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Çek arazisi, eski Avusturya zamanındaki nüfus harekitıntl ·göre 
mıntakalara taksim edildiği için Almanya, Çeklerden Gudesberg' de 

istemiş olduğundan fazla yer. ilhak eyledi . 
. 

PEşte, Macarların yaşadığı Çek topraklarından maada,Slovakya'nın mDhim 
kısımıarile botun RUtenya'nın Macaristan'a ilhak edilmesinde musır 

E b'**ff A , ... 
Prag, daha z_iyade küçülmemek için Başvekil Ye ni yaptırılacak 

şiddetli itirazlarda bulunmuyor Ankarada vapurlarımız için bir 
D eh va· A· ı m an -~. - Tıb kongresini açacak, milli tip tesbit edildi. 
L bayram hazırhklarını 
,...__ te•l.; edecek Evvelce Almanyaya ısmarlan -

·i ş g a 1 k t mşı olan ve bir kısmı limanımıza 
~ 1 a 1 a r 1 A :::;: (Hı::~:~=~h~~;:; ~,i:~m~z~:~'";.;::i 2::: !: 
~ 1 - Bayar, bu sabahki eksprese ha ısmarlanması kararlaşqrıl -

ıtJ 1 r 1 e ş f ı• 1 e r bağlanan hususi vagonla buraya rnıştı. Bu gemilerimizi yapmak ü-

oma 12 (Hususi)- Alman.
yaya ilhak edilen Çek top

. ra~an iki kısma ayrıinuş
tı. Bırincı kısım Münihde tesbit 
edilen dört mıntakadır ki bunla. 
rın işgal ~i 7 teşrinde tamam ol _ 

~uştur. !kinci kısım Berlindeki 
sufera konferansı kararile tesbit 
~lunan yerlerdir ki bunların d 
ışgali ~ün t amam olmuştur. a 

Berlindek:i komi""'on, Alın ---,, anya-
nın talebi üze~ine Çeklerden ay-
nl~cak .Yerlerm tayin ve tefrik 
edilmesınde bugünkü nüfus 
nı d ~ .1 esası. 

egı, eski Avusturya iınpara. 
t~~ ~~~daki nüfus vaziyetini 
gozonune alarak h d d . . .Ritl , kt ti Bil u u çızınış - er Siidetler mıntakasmda işgal kıtaatı kumandanlarile birlikte yeıne e. .. 
~ h ahara Pragın tasnillle nü~ p . 
:ı·:;!'!~:~~d~!'ı,~~-1 olonya, ~~rlin ve ~o~a?ın da mu~ahe~e~ı~e ~acar 
rek!tv~::yetıne göre ha - taleblerının o1dugu gıbı kabul edılmesını ıstı yor 

Prag beşinci :rnıntaka 
1 

L ondra 12 (Hususi)- Lehis- zahir oldukları cihetle Macaristan dığı kuvve~e dayana~ak Rutenya-
ı ayrılan ve Alman ° arak tan büyu·· k ve kuvvetli bir Praga karşı taleblerinde çok ileri nm tamamıle Macarıstana veril-

yaya dün ilhak . . . . ak-
olunan bu yerlerin Ş d be Macarıstanın yaratılmasını gı"tmekte ve noktaı nazarında ıs- mesını ve bu suretle Çekoslov 
H1 . a es r g'de . . . ·ı al 

tlenn '"'~-be· .. I 'd polıtıkasına esas tutmuştur Ber r ar eylemektedır vanın Romanya ı e muvas asının 
"Y<=l .. ayn en istedi _ . · - · · · 

ğinden ve Praga gönderil lın ve Roma da bu politikaya mü- Macaristan, bu devletlerden al- (Devamı 6 lıüede) 
en muh-

Avrupanın ikinci_ mÜ!_'!l.in 
meselesi de y 

EESCZm:llli1CES~~~~DESEJEiam11-.-

İspanyada iki tarafda bulunan yabancılar 
Yirmi sekiz T ~ ~rinievvel akşamına kadar 
lspanya'yı tamamiyle terketmiş olacaklar 

lngilte re, Habeşistan'ın lte!ya 'ya ilhakınl ve Roma 
imparatorluğunu teşrinisaninin i l k günlerinde resmen 

Lehistanııı en büyük nişanını aıan tanıyacak, müteakiben Rom paktı mer ' iyete konacak 
Leh Hariciye Nazırı Bek • • rımaları bu ayın 28 ine kadar ta- mentodan karar alındıktan son-

tıradaki hududlardan dah . o amlanacaktır ra yapılacaktır. Londra kabinesi 
olduğu iddiasındadır. Bun~:~: ç b a ş v e k ı• ı n e m Bu müddet z.arfında hükumetçi bunu şimdiden kabul eylemiştir. 
raber yeni bir meseleye meydan . İspanyada bulunan yabancılar da Parlamentonun tasvibinden sonra 
bırakmamak için Prag bu T . vazifelerini terketmiş olacnklar • formalitesi ikmal olunacaktır. 

LlarEıHnLdaERilLEeri ALMgı.·tnıeANmiştOirR. DıUırLARaz -I v~kı• f no''ru''şecllkler dır. Binaenaleyh bu ayın sonunda Binaenaleyh İtalya ile yapılan 
f1 y ü İspanyada iki taraf karşı karşıya ve 16 nisanda Romada imzalanan 

BffiLEŞTi --.. yalnız bırakılmış olacaklardır. pakt İtalya imparatorluğunun res 

.Berlin 12 (Hususi) _ Lehistan L ondra 12 (Hususi)- İspan- Habeşistanın İtalya tarafından men tanınmasını müteakip mer-
Sılezyanın işgal harekatını ta - yad~ bulunan ve derhal ge- ilhakı ve Roma imparatorluğu - iyet mevkiine konulacaktır. 
mamlamıştır. Bu suretle Alman ri çekilmesine karar veri - nun resmen tanınması işi bir teş- Bu mukavele mer"iyet ke:,bct -
ve ~eh iş~al or~uları birleşmiş len gönüllülerin ispanyadan ay - rinisanide açılacak olan parla - ('Devamı 6 ıncı sahifede) 
vazıyettedırler. iki arada bulunan , 

(DevamıGınc:sahi(ed.e) 1 BUGON ÇEKiLEN PiYAN o A 
200,0UO lırayı ı L · T S · 

-,:~,(~!~,L; ~~ ~ f ~--! u M z A 1 
1 

'4i p 
• 

geldi. İstasyonda bir müfreze as- zere İngiliz, Alman, Balanda ve 
ker selam resmini ifa etti. İtalya tezgahlarından hükCuneti -

(Devamı 6 mcı sahifede) mize muhtelif ve mühim teklif -

ACI 
KAYI 

iR 

Güzide meb'us ve 
keymetli muharrir 
İsmail Müştak da ha
yata ebediyen göz-

lerini yumdu 
Uzwı müddettenberi rahat -

sız bulunan Sürd meb'usu İs-

mail Müştak Mayakon Citin Pa~ 
riste vefat etmiştir. 

İsmail Müştak evvela Yalo
(Dcvanıı 6 ıncı sahifede) 

... ._,..u.__,. ... 

Katilde 
öldü 
Cinayetin sabebi 
hala anlaşılamadı 

Sofya 12 (Hususi) - Erkanı -
harbiye reisinden sonra reisin ya
veri binbaşı Stoyanof da aldığı 

yaraların tesirile ölmüştür. 

Diğer taraftan beynine kan hü
cum ettiği için şırınga ile kanı 

(Devamı 6 ıncı sabüede) ----Belçika 
Kralı 
P . ' arıs f e 

(Yazısı 6 ıncı sahifede) 

lerde bulunulmuştur . 
Teklifler ehemmiyetle tetkik e

dilmekte olup bu hususta pek 
yakında kat'i bir karar verilecek 
ve bu 28 geminin yapılması bu 
firmalardan birine verilecektir. 

Ancak sipariş verilmeden önce 
ticaret filomuz için milli bir tip 
kabul edilecek ve gerek bu 28 ge
mi ve gerek bundan sonra yaptı
rılacak olanlar behemehal bu 
milli tipe göre inşa ettirilecektir. 

Milli tipin esasları aşağı yukan 
şimdiden tekarrür et~ş gibidir. 
Bu karara göre, güverte yolcula
rının eşya ve hayvan arasında a
çıkta yolculuk yapmalarının ö -
nüne geçilecek, vapurlarda hay
van ve eşya kısımları tamamile 
ayrılacak:, ~i.verte yolcuları için 
trenlerde olduğu gibi kalorüerli 
her tarafı kapalı, döşemesiz ve 
konforsuz bir mevki bulunacak
tır. 

Bundan başka orta tabaka halle 
için döşemeli, kısmen konforlu bir 
mevki bulunacak ve bir de lüks 
mevki kısmı olacaktır. 

Yeni tipte lüks mevkiler, şiın
diki birinci mevkilerle ölçülemi-

Denizbank Uıımwn Müdilrü 
Yusuf Z iya Öniş 

yecek derecede konforlu, rahat, 
t emiz ve modern tertibatı haiz bu
lunacaktır. 

Yeni milli tipte 15 milden fazla 
sür'at kabul edilmiyecektir. Bu 
sureUe fazla masraf ederek az 
gemi mübayaa etmek yerine az 
masrafla çok gemi yaptırmak im
kanı hasıl olacaktır. 

Gemilerin 15 milden fazla sür
ate malik olmaları esasen bizim 
sevahilimiz için de zaruri bir key
fiyettir. 

Bu yeni 28 gemi sür'atle yap -
tmlacak ve bu suretle Denizban
kın ticaret filosu yepyeni gemi -
lerle takviye edilmiş olacaktır. 

lfJJDm:czımm1.,..111Em~mm-=llM1Emı.=~~cmm' 

SON TELGRA da 
ÖLÜM AKINJ 

Balkan deniz harbi, Akdeniz ateşler içinde .. adlı büyük bahri 
eserlerin müellifi 

RAHMİ YAC.IZ Son Telf'ta yeni bir bahri eserinin tefrikasına 
başlıyor. Bu eser Midilli kruvazörünün batmasile neticelenen hare
katın bütün gizli kalmış safahatını meydana çıkaran çok heyecanlı 
bir eserdir. 

Bu eserin hazırlanışında: -
AMİRAL VASIF, ALBAY REMZİ ÇAKICI, ALBAY ŞÜKRÜ 

PALA, KOMODÖR BAŞKATİBİ BİNBAŞI İHSAN 
Resim, vesika, not, harita ve malfunat vermek suretile eserin 

muharririne bilhassa yardım etmişlerdir. 

Ölüm Akını 
Şimdiye kadar neşredilen deniz eserlerinin en heyecanlısı en 

meraklısıdır. Pek yakında başlıyacaktu. 

** Ve •• Bugün: 

Gök yüzünde Aşk Yarışları 
iskender Fahreddin'in en mühim 
roman ı gazetemizde başlıyor 
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Evlenme muameleleri Ticaret 
Mazere meşrU ise Od~ı 
evlerde yapılacak 

Ancak bu mazeretin ta
mamile kanurıi ve 

olması lazım 
doğru 

Aksi halde müsebbibler şiddetle 
cezafand1rılacaklar 

E vlenme muamelelerinin badema yalnız resmi nikalı dairele
rinde yapılarak evlerde akde müsaade edilmiyeceği bazı re -
fiklerimiz tarafından yazılmı§S<J da bu hususta yaptığımız tah-

kikata göre; hastahğı tabip raporile tebeyyün edenlerin akitleri; •evlen 
me daireleri• nden başka bir yerde dalıi yapılabilecektir. 

Yalnız bu husustaki mazeretlerin zaruri ve kanuni olmasına fev
kalade itina edilecektir. Dahiliye V ekfıleti vilayete bu mesele hakkında 
şu tamimi göndermiştir: 

•Medeni kaounıımuzun 3 üncü faslında ve evlenme talinıatname -
sinde evleneceklerin şehir ve kasabalarda belediye reisine ve köylerde 
ihtiyar heyetine müracaatla evleneceklerini beyan edecekleri ve evlen
me akitlerinin belediye dairesinde veya muhtar ve ihtiyar heyetinin 
toplandıkları yerlerde alenen yapılacağı ve evleneceklerden birinin be
lediyeye veya ihtiyar heyetine gelemiyecek derecede hastalığı tabip ra
porile tebeyyün ettiği takdirde evlenme akdinin başka bir yerde dahi 
yapılabileceği tasrih olunmuştur. 

Kanunun bu sarahatine ve bu husustu, evvelce vaki tebligata rağ
men; bazı taraflarda zaruri bir sebep olmadığı halde; evlenme akitle
rinin yine evlerde yapıldığı ve bu vesile ile evlenme memurluğu vazi -
fesini görenlerin de menfaat teminine çalıştıkları haber alııımıştır. 

Medeni ve içtimai inkıliı.bımızın ruhuna ve Cünıhuriyet kanunları
na bağlılık duygularına aykırı olan bu gibi lıareketlere kat'iyyeu mey
dan verilmemesi ve buna cüret edenlerle ınüsa.ıuaha eyliycnlerin bche· 
mehal cezalandırılması lüzumunun gerekenlere ehemmiyetle tebliği 

tekrar rica olunur.• 
Vilayet makamınca bu tamim teksir edilerek bütün belediyelere 

gönderilmiştir. 

Bundan sonra; çiitlerin veya çiftlerdeıı birinin kanuni bir mazereti 
olmadığı halde evlenme muamelesini evde yapan memurlarla buna mü
saade edenler şiddetle tecziye olunacaklardır. 

* Çin yeni zaferler iddia et -
mektedir. Pehan'ın cenubunda 

Japonlara karşı yeni ve muvaf -
fakiyetli bir çevirme hareketi ya
pılmaktadır. * Mülga ayan azasından Aris -
tidi Paşa ölmüştür. * Spor işleri umum müdürlü -
ğünc General Cemil Tahir tayin 
edilmiştir. * Bu yıl, Üniversitenin Tıb Fa
kiiltıısinden 179, Edebiyat Fakül
tesinClen 37, İnkıliib Enstitüsünden 
801 talebe mezun olmuştur. 

* Bulgaristanda meydana çı -
karılan ve memleketimizi de ala-

kadar eden altın kaçakçılığı hak

kında gümrük muhafazası tahki
kata başlamıştır. Harice altınla -

rın bölmeli su testilcrile ve karyo
la demirleri arasında kaçırıldığı 

anlaşı lınıştır. * İngiltere ordusunu tensik et
meğe başlamıştır. Mecburi asker
!Jğin ihdası hakkındaki cereyan

lar da kuvvetlenmiştir. * Nafıa Vekaleti müsteşarı şeh
rimize gelmiştir. 

* Balkan Antantı kongresi bu

Devletin umumi nizam ve halle 
hizmetleri için kurmuş olduğu 

müesseselerin yanı başında bir 
de, hususi gayeler için ve büyük 
işleri tamamlamak maksadiyle ku
rulmuş müesseselerimiz vardır. 

Ticaret Odaları, bu tip müessese
lerden en çok verim 1i olanlardan 
biridir. 

Mübadele şartlrı, piyasalar, eko
nomik anlaşmalar, alış ve satış 
imkanları daima değişmekte bu -
Iunduğundan ticareti organize et
mek ve onun seyrini milli menfa 
atlere uygun cepheler içinde in
kişaf ettirmek vazifeleri arasında 
bulunan ticaret odaları, müsbet 
olarak çalıştığı zamanlar, çok fay 
dalı işler başarmıştır. ~ilnassa bü-I 
yük ticaret merkezlerimizde oda
ların iş programları, çok geniş ve 
şümullüdür. Tüccarın bütün di
leklerini hükumete anlatmak ve 
hükılmet kararlarının tam tatbi -
kinde vazifelendirilmiş olmak, ti
caret odalarını finans ve ekonomi 
aıemimizin en mühim müessese
leri arasına sokmuştur. Bilhassa 
daha radikal bir islah arifesinde 
onlara ~it rakamlar, bir hususi
yet taşımaktadır. 

Ticaret odalarımızın 937 senesin
de sayıları, 123 ü buluyordu. Bu tip 

müesseselerimizden bir çoğu, yal
nız vilayetlerimize mahsus oldu
ğu halde ticaret odalarımız tica
ri hareketleri mühim olan bazı 

kazalarımızda da teşekkül etmiş
tir. 

Ticaret odalarımızın 937 sene -
sinde bütçe yekunları, 741,355 li
ra idi. En dolgun bütçesi olan vi
layet İstanbuldur: 201,591 lira .. İs
tanbuldan sonra 61,000 lira ile An 
kara, 54.000 lira ile İzmir; 33,000 
lira ile Bursa, 21,323 lira ile Mer
sin; 20,920 lira ile Kayseri, 19.163 
füa ile Seyhan; 10,143 lira ile Or 
du gelmektedir. 

Bütçesi en az olan ticaret oda -
sı Yozgattır: 400 lira... Halbuki 
Yozgat vilayet olduğu halde bir 
kaza olan Tarsusun 5008 liralık 

bütçesi vardır. 

Yozgattan sonra ikinci derece -
de az bütçe Alaiye kazasındadır: 

490 lira ... Gümüşhane bu rakam
dan üç füa fazladır: 493 lira ... 

Bazı vilayetlerimizde ticaret o
daları yoktur: Mesela Van gibi.. Ba 

zan da hiç hatırımıza gelmiyen 
kazalarda ticaret odalarına rast
larız: Vakfıkebir gibi... Bu misal 
de ticaret odalarının bulunuşu -
nun, aynı zamanda bir ticari hare 
ket ve kıymet ifade ettiğini isbat 
eder. 

* Nişantaşındaki eski ekmek 
fabrıkasının mektcb haline geti -

rilmesi kararlaştırılmıştır. gün .Yugoslavyada Split şelırindeı---------------·ı 
açılmıştır. DEVREDİLECEK İHTİRA * Milli Müdafaa Vekaleti hava 

müstc'i81'ı albay Hüsnü şehrimize 
gelmiştir. 

:. Otobüs satın almak üzere BERATI 

tetkikler yapmıya memur beledi- cSu geçebilen ve sıkı olmıyan 

* Denizyolları müdürü Raufi 
Manyaslı Almanyadan şehrimize 
dönmüştür. 

ye heyeti Londradan Romaya git- toprak yataklarının su geçmez bir 

mi§tir. hale getirmek usulü. hakkındaki 

* Akay ile Denizyollan idare -
sinin birleştirilmelerine devam e
dilmektedir. Akay vapurlarının 

trosları değiştirilmeye başlan -
mıştır. 

