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LMANYA iLE FRANSA 
AKTI iMZALAMIY A 

Bu suretle istikbalde bir Garb hava paktının imzası, hatta si
lahların tahdidi için yeniden müzakerelere başlanabilecek 

~~~~=-~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~--~~~~~~~~~ 

lspanya'daki gönüllüler işi de halledilec 
Roma pc§lkt:o da m~ır0üy~t:~ 

Çekoslov:k•y;'d·aki Mac a r.l_e_e_ı~-d-i~-e---:---.~"""'"" 
1 Seçımı 

güırüy©ır 

arın_ yaşa~ı~ları ~op_r~klar_1n Rum paİrikide 
Vazıyetlerını tayın IÇln bır Reyini verdi 

ko m I• syo n Belediye seçimi büyük bir ha-,,,,,;w_,,, ı:; "' -;, ' 1 '•ın , . raretle devam etmektedir. 

k 1 '" r.ı Rey sandıkları nahiye nahiye u r u u yor . dolaştırılmakta ve bu suretle hal-
kın kolayca reylerini kullanabil • 
meleri temin olunmaktadır. 

Temirıat 
Kafi 
Görülmedi 
L ondra 3 (A.A.)- Çember_ 

layn ile Musolini arasında 
ispanyadaki ecnebi gönül • 

lüler.i meselesi halledilebileceği 
takdırde İngiliz • İtalyan itil&fı
nın derhal mer'iyete gireceği, 
Pr~ss Association'nin bir muha- I 
rırı tarafından bildirilmektedir. 

Bugün muhtelif kazaların muh
telif nahiyelerinde seçim faali -
yeti vardır. Bu arada Fatih ka -
zasının sandığı bugün Fener na· 
hiyesinde bulundurulacağı c ' · 

betle Rum Patriği de saat ı.. .• ı b• 

de sandığın bulunduğu yere gel
miş ve reyini kullanmıştır. 

Kral 
Boris _ .. __ _ 
Hükümdarlığının bugün 

.ışga:i hareketine devam eden Alman lııfa.ıarı 

arazisinin işgaline Çek 
devam dil e • 

ıyor 
Muharrir bundan sonra tahak- 1 

kuk etmesi muhtemel olan bir 
tasavvurdan bahsetmektedir. Bu 
tasavvur Almanya ile Fransa a
rasında, Çemberlayn ile Hitler 
tarafından tanzim edilen metnin 
esaslarına müstenid bir adem. t • 

20 ii~~~{ıı;~~y:;ünü . Leh ve Alman orduları bugDn de 

Bitler lehine yapuan tezahürattan bir intıba: Son Nurenberg ıroııgresi 
.. b ı e 

cavuz eyannamesinin imzasınd 
ib tt· B an 

are ır. u suretle istikbalde bir ============================ 

rt Yakacıkta bir ku-
\~ marhane basıldı 

Macar Başvekili İınrcdi 

g.a'.:p hava paktının imzası, hatta 
sılahlann terkedilnıesi için mü
zakereye başlanması ümid edil _ 
bilir. e 

Pr~g 3 (A.A.) - Salahiyettar 
. resmı Çek mehafili, Çekoslovak _ 
yadaki Macar ekalliyeti meselesi 
tebliğde ezciimle şöyle demek • 
tedir: 

tebliğde ezcümle demektedir: 
•Macar hükumeti, Çekoslovak 

hükumetinin Çekoslovakya~, k i 
Macarlara Çek Almanlarile yapı. 
lan müzakereler esnasında tan • 
ziın edilmiş olan ekalliyeflere aid 
statüde münderiç huk~kun Bah
şedilcliğine dair teminat aı,;, t ı . 
Ma h'"k' • -, ş~. car u umeti buna ' kanaa~ et-

(Oevamı 6 mcı sai.ı.ı~~ii~e) .. ... .. , 
. •' .""" -~ _,. 

'-

Sekiz suçlu suç üstünde 
nasıl yakalandılar ? 

Emniyet ikinci şube üçüncü kı
sım memurlar dün Yakacıkta ku
marhanesine getirilmiş olan Kay
serili Sıdkınm idaresindeki Sav
rin otel ve gazinosunu ani olarak 
basmış ve burada kumar oyna • 
makta olan sekiz kumarbazı suç 
üstünde yakalamışlardır. 
· Birkaç gündenberi burayı ta -
rassud eden zabıta, dün maruf 
kumarbazların gazinoya girdikle

riıri görünce içeri girmişlerdir. 
Yakalanan kumarbazlar şunlar -
dır: Hıristo, Vitali, Yorgi, Melih, 
Suzen, Meliha, Vahe ve Mi.hal -
dir. Kumarhaneyi işleten Sıdkı 
ile yakalanan kumarbazlar mah-
kemye verilmişlerdir. -

Birkaç gün evvel Beyoğlunda 
Anadolu hanındaki apartımanın
da kumar oynatırken yakalanan 
N ataşa ismindeki kadın bir ay 
hapis ve 100 lira para cezasına 

. mahkum olmuş ve hemen tevkif 
edilmiştir. Anrtımanında l'""'• • 

!anan kumarbazlar da ikişer lira 
para cezasına mahkum edilmiş • 
]erdir. 

