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İlAnlannı SON TELGRAF'a Yeren· 
lcr en çok okunan bir vaaıtadan 
hakklle istifade etmiş olurlar. 

--'~--------------· s., .. 688 Yeızı lşlerlı Telefon 20827 
htan'lıul Ca&alollu Nuruosma niye No: 54 En SQn Telgraflan Ve Haberleri Veren Akşam Gazetesi laare • ııan, Tel. 20827 

Telııraf : lııt. Sou Telııraf 

ürüzlii dünya meselelerinin halli için yeniden 
devletler arasında müzakereler başlıyor 

1 - Londra' da Almanyanın • 
yenı teklifleri bekleniyor 

2-Artık bir ispanya meselesi kalmamış telakki ediliyor 
3-Macar meselesinin halline lngiltere de müzaheret ediyor 
4-Fransa, Almanya ile hangi şartlarla anlaşabilir 

• • 
-acarJarbir kısım 
_ek arazisinin 
~alini istlyoriar 

1 ht!!~tlı arazld~ de 
sur atıe pleblsft 

istiyorlar 
4 . 
_ kai halde Alman ... 
la, Polonya ve ltal• 
~an• 

L 

Yedi zehlrcı ı n g i 1 t ~ ; ~' ltalya 
~~~~.!~~~~~~~... i 1 e a n 1 aştı 
tsrın diye, zabıtaya 

müracaat etti 
Beyaz zehir Kaçakçılığı ile 

glddetle mücadeleye girişmi§ olan 
emniyet ikinci şube kaçakçılık 

kısmı memurları dün de yedi be· 
(Devamı 6 ıncı salüede) 

Fransa - ltalya müzakere· 
leri yakında başlayacak 

Görünmez· 
- •n hakemliğln4111 

!!.!! oluyorlar / 

B Udap@fte 25 - Macar hü· 
kCUnetı, Prag hükftmeUne 

ıııu ıu Inukabll teklffte bulun· 
~•;ur: tfacarlstana terkinde iki 
Ce.r: a Ça ltti1ak edilen yerler, Ma· 
~eıı askerleri tarafından muay • 

Fransız tankları bir geçld resmi esnasında 

Lord Halifaks, diyor ki: 
'' lrk esasına göre yapılan hudu 

tashihi Avrupa' da istikrar ve 
sulhu temin edebilir. ,, 

Kaza 
Bu sabah bir kadın 
ölüm derecesinde 

ağır yaralandı 

bir zaı:nanda ifgal edilmelf, 

Büyükderede Kefeli caddesin· 
de oturan ve İstinye fabrikaların· 
da çalışan Refik adlı birisinin 
metresi Nazik, bu sabah sandık· 

l 
taki çamaşırlarını yerleştirirken l 
bir kazaya uğramıştır. 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 
ftalyaya dönen gönüllüler Napollde böyle karşılandılar. 

(Yn•.:ı 6 mcı sahifede) 

f fi kat bu ibl me selelerin tamamen idea• ,ek ilde ha il ine H a b deva d k · 
imkar~s~l~.~~Uf~~d~:~~i~!~~a~e~~ yer~=kee~~!!İ!ı~s~!!:b~a~i~a~~~ay~p~I~~ r ın e ece ın ı, p sinde şöyle yazıyor: budud tashihatmın istikrar ve sulh temin edeceğini k 1 b e 1 . ki •"' 

•Her an Von Ribbentrop tarafından yapılacak ünıid ediyorum. Şimdi Versay ın~ah~dcsinde ;ırap~· yo sa an aşa 1 ece er mı r' 
tekliflere intizar edildiği dün akşam Londradan bil- makta olan tadilftt MiJletler C~mıyctı paktının hır • 
dirilmekte idi. Söylendiğine göre bu teklifler İngiliz maddesinde derpiş edilıncktedır. Fakat bu madde 

, kabinesine vasıl olur olmaz Von Neurath Londraya şimdiye kadar tatbik edilmemiştir.• B h H k K k f 
hareket edecektir. Lord llalifaks, l\lacar'.s~anın meşru t~~e~lerde u usu s a on on da yapı I a n 
L ondra 25 (A.A.) - Edimbıttg'da bir nutuk bulunduğunu ve bunlatın ıs afını arzu ettlgını kay-

.\nıerikadaki Çekler tarafından 
Yapılan bir nümayiş 

llıilna ··· . 
Ya 

1 
zıunfıh yerlerde de plebisit 

Pı ınalıdır 
ıı . 

nid u Plebistt azami 30 teşrinisa • 
ko e bıtınelidir ve beynelmilel bir 

1ıtrol 1 a tında yapılmalıdır 
buiekoslovakya, bu teklifleri ka· 
-·· edılınedığı takdirde •arktaki 
'''Utıa · ·· ' w 
llıan zıunfih mıntakalar için Al-
''' Ya ıle Lehistanın, garb rnın· ....,.alar · . 
Yan 1 ıçın de Almanya ile !tal. 
},f ın . hakemliğini teklif ediyor. 

acar ısta 
ııund _n, .. cevabi nota;,,uın 50 • 
?nect·~· butun ihtilaflar halledil
~ . ~ çe, Çekoslovakya hududla • • , ıçın h . b. 
Ceği . . ıç ır teminat veremlye • 

,. nı ilave etmektedir. 
"'acar h .. k, 

atıla ın u umeti, cevabında, bir 
ku ş _ıya varmak için Prag hil· 

ınetınce f · · takd · sar .edılen gayretler!' 
ır et . . . . .. 

§ekild tığını, kendısının de ayn 
ınekte':u hareket ed\;ı;ğ~nl bildir· 
çı;: r. . "' \ ":y 
P~a FIRKALARI'!BiRL~ŞİYOR 

g 25 ~ Qekoslovak,'>Cumhu· 
(Dev~ 6 .j.11(!1 •ahifede) 

söylcyen Lord Halifaks, Avrupa buhranından dettikten sonra demiştir ',~~vamı 6 mcı sahifede) karşılı k l ı fi k ı• r teat ı• s ı• n den son ra 
bahsetmiş ve ezcümle demiştir ki: 

Filistin' in müstakbell~eşhu!. vaziyet anlaşılabilecek 
Bır artıst 

rejimi yakinda Geliy~-
ilan edilecek ~ı~:d·~ 

j 

Fllistinde dat . ve duvar'lara saklanan tedhııçller 

Hanri Baur Ankara'da 
temsiller verecek 

(Yazısı 6 ıncı sahifede) 

KALBE GiREN HIRSIZ 
Yakında başhyeruz 

Bütün Son Telgraf okuyu • 
cuları •Kalbe giren hırsıa

lsiınli romanın senenin en ırüzel 
eseri olduğunda ittifak edeceJr.. 
)erdir. 

Kalbe Giren 
Hırsız 

Bu fevkalade ı:iizel eseri 
Son Telgra!ta bekleyinlz 

Yazan: 
Nusret Safa Ceşkun 

Hankov düşmek üzere iken Çan Kay Şek mukavemete hazırlanıyor 

Hankov'a dofru yürDyeıa Japon ukerleri Yazıaı 8 ıncıd• 



~- S O N T E T. G R AF -?.5 l et Teşrin 1938 

İctimai meseleler 

Kısırlaşdırma 

lstanbul 
Süsleniyor 

1 
(Tuna kıylları) için 

Bir tek Kuş Z Ira af 
Vuramamış Kongresinde 

Bu usuJün tatbiki lazım mı, 
memleketimizde tatbi· 

kine imkan var mı 7 

Bayram hazırhğı 
ilerliyor 

NAHİD SffiRI 

Biri arkadaşlarile müşter:ı;;;;
yazılmış olmak şartile, Falih Rıf
kıom on iki kitabından on tanesi 

Sarayburnu ile Üsküdarda Şem- seyahatnaınelerdir. Yani eski e· 
sipaşa meydanında yapılan ha - debiyatımıznı seyahatname vadi-
vuzların dün de tecrübeleri yapıl- sindeki muazzam cildler müellifi 
mıştır. Havuzlardan 30 metre ir- Evliya Çelebi'sine mukabil, tan-
tlfaa kadar su sütunları fışkırmak zinıattan bugüne kr.Jar gelen yeni 

edebiyatımızın en velCıd kalemi 
tadır. Her an renkleri değişen ve de Falih Rıfkıdır. Güzel gören ve 

14 cereyan devresine ayrılmış 66 canlı anlatan bir adam için en ko-
muhtelif projektörle aydınlanan lay ve emin mevzu da gördükle-
bu su sütunları kah birleşerek, killi rini hikaye etmek olduğu gibi 
birbirinden ayrılarak mücessem Türk muharrirleri içinde de seya-
ve parıltılı bir ziya huzmesi ha- hat imkanlarına en fazla malik 

bulunanlardan biri kendisi oldu

Pr. Dr. Mazhar Uzman 
bu hususda ne diyor? 

linde uzaklardan seyredilebilecek 
Kısırlaştırma meselesi etrafında, mütehassıs doktorlarımızın fikir- ğuna göre, bu keyfiyete hayret el-

lerim öğrenmek maksadile açtığımız ankete devam ediyoruz. Bu ikinci tir. nıeğc tabii lüzum yok. Cenup A-
yazımdır. Bu tesisattan maada Topkapı merikasında seyahat edip seyaha-

Profesör Doktor Mazhar Osman'ın muayene odasındayım. cMua- sarayı müzesi bütün müşlemilii- tini Falih Rıfkı anlatmıyacak ta 
yene odası• diyorum. Fakat buraya aclını, en gencinden, en yaşlısına tile 100 kilovatlık hususi bir mu- Zile ortamektebinde hocalık ve-
kadar her sınıf halkın ezberlemiş olduğu meşhur sinir hastalıkları mü- havvile merkezile takviye edilen ya Fatih semtinde maliye me-
tehassısının , kütüphanesi. desem hemen hemen daha yerinde bir tabir 5 grupa ayrılmış 90 projektörle murluğu ederek bir taraftan da 
kullanmış olacağım. İçiçe iki oda denebilecek bu odanın dört duvarı, bir ziya huzmesi içine· alınmıştır. hikaye yazan Bay Hasanla Bay Hü-
muntazam bir şekilde tasnif edilmiş, birbirinden kalın kitab ciltlerile Beyazıd kulesi, etrafında tesis e- seyin mi bu seyahati yapacak, 
süslenmiş, ekserisi almanca, ingilizce ve fransızca olan bu kütüphane dilen aynalı opikli 17 muhtelif sonra da yazacaklar! Lakin, biz 
dolusu kitabların sayın mütehassısımıza kaça malolduğunu takdirden projektörle aydınlatılmış olduğu eserlerin yazılış vesilelerini ara-
icizim. Fakat en büyük servet ve sermayesini teşkil etmekte olduğunu cihetle, kule, bütün azametile u- mayıp kendilerine bakarsak, bun-
ıannederim. zaklardan görülecektir. ları Falih Rıfkmın hakikaten can-

Profesör, zeki gözleri, güler yüzü, colgunluğun. en bariz tezahürü Galata kulesinin son galerisine lı, güzel ve sürükleyici bir dille 
olan samin.' tevazu. le insanı mahcub edecek kadar nazik ve mültefit... yelpaze tertibatı 60 santimetre yazdığını ve her gördüğünü kcs-
Günlük mesaisinin yorgunluğile koltuğuna yaslanmış ... Dereden tepe- kutrunda hususi bir projektör ko- kin zekasile kavrıyarak unutul-
deıı bahsediyoruz ... İnsanın rf'~lemek zevkini arttıran bir ahenkle an- nulmuştur. Bu aynadan, semaya, maz hatlarla çiziverdiğini tasdik 
!atıyor ... Nihayet, üstad. r '" üzerine Kısırlaştırma• bahsine ge- Cumhuriyetimizin remzl olan 6 ederiz. Zikrettiğimi< on cildinden 
çiy<ır. Bu husustaki fikir vw kanaatini şu suretle hulasa ediyor: oku temsil etmek üzere 6 huzme ikisinin memleket içine ve sekiz-

- Üç sene evvel Almanyada in'ikas ve bunlar daimi surette nin memleket dışına aid oldukları-
Sıerılisation kanun halinde kabul devretmektedir. nı da söyledikten sonra, fıkrama 
edilmişti. Dört ay sonra da iğdi§ Bundan maada Harbiyede Ata- serlevhasını veren son kitabına 
ya!Jmak kanunu ortaya çıktı. İ - türk anıtı, münasib projektörlerle geliyorum. 
kinci kanun daha ziyade cezai • ışıklanacaktır. Remzi Kitabevi'niu neşrettiği 

1 
Fakaf beş tavuğu bir 
çırpıda öldürüverdi 

Dün Mecidiyeköyünde bir ha -
dise olmuş, sabahtan akşama ka
dar kırlarda dolaştığı halde bir 
tek kuş bile vuramıyan bir adam 
eve dönerken komşusunun beş 

tavuğunu öldürmüştür. 

Hadisenin tafsilatı şudur: 
Mecidiyeköyünde oturan Bul -

garyalı Ömer isminde bir av me
raklısı dün sabah avlanmak için 
kırlara çıkmış ve saatlerce dolaş
tığı halde bir tek kuş bile vura -
madan eve dönmek mecburiyetin
de kalmıştır. 

Ömer düşünerek evine dön -
mekte iken bir kır gazinosuna gir 
mi'ş ve cansıkıntısını gidermek i
çin birkaç kadeh rakı içmiştir. 

Kafasını tütsüledikten sonra 
evin yolunu tutan Ömer Mecidi
yeköyüne girerken sokakta çöp
lenmekte olan komşusu seyyar 
tenekeci Nurinin tavuklarını gö -
rünce tüfeğini çevirerek ateş et
miş ve tavuklardan beş tanesini 
yere sermiştir. Tavukların sahibi 
Nurinin şikayeti üzerine yakala
nan Ömer adliyeye verilmiştiı". 

--c-ı--

Acıkfa , 

Talebe 
Yokmuş 

dir. Halbuki ilk kanun nesli ıslalı bu (Tuna Kıyılan) adlı kitap iki 
kasdiledir. Almanyada, mecburi kısmından milıckkeb. İlk kısım Maarı'f m-u'"du'"ru·· bo"yle 

taşıyoruz. Nüfusu çog-altmak icin s b' t k' 'h - ı oları bu usuller daha evvel birçok • ır ıs anı en es ı tarı çag arın-
bu kadar çalışıyoruz. Veremle mü d ı k y ı b "ct"d' d" 'Jle 'l lcketlerde tatbik olunmuş - an a ara 11gos avyanın ugii- 1 ıa e ıyor 

. cadele, frengi ile, alkol ve mü - .. k d ı· · L' 
tıır. Isviçre, Danimarka, Estonya nune a ar ge ırıyor. •sanı yer Dünkü akşam gazetelerinden 

keyyiflerle mücadele, tralıomla 'h ı dil · b'J ı 
gibı birçok müterakki milletler yer ı ma e mış 1 e 0 sa ana biri Zeyrek ortaokulunda 3000 e 

mücadele, çocukları koruma hep h ti · kt 'dd" b' ikt'd ihtiyari olarak kabul etmi§lerdi. a arı çızme e cı 1 ır ı ar yakın talebenin muallimsiz kal -
. bu mefkiıre içindir. Bi:de çocuk .. t f k J"d d ık b Ilkevvel Amerikadan başlamıı- gos eren, ev a a e ay 10 ı ir dığını ve ayrıcaÇaclıca kız lisesi 

düşürmek, her millette kinden da b .. ,. T t · · ı · k 
tı. Birleşik Amerika hükumetle- ha ziyade acıdır. Bekarlığı kaldır- u asa. a mm etmıyor, a in, ile Erenköy kız lisesinin ayni ida-
rinin bazısı mecburi olmasını tek- tabir caizse, iştiha açıyor ve in- reciler tarafından idare edildig-mı 

mak, çok çocııklu ailelerin talti - b h' ı· il ı · lif ettig-i halde Nevyork hükumeti san u ıi asa c uyanan a a_ka yazmıştır. · 
fiııe gitmek, maaşlarını, ücretle- ·· .. · cd s b' 

reddetmı"•ti. sonıııı gıtm en ır ıslanın mu- B h t k d .. 
• rı'nı· ço •tık 1ıı'sbetı' d ~ı k u usus a en ısı le görüştü -

< n e a,' ınna ' fnssal bir tarihini okumak. hiç de-
Kısırlaşmakta maksad, irsen lazım gelen memleketin sag-lam .. ğümüz Maarif Müdürü Tevfik ğilsc Uçüncti Sclin1 zan1anından 

hamuleli bir ndamın, çocuk yap - gençleri ya evlenmez veya evle- Kut bunları kat'iyelle tekzib et-
Pr. Dr. Mazhar Uzman başlıyan kıyamların Berliıı kon-

maması ve ou suretle maluliyetin nip de iki çocuktan fazla yapma- miş ve şu i~ahatı vermiştir: grcsinde tam istiklale varışına ka-
ııesilden nesle geçmemesidir. Al- edeT. Sade çocuk yapmak kabili- mak isterse bu. memleketin istik- darki safhalarını tafsilntile hil- Cibali orta okulu bu yıl fazla 
manya kanununda, sekiz hastalık- yeti kalkar. vali bakımındaıı elbette düşünü- mek istiyor. İkinci kısım ise bu- kız talebenin müracaati dolayısile 
ta kısırlaştırma mecbur! tutulu - Almanya, teşkilatı kuvvetıi bir lür. Hükumet, bu suretle, tekcs- giinkii büyük Yugoslavyada mii- kız orta okulu haline ifrağ olun-
yor; mesela: Erken bunama, nı; - memlekettir. Takibine lüzum gö- sürii nüftısa teşvik ederken, bir elli!in iki sene evvel daha ba~k" muş ve bu mektebin erkek tale -
betle gelen delilikleT, irsi sar'a, irst · 1 k' 1 k h k · "k taraftan da sterilizasyon ile nu·· _ besi oturdukları evl!'rin semtle -rıi en va a ar n ı! e inıı, lıa ·im pzetecilerlc yaptığı bir cevelfına 
daülraks, irsi sağırlık, körlük, ve operatör gibi zevatın iıç de - fımı azaltmak, bizim için lıi~ doğ aid ve o zaman gazetesinde yani rine göre Gelenbevi \'P yeru açılan 
mfz~in dıtülküul, anadan do{ima 1 k · d H ru olmaz. Kimse hasta ve malıil Karagüınrük ortn mekteplerine rece i omısyoııun an geçer. at- (Ulus) ta neşrettiği canlı ve gii-
aptallık (Sterilisation = Kısırlaş- md. a·· d" . I · d.. yetismesiııi isteme;;. Lakin buıı- verilmişlerdır. ta şi ı or uncu >omısyon u- 7el mektuplar ... Kitahın edcbi~·at 

Görütülecek 
meseleler 

Önümüzdeki ayın ilk haftasın· 
da toplanacak olan büyük ziraat 
kongresinde görüşülecek olan 
mevzular tesbit olunmuştur. Bun
ların arasında bulunan •70. rapo
run başlıcaları şunlardır: 

Zirai teknik, imkan ve icablar 
bakımından Türkiyenin zirai böl
gelere tefriki (büyücek bir kitab
dır, Türkiye ziraatının esas me -
seleleri, Türkıyede sulu ziraat, 
Türk sert ve yumuşak buğday -
cılığı ve imkanları, Zeytin ve zey
tincilik, Süt, sütçülük ve muame
latı, Türk tütün ve tütüncülüğü 
(İnhisarların raporu), Şarapçılık, 
Geniş ölçüde tavukçuluk, Toprak 
erozyonu, Köy monografisi, Hay
van sergı ve panayırları, Afyan, 
Koyun ve tiftik, Okaliptüs, Ana
dolu toprak ve suları, Yüksek zi
raat enstıtülerı namına verilmiş 

Türkiye debagat maddeleri ve oto 
kritiğı, Mahrukat - kereste - ma -
den direği meselesi, Bağ ve bahçe 
ziraati, Orman tedrisatı, Teşçir, 

Milli orman mahsullerı ve mamu
latı ihtiyacı ve tehvın planı, To
hum ve ilaçlama hububat ve ihtı
yacı, Karadeniz mıntakası hubu
bat ve ihtiyacı, Yonca, Kimyevi. 
gübreler, Pamukçuluk, Ziraat a
letleri, Hayvan sağlığı, Türkiye 
köylü nüfusunun tahlili, Kendir -
keten jüt, Orta Anadolu çiftçiliği, 
Arıcılık, Sığırcılık, Atçılık, Kümes 
hayvanları ve tavşancılık, Soya, 
Pamuk zer'iyatımızı ıslah ve tek
sir, Tütün, Reçine sanayii, Deba
gat enstitüsü, Dericilik, Hayvan 
hastalıklarile mücadele, Şimşir, 

Türkiye ormancılığı vazife ve ga
yeleri, Uzun yayla atları, Hubu -
batta sürme zararları ve müca -
del esi, Hayvan yemi meselesı, Zi
rai mücadele, Orta Anadolu içiıı 
ziraat metodları, Silo, Pirinç, Fın
dık, Hayvan yemi meselesi ve ye
şil silo politikası, Meyva ve sebze
leri kıymetlcndırmek yolları, Tür
kiycde zirai randman nisbeti mu
kayeseli olarak, Biralık arpa, Fun
da, Tabii vr sun'i tohumlama, To
humların üretilmesi, Orta Anado
luda kuru ziraat, Tabii gübrel!!rin 
ehemmiyeti, Ham derilerimiz, 
Mısır, Fıçı ve sanayii, Ümüs me -
selesi, İpek böcekçiliği ve plan, 
Buğdaylarımız ve teknolojik va -
srfları, Şarabrılık, Türkiyede su 
ve sulama meselPsi. 

tırma> ya tabidir. .. .1 k d. h 1 Zar aileleri ıenı•ir etmekle önüne Ve bu semtte yeniden müracaat 
§Unu me te ır. Bu ~·eç i e irsen değerinden başka fakir kütüplıa- ı ı 

Nu .. fusu !uz" d f l ı l · ı· ı kk k d b gerilecek t>e eıılennıe mu··saadesı· ede;ı talebeleı , Karagümrük ve --- - ---umun aıı az a aş • ma u ıyet ta ıa ıı e er ve taki > neıııiı i~in ilmi kıymeti ılt· var. 1 
k 1 Al d 

' 

. ·ı· '- d'. ·· ··ı k ı d. Gelenbcvi okullarına kabul olun- ' d b' ·ın O an manya a lQ zıyade ameliyesi Çaresiz göriilürse bir 'VCJ"t l?"h'.en UŞUnu l'CC • şey er lT. llcrkese tavsiye edcrinı. zmır e ır şarap 
keyfiyete ehemmiyet vererek, da hastaneye gönderilir. Hastalıklarırı ir;1 ııeya kisbi ol- mışlardır. 
rülıicezelerı, timarhaneleri dol - dttğunu tayin etmek kolay deijil- Diğer taraftan Çamlıca kız lıscsı F b 'k kur 1 or Herşeyde olduğu gibi, bidayet- * Cumhuriyet gazetesinin İz - a rı ası U uy 
duran bu gibi dog"umların öni.inii dir. Meselıi, sar'alıların ancak yüz- ise müstakil bir okuldur. te suiistimaller olmuştıır Meselci mir muhabirinin bildırdiiğne gö-
almak için kanun şekline koy • k k d 

1 
kl b de onu irsi ve yüzde dobam kis- · Erenköy kız lisesi il~ tedris, teç- r'nhı·sarlar ı·daresı·nin Paşabah -çoru yapmamak as i c a · ı a- re Jzmirde çıkmakta olan Yeni -

dıığu bir tLSuldür. Bu usul ile, er- d k k k d 
1 

. • 1 bidir. Keza, aptalların lıepsi ana- hiz ve saire bakımından hiçbir çecle kuracag-ı rakı fabrikasının 
§ıtı a er e ve a ın ar ırsı ıas- asır ve Halkın Sesi gazeteleri, hü-

kekse harice akan meni yolu, ka-
1 

k h"k" . d k k d da1' doğma değil, doğarken veya bağlılığı yoktur. ın' şaatına devam olunmaktadır. ta ı · ı ayesı uy urara en i - kiımetin bir tebliğini tağvir edc-dınsa yumurtalıktan rahme ge _ 
1 

sonra aptal olur So11ra kazanılan Bu okul yardirektör, öğretmen İzm.ir'de kurulacak şarap fabrı • 
erine Ştayrıa ameliyatı yaptır - rek neşrettiklerinden dolayı birer 

len boru kapatılarak, /ıa.•ta er • mı,·lardır. kusurlar irsen geçmez. Mesela a- ve işyarlar tarafından idare olun- kası binasının muhitimize ve ma-' buçuk ay müddetle kapatılmıştır. k 
kejjin menisinin harice akmasına Bu u.·uıu··. do··rt serıedı·ı·. akıl hıf- sırlardanbel"i, Miislümanlar ve ma tadır. halli şartlara uygun olmasına ça-y ı d'l * İngiltere kabinesinde bu haf- v f 1 b ı·eya hasta kadının yumrutladığı zısınhlıası cemiyetlerinde mü.na - a ıu ı er, siinnet edildı!ii halde, ta tebeddülat olacaktır. e a ısesine ağlı Zeyrek oku- lışılacaktır. İnhisarlar idaresi bu-

yumurtalarm rahme dökiilerek a- k d 1 k. l .. sütınetli doğmaz. Binaenaleyh, lu da ayni suretle idare edilmek- nun için Fransanın ve Almanya-
aşa e en ıe ·ıın er re mutelıas - b * Demiryolları umum müdürü t d. 

•ılanmasına nuini olunur. Bu u- ı kt L h. d l 1 · unları takdir etmek pek güçtür. e ır. nın büyük şarap fabrikalarına, • sıs ar ço ur. e ın e ııe a ey ıın- V dün Ankaraya gitnilştir. M 
sul ameliyede hiç tehlike yoktur. d ··ı h" l l e pek çok sttiistimalc sebeb ola- evzuu bahis gazetenin yazdı- plan tanzim eden dünyaca tanın -

e namu ena ı yazı ar yazı mış- * Madam Atina hakkında tah- ğ 'b · Hastanııı şehveti de kat'ı·yyen a- t B' · 1 k · · · b bilir. Almanya gibi teşkilatı mü- ı gı 1 3000 çocuğun idaresiz kal- mış müesseselere pliinlar yaptır· 
ır. ızım mem e ·etımı: ıçm, u kikata devam edilmektedir. Ma -

zalmaz. Eskisi gibi erkeklig-ı' ve 1 .. 'lk .. . d b . kem mel, mütehassısla1'1 çok mem- ması tamamen asılsız ve yalan - maktaclır. Planlar yakında gele-
usu u, ı gunıin en erı muvafık damm günle:cdenberi aranılan kızı dı 

kadııılığı baki kalır. Ruhi hiçbir ·· kt · B. d "f lcket bile üç, dört komisyondan r. cek ve tetkik edildilİ:ten sonra en gormeme • eyım. ız e nu us taş- . da dün yakalanmıştır. Kız anne . B d 
bozukluk ta göstermez. Aşkın ve kı ı - d ğ'l 1 T geçırmeğe mecbur oluyor. u ers yılında tek bir talebe uygun şekil üzerinde karar veri-

n ıgı e ı, az ığı var. oprağı- sinin yaptıg~ı is_ler hakkında ademi kt k ı • şehı·etin bütün huzuzatı detıam açı a a mamıştır. Her talebeye lecektir. Şarap fabirkamızın in· 
mı:ı doldurmak i~·in ınulıacirler (Devamı 6 ınrı sahifede) mallımat brvan etmış' tir. kt b b 
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- Ben böyle bırpara gönder
medim .. ve Bcrlinde böyle bir kaAŞK VE MACERA ROMANI: 14 

Nihat Akgün, ömründe ilk defa 
yaptığı bu ihtiyatsızlığının elbette 
cezasını çekecekti .. zarfa şöyle bir 

göz attı. Fakat, itidalini çabuk 
topladı: 

- Bu zarfın orada atılmış ol
masına imkan yoktur. Ben namı
ma gelen mektupların zarflarını 

dairemdeki çöp sepetine atarım. 

Bu suretle bır başkasının eline 
ge<_ıni~ olması ihtımalirİi düşün
müyorsunuz da. bunun mes'uliye
tini neden benim üzerimde te
merküz ettirmek istıyorsunuz? 

Veznedar Mi~el de\'am etti: 

- Mösyö Mıgırdıç Solakyan im
za:;ını taşıyan çeki öderken, yere 
9tılan bu buruşuk zarfı kapıcı ile 

-------- - -
Yazan: İskender F. SERTELLİ 

aldırdım .. üstünde bir adres gö
rünce sakladım. I-fihayet beş on 
gün sonra, Solakyana senelık te
diyat hesabını çıkarıp gönderdiği
miz zaman, çek sahibinden tele
fonla şu haberi aldık: 

·Ben kimseye beş bin lira ve
rilmesine dair bir çek ımzalama
dım'• Bittabi bu haber karşısında 
meseleyi zabıtaya bildirmeğe mec 
bur olduk. 

İstintak hakimi Nihada döndü: 
- Elimizde, Berlınden namını

za gelmiş bir zarf var. Bu zarf. pa
rayı aldığınız bdnkada buruştu

rulup yere atılmıştır. Hatta ra
kamlar arasında (500) sayısı da 
var. Zabıta ayni zamanda vak'a-

dın 'anımıyorum. 

İstınlak hakimi, veznedar Mi
şeli dışarı çıkardıktan sonra, ö
nündeki dosyadan bır zarf daha 
çıkardı: • 

- işte, odanızda bulunmuş bir 
dektup daha. Ayni yazı.. ayni 
mt·mleketin damgası.. hatta ayni 
cinsten mektup zarfı. ve içindeki 
mektup ta • ).Jargarit• imzasınt 

taşıyor ... Buna ne dersiniz'? 
Nihat birdenbire şaşaladı.. Yiı

cudünün bütün tüyleri dimdık 

oldu .. hakimin uzattığı zarfı te
reddütle aldı: 

Bu mektupları m cd ,,. ele 
ge0irdiniz? 

- Zabıtamızın gözünden kaçan 
bir şey yoktur, azizim. Sivil me-

murlarından biri odanızda gizlice 
araştırma yapmış. Bu mektupları 

masanızın çekmesinde bulmuş .. 
artık her şey anlaşıldı demektir. 
Madam Margariti susturmak ve 

yeni nişanlınızın ihtiyaçlarını te
niln etmek maksadile bu işı yap

tığınızı itiraf ediniz. 

- Size cidden acıyorum! Eğer 
bu şerefli elbiseyi sırtınızda taşı

mamış olsaydınız, şimdı sızi tev
kif ederdim. Kanunen de zaten 
bundan bo,ka yapılacak bir şey 
yoktur. 

Nıhat Ak.Jlünün gi:ızlNi sulandı .. 
Hazın bır tavırla. merhamet di

lenen gözlerını istintak hakımine 
Çe\'il'di: 

Ben. kotll rnhlu bir in:;an 
degılım. BanJ merhamet ediniz! 
Butün maksadım bır Türk kızile 

evlenmekti. Almanyada kaldığım 
müddetçe memleketimin hasreti
ni çektim .. ben yurdunu seven ve 

