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Yazı ışleı ,, Telefon 20827 
İstanbul Caialoi!'lu Nuruosma niye No: 54 

En s0n Telgrafları Ve Haberleri Veren Akşam Gazetesi 

ır .... ~~ ?!~=:.:~•;u"' akşam gazetesidir 

1 
İlanlarını SON TELGRAF'a veren· 
l('r en çok okunan bir vasıtadan ı 
hakkile istifade etmiş olurlar. - ----------

lcıare • ııan, Tel. 20827 
Telgraf : İst. Son TeJıraf 

"' . 
HARIT ASIN.DA ~oEGiŞiKLIKLER 

4-. ' • ' •. '~ - . • • ' ' ~ ' -·: .. ~·, - . ~ ·:: ., ~ ' . _ı . -

·Polonya'dan koparılan 
Çek arazisinin de ugün Leh or. 
dusu tarafındaı1 işgaline başlandı 

v ce 

Polonyada Alman 
da halk ordusunun 
Çılgın :ıı._~~~ Südet 
Bir neş' e ... ......,,...,,,.Havalisine 
içinde Yayılma 
Büyük Harekatı 
Tezahürat Devam 
Yapıyor Ediyor 
Çekesl@vakyada pile. Hiçbir hadiseye ~m. 
hisit yapılacak mınta- kan kalmaması için 
kalar derhal İngiliz Çekler Almanlardan 

lejyenerleri tarafında~ Prağ Varşova'nm .ıltimatomuna menfi cevab verseydi Lehler hududa yğdıkları bu son sistem tanklarla iki mil uzakta 
işgal edilecek . Çekoslovakyaya yilrüycccklcrdi 

,, . ..• . . ' . ' ".': 

Çekoslovakya 
yeni bir şekle 

• • 
gırıyor 

Südetler mıntakasına yayılmıya baş lıyan Alman ordularından bir parç, 

Geçenlerde Norenberg kongresi münasectile yapılan geçid resmine 

iştirak eden Alman topçulan 
,.,.~liiiıııım .... ıılıiiıılliİlll .............. 1 11iiı:ıı::ı:zıı;mı1:111 ........................ 1 

duruyorlar 
. ....---------------------·-------------------------------::ımmı Avrupa'nın ve dolayısile dünya'nın mukadderatı badema. lngiltere, Fransa, 
Almanya veltalya'dan mürekkeb dört devlet tarafından idare edilecektir. 
Dörtler misakının resmi bir safhaya dökülmesi artık bir gün meselesidir.~. 

Macarrüstalilı <dl a 
lhıalk<lknlflln üstüyoır 
Son hazırllklar büyük devletlere kaça mal oldu? 

Çekoslovakya zabıta ve ordu hizmetindeki Leh ve Alman 
... 1 ekalliyetlerini terhis ediyor ve mahkQmları af ediyor 

, 1 B erlin 2 (Hususi)- Alınan ı nin yaklaştığını görmekten mü • Halk orduyu sevinç gözyaşları 
.. ___ _ _· .. . • 1 ordusu, Münih konferan • tevellid çılgın bir neş'e içinde bu- arasında karşılamıştır. Kuman • 

sında kabul edilen plana Junmaktadırlar. (Devamı 6 mcı sahifede) 
Çemberlayn'in, Londraya, mtıer'in Berline dönüşünü bekliyen halk, son haberleri gazetelerde okuyaraı.. göre işgal edilecek Çek arazisinin 

trene intizar ediyorlar. bir numaralı mıntakalarından ge· 

Ç h ı R 
' ri kalan kısımlarının işgalini bu· 

em er ayn oma ya ve :~a~:::;r:~~ırfki~:m!:aı: 
' mıntakanın ışgaline başlanacak· 

Göring, Paris'e gidecek ,~~:.e.:::n.:::: 
Çek askerleri iki numaralı kıt· 

D- t 1 • ı b d A ayı da tahliyeye başlamışlardır. or er arasında mOtekabı e e ı Alman kıt'alarının girdiği arazi 
ile Çek arazisinin hemen başladı· 

dostluk mi.sakla' rı yapılacak ğınoktalardaÇekaskerleribıra-
kılrnıyarak ilci mil geriye alınmış· 

L ondra 2 (Hususi) - Av • aktedilen dostluk muahedesi dört· arada ilk iş olarak Fransa Romaya tır. Bu suretle muhtemel berhan· 
rupa ve dolayısile dünya ler misakının resmen akdini ta • bir sefir gönderecek, müteakiben gi bir hadiseye de imkan bırakıl· 
işlerinin dört büyük dev • cil eylemiştir. Parisle Roma arasında muallak mamıştır. 

Jet tarafından idare edilmesi hak- Şimdi bu dörtleri teşkil edecek meselelerin halline aid müzake - Alman ordusu da bu kabil va• 
kındaki tasavvurlar artık bir em- devletlerin birbirlerile anlaşma - relere başlanacaktır. Bu müza • ziyetlere meydan bıraknuyacak 
ri vaki haline gelmektedir. !arına medar olacak müzakere • kereler yeni sefirle Kont Ciano şekilde hareket etmketedir. 
Mü~ konferansı bu işi S,e ıti~- !erin yapılmasına ve binnetice ara6ında ve Romada yapılacaktır. SÜDETLERİN TEZAHÜRATI 

Pa.,;11, 

G.ı:nlı.tılh:a ">• 

Q. n y 
o 

·ı - l ve 2 ilkt~rinde ışgaJ edilecek birinci mmtaka 
2 - 3 ve 4 ilkteşrinde işgal edilecek ikinci mmtaka 

,. 

istifa eden nazır 
Duf Kuper 

lngilterede: 

Bahriye Nazırı 
istifa 
Etti 

Bu istifa sen dörtler 
anlaşmasının tahakku 
kundan ileri geliyor 
Londra 2 (Hususi) - Bahr;ye 

Nazırı Duf Kuper Başvekllf' g,•ıı-

bet bır safhaya ,ı,;~tü kten so.nfa ~ karşılıklı paktların aktedilmesine. Diğer taraftan İtalya, tıpkı müt- Bütün Südet mıntakaları kur. 
Almanya ile İngıltere 'arıi'siıı:da aid çalışmalara başlanmıştır. Bu (Devamı 6 ıncı sahifede} tulma günlerinin veya saatleri • 

3 - 3 • 4 ve 5 ilktcşrinde işgal edilecek üçüncü mmtaka 
4 - 6 ve 7 ilktcşrinde işgal edilecek diiTdüncü "WltakR 

derdiği bir mektubla isti!asıııı 

bildirmiştir. Bahriye Naz•••, isti
fasına sebeb olarak, kabintnu: ha
rici siyasetini ileri sürmt!lcte ve 
şerefle dürüstlüğün vazifesini . ' . 

J. .\,~# ); . ;; . -
.ıl ' '· •• 

·~ :. 

(Devamı 6 mcı sahifede) 

