarbazlar 
(1 inci sahifeden devam) 

zıh kumarbazlardan sabıkalı Ö
mer oğlu Nevzadın evinde kumar 
oynattığını haber alan memurlar 
ciir)nQş meşhudu yapmak için la
zımgelim tertibatı aldıktan sonra 
dün saat 2 raddelerinde ani ola
rak evi basmışlardır. 

Evde Mümin, Veysel, Osman, 
Besim, Ekrem ve Mehmed ismin
de altı kumarbazı kumar oynar
larken suç üstünde yakalamış -
!ardır. Kumar oynatan Nevzad ile 
yakalanan kumarbazlar adliyeye 
teslim edilmişlerdir. --
Böylesini 
• 
işittiniz mi 

(1 inci sahifeden devam) 
fakir Salihin Üzerlerinde de birer 
miktar eroin bulnumuştur 

ARSADA EROiN ÇEKENLER 
Balatta Kesmekaya caddesinde 

25 numaralı evde oturan Sabri oğ
lu Nihad ile Ramazan oğlu İsmail 
isminde iki genç Kalpakçı çeşme 
yokuşunda bir arsada eroin çeker
lerken yakalanmışlardır. Üzer - ı 
!erinde yapılan arama neticesinde 1 

70 gram eroin bulunmuştur. • 
Yakalanan kaçakçılar bugtin ad- ı 

liyeye verilmişkrdir. ' 

Mide, bar>ak Ye iç hastalıkları 
muayenehanesi 

Dr. Y. Hallacyan 
Taksim (eski talimlıaııede) Ab

dülhak Hamit caddesi, Sabiha 
apart. No. 12 daire No. 4 

ZAY} 
İstanbul Ziraat Bankasından al

dığım 2399 numaralı cüzdanımı 

kaybettim. Yenisini alacağımdan 
eskisinin hükmü yoktur. 

Yusuf 

HASTANELER 
!llEKTEBLER, BANKALAR 

VAPUR İDARELERİ, İSTAS
YONLAR, OTtLLER, GAZİ

NOLAR elhasıl umumi helruarı 
olan yerlerde 

PİS VE FENA KOKULARI 

gidermek ve her tarafa intişar 
eden ve hastalıkların menbai 
olan MİKROPLARI öldürmek 

için Amerikada hazırlanan 

"PURO,, !ardan 
mutlaka apteshanelere asmalı
dır. Apteshanelere hafif ve hoş 
bir koku dağıtır ve bu dağıtma 
6 ay devam eder. PURO ala -

turka ve alafranga için ayrı 

ayrı yapılmıştır. 

HER EVDE MUTLAKA 

BULUNDURUNUZ 

MOBiL YALARINIZ 
GÜVELERDEN muhafaza ve 
çürümemesini istiyorsanız ayni 
zamanda eşyanızı da muhafaza 
etmek istiyorsanız yine bu fab
rikanın gardroblar için yaptır-

dığı 

PURO ıardan alıniz. 
Cüzi bir masrafla hem mobil -
yanızı, hem içindeki kıymetli 
eşyanızı GÜVELERE karşı ko-

rumuş olursunuz. 

• •• 
Çıngırak sesi... SükUt! Perde 

kalkıyor!.. 

Çalgı hepimizin bildiği fokstrot
lardan birini, amma kulak yadır
gatan bir falso ve ahenk hatasile 
çalıyor. Perde el çakırtılrı ara -
sında kalkıyor; sahne boş!.. Bir 
kaç dakika sonra kolis aralarından 
birkaç yarı çıplak kızla korada 
Macar kadanalarını andıran iri, sip 
sivri bir delikanlı çıkıyor .. Yaptık
ları jestlerle insanı baletten iğ -
rendirecek danstan nefret ettire
cek bir tepinme baş gösteriyor ... 
Bu, steptir!_ Amma, babası tut -

' muş Arabların geçirdikleri sar'a 
nöbetlerini andıran bir step!. 

Sahneden yükselen bir toz bu
lutu, oyuncuların ayaklarını diz
lerine kadar gözden silmiş, bu -
!ulun gittikçe artan kesafeti içer
den gelen soğuk hava ile seyirci-

Buraya kadar olan kısım hs)I 
katen seyre değer mahiyettedl il 
Amma, yalnız sahne değil, c 
nenin bütün tekrrüatilc, seyı 
sile, binasile, davulu , zurnası, ' 
bozuk büyülüsü, davulcusu h 
!asa bütün aksam "' müşte 
tile!.. 

ti 
F 

Fakat, hurdan scr. raki kJS 
tu!ı'.ıat kıs=, baz-n . drum• b' 
zan ckomcc!.ı. h~.,.!:t::ı da 4VOd 

adını verdikleri kumpanya eftt 
dının kendi tabir !erile tam 
riz> in bağladıgı kısımdır . Ot' 1 

bundan sonraki yazımda yıne il 
raber seyrederiz. 

MURAD KAY Allı 
il 
d 

lstaııbul oburları 
(5 inci sahifeden deva""~ 

Hafız Şükrünün, sıska suratı

nın üzerinde ekli ve takma gibi 
duran iri gözleri,,Niğdelinin ü -
züm küfesine dikilmişti. Ağzı, ge
viş getiren kara keçiler gibi, oy
nuyordu. Olduğu yerden fırladı. 

Niğdelinin yanma gitti ve sordu: 
- Hemşerim; bırak şunun ok

kasını !ilan: doyuncıya kadar ye
mesine ne vereyim? 

Üzümcü; bu sözler üzerine Şük
rünün boyunu, bosunu gözden ve 
haddeden geçirdikten sonra; gü -
!erek: 

- Emmede yaptın ha; sen de 
ne yiyeceksin ki be?. 
. Diye; alay etti. Şükrü Niğdeli

nin kendisini birşeye benzeteme
diğinden istifade ederek daha zi
yade çelimsizleşip küçüldü. Ve 
armud saplı boynunun ta~ıdığı 

kuru kafasını acındıracak bir hal 
de yana bükerek: 

- Nene liizım senin baba .. Do
yuncıya kadar götürü yemek için 
ne vereyim? 

Niğdeli alay olsun .. ve vere -
mesin diyye; şunları mırıldandı: 

- On kuruş ver!. 
On kuruş; yirmi okka üzüm pa

rası demekti. Şükrü; derhal ce -
binden on kuruşluk gümüş para 
çıkararak Niğdeliye toka etti. 

Üzümcü şaşırmıştı ve söyleni -
yorduı: 

- Bak; sonra, virmcm emme!. 
- Verme; heliıl olsun... Şu 

ı kahvede oturanlar şahid olsun. 
Niğdeli bize baktı. Gülerek· 
- Bak efendiler, götürü yiv• . 

cek. on kuruş aldım ... Az yedi'J', 
çok yedim derse sonra; geri ver
mem vallah . 
Yanımızda bulunan Bulgurlu'u 

İsmail pehlivan cevab verdi· 
- Sen onun sıska viicudüne bak 

ma; sonra ağlatır seni!. .. 
Niğdeli gtilerck: 
- Ağlatsın da görelim ... 
Şükrü, bir iskemle aldı. Küfe-

nin başına geçti. Salkımları sı -
yırrnağa başladı. 