·--- ihtira için alınmış olan 26 Sonka
Yugoslavyad an bir nun 1931 tarih ve 2332 numaraıı ın-

heyat gelecek 
Öğrendiğimize göre 15 inci 

Cümhuriyet bayramımızda bu

lunmak üzere Yugoslvyadan 20 
saylav gelecektir. Dost ve mütte

fik Yugoslavya saylavlan Büyük 

tira beratının ihtiva ettiği hukuk 

mezkur ihtiram mevkü fiile kon

mak için icara verilebileceği teklif 

edilmekte olmakla bu husust~ fazla 

malılmat edinmek isteyenlerin Ga

Iatada Aslan Han 5 inci kat 1 - 3 nu-

:. 17 Teşrinievvelde doçentliğe 
talip .olanların yabancı dillerden 
imtihanları yapılacak, bu intiha
nı kazananlar, doçentlik imtiha
nına girebileceklerdir. 

Mille~ Meclisinin misafiri olacak- maralara müracaat edebilecekleri 
!ardır. ilan olunur. 

------
G©kylQı~lUJnd~ 

A$)1k y©lıro~D@lıro 
AŞK VE MACERA ROMANI: 1 Yazan: İskender F. SERTELLİ 

_ BAŞLANGIÇ 

Köşkün penceresinden iki baş 
uzaııdı. 

- O geçiyor galiba ... ?! 
- Zannetmem. Sokaktan ge -

çen bir otomobil olmalı. 

- Otomobil motörüne benze -
miyor. yavrum! Çok şiddetli bir 
geçişli bu ... 

Genç kız birden bağırdı: 
- İşte, gördüm ... Pembe köş

kün üstünden çaylak gibi süzü -
lüp geçti. 

Delikanlının kaşları çatıldı: 

- Evet. Ta kendisi ... Yeni yap
tığı motörü prova ediyor. 

Arkadan boğuk, kalınca bir ses 

işitildi: 

- Çocuklar! Nihad Akgün geç
ti... Gördünüz mü? 

Genç kız sevinçle başını çevir
di: 

- Gördüm anneciğim! Yıldırım 
gibi geçti üstümüzden... Fakat, 
sen onun Nihad olduğunu nere -
den anladın, anne? 

- Ben tayyareci değilim, yav
rum! Günde on tane tayyare ge
çiyor üstümüzden. Tanımak ko
lay mı onları? 

Bayan Pakize arkasında sak -
!ad.ığı elini meydana çıkararak 
güldü: 

- Bak ... Nihad tayyareden hah 
çemize neler attı. 

Genç kız koşarak annesinin el -
!erine sarıldı: 

- Ah, ne güzel bir büket ... 
Kırmızı karanfiller ... Vallahi şu 
Nihad ne ince bir erk~ktiı·. Be • 
nim karanfil sevdiğimi nasıl da 
anlamış ... ! 

Genç kızın yanındaki delikanlı 
yüzünü buruşturarak, ağzını aç
madan odadan çıktı. 

• •• 
Nikah memuru Bay Nuri çok 

şen bir adamdı. Her gün birçok 
çiftleri başgöz etmekten zevk du
yardı. Kendisi elli beş yaşına gel
diği halde dünya evine girmemişti 
Fakat, çöp çatmasını çok severdi. 

Bay Nuri o gün köşkün önün -
den geçerken Pakize Hanımı bah
çede dolaşırken gördü: 

- Ayol, sizin çiftlerin çöpünü 
ne zaman çatacağız? Benim taş
raya gitmem ihtimali kuvvetle -
niyor. Gönül istiyor ki, ben kıya
yını şunların nikahını. 

- Çok yakın, Bay Nuri! birkaç 

Af,med Refik 
NAHİD SIRRI 

Öleli bir yıl olmuş. Zaman ne
kadar çabuk geçiyor! 

Ahmet Refik tarihi tozlu kitap
larda hapsedilmiye Hiyik ve oku

nursa uyku bastırır bir ağır dert 
şeklinden çıkararak zevk ve he

yecanla, adeta bir roman lezzeti

le okunan bir edebiyat nevi hali
ne getiı·nıiştL 

Başta (Lale devri) olmak üze
re birÇok eserlerinde, antolojile

re alınnuya Hiyik parçalar bul
mak ınüınkiindür. Güzel yazmayı 

sever, hatta şiir yazardı. Gerçi 
derbederce bir hayatın zaruretle

rilc hazan lisanına asla itina et -
nıediği, ve birkaç kere söyleyip 

anlattığı şeylerden pek küçük ta
dilat ve bir serlevha tebdllile ye

ni makaleler vücuda getiriverdi

ği vaki şeylerdi. Bununla bera -
her imzasına saygı göstermiş ve 
mesela, romancı kabiliyetlerin -

den istiane eylemesine rağmen, 

yazılarını hiçbir zaman yalanlar

la dolu bir masal dcrckesine dü
şür1ııen1iştir. 

Hazinei evrakın daha pek çok 
mü verrilılınizi besliyecek servet -

lerinden en çok istifade edenler -
den biridir, yani yazılarını zevkle 
okutmak gayesini takiple beraber 

müverrihliğin icaplarına riayet . 
kirdır. Tarihin her devri hakkın

da bilgi sahibi idi ve yazı yazdı, 
fakat ihtisas sahası Osmanlı ta -

rilıiydi. Ve eserlerinde bir abide 
ehemmiyeti ve bir devlet cihaz -
!arını serapa tetkik etmek ve kur 

mak davaları bulunmamakla be
raber, Osmanlı tarihile meşgul 

olmuş tarihçiler arasın.da dalına 
güzide bir mevki işgal edecek -

tir. Tarih mevzularını geniş .halk 
kütlelerine okutabimiş olmak ba

kımından da, bir ikinci Ahmet 
Mithat Efendi rolü oynamıştır. 

Fakat yazık ki, henüz ne ter -
cümei hali yazıldı, hatta ne de ki 

taplarının tanı bir listesi yapıldı. 
Ve öliimiinün ikinci senei devri

yesinde bahsini bu kadar da eden 
olmıyacağından çok korkulur .. 

Gümrüklerde tarife 
Tatbikatına aid 
Kararlar 

Gümrük ve İnhisarlar Bakanlı
ğı, tarife tatbikatına muallak i

dari kararlardan geçmiş ve kat'i
leşmiş olanlar hakkında bazı kim

selerin Devlet Şılrasına müraca

at ederek hak iddia ettiklerini 
görmüştür. Bakanlık bu kabil id

diaları önlemek için bir kanun 
projesi hazırlamıştır. Projeye gö

re idarenin tarife tatbikatına 

müteallik kararları gümrüklere 
tebliğinden sonraki muameleler

de esas tutulup daha önceki kat'i
leşmiş tarife tatbiklerine teşmil 

edilmiyecek ve bu yeni kararla

ra müsteniden nıı idare, ne de mü
kellefler tarafından kat'ileşmiş o

lan tahakkuklardan ötürü resim 
farkı isteruniyecektir. 

gün sonra yapcağız bu işi. Hazır
lıklarımız bitmek üzere. 

Nikah memurunun yüzü gül
dü: 

- O halde dairenin salonunu 
temizleteyim. Bana bir gün önce 
haber verirseniz çiçeklerle de 
süsletmeyi eıninolunuz ihmal et
mem. 

Bayan Pakize gülümsedi: 
- Hiç zahmet etmeyin! 
- Niçin .. ? Yoksa çocukların 

nikahları başka bir yerde mi kı
yılacak?. 

- Hayır ... Hayır ... Sizden baş
kası kıymıyacak. Biliyorsunuz ki 
damadımız tayyarecidir. Alman
yada tahsilde iken, meşhur bir 
tayyare fabrikası direktörünün 
kızı evlenmiş .. Nikahları tayyare
de kıyılmış ... 

Bay Nuri birdenbire şaşırdı... 

Bayan Pakizenin ne demek iste
diğini anlıyamamakla beraber, ga 
rib bir şüphe içinde bocalıyarak: 

- Siz de mi tayyare içinde ni-

Köylerle muhabere 
irtibatı intizam 
altına alınıyor 

Bu hususta yeni ve çok 
mühim kararlar varildi 
Köy posta servisleri yakında 

·faaliyete geçiyor 
Köylülerimizin mektuparını, 

gazete, mecmua ve sair posta ile 
gönderilen kağıtlarını çabuk al -
malan ve köylerden de mektup 
gönderebilmeleri için yeni karar
lar verildiğini yazmıştık. 

Aldığımız mütemmim malılma
ta göre, Dahiliye Vekaleti cköy 
posta servisleri• teşkiline karar 
vermiştir. 

Bu hususta hazırlanan talimat
nameye göre, •Köy muhtar• ve 
·katipleri>, köy idareleri tarafın
dan devlet dairelerine gönderil -
mesi icap den bilılmum resmi ev
rakla köylünün postane vasıtasile 
göndereceği mektupları en az haf 
tada bir defa bağlı bulundukları 
kaza veya nahiye merkezine gön 
dermiye ve ayni yerlerden köye 
gelecek resmi evrakla hı.ışusl mek 
tupları almıya mecbur olacaklar
dır. 

Bu vazife, ihtiyar meclisi kara
rile köy katiplerinden birine mun
zam vazife olarak yaptırılacak -
tır_ Köyden hiçbir suretle ayrıl -
mıyacak olan köy katibine bu iş 
veıilmiyecektir. 

Modern 
Veturistik 
Oteller 

Bir Çek grupunun 
teklifleri alaka ile 

k~rşılandı 
Dahili ve harici turizmin can

landırılması için faaliyete geçen 

İktısat Vekaleti memleketimizde 

•otelcilik endüstrisi> nin de te -
· essüsünü kararlaştırmış ve bu ka 

rar üzerinde de ilk çalışmalara 

başlamıştır. 

Bu münasebetle başta İstanbul 
olmak üzere büyük şehirlerimiz
de modern ve turistik oteller kur

mak üzere hariç memleketlerden 
bazı teklifler yapılmıştır. 

Bu meyanda bir Çek grupu da 
şehrimize gelerek otelcilik endüs
trisi hakkında_ tekliflerde bulun -

muşlardır. Bu heyet temaslarını 
ikmal ederek dün şehrimizden 

Çekoslovakyaya hareket etmiş -
tir. 

Heyet azaları, oradaki merkez -
!erine; temasları hakkında izahat 
verecekler ve tekliilerine mııka· 
bil kendilerine gösterdiğimiz şe

rait merkezlerince kabul edildi

ği takdirde tekrar şehrimize dö -
nerek faaliyete başlıyacaklardır. 

kalı kıydırmak istiyorsunuz? 
Dedi. 
Bayan Pakize yavaşça başını 

salladı: 

- Evet, ben taraftar değilim 

amma. İkisi böyle karar verıpiş • 
ler. 

Nikah kıyılırken, tayyare 
yerde mi duracak? 

- Ne münasebet?! Yerde du • 
ran tayyarede nikah kıymanın 
manası olur mu? Gökyüzünde kı
yacaksınız onların nikahını ... 

Bay Nuri, önünde durduduğu 
ağaca dayandı: 

- Vallahi, ben yapamam bu işi. 
Şimdiye kadar tayyareye bu;me -
dim. Bundan sonra da niyetim 
yok ... 

Nahiye ve kazanın pazarına rast 
lıyan günler posta günü olarak 
kabul olunacak ve geceden posta 
yı sa;<arak teslim alacak olan pos 
ta katibi erkenden kasabaya gidip 
hususi işlerini çabukça gördük -
ten sonra postasını alakalı daire
lere teslim edecek ve onlardan 
köyün postalarını alarak hemen 
köye dönecektir. 

Her köy, posta kanununun 8 in 
ci maddesine göre köy heyeti ka
rarile posta idaresinden köyün 
bir aylık ihtiyacına yetecek ka -
dar posta pulu alabilecektir. 

Köy postaları gidip gelıniye 

başladıktan sonra köylü mektup
larının şehir veya kasabadaki bak 
kal, tüccar veya diğer vasıtalarla 
gönderilmemesi ve doğruca köy 
adresi üzerine göı;ıderilınesi için 
köy idaresince icap eden bütün 
tedbirler alınacaktır. 

·Köy postalar» aksamadan her 
hafta muhakkak postaneye gön -
derilecektir. bir hafta gelmediği 
takdirde postane hemen vali ve
ya kaymakama keyfiyeti raporla 
bildirecektir. 

Yeni adliye 
Binaları 
Y aptırıla.cak 
işe evvela Kastamenu

dan başlanıyor 
Adliye Bakanlığı. Türk milleti 

adına icrayı adalet eden mahke

melerimize yakışacak binalar ya
pılması etütlerine devam etmek-

tedir. Bu etüdlerden alınan ilk ne
tice olarak Kastamonuda yeni 

bir adliye binası yapılmasına baş
lanmıştır. Silivri ve Manisada da 

birer adliye binası yaptırılacak

tır. Bakanlık mali imkan dahilin
de en lüzumlu yerlere adliye bi
naları yaptırılmasını kararlaştır

mıştır. Etiidlerden alınacak neti
celere göre yapılacak binaların 

yerleri tesbit olunacaktır. 

Cüzamlılar 
Hastahanesi 

--
Yakında inşaatı 

bitiyor 
Elıizıkta yaptırılmakta olan 

ciizamlılar hastanesi inşaatı bit
mek üzeredir. 

Yurdumuzda cüzamlılara malı- . 
su3 olmak üzere ilk defa olarak 
yapılan bu hastane 50 yataklı o
lacaktır. 

- Ne dediniz ... Yirmi kişi da
vetli mi var? Demek bir gökyüzü 

transatlantiğine bineceğiz, öyle 
•• mı. 

Köşkte misafirler vardı. Bayan 
Pakize nikah memurile fazla ko • 
nıışamad.ı. Bahçeden ayrıldı: 

- Sakın belediyenin salonunu 
hazırlatmayınız, anladınız mı ba
yun? 

- Evet... Evet ... Şimdi kendimi 
hazırlıyacağını bu ~· Fakat, kat'i 
olarak söz vermiyorum. Hele bir 
kaç gün düşüneyim ... Tekrar gö
rüşürüz. 

• ** 

' 
Yugeslavya'da 

Yazan: Ahmed ŞiikrÜ ll 

Çekoslovakyanın akıbeti. . 
memlekette, Yugoslavyada!O 

dar derin teessür uyandırııısi 
tır. Her ikisi de Slav meıııJı' 
tidir. Her ikisi de A vustııt' 
Macaristan imparatorluğunul 
kazı üzerinde kurulmuştur. 

ten sonra her ikisi de ayni 

likelerle karşılaşmış. Her i~ 
yakın zamanlara kadar bu 1" 

kelere karşı ayni tedbirleı-İ '1er 
lar, Çekoslovakya emııi~ ,a 

Fransız ittifakına, Küçük fı 

itilafına ve kollektü barışa ,er 
. ;ar 

yamıştı. Yugoslavya da ikı .• 
evveline kadar aynı harici sı•• 

:o 
takib ediyordu. Binaenaley~ 

kardeşlerinin ve siyaset yol ar 
!arının bu akıbetini YugOS~la 
heyecanla karşılamışlardır. f e 
üç senedenberi, Yugoslav)\· 

mukadderatını idare eden ar 

Stoyadinoviç, Çekoslovaky~~t 
kıbetinden kendi siyasetini ~il 
gösterecek bir netice de çı~ ıı 
maktadır. Stoyadinoviç il<tı'.el 

gelinciye kadar Yugoslavyan la 
politikas1, Çekoslovakyanın 
rici siyaseti gibi, yalnız Frl 
dostluğuna ve Küçük Antan "U 

yanmaktaydı. Yugosla,·ya. b 
manlar Polonya ve son ·· 

kadar Çekoslovakya gibi, p,ı 

pada Fransarun peyki vaziy 

deydi. O derece peyki vazi~al 
de idi ki 1935 senesinin blll' :ıa 

Laval, Mussolini ile görüşilP I 
!aşmak için Romaya gittiği ru 

man, Yugoslavya namına tP:o 
hüde bile girişmişti. Stoyadil"an 

Yugoslavyanın dış politikasıP 

ni bir oriyantasiyon vermişi» 

kendisi, bunu şu sözlerle ifaır 
miştir: cEski dostlukları ts~' 
etmek ve yeni dostluklar k 

Bundan sonra Yugoslavya# 

politikası, yakından tetkik 
cek olursa, üç cereyan sezilil·ta 
yadinoviç, Balkan Antantı dl • 
!erile münasebetlerini tak'lij'U 

miye çalışilll§tır. Fransanın 1 

koslovakyanın şiddetli ısrarV 
rağmen, yalnız Mac:uıistana ~r 
kurulmuş olan Küçük .Mt/Je 

mutlak bir ittifaka çevirınt~~şj 
kaçınmıştır. Yani bu sahada ııa 

taahhüdlerini genişletmeıll1rn 
Üçüncü cereyan da İtalya vt~e 
garistanla yeni dostluklal' ~ Y 
masıdır. B 

Avrupa politikasının ~a 
Stoyadinoviçin her noktada tıt 
bet~; hareket ettiğini gösterf"e'. 
Hadiseler karşısında muvafl;~l 
yetli imtihan veren Stoyad1 kü 
viç'in Yugoslavyadaki mevlO R· 
hesiz kuvvetleşmiştir. 1'1hak 
Fransız dostluğuna ve KüçiJI dire 

tant tesaniidüne dayanını' 
demokrasiye doğru yürüııl'e' 
tiyen Sırb ve Hırvat muhal 

nin siyaseti bugün iflas euııif 
lunuyor. Muhalif partiler utl ~· 
mandanberi seçimin tazele~ıuc 

,..urı 

istemekteydiler. Son seçiıllj,psonr 
Aleksandr'ın ölümünden 

ay sonra 1935 senesinde ya 
b.. Ve İskopçinarun müddeti. 
senesi mayısında bitecekti. ~--: 
di Stoyadinoviç, seçimi w? ~1' 
miye karar vermiştir. BeJgr' -::.' 
bildirilidğine göre, kanunue' 

lin on birinci günü seçim Y~ 
caktır. Esasen son günler '/J' 
da yapılan belediye seçin'ıe 
neticesine bakılacak olursa• 

yadinoviç'in radikal birli~ Ç 
kopçina seçiminde de ekS 

ıe· kazanmalıydı. Fakat muhB 
senelerdenberi dayandığı pif G 

litikanın ifUısı gününde yaP ~~st: 
seçim, üç sendenberi merrııe Ç 

mukadderatını büyük Hf~yan'. 
idare eden Başvekile kahır De 
seriye! temin etmelidir. ___.itan, 

- Benim de niyetim yoktu. Öy 
le bir kandırdılar ki ... 

- Ben şaşıyorum doğrusu bu 
işe nasıl peki dediğinize ... Vekil
leri de tayyareye mi binecekler? 

- Evet. Hatta, yirmi kişi de da
vetlimiz var. 

Reşad çok kıskanç ... İsviçrede 
edebiyat tahsil etmiş, biraz hayal
perver olmakla beı·aber, temiz 
kalbli bir gençti. Amcazadesi Pe
rihanla evlenmek için, İsviçrede 
kendisine ısrarla teklif edilen zen
gin bir ailenin kızını reddederek 
tstanbula kosmuştu. 