yalnll. kendi ulusundan bir kız
la evlenmek isteyen bir gencim. 

Böyle olmasaydı, Almanyadaki 
kadınla evlenir, orada kalırdım. 
Çünkü, Margarıt çok zengin bir 

Alman ailesinin kızıydı . Ben bu
nu yapmadım .. yapamadım. Mem
leketime faydalı olmak istedim. 

Bütün bunlara inanıyorum. 
Hükümet, tahsilini tamamlaman 
için, şüphe yok ki, bu uzun yıllar 

içinde senin ağırlığınca para sar
fetti. Gerek bu paranın, gerekse 
hizmet ve gayretinin heder olma
sını ben de arzu etmem. 

- Beni bu felaketten kurtarır
sanız, size hayatımı borçlu kalı
rım . Şerefimi ayaklar altına dii
şürmeyiniz, bay hakim! 

- Sana bir iyilik yapabilirim, 
azizim' kefalete bağlıyarak ser
best bırakırım. Ve tahkikat evra
kın tekemmül edince mahkemeye 
veririm. Mahkemenin vereceği 

hükme kadar vazieytini düzelte-

bilirsen, hapisten kurtulursµn! 
İstintak hakimi, Nihada işledi

ği suçun ceıası üç seneden aşağı 
olmadığını da ilive etmişti. 

Nihat sordu: 

- Kimi kefil göstereyim size? 
- Muteber bir şahsiyet olsun 

da kim olursa olsun. Fakat, şahsın 
kefaleti kafi değil. Ayrıca nakdi 
kefalet te lazımdır. 

- Pekala. Beni seven zengin 
dostlarım var. Bunu da temin e· 
debilirim. 

- En aşağı beş bin liralık bir 
kefalet isterim. Bu kefalet gelin
ceye kadar burada kalacaksınız! 

- Şu halde beni tevkif ediyor
sunuz! Halbuki önce bana acıdı
ğınızı ve beni serbest bırakacağı
ruzı vadetmiştiniz? 

- Sözümde dtrruyorum. Nakdi 
ve şahsi kefaletleri temin ettiği-
11.İZ dakikada serbestsiniz! 

[Devama var] 

Şanghay ve Nanking'den 
Kanton da Japonlar taıacııı' 
gal edilmiştir. Cenubi ÇiııiJl!ıl' 
kezi ve Çin milli kurtuluŞ 
tinin beşiğı olan Kanton, ,,; 
afyon muharebesınden soptl 
rupa ticaretıne açıları şehır!I' 
birıdir. Bundan başka ini~ 
Hong Kong deniz üssünun eıı' 
!andını teşkil ettiğinden g 
tısadi ve gerek strateıi bak 
dan İngiltere içın de büytik 
m.iyetı haizdir. 

Japon askerleri, 
yonu mülrcaviz olan bU 
şehir üzerın~ yürümek ıçı~ 
on gün evveldir kı Biyas 
zinde karaya çıkarmışlardtııd' 
ponların bugüne kadar Çı 
askeri hedefe vardıkları -p'rl
ton'u da işgal edeceklerınd 
senın şüphesı yoktu. Fak81 

körfezinde karayK çıktııd 
ile Kanton arasında yü' rill 
metrelık müdafaası kolaV .ıİ 
olduğu nazarı itıbare atın 
lursa, şehrın bu kadar kıSI 
man zarfında Japonların 
geçeceğine ihtimal erilf111ııl 
Japonyanın şimalde mc~g 
cenupta yenı bir cephe k~ 
ki gayesı, hem Çinlilerın 
yatı üzerine bır darbe in~ 
hem de Avrupa memleke 
den Çan-Kay-Şek'e gelen~ 
yollarından birinı daha 1::;; 
tir. Filhakika şimal ve 
sahil şelıirlerınin işgaHnd~ 
ra Hong Kong'a şimendıfe 
lı olan Kanton, Çin hÜ!& 
başta İngiltere olmak uıe~ 
rupa memleketleri arasıod 'İ 
ması temin eden bir vasıta 
şehrin işgalile Çine Avnı~ 
Aiİıerikadan gelebilecek 01ıi' 
dınun en mühim yolu da ~ ~ 
oluyor. Bu, Çin için ağır b ( 
bedir. Fakat J~.ponyanın rf 
malüm olan hedetleri kS 

0 
bu darbenin Çin manevır' 
rine yapacağı tesir daha ~ıl 
yetlidir. Acaba Çinliler, "7'.. 
ve Nanking'den sonra indi 
darbe karşısında yeis ve 
ye kapılıp da J aponya}-J )1 
olacaklar mı? Yoksa, ın::,. 
tına hakim olmıya azmet ııl' 
liıline düşkün ve mağrur~ 
letin takib edeceğ yoh -,,j 

de daha sıkı bir surette ıl1I" 
!erinin etrafına mı topıı' 
lar? 
Uzakşark mücadelesini~ 1 

deratı bu suale veril.,. lı 
vaha bağlıdır. Filhakik: ~ 
pon harbinin geçen Y ;J_ 
takib ett.ği seyri, göster;;,( 
talihin maldis tecellisi k JI 
Çinlilerin maneviyatları~ 
!arın tahmin ettiği gibi ~ 
cağı yerde kuvvrt bul ~ 
Bundan başka Şanghay'ı~ 
king'in sukutu üzerine. ı1' 
nevverlerinin, milli kurtU'J 

runda mücadele eden "'' 
Şek ve ordusu ile berabt~ 
ketin içerilerine doğru . -; 
reti vuku bulmuştur l<l~ 
için başlı başına bir ink ıJf" 
!angıcı sayılmaktadır. Ş"''.Jt 
mamak gerektir ki J•ı;;r 
Çindeki hedefi askeri dt~ 
sidir. Yani Japonya t.oP ;il.'. 
etmek istemyior. Millı iS~ 
runda mücadele eden Çil" 
Şek'i atarak kendi siyıı5~ 
olacak bir hiikıimet kıl ;.-! 
yor. Çin kıt'a kadar 
memleket olduğu içiıı ;iJ. 
askeri zaferle bu siyasi ~ 
mak kolay değildir. }Jet ~ 
uzun düşünmüş olan JJ 1 yanlış hesapladıkları ııl 
budur. ti 

Geçen yaz yapacaklaf~"' 
be üzerine teslim olaca~ 
netmişlerdi. Çinlller ın:;;: 
edince, Japonya adııT' ~ 
askeri muvaffaikyetten ~ 
Japonya Çine elini uza J. 
nutmuyor. Ve şartlar da ~ 

·u~ 
lardır. Bu defa Kanton ,1 
den sonra da ayni şartl 
edilmiştir: / 

ı - Çan-Kay-Şek'in 

çekilmesi, . ıif 
2 - Japonya ile işblf oı 

cak bir hükumetin te~ 
hükumetle Japonya ar 
tedii> muahedeler akdi· 

(Devamı 8 mcı 
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• A d 1 i !! e iş 1!!..!J ! istihsal 
Y enı avukatlık kanu- Kursları 
nu mer'iyete giriyor Açılıyor 

Bu da bir mesele: 44 ·s::;; 
il~ 

Memleketin muhtelif 
Yerlerinclle yeniden 

barolar açılacak 
. 1 ikinciteşrin 1938 tarihinde yü

rıirlüge girecek olan yeni avukat- · 
lık kanununa göre mıntakası için
de en az on beş avukat bulunan 
her vilayet merk~zinde bir baro 
teşkil ve baro kurulmıvan yerlerin 

en Yakı!ı ' '"'·''" bagla~ması veya 
bunların bırleştirilerek ayrı bir 
baro teşkil ve merkezlerinin Ad
liye Bakanlığınca tayıni icab et
lllektedir. 

caktır. 

Vilayet merkezi ile kazalarında 
15 av:ukatın bulunması halinde 
muvasala imkanları ve iş vazi -
yeti itibarile civar vilayet mer -
kezlerinden hangisine bağlanması 
veya hangisile birleştirilerek bir 
baro teşkil edilmesi muvafık ola
cağının adliye encümeninde te
zekkür ettirilerek bir mazbata ha-
linde tesbit edilecektir. 

.Adliye Bakanlığı avukatlık ka- • Yine bu kanunun muvakkat 
nununun yürürlüğe girdıği tarih- maddesine tevfikan kanunun me
te baroların yeni hükümlere göre riyet~ girdiği tarihte dava veka
teşkiı ve merkezlerinin tayin e - leti ruhsatnamesini haız olanlar 
dilebilme,;i için vilayetlerden bazı beş avukat bulunmı) an yerlerde 
ızaJıat istemiştır. Bu izahata göre: icrayı vekalet edecekleri cihetle 

Halen vilayet merkezinde bu - vilayet merkezile kazalarda ve -
lunan k . 
1 avu atların adedı ve bun - kale! yapmak istiyen bu gibi dava 
darın barolarda kay1tlı olup baro- vekilleri varsa öz ve soy adlarile 
b 

3 
mukayyet ve mensub olduklatı taşıdıkları ruhsatname tarih ve 

aro merkezlerinde avukatlık edip numaralarını mübeyyin bir liste
etnıedikleri tesbit olunmak ve öz nin mahalli adlıye encümen ve 
ııo ' 

Y adlarile taşıdıkları ruhsatna- heyetlerince tanzim olunacaktır. 
ıne t ·h 
.1 arı ve numaraları da gÖ6te- Hazırlanan bu listeler Adliye Ba-

rı ınek suretile izahatlı birer cet- kanlığına gönderilmiştir. 
vel tanzı·m edı. lecek Adı· B k 1 - b ı· t 1 · t t ıye. a an ıgı u ıs e erı e -VT ' 
de ı ayete l • 1 ı kaza merkezlerin- kik edecek ve bir iki güne kadar 
ki ~ulunan a' ıkatlar da yukarıda- baroların merkezlerini tayin ede-. 

ızaJıat dairesınde tesbit oluna- cektir. 

Sark manevraları 
filme alındı 

2000 metre tutan bu filmin 
gösterilmesine batlandı 

Şark manevralarına aid bır intıba 

zıı Geçenlerde kahraman ordumu- mıştır. 
ven .bark. vilayetlerinde ·Elazık, Uzunluğu .2000, metre olan bu 
tıı ersım, havahsinde yaptığı filmin halka gösterilmesine baş-
~evranın safahatı filme alın - lanmıştır. 

~QÇOK-HABERLER 
h·* Dün Maa-;;f Müdürlüg~nde 

il" topl 
ha antı yapılmış Cumhuriyet 
Yramın · · 

tehı a ıştırak edecek mek _ 
ve i~~ ayrıbtuştır. Bu sene orta 
tirak mektebler resmi geçide iş-

"" ettırılmiyecektir. 

-* Fransanın Berlin sefiri Ro
mada yeni vazifesine başlamak ü
zere Almanyadan ayrılmıştır. 

* Henüz bir yere tayin edil -
meyen 60 ilkmekteb muallimine 
aid kadro Vekalete gönderilmiştir. 

:ruaa: M. Sami .KARAYEL 

Padişah; uykusunu terkediyor, 
gözdesile meşgul oluyordu. 

Sultan Aziz; Tokat köşkünde• 
bulunduğu müddetçe, Dilşad ya
rı hasta, yan saglarn vaziyet ala
rak efendisini avutuyordu. Mak
sadı, Tokat kasrında oturmasını 
temadi ettirmekti. Hususi dokto
runun da ayni fikirde olduğunu 
biliyordu. 

Padişah; Tokat kasrından ayrı
lır ayrılmaz canlanıyor.. ve bu 
canlılığını, doktoru ve kalfası 

---
Çok faydah netice· 

ler bekleniyor 
Memleketimizin muhtelif ziraat 

mıntakalarında birer •istihsal ve 
kurs açılması etrafında tetkikler 
icra olunmaktadır . 

Bu arada vilayetler ziraat mü
dürlükelrine yapılan bir tamim
de, her mıntakanın hususi ziraa
tinden bu sene alınan rand1manın, 
geçen yıllara nazaran mukayese
si sorulmuş ve verilecek cevaba; 
mahsulün arttırılma imkanının 

temini için o mıntakanın hususi 
vaziyetine ·göre izalesi gereken 
noksanlarla yeni tedbirlerin bil -
dirilmesi de istenmiştir. 

Müdürlüklerden gelecek ceva
bın tetkiki lasa bir .zamanda biti
rilecektir. 
Kış devresi için de; müteaddit 

ziraat mıntakalarında ziraatçile
rin ihtisaslarını arttırmak üzere 
bırer .nazari ihtisas kursu• açı -
lacaktır 

Bu kurslar; kış devresini yapa -
cak ve ziraat mevsiminden evvel 
tatil olunacaktır. 

Bu kursların zürraa çok faydab 
olacağı tahmin olunmaktadır 
Diğer taraftan Ziraat Vekaleti; 

yeniden muhtelif yerlerde olmak 
üzere .ıo, tane ziraat mektebi da
ha artacaktır. 

Bu hususta zirai konuşmalar 

yapılacaktır. 

Vekalet 
Yeniden 
Tedbir aldı 

-···-
Bakırköy bez fabrika
sının imalatı arttırıldı 
Klş mevsimi yaklaştıgJ için, pi

yasada ihtiyacı karşıbyacak ve 
bilhassa köylülerin talebine yete
cek miktarda ckaput bezi:a bulun
madJğı ve bazı yerlerde .resmi 
fiat. haricinde yüksek üsretlerle 
satış yapılmak istenildiği hakkın

da İktısat Vekaletine şikayetler 
yapıldığını haber vermişlerdir. 

Birinci ve ikinci 
Bilmem dikkat ettiniz mi? Mek

teplerde birinci sınıf aşağı bir de
recedir. İkinci üçiincü sınıflar de
rece itibarile yüksektir. Halbuki 
hayatta bunun tersini görüyoruz. 
Mesela birinci sınıf avukat veya 
doktor, derece i1ibarile ikinc~ ü
çüncü sınıf meslekdaşlarmdan üs
tündür. Fakat yine ayni mektep 
sıralarındaki çocuklar için birin
ci çıkmak bir şeref, sonuncu ol
mak bir cehalettir. Tramvayda, 
tünel veya trende birinci mevki 
iyi bir yer, ikinci mevki ondan bir 
derece aşağıdır. Sinemalarda ön 
ikinci, arka birinci, tiyetr?larda 
arka ikinci ön birincidir. itibarı 

olan her şey gibi bu ikincilik, bi
rincilik te bö)•le yerine Köre deği~ 

Mobilyalarımız hem 
pahalı, hem de pratik 

ve sıhhi değil 
Hükumet bu hususda Avrupada 

tedkikat yaptırdı 

Mobilyalar için yeni ve milli bir tib 
kabul edilecek bu, evveıa resmi 

dairelerde kullanılacak 
şen bir nıina taşıJor. 

Trenlerin birinci me,•kilcri ka- 1 stanbuldaki alakadru·Jara gelen 
diieli, ikinciler biraz daha şiiyle ma!Umata ı:ıörc Maarıf Vekaleti 
böylt.• ise, iiçünciiler tahtadır. Bi- münim bıı ffi(!VZU üzerinde tet-
rincil<'r tenha, ikinci ve üçüncü- kikler icra etmektedir. 

Jcr kalabalıktır. Trenler de böyle Vekalet; btlhassa şimal memle -
olduğu gibi vapur ve tramva~ !ar ketlerinde yerleşmiş bir teamiıle 
da böyle olmak iktıza etmez mi? uyarak memleketimizde de; da -
Zira mutlaka mevki yükseldikçe irelerde ve evlerde kullanılmakta 
para da yiikselir. Herkes daha u- olan mobilyalar için birkaç tip se-
cuz seyahat etmek dururken ta- çerek bunların tamimine çalışa • 
bii daha bahalı olan birinci mev- caktır. 

kilere pek rağbet göstereıniycceği Maarif Vekaleti; mütehassıslar-
için birinciler dahna tenha olur. dan birini bu maksatla Alınanyaya 
Halbuki birkaç uınıandır tram- ve Avusturyaya da göndermiştir. 
vaylarda bir şeye dikkat ediyo- Bu mütehassıs 3,5 aylık bir tet -
rum. Galiba herkes te benim gibi kikten sonra şehrimize dönerek 
düşünerek birincilere rağbet gös- Ankara ya gitmiştir. A vrupada modern binalardaki 
!eriyor ve birinciye hücum edi- Yapılan tetkiklerde memleke _ eşyalardan bir köşe 
yorlar, bu suretle ikinciler kalaba- timizde mobilya fiatlarının ipti _ ve evvela resmi dairelerin ihtı -
lıktan kurtulmuş oluyor. Eğer bu dai maddesi Türkiyede temin 0 _ yaçları temin olunacaktır. 
mevki farkı itibar, şeref diye te- Vekalet şehir ve köy evleri i,;;n 
Jiıkki edilmezse, ikinci mevki lunduğu halde çok pahalı görül - ayrı ayrı mobilye tiJ?leri ayıı a"aı,_ 
traınvaylorın kalabalık olmad1ğı müştür. trr. 
için artık birinci sayılmaları icap O kadar ki; arada bir misline Diğer taraftan yine Maarif Ve-
ediyor demektir. Bunu benim yalan bir fark vardır!..· kaleti tarafından ev eşyaları ve 
fa~ımı tevil için uydurduğum bir Vekalet; Avusturyanın bazı k "- kadın elbiseleri için de hususi tip-
mazeret telôkki etmeyin. Zira Ha- !erile Bavyeradaki köy evleri için !er seçilecek ve yalnız bunların \ 
lep orada ise arşın buradadır. yapılan hususi mobilye tipler:n; taammüm etmesi temin olunacak-
Tramvay arobalorına dikkat et- tctkik-eitirmiş ve bunları çok el- tır. 

--

mek kilidir. verişli bulmuştur. Bu tipler üze - •Klz san'at okullarıo ve •Akşam 
İkinci mevki tramvayla seyahat rinde işlenerek ve basitleştirile - okullarıo bu elbise ve ev eşya -

ettiğimden memnunum. Zira hem rek, <San'at mektebleri• vasıta - !arının taammüm etmesini temin 
ucuz, hem tenhadır. Aparhmanda sile yeni tip mobilyeler yapılacak ey!Pyeceklerdir. 
ikinci kotta oturduğumdan mem- !===============<:===:==:'============ 
nununı. Zira birinci kat deniz Fıı tınanın 1 Hatay 
görınüyor. Sincn1olarda ikinci 

nıe\·ki bilet alı)"orun1. Zira birin· v d • v • s • 
ciçokgcridedir.Gözlerimseçıni- er tgJ urıye 
yor. Şu hale göre artık birinci ve z } 
ikincinin de bence me!huımı de- arar ar Arasında 
ğişmiş demektir. Son fırtına yüzünden 24 tonluk 

BÜRHAN CEVAD bir velkenli ile 80 tonluk diğer bir 
Bu şikiıyete karşı İktısat Veka

letinden gelen bir mektupta; piya
yasada .kaput bezi • talebini kar
şılamak ve tayin edilen fiattan 
yüksek fiatlarla satış yapılmama
sı için hükümetçe tedbir abndığJ 
ve ayni zamanda; cKayseri• ve 
cBalrırköy. fabrikalarının .kaput 
bezi> imalatlarının çok arttırıldı
ğJ bildirilmiştir. 

l Mektehlerde 
Yerli 

yelkenli Yeşilköy açıklarında ka
raya çarparak parçalanmıştır. 

Kalisinire adlı bir Yunan şi
lepi dün Tarabya önlerinde ka -
raya oturmuştur. 

Gümrük 
Muamelatı 

Antakya 24 (A.A.)- Gümrük 
idaresi Hatay hükümeti tarafın -
dan teslim alınmıştır. Bunun ü

zerine Suriye hükümeti Hatay -

dan gidecek eşyaya gümrük res
mi koymuş ve Andifli mevkiinde 

Mallar -*-
*Sıhhiye Vekili dün Ankaraya 

ıfönmüştür. 
--c-ı 

Kahvelerde 
Yirıni ikisinde ya var, ya Jok .. 

hı. Büyük caddelerden birine 
nazır bir kahvenin kocanıan vitri ... 
nindeki hasır koltuğa gömülmüş, 
önünde okkalı bjr kahve fineanı, 
elinde bir nargile, knr 1~111daki, 
yine kendi Jaşındaki bir gt'n~le 
konuşuyor ve caddeden sekip gc
çen manikür)ii bayAınları g(;7. u ... 
cile seyrediyor, nargilenin tokur
tusu, ve aralarındaki bahsin ha

raretinden gelen kahkahaları so

ğa kadar taşan bu iki genci bir 
tuhafiyeci ınağazasında fl'!<.hire 

konmuş bir kravat veya bir pija
maya benı;ettiın. Yaş, okunıa ve 
toplama yaş.,lır. Saat, herkesin 
mektepte veya iş başında bulun
duğu vakittiı. O saatte yoldan ka

aınlardan, iş takibe koşan erkek
l<'rken ve seyyar kundııra boya
cılarından başka kimse geçmez. 
Bu iJU gene oraya, o kahve ,·itri
nine neden oturmuştur? Ren an· 

lıyamadım. Siz kestirebildinizse 
beni de irşad edin. Benim felse
fem bu idriki nıuiliyc eri~nıez. 
Çünkü ben sadece halk filozofn
yum. 

HALK FİLOZOFU 

Bayram münasebetile 

lstanbul tramvay 
ücretleri de indiri .. 

leecekmi? 
Belediye şirket nezdin. 

de teşebbü1:lerde 
bulun,ıy0r 

Cumhuriyet bayramında bütün 
tren, vapurlarda bir halta müd -
dPtle msıf tarife tatbik edileccgi 
malümdur. Üsküdar halk tram -
vayları şirketı de bu usulü kabul 
etmiştir. 

Beledıye ~ehrjmız trarn\·ay şir
keti nezdiı:ıde teşebbüsatta bulu -
narak İstanbul tramvaylarırıda da 
ayni şekilde muvakkat knzılat 

yapılmasını istemeğe karaı· \'l'r -

miştir 

Pamuk ve yağ 
sergisi 

Sami mahkemeye 
veri'di 

Evvelki gün Lalelide Hüdai iS
minde bir genci bıçakla öldüre -
rek kaçan Saminin yakalandığını 
dün yazmı~tık. Dün adliyeye ve
rilen Sami hakkındaki tahkikat 
bitmiş ve katil mcşhud suçlar ka
nununa göre muhakeme edilmesi 
için Ağırcezaya sevkedilmiştir. 

Mekteplerimizde kullanılmak • 
ta olan muhtelif malzemenin ve 
kırtasiyelerin yerli frbrikalarımız 
dan temini, bu suretle çocukları
mızın yerli malı kullanmağa alış
tırılmaları için Maarif Vekaletin
ce İktısad Vekiılcti nezdinde te -
şebbüste bulunmuştur. 

* Cumhuriyet bayramı mü -
nasebetile mekteblerde konferans
lar vcrilmeğe başlanmıştır. 

IKALBE 
GiREN 

HIRSIZ 

Tiırkiye İş Bankası ve Turk 
Tecim şirketi tarafından merkezi 
Mersin olmak üzere kurulaıı dört 
yüz bin lira sermayeli İçel pa
muk ve yağ anonim şirketi esas 
mukavelesi Bakanlar Heyetince 
tasdik edilmiştir. Şirket yag ·c 
müştakatına ait imalat, >ıııcu it, k 
ve sanayi işleriyle uğraşacaktır. 

bir gümrük noktası tesis etmiştir. l;--::::7""'."--:-"7"--:--:-:-----: 

Hatay hükümeti de mukabelebil- ı Birimizı·n dovrdı' 1 

-00---* Paçavra ve kemiklerden isti
fade edilmesi için tetkikat yapı -
lıyor. 

başka şeye hamlediyorlardı. 

-Şüphe yok ki; padişah, Tokat 
kasrına geldiği zaman her ne de 
olsa kıza rahat vermiyor, geceleri 
onu üzüyordu. Bu sebeple Mat 
güzel hastalanıyordu. 

Halbuki; işin içyüzü büsbütün 
başka idi. Bil3kis, Sultan Aziz, 

gözdesi üzülmesin diye bir aydan 
fazladJr kendisile meşgul olma
m1ştı. 

Yalnız; yanında yatırıyor, der
dile hemdert oluyordu. 

Sultan Azizin gözdesi için bir 
kaç kere gözlerinden yaş geldiği
ni hazinedar ustası bile görmüş
tü. 

Hatta, bir bün Arzıniyaz ile 
konuşurken sormuştu: 

- Usta; bu kızın hali ne ola • 
cak?. 

Arzıniyaz, efendisinin gözdesi 
için gece uykularının bile kaçtı
ğını bildjği için Sultan Azizin, bu 
sualine kendisinin fevkalade mü-

Bunun üzerine mektepler koo
peratiflerinin tekmil siparişleri~ı 
yerli fabrikalara yapmaları bıldi
rilmiştir. 
Ayrıca alakadar fabrikalara ve 

Sümerbank fabrikalarına mck • 
tebler kooperatiflerinin en küçük 
siparişlerinin derhal kabulünü 
tebliğ etmiştir. • 

tecssır olduğunu gösterir bir hal 
ile cevab vermişti: 

_ Allah, efendimize tükenmez 
ömürler ıhsan eylesin. İnşallah 
şifa bulurlar ... 

Sultan Aziz; gözleri yaşlı ola -
rak cevab vermişti: 

_ Şu kız ölürse çok acırım ... 
İyi bir kızdır vesselam ... 

Padişah; Tokat kasrında bu -
lundukça Mat güzelin sıhhatini 
kaybettiği düşüncesi boştu. Dok
torun ve kalfanın müliıhazalar1 

yersizdi. 

- Padişah; Tokat kasrında bulun
dukça Mat güzel, Mustafasile bu
luşamıyordu. HastalığJ, iniltileri 
hep bu idi. · 

Padişah; hususi doktorunun 
verdiği izahat üzerine gözdesinin 
Tokat kasrında bir müddet daha 
kalmasına irade ettikten sonra; 
Mat güzeli sevincinden bayılmış
tı. 

Padişah; Tokat kasrından çı -

Senenin eıı orijinal romanına 
So Telgraf'da oku~· acaksııu 

kaı· çıkmaz, Mat güzelin yüzü gü
lüyordu. 

Her gün, Beykozdaki Hünkar 
iskelesi sarayına iniyor, saltanat 

kayığına biniyor, Mustafasını kar 
şısına alarak mesireleri dolaşı -
yordu. 

Hatta; Boğaziçindc bile dediko
dular başlamıştı. Herkesin ağzın
da şunlar dolaşıyordu; 

- Sultan Azizin gözdesi hasta
lanmış, zavallı kız Tokat kasrın
da tebdilihavada imiş. Her gün 
deniz havası almak için dolaşı • 
yormuş. 

Diye, kulaktan kulağa fısıltılar 
oluyordu. 

Mat güzel; gece yarısından son 
ra koruya çıkıyor, Mustafasile sık 
kestane ağaçlarının altında bulu
şuyor, saatlerce sevda yarışı yap
ıyor; zevk ve neş'e içfnde yatağı
na gelip yatıyordu. 

Mustafanın diri ve genç kolları 
Mat güzelin sardJğı hasta göğsü 

misil olarak Suriyeden girecek 

eşyayı gümrüğe tabi tutmağa baş- Hepirnizi 1 derji 
lamıştır. Bunun için Hatay hü -

kümeti hududda gümrük teşkila- Kartıdan t(arşıya 
tı yapmıştır. Şimdiye kadar Ha
Jebten alışveriş yapan Hatay tüc
carları bundan sonra malı vası -

tasız olarak birinci elden alacak

lardır. Hükümet bu hususta la -
zım gelen tedbirleri almaktadJr. 

üzerinde bir iksir tesiri yaratı • 
yordu. 

Her gece; korudan dönen göz
de, kalfasının yanına şahlanan ve 
kabına Slğmıyan bir kısrak gibi 
hoplıyarak, sıçrıyarak geliyordu. 

Çok emin olduğu kalfasına ne 
olur, ne olmaz diye tek bir ipucu 
vermiyen Dilşad, bu suretle ha
reketinden memnun idi. 

Kalfası, gözdesinin 1yiliğini gör
dükçe ağzı kulaklarına varıyor -
du. 

Kalfa; acaba Mustafayı bilmiş 
olsaydı, iyi mi olurdu? 

• Dilşad; bunu birçok kere !er dü
şünmüştü. Hatta, Mustafa.nın bile 
fikrini almıştı. 

Fakat; ne Mustafa ve ne de 
Dilşad, her ihtimale karşı, kalfa
.va söylememeğe karar vermişler
di. 

Kalfaya söylenmiş obaydı aca
ba bu işi faşeder miydi? 

(Devam.ı var) 

geçmek belası 
Bekdiye Karaköy me)danı 

ile Köprü üstunde muayyen yer
lere sarı pirinç çıvi ko~·du ve 
İstanbulun en kalabalık . .,]an 
bu yerlerinde karşıdan karşı~·a 
geçmek ancak bu çivili )"l'rlPre 
münhasır bırakıldı. 

Bu çok yerinde bir tedbirdi. 
Bu suretle halkın hayatı tc·h -
lıkeden kurtarılmış oluyordu. 
Usulen nakil vasıtalarının bu • 

raya yaklaşınca mütek;İsif bir 
halde karşıya geçmek isteyen 
halka yol vermesi, sonra ken
disinin geçmesi lazımdır. Fakat 
otobüs, kamyon, taksi ve hu
susi otomobil kullananlardan 
hemen ekserisi bu usule riayet 
etmemektedir. 

Halk çivili yerlerden toplu 
olarak karşıya geçmek ister -
]erken derhal Üzerlerine doğ
ru yürümekte, halk mecburen 
kaçışmakta, karşıdan karşıya 

geçmek için saatlerce bekle -
mektedir. Bu hususta hemen 
her gün yüzlerce mektub alı
yoruz. 

Karilerimizin bu pek haklı o
lan şikayetlerine biz de iştirak 
ediyoruz. Alakadar makamla
rın nazarı dikkatini cclbederiz. 
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BERLIN - ROMA MiHVERi 1 Japonyada 
, l O A · l Müdhlş bir 1.ta ya rta vrupa ış e- Tayfun 
rine müdahale edecekmiş 

HER GÜN BiR HiKAYE 
Bir yaz öğlesinde.LOİ 

Böylece kendime iki defa 
temenni ettikten sonra .diifl!ii' 
çarçabuk veda ettim .. Boyle 
de düşünmek olmaz . • :ıusıııe 
varsa kaşığında çıkar.• sö~ 

300 kişi ölmüş, 300 
kişi de kaybolmuş 

Karol ·Bek mOIAkatının neticesi •• 
Tokyodan bildirildiğine göre, 

ayın 21 inde, Yokuhama civarında 
ve Kogişima sahillerinde bir tay
fun müthiş hasarat yapmıştır. 300 
kişi ölmüş, 500 kişi yaralanmış, 

300 ü de kaybolmuıtur. 500 den 
fazla ev yıkılmıştır. Tayfundan 
zarar görenlerin sayısı 40.000 den 
fazladır. 

Lehistan Hariciye Nazırı albay 
Bek geçen gün Romanya Kralı ile 
görüştü. Buna dair günü gününe 
gelen telgraf haberlerinden la -