Uzatmıyalım; sivri mosturada 
bulunan on okka üzümü yuvar

- Uf, imıgına kaktıgım h 
İn misin, cin misin be!. Elimell' 
hinci bitirecek. .. 

Küfe yarıyı geçmeğe baş! 
Artık, ne vapur, ne İstanbul J<I 
mamıştı. Gülmeden kırılıyordt' 

Niğdeli, küfenin dibine bir~ 
istif kalıncıya kadar sabretti. 

Nihayet sabrı tükendi ve av' 
çıkarcasına bağırdı: 

- Ü1en yetişir artık ... 
Ve bize de dönerek: 

- Ocağınıza düştüm, kurtsıf 
bu softanın elinden beni... Ocl 
ğlma incir ağacı dikti bu herd 

Hep, birden olduğumuz yer4' 
kalkarak Şükrüyü, yakapaça )1 

fenin ağzından bağıra, bağıra Jel 
dırdık ... O, tekrar, tekrar bağıl 
yordu: 

- Olan, bırakın yiyeyim şu 
!eyi.. On kuruş verdik be!. 

1\1. SAl\tİ KARA\'t 

( Kaçırılmaz fırsD : 1 

Sulh aJ d" Beyoğlu Dördüncü 
Mahkemesindcı:: 

Beyoğlu Dördüncü Sulh BJ 
Mahkemesi tarafından (11 bı 

Teşrin 938 Salı günü) EminönU 
kınında ÇİÇEKPAZARINDA C 
Siyon Biraderlerin işgal etmeJ<I 
dukları 822 metro murabbaı r.' 
basındaki 22/l ve 36/38 numa 
rını havi mağaza ve depoların 
hissede bir hissesi 

• 
Ve Galatada Mütyyet Zad 

hallesinin Yüksekkaldırın. C. 
sinde altında iki dükkanı t 
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h 
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679 ve 683 kargir 681 nunrnra 
tımanın ~·edide bir hisscsı 

• d. 
11 Birinci Teşrin 938 Salı güt z 

Saat 10 da d 
d 

Müzayede ile satılacaktır. 
d isteklilerin aynı gün ve saatteJ 

oğlu Dördüncü Sulh Hukuk 1' c 
kemesindc bulunmaları ve fazl• h 

, silat almak istiyenlerin gerek 
~kCır mahkemeye ve gerek İstB 
da Katırcıoğlu Hanında J ül Blıı" 
tala müracaatları ilan olunur. 

d 

Makineye verirken: 
! !adı. Küfeye başladı. İstifin biri, 
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Şayed Fehim paşa tevkif ve 
mahkemeye sevkedilmezse ... 

Sefirier Babıali ile derhal münase
betlerini keseceklarini bildirdiler 

Diye, Fehim Pa~aya haber gön
dermişti ... Çok tabiidir ki; Yahudi 
Süreyyanın, vapur kaptanına vu
ku bulan para teklifinden Sultan 
Hamid kat'iyyen haberdar değildi. 

Şimdi; evvela nezaretlerden 
' sonra da Sadrıazamdan birer bi _ 

rer gelen tc1.kereler, Sultan Ha _ 
mide meselenin hakikatini bil • 
dirmişli. 

O zaman, Sultan Hamidde bir 
telaş ba~lamıştı. Derhal Fehim 
Paşayı saraya celbelmiş, gelen tez
kereleri göstermişti. Fehim Pa
şa, bunlara ce\•ab vermel«e güç
lük çekmemişti: 

- Efendimiz! .. Bunların, hepsi 
yalan. Vapurun kaptanı Ermeni 
komitacılarını bize teslim etmemek 
için, işi şarlatanlığa vuruyor. A
damlarımıza, iftira ediyor. Mai
ye, ,mde istihdam ettiğim adam
lar, sayei şahanenizde, hiç bir şe 
ye muhtaç değillerdir. Ceplerin
de altın kaynıyor. Vapurun kapta
nından para istemiye tenezzül et
mezler. 

Demişti. 

Hiçbir meselede gürültü çıkar
mak ve dedikodulu mevzulara ka
pı açmaktan hoşlanmıyan Sultan 
~amid; meselenin sükunetle halli 
ıçın tedbirler düşünürken; Sadra
zamdan şu mealde bir tezkere 
gelmişti: 

. (İstanbulda bulunan ecnebi se
~Jr~eri ,Almanya sefarethanesinde 
ıçtıma etmışler; (Hamburg) va _ 
puru meselesini müzakere ettik
tek sonra, mühim bir karar 
mi:jlerdir. ver • 

Bu karar mucibince, istanbul-- ~ 

Çanakkale' de; 
ft1akedonya 'ya 

(S inci sahifed~n devam) 
aras ı ço.k geçmeden tekrar yeni 
açıl~n b~~· cepheye yollanmayı hiç 
~uşunmuyorl•rdı. Hele Sel5nik di 
) e hır yer olduğunu ve oraya g· 
derek bir cephe kuracaklarını ~: 
kıllarına bıle getirmemişlerdi. 

. Çanakkale harbi uzundur. İn _ 
gılızlerı çok yormuştu B · u yor • 
gunluktan sonra bir müddet . 

1
. 

rahati düşünenler 915 sonbah ıs ı
da S 1. . . arın-

e anıge gönderilince yeni 
h~r~kat karşısında kaldıkları 
goruyorlardı. nı 

Fakat !nilizlerle Fransızlar a -
rasında ıhtilaf çıkmıştı. Her iki 
tarafın erkiınıharbiyesi b. b' . d .. ır ırın .. 

en aykırı duşünüyorlardı. 
Fransızlar eldeki kuvvet ile ta

arruza geçmeyi ilerı sürüyorlar -
d~. İngilizler ise yalnız tedafüi va 
zıyetı muhafaza etmek lazım ol
duğunu söylüyorlardı. Bir zaman 
da böyle geçti. 

. Birş~y. ya,pmak lazım geliyor 
dıye dtrnunulüyor fakat 1 

k . . ' yapı a .. 
ca ~ey tayın edilemiyordu. Ni • 
hayel alna~ıldı ki mütt<'fikler or
dularının birçok nk . • . • sıgı varmış' 
En mühim eksiklik vesaiti nak ··~ 
hye ıdı. Bır kamyon bo 1 zu unca 
~e.men. ~nun yerine konacak bir 
ıkıncısını hulmak zordu M 

1
• . · ese a 

bırçok çadır getirilmişti. Fakat 
sonra farkcdildi ki çadır direkleri 
tamam '!eğildi'. Buna benzer da
ha birçok eksikler göze çarpı:ı;-or
du. Onun ıçın İngilizler taarruza 
geçmeyi kolay görmüvorlar b 
ek ·kı · • · u sı erın tamamlanması için ise 
mutlaka beklemek lazım geliyor
du. 