Başvekil 
Ve diğer 
Vekillerimiz 
Bu akşam Ankara· 

ya dönmeleri 
muhtemel 

Başvekil Celal Bayarla, Dahi
liye Vekili Şükrü Kaya, Hariciye 
Vekili Tevfik Rüştü Aras, Nafıa 

Vekili Ali Çetinkayanın da bu 
akşam Ankaraya avdetleri muh
temeldir. 

İktısad ve İnhisar !ar Vekilleri 

de dün akşamki trenle Ankaraya 
dönmii§ bulunmaktadırlar, 

Garb hudı,ıdlarımızdaki ko·,~şu
Iarımızdan Bulgaristan Kralı J\fa. 
jeste üçüncü Boris, b~ıgün hü -
kümdarlığının yirminci yıldöııii

münü idrak etmektedir. 
Bütün Bulgar milleti ve Bul -

tesbit edilen yerleri işgal ettiler 
B erlin 3 (Hususi)- Alman 

kıt'aları, Münih arılaşnıası ı 
dairesinde Südetler mınta

dundadır, mühim mevkiler: Ba - ı 
denbah, Teşen, Fritland, Şönbin
de, Groşşenau, Şlukenau, Rum -

burg, Varnesdorf, ilah ... 
Diğer taraftan Çek ordusu bu 
CDevamı 6 mcı sahifede) 

kasında yayılma hareketine de - =========================== 
vam etmektedirler. 

Bu ·arada Alınan orduları bu 
sabah şafakla beraber ikinci mın
takayı işgale başlamışlardır. 

Bugün ve yarın işgal harekatı 
devam ve tamam eclilecek olan 

• ikinci mıntaka şudur: 

Bulgar Knlı Aıajesfo Borfs • 

garistanın dostları bugün Balkan- f 
!arın en mes'ud bayramlarından 
biri olarak tes'ld etmektecfr:1er. 

Majeste Boris 1918 senesinde 
gayet müşküI ahval ve şerait al
tında Bulgaristanda hükümdar -
lığı ele almış, fakat kiyaset ve di
rayetli idaresi sayesinde Bulga -
ristanı az zamanda dahilden ve 
haricden kuvvetlendirmiştir. 

Kral Borisin saltanat yıldönü
mü münasebetile bu sabah şeh -
rimizdeki Bulgar kilisesinde bir 
dini ayin yaJ!ılıruştır. Saat 17 de 
Bulgaristan general konsolosu 
Slivenski, İstanbuldaki Bulgar 
kolonisini bbııl edece.!!;tir, 

Çekoslovakyanın şimal hudu -

Büyük 
Şef ---

Hariciye Vekil imiz· 
le Berlin aefl· 
rimizi kabul 
buyurdular 

İstanbul 2 (A.A.) - Bu sabah 
Cenevreden avdet eden Bari -
ciye Vekili doktor Tevfik Rüş
tü Aras, öğleye doğru Dolma -
bahçe sarayına giderek Reisi • 
cumhur Atatürk tarabndan ka
bul buyurulmuştur. 

Doktor Aras, Atatürke seya. 
hati ve muhtelif işler hakkında 
uzun maruzatta bulunmuştur. 

İstanbul 2 (A.A.) - Reisi -
cumhur Atatürk, bugün öğle • 
den sonra Berlinden . yeni ge • 
len büyük elçimiz Hamdi Ar • 
pağı kabul buyurmuşlardır. 

Bugftn derslere başlıyan ilk okul talebelen sınıfta 

Yeni tedris yılı 
başladı 

Bütün mektebler 
sabah açıld• 

bu 
Yazısı 

6 ıncıd& 

• 
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Yeni bir mesele Krom 
Kış yaklaşırken bir ihr~tı 
buhran mı doğuyor Çoğalt:~ı:~y:;dbirler 

Kaput bez; için lktısad Ve· 
kaletine müracaat edildi 
Halk ve köylülerin isteği ço~ fazla· 
laştı. Ş e h r 1 m izde b a z ı firmalar 
toptan satlşları k a pat mı tŞ 1 ar mı? 

Son zamanlarda kaput bezine karşı memleket manifaturacıları 

tarafından yapılan talepler çok artmıştır. 
Piyasada günden güne fazlalaşan bir istek olmasına rağmen da· 

hildeki pamuk mensucatı fabrikalarının u •kaput bezi• imal ettik· 
lcri beyan ve şikayet olunmaktadır. 

Bu hususta tetkikler yapan bir muharririmiz dün ınuhteli( mani
faturacılarla görüşmüştür. 

Bunlardan bir çoğu biUıassa Anadolulu toptancı müşterileri, 

tarafından son haftalarda çok •kaput btti• siparişleri yapıl -
dığını söylemişler ve kışın yoklaşması müuasebetile kö.vlüııün faz. 

la miktarda kaput bezi aradığını söyliyerek İktısad Vekaletinin ~im· 
diden tedbir almasını istemişlerdir. 

Bunlar, •manifaturacılar cemiyeti• niıı de bu hususta haı·ckete 

geçmek üzere tedklkler yaptığını da ilave etmişler ve batta ev\'clki 
ciin ·İzmir manifaturacılar birliği• nin telgrafla İktısad Vekaletine 
baş vurarak tedbir almasını taleb ettiğini bildirmişlerdir. 

HANGİ TEDBİRLER ALJN!\-IALIDffi? 
