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BU GAZETE l 
htanbulun en çok satılan hakikt 

akşam gazetesidir 
İ!Anlannı SON TELGRAF'a veren· 
lcr en çok okunan bir vasıtadan 
hakkile istüade etmiş olurlar. -

ayı ı 683 ı işler!: Telefon 20827 
latanbul Cai:aloğlu Nmuosma niye No: M 
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omanya Orta Avru~aı 
eselesi hakkında Bek'ın 
tekliflerini kabul etmedi 

ATATURK 
Büyük Atamız geceyi 
çok rahat geçirdiler 

Asabi arazlar zail olmak de
recesi de azalmış olup 

• • • • • 
ek, Leh - Macar - Ro-
en blokunu Berlin -
ihverine bağlı bir va-

• 
"ıyete sokmak ve Orta 
. vrupa' da muazzam, 

1 ~ktısadi ve siyasi bir 
irlik meydana getir
ek için çalışıyormuş! 

iman - Romen i ktısadi vaziyeti 
Romanya'yı bu talableri kabul 

ettirmlye mecbur bıraktı 

I 

Çek - Macar huduaunun Kapanması üzerine hududda yapılan kontrol 

u umi hal daha iyidir 
Bu sabah neşredilen tebliğ 

t tanbul 20 (A.A.) - Riyaselicumhur Umumi Katibliğinden: 
ıs_ Reisicumhur Atntürk'iin sıhhi \'aziyetleri hakkında müdavi ve müşavir tabiblcri tarahndan 

bugün saat 10 da verilen rapor i~inci ma~d~dedir: . . • 
2 _ Geceyi çok rahat geçirdılcr. Asabı arazlar zaı~ olmak. derecesınde azalmıştır. Umumı hnl daha 

iyi. Nabız muntazam, 102, teneffüs 20, harara! derccesı 36.8 dır. 

Dün g<"c:e neşredilE. n altı ncı resmi tebliğ 
İ t b 1 19 (A.A.) - Riyaseticumlıur Umumi Kôtibliğindcn: 
s an u · kk d "d ' .. · t h'bl ' t afı d R · · h Alaturk'iin sıhhi vaziyetlerı ha ın n mu avı ve muşavır a ı erı ar n an 1 - CISICU111 ur . 

bu akşam saat 20 de verilen rapor ikin~i ":'a~d~dike dır: U • b 1 d h • • N b t 108 
2 _ Asabi arnzlarda hafif, fakat a~ikar hır ıyıl var. mumı a a a ıyı. n ız mun azam, , 

teneffüs 20, hararet derecesi 36,9 dur. 
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Meclis Reisi ve 
- Anka r a'dan geldiler 

Vekill er 

ek- Macar ihtilafı 
nasıl halledilecek? 

Suriye Vekillerimiz ve Meclis Reisi Haydarpaşadan Fransa 
İki devlet arasında doğruca Oolmabahçeye geçtiler 
müzakereye başlandı .-·- . :"at 8,25 de Haydarpaşaya ' L o~dra 20 (Hususi)- Le -

hıstan Hariciye Nazın 
. (B~k) in dün Rom f nya 

ta~le hır Yat üzerinde dört sa
u:ur_en mülakatı hakkında he -
k hiçbir haber ııızmaınıştır. An

hasebile bu iki devletin kolayca 
anlaşmalarına imkan görememek

tedir. 

V k 11 gelmişlerdir. e 1 er Abdülhalik Mu··zakere safahatı Meclis Reisimiz 

Bundan başka Almanyanın da 
Romanya ile anlaşması iktısadt 
meseleler bakımından hayli müş 

Renda ile Vekillerimiz istasyonda 
hükOmetimize her Hey'eti Başvekil ce1aı Bayar, Dahiliye 

ya k i t h a be r • 
1 
d Vekili Şükrü Kaya, Hariciye Ve-

~azı mehafiJde iddia edildiği. kül olacaktır. . 
ta n bu a kili Rüşti Aras ile şehrimizde bu 

verilecek 15 lunan meb'uslar ve Vali Üstün -

gore, Bek'in bir Leh - Macar • 
~m~n bloku kurmak için \ ak! 

aısı Berllnin ma!Umatı \tah • 
' nda ~apılmaktadır. Bu blokun 
ımamıle Ber lin - Roma mih 
ne bağlı olacağı ve aralar;;
ctısadi ve siyası bir ani a 
1 aşma Yaı arak Orta Avrupada m 
lr t kk ' uazzam 

. . .. eıe ili meydana getiril 
~ ı soylenınektedir. ece-

Lehistanla A1m 
aı;Jı bir anya arasında 

>anzi anlllf'hıa mevoud ol1.1p 
g meselesinin bir ihti! •f 

ıcydan v 1 "a 
•dır. erm Yeceği anlaşılmak-

Diğer taraftan L 
iyeti h kkı ltvanyanın va-

t 
8 

nda da bu iki devle-
' ' amamiJe anlaştığı söyleniyor. 
z enı teşkil oA'1- • , 

lok """'nek ısterulen 8 
gelince, bu tamaml!e Ro -

Yanın vereceği cevaba bağ • 

Orta Avrupa mesel esile meşgul 
Leh Hariciye Nazırı Bek 

lıdır. Ancak, siyasi müşahidler 

Roıpanya ile Macaristan ara3ında 
çok derin bir uçurum bulunması 

Bek Romanya Kralile vakı te • 
maslarına bugün de devam ede

cektir. 
ALMANYA VE MACARİSTAN-

DAKİ TEMASLAR 

P 
aris 20 (Hususi)- Slovak 
ve Ruten nazırlarile Hari
ciye Nazırı Ribbentrop ara

sında Münihteki temaslar devam 
etmektedir. 

Bu müzakerelerin başlıca he 
defi Macar dileklerinin is'af şekli 
ve Rutenyanın akıbeti meselesidir. 
Diğer taraftan Rumen Baş".e

kili de Macaristandaki mühim te
maslarına devam eylemektedir 

Bu müzakereler neticesinde Ru
tenyada plebisit yapılmadan Ru
tenyanın Macaristana ilhakı v" 
Romanya yeni bloka dahil olduğu 

~Ocvamı 6 ıncı sahifede) 

ilistinde Kuruçeşmede 
= ~ngın 

Cemil Mardanı 

Paris 20 (Hususi) - Suriye, 
Fransa arasındaki umur I vazi -
yet ve münasebatın tesbiti ve bu 
ikı devlet arasında 936 da akte
dılen muahedenin tasdik olun -

(Devamı 6 ıncı sahifede) hareket başladı ~"as'~?~2r~!~~~~' 
gllizlerin Filistin'in milli talebleri- Boya. fabrik~sı elli lngiliz 

, bin hraya sıgorta· , • • 

ı kabul etmesi muhakkak görülüyor 0 , •• .!~ ~~:~;ro,~m"' K~bı~~sın.ın 
Hekim oğlu Raşid, Lcv~ H~yım ve , Dunku lçtımaı 
Harun isminde uç ortaga aıd boya 
ve yün kumaş fabrikasından yan- . 

gın çıkmıştır. Yangın birdenbire Silahla rın arttırılmasına 
her tarafı sarmıştır. itfa.iye üç sa-ı •den karar verildi 

Yazısı atlik fevkalade bir mesaıden son- yenı 
altıda al ·r d ) (Yazısı 6 ıncı sahHede) (Devanıı 6 ıncı s ıı e e 

... ,, . . 

toplandı ... 
B üyük Millet Meclısı Reısı 

Abdülhalik Renda ıle An
karada bulunan Vekiller -

den Adliye Vekili Şükrü Saraç • 
oğlu, Milli Müdafaa Vekili Gene
ral Kazım Özalp, Maliye Vekili 
Fuad Ağralı, Nafıa Vekili Ali Çe
tinkaya, Maarif Vekili Safvet A
rıkan, İktısad Vekili Şakir Kese
bir Ziraat Vekili Faik Kurdoğlu 
ve 'Gümrük ve İnhisarlar Vekili 
Rana Tarhan Ankara ekspresine 
bağlanan hususi vagonlarla bu 

dağ, vali muavini Hüdai Karata
ban, İstanbul Komutanı Korgene
ral Halis Bıyıktay, Deniz Komu
tanı albay Mehmed, Emniyet Di
rektörü Salih Kılıc ve diğer de
valr ve müessesat erkanı tarafın
dan karşılanmışlardır. 

Meclis Reisi ile Başvekil ve Ve
killerimiz doğruca Dolmabahço 
sarayına geçmişlerdir. 

Heyeti Vekile İstanbulda içti
ma etmiştir. 

.. . Resmt tebliğ 6 ıncı ·rnrkiye Büyük Millet Mecılısl Reısl 

Mustafa Abdülhalik Renda Sayfadadır 

Çin hayat, memat müca
dele.sine gir .işti 

Japonlara şiddetle karşı koyuyor 
ftAamafih Japonlar Cenubi Çini istilaya 

azmetmiş görünüyorlar 

N 
evyork 20 (Hususi)- Ja -
ponyanın Çinde sür'atle 
kat'i bir netice elde etmek 

ve Çinlilerin hariçle her türlü 

muvasalasını kesmek üzere nl -
dığı tertibat ve giriştiği mücade

le karşısında Mareşal Çan-Kay

Şek oldukça müşkül bir mevkie 

düşmüştür. Mareşal Japon emel

l~rine mani olmak için mukabıl 

ve ehemmiyetli tertibat almakta
dır. Bu arada memleket dışında 
bulunan bütün Çinliler, Çine da
vet edilmiş, kendilerinden l1al! 
yardımlar istenilmiştir. Çinde o
turan, fakat muhtelif sebebler le 
şimdiye kadar silô.h altına alın -
mamış olanlar yeniden hizmete 
alınmaktadır. Bu arada on binler
ce Çin kadınından mürekkeb or
dular kurulmaktadır. 

Mareşal ve Çin ordu•fl Japon
lara karşı büyük bir mukavemet 

göstermektedir. Bu mukavemet 

karşısında Japonların Kanton ü

zerine vaki ileri hareketleri eski 
hızını kaybetmiştir. 

Maamaifh buna rağmen Japon

ların Kanton şehrini zapteyllye

cekleri ve cenubi Çini istilO. ede
cekleri zannedilmektedir. 
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H TA v J15inci 
E b .. .. k b Yıl 

1 
n uyu ayramımızı l 

. ..l .. J kutlula Hazır ığı en genış o cuae · 
mıya h~zırlanıyor Köprünün 

Suriye'den Hatay'a Süslenme 
pasaportsuz gidip Projesi hazırlandı 

gelmek yasak 
Fevkalade mümessil vekili gönderdik 

Iiatay kanunları, kanunlarımız Örnek ittihaz 
edilerek yeni baştan tanzim fdiliyor 

Cumhuriyet bayramımızın Hat ayda da layık oldu~ şekilde kut· 
)anması için İskenderunda konsolosumuz Bay Ahmet Umasın teşebbü
sü ile bir (Bayrama hazırlanma komitesi) teşkil olunmuştur. Komite 
geçen cün Halkevinde ilk içtimaını akdetmi~ ve bir merasim programı 
hazırlanması kararlaştırılmlJjtır. 

FEVKALADE MÜMESSİL VE~Lt 

J\frzunen şehrimize gelmiş olan Beyrut başkonsolosumuz Faik Zihni 
buradan Ankaraya dönmüş ve evvelki gün İskenderuna gitmiştir. 

J\lczuncn ıncınleketimizde bulunan Hatay fevkalade murahbasımız 
orta cl~i Bay Cevat Açıkalına Bay Faik Zihninin vekillet etmesi karar· 
Jaşlırılmışlır. 

PASAPORTSUZ GİDİP GELMEK YASAK 

Cümhuriyet ba)Tamı münase
betile, Köprü üzerinde yapıla· 

cak olan taklar için bir proje ha· 
zırlamak üzere, birkaç gündür, 
Mili S.anayi Birliğinde, Eminönü 
kaymakamının riyasetinde top -
lantılar yapılmakta ve bu toplan
tılara Eminönü mıntakası dahilin
de bulunan fabrikatörlerden ve 
tüccarlardan bazılarile İzmir fu
arı dekorlarını yapan sanatklr 
Gotye de iştirak etmektedir. Dün 
ve bugün yapılan son toplantı ve 
görüşmelerden sonra netice bir 
karara bağlanmıştır. Gotye pro
jesini hazırlamış ve bu proje itti
fakla beğenilmiştir Derhal takla
rın inşasına başlanacaktır. 

---o-

Tramvay Şirketi 
Halepte çıkan ·Elnczir· gazetesinde okuduj;'l.ımuza göre; Suriyeden Kullandıg" ı 

Hataya gidip gelenlerin; ecnebi memleketlere yaptıkları seyahatte ol-
dui:'l.ı gibi pasaport ta~ınııya mecbur olaca~Jardır. 

Yine ayni gaLetenin salahiyettar bir kaynaktan öğrendiğini iddia ey- Elektrı'ğ'ın parasını 
ledigi diji'er bir habere göre de; Halayda idari vazifelerde bulıman fran- 1 
•ız memurları, hizmet müddetlerinin 1938 senesi nihayetinde sona erece-

ğine dair mercilerinden tebli~ almışlardır. . . Vermı·yor 
KANUNLARIJ\DZ ÖRNEK İTTiHAZ EDiLiYOR 

Yni teşekkiil etmiş olan •Hatay Devleti• nin icabeden kanunlarım ha 
zırlamak iizere mahalli bir komisyon kurulmuş ve evvelki gün ilk top· 
lantısını akdetmiştir. 

Bu komisyon ilk iş olarak Hatay için bir •kanımu medeni• hazırlı • 
''acak ve bunda Türkiye kanunu medeni• si örnek ittihaz olunacaktır. 
. Anıca memleketimizde muvaffakıyetle tatbik olunan •meşhut suçlar 
kan;ınu• esaslan dairesinde de bir kanun projesi hazırlamnası kararla:ı
tırıln111jtır. 

ANTAKYA J\IÜDDEİUMUMİLİGİNDE BİR TEBEDDÜL 

Antakya miiddeiumumi muavini Edip Türkıneno, hakkındaki bazı şa· 
yaııı dikkat şikayetlerden dolayı Hatay Devlet Reisinin emrile işten el 