Seliıııikte toplanılmıştı. Yani 
mutldik orduları Yunanistanda 
bulunuyorlar demekti. Halbuki o 
z~man daha Yunanistan bitaraftı. 
y •ıııanhlar daha İngiliz ve Fran-

(Drvanu var\ 

da bulunan ecnebi devletleri 
Tebaasına mütemadiyen teca -

vüzde bulunan ve her gün, kapi -
tülasyonlar ahkamını haleldar e
den bir hadise çıkaran Fehim Pa
şanın derhal tevkifi ile bir mah
kemeye tevdii taleb edilmekte -

dir 1 Şayed Fehim Paşa tevkif ve . 
mahkemeye sevkedilmezse .. ve bu 
yüzden zarar görenlere tazminat 
verilmezse, bu kararı ittihaz eden 
sefirlerin, Babıali ile derhal mü
nasebetlerini kesecekleri bildiril
mektedir.) 

Sultan Hamid bu tezkereyi alır 
almaz büyük bir telaşa kapılmış; 

(Büyükdere limanında mevkuf 
bulunan Alman vapuru, derhal 
serbest bırakılsın. Ancak, bu va
purdan, sahillere bir tek ferdin 
çıkarılmaması için şiddetli ted -
birler alınsın.) 

Diye, Sadrazama cevab yolla • 
mıştı. 

Fakat bu cevab, Sadrıazamın 
tezkeresindeki taleblere tekabül 
edecek mahiyette değildi. Nitekim 
biraz sonra, yine Babıiıliden sa - j 
raya şu mealde bir tezkere gön -
derilınişti: 

(Fehim Paşa hakkında yirmi 
dört saat zarfında icabeden ceza 
tatbik olunmazsa, Almanya sefiri 
İstanbulu terkedecektir. Sefirin 
bu halıdaki tebligatı kafidir.) 

Bir taraft.:ı:n bu muhabere cere
yan ederken, diğer taraftan da 
sefaret baştercümanları da müte
madiyen Yıldız sarayına gelmeğe; 
ecnebi tebaasından olup Fehim 
Paşanın avenesinden dayak yiyen, 
hakaret gören, para ve eşyaları 
gasbedilenler namına müracaat 
etmiye başlamışlardı. 

Sultan Hamid fena halde telaş
lanmıştı. Saray, birbirine karış -
mıştı ... Fehim Paşayı daima siya
net eden; onun, sultan Hamid na
zarındaki kıymet ve ehemmiyetini 
her gün biraz daha takviye eyle
yen Arab İzzet Paşa da ayni en
dişe ve telaşa kapılmıştı. Bu buh
ranlı zamanda, Hünkarı bir da -
kika bile yalnız bırakmıyor; 

lınmasını tavsiye eylemişti. 
Yahudi Süreyyanın bir bardak 

suda yaratmış olduğu bu büyük 
fırtına artık bir kasırga halini al-' . 
mtş; Yıldız sarayının bütün var -
lığını şiddetle sarsmaya başla -
mıştı. 

Fakat bu kasırganın tehdidi bile 
Sultan Hamidin tereddüdünü iza
le edememişti. Daha hala, Fehim 
Paşa hakkında yapılacak hare • 
keti tayin edememişti. 

Nihayet, birkaç saray hafiyesi 
koşmuşlar; Padişaha şu mealde 
jurnallar vermişlerdi: 

(Devamı var) 

Sıra Japonyaya geldi 
( 4 üncii bahifeden devam) 

habiri tarafından buna dair ge · 
çenlerde verilen malumat az şa
yanı dikkat değildi. İngiltere ile 
Japonya arasında senelerce evvel 
mevcud olan ittifakın hatırasını 

hfila taşıyan ihtiyar adamlar var
dır. Bunlar arasında bazı eski dip
lomatlar da vardır. Fakat yeni ye
tişenler, bilhassa ordu erkanı İn
giltereyi sevmiyorlar. İngiliz ta
raftarı olanlar ise bekliyorlar ki 
ıÜılaşmak için hareket ve teşebbüs 
Londra tarafından gelsin kendi 

mevkileri kuvvetlensin ve ondan 
sonra öbür tarafa söz geçirebil -
sinler diye. A ~Tupada son hafta
larda geçen buhran J aponyada 
dikkatle takib edilmiştir. Arada 
ve ya da bir harb olsaydı Japonya 
ne vaziyet alacaktı? İlk zaman -
!arda Japonya böyle bir şey kar
şısında seyirci kalacak. Ondan son
ra Rusyanın harbe karışıp kaı,ş
maması üzerine o d:ı va-.ı.:ij~et ala· 

caktı. Bir Avrupa harbinde Ja • 
ponyayı a!Ukadar eden cihet Rus
yenin vaziyetidir. Fakat artık Av
rupada harb ihtimalleri uzaklaş
tıkça uzaklaşmıştır. Bundan sonra 
İngiliz - Japon münascbatının ağır 
safhası, İngiliz Başvekilnin Uzak
şarkta nasıl bir istikamet tayin e
deceği mcselc>si polita aleminin 
merakla beklediği şeyler olacak
tır. 

Japonlar deniz devletleri ara • 
sındaki anlaşmadan uzak kalı -
yorlar. İstedikleri büyüklükte ce
simharb gemileri yaptırmakla ser
best olduklarını söylüyorlar. Bu 
yüzden İngiltere ile Japonya ara
sındaki aykırılık ortadan kalkıp 
da bir anlaşmaya varılabilecek 

mi?. İngiliz amrillerini de alaka
dar eden mesele budur. 

- Efendimiz!.. Bütün bunlar 
kıskançlıktan ileri geliyor. Ma!Cı
mu şahanenizdir ki, F~him Paşa 

kulunuz canını başıııı, size fedaya 
hazırdır. O, sağ oldukça; ve mu
hitinizde bulundukça, bir kılını
za bile hata gelmez ... Gizli düş
manlarınız bu vesileden istifade 
ederek, size Fehim Paşayı feda et
tirmek istiyorlar. Yazıktır. Evla
dınız gibi elinizde yetiştirdiğiniz 
bu sadık bendenizi feda etmeyin. 

Diye, mütemadiyen telkinlerde I .:====-=====:...-=----
bulunuyordu. 

Sultan Hamid bir türlü tered • 
düdünü yenemiyor; son kararını 
veremiyordu. Otuz senedeııberi 

atlattığı birçok gürültülü hadise
ler gibi, bu işi de bir (üslubu ha
kimane) ile tatlıya bağlıyacağını 
ümid ediyordu. 

Halbuki saatler gc.çtikçe, me -
sele ehemmiyetli safhalara giri -
yor; bilhassa sefirler iç<n bir (iz
zeti nefis meselesi) t<-lakki edili
yordu. 