. ' 
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Şehir işleri 

lstanbu 'u·n teıefon 
meselesi 

Hama narın 
Bir Örnek 

~~~-· ,, , .- ,K· ·~· R. . ~-A'-· ~:·_, 
. ~.. "' . • t.. ' .. ' ~:.-ı t.;.:,...:"'~f- . -• ;r - 1 ... .,•~ , .- .. 

·--- ,, •. ). _ •... :.....ı ........... ,:.,..._ 

Bir dayak davasının 
meraklı • .. .. 

yazu El .. • . rı Bir eski masal. . ıc 
' 

Kıı... yapıldı kısmen 
de bitmek üzere 

NAHİD smaı -
Bütün ta{silaliyle batırlıya -

mamakla beraber tahattur etti

ğim mikdarı te~bih unsurlarını 
ihti,·a eden bir masal yar ki. bun· 
da, sevdalı bir kız, bii)'ük bir ku
şwı sırtma binerek urnn kıtalar 

aşar. Bana çocukluğumda anlatı
lan bu ma•ah duymu,, okuyucu
lar elbctı<' rnrdır. Ve belki çok
tur. Bu genç kızın kime a~ık ol
duf:unu, kim• olduğunu, kıt'alar 

aşarak nreye varacağını. \'e ku· 
sun sırtına nereden \'C nelerden , 

Gayrimetru çocuğu düşürdükten son· 

Dörtlerin kararı 
Yazan: Ahmed Şükrü ESME!' 

Bugünkü ihtiyaçlara göre 
tedb~rler ahnıyor • 

yenı 
Şehrimizde telefonla konu~anların ve telefon abonelerinin sayısı 

muntazaman ve mütemadiyen artmaktadır. 
Bu artış geçen sene ·e nazaran % 15 i hulınuştur. Bilhassa Be) oğlu 

semtinde yeni abone olmak U.tcyenler pek çoktur. Telefon l\lüdürlüğü 
bunları .ıraya koymakta ,.e peyderpey U.'nf etmektedir. Ancak; Be)·oğ
Iıı kısmındaki otomatikte, boş hat kalmadığt için bunlarla muhavere, 
abonenin numara:·ını snntrnldan isten1e-k vasıtasile temin olunahiln1ek
tcdir. Bu santralı bulınak için de .35,. nunınraları ç-evirm( k l~:1:11ndır. 

Otomatik hatların çok dolu olması billı3'.sa Beyoğlu semtindeki abone
lerle konuşmak hu usunda hazan güçlükle temin etmektedir. 

Ezcümle gündüzleri saat 11 ile 12 arasında ve akşamları saat ı;; ten 
17 ye kadar olan 2 saatlik zaman eonasında; Beyoğlunda bulunan bir 
abone ile konuşnıak i~in. numara katranları tan1am ve doğru ÇL"\ rildiği 
halde abonenin zilinin çaldıj;'l duyulmamakta ve muvasala temin edile
memektedir. Bu hal; katranların birkaç defa çevrilmesile bile tekerrür 
etmekte; yine mukabil tarafı bulmak mümkün olamamaktadır. Bazan 
birkaç defa çevrilmeden sonra ancak •m gı.ıJ. zili duyulabilmektedir. 

Bu hal; bittabi müstacel işi olanların, muhatabı ile konuşmaya 

mecbur bulunanların şikayetini mucip olmaktadır. Nitekim bazı abo
neler, karşılaştıkları bu müşkülatı Telefon Müdürlüğüne bildirmisler 

ve izalesini istemişlerdir. • 
Dün bu hususta aliıkadarlardruı yaptığımız tahkikata göre; biUtassa 

Beyoğlu hatlannda vukua gelen bu keyfiyet; o kısımda hatların çok 
dolu olması sebebiyle sürsajdan ileri gelmektedir. 

Sabah saat 11 ile 12 arası, Beyoğlu otomatik santralinin en meşgul 
olduğu bir zamana tesadüf ettiğinden, müteaddit hatların biribirile bir
leştiği bu saatlerde Beyoğlu abonelerile konuşmak isteyenlerin ara
dıkl:ırı numaraların hattı düşmemektedir. Çiinkü umumi hat ayni anda 
daha evvel açılmış olan muhaverelerin küçük hatları tarafından işgal 
edilmiştir. 

Ancak bunlardan biri muhavereyi tamam edip tali hatlar yerine 
avdet ettikten ve umumi hat açıldıktan sonra istenilen abone ile görüş
mek imkanı avdet etmektedir. 

Bu arızanın tamamile izalesi, •Şişli• de yapılmakta olan •Yeni San
tral• binasının faaliyete geçmesinden sonra kabil olabilecektir. Ve bu 
inşaat, halen bütün faaliyetiyle devam etmektedir. Yeni Santralin mü
him kısımları inşa edilmiştir. 

Senebaşında tekmil inşaat bitirilecek ve Şi li santrali •2000• abone
lik merkez halinde senebaşında faaliyete geçecektir. Diğer taraftan İs
tanbul cihetindeki santral da yavaş yavaş ihtiyaca gayrikafi g,•lmeğe 
başlam~tır. Abone adedi; burada da çoğalrnktdır. Bunun i~in Tahtaka· 
ledeki Ista~bul santralinin da büyütülmesi kararlaştırılını~tır. 

•Yeni lstanbul Santrali• ittisalindeki Rızapaşa arsasına doğru ge
nişletilecektir. Bu arsanın ve yanındaki arsaların istimlıik muamelC"ine 
geçilmiştir. 

Yakında burada da nıuazzam bir santral inşa olunacak ve !-.İındiki 
binanın etrafı da açılarak bu dar vaziyetinden kurtarılacaktır. • 

Nafia Vekii.Ieti İzmirde olduğu gibi ~ehrimizde de (Telefon .'luha
,.~re Köşkleri) yapılmasını arzu etmekte ve bunun için çalı~mnktadır. 
Bılhassa gece geç vakitlerde dükkanlar kapandıktan sonra, telefo!lla ko
nuşmağa acil ihtiyacı olanların halen karşılaşmakla oldukları mii•ktilıit 
Ja bu suretle önlenecektir. Yeni kö kleriıı in~asına •Beyo(:lu•., .Be§ik~ 
taş•, •Karaköy• ve •İstanbul• cihetlrrinden başlanacaktır. 

Keni nakil 
Ve tayinler 

Emniyet umum müdür
lüğü bir liste hazırhyer 

Emniyet işleri genel dırektörhi 
ğü Emniyet mensupları arasında 
nakil ve tayinler yapmaktadır. 

Bunun için hazırlanan kararna 
me projesi, bugün tasdika arzedil
miştir. 

Sıra çocuklara geldi 
Sıraservilerde Altıniğne apar

tımanında oturan 10 yaşında Tor
kum 0)1.111 yüzünden çıkan ka\•ga 
neticesinde ayni semtte oturan 12 
yaşında İdrisi kunduracı bıçağile 

Maksud 
Mahkuın 
Oldu 
Cezası 12 seneye 

indirildi 
Bir müddet evvel Tarlabaşında 

kadın yüzünden Sait isminde bir 
sebzt'Ciyt öldürmekten suçlu ola
rak ağır ceza mahkemesinde mu
hakeme edilmekte olan Arnavut 
Maksudun muhakemesi dün bıt

mıştır. Maksudun suçu sabit oldu 
ğundan 18 sene ağır hapse 
mahküm edilmiş, fakat hadisede 
tahrik görüldüğünden cezası 12 se 
neye indirilmiştir. Maksut Saidın 
veresesine de 1000 lira tazminat 
verecektir. 

Şehrimizde bulunan bılünıum 
hamalların elbiselerinin yeknesak 
bir ~~kilde olacagını yazmıştık. 

Yükçüler Ceımyeti bu elbisele
rin bır an evvel hazırlanması hu
susunda büyük bir gayret sarfct

mektedır. 
Cemiyet, her hamaldan, elbise 

bedeli olarak 918 kuruş almakta 
ve bu elbiseleri bir muteahhit va
sı'-""'le yapttrmaktadır 
Hamalların semt semt grupla -

ra ayrıldıkları veçlıilc şimdi ·e ka 
dar birkaç grupun clbt. ,i tama
m ., ikrrıal dunmus ve bir kıs
mı da ikmal ulur .ak üzen dir. 
Bura rağmen d ~dJr:ırdnt og
rend• ..,ımiı:c gOre tekmil hamal
lar clbısderi ı anc.ık Cü.nhurıyet 
bay.arr uda gıyC'bilcLekler.-ıu·. 

-··--
Kalp sektesinden 

ölmüş 
Kadıköyde Yeldeğirmeninde o

turan Kanine isminde bir kadın 
Kadıköy binncı noter dairesine 
bir işini görmek için girerken ü
zerine fenalık gelerek düşmüş, 
biraz sonra da ölmüştür. Yaptlan 
muayene neticesmdc kalb sekte
sinden öldüğü anlaşılmıştır. 

-·-
İki adamda esra' 

bulundu 
Şübhelı vaziytete dolaşmakta i

ken yakalanan yersiz yurtsuz ta
kımından Osmanın Üzerinde bir 
mikdar esrar bulunmuştur. 
Diğer taraftan sarhoş olorak 

Şehremininde dolaşmakta iken 
çevrilen berber Mehmed isminde 
birinin üzerinde 6 gram esrar bu
lunmuştur. --
iki 
Ölüm 
Vakası · 

B ·K~ç gu!l e'. \'el yanlış bir 
ilaç içmek surctile Z<'hirlenerc•k 
Haydarpaşa nümun<> hastanesine 
kaHırılmış ol rı Emme isminde 
bir kadın dün akşam lıa.;tanede 
ölmü~tür. 

Kaynar sudarı h.1ş'ı:
narak ö'dü 

ka~arak bindiğini hatırlıyamıyo-

ruın. Sade iyi hlliyornn1 ki ku~
la aral rııuln sarih vc etraflı bir 
anla:ınıa ılı{"vt:ut. Yolda kuş her 
(gak!) dediği zaman kız g~ sı

na hır ıınr~a et, her (guk') d •ı!i
ği zanıan bir U\'UÇ su Vl"rocck. Ve 
hakikaten epe · bir müddet gak" 
diynı<"e kız et. •gtık• diyince kız 

su ,·ernıi~. J<'okat dev gibi bir kuş, 
do)nıak hilmiyor ki! Bir an gel· 
ıni~ ki bt-raher alınan etler tü

kennıi~ ve kız mukaveleye 1"İa
yet etnıek ve esasen yakla~ılan 

yere de ne bahasma olurs:ı ol
sun eri~mck için, kuş yeniden 
(gak) diye ~eslenince kendi vÜ· 
cudünden bir parça et keserek 
gat:'asuıa sunınuş. 

Liıkin gayet zeki ve dikkatli, 
O nisb .. tte de rakik yürekli \'e na
zik olan kuş. genç kızın ncrrnin 
bedeninden kestiği et parçasını 

derhal fark~tmiş, aırLının içinde 
hi~ dokunmadan tutınu~, '\'e va
rılacak yere erişilerek gökten in
dikleri zaman bu et par~asını ia
de etıni~. 

Bu ku~u, biraz Hitler'e. derdli 
yolcusunu da sulh diyarına eriş· 
n1ck için her çareye ba ·vuran İn
giltere ile 1''ransaya benzetmek 
mümkün değil midir?. Onlar va

kıa heni.iz Hitler'in gak.'ına ken
di vücutlerinden hir~ey vermedi
ler. Geçenki gak'a Avusturyarın 
bütün bedenini verdiler, bu srfer
ki gak'a Çckoslovak~·a'nııı galiba 
en gür.el part:alarını sunuyorl~r. 

Aırın:ı s.ıkın ihti ~tları tüke!lmi~ 

olınasuı. Çünkü '.\"CUİ bil· gak se
sin(' kendi bcdcnlc:rin<lt'n kc.:sip 
bir par\'.a \'Crıneğe nı 'C~lLr k.alır

larsa, bu ku!) onu rikkat ve n .za
ketl~ saklı.varakJıiliıhar:ı iaı!o e

dc<"eğe p~k te bcmiyc··1 bir ku~ 
dc~il! 

Birkac g.ııı evvel Kırkçe~m de 
Ke'ldir tok ıgırd.ı oturan öğret -
men Talı ının l 1P ı ka\ nar sı.
ya duşere1< he•la'lan ve Şi~li ço
cuk hastanc,icı<' kaldırıhrak te
dan Jltı.,a al mnı5 olan 3 ya<ında 
oglu Kutmın !•,ısta ,ede tilmüş - ı 
tur. 

Eminönii 
fille yr!an! 
SüJ 'd le cçı ıyor 
.b:nıinonu meyd•nının H.Jlıkpa

zarı cihetile k~mcr tarafı. daki bı

nalann istıml5kı içın B<•ledi\ eye 
bu güne kadar 900 hın lira giind~
rilmi~tir. Evvelce Valde llanı için 

gündt•rıleıı 260 bın lira ıle dı~er 

mUtefl rrik surette ı.")tinıl:lk edil 2n 
binabr için göndcril<>n par.•lar 
bwıdan hariçtir. 

- ........ -
iskeleden düşerek 

yaralandı 
Pa~abahçL"<le i:;pirto fabrika -

sırını duvurlarını tanıir etmekte 
olan Arif oğlu Mehrned ve Ali 
oğlu Abdullah i ırinJc ikı amele 
3 metro yük;;cktc kuıulmu~ olan 
iskelenin k!rılma~tlc du ,erek her 
ikisi de muhtelıf yerknndcn ya
ralanın tşlardı r. 

YaraWa.r Nun1une hastanesine 
kaldırılarnk tedavi altına alın -

1 

Meydanın Balıkpazarı ciheti hır 
ayda .vıkıhnış olacak. kemere gi
den tarafın formalitesi 15 güne 
kadar bite<:ektir. 

Dıgt>r adalardaki binaların lSC' 

süratle nıuamel1·lerı:ıın ikmal e
<l' ""f'l<? i ı 1'1 l'l Jf ver.ilmi.,ti ... 

ramezarhk duvarının taş!na kuy
mak istemişler fakat .. 

Beyoğlunda oturan P~aşke\"İ is 
ıninde bir kadın t.:rafından ko-
cası Kosti aleyhine açtığı darp 
davasına dün ikinci asliye ceza 
mahkemesinde başlanmıştır. Suç
lu Kosti dünkü celsede şun !arı 
söylemiştir: 

- Biz İmrozda oturuyorduk. 
Üç çocuı;.ımuz 'ardı. Çocukları
mız öldüler, biz de bundan sonr:ı 
İstanbul« geldik. Karın, Para~kc
\"İ Surp Ag pta bir apart• a"a 
hizmetç ol rak girdı. Karının bir 
aralık karnır .n fazla ·=csı na-
zar. d•KK tı i cdbcttı ,.e kendı
•tm takir etmey<' başlarlırr Bir 
~k. .ım karı~ ~ yanırda bır rkC'k 
oldugu halde Sürp Agop mezarlı
ğına gı.:diklcrı gordum. Kendi
lerini g'1rtinmedcn ta1<ıp elliın. Ka 
rım ve y~ •ındaki erkek mezarlık 1 

duvarının bir taşını kaldırarak bü 
yük bir paketi taşın çıkarıldığı ye 
re saklayıp uzaklaşmaya başla -
dılar. Ben sakladıkları şeyin ne ol 

duğunu anlamak için taşı kaldı
rınca altından bohça içine sarılı 
bir çocuk cesedi çıktı. Ben buldu
ğum bu cesedi karakola götür.
mek üzere iken karım yanında bu 

lunan erkek ıle beraber üzerime 
hücurı ettiler ve elimrleki çocuk 
cc.sedinı ald:ktan sonra her ikisi 
de ben. fena halde dôvd.ilcr ve 
kaçtılar. Anlaşılan karım gayri 
m ru olarak kazandığı çocuğu dü 
stlrmu,, o a da saklarıak ı;;!e

miş, Inkat tarafımdan görülünce 
kendi kJbahatı i örtmek için bana 
iftira ediyC'r 

Muhak<'"Tl şahitlerin celbi için 
başka hır gune bırakıldı. 

KÜÇÜK HAB.ERLER 
* 400 bin lira sarftle yumurta, 

yağ, limon için yapılacak asri pa
viyonun inşası yeni imar planının 
tatbikına tehir edilmıştir. * Temizlik amelcsmin daha fa 
al bır hale sokulma ı için tedbir 
alınmaktadır. * Çöplerin evvelce yapılan tah 
minlerden çok fazla olması hnse
bile müteahhit çok zarara girdi
ğindt:'n bahisle tekrar Belediyeye 
muracaat etmi~tir. i\Iesele tetkik 
ediliyor. * Temizlık işleri için şehrin 40 
modern kamyona ihtiyacı olduğu 
anlaşılmıştır. Mevcut 25 kamyon 
sürat!<' kırka çıkarılacaktır. * Yeni sebze hali 2,5 ay soııra 
bitmiş olacaktır * Berlin sefirimiz Hamdi Apağ 
izınle şehrimize gelmiştir Ken -
disi Büyük Şefe tazimlerini su -
nacak bi. müddet ıstimhat ede
cek, tekrar Berlıne dönccektır. 

1f Sili\-ri hayvan sergısı dL.r· 
\'alı tarJfnda1' küşad edilmiştir. * Notcl sulh mllbfatıııın 

Çcmb(•rlayn'e verilmesı mukar -
rerdir. * Ş 'hriınizdeki Çek tebaası 
memleketlerine dönmektedir. * Nikah merasiminin evlerde 
yapılmast mahzurlu görülerek 
aliıkadarlarca menedilmiştir. * Halayda iktısadi kalkınmayı 
temin için yeni tedbirler alın -
maktadır. 

* Harb ihtimalleri uzalola.ştığı 
cihetle sigortalardaki harb rizi -
goları da normal hadlere indiril -
mi:;;tir. 

* Yeni 2,5 liralık banknotların 
basılmalarına başlanmıştır. * Maarıf Vekaleti beden ter -
biyesi dırcktörlüğü tarafından ha
zırlanan lise ve yüksek mekteb 
talebesinin mecburi spor yapma
ları hakkındaki talimatname ta -
hm ve terbiye dairesine verilmiş
tir. * l\ler ıııe ilk sefenni yapan 
Etrusk vapuru dönüşte Rodosa 
ugrıy <ll.'i'.lktı r. 

~~----~~-~~·~~~~~~~~~~~~ 

Ko ~ per.ıti flerin 
s ,ı tış ş~be!eri 

Dörtyoldıı portakal, Uzunköprü 
de kavur, Rızcd0 port.ıka k op<.'
ratıfleri kuruln1uş VC' but>l:ı ın 

ş~hrımzidc de rrıu!jtt'rek Jır tıoalış • 
şubE>;-;İ kurulmuştur. 

Hediye e~arak gel;; 
ba: dan zehirlenrniş 

Cami avh•sunda 
kumar 

Fındtklıda cami avlusunda ku

n1aı oy:l'ın1 t" r·Jan Cemi', L.;\!h
mct, Rüştu, Hasan, lluseyın, Ah

met. Muhıltin isminde yedi ku

marb:ız kurTıar oynarl..ırken suç 

üstünd yaknlaııarak mahkcıneye 

verilrr' l~l('rdi r. 

--

l\lünih konferansının kararile 
artık tarihe intikal rden Çekoslo
vakya - Almanya ihtilafının ga
rib bir husuoi)eti, halli en zor o
lan sailıasının çok kolay, halli en 
kolay olan safhas11:..m da çok gii• 
halledilmiş olmasmdadır. c~çen 
mayıstanbcri Avrupa sulhı1 için 
büyük tehlike halini alan ihtilaf, 
Çekoslovakyanın Almanyaya top
rak terkelmcsile halledilmi tir. 
Bir devletin harbe girip de ınağ
liıb olınadan diğer dc,·lete arazi 
terkctnıesi tarihde nadir görül .. 
miiş hadiselerdendir. Çekoslo' ak
ya bir takım dilşilncclerin dikte 
ettiği zaruret altında buna ınu -
vafakat cimi tir. Fakat garibdir 
ki ihtiliı! da en had safhasına bun· 
daıı sonra girmi-:tir. Binae-nalcyh 
l\1ünih konferansının kar ılaııtıg-ı 
mesele, Çekoslurnkyanın Alman 
yaya toprak lt>rkedip etmemesi 
meselesi değ-il. krki prensıp iti
barile kabul edilen toprakların 
bir elden diğer ele na'11 intikal e
deceği mesel.,,,iydi. 

Acaba bu derece ehemmiyet • 
siz görünen bir mesele üzerinde 
Almanya neden bir harbi göze a
lacak kadar ısrar etmiştir? Bu sta. 
alin cevabını Almanyanın Çekos
lovakyaya te,·di ettiği muhtırada 

okumak mümkündür. Almanya 
teşrinievvelin birinci günü, yani 
diin istihkamlar da dahil oldu -
ğu halde bütün Südet mıntaka -
sının işgalini talcb etnıişti. Bu iş· 
gal yapıldıktan sonra da kendi -
nin tayin ettiği mıntakalarda pi" 
bisit yapılmasını istiyordu. Al -
ınnn ordusunun bu giri~i. Çckos
lovakyanın rızasile yapılııısı bir 
işgalden ziyade fethedilmiş bir 
memleketin istilasına benziyecek, 
ti. Bu askeri zaferin heyecanı 

içinde yapılacak olan plebi,it de 
Çekoslovakyanın idaresinde anar 