zım gelen tafsilat elde edilmişti. 
Fakat Avrupa gazetelerinin Var
şova ve Bükreşteki muhabirleri 
Lehistan ve Romanya payitaht -
larında ne düşünüldüğünü acaba 
gazetelerine nasıl bildiriyorlar?. 
diye merak etmenin sırası geldi. 
Yeni gelen Avrupa gazeteleri bu 
mülakat etrafında neler söylen -
diğini yazmakla meşguldür. Bük
restekı Avrupalı muhabirler Ka
la; mülakatına dair neler düşü
nüldüğünü yazarken şöyle bildi -
riyorlar: Çekoslovakya meselesi
nin malum şekilde halledilmiş ol
ması yetişmiyor. Bunun istikbal
de daha kimbilir ne gibi neticeleri 
olacai<?. diye düşünülüyor. Ma -
carların birçok şeyler istemesini 
Romanya hoş bir nazarla görmü
yor. Macarlar evvela Slovakya -
daki Macarları istediler. Ondan 
sonra Slovakyadan mühim su -
rette arazi parçaları istediler. On
dan sonra bütün Rütenlerin bu
lunduğu yerleri istiyorlar. Maca
ristan vaktile on dokuz sene ev
vel zorla bir sulh muahedesi ka
bul etmiş, birçok yerleri galip -
!ere bırakmıştı. Şimdi bu muahe
denin değişmesini istiyorlar. Hal
buki Macaristandan yer almış o
lanlar arasında Romanya da var
dır. Muahede Macaristan lehine 
değişince Romanya da almış ol
duğu yerleri tekrar Macarlara ver-! 
mek sırası geleceğini düşünerek 

endişeye kapılmaktadır. 

Macarlar bu suretle Slovakya
dan mühim bir parçayı ve Rü -
tenleri nbulunduğu yerleri alır

larsa ondan sonra sıra Transil -
vanyayı istemeğe gelecek diye 
düşünülüyor. 

1'ransilvanya Umumi Harbden 
sonra Romanyaya geçmişti. Ma
carlar için birinci planda Slovak
ya ve Rütenler arazisi olduğu gi
bi ıkinci planda da Transilvanya 
vardır. Fakat bir de küçük itilaf 
misakı vardır. Çekoslovakya, Yu
goslavya ve Romanya arasında 

mcvcud olan bu misak hala sağ
dır. Şimdiye kadar Çekoslovakya 
meselesinde tesiri görülmiyen kü
çük itilaf şimdi Macaristana kar
şı ne rol oynıyacak?. Bu da merak 
edilecek birşey. 

Fakat diğer taraftan Slovakya
nın mühim bir kısmı ile Rüten -
!erin arazisi de Macarlara veri -
lirse Çekoslovakya ile Romanya 

arasında doğrudan doğruya olan 
irtibat kalkmış olacaktır. Bu ise 
lktısac!i ve siyasi sahada birçok 
zorluklar çıkaracaktır. 

Macarların şimdiye kadar de -
vam eden davaları Bükreşte bü
yiik bir dikkatle takib ed!lınlş ve 
endişeler uyandırmıştır. 

Fakat şu var ki Macarların da
vası Lehistan tarafından müza-

heret görmektedir. Açıktan açığa 
bir müzaheret. 
Macarların davasına müzahe -

ret eden yalnız Lehistan mıdır?. 
İtalya da buna elaltmdan yardım
cıdır. Şimdi Lehistanın vaziyeti 
şayanı dikkattir. Çünkü Macar -
ların davasına yardımcı olan Le-

. histan ayni zamanda Romanya -
nın da müttefikidir. 

Romanyanın sal;ihiyeltar me -
hafili icabında İtalyanın Roman
yayı koruyacağı fikrindedir. Eğer 
Alınanyanın nüfuz ve tesiri artar 
da Romanyaya doğru yayılacak 
olursa İtalyanın da Romanyayı 
Cerman nüfuzuna karşı koruya
cağı ümidini besliyorlar. 

Macarlar tarafından bir teklif 
olmuştu. Buna göre Lehistan, 
Macaristan ve Romanya arasında 
bir teşriki mesai temin edilmesi 
istenmi~ti. Böyle bir teşriki mesai
den maksad ne olacak?. Bu da bir f 
çok dedikodulara yol açmaktan 
geri kalmamıştır. Buna İtalyanın 
müzaheret edeceği söylenmekte -
dir. Evvela söylendiğine göre eğer 
Lehistan ile Macaristan ve Ro - t 
manya arasında böyle bir anlaş
ma olursa bunun Moskovaya kar
şı olacağı ileri sürülüyordu. Son 

İşte buraya gelince Romanya 
böyle bir teşriki mesai karşısın -
da şüphe göstermektedir. Roman 
ya bu işte Lehistanla Macaris -
tanın maksadlarına göre hareket 
etmeyi pek de kendi hesabına uy

gun görmemektedir. Romanya böy 
le bir teşriki mesaiden ne fayda 
görecek? Romanyaya ne gibi te
minat gösterilecek?. Diğer taraf-

tan Bükreş mehafilini düşündü
ren cihet daima gözönündedlr. Bu 
da Alınan meselesidir. Almanya 
ki artık Çekoslovakya üzerinde 
iktısadi bir kontrol koyduğundan 
emin bulunmaktadır. Artık şim
dıki Çekoslovakya arazisinin kü -
çiilmesin! ist~miyor. 
Diğer taraftan Londra mehafi

linin Macaristan, Çekoslovakya 
müzakereleri etrafında ne dü -
şündüğü de ayrı bir meseledir. İn 
giltere hükıimeti Macaristan ile 
Çekoslovakya arasında başlamış 
iken kesilen müzakerelerin yalnn
da iyi bir surette bitmesini ümid 
ediyor. Taymis gazetesinin yaz -
dığına göre İngilterenin noktai 
nazarı şudur: Macaristan ancak 
Macarların oturduğu yerler üze-

----
Pikara Rakib çıktı 
Mesajero gazetesinde okun • 

muştur: 

•Bir İtalyan genci, denizin 13,000 
metro derinliklerine inebilmek i
çin bir alet yapmı~tır .• 

Profesör Pikar'ın lOAJ<)O metro 
derinliğe inmlye hazırlandığı ma
lumdur. 

Roma gazetesinin yerdiği ma-
10.mata göre Galeazl adlı bir İtal
yan genci, Profesör Pikarın gök
yüzüne çıkmak için kullanacağı 
aletten ilham alarak denizlerin 
dibine inmek için hususi bir cihaz 
yapmıştır. 

Bu alet, 1 metro 40 santimetro 
kutrunda bir küredir. İtalyan gen 
ci bununla 13,000 metro derinli
ğe inebileceğini iddia etmektedir. 

rinde kendisi için bir hak taleb e
debilirse de askeri noktadan da 
ehemmiyetli olan bir takım ara
ziyi almak hususunda hiçbir da
vada bulunamaz. Yalnız siyasi 
noktadan ehemmiyetli olan taleb
lerde bulunamaz. Macarların o_ -
turduğu yerleri almak için Ma
caristan hükumetinin teşebbüs -
!erine Londra müzaheret edecek
se de diğer noktalarda böyle dü
şündüğünü bildirmiştir. 

İtalyanın da Macaristan, Çekos
lovakya münasebatı karşısında 

lakayd kalmadığını söylemeğe lü
zum olmasa gerek. Orta Avrupa 
işlerinin birer suretle neticelen

mesi Romanın pek dikkatle takib 
ettiği meselelerden olduğu yuka
rıda yazılan satırlardan anlaşılı

yordu. işte bunu teyid edecek su
rette Romada da manalı neşriyat 
devam etmektedir. İtalya Harici
ye Nezaretinin çıkardığı yarı res-

(Devamı 7 inci sahifede) 

SARAY sinem~sında 
Cumhuriyet Bayramı münasebetile 

Sarın Halka 

TÜRKÇE SÖZLÜ 
Filonlcrinio en Fevkaliidesi 

KARA KORSAN 
Şahe•erini takdiaı edecektir, 

Baı rollerne: 

FRA ZISKA GAAL ve 
FREDRiC MARCH 

İnsana uyku veren bir öğle üs
tü sıcağında ne yapılır? 

- Uyunur! diyeceksiniz .. 
Peki amma, ben geceleri zor U• 

yuyan bir adamım, günün öz uy
kusu benim için Ankakuşu kadar 
mücerret bir mefhumdur. Kitabla
rınun karşısında iki dakika düşün
düm .. Hepsi okunmuş; içlerinde 
okunmıyan birkaç ciddi eser var 
ki böyle bir vakitte ele alınsa -
!ar ağır gelecektir. Şöyle hafif, 
çerez kabilinden bir hiklye ki
tabı olsaydı .. 

- Nafile .. dedim.. Bunlardan 
meded yok .. Sonra, aklıma başka 
birşey geldi: 

- Yazı yazsam.. 
Güzel ceketimin cebine el at -

tım .. Kurşun kalemin kırılmış ucu 
parmağımı tırmaladı; yeniden aç
mağa üşendim. Mürekkebli kalem
le müsvedde yazmak da Adetim 
değildir ... 

Döndüm .. Sürahı bana istekli bir 
bakış fırlattı; yoksa ben mi ona 
arzu ile baktım? Lakin, sular da 
ısınmağa başladı ... Suyun yarısını 
içmeden bardağı yerine koydum .. 

Of.. ne yapmalı yahu?. 
Yatak odama doğruldum .. Bun

dan ne çıkar? 
Fakat, beyaz pikeyle örtülü kar

yolam gözlerime tatlı bir yorgun
luk indirdi. .. Kendime pek em -
niyet etmemekle beraber, hemen 
uzanıverdim ... 

Bir dakika sükun .. Bir dönüş .. 
Yarım dakikalık bir sükıinet daha; 
yine bir dönüş .. Yirmi saniye son
ra bir daha .. böyle döne döne uy
ku geleceğine kaçar.. Bir müd -
det hareketsiz durdum; daha doğ
rusu düşündüm ... 

- Olmıyacak azizim. Sen gün
düz uykuya vardığını hatırlı -
yor musun? 

Kendi kendime sorduğum bu 
suale yine kendim cevab ve:dim: 

- Ne gezer? 
- Fırla öyle ise!. 
Fırladım .. 

Peki, a kuzum, şimdi ne halt 
etmeli? Saate bir göz attım. İkiyi 
on geçiyor .. 

Caddeye bakan odaya yürü -
düm; perdeyi aralıyarak sokağa 

baktım .. Dışarıda baygın bir man
zara vardı.. Cnasız cisimler bile 
esniyor gibiydiler .. 

Birden, karşıdan yeşil bir hayal 
belirdi; canım bu hayal değil .. İş
te on yedi, on sekiz yaşlarında bir 
kızcağız .. Yakınlaştıkça benim de 

gözlerim açıldı. Bu öyle kızcağız 
falan da değil. Tastamam bir gü
zel.. Çıplak kollu, dolgun göğüslü, 
çorabsız bacaklar ve şahane bir 
vücudle bir kız .. Yirminci yaşın 

insana verdiği harareti bilen bilir .. 
Eski şairlere fazla hürmet -

kh olduğumdan maziye gö
mülmüş aşklara hasret çekmek
le bu yaşa gelmişim; ve pek tabi
idir ki henüz yedi yaşındaki bir 
çocuk kadar tecrübesizim .. bülbül
leri takdir eder, kelebeklere kı -

zar bir yaradılışta olduğumdan 

şimdiye kadar boş hayallerle avu
nageldim; fakat, artık canıma 

(tak!) dedi .. Bir yanar dağ gibi 
içimden kaynıyorum; neredeyse 
!avımı dökeceğim .. Ancak bir fır-
sat zuhur ediversin .. 

Fazla uzatmıyalım .. Kız benim 
dalgın bakışlarıma manalı bir te
bessüm fırlatarak pencerenin kar
şısından geçti. İçimde ani bir şim
şek çaktı; perdeyi bırakarak sa -
lona fırladım. Ayakkablarımı e -
zercesine giydim; ceketime uza • 
nan elim geri döndü: 

- Bu havada ceket giymek de 
olur mu? dedim .. Ve soluğu so -
kak:ta aldım .. 

Vay canına .. Amma çabuk çık
mışım ha .. Kız daha beş adım at
mamış .. O karşı kaldırımda .. Ben 
de buradan gideyim bari.. Peki 
amma, oğlum, nereye gidiyoruz 
Allah aşkına .. Kendi kendime mü
nakaşa ediyorum: 

- Bugün bir delilik yapacağım .. 
- Nasıl delilik? 

- Şu kızı takib edeceğim. 
- Allah akıl versin! 
- Allah sana akıl versin! 

Cumhuriyet Bayramı Haftası için En Nefis -
En Güzel - En Eğlenceli filmini ayıran 

MELEK s!::;:a Yarın Akşam 
EANETTE MAC DONALD'ın altın sesli partöncri NELSON EDDY 

ve Broad .. ay Melodi filmlerinin unutulmaz yıldııı ELEANOR POWELL 
tara[ından şahane bir surette yaradılan BÜYÜK MIZANSENELI 

OPERET ŞAHESERi: 

ROSALIE 

yarak yürümeli... ıı: ne 
Kı.1 köşeyi döndü .. An~ cı 4 ili 

deyiz. Eyvah, durak yerıne • lek 
ruldu; ya tramvaya binersl et 

- Sen de binersin; deıneY' z 
mayın .. Ceketimi evde bır~ de 
mı unuttunuz mu? Beş on /1 gir 
şum varsa o da yanımda 
Hay Allah senden razı o~ 
ferin .. Şey .. Kız tramvaya b .. 
di; karşı sokağa girdi. Tab~ 
de arkasından .. Oh .. Kimse! 
meydanda .. Bu sıcakta kifllrf 
sokağa canım? Kız, ayak gu 
lerimi duymuş olacak, dalı~ 
rusu, ben ona hemen 
yaklaşmışım, başını şöyle ~ 
dürdü .. Beni görünce önce_,,, 
Öyle ya .. Bu nasıl iş!. Bır };· 
de bir arkasında .. Maaınıı>"' 
bir gülümseme il!! gönlülllj 
saçmaktan geri durmadı-rd 
kendi kendime konuşuyo·f' 

- Gördün mü? .. İşte bO fi 
malı .. Hayat müsavidir .. cı/ 
maddi olacaksın .. Bak ıoı 
çabuk iltifat etti.Yoruınıa.kı 
Hicran yok, ümidsiz!ik Y~ \ 
şasın böyle sevgiler! .. Ö~ 
sa amma.. ne zarar?.. A t!I 
bardağı!. Bu ne? Kız bir t 
daha 10.tfetmesin mi? 
Kısa bir tereddüdden 5.o~ 

yük bir iş yaptım .. BüyU~ ~ 
!ar anide verilirler .. (Öyıe0 
cize vardı galiba!. Yoksa b 
söylemiş olurum .. ) Benifll 
rım büyük bir şey değil ~ 
bana göre r " 'te mühil11''ıi 
kendimi biı~ "vvel size dl! 
etmiştim .. Hak verirsiniz 

Ne ise sadede geleJiıll:ııt' 
Hemen kızın yanına so ıJl1 

Z~ten aramızda yarım ad dl 
safe ya var ya yoktu .. l(eD ~ 
beklemediğim, düzgün, yı 
litremiyen bir sesle: 

. . ifll" - Bayan .. dedım .. Ik. 1' sen 
böyle yapyalnız gitmeınıZ lup 
sız.. (Halbuki, benim bu ~ zar, 
ciğim manasızdı .. ) size ar 1ilsa 
!ık edebilir miyim?. hah 

Siyah, amma simsiyah f lıuıu 
gözlerime dikti; ben birde~ r.eı 
!adım .. Bu ne güzellikti Y8 ta~~· 
si de nekadar cana yakın: ~kil 

- Ne münasebetle? / oldu. 
Beni tebrik ediniz .. Göıl tatın 

zerindeki tesirine rağıne0 huı 
sakin cevab verdım: , 

- Şimdi bir münasebel 
racak mevkide de değililll~ 
nasebet aramasanız oJınat .. 

Nüktem pek hoşuna gıtV· 
bir kahkahayla birlikte: . r 

- Peki .. dedi .. Dediğiııiı 
sun.. of 

İçime bir gurur daha d;,f 
üade ile, iş görmekten d .~ 
emniyet geldi .. Yanyana Y dl 
başladık .. Çıplak kollarıD ıf 
selen ateş beni adeta ya~ı) 
lamıştı .. Ne çabuk kanırıı 
mıştı bu kıza?. ~ 

' 
ra gayet yavaşça söylenmeğe baş
landı ki bundan maksat Almanya
ya karşı bir duvar örmektir diye. 
Halbuki Lehistan ile Macaristan 
arasında, sonra Romanyanın da 
iştirak edeceği bir teşrıki mesai 
hasıl olabilmesi için Leh - Macar 
hududlarının birleşmesi lüı.umu 

ileri sürüldü. Bunun için de Slo
vakyadaki arazinin paylaşılması 

lazım görülmektedir. 

Bu Film Sinemanın şımdiye kadar vücuda getir.len en büyük 
Aşk ve Macera fllmldlr 

Y özlerce güıel 
Havadan, sudan konuŞS:,, 

dansöz - En son danslar • En yeni şarkılar - .,. 
alıyoruz ... Hep o konuşu~, .. 

yüttüğü ve daima gözlerinin önünde görür gibi ya
şattığı meral bugün hiç yoktur. İhtimal hakiki 
Meral: 

- İşte kızın benim ... 
Diye günün birinde karşısına çıkarsa sukutu 

hayale uğrıyacak, kendi tanıdığı, kendi bildiği, ken
di büyüttüğü Meralin yanında bu sahici Merali çok 
cansız, zayıf, cılız birşey bulacak; pişmanlık du -
yacak! 

Fakat, hakikat böyle mi?. Bu tezad olacak mı? 
Yoksa şimdi tanıdığı Meral Meralin tam kendisi 
midir?. Kan kanı çekiyor; henüz bir sır halinde ka-

• lan ruhi ve manevi varlıklar muhayyeleden mu -
hayyeleye, ruhtan ruha tamamile sadık akisler mi 
yapıyor?. Halbuki, Reliğin bildiği tanıdığı ve ... bir 
mecnun gibi hayal sahralarında ardına düştüğü, 
muhabbetine doyamadığı Meral şimdi şeker gibi 
tatlı, cıva gibi civelek ve kaypak bir yavrudur. Gü
zel, şirin, şuh, neş'eli bir yavru. Kumral saçlı, ha
fif, beyazdan pek az ayrık esmer; küçük ağızlı, 

küçük burunlu, laciverd gözlü, narin, sülün yapılı, 
cazıb, ahenktar sesli bir yavru! Fakat, babası gibi 
muztarib, babasından daha çok biçare ve hayat 
öksüzü! 

Refiği bu akşam en çok sıkan da zaten bu ıztı
rab ve bu öksüzlük sahneleri ya! Nereden de mu-

HarikulAde bir mevzu ., ... 

lzmir'de ELHAMRA SINEMASINDA da Cu nhuriyet. Bayramı 
haftası ı•a oöıtcrilecokl r. 

Dikkat: Yarın akşam için numaralı koltuklar satılmaktadır. böyle bir vaziyetle yeni ~~I 1 
daha iyi.. Çünkü ben, J1I ,ıf 
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hayyele bu ıztırab filmini bulup çıkardı ve çevir
miye başladı?. Refik, Ferhundeyi, Hasibe Hanımın 
sözlerini, Meralin nerede olduğunu, ne yaptığını 
düşünürken .gözleri birdenbire daldı; kendini ta -
mamile unuttu, tiyatroda heyecanengiz bir piyese 

bütün aşkını ve zevkini veren bir temaşaker istiğ
rakile muhayyelesinln gözleri önüne koyduğu bir 
sahneyi seyre başladı. Zaten, bu sahneler bir bü
yük revü. den parçalar gibi. Dağınık dağınık. 

Ya haşiyet veriyor; ya güldürüyor; yahut da beyin

de kafatasının içini söküp takımile kemik mahfaza
lardan dışarıya fırlatacak kadar dehşetnak bir cin
net ve çılgınlık kasırgası koparıyor; hep böyle 
birbirinin arkasından gelen ve geçidini sür'atle 

Yazanı 
Etem izzet BENiCE 

yapan tablolar. Hele, Refiğin kendini koyuverip 
şimdi seyrettiği sahne dimağ çerçevesi gevşemiş 
bir insanı muhakkak bir anda çıldırtabilir. ki: 

Bir yangın yeri. 
Taş yığınları ve.. kovuklar! 
Çuval parçalarından kapılar. 
Koku. Murdar bir koku... Taaffün! 

Burada, bu murdarlık, bu taaffün, bu çuval 
yığınları içinde yaşıyan insanlar! 

Yüzleri güneşin altında kömür kösevisi gibi 
kararmış, kat kat kir tutmuş insanlar! 

Bunlarda yüz, göz, sakal, bıyık, saç, ağız, bu
run hangisi?. BeUi değildir. Hepsi biribirinln için
de; hepsi kalın, kırçıl, karmakarışık kıl yı~ınlan 

--= 
altında! Yalnız gözleri servi dibindeki ölü gözetli
yen aç bir sırtlan gözü gibi kıl yığınlarının yarık
larından taşar, parıldar! 

İşte bu insanlar ... 
Böyle insanlar! 

Ve ... bunlardan biri: İhtıyar. Tek gözlü. Uzun 
sakallı, kalın kaşlı, keçekülahlı. Yüzü belki yirmi 
senedir su görmemiş! Kör gözünden sızan çapaklar 
pislıkten leke leke kabarmış yüzünden solucanlar 
gibi izler bırakarak çenesine kadar inmiş ve saka
lında birikinti yapmış. Alnından ve kulak arkala· 
rından terle karışık sızan kirler de ensesinde kat· 
merleşe katmerleşe adeta muhkem harçlı bir sıva 
gibi yer tutmuş! Sırtında içi dışına çevrilmiş; kır
mızı, yeşil, mavi, pembe bütün renklerden ve bü

tün paçavralardan yamanmış bir hırka. Boyundan 
koltuk altına asılmış bir torba. Ve paçavra sar
kıntıları. Yanıbaşında ucu budaklı ve yarıklı bir 

değnek! Boyun daima iğreti ve meymenetsiz. A
vuçlar daima açık; ses. daima ağlıyan, yalvaran 
bir sesi 

Bu, birdilencil 
Tam dilenci, 

Usta dilenci, 
Patron dilene~ 

(Devamı varı 

yacaktım .. O cıvıldıyor.. 6 
hayran hayran bakıyorufll·· 
zı yanaklarında gözlerifll 1 
fazla durdu galiba ki bir ştç 
teş gibi gözlerile çapkın ; 
bana baktı.. İçime sıcak •1 .ıı 
şeyler yayılıyor .. Allah tıııl,ıı.' 
dil etsin, ben başka şeyler ııl 
meğe başladım .. Biraz bııŞ1 ıv' 
se sokak ortasında onıı ~ 
kavrıyarak, kızıl dudaJdaf•;.ıt 
bırakmayıncıya kadar or'' 
' Bir aralık sordum: 1 

- Nereye gidiyorsunuı· 
O da sordu: 
- Neden sordunuz~ 
Güldüm: ~/ 
- Sizden ayrılmak Jcof. r: 

iv rd'· Birden koluma gir e dl ~ 
vücudile bana bir yaslaD ~i~ 

(Devamı 7 inci ::/ 

iTİZAR J<Bl 
Muharririmiz Murat " 

r.ı.hatsızlığı dolayısile b~ 1~ 
Bahar Arası. adlı hikayeli~! 
mını dercedemedik. Yar~ p 
mızda neşredill"'eğini öziif 
rek arzederi:z. 



.... ---... Yirmi sene evvel. .. K onstans 
Beıınet MUMI HARB NASIL BiTMiŞTi ' ? 

,,toid Corç ozarnana aid hatıraların ı yazarken Versay rnuahadesinin Sin~rna b~lde~inde bir 
~? timumi Harbde ve harbdnenasıl hazırlandığını anlatıyor.. taL~~l~y~~!s!o~t~~~!~:-
r n İşte eski İngiliz Başvekili de zulduktan sonra Umumi Harbde tin kocası Marki Falez karısından 
ııı ra da sulh müzakerelerinde h zaıı' Uhım atıratına mevzu olarak bu mu- Almanyanın vaziyeti de değişti. ayrılmaya karar vermiş. 
· roller oynamış olan Loid ahedeyi alıyor ve bunun nasıl ha- ı· d J re y 'd Bulgarlarla mütareke ey ul e o -

enı en bir takım hatırat ,ııneşret"'· t · zırlandığı ve Alman murahhas - muştu. Alınanlarla ikinci teşrin 
c ,,ı.lı'z m ış ır. Son zamanlarda İn- !arına nasıl kabul ettirildiğın' 1· an· ·· "l" • tb ayında oldu. O zaman goru uyor 
e k a uatı k~dar diğer mem- !atıyor ve tabü kendi noktai na- f'kl · · rst etlerin m tb du ki Almanya ve mütte ı erı ı-

e tın . a uatını da meşgul zarına göre... çın· mal· Vilson prensiplerine 
eY' •amege başlıyan bu hatırat tam um ıı}I'' anında lm' Avrupa matbuatında yeniden dayanarak sulh müzakeresine gi-

...tdect ·k ge ış oluyor. Yani dedikodu mevzuu olan bu batı - tta bul 
n •,·,,u· 1 odulu bir zamanda. Eskı· İn- rişmek için müracaa un • • ız B rat dolayısile o zamanki vekayi maktan başka yapılacak çare kal-

aşveki!i aşag" ı yukarı sek- h• Jsıll' ve ~disata tekrar baş çevirerek mamıştı. Mareşal Hindenburg o 
tı1 zaman birşey deyivermişti: Sulhu 

8
bil zorla almalıyız!. 
)it Evet Mareşalin hakkı vardı. Al-

Marki, Glorya Suasonla evli idi. 
Birkaç sene evvel onu terketli, 
Konstans Benneti aldı. Şimdi on
dan da ayrılmak istiyor. Eğer 
Konstans muvafakat etmezse, 
Paris mahkemesine müracaatle 
talak kararı alacakmış. 

5 - S O K T E L G R A F - 2 & 1 ci Teşrin 1938 

Günde bir milyon vergi veren zengin lnoirz üç odall 
bir apartmanda oturuyor va tramvayla gidip geliyor 

SÖR JO HN ELLEMAN -Nihayet bir ev satın al mı ya karar vermiş ve bu ka-
rart bütün Lon-' 
dra halkını lıag· 
rete düşürmüş

tür, herkes on
dan bahsediyor 

Dünyanın en büyük Transat • 
lantiği cQueen Elizabett. tn baş
lıca sermayedarı gayet zengin, 
fakat o nisbette mütevazi, utan -
gaç bir adamdır. Çok sade giyinir, 
konağı, şatosu, otomobıli de yok
tur. Tramvayla, yeraltı şimendi
feri ile gider, gelir. 

İşte istasyonda, kalabalık ara
sında elleri cebinde tren bekliyor. 
Henüz genç te. Otuz yaşlarınd3 
kadar ya var, ya da yok. 
Londranın orta bir mahallesin

de, üç odalı bir apartımanda ottu
rur. Herkes kendisini M. Punten 
diye tanır. Karısı, genç, iri siyah 
gözlü, güzel, fakat kocası gibi sa
de giyinir bir kadındır. 

Bu zengin İngilizin asıl adı 
Funten değil, Ellermandır. 

Evet, dünyanın en zengin gemi 
amatörlerinden Sör John Ellerma
nın oğludur. Babası 1933 te vefat 
ettiği zaman 2 milyar 500 milyon 

mirasa, aynı zamanda denizlerın 
krallığına konmuştur. 

Karısı, Dizraeli ailesine mensup 

zengin bir bankerin kızıdır. 

manlar son bir defa daha taarruza 
geçerek mühim bir harekette bu
lunmuşlarsa da bundan beklenen 
neticeyi elde edememişlerdi. İş 
nihayet sulh müzakeresine giriş
menin çaresini aramaktan ibaret 
kalıyordu 1. Fakat sulh müzake -
resine girişmek kolay değildi. Çün 
kü bu ancak galiblerin muvafık 
görecekleri zaman olacaktı. Ev
vela yapılacak şey silahları bı -
rakmak için mütareke akdi idi. 
İşte yirmi sene evvel bugünlerde 
hep böyle heyecanlı ve helecanlı 
günlerdi. Artık İngilterenin, Fran. 
sanın galib oldukları görülüyor
du. Galibler arasında Amerika da 
vardı. Amerikanın o zamanki 
Cumhurreisi olan Vilson daha ev
vel dünyaya hitab ederek 14 mad
Buna göre sulhun artık dünya 
delik bir program neşretmişti. 
yüzünde yerleşmesi için bu 14 

maddeyi kabul etmekten başka '====================================================================================! 
yapacak çare yoktu. 

Konstans Bennet, holivutun en 
güzel, sevimli ve ciddi yıldızla -
rından biri olarak tanınmıştır. 

Bu karı ve koca, İngiltere ban
kasında bulunan paralarını çek -
meye karar veNeler şüphesiz ban 
ka ve hükumet müşkül bir vazi-

• 

,, ie LOYD CORÇ 
•• n Yaş! el lııp b~ında olduğu halde yoru- göz atmak lazım geliyor. 

<:ar, olı:ur ak. bilmeden çalışır, ya- Tam yirmi sene!. Geçenlerde 
Ia,,a ve '.soyler, hücum eder, hu- cSon Telgraf. İngiliz matbuatın-
batısetti nıha~et hep kendisinden da yirmi sene evvel Makedonya 
0uıur b ~cnın yolunu bilir ve cephesinin nasıl yarıldığına dair 

f'eko ~ adamdır. çıkan bazı hatıratı hulasa ederek 
lak~iın seovakya malum şekilde yazmıştı. 918 senesi eylı11 ayında 
l<:kild ct.ıldi. Almanya malum İngiliz ve Fransız müttefik ordu-

e buyu·d .. 
Oldu. timu • u. ~unların hepsi !arı ve Sırblar da bunlarla bera-
tafınd mı Harbın galibleri ta- ber olarak Makedonyada Bulgar-
ı.... an ma · 1·b ""! g u Almanlara ka- ]arı mağlub etmek suretile bun-

ettirilm 
Vardır k' ış olan bir muahede !arı mütareke müzakeresine gi • 
ltıcz Old 1 ar.tık ondan bahsedıl - rişmek için galib İngiliz ve Fran-
"-lıııa u. Çunkü Versayda 919 da sız kumandanlarına müracaata na-
l'ılaıı ~murahhaslarına imzalattı- sıl mecbur ettiklerini anlat.yor -
kıi I\! u muahedeyı artık bugün- !ardı. 

/ ltıuştu manya çoktan tanımaz ol -
~r. 

Bulgaristan o zaman Almanya
nın müttefiki idi. Bulgaristan bo-

ŞEMSiYE 
~~~ menşei ne? - Avru-pada ne 
leına k il n u an ılmıya b .. şla dı ? Çember-