çektirilmiştir. 

~~~~~-~ ............. ~-""""""""="""=" ........ """"""""'"""",_..,.....-= 

Köy Ü için çok ucuza 
mal olacak yeni bir tib 
ayakkabı yapılıyor 

h:öylülcrimiz için çok ucuza 
..;al ol,ıuık .yeni tin• bir ayakka
bı hazırlanmasının kararlaştırıl

dıl;ıııı evvelce yazmıştık. 
Bcı i~I~ meşgul olan cSümer' -

b.ın!t• tetkıklerini ilerletrniş ve 
BeYkozd.ık i fabrikasında mütead
dıt tipler üzerine tecrübelere baş· 

Topra nümune· 
leri aranacak 

Zıraat Vekaleti Ziraat Enstitü
su Toprak LAboratuarı Şefi Ke
rim Ömer şehrimize gelmiştir. 

Mumaileyh Vekaletin emrlle 
Trakyanın muhtelü yerlerinden 
toprak nümuııeleri toplamıştır. 

lamıştır. 

Banka; bu yeni tip köylü ayak
kabılarının çok ucuza; mesela 
köy lulerimizın kendi kestikleri 
hayvanların derilerıle imal et -
mekte oldukları çarıklara çok ya
kın bir fiata mal olmasına çalış
maktadır. 

Mazı fiat!ar1 ath 
Memleketimiz dahilinde kösele 

ve deri sanayiinde kullanılmakta 
olan mazılara ihracat ıçin de ta
lepler başlamıştır. 

Bu sebeple fiatlar 23 kuruşa ka
dar çıkmış bulunmaktadır. 

Bunları tahlil .olunmak üzere 
Ankaraya götürecektir. 

G © lk< V lUı ~ tüı n ©! ~ 
A~lk. y<§lıro$>·D eııro 

AŞK VE MACERA ROMANI: 9 

Diye söyleniyordu. 
Yılmaz önüne bakarak: 
- Nene gerek canım! Adını öğ

renıp ne yapacaksın: Faraza Ah
med veya mehmed .. bunu öğren
mekten ne çıkar? 

Ve önündeki dosyasından bir 
zarf daha çıkardı: 

- Hele şu mektubu da oku ba
kalım, Reşadcığım! Yavaş yavaş 

bıı muammayı çözer gibi oluyo
rum .. 
Reşad mektubu eline alınca 

mırıldandı: 

- Bu da ayni yazı 
- Evet. O kadının yazısı. Bu 

da Alman) adan geliyor. 

Yazan: İskender F. SERTELLİ 

Reşad tereddüdle mektubu oku
mağa başladı: 

• Bu, sonuncu nıektubuuıdur. 
gönderdiiğn parayı aldım.. Fakat 
bize gösterdiğin alakasızlık beni 
o kadar üzüyor ki, para için sana 
teşekkiir etmeie bile elim varma· 

yor. Eğer beni ve çocuğunu İstan
bula aldırınıyacak olursan, teş -
rinievvelin on beşinci günll ora
dayını. Hem( kulajiııoa bir şey • 
!er çalındı .. İstanbuldan gelen bir 

Türk talebesi, senin evlenmek ü
zere buhındıı~u haber verdi ba
na. Bu, benim için tahammül e -
dilmez bir ıztırabdır. Biliyorsun 
ki, ben sana elimi uzatınak için 

-··-
İdare düıı tramvayla?"

dan gayri bütün 
cereyanları kesti 

Tramvay şirketi aylardanberi 
kullandığı elektriğin bedelini e
lektrik ;daresine ödememiştir. İ
dare muhtelif tarihlerde bu pa · 
rayı şirketten istemiş, şirket Üs
küdar tramvayları idaresindeki 
alacağile veya bilahare satış es· 
nasında vereceğimiz taksitle mah· 
subu icra edilmesinı ileri sürerek 
bu parayı vermekten ;mtina ey
lemiştir. 

Bunun üzerine elektrik idaresi 
icraya müracaat etmiş ve yekunu 
296 bin lira tutan bu mebtağın 
tahsiline karar almıştır. 

Bu karar Ü7.erine dün tramvay 
idaresinin bütün merkez ve şu

belerinde, depolarında, planton
luklarındakı elektrik cereyanları 
kesilmiştir. 

İdare, halkın müşkülat kar -
şısında kalmaması ıçın yalnız 

tramvaylara verilen cereyanı kes
memiştir. 

Şırketin yine bu borcu ödemek 
istemediği, cereyan kesilen yer -
!ere radyom lambalan dağıtma
sile anlaşılmıştLr. 

V azıyetin ne şekil alacağı he 
nuz belli değildir. 

--O--* İlk tedrısat muallimleri ara· 
sında mesken bedeli almağa bak 
kesbedenlere beşer lira üzerinden 
tevzıat yapılmağa başlanmıştır. 

Tevziat bu ay sonuna kadar ik -
mal edilmiş olacaktır. 

bütün ailcmJ tcrketmiştinı. O za· 
man beni ne derin bir aşkla sevdi· 1 

&ini hatırlatmak istemiyorum. 
Çiinkil bunu unutacağını tahmin 

etmiyorum. Her ne hal ise .. Şimdi 
İstanbulda hürsün .. Ayın on be -
şine kadar istediğini yapabilir -
sin! Fakat, unutma ki ben oraya 
gelıııre. hN· şc~ altüst olacak. O

rada belki çocu~u inkir ede -
ceksin! Bunu da düşündüm .. Üçü
müz bir arada çektirdiğimiz foto
grafı teksir ettirdim .. Oraya ge · 
lince - eğer beni ve çocu~u red

dedersen - bu fotoğrafları gaze • 
lelere ve bilhassa amirlerine gön
dereceğim.. Senin nasil vicdan • 
sız, merhametsiz bir erkek oldu • 

ğunu ilan edeceğim. Eğer bunları 
ııözUne alıp baU bir başka kadınla 
evlenmekte ısrar gösterirsen, ve 
eğer blitün nıenıleket halkı ve ga
zeteler bu acıklı hadiseye a!Aka 
göstermezlerse, o zaınan, senin çok 
bahsettiğin Boğaziçinde çocuğum-

1 

.. '·F· ı · K R". A .. · ':.! ' . ' ' ·. 
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SULAR 
NAHiD SIRRI 

Sarıyerden denize sırt çevirerek 
ilerleyen caddenin ortasmdaki 
suyu tamamen çekilmit derede, 
takunyalı küçük çocuklar ayak • 
!arını ıslatnıağa çalışıyorlar. Su • 
)ara doğru yavaş yavaş ilerliyorum. 
Evlerin sonımda ağaçlık bir kır 
kahvesinde bir müddet oturdum. 
Tahta masalarda yemek yiyen, 
bilhassa Ermeni aileler var. Bu
rası şifa suyudur. Kahvenin sahibi 
olan miitekaid bir zabit yanıma 

gelerek biitün membalarda yal -
nız bir tek su olduj;'l.I halde ken
di mülkünde üç su daha bulup 
bunlara da isimler verdiğini ve 
ortak hisselerini aldıktan sonra 
burasını fevkalade güzelleştirece
ğini anlattı. Biraz ileriye ve ayni 
hizaya gelen Çırçır suyuna varm
ca, ilk çocukluğumu hatırladım. 

Alt seddeki havuz, havuzun üs -
tündeki köprü, sedler, hep ayni 
halde. Sade kadınlara mahsus ka
fesler, bir yeri örten küçük bir 
parça müstesna, ortadan kalkIDIJj. 
Vaktile büyük annem kardeşimle 
beni getirmişti ve beraberimiz -
deki taze bir komşu kadın kafes
lerin arkasından seyrettiği ke • 
mancı ile pek alilkadar olduğu 

için artık evden ayağı kesilmişti. 
(Çırçır) da masaların bir haylısı 
dolu. Çokları buraya da yemek -
!erile gelmişler. 

Çırçırın üstünde bir de (Gürcü 
oğlu suyu) varmış, fakat orada 
kahve olmayıp bir kadm isteyene 
su verirmiş. Çırçırın karşı tara -
ima ve yol üstüne düşen (Fıshk 
suyu) ~imdi hl~ gazoz fabrikası 
olmak İİ7ere. 

Ve yokuştan, daha tenha olan 
(Kestane suyu) na çıktun. Roma 
civarındaki eski parklarda eşlerini 
gördiiğüın merdivenleri ve pek 
eski bir çeşmesi var. Kitabesi 
Seydi Ali paşa isminde bir vezirin 
adıoı haber veriyor. En az ikinci 
l\-1ahınud zan1anmın ilk zaınan • 
!arı. Bu suyun yazlı kışlı kalan 
kahvecisi, Gürcü oğlu suyunun 
Şifa su)·unda öğrendiğim nlcvcu
diyetindcn haberdar olnıadığı 

için, bir saat içinde iktisab elti • 
ğiın ihtısastau menınun ve rniif
tchir yokuşu çıkmakta devam e
derek (Hünkar suyu) na vardım. 
Burada da Kestane su~ undakin -
deıı biraz yeni olan bir eski çeş-
111(" ve içinde otu.rnıak arzusu ve
ren, fakat tamamile mahalle içi 
evleri tarzında ya1ıılmış bir bii · 
ylik ev var: Suyun sahihlerine 
aid olacak. 

Hünkir suyu ruiihiın bir para 
sarfile hakikaten mamur bir ho· 
le getirihniş, •itik!,, Avruı>ai, kon
forlu .. bir :ver ohuuş. Bundan do
layı karşıma çıkan garson tara -
fından tehalükle vukua gelen O· 

turmak teklifine itaatten önce 

şöyle bir dolaştım ve tarifeyi gör
düm. Pazar günleri kahve 30 ku
ruşa. Günlerden de pazardı ve 
ilerlemiş bu sonbahar gününde O· 

turııp konsomasyon yapan ve ha

kikaten güzel olan manzaradan İS· 
tifade eden tek mlişteri kır saçlı 

ve pardesülü bir adam alt sedte 
yudum yudum kahvesini içiyordu. 

Bu suya adını veren hünkilr 
kimdi bilmiyorwn. Lakin patlı -
can yemeğinin bir çeşidinden 

hünkar adı kaldırılıyor da koca 

la beraber denizin koynıına atılıp 
hayata veda edeceğim. Ve ben 
bundan başka ne yapabilirim •. 
Sen söyle?• 

Raşıdın gözleri sulanmıştı. 

Yılmaz bu satırları tercüme e
ederken, polis hafiyesinin de tees
süründen sık sık içini çektiği gö
rülüyordu. 
Reşad: 

- Artık tahammülüm kalmadı, 
dedi. Sen bu adamın ismini söyle
memekte ısrar edersen, ben söy
liyeceğim sana .. 

Yılmaz hayretle Reşadın yü -
züne baktı: 

- Ne dedin .. Sen mi söyliye
ceksin? Demek onu sen de tanı • 
yorsun? 

- Bir şüphe. Sadece kuvvetli 
bir şüphe .. 

Ve gözlerini açarak bağırdı: 
- Bu adamın ismi Nihad oldu· 

ii:unu söylersem. acaba doğru ta h
ı 

Böylesi de 
Oluyormu 

Bir gene kız, babasını mahkOm 
eden, aile şereflerini küçülten 

sevgilisini bıçakla yaraladı 
• 

ikisi de sokak ortasında 
cereyan eden iki hadise 

Şehrimizde dün çok garip bir 
yaralama hadisesi olmuş, Ayvan
sarayda oturan bir genç kız, ba
basını mahkum ettiren sevgilisini 
bıçakla şakağından yaralamıştır. 

Hadisenin tafsilatı şudıır: 
Ayvansarayda oturan Bürhan 

isminde bir genç bir hafta evvel 
ayni semtte oturan ve bir hayli 
zamandanberi konuştuğu Şaziye 

isminde bir genç kızla sokakta 
buluşarak gezmeğe başlamıştır. 

O sırada sokaktan geçmekte olan 
Şazi yenin kardeşi Osman; kız 

kardeşini yabancı bir erkekle ko
nuşurken görünce fena halde kız
mış, ve Burhana sert bir tavırla 
bu rezaletin ne demek olduğunu 

sormuştur . Aşık delikanlı, sevgi
lisinin kardeşi tarafından yapılan 
bu fuzuli müdahaleye fena halde 
içerlemiş, aksi cevaplar vermiş, 

iki delikanlı bu yüzden kavgaya 
tutuşmuşlardır. Kavga eden g-;,nç
leri ayırmak için toplanan halkın 
arasında Şaziyenin babası Hurşit 

te bulunuyormuş, oğlu Osmanın 

üzerine bıçakla hücum eden Bür
hanı bir yumrukta yere yuvarlı
yan baba, eline geçirdiği çakı ile 
de kolundan yaralamış, hadisc ü
zerine yetişen mem4rlar Bürhanı 
tedavi altına alınmak üzere has-

E inönü 
Meyda ı 

ilk planla 422 
Bina yıkılacak 

Eminönu meydanının açılması 

için iki plan hazırlanmlJjlı. Bun
lardan birü1cı plana dahil olup 
derhal yıkılacak binaların sayısı 

422 dir. -·Fındıklarımız 
liplere 
Ayrılıyor 
Ayrıca fındıklarımız; Giresun, 

Trabzon. Ordu ve Akçakoca ol -
mak üzere ~ büyük kaliteye ayrı
lacaktır. 

Bundan başka; ihraç edilecek 
olan bütün fındıklarımızın mu
hakkak; çürüksüz, vııruksuz ve 
sağlam bir halde bulunmalarına 

azami itina olunacaktır. 

b;;"' mesirede nasıl bırakılıyor? 

mııı etmiş olur muyum? 
Yılmaz birdenbire yerinden fır

ladı: 

- Evet ... Fakat, sen bunu ne • 
reden biliyorsun? Yoksa mektu • 
bun içinde benim gözümden kaç
mış bir kelime mi gördün? 

- Hayır. Eminol ki, bu mek -
tubdaki bütün isimleri iyice sil
mişsin! 

- Ya nereden öğrendin onun a
dını? .. 

Reşad sersemlemişti. 

Şüphesinde bu kadar isabet ta-
savvur etmiyordu. 

- O, Perihanın nişanlısıdır ... 
Diye mırıldandı. 
Yılmaz, arkadaşının omzuna e

lini koyarak: 
- Desene amcanın kızını da fe

lakete sürliklemek onu da öteki 
gibi perişan etn;ıek istiyor. Fakat, 
bu ne tesadüf, azizim! Tüylerim 
ürperdı \'&ilahi. .. Perihan nerden 
bulmuş bu serseri ruhlu dellkan-

taneye götürmüşler, sonra Şazi. 

yenin babası Hurşidi de yakalı
yarak mahk~meye sevketmişler -
di. Mahkemede Bürhana davacı 
olup olmadığı sorulmuş Bürhan 
da davacı olduğunu ve hiçbir su
rette davadan vazgeçmiyeceğini 

söylemiş, bunun üzerine de Hur
şit mahkum edilmişti. 
Yarası kapandıktan sonra soka

ğa çıkacak hir hale gelen Biirha
nın ilk arzusu Şaziye ile buluş -
mak olmuş ve bir vasıta ile Şazi
yeye haber göndermiştir. Şaziye 
hu habere aldırmamış, Bürhana 
dargın bır tavır takınmağa başla

mıştır. 

Dün Burhanla yol üzerinde 
karşılaşan Şaziye eski sevgilisine 
muğber bır tavırla: 

- Mahallede senın yüzünden 
rezil olduk, üstelık babamı da 
mahkum ettin, şimdi hangi yüz
le beni arıyorsun? demiş; Bürha
nııı cevap vermesine meydan bı -
rakmadan çantasından çıka.rdığı 
bıçakla deli)rnnlının üzerine hü -
cum etmiş, gafil avlıyarak yüzün
den yaralayıp kaçmıştır 

Bürhan ycnıden tedavi altına 
alınmış. hadiseden sonra kaçan 
Şaziye de evinde yakalanarak 
tahkikata başlanmıştır. 

Kadınlarımıza 
Bir koıaylık 

·---
Beyeğlu Akşam San'at 
Ol<ulunda moda sipariş 

şubesi açıldı 
Günden güne talebe adedı ar

tan ve genç kızlarımızla genç ve 
evli bayan)ar tarafından bilhassa 
rağbet gö>terilen Beyoğlu Ak
şam Kız San'at Okulunun peyder
pey genişletilmesi kararlaştırıl -
mıştır 

Bu cümleden olmak üzere, ev
vela mektepte bir moda sipariş 

atölyesi açılmış ve sipariş kabu
lüne başlanmıştır. 
Akşam Kız San'at Okullarından 

mezun olan talebeler; isterlerse 
bu atölyede çalışmak sııretile ih
tisaslarını artırabileceklerdir. 

Fındıklarımızın muayyen tiple
re ayrılması için varılan tetkikler 
çok ilerlemiştir. 

Bugün iç fındık için mevcut 
tipler, muhafaza olunacaktfr. 

lıyı. 

~Bu sivil bir.tayyarecidir. Ber
linde bulunduğu fabrikada da bir 
hayli şantaj yapmlJj, milliyetimize, 
şerefimize uygun düşmeyen işler 
görmüş Perihana şimdi biraz da
ha acıdım. 

- Nikahları ne zaman olacak? 
- Zannederim bu hafta içinde. 
Reşad gülmeğe başladı. 

Yılmaz: 

- Bn, ağlanacak bır faciadır, 

Reşad! dedi. Amcanır1 kızı öyle bir 
uçuruma gidiyor ki .. 

- Gülünecek tarafı da var bu 
facianın. Boşuna gülmüyorum .. 

- Nedir o? Anlat bakalım. 
- Perihanla Nihadın nikahları 

gökyüzünde kıyılacak .. 
Polis hafiyesinin kaşları çatıl

dı. 

- Ne diyorsun? Üstelik bir da 
şöhret temin etmek istiyor de -
sene .. 

(Devamı var) 

ihverlerin Ç~1 
y uuı: Abırıecl şv_ 

Bir ay evvelisine ;:.,, 
raftan İngiltere ve 
taraftan da A!manY~'J!I 
arasında yegane d•!ı'. 
halde en ehemmiyetb ...ı 
mevzuu olan ÇekoslO" 
selesi nihayet tasfiye 
Fakat bu meselenin 
mid edildiği gibi, i~i:,, 
sındaki mücadeleyı 

dirmiş değıldir. MiiJıllı ~ 
sını takib eden birk3Ç I" 
çarpışmıya bir fasıla~ 
sonra iki grup arasın 
sebetler eski vaziyetııı' 
mektedir. Çekoslovak •M 

_, tib 
nin tasfiyesi, müvaıt'"" . 
şöyle bir tesir yapın~1 :ye 

1- Berlin • Roma !111 yor 

" rupa kıt'asındaki vaıı ııa -
kisine nazaran tahi)e r c 
binnetice iki demokfjt yor. 
nüfuzu zayıflamıştır 'dıyete 

r· 
2- Berlın . Roma J11 • 

sında da Almanyanıl' De 
kuvvetleşmiş ve !tal)' cı 
yeti zayıflamıştır. ::::: 

Büyük devletler ara: 
vazenede önce, Berlı l')'a 'a 
mihveri ve saniyen dC ,ı...!'t 
ver içinde Almanya uıı ç 

a 
ru bir ağırlıktan başk8 b . 
görülmüyor Münih a tr 
hakkımla b~slenen üJll '''Va çı 

İ '(İS r azı 
bal<iğalı olduğu ngı yük 
marasında bu anlaşınJl e b 
den müzakereden antajl Sld 

1 
müzakC'reyi Bitlerin 

1 

söylediği nutuk takıb . Işt 
lovakya meselesinil' " 10 

evvelki politika atmıısı·"ını 
. . r aıdin 

dıran bu nutuk, milnC 
10 ık, 

daki mücadelenin es . ıll • et 
devam edeceğine del_ıl!hard 
tuktan sonra da şimd• b 
hafazakar partisinin ıı~ ı:~ 
sından Çun;il. AmeJ'l~ tak 
hitab eden bir nutuk a 

. d nt 
Bır taraftan devlet a k1 
mihver arasındaki aJl e e 
tebarüz ettirirken, diğc zın_e 
dört memleket gazete! gr 
da harareth bır polcJll " ke 

- "' t' mıştır. Demek oluyor " e 1 

vakya mesC'lesi bir M' ıy 
belki hastalığın arazıll" r e 
rettı. Çekoslovak mesel 
Jile o araz ortadan k' 
makta beraber, hastalık 
halarda ayni mahiyet~ r 
tekemmül ettirmekle<'' 
mihverlerin çarpışma>' 
dıyor. O halde hastslı ~:"ı 
Hastalık hayat ve yrı;s ,çı 
kisi hakkındaki ayrılık •ıhhi 
tir. Fransa ve İngııterf n 
siye bağlıdırlar BüyU~ Yard 
vardır. Bu ampirleriP mız 
bildikleri şı-kilde idaf oper 

el !eri 
~st kalmalarını L<ti" 

kiz b bırakılmak ıçin bugııııl' 
i ta 

çok fedakarlıklar Y V 
Yaptıkları son fedal:ılf ~an 
koslovakyayı vı- hal:; "p,~ 
kıt'asının ortasını ve • h 
li R "h . c ı atı n - oma rr.:ı verın 

tir. Faşist devletlerin )11: varct 

kileri bunun tamam~ hu~· 
İngiliz ve Fransız tela d • 
nimsediği gün faşizt11 1~ a ' 
mi kalmaz. Kazanı d~1 Es 
bir halde bulundurrıı~~ ini! 
ğa ateş vermek lazım f.' Vele 
faşistlik de yaşamal< 1 tıondı 
leler yapmak mecburı 
Ve her hamle bir \ 
daha sansasyone oim8 ı1 :::::.:: 
İki zümre arasında bı• 
rılığı devam ettikçe J11 

sürüp gidecektir. 1 
Bu bahıste akla gel•"' 

vardır: Acaba orta !>' 
gemonya davası iki M 
tin arasını açacak ınıd' 
ka Macar - Çek da,~1 

yanın bir tarafı, ital~ 
ğer tarafı tuttuklarıo~ 
böyle bir ıhtimal ",.rı Bir 
yor Fakat ıki faşıst ı' Vudo 
sındaki anlaşmazlığı 1 daha 
ten de sakınmalıdır. lt duğu 

. rO '! manya beraber yu " u 
çok menfaatler tenıll' Paçal 
Paylasmıya müsaid 01 da, 1:i 

' ' ~ d atl<!r mevcud olduk';,ı' ırm· 
dev le tin çarpışması . - Ha 
Ancak şu söy JenebilU iucu 
kaç paylaşmada AlJll Vallı 

' pa.)'ını aldığı için m•ı;;I hyan 
tarafı hafiflı·miş ve Ha 
pek ıiyade ağırlaşoıı tuhu 
kırılma tan henüz '' 



3- SON T ! L G RAF -~O ı.; Te~rin ıo.ıs 

Esnaf meseleleri 
._ ............................................ ... 

Otuz zümreden 
mürekkeb bir 

cemiyet: 
adeni san'atkarıar cemiyeti 
Her sene bir 

açı laca 
sergi 
k 

•Madeni san'atkiırlar cemiyeti• 
ııf lı:Atibi umumisi Cemal Akyüz ce

miyetin umumi faaliyetini anla -