şi meydana getirecek ve nihayet 
devletin inhilaline sebcb olabile
cekti. 

İngiltere ve Franoa buna maha· 
yermek istemedikleri İf\İndir ki 
terkedileeek olan toprakların, en· 
ternasyonal bir komisyonun mü
rakabesi altında merhale nıcrlıa
le yapılmasında ısrar ettiler. :vfii 
nih konferansında itina ~dilen 

nokta budur. İkinci bir nokta da 

Polonyanın \'C Macaristanın hırs

larına gcnı vurınaktı. Filhakika 
konferans, bu iki de\·letin de hak
larını tanıını oluyor. I·'ııkat on -
lnrda Almanynnm tehdid ettiği 

gibi silaha sarılmakla değil. ç,._ 
koslovakya il<' anlaşmak surctile 
bn haklarını da elde etmiye ça -
lışacaklardır. 

Balatta Çorbacı~>eşme sok.ıgın
da 9 numnralı evde oturan Raşit 
o Iu !>bhmut isminde btri mem
leketinden hediye olarak gelen 
baldan zehirlenmiş, Balat Musevi 
hastanesine kaldırılarak tedavi 
altına alınmıştır. 

Yeni çimente fabrikası 
.. lünih kon(era.usının kararları 

şöyle hulasa edilebilir: 

Sümer Bank Sivasta inşa edece 

ği büyük •Çimento Fabrıkası• i

çin şimdiden hazırlıklara başla

mıştır. 

Bu suretle birinci beş yıllık sa-

l 
Şişi ile başından nayi programımızın inşasına doğ

cerhetti ru da adım attlmış olmaktadtr. 
Bu büyük ve modern •Çimento 

Galatada oturan Danyal iı;mın-
dc biri bir alacak yüzünden çı.kan Fabrikası• süratle inşa olunacak 
kavga neticesinde Yağkapanında ve beş yıllık planın tatbik müd-
oturan Salamun isminde birini şi- deti zarfında ikmal e<lilmiş ola-

1 - Almanyaya terki prensip 
itibarile kah<ıl edilen topraklar, 
enternasyonal bir komi'.\oyon tara
fından tesbit edilecek w.ul daire
sinde, teşrinicvvelin birinci gü -
nü başlayıp onuncu günü niha -
yellenen dört safhada 1apılacak
lır. 

2 - Ayni enternasyonal kom~ 
yon plebisit yapılacak olan mın
takaları tayin ve plebisitin ne şe
kilde yapılacağını tesbit edecek -
tir. 

kolundan yaralamıştır. mıi1 'r-Iır '>t' H~ ba~ından yaralamıştır. caktır 

~--...... !!!!'!!!!~. ~::="'."".:'"'=:'!!!!!!'!!!!!!!!!!!'@!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!l!!!!! ......... ~~~~"":.""~~!!Bl--~,,,_ ............ """"!!!!!!'!!~~---........ ""!!!!!,.,,,...!'!!!!!!!!~~"'!'!!!....:. ............ .;.,.., ........... ~--...... ---~----'"UJJ'r ... m~~ ......... Venediğc yenı Mi ı;cı mı .. ıı~ugı;nu biLycıu;,ı ı /\ ıı,ı yukarı böyı dir Şampnnya, muhakkak ki, içkile-
1 rin kralıdır. Bundan daha nefis 

3 - Altı ay zarfında bu mın -
takalardan her istiyeıı ~ıkabile -
eektir. 

""'" f,J -~ .I; 4'' - dedi. da. Bızde en küçük bir i~cinin 
~ o G Amerikalı nazır tekr~r konuş- ' lsta.ıbulun .Bosfoı-. u göru- hafü;lı~ı.. 

.'S DUH mak cesaretini buldu lccek bir boğazmış diynrlar Fa- - Bizını memleketimız Ame-
- Evet, madam! kat, mcnıl~kctinize kador gidecek nka gibi altın madenlerile dolu 

~ 4 '"' _._" • - • - •• ~ ' • : • F ~ • .i_ ,. '. -------
AŞK, HEYECAN ve iHTİRAS ROMAN! 

T t frlke 
N. 122 

veızan lskenöer F, 
SERTELLi 

- Çok kalacak mısınız? zamanı•n yok, Madam' Sizı bt.- olsaydı. bız ele sizın kadar Zl'ngin 
- İyi ve samimi bir muhit bu- rada görünce, Türkiy<'vi görmüş olurduk! 

lursall'. on beş gün kadar kalmak. gibi oldum. Fakat. ne yazık kı, bızde 
Bulamazsam, ikı gün sonra Pa - Gülu.1tükr.. şampaCLva i~rıek yasaktır. 

rise dönmek niyetirde~·irn. ;\mcrikah nazır ya\·aş ~:ava~ - Niçin .. ? 

'ı ·ve lezzetli bir içki tasavvuı· edi-
lemez 

- Hakkınız var, Miı;ter! Ben 
de 'ampanyayı bütün içkılere 

tercih ederim. Onun, baş döndür
mesinde bile başka bır zevk var ... 

l\lüzik durmuştu. 
Mister Stanley hala anlatıyor

du. 

4 - Çekoolovakya Polonyalı ve 
Macar ekalliyetleri meselesini hal
letmek için bu iki de, letle müza -

kereye girişecekti. Bu müzakcrt>
ler üç ay znrfında müsbet netice 
vermezse, dört devlet Ba~vekille
ri tekrar içtima edeceklerdir. 

Yorgiyef yavaşça baştnı sallı -
) rak: 

Bir aralık, genç kadına sordu: 
- Hangi otelde oturuyursun.u, 

madam? 1 

- Venedikte güzel ,·akit gcc: açılıycrdu. - Çünkü, Fransız içkisidır. 

bıl k · k" h - ŞalT'pan.va ne b<lar rcfis F ı ı k re me un am er zaman - r:ınsız Jr a aranız açı mı? 
mevcuddur. Burada eglenemi - bir içki.. Hayır. Bız, Avrupadan gelen 

Ve mUziğin durduğunun far
kında dcğıldi. 

5 - İngiltere ve Fransa bul{iin
den Çekoslovakyanın hududları -

nı garanti etmektedirler. Polon -
ya ve l\facar ekalliyetleri 111eselcsi 
halledildikten sonra Almanya ve 
İtalya da bu garantiye i~ti;ak e
deceklerdir. 

- Evet, dıye cevab vı:!r'h, ben 
omrumde bu kadar güzel, bu ka· 
dar sevımlı bir kadın <'Örme -
miştım. 

Mıstcr Stanley, Aytene sülük 
gıbi sarılll'ı ·tı. Salonun başından ı 

sonuna kadar hemen hemPn hiç 

birşcy konuşmadılar. Şili şimen

dtferler razın şakacı bir adam ol 

t. .ıkla beraber, biraz da çekin -
gendi .. Aynı zamanda Yorgiye.L 
kadar da sempatik dt:gıldi. 

- Niçin sordunuz? 
- Dostlarınızın ziyaretini ka -

bul etmiyor musunuz? 

- Vt:'nedikte henüz, ziyaretini 
kabul· edebileceğim bir dost um 
yok da. 

Amerıkalı başını önüne eğdi.. 

Sustu. 
Konuşmadan dansetmt:'k de iç 

sıkıyordu. 

Aytt:'n, Amerikalının mahcub 
olduğuım sezmişti. 

yen bır insan. dünyanın hiçbir kö- Diyt:' k ndı kcndınc söy! ndi. içkileri m~mlcketimize s·ıkma-

d • A.,·tt·ıı · şesın e cglenemez. sanıyorum. yız. 
Dosllarım lıana burada kal. ; - Evet .. fakat, çok pahalı. - İçki vasağı var, değil mi" 

mak cesaretini verirse, şüphesiz, Diyl' Ct.'Vap \'l'rdi. - Bizde içkl yasağı yok. Şıli, 
her yerden zi~ uJe Vcnecli 1 tercih St -:ley güldü. Bırleşık Amerika hiikumetlerin-
ederim. Böyl muhteşem bir otelde den değildir. Müstakil bir hükü-

- Türkt) eye gittiniz mi.. ya- bir şı;;t'si on beş dolara hic; it' pa- mettir ,.c Amerika gibi. içkiyi ya-
halı değil, Madam! sak etmemiştir. Fakat, halkımız 

hud gitmek istemez misiniz? - Bızim paramızla otuz lira. yerli nski\·i bütün içkilere tercih 
Turkıyeyc gitmek üzere gel- Bir ki.ı~ük memur aylığı. eder. 

mcdim - Ne diyorsunuz'l 1 SizcJ(' bir - Ya siz .. ?. 
Ht•r Amc·rikalının, Avrupa- küçuk memur ayda on beş dolar - Ben, Avrupaya geldiğim 

ya gclınce. şarkı Q'Örınek arzu - tnı alır ? l!Ündrnbcri sampanva icivorum. 
• 

Ayten. kavalyesinin kolların

dan ayrılmamış olsaydı, Ameri
kalı nazır hiıla dönecekti. 

Stanley, güzel bir konuşma ve 
anlaşma mevzuu olan dansm 
mütemadiyen devamını istiyor
du. Müziğin duruşuna adeta si
nirlenmişti. 

Garsonlar tepsi ile şampanya 
taşıyorlardı. 

Stanley garsonun birini çağır
dı: 

- Deı,umı Par -

Bu sonuncu madde ile dört dev• 
let, Lokıırno muahedesi imıalnn
dığı sırada bile girişınektrn ka -
çındıkları taalıbüdle bağlanmak· , 
tadırlar. Binaenaleyh Çekoslo -
vakya, Almanyaya terkettii;i top
raklara karşılık olmak üzere em
niyet almakta ,.e dolay1'ile Av -
rupa sulhu da takviyr edilmek • 
tedir. 

ıneamı 6 ıncı sahifede) 
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intihabın 2 nci günü Memleketin 
Belediye seçimi her Çay 

Iktısadi meseleler 

semtte muvaff akı- ihtiyacı 
Kendi kendimiz için 
Etrafınıza dikkat ettiniz mi? 
Ne kadar fazla ve füzuli gü • 

riiltü ile beynimizin altüst oldu· 
ğunu hesab etmek lüzumunu his

settiniz mi? .. Tabii iki sullin ce
vabı da .. hayır•. 

Tarihe karışan 
bir an'ane 

yetle yürüyor Dahilden temin 
edilebilcc<.. 

Türkiyede çay istihlaki takri
ben, senede 850 bin kilo gibi mü
him bir yekiın teşkil etmektedir. 

Halk pazarlık usulünden 
birtürlü vazgeçemiyor Bu sabahtan itibaren sandıklar; 

bazı kaza merkezlerinden 
nahiyelere götürüldü 

Bu itibarla Ziraat Vekaleti yer
li çay yetiştirmek işine büyük bir 
ehemmiyet atfetmdctedir. Zira 

bu yüzden yabancı wıenıl'~.Ketlere 
senede 1 milyon 700 '0>11 lira ver
mekteyiz. Yerli çay yetiştırıl<liği 
takdirde bu para yurdumuzda ka 
lacaktır. 

İstanbul niçin giiriiltülü, İstan
bullu niçin yorgundur? Desem yi
ne cevab \·eremezsiniz. Ben kısa 
ve az dikkatle öğrendim ki bey

nimin icini dışına çıkaran, ku1ak
larıntda~ n1enhus uğultusu ek .. 

siln1iyen gürültiinün sebebi J31 • 

nız biziz .. 

Eti: ~r intizama ahnmahdır 

Şehrimızde yom Belediye Mec
lisi azalarının seçimi dün bütün 
gün olduğu gibi bu sabah ta mu
vaffakıyetle devam etmiştir. 

Bugün; 1atil günü olması müna
scbebetile serbest kalan müntehi
bi sani memurlar, esnaf ve dük
kancılar, işçiler, muayyen saatten 
itibaren sandık başlarına gelerek 
reylerini vermeye başlamışlardır. 

Bu münasebetle bugün; düne 
nazaran daha fazla rey toplanaca
ğı tahmin olunmaktadır. 

Dün intihabın ilk günü olması 
mür.asebetile bütün şehir ~tan 
başa donanın~, bu ara tramvay
lar, vapurlar ve diğer nakil vası
talarıle pek çok hususi meskenler 
de bayrak asmışlardır. 

Reylerin atılmağa başlanması 

dolayısUe de dün bütün kaza mer 
kez!erinde, sandık başlarında me
rasim yapılmıştır: Her kazada •in 
tihap ve sandık heyetleri> sabahle 
yin tamam olduktan sonra san
dıJtlar merasimle açılmış; içleri 
boş olduğu görülmüştür, sonra 
tekrar kapanarak ağızları mühür 
lenmiştir. 

Bunu rPylerin atılması takip et
miştir. 

Bu ara, rey sat.ipleri; ilk reyi at 
mak husı1Jıiyetini kazanmak için 
istical etmişlerdir. 

İlk reylerden sonra; peyderpey 
her semtte seçme hakkını haiz 0 _ 

lanlar gt'lerek reylerini istimale 
başlamışlardır 

Her gelen vatandaşın nüfus tez 
keresi istenerek cetvellerle kon
trol edlimiş n hakkını kullandığı 
ışaret oıunmu~tw. Bu arada Bc
§iklai kaza merkezinde Şehir ban 
dosu. Beyoğlunda İtfaiye bando-

su, Üsküdarda da Halkevi bando
su ve diğer kazalarda da muhtelif 
bandolar merasime başlanırken 

ve reylerin atılması esnasında bir 
müddet latif havalar çalmışlar

dır. 

BÜYÜKADADA 
İntihap sandığı Büyükadada is

keleden çıkarken büyük aralıkta
ki 7 numaralı dükkana konmuş ve 
dükkanın iç ve dışı iki sıra renkle 
krizantem, papatya ve diger çiçek 
!erle kordon halinde süslenmiş, 

boy boy bayraklarla donatılmış
tır. Reylerin atılmasına başlanır
ken merasim yapılmış ve ak'i'Jrna 
kadar Adalılar akın akın gelerek 
kanuni haklarını şevkle istimale 
başlamışlardır. 

Büyükadada bu sabah ta ayni 
yerde kalan sandık ya yarın ak
şam oradan kaldırılacak ve Hey
bcliadaya götürülecektir. 

Heybeliadadaki halkımızdan 

sonra ertesi günlerde de sırasile 
Burgaz ve Kınalıdaki seçiciler ma 
hallerinde reylerini kullanacaklar 
dır. 

İntihap sandığı 8 Teşrinievvel
de tekrar Büyükadadaki intihap 
yerine getirilecektir. 

DİGER SEMTLERDE 

Bundan başka bazı semtlerde 
de sandıkların nahiyelere nakline 
bu sabahlan itibaren başlanmış
tır .. Nahiyelerde intihap 7 Teşri
nievvel Cuma akşamına kadar de
vam edecek, 8 Teşrinievvel günü 
sandıklar tekrar kaza merkezlerin 
deki yerlerine getirilerek reyleri
ni zamanında kullanamıyanlar o 
gün akşama kadar haklarını istı

mal edecekler ve bu suretle o ak
şam intihap ikmal edilecektir. 

Yabancı dil kurslarına Orta tedrisat 
Devam edeceklere Kadrosu 
Ücret verilecek 

Kursa 60 kişi alınacak 
Bu yıl İstanbul Üniversitesin

de açılacak olan yabancı dil kurs 
!arına devam etmek üzere imti
hanla altmış talebe seçilecektir. 

lnı!f'-.uıda muvaffak olup ta 
kursa , nan talebelere ayda otu
:ı:ar lira maaş verilecektir. Ve bu 
bir yıllık kurslarda muvaffak 

0
_ 

lan talebeler, tahsillerini daha zi
yade kuvvetlendirmek ve esas
lan.dırmak üzere dilini öğrendik
le_n memlekete gönderilecekler
dir. Dersler her gün sabahtan ak
fama kadar devam edecektır· s ·1 . 

• _eçı ecek talebeler baı.ı şartlara 
tabıdır. Bu meyand T .. k . a ur olmak 
ve ha'1çte hiç bir meşguliyeti bu
lul\,Tllamak ge_rektir. Seçme imti
hanları 14 ve 15 Teşrinievvelde 
Istanbul Ünh-ersitesinde apıla
cak.tır. 

Münhaller sür'atle 
d0lduruluy0r 

Son tayinlerden sonra orta ted
risat mekteplerinde geri kalan 
münhal muallimlikler Kültür Ba
kanlığınca tesbit edilmektedir. 

Tekmil orta tedrisat mekteple
rine lüzumu kadar muallim ta
yin edilerek tedrisat başlayınca
ya kadar kadro tamamen ikmal e
dilmiş olacaktır. 

Bandırma seferle
rinde ucuzluk 

Denizbankın İstanbul - Bandır-
ma sckrini yapan yeni vapurları
nın iicretlerininde 5 İlkteşri n 938 
den itibaren şu suretk tenzilat ya 
pılmıştır: 

Birinci mevki, nakliye ve yol 
parası dahil 387 kuruş yerine 300, 1 
ik 

1 
inci mevki, 244 kuruş yerine 

Niçin mi? .. 
Niçin olafak, u~11I konıış1nak -

tan ) iirihnc~·c, hrr şeye kadar 
norınal ve sosyal hayat knide -
!erini bihniyoruz. 

Netice itibarile kendi kendimi
zi zehirliyoruz. 

İstanbulun giirültüsiinii lstan~ 

bullular yupar, İstanbullu da fü
zuli Jerc hendi kendini yoruyor. 

B'ÜRHAN CEVAD 

Ziraat Vekaleti tarafından bu 
maksatla. birkaç sene evvel, Rus 
yadan, iki ton çay tohumu getir
tilerek bunlar fidan halinde ye

tiştıirlip köylüye dağıtılmıştı. Alı 
nan nc·ticeden memnun kalındığı 
için, vekalet bu sene, yenıden 
Rusyadan 10 ton tohum getirte
rek fidan halinde köylüye dağıt
maga karar vermiştir 

Rizenin toprağı en ziyade. çay 
yetıştırmeğe müsait bulunduğun 
dan, mütehassıslardan mürekkep 

bir h<'yet, halen Rizcde bu hu
susta tetkikat yapmakla meşgul
dür: 

ı Siparişleri 
Yok 

Vekalet, tekmil memleketin 
çay ihtiyacını karşılamak için, bü 
tün o havalide 30 bin hektarlık 

araziyi çay tarlası haline getir
mek için çalışmaktadır. Yapılan 

tecrübelerle elde edilen neticeye 
göre Rizede yetıştırılen çay, ha

riçten gc>len çay la ayni nefaseti 
haiz bulunmaktadr. Alınan bu 
musbet netayice guvenerek Zira
at Vekalti, Rizade; nebat halin
deki çayı, tasfiye etmek, kurutmak 

ve içik-cek bir hale getirmek için 
üç fabrika kurulacak, ve •çay e
kiciliği kw·su• vücudt' getirilecek, 
burada gı·nç elemanlar yetiştiri

lecek, ve bu suretle memleketin 

çay ihtiyacı bir müddet sonra ta
mamen temin edilmiş olacaH:tır. 

Beraet eden 
83Ş öğretmen 
Samaı ada 52 inci ilkınektep 

baş öğretmeni Pt•rlev in ta lcbele

rindrn Rrcrp isminde bir çocu
gun ba~ına cı:tvcl ile vurarak ölü
müne "'bl•biyet vermekten suç

lu ohrak Agır Ceza mahkemesin
de de\'anı rdilmC'ktc' olan muha

kemesi du11 bitmış ,.e suç sabit 
olmadıgıııdan baş öğrct'llen Pt'r
tev bc·r ~et etmı:,tır. 

---
An tara gaıı rıda 
hopar;ör tesisatı 
Ögrcnuiğimizc gore. Devlet Dl~ 

miryoll~rı beıı bin lira sarfederck, 

A~kara garında h .. parlör tesisatı 

yaptırm~~a karar vC'rmi~tir. Ya
kında bu iş iı·in münakasa açıla

c·aktır. Bu tl'sı:;at ) apıldıktan son 
ra, garuı hf'r tarafınclo. bulunan 
yolculara gelecek, gıc!ecek trenle

rin kalkış,.,. varış dakikaları, 1:. 
tarların yolda yupacakları karsı

laşmal" v<' daha bı çıık ın lıi 
ma der .ı' b: dırıllcektır. 

imi'> 
Suçlunun rtluhake· 
mesi.ne beşland' 

inhisarlar İdarc•sı Dördüncü Şu 
be Muhasebe Masası Şc·fi iken mü 
him zeval namına yapılmış sipa

rışlerı kısmen ve aynen ihtilas et
mekten suçlu Mehmet Alinin mu

hakemesine dün Ağır cezada de
vam edilmiştir. Mehmet Ali bu iş
le alakası olmadığını söy liycrek 
suçunu inkar elmişlir 

Muhakeme evrakın millaleası 