Almanya sefiri Baron Marşa!, 
derhal Almanya Hariciye Neza
retine şifrelı bir telgraf çekmiş; 
Alman bayrağına karşı yapılan bu 
tecavüz ve hakareti en acı bir Ji. 
sanla izah Pylcmişti. Mesele, (Ber
lin) de de büyük bir heyecan hu
sule getirmişti. 

Berlındeki Osmanlı sefıri, sara
ya ve BabııUiye birer telgraf çeke
rek oradaki heyecanı bildirmek
le beraber, (mühim bir hiidisei si
yasiye) şeklini almak istidadını 
gösteren bu mesele hakkında der
hal (tedabirl seria ve kat'iyye) a- , 

Sabaha karşı 

(5 inci sahifeden deı•anı) 
Kendisini tanıyanların ifadesi

ne göre Edvar kadın ticareti ya
piyormuş. Birçok saf kızları kan
dırıyor, fuhşa teşvik ediyor, ya u
mumi evlere satıyor, ya da cad
delerde fahi§elik yaptırıyor, ka
zançlarına ortak oluyormuş. 
Edvarın metrt•si bu sonuncula

ra dahildir. Bu, Bulanje isminde 
genç bir kadındır. İki senedenbe
ri maktul ile beraber yaşıyor -
muş. Fakat, ara sıra kavga ettiği, 
ailesinin yanına sığındığı da olu
yormuş. Komşulardan birisi po
lise verdiği ifadede: 

- Zavallı kızcağız, bir gece ağlı
yarak bize iltica etti. Dört beş gün 
bizde kaldı. Sonra yine evine git
ti. Ondan sonra bir daha kendisi
ni görmedik. Ne oldu bilmiyorum. 

Katil kim? .. Kahveci ve o sıra
da kahvede bulunanlar tanıma -
dıklarını söylüyorlar. Bakalım 

Paris zabıtası bu işin içindPn rıa -
sıl çıkacak" .. 

HIKAYI! 

AYŞE 
(Dördüncü sahifeden devam) 

caklıyamadılar, saramadılar. Çün 
kü ortada geçilmez bir mani var
dı. Ali ... Ayşenin amcasının oğlu 
fenalığı ile nam alınış olan ad~r:1· 
Ayşeyi seven, ona ulaşmak ıçın 
her namussuzluğa irtikap edecek 

herif... . 
Onl:tr biribirlerini o kadar sevı 

yorlardı ki Ayşe babasına herşeyi 
anlattı. O da anasının böyle se • 
vişmişti. Aşkın ne olduğunu 
biliyordu. Fakat Alı ihtiyarın : 

- Peki kızım. 
Demesine mani olmuştu ... Çün

kü 0 da bilivordu ki Ayşeııin Ha
sana varma;ı, muhakkak feci bir 
vak'a doguracaktı. Ne çare ki bi
ricik Ayşesiniıı gözyaşlarına rla
yanamadı. 

- Peki kızım. 
Dediği akşam kopacak fırtına

nın dehşeti ile uzun zaman agla

dı. .. 

• Ayşe ile Hasanın nişanları hir 
yaz gecesi Karapınarda yapıldı. 
Bütün köy kızları köy delikanlıla 
rı güldüler ve hem de ağladıla.r. 
o gece kızlar ağladılar, oğul; ç.un
kü onlar bu iki çiftin saadelını 
dünyada hiç bir insanın elde ede 
miyeceğine hükmettiler. Erkek -
ler ağladılar, çünkü onlar o gece 
Ayşenin bağırlarında açlığı yara
nın kapanmak ihtimalleri kalma
dığına kanaat getirdiler.. . Ali o 
nişana gelmedi bile. Yalnız onu 
görenler, o gece kendini bilmiye
cek kadar sarhoş Çağlayanda do
laştığını görmüşler ... 

• • Gidiyorlardı. Köyü şch iri ere bag 
lıyan, Hasanı Ayşeden ayıracak 
geniş yollara köyün dar toprak yo 
!undan. Konuşmuyorlardı, Daha 
şimdiden ayrılığın içlerinde aça -
cak yarasının ıztırabını hayatta 
ilk olarak tadıyorlardı... Bütün 
gün şakrak sesi ile kuşları ürkü
ten güneş, tenli vücudün üzer • 
!erine bırakıp çimnleri ezen pa
patyaları yolan kır çiçeklerini be 
yaz dişlerile parçalayan hu-çın 
Ayşe, ne kadar durgun ve pembe 
yüzü ne kadar soluktu.. Saatler
ce yürüdüler. Ayşenin beline dola 
narak hendek atlattıran Hasanın 
bazulu kolları, ve Ayşenin Hasa
nın ruhunu ezen yeşil !'ilzlerile ba 
kışı yormamıştı onları. Yolu? so
nuna geldikleri zaman hasretın ~ 
müthiş korkusu ile biribirlerını 
kucaklıyan ateş dudakları bu a
teşi söndüyren bir yaş akıtmıştı 
gözlerinden. Bu yaşlar dudakları 
nın teması ile birleşen dudaklar 
hem sevinç, ve hem de ıztırab sön
müştü onlara o an ... Hasan~~ k~ 
nında dolaşan vatan scvgısı ki 
bu HnsaPa babasının yadig5rıdır. 
Ona vazifeyi hatırlattı. Önce va
tan; yavuklu ondan sonra gelirdi. 
Kolları yavaş yavaş çözüldü. Ay
şes iııi bir daha öptü, sonra gıildü. 
Bu gülüş hıçkırıklardan daha acı 
idi. Ağzından: 

- Canım Ayşem, beni unut -

ma ... 
Cümleleri kırık kırık dökülür

ken kendine elem bahşedecek yol 
Iarın kendini bekliyen nihayelle
rine ilerlemeğe başladı. 

- Hasanım1 sen de beni unut
ma, benim seni unutamıyacağım 
kadar! ... 

Bu hıçkıran ses. uzaklaştığı yol 
dan koştu.. Koştu. Hasana yetiş
ti, gizlemeğe çalışan hıçkırıkları
nı meydana çıkardı. .. Biribirleri
ne kolları yoruluncaya kadar el 
salladı !ar ... 

Etrafı mor çevreli yeşil gi;zJe -
rinden düşen yaşlar penbe yanak
larını gezerek güneş renkli açık 
göğsünde kayboluyordu. Ayşe o 
gün hayatta ilk du,·duğu sevgili
nin hasret acısını bt•nliğine sindi
re sindire güneşin mor dHğlara 
yaslanıp kana boyadığı ak
şamın gönlü kanatan hazin 
grubundakine ağhyarak 'i"Seyi 
köve bağhyan biraz evvel Hasan
la kol kola geçliği dar toprak vol
dan Ha~anın çeşme başında iken 
söylediği türküyü bütün varlığı

na sardırarak söyliye söyliye dö
nüyordu. 