byor. 

- İstanbul madeni san'atkar -
e cemiyeti üçüncü yaşına bası
l yor. 890 azası vardır. Bu cemi -

yete mensub san'atkarlar şunlar
dır: 

De~ci, tornacı, tesviyeci, ba
ıı; kırcı, dokmeci, motör ve makine 

. r_cılerı, elektrikçi, kaynakçı, 
nıkelaıcı,. emayeci, karyola, kan

' terazı, keser rende, değirmen 
apanlar, muslukçµ, kuyumcu, 

saatçı, sobacı, kalafatçı, raspacı, 
za.ncılar, kızakçı, madeni eşya 

abrikaları işçileri. tenekeci, sa • 
tçı, madeni eşya ile elektrik le· 

~'Vazım.ı satan küçük tacirlerle bü- ı 
yuk tıcarethaneler müstahde . . 

,:e bilumum demir sanayii iş';;ı';'.i 
,...ahıldir. 

1jte bu muazzam sanayi gütle
nın dileklerini d 'nlemek kava -

lf. nı mcvzua dairesinde me .. . rcıı 

muvaiık gördü. Bu kooperatif şir
kete kayıdlı azasına lüzum gör -
düğü eşya üzerine satış yapmak 
ve icabında hesabı cari üzere be
dellerini taksitle alacak ve hü -
kumet münakasalarına girerek a
lacağı işleri mütehassıs sanayici -
!ere yaptırmak ve san'attan ol -
mıyan müteahhid ve mutavassıt
lara iş verdirmiyerek hem san'at
karlara iş temin ederek işsiz bı -
rakmamak ve hem de san'attan 
olmıyanlar tarafından yapılıp ha
zineyi izrar edenlerden kurtarmak 
ve icab ederse ortakların maişet -
!erine aid ihtiyaçları da temin e
decek ve senede bir defa demir 
sanayicil~rin yaptıkln iaşlerden 
sergi açacaktır. 

Büyük 
Sanayi 
Müzesi 
Müzede eski eserleri
mizin tekamül safha
larıda gösterilecek 
Ankarada kurulması kararlaş

tırılan büyük Sanayi Müzesi için; 
eski Türk san'at eserlerinin nasıl 

yapıldığı ve eskiden dedelerimi
zin kullandıkları avadanlıklar 

hakkında alakadarlardan malu
mat istenmiştir. 

Ayrıca Avrupadaki Sanayi mü· 
zelerinin rehber kataloğlarının 

getirilerek tetkikler yapılmasına 
teşebbüs olunmuştur. İktısat Ve
kaleti bu müzeyi önümüzdeki yaz 

mevsimine kadar açmağı arzu et
mektedir. 

Müzede bilhassa oymacılık, 
kakmacılık, çatmacılık, kabart -
macılık ve sedefçilik gibi küçük 
san'atlara yer verilecektir. 

Aynca en eski san'atlarımızın 

şimdiki tekamülüne kadar geçir

miş oldukları muhtelif safhalarla 
bunların teferriltı canlı ve esaslı 

bir şekilde müzede tebarüz ettiri· 
lecektir 

Edirne 
Gelibolu 
Yolu 

; Baba değil adeta 
Canavar ------Kendi kızının ırzına 

tasallut etmiş 

Kızına fena hasta· 
hkta atılamıı 

13 yaşında bulunan Pakize is
minde bir kızcağız, evvelki gün 
İzmir zabıtasına müracaat ederek 
korkunç bir iddiada buluilm~

tur. 
Bu iddiaya göre zavallı yavru

cuk; kendi öz babasının şeni bir 
tecavüzüne uğraml§ ve neticede 
kötü bir hastalık alımştır. Müşte
ki kızın şikayetinin tahkikine e
hemmiyetle başlanmıştır 

--<>----

Nevyork 
Sergisi 
Hazırlıkları 

--
Sergi komiseri dün 
Nevyorktan geldi 

Nevyorkta açılacak beynelmi
lel sergide memleketimizi temsil 
edecek paviyonun ilk hazırlıkla

rile meşgul olmak üzere N evyor· 
ka giden mezkür sergi komiseri 
Suat Şakir dün sabahki ekspresle 
şehrimize dönmüştür. 

Mumaileyh ile birlikte Ameri
kaya gitmiş olan mühendis Ser

vet Muhtar ile Bay Sedat Hak
kı da ayni trenle gelmişlerdir. 

Bay Suat Şakır dün Sanayi Bır

İktısadi meseleler 

Muamele • • 
vergısı 

Son ve kat'i karar dün 
alakadarlara tebliğ edildi 
Esnaf yeni karardan memnun olup 
hükumete te9ekkilre karar verdiler 
Muamele vergisi kanununun 

tatbikı esnasında karşılaşılan ba
zı güçlükleri hal maksadile şehri: 
mizde, bir müddet evvel tetkikat
ta bulunmuş olan mali bir heye
tin yaptığı incelemeler netıcesin
de muhtelif esnaftan bazılarının 
vergilerini maktua rapt ve bazıla
rının istisna edildiklerı malum
du.r. Bu vaziyetin son safl\ısını 

bildiriyoruz: 
Muamele vergisi kanununun S 

fıkrasile verilen salahiyete müs
teniden, muharrik kuvveti 5 bey
gire ve çalıştırdığı işçı sayısı en 
fazla ona kadar olan, ağaç sanayi
ile meşgul bulunanlardan torna
cılar, oymacılar, sepetçiler, par
maklık yapanlar, tezgahçılar, fı

çıcılar, sandıkçılar, ambalaj san -
dığı yapanlar. oyuncak yapanlar, 
manken yapanlar, kürekçiler, kuş 
kafesi yapanlar, tahtadan küçük 
ağaç eşya yapanlar, (Porografi-) 
kutucular, çıkrıkçılar, tavla ya· 
panlar, takunya yapanlar mekik 
yapanlar araba tamır edenler, 
kundura kalıbı ve ökçcsı yapan -
!ar, heyeti vekile karnrile nıua 
mele vergısinden , kanunun neşr1 

tarihi olan J6-7-93R <il itı!>arcn 

istisna edilmişlerdir Bunların ha
ricinde kalan marangoz, doğra -
macı, baston yapanlaı·, kereste 
bıçkıcıları, karüserı yapanlar, san 
dalye yapanlar, metre yapanlar, 
araba başlığı yapanlaı;. motör kas
nağı yapanlar, kornış yapanlar, 
tahta zimpara yapanlar da Ve
kaletin kara., mucibınce maktu 
muamele vergisıne raptedilenler 
meyanında araba tamir edenler
le kundura kalıbı ve ökçesı ya
panlar da bulunuyordu Bilahare 
muamele vergısınden istisna edı
lenler meyanına şu uç saıı'at şu -
besı de ithal edilmiş oldı1ıundan. 
takdir edill'n muamele vergılerı 

tabiatıle ke)ldilerınc.len tahsıl e· 
dilmiyecek ve hattô hunların i· 
çinde vergi tJksıtını odt'tnış ulun
lar varsa vc·rmış oldukları vergi
nin kendilerine iadesı lazım gl'lP· 
cektir 
Ögrendıgımıze gore Marangoz

lar Cemıyetı, ağa~ ayiindcn 
yirın san'at şub ı gıbı muhim 
bir zümrcnın mu -ele \'ergı 
den muaf tutulmal.ırı dubyı 1 , 
esnafın memnuniyet vı• iıkr 'lla 
rını bıldırr ek uzcrP hiıkı • tc 
teşekkL • c m<> ,, karar verır .ir 

r· aıdınc iblağa delalet etmek, has -
ık, vefat yahud sair esbabı fe

Ol laket dolayısi!e muhtac olan! 

Son çıkan muamele vergisi ka
nunu demir sanayicilerini de e
peyce telaşa düşürerek 200 e yakın 
motörlerini söktüler. Halbuki he
yeti idare derhal harekete geçe -
rek Nafıa Vekaletine motörlerin 
kaldırıldığını ve defterdarlığa da 
2430 numaralı kanunun birinci 
maddesinin A fıkrası ve teşviki 
sanayi kanununun birinci mad -
desine göre 29/7 /938 tarihli tamim 
mucibince bir kı.sım demir sana -
~i~ilerinin muamele vergisinden 
ıstısnası ve bir kısmının maktu 
vergiye tabi tutulması ve ayrıca 
da mufassal bir rapor da sanayi 
müdiriyetine yazıldı. Yapılan bu 
müracaatlar alakadar makamlarca 
nazarı dıkkate alınar k Ankara -
dan şehrımize gelen salfıhiyettar 
heyet dığcr sanayıcilcrle demir 
sanayicilerin şikayetlerini dm -
!emek ve lazım gelen muamele -
nın ifası için cemiyetten dört ki
şilik bir heyet istediler. Bu heyet 
Ankaradan gelen heyet ile birlikte 
dükkanları dolaşarak bir kısmını 
muamele vergisinden istisna ve 
bir kısmını da maktu vergiye tabi 
tutuldu. Bundan maada yine An
karadan şehrimize gelen İktısad 
Vekaleti sanayi müdiri umumisile 
de temas <><:!erek maktua raptedi
leıılerin de bir kısmının vergiden 

-·-- Iiğine gelerek bir müddet meşgul/============================ 
oünuşlur. Esaslı suretteyap:lıyor 

jr yardım etmek ve bunları vakı7:~e 
" haber almak için İstanbul --.- on ının-

' aya taksim edılmiştir. Bu mın-j 
~ Kalarda seçilen usta ve işçiler 
~ takasındaki san'atkiırların d"- 1 

lckJerini derhal ct>ıniyet merke '_ 
:ı.ıne bildirir. Mıntaka heyeti · 

ğrud en 
an dogruya kendi icrayı ha-

.reket edemez. Behemehal keyfi-
yetı heyeti ıdare ri . 

.lfcmıyet ı.o 'b · Yasetınc veya 

. Adlı ı umu ·ı· . 
recektir ve mı ıgıne bildi-
! cemıyetten alacag" ı ta-

atı ve h"k• . 
vakıt u umetın tebligatını 
aza ve zamanıle mıntakasındaki 
r ~= b:~dırır ve iktısadi hale gö

er. ye 1 merk~zıye ile muhabere 

Geıelim sıhh. 
cem Yet" . . ıye teşkilatımıza 

ırnızın rnukt d' ' 
di,çiler e ır doktor, 

h ve ebelerden mürekkeb 
ıye t~kilatımız vardır B 

·e n maad . un-
. a umum cemıyetlerin 

ıc yardcmile yapılan bır de h . 
mız vardır B astane-

. urada da çok d - li 
operatörler v eger 

, le . . e doktorlar ve ebe 1 
ı<' rımız vard 1 -

kiz bin k" ır .. lastanemizde se-

l usur !ıraya alınan . ' 
stanbulda dört b emsali 

eş Yerde bul 
nan son sıstem röntk . u -
da vardır. en cihazımız 

Bütun esnafın h k . . 
ı hail--' k . u ukı ışlerini 

<"UCCC• bır d d 
ı vardır B" c anışma btirosu 

· uro esnaf h 
)t müşk"l ' ' ın er türlü 
~I huku~i ~tılnı halleder, her türlü 1 

ış erdp yol .. . . 
da vek · 1 . . gosterır ıcabın-

,ı E a et\nı de alır. 
"' snafın but" . 

nL..'U i b' un ihtiyacatını te -
Vd~ n ır de kooperatif muka _ 

·· yaparak İktısad Vekaletine 
~ gonderdik v k• 
, e al~t mukaveleyi 

Edirne Akdenize 
b~ğlanıyer 

İstanbul _ Londra asfalt yolu

nun Burgaz • Kulel.köy arasında
ki kısmında da inşaat faaliyetine 
başlanmıştır. 

Diğer taraftan Trakyayı ve E
dırne merkezim Akdenııe bağlı
yan Edırne - Gdıbolu şosesınin 

yeniden vapıhrcasına tamırı de 
kararlaştırılarak hemen faaliyete 
geçilmiştir. 

Bu suretle Trakya mallarının 

istanbula getirilerek buradan va
purla ecnebi memlcketkrine gön
derilmeleri için kaybedil<>n za
man yeni şose sayesındt' kazanıla
cak. yani bunların; yem so~e ik
mal edilince doğrudan doğruya 

Geliboluya se\'kolunarak oradan 
vapur1a ecnebi limanlarına gön -
derilmesi kabil olacaktır. 

affını istedi. her şeyı hükumetten beklemek 
Vakıa her işe başlandığı zaman doğru değildir. Biz de çalışmalı-

güç görünür. Lakin başlamadan yız. 
evvel iyice düşünülür ve ka -

Şayanı teşekkürdür ki gerek rar verdikten sonra başlanan iş-
lerde evvela azim ve sonra fera- maliyeden gelen heyet ve gerek 

İktısad Vekaleti sanayi müdiri gati nefis ile hareket edilirse yüz-
de yüz işe muvaffak olunur. İşte umumisi Türk san'atkiirlarının 

Atatürk rejimine minnet ve bağnümunesi esnaf hastanesi. Cemi-
lılılarını bir kat daha arttıran yetlerin ufak yardımile ve müte-

şebbislerin azim ve feragati nefsi samimi ve dürüst hareketleri ve 
ile çalışmaları bu modern hasta _ sanayi kalkınmamız yolunda biz-
neyi vücude getirdi. Bu yardım lerı irşad ve tenvir eden yüksek 
bu sene daha ziyadeleştirilerek direktifleri karşısır nda kendile -
pek yakında daha büyük teşkilat- rine Türkiye umum demir sana -
!ara başlanacakvr. yicileri namına saygı ve teşekkür-
Şunu da ilave etmek isterim ki !erimizi sunmağı da vazifo biliriz. 

Munııileyh sergı hakkında İk
tısat Vekaletine izahat verecek ve 
yakında tekrar Nevyorka gide
da ayni trenle gelmişlerdir 
cektir 

Serginin küşadından biraz ev
vel münevver ve tam Türk tipi 
Bayanlarla genç erkekler ve mü
tehassıs aşçılar, m .htelif san'at
kcirJarımız buradan Nevyorka 
gönderilecek ve her birine pav
yonlarımızda muhtelif vazifeler 
verilecektir. 

inhisarlar idaresi de bazı satış 

ve reklam m<>murlarını gönde -
recektir. 

--o--

Adliye müstetarı 
Edirneden döndü 

Adliye Vekaleti müsteşarı Ha
san Seyfettin şehrimızden Edir
neye gitmiş ve orada yeni cezaevi 
ile çoouk ıslahhanesini ve diğer 
adlı müesseseleri ziyaret ve teftiş 
etmiştir. 

Mumaileyh Edirnede 2 gün kal
dıktan sonra tekrar şehrimize 

dönmüştür. 

-*
Bursadaki kurs 
İhracatı kontrol altına alınacak 

olan yapağı \'e tiftık maddeleri i
çin açılacağını haber verdiğimiz 
kurs dün Bursada Merinos fabri
kasında açılmıştır 

Bu kursa 5 i şehrimizden ol
mak üzere 10 kontrolör iştirak et
miştir. Kurs 2 ay devam edecek
tir 

Feci bir 
Kaza 

~---

Sinirli sinirli iş yapan 
kadının başına gelenler 

Dün akşam tizeri S .-ıatyada 
bir facia olınıı~. ihtiyar hır kadın 
evinin üst katından dUc::crek agır 
surette yaralanmıştır 

Samatyada Hacı Hti.<eyinagn 
mahallesinde Cami sokağında 22 
numaralı evde oturan 65 yaşla
rında Virjin i•minde bir kadın 
dün akşam üzeri ailevi bir me
sele yüzünden evdekilerJe kavga 
etmiştir. İhtiyar kadııı kavgadan 
son~a sinirli halile üst kattaki 
pencerelerin camlarını silmek is
temiş, fakat muvazenesini kaybe
derek sokağa düşmüştür Muhte
lif yer !erinden ağır surette yara
lanmış olan ihtiyar kadın ümitsiz 
bir halde Balıklı Rum hastanesi
ne kaldırılmıştır, 

BU DA BİR BAŞKASI 
Dün sabah Galatada da bir fa

cia olmuş, Mehmet oğlu Mehmet 
isminde birı Galatada Kefrli ha
nın üçüncü katından kazaen dü
şerek ölmüştür. 

-<>---

Fransız ataşemili

teri Bursada 
Fransız ataşemiliterı evvelkı 

gün maiyetile birlikte şehrimiz

den Bursayıı git mı• tir. 
Orada bir müddet istirahat ede

<>ektir. 

Küçük 
Bir katil 

Bursadan buraya 
gön~1ı:rildi 

İstanbul Tıbbı A•'li müesscsesı· 
ne Orhaneliden küçuk bir katil 
göndcrilınıştır 

Orhanelınm Elınaagacı koyun
dcn ve Hüöcyın ismıııde oları bu 
çocuk; aynı koyde gece vaktı hay
vanlarını bekkm~k üzere yaktığı 
ateşın yanında U} umakta olan 15 
yaşındakı Hasan ismindeki arka
daşına bıçak\• hücum ederek öl
dürmüştür. Enelkı gün Bursa A
ğırccza nıahkcmesinP verilen kü~ 
çtik katil, cels<· esnasında garip 
garip konuştuğundan akli tnüva
zenesinin tesbiti i~·in ·E'hrımız ad· 
li tıp müess~'csinde muayene ve 
müşahede altına alınmasına lü· 
zum göriılmüştür 

--ı-1-

Eski 
Zimmetler 

1927 mali yılı sonur.J kadar ta· 
hakkuk etmiş olan mal sandıkla
rı ve mücsscsat eşhas zımemi he
saplar•nda kayıtlı paraların bazı
larının terkın olunması Maliye 
Vekaletince kararlaştırılmıştır. 

ll!aliy<> Vek;ilctı bu terkıni ya
pabilmek içın vilayetlere bir ta
mim göndermiş ve 2 nciteşrinın 
15 ine kadar bu gibı zımmetlere 
ait ccdvellerin yollanmasını ıste
miştir. 
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Mat ·· guzeı ustasının heyecanına 
. . . ruukabelede bulundu 

Bır ıkı el enseden sonra Arna. 
doğlu hasmının anlatl;f:ınd tutarnıyarak hafifçecik derinden 

da~a ziyade hızlı bir l'l·hlı-:·an ~l~ bir nefes alarak bağırdı: 
duguna kanaat getird• - Gözü kör olası herif! Bak 

Mustafa; durmadan, hasmının genç ve körpe çocuğu nasıl boğu-
ı. Paçalarına salıyor, Arnavtıdoğlu yor? .. 

, da, b.o:undurukla Hamlacıyı yıl- Matgüzel, .-stasının heyecanına 
1 dırmaga savaşıyordu. mukabelede bulundu: 

Hatta; bir aralık öyle bir bo- - Ustam, ne oldu? 
ğucu boyunduruk vurdu ki· za-1' vali M ' ı ustafanın hırıltısı ta, Çağ-
lıyandan işitildi. 

,ı Hatta;_ Hamlacıyı bu halde bo
• iulur goren Arzıniyaz, kendini 

- Kız, görmüyor musun? .. Mus 
tafayı boğuyor .. 

Mat güzel, sanki; Mustafayı 

bilmiyormuş gibi davranarak •or
du: 

- Mustafa da kım oluyor? 
_ A, kız, Hamlacı Mustafayı 

tanımıyor musun? .. 
- İlahi ustam; nereden tanıya

bilirim? 
- Kız daha dün bizi buraya 

getiren kayıkta kürek çeken a
dam .. 

- Bilemiyorum ustam' 
- Kız, ne dikkatsiz insansın? 
- Ustam; etrafımıza bakmak 

haddimiz mi? 
Diyerek liıfı kestı. Fakat, Mat 

güzelin, kalbi sızlamıştı. Canı gö
nülden sevdjği Mustafasını kör o
lası hasmı boğuyordu. 

Hatta; balkonda bulunan Sul
tan Aziz; Arnavudoğlunun Ham
lacısını fena halde boyundurukla 
boğduğunu görünce sinirlendi. Ya 
nında bulunan satıcı Fahri beye: 

- Git söyle şu Kastamonuluya 
boğmasın hasmını ... 
Arnavudoğlu; aslen Kastamo • 

nulu idi. Fahri bey güreş yerine 
gelerek iradeyi tebliğ etti. 

Gurc~. kmşnııştı. Bır saat ol· 
duğu halde, Arnnvudoglu, bir ke
re dahi olsun Hamlacıyı bastıra· 

mamıştı. 

Mııstala, canını di~ine takll"ış· 

yenilmemek ıçin gayret ~diyor

du. 
Güreş; akşam ezanını buldu 

Hatta, Arnavudoglu bir çalımıı ... 

getirerek, hasmını altına 3irlığı 
halde bir şeycikler yapamadı. 

Sular kararmıya başlamıştı .. 
Sustan Aziz; güreşi berabere >ıyır
maları için irade etti. 

S<>yircılere. pehlivanlar:" ak· 
şam yemekleri verildı Bu hal 

her vakit için Padişahın adetle -
rinden biri idi. Hangi tarafa sal

tanat binişi yaparsa, muhakkak 

orada bınlerce halk toplanır, öğle, 
akşam yemekleri yer !erdi. 

Halk, horoz, koç, deve, pehli -
van güreşleri seyrederler ve tabla, 

tabla çayırlara sevkolunan tepsi-

Jcrın başına geçerek, bol bol ye- ve ne de mat güwlden çekindiği 
mek yerlerdi. yoktu. 

* Sultan Aziz; Çağlıyan köşkün-
de üç gün üç gece kaldı. Bazı ge
celer, kağıdhane deresin.· kayık
larla çıkarak mehtab gezmeleri 
yapardı. 

Bir akşam; maı güzel, Arzıniyaz 
ve kızlarağası olduğu halde; ba 
iradei seniyc mehtab gezmesine 
çıkmışlardı. Silnhdarağaya kadar 
yavaş yavaş gelecekler ve yine 
avdet edeceklı>rdı. Hamlada Mus
tafa Pehlivan vardı. 

Hamlacının yüzü, ensesi tırmık 
yarası içinde idi. 

Mat güzel; sezdirmeden, aşıkım 
göz kuyruğile yokluyor. onun ya
ralı vücudünü gördükçe keder du
yuyordu. 

Mustafa; gözdeyı, ancak ikı de
facık gözıle yoklamıştı. 

Arzıniyaz; istediği gibi baka -
biliyordu. Onun kızlarağasından 

Bir aralık, hazinedar mat güze-
lııı kulağıııa eğilerek usu !etle 
şunları fısıldadı: 

- Dilşad; işte, dün güreşen Mus 
tafa karşımızda kürek çeken a • 
damdır .. 

- Bakmadım, hem nasıl baka· 