Bu hususta maruf nıauifaturacılarımzıdan Bay Aziz demiştir ki: 
•- Memleketimiıde pamuk bezine bilha'>SB bu mevsimde olan 

ihtiyaç çok büyüktür. 
Bunun için pamuk men•ucat fabrikalarımızın muvakkat bir za. 

man için çalışmalarını.yalnız kaput bezi imaline hasretmeleri lazımdır. 
Memleketimizin ihtiyacı otan kaput bezlerinin dahildeki fabrika 

faaliyetleri ile tevazün basıl edebilecek bir gümrük resmi alınmak 
ıuretile ithaline müsaade olunmalıdır. Satışların ve fabrika imalatı· 
nın sanayi müfettişleri vasıtasile ciddi bir kontrol altına ahnnıası 

lazımdır. 

İşte bu üç tedbirin ahwuası İktısad Velı:atetinden rica edilmiştir. 
Vaziyetin Ticaret Odası tarafından da tedkik edilmesi istenmiş -

\J. Gerçi hükftıııctlmiz •kaput bezi• fiatlıırını tayin ve tahdid etmiş· 
tir. Fabrika satışları da bu fiatlar üzerinden yapılmaktadır. Fabrika· 
dan mal alan firmalar bunları; aldıkları fiata % 3 onnımcdcrek sata • 
bileceklerdir. Halbııki bazı kimselerin dalıa fada zam ile satı~ yap· 
tıklarmı i itiyoruz. 

SATIŞLAR KAPATILMJŞMI? 

Söylendiğine ııöre bunlar faturalarını ~·ine me ru fiatlar üzerin
den bazırlaınaktadırlar. Alıcılar da ihtiyaç karşısında buna razı ol· 
olmaktadırlar! • 

Diğer taraftan ba,. "'~" ııııuracılar da b ·ka ve şayanı dikkat bir 
iddiada bulunmuşlardır: 

•Bunlara göre; bazı fabrikalar satışlarını gerek İzmir ve gerek 
İstanbulda mahdud firmalara yapnıaktadırlac. Bir ba,ka ifade ile 
şehrinıizde ve İznıirde ınahdud fllınalar; fabrikalarınıız111. "kaput bezi,. 
satışlarını kapatmışlardır. Bunlar: ııiyasannı, kı~ yakla~ırkcıı köylü
nün giyinme ihtiyacından doğarak geniş islt'ği önceden hcsabladık· 
ları ınalları depo ctınekte ve piyasada «kaput bc.ıiı.. kalntaınıs ~ibi bir 
vaziyet husıılc ı:etiruıektedirlcr. İşte bu vaziyetin husulünd.cıı sonra 
da 2 inci eller, istedikleri (iatla ve nazlanarak satış yaıııııaktadırlar. 
Bu ara bazı ınarka •kaput bezleri• nin bazı khnsec)r tarafından. •ii7.
dc üç zamla değil yiizdc 90 ı bulan fahi~ bir fazlalıkla müstehlik~ s~
tılmak istendiği söylenmektedir.• 

Yapılacak tedkikat soıımıda hakikat belli oluroktır. 

KÜÇÜK HABERLER 1 . - --- --- .. _ .. _______ _ . -* Dahıliye Vekaleti, ti.vatro 
san'utkadaruun grup halinde git· 
tikleri yerlerde Halkevi ve hükı'.ı
met teşkil;jtından yardım görme
leri için ye'i bir layiha hızırla -
maktadır. 

* İngilız kabinesinde yeniden 
bazı nazırların istifa edecekleri 
tahmin edilmektedir. * Çin ordusu Japonları ric'ate 
mecbur bırakmıştır. 

* Dol<tor Etem Akif, elektrik 
işletmesi murakibliğine tayin e -
dilmiştır. 

* G~neral Fraııkonun de\'let 
reisligine tayin edilme•inin ıkınci 
yılı Franko İspanyasında kutlu -
!anmaktadır. 

* İklısad Vekili Ankaraya dön
müştür. * Son giınlerde { bın köpek 
öldürülmü~tür. * Beylerbeyı facia.;;ıııda yara -
lananlard:ın bir k~ı daha ölmüş
tür. 

* Anas.ınun gümrük reonıi 54 
kuruştan 10 kuru a indirilmiş -
tir. 

Maden istihsalıl.tımız muntaza
man artmakta devam etmektedir. 
Bu arada krom ihracatımızın da
ha çoğaltılması için çalışılmakta
dır. 

Demirdağda bulunan ve % de 
68,45 demiri ihtiva eden cevherle
rin meydana çıkarılması için bir
kaç aydanberi muntazaman uğra· 
şılnıaktadır. Yakında burada tah
tel'arz büyük tesisat vücude ge
tirikcektir. 
Diğer taraftan Ergani bakır 

madenimiz istihsnlatının da dün
ya piyasalarına sevk ve ihracına 
bu sene başlanması kararlaştu·ıl
mıştır. 

Trakyada modern 
Bahçeli evler 
Yapı lacqk 

Ankaradaki evlerin 
planları istendi 

Trakyanın sür'atle imarı için; 
Trakya şehirlerinde de modern 
bahçeli evler inşası kararlaştırıl
mıştır. 

Trakya Umum Müfettişliği, bu 
maksadla Ankara bahçeli evler 
kooperatifine müracaat ederek 
orada inşa edilmekte olan evlere 
aid planları istemiştir. 