. . . ...:rııt"1 fü 

I YAKINDt~~: En güzel edebi roıı' ı:özü 
Son T elgraftıı 

(Devamı var) 



Vergi i feri Nasıl 

~------------------------- Tecennün 
eni vasıtasız vergiler Etti ? 

t' aDUDU projesine m •• • Belı::s:a~~:earlb 

~him kayıdlar kondu 
st 

n4üruru zama • Tebligat • Sırrı lfta et
mek - Vazifeyi yapmamak • 

Defter tutmak .. 
ri sırları ifşa ederlerse ceza kanu
nunun 198 inci maddesine göre ce 
za göreceklerdir. 

u Maliye Vekaleti yeni vasıtasız 
ri ergilcr kanunu projesine, tebli
nı~t, müruruzaman, tahakk'Uk ve 
}"8hsil işlerile sırlan ifşa eden -

Yanmak, su basmak gibi sebep
şa ier, vazücl:WU yapmıyan memur lcr yüzünden mahvolan sigortasız 

·}d ıar, defterler ve sair hususlar bak ticarethanelerin buna takaddüm 
i sıPnda yeni ve mühim hükümler eden takvim yılına göre, tabak _ 

il ~ymuştur. 
Y d Bu hükümlere göre verginin kuk ettirilmiş olan vergileri ile 
'"' rhı icnp eden mali yılm sonun _ hadisenin vuku tarihine kadar 

n itıö ren herhangi bir sebet>- olan vergilerinden henüz tahsil 
.1'e olursa olsun tahakkuklara 3 ve edilmemiş olanlar; mahallin en 
\1\ükınt tahakkuklarda 4 yıl içinde büyük mülkiye memurunun tnh-

en larhcdilmiyerek ve tnrhedilıp te riri emrile terkin olunabilecek -
;atileştiği mali yılı takip eden tir. Mükellefler defterlerini, -kop 
i f!ldan itibaren 5 sene içinde tah- ya defterleri hariç - türkçe tutmı 
;1 olunmıypn vergiler mururuza Ya ve ticari yılı girmezden veya 
-~F~a uğnyac_aktır. Rühsat tezke Yeniden işe başlamazdan evvel 
_.,tJn ve vergı karneleri harçları malmüdürlüğüne veya varidat ta 

'PJa bu hükümlere tabidir. hakkuk şubesine tasdik ettirmi -
~ Yabancı memleketlerde bulu - Ye mecburdurlar. 

Mın mükclle!er için tahsiide mü- K~nun yollarını teşkil eden iti-
aJl ruzamnn 1 senedir. Verginin ta- raz mercilerinden verilip katiyet 
, 141 ıik ettiği mali yılın sonuna ka- k 

·esbedcn kararların mükellefle -
- ar tahakkuk ettirilmiycn hay - re tebliği tarihinden evvel tahsil 

ar vergisi tahnkkuku muru - edilmiş olan vergilerin bu karara 
amana uğrıyacaktır. göre fazla alındığı anlaşılan mik-

~f. Maliye V cicili, tahsili vacip bir tan sahiplerine red veya vergi 
~

1 

gelmiş olan vergileri taksite ?orçlarile mahsup, eksik kısmı 
1 mak salahiyetini haizdir. ıse tahsil olunacaktır. 

. Hesap mütehassısları ve tahnk _ H 
k izmet erbabı istihkakları üze-

uJr.ru ·memurları, itiraz ve temyiz rinden almmakta olan hava kuv-
. omı.syon reisi ve azalan yaptık-
,,~ "f d vetlerine yardım vergisi için de 
OJ'arı vazı e olnyısile öğrendiklc-- •bordro. verileecktir. 

~.::==:==~============~===== 
ı;Rektör Eminönü 
~nkaraga Meydanının 

itti AçılmasL 
?aha önce üniver. Çalışmalara hız verildi 
. 13fitede bir toplantı 
~ apıldı 

Dün üniversite profesörleri 
örün başkanlığında mühim 

/le uzun süren bir toplantı yap
puşlardır. Bu toplantıda yeni ted

ıı. s yılının başlamak üzere olması 
asebile ~-apılan hazırlıklar, prog

"' am, tercume edilen ve edilecek 
~ erler etrafında müzakere cere-
yan etmiştir. 

Bu. müzakerelerden sonra ak
m~ı ~ksprcsle rektör Ankaraya 

a tıt~ıştır. Maarü Vekaletinin da
r'etile Ankaraya giden Rekto·· C ,..., .1 r e-
.,...ı ' cumartesi sabahı şehrimizd 
;;.~ıunarnk üniversitenin vıll~ 
;;"uşat merasimini yapacaktır~ 

Rektör Ankarada bu yılk. ·. 
1 akkında izahat verecek ı ış er 

direktif alacaktır. ve yeni 

-
evlet ziraat işlet

mesi müdürü 
Devlet ziraat işletmeleri u 
üdürü Şefik Bursa ve Yalo~:~ 

"uruma ait işleri teftiş ettikte 
'°nra; dün şehrimize gelmiştir. n 

Eski Selanik Bonmarşesinin 
yanında Yenicamiin Hünkar mah 

!eline kadar uzanan ada üzerinde 
bulunan iki taraflı dükkan ve ma
ğazaların istimlak işlerini bitir

mek üzere dün tesbiti deJfıil ya
pılmıştır. Bu ay içinde bunların 
da istimlak muameleleri tamam
lanarak yıkılmalarma başlana
caktır. 

Diğer taraftan Donmarşenin 
karşısındaki adada ve tam mey -

dana nazır vaziyette olan Emin
önü hanının derhal yıktınlma.sı-
na karar verilmiş, bedeli nafıa
dan istenilmiştir. 

Kadıköy Halkevi 
Çalışmaları 

Kadıköy Halkevi temsil kolu 
mevsim çalışmalarına başlamış -

tır. İlk olarak dün akşam Hale 
sinemasında Pafovra isimli iki 
Perdelik komedi oynamış.lardır. 
Temsil çok kalabalık olmuş ve 

takdfr edilmiştir. Gençleri tebrik 
eder, muvaffakiyetler dileriz. 

SON ftLGRAr. 
Tarihi 6.ı..tL.... - Ya.an: M. Sami KARA YEL 
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Ç şmiib, toy olduğundan her ne de 
olsa fazla kurnazhk bilmiyordu 

Genç kız; yaşına nazaran k ı . 
1 rtık . . ço dıklemişti. Neler ynpmamıştı. 

_11roste tı. _B~ halını havuzda bile Hatta; bitkin bir halde havuz-
17a nnıştı. dan ayrılmıştı. 

Çeşrniab, Matgüzelın padişah ı Her halde, mat güzelden daha 
'""'anındaki k"' . · . 

· Y" mev ıını kıskanmıştı. zıyade, Padışahı kendisine cel -
~ Demek; padişah şaklabanlık- betmeğe çalışmalı idi. 
~ an, hoyratlıktan hoşlanıyordu. Ah; bir kere mnt güzel kadar 
,..~_Hem, Sultan Aziz çok serbest .Padişahın yanında sahibi .salahi-
,,~~ adamdı. Havuzdaki hali ne i- yet olacak rnevkie girmiş olsaydı. 

1 

• • Bir yandan da süsleniyordu. 
.. B_ı_lh,_assa; Matgüzeli, herkesı·n 

Arzıniyaz usta; ÇelD'liaba yüzüne 
ozu onünde azami heyecanla di- bir parça düzgün ve allık sür • 

Balıkesirde faytoncu Hüseyin 
isminde bir adam fazla sarhoş o
larak Anafartnlar caddesinde Hu
lusinin kahvesine gelmiş ve elin
deki bıçakla sağa, sola sald.ırmağa 
başlamıştır. Hüseyin; bu ·esnada 
2 camla 1 mermer masa kırmış
tır. 

Ayakta durarnıyacak derecede 
sarhoş olan Hüseyin; bundan son
ra birdenbire yere yuvarlanmış 
ve elindeki bıçakla sol kolundan 
ve sol bacağından yaralanmıştır. 

Hüseyin; bunu müteakip te te
cennün etmiştir. Yapılan muaye
nede ispirto ile petrol yağını bir
birine karıştırarak bu hale geldi
ği anlaşılmıştır. 

Üziimcülüğe 
Ehemmiyet 
Veriliyor 
Sakarya havalisinde 
iyi bağlar yetiştiriliyor 

Sakarya havalisinde üzümcü
lüğe büyük ehemmiyet verilmesi 
kararlaştırılmıştır. Bilhassa bu

. rada Rezzakh cinsi üretilecektir. 
Yine burada eskiden bağları ile 

meşhur olan Seğüdün de eski ha
line getirilmesine çalışılmaktadır. 
Bu suretle; bu yıl yalnız seırütte 
7 milyon kilo yaş üzüm yetiştiril
miştir. 

Bunun çoğu Eskişehir, Ankara 
ve İstanbula gönderilmiştir. 

Bilhassa cKokulu, ve cİrikara> 
tabir olunan ve şarapçılığa da çok 
elverişli olan cins üzümler bu 
sene cSöğütıt ve havalisinden şeh
rimize getirilmiştir. 

Uludağda 
Fenni 
Tetkikler 
Rasathaneden bir 
heyet giderek tet

kikler yapt• 
Kandilli rasathanesi müdiir 

muavini Osmanın idaresinde bir 
heyet evvelki gün şehrimizden 

Bursaya gitmiş ve Uludağa çık

mışlardır. 
Heyet; Uludağda cFatın. tepe

sinde c6> saatlik bir çalışmadan 
sonra cinhiraf, ölçmüştür. 

Bu çalışma; puslaların harita 
üzerinde yaptığı yanlışlıkları iza
le için her sene tekrar olunacak
tır. 

KALBE 
GiREN 

' HIRSIZ 1 

1 nln en odjinal romanonı 
~clgraf'da okuracaksı:l&Z 

mesini sôyledı. 
Fakat; kurnaz kız, mat güzele 

· dikkat etmişti. Onun yüzünde ne 
allık ve ne de düzgün vardı. 

Binaenaleyh bu işte her halde 
bir kurnazlık olacaktı. 

Demek; Padişah, allıktan ve 
düzgünden hoşlanmıyordu. Sade

lik istiyordu. Çeşmiab, hazinedar 
ustanın teklifine karşı: 

- Ustam, müsandc ediniz de 
sürmiyeyim?, 

A:rzınivaz· dilberin mukabelesi 
v ' 

üzerine biraz düşi.ındükten sonra: 
- Neden? 
Diyebildi. Evet; kızın bu cevabı 

oldukça manidardı. Bir Padişah 
huzuruna gidiyordu. Sonra, ilk 
gidişi idi. Herhalde kendisine çeki 
düzen vermek için daha ziyade 
heyecan duymak kab ederdi. 
Çeşmiab; ustasının neden suali

ne karşı derhal şu ccvabda bulun-ı 
du: 

- Ustam; rengim fena değil ki? 
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G.. .. k.. Derli toplu olmıyanlar orunen oy 
Kılavuz istemez 
•İstanbulun imar planlan iler

liyor. Fakat ortada Eminönü mey 
danımn temizlenme faaliyetin • 
den başka bir şey yok.• 

Yuknrdaki sözleri kulağımla 
duydum ''C... Söyliycnleri gözle
rimle gördüm. Sizi temin ederim 
ki, benim yerimde olsaydınız ya
şadıb'lllııza ve konuşanların biz -
lcrdcn yani insnn olduğuna in:ı • 
namazdınız. 

Çünkü, henüz ilk çağlarda bo
calıyan bu iki ahbap çavuşlar ko· 
nu mal:ırını ilerletince ne duy • 
sam beğenirsiniz? 

... Bu işler böyle gitmez. ist_an,
bul birkaç ay içinde imar edile
medi. Görünen köy kıln\'uz iste
mez. İşin ahesteliği meydanda.• 
İstnnbulu bir kaç ny içinde imar 

etme.k değil imha bile imkan
sızdır. · 

Görünen köy; islerin ahesteliği 
mi?. Yoksa bu sözleri i.iyliyenin 
cahilliğine mukabil pek fazla olan 
ukalalığı mi? 

BÜRHA f'F.V A. Tl 

Vergi 
istinaf 
iş/e,.i --Yeni k0misy0nlar 

kuruldu 
yeni bina vergıleri için Beyog

lunda mevcuduna iluvcten ikı is
tinaf komisyonu daha kurulmuş
tur. Bunlardan birinin başkanlı
ğına Beledıye şirketler komıseri 
İsmail Hakkı, diğerininkine bay
tar müdürü Esat tayin edilmişler
dir. 
Beşıktaş kazasında ferdi vergi 

tadilatına 938 haziranında başla
nılmıştı. Beyoğlunda da bu sene 
haziran birde başlanacaktır. 

~vrupay.a 
Gönderilecek 
Talebe 
Dün n1üsabaka imti. 

hanları başiadı 
Muhtelif Vekaletler hesabına 

Avrupaya tahsile gönderilmek ü
zere bütün liselerden 300 talebe 
namzet gösterilmiş ise de gönde· 
rilecek talebe adedi cl9, olduğun· 
dan bunlar arasında ancak cpek· 
iyi• derece alanların tnsnüe tabi 
tutulması kararlaştırılmıştır. 

Bu karar üzerine şehrimizde 

C'pekiyh derece ile aynlan 100 ta
lebenin imtihanlarına dün Per
tcvniyal lisesinde başl:ınmışbr. 

Ayrıca dün Ankarada cGa:r.i Li
sesi> nde de bir grup talPbcnin 
imtihanları yapılm!fır. 

Frengi mücadeles• 
Sağlık ve Sosyal Y nrdım Ba

kanlığı firengi mücadelesine çok 
ehemmiyet vermektedir. Bakan
lık bu cümleden olmak üzere U
şak ve Kars'ta f ırengi taraması 

yapmakta ve Alucra ile Giresun
da da mevzıi firengı mücadelesine 
baslamıı;; bulunmaktadır. 

_ Ben, sana rengin fenadır 

demiyonım kızım... İlk olarak 
efendimizin huzuruna gidiyor -
sun, her halde şöyle bir parça sür, 
sürüştürüvcr ... 
Çcşmiab; toy olduğundan her 

ne de olsa fazla kurnazlık bil -
miyordu? Aç1kça mukabele etti: 

- Peki amma; Dilşadın yüzüne 
baktım, hıç allık ve düzgün yoktu. 

Arzıniyaz, Çcş:mi5bın bu sözle
rine hayran olmuştu. Bu kız çok 
akıllı idi. Zaten hazinedarın iste
diği de bu kıskançlık değ11 miydi. 

Demek; Çeşmiabı, tahrik etmc-
ğe lüzum yoktu. Kız daha ilk ak
şamdan itibaren her şeye dikkat 
etmiş .. : 

Bilhassa; Mat güzelin Padişah, 
nezdindcki mevkiine göz dikmişti. 

Öyle ise; Çeşmiiıb, ne yapıp, ya
pıp mat güzele galebe çalmak için 
her şeyi yapacaktı. 

Kızı, fazla tahrik etmek için 
kendi zamirinı ifşa etmeğe lüzum 

Bahçıvanlar, sebzeciler, 
ye m i şc i 1 e r d i r 

Yaeal(lar ve 
muaşeret 

Halk filozofu 
Dünkü gazetelerde şöyle bir ha 

vadis vardı. •Yolcuların trend o 
pijama ile gezmeleri menedilmiş
tir ... 

Cemiyet sebze halinin açılmasını 

arşıhyor 

Şu havadisi okur okumaz, ba1.ı 
kendini bilmiycnlcrin insanı ııc -
lerc mecbur ettiğine aşacağı gc
li~ or. Traımaylarln •tül~iirmc~ 
,Sigara içmek memnudur.• Şeklin 
deki yasak ta bu ne\'İdcrtdir. Çiin 
kli tükürmek her ycı-dc ayıp si -
gara içmiycnlerle knı>alı bir yer
de bulunuldu~ uım.ın onları ra
lıntsız etmemek yalnız tram\'aydn 
değil h~r yerde :riayeti elzem \Jir 
kaidei nezakettir. 

memnuniyetle 
Birbirine çok yalun, sıkı bir ir

tibatı olan, bahçıvan, yemişçi, ve 
sebzeci esnafını kendi çatısı altın
da toplıyan Bahçıvanlar Cemiye
ti, Küçükpazarda, meyva haline 
yakın bir yerde bulunmaktadır. 

Cemiyetin umumi katibi ile kcr 
nuştuk. Umumi katip Yusuf Sü
rer cemiyetin faaliyeti bakkmda 
izahat vererek şunları söyledi: 

- Cemiyetimiz 923 te kurul
muştur. Uhdesine düşen vazifeyi 

. başarmak için büyük bir al!ıka ve 
gayretle çalışılmıştır ve çalışıl

maktadır. (4000) esnafımız oldu
gu bizce muhakkaktır. Fakat bu
na ragmen mukayyet fızamız an
cak (2000) kişiden ibarettir. De
mek oluyor ki kayıtlı bulunan a
zanın bir mısli kayıtsız olarak ic
rayi faaliyet etmektedirler. 

Bunun da sebebmı şu suret.le 
hülasa edelıilirız: Esnafımız derli 
toplu değildir. Eksf'rısi İstanbula 
uznk yerlerde bulunmaktadırl r. 
Bu itibarla onlarla istcadı ımız 'a
kit ve istcdı ımiz kıl al ka
dar olanu;> oruz. Onl r d bu fır· 
sattan isff ecliyo 1 Y k a 
mua) eneı ıh İ) c c t. bı olun cs
mıfın cüzdansız çnlışm muh k
kak kı her cılıetten z rarlı bır · 

şeydir. 

Yollar 
Üstündeki 
Kablolar 

--
Belediye yeni bir 

karar verdi 
Asfalta çevrilecek yol1ardaki 

terkos tesisatı yaya krudırunlan
mn alhna alınmış, :fakat telefon 
ve gaz idareleri ayni şeyi yapma
mıştır. 

Belemiye bu idarelere yeniden 
tebligat yapmıyacak, doğrudan 

doğruya yolların inşaatına başlı-

yacaktır. Ancak, bilahare bu ida
reler tarafından baca açılması i

cap ederse yolun yeniden yapıl
ması masrafı kendilerinden alına
caktır. 

Pamuklarımı
zın ıslahı 

Bir heyet Anadoluda 
tetkikler y:t pıyor 
Pamuklarımızın ıslahı hakkın

da mühim tetkikler yapmak üzere 
Ziraat Umum Müdürü İhsan Abi

din Egenin reisliğinde bir zirai 
heyet memleket içinde seyahate 
çıkmıştır. Heyet şimdi, Tarsus ve 
Mc>rsin havalisindedir. 

Oradan şehrimize gelerek Trak
yada pamukçuluk hakkında da 

~_. __ _ 
yoktu. Ne olur ne olmazdı. 

Belki, bir gün gelir, mat güzel 
de kendisine lôzım olurdu. Yine 
belki, gün gelir Çcşrniab, mat gü
zele söylediklerini SÖ)lerdi. Hep 
bunlar hesabda olan şeylerdi. 