layn'ın şemsiyesi. -
~rn . 
Şcınsisıveıeri nas ı l muh ..=.:. faza etmeli ? 

kıldir /enın menşei malum de
. ~Cab 

l<!ıtısiye 8 Çin veya Mısırın 
lak . şekl!nd k' lıdi m·? e ı parasollarının 
fey Söyjj ı. Bu hususta kat'i bir 
tfaıum YebU:nek imkanı yoktur. 
d· olanş .. a ık 1 • emsıyenın Avrupa-
maya b~ılr evvel 1950 de kullanıl-

0 •- Ş adığıdır 
ı ~ıı . 
0 &iliz ~ Yonas Haumay adlı bir 

h
taddeJer· mdsıye ile Parise gelmi• 

al ı ola .. 
ı. lı: taraf Şmaya başla'Ilış ve 
"'n ından h 1 mıştır YU a arla Jcarşı-

z.· . 
b akat İngil. 1 

Ul ettu ız er şemsiy . k . er V ' eyı a-
ınd· · e şe · İ 
il\ 'ilde çok eh msıye, ngilizler 

b 
attarı bir· emmıyetli levazt -
ır d ı oldu 0 

t e ata .. .. · derecede ki 
Cki· ı sozu va dı . ' 1 Silah r r. cBir Por-
~Yesiz Sok ".."• bir İngiliz de şem-
<>u at aga Çıkın ı 
g a sözünün az .. :·• derler. 
ç Çenıerde .. son hır misalini 
A ;_'."berJayııgordük. Başvekil M. 
""na • sulh ·· d nyaya .d muzakeratı için 
O /anına a~ı erken şemsiyesini 
U <'ci da•-·kmayı ihmal etmedi 
nuı "ı alard · 

ınadı. a şemsiyesini 

Bu münasebetle Fransız mu -
harrlrlerinden Kleman Votel, Jur
nalda şu satırları yazıyor: 

cHakiki sülh severlere şunu 

teklif etmeyi bir vazife addedi -
diyorum: M. Çemberlayna bir 

şemsiye hediye edelim ... Bu şem
siye Fransız ipeğinden yapılacak, 
değneği İngiliz değneği olacak, 
sapında bir altın halka buluna -
cak, üzerine de !ransızca ve ingi
lizce: c!nsaniyete kılıçtan ziyade 
şemsiye ile hizmet edilebilir ... • 
cümlesi yazılacak ... • 

Başvekilin şemsiyesinin, harbe 
karşı bir paratoner vazifesini gör
düğünü söylemek bilmem hata o
lur mu? ... 