Yüzünün ışığından renklendi şu. 

yamaçlar 
Pınar giilüyor artık bize bakıp 

ta Ayşem 
Bizi ne ayınr ki ak olmadan şu 

saçlar 
Rüzgcittn, .mytııı sesi bu sı:-nin 

türkün Ay~em 
(Arlrası yarın) 

DO YA· .................... 
PILAN LiG ...................... 
MAÇLARI 

Çok fena bir oyundan sonra 

Fenerbahçe Güneşle 
berabere kaldı: O - O 

Günün en mühim maçı Kadı

köyünde Fenerbahçe stadında 

oynanan Güneş - Fencrbahçe kar
şılaşmasıydı. Milli kümenin eski 
ve y<,ni şampiyonlarını karşı kar
şıya getiren bu miisabaka yalnız 
günün değil, belki bütün mevsi
min en merakla beklenen netice
sini verecekti. Bunun için geniş 
stadı çerçeveliyen tribünlerde 10 
bine yakın bir kalabalık toplan
mıştı. 

İlk maçı Fenerbahçe - Güneş 
B takımları yaptılar. Küçük Fe-. 
nerliler, hakim bir oynndan son
ra, bir penaltı kaçırmalanna rağ
men müsabakayı 4 - 2 kazandılar. 

Sıra büyük maça gelmişti. Saat 
tam 15 te evvela Güneşliler, kısa 
bir fasıla ile de Fcnerbahçeliler 

sahaya çıktılar. Hakeınin düdüğü 
iki takımı karşılaştırdığı vakit 

Fenerbahçeyi şu kadro ile görü
yoruz: 

Hüsamettin - Yaşar, Lebıp - Re
şat, Aylan, Esat - Naci, Semih, 
Yaşar, Şaban, Fikret. 

Buna mukabil Güneş te şöyle 

bir takımla oynuyor: 
Cihat - Faruk, llıisto - Ömer, 

Rıza, İbrahim, Sa!ahattin, Hakkı, 
Melih, Murat, Rebii. 

Hakem: Adnan Akın. 
Oyuna Fcnerbahçelilcr başladı

lar. Rüzgara karşı oynuyorlardı. 
Güneşliler ille hücumu kestiler 
ve soldan bir iniş tecrübesi yap
tılar. Fakat Yaşarın uzun bir vu
ruşu topu iade etti ve bu sefer 
de soldan inen bir hücumla Fe
nerlilC'r yeniden Güneş kalesine 
saldırdılar. Fikret evvela Ömeri, 
sonra Faruk'u allattı ve sıkı bir 
şiltle topu Güneş kalesine gön
derdi. Cihat, cidden nefis bir plü
jütle muhakkak bir golü korner
den atmıya muvaffak oldu. 

Altıncı dakika: Esadın ileri at
tığı bir topu kovalayan Fikret, 
Güneş müdafaasının sağ cenahını 
atlatarak çizgi üzerine geldi ve 
topu ortalarlı. Cihat, Fener muha
cimlerinin biraz geçiknıe !erinden 
istifade ederek lopu yakaladı. 

Onuncu dakika: Fikret yeniden 
bir hücum sürüklüyor. Tam çizgi 
üzerinde topunu ortaladı. Fakat 
Semih müdahalede gecikti ve top 
Cihadın elinde kaldı. 

Güne~liler hücum avantajını 

ellerinde tuttukları on dakikalık 
bir müddet içinde tehlikeli bir 
vaziyet yaratamadılar. Salahat
tinin yinni metreden çektiği bir 
firikik vuruşundan başka kayda 

ANKARA LiG IV!!_ÇLARI 

Gürıeş: 3-Galatasaray:-2 
M. Gücü:1-DemirSpor: .. Q 
Maçlar heyecanlı oldu,saha fud

bol meraklılarile doluydu 
Ankara 9 (Hususi muhabiriz- ı 

den) - Lik maçlarına Muhafız 

sahasında devam olundu. Bugün-/ 
kü oyunların ehe mm iye ti karşı -
sında tribünler baştanbaşa futbol 
meraklıları ile dolmuş bulunu -
yordu. 

ı 
İlk maç Muhafızgücü ile Demir-, 

spor takımları arasında yapıldı. 

Muhafızgücü ilk devreyi şld -
detle esmekte olan rüzgara karşı 
oynamasına rağmen hakimiyeti 

elden bırakmadı ve Demirspor ka

lesi önlerindeki karışıklıktan isti
fade ed<'rek gol yapacakları bir sı

rada Demirspor müdafilerinin ha
talı şarjı yüzünden verilen penal
tıdan Saffetin ayağile ille sayıla -

rını ~·apmıya muvaffak oldu. 
Bu golü müteakıb, harekele ge

çen Demiı·spor muhacimleri Mu
hafız kalesini bir hayli zorladılar

sa da, semere vermiyen bir ça -

balama içinde birinci devre 1-0 

Demirspor aleyhine olarak neli -
celendi. 

İkinci devre başladığı vakit De
ınirsporlular tamamen müdafaaya 
çekilerek Muhafız muhacimleri
ne gol fırsatı vermediler ve nite
kim maç da değişmeden ilk dev
redeki gibi 1-0 Muhafızgücünün 

galibiyetile bittı. 
İkiilci maç Galatasarayla Güneş 

arasında oynandı. 

Oywı, Galalasarayın ortadan 
. --- - ------

Orj;nal bir varidat 
(Dördüncü sahifeden devam) 

Günün birinde, nişanlılarının 

sırra kadem bastığını, giderken 

de birikmiş paralarını, yüzük ve 

küpe gibi elmaslarını aldığını 

anlayınca derin bir inkisarı ha
yale düşüyorlar. Ne yapacakları

nı şaşırıyorlar. Bazıları zabıtaya 

müracaat ediyor. 

Zabıta ne yapsın!... Vefasız 

çapkını nereden ve nasıl bulsun ..• 
Ne nereye gittiği, ne de adresı 
malüm ... avallı hizmetçi kızlar!. 

yapmak istediği hücumla başladı. 
Fakat bu hücum Güneş muavin 
hattında derhal durdurularak ay
ni suretle iade olundu. 

Vaziyetin tamamen alcyhde in
kişaf etmekle olduğunu gören Ga
latasaraylılar yavaş yavaş topar

lanarak Güneş kalesini tazyike 
başladılar. Fakat, Güneş Galata -
sarayın bu tehlikeli akınlarını dur
durarak mukabele etmiye başla -
dılar. Nitekim Günl!§in bu çok teh
likeli inişleri semere vermekte ge

cikmedi ve İskender, kale önle -
rinde Cahidin elinden kaptığı to
pu, çok müşkül şartlar altında bu
lunmasına rağmen 25 inci dakika
da güzel bir vuruşla Galatasaray 
kalesine sokmıya muvaffak oldu. 