-·-
D11mga resminden 

istisna edilen evrak 
Resmi dairelerden madut bu

lunan gümrük muhafaza genel 
komutanlğnna ait damga resmi
ne tabi evrakın bu resimden mu
af olduğu alakadarlara bildiril
miştir. 

Parasız yatıh 
talebe 

Kültiir Bakanlığının öğretmen 
okullarına gönderdiği yeni bir 
emre göre; yatısız olarak bu okul
lara kabul edilecek talebeden de 
parasız yatılı talebede olduğu gi
bi sicil fişi, rapor, radyografı iste
necek ve bunların tetkikinden 
sonra, öğretmen olmıya elverişli 

olanlar alınacaktır. 

Haliç Şirketinin vazi
yeti ne ol ·cık ? 

Haliç ~ırketınin hukuki va,iye
tinin bir an Yvel taayyün etmesi 
beled'.V ec<• isteıınıekt~dir. 

Bu ınaksadla belediye İktısat 
Vekaletıne yaptığı müracaati te
kit etmiştir. 

Şirketin kat'i şeklinin belli ol
ması için bugiinler<le bir karar 
verilecektir. 

* İran Şehinşahı Mısır~ şehri
miz yolile gidecektir. * 6 teşrinievvel kul'tulu, bay
ramı hazırlanmıştır. 

* Ankara şehir tiyatrosunun 
kurulması için çalışmalara baş -
!anılmıştır. * Ziraat Vekili bu akşam An
kara''" gi<lecektir. 

Fakir ve . a::. · ı ·I~ ~· ~ 
. " ' .· . ·~ ::. ., - ..... ,_ .... . 

kimsesizler! 
Sahaflar çarşısı arasındaki gene isti-

, NAH1D sıBRı J l h . d' .l k lngiltere • Almanya 
Çl\l'şıkapısından başlayıp B.;;.:; aat ar ımaye e l ece Y~: Ahmed Sll.kril ESMD 

l\liinib kon!cransı, Çekoolo\'•k· meydanınııı · önlerino kadar gelen 
ya ihtilafı yüzünden bir lıarb çık· 

Sahaflar çarşısı, kaldırımı bozuk, Bu hususta vilayet hususi -idareleri ile masının önUne ıırçmck içi!I '"" • 
Yolu kıvrıntılı, üzeri çardaklarla ya- ı t Fak t lıU ük -' l ıı r belediyefer de mühim blr rol oynıyacak RllllllŞ l, a y U,t'\ C •' 
n örtUlıııii§ ve tahtadan dükkfuıları arasındaki muvazenc)·i dc~lj -
küçük ve harap çarşı, istanbulun Memleketimizdeki fakir tale • Ezcümle bu fakir gençler elek- tirecek derecede şümullü bir ııcti 
en caziıı ve ho~ köşelerinden biri- belerden genç istidad sahihlerini trik mühendisi, mimar, doktor ve co vermişti. }!'arını nsrn )·•kın bir 
dir. Buraya ilk ayak attığım giinü himaye, teşvik ve muhtelif saha- saire gibi en lüzumluolan Lir zamandanberi. A vruııa ~e,·lctlt" 
çok güzel hatırlıyorum. Babamdan !arda ihtisasları çoğaltmak üze - ihtısas zümresinde ta!ısil ~t - ri arasındaki ıuünnsebetlrri an · 
ayrılım~ bulunan annemi Uç dört re vilayet maarif müdürlüğünün mek iizere vilayet idarei hususiye cak bir zaviyden göriiyorııı: ~ir 

ve belediyelerin, idarci hususi - veya belediyesi nanuna İstanbu- tarafta İngiliz • Frans" tcsııtıii · 
yıl görmedikten sonra arada bir ab· la veya Avrupaya yollıı.·acaklar _ 

yelerin mesailerinde bu işle de dü, diğer tarafta da Alnı:H1ya -lamla zi) arete başlamıştık. Ve kış
ları Beyazıttaki evinde geçiren an· 
ncıu, hı• ziJarctlerimizin birinde bi

zi daha evvelden bildiğiııı Kaııalı 

meşgul olmaları tensib edilmiştir. dır. İtalya yakınlığı. Büyük harh için· 
Bu suretle hlmaye altına alı - d h b' t k'b d il 1 Maarif müdürlükleri bu bele _ e ve ar ı a ı c <'n yı uı ••Hu 

diyeler muhitlerindeki mcktebler
den en iyi derecede mezun olan 

bu kabil kimseszi talebelerin is
tikballerilc meşgul olarak onla
rın yüksek tahsillerine delalet e
deceklerdir. 

nan gencin tekmil masrafları o sonra bir müd-!et, bu mııvaı.rne 

çarşı)·a götiiriirken buradan geçir
miştiı ve resiınli kitaı> ve gazeteleri 

belediye veya idarei hususiye ta- değişir gibi olmuşsa dn kdriccn 
rafından görülecektir. yine eski vazi~ctc dognı ı:i<lı\ . 