için başka bir güne bırakıldı. 

f'eci bir ölüm 
İzmırde Rozvada kiremit fabri

kasında zavall~ bir amelenin ölü
mile neticelenen bir kaza olmuş
tur 

Fabrikada çalışan sımt·lelf rdl"n 

Bayburtlu Yusuf toprak taşırken 
yığınlar altında kalarak hava ala
madan boğulmuş ve ölmüştür. 

Av~anayım derken 
A'\.vlanmak üzre Tire knzusn1n 

Çııııy<'ri köyü ci,arında Dcreli· 
~av mevkiinc gıd< n Ahml'I ÇPtin 

o~lu Veli isn1ındc hir avcı. kaza
en çiftt:' tuff' 1 nin at ş alnı ıle 

Jrnsğındaıı yaralanmış w tN.l"'i 
çin kalrlırıldıgı İzmir Memleket 

ı- ıstCLıa.1ı<.•sınrle ölrrıu~tur 

3erber·~rhı iç-imaı 
27 Eylül l9a8 salı günü saat 14 

dr l!cyctı l!mumi~ f' toplantısı ya
pan Bcrb(•rler Ccnıi~ l'İ kanuni 

şekline uygun olarc.k Pksc·nyc>t te
rnin t•rlilt mcdigi İ\İn bu toplantı 

24/10;928 gününe bırakılını•tır. 

Cemiyet bu toplu•ıtıda tekn ·l es
nafına esaslı surl'tte· nıa1lımat vt·r 

ınt·yı. butün ht-sab,ıtı \"e f:ıaliyctı

ııi izah Pcicc«gi cıhl'tlt' Cemiyet(• 

mukayyet •·ızanın ınt·zklır gun ve 

o>l!attc Birl<'. ik Cerıı>eder ~!erke 

,d< t<•plaı:ımosı ı~ı lazım gelen 
t , t mı ır 

İktısadi hayatımızda büyük bir 
yemlik teşkil eden • pazarlıksız 
satış mecburiyeti> hakkındakı ka
nunun tatbikına Ankara ve İz
mirde oldugu gibi ~ehrımızde de 
dün sabahtan itibaren başlanmış
tu-. 

Kanunun tatbik sahası içme gi
ren ve gıda ınnddcl. .. r ... nıahrukat, 

giyı:n e~-y~sı, turistık mamıllilt 
satan esnaf il şekKul ı•rılc bır baf
tad nbcri Ticru·et Od.ısında yapı
la. içtiFnlar nı tıc<sırde bu kabil 
bütl.ıı Psııafa ıcab ecten ızr.hat w
rıkc<'K bunlar evvcld<'n hazır

lanJırıldıklarırıd:ın l ıı>cı gün ol
masına ragmc·. diu. kar.unun tat- ) 
bikında umu mı, ·etil' bııyük bir 
ak;-;aklık görlilml'Mı:-;tır 

Yalnız; paı.ırlık a alı:,mış o
lan ralkımızı bu iıddteıı \'azgc
çirmrk i~in dün dükı\ilrıcılar bir 
haylı müşkiiliıt ÇPknıi~lu-du 

Bu hususta şel inle bir tk>laş
ma .\·ap~ııı bir muharr·rimız gür
düklcnni şu sLn·tk tı-st ıl c•mek
tedir: 

Pazarlıkbız 'ötış.ı tfıbi tutulan 
bütı.in esıı;ıf eli.İn sabah erkcndcr 
- daha cvvel•erclen hazırladıkla

rı - etik<·tlt•rı mallarının üı!'nne 

koymu:,lar ve bunlardan per .. ken
deciler, konunun 9 uncu m;ıddesi 
mucibınce bir de dükkanlarının 
kapısının üstüııc \"PY~ cam<·k{ln-

rdan birinin görünür yerine 
4.rurada r~ız 11.iksız ~atış yapılır. 
ibaresını muht< \'i bü) tik bir lev
ha asmışlard 

Hem toptan, h<'m perakende 
satı:, yapan y .. rler is bu ıe,·hayı 
.PerakendP sntışlan""lıZ p:ızarlık
sızclır ibare.ık tal ık etı: işlerdir. 

Satılaı L~ 'r c:rr1s m :ı ayrı dV -
rı etıket konul .a ·ı vesılesıle 

muhtelii ~ " ınnl S&'an dükkan
cılar; yıllt:rd --berı J atgnznların

cla bırikmi,, kıyıdd bwakta kal
mış bütün madrh•lcrı birf'r birPr 
çıkarank t,ısnifc mtcbur kalmış
lar, bu surE"tlı.. biitün mallarını <'

lemislerdir. 
füızı üvuk dukk"nl rda hu i

şin t.ım:.mı bıtırılemı•dığı. yanı 

bütün mal .ıra <tıkd f.onıılan ı

~·arak tasn fe clun hı..Lıı gtın de
\'::lm edıldı,, b' rüluyordu. 

Bu suretle pazarlıks" satı~'" 
tamamile hazırlanan esnafın işı 

yalnız mı.i~t<M lıeklemc·ge kalmış

tır. 

Fakat k· nunun tatbikına ge
c·~lcliğini vt~ .. pazarJık 3detiPin 
artık bütün arka<la bıraktığımız 

eski· ler arasına atıldığını bazı 

nıüştt.'rtlc·rt \"€' hususile kadınlara 
anlatmak ~'Ok gu~ olmuştur. 

Dün r.cm ay bası Vl· hem hafta 
sonu olrr.Js1 n1ünast betile alel'u
mııın büyük çarşılarda olış verişe 
ç-kanlar bır hayli kalabalık teş

ki. ettıgmrleıı çogu kadınlaı·dan 

>''ıartt bulunan bu müştrrileri 

rıktu s.ıtısa alıştıı ı. ak i<:in dük-

kan sahibkri epey rnuşkıılat çek
mışlerdır. 

Bazı kadınla:· ,.e mal almak ü
zere taşradan Istanbula gelmiş o-

•ıanlar; üzerinde etiketini, fiatmı 
gördükleri ayakkabı, kumaş, ter
lik, ınanto vesi.tire gibi eşyayı - es .. 
ki bır iliyaclla - etıkt ttckı fiattan 
çok nşagıvd almak ısternişler ve 
bu arzul.ın 1 safiyane bır hisle 
ısr~r şC'kıınde ıleııve gOtt.ı.~üş

lordır. 

Bu surrt ıt• ht'r mü tenye ayrı 
ayrı kanun ve n!«ktu satış mcc
burıyetırdm bahset ;-tkte n:.ız

tar kalan esnaf ve djkkiın s:uib
leri akşama kudar çok ye rulmuş
lardır 

Alcl'umul!'" C'Prtf; bu müşkulU
tııı kısa bır zıım:ında hallolunaca
ğını ve kanun muvaffakiyetle tat
bikma lli~bir enı;l'l kalını ·acağı

nı ittifakla sövlem<'klt•dirlcr. 
Dun buliın bel<•dl\·e polis teş

kilfıtı. hrr Sl'mttf" v('ni kanunun • 
tamamile tathıkını kontrol için 1 

seferber bir halde çah-rnıştır 
Bu kor trollercit• pazarlıksız sa

tışa t&bı o.an bütun dllkkiınlar ve 
etıht lı•rı ayrı avrı tedkıkten ge
ç;rilmf'ğl' başlaPmıst,r. 

Dun ilk gün 11lması münast·bc
tıle bazı dtikkiiı·cılnrı~ kendileri
ni kanunur daırei ümulü hari
cinde zannettikleri de görülmüş, 
bunların da maktu fiatla satışa 
tabı oldukları kendilerine bıldi

rilmıştir. 

Ezcümle Çarşıl!akı cl\·arında 

bazı sehzerılcri'l bir zi.ıhul netice
si dukkanları olduğu halde sat
tıkları mallara etıkt t koym:ıdık
lan ılk ldtışte görulerek bu va
zıyet duzeltilmiştir. 

Mul.tc-lıf sı·mtl<'rctc bulun:tn 
"'' pazarlıksız satışa tabi olrrıı:can 
bazı dukkiıncılar da dün bütün 
mallarına ktnd. liklerinder e\. ket 
koymuşlardır 

Ydlnız bazı ctihtlerın çok kü
çük bir nı•b, tte, bazılarının da o
kunmaz bır hald< odugu, bir kı
sım}; ının ısc malın fotura fl\I· 

marasıle karışık bir \·aziyette ve
ya görünmez bir yere asıldığı da 
dün gôrülmiişlür. 

Bu vazi ·et; etiketlerin şekil 

,.e eb'adıııın \'C rakamlarilc yazı
ları puntularının da IT'ııhakkak 

beledi)" \'eya İktısad Vekaleti ta
rafındrın tt·sbit olunmnsının çok 
•. ,·ruri bulunduğunu bütiin açL1<
lı11ile göstermektedir. 

Müfrednt pr0gramları
nın tatbik şekli 

Kültür Bakanlığı bütün mektep 
lert birer tamim göndermiş1ir. 

Göndnilrn tamimde, yeni d<o"ğişik 
hğe göre D!'vlct Matbaası:1da ba
sılar ve hazırlanan müfredat prog 
ramlı.rının tatbik şekli izah eclil
miştır. 

150 kuruş alınacaktır 
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dır .. 

SON TELGRAP'm Yuu: M. Sami KARAYEL 
Tarlht tefrikan No. 112 

Saltanat arabalarına kurulan göz
deler, şahine bakışlarile etrafı 

seyre dalmışlardı 
- Elızeyi; Bukingam sarayını, 

Habsburgların saraylarını gör -
dük ... asn yaşadıklarını da yakın
dan tedkık etlik. Sonra; Padişah; 
ısrar ediyor, saraylar yaptırıyor, 
bahçeler t.arhediyor diye utan _ 
mactan söyknir dururlar ... 

. - Söyle Fahri, haklı değil mi
yım, bu mmet ne vakit adam ola
cak? Sonra da durnadan, bazı 
vu ·er ız ve rıcalımız de softa-

!arı kışkırtırlar ... Yaşadığımız bu 
du ... tşte: Çağlıyan, diye hava al
mağa, yorgunluklarmıızı dinlen
dirmeğc geldiğimiz yer ... Şu Ka
ğıthane deresinin etrafına bak. .. 
Rıhtımsız, alelade bir dere ... Şu 
Kağıdhane köyünün haline bak .. 
Şu köylülere bak... Ne dersin 
sen bu hale ... 

- Sum.c;a; mussade ed yt·rum 
sana, soyfo .. 

j Yal~ız, hukkım degıl; yer- tıirüp dl' bir fır,ill bulup dendi- teblığ elti 
1 den g"g' kadar dikklerim de sıııc tak<lim t·cll'nwdiı'i dilb<'rler Ne d<' nlsa yan gözle etrafına 

1 ar sôy!P EliZ< nasıldı. r!•· vardı. Bunlardan ga}rı iki dil- bakmşıtı. Gôrôyordu kı; usta bu-
- Çok gÜ7Pl<lı efrndiıı1iL r daha getlrmı~tı. gün her zamankirdl'n fazla kala-

Dort sdltanat arnbası Çağlıya- balık hır kafile ile gl'imİ!jit. De-- ll<r halde; büyuk H' ı: ıııı 

teşen1 bır ~ara:v yaptırmalıyım. 
Hatta bır tane degil, birkaç ta
ne ... Rumdilıisarıııın bulundugu 
yere ş..'ıh · ııe bir saray kurulabi
lir .• On milvor lı a sarfilc bu
raya büti.ın gördüklerimizin fev
kınde bir sara kurmak ali Os
man için bir bor\tur. Bunu yapa
cağım. 

* Sultan Aziz; Fahri beyle konu-
şurken; arzı niyaz ve gözdeler 
allın i~kmeli saltanat arabaları
na kurulan ya~maklı ve feraceli 
gözdeler; şiihiınc bakışlarile etra
fı seyrederek Dolmabahçeden 
Kağ•ti'dne k<iyüne kadar sonba
harın tabıate vere! i güzell kle
ri eme k gel mi 1 ı di 

nın t .. ıem kapı51ndan i,·crı grdi. ınek; Anupa dönüşü padışahı 

Atların çıkardığı nal Sl'sl<·rı dra- zevklenclırecektı. 

fa aksediyordu. 
Sul1mı Aziz, ustasının gc·ldiğinı 

anladı. Fahri beye hıtaben: 
- Muhterc·m oğlum; bizimki

ler geldi galiba .. 
- Evet; <frndimiz. 

- Gil bak; çabuk yerleşsinler ... 

1 
Aşcıya söyle bu akşam hafif ye
mekler yapsın. . Çerkes tavuğu 
olursa fena olmaz ... 

Fahri bye; aldığı irade üzerine 
olduğu yerden fırladı. Harem ka
pıoına geldi. 

Giızlcrı yere bakıyordu. Hiç 
gözlerim kaldırıp lıaremi lıüma
yu a lak bılir mı ıdi? Ne haddi-

Kızlarağasının; simsıyah rengi 
bcyazlanmıştı. Zavallı gözdesi 
Çeşrnidil artık, padi,ah tarafın

dan ağıza alınmaz olmuştu. 
Matgüzel; her şcyın fovklnde, 

padişahın aşkına bende olmuştu. 
Ah, şu Arzıniyaz ... Canı cehen
neme gid si kadın .. Eğer, o, ol

mamış olsa idi. Çl'şmidil sayesin
de efcndisın daha ziyade hülıi!U 
edip neler kopartaınazdı. Fakat; 
şimdi eli kolu bağlı Arzıniyazın 
elinde bir esir gibi hareket edi
yordu v,, hergün de canı tehli
kede idi. Belki; bır gun eclir, bu 
kadı başına hır bela açar, onu 
sar.ıvd2 uzaklaş\ırabıli c'i. 

Fakat, bir yandan da Çeşmi

dil'in padişahın yanına gitmesin
den ürküyordu. Maazallah, padi
şah bir gün gelip de Çcşmidili ha
tırlar ve yanına çağırır, onunla 
gecelerse, muhakkak bir felake
te sahne olacak \'ekayi vücude 
gelebilirdi. Arap, her tki cep
heden de mütalea cttı,. i~l fela
ketli görüyordu vesselam .. 

* Matguzel, kırk yeclı günlük 
hasretin acısını çık:ıracaktı. As
lanı gelmişti. Gitgide efendisine 
ısınmıştı, Yalnız; onun bir kişile 
iktifa etmeyip, yılan gömlek de
ğiştirir gibi gözde değiştirdiğini 
zekiisile bulmuştu. Bir gün gelip, 
kenıdsinin de bir köşeye atılaca
ğının farkında idı. 

Matgüzl'I; Ç<'şmıcüli, V<' onun 
düştügü akıbeti, kızlarağasının 

vaziyetini, sarayda ufak tefek 
de en d3l verclere yıı ·aş, ym·aş 

agah olr ağa baş! '"'lıştı: 
(Dt..'!\'Dmt \·ar) 

Bir mektuba cevab 
lltAHMUD YESARi 

Bir kariim J8Zı)-·or : 
•Üzerimde bü~·iik te>irlcr !ma

kan eserlerinizden ilhanı alarak 
bu mesleğe karşı kendimde >OU• 

sttz bir be,·es duydun1.• 

Bu mektubu okudu.~um zaınan 
da ben de, emin olunuz, şe,·in~. 

gurur degil, hüziin duvdnm. ~'tin

kii, JazıJ:ırımın bir fenalığ·n üJet 
olabileceğini akluna ı;:etirmeı.:

dim. 

Kariinı, mektepli ıui, men1ur 
nu. işçi n1i. yaşı kaç-? Bihniyo • 
rum. Fakat hangi meslekte olur
sa olsun. ınuJıarrirUğe hc\·es <'· 

dcr.e, onun İ(in bir brdbahtlık o· 
]ur. Ona, •hu ın('..,f<'ğ<"•, ~ani ınu

harrirliğe, hl"!-ve:-ı etıne~ini ta\ .. j. 
JC etıniyece"İm. i\ .. tad AhnH:f 

Rasin1 nıcrhum ... Kırk sen li" 
komedi• adi~·Jc ne reftigi h.ıtırn· 

larında şöyle der : 

•Sivrilryin1 diye girdhn. lı~lhu
ki yam:a · . .;ı oldı.:ın~· 

!\tuharrir olursa. ne olacak') l·'.
ğcr n1ektepli ise tahsilinden: ış 

glİ~ .sahihi isl', isinden elat·;.ak. 

Göndcrfliğ"l hikii~·c~·i de nc~reUir
ıni~·e~eğirn. Çiinkli gazet<'de hir 

satır _yazısı çıkan bir insan, cliza
nıa tutufnıuş gibi artık ondan 1c.ı
kas1nı kurtaraınaz. 

·Bir içen f;eşınei pi.ir hünu fena

dan 
Ba~ın alnnl&J.: bir dahi bi\ranı be

ıartan• 

ı Aziz oku:yutunıa ta\·si~·eın ~u : 
!\.fektebe gitsin, i~ine giicüne dl'
\·an1 etsin. 

Eğer niJcti kafi i~c, ben, bİr

şey diyemem. Fakat bir ha~ atın 
kırılmasına, ben, vac.:ı(a olaınam. 

Kültür Bakenhğın· 
da bir içtima 

Dün Kultür Bakanlığında. Kül
tür Bakanı Saffet Ankanın riya
setinde bır toplanh yapılmış ve 
toplantıda memleketin kültur fo
aliyeli, okul, muallim ,.e takte 
vaziye~i hakkında görüşülmuş ve 
bazı mühim kararlar verilmi,tir 

1 -ı 

Birimizin derdi 
Hepimizin derdi 

Rami 0t0büsler·n e 
cereyan eden biı: 

hadise 
- Seyrüsefer mudi; ıbıl' -
niin ehemmiyeıle nazan 
dikkatine -

Eyüpte mahalle rnumcssıl 
Bay İsmail Berk yazıyor: 

- .Ayın 28 inci çaşamba 

günü saat 17.50 de Edırnckapı -

da bır hastamı müstacelen zi
yaret için Sirkecidt·n Ramiye 

işleyen (3372) No.lı otobüsle 
Edirn~kapıya gitmek ı.izere 

mezkuru otobüse biııdım. Fa
kat biletci Edırnekapıya gidc

cegimi öğrc·nınc:c: ~Bu o•obtiSP 
yalnız R~mi yolcuları bınebı

lir, yeyahut 14 kuruş vermekle 
mükelll'fsin!• dedi ,.,. ooııra 

derhal otobustc·n cebre~ indi

rildim. Belediye seyrllse(er nı
zamatına kat'iyen teva(uk t'I• 

mıyen ve keyfi olduğu anlaşı

lan bu hareketin hiç de doi!ru 
olmad1....,1nı zannedi) >rum.~ 

Nitck"n benim gıbi bırkaç 

Edirnek.ıpı yolcusu da ayn. h -
karele maruz kaldı 1 Bııı>' ll"'n 
arasında bir dE: doktor v.ırdı' 

Belediye bu otobuslu·c musaa
de \'erirken Edirnekapıya da 
yoku alınacagını t.ısr> 1 < ttı ı 

halde bil tein n bu m · asız 

hareket ve cür'etı ~ok gar b ve 
şa) ı:.nı eseftır. 

Son Telg•af - MııhteTnm 

karımıizın lııt ı·ok haklı ~ıkıi

yetin- seyrı.ı~cfer mu.dürl1·11u
nü.n 11a~arı dikkatine koy<ıyor 

t·e acele lıa. ta na yet sm ı· 

yolundan clııc.oyarıık lıa••a bı• 

youııdaıı al <1Jarak h(lsta 1 r 
ı:atandaşımı::ııı hayatı ile ynı

yan lm r 'c'c n;n .dd tlc • _a
lı' n'm 



• 
.G. ·:.; ON 1' EL G RAF -2 1 ci Teşrin 193!1 

iSPANYA -AFRiKA ı 127 milyon HiKAYE. 
Cumhuri_qelçilerin, lspangol (asındaki taraftar·

1 
Miras 

/arı ile f ranko kuvvetleri arasındaki ihtilaf Vergisi ,~ILTDN ÇAN .. 
DDD 

c 

f.üc 
uşt 

'Ür 

g 

.nı 

Nazar ı ispanya harbine 
vesile oldu. 

dikkati yirıe 
çek mi ye 

Bu parayı, babasından k alan 
mirasın vergisi olarak hükumete 
vermeye mecbur olan talihli a
dam kimdir, biliyor musunuz? .. 
J aponyanın en zengin adamı 

Mitsui'nin oğlu ... 

Kont Roje Haçlılar seferinden 
dönüp şatosuna geldiği zaman en 
samimi dostu Jan Lö Viyeli hali 
ihtizarda buldu. Dostu, biricik 

kızı İvelini kendisine eı .' net et
ti ve gözlerini ebediy en hayata 
kapattı. 

Yazan .JOZE R I L_L! 

._ı 

O rta Avrupa işleri ne kadar 
merakla takib edilse yeri -
dir. Onun için Avrupa mat

buatının sütunlarında ençok yer 
tLı t.111 da hep bu mevzu olmakta 
dc ,·am ediyor. 

Fakat dünyanın meseleleri yal
rız orta Avrupa işlerinden ibaret 
d<>ğildir. İspanya meselesi ne ol-
' ı? Yeni gelen Avrupa gazete -
ı ı.ılc İspanya meselesinin son saf
h as ına dair yazılan yazılardan bir 
h uliisa çıkarmak icab ediyor. İs -
p ıvadaki dahili harbin General 
r ranko nun kendi kat'i galebesile 
ı . ee~i ~imdiye kadar çok defa 
~ o~·lC>n1 i ş olanların bu kehaneti -
n e ragmen hala dahili harb bit
mt•ını~tir. 16 nisanda Romada im
zal a ıınuş olan İngiliz - İtalyan an
laş ması da dahili harbin biterek 
İspanya meselesinin halledilmesi 
ca>sına dayanıyodu. Fakat bu iti
lfıf kağıd üzerine yazılırken kul
lnnılan şu - İspanya meselesinin 
halli - tabirinden her tarafın an
Jad ığı mana başka başka idi. Ro
ma ııın vermek istediği mana da
in1a General Franl{o'nun kat'i ga
ll'i.ı(·sile İtalyadaki cumhcc. i:·et -. 
çilc• rin mağlüb edilmesi ve a ncak 
o suretle dahili harbin bilmesi 
şcklınde olmuştur. Bu anlaşma 
imzalanalı altı ay geçti. Fakat is-

panyadaki vaziyet cumhuriyetçi
lerin m ukavemetinin tükenme -