•Hazinedar Çeşmiabı tahrik et
mek ve kızı bizzat hareketlendir -
mek için cevab verdi: 

- Kızım, sen bilirsin ... Lakin, 
DUşadın, allıklı mı, düzgünlü mü 
olup olmadığına dikkat etmek lü
zumunu neden hissettin? 

- Etmez miyim ustacığım? .. 
Efendimizin, en yük.sek gözdeleri 
meyanına girmiş, mevki almış bir 
kızdır ... Her halde; Padişahımızın 
h~una giden şeyler vardır. Bunlar 
da yine her halde bu kızda top
lanmıştır. Bu sebeble; teker, te
ker bunlara dikkat ettim. 

- Aferin kızım; demek, efen
dimiz hazretlerinin dileklerini ye-
rine getirmek için hazırlanmış 
bu1unuyoriun? 

1 

Cemiyet esnafa yardım husu
sunda da mümkiın olam yapmak
tadır. Mesela bu sene {1500) lira 
nakdi yardım yapılmıştır. Bütun 
esnaf cemiyetleri gibi umumi 
hastaneden pek büyük yardımlar 
temin ediyoruz. Hülasa cemiyet, 
her hususta vazifesini im.kan el
verdiği kadar yapmış ve yapmak
tadır. 

Şimdiye kadar büyük bır der
dimiz vardı; bir meyva hali mev
cut olduğu halde sebze hali bu
lunmadıgı ıçin sebze i~lerile ala
kadar esnafımız açıkta bulunu
yorlar, mallanru icabında yağ
mur altında satışa çıknr1yorlardı. 
Dokuz on aydır meyva hali rıhtı
mında yine açıkta fnkat hiç ol
mazsa düz çimento bu satıh üze
rinde satış yapıyorlar. Fakat seb
zecı.l.er "akında bı.isbutı.in selame
te çıkı:; orlar. Meyva halinin :; a
nında yapılmakta olan ve bir, bir 
buçu aya kndar bitirileccı,ri tah
mın olunan l' eni sebze hali binası 
açılınca, bu husu taki t kmıl ih
ti.}aç an kar ılam1 olacaktır. 

Ş mdi artık, esnaf mu bu bü
yuk kolaylı ı temin eden beledi
yemize şükran ve m nn ttarlıgı
mızı sunma ba lıca v zı!c bıli-

yoruz. 

Etiketlert, 
Evsaf 
Y azm1yanlar 

Muva ""aten ceza 
verilmeyor 

Elde mevcut ve mukavvadan 
yapılmış ayakkabıların satışları 

bitinceye kadar ve hiç olmaz.sa 
azami iki 3Y müddetle etiketlere 
evsaf yazılmaması için ayakkabı
cılar İktısat Vekaletine müracaat 
etmişlerdir. 

Belediye, Vekaletin müsbct ve
ya menfi cevabı gelinceye kadar 
etiketlere evsaf yazmamış olan
ları tecziye etmemeğc karar ver
mi_<dir. 

Ölülerin nakli 
mukavelesi 

Elbette ki, sokak ile ev orasın
da bir fark olması icap eder •e 
şiiııhc yok ki, insan )atak odasın 
dnki lfıiıl>nliHği ile herkesin kar -
şısma çıkamaz, bunu bir insanın 
yüzüne karsı öylcnıck bile Ede
ta hir hakaret teşkil etme i i ap 
eder. Çünkii her nklı ba nda \ c 
kendini bilen adamın bunu d~ bil 
mesi Jıizırndır. 

Pnknt §U :rukıırıdnki ha\ adi'>, 
frende pijama giyenlere te duf 
edilmemiş bulun a)dı dhl'ttc ki, 
böyle bir ~ asağn lüzum göri.il -
mcz, hatt5 kimsenin akJınn l ile 
gelmezdi. Fnkat nnc:ıl düsünc iz 
jnsanlardır ki, onlar nF mcll'i ın s 
umumi bir yerde lıerl~c-siu gö ti · 
niindc oyunurlnr ,.c pij m hırını 
giyerler. 

PJUjda ma~ o, y 
pijamn, hnm"mda 
bahtır. Faknt l 
·ınokin gi~mek ne 
c baloyn da hırka ile gitmek o 

derece n) ıptır. Her ) l'rin ],cndinc 
malı sus bir kı) afeti, lıiı· ı~o ttimii 
vardır. 

İçimizde mun:ıscbctsiz ve sn~·gı 
~ı:ı: adamlar bulundukça ~ nrrn dn 
ha garip yas:ıklarln knrsıla m -
ınız mümkündür. 

•Vapurlarda burun karıştır 

m:ık, tramva) larda pashrın.1 ~ e
nıck. sinemalarda çorap c-ıkur -
mnk, sokaklarda yalına~ ak gez -
mck ~ asak edilmiştir... gibi . 
Mua~ereti biiyle nizamlarla öğ

retmek mecburiyetinde knlmnk, 
acıklı §CY ''csseliım. 

HALK FİLOZOFU 

Karataştan tagayyb 
Eden bir mektebli 
Karataş orta mektebi talebe; in

den 15 yaşlarında ve İzmirde 2 in 
ci Karantinada l 77 inci sokakta 
42 numaralı evde oturan Nüzhet; 

Geçen sene Berhnde tanzim e- bündan 15 gün evvel evinden çık 
dilip alakalı hükümetlcr murah- nuş bir daha hanesine dönmemiş 
hasları ve bu arada hükumetimiz tir. Çocuk; mektepte 1 dersten ip 
adma Berlin Büyük Elçimiz tara- ka kaldığı için nilesıni tcrkedcrek 
fından imza edilen ölülerin nakli İstanbula kaçtıtrı zannedilmektc-
hakkındaki beynelmilel iti.lMna- dir. 

menin tasdiki hakkında bir kanun Kendisinin bulunması içın her 
projesi hazırlanmıştır. İtilafna- tarafta araştırmalnr yapılmakta -
me, bir yerden diğer bir yere dı r. 
nakledilecek ölül rin fenni kaide- .,---·---~------
lere ve tedbirlere riayet şartile 
nakledilmelerini ve bütün sıhhi 
tedbirlerin alınma şeklini uzun 
boylu izah etmektedir. 

etüdler yapmak üzere Trnkyaya 
gidecektir. 

- Hiç şüphe etmeyiniz ustam .. 
Hatta; yalnız, saydığım şeyler -
den gayri he.r şeye dikkat ettim. 

- Mesela; 
- Mesela; sazdaki hareketle -

rine; çiftetelli oynayışlarına, ha

DEVREDİLECEK İHTİRA 
DERATJ 

.Tamamı ile lastikten gaz maske
si imalatında ıslahah hakkındaki 

ihtira için alınmış olan 19 Sontc~
rin 1932 tarıh \'e 1492 numaralı ih
tira beratının ihtiva ettiği hukuk bu 
kcıTe başkasına devir \'Cyahut mcv-
kii fiile konmak için icra dahi veri
lebileceği teklif edilmekte olmakla 
bu hususa fazl:ı malumat edinmek 
isteyenlerin Galatada Aslan Han 
5 inci kat 1 - 3 numaralara mür.a-

''ilzdaki işvebazlıklarına ve niha- caat eylemeleri iltın olunur. 
yet; efendimizi bitap kılıp havuz-
dan çıkartmağa sebeb olan halle- Ü!ıkiidar Hukuk Hcikimli6ındcn: 

rine vanncıya kadar... Emine Saniye tarafından Aksa-
Arzıniyaz, Çeşmiabı dikkatle r&yda Sinekli Bakkal, Toprak sokak 

dinlemişti. Bu kız, şeytanı bia - No. 2 de sakine Fatma aleyhine acı
man idi. Nasihat etmeden, tnvsi- lan tescili talak davasında muddei
yelerde bulunmadan muhakkak alcyhanm iknmctgiıhınm nıeçhuli
mat güzelle mükemmelen çarpışa- ) eti hasebile mahkeme ilanen tebli
bilecckti. Sordu: gat icrasına karar vcrılmiş ve tah-

- Peki amm::ı; bak, o ne glizel kikat günü olarak 30/ 11 / 938 çar-
çiftetelli oynuyor.. şaınba gl.tnü saat 14 ycvm ve saati 

- Oynasın ... Benim de oyun - t~hkikat olarak tayin kılınmış ol
lanm var ... Ben de; bu aksam makla muayyen olan giın ve: saatte 
Padişaımdan izin alıp O.}ruyaca- Üsküdar Hukuk Mahkcmcsınc gcl-
ğım... mesi ve dava arzıhaline karşı da 

- Ne oyunlar biliyorsun? tarihi ilandan itibaren 20 gün zar-
- Kafkas dansı... f mda cevap vermcsı lüzumu aynca 

(Devama var) gazete ile ilin olunur. (1106.5) 
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ALMAN -ÇEK ___________ __;:: 

Eski dostlarından 
ayrılan Çekler 

Dü:şmanlarile dost ol-
mak yolunu tuttular 
Yeni gelen Avrupa gazetelerin

de en ehemmiyetle mevzuu bah

solan yeni bir hadise Çekoslovak-, 
y:ı. Cumhurreisi Beneş'in istila et-
mesi oluyor. Buna dair telgraflar 

günü gününe malümat verdiği i

çin bu istifanın nasıl olduğuna 

da r yeniden tafsilat vermeğe lü

zum olmasa gerek. Fakat Doktor 
Bcn<'ş'in çekilmesi yalnız artık o

lup bitmşi bir h5.diseden ibaret 

dcgıldir. Bu çekiliş Çekoslovak -

yanın bundan sonraki politikası i

çın yeni safhalara bir başlaııgıç 

olmak itibarile tazelenen bir ba

his teşkil ediyor. Artık memleke

tini n büsbütün başka bir siyaset 

takıo etmesı lazım geldiğine kıı -
naat getirmiş olan Çekoslovak 

Cuınhurreisi şimdiye kadar olan 

vazı fesini tamamile görmüş .ıi ı..ı

ğuna emin olarak çekilmiş bu -

lunuyor. Evvela gençliğinde bir 

futbol şampiyonu olarak ı'l.·~hur 

olan Beneş, menıleketini Avu3 -

turva imparatorluğundan kurtar -

mak için uğraştı. Umum1 Harb -

den sonra da Avrupanın iler~ 6.'~. 

l<>n dost adamları sırasına geçti. 

Çekoslovakya devletinin kuculma

sında ihtiyar filozof Mazarikle en 

mühim rolü oynamış, nihayet 

memleketinin şu son felaketini 

görmeden ölmüştiir. 

Politika aleminde olduğu kadar 

ilim ve felsefe dünyasında da pek 

tanınmış bir adam olan Mazarik 

"senelerce Beneş'i yanında bir 

arkadaş olarak bulmuş ve niha

yet Cumhurreisliğini ona bırak -

mıştı. Mazarik kitabında Cenabı 

Hakka olan imanından bahsede -

rek ne kadar inanan bir filozof ol

duğunu göstermişti. Kurduğu dev 

letlnin uğramış olduğu parçalan

mak felaketini görmeden dünya -
dan gitmiş olması .Mazarik için 

en büyük bir nimet olarak sayıl -

maktadır. 

Dokjor Beneş'in şahsı böyle bir 
politika için bir engel teşkil edi
yordu. Almanlar onu sevmiyor -
lar. O da bunu biliyordu, çekildi. 

Çekoslovakya bundan sonra ar
tık kendini müdafaa edecek gibi 
değildir. Onun için Alınan nüfuz 
ve tesiri altındadır. Artık Çekos
lovakyanın içindeki ekalliyetlerle 
kavga kalmamış olduğu cihetle 
komşularla da ihtilaf kalmıyacak 
demektir. 

Yeni gelen Avrupa gazetelerin- . 
de Doktor Beneş'in çekilmesi do
layısile bu devlet adamı hakkında 
her tarafta takdir ile bahsedildiği 
görülüyor. Bu cihet böyle olmak-, 
la beraber istikbal için Çekoslo
vakyanın takib edeceği politika 
da tabiatile mevzuu bahsedilmek
tedir. 

İngilizler doktor Beneş'den tak
dir ile bahsederlerken Taymis 
diyor ki: 

Doktor Beneş milletinin menfa
atlerinin kendi düşüncelerinden 

üstün tuttuğunu bir kere daha.gös 
terdi. Çetin imtihana yüksek bir 
cesaretle tahammül etti. Çekoslo-

vakya devleti filozof Mazarik'in 
eseri idi. Politika adamı Beneş ile 
asker Stefanik bu devleti kurmak
ta ona yardım ettiler. Beneş on 
yedi sene Hariciye Nazırlığı etti. 
935 de Mazarik'in yerine geçmek 
üzere bu nezaretten ayrıldı. Be
neş'in zayıf tarafı eski Romanya 
Hariciye Nazırı Titulesko gibi şu 
nokta idi: Bunlar Avrupanın hep 
ayni vaziyette kalmasını istiyor -
!ardı. Halbuki muahedeler deği -
şiyor, eğer başka bir tarzda po -
litika takib etseydi muahedele -
rin Çekoslovakya için bu şekil -
de değişmesi mutlaka lazım gel
mezdi. Beneş'in vatan düşünce -
sile olan ve istilası şüphesiz ki 

Prag ile Berlinin arasındaki mü -
nasebatı daha kolaylaştırmış ola
caktır. Beneş'in çekiliş tarzı her
halde kendisinin memleketi için 
az bir hizmet olmamıştır. 

Işte Tayınis bu suretle keyfi -
yeti hulasa ediyor. 
Aşağı yukarı İngiliz gazeteleri 

hep bu fikirdedir. Fransız gaze -
teleri de Doktor Beneş'den tabii
dir ki takdir ile bahsediyorlar. 

Lakin daha ziyade nazarı dik -
kati celbeden cihet bu istifanın Ro 
manyada nasıl karşılandığıdır. Ro 
manya ile Çekoslovakya küçük 
itilafı vaktile teşkil etmiş olan 

devletler demektir. Bu hususta 
Beneş'in rolü de az ehemmiyetli 
olmamıştı. Romanyadan Avrupa 
gazetelerine bildirilidiğine göre 
Romanya mehafili Doktar Bene
şin istilası karşısında teessür duy 
maktan geri kalmamıştır. Bük -
reşte çıkan Timpul gazetesi bu 
münasebetle şu manalı suali sor
maktadır: 

Acaba Münihte Çekoslovakya
nın ortadan kaldırılması mı ka -
rarlaştırılmıştır? Avrupa sulh 

Çekoslovakyanın fedakarlığına da-,1 
yanmıştı. Fakat şimdi bizzat Çe
koslovakyanın varlığı tehdid edil
mektedir. Macaristan toprak isti
yerek Çekoslovakyayı iki parçaya 
ayırmak ve onun münakaliit yol
larını kesmek istiyor. Lehliler de 
Macarlarla müşterek bir hudud 
istediklerini söylüyorlar. Acaba 
Münihte bunu mu arzu ediyor -
!ardı?. 

Romanyalı gazetenin bu yazıları 
Macaristanın büyümek emeller.f
ne karşı Bükreşin lakayd kalamı
yacağını göstermektedir. 

Doktor Beneş'in istifası dola -
yısile Amerikalıların ne dedikle
rini bilmek faydasız değildir. 

Vaşingtondan Avrupa gazete -
!erine yollanan telgraflardan şu 

anlaşılıyor: Amerika mehafili bil
hassa müşkül olan bir zamanda 
Doktor Beneş'in istilası, memle -
ketin yeni bir politika takib et • 
mek istediğini gösteriyor. Çün -
kü Doktor Beneş'in hala devletin 
başında kalması, Almanlığın Orta 
ve Şarki Avrupaya yayılmasına 

karşı bir engel teşkil ediyordu. 
Onun için Çekoslovakyanın bun
dan sonraki dış politikasında baş
ka bir istikamet tayin edilecektir. 

Hatta Almanya ile Çekoslovak
ya arasında bir gümrük birleş -
mesi bile yapılacağı söyleniyor. 
Henüz buna dair müzakereye gi
rişilmemiş ise de ergeç bu da ola
cağa benziyor. 

Görülüyor ki Çekler yukarıda 
dendiği gibi dostlarından fayda 
görmemişler, şimdi düşmanlarile 

dost olmağa karar vermişlerdir. 

Çekoslovakyanın yeni Hariciye 
Nazırı Roma da elçi idi. Daha ev
vel de Berlinde ve Tokyoda bu
lurımuştur. İtalyanın, Almanyanın 
ve Japonyanın dostudur. Bundan 
sonra Çekoslovakyanın dış poli
tikası Berlin - Roma - Tokyo mih
verinin istediği gibi olacak, Çek
ler kendilerine yeni dosdar arıya
caklardır. 

Hatay' da 
Üç -~yda _ 
Olup 
Bitenler 
Hatayda yeni Adliye teşkilatı ya
pılmıya başlanmıştır. Bu teşkila
ta kazalarda ve ayrıca nahiyeler
de de sulh muhakemeleri teşkil 
olunacaktır. 

Diğer taraftan Antakya polis 
idaresi 3 ayda Antakyada olup bi 
ten vukuatı; bir rapor halinde Ha 
tay Başvekaletine vermiştir. 

Bu rapordan anlaşıldığına gö
re, son 3 ay zarfında Antakyada 
4 sarhoşluk, 23 yaralama ve döv
me, 4 tabanca taşıma, 4 hırsızlık, 
4 otomobil kazası, 2 kereste kaçak
çılığı, 4 rakı kaçakçılığı, l çimen
to, l tütün, 2 havai fişek kaçak
çılığı, kaydedilmiştir. 

Ayni müddet zarfında Antak
yaya 23 mümtaz zevat, 13 gazete-
ci, 120 seyyah gelmiştir. 

-~~~~~~~~~~~~~~~·-~---' 

ramanı, ne de bir hayalin ER UN B R H KA B unlar ne dumanın üç kah- H G "" 1 1 :1\. ~ 
hikayeleşmiş şahsiyetle -
riydi. -----------------------/ 

Üçü de biribirinden güzel, üçü o ç s ı• ı aA h ş 0.. r 1 e r 
de birbirinden oynak, üçü de bi-
ribirinden zeki üç genç kızdılar. 
Çamlıcanın sezonu onların ne

şeli çılgınlıklarile başlar, üç ay 
kAh su başında kah mehtapta çın 
lıyan kahkahalarla sayfiyeye ge
len delikanlıların yüreklerini oy
natırdı, Bu sene, Çamlıcada bam
başka bir hava vardı: 

Daha birinci ayın sonlarında, 

üç komşu köşkün .iç penceresinin 
altında üç delikanlının üç tondan 
akseden sesleri, kitaraların telle
rinde kıpırdıyan parmakların tut
tuğu tempoya uymuş, tıpkı bir 
ilkbahar rüzgarı, bir sevgili nefe
si gibi zincirlenen nağmeler pen
cerelerden süzülmüş, köşkün pan
curları inik yatak odasında naz
lı kımıldanışlarla uyuyan genç 
kızların ninnisi teşkil etmişti. 