Aııadolunuıı bazı vilayet ve be· mekteydi. Ve hilhassa son lıirl,aç 

belediyeleri tarafındnn tatbik e- sene içinde eski ittifak ve i<il.ı[ o zaınandan çok scvdiğinı için .. u
zun siyah sakallı ve si~·alı cübbeli dilmekte olan bu usulün çok fay- züııırclerini hntırloıtan &) rılıl, 
sahibi şitndi gözi.lmün önüne gelen .. dalı olduğu r;öriilmüştür. •ıisbiitiin teba üz ctmi~ c basla • 

bir dükkan önünde dıırarak keçe 

serili yere .. birçok kitaplar yığ~ı~ıp 
1 
Herk esi b 1-r ev sah 1-b;, 

bakmış, dort tane beyaz l\lecıdıye ~ 

vererek bana iki kalın (Servetifü. 
nun) cildi alınıştı. Sonra bunları 

daha anlıyabilecek yaşa gelince 
yapmak için çalışılıyor 

sahifelerini uzun uzun karıştırdı· B • • b • k 
ğım ve bazı yazılarını okuduğum unun ıçın ırer ev yapma oo-
bu '.ki ~ild'.. ınec:ııuanın Edebiyıı~ı peratifleri kurul 
Cedıdenın onceki zaınaıılarııııı aıt mOSl mukarrer 
ve beheri büllin bir senetıin ııiislıa- Evi yanmış; yıkılmış, elinde ilerlemiştir. Bu tetkiklerin esası, 
!arını muhtevidir. Dört mecidiye- arsası kalmı veya ev inşası için mulıtelif yerlerde ev yapma koo-

nin sade altın para devrine değil gayrikafi bir para biriktirebilmiş peratifleri tesisi teşkil etmektedir. 

hem de Sultan Hanıidin son yılla· halkımıza ve bilhassa fakir kim- Yıkılan ve yanan yerlerin ye -
rına tesadüf eden o zamandaki işti- selere ucuz ev temin etmek, her niden planlı olarak inşası ile de 

uğraşacak olan bu kooperatifler 
ra kudreti hesap• edilirse. kitaba kesin bir mesken sahibi olması-

faydalı görüldüğü takdirde köy-
şimdi çarşıda bu kadar para veril- na delalet eylemek üzere bir müd terden başlamak üzere kasabalar 
ıuediğini teslim etmek icaıı eder. dettenberi yapılan tetkikler çok ve şehirlerde kurulacaktır. 

Fakat insan Sahaflar çarşısında 

bol para verip kitap alacak bile ol
sa kitaı>çı dükkanı bulmakta ııerede 

ise güçlük çekecek. Kitapçı kadar 
batta daha fazla ayrancı, crbetçi, 

piyazcı. köfteci, çorapçı, tesbilıçi ve
saire var. Sonra kitaııçılıkta ısrar 

edenlerin satışa dükkdnın önüne 
çok kere fırlatılmış, yığılmış, tozu 

alınınaıııış bir h~lde arzettikleri ki· 
tap ve risaleler hemen hep ayni 

şeyler. O düşüp atıldığı yerden alı-

nıp götürülıneğe la~ ık bir cild, bir 
eser bulmak. Sahaflar çarşısında 

gittikce güçleşiyor. Halk kitap kıy· 

metini takdir etmi şve kütübhane· 
sini boşaltmak suretile eline geçi· 

.rcccği beş on kuruştan da nıüstağni 
bulunduğundan kiınse evinden ki
tap getiriıı bu diikkılncılaru satnıı· 
yor ınu? 

Yoksa herkes lcitahıııı çoktan pa
zara yoilanıı'? ve hunların sayfala

rı aktarda ve bakkalda hanidir ke
se kağıdı olmu~ da Sahaflar çar~ı

sındaki kitapcıya g(;türüllip beş a
şağı be~ yukarı pazarlıkla satılacak 

kitaı> nu kahnanıış! 

Umumi maC.azalar -için nizamname 
yapıhyor 

Umumi mağazalar tesisi için 
ticaret kanunumuzun esaslarına 

göre bir nizamname projesi ha
zırlanmaktadır. Bu projeler ha
zırlandıktan sonra milli bankala-

rımızın kurduğu Türk anonim 
şirketi faaliyete geçecek ve bu 

gibi mağazaların tesL•ine bir an 
evvel ba~lanacaklır. 

Yabancı 
Memleketlerdeki 
Memurların paraları 
Yabancı memleketlerde hizmet 

etmekte olan memur ve müstah -
demlerin maaş, ücret ve tahsisat
larının ödenme sureti hakkındaki 
kanunda değişiklik yapan bir pro
je hazırlanmıştır. 

Ecnebi memleketlerde hizmet 
etmekte olan memur ve müstah-
demlenn maaş ve tahsisatlarının 
ödenme şekli hakkındaki 31 ilk
kanun 931 tarih ve 1906 numaralı 
kanunla bu memur ve müstah -
dem !erin Türk parası olarak ta -
hakkuk ettirilen istihkaklarının 

Türk lirası ve yahut üç ayda bir • 
tesbit olunacak İstanbul borsası 
rayicine göre mell'\ur ve müstalı 
demlerin bulundukları memleket-
ler parasına tahvil edilerek öden
mesi esası kabul edilmişti. 

Teklif olunan maddeler şun -
!ardır; 1 

•- Yabancı memleketlerde hiz 
met etmE'kte olan memur ve müs
tahdemlerin maaş, ücret ve tem· 
sili tahsisatları, 9 lirası 1030 ku
ruş hasebilc tahakkuk ettirilerek 
mukabilleri icabı takdirinde Türk 
veya rayice göre mahalli veya 
mahallerinde devlete aid para bu
lunmadığı takdirde diğer yabancı 
parasile tediye olunur. 