Yapılan bu golden sonra büsbü -
tün açılan Güneşliler, daha Gala
tasarayın toparlanmasına meydan 
kalmadan yine İskenderin sıkı bir 
şutu ile ikinci gülü de kaydettiler. 

Devre nihayete kadar değişme
den 2-0 Güneşin lehine netice -
lendi. 

Güneşin , tehlikeleri bertaraf e
debilmesi için gelişi güzel vuruş
ları da tehlikeyi atlatmıya kafi 
gelmiyordu. Nihayet 23 üncü da
kikada Oğuz takımının ilk sayısı

nı ve 35 inci dakikada da Cemil, 
Ömerin çektiği kornerden gelen 
topu sıkı bir kafa vuruşu ile ikin
ci sayısını yapmıya muvaffak ol -
dular. Bu gollerden sonra Galata
saray vaziyete tamamen hakim 
bulunuyordu. 
Maçın bitmesine tam bir dakika 

kalmıştı. Artık 2-2 berabere vazi
yeti her iki taraf ta kabul etmiş 
vaziyette idi. Fakat, tam bu sıra
da beklenmiyen bir sürpriz va
ziyeti birdenbire değiştirdi. 
Güneş son bir gayretle sağdan 

Galatasaray kalesine sıkı bir hü
cwn yaparak sağaçık Cahidin yap 
tığı bir vuruşla 3 üncü ve galibi
yet golünü yapmağa muvaffak ol
du ve maçta hiç beklenmiyen bir 
zamanda yapılan bu golden bir 
dakika sonra 3-2 Güneşin galibi
yeti ile sona erdi. 

şayan bir badise geçmedi ve bu 
vuruş ta ehemmiyetli bir farkla a
vuta gittL 

Birinci devre Fenerin· tazyikı 

devam ederken sayısız bitti. 
İkinci devreye rüzgarı arkasına 

alarak giren Fenerbahçe takımı 

küçük bir değişiklik gösteriyor -
du. Sağ içte ortalığı karıştırmak
tan başka bir iş yapa • an Se
mih sağ açığa geçmiş w bu su -
retle, cüssesizliktC'n mutevellit 
mahzur bir dereceye kadar ber
taraf edilmişti. Sağ açık Naci de 
sağ içe alınmıştı. Bu suretle sıkı 
şüt atan bir oyuncunun bu kabi
liyetinden, takım rüzgarla bera
ber oynarken istifade edilmek is· 
teniyordu. Bunu yazarken hemen 
kaydetmek icap eder ki Naci ken
disinden beklenen şeyi yapmavı 
hiç düşünmedi ve kaleye gol pos
tunun beş metre açığından ge~-en 
bi.r şüt müstesna olmak üzere 
hiçbir havale yapmad.ı Devrenin 
başlarında Fenerliler yine vazi
yete hakimdiler. 

Güneşliler 30 uncu dakikadan 
sonra canlandılar. Bu sefer panık 
"1rası Fener müdafaasına düştü. 
Arkadan verilen ileri pasları ko
valamakla tavzif edilen Melihi, 
bu tabiyeyi bildikten sonra tut
mak kolayken bir iki defa sayı
lık vaziyete girmesine mani ola
madılar. 

Şeref stadında 
Şeref stdadında ilk karşılaşma 

Vefa - Beykoz takımları arasında 
idi. 
Hakem Kemal Halim. 
Oyunun ilk dakikalarında Bey

kozlular birkaç sıkı hücum yap -
tılar. Fakat Vefalılar tedrici suret· 
te fazlalaşan hiıkımiyelle oyımun 
cereyanını kendi lehlerine çevir
meğe muvaffak oldular. Hücum 
hatlarını isabetsiz oyunu yilzün
den müteaddid gol fırsatı kaçır

dılar Ancak 35 inci dakikada u
zaktan gelen bir topu Beykoz ka
lecisinin iyi bloke edememesi Ve
falılara bir gol kazandırdı. 

Derhal mütekabil hücuma ge
çen Beykozlular iki dakika sonra 
Ethemin ayağıle beraberlik sayı
sını çıkardılar. Devre bu sureHe 
1-1 bitti. 

30 uncu dakikada yine Beykoz 
kalecisinin uzaklan gelen bir şü
te avuta gidecek zannıle müte -
reddid kalınası Vefahlara ikinci 
gollerini temin etti. Bu suretle 

Maç 2-1 Vefanın galibiyetile 
bıtti. 

İkinci maçı Beşik!~ - İstanbul
spor takımları yaptılar. Hakem 
Ahmed Adem. 

Oyun başlar başlamaz hücunıd 
geçen Beşiktaşlılar beşinci <.la -
kikada Nazımın ayağile ilk golle
rini çıkardılar. Bu golden sonra 
daha fazla açılan Siyah - Beyazlı. 

]ar ilk yarımsaati tamamen hükim 
oynadılar. 35 inci dakikada • a

zım Beşiklaşın ikinci golünıl de 
yaptı. İstanbulsporlular bu gole 
ofsayd diye itiraz etmek istediler 
Fakat hakem gol olduğunda kat'i· 
yetle ısrar etti ve ilk devre bu su
retle 2-0 bitti. 

İkinci devrede İslanbulsporlular 
dakikalar ilerledikçe müessir bir 

oyun çıkarmağa başladılar. 20 in
ci dakikada Orhanın ayagile ilk 

gollerini yaptılar. Fakat Beşik -

taşlılar kısa bir fasıla ile yapı ık • 
!arı bir hücumda Şeref daha fazla 

şahsi bir gayretle takımının ü~ün
cü golünü de yaptı. 

İstanbulsporlular da 30 uncu da· 
kikada Bahri vasıtasilc 2 inci gol

lerini çıkardılar ve oyun istanbul· 
spor baskısı altında fakat Beşık -

taşın 3-2 galibiyctile neticelendi. 
Galatasaray Topkapıyı 3-1 ven

miş, Süleymaniye - Hilal takım -
!arı 1-1 berabere kalmışlardır. 
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Ankara, IstanbuJ, Beyoğlu, Karaköy, Beyazıt, Besiktaş, Eskişehir, Konya,- Erzurum 

Kayseri,, Malatya şube ve satış yerlerine ilaveten 

lzmir lileri 
Ha an 

hayran bırakan bir güzellik ile 
s MiR'de Açıldı 

ı 
Satış ilanı 

Üsküdar icra Memurluğundan: 
Mehmet Reşit kızı Vasfiye ve Ali 

kızı Naimenin Fatmadan istikraz 
eyledikleri 600 liraya mukabil ipo
tek göstermiş oldukları sağ tarafı 
Sadi bey hane ve bahçesi, sol tarafı 
Merhum Hilmi vereselerinin hane 
ve bahçesi, arka tarafı Etem hane 
ve l;ıahçesi, ön tarafı Hamam cadde
sile mahdut Üsküdarda Seli1niye 
mahallesinde Hamam sokağında es
ki ve yeni 8 kapı numaralı ve 152 
metre murabbaı miktarında 650 lira 
kıymeti muhammineli müfrez maa 
bahçe bir bap evlerinin borcun ö
denmemesinden dolayı ve umumi 
hükümler dairesinde ve artırma 

şartnamesinde yazılı şartlar üzerin
den açık artırma ile satılmasına ka
rar verilmiştir. 