Sümra, Ulya, Necla ... 
Sümra, sıcak bir kartopuna ben 

zerdi.. Ilıklığı uzaktan görülen, 
hareketlerinden sezilen sevimli, 
cici bir kartopuna. Ulya, tarla ke
narlarında biten buruk, mayhoş, 
lezzetli kütür böğürtlenleri andı
rırdı ... 

Hani sıcak, bunaltıcı yaz gün
lerinde, kırda susuz kalan genç 
dudakların hırsla kavradıkları, ısı

rılınca ağza mayhoş, buruk bir 
lezzetle hafif bir ıslaklık veren, 
muvakkaten susuzluğu dindiren 
çilek benzeri böğürtlenleri andı -
rırdı. .. 

Necla göz eıkşıyan kızıllığı ka -
narye sarp çizgilerle süslü, dik baş 
lı, dik duruşlu bir lfıleydi sanki ... 

Hani göz okşıyan rengi, süsle -
ri, kokusuzluğunu özür saydırmı
yan çiçekler Kralı Canfes alı bir 
liıle ... 

Necla, Sümranın köşküne gir -
mek için bahçe kapısından geçer
ken, omuzundaki sadefli yayın bir 
ucu parmaklığa takıldı. Genç kız 
birdenbire durakladı. 

Verandada, arkadaşım karşıla
mak için bekliyen Sümra ellerini 
çırptı, haykırdı. 

- Borcun var Necla ... 
Dik duruşu içinde yayının ucu

nu parmaklıktan kurtarmıya uğ
raşan genç kız billı'.ir bir kahka
ha kopardı: 

- Borcum değil, amma sana 
müjdelerim var. 

- Haydi bekliyorum ... Gel! .. 
Necla, koşa koşa arkadaşının ya 

nına gitti... 

• • 
- Öyle ateşli bir dil kullan -

mış ki, Sümra, vallahi okurken 

utancımdan kıpkırmızı oldum. 
Ulya, elindeki tarafı yırtar gibi 

açtı, içinden çıkan kağıdı arkada
şına uzattı. 

- Al, dedi, oku bak neler yazı
yor. 

Sümra kağıdı almadı, arkada
şına cebinden çıkardığı bir kağı
dı uzatırken ilave etti: 

- Sen de bunu oku bakalım. 

Herhalde benimki de seninkinden 
naha az ateşli değil... 

Artık nişa$nacaklardı. Fa -
kat, üçü de nişan şartını bir ok a
tışı müsabakasına bağlamışlardı. 

Necla, Sümra, Ulya, birer ağaca 
dikilecek hedeflere atılacak okla
rın isabeti ile kendilerine seçtik 
!eri eşlerle nişanlanacaklar, son -
ra çilte değil; üç başlı bir düğün 
yapılacaktı. Şimdi, biribirinden 
çetin ve genç üç delikanlı, Çam -
lıcarun serin gölgeli çam ormanın
da her. gün okatma ekzersisleri 
yaparlarken genç kızlar da boş 

durmuyorlar, kalp şeklinde seç -
tikleri hedeflere durmadan ok atı 
yorlardı. 

• • İmtihan çok çetin oldu ... Birer 

çam ağacına dikilen küçüciık 
rek şekillerine bir sürü ok 

dı, Sümranın ni,anlı naınzedı 
zi, ilk atışta ok, lef~ yaP 

dı, ağacın arkasın •. ~- Juran 

!ısını koluna taktı, ikincisi 

de az bir farkla hedefe isabt1 

tı, üçüncüsü Vahdet ne taliSİ' 
çocukmuş, attığı üç oku da b 

yerine ağacın sert gövdesin1 · 

tırdı. Fakat onu da mahzuıt • 
madılar, sonradan atıcılığıll' 

!etmek üzere verdiği şalışlll' 
dile onun da nişanlısuu yari 
raktı,Iar. 

• • 
Nişanı düğün takip etti, Q 

canın üç seçme kızı üç nıüO 

delikanlı ile evlendiler .•. 

Ne dumanın üç kahrJ 

de bir hayalin hikiıyeleşıııil 

kül o!mıyan bu üç silahşörle' 
di, üç çilt mes'ud silahşör di: 
nılıyorlar ... 

!111 ..................................................... ~ 

Bu akşam 
MELEK 

ve 
İPEK 

Sinemalarında 
K o N T E S 
VALEVSK~ 

GRETA GARP~ 
CHARLES eove 

hususi koltuk vardır. IPEK'te ıoı:I 142 kişi Türkiyeye, 5 kişi Mısı- 1 
ra, 2 kişi Amerikaya, 1 kişi Yuna 
nistana 1 kişi Habeşistana, 4 kişi 

Ol'!tkat· Bu gece için MELEK'te loca kalmamıştır. Pek az 
t\ , ve hu>us! koltuklar satılıyor. 

MELEK V<' ll'EK rişeleri bugün sabahtan itibaren açıktır. Telefon Melek: ~0868 !Pek: 447&a 

de Filistine gitmi5tir. liı•••••••••••••••••••• .. 

Fakat yeni ihtiyaçlara göre ye

ni adamlar lıizım geliyor. Beneş 

ayrılırken milletine veda için söy 

!ediği nutkunda Çeklerin feJaket 

ile aklını kaybetmiş adamlar ol -

madığını hatırlatarak r • .leketi 
yaşatmak lazım geldiğini söyle -

mişlir. Şu halde Çekoslovakya 
parçalandıktan, Almanlar Alman 

ya ıle, Macarlar Macaristanla, Leh 

ler Lehistanla birleştikten sonra 

geriye kalan ve Çe,koslovak dev

letini yaşatmak için hayatın yeni 

iartlarına uymak lazım geliyor. 
~ ................................ """'""!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!' ........... !!!!!!! ......................... _.. ............................. .,,,,..""""' ...... .,,,,.. ..... !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!""""'!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ............ !!!!!!!!!!!!!!~ 

Bu yeni şartlar şöyle hulasa e

diliyor: Bütün komşularla iyi ge

çinme. Başta Almanya olduğu hal 

de Çekler şöyle acı acı düşünerek 
bu kararı vermişlerdir: 

- Dostlarımız bizi bıraktı. Bun 

dan sonra biz de düşmanlarımızla 
beraber olalım!. 

- -~~..=...,.,;;;,,;;;;;;;;;;;;::~ 
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Diye söylendi söylendi, 
- Ne yapmalı! ... 
Diyerek içini çekti. Ve .. nihayet ilk söylediğini 

bir daha tekrarladr: 
- Ben de giderim ..• ... 
Güneşli bir sabah. 
Pazar sabahı! 

Mükemmel bir sabah 
Bebek bahçesine doy u yürüyüş! 
Hazır !ıklar ... 
Garsonların telaşı 

Pazar hazırlıklar!, 

Bugünün eğlentilerine hazırlık! 
Refik, bahçenin önünde bir sanive durdu. Dü

şündü: 

- Nereye gideyim?. 
Aklından birçok şeyler geçti: 
- Birkaç gün Nadide kalırım! 
Bir pansiyona giderim, 

Hemen bir matbaada çalışmıya başlıyayım. 
Bir taraftan da ·Ahmed Fikri> nin istediği ha

tıraları yazarım! 

Adam sende böyle sütsüzlere minnet mi ede-
ceğim?. 

Yeter işte bu kadar karı kocalığımız! 
Utanmaz kadın biraz da yeni aşığile yaşasın! 
Zaten, bunun böyle olacağı malumdu. 
Beni istiskal ediyor ki evden çıkıp gideyim!. 
Giderim ne çıkar! ..................... 

Edebi Roman 
·No. 131 

Zaten, ben memnun değilim ki .. 
Bahçenin demir parmaklığına iyice abandı, 

gözleri garsonun masaları indirip bindirmelerine. 
yerlerin süprii.lmesine takıldı. 

na! 

Tekrar daldı. Fakat, bu sefer aksine fikirler: 
- Pişkinlik bende kalsın!. 
Çabucacık istiskale uğrayıp çekilmek daha fe-

Nimet, Refiğin kolay kolay koca olmadığını 

bildiği kadar kolay kolay atlarnı)(;l.cağıru dıi. bilme
lidir. Bu, benim izzeti nefsim! 

Bakalım bu iı).adın sonu hangi yola çıkar! 

Ve .. bu fikirde ısrar ederek bahçenin kenarın
dan ayrıldı, ileriye doğru yürüdü, küçük Bebek yo
luna saptı. Birkaç gündür düşündüğü, fakat, ihmal 
ettiği şeyi yapacak! Ferhundeyi arıyacak! Merali 
arıyacak. İkisinden biri. Hangisi karşısına çıkarsa!. 

* 

Yazanı 
Etem izzet BENiCE 

Tekrar gözlerinizin önüne getiriniz: Dış kap
lamaları ormanda yaşıyan yetmişlik bir acuzenin 
dişleri gibi küf tutmuş köhne ve koskocaman bir 
ev! Büyük bir bahçe ... Sık, yemyeşil ağaçlar için
de. Şehirden, denizden, gözden ve herkesten uzak! 
Bir dağın yamacında ve .. Bir yabani gibi vahşetinin 
kaarında! 

Bu evi hatırladınız değil mi?. ki, burada bir ana 
öldü, burada bir oğul ıztırabla kardeş oldu, burada 
bir karı orospu çıktı, burada bir çocuk piç doğdu! 

Ve.. bu ev yıkıldı! 
Refik, bütün bu acı hatıraların zihnine soktuğu 

kin kundağı ile gözleri yaşara yaşara geldi, kapının 
önünde durdu, elini zile attı: 

- Acaba, şimdi kim oturuyor?. 
Bu sual ve .. bu tereddüd ki, onu bir !Ahza dü

şündürdü ve kapıyı çalmaktan menetti: 
- Ya bir abancı ıkar da ..• Ne isti orsun7. 

Derse! 
Ya kapıyı açmazlarsa .. 
Ya hiıliı Ferhunde içeride ise?. 
En çok korktuğu: Ferhunde. 
Zannediyor ki: Ferhunde bahçede .. 
Zannediyor ki: Ferhunde kapıyı açacak-·~ 
Zannediyor ki: Ferhunde ile yüzyüze ve 

karşıya gelecek! 
O zaman dehşetnak bir hayal zihnini tı.r~ 

yarak gözlerinin önünflen süzülüp geçiyor. le~ . .' 
hunde bahçededir. Havuzun kenarında ve b~ 
çam ağaçlarının dibinde yeni kocasile yanak ~ 
ğa, ba~başa oturuyor. Dalgın ve pürgaşiy. 1' 
iişikane nüvazüşlerle yüzünü, saçlarını okşuyof· 
şuyor; arada bir dudaklarından, yanaklarıııd9~ 
püyor ve.. anlatıyor. Bu, esnada kapı ç~ 
Ferhunde: 

- Bu da kim?. 
Diye dudaklarını büküyor, kocası: 
- Ne münasebetsiz şey!. ~ 
Diye yüzünü ekşitiyor, aşk ve şehvet . J 

!erinin hümma karışık bir anında rjjhatsız e<Jilıf 
ne kızıyor. ve .. Ferhunde, söylene söylene lc 
koşuyor. 

- Kim o?. ti' 
Diyerek kapıyı açıyor. Karşısında Refilc J 

tiyi görür görmez yüzünü daha çok ekşitiyor• 
yor, sinirleniyor, 

- Ne münasebet ... Ne münasebet?. 
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H!nddnburyun bu sözü uğruna Almanlar şiddetli bir harekete 
geçmişlerse de Neticede mütarekeyi istemeğe mecbur olmuşlardır. 

Fransa Hariciye Nezareti, se -
vimli artiste: •Yabancı memleket
lerde Fransa lehine propaganda 
yaptığı için• Lejyon Donör nişa
nının şövalye rütbesini vermiştir. 

Yirmi sene evvel umum harbin 
nasıl nihayete erdiğini anlatan 
İngiliz gazetelerinin neşriyatını 
cSon Telgraf• dün de hulA.sa et
mişti. Makedonya cephesinde 

Bulgarlara karşı umumi taanız 
için İngiliz, Fransız ordularının 
başkumandanı olan general Fran
şe Despire bir plan hazırlamış _ 
tır. Bu planda İngilizlerin ve Fran
sızların ve Sırblarm rolleri ta in 

edilmişti. Sırbların ne halde :ı _ 
dukları daha evvel anlatılmıştı. 
Fakat memleketlerinden çıkmış 
olan Sırblar ne bahasına olursa ol
sun hari>ederek biran evvel düş

~~na galib gelmeği ve Sırbistan~ 
donmeği düşünüyorlardı. Sırb _ 

!ardan 125,000 kişilik bir ordu ha
zırlanarak Fransızların, İngiliz -

lerın emrine verilmişti. Bir za -
manlar Fransızlar, İngilizler Ma

;edonya cephesinde herhangi bir 
aarruza geçmek meselesinde bü-

yuk bir ihtilaf içınde kalmışı dı 
Fransızlar taarruz fı"k . d ar . . rın e idi _ 
!er. Ingilizler bunun .. .. . .. ıçın zamanı 
munasıb gormüyorlardı E 
İ .. · sasen 
ngılız erkanıharbiyesince Ma _ 

kedony~ cephesinden pek d 
oeklenecek büyük b. . e 
H b. ır ış yoktu. 

a~· ın mukadderatı orada tay· 
edlıecek değildi. Fakat İng·ı· ın 
dul ı ız or

arının k . umandanlığına ta in 
edılcn General Milen .. Y. 
şunmed"'. . boy le du _ 

ıgını Londradak" l"k ıaaadar 
makamlara bildirmış· 

' son derece 
ısrar etmiş ve hazırlıklar .. 

ı gore • 
rek taarruza karar vermişt· H b ı. ar-

ııı son senesı.. Yani 918 sen . 
e 1"1- esı 
Y u unde taarruza geçildi. Buun 

nasıl bir netice verd"". d"" 
ıgı un yazıl-

mıştı. Fakat Fransız ve İngiliz ve 
Sırb ve Yunan - ünk"" .. . ç u artık Yu-
nanıstan da h b . ar e gırmişti - ordu-
larının hepsine başk 
1 F umandan o -
an ransız generali Fr . , . anşe Des-
pıre nın hazırladıg" ı plan" Un a ge ce· 
bunda en mühim rol S bl ' 

·1 · · ır ara ve-
rı mıştır. Bulgarlarla d ..... 
. . oguşmek 
ıçın içleri yanan Sırb! k . . arın en. 
dılerıne verilen rolü çok . . 

ıyı ya-
pacaklarına emniyet vardı. Harb 

sahnesinin ne vaziyette olduğuna 
daır tafsilata girişmek sözu"" 
tır Fak İ . . uza-

. at ngılız gazeteleri bun-
dan tam . . 

yırmı sene evvel olan 
bu ı "d· 
yaşı:~r~atı bugün hatırlatırken 
hi . hatırlatır ve o zamanı 
. ç bılmiyen gençlere öğretmek 
ısterkcn !ar ŞU noktayı kaydediyor _ 

. Gerek Sırbların, gerek kar -
şılarındaki Bulgarların topçuluk 
ıtıb<tnle bü vük ku ti . vve erı voktu. 

Topçuluk itibarile asıl mühim 
kuvvet İngiliz ordusunda idi. Fa
kat Bulgarların bulunduğu yer 
yoksektt. Öyle ki 5,000 ile 7,000 
kadem yükseklik arasında idi. 

Sırblar için Bulgarlarla döğüş -

mek üzere buralara kadar çıkmak 
lazım geliyordu. Fakat Sırblar 

kendilerinin hiçbir engel karşı -
sında durmıyacaklarını söylüyor
lardı. Bulgarlarla çetın bir mu
h~rebeye tutuşmuşlardı. Yirmi 
dort saat süren devamlı bir top 
ateşinden sonra Sırblar siperle -

rinden çıkarak kendi bulunduk .. 
ları yerlerden yukarı mevkilerde 

tutunmuş olan Bulgarlara karşı 

bi~ hücuma girişmişlerdir. Asıl 
hucum ikinci Sırb ordusuna bı
rakılmıştı. Buna iki de Fransız 

fırkası iştirak ediyordu. Bu hü -

cum çok şiddetli olmuş, iki taraf 
birbirine acımak nedir bilmiye

rek döğüşmüşlerdir. Sırblar ya bu 

harbi kazanmak veyahud da sağ 

kalmamak üzere döğüşüyor!ardı. 
Nihayet bu kanlı muharebenin 

sonunda Sırblar yüksek mevkileri 

ele geçirmişler, Bulgarlar için de 
geri çekilmekten daşka yapacak 

bir şey kalmamıştı. Sırblar içiı 

bundan sonra Bulgar ordusunu 
takib etmek vardı. Netice Sırblar 
için çok mühimdi: Çünkü artık 

kendi topraklarına ayak basmış 
oluyorlardı!. 

Buradaki heyecanı tasvir et -
mek mümkün değildir. Artık Sırb
lar birbirlerini kucaklıyor, artık 

kimse bulunduğu mevkide kalmı
yor, Fransız ve Sırblar arasında 
heyecanlı bir tebrik ve sevinç sah
nesi kendini gösteriyordu. Hep bir 
ağı~dan Fransızların Marsiyyez 
milli şarkısı sövleniyordu. 

Makedonya cephesi harekatı -

nın umumi harbin neticeleri ü -

zerinde mutlaka tesirini göstere
ceğini ileri sürenler yanılmanuş
tı. Çünkü Bulgar cephesi yarılmış, 

Bulgarların bir daha kendileri -

ni toplamalarına imkan verilme

miş, Bulgarlar mütareke isteme

ğe mecbur kalınca vaziyet baştan 
başa değişmişti. Alman orduları

nın meşhur kumandanı Mareşal 

Hindenburg Makedonya cephe -

sinde bu neticeyi gördükten son

ra General Ludendorf'a şunları 
yazıyordu: 

- Makedonya ı;ephesi yarıldı. 

Bizim garb cephesindeki ihtiyat

larımız da z.ııyıflamıştır. Make -

donya cephesinin ayrılması ıize
rine bu ihtiyatlrın zayıflaması za

ruri oldu. Şimdi ortada insanın 

aklı ve muhakemesi dairesinde 
kabul edilecek şey ancak şudur: 

Düşmanlrımızdan sulhu zorla al

mağa çalışmalıyız. Yani siliiha 
müracaat ederek almalıyız. Bunun 

için de en doğru yol l)arbi sımsıkı 
bir hale getirmektir» 

Paris gazeteleri, Fransız artist
lerinin en meşhurlarından Moris 
Şövalyeye, Lejiyon Dönor nişa -
rı,ı verildiğini yazıyorlar. 

Sevimli san'alkar, 12 yaşında ye
tim ve hayatını kazanmak mecbu
riyetinde kalmıştı. İlk evvel bir 
çilingirin yanına çırak girdi. Hem 
çalışıyor, hem ~arkı söylüyordu. 
Umumi Harple asker oldu. Yara
landı ve esir düştü. Harbden son
ra müzik hollerde şark söylemiye 
başladı. Ve büyük bir şöhret ka
zandı. Sesli sinemada da büyük 
bir muvaffakiyel gösterdi. Holi -
vuda gidişi ve orada kazandığı 
muvaffakıyet hatırlardadır. Fran 
saya avdetinde Avrupa turnesine 
çıktı. 