Yabancı memleketlerde hizmet 

etmekte olan memur ve müstah-
demlerin maaş, ücret ve tahsisat
larının sureti tediyesi hakkındaki 
31 ilkkanun 931 tarihli ve 1906 nu-
maralı kanun mülgadır.• 

Anason 
ihtiyacı 

--·-
Yeni tedbirler alın1y0r 

İnhisar İdaresi memleketimizin 
muhtelif mıntakalarında •anason• 

mübayaasına devam etmektedir. 
Halkımızı •anason• zer•iyatına 

alıştırmak için bu sene vüksek 

fiatla alış yapılması İnhisaarlar 
umum müdürlüğünce kararlaştı
rılmıştır. 

Bu cümleden olmak üzere şim
diye kadar 20-25 kuruşa güç alıcı 

bulan anason ekicilerine İnhisar 

memurları ilk hamlede 40 kuruş 
fiat vermişl'"rdir. 

Fialların geçen yıla nazaran bir 

misli vükselmesi ekicileri cok se-
vindi;miştiı'. , 

Bu sene mühim mikdarda •8· 

nason• ekileceği, bu suretle İnhi

sarlar İdaresinin her yıl artan i-

malat dolayısile •anason• a olan , 

büyük ihtiyacın tamamen önle· 
neceği an laşıllnaktadır. 

-

KALBE 
GiREN 

HIRSIZ 
Senenin eıı orijinal romanını 
Soı Telgraf'da oku;·acaksınız 

tuıştı. 

Münih konferansı. bü)·iik de\' • 
l~ ıler'n karşılıklı müna,cbctleri 
hak.ı.n1ından gö1lcrimizin (>nüne 
yeni bir uCuk açıyor: Bu da İııgi • 
liz · Alman anlaşmasıdır. İngiliz 
Başv•kı!i ('crıberlayn bugün ba· 
şar~bildlği bu anlaşma~··· babası 

Jozef Çemberlayn temin etmiye 
teşebbüs etmiş fakat muvaffak 
olamamıştı. Esasen bugüne ka . 
dar devam eden İııgil iz • Alman 
rekabetinin ha langıcı da Alman· 
yanın Çemberlayn vasıtasile İn

giltere tarafından uzatılan eli 
reddetmesidir. İngiliz - Alman 
rekabetinden daha eski siyasi re
kabet Alınan - Fransız rekabeti
dir. Bismark 1870 harbinde Fran· 
sayı mağUlb ettikten sonra. sta
tü.koyu muhafaza etmek için Rus
ya ve Avusturyayı ittifakına al· 
ııııştı. Bu ittifak Rusya ile Avus
turya arasındaki geçimsizlik yü· 
zilnden hozuldıı. Rusya ile A vus
turya arasında tercih yapmak va· 
ziyetinde kalan :'-!manya da A . 
vusturyayı tercih ederek Rusya • 
dan ayrılıuıştL Almanya ile mü
nasebetlerini kesen Rusya da 
19 uncu asrın sonlarına doğru 

Fransa ile ittifak akdetıni~li. 

İngiltere 1898 senesine kadar 
Avrupayı iki zümreye ayıran bu 
kombinezonlara kar~ı uzaktan se
yirci kalmıştı. Fakat Anupadaki 
vaziyetten ziyade Avrupa dışın· 

dairi ve müstenılekelerdeki vazi. 
yetin dikte ettiği zaruret karşı • 
smda yalnızlık siyasetinden ay -
rılmak lüzumunu hissetmişti. İş· 
te bu sıradır ki İngiliz bük(ımeti, 
müstemlekeler nazırı olan Jozef 
Çemberlayn'in \'8sıtasile Alman . 
yaya bir anlaşma teklif etmişti, 
O zamanlar Almanyanın mukad· 
deratıru idare eden ikinci Vilbelu 
bir takım düşünceler dolayısile 

bıı tekilli reddetmişti. 
Çemberlayn, teklifini birkaç 

defa tekrar etti. Kabul edilmeyin· 
ce, İngiltere, Fraıısn ile anlaşarak 
antant kordiyali teşkil etti. Al 
manya, yaptığı lıatayt tı:nnir e .. 
dip de İngiliz • Fransız tesanii -
dünü bozacağı yerde denizlerde 
İngiltere ile rekabete girişti. Bu, 
İngiliz • Fransız tesanüdünü tak 
viye ettiği gibi, İngiltereyi Rus • 
yaya da yaklaştırdı. İtilaf müsel
les. Silib yarışL Büyük harb ve 
bunun neticesi malilmdur. 
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Büyük harbden sonra İngiltert, 
an'ancsine sadık kalarak. Avrupa· 
da muvazene temin etmek gaye
sile Alınanyaya yardım slya,eti 
takib etıııiye başladı. Esasen bu 
silahların terkedildiği güııdenberi 

başlall1lştı. Versay konferansı, 
Alnıan}·ayı ınünıkün nıertebe za 
yıflatma.k islİ)'Ctı l>'rau"8 ile ayak 
ta tutunabilecek bir halde bırak -
mak isti~·ı:-~ İnı:iltere arasında bir 

.GOGDUH 
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- B.ı- .,~ npaııya almaz mısınız, 
Madam? 

Ayten: 
TP~c·kl:lir ederim, dedi, ye

rın,ıze oınt )ak fena olmaz. 