Büyük kaşiflerin rivayetine ba
kılırsa şemsiye bazı yerl~ı de, bil
h.assa vahşi hayvanlara karşı si
lah makamında da istimal olunur. 
Mesela kurtlar ateşten, kibritten 
korktukları gibi kaplanlar da şem
siyeden ürker, kaçarlarınış ... 

(Devamı 7 inci sahifede) 

Gözden kaçmıyan bir nokta var 
dı ki az mühim değildir: Vilson 
prensipleri denilen bu 14 madde 
yalnız mağlublar için sulh şera
iti demek değildi. Buna ga!ibler 
de tabi olacaktı. 14 maddenin e
sası şu idi: 

Başkalarının topraklarına göz 
dikenler, gitgide büyümek emeli 
ile harb açanlar ortadan kalkma
lı! ... 

Her millet için serbest bir inki
şaf imkanı verilmeli. 

Her millet kendi mukaddera
tını kendi idare edebilmeli. 

Reis Vilson Umum! Harbden 
mes'ul olarak o zamanki Alman
yanın başında bulunan impara -
toru görüyor ve başkalarına le -
cavüz etmek cmclile harb açmış 
olduğu için Almanyayı kabahatli 
görerek bunun ortadan kalkma -
sını ileri sürüyordu. Almanyanın 
ortadan kalkması değil, Alınan -
yanın başında bulunan imparator 
ile onun yanındaki devlet adam
larının, ordu erk3.runın ve saire
nin mağlubiyet üzerine Alman -
yada bir inkılab oldu. tmparalor 
memleketi bırakarak Felemenk 
hududunu aşmak suretile kendini 
m"emleket haricine atlı. Artık im
paratorun adamlarından kimse iş 

başında değildi. Alınanyanın mu
kadderatını ele alanlar başkaları 
idi. Daha ziyade sivillerden, işçi

lerden mürekkeb yeni bir sınıf iş 
başına gelmişti. İşte mütareke i
çin galiblerle konuşmayı bu yeni 
gelen devlet adamları istiyecek, 
galiblerle onlar görüşecekti: 

- Biz, sizinle harbetmiş olan 
adamlar değiliz. Onlar arlık iş ba 
şından ve hatta memleketten u -
zaklaştılar. Alman milletinin yol
ladığı adamlar olarak geliyoruz. 
Harbi açmakla Alman milletinin 
kabahati yoktu. Mes'uller gitti. 
Şimdi siz galibler bunu düşüne
rek bize karşı adalet ve insaf ile . 
hareket ediniz!. 

İşte Vilson prensipleri namına 
sulh istiyen mağlub Almanyanın 
galiblere yolladığı murahhasla -
rın, vekillerin anlatmak istedik -
!eri dava bu idi. 

Mütareke şartlarını Almanlar 
değil, ga!ibler tayin edip göstere
ceklerdi. Onun için Almanların 
mütareke talebi karşısında galib 
tarafın başkumandanı demek olan 
Mareşal Foş, müzakere için gelen 
Alınan murahhaslarını cephedeki 
vagonunda kabul ederken onlara 
daha evvel hazırlanmış olan şart
ları bildirdi ve kendilerinden bun 
!arı kabul etmelerini istedi. Har
bin son senesinde İngiliz ve Ame

(Devamı 7 incı sahifede) 

BEDAVA YEMEK 
Yaya kaldırımı kenarında du

ran otomobile yaklaştığım zaman 
küçük pencereden güzel çehreli 
bir kadının bana baktığını ve gül
mediğini gördüm. Fakat fenerin 
ziyası gözlerime çarptığı için bir
denbire kendisini tanıyamadım. 
Sonra, kapıya doğru koştum, ve 
bağırdım· 

- Mabel! .. Sen burada, Tos An
geleste? Ne zaman geldin? ... 

Sükunetle cevap verdi: 
- Çok olmadı... Bir sandüviç 

ister misin? ... 
Ancak o zaman önünde kapıya 

iki çengel ile tutturulmuş bir tep
si bulunduğunu ve çay içtiğini 

far kettim. 
- Kim getirdi bunu size? ... Be

ni baştan ayağa süzüyordu. 
- Nekadar zamandanberi bu-

radasınız? ... 
- Tam yirmi altı gün oluyor. 

Garip şey, Drive-insleri bilmiyor 
musunuz? ... 

- Drivc-ins mi?. ,. 
- şu karşıki binaya bakınız ... 

Bu bir Cllfton-Cofeterirdir. Bu -
rada otomobili istop ettiniz, klak
sonu çaldınız mı, bir genç kız ko
şar, gelir. Ne istediğinizi sorar. 
İşte böyle bir kız ... 

Bu sırada lokantadan sevimli 
güzel birisi çıktı. Bunun kız mı, 
yoksa erkek mi olduğunu tayinde 
bir an tereddüt eltim. Fakat, bu 
kadar güzellik ancak bir kadında 
olabilirdi. Geniş paçalı ipekli bir 
pantolon, bir grom ceketi, kısa ve 
ondüle saçlar üzerine çapkınca 
yerleştirilmiş bir kasket, sanki bir 
rövü figüranı ... 
Hayır! Lokantanın önünde du

ran bir mösyöye yemek getiriyor: 
Piliç sövüşü, salala, meyva ... 

- Anladınız mı şimdi, Drive-ins 
ne demekmiş? ... Otomobilinizden 
inmeden karnınızı doyurabilıne

nize hizmet eden bir müessese. 
Radyonuzu açar, rahat rahat ye
meğinizi yersiniz. Bu fevkalade 
bir şey değil. Fakat şunu okuyu -
nuz ... 

Listeyi uzattı . Altında şu cümle 
yazılı idi: .Ne muvafık görürseniz 
verebilirsi'niz. Hiç te para verme
seniz de olur .... 
Omuzlarımı silktim: 
- Amerikan rekiamı! Para ver-

mediğiniz zaman ne yapacakla -
rını, ne diyeceklerini görmek, öğ
renmek isterdim ... 

Mabel güzel gözlerini açtı: 
- Aia, inanmıyor musunuz? ... 

Geliniz beraber, birer dondurma 
yiyelim ve bir para vermiyelim. 

Fakat 
burada deği l 
Amerikada .. 

• .1abel; iyi, beş fakat çok inatçı 
bir kadındır. Bır şeye karar verdi 
mi bundan döndürebilmenin im
kanı yoktur. Otomobilden indi, ko
lumdan çekli, Plifton Cafeturiaya 
girdik. Kocaman bir salon. Yemek 
zamanı ... 

- Dikkat ediniz, hiç bir lokan
ta da böyle değildir. 

Hakikaten, masalar kôşelere 
yerleştirilmişti. Diğer lokantalar
daki gibi yanyana ve sık değildi. 
Köşelerin birindeki masada bir a
ile oturmuş, kendi evlerinde imiş
ler gibi gülerek, konuşarak ye -
meklerini yiyorlardı. Beri taraf
ta, sade giyrnmiş genç kızlar 

- şüphesiz - bir mağazada çalışı
yorlar, - salata ve yoğurt yiyor
lardı. Yanda küçük salonda şık 

bir karı ve koca. Yeni gelin ol -
dukları halleriıı6~n belli. .. 

- Her halde bunlar da bedava
cı değiI... 

- Şimdi s!zi, müessesenin mü
dürünün oğluna prezante edece
ğim. Size müessesenin idaresi 
hakkında malumat verir ... 

- Tanıyor musunuz kendisi -
'? ru .... 
Bunu sormağa lüzum yoktu. 

Çünkü Mabel herkes tanıyan, her 
şeyi bilen bir kadındı. 

Barda dondurmamızı yiyorduk. 
Müdürün oğlu da yanımıza gel -
mlşti. 

- Anlıyamıyorum, mösyö Elif
ton, dedi. Müşterilerinize karşı 

bu kadar iltifat ve kolaylık göa -
termenizin sebebi ne? .. . 

Amerika da 
karnınızı 

nası 1 
doyurabi
lirsiniz? 

Mudur, karşımızdaki masada o
turan bir zavallı adamı işaretle: 

- Devamlı bir müşerldir, dedi. 
Bugün meteliği yok. Yarın belki 
paralanır - bu muhakkaktır - ge
lir, borcunu verir ... 

Dedi. Sonra gülerek ilave etti: 
- Sizin gibi... Şüphesiz siz de 

yediğiniz dondurmaların parası

nı vermiyeceksiniz. Mabel bana 
söyledi. Fakat, muhakkak yarın 
yine geleceksiniz. !sterseniz bah
se girişelim ... 

- Fakat, bu bedava yiyip içen
lerin hepsinin tekrar geldiğini id
dia edemezsiniz a ... 

- Şüphesiz ... Son üç ay için -
deki otlakçıları saydık. Nekadar 
biliyor musunuz? Taman on bin .. 

- Hayret! Nasıl oldu da iflas 
etmediniz? ... 

- Bilakis işimiz yolunda ve 
kazanıyoruz. Günde on allı bin 
müşterimiz var. Üç ayda on bin 
kişi borcunu ödememiş ne ehem
miyeti olur. Yüzde bir bile değid .. 
1938 senesinde vasati beş milyon 
sarfiyat yapacağız. Yüzde yarım 
kar ettiğimize nazaran senelik ka
zancımız 27.500 dolar olacaktır. 
Fena para mı bu? .. 

İtiraf ederim ki bu rakam hay
retimi mucip oldu. Bu lokanta de
vam ettikçe sahibine hak ver -
mekten kendimi alamadım. Ame
rikalılar, lokantada yemek ye -
dikleri zaman çok para sarleder
ler. Bahşiş verirler. Bazıları ge
lir, bedava yer. Ertesi veya bir 
kaç gün sonra muhakkak gelir. 

yete düşer. 
Fakat onlar bunu akıllarından 

bile geçirmezler. Ve kolkola köş 
başındaki küçük sinemaya gider· 
!er. 

Ne hasis şeyler mi, diyorsunuz• 
Hayır ... Yanılıyorsunuz ... Müte
vazi ve utangaç ... 

Bununla beraber, son zaman . 
!arda büyük bir konak almaya 
dayayıp döşemeye karar vermiş 
ler. Bu kararları Londra halkının 
hayretini mucip olmuş. bütün "'1· 

!onlarda bundan bahsediliyor. 
İHTİYAR ELLERMANIN BİH 

DERSİ 
M. Punten, yani Sör John Eller 

man, babasının verdiği bir ders" 
riayet etmektedir. 
Babası 75 yaşında idi. Beş sene 

evvel Diyepte öldü. 
Denizleri dolduran İngiliz tica

ret gemilerinin sahibi idi. Seya . 
bati çok severdi. Fakat hususi bir 
yatla değil, rastgele kargolardar 
birile yola çıkardı . Kazandığı bir 
Ingiliz lirasının yarısı devlet ha· 
zi'nesine gider, bir kısmı hususi 
bir kasaya konur, kendisine de iki 
şilin - onda bir! - kalırdı. Hususi 
kasa? ... Evet, oğlunun miras ver
gisini ödemesi için ihtiyat akçe ... 
Oğlunun 2 milyar 500 frank mi -
r~s .için % 50 vergi verdiği düşü
nulurse bu ihtiyat fazla görün
mez. 

O vakit Maliye Nazırı olan M. 
Nevi! Çemberlayn, Avam kama
rasında irat ettiği bir nutukta: 
cYaşlı amatörün vefatı, bütçede 
tevazünü temin etli.... demişti 

ŞAİRANE BİR İZDİVAÇ 
Babasımn vefatı üzerine M. 

Funten küçük, pek küçük ve az 
benzin sarfeden bir otomobil sa
tın aldı, ve: cEğer benzin paha
lanırsa satanın .... dedi. 

Ertes ay benzinin tenekesi iki 
pens arttı. Milyarlara sahip olan 
M. Funten derhal otomobili me
zada çıkardı, sattı. 

O gündenberi, günde bir mil _ 
yon vergi veren bu gen\ milyar
der ya tramvayla, ya da yeraltı 
şimendiferi ile işine gider, gelir ... 

<Devamı 6 ıncı sahifede) - ------·- --
borcunu öder. Hakiki dolandırı -
eılar, bedava karınlarını doyur _ 
maya tenezzül etmezler. 

Sonra bir şey daha dikkat na
zarımı çekti. Bedavacılar, yemek
ten ziyade kahve, çay, dondurma 
gibi şeylerle iktifa ediyorlar ve 
lokanta sahibi en çok bu içkiler _ 
den kazanıyor. Hayretle kendi _ 
sine pek ucuza maloluyordu. 

Mösyö Lliftonun işi yolunda. 
Lokantayı açalı beş sene olmllf. 
Her sene biraz daha büyütüyor. 
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üç matlubun tahakkuk sahasına isal edilmesini istil-

1 !ine imkan yoktur. Çünkü her yerde ekalliyetler bu- zam eder: 

KISIRLAŞDI 
(ikinci sahifeden devam) liyecekler mi? 

Bizim yapacağımız şey, müm- evlıidlarının nafakala"
11 

kün olduğu kadar tekessürü nü- lim ve terbiyelerine 
lunacaktır. Fakat ihtilaf halinde her iki taraf da Fransa, endişeye duçar olmamak için bizzat fus için halkı teşvik etmek ve bu- bütçeden mühim bir kısı 

nun vatani bir vazife olduğunu rak, bu ali!lere verınerctı hüsnüniyet gösterir ve hakikaten ihtilafın sebeble • 
rini bertaraf etmeğe uğraşırsa ekalliyetlere verile
cek teminat hakkında da uyuşmak kabil olur. Bu sa
yede haksızlıklar azalmış ve istikbal için dostane 
bir teşriki mesai temin edilmiş olur. 1''akat İngiltere 
sulhu temin etmek için diğer devletlerle birlikte 
hakkile çalışmak isterse onun diğerlerile ayni kuv

kendisi kuvvetli ve iyice müsellah olmalıdır. Fakat 
müsellih olmak, mutaarrız olmak değildir. bildirmek. Çocuk yapacak ana - edecek mi? 

nın, babanın sağlamlığını temin ll1emleketi11 

Kalb sektesinden 
ölüm 

Başından yaralanan 
kadın 

Fransayı İngiltereden ayırmak için hiçbir teşeb
biis yapılmamalıdır. edecek dispanserlerde ve hasta _ bütçesine yakın, belki 

hanelerde hekim miişaverelerini rafa hükumetler dayaıı 
temin etmek ve doğan çocukların Zer mi İşte bunun içİ11 

vücutca, fikirce iyi büyümeleri Almanyada Frayburg Jıoıt 
Fenerde oturan Saniye isminde 

ihtiyar bir kadın Sultanselim cad
desinden geçmekte iken üzerine 
fenalık gelerek düşmüş biraz son
ra ölmüştür. Yapılan muayene ne
ticf'Sinde Saniyenin kalb sektesin
den öldüğü anlaşılarak gömülme
sine izin verilmiştir. 

Şoför Mehmedin idaresindeki 
3026 numaralı otomobil ŞehzadP
başından geçmekte iken Emine 
isminde bir kadına çarparak ba
şından yaralamıştır. 

vette olması lazım gelir.> 

Almanyanın malik olduğu kuvvetlerin Fransa 
iizerinde açık veya gizli bir tazyik icra edecek su -
rette izhar edilmemesi. 

çarelerini bulmak !ıizım. Bilhas- he. Biling cÖtcnasya• f}1 
Paris 25 (A.A.) - Figaro gazetesi yazıyor: 
Fransa ile Almanya arasındaki iyi münasebetler 

ilk olarak nazarı dikkate alınacak olan şey, Fransa-

Bunun haricinde herşey, iyi veya fena edebiyat 
yapmaktan başka birşey değildir. Esasen mütekabil 

sa belsoğukluğu, frengi ve verem- rab vermeden ölüm 
le, içki ile esaslı surette müca _ tatbikini, halkın nasıl k 

evham üzerinde müzakeratla bulunmak vahi ve tch- dele etmek, halkın iktısadiyatını cağını tecrübe etmek 

K aye:•jl bindirdi 
İbrahim o~lu Ahmed isminde 

birinin idaresindeki patates yük
lü kayık Kadıköye gitmekte iken 
harem açıklarında bir kayaya bin 
direrek parçalanmıştır. Kayıkçı 

Ahmed kurtarılmıştır. 

Kıskançhk yüzünden 
Beşik taşta Nar sokağında 19 

numaralı evde oturan Tahsin is
minde bir ahçı kıskançlık yüzün

den çıkan kavga neticesinde be -
raber yaşadığı metresi Makbuleyi 

bıçakla ellnden yaralamıştır. Mak 
bule tedavi altına alımnış, Tah -
sin yakalanarak tahkikata baş -
lanmıştır. 

Makineye verirken: 
.................. 

Macarlar, Çeklere 48 
saat mühlet verdi 

Budapeşte 25 (A.A )- Macar !arın Prağa verdiği nota, şöyle de
vam ediyor: 

Maamafih, Macar hükumetinin fikrınce bu gaye, bütün milletlere 
ve bittabi Rütenlere beynelmilel bir kontrol altında yapılacak bir 
plebisit yolile kendi mukadrleratlarını taylıı etmPk hakkının bahşe

dilmesi suretile elde edilebilir. 
Macar hükumeti, ancak bu şart yerine getirildikten sonra Çekos

lovakyanın yeni hududlarını zaman altına alabilir. 
Macar hükumetı , notasının sonunda, şimdıkı vaziyetten müte -

vellid tehlikeli gerginliğı ve Çekoslovak hükumetinin teklifine 48 sa
at zarfında cevab vermek hususunda göstermr• olduğu isticalı .tebarüz 
ettırmektedir. Ayni zamanda Macar hükumeti, Çekoslovak hukume
tinin ayni isticali gösler!'ceği ümidini izhnr etmektedir 

Macaristanın Prag sefiri Macar notasını tevdi ederken Çekos
lovak hıikumctinın acil bır karar üzerine nazarı dıkkatini celbetmiş
tır . Çekoslovak Harıciye Nazın, lıükumetınin en kısa bir zaman zar
fında cevab vermekte kusur etmiyecegtni söylemiştir. 

Fi istin'in 
Müstakbel rejimi 

nın emniyeti meselesidir. 

Bir kısını Çek 
• • • 

arazısının 

işgali isteniyor 
·(1 inci sahifeden devanı) 

riyetmin 20 ncl yıldönümüne ras
lıyan 28 teşrinievvelde bütün Çek 
fırkalarının birleştiği ilan edile
cektir. Slovakyada da ayni şeltil
de hareket edilecektir. Slovakya 
Başvekili Tiso demiştir ki : 

- Artık fırkaların vazifesi bit
miştir. Herşeye tekaddüm eden 
vatan menfaatidir. 
ÇARPIŞMALAR OLUYOR 
Budapeşte 25 (A.A.) - Hudud 

mıntakasından alınan son haber -
!ere göre pazar - pazartesi gecesı 
Çek işgali altında ve İpolisag ya
kınında bulunan İpolibalog mm -
takasından takriben bir buçuk sa
at devam eden top ve mitralyöz 
sesleri işitilmiştir. 

Çeklerin Macar milliyetine men
sub olan birçok Çekoslovak aske
rinin firar etmelerine mani olmak 
istedıkleri söylenmekte<lir. 

Kassa 'dan gelmiş olan mülte -
ciler, Çeklerin şehri, askeri nok
tai nazardan tahliye etmiş olduk
larını, yalnız Macar askerlerinin 
terhis edilmiyerek Rütenyaya gön
derildiklerini söylemektedirler. 

Rütenya'da kain Jablonka nahi
yesinde ahali, Çek jandarmalara 
ve birçok piyade bölüğünün kamp
larına hücum etmiştir. Bunun ü
zerine bir tüfenk ateşi başlamış
tır. 30 dan fazla insan telef olmuş
tur. B eyrut 25 (Hususi)- Ku -

düs tla FiJJstinin Yahudilerle 
meskun olan diğer şehirle

rınde ve bu şehirlere civar yer
lerde tabii arızalar dahilinde sak
lanan tedhışçıler. İngiliz asker -
!eri tarafından takib ve tevkif o
lunuyor 

Harp cevam edecek 
mi, yoksa anlaş .ci

c e <le r mi? Vilg nahiysinde ahali ile asker 

evyork 25 (Hususi) - Han- arasında kanlı bir muharebe ol -N 
Bu harcketın devamı , Filistının 

taksnnınden vazgeçilmiş olması

na rağmen Arabları tatmin eyle
memiş ve kargaşalıkların önünü 
alamamıştır. 

kov şehrinin Japonlar tara- muş ve her iki taraf mühim za -
fından zaptedilmesi artık yiat vermiştir. 

bir gün degil bır saat meselesi Ungvardaki 19 uncu piyade a-
halini almıştır. layında da bir isyan çıkmıştır. 