diğini göstermekte devam ediyor. 
İspanyadaki yabancı askerler çı
kacaktı. İtalyanlar orada bulunan 
k endi kıt' alarmı çekmek için, İs-

başlıyalı Faslıların ne kadar bü
yük bir rol o»nadıkları Avrupalı 
muhabirle • '· psi tarafından 

~e\ amı 7 in ci de) 

Babasından miras kalan serve
tin yekunu 15 milyar fr onk tah
min olunuyor. Japon ~Jiyesi, 

bu talihli mirasyediye karş ı ga
yet lı'.ıtufkar davranmış, hüku
metin hissesine isabet eden 127 
frangı, senelik, aylık veya gün
delik taksitlerle ödenı ·'kte ser
best bırakmıştır. 

Talihli mirasyedi, hükumetine 
olan bu borcunu günde 50 bin 
frank vermek şartil e y edi sene
de ödemeyi taahhüt etmiştir. 

Yunanis'·anla yen i 
ticaret muahedesi 

Yunanistan hükumetile yeni 
bir ticaret anlaşması akdetmek 
üzere bu hafta içind" bir h' "'' lİ

miz şehriıniztlen Atinaya ı; .ek 
tir. Bu heyet, Türkofis Reis ı Jay 
Bürhan Zihninin reisliğinde Cüm 
huriyet Merkez Bankası Muame
lat Müdürü Cabir ve Türkofis 

, müşavirlerinden Hasan Server
den mürekkeptir. 

Kont Roı o bu suretle genç kı 
zın hiımisi oldu. Ona karşı büyük 

bir muhabbet besliyordu. Bu, ba
ba muhabbetinden, baba şefaka-

tinde n büsbütün başka bir mu-
1• ' ' otti. Genç kızı, bi.-az büyü-

' sonra kendine almak is-
t ıcoc·du. Konk kırk yaşlarında 
vardı. Genç kız ise henüz on 
beşine basmı ştı. Fakat o de -
··rlerde arad aki bu Y•. far -

i\.ka t naza ra alınmıyordu. 

y , ı adarrıl n rın kendilerinden 
çok küçük ve evlatları yerinde 

kızlarla evlenmeleri şimdiki gi
bi ded i ve l·""uy u mucip olmu
yor. 

G en.; .. ızın da Konta karşı bü
yük bir sevgisi vardı. Mütenasip 
vücudünc, kır saçlarına, parlak 
gözlerine hayran hayran bakıyor 
du. 

İvelinin bir dadısı vardı ki çok 
eski bir kin sebebile Konttan nef 

panya meselesinin halli zamanı, 
yani General Frankonun kat'i ga
lebesini bekliyorlardı. Bu olma -
madı. İtalyan kıtaatı oradan çe -
kilmeden İngiliz - İtalyan anlaş -
ması da tatbikat sahasına çıka -
madı. İngiltere dal1a Habeşista -
run İtalyanlar tarafından alınmış 
olduğunu tasdik etmedi. Şimdi ise 

====================================~~ 

"üyler ürpertici bir cinayet 
devletleri .en ziyade meşgul eden o "' 

1 orta Avrupa işleri oluyor. Bunun- g unu 
la beraber İspanya meselesinin i ' 

~~l:~ru~~lti~~~~~:ze;~~cı,:ki::n; ıvel cı"ınayet p1a"" nı 
hermesele birbirine sımsıkı bağlı. · İl 

öld··renana,dah ev
ı ha:zırl :amış 

Geçenlerde Ingiliz gazeteleri -

:~, s~;:~~!~d~a~~:::ı~~ .. a~:::: 1.n. gı.ltereyı· heyecanda bırakan bu 
ya ıle umumı bır anlaşmaya var- ., 

mak istiyen İngiltere için şu son 1 l k d . h ""d. .. .. .. konuşmaları Ispanya ı~eselesinin 1 a ıse ortaya uc o u Cl ar l 
bır tarafa bırakılmadıgı anlaş_ı - t t 
lıyordu. Almanyanın ~i n,di··e ka-

Yeni gelen lr ) . ' ·•· dar alakadar olduğu bp3ııy •• ,,_ 
!erine karışmaktan büsbütün vaz 
geçmesi istenmektedir. Söylendi
ğine göre Almanya da bunu ka -
bul etmiş bulunuyor. 

İtalyanın vaziyetinden bahset
mek başka bir güne kalacak. Ye
ni gelen Avrupa gazetelerinin şa
yanı dikkat olarak yazdıkları baş
ka bir nokta vardır ki, İspanya 

ı meselesinin bundan sonra alacağı 

netice bunu düşündürmektedir. 

de feci bir vaka nır ,~fsiEıt ı ,. 
dır. İngilterede Karigan'da ya(. 
bir kadın ile genç bir kızın ve ge
ne genç bir delikanlının ölüleri 
bulunr• " Ş, düğün için gelenler 

dur. Fakat K~naısine sciylenınce 

Herlen ;iddetle reddetmiş, verdi
ği söze . ~ Jık oldcığun u, genç ni-

şanlısı ile m utlaka evleneceğini 
söylemiştir. Nihayet izdivaç me

(Devaını 7 lııci saJıif~nı.bde) 

ret ediyor, intikam almak için 
fırsat arıyordu: 

- Nasıl, diyordu. Bu izdivaca 
razı olacak mısın? .. Güzel vücu
dünü bir kibirli, hoyrat ihtiya
rın kolları arasına mı terkede
ceksin ?.. Yazık değil mi sana! ... 
Dünyada bu kadar güzel delikan 
lı varken ... Delilik olmaz mı bu, 
yavrum? .. . 

Diyordu. Yaşlı dadının bu söz
leri yavaş yavaş genç kızı hami
sinden soğuttu. Kont, kendisini 
çağırdığı zaman altın bir çanı sal 
!ardı. Genç kız, çanın hafif çın
lamasını işitince Kontun yanına 
gider, gözlerini yere diker durur
du. Kont : 

Benim sırma saçlı kızım, öm 
ün e n gülü ... Seni yamma geti

,.en bu altın çanı ne kadar sevi
yoruın, bi1sen ... 

Der ve alnından öperdi. 
Dadı vefat etti. İvelin Kontla 

yalnız kaldı. Genç kız, bir gün ar 
kasına bir manto aldı, şatodan 

çıktı, sahile doğru gitti. Ve kay
boldu. Kont, etrafa adamlar koş
turdu, arattırdı. Fakat, genç kızı 
bulduramadı. 

Kont, derin bir yeis içinde kıv
ranıyordu. İvelin'in genç bir de
likanlının yanına kaçtığı ilitima
lini düşündükçe kıskançılktan de 
li gibi oluyordu. Gece karanlıkta 

sahile gitti, çanı çaldı, çaldı. Ce
vap veren olmadı. Nihayet, sa
baha karş ı kamarasına döndü. 

Sahilde, kayalar arasında giz
lenmiş olan İvelin, hizmetçilerin 
kendis ini aradığını görmüş, son
ra avdet ettiklerine memnun ol-

Fasın İspanya elind ebulunan 
kısmından şimdiye kadar Gene -
ral Franko asker toplıyarak Cum
h uriyetçilerin üzerine yollamış

tır. İspanyada dahili harb başladı 

----l!!!lmillllil~=----------------------------------.. 
SARAY Sinemasında 

kendilı~t i n i üç kişinin cenaze n1e
rasimi karşısında bulmuşlardır. 

Gelin olan kız, gelin elbisesile ölü 
olarak yatmakta idi. Kızın adı 

Herlen'dir. Ölü olan delikanlının 

adı da Vilyamdır Gene ölüsü bu
lunan yaşlı kadının «dı da Mar
gerittir. Bu kadın delikanlının an
nesidir. Genç kız ılc delikanlı bir 
müddet evvel · . ; anlanmışlardır. 
Fakat topçu suvarisi olan deli
kanlıyı bundan birkaç ay evvel, 
ava gitmiş, düşerek belkeıniği sa
katlanm ışt ı. Öteden beri delikan

lı yatmakla, tedavi altında bulun 
maktadır. Elli sekiz yaşında olan 
annesi ise genç oğlunun böyle sa
katlanmasından müteessir olarak 
ne yapacağını bilmez bir halde 

kalmış, oğluna artık evlenmeme
sini, böyle sakat bir adamın evlen
mesi kendi hakkında acı olacağı-

BU GÜN Sizi EGLENDİRECEK-GÜLDÜRECEK BİR MEVZU içinde: AMERil 

Jt.'
r ~ _,v.EK KANIN meşhur METROPOLİTAN OPERASI BİRİNCİ ARTİSTİ: 

__ BLADIES SWARTHOUT ve JEAN KİEPURA 

iLK GALA MÜSAMERESi 
Senenin en gUzel Fransız filmi olan 
JEAN GABiN ile MIR!EILLE B A LIN'in 

temslllerl bulunan ve hiç bir vakit unutulmıyacak 

Y a n ık G ö n ül 1 e r 
Filminin ilk gösteri!eceOI ak,am verilecektir. 

tarafnıd an söylenen NEFİS NAPOLİ ŞARKILARİLE ROMEO -
Sin emasında JÜLYET operasmın en güzel kısunlarmı ihtiva eden: 

NAPOLI ŞARKICISI 
Muazzam mizansenli filmi !akdim edilmektedir. 
F ilme ilave olarak: Paranıunt Dünya haberleri gazetesi ve: 
HİTLER - ÇEMBERLA YN - DALADIER MÜLAKATI 

n ı, onun için Herlen ile olan ni- 1 
şanın bozulmasını birkaç defa söy 

!emiştir. Delikanlı kız ı seviyor- mıırıııı::ı:::;o:;ııs::ı;;ımsııı:.ı!!Bl9D!!1911EIZ:!:dl!Clll!llli•••••1111•••••••••••••m•ı••••ıl/ 

- F~a~k~at~,"':"b~u""'se=y=r=e~d~iş~b=ir':""fza~c~ia:""p:i~y~e=s=in=i:n"';'te=m::s~il~in:_'""''""''""''""'""''""''""'""'"""""""""""''""'..,."""'"""'""'"""'""'"""""'"""'""'""""""..,.""""""""'""'""""""'"""'""'""'"""'""'"""""""""""""""""""""',..."""""""""'"":R~e~f~i~k~, ~g~ü~n~ü~n"""b~i~rı~.n~d~e"""N~i~,.;,~e~t~in""'k~o~c~a~s~ı~o~l~a~r~a""'k ~ 
de çıldırıp beynini parçalıyan bir san'tkarın üzerin- tanbula çıka gelince de böyle derin derin konuşma-
den gözleri kayıp heyecan içinde sahnenin güzel de- ya, izal1at almaya daha vakit bulamadı, ilk evvel: 
korlarına açılan bir seyircinin seyredişidir ! _ Demek Ferhunde hiyanet edince 0 da Ni-

Şoför tekrar etti: metle bir oldu, ans ızın İstanbulu terketti ve her şe-
- Tarabya efendim inecek misiniz?. yi unutmağa çalıştı ! 
Refik, N adinin omuzuna yasladığı başını çekli; 

Zannına düştü. Onun için Refiğin hikayesini 
- Hayır ... Dal1a ileriye... ·· ı ·· ı 
Dedi. baştan aşağı boy e goz yaş arı içinde dinleyince bir-
- Nereye gidelim efendim?. denbire şaşkına döndü, ne söyliyeeeğini kestireme-

Ede bl Roman Yazan : di, ne yapacağını düşünemedi! 
- Otomobilin nereye kadar gidiyorsa oraya ka· I Halbuki Refik tamamile bitik, tamamile ken-

dar! NO. 121 Ete m /z7 e t BENCE dini, muhitini, dünyasını unutan ve kalbinden ko-
Ve .. Nadi de tekar ral1atsız edilmemek için, bu- k nuşan bir adam halile gaşını Nadinin omuzlarından na ilave etti: - Nasıl, az mı muztarip bir insanım Nadi?. Ben- mak Iı'ızım geldiğini düşünüyor ve .. i ide bir 

den dal1a bedbaht kim var?.". Anan ölsün. Sev. Ev- - Refik yahu .. Ben hayatının bu safhasını hiç ayırmıyor; boyuna tekrar ediyordu. t 
- Ben sana haber verinciye kadar yürü ... Nere- _Söyle Nadi, söyle .. Benden bedbal1t kim var? 

de duracag- ını so" 'vlcrizı len. Karın orospu, çocug-un piç çıksın! Hapishane- bilmiyoı·dum ... 
- -- Bu sual.. . Bu göz yaşları mukadderdir! Sora-

lere düş. Senden hakaret gören bir kadın seni kur- Diyor, Refiğin bu katmerli ıztıraba tahammü-
cak ve ağlıyacak, söyliyecek• ve hıçkıracak! Yoksa 

Otomobil tekrar hızını alıp da dalgalar ve mar- farsın! Ona esir ol.. Koca ol.. Minnettar ol.. Gece ve.. !üne şaşma~ak için kendini güç tutuyor! Genç res- boğaz düğümlerinde katılan ıztırap çıbaıu başka 
gündüz kendini yiye yiye bitir! Söyle benden daha sam, Refik Istanbuldan birdenbire kayboluverince tu""rlu" deşı·ımez ve ... Yumuşamaz.' 

tılarla yarı~ır gibi boğazın yukarılarına doğru iler-
bedbaht olan kim var?.. epeyce çalışmış, yorulmuş, şuraya baş vurmuş, bir • • • lcrkcn Refik yarım saattir .. bir saattir .. medhfış bir 

feliıkclzcde gibi anlattığı hikayesini bitirirken: Nadi bu hlae, mütemadi hıçkırığa şaşırdı kaldı. türlü akibeti hakkında malfımat alamayınca 
- İşte .. Nadi! Nasıl haksız mıyım?. Bir taraftan ceketinin kolundan aşağıya yağmur nihayet: 

••• 

en 
"? mı. ... 

Peki amma, tevkif mü zekkeresini görmedin 

Dedi, yeniden başını Nadinin omzuna koydu ve gibi boşanıp sızan göz , · a ~larına bakıyor, - Karısının hiyanetine tahammül cdemiyerek Hayır .kardeşim hiç bir şey görmedim .. 
hüngür hün&ür ağlamaya başladı! Hıçkıra hıçkıra Ağlama Refik . .. Hiç bir şey yok' mutlaka intıhar etmiştir. .. 

,_a:_~ ___ __...,·,.....,,i>L-l'Li..nı<ülJCl.al"!llınacl<.ı.--ı.!Ulın...IQllll"l...IGlc\llJcaı:-hir.AU--..U-lırA biı" -1.an.ı:tan,.lJlf>lıfiln..bamın....aı;:a.llı.JiliJLIB~---n.em..lı · bu___hükmii uaMiJtlPt'l c::nnr~ li'ı:ı rhu nnı::ı. .. 
diyorum!.. 

- H i" hi r <:::PV h:ı H if' h i r c: ı:ı.v ? 

mcıştu. fakat, gemının yelkenle
ri açıp uzaklaştığını gii<"ünce vü
cudü titredi. Babasının, ölürken 
kendini emanet ettiği bir adamı 
terketmekle büyük bir hatada 
bulunduğunu anladı. Gerçi üze
rinde biraz parası vardı. Fakat 
bu para ile ilanihaye hayatını te
min edebilecek miydi? ... 

Hava kararınca şiddetli ve so
ğuk bir rüzgar esmeye, ince in
ce yağmur da yağmaya başladı. 

' " 

İvelin, harap bir balıkçı k ulübe
sine iltica etti. Kulübede ayağı 
kırı k bir tahta masa, otları dışarı 

fırlamış bir kerevetten başka bir 
şey yoktu. Birkaç gün evvel ve
fat eden yaşlı bir büyücü kadı· 

nın kulübesi id i. 

Ertesi gün, sahile gelen balık
çılar, harap kulübeden sırma saç 
lı , güzel bir kızın çıktığını görün 
ce büyücü kadının kalıp deği<

tirdiğine hükmettiler ve ağlarını, 
oltalarını bırakarak kaçWar. 
Genç kız köye gitti. Fakat, para
sı mukabilinde de yiyecek teda
rik etmeye muvaffak olamadı. 

Ekmekçi, uzattığı parayı alma
ya cesaret edemiyor, bu büyük 
paranın parmaklarını yakmasın

dan korkuyordu. Uzaktan, tıpkı 
bir cüumlı hastaya atar gibi bir 
ekmek parçası fırlattı. Genç kız, 
hatasının derecesini takdir edi
yor; kaçtığına nadim olttyordu. 
Kont Roje ne kadar iyi hir adam
dı. Kendisini de ne ka "! ;ok se
viyordu. O da Kontu , _, ·' rdu,, 
Fakat, hatası ytizünden hem ken
disini felakete atmış, Kontu da 
derin bir yeise düşürmüştü. 

Bir gün sahilde, dalgaların 

kumlar üzerine attığı kocaman 
bir balık gördü. K üçük gümüş 
hançerile karnını yarınca ~a§ırdı. 
kaldı. Balığın midesinde küçük 
altın bir çan vardı. 

Roje çanı görür görmez tanı

mıştı. Bu, Kont Rojenin kendisini 
çağırmak için kullandığı çan idi 
Ve hiç şüphe yok ki yeisle deni· 
ze atmıştı. 

Genç kızın gözlerinden yaşlat 
öökülüy ordu. Artık geceleri uyu 
yamıyordu. 

Bir gün akşam üzeri, birkaq as 
kerin kayalar arasında ateş ya)t
tıklarını ve ısındıklarını gördü. 
Yavaşça yanlarına yaklaştı. .As
kerlerden birisi : 

- K ont Roje çok ağır hasta ..• 
- Son zamanlarda Konta bir· 

şey oldu. Deliden farkı yok. .. 
- Sevda delisi diyorlar!. .. 
- Yazık ! ... Kont gibi cesur bir 

adamın şatosuna kapanıp kalma· 
sı , kimseyi kabul etmek isteme
mesi büyük bir felaket . .. 

İ velin daha fazla dinleyem<adi. 
Kontu nerede bulabileceğini öğ

renmişti. Seher vakti yola çıktı, 
yürüdü, yürüdü, güzel ayakları 
kanlar içinde kalmı ştı. Çehresi 
terden, t ozdan simsiyah olmuş
tu. Altın çanı sıkı sıkıya göğsü
nün üzerinde tutuyordu. 

Nihayet bir sabah, şatonun ö
nüne geldi. Kapının önünde nö
bet bekliyen bekçi : 

- Defol! ... 
Diye bağırdı. Genç kızların yır 

tık elbiselerini görünce kendisi
ni dilenci sanmıştı. 

- Kontu görmek istiyorum, 
kendisine bir haber veriniz ... 

- Kont hasta... l.t imse:·i ka
bul etmiyor. 

- Biliyorum, fakat, kendisini 
sevindirecek, memnun edecek bir 
haber getirdim. 

- Peki öyle ise, haydi gir ... 
Dedi. Genç kız, avluyu geçti. So 

faya girdi. Kont Roje geniş bir 
kol tıı rf.., ,.,..=.....,... ; ;1,... ... ....,1~ ""''"" · -~··- 1 _ 



Parisliler 
----Hayata yeniden doğuş 

ı, kför. aç kahr, açıkta kalır, evi barkı yıkı ıır, birini kay- Nasıl ınüda 1 a~a 
delmez fakat tiyatrosuz kalınca dünya başına yıkılır Hazırl~~~~iar • ·· 

Hava taarruzuna karşı 

Tiyatro, onun evi barkı yuvası 
ailesi suyu ve ekmeğidir 

Yazan: MAHMUD YESARİ 
- Ne var ne yok, nasılsınız, ne 

alemdesiniz? 
- Lokal açıldı, artık bu sene 

lokalde çalışıyoruz! 
Bu, yerinde bir cevap değildir, 

amma bugünlerde (Halk Opereti.) 
artistlerinden hangi.:ıine rastlasa
nız, bu cevabı alırsınız. 

Kolay değil, iki buçuk, tam iki 
buçuk sene, yer bulamamak yü
zünden İstanbulda dolaşmadık 
semt; Türkiye hudutları içinde 
uğramadıkları köy, kasaba, şehir 
kalmayalı; çektikleri bütün me
şakkate, mahrumiyete rağmen 

san'atlarma carıd~n bağlı kalan 
bu bir avuç san 'atkarın sevinmek
te gezerken, konuşurken bir tür
lü inanılmıyacak tatlı bir rüya _ 
mn hayalini görür gibi sayıklı _ 
yarak tekrar etmekte hakları var
dır. 

Onların (lokal) dedikleri yer, 

(dükkan) yani (tiyatro bin~sı) 
dır. 

Aktör, aç kalır, açıkta kalır, e
vi barkı yıkılır, yersiz sürünür, 
birini kaydetmez. Fakat (tiyat
rosuz) kalınca onun dünya başı-

YAMYAMLAR 
Aralarına girenlerin cesarelli

ediyorlar ? .. /erini nasıl taltif 
• -------
lıısan etinden 

şiş kebabı ... 
Bir çok kimseler yamyamlığın, 

yani insan, eti yiyenlerin kalma
madığını zannederler. Halbuki 
yamyamlık dünya yüzünden he
nüz tamamile kalkmamıştır. Ok
yanustaki Salaraan ve Fici ada -
ları yerli ahalisi el'an irn;an eti 