bilirim ustam .. Ne haddıme .. Ve 
h<>m de ne üstume vazife .. . 

- İlahi kız.. Bundan ne çıkar? 

- Bak bir kere;ne yiğit dclı • 
kanlı gör! .. 

- Emir ustamındır. Fakat, mü
saade buyurunuz imkanı yok ba
kamam ... 

- Neden korkuyorsun? Yanında 
ben varım ... 

- Evet, hiçbır şeyden korkmu
yorum .. Çünkü; ustam yanımda
dır. Lakin; hamlacıyı bilmem; ta
nın1am neye yarar .. 

'Devamı var) 

uonçlik ve na i ai 
Son çıkan •Gençlik· gaı:t·lc.,İn· 

de •Gençlik ve me,l<·k · ba~lıklı 
bir yazı var. Burada deniyor ki 
•umumiyetle iki türlii tip ,·ardır: 

•Ülkücü, rrıhatçı• birinciler :Ll'V• 

ki, ideali için esas ol<.1rak kabul 
edenlerdir; bu gibill'rin arzuları 

şahsi ZC\"kleri iç-in ~<'re( \'(' ..,oh • 
retlerini veya feragut \.C fl•dakar· 
tıkla çalışma}·ı asil olarak du:-.Lı .. 
oür)er. 

İkinci grup İ!otc L:ok para kaıan· 
dıran ıncslcklcri tert·ilı \"l' intiho.ı.h 

İdealistlerin intihah t•ltii:,i ınes· 
lekler: Öğrctnwnlik, Mıha.vlık, res
samlık, heykeltra~hk. nıuh:.ırrirlik, 

musikişinasJık ve sairt'rlir İkinci 

grup İsC' ekseri:va ~u 111<-~ll•kleri 

seçerler 

Tiicrarlık, san'alkıirlık, çıtıçilik, 

mühendislik. mimarlık. 'i.~çilil<, 

c<·zarılık.• 

Evvel heevveJ !?" yaLıda ınl's .. 
lck ile san'atın halt <"dilıni~ oldu· 
ğunu gtirü~·oruz. 

Ressaınhkla hcykt•ftr.ı~hgın ide--
aJist grupuna, ntiınarlı~ın para 
kazandırıcı ı,:rupa tt·frlk \'C tasnif 
crlilınec;i diin:1-·anııı hic;hir }'l"rinde 
göriilrncıni~ Şl'Y d(l'ğildir. Zira re· 
sintle, hc~:kcltraşiııin \'l'Ya nunıa .. 

rinin kabiliicl 'c frrng:ıll<• "'' ka
dar n1fıkaı.;.ı "nr5.ı p:ırn k:ıtiınınak· 
la da o kad.ar 1 ir ilisiği hulunınn
ınası iktııa t·d r ll<'r sınıf ,·<•ya 
her meslek )'ara gl'tİrchihr l~uylik 

bir nbid<· 3nµan hcykdtraş '1iphc 

\'ok ki iki k tlı bir aparlı . n mi
marından fazln kazanır Cır kon· 
~crıoi bin lirndan a ığı \ ernti,; en 
bir mus i ina suphl• ~ok ki 
ın •ylıanelcrd~ tabnk doln tırm-. k 
ü~cr kuruş sadaka toplı» n ııd 

cudan Cazla 1 nzanır. 

İkinci grııbdu bir dr •nn·;ıt -
klirlık tnhiri \ardır ki t't!l'r hırit·t 
kclinıc i erine kull.:n11Jnıışsil re • 
somlara, h<'.Yk<"Hırv•darn, ınıınnr • 
lara ve ·a n111..,ıkı in:ıslarn nt ... dc
Dtl'k Lizını gcll'cek. 

Gerçi san'atla. güzel ~nn'ntl11rı 

birhirinden tefrik için ba ıııa hir 
•güzel. k('lin1e~i ko) ın k kari gc .. 
Jiyor anuna. Kunduracıya :;aıı'at· 
kir dersek. bt•ykl"ltıraşa ·~uzcl 

san'atkftr,. nu dİ,.t>l·cgir.? 

llcr ıneslek \·cya ht·r san'at er 

babı i~indr ideali V<' ~on,uı. hir ~·· 

lışına:yı göze aldıktan sonra hattil 
ynzıcıhktu oldu~n ı:ibi ht'Jl"'irıc'r 

de kültüre ehemmi) 1 \ rirs k. 
znnı; ve şOhrl't onun p<'~·ki flhır. 

\:·oks::ı irıa ... edl!'n tu('tar. 11 hkta ı 

ölen kunduratı, hkiiılerinı i>ldü. 
ren, tarlalarını kurutan çiftci, O· 

cağına inrir dikihniş nıinuır \.'t• 
dişleri sökülen di~~-i nadir nıisal

lerdcn her ~eyin bn,ıııdn değildir. 

Fakat mu\·affak olnııısları da o 
kadar çoktur ki hiitiin hun · 
]ar::ı ceffl"lkalem •Ü(Ünt·H tn -
birini re\'a görmek insafın harcı 

değildir. Biz bıı isi anlı~·:ımadık. 

Nerlcn hc~·keltraş i.ilh.iirii. nıiınnr 

vcyn dişti rahat('ıdır? ' 

Iler ŞC''.\'İn ba~ında. hatLa su 
•gençlik \'e nwslck• hakkında yn. 

zı )'azn1ak i~in bile ·~alışınok \'C 

kültür c;ahibi ohnak. 13zundır. 

HALI< FiLOZOFU 

Birimizi 1 derdi 
Hepi~izJ] d8rji 

Gene tramvrJy 
derdi 

Bir karııınızdı n aldı~n ız 

mektubda tram\·av ·pn·ı lPrın· 

den şikayet dilnckted• Ka • 
riimiz mckt<'bierin ct.Çıll""ası U· 

zerine halkın ış ve glirune gıt
mesinın zorla tığını yazmakta 
ve sabahları saat yedı bu ukla 
dokuz arasında daha faz'a ara· 
ba ışl~ttırilme"nı temrnnı et
mektedir 

Fılhakika bu saaıterdt• lııl • 
hassa Şışlı ve Maçkadnn lstaıı
bula gıdeıı tramvavlard:ı )'t'r 
bulmak hcnı<'tı tanı,ıınıle ıın -
kansu olduktan başka ayakta 
gıtrr ek ic;m de mutlaka bir 
kaç tra'!way bekle"'llek ı~zım 

geliyor. Bılhassa bu hal Maç· 
kada daha fazladır 

Belediy~ şırketlt·ı komıser -
liginın Wkbc saatlerındl illaç· 
kaya daha fazla araba işletme
sını bı.z de temC'nnı ederiz. 



•-SON TELGRAl'-20 1dTeplatm 

Denizin Dibinde Münih Anlaşması~~ dan Sonra HER GÜN BiR HIK~ 
iLK GENÇLi 

-
Ha:i adada yat an hazineler 

Mezad yerlerinde, 
püskü şeylerin 

Bitpazarlarında satılan eski 
içinden çıkan servetler •• 

lngiltere ve F ransanın 
sür'atle silahlanması 

Yorucu bir çalışma yılından son
ra erişen bu tatil günleri boyunca, 
her kayıddan azade, avare dolaşan 
iki arkadaşdılar .. 

Gündüzün yakıcı sıcağında, 

tekrar tekrar okuya okuya artık 
ezberlemiş oldukları, sayısı mah
dud kitablarını - can sıkıntısına 

karşı bir çare olur ümidile - elle
rinden bırakmazlar; akşam olun
ca, bir mahpesten kurtulmuşcası
na bir sevinçle gezintiye çıkar -

bir davranfşile sarsıl~ 
dan biri, çabuk bir b~ ' 
arkaya bakmış, onlara 
tebessüm liltfediverrıı~ 

İçlerinden gelen bir 
kıştılar: 

E 

g 

Eşkiyalar para bulamayınca kızdılar, zavallı köylüleri bacaklarından 

başaşağı astılar. Fakat, u ııonra kil;yllller düştüler bir 
altın :ra&muru altında kaldılar." 

1790 senesi son kanunun ilk 
günlerinde iki direkli bir yelken 
gemisi, cTelemak• Fransa sahl
lerinden ayrıldı, İngiltereye doğ
ru yol almıya başladı. 

1844 d,e Keating adlı bir İngiliz, 
Benito'nun avenesinden birin -
den, hazinenin bulunduğu adanın 
yerini öğrendiğini, haritasını da 
ele geçirdiğini iddia ediyordu. 

Almanya'yı şüpheye düşürdü 
- Gördün mü?. 
- Bu kız yaman!. fil 

hiç bakmıyor ya!. Alı 
- Sen ona baJcına!· geri 

meyyaldir amma, belli ıd ye a~ 
çalışıyor. n~kç 

Vaziyeti böylece tef.ı!t,,. ılah . 
Geminin kaptanı, sahilden uzak 

!aşmak için istical ediyordu. Bu 
sebcble, fırtına alametleri görül
mesine rağmen bütün yelkenle
rini açtırmıştı. 

Bu büyük bir ihtiyatsızlıktı. 

Fakat başka da çare yoktu. İht i
lalciler tarafından takib olun 

maktan korkuyordu. Gemide, Kral 
hanedanına aid hazine bulunu -
yordu. Bunlar meyanında bir de 
çok kıymetli gerdanlık vacdı: 

cKraliçenin gerdanlığı.. Fa -
kat, birdenbire müthiş bir fırtına 
çıktı. Yelkenleri toplamıya vakit 
kalmadı. Gemi devrildi ve dal
gaların arasına gömüldü, gitti. 

O vakittenberi bir buçuk asır 

geçli. Gemiyi yüzdürmek ıçın 

yapılan bütün teşebbüsler akim 
kaldi. Fakat, ambarlarındaki al
tınlar, mü~evherler el'an birçok 
kimselerin zihinlerini işgal et 
mekte berdevam. 

KOKOS ADALARINDAKİ 
HAZİNE 

oir asırdan fazla oluyo.r. Por -
tekiz bahriyesi mütekaid zabit
lermden Benito Bonnito korsan -
lığa başlamıştı. Cenubi Amerika 
sahillerini kasıp kavuruyordu. 
Tesadüf ettiği tüccar gemilerini 
soyuyor ve ele geçirdiği parala -
rı, kıymetli şeyleri Koskos deni -
len hali bir adaya götürüp saklı
yordu. 

Benito, günün birinde bir İngi
liz harb gemisi tarafından yaka -
landı ve ipe çekildi. Avenesinden 
ikisi nasılsa kurtulup kaçmağa 

muvaffak oldu. Bunlar, şefleri -
nin hazineyi nereye sakladığını 

biliyorlardı. Az sonra yeni bir ge
mi hazırladılar, korsanlığa de -
vam ettiler. Adadaki hazinenin 
yekunu gittikçe artıyordu. Niha -
yet bunlar da y~alandı. 

Acaba asılacaklar mı?. Hayır .. 
Hükumet, hazinenin bulunduğu 

yeri göstermelerini istiyor, Israr 
ediyor, hatta işkence yapıyor. Bu 
suretle hayli_ zaman geçiyor. Gü
nün birinde bunlar da hapisha -
neden kaçıyorlar. Bir daha da ele 
geçmiyorlar. Nereye gittiler, ne 
oldular?. Meçhul ... 

Fakat, Kokos adası hazineleri 
birçok kimselerin hırsını uyan -
dırıyor. Bu ada nerede? Hazine
yi nasıl bulmalı?. · 

,. ... Yarın 

BiR DOGON GECESi 
U UN HıKAYE --

YAZAN 
'1 u~1A T KA v AHANI 

-..-~---··~-- -------~--·-----.--- .. ~__...,.._.--

Paralı kimseler bir araya top -
landılar, bir şirket yaptılar, bir 
gemi satın aldılar, yol açıktılar. 

Birçok müşkülattan sonra hali bir 
adaya geldiler. Keating yalnız 
başına adaya çıktı. Ertesi günü, 
150,000 frank değerinde bir altın 
külçesile avdet etti. Adada gizli 
hazine bundan mı ibaretti? Parça 
parça ve muhtelif yerlere mi sak 
lanmıştı? Yoksa Keating bt ><a
tlarını mı gösterdi, diğer}erin ı bi
lahare gelip almak için mi sak
ladı?. Bu bir türlü anlaşılamadı. 

1851 de Bravn adlı birisi iki ar
kadaşile beraber Kokos adasına 

gitti. Üç ay sonra büyük bir ser
vetl '1öndü. 

Fakat az sonra, Brovn arkadaş
larının ikisi de esrarengiz bir su
rette katlolundu. Brovn da kayıp 
!ara karıştı. 

1880 de iki Alman da Kokos a
dasına gitmiye muvaffak oldu -
!ar. Birisi adada öldü. Öteki sefil 
bir halde avdet etti. 

Kokos adasında gizli hazinenin 
2 !'lilyar frankten fazla olduğıı 

t.a 
.. ıEZAD YERLERİNDE, 
BİTPAZARLARINDA 

Bazı hasis, pinti adamlar para
larını sarfetmezler. Yalnız, sefil 
bir hayat yaşarlar. Günün birin
de açlıktan, sefaletten ölürler. O
dalarındaki ayağı kırık koltuğun, 

paçavralardan yapılmış yastık -
!arın, şiltelerin arasından binler
ce lira çıkar. Bu ekseriyetle gö -
rülen, işitilen birşeydir. 

' • 

Bitler Çek topraklarında ilk ordu yemeğinde 

Çekoslovakya malum şekilde 
feda edildikten sonra, Avrupa sul
hunun tehlikeden kurtarıldığın
dan çok bahsedilmişti. Fakat Av
rupad asulhun ileride tekrar teh
likeye uğramasının önüne haki· 
katen geçilip geçilmediği ayrı bir 
bahis olarak kalıyor. Şimdi gö<
önünde birşey varsa o da İngil
terenin, Fransanın büsbütün si
lahlandıkları ve varkuvvetlerini 
bu uğıırda sarfederek uğraştıkla
rıdır. Yeniden paralar tahsis edi
liyor, yeni proğramlardan bahse
diliyor ve İngiliz, Fransız erkanı
harbiyeleri arasında temaslar o
luyor. Bütün bu faaliyetler Al -
manların gözünden kaçmadığını 

söylemeğe hacet olmasa gerek. 
Şu son günlerde Alınan mat -

buatı İngiltere ile Fransanın ye-

anlattı: 

- Geçen hafta 10 frank muka
bilinde tahta bir çamaşır tekne • 
sini sattım. Tekneyi alan adam 
yıkamak için uğraşırken dibinin 
iki katlı olduğıınu görür, tahtayı 
kaldırır. Altında ne bulsa beğe -
nirsiniz? Yassı teneke bir kutu. İ
çinde de 50 faranklık Fransız talı 
villeri. .. 

niden silahlanma faaliyeti kar -
şısında devamlı surette neşriyat
ta bulunmağa başlamışlardır. 

Bu nişreyita şayanı dikkat bir 
tarzda devam edip gidiyor. Al -
manların iddiasına göre İngilte
renin varkuvvetile silahlanmak 
için uğraşması Almanyaya karşı
dır. Münih kongresinin mailim 
neticesi karşısında İngiliz ve Fran
sız efkarı umumiyesinde görülen 
bir hoşnutsuzluk vardır. İşte Al
man matbuatı bu iki memleket 
efkarı umumiyesinin bu hoşnut
suzluğu karşısında cansıkıntısı 

göstermekten kendini alamamak
tadır. Alınan gazetelerinin neş -
riyatından anlaşıldığma göre bu 
gazeteler evvela Fransa ile İngil
terenin Münih kongresinden son 
ra arlık Almanya ve İtalya ile an 
!aşmak yoluna gireceklerini ü -
mid etmişler ise de şimdi bunda 
yanıldıklarına teessüf eder gö
rünmektedirler. Hele İngilterede 
mecburi askerlik usulünün ka
bul edileceği etrafında dönen söz
ler, bu yolda edilen teşebbüsler 
Almanların nazarı dikkatinden 
hiç kaçmamaktadır. 

Bugünkü Almanyanın ileri ge
len bir gazetesi olan Beobahter 
diyor ki: 

yapıyor. Münihte bir sulh politi
kasının muvaffakiyeti görüldü. 
Fakat bu politika gitgide artan 
birçok şiddetli tenkitler uyandır
maktadır. Harb taraftarları iki 
memlekette de baş kaldırıyorlar. 
Son dereceye vardırılan silahlan
ma faaliyeti ise bu harb taraftar
larının işine yaramaktadır. 

Bu gazete İngiliz devlet adam
larından Lord VintE!'rton tarafın
dan söylenen bir sözü kaydedi -
yor. İngiliz Lorduna göre İngiliz 
Başvekili istediği bir müzakere
ye girişememektedir. Çünkü İn
gilterenin bugünkü askeri kuv -
veti eksik olduğundan Başveki -
!in de sanki bir eli bağlı bulun
maktadır. Alınan gazetesi buna 
mukabil İngiliz Başvekilinin sulh 
yolundaki faaliyetinden takdir ile 
bahsediyor. Lakin İngiltere aley
hine hücumda bulunan gazete en 
ziyade Börren Zeitung oluyor. 
Bu gazete evvela İngilterede bu
günkü Almanya aleyhine bazı i
leri gelen siyasi adamların söy
lediği sözlerden dolayı kendile -
rini tenkid ediyor ve bu İngiliz
lerin maksadı şu olduğunu iddia 
ediyor: 

(Devamı 7 inci sahifede) 

!ardı.. \ 
On altı yaşın o yarı müphem he

yecanını en saf olarak duyanlar- 1 
dandılar. İnce bir genç kız göl 
gesi onlar için hulya enginine a
çılmıya killi gelirdi.. 

. ..... Bu akşam da, yine kol kola, 
bugün okumuş oldukları kitablar
dan bahsederek - kendilerine ka
dar - fikir yürü terek Şehzadebaşı 
ile Beyazıd arasında ağır ağır gi
dip geliyorlardı .. 

Hafif sarışın olanı hararetli ha
raretli anlatıyor. Nisbeten esmeri 
dinliyordu. Y ahud dinler görünü
yordu. Çünkü, önlerinde birden 
peyda olan iki kızla meşguldü .. 

Sarışının sözü bitince onu da 
önlerinde yürüyen kızlardan ha
berdar etti: 

- Demindenberi önümüzdeler .. 
- Ya .. Farkında değilim.. 
- Şu incesi yok mu?. Onunla 

şöyle bir gülümseme faslı geçir -
dik bile .. 

- Yok canım!.. Vallahi yaınan
sın .. Lakin, yanlarındaki kadın an
neleri olacak galiba!.. 

- Olsun .. Ne çıkar?. 
Sevmek ve sevilmekten henüz 

nasib almamış tecrübesiz ve saf 
gönülleri bu vaziyet karşısında 

pek çabuk harekete geçti.. Önde
kilere uyarak adımlarını biraz da
ha yavaşlattılar .. Yeni açtıkları 

bir bahsi kızlara işittirircesine 

hızlı sesle yürüterek onları taki
be koyuldular .. Şimdi Vezneciler
de idiler .. Sarışın bir aralık mı -
rıldandı: 

- Nekadar yavaş yürüyorlar .. 
Sonra etrafına bakınarak ilave 

etti: 
- Bizlerden başka kimseler de 

yok .. Canım biraz geri kalsak; ra
hud öne geçsek; nazarı dikkati cel
bedeceğiz .. 

Esmer pek aldırmıyordu: 
- O kadar inceleme .. 
- Peki amma!. 
- Amması yok ... Bak! Bak!.. 
Sarışın arkadaşının heyecanlı 

. ile Y orta 
sırada bır arkadaşlar J . 
tılar. İki dakika süreli ~ye 
esnasında gözleri ve ~ nı. 

BJ" ne ı 
de kalmıştı ... Hemen . .« k 

.. ıı''o u 
için belli bir telaş gos f , 
- kendi tabirlerince : .• u ton 

1CJ.Y r , < 
kurtardıkları zaman, ~için 
ilerlemişlerdi.. Adeta versi 
!ara tekrar yetiştiler; ~~ sonr 
bu telaşlarına kendileri ır 
duruyorlardı. rin 

Bir müddet için, ar~ bil ir 
!erin kesilmiş olmasıJl n • 
kılmış olan kızların in~ E 
iki adım gerilerinde, b~ sual 
!erle tekrar mübahasel tl mesl 
lamış olan çocukların Y sı ı .: 
den yeni bir can bııJınııl ~ hak 
sıçradı; kardeşine - b.~'..ıı sahi 
deşi olacaktı; çünkü W tara 
biseleri ayni idi - kolil'.'...ı ler 
dikten sonra, başını ç-· kat ı 
bir gülümseme ile oııJ811 H( 

uçurdu.. Esmer: meslı 
- Oldu .. diyordu.. ~ kişi 

Fakat onları başka zı!ll" 
sek!. 

Sarışın, endişeyle k 
dırdı: 

katmadık .. 
- Ne ise .. Dur b 

yerlerini öğreniriz .. 
- Fakat baksana; 

tık.. Epeycedir arka! 
söz işitmeden öne g 

Bu sefer esmer de bıl 
vafık buldu. Beyazıd 
idiler. Tramvayların, 
rin karışıklığından is 
lahza onlardan ayrıl 
tarafa geçtikleri zamııtl 
de bulunuyorlardı. 
Şimdi tam yaşlarına 

lerine uygun surette 
tahayyüle dalmış! 

ğer, aralarında bir mii:.ı 
essüs ederse ne yapac9J r~ 
!arla nerelere gideceııl 
!erde gezeceklerdi? Cal 

Biri: B~ 

1932 senesi temmuz ayında, Pa
ris müzayede salonunda bazı es
ki püskü eşyalar satılıyordu. Bun 
!arın arasında havı gitmiş kırmızı 
kadife bir yastık vardı. Mezad 
memurlarından biri yastığı aldı, 

arkadaşma fırlattı. Bu sırada yas
tığın yüzü yırtıldı, tüyler etrafa 
yayıldı, aralarından binlik bank
notlar düşmiye başladı. Bank -
notları saydılar. Tamam 100 ta -
ne!. 

Bu yastık, birkaç gün evvel se
falet ve yoksuzluk içinde ölen bir 
adamın odasında bulunmuştu. Bu 
paraları birer birer biriktirdi, yas
tığın içine mi sakladı? Yoksa yas
tık bir yerden eline geçti, içindeki 
serveti.n farkına mı varmadı? Bu 
anlaşılamadı. 

Dostlarımdan birisi de şu hika
yeyi anlattı: 

1935 de Yugoslavya köylerini 
haraca kesen eşkiyalar, zengin bir 
çiftçinin öldüğünü haber alınca 

daha cenaze kaldırılmadan çift
liği basarlar, para ararlar. Birşey 
bulamayınca evdekileri tazyik e
derler. Bunlar da, paranın yerini 
bilmediklerini söylerler. Eşkiya
lar kızar, hepsini, salonun tava • 
nındaki bir direğe ayaklarından 
asarlar, giderler. 

Fransa tarafından alınan ted -
birler İngilterenin vaziyetinden 
daha kolay anlaşılabilir. Fransız
ların Almanya ile mü~terek hu
dudu vardır. Halbuki Ingiliz im
paralorlugu için Alman tehlikesi 
yoktur. Eğer İngiltere böyle de
vam ederse Almanyada bunun 
nazari ve ameli neticelerini göz
önüne alacaktır!. 

r Bu akşam .SARA Y Sinemasında 
4.000.000 Dolara Mal olmuş 