1 - İşbu gayri menkulün artırma ·. 
şartnamesinde 20/10/938 tarihinde 

ı Perşembe gününden itibaren 938/ 
2216 No.lı dosya ile Üsküdar icra 
dairesinin muayyen numarasında 

herkesin görebilmesi için açıktır. 

Kendine 
ediyor 

beyhude 

GRIPIN 
varken ıstı rab 
Ç?kilir mi . ? 
BAŞ, DIŞ 

ağrıları 
ve üşütmekten mütevellit 
bütün ağrı, sızı, sancılar la 

nezleye, romatizmaya 
karsı 

• 

, 

yere eziyet 

2 - Gayri menkul 10/11/938 ta- ı Kaşelerıni tecrübe ediniz. kabında günde 3 kaşe alınabilir. 
rihinde perşembe günü saat 16 da 
Üsküdarda İhsaniyede Şerif bey ismin;, dil< kat. Taklldlerinden sakınınız ve 

J 

çeşmes i sokağında 16 No.lı adliye 

1 
grlpl11 yerine başka bir marka verirlerse 

binasında icra memurluğu odasında şiddetle reddedlrıiz. ı 

üç defa bağırıldıktan sonra en çok illm11111ım111m••••••••••••••••••••••ı ~ 
artırana ihale edilecektir. ~ 

TÜRK TİCARET BANKASI A.Ş. 

Ancak artırma bedeli muhammen 
kıymetin % 75 şini bulmaz veya sa
tış isteyenin alacağına rüçhanı olan 
diğer alacaklılar bulunmazsa bedel 
bunların o gayri menkul ile temin 
eclilmşi alacaklarının mccmuundan 
fazlaya çıkmazsa en çok artıranın 
taahhüdü baki kalmak üzere artır
ma 15 gün daha temdid edilerek 

Çocuklara, kuvV"•1 

kudret, sağlık, nef1 

we gUaelllk verir. fAI 
nelere latirahat te ll'İ' aş 
eder. ismine diki<' 

l.o ... .. • - • ' • • • - • - .- ' • 
edin iz. 

E 
Yeni çıkan plil(lar 

~AYAN NEDİME BİRSES 

270242 No' Hürmüz şarkısı - Sıva~ta bi~ yar sevdim 
• Hicaz şarkı - Fadimeyı ben çok severim 

Zaralı Halil Söyler 

270243 N Azime türküsü Urfa havası 
Q, - Söğüd yaprağı yerde - Sarıyerden su gelir 

Bayan Zeyneb Öylü 

27 0241 N Atiyemin bahçesinde 
O, Zührem bak'ma bana dargın 

Odeon saz heyeti 
Müstear karşılama - Keman, kanun, klarnet, 

270253 NO. ~~;g~~ karşılama - Keman, kanun, klarnet, 
cümbüş 

Niğdeli Nureddin Senerman 

270237 N Niğde havası - Ağa gelin 
O, Halk şarkısı - Sarı çiçek mor menekşe 

30 seneden beri emsalsiz bir gayretle çalışarak yapmış olduğu derin 
tecrübelerinin neticesi olarak bugün fennin en mütekamil pliıklarmı 
imlaya muvaffak olan ODEON pJak şirketinin alaturka kısmında 
okuyan güzide sanatkarlarımızdan bazılarının isimleri: 

Bayan Safiye Bay Münir Nureddin 
• Vedia Riza • B. Fakri 
• 
• 
• 

Hamiyet Yiiceses 
İfaka t 
K iiçük Melahat 

• Kemal Gürses 
• Malatyalı Fahri 
• Refik Başaran 

[ İstanbul Belediyesi ilan1arı 

Ankara ve Babıili caddelerinin asfalt inşaatı dolayısile bu cadde

lerden geçmekte olan nakil vasıta! arının herhangi bir kazaya meydan 

vermemesi için bilu"1"m kamyon otobüs ve atlı arabaların gerek gitme 

ve gerek gelme istikametlerinin bu caddelerden yapılmayıp tramvay 

yolunu takiben Sultanabmed ve Sirkeci istikametinde yapılması, oto

mobil ve motosiklet gibi vesaitin de Sirkeciden Divanyoluna çıkış isti

kametinin Ankara ve Babıali caddelerinden yapılıp ancak Divanyolun

dan Sirkeciye iniş istikametinin yol üzerine konacak işaretlere göre l 

yan sokaklardan yapılmasına Daimi Encümenin 6/10/938 T. Ji içtima- 1 

ında karar verilmiştir. İlan olunur. •B> •7307• 

••• 
Beher metre murabbaına 4 lira bedel tahmin edilen Büyükadada 

Yeni sokakta 88 inci adada 1,77 metre yüzlü 40,75 santimetre murabbaı 

sahalı arsa satılmak üzere pazarlığa konulmuştur. ~artnamesi Levazım 

Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 12 lira 22 kuruşluk ilk teminat 

makbuz veya mektubile beraber 21 /10/938 Cuma günü saat 14 buçukt;ı. 

Nafıa Vekaletinden : 25/11/938 tarihinde cuma günü sa- is tan; ·uJ P.T.T;Viliyet Müdürlüğünde~ 
at 16 da Üsküdar İhsaniye Şerif bey 

Diyarbakır - Cizre hattı üzerinde yapılacak Kuruçay, Salat ve Bat- çeşmesi sokağında icra memurlu- 1- Üsküdar Selimiye, Çamlıca, Haydarpaşa ve Xızıltoprak, :Kadl 
man köprülerinin 11/11/938 tarihinde saat 15 de yapılacağı 27 / eyliıl, 8 ğu odasında yapılacak artırmada be- köy Haydarpaşa arası posta nakliyatı şartnamesi mucibince açık eksil 

ve 18 birinciteşrin ile 2 ikinciteşrin 938 tarihlerindeki Ulus, Kurun, Son deli satış istiyenin alacağına rüç- meye konmuştur. 
Telgraf, Fransızca Münakasa, ve Almanca Türkişepost gazetelerinde ve h.am olan diğer alacaklıların bu gay- ·2- Eksiltme 18/10/938 salı günü saat 13 de Büyükpostane biri~ 
28 eylU! ile 8, 18 birinciteşrin ve 2 ikinciteşrin tarihlerindeki resmi ga- rı menkul ile temin edilmiş alacak- kat.ta müteşekkil P. T. T. Alım Satım komisyonunda yapılacaktır. 

t d ·r !arı mecmuundan fazlaya çıkmak 3 A 1 k h b d li 200 l'k 2400 li kk t te~ 
ze e e ı an edilmiş ve edilecek olan münakasa tarih ve saati görülen lü- şartile en çok artıranlara ihale ecli- 180 r y ~ mu ammen e e ' sene ı ra, muva a 

zum üzerine 12/11/938 cumartesi günü saat 11 e değiştirilmiştir. Teklif lir. Böyle bir bedel elde edilmezse nat ır.~ ır. . . . . . . • . .. b 
zarfları münakasa saatinden bir saat evvele kadar kabul edilecektir. ihale yapılmaz ve satış talebi düşer. 4- Muteahhıt naklıyatı ıdare ıçın 3 otomobıl ve kafı mustahdem ~ 

•7012• ( 4027) 3 - Artırma bedeli peşindir. Ar- lunduracak, taşıyacağı kıymetli maddeler karşılığı olmak üzere kat'İ 
r••••••••••••••••• •••• .. mmmm~ tırmaya iştirak için yukarıda yazılı minattan başka 5000 liralık kefalet ve teminat verecektir. 