Çin hükumeti tamamile dahile Takriben 60 Macar askeri, siliih -
nakledilmiş, Hankov boşaltılm:J§tır. !arını asilere karşı kullanmaktan 

Japon zaferinin devamı üzerine imtina etmişlerdir. Macar asker-
Çin mukavemetine nihayet veri- ]erinin silahlarından tecridi tü -
leceği hakkındaki haberler salii _ fek kullanılmasına sebebiyet ver-
hiyettar mehafilde doğru görül _ miş ve birçok kişi ağır surette ya-

memektedir. Mareşal Çan-Kay- l -':'ra_ı_an_m_ı,;,,şt_ır_. ___ :------ I 

Şek'in dahile çekilerek ordusunu İngiltere İtalya 
yeni baştan tanzim ve tensik et-

mek suretile Japonlarla sonuna ile anlaştı 
kadar mücadeleye azmetmiş gö -

likeli olur. 

Yedi zehirci 
Yakalandı 

(1 inci sabüeden devam) 
yaz zehir kaçakçısı yakalamış -
!ar ve bu zehire alışmış olan ve 
bu dertten kurtulmasını istiyen 
bir genci de tedavi altına aldır -
mışlardır. 

Galatada oturduğunu söy !iyen 
ve rengi balmumu gibi sararmış 
olan Osman Nizamettin isminde 
bir genç dün emniyet ikinci şube 
müdür muavini ve kaçakçılık 

kısmı şefi Tahsin Nuha müraca
atla arkadaşları tarafından eroine 
alıştırılmış olduğunu ve bu yüz
den varını yoğunu kaybettiğini 

söyliyerek bu dertten kendisini 
kurtarmasını yalvarmıştır. 

Osman Nizamettin hastaneye 
sevkedilerek tedavi altına alın • 
mıştır. 

Yine Galatada oturan manav 
sabıkalı Mevlud oğlu Fazlı ve ar
kadaşları Arab Osman ve Salimin 
eroin kaçakçılığı yaptıklarını ha
ber alan memurlar dün her üçü
nü de yakalamışlardır. 

Arab Osman ile Salimin üzer
lerinde yapılan arama neticesin
de birer mlktar eroin, eroin bula
şıklı kağıtlar ve çakılar bulun -
muştur. Fazlının dükkanında ya
pılan arama neticesinde de bir 
miktar eroin, eroin bulaşıklı ka
ğıtlar ve tebeşir tozu bulunmuş -
tur. 

Tebeşir tozu eroin kaçakçıları 
tarafından eroini alacak olan bed 
bahtlara eroinilı. miktarını arttır
mak için arasına katılır. 

Bunlardan başka diğer bir şebe
ke de Üsküdarda yakalanmıştır. 
Üsküdarda oturan Salahaddin ile 
metresi Atiyenin eroin kaçakçılı
ğı yaptıklarını haber alan me -
murlar her ikisini yakalamışlar ve 
evlerinde yapılan arama netice -
sınde de 15 gram eroin bulunmuş
tur. 

Memurlar tarafından arama ya
pılırken eve gelen eroin içiciler
den Sabri ile Neşet isminde iki 
bedbahtla yakalanmışlardır. Ya
kalanan kaçakçılar bugün adliye
ye teslim edilmişlerdir. 

Görünmez Kaza 

Maamafih İngilizler bu defa 
Fılıstin işini kökünden halletme
ğe azmetmiş görünmektedirler. 
Bu itibarla gerek Filistini yeni
den istiliı etmek, gerek idari ve 
siyasi yeni tedbirler almak sure
tile Filistin meselesinin yakında 

halledileceği tahmin edilıyor. Ba
zı mehafil, İngilizlerin yakında 
Filistinde tatbik etmek istedik -
leıi müstakbel rejimi ilana mec
bur kalacakları ve bu suretle tet
hişçilerın tatmin edilmesi cihe -
tine ğidileceğini ıddia eylemek
tedır. 

rünmektedir. Bunun için icabeden L ondra 25 (Hususi) - Fran-
para tedarik edilmiş oldug·u .,ibi ko ordusunda hizmet eden " İ (1 inci sahifeden devam) 
Mare,alin elinde kafi derecede talyan gönüllülerinden on N , azik çamaşır bohçalarını istif 

Meşhur artist geliyor 

veoait de bulunmaktadır. bin üç yüzü tamamile İtalyaya av- ederken eli, dostunun sandıkta 

Ancak Mareşalin yakınlarından 
bazıları daha ziyade ve beyhude 
yere Çin kanı dökülmemesi nok
tai nazarını müdafaa ederek J a -

ponlarla anlaşmıya taraftar görün
müşlerdir. 

det etmiş bulunmaktadır. Bunlar b ulunan tabancasının tetiğine do-
Napolide büyük tezahüratla kar- kunmuş ve tabanca derhal ate• 
şılanmıştır. • almıştır. Çıkan kurşunlardan Na-

Burada salfıhiyettar me - zik ölüm derecesinde ağır surette 
hafilde tahmin edildiğine göre, İs yaralanmış, hastaneye kaldırıl -
panyada daho otuz bin İtalyan gö- mıştır. 
nüllüsü kalmıştır. _...,,:....;,;,,_ __________ I 

İstanbul Üçüncü İcra 
ğundan: 

memur!u-

Paraya çevrilmesine karar veri
len ve tamamına bin beş yüz elli 
lira kıymet takdir olunan Beyoğ
lunda Pangaltı mahallesinin Cebel 
sokağında eski 133 mükerrer yeni 
24 kapı numaralı bir tarafı Dikran 
menzili, bir tarafı Karabet arsası, 
bir tarafı Nikolalti menzili ve ta
rafı rabii ise tariki am ile mahdut 
bir evin tamamı açık arttırmaya 

konulmuş olup 1/12/938 tarihine 
müsadif perşembe günü saat 14 ten 
16 ya kadar dairemizde birinci açık 
arttırması icra ve arttırma bedeli 
mezkur gayri menkulfıta takdir e
dilen kıymetin % 75 ini bulduğu 
takdirde alıcısı üstünde bırakıla

cağı, aksi halde son arttıranın te
ahhüdü baki kalmak üzere arttır
ma 15 gün müddetle temdit oluna
rak 16/12/938 tarihine tesadüf edi
len Cuma günü ayni saatte daire
mizde yapılacak ikinci açık arttır
masından hariç kalırlar. Mezkur 
çok arttıran uhdesine ihale oluna
caktır. Arttırmaya girmek istiyen
ler mukadder kıymetin % 7,5 nis
betinde pey akçesi veya ulusal bir 
bankanın teminat mektubu ver -
meleri lazımdır. Satış peşin para 
iledir. Hakları tapu sicillerile sabit 
olmıyan ipotekli alacaklılarla di
ğer ali'ıkadarların ve irtifak hakkı 
sahiplerinin bu haklarının ve hu
susile faiz ve masarife dair vııku 
bulacak iddialarını ilan tarihinden 
itibaren 20 gün zarfında evrakı 

müsbitelerile birlikte dairemize 
bildi'rmeleri iktiza eder. Aksi tak
dirde hakları tapu sicillerile sabit 
olmıyanlar satış bedelinin paylaş
masından hariç aklırlar. Mezkur 
gayri menkulün nefsinden doğan 
birikmiş bina vergisfie çöp ve fe
ner rüsumu ve vakıf icaresi ve res
mi tellii.liye satış bedelinden istifa 
olunur. 20 senelik vakıf taviz be
deli alıcıya aittir. 
Mezkur gayri menkulün evsafı 

umumiyesi 
Bodrum katı: Zemin kat sofadan 

inilen bir taşlık üzerinde içinde 
kuyusu, ocağı bulunan karo siman 
döşeli bir mutfak ve bir kömürlük 
vardır. Ve mutfağın içinde ayrıca 

bir hela mevcuttur. 

yükselterek doğuma teşvik et _ ve anket açmışlardır. ıl' 
Ahalinin pek azı ank 

mek, çok doğuranlara italyada ol' 
olduğu gibi herşeyde kolaylıklar vermiş ve verenleı-in Ç 

usulün aleyhinde btılı1-
yapmak. Mesela, kazanç vergisin ~ 
den, veraset vergisinden, yol ver- dır. Bu usulün icabı. es 
gisinden affetmek ve 0 nisbette lılar zamanındaki İ ıtl 
maaşlarını arttırmak cizdivaca takliden büyük kusurla 
ehil> şahadetnamesi usulü _ ki ğan çocukları ıztırab•ıZ 
k 

mektir. Bir daha btt u.<11 
anım halindedir - iyiden iyiye 

tatbik edilmek maksadı temine 
yeter, 

Sterilizasyon u..mlü nesli ıslah 
için konmuı;tur. Asıl ihtiyaç ti -
marhaneleri, darülacezeleri dol -
duran sakat kafalılar yüzünden 
hasıl olmuştur. Hele harbden son 
ra meydana çıkan iktısadi buhran 
karşısında nafile yere, gayrikabili 
şifa yüz binlerce malülün beslen
mesine tahammül edilememiş ve 
buna çare dü.şünülmiiştür. 

Mese!<i, Almanyada, bu gibi hal 
!erde. 300 binden fazla hasta bes
lenmektedir. Birleşik Amerika 
hükumetinde ise 500 bini müteca
vizdir. Gayrikabili şifa, hayatın

dan zevk almıyan, birşeye yara -
mıyan, idamei hayatları belki 
kendilerine ıztırab, ailelerine ve 
cemiyete yük olan bu gibi adam
ları çalışanlar namütenahi bes -

seden olmamış .. Geçeıt 
le bir cemiyetin, ba~ka 
satla teşekkülü takarri1 

hükumete müracaat t~ 
sa da reddedilmiştir; o 
kabili şifa bir hastalıkll 
lanın, kendisini ıztıraıısı' 
lümle kurtarması için !ı" 
yete evvelden girmesi&'' 
v_elki mecburi, ne de ""; 
Ötenasya usulü yüz bul 
Onun için Sterilizasyotl ,ı1 
ve zararsız görülmi4, t 
günden güne girişil",ı~ 

Castration usulü bUS 
ka maksadladır. O da li 
la mükerrer tenasüli 
yenleri iğdiş ederek te~ 
rimleri ortadan kaldı 
dir. Şimdilik yalnı.z J,'ıl' 

l tatbik edilmektedir ve lıl' 
keme kararile olur. S-

RECA~ 

GÜNDE BİR MiL YON VE~ 
(5 inci oahifeden devam) 

Fakat, bu sade hayatın şairane 
noktaları yok değildir. 

Günün birinde, - birkaç sene 
var - Genç Sör J ohn Ellerman 
samimi dostları şu zeminde birer 
mektup aldılar: 

cHoş bir hadiseye şahit olmak 
arzu ederseniz saat 8 de ... , bulu
nunuz. " mektubun altında bir 
de adresi yazılı idi. 

Mütevazi bir evin önünde bek
liyen üç arabada davetliler bek
liyorlardı. Az sonra şehir harici
ne çıktılar, küçük bir köy kilise
sinin önünde durdular. 

Orada. pakasında bir çiçek bu
lunan John Kellerman ile 17 yaş
larında bir kız, Klara dö Sola ken
dilerini karşıladı. Dostlarını nikah 
merasimine davet ettikleri a'lla
şıldı. 

MİLYARDER VE FAKİR 
Karı ve koca, o gündenberi 

North Sudley sokağında üç odalı 
bir apartımanda oturuyorlar. M. 

Funten her sabah aınel~, 
raber işine gider. Arka>' 
ma eski bir kostüm var~ 
bir binaya, arka kapıSI'' 
rer. Kimseye görünm•0 

riyet bürosuna gider. I~ 
içindir ki dört beş kişıoı' 
büyük patronun geJdipl 
tiğini gören olmaz. 

Bazan babasından k 
yi ziyarete gider. ŞiJ!l' 
uçuncü mevkie biner. 
uzun olduğu için yanırıl' 
sarılı bir sandüviç aJıı'· 
Lokanta vagonuna gitJ!l 
mez. 

Bu suretle Sör JohJ1 
içinde, babasından kalll 
bir misli arttırmaya Jll6 

muştur. 

İktisada riayet etmek11 

para aşığı değildir. 

zenginlikten nefret ede' 
der olmakla beraber f ~ 
şamaktan zevk alır. J{J 

tevazi bir hayat yaşar. 
Zemin katı: Harici kapı antresi'rı

den geçilen ve bir sofa üzerinde ı, tanbul 3 üncü icra memurluğun-
bir odadan ibarettir. dan: 

Birfuci kat: Katlara çıkan mer- Mukeddema Beyoğlunda Pangal- ·Mut;;;-ı. ::-ahedeııil' 
diven sahanlığı üzerinde sokak ta- tıra Bi'lezikçi sokağında 77/2 No. ğu tasrih edilmiyor.fa~' 
rafına şahnişli bir oda ile diğer aa mukim iken halen ikametgi'ıhı zor değildir. Görülüyor 
küçük bir odadan ibarettir. meçhul bulunan Necati Gülkayaya: ya, Çinin şu ve bu parÇ 

İkinci kat: Bir sofa üzerinde bir Hikmet Jstündağ 1immetinde ala- ğil, tamamı için mücaıl 
hela ile iki küçük odayı ihtiva et- cağınız olan beş yüz on beş liranın tedir. Çünkü kendisilt 
mektedir. temini için borçlu aleyhine dairPmı- yapacak olan hükôııtel 

Üçüncü kat: Ufak bir koridor zin 38/268 sayılı dosya ile yaı.ımı:ı hakikatte Tokyo taraf• 
üzerinde bir oda ve döşemesine olduğunuz takibatı icraiyenin te- edilecek bir vali vazi)"' 
çinko kaplanarak mutfak gibi kul-! kemmülünü müteakip borçlunun masını istediği mey da' 
!anılan bir kısımdan müteşekkil _ı haciz ettirdiğiniz maa•ı üzerinde Fakat her askeri ;ı;ai 

Ankara 25 (Hususi muhabiri -
mizden)- Meşhur Fransız sine -
ma ve sahne artisti Harry Baurun 
reısliğinde, Komedi Fransez'e men
sub 18 artistten mürekkep bir ti
yatro heyeti 15 son teşrinde A'1-
karaya gelerek Halkevinde üç 
temsil verecektir. Çevirdiği gü -
zel filimler dolayısile her yerde 
olduğu gibi memleketimizde ve 
Ankarada da çok tanınan ve sevi
len bu artistin halkımız tarafın -
dan büyük bir rağbet göreceği 
şüphesizdir. 

Bu fikirde olanlarla Japonyanm 
salahiyettar mahfilleri arasında 

Honk Konk'da müzakereler cere -
yan etmektedir. Fakat bu müza

kereler tammaile iptidai mahi -
yette ve karşılıklı fikir teatisin -
den ibaret bulunmaktadır. 

Fakat Londra bunların tama -
mile geriye çekilmesini bekleme
den Roma paktını meriyete koy -
mayı kabul etmiştir. Çünkü Çem
berlayn, Mussolininin ilk fırsatta 
bütün İtalyanları İspanyadan geri 
çekeceğine tamami le kani olmuş

Ticarethanemiz eskisi gibi kürk 
mantolarını 10 sene garanti ve dir. Bu kısımdan dayama merdi _ İstanbul ikinci icra dairesinin 37/ ra mütareke ve sulh 

venle çatıya çıkılır. Çatıda taras 4!66 numaralı dosyasile vaki bor - lifinde istical gösterdi~~ 
şeklinde kullanılan düz bir kısım cumdan dolayı mezkur icraca işti - lacak olursa, J aponYB'' • 
vardır. Ve zemini çinko çatının di- raken haczine karar \'erilmiş olma- deleyi kısa kesmeyi .. Çi.; 
ğer aksamı alaturka kiremit ile sına binaen bu hususta tarafınıza de arzu ettiğine hul<l'~ l:ı 
mesturdur. Binanın üçüncü katına tebliği icap eden ihbar varakası ha- Bu şıddetli arzunuıı fa 

Kat'i vaziyet bu hususta yapılan 
müdavelei efkur bittikten sonra 
anlaşılabilecektir. 

BİR MÜLAKAT 
Berlin 25 (A.A.) - Von Ribben

trop, dün öğleden sonra Berchtes
gaden'de Polonya sefirini kabul et
miştir. --------

Baş, Diş, Nezle, Grip Romatizma 
ne\'ralj i,kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser 
• • l c ıı:bı nda günde Uç kate alınabil ir.• • 

tur. 
Esasen Münihde yapılan ilk te

mas mücibince Avrupanın diğer 
bütün pürüzlü işlerinin süratle 
halledilebilmesi için Münih kon
feransına iştirak eden bu dört 
devletin tamamile biribirlNile an
laşmış olmaları iktıza etmektedir. 
Bu da ilkönce İtalya - İngiltere a
rasındaki muallak meselelerin ta
mamile halledilmesine vabestedir. 

İtalya - İngiltere anlaşmasını 
İtalya - Fra11sa müzakereleri takib 
edecektir. 

HARB BÜTÜN ŞİDDETİLE ay vade ile kefaletsiz olarak satıl-
DEV AM EDİYOR maktadır. Anadoludan ayni şeraitle 

Madrid 25 (A.A.) - Aranjuez _ sipariş kabul etmekteyiz. 

Madrid yolu civarında ve Cuesta 
de la Reina mıntakasında Fran -
kistler şiddetle taarruza geçmiş
ler anudane bir muharebeden son
ra geri nüskiirtülmüşlerdir. 

Mahmudpaşa Kürkçü Han içerisi 

BEYKO Telefon : 
21685 

kada_r olan harici duvarlar kargi'r- lı hazır ikametgahınıtı.n me~~,ııli - yok mudur? : 
dir. Uçüncü kat duvarları ile dahi- yeti hasebile muktezi tebligotın rn ,._ 
li bölmeler, döşemeler ve merdi- gün müddetle ilanen icras.na icra ----- • 1 
venler ahşaptır. İçinde elektrik ve, ~iıkimliğince ~arar verilmı~ ıoldı.ı - ~Ay 1 ,I .'- Jt 
terkos tesısatı vardır. Mesahası gundan mezkur ve hacza müste - Tram,ay şn ~etın 11 
27,20 metro murabbaıdır. nıt derece kararına karşı bir iti - pasoyu zayettıgımde ~ 

Gayri _menkul kendisine ihale 
0 

__ razmız varsa tarihi ilandan iti _ kartacağım. Eskisin'.
11 ~ 

lunan kımse derhal veya verilen baren yukarda yazılı müddet zar - tur. ~ 
mühlet içinde parayı vermezse fında dairemize bildirmeniz lüzu- - Fatih sulh üçüncıi ~ 
üı;tte bırakma kararı bozularak mu malfımunuz olmak ve bu bapta liğinden: 
kendisinden evvel en yüksek tek- tarafınıza tebliği icap eden ihbar Smatvada Millimüdııf 
liite bulunan kimseye arzetmiş ol- varakası tebliği makamına kaim bu- de 39 ~ayılı evde o!O 
duğu bedelle almağa razı olursa lunmak üzere keyfiyet beyan olu - Hayriyenin atehi şe)"~ı 
ona ... olm-~zsa veya bulunamazsa nur (38/268) bulunduğu anlaşıJınıŞ ' 
15 gun muddetle tekrar arttırmaya y d" · . . ·-- · tına alınarak ehliyeti 

1 

çıkarılarak en çok arttıranın üs - ~ate ınm~k. ıstıyenler l/ll~938 ı büyük og' lu Mchmed 1' 
tü d b k 1 . . . tarıhınden ıtıbaren daıremızın ı 

n e ıra ı ır. Ve ıkı ıhale ara - . 24/10/938 tarihinden 
sınd k" f k .. . . muayyen mahallınde asılı bulun-! · ~ a ı ar ve geçen gunler ıçın du 

1 
ak . ta ·inine karar ''crılfil 

"' 5 te h 1 . ru ac arttırma şartnamf'sıne ı-'"'~ ,,. n esap o unacak faız ve di-
351193 

.. jdan itirazı bulunan,... 
ğer masraflar ayrıca hükme hacet ve numaralı dosyasına mu-, "n i •inde mahkeıtle' 
kalmaksızın dalremizce esk1 alıcı- ;.:caatla ıcalp eden ıza~atı almış ve ~ma;asile müracaat\ 
dan tahsil olunur Dah f zl ogrenmış o acakları ılan olunur. 938ı ı . a a a ma- 111425 1 nur 

ta 

IJ 
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.. ,.OLUM ŞEMSIY 1 

1 
E AKINI HİKAYE 

TEL G R A F - 25 • ci Te~rin 1933 

(S ınd ııabHemlıden devam) 

arı·.>

. o. 
k•<' 

nekft 

'razan • ~ R A H _; I L' üyü~ Harbde Osmanlı donanmasının tmroz ve Mondros baskınlarile dönüşte NO 
y / - Mıdıllı nın batışını, Yavuzun yaralanarak düşman hava filolarının bomba yağmuru • 

Z altında Çanakkalede karaya oturıışunu anlatan deni.ı tefrikası..] 6 

Yine rivayete göre Singap·lrda 
kaplan pek çokmuş. Her sene ye
di, sekiz yüz yerliye saldırırlar. 
parçalarlarmış. Yerliler, kaplanla
ra karşı şemsiyelerle kendilerini 
müdafaa ederlermiş. Nasıl mı? 
Kaplanı görünce şemsiyelerinf 

şiddetle açıp kaparlar ve bu sade 
hareket, vahşi hayvanları kaçır -

faza edecek olan şemsiyenin zarif 
olması şarttır. Bir şemsiyenin za
rif olması için de güzel katlanma
sı, kılıfına konulması lazımdır. Fa
kat bu okadar kolay bir şey de -
ğildir. Şemsiye katlamak adeta 
bir san'a:ttır. 

Bir yaz öğlesirıde .. 
(' tlncll a.ahileden devam) 

yaklarım yerden kesildi sandım .. 
Fıkırdıyarak: 

lumun biri derhal beline kaydL. 
O, kendisini büsbütün bırakmıştı~ 
Bütün kuvvetimle bu emsalsiz 
vücudü kucakladım; günlerce su
suz kalmış bir çöl yolcusu gibi du
daklarımı dudaklarına yapıştır -
dun .. Kendimi kaybediyorum. San
ki başka bir iileme uçuyorum .. 

nfoo· 
~i zi. 
1a»D. 
~üt ' 
!1 h<"' 
i• Y' 

Baskını Y ~vuz'la. l\1iclilli'niıı 
karar verildi yapmalarına maya kafi gelirmiş!. .. 

Şemsiye, müsalemetkarane e
mellerin ve fikirlerin, metanet, 
soğuk karılılığın senboli ve müda
faa aleti olmakla beraber yağ -
mura karşı da en güzel bir muha

Bunun için şemsiyenizi ufki tu
tunuz, yavaşça sallayınız, kıvrım
ları düzelsin. Şemsiyenin sapını 

ve tellerinin uçları sağ elı'nizle tu
tunuz, sol elinizle de üç tarafın -
dan sonra sağ elinizle kıvrımları 
düzgün gelmek şartile ve yalnız 

- Hiçbir yere gitmiyorum .. de
di .. Haydi siz beni bir yere götü
rünüz .. 

İşte bu hem güzel, hem de fena!. 
İyi tarafını bırakalun .. Fena ta -
rafı nereye götürmeli? ı .. 

i; ~' Destroye,. filotillası kıymeti harbiyesi kalmıgan · bir tarafa doğru çevirmeye baş -
layınız. Ve iyice katladıktan son
ra da kılıfına koyunuz. Bir bas -
ton gibi kullanınız. 

Uzun uzun düşündüğümü gö -
rünce imdadıma yetişti: 

Kuş cıvıltıları .. Kuş cıvıltıları .. 