Moris'in gittiği yerde hüsnüka
bul gördü, alkışlandı. Yüksek 
ruhlu artist şöl>ret ve milyonlar 
kazanınca eski arkadaşlarını u
nutmadı. Onlar için (Moris Şöval 
ye dispanseri) ni tesis etti. 

Moris Şövalye, son zamanlarda 
(Paris - Suar) gazetesinde maka
leler de yazmıya başlamış, lisanı 
kadar kaleminin kuvvetli olduğu 
nu isbat etmiştir. 

öldükten sonra zengin 
olan kad"i.n I .. 

6ö1la kı~mete us dersiniz?. 
Hayatında, rüyasına giren şeyler 

Ö~ÜmJnde hakikat oldu! 
Tayyare pıyangosuııun 25 inci ı 

tertibinin son keşidesi dün öğle
den sonra başlamış, bugün saat 10 
da nihayet bulmuştur. 

İkramiyeleri çok dolgun olan 
bu kcşidenin talililerinin büyük 
bir kısmı bilhassa şehrimizde bu
lunmaktadır. 

200.000 liralık ikramiyeyi kaza
nan 14606 numaralı biletin 4 par
çası şehrimizde satılmış bulun -
makta talililcri de, Cihangirde o
turan Küçük Bayan Sofya ile Bay 
Salahaddin, Bay Bedri ve Bay Mür 
tezadan teşekkül etmektedir. 

Bu parçalardan Bedriye ait o
lanı Nimet kişesi, Mürtezaya sa
tılan parça Tunçay kişesi ve Bay 
Salahaddine satılan da Karaköy -
deki Uğur kişcsi sahibi Bay Ömer 
tarafından verilmiş bulunmakta

dır. 

Bunlardan bilhassa uğur kişesi 
sahıbi Bay Ömerin sattığı bilet tu 
haf bir macera da geçirmiştir. 

Bay Ömer kendisinden devamlı 
bilet almakta bulunan Bayan Mela 
hat ismindeki kadına son keşide-
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nin biletini daha 28 gün evvel ver 
miş, 20 gün evvel.de Meliihat has 
talanarak ölmüştür. Meliihalin Sa 
!iihattin ismindeki oğlu varisi bu
lunduğundan Nişanlaşında Topa
ğaçtaki evi anasının ölümü üze -
rine terketmiş, ökçe fabrikasında 
çalışarak hayatını kazanmıya de -
vamda bulunmuştur. 

Dünkü keşidede 200,000 liralık 
büyük ikramiyenin bu talili müş 
terisine isabet etliğini gören U -
/;1\Jr kişesi sahibi Bay Ömer der -
hal bir taksiye atlamış, paraları da 
yanına alarak Meliihatin Nişan -
taşındaki evine gitmiş, fakat ora
da müşterisinin öldüğünü öğre -
nince doğruca Salahattini bul -
mıya koşmuştur. 

Saliihattinin bir şeyden mnlıima 
tı bulunmadığından Bay Ömerin 
müracaatını heyecanla karşılamış 
bileti bulmak üzere terkettiği eve 
gitmişlerdir. 

Her tarafı arıyan Bay Salahad
din nihayet annesinin metrükatı 
arasında bir sandıkta bulunan es
ki mecmualar, kitaplar, arasında 

bir siyah kaplı defterin içinde bir 

çok biletler bulmuştur. Bu zama -
nı geçmiş biletleri tehalükle ka
rıştıran bayi ve müşteri nihayet 
14606 numaralı bilet parçasını ele 
geçirmişlerdir. 

Bay Ömer bileti almış, müşte -
risine derhal paraları saymış ve 
oradan ayrılmıştır. 

Kendisini bu sırada ziyaret e -
den bir muharririmize bu keşide 
nin ön talihlisi Bay Salahattin ez
~ümle şunları söylemiştir: 

- Zavallı annemin ölümü yü -
zünden tahassül eden kederi Bay 
Ömerin bu beşaret haberi teselli 
etti. Şimdi bu para ile bir ökçeci 
dükkanı açmak lasavvurundayım. 
Uğur kişesinin ismile mütenasip 
bu harekeli beni de birçokarı gibi 
zengin etti. 
Ayrıca 40,000 liralık ikramiyeyi 

kazanan 3373 numaralı biletle 20 
bin lirayı kazanan biletin bir par
çasını da Matmazel Mari ile Sey
feddine satan Uğur kişesi sahibi 
Bay Ömerin bu kcşidcde birçok 
kimselere daha ikramiyeler tev -
di ettiği söylenmektedir. 
Diğer taraftan Kurtuluşta otu 

ran Bay Mürtezaya 200,000 liralık 
bir biletin bir parçasını salan Tun 
çay kişesi sahibi Bay Hamdi Ba
kırcıoğlu da 20,000 ve 15,000 lira 
Jık ikramiyeleri 70000 liralık bir 
mükalatı da kişesinden tevdi et -
miştir. 

Her keşide de birçok talililere 
muhtelif ikramiyeler tevdi eden 
Eminönündeki Nimet kişesi de bu 
keşidede biri en büyük ikramiye 
olan 200,000 lirayı Bay Bedriye ver 
miş, 25,000 liralık bileti de tütün 
Yorgiye satmıştır. 40,000 liralık 

bir ikramiye ile diğer muhtelif 
ikramiyeleri de ayni mahalden 
satan Bayan Nimet müracaat e
den müşterilerinin ikramiyeleri -
ni derhal gişede yüzlerce seyirci ö
nünde derhal vermiş, ve resimle -
rile biletlerini de kapının önüne 
asmıştır. 

En fazla bilet satan Uğur kişe
si sahibi Bay Ömer ile Tunçay ki 
şesi sahibi serbayi Hamdi Bakır
cıoğlu ve Abla namile maruf Ni
met ablanın kişesi önündeki kala 
balık izdiham şeklinde görülmek 
tedir. 

Esrarı çı gınlığın sonu 
Denizden çıkarılan cesed 

kime aidmiş? 
Geçen haftanın sonunda, Mar

si!ya açıklarında balık ?vlıyan ba
lıkçılar ağlarını çektikleri zaman 
derin bir hayret ve haşyet içinde 
kaldılar: Ağın torbasında tdP«iıh 
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etmış, tanılamıyacak hale ~;e!ıniş 
bir cesed vardı. 

Bu ekseriya vaki ob.n bir ~ey
di. Akıntılar, daima denizde bo
ğulanların cesedlerini sahile a -
tardı. 

Balıkçılar derhal zabıtaya ha
ber verdiler. Cesed morga nak . 
!olundu. Gazeteler yazdı, resmi
ni koydu. Bir hafla evvel kaybo
lan P. L. M. şimendifer kumpan
yası memur !arından birinin ailesi 
cesedi görünce tanıdı. Cesed, er
tesi gün defnolunmak üzere ta -

buta konuldu. Bu sırada morg 
bekçisine bir genç kız müracaat 
etti: 

- Cesedi görmek istiyorum. 
- Ailesi tarafından tanıldı. P. 

L. M. kumpanyası memurlarından 
biri olduğu anlaşıldı. 

Genç kız tereddü detti, bozu • 
!ur gibi oldu. Sonra: 

- Eşyalarını, mesela saatini ol
sun göremez miyim? ... Bekçi, genç 

kızın ısrarı, ve sadasındaki heye
can karşısında arzusunu yerine 
getirmekte bir beis görmedi. Genç 
kız, ufak tefek,adeta çocuk deni
lecek bir halde idi. Dizleri ve ipek 
bir örtü ile örttüğü çenesi titri -
yordu. 

Bekçi, dolabı açtı ve bir 11\a 
deni saatle bir tütün tabakası çı
kardı: , 

- İşte, dedi. Üzerinde bulunan 
şeyler .. 

Genç kız büyük bir şüpheden 
kurtulmuş gibi. 

- Bunlar değil! .. Bunlar değil!.. 
Diye bağırdı. Ve morgdan çıkıp 

gitti. 
Bekçi, bu ziyarete fazla ehemmi

yet vermemekte haklı idi. Her gün 
müracaat edelnler arasında buna 
benzerleri pek çoklu. Kendi ken
dine: 

- Çocuk denilecek bir kızcağız. 
Diye söylendi ve piposunu yaktı. 
Bekçi, Marsilya sokaklarında, 

adi barlarında dolaşan eğlence 

kızlarının en marufu olan {İrma 
La Ruken) i tanımıyordu. Fakat 
bütün Marsilya çapkınları onu bi
liyorlardı. 

Kısa boyu, kızıl saçları, çil yü
zü, ince ve yukarıya kıvnk üst 
dudağı halindeki serbesti ile der
hal kendini gösteriyor, dikkat na
zarı üzerine çekiyordu. 

İrma'nın şöhreti, sekiz yaşında 
iken başlamıştır. O tarihde, be -
!etliye operasında, - evet, beledi -
yenin resmi dairesinde - Sahneye 
çıkmıştı. Oynadığı çocuk rolü, se
yircilerin ~k hoşuna gitti. Ve bu 
kızıl saçlı afacanı uzun müddet 
alkışladılar. Şettan gibi bir kızdı. 
Sözleri, tavırları ile herkese ken
dini sevdiriyor, herkesi güldürü
yordu. Davudi ve çok güzel bir se
si de vardı. Söylediği şarkıları 
Dinleyenler: 

- Yazık, diyorlardı. Bu kızı 
konservatuvara vermeli. .. 
İrma, on üç yaşında iken husus! 

cemiyetlerde, hayır müesseseleri 
tarafından tertib olunan müsame
relerde şarkı söylüyordu. 

_B _o n_n_i ..:!-y e_r_..:....;o r...;.:m..:...:a:....:..:n:..:..ı .:..:...;n d~a~i n~s~~a.!.!.n~a .!l 
Haydutlar beyaz bir otomebil 

ile uçar gibi kaçıyorlardı 
Otomobil devrildi: Birisi yaralandı. ötekiler 
ahalinin iştirakile haydutİarı arıyor. 

ortada yok! Jandarnıalor, 

İNSAN AVI - Sabah, saat ye
di. Mant sokaklarından geçenler, 
beyaz renkli bir otomobilin uçar 
gibi gittiğini, içerisinde üç kişi • 
nin bulunduğunu gördüler. 

Otomobil, kasabanın dışarısına 
çıktı. Fakat, birdenbire devrildi, 
tersine döndü. 
Kazayı gören yolculardan iki 

kişi hemen yardımlarına koştular. 
Bunlardan birisi ifadesinde: 

- Her üçünün de öldüğünü zan 
netmiştik. Birkaç metre yaklaştı 
ğımız zaman birinin, olomibilin 
yanında kanlar içinde yattığını 
gördüm. Arkadaşları yanına koş
tular. Yüzü, gözü ve elleri kan i
çinde idi. Yaralı otuz yaşlarında 
kadar vardı. Yardımda bulunmak 

istedik. Arkadaşları reddettiler. 
Ve birdenbire, yolun kenarında
ki hendeği atladılar, ormana dal
dılar, kayboldular. 

Yaralı, sallanarak yürüyordu. 
Ormana girmiye çabalıyordu. J an 
darmaya haber verdik. Derhal 
geldil~r. Ormanın içerisine girdi -
!er. Ve yaralıyı buldular. Kara -
kola getirdiler. Yaralı, isminin Lüi 
Döladiye olduğunu, otomobilde 
bulunanların kim olduğunu bil • 
mediğini söylüyordu. 

Jandarma kumandanı, bütün 
jandarmaalrı ormana gönderdi. A
halinin muavenetile, kaçakları a
rattırıyor. Kazaya uğrıyan otomo 
bilin Paristen çalındığı tes,ııit o
lunmutur, 

Küçük yaşında yetim kalan bu 
küçük kızı, ihtiyar bir teyzesi hi 
mayesine almıştı. Tabil sokakta 
büyüdü. Kendi yaşındaki çocuk -
!ar mektebe devam ederlerken o 
sokaklarda şunun bunun kuca
ğında dolaşıyordu. Bir aralılyso
kak satıcılığı da yaptı. Müşteri
ler, onun alaylı sözleri karşısında 
gülüyorlar, sattığı şeyleri alıyor
lardı. İrma, nerelidir, kimin ne
sidir? .. Bunu bilen yoklu. O, tam 
manasile bir sokak kızı idi. Ömrü
sokakta geçiyordu. Sokakla, bah
çesinde dolaşan bir köşk sahibin
den daha serbest ve geziyordu. 
Bir köşk sahibinden daha serbest 
geziyordu. On dört yaşında gelıf 
kaldı. Bir kız doğurdu. Kimden? 
Bu da meçhul. Bunu kendi de bil
miyor ... 
İrmanın hayatla uğradığı ilk 

felaket bu doğurma hadisesi ol
muştur. Çocuk dilsiz ve sağır idi. 
Bunu tabii yanında bulundura
mazdı. Teyzesine bıraktı. Saçları
nı kesti, sokağa devama başlad• 
Yaz, kış demiyor, gece yarılarına 
kadar dolaşıyor, müşteri arıyor
du. 

Öğle oldu mu sokağa çıkıyor, 
ancak gece yarısından sonra üç
te, dörtte dönüyordu. Ekseri ge
celerde otellerde kalıyordu. 
. Şen, şakrak ve çok neş'eli olan 
Irma, bir gün birdenbire bütün 
neşesini kaybedivermişti. Artık 

kimse ile konuşmuyor, gülmüyor 
du. Daima düşünceli ve meyus gö. 
rünüyordu. Kendini içkiye ver -
mişti. Mütemadiyen içiyordu. 
Kendisini tanıyanlar, halinde bü
yük bir değişiklik görüyorlardı. 
Hakikaten öyle idi. İrma, 23 İlk
kanunda Nise gidip geldikten 
sonra kıyafetini düzeltmişti. Her 
gün bir başka elbise giyordu. Çok 
ta para sarfediyordu. Bir gece, 
fazla sarhoş o)duğu sırada, dostu 
Gidaya bir Pejo otomobili hedi
ye ettiğini ağzından kaçırmıştı. 

- Pejo otomobili mi? ... 

- Evet... İsim günü hediyesi. .. 
Ne hayret ediyorsunuz. Rulette 
kazandım. Dostuma bir otomobil 
hediye etmişim çok mu? ... 

Dostları bu sözlere inanmışlar
dı. Yüz frankla rolet masasına o
turanların yüz bin frank ve fada 
fazla kazandıkları daima görülen 
işitilen şeylerdendi. 

Fakat, yalnız bir kadın buna inan· 
mıyordu. Daima kendisini taras
sut ediyordu. Bir fırsatını bulup 
eskidenberi beslediği bir kinin 
intikamını almak istiyordu. Şüp
helenmekte hakkı vardı. Nis se -
yahati, otomobil hediyesi, kat kat 
elbiseli ... Bu paralar nereden ge
liyordu? Bunu anlamaya çalışı

yordu. 

Son zamanlarda İrma, gazetele
ri okuyor, denizde boğulanların 

cesetleri bulunduğunu okuyunca 
rengi sararıyordu. Niçin? ... 

Bir gün polis komiserine, ismi
ni söylemiyen birisi telefon etti. 
!rma hakkında bazı şeyler söyle
di. Komiser, morg bekçisinden 

İrmanın gelip gelmediğini sordu. 
Eşk!ilini tarü edince bekçi: cE
vet ...• cevabını verdi. Komiser, 
polislerden birini çağırdı: 

- İrmayı bulunuz, getiriniz! ... 
Emrini verdi. İrmanın bir şey

den haberi yoktu. Yüzünü, du
daklarını boyamış, otelden çıkı
yordu. Bir polis yanına yaklaştı: 

- Karakola kadar gelir misi
niz! Komiser sizi görmek istiyor. 
İrma bağırdı, çağırdı. Gitme -

mek istedi. Fakat, polis memuru 
kolundan yakaladı, bir taksiye 
koydu, karakola götürdü ... 

• .. 
- Otelde yapılan bir cinayete 

iştirak etmişsin ... Anlat bakalım. 
Vak'a nasıl oldu? ... 

- Yalan! Ben otele zengin bir 
müşteri ile gittim. Cinayetten ha
berim yok. 

- Nerede bu adam? ... 

(Devcımı 7 inci sahifede) 
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PoioGya, Macar taleble- Acı bir 
rinin kabulünü istiyor 

(1 inci sahifeden devam) 
tarvıamile kesilmesini istemekte -
dir. Bundan başka Şarki Slovak
yan'n da Macaristana terkinde 
ısrar olunmaktadır. 

Prag, bir milyon Macarın ya -
şachğı cenubi Slovakya ile cenu
bi Rutenyayı Macaristana ilhak 
eylemeyi kabul etmektediJ Fa
kP' Şarki Slovakya ile Rutenya
=· Macaristana ilhakına taraftar 
görünmemekte, hatta itiraz eyle
m ·.ktedir. Ancak, Prag bu işlere 
doi;rudan doğruya müdahale et
m.,;,. taraftarı değildir. Çünkü 
Slovakya ile Rutenyanın büsbü
tji.- kendisinden ayrılıp küçücük 
bir Çek. devletinin kalmasından 

ise üciizlü ve muhtar devletler -
de'l müt~ bir federati1 dev
le• · mevcudiyetini arzu eyle -

ınektedir. ı 
P.u itibarla Prag Macar !arın bu 

aşır talebled hakkında son sözü 
Rıı!.cı.ı krL Slovaklara bırakmış -
tır Binaenaleyh bu milletler ken 

Kagıb 
(1 lnd sahifeden devam) 

vada ve şehrimizde tedavi edil
miş, bilahare Parise nakledil -
miş, kPrıdisine meşhur profe • 
sörl~rd<'n Vensan tarafından 

da bir ameliyat yapılnuştı.. 

Müştak bu kadar ihtimamları 
rağmrn duçar olduğu hastalık
tan ifakat bulamıyarak hayata 
ebediyen gözlerini yummuş 
tur. Müştağın ölümile Meclisi
miz güzide bir meb'us, matbu
atınuz da kuvvetli bir kalem 
kayLetıhiştir. 