hissi ve Müessir bir Film ... 
Şimdiye kadar tanınmamış en büyük 

- Bebeğe gideriz; dıf. Dıek 
Öteki, - bir an arka>'' B 

sonra: : sha{: 

M "d' k" ·· dııl" am - ecı ıye oyu 1 r" . 
d - · ı ·? Teklifini' · i}e<• ını 
egı mı.. ~ k 

du. Bu tatlı hulyaya o ~ş h 
dilerini bırakmışlardı ~ ı 

~ tan 
na bakmayı - bir zar!l iki 

Buna benzer bir vak'a daha: Bir 
gün dostlarımdan birile Bitpaza
rında dolaşıyorduk. Burada eski, 
kıymetsiz, ele alınamıyacak dere
cede pis, değersiz şeyler satarlar. 
Satıcılardan birisi, sergisinin ö -
nünde durduğumuzu görünce ye
rinden kalktı, kalaydan mamul 
eski bir vazoyu gösterdi: 

Eşkiyalar gittikten sonra zaval
lılar kurtulmak için çırpınmağa 
başlarlar. Nihayet direk yerinden 
oynar, tavan tahtaları ile beraber 
düşer. Zavallılar bir altın yağmu
ru altında birer birer yuvarlanır
lar. 

Alınan gazetesi bu suretle İn
gillerenin silahlanması karşısında 
Almanyanın ne gibi ameli ve na
zari neticeler çıkaracağını anlat
mıyorsa da bunun manası İngil
tereye karşı silahliinmak demek 
olacağı tahmin edilmektedir. Di
ğer taraftan Frankfurter gazete
si de şöyle diyor: - Belki dibi iki katlıdır!. 

Diye gülümsedi ve şu vak'ayı 
Meğer zengin çiftçi, altınları ta

van arasına istif etmiş ... 
İngilterede olduğu gibi Fran -

sada da hükı'.imet muhalefet rolü 

- Ne aptalsın be kadın. Ferhundenin bana hi
yanet :tt.iğini yüz defa isbat edecek değilim. Her
şey, bulun vesika 'fu:, delaili cürmiye hepsi hepsi 
elımde! Daha nı: olacak?. 

Diyor .. Bu~da şiddetle ısrar ediyor. 
~fık, Hasıbe Hanımın evinden doğru konağa 

geldı. Akşam. Saat altı ,altı buçuk var! 
- Buyurun ... 

~"yip oda kapısını açan Zeyneb kıza sordu: 
Hanım içeride mi?... • 

Kızcağız: 

-Hayır efendim ... 
Dedi. Fakat, niçin böyle?. Her vakit bu: 
- Hayır efendim ... 
Yahud da: 

- Evet efendim!. .. 
!eri tabii bir alaka ile karşılıyan 

metçinin daha: 
- Hayır ... 
Demek için ağzını açıp da: 
-Ha ..... 

Refik, hiz-

Dediğini işitir işitmez birdenbire tüylerinin 
diken diken olduğunu ve beyninin içnde şedid bir 
hiddet rüzgarı savrulduğunu hissetti, oda kapısını 
çarpınca içeriye girdi. Eğer, Zeyneb kız sür'atle 
elini kapının aralığmdan çekmeseydi, muhakkak ki 
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biçarenin parmakları ezilip kopacaktı! Bu kadar 
şiddet, bu derece hırs ve hiddet! Refik odaya gir
dikten sonra; istemiye istemiye doğru pencerenin 
önüne gitti, 

- Geliyor mu?. 
Diye sokağa baktı. Ve.. daha sonra birçok fi

kirlerin sanki tırtıl böceği gibi ayaklanarak kafa
tasının içinde harıl harıl dolaştıklarını ve beynini 
lırmıkladıklarını hissetti: 

- Saat allı buçuk niçin h8Ja meydanda yok?. 
- Bu derd çekilmez. 
- Muhakkak ki, bana hiyanet ediyor. 
- Bu herifi nereden buldu?. 
- Sabahleyin beraber çıkıp gittiler. Mutlaka 

macera ... 
en büyük Aşk Macerası ... -
BiR MlLLETİN nuttular... ıl dırı 

Çarşıkayıpa yakıaşır v . 

ISTiKLALI 
mer, bu uzun ayrılığı.fi.{ erı 
vardı; başını arkaya I' D 

_ A!.. sağı 

Büyük mizansenli olan bu şahesere 2000 
Fiğüranın iştirakiyle 

Sarışın dalgınlığınd,P nıu 
azim 

rak sordu: 
kab·ı 

- Ne var?. , h 1 

FRANCES OEE ve JOEL MAC - GREA'nın - Ne oldular buıılııl° astı 
İkisi de, gayriihtiY~ kud 

müş ve durmuşlardı-· ~1 l B 
da yoktular .. Birisi d"", dede 

, lpl 

San'atkarane dehası inzimam ederek em
salsiz bir film vücuda getirilmiştir. 

ilaveten FOKS JURNAL Son Dünya haberleri - (Devamı 7 iıı;J ne s 

Yazanı 
Etem izzet BENiCE 

onunladır. Başka nereye gidecek ki?. 
- Zaten bunun böyle olacağı belliydi! 
- Ben canım kadar sevdiğim Ferhundeyi mas-

karaya çevirdikten sonra, bunun hiyanetine mi ta
hammül edeceğim?. 

- Anlaşılan bu erkekle daha evvel münase -
bette idi! 

- Benim bir gece geç gelmemi elinde silAh 
olarak kullanıyor! 

- Bu vaziyet devam edemez!. 
Refik, böyle bir hiddet ve şiddet kasırgası gibi 

pencerenin önünde hislerile başbaşa kalıp düşün
düğü esnada birdenbire gözüne sokaktan yeni bir 
manzara ilişti. Ve .. derhal nazarları onu takib etti: 

- J Ü 
Genç bir anne .. Üç dört yaşında bir çoC j deli 
güzel, çok şirin ve çok iyi giyindirilmiş: f başı 
yoğlu bebekleri gibi. Pembe beyaz yüzltJ..,, di!ı 
lu, sarı saçlı, tombul tombul bir kız. fY. tar. 
afacanı İkidebir annesinin elini bıra!O>'~ §ah 
riyor! Annesi de tıpış tıpış koşan bu bB) mar 
nun arkasından hızlı birkaç adım atıyor• mek 
nun elini yakalıyor: yaç 

- Kızım kaybolursun... olab 
- Düşersin!. ka 
- Başın yarılır sonra... .J D 

y•, Vim 
Diyerek onu kandırmıya, uslu uslıl '/ nıin 

çalışıyor. Bu manzara, Refiğin içini dold de 
8 yığınına yeniden bir neşter vurdu; babB~ 

tekrar coşturdu, tekrar Merali hatırlat r ren 
işe 

Ferhundeyi gözünün önüne çıkardı. <fe' I nıar 
sul usul pencerenin kenarına yasJıya.r~ sis 
tahayyül ve tasavvur sarhoşluğıı sanı'feJ nıek 
zünün önünden neler, ne arzular ve Jı9• dişç 
miyor ki?. ..! çiy 

Tasavvur ediyor: Meral dört beş ~ 1( 

min gördüğü kızdan daha tatlı, dah9 'ti, 
!eri irileşmiş, teni iyice açılmış penrne~ 
sinden çok şirinleşmiş; tatlı, insanIIl . .J 
bir kurabiye gibi iştihasını tahrik ede<'". 

( 
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e olabilirsiniz? 42 MülLVON 
.......................................... , ....................... --

er mesleğe göre en uy· Lira Kolay Kolay Yenir mi? 

Amerika casuslar 
istilasına uğramış 

iki güzel kadın casusluk suçu 
ile muhakeme ediliyor 

gun beden teşekku .. laAtı • · ·· Bır kadın kocasından kalan 
Uzun tecrübelere 

esaslar tesbit 
göre bazı 
edildi 

i Almanyada liseler, biri orta, di
t, gerı tam olmak üzere iki devre
. eil ye ayrılır. Tornacı, makinist, kay

?:ıcçı, dökmeci, kasap, berber, 
. ılah . .. san'atlara girecek olanlar 
e ~ orta devreyi ikmal etmek mecbu-
nyetındedırler. Üniversite tahsi

gı;_ linin icap ettiği masrafları temi
at ne iktidarı olmıyanlar, veyahut 
sııı' okuma kabiliyeti az olanlar bu 
. f san'allara ayrılırlar. Hoca, dok

t~_r , d.ışçi, mühendis, ilah ... olmak 
~ııf ıçın h seyi bitirdikten sonra Üni
Jıil' veı sı le tahlisini '" 1 . · "'ma P.tmek, 

sonra staı görmek lazımdır 
ller "ene !' · . . · 

r in t k ka ' ıseyı bıtıren gençle-
·"' e ygısı d 
!>' birrirn• N 

1 
bşu ur: Ne ola-

"' . ası ır l k "' san'at . .h rnes e veya 
.... , ıntı ap etmeli . ? 
ev Ebev Ytm .... 

• _.,1; eyn ve gt'flçler b .. . 
DJY sualin hali'! u ınuhun elti' ı e meşgul olur! . 

.. meslek intihabı . . h . ar. Bır 
'J'' sı F ıçın aız olunma-

' ı.n gelen vasıflar . 
1li hakkınd Al • mezıyetıer 

' a man peda .. · · er ' sah ·b· . goıısının en 
· 

1 ı sa!B.h ı yet iki ·· 
tarafından mutehassısı 

e ~ !erimiz yapılan etütleri genç-
ın ve ebeveynler' . 

kat nazarlarına k ının dik-
HOCALIK oyuyoruz: 

. -A!m 
meslekte çalışan takr'banyada bu 

YJ ~i var ı en 350 bin 
·' dır. Bunlar şu suret! il"' e ay-

ler becerikli, tetkik ve kombine 
kudreti büyiik olmalıdır. Sabır 
ve mukavemet bu mesleğin başlı· 
ca evsafındandır. Tahsil müddeti 
6-6 sene sürer. Masraf 13 bin 
marktır. İş bulmak ve muvaffak 
olmak ihtimali pek çoktur. 

ELEKTRİK MÜHENDİSLE
Ri. - Vücud, bilhassa gözler çok 
sağlam olmalı. Bakaloryadan son
ra bir sene pratik staj müddeti
ni müteakip Üniversitede ·8 sö
mestr yapmak ve (Doktor mü
hendis) unvanını alabilmek için 
de ayrıca 2-3 sene okumak lazım
dır. Tahsil masrafı 8 bin mark 
kadardır. Muvaffakiyet ihtimali 
çok ise de bu mesleğe rağbet hü
cum derecesindedir. 
MÜRETTİPLER. - Sıhhati ye

rinde olmak ve bunları bir dok
tor raporile teyit ettirmek lazun
dır. Orta tahsil, bilhassa güzel ya
zı, kıraatte iyi notlar almak la
zımdır. Öğrenme müddeti 4 sene
dir. Öğretme parası alınmaz. Çı
raklara, Berlinde ilk sene haftada 
4,80 mark, ikinci sene 8.40 mark .. .. .. , 
uçuncu sene 12 mark, dördüncü 
~~e de 16 mark cep harçlığı ve
rilır. 

TERZiLER. - Vücut normal 
Güzel ve ciğerler sağlam. Par~ 
maklar becerikli ve el işlerine 
yatkın olmalıdır. Bu san'ati inti
hap edecek gençler bilhassa inti
zam ve temizliği sevmeli, çok sa
bırh olmalıdırlar. Öğre ··d-
dAti 3-4 . nme mu 
d · senedir. Bu pratik staj-

.an sonra terzi san'at m~kteple
rınden birine devam edilirse bir 
makastar olabilirler. 

TORNACILIK, MAKiNİST
LiK, KAYNAKÇILIK, DÔKME
ClLIK- Bu san'atlara intlsab e
debilmek için lisenin orta kısmı
nı, iyi derecelerle bitirmek la
zımdır. Sonra, bu san'atlara gi
recek gençlerin çok sağlam bün
yeli olmaları şarttır. Pratik öğ
renme müddeti 4 senedir. Çırak
lara haftalık olarak birinci sene 
3,84 mark, ikinci sene 4 80 mark 
üçüncü sene 6 24 m k 'd .. d" .'. , ar , or uncu 
sene de 8,16 mark verilir. 

serveti nasıl harcadı .. 
Amerika halkı marakla bu mu· 
hakem.enin neticesini bekliyor 

İngilterede garabet göster • 
mek heveslileri, fantezi düşkün
leri pek çoktur. Bunlar herşeyde 

garabet gösterirler . Hatta ifrata 
varırlar. İşte size bunlardan 'ıir 

nümune: 
Leyldl Huston, 1936 senesi ni

hayetinde öldü. Bu kadının ne 
zaman doğduğunu bilen yoktu. İh 
timal kendi de bilmezdi. 

Leydi Huston, 1883 de ilk defa 
olarak evlendi. Bu izdivaç, (Lord 
Bayron) nun torunlarından biri
ne rastlanıncıya kadar saadet ve 
huzur ile devam etti. 

Fakat bu on iki senelik evlili · 
!iğin temelleri, lordun güzel göz
lerinin tatlı bakışları karşısında 
sarsıldı. Laydi bu balaşlara da · 
yanamadı, 1895 te kocasından ay
rıldı, lorda vardı, (Leydi Bayron) 

oldu. 
1917 de, Umumi Harpte Lor<i 

Bayron orduya iltihak etti, ve ya
şıyan ölüler arasına karıştı. 

Karısı, yedi sene bekledi. N iha 
yet ümidini kesti, 1924 te, üçün
cü defa yine kocaya vardı. Liver
pol'un en zengin gemi mücehhez
lerinden Sör Rober Hustan) nun 
karısı oldu. 

1926 da, yani iki yıl sonra ko· 
cası öldü ve kendisine 7 milyon 
İngiliz lirası bıraktı. Leydi Hus
ton, bizim bugünkü paramızla 42 

milyon lira kadar tutan büyiµ< bir 
servetle beraber bir de ünvana 
kondu. İngilterenin en zengin ka
dını ... 

Bu kadının inadından ilk zarar 

rasını Leydi verdi. 
Leydi Huston, birgün kiliseden 

dönerken zayıf bir kadınla iri ya
rı bir erkeğin döğüştüklerini gör
dü. Polise haber vermiye lüzum 
görmedi. Arabasını durdurdu, 
kavgayı seyre daldı. Kadın, bu so
kak ortasındaki boks maçından 
galip çıkmıştı. 

Leydi, kendisini çağırdı, 50 İn -
giliz lirası verdi. Ve şu söğleri 
söyledi: 

- Siz hakiki bir Bolduk cinsin
densiniz. Tebrik ederim ... 

Leydinin nükteli sözleri, !ati -
feleri pek meşhurdur. Bütün ga
zeteler bunları naklederkrdi. 

Löjur gazetesi, 1934 • senesi 
Temmuz nüshasında, Leydi tara
fından gönderilen şu mektubu 
neşrediyor: 

Malirok ve Veligton dokların -
:an kalan (Dizbağı ) nişanlarına 

birer namzet arandığını haber al
dun. 
. Benim dizbağına ihtiyacım var. 

Fakat bir tanesi işime yararnıya
cağından her ikisine birden tali -
bim .... 

Birkaç aydanberi yapılan tah - 1 
kikattan sonra casuslukla maz -

nun bir takını kimselerin Nev -
yorkta muhakemelerine başlan -
mıştır. Bunlar Amerikanın ha· 
va kuvvetlerine dair bir talam 

Çocuk inmesi ve bir 
hasta bakıcı kadın 
A vusturalyalı hasta bakıcı 

imtilıan edildi 
Çocuklarda görülen inmenin 

tedavisi için A vuslralyada hem-
ınağa başlamışlardır. Aradan ay

lar geçtikten sonl'a şimdi hasta -
hanenin mütehassıs hekimleri bir 
r apor vererek demişlerdir ki: 

Çocuk inmesinin kat'i tedavisi 
hakkındaki hemşire Kenninin id
diası kabul edı~ememektedir. 

Fakat diğer taraftan Kenninın 
Avustralyada zengin bir ailenin 

çocuğunu iyi ettiği görülmüştür. 

Buna karşı olmak üzere bu 
zengin aile para vererek Kenniyi 
Londraya yollamıştır ve ona ora

da bir hastahane açmayı düşün
müşlerdir, Hemşire Kenni bir se

nedcnberi Londrada bulunmak -
tadır. Fakat, yanında emniyet et

tiği hastabakıcılar da dahil oldu
fıu halde hiç kimse Kcnni'nin te

davi usu!Unün ne olduğunu bir 
türlü öğrcnememistir ' . 
Hemşire Kcnni kendisine bir 

şahadetname verilmesi için teşeb
büs elmiş, fakat usullerini kim
seye göstermediği gibi alınan ne
ticelerin de kat'i olmadığı ileri 
siir rck bu talebi kabul edıl -
ı . ~tır. Fakat Avustralyada bir 

çuk çocukları iyi ettiği gibi yu
karıda söylenen zengin ailenin 

inmeli çocuğunu da tamamile iyi 
edebildiği görülmüştür. İngiliz 

gazetelerini sık sık meşgul eden 
bir bahis de budur. 

Dünyanın en büyük 
kitabı nerede ? 

esrarı elde ederek Almanyaya ye
tiştirmekle maznun bulunuyor
lar. Juhanna Hofman isminde bir 
kadın Almanya ile Amerika ara

sında işlemekte olan Avrupa isim 
1i büyük bir vapurda berberlik 
ve kadın tuvalellerile meşgul bu
lunuyordu. Dört beş ay evvel A
merikaya geldiği zaman tutulmuş 
tım 

Casus şebekesini idare ediyor 
diye tutulan gnas Briyel isminde · 
bir de hekim vardır ki uzun za
mandanberi Nevyorkta hekimlik 
etmektedir. 

Bir de üçüncü vardır. Gonter 
ismindeki bu adam evvelce Ame
rika ordusunda imiş. Kaçmış. Ca
susları yakalatmak için Ameri -
kan gizli polisi ile çalışmış. Fakat 
kendisinin Alman casusu olduğu 
söylenerek yakalanarak mahke • 
meye getirildiği zaman itiraf e -
derek diğer maznunları da müş
kül bir mevkie koymuştur. 

Oto Herman isminde diğer bir 
maznun daha vardır. Bu tayyare 
mütehassısıdır. Glaser isminde di
ğer bir tayyareci daha vardır. LA
kan Kat ve Senta isimlerinde iki 
de güzel kadın yine bu casusluk 
muhakemesi içine dahildir. Ca
susluk şebekesinin merkezi Av
rupa vapurunda idi. Nevyorkta
ki doktor ile vapurdaki kadın §e
bekenin en mühim ve faal baş -
!arı imiş. Diğer taraftan İngll

terede yakalanmış olan Jesi Jor
dan isminde bir kadın aylarca ev
vel muhakeme edilıniş ve o za
man oSon Telgraf. buna dair taj 

silat vermişti. Jesi Jordan İhgil
teredc berberlik: ediyurdu. Fakat 

(Devamı 7 inci sahifede) 

Ortadan 
Kaybolan 
Katip 
Tren yolunda 
ölü bulundu 

K A::ıl YE 



Almanyada b oke Flistin' de 
Paraları olanlar Hareket 

Vag0n anahtarlarile 
başından yaralandı 
Tepebaşında oturan yataklı va

gon şirketinde bagaj memuru Hik 
met Tepebaşında şakalaşırken çı
kan kavga neticesinde Yorgi is
minde bir seyyar satıcıyı vagon 
an ah tar ile başından yaral9JI1ıştır. 

Ayağından yaralandı 
Şoför .Antraniğin idaresindeki 

2659 numaralı otomobil Tozko -
paranda Beliye çarparak ayağın
dan yaralamıştır. 

Bir otosikletm 
kazası 

Kızıltoprakta istasyon karşısın
da oturan Abdullah isminde bir 
genç dün akşam üzeri motosiklet 
ile Samatyadan geçmekte iken ani 
olarak karşısına çıkan Dimitri oğ
lu Vasi! isminde bir çocuğa çarp
mamak için manevra yapmak iste
miş muvaffak olamıyarak çocuğa 
çarpmış ve kasığından yarala -
mıştır. Bu sırada motosiklet de 
devrilerek Abdullah bacağından, 
arkasında oturmakta olan Kadı
köy Çınar sokak Kirazlı apartıma
nında oturan Hüseyin oğlu Hak
kı da bacağından yaralanmışlar -
dır. Yaralılar hastaneye kal dırı -
larak tedavi altına alınmışlardır. 

Ayağına demir 
düştü 

Arabcami kaalfat yerinde bir 
motöre demir yüklemekte olan 
Tahsin isminde birinin ayağına 

bir demir parçası düşerek yara -
lanmıştır. 

= 
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lstanbul Asliye BiTinci Hukuk 
Mahkemesinden: 

Parmaklı:ırını ma
kineye kaptlrdı 
Şişhanede bir marangoz fab 

rikasında çalışan Nasuh isminde 
biri makineye tahta verirken sağ 
elinin iki parmağını makineye 
kaptırmış, hastaneye kaldırıla -
rak tedavi altına alınmıştır. 

M0tör çalmıyakalkışmış 
Sabıkalı Abdullah oğlu Saim 

dün Aksarayda Cemal isminde 
birinin evinin alt katında bulu
nan motörün aksamını çalarak 
savuşurken yakalanınıştır. 

Üç manitac:ı yaka
landı 

Emniyet ikinci şube üçüncü kı
sım memurları bir günde üç kişi
nin manitacılık suretile paraları
nı dolandıran Arab Sabri, Topal 
İsmail ve Ayıboğan Avram ismin
de üç sabıkalıyı yakalıyarak ad -
!iyeye teslim etmişlerdir. 

Bir sanda ! devrildi 
Hasan oğlu Hüseynin idaresin

deki ev eşyası yüklü bir kayık 
dün akşam üzeri Köprü altından 
geçmekte iken suların cereyaıuna 
kapılarak devrilmiştir. Denize dö
külen sandalcı ile eşyalar Lima ı 
idaresinin bir motörü tarafından 
kurtarılmışlardır. 

Bir amde yaraia.ndı 
Balatta değirmen fabrikasında 

kereste kısmında çalışan Bekir 
oğlu Ahmed isminde genç bir a
mele değirmen kapısını açarken 
demir sürgü başına düşerek yara
lanmıştır. 

Ani olarak bir duvar 
Yıkıldı 
Kurtuluş caddesinde 28 numa

ralı Virjin isminde bir kadına ait 

eve ilave edilmekte olan bir katın 
caddeye bakan kısmının duvarı 