* Kuş cıvıltıları .. Kuş cıvıltıları .. ~ w 

muhriblerden müteşekkildi - Gerçi bize uygun bir yer de
ğil amma, bu sıcakta orada ancak 
uyuyanlar bulunur. Parka gidelim. 
Bir köşede rahat rahat konuşu -
ruz .. 

Gözümü çabucak açtım .. 

Yaver b' d k' 

1 

'"~·: ço!!-

faza vasıtasıdır. 

imtidadınca 33 senelik büyük bir Bazıları şemsiyeden hoşlanmaz-
Ne!. Yatağımdayım yahu?. Tek

rar gözümü yumdum. Ne gezer! 
Uyumuşum işte .. İster inan, ister 
inanma! 

ılı•~" 
esk' 
İsP' 
ıa ,.ı 

l'a 
1
. ır a ıka kayboldu; son-

e 1nde bi - - -raf Oldu " r yıgın kagıt ve fotoğ-
Ya gu halde tekrar Paşoviçin 

nına geldi· · • bu 1 ' amıralı selamlarken 
n arı da ona uzattı: 
- Buyurun amiralim' 
- Hav · tııu? a raporlarının hepsi bu 

yarar destroyerlerinden dört ta -
nesi harekete ·iştirak edecek! esaret devresini Halicde, demri ü

Bu karar kabul edildikten sonra serinde uyuklamakla geçiren bu 

lar, şemsiye taşımayı sevmezler. 
Şıklığa halel verdiğini söylerler. 
Manasız bir iddia ... bir randevü -

.iş, Yavuzla Midilliye refakat e- hurda materyal ancak böyle, Türk 
decek destroyerlerin seçilmesine denizcileri gibi fevkalade yaradı- ye, uzun tüylü bir fino köpeği gi-

g
eldi. lışta bulunan personelin elinde iş bi sırsıklam ve şekli değişmiş bir 

şapka i~e gelmek daha mı şık! ... 
O lı d d t 

görebilirdi... İ 
sınan onanmasının es ro • Mademki ngiliz dostlarunız 

- E t Fakat bu sefer hazır !anan bas-ve amiral! yer filotillası esas itibarile hiç de şemsiyeyi şıklık icabatından ad -
- Pek · kın, materyal itibarile de fevka- k 

-

ıyi, beni yalnız bırakın! kıymeti harbiyesi kalınıyan eski dediyorlar, şemsiyesiz sokağa çı -
ladelik isteyen bir hareketti... 1 b k b \ d ······ tip ve bakımsız tarpido muhrib • mıyor ar, unu biz de a u e e-

ŞEMSİYENİN BÜYÜKLÜGÜ, 
ŞEKLİ VE RENGİ - . Tum Pus. 
denilen o küçücük şemsiyeler mo
dası geçti ve pek te iyi oldu. Zira 
bunlar hiçte pratik değildi. Yeni 
şemsiyelerin kutru biraz büyükçe, 
sapları da uzunca. Bu senenin 
yüksek şapkalar modası şemsiye
lerin saplarının uzamasına vesile 
oldu. 

Yaver kam d 1 d kk Binaenaleyh münakaşa bu nok- mez miyiz? Elbiselerimizi, şapka-
Şovjç tekra ara an çıkınca Pa - erin en müteşe ildi... Bunlar, t Bu şapkaları, şekillerinin aca-

r masas b h ili ih aya gelince fortrakta amiralden larıınızı yağmurdan muhafaza 
ti bi ının aşına geç- mu te · tar !erde muhtelif mem- ·· d iplig- ine rag" men takdis edelim. ' raz eweı a t - musaa e isteyen Basra destroyeri etmiş, sıhhatimizi de korumuş ol-
lıyan h . Ç ıgı masayı kap - leketlerin deniz tezgahlarında ya- ·· .. R k b k çu··nku" şemsı·yelerın· du·· zelmesın· e 

arıtayı t 1 suvarısı ıza aptan u no taya maz mıyız• 
ğıdı ald . op adı; kalemi ka- .Pılınışlar; Alman, Fransız, İtal- temas ettı· .. · · ·· faydaları oldu. · ı Başkuma d kilin" • Fakat, şemsiyenin cidden cşık 
ıstediğ' '· n an ve m yan tiplerinde sefinelerdi.. Kısa saplı şemsiyeler artık ya 
Jlro. .1 _(lmroz-Mondros baskını) - Arkadaşlar; çok cür'etkar bir ve zarif. alınası için iyi muhafa-

Jesını rapo. h r _ Yapıldıkları memleket donan _ harekete başlarken bunun yapılıp za edilmesi şarttır. sak, turfa ... Zira kolu havaya kal-
koyu]d r a ınde yazmaga malarında uzun müddet hız' met dırm:ık lazım geliyordu. Bu da u. yapılamıyacağından evvel eldeki Bunun için de biraz dikkat ve 
Goceyarısı k d gördükten sonra tekaüdlük sıra- vasıtaların bu işe nekadar uyar bilgi ister: insan azahmet veriyor, yoruyor-

lışına . na a ar süren bu ça- . du. Pratik olmak için şemsiye a-
ı. , amıralin ·· ·· d b larında Osmanlı imparatorluğun- olduğunu hesab etmek lazım gel- EVİNİZE GELDİGİNİZ ZA • 
".lğıd onun e ir yığın çıldığı zaman kol düz bir zaviye 
tin meydana getirmiş; sahifele- ca satın alınmışlar; İtalyan ve Bal- diğini hepinizin benden iyi takdir MAN ... Şemsiyeniz ıslak ise, sa-
" ,_arasına gömülen Paşov·ç an kan harblerine iştirak etmişler,· edeceği şüphesizdir Yavuzla Mi - pı aşağı gelmek üzere bir müddet teşkil etmelidir. 
'ao. saat (3) d • ı - dilli. gı'bı· iki' yüksek kabilı'yetll Açık renkler evvelce gu" nes.te · e ogr b't" artık, yapıldıkları zamandaki sü- mutfakta veya banyo salonunda 
tıp alt . u raporu ı ı- kullanılan şemsiyelere mahsus 

ına ımzay b b ·ı t k b'l kruvazöre ilhak edilecek destro - bırakınız, suları aksın, en iyisi 
İınz ı asa ı mişti. ra ve manevra a ı iyetini kay - idi. Şimdi yağmur şemsiyelerine 

"tııir -~dan sonra tarihi de koyan betmiş çürük çarık teknelerdi yerlerin sürat itibarile olsun, ma- musluk altındaki tenekeye bıralt- )1 de tesmil edildi. Siyah, koyu veya 
deki a Yaverini çağırttı ... Elin • bunlar... nevra kabiliyeti bakımından ol - maktır. Biraz sonra açınız, ku- • 

zarfı ona verdı·· sun hiç olmazsa onlara yakın bir rusun. İyice kuruduktan, ve nem açık lacivert, açık yeşil, cam gö-
- "l · Uzun zaman kullanılışın bun - b g" · kı b · ku tete " .. • dedi.. Bunu şım· dı· neza _ kabiliyette bulunmaları icab eder. kalınadıklan sonra kapar, kaldı- e ı, rmızı, sarı an er rengı -

lamı (1) tarbinlerinde meydana ma 1 d 1 · ı k gotür N"b t Muhterem amiralimizin de peka- rırsınız. Böyle yapmazsanız •em- ş ar an yapı an şemsıye er pe 
Ver .. " · 0 e çi erkanıharbine getirdigı" · aşınmalar, ne tamı·rle ne • d T b'' lb' '- ·1 tir: · •anına şöyle bir tezkere iliş- la bildikleri gibi destroyer filo - siyenin demir aksamı paslanır, ve mo a... a 11 e ısenu.ı rengı e 

de değiştirmekle yerlne getirile- tillamızda bu ayada tek sefine buna dokunan kumaş bozulur, imtizaç etmek şartile ... 
Balıı: bilirdi. Ş · 1 · 

Yol da az değil ki!. Yanımda 
bir tramvay parası bile yok .. Ses 
çıkarmadım .. O, gideceğimiz yeri 
pek emniyetli görmediğimi zanne
derek beni ikna etti: 

- Hava çok sıcak! Bir tek uya
nık adama raslarnıyacağız .. Me -
rak etmeyiniz .. 

- Peki .. demekten gayri çore 
var mı? 

Biz; yirmi dakika yol teptikten 
sonra parka ulaştık .. Bu ne mü
kemmel kız yahu! Tramvaya bin
meği teklif biJe etmedi.. Allah ba
na acımış olacak.. Yoksa, rezil ol
muş gitmiştim .. 

Hakikaten herkes uykuda .. Her 
kanepenin überinde bir rüya alemi 
kurulmuş .. Biz, hayabana benzer 
bir yolcağıza saptık .. Oturacak mü
nasib bir yer arayarak beş dakika 
kadaı· yürüdük.. 

Nihayet istediğimiz gibi bir aşk 
yuvası bulduk .. O, yorgun argın 
kendisini çimenlerin üzerine attı. 
Ben de yanına çöktüm .. Gözlerin
de baygın ve davetkar bir bakış 
vardı .. Ben de davete hazır bir hal
de idim. Şu var ki, daha tanışalı 
yarım Sllat olmamıştı .. 

Dışarıda, kafesinde kanaryem 
coşmuş .. demindenberi onun se -
sini işitiyormuşum ... Yataktan in
mek mecburiyetinde kaldım. Saat 
de bu anda dördü vuruyordu. Dı -
şarıay çıktım .. Muslukta yüzümü 
yıkarken söyleniyorum: 

- Kızı kaybettiğime mi yana -
yun? Gündüz uykusunun bana da 
gelmesine mi sevineyim? Önü -
müzde uzun bir yaz vardır .. Ku -
rulanırken de şöyle mırıldanıyo -
rum: 

- Bana aşk yasak! Aradığım 
sevgi ancak hayalimde imkan sa
hasına geçiyor. Böyle maddi olan
larına ise rüyada rastlamağa baş
ladım .. Anlaşılan hayatm zevkini 
hulya ile rüyada çıkarmakla öm -
rümü tüketeceğim .. 

Kabahat kinıde acaba? Ben de 
mi yoksa? .. Her halde bende ola
cak! 

Bu sırada ayak gürültülerile ka
rışıf bir cıvıltı peyda oldu .. Üçün
cü kattakilerin kızile, dördüncü _ 
dekilerin oğlu yukaı·ı çıkıyorlardı. 
Ben, kabahatliyi aramakla meş -
gi.ilken aklıma bir şey geldi: hask iye nezareti celilesine bile mevcud değildir. Bu sebeble çürür. Şemsiye de kullanılmıya • emsıye erm sapları her şekil-

s>' tasvil,· Unıandanhk vekaletinin Yavuzla Midillinin seyir süratleri yapılacak baskını yalnız Yavuzla cak hale gelir. ' de, ve her stilde yapılabilir. Yal 
, r •no arzcd"l k .. ile bunlarınkinin arasında dağ - Midillinin yapmaları en doğru bir ÇAMUR LEKELERİ - Üzerin- mz, spor elbiselerile taşınan şem-

- Adam sen de ... Sürat asrında-
yız ... 

Dördüncü kattakiler taşınalı üç 
ay olmuştu; bir iki yıldır burada 
idik; üçüncü kattakiler ise bir bu
çuk senedir .. Kız çok güzel.. Ço
cuk ise pek yüzüne bakılacak gibi 
değil amma!. .. 

v' •ağ•rıııı 1 me uzere yapa- lar kadar farklar vardı... · 1 · 1 
51

rJ hzıJa deniz baskını hakkında hareket olacaktır. Yok, ısrar edi- de çamur lekesi bulunan şemsi - sıye erın sap arı, blr daire teşkil 
erı! lıaritan rapor ve buna miiteferri Gerçi, bu harbin Boğaz muha - lir de: yeleri fırça ile temizlemeye kalk- edecek gibi eğri olmalıdıı· Bu çok 
Jıtl '"'•d·ı,"e fotografiler melfufen rebelerinde İngilizlerin (Golyat) - İlle dört destroyer ilhak etli- mamalı . Bu, şemsiyenin ipekli ve- pratil<tir. Kolayca bileğe takıla 
. 0(. ll!ıı 

8
'.. niştir. Muktazi muamele _ gibi birinci sınıf hattı harb gemile- lecek. ya yünlü kumaşlarının artmaçla- bilir. Bu gibi şemsiyelerin sapla-

·jlll ~atıe Ynpılması babında.. rini hücwnla batıran Muaveneti Denilirse, bana öyle geliyor ki rını söker, evvela bırakınız, ça _ rını deriden yapıyorlar. Timsah 
on.1nına kumandanı Amiral Milliye kendisine düşen 0 vazi _ bu mülhak gemiler iki büyük se- murları iyice kurusun. Sonra bir veya kertenkele derisinden yapı-

l'a" Paşoviç... feyi yapmış, hatta fazlasile ikmal fineye yardımdan ziyade hareket- bardağa biraz su, biraz da amon -ı lanları da biraz pahalı, fakat çok 
t•tııa er aıniralin so··ylediklerı·m· t · t• F k b 1 . . b 1 d k .. yak koyunuz. Bir paçavra veya şık oluyor. • ın e mış ı... a at, u hücumda, ge- erını un ara uy uramama yu-
d 

en yapt t fanile parçasını bu suya batırınız Son zamanlarda Amerikalılar 
aıı. a ı, saa 4 de Yavuz- minin fevkaladeliği değil, onu sevk zünden onlara engel olacaklar, sıtııpaYrı\an bot, emır· zabı·ıı·nı· Ka- lekeleri siliniz ve şemsiyeyi açık yeni bir moda çıkardılar. Nerede 

Ve derhal üzerine eğildim: 
- Ne kadar güzelsiniz .. 
Bir gülümsedi .. Bu gülümseyiş 

değil, bir hücumdu .. Ben teslim 
bayrağını pek çabuk çektim. 

- Dizime yatsanıza .. Başınız ağ
rıyacak yerde .. 

Ve ona meydan bırakmadan ba
şını ellerimin arasına alarak onu 
yerden biraz kaldırdım .. Fakat ko-

Sesler işitilmez oldu .. 
Ben, hfila düşünüyorum, ve ka

bahatli aramaktayım .. Lakin, ka
bahat samur kürk olmuş da, yine 
kimseye beyendirernemiş kendi 
sini!..• 

,, Şaya nezarete .. t .. d.. e en suvarısı ıza ap - olarak kurutunuz. ıse mem eketimize de gelir. Şef ve idare d ·· · . R k kendileri onlardan yardım gör - 1 · 1 
•ııvu d go ur u... tanla mu··rettebatının h ·k 1• mek mecburiyetini hissedecek - · · f f ıı · 1 · 1 z a 

0 
b arı u a - IPEK ŞEMSIYELERİ YENİ _ a pencere şemsıye er ... Rüz - Istanbul 4 cü icra memurlugun" - u 

arıııştı... gece ir faaliyet baş- lerdir. m IJıiYen Sabah olmasını bekliye- deliği bir zafer kazanmıştı. LEŞTİRMEK İÇN _ Şemsiyeyi a- garlı veya yağmurlu havalarda dan: 

1
, •erı·ı". n ~tal, geceden Yavuzdan Ve ... Abdülhamldin saltanatı Rıza kaptan, sözlerine nihayet çınız, koyuca bir çay kayna tınız, şemsiyeyi fazlaca eğmek mecbu umi Harb 

nasıl bitmişi i? 
,. verir vermez, fortrakta bir mı • k'' ük' b' riv .. eti hasıl oldu mu, insan a··nu··nu·· Evvelce gümrük idaresine ait 3 

ıl' \' a.. lŞaretıe gemi süvarilerini --------- ve uç ır sünger parçası ile 1 k .k ı it'b•Uza davet et . t 5 t (1) Tarbin gemilerin buhar ma- rıltı meydana geldi.. kumaşını iyice siliniz. Açık ola - görmez. Ya şuna ve buna çarpar. numara ı vapurun serçar çısı ı en 
11 1 aten mış, saa en kinelerine verilen isimdir. R. Y. rak kurutunuz. Ya da çukura batar. Amerikalılar halen adresi meçhul bulunan Halile: 

t&baha k toplanan forturak (1) (Devamı var) İstanbul Maliye Muhakemat Mil-
ada ·· ZARİF BİR ŞEMSİYE SAHİBİ bunu düşünmüşler, pencereli şem 

it A.tııir 1 " r surmüştü... .. u İÇİN siyeleri icat etmişler. Büsbütün dürlüğü vekili avukat Karni Nazun 
2" deıı aoı ," <aşoviçin baskını izah e l OLlVı.rın. · - Hava bozuk ol- Dilman dairemize müracaatla Sul-

, > ' k 

1
. ·dugu" zaman muti k · ı şeffaf kumaştan yapsalardı daha ik dul b k ı '-~ Uz . ·" undan sonra bu mev- SİaD b U J B J d • • •} " } ' a ·a şemsıye a - tı:nahmet birinci sulh hukuk mah- r an or arı aş umandanlari 

~ t~rJ;; ~~kın.de durulmuş·, herkes hır· e e 1yeSJ 1 an arJ malıdır. Fakat, bütün gün eliniz- iyi olmaz mı iyi?. Falrat, herşey k . . 24/5/937 'hl Mareşal Foş'un emri altına veril-~ <ı d b 1 k birden akla gelmez ki... emesımn tarı i ve 936/ 
9 )U ŞekiJ ır ?rtaya atmış; nihayet ı aı.-.~"'."'0:-iiiiiiiiii=.'"':'iiiii .... ...., ....... ..., ........ .._,... .............. _....__. ....... .._ .... -!I e u unaca , yağmur yağdığı za- 1201 sayılı iliimına müsteniden 30 mişlerdi. Bu Fransız kumandanı 

et de hır ha k k r man şapkanızı, elbisenizi muha- / BEDİ GÜNDÜZ bu suretle bu'' tun·· İng·ı· Am · tııek ·· s ın uvveti teşkil Belediye motörlü nakil vasıtalarına lüzumu olan ve hepsine 26.000 · liranın 11/3/934 tarihinden itiba- ı ız, erı-ııı· uzere şö 1 . ""===--===._.,,,,,,,,.,....,~,.... ..... ~...;============="""' kan ve Fransız orduları kuman • ışti: Y ece karar veni- lira bedel tahmin edilen muhtelif eb'atta 394 tane dış ve 400 tane iç lils- ren % 5 faiz ve % 10 ücreti veka-
1'a1r ı·k k ı fl ks'l 8 ı · R • h Jet ve 1001 kuruş masarifi mubake- danlığını ele alarak kat'i galibi • 

b Uz, midili· . . . ı apaı zara e ıtmeye konulmuştur. Eksiltme 7/11/938 Pazartesi er ın oma mı verı" ·ı yetiteminetmişbulunuyordu.0-askın ı, esas ıtıbar t! P bu .. .. . • .. • ırıe ı e icra masraflarının tahsili 
dıtııcı ~1Yapacaklar ... Bunlara yar- gunu saat 15 te Daımı Encumende yapılacaktır. İstekliler 2490 sayılı zımnında dairemizin 93713251 sayılı nun için Almanlarla mütarekeyi-

arak da donanmanın en işe kanunda yazılı vesıka ve 1950 liralık ilk teminat makbuz veya mektu- (4 ilne;i ,,,.hifeden devam) lıyor ki İtalyan mehafili bir ta- dosyasile takib talebinde bulunmuş de o yapacaktı. O zamanlar Fran-

ko~) Forturak· Harb . ti . b~e beraber teklif mektuplarını havi kapalı zarflarını yukarda yazılı mi mahiyetteki Informazione dip- tarftan Berlin _Roma mihverinin Vl" dairemizce tanzim edilip adre- sanın başında Cumhurreisi olarak 

ı ~inak .. · vazıye nı gunde, saat 14 de kadar Daimi Encümene vermelidirler. Bu saatten sinize gönderilen 937/3251 sayılı ic- Puankare, Başvekil ve Harbiye 
°"'- uzere yapıl b lomatika mecmuası şu son tak _ sağlamlıgı" ndan bahsederek Al - Nazırı olarak Klem•~··o bu' .. u,·,u 
-p"'ntı . an su ay sonra verilecek zarflar kabul olunmaz. ra emri arkasına mübaşiri ve ma- ~ 

I
......_ --.... en-ır. _ R. Y. ••• (B.) (7784) simden sonra ne kaldı ise Çekle- manya ile İtalyanın birbirlerine halli yordu. Fransız ordusu da nıülle-~ polisi tarafından verilen meş-

ı 
rin bulunduğu yerler tamamile. son derece lazım olduklarını söy- h tta ik 'h fiklerin ordularile beraber Va • ru a ametga mızın meçhul bu-

A D Y Ol S 
müstakil bir devlet olarak kal - !erken diğer taraftan da Çekos • fondug"u anlaşılmış oldugun" dan ı·cra reşal Foş'un idaresinde idi. &ı -

. ....._Sa ,. .. . enelik mkiru. haa
8
,mmen JJk teminat ~ ması lazım geldiği hakkındaki İ- lovakyanın büsbütün Alman nü- emrinin tarafınıza bir ay müddetle gün bu adamların üçü de çoktan 

S 
at ı8.30 Dan . . . Buyukada Altınordu caddesi soka· 

120 9 
talyan ııoktai nazarını ileri sür - fuz ve tesiri altında kalmaması ci- ilanen tebliğine karar verilmiştir. ölmüş bulunuyor. Her birinin yaz-

aat ı 9 s ınusikısı - d 
389 

bb mektedir. Böyle manalı neşriyat hetine çok ehemmiyet veriyor • İJa'n · t ·1ı· mış, bırakmış olduğu ayrı ayrı 
li'Ik .OO Konf ·. .. .. gın a metre mura aı arsa. ın neşrı arı ınden itibaren 30 hat tı dı k. h . d ~ ev· erans: Emınonu Ü k .. d • . siyasi mehafilin son derece na - !ar ve Almanyanın buna muvaf- ·· · · d b ıra var r ı epsı e mühim tııi li: ı naınına Sab h t . R s u arda Selmanaga mahallesınde 54 4,05 gun ıçın e orcu ödemeniz; tetkik bir rol oynadıkları vekayiin he _ 
~. d Y.ilp og· ıu D'o e ta(Ha tın . ah. - Karacaahmet caddesi sokag-ında 79- zarı dikkatini celbedecek mahi - :fak olmamasını istiyorlar. Onun merciinden veya temyiz veya iadel "' ç n Ik ç·· k sabını kendi noktai nazarlarına 

S 
aır). a şırı- 81 numaralı dükkAn. yettedir. un ü bugünkü Çekos- için İtalyanlar bir taraftan da Ma n•uhakeme yolile aid olduğu mah-a t k h göre okuyucularına ve tarihe bu 

t 'a 19 30 İ . lova yanın yeni ududlan dahi- caristanın davasına müzaheret et- keınedeıı icranın geri bıı·akılmasına 
<ıtııfında. ..ncı ve arkadaşları Yukarda semti, senelik muhammen kiraları yazılı Arsa ve dükk!n !inde müstakil olarak kalması lii- suretle vermek lüzumunu duy -Şark 

1 
n Turk mu 'k' . . . .. mek suretile Macarları da Roma- dair bir karar getirmedikçe cebri muşlardır. 