buldular mı, büyük bir iştiha ile 
yerler. Buralara giden kaşifler 
ve seyahlaı, yerlilerin bu adet
lerini bildikleri için ihtiyatlı dav
ranırlaı-, daima kalabalık ve si .. 
lah!ı olarak yola çıkarlar. Yoksa 

l 

i 

hallc 1.·i '· 'amandıı·. ş· · ·ı· ı~e geçırı ıv 

kızartıln1aları, kebap olmaları 
muhakkaktır. 

Yamyamlık. ' kiden bir çok 
miiletlcrdc \' rt.1 1· " ti D .. · er, armat-
lar, Manaj2tıc .. · 'Emcinslerinin 
elini iştiha i'· \·t leı· ve bundan 
bllyük bir L":> •'. \'e zevk duyar- j 
!ardı. skaııclina\ .' J!ıları , düşman

larınııı kafa lusı ile bal şerbeti, 
şarap içerlerdi. 

· Afrikada, (Yagas) kabilesinde, 1 

erkeklerin ve kadınların vücudü 
dört parçaya ayrılır ve pazar yer

lerinde çengellere asılır, satılır -
dı. Ilk evvel açlık yüzünden baş
layan yamyamlık bir çok millet
lerde, intizam hissile ilerledi. Ve 
gi 1 gide iidet sırasına geçti. 

Bazı kabikler, yalnız dü~man
brınuan aldıkları esirleri yer -

şehri müdafaa için 
Paris 5,000 adaya 

ayrılmıştır. 

Adaların şeflerine lazım gelen 
talimat verilmiştir. Bunlar, bü
vük bir salona davet olunmuş -
iar, sinema projeksiyonu ve kon
feranslarla vazifeleri anlatılmış

tır. 

Bunlar, polisin ve itfaiyenin 

maiyetinde bulunmaktud·:· Baş-

lıca vazifelerinden ı i 'hri 
terketmek vasıtalar•ı. •-·: o-
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l' ~UHA YYEL BİR CiNA YET 

Haydut • 
eı s 

''istediğim. çok bir şey değil, beş bin lira. Bir 
çek verirsiniz, bir de zabztaya, bankaya 

tele fon et mi gece ğinize dair söz ... ,, 

Sözünü tutmıyan Ferid Doymaz beynine kurşunu 
• • 

yıyınce 

Ferid Doymaz; bürosunda yal
nız olmadığını zannediyordu . . t...•:
kasında biri var gibi r~liyOl'<:u. 
Elindeki ınektubw1 zarf,nı bir 
türlü açamıyordu. Parmakları 

titriyordu. Büyük bir gayretle 

cansız yere yuvarlandı 
ya, bankaya telefon elmiyeceksi-
11iz. 

- Beş bin liram çok. Bir kıs-
1n1nı vereyin1. 

- Pazarlık adetim değildir. 

Ya beş bin lira, çoksa ... 

Ferid Doymaz, yabancı eliııdı 

ki otomotik rövolver karşısır da 
çek defterini çıkardı, imu .adı. 
Ve titriyerek ellcrile uzatt. 
Yabancı çeki aldı. Bük-ü, ce · 

bine koydu. Sonra: 
- Dediğim gibi bi.ı saatten e·ı

vel zabıtaya, barı;.oaya , telefon 
etıniyeceğinize ,ıamusunuz üze~ 

rine söz vcrb orsunuz değil rr.i'! .. 
- Evet veriyorum! .. 
- İyi düşününüz de öyle söy-

leyini<.. Bir saatten evvel bl!' ye
re ~elefon etmiyeceksiniz, değil 

'? r.ıı .... 
- Evet, isterseniz yenı;:ı de e

deyim. 
- Hayır, yemine ltizı..ını yo~ . 

Sözünüze itimadıın var. Hiı3flll· 

da hareket e1n1iyece~inlze emi -
nim. Emin olnıasaydLnı, buraya 
gelir gelmez sizi öldünidc;m. Bu
na kiınse m5.ni olaınazdı. Kafanıza 

bir kurşun sıkar, bevnınızi par • 
çalar, rahatca kasanızı açar, iste
diğimi alır giderdim. Fakat, ma
demki rıza gösteriyor, dediğimi 
yapıyorsunuz. Arlık hayatınıza 

kıymaya hakktm yok. 
•Sizi bağlamaya, ağzınıza bir 

bez tıkaınaya da lüzum göremi -
yorum. ~ amusunuz üzerine ver
diğiniz söz bence kıl.fi... Allaha 
ısmarladık!. .. 

Derin bir reverans yaptı, kapı
dan çıktı. 

Ferid Doymaz yerinden fırla • 
dı: 

- Yarabbi! Rüya mı görüyo • 
rum!. .. 

Odada bir aşağı, bir yukarı do· 
laşıyor, 

- Rüya mı bu? Ruya nu bu? ... 
• o o 

Elini telefona attı. Zabıtaya, 

bankaya haber verecek, haydu
dun eşkiılini bildirecekti. Fakat 
yabancı sözü hatırına geldi: 

cSözünüze itimadım var. Hila
fında hareket etrniyeceğinize e
minim. Emin olmasaydım, bura
ya gelir gelmez sizi öldürürdüm .. • 

Omuzlarını silkti, acı acı gül
dü. Elini telefondan çekti. 

Garip bir korku içinde bulu -
nuyordu. Bir müddet tereddüt -
ten sonra telefona sarıldı: 

- Allo! Allo!. .. İş Bankası? ... 
Müdürü veriniz! ... 

Alnından terler akıyordu. Men
dilini çıkardı, yüzünü sildi: 

- Burası Ferid Doymaz yazı
hanesi. Biraz evvel maskeli biri
si geldi, rövolverle tehdit etti, 
beş bin liralık bir çek aldı, gitti. 
Parayı almak için müracaat e

dince polise veriniz. 

CDevaını 6 ıncı sahüede) 

H E R Ş EY 1Ç1 N .. 
En kestirme çareyi bulan Spiro 

bu işi de halletti 

başlıyacaktı fakat •.• Tam • 
ışe 

Fransızca haftalık Detektif 
mecmuası hikaye şeklinde mu
hayyel bir yazı neşretti. Bu en
teresan yazıyı muhayyel bir ci
nayet) şeklinde adapte ederek 
neşrediyoruz. Bu yazıda her han
gi bir cinayetten farklı ve tuhaj 
sahneler bulacaksınız. Ancak. bir 
defa dry/ıa tekrar edelim k; bu 
yazı ta•ııamile muhayyeldir. 

,Jbuh beni muhafaza 
edecek olan adam kapının ka -
panmasını istemiyordu. Buna 
mani olmak için öbür kapıyı iti
yordu. Fakat ben olanca kuvve -
timle dayanmıştım. Nihayet ben 
daha ağır gelmiş olacağım ki ka
pı kapandı. Ben, bileklerim ke- -
lepçeli olmakla beraber süratli 
bir hareketle kapıyı içeriden ki
litlemeğe muvffak oldum. Belki 
de dışarıda ka!aı1 adam belki be
nim birdenbire yapmak istediğim 

şeyin ne olabileceğine ihtimal 
vermemişti. O hhli kapıyı açabi
Iip açamıyacağını anlamak iste
ler gibi uğraşırken ben içeride 
boş durmuyordum. Kelepçeli el
lerimle pencereyi açtım. Bumı 

çarçabuk yapabilmiştim. Yüz nu
maranın penceresinden tırn1ana
rak kendimi vagondan dı~arı at
tım' .. 

detle yaralaması pek mümkün
dü. Fkat kendimi atarken ke -
lepçeli ellerimi ileri doğru uzat
mış, başımdan uzaklaştırmıştım. 
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Çemberlayn Roma ya, Hari~i9.e Vekili 

G•• . p . .d kŞehrımıze 
orıng arıse gı ece Döndü 

HER ŞEY içiN •. Muhayyel bir cinayet 
(5 inci sahifeden dcv~m) 

Birdenbıre kapının açık ~ u 

duydu. 

(1 inci sahifeden devam) 
tefiki Almanya gibı, İtalya - İn-
5iltere ebedi dostluk misakını 

yapmak üzere Çemberlayn'i Ro -
maya davete karar vermiştir. 

Çembcrlayn böyle bir daveti 
tereddüdsüz kabul edecektir. Ağ
lebi ihtimal bu görüşme bu ay 

sonlarına doğru başlıyacaktır. 

Almanya da Fransa ile daha 
ziyade yakınlaşmak üzere yeni 
tedbirler almaktadır. 

Söylenıldiğine göre Mareşal Gö
ring yakında bu maksadla Parise 
gidecek ve Fransa ricalil!' mühim 
temaslarda bulunacaktır. 

Diğer Vekillerin 
tetkikleri 

(5 inci sahifeden dev...,,_~ 

Fakat kelepçeyi kırmak için 
kayaya çarpınca benim bilekle -
rim de sanki kırılıyor, parçala -
nıyordu. Nihayet kelepçe açıldı. 
Ellerim de serbest kaldı. 

••• 
Londra gazetelerinde kendisin

den çok bahsedilen Spironun ma
ceralarına kendi yazdığı yazılar
dan alarak Son Telgraf birkaç 
vakittir neşrediyor. 

Macaristan da 
Hakkını istiyor 

Hariciye Vekili Rüştü Aras bu 
sabahki ekspresle Cenevreden 
şehrimize dönmüştür. Kendisini 
istasyonda Reisicumhur namına 
başyaverleri Celal, Başvekil adı
na kalemi mahsus müdürü Baki 
Sede ile vali, emniyet müdürü, 
meb'uslar, şehrimizdeki vekiller 
ve diğer birçok zevat tarafından 
karşılanmıştır. 

Rüştü Aras Büyük Şefe tazim -
!erini sunacak, Başvekilimize iza
hat verecek, birkaç gün sonra da 
Ankaraya gidecektir. 

Bugün Sibro macerasının son 
kısmı anlaşılacak ve bu hakiki 
hikaye burada bitmiş olacaktır. 

Sipro anlatmakta devam edi -
yor: 

Karın içinde yürüye yürüye 
ilerliyerek nihayet yol ağzı bir 
yere geldim. Oradaki ışarct bana 
Münih istikametini gösteriyordu. 
Fakat Munihe gitmenin büyük 
"tehlikeleri vardı. Bunu düşün -
muyor değildım. Lakin karar 
verdim. Her şeye rağmen oraya 
gidecektim. Munihın yolunu tut
tum. Yolda küçük bir köyden o
radan ekmek ve yiyecek aldım. 

Üzerimde para bulunuuğuna ne 
kadar şükretsem azdı. Bl'ni ya
kaladıkları zaman Alman gizli 
polis memurları üzerimdeki pa
rayı bende bırakmışlardı. Param 
vardı. Almancayı bilmekle temin 
ettiğim faide hiç bir zaman bu
günlerde olduğu gibi olmamıştı. 
Almanlar benim hakikaten Al -
man olduğuma inanmışlar, Bir 

İngiliz olmam ihtimalini akılları
na bile getirmiyorlardı. Münihe 
daha gelmeden evvel bir köy is
tasyonunda büyük treni bekli -
yordu. Hep ticaret eşyasile dolu 
olan vagonların üzeri örtii lmüş
tü. Bunlardan birinin içine gire

rek kendimi saklamak mümkün 
oldu. Yolda trenin Insburk tari
kiJe İtalya hududuna kadar gide
ceğini öğrenmiştim. 

·y • (Birin<• sahifeden devam) 
danlara, askerlere hediyeler, çi -
~ekler verilmekte, Hitlere ku -
caklar dolusu tebrik ve teşekkür 
telgarf ve mektublar gönderil -
mckteda-. • 

LEH ORDUSU HAREKETE 
GEÇTİ 

V arşova 2 (Hususi) - Çek 
kabinesi dün yaptığı uzun 
ve mühim bir toplantıdan 

sonra hükumetin 30 eylül tarihli 
ülimatomunu, enternasyoal va -
ziyetin müşküliltını ve Münih an 
!aşmasından mütevellid hadisatın 
zaruretlerini gözönünde bulun -
durarak kabul ettiğini Varşovaya 
bildirmiştir. 

Bu tebligat üzerine esasen ha
rekete müheyya vaziyette olan 
Leh ordusunun Çek arazisinde 
Lehlerle meskun mıntakaları iş

gal tmeleri için icab eden ha -
ınlıkları ikmal edilmiştir. 
Diğer taraftan Çek kıtaatı da 

ışgal edilecek mıntakalan tahli
ye etmektedir. 

Leh ordusu bugün saat tam on 
dörtte Çek hududunu aşacak ve 
ilk olarak Teschcn mıntakasını 
işgal eyliyecektlr. 

Lehistana intikal eyliyecek o
lan Çek arazisinin işgali de, Sü -
detler mıntakası gibi, tedrici su
~ctte yapılacak ve on gün süre
cektir. 
Bazı mıntakalarda da Südetler

le birlikte plebisit yapılacak ve 
buraların mukadderatı ona göre 
tayin edılecektir. 

· TESCHEN HALKININ SEVİNCİ 
Bugün işgal edilecek olan Tes

chen halkı, tasvir edilemiyecek 
bir sevinç içindedir. Halk sabah 
erkenden kalkmış olup 18 yıldır 
hasret bulunduğu Leh ordusunu 
karşılamıya hazırlanrnı§tır. Di -
ğer mıntakalarda da neş'e ve se
vince payan yoktur. 
EKALLİYETLER TERHİS EDİ -
LİYOR, SİYASİ ~AHKÜ~ILAR 

AFFOLUNUYOR 
Prag 2 (Hususi)- Çek zabıta 

ve ordusunda bulunan Alman ve 
Lehlerin terhis edilmelerine baş
lanmıştır. 

Diğer taraftan siyasi mahküm
lar için af ilan edılmiştir. 

Hükümet, Münıh mukarreratını' 
silr'atle yerine getirmeği ve bu ı 
:ruretle dünya barışını muhafaza-
ya g. • etmektedir. 
İNC JZ LEJYONERLERİ 

HAZIRLANIYOR 
Londra 2 (Hususi) - Çekoslo

vakyada plebisit yapılacak mın -
taka 1 süratle İngiliz lejyoner -
lerı arafından işgal edilecektir. 
Buniar, plebisiti müteakıb bura
lann akıbetleri taayyün ettikten 
sonra burların Çek, Alman kıt'a
ları tarafından işgaline kadar o -
rada kalacaklardır 

Lejyoner taburları hazırlan -
mnkta olup pek yakında Çekos -
lovakyaya hareket !'Cleceklerdir. 

SON HAZIRLIK KAÇA 
MAL OLDU? 

Lonrira 2 (Hususi) - Seferber
lik kar..,rının feshedildiği ilim e -
dilinış 1 enüz kışlalanna gitme -
mı ıııtıvat efradına buna lüzum 
kalınadıı,• bildırilmıştır. 

Son günlffde yapılan askeri ha
zırlık 30 milyon, hava müdafaası 
içın alınan tertibat 16 mılyon İn
gılız lırasına mal olmuştur 
MACARLAR DA HAREKETE 

GEÇiYOR 

L ondra 2 (}I - Alman 
ve Leh ıı.... ..nın ka -
bd ediidiğıni gören ~faca -

r an, Çekoslovakyadaki Macar 
< k lliyetler n in dü kurtarılmaları 
ıçın sabırsızlanmıya başlamıştır. 
!\!acar 1 •kumctinin buglınlerde 
Pra a müracaat eden·k Südet -
!erle I e ekal!iyet:eri neselesi 

gibi Macar milli davasının da 
sulh yolilc hallı·dilmesini iste -
meğe karar verdiğı öğrenilmiştir. 

Aliikadar mahfclkr Prağın di
ğer hususlarda oldugu gibi Ma -
car mes<>ksinde de yeni bir müş 
küliıt çıkarmıyacagına kani bu -
lunmaktadır. 

HENLAYNİN YENİ 
MEMURİYETİ 

Bertin 2 (A.A.)- Hiller, Hen
layni Südet memleketleri reich 
komiserlığine tayin etmiştir. 

ÇEKLERİN TEBLİGİ 
Prağ 2 (A.A.) - Aşağıdaki res

mi tebliğ neşredilmiştir: 
Çekoslovak kıt'aları Münih mu

. avelesile tahdid edilen arazinin 
ilk mıntakasını, tcsbit edilen 1 
ilkteşrin tarihinde verilen direk 
tifler dairesinde muntazaman tah-
liyc etmişlerdir. 

Hiçbir hadise zuhiır etmemiştir. 

ÇEK MEB'USLARININ 
MüRACAATI 

Prağ 2 (A.A.) - Hükümet koa
liyonunun parlamento mümessi -
!eri İngiliz ve Fransız parlamento 
azalarına hitaben bir beyanname 

neşretmişlerdir. Beyannamede 
Çekoslovak hükumeti taraftndan 
verilen kararın ·Avrupa sulhunu 
kurtarmak için şimdiye kadar 
katlanılan fedakarlıkların en bü
yüğü• olduğu kaydedilmekte ve 

hulasaten şöyle denilmektedir 
•Bu fedakarlğa rağmen toprak

larımızın tahliyesı için bize hiç bir 
mühlet verilmemiş ve Münih'te 
tesbit edilen tarihlerde iktısadi 
menfaatlerimize riayet edilme 
miştir .. 

MUHTELİT KOMİSYON 
Prağ 2 (A.A.A) - Taşen mm -

DİGER VEKİLLERİMİZ 
Dahiliye Vekili dün Gemliğe 

gitmiştir. Bugün ~ehrimize dö 
necek ve birkaç gün sonra An -
karaya gidecektir. 

İktısad Vekili bu akşam, Ziraat 
Vekili de yarın akşam Ankaraya 
döneceklerdir. 

(Dış politikadan devam) - . ··-
Çemberlayn, Almanyadan ay -

rılmazdan evvel, Hitler ile yap -
tığı iki saatlik bir mülakatta İn
giltere - Almanya münasebetleri 
bakımından büyiik ehemmiyeti 
haiz olan bir anlaşma da yapmış
tır. Bir nevi iki taraflı Kellog 

nıisakına benziycn bu anlaşma 
ile İngiltere ve Almanya biribi -
rine karşı asla harb yapmaınağı 
ve aralarında çıkacak her ihtilafı 

sulh )olile halletmiyi teahhiid 
etmektedirler. 

Çeınberlayn'in, Londraya av -
det eder etmez, söylediği gibi, bu, 
şümul ve ehemmiyet itibarile Çe
koslovak anlaşmasını da geride 

bırakan bir itilaftır. Görüliiyor ki 
Münih konferansı enternasyonal 
miinasebct]erde yeni bir devre 
başlangıcı olacaktır. 

A. Ş. ESME& 

takası hakkındaki Polonya notası
nın Çekoslovak hük\ımcti tarafın
dan kabulü neticesinde ortaya çı
kan meseleleri hal etmek üzere 
muhtelit bir Polonya - Çekoslo -
vak komisyonu te~ekkül etmiş -
tir. Teşen hudud mıntakası derhal 
Polonya cumhuriytine t~rkedile -
cektir. 1 

Trende bir gün bir gece kal -
rum. ltalyaya bu suretle girdik -
ten sonra artık çıktım. Kendime 
bir bilet alarak doğruca Venedi
ğe gitmiye karar verdim. Vene -

diğe gittiğim zaman ilk işim bir 
esvapçı dükk3nına girerek kendi 

me göre bir elbise almak oldu. 
Kaç zamandanberi sırtımda ta

şıdığım elbisenin ne fena bir hale 
geldiğini görüyordum. Onunla be 
raber hapise girmi~tiın, onunla 
beraber kar içindl' kalmıştım. 

Keza onunla beraber olarak yol-

T.C. ZiRAAT BANKASI 

Para biriktirenlere 28,800 Jiı·a ikramiye verecek 
Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tUAl'ruf hesablarınd:ı en az 50 lirası bulunanlara senede 

4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plana göre ikramiye dagıtılacnktır: 

4 Aded 1,000 Liralık 4,000 
4 )) 500 )) 2,000 
4 )) 250 J) 1,000 

40 )) 100 )) 4,000 
100 )) 50 )) 5,000 
120 )) 40 » 4,800 
160 )) 20 » 3,200 

DİKKAT: Besablaruıdaki paralar bir sene içinde 50 liradan aşağı 
takdirde o/v %0 !azlasile verilecektir. 

Lira 
» 
)) 

)) 

)) 

" düşıniyenlere 

Kur'alar •enede 4 defa, ı EyUll, 1 Birindkanun, 1 Mart ve 1 Haziran tarihlerinde Ç\'kilecektlr. 

Siz cemıyet altyhine çalı -
şan bir çelenin başı idıniz fakat 
artık faaliyetinize nihayet veril -
miştir. 

Dediği zaman Spiro da şôylc di
yordu. 

- Ben cvveliı dul kadınları, 

yetım çocukları, fakirleri aldat
mış değilim? 

Hakimin onu böyle bir çetenin 
başı diye süylemesine sebep var