Henüz 5~, yr~ında bulı.ı'Ulll 

ve Mabeyin kittı\.li~i, mco::s! 
Ayo ı ba~~.~ti!:'J!ğ; gibi J>izmet
lerd r'o l•ulunan Müştak y-.I· 
larc'\ matbu:ıt hll)'fttındP vu -
luun~ . edeb!, ai~·t..t~. i~tima.i 
yazo.!t; ya.ımış güzide n mıUfi

ır.at'. Mr meslckdaşımız idi. 
Eüyük bir teessür içinde bu

lu..,;,...-ı merhumun aile2lne sa -
r..im! taziyetleriıni:.:i sılllarız, 

~ ":,~~~~0~~7r~~ndileri ta- SO\!yetlerin rctestosu 
Macarların taleblerinin ne şe- Lonl\ı ~ 12 -( A.A.} - Sovyetler 

ki alacağı ancak Ruten ve Slo - Birliğ~ L<ıhdr& elçisi Maiski, 
vaklarla Peşte arasındaki mili:- - 6gle<i~L runra Lcrd Hal!!aks'ı zi. 
kerelerden sonra belli olacaktır. y..ı:re< E<leı:ek evvelki akşam Lan-

t(ati( de Öldü kast.c.e Dükalığı şanselyesi Lord 
Vi.ı:.t~-t-:or. tarafından söylenen 

(1 inci sahifeden devam) n dLu. protctto etmiştir. MalUın ol-
alıner Bulgar ordw:.J erkıinıhar- duğu v~;JJ,• LorC: \'ir,terion, son 
biye· eisiniı. kr.tili ::" .şam kendine beynı,lrLilel bu!.rwı esnasında 
gelmeden ölmüştür. Sovyetler Birliğinin cordusu za-

Eu esrarengiz cinayetin tahki- yıf olduğu için pek müphem va • 
kab de\·am etmektedir. Eevve!A idlerde bulunmakla iktifa ettiğini> 
hadisede siyasi bir sebeb olup ol- beyan etmiştir. 
mac''.~ı araştırılmakta diğeri de ı----··· -----
katilı.... verdfği ifadeye göre cina
yetin bir intikam hissile yapılıp 
yapılınadığıdır. Vaziyet henüz te
vazzuh etmemiştir. 

Belç:· ·ç Krah 
Paris't(') 

Paris 12 (Hususi) - Belçika 
Kralı bugün burayı ziyarete gel-

mektedir. 
Bu ziyaret Kral Birinci Alberln 

heykelinin açılması münasebetile 
yapılmaktadır. Bütün Fransız 

matbuatı endişeli günlerin ferda
sında komşu Belçikanın genç Kra
lı tarafından vuku bulan bu ziya
rete sütunlar dolusu yazılar tah
sis etmektedir. 

N • 
1 M 

Avrupanın O<lncı mOzmrn meselesi 
(1 inci sahifeden devam) 

tilrten ve Frankoya muharibllk 
hakkı verilerek İspanyadaki mu
haribler başbaşa bırakıldıktan 
soıu·a da l!vvelP. Muaolini - Çam -
berlayn arasında müteakiben Mu
solini - Daladiye arasında iemas-

1 

lar yapılacaktır. 

İKİ PARTİYE AYRILIYORLAR 
Rom'! 12 (A.A.)- Memleketle • 

rine dönmek ÜZGrc bulunan İs -
paı.yadaki İtalyan iejyonerleri iki 
kafileye ı<ynlac&klardır. Tebliğ -
ıie lejyonerlerin 20 ilk teşrinde 
Nap~!ide bulum.,:3İ'Jilr '-""İri ., • 1 

' rr,':1tr.·,. .. , - ~ lil'i"'' -., .. ,,.~.. g 
' .• ,fs;.,"/' -~ 'f. ' 

dilmektedir. Dört vapurla sevke

dilecek olan lejyonerlerin avdeti 

münasebetile Kralın da hazır bu

lıınacağı vatani bir nUmayiş ter

tib edilecektir. 

Mide, barsak ve iç hastalıkları 
muayenehanesi 

Dr. Y. Hallacyan 
Taksim (eski talimhanedı!) Ab

dülhak Hlimit caddesi, Sabiha 
· apart. No. 12 daire No. 4 
... .. mrılillllllllllmlllml••--... 

Sağlam ve güzel 

Dişlerle 
Sağlam ve güzel dişler de 

Radyolin 
ile temin edilir. 

Dişlerinize Çok Dikkat Ediniz 
Bazan en üstad doktorların bile .sebeb ve metışeini 
bulamadıkları bir hastalığın, diş iltihabından ileri 
geldiği pek çok tecrübelerle anlaşılmıştır. 

Sabah, ôğle ve akşam her yemekten s0nra 
dişlerinizi fırçalayarak ve daiına 

kullanarak d işlerinizi koruyabilirsiniz 
. ;r,"r~~ ' ; ~. -~,; . ' .... ·;:.;-, ... · .. ~ .. · . -~·- - ~ . . : . . ~ . ~ 
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Leh ve Alman işgal 
Orduları birleştiler 

(1 inci sahifeden devam) 
Buhemin beldesinin vaziyeti iki 
devlet arasında sulhan halledilmiş 
ve bu şehir Lehistana bırakılmış 
ve Leh orduları dün burasını da 
işgal ederek Leh - Alman hudud
Iarı bu noktada da birleştirilmiş
tir. 
Varşova 12 (Hususi)- Lehis -

tanın Harlciye Nazırı ntiralay 
Beke'e Lehistanın en büyük ni • 
şanı olan beyaz kartal nişanı ve
rilmiştir. Bu nişan vatanına çok 
büyük hizmetler ifa eden kimse
lere verilir. Bu nişanı Lebistanda 
şimdiye kadar ancak iki kişi al -
nuşbr. Biri şimdiki Reisicumhur 
ve diğeri de Lehistanın halaskarı 
müteveffa Mareşale Pilsudski idi. 

Başvekil 
Ankarada 

(1 inci sahifeden devam) 
Meclis Reisi Renda, Parti Grup 

Reisi Vekilleri, Vekiller, meh'us -
lar, askeri komutanlar, vali, em -
niyet direktörü ve kesil bir halk 
kütlesi tarafından karşılandı. 
BAŞVEKİLİN ANKARADAKİ 

MEŞGULİYETİ 
Başvekil Celiil Bayar hu defa 

burada bir müddet kalacak, Cum
huriyet bayramı bazırhklarını 

gözden geçirecek ve önümüzdeki 

pazartesi sabahı saat 11 de Halk
evi salonunda Tıb kongresinin kü
şad resmini yapacaktır. 

BAŞVEkiL ALEMDAGINDA 

Başvekil Celfil Bayar, dün Vali 
Üstündağ ile beraber Üsküdara 

geçıni~, Alemdağına kadar gid-;:" 
rck tetkiklerde bulunmuştur. 

Sahib ve neşriyatı idare eden 
Baş muharriri 

ETEM İZZET BENİCE 
Son Telgraf l\latbaası 

• 

Piyango ta ih ileri 
3000 LİRA KAZANANI.AB ~.ooo !.IRALIK l\lÜKAFA.1' 

28345 28532 
10 BİN LİRA KAZANAN 

19339 
20 BİN LİRA KAZANAN 

32390 

1,500 LİRA KANANLAR 
4625 689% 43345 %155 

1,000 LİRA KAZANANLAR 

1200 36756 2251 23391 11835 15224 
2917 8653 19536 35228 27101 lll85 

200 LİRA KAZANANLAR 

27700 1528 9271 14937 30757 8677 
25277 18662 14557 6810 11513 34681 
32383 21136 22562 31946 4940 20117 
36686 5124 19075 34272 23783 9971 
24064 16413 39163 13969 29143 620 
36789 1844 510111299 26499 20870 
25188 27703 39543 739 6499 3494 7 
37864 10970 

70 LİRA KAZANANLAR 

3225 38338 3479 36537 21155 37201 
34452 39644 38194 29201 30298 26384 f 
14803 37 41 34028 7714 18838 385381 

267 15943 6927 32240 13710 29618 
12531 13907 33822 24158 23749 116561 
134025~~~6~~~235171 

1031727283 6282 12181 159ô5 34133 
3298 9689 5206 13751 8049 6973 

89628 1891 27322 24417 31077 18741 
32153 27356 39358 5298 33009 22651 

1558 14462 28206 21297 11939 35680 
35721 32535 26141 32558 21685 5884 
2877 19059 34954 18371 29358 19021 

Dolabdan 2000 liş çekildıl<ıı' 
sonra 100 nıırnara daha çek· 
bu numaraların her biri 500 lifi 
ve onda bir hesabile 50 şer J.ill 
kazanmışlardır. 

Bu numaralar hem ıkraınif 
hem de mükafat kazanmışlafr 
hangisi çok ise yalnız onu al3 

caklardır. 

32225 28130 3449 27276 rnbzlıı~ 
27276 30598 35246 19565 30632 21• 
15221 18684 18099 23471 18692 31S 
10458 19042 35330 33035 23639 
30421 16704 16312 13794 64712 
32932 3057 21232 14175 18027 :ısı 
12215 19849 24066 13465 5553 t 

765 21179 38772 24388 35028 2ıl 
25379 33719 3254 1'4334 18960 

33033 13239 4632 7149 31790 ı~ 

2083 23559 8199 1 5412 
24567 ao225 23118 1550 37418 sf. 
5957 7757 17378 6658 17152 ı.ıi 

35407 9287 24350 7805 33ti75 sı 
19797 .5128 17962 8453 7729 
12693 28854 5822 32740 l:;s21 ı 
9217 37'251 26257 8787 28603 1 

20890 37686 35371 

TESELLİ l\IÜKAFATI 

6 ıncı keşidede ikramiye ve 
kafat kazanamıyan biletler• 
müteakıb tertibın binnci keı1 

sine aid bır bilet ve yahud ot! 
bir hesabile bil lira teselli Illii)i 
fatı verilir. 

Baş, Diş, N ezle. Grip Romalizf11 
nevralji!kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal kef 
• ••csbında günde Uç ka, e alınabilir . 

• 

J NiMET ABLAD~_P_iy_a_n_g_o_B_il_e_ıi_a_Ia_n_V_a __ ta_n_d_a_ş_, _P_a_r_as_ı_nı_B_a._n_k_a.y_a_y_a_tı_r_m_ı~_· _d_e_m_e_k_t_ir_ •• __.. 1 

NiMET ABLA, BUyUk ikramiye k a za nan 
Tallhllye DUn paralarını verirken 

GİŞESİ 
• 

NiMET 
Son altıncı keşidede dahi yüzlerce 

güldürdü vatandaşın 
,. .. .. y uzunu 

4C:::::::::::><:======='~ 

lLürraDok 
En Büyük ikra miyeyi 

14606 No~ lu biletle Bay Bedri'ye 

R AL 1 K L -4 0,0 o o ı 
• 
ikramiyeyi: 3373 No. biletle Bayan Hacer'e 

2 5 ,0 o o L 1 R A L 1 K 

1 

Bln•erce Vatandata Ret•' 
Servet ve s aadet daöıtell 

uöurlu e l 

NiMET A BL) 
NlMET GİŞESİN i~ 
Bile tleri Yağma edilirce• 

1 sine kapışılmaktadır. 

SERVET, 
REFAH, f 

SAADE 
Dünyanın bu üç 

büyük nimeti 

NiMET GiŞESi'nd' 
sizi bekliyor 

1 

Yeni tertip biletler geh11İf 
tir. Siparişler ilk vasıta il.' 

İkramiyeyi : 3 0 060 No. hJlfl'th; Tüt ün Gümrüğünde46 No. d a Komisyoncu Bay Yorgi Topaloğluna kazandırmak /ive en seri şekilde yerletr 

suretiyJe il le deva kendıtu tarafından tes is edilen büyük para dağıtma rekorunu bu defa d a kimseye kaptırmad~ 1 ne gönderilir. ,,,,,1 

Eminönü Meydanının istimlaki dolayısiy le Nilv1E1"' GiSESi Eminönü, Tramvay 
· Caddesi 29- 31 numaralı dükkana taşınmıştır. Telefon 22082 
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oltan Türk Antrasiti 
Her nevi soba ve ocaklarda kullanılacak yegine kömürdür. 

ID•vlet Demlryolları ve Llml!lnları ı 
ı,ıetme U. idaresi lliiiılan 

----~~~~~~~~ 

Türk Antrasiti 
Sl:ııe en ucuza mal olan yegAne kömUrdUr. 

Muhammen bedeli 52500 lira olan 3000 ton çimento 25/10/1938 

Salı günü saat 15,30 da kapalı zarfusulü ile Ankarada İdare binasında 

satın alınacaktır. 

1 N.521 ı Tercüme ve iktibas hakkı mahfuzdur'l y -·· -
- ~I _Yalım Son Telgraf'da neşrcdilec~ktir. I ~:,:~: Ziy~-~akir Vakit geçirmeksizin şimdiden tedarik ediniz 

Satış me,kezi: Galata (Yolcu Salonu karş11ındı ) Tahir 

Bu işe girmek istiyenlerin 3875 liralık muvakkat teminat ile ka

nunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14.30 a kadar 

komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Fehim Paşa artık aczini anlamış, 
mukavemetten vazgeçmişti 

Ertesi sabah erkenden (Şahin) ve (Yıldırım) ı 

han 5 inci kat. Telefon : 44915 ••••••llİİ Şartnameler 260 kw·uşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satıl-

maktadır. (7259) 

İstanbul Belediyesi ilanları J Karacabey Hara~ı Direktörlüğünde-:-
ıı.ı. .................... -.. -.... .,..__.._..-..-...-= ..... .._ .......... ....,-. ___ ...., _ _..;.ı, . Müessese müstahdemini iaşesi için 5000 kilo vejatalin vağ açık ek-

Senelik muhammen kirası 36 lira olan Eyübde Tabakhane mahalle- siltmeye konulmuştur, Eksıltme 18/10/938 salı günü saat 0~ beşte hara 
sinde 9/1 numaralı yol artığı 939 senesi mayıs sonuna kadar kiraya ve- ~erkezınde yapılacaktır 5000 kilo vejatalinin yekı1n muhammen kıyme
rilrnek üzere açık arttırmaya konulmuştur. Şartnamesi levazım mü- ~~100 !ıra _ol~p m~vakk~t teminatı 235 liradır. İsteklilerin 2190 No. lu 
dürlii.ğünde görülebilir. İstekliler iki lira yetmiş kuruşluk ilk teminat um. hukumerı dalıılınde eksiltme günü. harada muteşekkil kvmi • hafif bir arabaya koştular yona ve şartn · · • k İ 
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makbuz veya mektubile beraber 17/10/938 pazartesi günü saat 14 bu- amesını gorme isteyenlerin stanbul Baytar Müdürlüğü-
mucibince, uzaktan uzağa Fı>him sükunetle geçtikten sonra, nasıl çukta Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B) (7079) ne ve hara muhasebesine müracaatları. (7060) Bunlar, halka dehşet vermek ' 

suretile Fehim Paşanın hayatım : 
muhafaza etmek için mümkün ol- i 
duğu kadar zalimane davranıyor_! 
lardı. Oradan geçenlerden biri 
rine bakacak olursa: ' 

- Vay, bizimle alay mı ediyor-
- Vay, bizimle ala mı ediyor • 

sun. 
Diye, kırbaçlar, sopalar, silleler 

tokatlarla üzerine saldırıyorlar; ~ 
zav_allı adamı kanlar içinde yere 
serıyorlardı. 

Köylülerin ve satıcıların 0 yol
dan geçmesi şiddetle menedil _ 
mişti. Fehim Paşa uykuda bulun
duğu zaman, arabaların geçmesi 
de mümkün değildi... Hulasa bu 
sürgünlük hadisesi, Bursa h~lkı
nın başına, bir bela getirmişti. . 

• B~ hal, tam (lÔ •temmuz) 1324) 
gunune kadar devam etmişti. 

. O gun'._meşrutiyetin iliını. şere _ 
fıne, butun Bursa şehri coşkun bir 
heyecan içinde idi. 

O heyecan içinde en evvel ak1 
F h. ' a 
~ ım Paşa gelmişti. Bazılan, bü-

yuk bir kalabalıkla Çekirgeye gi
derek Fehim Paşayı tevkif et ek 
Yaptıklarının hesabını m .. . . vermek 
ıçın mahkemeye teslim eyle k 
. t . 1 me 
ı~. emış erdi ... Fakat ağır başlı dü-
ş~_nenler, derhal bu cereyanın ö
nune geçmişler· bir h ·di d • a seye mey-

an vermek istememişlerdi. 
Fehım Paşaya gelince .. O, (in

kılil.b) '". ~e olduğunu iyice idrak 
edemedıgı ıçin, Bursa şehrinden 
akseden gürültülere, ehemmiyet 
vermemiş .. Her tarafa asılan b -
rakları· (cülfısu h.. ay 
!adeti ;ahane) gibiu(mdayun), {ve
bT onanma) ka 