F k1t Ar-crikalının hatırını da 

k ır..-.k Isı rnco . 
KuıdısııK· uıatılaıı kadehi 

mt rr nunı ·t'tle ::ı ldı. 

.\vakta çtikr .. 

StJn .ı tek.ar sordu: 
Ot & i..ıgunuz yeri inçin ben

dcıı saklıv ,:suıı-ı..:z? 

- Si 'in gibi zengın Ye kibar 
do!>lları .ı~trlıy.:ıcu.k k.:ıdar muh-

vezan· lak•nder F. 
SERTELLi 

teşem bır otelde oturmuyorum 
da .. 

- Biz. çok demokrat insanlarız, 
Madnm 1 Memleketimizde seya
hate çıktığımız zaman bir köy o
telinde, veya bir küçük kulübede 
de yaladı. 

Ayten yeni otelinin adresini 
söyledı. 

Amerikalı cebinden küçük bir 
defter çıkardı.. gözlüğünü taka
rak kaydetti: 

- Teşekkür ederim, l\Iadam! 
Sizi otelinizde ziyaret etmeme mü
saade ediniz' Benim do.,tluğum-

dan ~H.;utt· zarar görmiyeceğinizi 

temin cderiın. 

Yavaş yavaş yürüdüler. 
Kendi köşelerine döndüler. 
Bulgar gazetecisi bütün bu ko-

nuşmaları uzaklan seyrediyordu. 
Hatta ayakla şampanya içişlerini 
bile görmüş ve dişlerini sıkarak: 

- Hele şu sessiz oturan yaban 
domuzuna da hak ... Güzel kadını 
koluna alınca nasıl, bülbül gibi 
ötmeğe başladı! 

Diye mırıldaııınıştı. 

Yorgiyef o gece Aytenle bir 
daha dansetınek fırsatını bula
madı. Çünkü Ayten, şampanya 

fazla içince sarhoş olmuş ve u
yuklamıya ba~lamıştı. 

* Amerikalı nazır o gün saat iki-
de Ayteni ziyarete gelecekti. 

Bu şampanya düşkünü adam da 
Aytenden ne istiyordu? 

- Keşki bu adama adresimi 
vermeseydim.. keşki Pelroviçe 
uyup ta bu geceki süvarcye rti' 

m '"-' nım.. Ah bu şampanya.. ne sihirli ı sanıyordu. Hiçbir külfete katlıına-
Diye söylendi. bir içki. cak halde değildi. 
Olan olmuştu artık. Diye mırıldanarak şakaklarını o- Bir sigara yaktı. 
Son pişmanlık neye yarardı? ğuşturdu. Aynanın önünden çekildi. 
Ayten esniyerek kalktı.. Ve aynanın önünde, ilk defa, bü- - Hele beş on gün daha geçsin a-
Sabahlığını giydi. yük bir gururla kendi yüzüne bak- radan. Her şey unutulsun. Ben de 
Bu yeni otelin adını kimseye tı: burada hem başınu dinler, hem de 

söylcmemeğe karar vermişti. Ya _ Ben, sahiden güzel bir kadı- Venediği iyice gezerim. 
şimdi .. ? Amerikalı nazır, İtalyan mm. Erkeklerin benim gibi dul ve Dedi. 
gazetecilerinden birine gevezelik güzel bir kadının peşinden.ko~ma· Bu sırada, o gece tanıştığı adam
eder de Aytenin son yattığı ote- !arı pek tabii. Fakat, ben çok talih- lar birer birer gözünün önünden 
!in adresini söylerse .. ! siz bir kadınmışım. Böyle sahtekar geçti. 

İşte o zaman büyük bir s~- bir adama kapılıp da onun peşin- - Enteresan bir simayı hatırlar 
dal çıkacak, bütün İtalyan gaze- den buraya kadar sürüklenişim el- gibi oluyorum, dedi, onunla danset
tecileri Sahte prensin nişaıılısı!. bette büyük bir talihsizliktir. miş, şampanya içmiş, eğlenmiştim. 

başlıkları altında sütun sütun Ayten ne yapacağını, nereye gi- Ayten, Bulgar gazetecisi Yorgi· 
yazılar yazacaklardı. deceğini bilmiyordu. yefi çok iyi hatırlamıştı. 

Bu tıadiseler yalnız İtalyada Venedikten çok hoşlanmıştı. Bu- Bu genç adam, Aytenle neden 
kalmış olsaydı, Ayten hiç de bu radan başka bir yere gitmek te is- çok alfilcadar olmuştu? 
kadar endışe elmiyecekti. teıniyordu. Ayten bunu düşünürken kendi 
Aytenin yeni yattığı otel iki kat- Zaten o, Avrupa şehirlerinden kendine güldü: 

!ı küçük ve gürültüsüz bir yerdi. ilk defa Venediği tanımıştı. Başka · - Benim gibi güzel bir kadınla, 
Burasını şimdilik Petroviçle Ame· bir yere gidip, bu iizüntülerden, ve genç bir erkeğin alakadar olmama
rikalı nazırdan başka kimse bilmi- sonsuz dedikodulardan kurtulması sı kabil mi? Elbette peşimden koşa-
yordu. mümkündü. Fakat, o, Vcnedikten cak. 