dün ani olarak yıkılmıştır. Yıkı -
lan duvardan düşen tuğlalar o sı

rada sokaktan geçmekte olan 
Mehmet oğlu Nazif isminde bir 

çocuğun başına düşerek ağır su
rette yaralanmıştır. Nazif Şişli 

Çocuk Hastanesine kaldırılmıştır. 
--[-]--

MATBUAT TAKIMI. 
NIN MAÇI 

İstanbul Matbuat takımı, Bur
sadaki tekaüt fotbolcülerden mü
rekkep bir takımla Cümhuriyet 
bayramında bir maç yapmağı 

kararlaştırmıştır. 

Bu hususta Bursa sporcularile 
temasa geçilmiştir. Bursa spor 
bölgesi başknlığı vaki teklifi ka
bul etmiştir. Bu suretle hem Bur-

sal~lar eğlenceli bir maç seyret
miş olacaklar ve hem de gazete
cilerimiz-güzel bir gezi yapmış 

--
Tahsil için faaliyete 

geçildi 
Almanyada bloke paraları olan 

tüccarlarımız bu alacaklarırun bir 
an evvel tahsili için faaliyete ge
çilmiştir 

Bu kabil tüccarlar; bloke para
larının ne suretle tekevvün etti
ğini de kaydeyliyerek tarih ve 
miktarlarile hangi müesseseden 
alacakları bulunduğunu Cumhu
riyet Merkez Bankasına bildire
ceklerdir. 

Bu kabil müracaatlar; Teşrini
saninin 15 ine kadar kabul olu
nacaktır. 

--().--

Suriye 
Fransa 

(1 inci sahifeden devam) 

ması için müzakerelere resmen 
başlanmıştır. 

Bu müzakereleri Fransa nanıı
na Hariciye Nazırı Bone,Suriye 
adına da Suriye Başvekili Cemil 
Mardanı idare etmektedirler. 

Suriye - Fransa münasebatı bu 
yeni müzakerelerle kat'i şeklini 

alacak ve ilıtimal 936 muahedesi 
yeni vaziyetlere göre tadil edile. 
rek tasdik olunacaktır. 

Fransa ile Türkiye arasında ev
velce tekarrür eden esaslara göre 
Fransa, bu müzakereler safaha -

tından Türkiyeyi muntazaman 
haberdar edecektir. 

lıım ~ı~ıııı~.ı 

l·ı·ı·ı"';~m~ " hııııu~I 

lstikld caddesinde 

Şehir Tiyatr0su 
KOMEDi KISMI 

20/10/938 Perşembe 
akşamı saat 20,30 da 

YANLIŞLIKLAR KOMEDYASI 
3 perde komedi .. Yazan: V. Şekspir, 

Türkçesi: Avni Givda .. 
Ertuğrul 

Sadi Tek 
TIYATROUS 

Taksimde (Bu gece) ÇAMURDA 
ZAMBAK .Vodvil 3 perde. 

Bar perdesinde müzik ve eğlenceler 1 

Telefon: 40099 .. 
TURAN 
Tiy11irosu 

Halk San'atkarı 

Naşit, Okuyucu 

Semiha, 3 kemik-

siz kızlar akrobat 
numarası... MEMİŞ ÇELEBİ (3 
perde). Dans - Solo - Varyete. 

V sküdar Hukuk Hakimliğinden: 

Satiye tarafından kocası Kasta
monunun Çilingir sokağında 12 No. 

lı hanede sakin Mehmet Necmi a-

İnebolulu Ahmet oğlu Abdullah 
vekili avukat Mazhar tarafından 

M. aleyh !erden Vefada Vefa cadde
sinde Vornik sokak l numarada mu
kim Mehmet oğlu Mehmet ve yine 
kardeşleri Kazım ve İsmail aleyhi
ne açılan ferağın iptali davasından bulunacak_lardır. Futbolcu gazete- lto·yhine açılan boşanma davasında 

cilerimiz 30 Teşrinievvelde şehri-
dolayı her üç M. aleyhlere gönderi- rnyddeialeyhin ikametgahının meç-

mizden Bursaya gideceklerdir. 
len dava arzuhaline mübaşir tara- bul bulunduğu anlaşılarak ilanen 

1 Lndan verilen meşrubatta mumai- ZAYİ MÜHÜR_ Eminönü mal- tebligat icra ve bu baptaki dava ar
kyhlerin bir s.ene .e~el ikametgah-lmüdürlüğünden almakta olduğum zuhali suretile davetiye varakası 
!arım terk edip gıttıklerı ve hal:n askeri ı 738 numaralı maaş cüzda- mahkeme divanhanesine tiilik edil
bulundukları y~r meç.hu! oldugu nına ait tatbik mührümü zayi et- miş ve muhakeme günü olan 19/10/ 
an1a.şı1r".ıış .. oldugundan ıstıdaya kar- tim. Yenisini çıkaracağımdan eski- 938 de gelmemiş olması hasebile 
ş. yırmı gun zarfında cevap verme- sinin hükmü yoktur. hakkında gıyap kararı ittihazına 
leri ve mahkeme için dahi tayin e- . . . 
cilmiş olan 7 /11/938 tarihine mü- Hatıce Behıce Ôzsoy 

sadif olan Pazartesi günü saat 14 de D Hafız Cemal 
mahkemeye gelmeleri hakkında i- r. 
liınnameler tanzimiyle istida suret
leri v edavetiye ile birlikte mahke
me divanhanesine talik ve gazete
lerle de ilanen tebligat ifasına karar 
verildiği tebliğ makamına kaim ol-
mak üzere ilan olunur. (11279) 

(LOKMAN HEKİM) 
DAHİLİYE MÜTEHASSISI 

Muayene saatleri : Pazar hariç 
hergün 2,5 - 6, Salı, Cumartesi 

12 - 2,5 fıkaraYa. Tel: 22398 

karar verilmiş ve gelecek celsede 

yine gelmediği takdirde gıyabında 
t~hkikata devam olunacağı ve yev
mi tahkikat 14/12/938 saat 14 de 

talikine karar verilmiş olmakla yev
mi mezkur ve saatte Üsküdar Hu-

kuk Hakimliğine gelmesi lüzumu :-
lan olunur. (938/142) 

Başladı 
Şam 20 (Hususi)- İngiliz kı -

taatı Filistinde Kudüsten başlı -
yarak haıekata filen geçmiştir. 

Hayfa, Kudüs, Yafaya tayya -
reler dün sabahtanberi beyan -
nameler atmakta ve tenkil ha -
reketine başlandığını haber ve- . 
rerek her türlü mukavemet fik -
rinden vazgeçilmesini, sokaklara 
çıkılmamasını bildirmektedirler. 

Şehir halkında hiçbir mukave
met görülmemektedir. 

Şam 20 (Hususi)- Kudüs, Nab
lis, Hayfa sokakları tamamile iş
gal altındadır. Halk şehirlerde 

mukavemetin beyhude olduğunu 
nazarı dikkate alarak sükfuıetini 

muhafaza etmektedir. Filistin A
rab milli mukavemeti çölde ve 
dağlık arazide hazırlanmaktadır. 
Çetin muharebeler oralarda ola

caktır. İhtilal komitesi bir planını 
tamim etmiştir. Bu plana göre İn
gilizler şehirlerde sükuneti mu -
hafaza ettiklerine kanaat getir -
dikten sonra şayed dağlık arazi -

de ve çölde Arabları kendi mu -
kaddcratlarına terketmiye karar 
verirlerse bu takdirde şehirlere 

çete akınları yapılacaktır. 

İNGİLİZ KABİNESİNİN 
KARARI 

Londra 20 (A.A.)- Dün sabah
ki içtimaında kabinenin Mak Do
naldin vermiş olduğu raporu tas
vib etmiş olduğu zannedilmek -
tedir. 

Mumaileyh, bu raporunda Fi -
listinin taksimi fikrinin terkedil
mesi lüzumunu izah etmektedir. 

Mak Donald intizam ve asayi
şin temini hususunun diğer her ) 
türlü hal suretlerınin tatbikine 
zaruri olarak tckaddüm etmesi 
muktazi olduğu mütaleasındadır. 

İlk olarak hissedilen zaruret, 
Filistindekı İngiliz kontrolünün 
müddetini uzatmak ve bir itilaf 
husulü takdirinde bu kont rolü 
kaldırmaktır. Zanncdildiğine gö
re kabine, Arablarla Yahudiler -
den müteşekkil bir teşrü meclis 
ihdası tasav,/.ırundadır. Bu mec
lis, idari kanunlar vaz ve idari 
tedbirler ittihaz edecektir. 

Arablarla Yahudiler arasındaki 
şimdiki nüfus nisbetinin sabit ad
dedileceği ve Arabların statüye 
riayeti taahhüd etmeleri halinde 
Yahudilerin serbestçe Filistine 
muhaceret etmelerine artık mü -
saade edilmiyeceği söylenmekte -
dir. 

Kudüs 20 (A.A.)- 2000 kişiden 
mürekkeb olan İngiliz kıtaatı, şeh
rin eski mahallesindeki ileri ha
reketlerine devam etmişlerdir. 

Dün tayyareler tarafından atıl -
mış olan beyannamelerde tebli
gata riayet edilmemiş olduğun -
dan kıtaat silfıh istimali mecburi
yetinde kalmıştır. 

Dokuz kişinin öldüğü ve dört 
kişinin ağır surette yaralandığı 

söylenmektedir. 

Devriyeler tarafından muhafa
za edilmekte olan Kudüs - Tela
viv yolunda münakalat normal -
dir. 
KUDÜS KORKU VE HEYECAN 

İÇİNDE 
Kudüs 20 (A.A.) - Evvelki ge

ce tüfek ve mitralyöz ateşi fasıla
sız surette devam etmiş ve Ku -
düs ahalisi korku ve endişe için
de evlerinde kapalı kalmıştır. A
silerin reisi Hamad Madavinin es
ki şehri tamamile ele geçirmek ve 
oradan şehre karşı umumi bir ta
arruza geçmek tasavvurunda ol
duğu zannedilmektedir. Planının 
ikinci kısmı, muvaffakiyetle tat-

Meclis Reisi ve 
Vekiller 
Şehrimizde 

Çek - Macar ihtil,. 
nasıl halledilecek· 

Resmi tebliğ 
İstanbul 20 (A.A.)- Atatürkün 

rahatsızlıkları dolayısile İstan -
bulda bulunmakta olan Başbakan 
Ce!iıl Bayar, mutad Heyeti Veki

le içtimaı için Vekil arkadaşlarını 1 
İstanbula çağırmış ve bugün öğ
leden evvel Dolmabahçe sarayın
da toplarularak ruznameye dahil 
işler görüşülmüştür. 

Vekiller .Ankaraya döni.j;rorlar. 

lngiliz 
Kabinesirıin 
İctimaı 

Londra 20 (Hususi) Dün topla
nan kabine, Almanya ve Avus -
turyadan Çekoslovakyaya girmiş 
olan mültecilerden bir kısmını İn
giltereye kabul etmeğe karar ver
miştir. İngiliz - İtalyan itilfının 
meriyet mevkiine konulması hak
kında da önümüzdeki hafta içinde 
karar verecektir. Fakat bu işte 
parliimentonun tasvibi lazımdır. 

Lord Halifaks'ın Südet Alman
ların Avrupadaki iktısadi tcvessü
Ieri ve doktor Funk'un bu babda
ki faaliyetleri hakkında bir rapor 
vermiş olduğu riw,yet edilmek -
tedir. 

İngiliz - Amerikan ti_caret iti -
lafının önümüzeki ay zarfında ya
pılacak Amerikan intihabından 
evvel imza edilmesine ihtimal ve
rilmemektedir. 

Kabine toplantısının nihayetin
de Çemberlayn ile İnskip, memle
ketin maddi ve manevi silahlan -
ması hakkında görüşmüşlerdir 

-0---

Kuruçeşıne 
Yangını 

(Blrlnci sahifeden devam) 
ra ancak yangını söndürebilmiştir. 
Binanın ve eşyaların bir kısmı 
yanmıştır. Yapılan tahkikattan 
bina ve içindeki eşyaların muh -
telif sigorta şirketlerine 50,000 li
raya sigortalı olduğu anlaşılmış

tır. Zabıta raporuna göre yangı -
nın kasdan ika edildiği kanaati 
mevcud olduğundan tahkikata e
hemmiyetle devam edilmektedir. 

(Birinci sahifeden devam) 

takdirde Rutenyadan bir kısım a
razinin de Romanyaya verilmesi 
mevzuu bahsolmaktadır . 

Dö Kanya ve müteakiben İm
redi, Kont Lübiyenskiyi kabul et
mişlerdir. 

İNGİLTERE VE MACARLAR 

Londra 20 (Hususi)- Çekos -
lovakya meselesinin tamimile hal 
ve tasfiye edilmesi için Çek - Ma
car ihtila!ırun hallinden başka bir 
pürüz kalmamıştır. Fakat bu ilı
tiliıf, Macarların ırki esaslara da

yanan taleblerinden gayri orta -
ya yeni vaziyetler çıkmış olma -
sından ileri gelmektedir. 

Hükı'.imetle alakası bulunan 
mahfeller Macarların Çekoslo . 
vakyadaki Macarlarla sakin dra 

ziyi ilhak etmelerini gayet tabü 
telakki etmektedir. Fakat Ruten
ya meselesi için sarih hiçbir şey 
söylenmemektedir. 

HİTLER LİNZ'DE 

Linz 20 (A.A.)- Hitler, dün 
akşam saat 20 de buraya gelmiş 
ve hararetle karşılanmıştır. 

RESMİ TEBLİG 

Bükreş 20 (A.A.)- Havas a -
jansı muhabirinden: 

Bek, gece yarısını 45 dakika ge
çe trenle Kalastan Varşovaya ha
reket etmiştir. 

Kalas görüşmeleri sonunda Ro
ID"n matbuat idaresi, aşağıdaki 
tebliği neşretmiştir: 

BeJ<'in Romanyayı ziyareti mü
nasebetile kendisi ve Romanya 
Hariciye Nazırı, itimad esasına 
müstenid ve dostane bir zihniyet 

dahilinde, halihazırda iki mem -
leketi alakadar etmekte olan bey

nelmile) meseleler hakkında nok
tai nazar teatisinde bulunmuşlar
dır. Bek, Kral tarafından kabul 
edilmiştir. 

Bu kısa teblığ karşısında sala
hiyettar ınchafil, Polonyarun Ru
tenyaya müteallik tekliflerini 
Kralın nazarı dikkate alınmağa 
şayan görmemiş olduğu mütal.e -
asında bulunmaktadır. 

ilk 
Portakal 
Mahsulü 
Dün şehrimize geldi 

Yeni yılın ilk portakal mahsulü 
şehrimize gelmiş ve perakende 
satışlara başlanmıştır. 

POLONYA - iTAl_,)'.! 
Paris 20 (A.A.)- Qaıet;' 

lonya ile Romanya arasın" 
rüşmeler hakkında ıııul 
yürütmektedirler. 

Epok yazıyor: ~ 
cPolonya, Tesen rniJI 

tekrar ele geçirmiştir. f~ 
gün bu muvaffakiyetin I<L'f 
çok pahalıya malolmUŞ 01 

farkına varmıştır. Şimdi 
ya meselesi mevzuu bah1s1'1 
ya, Bolşevizmin Karpatıarıf 
yasında teessüs etmekte 01. 
ileri sürerek Polonya te~ 
habet etmektedir. Fakat 
ya da vaktini kaybetrnenıl 
Çünkü Karpat Rusyası ~ 
hükı1meti, Almanlarla Jll~ 
lan arazisinde bazı AJrnan 
!erinin ve Hitlerin Mein 
adındaki eserinin satıırrıaııı' 
saade etmiştir. 

Roma - Bedin misakın 
lamlığını muhafaza etınei 
duğuna şüphe yok ise de 
diselerin ifade etmekte ol 
bir takım manalar da V• 

Berlinden Ordr gazeteSV 
diriliyor: 

pa;i:~~;~:Y~:.ı~::~~:d 
kib etmekte olduğu siyase 
ragat etmesi halinde Altı' 
kı1ınetinin V arşova hüklı 
yakında bir ıvaz bulması 
saade etmek istemesi if 
değildir. 

Bu ıvaz, mesela Lıtwn' 
fmda olabilir ve Polun) tı 
rada denizde bir mahrel; 
debil rler. Bu ,;urctle l' 
lar, şarki Prusyayı büpil< 
yadan ayıran mahud kor' 
mevcudiyetini kendileri 1 

yati bir zaruret addedeJ!l 
Ümanite diyor ki: 
•Taksim meselesinin fil! 

pı içinde çıkarmış oldug 
içtinabı nakabil bir sw·ctl 
memleketlerin zararına o 
zere gayrimemnunları ta 
mek teşebbüslerine, ayııı 
da Avru::ıada yapılacak : 
arruz teşebbüslerine miiJl 
caktır .• 

1 BAYANLAR İÇİN yO)"J.I 
Yüksek Fantazi ve 

PARİS ve LONDR~·Jll 
en meşhur fabrikalarındıl 
me yünlü kumaşlar. D~ 
cinsleri yalnız BAKER 1" 

ZALARINA münhasırd•· 
yerden ucuz şartlar ve fı 
Sa tılnıaktadır. 

bik edilememiştir. Çünkü zabıta, 
şehrin bütün kapılarını kapatmış 

geceleri sokağa çıkılmasını ve ışık 
yakılmasını yasak etmiştir. Bu 
suretle asiler, eski şehirde mahsur 

bir halde kalmışlardır. Fecir vak-

Bu sene portakalla beraber tu- ZA Y! _ K M tafa 
d !in !

. oca us 
runç, man a a ve ımonun da faz kerl'k b · d '-·ş ' - . . ı şu esın en awu 
la olacagı ve bmnetıce fiatların nu"fus t k 1 k • tı ez erem e as erı 

geçen yıla nazaran daha ucuzlı- kere · · tt' y ·ıer • mı zayı c ım. enı 
yacagı hakkındaki tahminler çok tacag· d k'I · h';~~ . . ım an es ı erın .... 
kuvvetlıdır. tur. 322 tevellütlü Ha!il o9 ti, üçüncü muhafız taburu, Kudü

sün eski mahallelerinin tathiri a-

meliyesine başlamıştır. Norsüm -
berland silfıhendazları ile İngiliz 

Geçen sene Almanya için alı

nan fakat hatların yüksek olması 
yüzünden ancak pek az miktarda 
yapılabilen ihracatın bu yıl çok 

zabıta kuvvetleri, teşriki mesai 
artacağı da şimdiki siparişlerden 

etmişlerdir. Bu sırada tayyareler, 
ak .. . d ı•-, anlaşılmaktadır. 

mınt a uzcrın e ceve a.ıuar yap- ,F=:::==:::==========!<. 
mışlar ve kendilerine karşı açılan llKOÇÜK HABERLER// 
ateşe rağmen en dar sokaklara ===~ 

varıncıya kadar şehrin her tara - * Mareşal Göringin Alman or-
fına, halka ve asilere hitabeden duları başkumandanlığına tayin 
beyannameler atmışlardır. edilmesi mevzuu bahistir. 

Şehrin bütün mahr~çleri, ka - * Amerika ile inkıtaa uğrıyan 
rakollar tarafından ve mitralyöz- ticaret müzakerelerine yeniden 
lerle muhafaza edilmektedir. Es - başlanmıştır. 

ki şehrin tathiri ameliyesi, müş- * Yedinci milli tıb kongresi 
külatla ilerlemektedir, zira birçok dün iki celse akdettikten sonra 

cadde ve sokaklarda bilhassa Ca- dağılmıştır. 
1 

miiömer mahallesine götürülmek- * Dolmabahçe sarayında bulu-
te olan caddede barikadlar vücu- nan Türk Tarilı sergisi kapanmış-
de getirmişlerdir. tır. 

' ..... ııaıııı::ıı~ 
l\lide, barsak ve iç JınS~ 

nıuaycnebanesı 

Or. Y. Ha!lac~~ 
Taksim (eski ta!imha11 

dülhak Hamit caddesi. ı 

apart. No. 12 daıre #O· 

ı------::; 
.. ıel 

Emsali arasında en gu 
mobilyalar sat~jr 

(ESKİ HAYDEN) 

BAKER Mağııı~ 
Ziyaret ediniz. SALOJ'<; (il 
ve YATAK ODASI tııl''I 
zengin çeşidleri her l'~1 
şartlar ve ucuz fiyatlııf 
sun uz. 

YAFADA KARGAŞALIKLAR * Pazarlıksız satış usulünün 

Yafa 20 (A.A.) _ Acarni ma _ diğer vilayetlere de teşmiline ka- HALK OPEJ.lj;11 - P. T. T. Vilayet Müdürlüğünden : hallesinde yeniden kargaşalıklar ra*r v::~!1;iiz nazırlarından E· Beyoğlunda (Eski Çağlıs•;;, 
çıkmıştır. Asilerin adamlarından reti tiyatrosu• ,J 

1 - Son Telgraf gazetesinin 1, 5, 10, 15/10/938 günlü nüshalarile ilan biri bir Erm.eniyi öldürmüştür. den, İngilterenin kudretini gös - ı" 

ite SABAH, ÖGLE ve AKŞAM 
her yemekten sonra muntaz ıııman dlşlerlnlzl 

fırçalayınız. 

edilen Üsküdar, Selinıiye, Çanılıca, Haydarpaşa ve Kızıltoprak, Kadı- Hayfada bir Yahudi oteli ateşe !erecek derecede sür'atle silahlan MY~~:~~ _<~:;.ı~ 
köy, Haydarpaşa posta nakliyatı eksiltmesine istekli çıkmamasından verilmiştir. masını ileri sürmektedir. Telefon: 4osS• 

eksiltme 2/11/938 Salı günü saat 13 çe bırakılmıştır. ,••••••••••••••••••••••••~•••••••••" 
2 - Aylık muhammen bedel 200, senelik 2400 lira, muvakkat teminat .ılll 

180 liradır. 
3 - Müteahhit nakliyatı idare için üç otomobil ve kafi müstahdem 

bulunduracak taşıyacağı kıymetli maddeler karşılığı olmak üzere kat'i 
teminattan başka 5000 liralık kefalet ve teminat verecektir. 

4 - Taliplerin şartnameyi görmek, tafsilat almak ve teminatlarını ya 
tırmak üzere iş günlerinde P. T. T. Vilayet Müdürlüğü İdari kalem Le
vazım kısmına eksiltme gün ve saatinde 938 Ticaret odası veya hal ve-
sikalarile komisyona müracaatları. c7679 

İstiklal Lisesi Direktörlüğünde 
dır· 

1 - İlk; Orta ve Lise kısımlarına yatılı yatısız kız ve erkek talebe kaydına devam olunmakta 

2 - İstiyenlere mektebin kayıd şartlarını bildiren tarifname parasız gönderilir. 

Adres: Şehzadebaşı Polis karakolu arkası. Telefon: 22534 
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ÖLOM KiNi 
Ortadan ·kaybolan katip 

(5 inci sahifeden devam) 
Cesedi bulan ydl bekçilerinden 

ikisi de: 

diyordu. Her ay, maaşını almak 