dı. Spiro pek eski zamanlarda İn 
gilterede türemiş, meşhur bir 
haydut olan Robinhut isminde bir 
yol kesiciye kendini benzeterek 
iftihar edermiş. Robinhut ta yol
dan gc ·en zenginleri soyar, fa
kir fıkaraya ilişmez, dulları, ye
timleri korurdu. Spiro da kendi
ni ona benzetirmiş Ortaya bir ta 
kım uydurma şirketlerin hisse 
senetlerini çıkararak zenginlere 
türlü türlü kazançlar vadeden 
Spironun birkaç türlü de adı 

vardı. Son derece tatlı dilli, çene
si çok kuvvetli olan Spiro karşı
sındakilere kendi kazanç proje -
lerinden bahsederken herkesi ça 
bucak aldatan Spironun İngilte
reden kaçarak pasaportsuz bir 
halde Avrupada oradan oraya gi 
dişi bundan evvel anlasılırken 

- Alçak' .. 
Ferıd Doymaz, > abant nın gd

diğini anladı. Tdefon aleti elin
den düştü. 

- Namusunuza verdığinız ~cizü 
böyle mi tutarsınız?... Halbuki 
ben size itimat ettim. Söz n-nlin, 
her halde ufak bir zarar içı'I hı

liıfında hareket etmez dedim. 
Fakat ihtiyaten telefon tel ,i kes
tim ve kapının dışarısında bek
ledim. Artık sizi gcbertmektcn 
başka çarem yok. 

- Yüz.. iki yüz ... üç yüz bin 
lir avereyiın. Tek canıma kıyma
yın1z! .. 
Yabancı omuzlarını siltki: 
- Bütün servctinlzı verseniz 

nafile. Bu para mesdcsı dcgil, 
prensip meselesi. Madcmkı ver
diğiniz sözde durmadınız, o hal
de öleceksiniz! ... 

Ferıd Doymaz tıtriyordu. Bir 
şeyler söylemek istedı ınu,·affak 

olamadı. 

Maskeli adam rö,·elnnnı U· 

zattı ve ateş etti. 
Fcrıd Doymaz 

var landı. 
cansız yert' :''U~ 

İstanbul f('unrü İrra. :\J"murluiun 
dan: 

1 İpotek cihetındcıı paraya çe\ rıln1c$i# 

ı n~ karar \·erilen ve taınamına iki bin i~ 
yu.z lira klyınet takdır olunan Bcyoğ" 

tunda Kuloglu nuıhallesindt~ eki VE" ye• 

ni Ağahuman1 sokagında kayden .k 

% 7,5 u nisbctindc pey akçesı \'Cya t.lu-Duf KupC'r'in istifası esasen . 
Eden.in llariciye Nnzıı·lığından çc- sal hır bankanın tenlnnt mekttıbunu 

k ·ıd · • · d b · b hs 1 vermelerı lazımrur. Hakları tapu sicil
ı ıgın en erı mevzuu a o -

lcri1e sabit olmıyan ipl•tekli alacnk::tar-makta idi. 
Baş,·ekil Bahriye Nazırına, ha

rici meselelerden dolayı istifa ey
lemiş olmasından dolayı teessüf
lerini beyan eylC'miş ve şimdiye 
kadar yaptığı hizmetkre teşekkür 
etmiştir. 

Nazır Kral tarafından da ka -
bul edilmi~tır 

. 
Küçük 
San'atlar 
Kanuııu 

-·-
Teşrinisanide Meclisten 

çıkacak 
Bütim esnafın dört gözle bek -

!edikleri cKüçük san'atlar kanu -
nu • hakkında İktısad V ekiıletin
ce yapılan son tetkiklerde ikmal 
olunmuştur. 

Bu mühim ve yeni kanun; Bü
yük Millet Meclisinin teşrinisa -
ni devresinde ve ilk haftalarda 
müzakere olunarak kat'iyet kes
bedecektir. 

Kanun mucibince ticaret oda
ları, belediyeler, hususi idareler, 
hususi şahıslar ve san'atbirlik -
!erinin de küçük sanayi erbabı 
için olduğu gibi kendi namlarına 
kurs açmaları icab etmektedir. 

Bu hususta ticaret odası tetkik 
!ere başlamıştır. 

Yalnız; bu kursta İktısad 
0

ve 
Maarif Vekaletlerinin tayin ve 
tesbit edeceği esaslar dahilinde 
ders gösterileceğinden bu iki ve
kaletten lazım gelen direktifler 
de alınacaktır. 

Ja diğer allıkadntların \"C u.:t. ak hakkı 

sa:hipJerinin bu haklannı ve hust:.sile fa-

• iz Ye masarifc dair olan iddialarına il~ 

\tarihinden !tibaren 20 gün uırfında ev
rakı nllisbitelerile birlikte dairenu~.c IJil

dirıneleri iktıza eder. Aksi t.nkdirdc hak

ları tapu siı:~lleıi.lc ~bit olmıyanlar sa

tış bedelinin payl~masından h.:ı.ric; ka-
lırlar 

Mezk\ır g. yri menkulün evsafı umu
miycsı: 

Satılığa çıkarılan gayri menkulun al

tındaki dükkiı.nla beraber zemJn \ e as

ma birinci katından müteşekkıldir. 

Zemin katı: 59 numaralı kapıdan C\'6 

girildikte zeınini malta taşı döşeli ve ir 

çinde sarnıcı bulunan bir avlu ve bu 

radan birkaç basamaklı merdivenle ini 

lir bir kuyulu mutbah ve bir hehl v. 
bahçeye çıkan kapı vardır. 

Asma kat: Bir oda ve altında 57 nu
maralı dükkftn. 

Birinci kat. Üç oda, bir helıidan iba
rettir. 

Hüliı.snsı: Heyeti umumiyesi 110 met

re murabbaı olup bundan 83 metre mu

rabbaı bina, mutebakisi bahçedir. 

Hudud: Doğusu yol apartunanın 1 par
/ 

sel. Kuzeyi yol apartıman 17 parsct Ba-

tısı ev üç parsel. Güneyi ev ve apartı

dan 1/2 par-c:<'l ile mahduttur. l\leıklır 

gayri menkulün nefsinden do!nn birik

miş bina ve vakıf icaresi tanzifiyc ve 

tenviMyeden mütevellit b'lcümJe vergi 

mükellefiychlc dclliıliyc re mi bort:luya 

aid o1mak i.izere satış bedC'lin<len tenzil 

olunur 20 !iene-lik \'akı! tfıviz bedeli ve 

tapu harçları alıcıya o.ı. ttir Dah~ f-:ızla 

mnlılümat aln1ak 'st yt>nlerin 10/11/38 

tarihinden itibarcr. daıremızde aı;ık ve 

asıh bulunrturula<'ak arttırma ptname

sini ve 37 3603 'o.h doc;yosına müra

caatla icab eden iuıh.::.tı aınış ve oğnn

miş olacaklardır. fl~n olunur. 

Baş,Diş,Nezle,GripKomafizmo. 
ıevralji,kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal k 

m lcsbında günde Uç kaşe alınabilir. 



~alton Hamtd - • 
~O Onlel'lı 
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UTercüme ve iktibas hakkı mahfuzdlll'. I ....... _ .............. ~,-- ·--
lN.if~ 

Yalnız Son Telgraf' da neşrcdilecektir. Yazan : Ziya Şakir 
-·-- ·-'" ·-........ _ 

Sarayın önünde balık tutuyor
d·uk, Paşa da kayığa bine

rek yanımıza geldi .. 
Yağmurdan şikayet ederek başındaki fesi 
çıkardı ve kayığın başaltındaki şapkayı giydi 
Bundan maksad da Refia sul • 

tanı ortadan kaldırmak - Ha • 
tice sultan da bir bahane ile 
kocasından boşanıp serbest kal • 
dıktan sonra - Kemaleddin Paşa 
ile izdivaç ederek bcrmurad ol . 

1 maması için, hükumet tlai!"~sinin göstermiştir ki bunların sahte bir 

maktır. 

Du rezilane iftiraya maruz ka • 
lan Hakkı Şinasi Bey derhal tev
kif edilmiş .• Refia sultana tatbik 
ettiği ilaçlar ve şırıngalarla be _ 
rabcr Yıldız sarayına nakledile
,·ck; saray doktorları ve saray er
kanından mürekkeb bir heyet ta
rafından, sıkı bir isticvaba c , 
kilnıişti. 

İlaçları tedkik eden doktorlar 
ikiye ayrılmışlardır. Vakıa; tat • 
bik edilen ilaçlar, şiddetli bir ze
hir iseler de bunların yeni tarzda 
bir tedavi usulü olduğunu söyle • 
mişlcrdir. Diğer kısım ise, şırınga 
ılc tedavi usulünün henüz Avru
pa doktorları tarafından bile 
şüphe ve tereddüdle karşılanan 
bir şifa vasıtası olduğundan bah
sederek _Hakkı Şhıası BA)e aleyh
tarlık gostermişlerdir. 

Nedense talih ve tesadüf, Hakkı 
Şinasi Beye yardım etmiş; hüsnü 
niyetinden başka hiçbir k • ıRur ve 
günahı olmıyan doktor, mel'un 
hafiyelerin ve onların taraftar _ 
larının alçakça iftiralarından güç
l ükle sıyrılarak sadece sür gün _ 
lükle yakasını kurtarabilmiştir. 

Gelelim, Kemaleddin Paşaya .. , 
Paşa, Yıldızda bir hayli istin _ 

tak geçirmiştir. Ve nihayet ken
disine: 

- Sultan hazretlerini tatlik e
diniz. 

Deııilıniştir. 

Kcm~leddin Paşa, bunu bir gu
rur ve ızzeti nefis meselesi tcliık
kı etmiş : 

- Karımdan memnunum. Bo
şamam. 

Diye, ayak diremiştir. 
- Boşarsın. 

- Boşamam ... 
Diye, bir hayli münakaşadan 

sonra, Paşayı karısından bo d"" -.. k ş u 
şurece (şer'i) çarelere mu·· t . . racaa 
edılmış; fakat bunlar da matlub 
olan neticeyi vermcmistir. 
~ihayet iş i (Sid MoÜa) hallet

mıştır. [1] 

O zaman Galata mahkemesin
de naıb bulunan Said M 11 .1 .k. o a, pa-
ra ı e ı ı Rum balıkçı şahid bula
rak bunları mahkeme h . . uzuruna 
getırtmış, ve alenen dinle . t' 

mış ır. 
Bu ba~ıkçılar, halk karşısında, şu 
ı!adeyı vermişlerdir: 

.. - Efendim!.. Bir yağmurlu gün
du. Sarayın önünde balık tutu _ 
yorduk Paşa da kayığa binerek 
yanımıza geldi. Yağmurdan şika
yet ettı. Başındaki fesi çıka ak k ,,. rar , 
ayıgın başaltındaki geniş kenarlı 

bır şapkayı aldı. Başına . d" 
B . d" gıy ı. . . 

ugun unya, yarın ahiret. B" _ 
ı .. d"· oy 
l'CC gor uk. Böylece şehadet e • 

deriz. 

Said Molla, bu ifadeyi dinledi.k
le11 sonra: 

- Şahidlerin ifadesine naza _ 
ran, Kemaleddin Pa~a, başına şap
ka giydiği için (kafir) olmuştur. 
Kcndisınc küfrüne.. ve zevcesi 

t 
olan (mukadderei müslime) ile 
beyinlerinde mcvcud oİan nika
hın feshine hükmediyorum. ' 

Diye, (şeriat) i, reziliıne bir su
rette şerre alet etmiştir. 

Kemaleddin Paşa, o gün bir 
v~pura bindirilmiş; (Bursa) ya 
surgun edilmiştir. }'akat Paşanın 
bu rezaleti başkalarına anlata • 

[ l ] Meşhur ve mel'un (Sai d 
Molla) ... 

arka cihetindeki sokak içinde dalkavukluk olması!' a ir1k:in ve 
(Boşnak Salih Efcntlı) isminde ihtimal me,·cud de.; -l ı . 
bir zatın evi kira ile tutularak Oı ın içindir kı. 1, _.ı öz ev -
paşa buraya hapsedilm i~ .. Meş - liıdla. ına bile tam bir emniyet ve 
rutiyetin ilanma kadar, hiç kim- itiınad gösterememiş olan Sultan 
se ile ihtilatına meydan verilme- Hamid, süt biraderinin kcndısıne 
miştir. olan merbutiyetine kamilen kana-
SULTAN HAMİD DEVRİNİN t~rmis .. Yıldız sarayında o-

EN l\TÜHİM SÜRGÜN alsİz bir mevki verıni~ti. 
HADİSESİ • ·-dişaha; kendi öz kardeşleri· 

Sultan Hamid devrinde, mev ııi. öz evliıdlarını bile jurnal et-
kü sarsılmıyan, tamamilc korku- ınekten çekinmiyen hafiyeler, sa-
suz ve endişesiz yaşıyan tek bir dece esvabcı başı İsmet Beye dil 
adam varsa o da, Padişahın süt ve kalem tızatamamışlardı. Çün-
biredir ve esvabcı başısı İsmet kü, çok iyi biliyorlardı ki İsmet 
Beydi. Bey aleyhinde ne söyleseler, Sul-
İsmet Bey, Sultan Hamide kar- tan Hamitli inandırıp kandıramı-

şı o kadar riyasız bir sadakat, ve yacaklardı. 

okadar menfaatsiz bir muhabbet 

Tüyler ürpertici 
bir ci ıı.. t 

(4 üncü sahl!cnı izJ~n de' .... ı ) 
rasimi geçen gün için kararlaştı
rılmış bulunuyordu. Fakat mera
sim olmadan evvel delikanlı öldü
rülmüştür. Kim tarafından? .. An
nesi tarafından!.. Kadın oğlunun 
evlenmesine ister istemez razı ol
muş, halta düğün için hazırlan

nuştır. Fakat düğünden evvel oğ

lu bahçede kanapPye uzann1 ış ola 
rak yatarken annesi elinde bir 
tüfek olarak gelmiş , oğluna gö
rünmeden, arkadan zavallı deli
kanlıyı yaralamış, öldürmüştür. 
Vaka mahalline gelenler delikan
lının ölüsünü bulclukları gibi bir 
az ötede de an:ır . ıııin cansız bir 
surette yatmakta olduğunu gör
müştür. Vaka derhal duyulmuş, 

nişanlı kız Herlen de koşarak ge
lince bu sahne karşısında biraz 
sonra 0nun da ölüsü bulunmuş
tur. 

Bu suretle üç ölü vardır. Deli
kanlının babası oğlunu öldüren 
karısı ii~-in ~unları söylemekte -
dir: 

- Bana geçenlerde garip bir
şey söylemişti. Eğer, diyordll, oğ

lumuzu öldü rürsek, biz de ölme· 
liyiz!.. 

Cevap olarak kendisine böyle 
şeyler düşünmemesini söyledim. 
Facia böyle nihayet bulmuş ve 
başkaca tahki k edilecek birşey 
görülmemiştir. 

Göz D0kt0ru •" 

t.:!!.~~ ... !,~,~.'.~~ 1: 
Ayberk Apart. 1 

Adalar Sulh Mahkemesinden. 

Heybeli sanatoryomunda ölen 
yüzbaşı Hakkı karısı Hayati, Ab
dullah kızı Nermin, Eüleyınan 
kız ı Naciye Salih oğlu Mustafa 
ve İsmail oğlu Ahmedin eşyaları 
7/10/938 tarihine müsadif cuma 
günü saat 10 dan itibaren Adalar 
sulh mahkemesi koridorunda sa
tılacağından talip olanların ma
halli mezkürda hazır bulunacak 
alakadar memurlara müracaalle-
ri ilan olunur. (10751) 

Adalar Sulh Mahkemesinden: 

Büyükada Bahçvan oğlu soka
ğında 16/1/937 tarihinde vefat e
den Yorgi oğlu Nikolinin tereke
sine mahkememizCe vaziyet e -
dilmiş olduğundan alacak iddia
sında bulunanların bir ay, ve ve
raset iddiasında bulunanların da 
3 ay zarfında vesaikile mahkeme
mize müracaatleri il5.n ol unur. 

(10750) 

(Devamı var) 

HIKAYI! 

ALTIN ÇAN 
(4 üncü sahifeden devam} 

ivelin hafifçe öksürdü. Kont 
kımıldanmadı. Genç kız, saçları

nı çözdü, omuzlrıııa daktü. Ve 
çanı sallamaya başladı. 

Kont, çanın hafif tınlamalarını 
işitince gözlerini açtı, önünde diz 
çöken kıza baktı. Sonra yine ka
padı . !velin : 

Affet bcııi, diyordu. Sana 
çok ıztırab çektirdim. 

Kont, elini uzattı, genç kızı 

göğsünün üzerine bastırdı. 

- Benim s ı rma saçlı kızım ... 
Ömrümün gülü.. . Benim sevgi
li ... 

Kontun ikmale cesaret edeme
diğı bu cümleyı İvelin tamamla
dı : 

- Zevrcnız 1 .•• 

JOZE RİLLİ 

Kadıköy İcra Hakimliğinden: 

Hazinenin Kadıköyündc Yeldc
ğirmeninde Karakol caddesinde 
(66) numarada mukim Emın zim

metinde matlubu olan 16 lira (66) 
kuru~un tahsili için yapılan icra 

takibi üzerine borçluya gönderi

len icra emrinin borçlunun rna -
halli mezkurda bulunamad ığın -

dan ve ikametgahı meçhul bu -
lunduğundan bahisle iade edilmiş 1 

ve bittalep borçluya ilanen teb -
ligat icrasına karar verilmiş ol -

duğundan tarihi ilandan itibaren ı 

beş gün zarfında borçlu şifahen 
veya tahriren itirazatını bildir -

mediği takdirde icraya devam o

lunacağı tebliğ makamına kaim 
olmak üzere ilan olunur. 937/676 

Üsküdar Hukuk Hiıkımliğin -

den: 

Ulviye vekili avukat İhRan 
Rüştü tarafından Üsküdarda Kı

sıklı nahiyesinin Dudullu kari -

vesinde Üsküdar caddesinde kah
~eci Ömer Erdogan aleyhine aç ı · 

lan boşanma davası üzerine müd
deaaleyhanın ikametgahının meç
huliyeti hasebilc ilanen tebligat 
icrasına karar verilip tahkikat 

9/11/938 çarşamba saat 14 e bı -
rakılmış ve yazılan davetiye va
rakası ile ilanname \'e dava ar

zuhali sureti mahkeme divanha
nesine asılmış olmakla ~rcvm ve 
saati mezkürda mahkemeye gel -
mesi ve daı'a~·a karşı da tarihi 

ilandan itibaren 20 gün zarfında 
cevap vern1esi hususu ayrıca ga

zete ile de ila.n olunu r. 
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Oc vlet Demiryolhın Vt> Llnl .ı::lnl arı 1 
ltlet m e tJ . idaresi llania n 

1 Kapalı zarf usulü ile Uzunkt•prüJc bir =c deposu iDş.ısı mu'1a
kasaya konmuştur. Munakasa 17 / IOi P~S pazartesi gumı saat lo de Sır
kccide 9. isletme binasında y2,ı •l c Jl :tır. 

Keşıf bedeli 35.000 ve m u\'u!:k ıt ~ _5 1 radır 

İstanbul Şehiremini Halkavi ile Ka
radeniz Ereğli Halkavi futbol maçı 

İs teklilerin, teklif ve temin at mcktuplari!e kanuni \'esikalarıııı ih
tiva edecek olan kapalı zarflarını aynı gün saat 14 e kadar komisyona 
vermeleri lazımdır. Şartnamckr 175 kuruş mukabıLndc Ankara, Sirke-
ci ve İzmir veznelerinde satılmaktadır. (6952) 

Emlak Bankasıadan: 
icra o.,sya 

No. 

35/1154 

Nev'i Gayrime~!culün 
yeri 

Hesap NC'. 

3 - 2 Ereğlinin galibi
Kagir .ki ev. Galata Sultan Beyazit mahal

lesi Karaoğlan sokak eski rn, 
15 yenı 19, 23 yenı tahr•re gn-
re \9, 21, 23 numaralı 

1211 

yet i i le bi t t i Bankamıza ipotek!' o!up İs tanbu! Dördüncü İcra Me~urlu •urc. 
yukarıda numarası yazılı c!lısya ile 26/10/938 çarşamba gunü neık arttır
ma ile satılacaktır. 

1stanbul Şehremini Hnlkevi sporcu gençlerile Ereğli 
llalkevi gençleri .. 

Karadeniz Ereğli (Hususi) -
İstanbul Şehremini Halkevi spor 
kolu evimiz spor kolile tanışmak 
üzere ilçemize geldiler. Vapurdan 
fazla yorgun çıkan misafirlerimiz 
Halkevinc getirilerek beş saat is
tirahatten sonra her iki takım 
beraberce halkın yaşa sesleri a
rasında sahaya çıktılar. Oyun 
saat 4 de tarım muallimi Bay Ca
hidin idaresi altında başladı. İlk 
15 dakika çok sert devam eden 