D E N 1 Z 
1 kıymetin % 75 nisbetincle pey ak- 5- Taliplerin şartnameyi görmek, tafsilat almak ve teminatlar> 

B A N K çesi veya milli bir bankanın temi- yatırmak üzere iş günlerinde P. T. T. Vilayet Müdürlüğü İdari kalerıı: 
nat mektubu tevdi edilecektir . ·· · · · · \· 

~ wftJw-~~--~~ 4 G . k .. ·. . vazını kısmına, eksiltme gun ve saatınde 938 Tıcaret odası ve ıyı huy 
- - - - - - ayrı men ulun kendısıne . . . .. 

Motopoıı1p satın a lınacaktır ihale olunan kimse derhal veyahut 1 sıkalarılc komısyona muracaatları. (7035) 

Bankamıza mensub müessesat ihtiyacı için pazarlıkla üç adet mezsc ihale kararı fesih olunarak Devlet Deınıryolları ve Llmanları 
verilen mühlet içinde parayı ver - ' ı- . 

Motopomp satın alınacaktır. Pazarlık 8/11/938 günü. saat 15 ele Ban- kendisinden evvel en yüksek teklif- l,tetme U. idaresi ilanları : 
te bulunan kimseye arzetmiş oldu- - J 

kamız Materyel dairesinde yapılacaktır. Şartname almak istiyenler ğu bedelle almıya talip olursa ona, Muhammen bedeli 2770 lira olan 78 bin aded muhtelif eb'adda sı,.d 
her gün ve pazarlığa girmek istiyenler yukarıda yazılı gün ve saatte olmazsa veya bulunmazsa 15 gün serpantin boruları için amyantlı bakır rondela 20/10/1938 perşembe / 

1 
mezkur Daireye müracaat etmelidirler. müddetle artırmaya çıkarılıp çok nü saat 10,30 da Hayclarpaşada gar binası içindeki satınalma komisyo' 

~;:::::::::::::::::::::::::::ıartırana ihale edilir. ·İki ihale ara- tarafından açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 

Karaciğ"e r, böbrek, taş ve 
kumla rın dan mütevell id san
cılarını z, damar se rt lik leri 
ve şişmanlı k şikayetlerinizi 

UR lNAL ile geçiriniz. 

URINAL 
Vücude top lanan asid ürik 

ve oksalat ili bi maddeleri 

eritir, kanı temizler, lezzeti 

hoş, alınmas ı kolaydır. Ye. 

me kler den sc>n ra yarım 

ba rdak su içerisinde alınır. 

INGILIZ KANZUK 

ECZANESi 

BEYOGLU - ISTANl3UL 

sındaki fark ve geçen günler için Bu işe girmek istiyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve 207 lira 
% 5 den hesap clunarak faiz ve di- kuruşluk muvakkat teminatlarile birlikte eksiltme günü saatine kGo 
ğer masraflar ayrıca mahkemeye komisyona müracaatları lazımdır. 
hacet kalmaksızın memuriyetimiz- Bu işe aid şartnameler Haydarpaşa gar binasındaki komisyon ıor 
ce alıcıdan tahsil olunur. fından parasız olarak dağıtılmaktadır. (7108) 

5 - İpotek sahibi alacaklılarla ••• 
diğer alıikalıların ve irtifak hakkı Muhammen bedeli 52500 lira olan 3000 ton çimento 25/10/1~ 
sahiplerinin gayri menkul üzerin - Salı günü saat 15,30 da kapalı zarfusulü ile Ankarada İdare binasıP 
deki haklarının, hususile faiz ve satın alınacaktır. • 
masrafa dahil olan iddialarını gayri Bu işe girmek istiyenlcrin 3875 liralık muvakkat teminat ile ı 
menkul üzerindeki haklarını ilan nunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kB& 
'tarihinden itibaren 20 gün içinde komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 
evrakı müsbitelerile birlikte memu- Şartnameler 260 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde ss0, 
riyetimize bildirmeleri, aksi halde maktadır. (7259) 

hakları tapu sicillile sabit olamadık- --------------------------...,. 
ca satış bedelinin paylaşmasından 
hariç kalırlar. P. T. T. Levazım Müdürlüğünden: 
6 -Alıcı arttırma bedeli haricinde 1- İdare ihtiyacı için 300,000 M.1lronz nakili lastikli tel kapalı ı8' 

olarak ihale karar pullarını, ferağ la eksiltmeye çıkarılmıştır. 

harcını ve 20 senelik vakıf taviz be- 2 - Muhammen bedel 30.000 muvakkat teminat 2250 lira oluP ' 
delini vermeğe mecburdur. Gayri 'lt . 3 'kin •t . 938 b .. .. t 15 d Ank d p 'f 
menk r· f . d d • .. sı mesı ı cı eşrın perşem e gunu saa e ara a . · u un ne sın en c>gan mu te- ı 
raktm vergiler tanzifat ve tenviri- Umum Müdürlük binasındaki satınalma komisyonunda yapılacaktı · 
ye ve dellaliye resmi vakıf icaresi 3 - İstekliler muvakkat teminat makbuz veya banka mektubıl 
borçluya aittir. kanuni vesaiki muhtevi kapalı zarflarını o gün saat 14 de kadar meı~1 

7 - Gösterilen günde artırmaya komisyona vereceklerdir. 

iştirak edenl.~r artırma şarlııamesi- 4 - Şartnameler Ankarada P. T. T. Levazım, İstanbulda Aypi. 
nı okumuş, luzumlu malfımatı almış b M"d" l'· •·· d 1 o 

e b 1 t k b 1 t 
. d şu e u ur ugun en 5 kuruş mukabilinde verilecektir. (3713) 

v un arı amamen a u e mış a 

Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B) (7215) liiOıl•••••••-•••••••••••••••••• 

ve itibar olunur. Yukarıda gösteri
. len gayri menkul işbu ilan ve gös

terilen artırma şartnamesi dairesin
de satılacağı Han olunur. 

Sahip ve neşriyatı idare eden Başmuharrı.ri 
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