için Pariste, Macenta caddesinde
ki merkeze gidiyor, ve gitmezden 
evvel de karısına haber veriyor
du. 

HiKAYE 
i lk G ençlik 

[
11
B
1
ii.yiik Harbde Osmanlı donanmasınııı İmroz ve Mondros baskınlarile dönüşte 
ıdıllı'nın batışıııı y la .. . · 

1 
' avuzun yara narak duşman hava fılolarının bomba yağmuru 

- Biraz evvel, otuz metre ka
dar ilerde maktulün sağ ayağını 
gördük. Ceset yüz metre ileride 
idi. Hattın üzerinde beyin parça
ları, saçlar vardı. 

( 4 üncü sahifeden devam) 
- Yan sokaklardan birine sap

mı yan bir şey bu!. Sevgisiz yaşa

ınak olur mu?. 
~ tmda Çanakkalede karaya oturuşunu aıılataıı deniz tefrikası .. ] Fakat o gün, yani ayın 7 sinde 

mutadı hilafına haber vermediği 
gibi telefon da etmemiştir. Pari
se, maaşı olan 2076 frangı almıya 

mış olacaklar .. Akşamki kaçmış fırsatı bir tur
lü hazmedemiyordu. Uzun müd
det böyle karanlık bir hiddet i~·ın· 
de pencerede oturdu .. Sonra, göz
lerini tazyik eden uykuya daya -
namıyarak kendini tekrar yata • 
ğa attı .. 

Bu tefrikanın hazırlanışında vesi Geldikleri tarafa yürümeğe baş
ladılar .. İlk sokağın önünde sarıka, resim, not ve malUmat verenler: -

CESEDİN HÜVİYETİ şın bağırdı: 

- İşte!. Yazan; 

RAHMi 
YAGIZ 

Boğazlar Komisyonu sabık reisi Amiral Vasıf eski İstanbul 
~~m~doru _miralay Remzi Çakıcı, Yavuz süvarili,~inden emekli 
ıds ebe ve lrmanlar umum kumandanı miralay Şükrü Pala komo-

or aşkatib. b" b İ İm ' 
elanı .. ı ın aşı hsan, roz İngiliz telsiz istasvonu kuman-

No. 

1 

Maktulün, sendikalar ittihadı 
katibi olduğu anlaşılınca derin 
bir teessür uyanmış. Kiıtip dokuz 
gündenberi kayıp idi. 

gitmişti. Gidiş o gidiş .. . 
CİNAYET Mİ? .. . 

Kasiyenin bu ani gaybubeti, 
ailesini ve dostlarını te15şa dü
şürmüştü. ııbıtaya haber \'eril
miş ve araştırmalar yapılmıştı. 

Sokağın öteki ucunda iki beyaz 
şekil kaybolmak üzere idi .. 

- Gidelim mi?. * yuzb~"' M ·· k' . . . -.· ongopar ın hatıraları, Osmanlı harekatı bahriyesi: Cesedin tanılamıyacak dere<:e
ye gelmesine rağmen hiıviyelini 
tesbit etnıek güç olmadı. Kartları 
üzerinde bulundu. Tülün tabaka
sı ve çakısı. kibrit kutusu, istilo
su ve anahtarları cebinde idi. 
Fakat para namına bir şey yoktu. 
Parmağındaki nişan yüzüğünün 

de zorla çıkarıldığı belli idi. 

- Nasıl olur? .. 
Ertesi gün kemancı komşuı;ıı-

K. 2, cild 2:._0smanlı Bahriye mecmuası.. 
- Çok tenha değil mi?. 

Alman Büyük Harbe girerken 
amiralinin ilk sözleri ... 

Aradan dokuz gün geçtiği hal
de bulunamayınca bir tuzağa dü
şürmüştür. Zabıtaya haber veril
hükmolunmuştu. İşte bu sırada 
cesedi meydana çıktı. 

Cinayet mi, intihar mı? ... Bu 
henüz kestirilemiyor. Otopsinin 
netıcesi bekleniyor. 

Bir an tereddüd ettiler .. Niha -
yet, sarışın: 

- Adam sen de .. dedi.. Bu kadar 
darcık bizi meşgul ettiler yaı. O da 
kar!. 

Bunu istiyerek mi söylemişti; 

Yoksa bir teselli olur ümidile mi? 
Mecburen yollarına devam etti
ler .. 

nun çaldığı n"§'eli bır parça ile 
uyandı.. Sanatkar, nereden esl.gi 
meçhul bir zindelikle, böyle sa -
bah sabah coşmuştu .. 

Çocuk, kemanm oynak sesleri 
ile içine serpilen bir nikbinlik 
yağmuru altında taptaze, yalagm· 
dan çıktı.. 

- BİRİNCİ KISIM _ 
1 

sonra sonra ınatervel noksa-

Art k 
nından, kötü sevk ve ldare yüzün-

- ı tenbelliğe paydos ha!.. d 
.-:-b Yook, §akayı bırak aınına en bir iş göremez hale gelmiş -

yuz a~ıın bu ka . . ler; ancak Büyükdere ve İstinye 
de oldu! ' rar ıyı ve yerin- koyunda yatmakla vakit geçir _ 

- Haydi canım sen de! ı meğe başlamışlardı ... 
- Canı Bir taraftan Çanakkale Bog-a • 

b m sendesi var mı ya yüz-~ım, aylar var ki efrad .. zını arka arkaya forselerle hırpa-
zunde yatkınlıktan • ın_ Y~- !ayan itilaf kuvvetleri donanma • 
züntün ·· dogına bır u- sının tazv. iki, dig-er taraftan Mar-

un can sıkan ma 
nuyor Bu k . nası oku- marada seyrüseferi meneden düş-

··· arar ıyi oldu - Peki ·· man tnhtelbahirlerinin faa!ivet! 
' ne zaman harekete ,,~. . yoruz? ,.,ı- halkın kuvvei maneviyesini kın-

- Bu akşam! yor, İstanbul göklerinde rakibsiz 
- Ne münasebet• Bir . . boy gösteren İngiliz tayyareleri-

evlerinı;.ze bl" • · ızın yapıp nin bombaları payıtaht halkının 
harcbn bu· 1 ıe ug .. ra .. madık! Mu- k 1 d ~ nsan 1 an arını amralarında donduru-
d ' o ume gid k e çoluk çocuğil h . er en yor, harbm üçüncü vılı ümidsiz 

D 
• e elallaşmaz ını• b" k . 

- ogru, hakkın var .. · ır ütlenin son gayretlerini sarf 
amma, hazan böyle • . yuzbaşrm edişine sahne olarak g""irilh.·ordu .. 
, . anı vaı.iy t ., 
,er ınsana eve - - e - Osmanlı İmparatorlunun her 
k ugramaga de .. 

endisine bakmağa b 'l .. gil noktasmda bariz bir sefalet göze 
etmezler•. ı e musaade ça d .. rP.ıyor u ... Halk aç ve yoksul 

- Amiral geldi mi acaba? surunüyor, cephelerde noksan 
- Yok, daha gemide gö .. · . malzeme, eksik teçhizat ile siper 

• ~ Bu akşam hareket runmedi! bekliyen taburlar açlık, has-
gımızi ne biliyorsun? e geçece- talık ve düşman kurşu~u al -

-~ Eyvelki gün bu harek l' tında ezile büzüle vatan müda -
sas ve tefe .. e ın e- faasın ~ rruatını hazırlayan h b a Uı;raşıyor; saray ve men-
tnC'<.·lı"inde b d ar subları b"t" b en e vardım... Bu- ı . u un u acılara bigane, 

lr~da yapılan konuşmalarda evve- kenddı zevklerinde, kendi alemle-
a fırk B rın e b' b. mp· aca . oğaza gidilip beklen- • ın ır ılık kucağın meste -

b 
>I, musaıd firsat çıkar çıkm'az l 3'7 H 

aba, oğlun [l] g· !' , icrl 1 1354 Rumi 
acü ız ıce Akdenize Şaban B T - ması karada t 

1 
irinci eşrh , 

da duvdun . ş ırı mışlı .. Ora- 2 5 7 
' 1, ondan b·ı· ·~:-:--:::~=-:--~~---..:_ __ -- Al', ı ı)orum ı: ı 

- İşt:• bhareket hedefi ner~si? IYıl 19~8. Aı,10G~n,29J rlı"'168 I 
yüzba•ıın ~nu soyliyemiyeceğim 2.01clTetrlnıPer\Utmbe 
yalnız ' u,. mahrem kaydile ı- 1 

b
. · meclısı harbd .. 
ır nokta idi... e soylenen -

- Bana söyl </ var mı? emekte de mahzur 

- - Sade şun b 
hatta eın· a, una, sana deg-il 

ır zab·ı· 1 ' 
bana da b h ı ı 0 duğum halde Güneı 
rneklığiın ~ u~usta birşey bılme- Ôğle 

a\•sıye edilmist· 
- Yaaa• ' ı... l<indi 15 CıO 

- Evet, h~m d ğ Akşam 17 22 
l tiz':ıaşırn b • o rusunu istersen , 

Vaidll :ar Vaa•tl 

sa. d. 

6 15 

11 5'1 

Eıul 

• •. d. 

12 ~ı 

6 35 
Q 36 

12 00 

1 31 
k 

· oyle feda.· h" Yatsı 18 53 
ço gızli tut 1 ) ı ızmetleri , 
bir fayda 1 ~ malıdır ki, neticede 1 im• J< 4 "ıl l 1 14 

Bu c e edılebilsin r ~==::-:=::-:::::::::::::::=:::'!====!: muhavere B . . --------
rinde Boğ ' uyukderc cinle- iC"'d ) 
lana~ Osm azıln serin göğsune yas- Ji UnSUl U 0 an 

anı donan 
rınci fırkasına b ınasırnn bi - B • OCEL' • 
mıra! geınis . ag!ı (Yavuz) A- 1 JD 
çıyordu. ının guvertesinde ge-

. Şifre zabiti ·· . 
gliverlede b" yUzbaşı Ihsan, ba~ 
karşısında ı: şezlonga uzanmış, 
Yüzb 0 uran bil'inci böl""k aşısı ~1ustaf . u 
du. a ıle konuşuyor-

Aylarddnbe . 
geli, huly d rı Boğazın mavi göl
salan d a olu sahillerine boy 

onanma h. b. pırdan • ıç ır tarafa kı-
mamıstı. K d . d ral K 1 • ' ar enız e Ami-

O"ın olçagın kruvazör fırkaları 
·•anı h'l karke sa ı lcrini alev alev ya-

m n ~oksanlarını ikmal ede -

b 
emek yüzünden demir .. r· d 

ekleyen 0 us un e 
\'azrvet smanlı donanması bu 

. - e seyirci kalıyor d"· 
dlnlz k · • uşman 

Tesiri şayanı hayret 
olduğunu bayan 

Marcill• 
dıvor 

h uvvctlerinin mütec . 

,.;~:~et~:·;~~~~l~5onradan muk:~~~e . • 
'- . yerınde savıy 
'"çbır harı•kpt g. ·t . . or, 
Bohtıye N os ermıyordu. 

azırı CC>mal p k 
ıa hi7.metıne koş aşa, a
ma d 1 ınu,. IV incı ku-

d 
n an ıgrna gıtrnış. Osmaı 

1 
Bırkaç gun zarfında yüzümdeki 

e~ız kuv · ti 1 ı k. 1 'e erme kumanda d uçuk buruşukhıkların ve Çizgilerin 
Alman A . ı· Şo e en k b mıra ı son, ıki yıl d ay olmağa başladığını gcirdiım ve 
naııfl"ayı istedığı gibi idare t o- bırkaç halta sonra 10 yaş daha genç 
tnı•tı e .. ·· d" , ... gorun um. 

ye~er _cephede yenilerek gerile _ .. B.iocel, büyük bir Viyana profe-
; 

1 
Osmanlı ordularının zavallı _ sorunun keşfidir. Pembe renkteki 

. ' ı donaPmaya da siravet elmi Tokalon kreminin terkibinde Biocell 
0 nceleri K · · ş, vard · H · aradenııde bir varlık n · er a .. ,am yatmazdan evvel 

~ _ g st ·ren denız kuvvetleri ~u kre~li ve sabahları da beyazı 
~ (1) Balıa og-ul 

8 
.. .. k ıenktekı Tokalon kremini kullanı-

0 ' • uyu · Harbde n B 1 s1nanlt donat . . . ız. u suret e en esmer ve en sert 
d y ımaıııııa ıltılıak e bir ·ıd b · . "" avuz ıle Midilli e . - cı e ça ucak bır gençlik par-
lılerce verilen . . . Y balırıye- lı.klığı ve canlı bir tazelık \'erecek 

ısımdı R y • · · · yumuşatacak ve beyaz lalacaktır. 

dici buğusunda her şeyden uzak 
eğlenerek harbin sonunu bekli -
yordu ... 
İmparatorluk dududlarında can 

ve mal emniyeti kalmamıştı ... A
nadolu dağları asker kaçakların
dan meydana gelen cşkiya çete -
!erile dolmu), aç ve yoksul halk 
alil bir kütle haline gelmişti. 

Birkaç aydanberi sendikalar it
tihadının katipliğini yapan Alber 
Kasiye bu ayın 7 nci günü bir
denbire kaybolmuştu. 

Kasıye, on bir senedenbı•ri ka
rısı ile beraber Jibet'te ıkamet e-

Bununla beraber, hat üzerinde
ki kanların azlığından Kasiyenin 
başka bir yerde öldilrüldükten 
sonra haltın üzerine bırakıldığı 

zannolunuyor. 

Amerika casus ar 
istilasına uğra 1 

Hükumet yerine payıtahtta im
tiyazlt bır çetenin, İltihad ve Te
rakkinin terörü hı.iküm sürti~1or, 
ihtiyar \'e matuh Padişah, ak sa-
kallarını genç ve ciır'ctkiır dama- Rumrih baş pasoportları doldu-
dının Başkumandan vekili ve Har- rarak casus şebekesinden lüzumu 

sonradan iddia edildıgıne giıre bu 
biye Nazın Enver Paşanın ellerine olanlara yerecek!\. 

ı kadın Amcrıkadan gelen mallı -bırakmış, hayatının son demlerini Aylardanberi yapılan tahkikat 
matı alarak Almaııyaya bildir -

kuru bir ünvanın tahdid etliği ve takibattan sonra bu muhake-
mek bil ile uğra!5ırmı~. Jesi Jordan tahta vakfetmiş, ·kimkime• ha - meye başlanıyor. Amerikadan ve 
İngiltereye aıd hır takım esrarı vası çalan muazzam bir karmaka- rilen malumata göre şebekenin 
da ele geçirme~e u/!raşıyor diye rışıklığa lakayd yaşayıp gidiyor - bir takım faal adamları daha •ar-

du... muhakeme edilmiş ve dcirt sene dır ki bunlar şimdı Almanyad:t -

İttihad ve Terakki nüfuzu iki hapse mahkiım edilmiştı. dır. Usulden olduğu üzere bunla-
eldc toplanmıştı: Ameri1<adaki şebeke orada ko- rın Amerikadaki mahkemeye gel-

Bu kudretli ellerden bıri Sad - !aylıkla pasaport tedarik ederek meleri için kendıleri çağırılmak 
razam Talut Paşanın mahır elleri, kendi adamlarına vermek üzere üzere ilan edilmiş idi, gelt'n olma-
öteki de Harbiye Nazırının cür'et- teşebbüste bulunurken iş mt'y • mışlır. Yalnız Avrupa vapurun-
le her tarafa uzanan elleriydi... dana çıkmıştır. Geçen şubat a - daki şebeke yakalanmış oluyor .. 

* Sarışın yalağında bir sağa bir 
sola dönüyor, bir türlü uyuyamı
yordu: 

- Nedir bizdeki bu talih .. Bu 
yaşımıza geldik; daha ufak bir 
maceramız bile yok!. Ne olurdu. 
bu akşamki işimiz böyle boşa çık
masaydı' ..• Ol!.. Hayal mı bu ca
nım'. Kupkuru bir yaşayış!. 

Böyle söylenerek yatağından 

fırladı.. Çok sıcak vardı; bu ha -
vada, bu kuruntularla uyku uyu
namazdı .. Pencerenin kenarına bir 
sandalya çekerek oturdu .. 

Gecenin güzelliği, bu an, onu 
alakadar etmiyordu.. Henüz ço
cukluktan kurtulmak üzere olan 
y~şının verdiği yarı çocukça bir 
bedbinlik içinde idi.. 

- Yaşamak .. Hiç de lüzumu ol-

Güneş, tatlı ılıklığile od~sını 

kaplamıştı. Penceresine koştu. 

Gök; parlak bir mavılik içınd ııa

mütenahiliğilc gönlüne inşirah 

verdi .. Sokakta, günün erkenci -
!eri- - küçükler - cıvlldaşıp du-.u
yorlardı. 

Bütün bu güzelliklerle yenıdcn 
doğmuş gibi idi .. Geceki kuruntu· 
sunu, uzak bir geçmişe aid imiş 

gibi, hafızasından süratle geçti, 
gitlı .. 

Koskoca bir gün vardı önünde .. 
Gün güneşile, masmavi semaslle, 
olacak binbir hüdisesıle koskoca 
bir gün .. 

Gönlünde kuvvetlı ve parlak Ü• 
midlerle penceresinden ayrıldı .. 
Canlı ve beklenilen muphem bir 
saadet anının müdesile dolu bir 
sesle bir şarkı tutturdu. 
Kemancı komşu da yeni bir par

çaya başlamıştı.. 

* İlk gençlik! .. 

Münih Anlasmasından Sonra .. 
Abdülaziz zamanında dünya de- yında Amerika polisi bir lakım Yine Amerikadan verilen malU-

niz kuvvetleri arııSında ikinciliği sahte pasaport işlerilc meşgul i- mata bakıhrs:ı bir casus şebeke - giliz politikası bir kat daha Bcr-
kazanacak bir kudrete çıkarılan ken bu casus şebekesinin ileri ge- sinin muhakemesi bu zamanın en Alınan milleti ile Her Hitler a- !in tarafına dönerek İngiltere ile 

( 4 üne il sahifeden devam) 

Osmanlı donanması Abdülhami • len bir adamı olan Rumrih ken - meraklı bir işi olacaktır. Dendi- rasına itimadsızlık so~mak'. Bu Almanya arasında daha sıkı suret-
din 33 senelik saltanatı boyunca disine hariciye müsteşarı ı;üsü ğine göre Amerika gizli polisi suretle Almanyanın dahili işleri- te munascbat tesis edilsin diye. 
Halıcde yosunlanarak hurdalaş - vererek boş bir takım pasaport birçok şeyler öğrenmiş, bunlar ne karışılmak istendığini yazan Halbuki gün geçtikçe vaziyet de 
rnl§, hü,rrLvetten sonra iyi kötü bir gönderilmesini pasaport müdü - mahkemede meydana çıkaeaklır. bu gazete şunları ilave ediyor ki değişiklik görülüyor Almanların 
tamirden geçirilen bu köhne ma- ründen istemiş, bunun üzerıne Bilhassa yukarıda isimleri geçen az manalı değildir: İngiltere yal- ergeç İngiltereden birşcyler isti-
teryel artık bir işe yaramaz hale telefon edenin müsteşar olmadı- iki guzcl kadının oynadıkları ro- mz deniz kuvvetlerini ve sonra yecekleri malum. Müstemleke 
gelmişti... ğı anlaşılınca Rumrih ·akalan - lün çok mühim olclugu söyl<'Yl)nek da hava kuvvetlerini arttırmakla meselesi ergeç yeniden welcne-

Balkan lıarbine girmeden evvel mıştı. tedir. kalmıyor. Ordusunu da arttır • cektir. İngillerenin ısc Almanlar 
Alman donanmasından tekaüde maktadır. Öyle ki bir gün İngiliz tarafından ileri sürült"<·ck bu ka-

çıkarılan (Barbaros) ile İtalyan Lu·· ku·· s otom o bı· ı ıe r ordusunun Avrupa kıt'asındaki bil lalebler karşısında daha şım-
ve Fransız tezgahlarında yapılan · ı k k d · b ı ğ diden cevab vermC'ğe hazırlanır ış ere arışaca ereceyı u aca ı 

iki sınıf destroyrrlc birşeye ben- tahmin olunabilir. bir vaziyet aldığı tahmin edilmek 

zetilmeğe çalışılan Osmanlı do - ( 5 inci sahifeden devam) kazanmanın zevkini duyuyorum. Onun için Alınanya bugün İn- tedir. 
nanması Balkan harbi sıralarında çinmek için bir mağaya girdiği- Eskisinden daha mes'udum. giltereye sorabilir ki bütün bu Diğer taraftan Londra mcha!ill 
gerek personelin acemiliği gerek mi, işimde çok muvaffakiyel gös- Babası alacağı olan 2500 İngiliz silahlanın afaaliyetinin hakiki ga- yine bugünlerde Alman matbu -
materyeli.n kohneligi yüzünden terdiğimi de bildirmiştim. Fakat lirasından dolayı oğlu aleyhine yesi nedir? diye. atının üstü kapalı bazı neşriyat-
bir iş görememiş, Narada demir artık o magazadan beni çıkardı - takibata girişmt•klcn vazgeçtiği- İşte bu Alman gazetesinin yaz- ta bulunarak silfilıları azallm k 
üstünde beklemiş durmuş, biri Jar. Geçint'cek paranı knlmadı. Hu- ni bildirdikten sonra çocugun baş- dıklarında asıl manalı olan cihet için Almanyanm taraftar oldu -
İmroz önlt·rinde diğeri Mondrosta kuk fakültesine girdim. Arlık ders kalarına 700 İngiliz lirası borcu İngiliz ordusunun kuvvetlene _ guna dair sözler yaymalarını, hat 
verilen ıki <len'z muharebesinde lcriıne çah~mayı ve bir gün bir kaldığı anlaşılmış ve bunun par- ta Almanyaııın bu maksatla mü· rek bir gün Avrupada ehemmi -
harabeye dönen zırhlılar harbi avukat olarak yetişmeyi düşü - ça parça ödenmesi teklif edilmiş- zakerelere girişme~r bile teşeb _ yetli bir kuvvat teşkil edeceğin - b 

wııumiey girildıği zaman işe ya- nüyorum. Tembellik. sefah,ll için- lir. d d' dilm İn büs edeceğini anlatmalarını ma· en en ışe e · i~ olmasıdır. -
ramaz bir hnle gelmişti... de geçen senelere şimdı acıyo ·· Bunun için de be' sene koıımuş .1 nalı görüyorlar. Fakat buna kar-, gı terede mecburi surette asker-

Büyük harbe Osmanlı İmpara- rum. Çalı~manın ze\'kı pek baş- ise de genç adam şimdi i<-<iz ol- lik şı söylenen şudur: 934 Almanya ,... · usulünün kabul edileceg-ine 
torluğunun girişi bir emri vaki ka olduğunu şimdi anh~·orum. d - · b" k tahdıdi teslllıat konferansıı1 ·'akı' ugunu, emın ır azanç elde e- dair dönen şayiaların Alman ga- u 