S 
ı arı. sı ısı ve halk ayrı ayf! kıraya verı. imek uzere açık artırmaya konulmu•tur. Şartna- zım geleceğini Romanın ileri sür- k icra yapılacağı ve vine bumu··ddet a • nın no tai nazarına çekmeyi dü- , · Yirmi Ik' 

2o at 19.55 Bo h . meleri Levazım Müdürlüğünde görülebilir: İstekliler hizalarında göste- mesinden anlaşılıyor: Eğer bu içinde mal beyanında bulunmanız sene evve ı mühim ve-.oo C rsa aberlerı. . . . . d 1 b d ! 1 şünmüşlerdir. kayide rol oynamış olanların bi-
ı.11 t eınaı Kamı·ı rılen ilk temınat makbuz veya mektubile beraber 7/11/938 Pazartesi ev et un an sonra ta yanın is- V(. bulunmazsanız hapisle tazyik o-
h 

arar ve arkadaş d. · ·b· b' r ·k k Bütün bu neşriyattan çıkan ne- 1 rinci derecesinde bulunanlardan 
•Ik s kından Türk mus'·"-·· - günü saat 14 buçukta Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B. (7786) te ığı gı 1 ır po ıtı a ta ip ~e- unacağınız ve hakikate muhalif be- biri de ı· ngı'lı"z Başvekı'lı· Loı'd 
S .ar ıları "-">il ve! cek olursa Romaııın her suretle tice şu oluyor: yanatta bulunursanız hapisle ceza- C im 

aat 20 4 · 1 İtalyanlar O t A · 1 orc o uştu. O bugun·· sağdır ve s O A · müzaheretinden emin olabilir de- - r a vrupa !.i- "ndırılacağınız tebliğ makamına 
\ %t 20 

47 
Öıans haberler{ · lerinde seyirci kalmak istemiyor- k · yirmi sene evvel çalıştıgı, müna-

•rarı · ıner R l Beherı·nı·ı1 muham- mek istiyorlar. Italyan mehafili aım olmak üzere 30 gün müddetle k t ndan ıza Doğrul ık! • lar; · aşa e tiği, beraber bulunduğu 
Sa•t 

21 00
arapça sa··yıev. meıı bedeli artık aç an açıga anlatmak is- ıera emri tarafınıza ililn olunur. d 1 t d 1 • 2 B l' R ev e a am arı hakkında bugün 

1 
· Saat ay . . tiyorlar ki eğer Romanın müza - - er ın - oma mihveri bo- 937 /3251 

- ftos · . aıı. Orkestra· Kuru~ muhtelif fikirlerde bulunuyor. 
2 - ı:ı ını: Barbiye dö s ·ıı · 75 - Adet Çıralı kadron 4x6x8 boyunda 0,96 bereli olnıazsa bundan sonra Çe- zulmamakla beraber İtalya Orta Hele reis Vilson dünyadan gideli 

2t .~0 S O$c: İtoz mus evı a 300 _ , Beyaz tahta 4x 25 xl,50 • 0,70 koslovakya çok geçmeden Berli- Avrupada kendi politikasına uy- PARİS ve LONDRA'nw daha çok oldu. Eski İngiliz Baş_ 
::~;hdaıı ~~~k "e ar.k~daşları ta- 250 _ • , • 4x25x2,50 , 1,10 nin elinde kalmış olacak, istedi- gun olanları elde ederek bir mü- En son modellerine göre vekilinin, Versay muahedesini 

2 
''lar1. musıkisi ve halk 50 - , Kadron 6x3x4 , 0,30 ği istikliil de bir sözden ibaı·et bu- vazene temin etmeyi düşünüyor. BAYANLAR için biiyiik yapmış olan belli başlı devlet a-
2·10 lf 25. Paket Bağdadilik 4x2,5Xl,5 ı • 3,00 lunacaktır. Yok, eğer Çekoslo - ----.. --·------- damları için neler söylediği de an-

22·13 F' ava raporu. vakya Berlin - Roma mihve;.i a- ZAYİ_ Nüfus tezkeremi ve as_ ş k !atılacaktır. Loid Corc Versay 
lıyetın bası\ saz heyet·· 

1
. . Bahçeler Müdürlüğüne lüzumu olup mikdar, cins ve muhammen ap a meşherı• S •e ark d ı. brahım . . rasında bir müvazene tesis edecek keri vesikamı kaybettim. Yenilerini muahedesinden bahsediyor. F'akat 

mı •.at 22.so S a aşları tarafından. bedeli yukarda yazılı bulunan kereste açık . eksıltmeye konulmuştur surette bir politika takib ederse 0 ç..kartacağımdan zayilerin hükmü o muahede hazırlanmadan evvel 

23
'1un Progr on haberler ve ert . Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 sayılı zaman istiklalini korumuş olacak- yoktur. Almanlaı;.ın mütarekeyi akdetmek 
.Oo S anıı. esı . . . Gayet ucuz fiatlarla BAKER 

S
011 

•at ayarı İ . kanunda yazılı vesıka, ve 48 lira 52 kuruşluk ılk temınat makbuz veya tır. Develi kazası Sasun karyesinden MAC.AZALAIUNDA ŞAPKA için Foş'un karşısına yolladıkları 
' stıkJaJ maı·şı. mektubile beraber 1/11/938 Salı günü saat 14 buçukta Daimi Eııciimen- Romada bulunan Avrupalı mu- Bazvada oğullarından 323 doğum- dairesinde satılmaktadır. murahhasları nasıl intihab ettık-

de bulunmalıdırlaı". ------~(B~.)'_l_(7~5~5:9~) ~~~l_"h=a~bı:'r~le=r~in~y~a=zı:l:ar~ı:n:d:an~ş:u~a=n~l=a~şı:-~---...:lu~A:l~i~o~ğ~lu~B:e:k:ir:... __ J~~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~...!le~r_:i:m~ese~le~s~i~v~ar~dırl'.:.~B!u;n~u~y~a=r~ın~---~ 1 ki cSon Telgraf. yazacaktır. 

(5 inci sahifeden devam) 



- . . 
~ -- --- ---

.................................... 
Sabah, öğle ve akıam her yemekten S$nra 

/ Sultanahmet birinci sulh hukuk 
hakimliğinden: 

Hazine narmna İstanbul Maliye 
Muhakemat Müdürlüğü tarafından 

Marpuççularda Lüleci hanında 2 

numarada İsak aleyhine, satış işleri 

müdürlüğünce açık arttırmaya çı

karılan 1844 kilo 250 gram muhtelif 

e§yanın 232 lira bedelle müddei -

aleyh üzerine ihalei kat'iyesi icra 

edilmiş olduğu halde bedelini vere

Baş ağrısı, Diş ağrıs 
Telsiz Cihazları Satın Alınacak 

Diş macunife fırçalamalısınız ... 

Gemilerimizdeki telsiz cihazları 1940 senesi iptidasına kadar, Mil

letlerarası telsiz, telgraf mukavele ve nizamnamesi ve 3222 numa

ralı kanun hükümlerine uyacak surette tebdil olunacağından yirmi 

bir aded telsiz cihazı satın alınacaktır. 

Cihazlara aid şartname ve sair mallımat Materyel Müdürlüğü

müzden hergün parasız alınabilir. Teklifler 31/11/938 tarihine ka

dar. Bankamız Materyel şubesine verilmiş bulunmalıdır. 

rek eşyayı kaldırmarmş olduğun -
dan ikinci ihalesi yapılarak arada 

Çünkü: istanbul p, T. T. Vilayet Müdürlüğünden: 
Bir defa fırçalanmakla dişler te- Son Telgraf gazetesinin 20/10/938 tarihli nüshasının altıncı sayfa-

mizlenmiŞ olmaz. Ağız guddelerinin sındaki posta sürücülüğü ilam 1/11/938 salı olacakken 2/11/938 salı o-
ve dahili uzuvların mütemadiyen a- !arak yazılmıştır. Düzeltiriz •7840• 

182 lira 50 kuruş fark hasıl olduğun

dan işbu farkın tahsili için açılan 

davada müddeialeyhin adresi bulu

namadığından ilanen yapılan teb- ve 
ligat üzerine cari duruşmasında: 

Müddeivekili tarafından ibraz olu-

lınan ecnebi maddeler, mikroplar,1,....-----------------------·---- nan mukaveledeki imzanın ehli vu-

bütün ıstırabları teskin ede 

GRIPIN 
yemek, içki, sigara ve sair dişlere, inhisarlar U. Müdürlüaündcnı j kuf marifetile istiktabına ve yevmi 
diş etlerine bin bir mikrop aşılar, a- o istiktabın 2/12/938 saat 14 de icra Bilhassa bunlara karşı müessirdir• 
rızalar husule getirir. Bunlar birike!'---·--------------------------

bjrike nihayet dişlerde r; me, et- Cinsi 

!erde iltihaplar başlar. , H< fela-

keti önlemek ve durdurmak lazım- Elektrik 
dır. 

Mikdarı 

22 adet 

Muhammen bedeli 
beheri tutarı 

L. K. L. K. 
70.- 1540.-

MevJkkat 
fe n:n:...tl 

L. K. 

Eksiltmenin 
. şekli saat\ 

115.50 Açık eksiltme 14 

sına ve tayin olunan günde müdei

aleyh gelmediği takdirde istiktab
t~n kaçınmış addedileceğinden ba

hisle muameleli gıyab kararının il§.- · 

İş başında, yanınızda bir kSi' 

Vaktinde ihtiyatı elden bırakmıya
rak di_şlerinizi sabah, öğle ve akşam 

her yemekten sanra 

motörü 
Ekletrik 5 > 200.- 1000.- 75.- Pazarlık 

nen tebliğine ve muhakemenin de 

14.30 2/12/938 saat 14 de icrasına karar· 

motörü verilmiş olduğundan tarihi teb -
1 - İdaremizin İzmir tütün 'fabrikası sigara makineleri için 22 adet liğden itibaren beş gün zarfında i

elektrik motörü ile taahhüdünü ifa etmiyen müteahhit hesabına Cibali tıraz edilmediği takdirde muhake

tütün fabrikası için 5 adet redüksiyonlu elektrik motörü şartnameleri meye kabul olunmıyacağınız gıyab 

mucibince ve hizalarında yazılı usullerle ayrı ayrı satın alınacaktır. kararı tebliği makamına kaim ol _ 

Bulundurmayı unutmayınız. 

Kalbi bozmaz, mMeyi ve böbrekleri yormaz. İcabında günde 3 i<İ 
alınabilir. İsmine dikkat, taklitleriıiden sakınınız ve Gripın yer 

başka bir marka verirlerse şiddetle reddediniz. 

II - Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hizalarında gös- ır.ak üzere ilan olunur. 
terilıniştir. (998/161) 

III - Eksiltme 9/XII/938 tarihine rastlayan Cuma günü hizaların-
İstanbul 4 cü icra memurluğun

~ 

Devlet Demlryolları ve Limanları 
ı,ıetme U. idaresi llinları ./ da yazılı saatlerde Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki alım 

komisyonunda yapılacaktır. dan: 
Evvelce Beşiktaşta Sedüstü Kara- Cumhuriyetin on beşinci yıldönümü münasebetile Birinciteştil' 

İstanbul Erkek Öğretmen Okulu 
Satınalma Komisyonu 

Başkanlığından: 

iV- Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alı
nabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fiatsız fenni teklif ve 
kataloglarını eksiltme gününden bir hafta evveline kadar İnhisar la; 

umum müdürlüğü tütün fabrikaları şubesine vermeleri ve tekliflerinin 
kabulünü mutazammın vesika almaları lazımdır. 

VI - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde % 7. f: 
güvenme paralarile birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri 

abalı sokak 4 numarada evde mu- ayının 28, 29, 30 ve 31 inci günlerinde ~anliyö ve halk ticaret biletıtl 
kim iken halen adresi meçhul bu- bazı hususi tarifelere tabi biletler hatiç olmak üzere satılacak bil' 

lunan Hüseyin Mehmede: bedelleri üzerinden % 20 tenzilat yapılacektır. 

İstanbul Maliye Muhakemat Mü- Fazla tafsilat için istasyonlara müracaat edilebilir. <4462• ' 

c\ürlüğü vekili avukat Karni Nazım 

Dilman dairemize müracaatla İs -
tanbul asliye ikinci hukuk mahke

rr;esinin 7 /6/937 tarihli ve 934/453 

;ayılı ilamına müsteniden 20 lira 

ücreti vekalet ve 1262 kuruş masa
rifi muhakemenin icra masraflarile 

birlikte tahsili zımnında dairemi -

'in 937 /2712 sayılı dosyasile takip 

alebinde bulunmuş ve dairemizce 

tanzim edilip adresinize gönderilen 

J37 /2712 sayılı icra emri arkasına 

mübaşiri ve mahalle polisi tarafın

dan verilen meşrulıatta ikametga· 
n ınızın meşhul bulunduğu anlaşıl

•nış olduğundan icra emrinin tara

..ınıza bir ay müddetle ilanen tebli
j i.ne k, \ r verilmiştir. 

-Muhammen bedeli 3481 lira olan 4 kalemden ibaret bezli Jiısti~ 
. . 

tum 3/11/938 perşembe günü saat 10,30 da Haydarpaşada gar bıo3· Okulumuz fç!n alınacak yıllık erzak ve sebzeye ait ilan bugünkü 
Cumhuriyet gar.ete&lndedir. c78lft> ilan olunur. c7856· 

Nevi Mikdarı 
Şekerci Hacı Beki r Müessesesinin 

Dı REÇELL Ri İstanbul başmü-
İftar aofralarırun başlıca zlnetidir. dürlüğü bina-

••• 
Mu ham men bedeli 

beheri tutarı 

L K. L. K. 

Muvakkat 
teminatı 

L. K. 

Eksiltmeoh 
şekli saatı 

TiUz bir itina ile hazırlanan b u reçellerden, bir kere tadanlar, sının kaldırım 1'85.65 89.03 Pazarlık 14 
ağızlarına ba11ka re çel almazlar... tamiri işi 

A 1.14 342.-
936.19 

27.65 A. eksilt. 14,30 
70.21 • 15 U O 

' 
H A C 1 l 

Etil eter 300 kilo B E K R Eczayi tıbbiye 46 kalem 

31 930.- 69.75 • 15,30 
Bahçekapı, Beyoğlu, Karaköy, Kadıköy. ı Çember rap-

i lm••••••••••••••••-•••••li tiyesi 3000 kilo İmla maki-

Çocuklara kuvvet, 
kudret, safilamhk, ne
t•ı ve gUzelllk verir. 
Annelere istirahat ta
mın eder. ismine dik· 
kat ediniz. 

nesi 2 adet 800.- 1600.- 120.- • 11 

1- İdaremizin İstanbul başmüdürlüğü binasının kaldırım tamiri 
işi şartnamesi mucibince satın alınacak (300) kilo etil eter, cins ve mik-

tarı listesinde yazılı 46 kalem eczayi tıbbiye nümunesine uygun olma!; İlanın neşri tarihinden itibaren 30 

şartile satın alınacak 3000 kilo çenber raptiyesi ve taahhüdünü ifa etmi- ~ün içinde borcu ödemeniz; te!l<..ik 

yen müteahhit hesabına şartnamesi mucibince yaptırılacak 2 adet ünla merciinden veya temyiz veya iadei 
makinesi yukarıda hizalarında yazılı usullerle ayrı ayrı eksiltmiye muhakeme yolile aid olduğu mah

konmuştur. 1'-emeden icranın geri bırakılmasına 

hilindeki komisyon tarafından açık eksiltme ile alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 261 lira 8 kuruşluk muvakkat ıe 

vermeleri ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme giioü 
tine kadar komisyona müracaatları lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyo~dan parasız olarak dağıtı!ıt' 
dır. (7551) 

PASTiL ANTiSEPTi~ 

ŞiRKETi HAYRIYEDENı 
II- Keşif ve muhammen bedellerile muvakkat teminatları hizala- oair bir karar getirmedikçe cebri 

rında gösterilmiştir. 
icra yapılacağı ve yine bumüddet 

III- Eksiltme 9/XI/938 tarihine raslıyan Çarşamba günü hizaların- i~inde mal beyanında bulunmanız 
da yazılı saatlerde Kabataşta Levazım ve Mübayaat şubesindeki Alım Cumhuriyetimizin 

15 ncl yıldönümü münasebetile 
1 - 28/10/938 Cuma günü sabahından başlıyarak 30/10/938 Pa

zar akşamına kadar cari olmak üzere bütün hatlarımızda 
tek bilet ücreti üzerinden yüzde elli tenzilatlı ücret tarifesi 
tatbik edilecektir 

2 - İşbu günlerimize mahsus olarak yüzde elli tenzilat üzerili
den istlyenlere azimet ve avdet biletleri de verilecektir. 

Seyrüsefer Tarifesinde Yapılan İlaveler: 
3 •• 28/10/938 Cuma günü : 

a - 80 ve 135 numaralı seferler yapılacaktır. 
b - 13,30 da Köprüden Harem ve Salacağa bir vapur kal

dırılacaktır. 

c - 58 No.lu sefer Beykozdan sonra fazla olarak Büyük
dereye uğrayacaktır. 

d - 127 No.lu sefer 12,45 de Büyükdereden hareketle fazla 
olarak Kandilliye uğrıyacaktır. 

e - 84 No.lu sefer fazla olarak Kavaklara uğrayacak ve 
157 No.lu sefer Kavaklardan hareket edecektir. 

komisyonunda yapılacaktır. ve bulunmazsanız hapisle tazyik o-
. h.nacağınız ve hakikate muhalif be-

IV- Keşıf şartname ve listeler parasız olarak her gün sözü geçen 
yanatta bulunursanız hapiste ceza

şubeden alınabileceği gibi çember raptiye nümunesi de görülebilir. 
İ h.ndırılacağmız tebliğ makamına 

V- steklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde % 7,5 
kaim olmak üzere 30 gün müddetle 

güvenme paralarile birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri 
icra emri tarafınıza ilan olunur. 

ılan olunur. (7733) 

Viyanarırn meşhur 

P. ve G. HABIG 

(937 /2712) 

İstanbul dördüncü icra memur -
luğundan: 

Evvelce Taksimde Sakızağacı 
100 No. lı evde mukim iken halen 

adresi meçhul bulunan Semiha: 
İstanbul maliye muhakemat mü

cürlüğü vekili avukat Karni Nazım 

Dilman dairemize müracaatla 24/ 

5/936 tarihli senede müsteniden 1685 

kuruşun masarifi icraiye ve yüzde 
beş faiz ve yüzde on ücreti veka-

Markalarının yeni gelen !etle birlikte tahsili zımnında daire-

4 •• 30/10/938 Pazar günü: son m0 dellerini en güç mizin 937/3261 sayılı dosyasile ta-
Pazar günü adi günler tarifesi tatbik edilecekti'r. kip talebinde bulunmuş ve daire-

9 0 /10/938 C beg~ enenlerin zevki se-5 ~- 2 ve 3 umartesl ve mizce tanzim edilip adresinize gön-

Sofiuk algınlığı, nezle ve te."1ef
fUs yollarlle geçen hastalıklar• 
dan korur, grip ve boğaz rahat
s•zlıklarında, ses kısıklığında 
pek faydalıdır. 

İNGILIZ KANZUK ECZANES 
Beyoğlu • lstanbul 

Yüksek Mühendis Mektebi ~ 
Satınalma komisyonuncfS 

Münakasaya konan 
mevaddın cinsi 

Çekirdeksiz üzüm 
Amasya eriği 
Kuru kayısı 
İncir 
Portakal 
Amasya elması 
İnebolu elması 
Ayva 

Miktarı 

2000 K. 
900 K. 
600 K. 
600 K. 

Muhammen 
Bedeli 
22.00 
17.00 
50.00 
19.00 

9000 Adet 
1500 K. 

3.50 
27.00 
11.00 1500 K. 

800 K. 8.00 

Pey akçesi $~· 
Taril' 

1 

163.00 

Ceviz içi 500 K. 45.00 r : 
ı - Mektebin 938 mali senesi zarfındaki meyva ihtiyaçlar• Pazar günü: limini bile tatmin derilen 937/3261 sayılı ödeme emri 

. arkasına mübaşiri ve mahalli polis siltmeye konulmuştur. ;el 
a - Elektrikle donatılmış 71 No.lu vapur saat 19 da R. ka- etmektedir 'k ı ·ı h be<' 

' tarafından verilen meşrubatta ika- 2 - Bu ihtiyaçların cins ve mı tar arı e lJIU ammen .... 
vağından hareketle başlıca Rumeli ve Anadolu iskele- il"" 
!erine ug- rıyarak Köprüye gelecektir. T 1 metgahınızın meçhul bulundugu- an- llk temnia. tları,. eksiltmenin tarih. ve s.aati. hizalarında gö.steır·,·· 

aklitlerlnden sakınmak için ıu resimdeki markaya dikkat k .,,,,. 
b - Ayni vapur gece yarısından sonra saat 1.30 da Köprü- !aşılmış olduğundan ödeme emrinin 3 - istekliler 938 mali senesıne aıt tıcaret odası vesı a 

den kalkacak, yine başlıca Anadolu ve Rumeli iske- •••••••••••••••••••••••••••• tarafınıza 20 gün müddetle ilanen receklerdir. . 1: 
lelerine ugr" ıyarak Kavaklara gı"decektir. , 1•••••1•••••••••••••••••••••111 t bl· -· k ·ı · t" İJ• 4 - Şartnamelerini görmek isteyenlerin ber gün ve el<S'

1
_,. e ıgıne ar ar verı mış ır. anın . .. . .. . 

1 0
., 

c - Saat 22 de Köprüden A. Hisarına kadar yapılmakta K 1 c d neşri tarihinden itibaren 20 gün receklerin bellı gun ve saatte Gümuşsuyunda mektep bınas 31, 
bulunanscferfazlaolarakKanlıca,Çubuklu,Paşabahçe IZlıay emı"yetı"n en.· .. d b '"d . komisyona müracaatları ilan olunur. ·~ 
ve Beykoz iskelelerine uğrıyacaktır. ıçın e orcu 0 emenız ve mal be- - ~ 

d _ Gece yarısından sonra saat 1 de Çengelköyünden bir yanında bulunmanız ve bulunmaz- GAİP MÜHüR - Tekaüt maa - ~ le: 
vapur hareketle Beylerbeyi, Kuzguncuk ve Üsküdara 50,000 metre &argıhk sanız hapisle tazyik olunacağınız ve ş:~la banka muam~Ift.tında kullan- ~ 
uğrıyarak Köprüye gelecektir. Amerikan bezi satın ah nacaktır hakikate muhalif beyanatta bulu - oıgım Mustafa LCıtfı namındaki tat- Sahih ve ne§Tiyatı ;o.ar' 

G d 2 3 . blk mührümü kaybettim. Yenisini\ ~ e - ece yarısın an sonra saat . O da Köprüden bir va- Taliplerin nümuneyi görmek ve teklif mektuplarını vermek nursanız hapısle cezalandırılaca • b k dır ,.. BQ.f mulıa,.,.;" , 
pur hareketle Üsküdar, Kuzguncuk ve Beylerbeyi is- soy adımla bera er az aca,..m • . .dil 

üzere 5/11/938 Cumartesi akşamına kadar Kızılay İstanbul deposu ğınız tebliğ makarmna kaim olmak dan eski mührün hükmü kalmamış- ETEM İZZET JJ61'ı/' 
kelelerine uğrıyarak Çengelköyüne gidecektir. 
Tafsilli ilanlarımız iskelelere asılacaktır. direktörlü~e müracaatları ilan olunur. üzere 20 gün müddetle ödeme emri tır. 1 •••••••••••••••••••••••lllllii \İa•••••ı••••••••••••••••••• tarafınıza ilan olunur. 937/3261 Mustafa LCıtfi Altıner Son TellJJ'af ıtl• 