paslaşmalardan hiçbir netice çık
madı. Topa hakimiyet az, düş -
meler daha fazla idi. Bir aralık 
Ereğli sıkışık vaziyete düştü. 
Misafirlerimiz bekleri atlatarak 
25 ci dakikada birinci gollerini 
yaptılar. Oyun keskin akınlarla 

şiddetlenmeğe başladı. Her iki ta
rafta da tehlikeler çoğaldı. 30 cu 
dakikada bir telılikryi gole tah
vil e<len Ereğliler beraberliğı te
min ettiler. Ayni şiddet ve sürat-

!erini muhafaza eden Ereğli 32 cı 

dakikada 18 pasdan çekilen topu 
ağlara takarak ikinci golünü yap

tı. Misafirler muhakkak beraber
liği temin etmek için olanca gay
retlerile çalışıyorlardı. Güzel 
paslaşmalarile Ereğliyi sıkıştırı

yorlar. Nihayet 40 eı dakikada 

bir kafa vuruşla top kaleye gire· 
rek birinci haflaym beraberlikle 
neticelendi. 

İkinci haftaym: HN iki tarafta 
topa hakim vaziyette, paslaşma; 

!ar çok güzel, şütlcr çekiliyor. 
Her kurtarış bir alkşla karşılanı
yor. 30 dakika ayni şekilde cere
yan eden oyunun şekli degişti. 
Ve hücum haline geçildi. Kale 

önünde sıkışan misafirlerimize 
verilen bir pen altı cezası sayı 

haline girerek üç iki Ereğlinin 

gabiyelilc ikinci haftayım da bit
miş oldu. 

İstanbul Defterdarlığından: 
Ci ıs ve nıe' kii Muhan:-,ıea bedeli 

l.ira Kr. ---Sultanab "1ette İstanbul Tapu c resınde me\'cut 22 ade çı-
! nı odun sobası. 

Beyoğlu· a Balıkpazarır da 22 numaralı Aroast 1sın dukkil
mnda saklı 770 k ı l o bozuk ve l:3yt .ın yemi olacak rn3k.ırn.ı 
ve ~ehriye beher kilosu. 

80 

o. 05 
Yukarıda cins \'e nıe,·kıleri yaz.lı eşya h.zalarındaki muhammen be

deller üzerinden bir ay içinde pazarlıkla ayrı ayrı satılacaktır Şcraitl

ni öğrenmek isl•yenlerın her gün MiIIi Emlak idaresine \'e artt•Imaya 
1 girecckle rın de 31/10/938 pazartesi günü saat on dörde kadar 7.5 pey 
1 akçd< Milli Eınliık Mudürlüğünde toplanan komisyona gelmeleri. 
1 (M.) (7077) 

Emlak Banka sından: 
icra Dosya 

N~. 

37/3454 

Nev'i Gay rimenkulü n He>lP No. 
yeri 

Hasır İskelesinde Ahi Çelebi 
mahallesi, Limoncular cadde-
sinde 14, 16, 18, 18/1 No. lu 
dükkanın nısıf hısscsi. 

963 

Bankarnza ipotekli olup Dordüneü İcra Memurluğunca y<ıkarıda 
numarası yazılı dosya ik• 26/10/938 çarşamba günü açık arttırma ilt sa
tılacaktır. 

Vin ç Alınaca lt tır. 

YPdisi İstanbul \'e birisi Trabzon limanı için tip \"e !'\'Safı fen
ni şartnamesinde yazılı sekiz aded vinç satın alınacaktır. Şart~~ ıe 
Bankamız Materyel dairesinden ücretsiz olarak a!ın.r Teklı!l r n 
en geç 7/11/938 pazartesi günü saat 12 ye kadar müdürluğlll!''' Ze 

verilmiş bulunması şarttır. 

İsi:anbul Defterdar:ığından: 

ISP ANY A .. AFRiKA 
l\Iali~·e şubelerinde me\'cut ciltleri eskimiş 1217 adet defterin yenıden 

ciltlettirilmcsi muhammen bin yüz kırk yedi lira altınış beş kur~ ~4c
rinden açık eksiltmeye konulmuştur. İsteklilerin ve şeraıtını öğreı n ek 
istiyenlerin her gün Milli Emliık idaresine ve eksiltnıe~·e girecek le ·ın de 
Ticaret odası 938 st'nesi vesikası ve ' o 7,5 nisbetinde pey akçeleri! 131 
10/938 perşembe günü saat on dörtte Milll Emlak Müdürlüğünde topla-

(C Unctl sahikd•n de rn ru) ı 

bildirilegclen malumattan anla -
şılıyordu. General Frankonun ta-

1 rafında bulunan A\Tupalı gaze -
tccilcr her vesile ile Faslıların ne 1 
kadar harbedıci adamlar oldt:;(U
nu vazmaktadırlar. Bu böyle o\ 
duiı için Fasa ve Faslılara dair 
çıkan bir haberi de nazarı dikkati 
celbetmeden gcçemi.voruz. lşte 

mest:Ia Taymis gazct 0:::ıinirı Cche
Iüttarıktaki muhabiri tara'ıt:daı ı 

verilen bir kaç satırlık bir tr! -
graf haberi böyledir. Buı".1 an a."· 
!aşılan şudur : 

İspanyanın milliyetçileri, yani 
General Franko, Fasta yer.ı ka -
rış ı klılar çıkmasından kurJ.-.ı.vor -

J aı·. Fasa asker ve mühimma' j;!iir.

derilmişt ir. Birçok İspanyoı harb 
gemilerinin refakatinde olarak 

yüklü üç Yapur hareket e~i~lır. 

Tancadan gelen haberlere .,:tire 
Tetuvan hududu kapalıdır. l\1'l l ' · 
yetçi gazeteler, yani Genemi Fran 

ko matbuat ı , Tancada İspanyol 
cumhuriyetçileri tarafından ~(;;: -
de bir suikasd tertib ed;!rHr,m~ 

dair uzun uzadıya ncşr'va~+.a bu -
ıunuorlar ve buna Fransızların tla 
karı;ıtığını yazıyorlar. 

işte Cebelüttarıkta bulun·m 

Tayınis muhabırin i n ver -
diği malumat bu satırlarda top -

]anıyor. İspanyol barb gemil.-· i 1in 
refakatinde olarak yüklü genu -

!erin Cebelüttarıktan geçtiği an
laşılıyor. Dıgcr taraftan Tanc~dat> 

verilen malumata göre Ta'lca ile 
İspanyol Fası arasındaki hududur. 

kapandığı doğru değildir. Bura
dan arabalarla yolcular gidip gel
mektedir. Diger taraftan yine ve
rilen haberlere göre geçen per -

şembe bünü bir Alman tahtcl -
bahri Tancaya gelmış, sonra orli· 
dan gitmiştir. İtalyan torpid05ıı 

da Epeyce zamandanbcri Tanca -
da bulunuyordu. Geçen cııma sa
bahı o da oradan gilnli~t ı r. Bu 

yabancı gemilerin böyle gelıp git
mesini tabi1 surette kJrsılarnai< 

lazım gddıgi çünkıi neden Jıun -
!arın yıyccck içecek alma1< Ü1.cre 
Tancaya gelip gittikleri c len : 
mektcdir. 

Bu muh'.elıf ri\•a,·Nleri tahlil 
etmek için uğraşmağa lüzum ol -
madan ~u cıhel nazarı dikkatı ccl
bcdıyor: İspanya dahili harbi 936 
da başladı başlıyalı Fasın \'aziyeti, 
hal ve istikbali ~'ransızlan da İn
gilizleri düşündurmektedir. Ge -
n eral Franko kendisıne ,ı·ardım 

etmi~ olanların tesiri allında ola
rak · ,,l:ı başkalarının yerleşme
sine ister istemez müsaade ede -

eektir. dendi. İspanya dahill har
binin ilk aylarında Fasda birçok 
hazırlıklar görüldüğü, oraya ge
len yabancıların büyük bir faa -
liycle geçtıkleri öğrenilmişti. 

sın spaııyol ida resinde bu -

lunanbu kısmı yalnız oradan Ge
neral Frankonun asker toplaması 

itibari le degil, Afrikanın o kıs -
mında alakadar bulunan bilhassa 
Fransızların hal ve istikbali için 
ne düşündükleri itibarile şayanı 

dikkattir. İspanyol Fasında Ge -
neral Frankoya yardım vesilesile 
İtalyanların ve Almanların nüfuz 
sahibı olarak yerleşmeleri ilerıs i 

için daima bir çok endi ·eler uyan

dırmaktadır. İngilizler için de Ce
belüttarıkın emniyeti meselesi 
vardır. Bunlar vakit vakıt, fakat 
gittikçe artan bir ehemmiyetle 

şimdiye kadar yani 936 da İspan
yada arazi harbi çktı çıkalı ve Ge
neral Frankoya Almanlarla İtal
yanlar yardım etmeğe başladı baş

layalı Avrupa matbuatında mev

nan Komisyona gelmderi. (M.) (6926) 

İnhh~arlar U. Müdürlüğüııden: 
1 

l- Cins ve mıktarı eb'ad listesinde yazılı 81.136 metr ınıkiıbı kc· 
reste pazarlıkla satın alınacaktır. 

II- Muhammen bedeli cıralıların beher metre mıkabı 4ô iıra \"e 

beyaz tahtanın beher metre mıkiıbı 40 liradır. 

III - Eksiltme 4/X/938 tarihıne raslıyan salı gunü saat 14 de Keba
III Eksiltme 4X/9:ıs tarihine rasUıyan salı günü saat 14 d•' K.:.ıa

taşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki alım komisyonunda y.ıpıla
caktır. 

IV- Eb'ad listesi parasız olarak her gün sözü geçen şubf!den alına
bilir. 

V- Tamamını veya bir kısmını \·ermek istiyen isteklilerin pazarlık 
için tayın edilen gün ve saatte % 7.5 güvenme paralarile birlikte yllkarı -
da adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. c68J6. 

~ · · l DEVREDİLECEK İHTİRA 

~~tM•#•'fii#I - BERATI 
- - 1 cGemi demirleri örlusü kama c'-

;~
ıni!ı Şl•thi k!al Tc~ddets inde visinin ve buna mümasil mevadrlm 

e ır ıya rosu ıdökülmesi usulü · hakkındaki iht•· 
!ijl ıııı m~ KOMEDi KISMI ra için alınmış olan 2 ilkteşrin 132•1 
m ıııuı ım ı i -10 pazar gündüz saat !tarih ve 1008 numaralı ihtıra bcr ı

:5.3'l •ı ak ~.ın, 20.30da 
tının ihtiva ettiği hukuk bu k· r~ 

Yenı•,lıklar Komedisi ba~kasına devir ve ·ahut ıncv: ıı 
3 PERDELİK fiile konmak için icara dahi ver. ,._ 

Kazan: V. Şckspir bileceği teklif edilmekte ı l a 
Türkçeye çeviren: Avni Givde bu hususta fazla malumat e ııını·!' 

Ertuğrul 

Sadi Tek 
11YATROSU 

TAKSİM MEYDANINDA 

8 ı inci Teşrin cumartesi akşa

mından itibaren 1938 kış tem

sillerine başlıyor 

istiyer.lerin Galatada, Aslan 'l " 
5 nci kat 1-3 numaralara n ır · ~· t 
eylemeleri ilan olunur. 

DEVREDİLECEK 

BERATI 

İl!TlnA 

•Lokomotif kı.conı ve yah•1t be•ı

zeri mevad için iğnelenm ! kar:a çi ~ 

vller imali usulü• hakklı d~kl tı ,1 
için alınmış olan 21 ilkteşrin 142J 

tarih ve 1002 numaralı ihtirq bl'la
tının ihtiva ettiği hukuk bu k ı e 

ispanya rne elcsinin şu veya bu başkasına devir ve yahut meı·kıi 
şekli bir gün yeni neticeye var • Beyoğlunda es • ~ ~. fiile konmak için icara dahi , . ·ro 

zu olagelen bir mcsC'lcdir. Yani Halk Gperetİ ~- . 

' . \' 
dığı zaman İspanyol Fasıııın mu- ki Çaglıyan yem fA' · . bileceği teklif edilmekte olmak ı 
kadderat. ne olacagı mcselesı Af- Halk operet t iyat- ~ ;/j bu hususta fazla mnliımat edınrl'f K 

rikada büyük menfaatleri olan rosunda yakında isliyenlerin Galatnda, A~lan Han 
devletlerle hiç ihmal edilir gibi başlıyor. Yem k~dro - yeni ~üzik- 15 nci kat_ ı.-~ numaralara mıiraca~~ 
deiıildir. yeni operet -yem bale - yenı dekor eyl emclerı ılan olunur. 
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.-. 

Siy as Sa ah azetesi 

Memleketin en tanınmış gaZetecileri ve 
muharrirleri tarafından neşredilecektir 

• • 
1 

PAZA • 

1 

--------------------·---=-~ ~am:mn Kan•ızlık, kemik ha•talıkları, dimağ 
luklar1 lla vltamlmslzlikten doöma 

zayıflıklara karıı 

yorgun· 
bütUn 

KUVVET ŞURUBU 

v • 
1 TAL i N 

Her annenin bllmasl lcab adan bir kuvvet 
9urubudur. Çocuklarınıza Vltalln kuvvet şu· 

rubu vermekle onları · s"lğl<ım, gUrbüz ve 
neş'ell yetlştirlrsi:ılz. 

VITALIN KUVVET ŞURUBU 
Mektep çağındaki gençlerle emzikli kadın va 
ihtiyarların hayati kudret ve kuvvetlerini o~ ı ·r 

INGILIZ KANZUK ECZANESi 
Beyoölu • lstanbul 

Emlak Bankasından: 
icra Dosya 

No. 
Nev'i Gayrimenkulün 

yeri 
Hesap No. 

3454/938 Bir mağaza Çakmakçılar eski Mercanağa 965 
yeni Dayahatun mahallesi Tığ-
cılar sokak eski 13 yeni 15/ 
15/1 No. lu 

Bankamıza ipotekli olup İstanbul Dördüncü İcra Memurluğunca 
yukarda numarası yazılı dosya 26/10/938 çarşamba günü açık arttırma 
ile satılacak olan gayrimenkulü alanlar arzu ederlerse Banka bu gayri
menkul üzerine kendilerine mevzuatı dahilinde para ikraz edebılir. 

.ı ............................. ...: ........ _ 
TARAGA iSYAN EDEN SAÇLAR 

Ekseriya bulundukları yeri terkctmek arzusunda 
olanlardır, Binaenaleyh 

Saçlarınızı itaate alıştırınız. 
Bunun en iyi çaresi 

PERTEVBRiYANTiNi .. 
Kullanmaktır. 

GOZEL ŞAPKA 
MERAKLILARINA 
Viyananın meşhur 

P. ve c. HAE iG 
Mark::ı şapkaların en 

son m0delleri 
gelmiştir. 

$'°e ; -.. <ı.\~ 
ICJlAH.. QU~ 

Taklidlcrinden sakınmak için 
Ş ı resimdeki markay·o rlikkıı 

• ıg -

Üsküdar icra memurluğundan: 

Mahcuz ve satılmasına karar 

verilen 100 adet şeker kavanozu 
ile elektrik motörü, müteaddit 

kolonya şişeleri bir kasa, bakır 

takımları, müteaddit şişelerde 

reçel, bisküvi, tepsi, bakır kazan, 

tava, vitrinde mevcut şeker, gi -
şe, vitrin, camekan ve şeker ve 
elektrik avizesi ve sair eşya 8/ 
10/938 tarihine müsadif cumarte

si günü saat 10 dan 13 e kadar 
Kadıköy Osmanağa mahallesin -
de Söğütlüçeşme caddesinde 57-
59 No. Ju şekerci ve helvacı dük
kanı derununda satılacağından 

talip olanların mahallinde hazır 
bulunmaları ilan olunur. 

Sahip ve neşnyau idare eaf":", 
B111 muharnri 

ETEM İZZET BENİCE 
Son Telırraf Matbaası 

-- IYO 

-
' 11 LYSOL11 un lstimalindeki Mümtaziyetleri: ODEON 

Yeni çıkan plaklar 
BAYAN SAFiYE TOKYAY 

N , - Rumba 
Ü. - Tango 270247 - Çapkın kız 

- Ece 

ÜrgübEi Şevket Uçaravcı 

270249 N , - Halk şarkısı 
Ü. - Halk şarkısı 

- Ortahisar bağları 
- Karahisarlı Raşid 

Avanoslu SalAhaddin Ercan 

270245 No' - Avanos şarkısı - Üzerinde cennet gibı 
1 - Halk şarkısı - İki bülbül bir dala 

Erzincanlı Sa!lh Dündar 1 
270250 N , - Halk şarkısı - Okurum yazı bilmem 

Ü, - Erzincan şarkısı - Bağagel bostana gel 

Gazi Antebli Hasan Hüseyin 

270248 N - Halk şarkısı - Yeşil ördek 
O: Gazianteb havası - Bende şu dünyaya 

30 senedenberi emsalsiz bir gayretle çalışarak yapmış olduğu 

derin tecrübelerinin neticesi olarak bugün fennin en mütekamil 
plaklarını imlaya muvaffak olan O D E O N pliık şirketinin ala
turka kısmında okuyan güzide san'atkarlarımızdan bazılarının 

isimleri: 
Bayan Safiye Bay Münir Nureddin 

• Vedia Rıza • H. Fahri 

• Hamiyet Yücese • Kemal Gürses 

• İfakat • Malatyalı Fahri 

• Küçük Meliihat • Refik Başaran 

Emlak ve Eytam Bankası 
İstanbul Şubesinden: 

DAKTİLO AI~ANIYOR 
Çabuk yazar bir daktilo alınacaktır. Taliplerin şeraiti anlamak ve 

daktilodan imtihan olmak üzere 6.10.938 perşembe günü öğleye kadar 
şubemize müracaatları. 

Em:ak Bankasından: 
kra Dosya 

Nr. 
37/3454 

Nev'i 

• 

Gayrimenkulün Hesap No. 
yeri 

Galata Kemankeş Karamus
tafapaşa mahallesi 81/83 No. 
lu gayrimenkulden 69 No. lu 
başçı dükkanı mülk ve gedi
ğinin nısıf hissesile 71 numa
ralı bila gedik açıklık mahal-
iln dörtte bir hissesi. 

966 

En büyük doktorlar beyan ve tasdik ederler ki i 

• L Y SOL• mikrop öldürücü nafiZ'ı 
ve müessır bir mayıdir 

• LYSO L> Dezenfekıe eden kuv_. 
veıll bir mayidir 

• LYSOL• Fena kokuları gıderen 
mükemmel bir mayıdlr 

•LYSOL• Haşarat öldürütll 
kuvvetli bır mayıdır 

cLYSOL• Sari ihııtaılara karşı 
müdafi hır mayıdır 

•LYSOL. Kadınlarınsıhhiıuva. 

cLYSOL• Her evde sonderecP elzem 
bir mühsıahıardır. 

c LYSOL• Hastaların çamaşırlarınin yı. 
kanmasında kullanılır. 

cLYSOL> Döşemeleri yıkama ve 

leılerınde kullanılır 

"LYŞ,:~J" 
S C H 0 L K E & M AY it A. G. - H a m b Ur D 
MUrne••lll: 9. JAKOEL Mahdumu - ıaıanbul 

\ İstanbul Vakıflar Direktörlüğü !anları 
Kıymeti 

Lira Kuru~ 

269 63 

80 13 

66 67 

Pey parası 
Lira Kuruş 

22 28 

6 08 

5 03 

Yenikapıda eski Katip Kasım yeni Yalı 
mahallesinde Sepetçi sokağında eski 71 
yeni 34 No. lu tamamı 180 M2 da bulunan 
arsanın 1h hissesi. 1171 
Tahtakale Rüstempaşa mahallesinde Bü· 
yük Çukur han üst katta 26 No. Ju oda· 
nın 3/9 hissesi. 4697 
Tahtaltale Rüstempaşa mahallesina _..;
yük Çukur han üst ka\ta 3 No. lu oc! r. ın 

3/9 hissesi. 4653 
Yukarıda yazılı emlakin mahlül hisseleri 2394 No. lu 1<anun ahka

mına tevfikan müzayedesiz olarak satınalmaları hakkında hissedarları· 
na tebligat yapılmış ve satın alacaklarına dair imza eylemişlerse de ka
nuni müddet zarfında müracaat etmediklerinden bilmüzaycdc satılmak 
üzere 15 gün müddetle açık arttırmaya çıkarılmıştır. 

İhalesi 10/10/1938 pazartesi günü saat 15 de yapılacaktır. İsteklilerin 
İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğü Mahlülat kalemine müracaatları (6771) 

İstanbul Belediyesi ilanları 
Bankamıza ipotekli olup İstanbul Dördüncü İcra Memurluğunca fll-========----====--====---.... ==-l 

yukarıda numarası yazılı dosya ile 26/10/938 çarıamba günü açık art- Köprü, Haydarpaşa iskelelerinde kurt cinsinden bir köpek bulun• 
tırma ile satılacaktıa muştur. Sahibinin üç gün zarfında Eminönü Belediyesine müracıı:atı. 

·7073" 