ı ınden bir. şey zannetmişti. -
_Fak~t şehırde, ilk günün tered

~~~ler~. azal'."ış; birdenbire coş • 
A . ııumayışler baş göstermişti 
(X;'.ıb ~.:_manda, İstanbuldan d~ 

a .ı.a:et firar et · ) f filan p 
1 

. mış.. · alan ve 
aşa ar tevkif edilmis) di 

gelen halıe 1 b' ' ye 
et - r er, ırbirini tevali 

mege ba~layınca, Fehim Pa 
nın da rengi de.. . . şa-T gışmıştı. 

am o sırada Yahudi s·· 
da s t· ureyya 

- ure ı mahsusada b. 
la - Fehim p ır adam
b .. d aşaya şu kısa mektu 

u gon ermişti: • 
(Paşam .. 
Vaziyet fena. Ben 1 

mek için Avrupaya r' . e e geçme-
ırar ediyo 

rum. Nereye gidece.. .. • 
li değil. Siz de b' gım henuz bel-
İs . ır kolayını b 1 vıçreye firar edin u . 
bula gelm . · Sakın. İstan-

eyın Aleyh. . d 
dehşetli bir · ınız e çok 
y dı galeyan var. Allah 

ar mcınız olsun.) ' 
Fehim Paşa; bıı mektu 

dı•ru zaman b. f bu oku
. ' ır enalık gecirm· 

ti. Ancak o zaman ihtilfil' • ış-
nı t· · · ' ın aza-

e mı ıdrak edebilm · . k ış, ve onun 
arşısında titrmişti. 
Kaçmak ... 

Evet .. Bundan baska a 
birşey k 1 Y pılacak 

. . . a mamıştı. Fakat Bursa 
~bı bır yerden.~asıl kaçılacaktı? .. 

açorken, tabııdir k' b. 
kasaba v k . ı ır takım 

e_ oylere uğranılacaktı 
Oralarda ıhtimal k' k d. . . · 1 en ısını ta 
nıyanlar olacaktL V h. .. • . 

1 
. e ıç şuphe-

sız :ı yakalayıp hapse tıkacak 
!ardı. 

Uzun dtişunmiyc vakı·t .. . 
d ·ıd· B musaıd 
<'gı ı. unun içııı Feh. . p d ım aşa 
erhal kararını vermişti. • 

Bu karar mucibince, en emin ol
d.~gu adamlarından birini. en vu
ruk atlarından birine bindire~ek 

d
(Mudanya) ya göndermişti. Bu a-
aın orada b 1 . 

li kayık te'd o_kpara ıle bir yelken
. an edecek ke d · .- · 

hckli~e k . n ısını 
' ce lı. Kendisi de b' ·· 

sonra a ır gun 
, nsızın kayığa binerek b. 

gı·cc ka 1 ır · ran ıkla Çanakkale · 
çecekti. yı ge-

Fchim Pa'" bu 1. 1 " ' P an arı tasav-
:%1~':,.,~tbik ederken, Bursadaki 

. ar da son karral 
vermışlerdi. Onlar da bu karını 

arar 

Paşanın ikamet etliği köşkün et- olsa Fehim Paşaya bir emniyet ve ••• 
rafında bir tarassud çemberi çe - ı'tım· ad gelec k A t k m''dafaa • e ·· r ı u B 1 di b l'' 1 h · 13066 1. 75 k virmişlerdı·. Bır· kaç gu··n onu ta • 

1
.. 

1 
. . ek . 0 e e ye mat aasına uzumu o an ve epsıne ırıı uruş uzumunu ııssetmıyec tı. za- . . . , .. . . • . _ . 

rassud etmekle iktifa edecekler; man bu inkılabcılar, hükiımet kuv- bedel tahmın edilen muhtelif eb adda duz ve renkli kagıd ile mucellıt 
onun tepeden tırnağa kadar si - vetlerile birleşecekler; köşkü ba- levazımı kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 24/10/938 
lahlı adamlarile bir müsademeye sıp Fehim Paşayı tevkif edecek - pazartesi günü saat 15 de Daimi Encümende yapılacaktır. Şartnamesi 
girişerek kan dökülmesine meydan ler .. Adaletin pençesine teslim ey- levazım müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 sayılı kanunda yazılı • 

vermiyeceklerdi. Aradan birkaç gun·· ' liyeceklerdı' (Devamı var) 1 ==:~====~=~=~~~=~;;,;;;;;;;;;~;;,·==~~~~~~=vesika ve 980 liralık ilk teminat makbuz veya mektubilc beraber tek-

Do••rt numar.a1ı odanın lif mektublarıru havi kapalı zarflarını yukarda yazılı günde saat 14 de 
ı esrarı kadar Daimi Encümene vermelidirler. Bu saatten sonra verileccl< zarf-

(5 inci sahifeden devam) ı doladı, sıkmaya başladı. Kork- !ar kabUl olunmaz. (B) (7251) 

- Bilmiyorum. o gecedenberi tum, merdiverıleri dörder dörder 
••• 

Keşif bedeli 8925 lira olan Eminönü, Fatih, Beyoğlu, Bakırköy, Kartal, 

Kadıköy, Beykoz, Çatalca, Sarıyer, Üsküdar Eyüp, Adalar, Silivri, Şile 

kazalarındaki ilk mektcb binalarının yaptırılacak soba bacaları açık 

eksiltmeye konulmuştur. Şartnamesi levazım müdürlüğünde görüle -

bilir. İstekliler 2490 sayılı kanunda yazılı vesikadan başka fen işleri 

müdürlüğünden alacakları fen ehliyet vesikasile 669 lira 37 kuruşluk 

ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 21/10/938 cuma günü saat 

En hoş taze meyvaların usarelerinden istih
sal. edilmiş tabii bir meyva tuzudur. 

görmedim. atlıyarak aşağı indim. .Tltin• 
- Tabii göremezsin... Çünkü arkamdan yetişti: .Git, bır taksi 

denize attınız... bul...• dedi. Yoldan geçen bir 
- Sahih mi? Denize mi atmış- taksiyi çevirdim. Ondan sonra ne 

lar?... oldu bilmiyorum ... 

İrmanın gayri ihtiyari ağzın • 
dan kaçıı dığı bu söz cinayette iş
tiraki olduğunda şüphe bırakma
mıştı. 

- .inkara lüzum yok. Doğru 
söyle. Nasll oldu bu iş. Morga da 
gitmişsin? ... 

- Evet, fakat gördüğüm saat 
onun değildi. 

- Nasıl öldürdünüz, söyle? ... 
- Ben öldürmedim! Ben öldür-

medim! ... 
İrma hıçkırıklarla ağlamağa 

başladı. 

Komisere kanaat gelmişti. Tüli 
sokağındaki otelin 4 numaralı o
dasında öldürülen adamın kim 
olduğunu İrme biliyordu. Fakat 
söylemek istemiyordu. Acaba bu 
adam kimdi? ... 

Olga adlı bir sokak kızı komi-
. sere müracaat etti. 

• - 22 İlkkanun gece Sent soka
gında bir müşteri yakaladım. Be
rab~r otele gittik. Başındaki kas
ketı_ kaşlarının üzerine eğdi. Pa
radı sokağında bürosu olduğunu, 
!anılmak istemediğini söyledi. 

•Otelde 4 numaralı odayı ver
diler, Soyunmaya başladım. Ba
na: •Soyunma, git, bana İrmayı 
bul, getir .... dedi. Sokağa çıktım, 
İrmayı buldum, getirdim. Ondan 
sonrasını bilmiyorum ...• 

Derhal komiserin yanına çağ
rılan İrma, fazla inkar edemedi .. . 
gozyaşları arasında şunları an -
lattı: 

- Doğru... Olga beni buldu. 
Otele gittim. 4 numaralı odada 
elli, elli beş yaşlarında, orta boy
lu, dolgun vücutlu bir adam var
dı. Kül rengi bir muşamba giyin
mişti. Başında, arka tarafı sökük 
bir kasket bulunuyordu. Beni gö
rünce: 

- Ne hoş bir kızsın ... 
Dedi. Bu sözü söylerken, üst 

dişleri olmadığını gördüm. 
Sonra içmek istedi. 
- Şu elli frangı al, bir şişe bira 

aldır ... 
Dedı. Otel sahibini çağırdım. 

O da •Lünet. i gönderdi .• Lünet. 
şişeyi getirdi. Ve bizimle beraber 
oturdu. Az sonra müşterim bir 
elli franklık daha verdi. İki şişe 
bira daha almamı rica etti. Bu 
sefer ben kendir.ı gittim, aldım. 

Sokakta •Ti tin. e raslgeldirn. 
Beni takip etlı. Ve benden evvel 
odaya girdi. Ve: Odamı işgal et
tiniz .... diye bağırmağa başladı. 
Müşterim korktu. •Titim• i tes
kine çalıştı: 

Dedi. Sonra kahve istedi. Git
tim, dört fincan kahve ile Rom 
g<'tirdım. Bu defa da elli frank 
v_<'rmişti. Kahveleri içtik. Müşte
rım: 

- Patırdıya lüzum yok. Böyle 
şeylerden hoşlanmam .. 

Dedi. Cevap veren olmadı. Na
sıl oldu bilmem. Masanın üzerin· 
deki tabak düştü, kırıldı. Müşte
rim yerinden fırladı: 

- Gidiyorum ben ... 
Dedi. Bu sırada •Lünet. arka

sına geçti. Sal kolunıı boynuna 

- Peki ama, bu adamın denize 
atıldığını nereden biliyorsun? 
Kim söyledi bunu? ... 

- Kimse söylemedi. Ben öyle 
tahmin ediyorum ... 

Tahkikat burada duruyor. 2 
İlkteşrin gecesi otelin önünden 
geçenlerden birisi, iki adamın ha
reketsiz bir adamı kapının önün
de duran bir taksiye kuyrukları-
ru görüyor, ve soruyor: 

- Ne olmuş bu adama? ... 
- Ne üzerine vazife senin ... 

Otel müşterilerinden biri. Fena -
. !ık geldi. Hastahaneye götürüyo-
ruz. 

cTitini> meydanda yok. Otelci 
de, oteli bir başkasına devretmiş, 
ortadan kaybolmuş. cLünet. te 
Cenevede ... 

abıta, bir kaç gün araştırdıktan 
sonra cTitin. le otelciyi bir barda 
visk içierlerken yakalıyor, otelci: 

- İrma, <Titin. ve Lünetin bir 
adamı aşağı indirdiklerini gör -
düm. Yanlarına gidip bakmak is-

tedim .• Luneh ile korktum. Son 
zamanlarda, rövolverle 
çıkarılamadı. 

Komiser İrmaya: 

duruyor, 

- Ne dersin?.. Bak, senin de 
yardım ettiğini söylüyor ... 

- Hayır!... Yalan!... Vallahi 

yalan!. .. 
Otelci sükunetle tekrar ediyor: 
- Beraberdi ... 

- Alçak herif! ... 
irma bu sözü müteakip otelci

nin üzerine atılmak, yüzünü tır
malamak istiyor. 

- Benmi meselede bir dahlim 
yok. Odamı işgal ettiklerini gör
düm. Hepsini defledim. Bildiğim 
bu kadar. 

- Fakat beraber Rom içmişsi-
. ? 

nız .... 
- Hayır! Ömrümde ağzıma 

Rom koymam ... 

Diyor. Fakat bu meçhul müş
teri kim? Sersem edilen ve tak-
siye konulan bu adam ne oldu? ... 

Konsola sokağındaki bir lokan
tanın garsonu, polise müracaatle 
şu ihbarda bulunuyor: 

- Müşterilerimizden birisi 22 
İlkkanundanbcri gelmiyor. Bu 
adam hususi bir rejim takip e • 
derdi. Patates ezmesi, peynir ve 
meyvadan başka bir şey yemez-

• di. Bir gün hastalığının ne oldu
ğunu sordum: .Hayır! Hasta de
ğiLim, fakat dişlerimi çektirdim 
de ondan .... cevabım verdi. Ha • 
kikaten üst dişleri yoktu. Daima 
kül rengi bir muşamba giyerdi. 
Kasketinin arkası da söküktü. 
Paralı bir müşteri idi. 

Ala ... Fakat kim bu? ... Görül-
mekten niçin çekiniyordu? ... 

Katil veya katiller bunu söyle
m ek istemiyorlar. İhtimal onlar 
da bilmiyorlar. abıta, maktulün 
hüviyetini tesbite çalışıyor. Bunu 
öğrendıkten sonra katilleri mey
dana çıkarabileceğ'ini ümit edi -
yor. İrma ve arkadaşları mevkuf
tıır. 

14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (İ) (7216) 

,
•ADEMi iK Ti DAR 
VE BEL GEVŞEKLiGiNE KARŞI 

HORMOB. 
Tabletleri Her eczanede arayınız. 

(Posta kutusu 1255 H -,rmobln)Galeta,lslanbul 

ilanı Gayrimenkul satış 
lstanbul Emniyet Sandığı 

• Direktörlüğünden: 
Bay Taceddin ile Bayan Fehimenin Sandığımızdan 19730 hesap 

No. sile aldıkları 280 lira borçlarına karşı birinci derecede ipotek edip 

vadesinde borçlarını ödemediklerinden haklarında yapılan talrip üze

rine 3202 No. lu kanunun 46 cı maddesinin matufu 40 cı maddesine gö-

re satılması icab ede'l. Kumkapıda Kazganisadi mahallesinin eski Ca

mi yeni İsmailsafa sokağında eski 43 yeni 6 numaralı kagir bir evin 

tamamı bir buçuk ay müddetle açık arttırmaya konmuştur. Satış tapu 

sicil kaydına göre yapılmaktadır. Arttırmaya girmek istiyen 60 lira pey 

akçesi verecektir. Milli bankalarımızdan birinin teminat mektubu da 

kabul olunur. Birikmiş bütün vergilerle belediye resimleri ve vakıf 

kul hakkında her şey öğrenmiş ad ve itibar olunur. Birinci arttırma 

şartnamesi 20/10/938 tarihinden itibaren tetkik etmek istiyenlere San

dık hukuk işleri servisinde aç;k bulundurulacaktır. Tapu sicil kaydi ve 

sair lüzumlu izahatta şartnamede ve takip dosyasında vardır. Arttır • 

maya girmiş olanlar, bunları tetkik ederek satılığa çıkarılan gayrimen

kul hakkında her şeyi ğ.renmiş ad ve itibar olunur. Birinci arltırma 

28/11/938 tarihine müsadif pazartesi günü Cağaloğlunda kain 'andığı

mızda saat 14 ten 16 ya kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale yapılabil

mesi için teklif edilecek bedelin tMcihan alınması icabeden gayrimen
kul mükellefiyeti ile sandık alacağını tamamen geçmiş olması şarttır. 

Aksi takdirde son arttıranın taahhüdü baki kalmak şartile 15/12/938 

tarihine müsadif perşembe günü ayni mahalde ve ayni saatte son art

tırması yapılacaktır. Bu arttırmada gayrimenkul en çok arttıranın 

üstünde bırakılacaktır. Hakları tapu sicillerile sabit olmıyan alılkadar

lar ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masa

rife dair iddialarını ilan tarihinden itibaren yirmi gün içinde evrakı 

müsbitelerile beraber dairemize bildirmeleri lazımdır. Bu suretle hak

larını bildirmemiş olanlarla hakları tapu sicillerile sabit olmıyanlar 

satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Daha fazla malumat al

mak istiyenlerin 937 /136 dosya numarasile Sandığımız hukuk işleri 

servisine müracaat etmeleri lüzumu ilan olunur. 
• •• 

DİKKAT 
Emniyet Sandığı; Sandıktan alınan gayrimenkulil ipotek göster

mek istiycnlere tahmin edilen kıymetin yarısına kadar ikraz yaparak 

usulüne göre kolaylık göstermektedir. (7353) 

1 fstanbul Vakıflar Direktörlüğü ilanları _J 
Muhammen kıymeti 

Lira 
150 

Emnlsız bir feo harikası olduğundan tam ımen taklid edilemez 
lNGILlZ KANZUK ECZANESi 

Edirne 'afıa Müdürlüğünden: 
. 1 - Trakya umumi müfetti~liği dairesinin 16473 lira 55 kuruş ke

},if ~edellı. buharlı kalorifer tesisatı ile binada yapılacak bazı tadilat 
\ e ınşaat ışlerı kapalı zarf usulile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - ~iltme şartnamesi, mukavele projesi, hususi ve fenni şart
name, keşif evrakı ve projeler Ankarada yapı işleri umum müd .. ]"ğ" 
·1 E · uru u 
ı e dirne Nafıa müdürlüğünde görülebilir. 

3 - Bu işin ihalesi ikinciteşrinın ikinci çarşamba günü saat on be _ 

te Edirne nafıa müdürlüğü odasındaki komisyonda yapılacaktır ş 
4 - Eksiltmeye girmek için 1236 liralık teminat vermek ve aşağı

daki vesaiki haiz bulunmak lizımdır. 

A - 938 senesine aid ticaret odası kağıdı. 

B- İhaleden en az sekiz gün evvel bu işe girebilmek için Nafıa Ve

kaletinden alınacak ehliyet vesikası. 
2490 sayılı kanuna göre hazırlAnmış tekill mektubları mezklır gün· 

de '."'at ~4 .de kadar komisyon başkanlığına verilmiş olması veya gon
derılmesı lazımdır. Postada gecikmiş mektuplar kabul edilmez .• 7357, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Heyetind ... n: 
1 - Kapalı zarf usulile Meclis ve Müştemilatı kaloriferleri için ik' 

yüz ton kok kömürü. satın alınacaktır. ı 
2 - Şartnamesi MecJiı,: daire müdürlüğünden bedelsiz a!ınabilır 

3 - Muvakkat teminat miktarı 405 •dört yüz beş• liradır Teminat 
banka mektubu olacaktır. 

.. 4-: Eksiltme 17 birinciteşrin 938 pazartesi günü saat on beşte Bü· 

yuk Mıllet Meclisi idare ilmirleri heyeti odasında icra kılınacaktır. 

5 - Kapalı zarfların ihale günü saat 14 de kadar makbuz mukabil'n 
de tevdi edilmesi lazımdır. ı 

6 - Talipler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı ,.1._ 

sikaları birlikte getireceklerdir. ·6903• 

Bir inkılap ve Üç Renk 

JIT AN ŞEFTALi 
(Oıtana) (Plche) 

FINDIK 
(NoiHlt•I 

COTY'nin Pariste Bol• 
de Boulogne metnalin
deki laboratuarında ya• 
ratti()ı yeni pudra renk
leri, yazın sıcak canlı
lı()ını cildinize bantede· 
cek ve yakıttıracaktır. 

Pudra tekniOinde iti· 
!='llmemit bir inkilaptır. 
isteyiniz. 

GIUZELLIK HEM HAKKINIZ 
HEM VAZiFENiZDiR. 

Ramazanı şerife mahsus olmak üzere Beyazıd camii şerifinin av· 
!usundaki sed mahalleri (Muvakkithane kapısının sağ tarafında •9• MEŞHUR FRANSIZ MARKASI 
metre murabbaı mahal hariç olmak üzere) toptan kiraya verileceğin- ı~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!'~~~~.Jı 
den açık arttırmaya çıkarılmıştır. İh~e~i 1_~ teşrinievvel 938 salı günü~ Göz Dokt@ru -ı Dr. HORHORN ı • 
saat on beşde yapılacaktır. Şartnamesını gormek ve müzayedesine işti- NURJ FEH 4 1 Sirkeci Viyana Oteli yanıııdakil 
rak etmek istiyenler kıymeti muhammenesinin yüzde yedi buçuk nlsbe- MI muayenehanesinde her gün ftk-
t· d k ] ·ı b' l'kt ç İ şama kadar hastalarıııı kabul 

1 
ı~ ~ .r::y a çe erı e ır ı e emberlitaşda stanbul VaktDar Başmil- l•tanbul Belediyeıi karşmnda eder. 

,durlugunde Vakı1 Akarlar Kalemine gelmeleri. (7262) ı- A:rberk Apart, - 11 __ Telefon: 24131 ) 



T K L 
Büyük Bir 

. 

ekor Daha Kırdı 

2 
• 

Bugün Yine Verdi 

Cih girde akr ç sokak o el Apartma ın 3 numara dairesinde an 
KüçO SOFi A 14606 umarah bil tle bugü 200,000 ira kazan. v 
parasını derhal ve tamaman Tek ollu Cemal esi sahibi CEMALG EN 
den aldı KUçDk SOFiYA teşhir arzu etme i- inden fot graf verme ·ıer. 

I 

Sayın müşterilerimiz en H vla a Dağ alayında 
Yüzba ı ay · - içi 3143 u rah ilet e 

15, O O O L İ R A K A Z A N D 1 
Kendine yıldırım telgrafivle müjdelendi. 

• 

Küçük SOFIY A'ya 200,000 lira kazandıran 
uğurlu biletin fetegrafı 

Daima müşterilerine büyük ikra· 
miyeler veren harp malulü subuy: 
lard~n Tek Kollu Cemal gişeS1 

Yeni tertip ço • • zen ı ır. 

on Gün ere 

sahibi CEMAL GÜVEN 

ı e y i planı okuyunuz. 
ma ı ız 

: 

Taşra siparişleri sür'at ve intizamla gönderilir . 

• • • • . 
istimlak dolayısiyle Gişemiz aynı cadde Üzerinde Bahçekapı'ga doğru Emlak 

ve Eytam Bankası karşısında 27 No. ya nekletmiştir. · 

ESi YOKTUR. TELEFON 24093 • 
1 YE • 

1 