neticesiydı: Sefahatle geçen gençlik sene - demedikçe bu teklı'fı' kabul ede- t 1 . d murahhaslarını geri çağırarak 0 

İ ze e erın e uyandırdığı tesir bun-
Daha, İngiliz talim heyetinin !erim zarfında her sene 1,500 n- · - · · .. 1 . d il zamandanberi bu mevz.u u··zerın' _ mıyecegını soy emıştir. Fakat eli- an · eri gelse gerektir . 

elinde iken. Amiral Limposun ku- giliz lirası sarfelmi1ım. Bugün de hiç konuşmayı kabul etmemi'-ne geç·ecek kazançtan mutlaka bir Alman gazete! · · · t • mandanlığı sıralarında Saray - artık evli bir adamım. Bir de ço- • erının ncşrıya ı- ti. Şimdi Almanya tarafından tek· 

Ar k 
kısmını borçlarına verecegı· 'ni te- na bakılırsa Almanya ile ı· gil 

Bosnada Avusturya veliahdine a- cuğum var. tı şampanya içe- n • rar silahları azaltmak sözlerinin 
Ols Is b

. min etmiştir. tere arasında, Münih koııferan- ık tılan bir kurşunla Avrupada baş- miyorum. a o a arasıra ır Ç ması şundan ileri geldigi Lond 

İ d k b
. b lk" sından sonra, tahmin edilen an- d lıyan kan davasına Osmanlı m- bar a ıra e ı. ra a tahmin ediliyor: Çekoslo • 

paratorluğu uzak kalmak kararile Vaktilc en pahalı sigaraları a- ZAYİ - İstanbul İthalat gümrü- ]aşmalar, barışmalar ve birleşme- vakyanın malum akıbetinden son--.. .. 
54509 1 

!er gitgide birer sözden ibaret ka-
sey ırcı vaziyetinde bulunmuş, lırdım. Şimdi en ucuzunu içebili- gunun sayı ı 3/5/938 tarihli ra Almanya şark hududlanndah 

be 
. lıyor gibi görünüyor. 

muhtelif denizlerde perakende yorum. Süslü lokantalarda değil, yannamesıne ait 292705 numaralı emin bulun uyor. Onun için ken-
hizmetlere lahsi.'l edilen Alman sade dükkanlarda yemek yiye - 3/5/938 tarihli makbuzunu kaybet- Alman gazetelerinin bugünlerde dini emniyette görerek slliihlan . 

ik Y 
İngiltere aleyhine hücumlarda 

gemilerinden Giıben [2] ile Bres- biliyorum. t . enisini çıkaracağrmızdan ma yarışını da biraz hilifletmeyi 
lav [3] ismindeki iki zırhlı kru - l,000 İngiliz lirasına alınmış 

0
_ kaybolanın hükmü yoktur. bulunmasının sebebi olarak Ber- düşünmektedir. 

vazör Almanyanın İngiltereye tomobil yerme şimdi otobüse bi- !indeki Avrupalı muhabirlerin İngiliz - Alman münaseba!ı bu-

EFınd.ıklıda 126 numarada gösterdiği nokta şudur: Alman • .. ı 
harb ilan etmesi üzerine Akdeniz- niyorum. Fakat şimdi çalışarak rınıs konse f b k gun erde yeniden birçok ded ıko-rve a rı a8ı !ar ciddi ümid ediyorlard ı kı' İn-
de sıkışmış, İngiliz donanmasının ---- ~- _ _ __ __ dulara yol açacak görünüyor. 

k~~i~~u~a Çanakkaleyel,•r••••••••••••••••~~•••••••••••••••;~;;;;;;~;~~-~~.;-.~~~~:::.; 
sığınmak mecburiyetinde kalmıştı.111 

Daha Boğaz sularına girer gir
mez, Enver, Talıil ve Cemal Paşa- 1 

lara gemide bir ziyafet veren Al
man Amiralı Şoson, Osmanlı Pa· 
dişahı ile Kayser Vilhelmin şeref 
ve sıhhatlerıne kadeh kaldırılarak 
bir ziyafet sofrasında Osmanlı 
hükumeti erkanına: 

- Metbuu mü!ahhamım Al -
manya İmparatoru ve Prusya Kra
lı haşmetlü ikinci (Frederik Vil
helm) in Osmanlı İmparatorluğu-. 
na hediye etliği bu iki gemiyi ka- · 
bul etmenizi rıca ederin1. 

[2] Şimdiki Yavuz zırhlısı. 

EY GENCi 
Sağlığını, aileni, vatanını 

FRENGi ve BELSOGUKLUGU 
Afetinden koru. 

KÖRLER, SAKATLAR, HAPİSHANELERİ DOLDURAN KA
TİLLER, TIMARHANELERDE İNLİYEN DELİLER, MEZARLA
RA gün görmeden gömülen masumlar, bütün dejenere İNSANLAR 
ekser iyetle ya kendileri tarafından kazanılan veya ana babaların
dan miras kalan bu mel'un hastalıkların kurbanlarıdır. GAYRl
IV!EŞRU MüNASEBETLERDEN çekin. Her gördüğünü t emiz san-[3] Midill i ismi \'erilen ve l\lon

dros akınınd a nla)•in ta rJal arına 

girerek aldıgı yar alarla ba tan :\li-
dilli kruvazörti. .. R. Y. 

ma ve hayatın ı kaput dediğimiz prezervatiflere teslim etme. Nefsine hakim olmazsan PROFİLAK 1 .... 
din memleketlerde gençliği yüzde yüz bu be!A tufanlarından koruyan en birinci sna·htır S hh t VSk:'"I kt~~~· PRO~~KSİN butun mııtemed-. . . . . . ı a e a e ımızın resmı musaadesini ha .l T 

ıslimalı kutular ıçınde yazılıdır. Her eczanede PROFİLAKS1N daima ve her zaman PROFILAKSL'l " rzı 
[ Devamı ı:ar] 
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Kendine 
ediyor 

beyhude yere eziyet 

GRIPIN 
Varken ıstırab 

çekilir mi ? 
BAŞ, DİŞ 

ağrıları 
ve Gşütmekten mütevellit 
biltAn agrı, sızı, sancılarla 
nezleye, romatizmaya 

karşı 

Kaşelerini tecrübe ediniz. icabında günde 3 kaşe alınabilir. 

ismine dikkat. Taklldlerlnden sakınınız ve 
grlpln ~erine ba,ka bir marka verirlerse 

,ıddetle reddediniz. ................................ ........... . 
İstanbul Erkek Öğretmen Okulu 

Satınalma Komisyonu 
Başkanlığından: 

Okulumuz için alınacak yıllık erzak ve sebzeye ait ilan 
Cumhuriyet gazetesindedir. •7315• 

,.. ....... Bunaldığınız günlerde ... ••---.. 
Bir tahliye simidi gibi sarılacağınız tek ümidi de gelişi güzel mah

vetmeyiniz ..... 

EL ELDEN UGUl{LUDUR ••• 
Bunu hatırdan çıkarmıyarak, her ay bin bir ihtiyacınızdan kesüp 

arttırdığınız !'Wango bilet parasını uğurlu bir gişeye yatırınız. 

Memleketin her yanından sipariş kabul eden 

İstanbul İş Bankası karşısındaki 
.... 

MA~~~,.~=·~·~·gişesinin 1 
Telefon abonelerimizin 

dikkatine 
nazarı 

lstanbul Telefon Direktörlüğünden: 
3054 No. lu kanuna dayanan talimatname hükmüne göre telefon ma

kinelerinin ve teferrüatının nakli münhasıran İdaremize ait iken bazı a

bonelerin bu nakil işlerini bizzat yaptıkları görülmekte ve kanun hük -

müne göre kendilerinden ceza alınmaktadır. 

Gayri fenni bir şekilde yapılınadan mütevellid arızalar ve şu cpzaen 

tediyeden zarar görı;nekte olan abonelerimizin İdaremize haber vermeden 

telefonlarını naklettirmemelerinin kendi menfaatleri noktasından da 

ilan etmeği lüzumlu buldum. (7477) 

SAÇ BOYALARI JUVANTIN 
~umral ve siyah olarak saçlara tabii suratta 

istenilen rengi verir.Sabittir, sıhhi ve zerarsızdır 

INGiLIZ KANZUK ECZANESi 
Beyos}lu • lstanbul 

VEFA BOZASI ÇIKTI 
Tekirdağ Asliye Hukuk mahkemesinden: 

Üsküdar - Kadıköy ve Havalisi Halk Tramvay
ları Türk Anonim Şirketinden : 

CUMHURiYETiN 15 inci YILDÖ· 
NÖMO M0NASEBETiYLE 

TENZILATLI TARiFE 
Cumhuriyetin 15 inci Yıl dönümü münasebetiyle 25 

Blrınci teşrin 1938 günü başlamak ve 4 ikinci teşrin 
1938 gününe kadar "Dahil11 devam etmek üzere Tram· 
vaylarımızda, mıntaka tevhidi suretiyle, tenzilat ya
pılmış ve mıntakalar aşağıdak~ şekli almıştır : 

Hat Sayısı Hattın Adı Cümhıiriyet bayramı münasebetile 11 gün 

1 Üsküdar - Kısıklı 

12 
• 

22 

4 

6 

8 

20 

Kadıköy • t'rsküd~ 

Kadıköy - Kısıklı 

Kadıköy - Bostancı 

Kadıköy - Fenerbahço 

Kadıköy - Gazhane 

Kadıköy • Moda 

(1 
(2 

(1 
(2 
(3 

(1 
(2 
(3 
(4 

(1 
(2 
(3 

(1 
(2 

(1 

(1 

Üsküdar 
Bağlar başı 

Kadıköy 

İbrahimağa 
Karacaahme~ 

Kadıköy 

İbrahimağa 
Karacaahmet 
Bağlarbaşı 

Kadıköy 

Kızıl toprak 
Erenköy 

Kadıköy 

Kızıltopralıc 

Kadıköy 

Kadıköy 

-
Bağlar başı 

Kısıklı 

İbrahimağa 
Karacaahınet 

t'rsküdar 

İbrahimağa 
Karacaahmet 
Bağlar başı 

Kısıklı 

Kızıltoprak 

Erenköy 
Bostancı 

Kızıl toprak 
Fener bahçe 

Gazhane 

Moda 

Bu suretle, Halen tatblk edilen tarifeye nazaran 
seti hesapla % 24 nisbeUnde tenzilat yapılmıştır. 

va-

Esas 
No. 
352 

358 

354 

355 

356 

359 

360 

361 

363 

364 

365 

366 

367 

368 

369 

370 

371 
372 

373 
374 
375 
376 
379 

380 

381 

382 

383 
384 
385 

387 

388 

389 
390 

391 
392 

393 

396 

397 

398 

399 

400 

401 

402 

403 

404 

105 

EMLAK VE EYTAM BANKASINDAN: hı.o 
No.. 74 

Yeri 

Beyoğlu Teşvikiye 

Yeniyol sokağı 
mahallesi 

• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
> • • 
• > • 
> • • 
> • > 

• • • 
• • • 
> • • 
• • • 
• • • 
> • • 
• • • 
• • • 
> • • , > > 

• • • 
• Bostan sokağı 

• • • 
• • • 
• • > 

• • • 
• • • 
• • • 
• • > 

• • • 
• > • 
• • • 
• • > 

• • > 

• • • 
• • • 
• • > 

• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
• • 
• • 
• Yeniyol 

> • • 

No. 2/4, 12, 10 

• 2/5 12, 10 

2/6 12, 10 

> 2/7 12, 10 

• 2/8 12, 10 

• 4/4 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
> 

• 
• 
• 
> 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
> 

• 
• 
• 

4/5 

4/6 

4/2 

4/1 

6/5 

5/6 

6/7 

6/8 

6/9 

6/4 

6/3 

6/2 

6/1 

8/3 

8/2 

8/1 

4/10 

4/11 

4/6 

4/5 
4/4 
4/3 

4/2 

6/7 
6/8 

6/9 

6/10 

6/5 

6/4 

6/3 

6/6 
8/7 
8/7 
8/4 
8/5 
8/6 

8/2 

8/1 

8/4 

8/5 

Kıymeti 
T. L. 

4534 __ 

4986.-

5650.-

7938.-

5362_-

4400.-

3484.-

3787.-

8525.-

9960-~ 

4224.-

2274.-

2189.-

2105--

2632.-

2700.-

3503.-

3502_-

3181.-

3362.-

4880.__, 

4620.-

5300.-

5891.-

5430.-

5350--

5705.-

5810.-

9456--

4280.-

3832.-

4172_-

3270.-

7072.-
3354 __ 

3330.

~310.-

4445.-

7483_-

6202--

3701.-

7812.-

5516.-
7154 __ 

115.-

288.-

Nevi Harita 
No. 

Arsa 2 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
> 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
> 

• 
• 
> 

> 

> 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

3 

4 

5 

6 

10 

11 

12 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

Mes ~\ !ı 1st 

573 M2 

779 M2 

565 M2 

567 M2 

383 M2 

1100 M2 

1082.50 M2 

1183-50 M2 

832_50 M2 

830 M2 

1508.50 M2 

947.50 M2 

912 M2 

877 M2 

940 M2 

675 M2 

625.50 

625.50 M2 

994 M2 

1401 M2 

1220 M2 

ll55 M2 

530 M~ 

920.50 M2 

543 M2 

535 M2 

570.50 M2 

581 M2 

591 M2 

535 M2 

479 M2 

521.50 M2 

511 M2 

520 M2 

279-50 M2 

277.50 M2 

591 M2 

694.50 M2 

719.50 M2 

646 M2 

385.50 M2 

651 M2 

492.50 M2 

526 M2 

36.50 M2 

240 M2 

Depozito 
T. L. 

916.80 

997_20 

1130.-

1587.60 

• 1072.40 

880.-

692.80 

757.40 

1665.-

1992--

844.80 

454.80 

!37.80 

421.-

526.40 

540.-

700.60 

500.40 

636.20 

672.40 

916.-

924.-

1060.-

1178.20 

1086.-

1070.-

1141.-

1162.-

1891.20 

856.-
766.40 

834.40 

654.-

1414.40 

670.80 

666.-

662.-

889.-

1496.60 

1240.40 

740.20 

1562.40 

1103.20 

1430.RO 

23.-

57.60 

Adres ve tafsilatı yukarıda yazılı arsalar açık arttırma usulü ile ve peşin para ile satılacaktır. 

Istanbu1 Belediyesi ilaniarı 

Cinsi Beher kilosunun muhammen bedeli 
Kuru üzüm 25 kuruş 
Kuru kayısı 62 ~ 
Kuru Zerdali 40 kuruş 

Kuru Vişne 40 kuruş 
Belediye hastanelerile diğer müesseselerce lüzumu olan ve 

cinsile miktarları yazılı bulunan Kuru meyva ~ık eksi)tnıeY_e. 
muştur. Listesile şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görüleb~, 
iller 2490 sayılı kanunda yazılı vesika ve 330 lira 2 kuruşlıı1'. 
nat makbuz veya mektubile beraber 27/10/938 Perşembe gill'0 

buçukta Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B) (7381) 
••• 

Keşif bedeli 2438 lira 43 kuruş olan Caddebostanı iskele yolUI 
miri açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif evrakile şartnamesi 

1 Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 sayılı kanunda yaı1•1 . 
dan başka en az 1500 liralık bu işe benzer iş yaptığına dair eJ;S11i 

U gün evvel Nafıa müdürlüğünden alacakları fen ehliyet ve 9•
1 ait Ticaret odası vesikasile 182 lira 88 kuruşluk ilk teminat ıııa 

ya mektubile beraber 1/11/938 salı günü saat 14 buçukta dait' 
mende bulunmalıdırlar. (7533) 

Bütün nefis şeylere •Haci Bekir lokumu. nun adı verilfll 
sebebsiz değildir. . 
Tabiatin yarattığı karpuz bile •Haci Bekir> kurabiye# 
şöhretinden yardım istemeğe mecbur olmuştur . 

ALi MUHiDDiN 
HACI EEKiR 

Bahçekapı, Beyoğlu, Karaköy, Kadıköy. 

:--~~~~~~~~~~~~~-----/ 

inhisarlar U. Müdürlüğiiııdet 
I - Tefrişi tekarrür eden Balıkesir, Bursa, Edirne, ErzuruP'[ 

Konya, Akhisar, Afyon ve Yalova idareleri için İdaremizce kab~ 
tipler dahilinde ve şartnameleri mucibince yaptırılacağı ve 221" 

tarihinde ihale edileceği evvelce ilan edilen 1348 parça eşya jjıııl 
mediğinden yeniden kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştu!· 

II - 1348 parça eşyanın muhammen bedeli •30776• lira ,61' 

ve muvakkat teminatı ·2308.25• liradır. 

III - Eksiltme l/XT/938 tarihine rastlıyan salı günü saat ' 

Kabataşta Levazım ve Mubayaat şubesindeki Alım komisyoıı0~ 
pılacaktır. 

IV - 1348 parça eşyaya ait yeni müfredat listelerile şart.J11 

resimleri 153 kuruş bedel mukabilinde İstanbulda adı geçen kO 

dan Ankara ve İzmir Başmüdürlüklerinden alınabilir. 

V - 1348 parça eşya eksiltmesine iştirak etmek istiyenlerif ~ 
fada asgari 20000 liralık böyle bir işi muvaffakiyetle yapmış 0Id11V 
gösterir vesikayı İnhisarlar İnşaat şubesine ibraz ederek ayrıca ~ 
ni ehliyet ve eksiltmeye iştirak vesikası almaları lazımdır. . ır/ 

VI - Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile V cı 

yazilı İnşaat şubemizden alınacak eksiltmeye iştirak vesikaı ve; 
güvenme parası makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva 

olan kapalı zarfların ihale günü en geç saat 14 e kadar yukarda. 
çen Alı mkomisyonu başkanlığına makbuz mukabilinde vermeJe!1 

dır. ·7438· 

Cinsi Miktarı 

Elektrik motörü 
Firezeli el terak· 
törü 

14 adet 
1 • 

* 
Muhammen bedeli Muvakkat 
l:>eheri tutarı teminatı 
L. K. L. K. L. K. 
40- 560 -

720 -
42-
56-25 

I - İdaremizin İzmir tütün fabrikası sigara paket makinaıarı )' 
adet elektrik motörü ile Maltepe Enstitüsü için .ı. adet firezeJİ ~ 
törü şartnameleri mucibince ve ayrı ayrı pazarlık usulile satıl' 
caktır. • 

II - Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hiza)arıl'' 
terilıniştir. 

III - Eksiltme 5/12/938 tarihine rastlayan pazartesi günü Jıii 
da yazılı saatlerde Kabataşta levazım ve mübayaat şubesinde~' 
komisyonunda yapılacaktır . 

IV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeııe'' 
bilir. 

1 
V - Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin fiatsız teklif ve ııı 

rını eksiltme gününden üç gün evvelin kadar İnhisarlar umuıJl 
lüğü tütün fabrikalar şubesine vermeleri lazımdır. 

. d 
VI - Isteklüerin ~ksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde el 

venme paralarıle bırlikte yukarda adı geçen komisyona gelfll 
olunur. •7701> 

Türk Hava K.urumu 
26. ci Tertip 

Yunan Bandıralı Kadio vapurunun Romanyanın Basimul Nok lima

nından 9/10/938 günü saat 10 buçukta kereste hamulesile hareketini 

müteakip esnayi seyirde sol tarafa vaki meylin tezayüdü hasebile yola 

devam imkanı mevcut olmadığı anlaşılarak ayni gün saat altıyı on beş 

dakika geçe adı geçen limana avdetle vapur rıhtıma bağlanmışsa da 

havalenin temini maksadile hamulenin kısmen yeri değiştirildiği sırada 

bir miktar kereste denize dökülmüş ve bu husus vapurun jurnal defterine 

kaydedilerek Yunan konsoloshanesine bilmüracaa mezkur kayıt tasdik 

ettirilmiş olup bu kere mezkur defter sureti musaddakasile vapurun 

içinde mevcut taifenin listesi verilmiş olduğundan deniz ticaret kanunu 

ahkamına tevfikan muamele ifası mezkur vapur suvarisi Elefteryos 

Yorgokopulos tarafından verilen bir istida ile talep edilmiş ve mahke

mece de bu bapta tanzim edilen raporun alınması için 27 /10/938 per

şenbe gününün tayin ve keyfiyetin İstanbulda münteşir gazetelerden 

ikisi ile alakadaranın kesbi ittila etmeleri için ilanına karar verilmiş ol

duğundan keyfiyet mezkur kanunun 1065 inci maddesine tevfikan ilan 

İhale 3/11/938 perşembe günü saat ondadır. İsteklilerin hizalarında yazılı depozito akçesini veznemi-

Büyük Piyangos~. 
1 ci keşide 11- lkinciteşrin - 938 deaı 
Büyük ikramiye 40.000 lira~ 
Bundan başka: 15.000, 12.ou~ 
10.000, Liralık ikramiyeletl

1 

( 20.000 ve 10.000 ) liralı]< i~ 
adet mükafat vardır ..• 

olunur. ·7680> 

ze yatırarak arttırmaya girmeleri ve yanlarında nüfus tezkerelerile üçer fotoğraf getinneleri. (7539) 

İstanbul Beşinci icra Memurluğundan: \-· 
Satılması tekarrür eden 296 sandalya, masalar, taşkömür sobalarile 

salamandıra, kasa, muhtelif ve müstamel halılar, piyano localar. ve 
sahne önü elektrik abajoru ve sair eşya Beyoğlu İstiklal caddesinde 26 
No. Iu Çağlayan gazinosunda 22/10/938 günü saat 10 da başlanarak açık 
arttırma ile satılacağından almak isteyenlerin mahallinde bulunacak 
memuruna mür1caatları ilan olunur. (7667) 

Salıib ve ne§riyatı idare eden 

Ba§ mulıarriri 

ETEM İZZET BENİCI! 

Son Telırraf Matbaası 

Yeni tertipten bir bilet alarak iştit~ 
etmeyi ihmal etmeyiniz. Siz de piyaıı!1 
nun rnes'ud ve bahtiyarlan arasına I'! 

miş elursunuz ... 