A\'len o gece cok icınişti. başka bir yere gitmeyi uzun bir iş (Devamı var) 

ıııücadcl • ibarettir. Bu nıüca-
dele bilha. ıs Rcn'in i~aJi üzerin .. 
çok hıid bir safha~1l girınhti. Fa
kat Almanya ku\·vetle,tikten ·.-e 
bilhassa Diller iktidn ra geçtik -
ten sonra İngiltere yine l<"'ransaya 
temayül ctmiye ba~ladı. Versay 
muahedesinin ~·ırtılnıası, Alınan~ 

yanın silihlan1nası, Ren nehri 
boylarının nskerileştirihuesi, Ber. 
lin · Roına nıihverinln kurulıua~ 
sı. bütün buıılar. İngiltere ile 
Fransa arasında yeni bir tesanüd 
kurulmasına çığır açtı. \'e Çcko,. 
lovakya ibtilfında :\lnıanyanlll 

takib ettiıl'i taz) ik siyaseti, Rus • 
yayı da Fran"z • İngiliz cephe • 
sine getirdi. İ'jtc bu sıradadır ld 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 
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Kapat~çarşı'nın kacl~~-1 Avukatlar 
trosu ikmal edildi Arasında 

Pazerhksız Satlş 

Esnaf işleri Yeni 
Deniz küçük nakliye! Pullar 

Uç bin gayrimenkul • • 
ıçın 15 

tapu kütüğü yapıldı 
Kadastro ikinci ınıntaka mü -

dürlüğü tarafııırfan bir müddet
tenberi kad ,,. yapılmakta o
lan Kapalıçar~ıııın kadastrosu ik
mal edilmiştir. 

lak sahibine çaplı tapu senetleri 

tanzim edilmiş ve tevziine baş
lanmıştır. 

Tasfiye 
--

Diin ilk defa paramın bednvaya 
gitmediğine yani öteberi alırken 
aldatılmadığuna kani oldum. İlk gi
roc<>ğinı dükkanın vitrinindeki 
•Burada pazarlıksız satış yapılır• 
levhası içime bir şiiphe sokmuştu. 

esnafı cemiyeti ve 
esnaf ne halde? 

Yeni avukatlık kanunu muci- İçeri gireyim, elimden zorla paramı H . . 
hince avukatlar arasında bir tas- alıp beni alışverişe mecbur edecek er cemıyette olduğu gıbl bunların da 

Kinunuevvele ke· 
dar bitirilecek 

fiye yapılması icap etmektedir. d~ğill_er Y3 :· d.edim .. ve korka korka en mühinı derdi bütün mensubların 
dukkana gırdım. • 

Bunun için tasfiye şeklini tes- cemıyet d h"I 1 d 
bit etmek üzere bir heyet teşkil Etrafuna bakınca yarı hayret ya- 9 8 1 0 mama&I lf 
olunacaktır. rı tuhaflikla karışik bir hava b111i •Deniz Küçük Nakliye Esnafı Ce- tabi kılınmalan hakkında alaka-

Heyet mesaisini 1 kanunuev- şaşkına çeviriyordu. miyeti• denizde faalıyette bulunan darlar nezdinde teşebbüslerde 

Yakında çıkıyol' 

Bir senede 14 mily<nlı 
liralık telgraf 

çekilmiş 

•Posta, Telgraf ve Telefon U
mum Müdürluğü tarafından bas
tırılmakta ulan ycnı pullarıını< 

Cumhurıyet bayramından .. vvel 
satışa çıkarılacaktır. 

Bu suretle Kapalıçarşıda mev
cut 3 bin kadar gayri menkulün 
tesbiti yapılmış ve bu gayri men
kul ıçın kadastro mm taka 
müdürlüğünce (15) tapu kütüğü 
tanzim edilmiştir. Bu yeni tapu 
«ütükleri mucibince çarşıda em-
1Aki bulunan 10 binden fazla em-

Bu ikinci kadastro müdürlüğü 

tarafından Kadıköy kazasında ya
pılmakta olan kadastro sahasın

dan da Caferağa ve Osmanağa 
mahallelerinin de kadastrosu ya
knda ikmal edilmesi için kadas

tro mıntaka müdür ve fen heyet
leri mahallinde hararetle çalış

maktadırlar. 

vele kadar bitirecektir . Bu manzara karşısında belki siz bil'umum küçük nakil vasıtalarının, bulunduk. Yakır.da bu işin de ta-
l===============! de .. belki değil muhakkak siz de be- sahip ve mürettebatının cemiyeti- mamen halledilerek tekmil esna

nim gibi hayret içerisinde· kalırsı- dir; kayıkçılar, mavnacılar, motör- fınıızın tek ferdine kadar, cemi-

Dığer taı·aftan ay ba~ınılaııbt

ri posta pulu sarf iv atı çok .11 t
mıştır. 

Medresel~r l 

ne olacak? 
Ereğlide çek kıymetli 

eserler bulundu 
Birçok medreselerin, mimari 

ve tarihi kıymetleri dolayısile, bu 
güzel eserlerin harabiyetten kur
tarılmaları düşünülmüştür. Fa

kat bunun ancak bu gibi binaları 
kültür ve terbiye faaliyetintize 

tahsis olunmak sayesinde kabil 
olacağı, daha doğrusu bu suretle l 
hareket edilmekte daha faydalı 

neticeler alınacağı düşünülmüş
tür. 

Fakat bu karar, geçenlerde bir 
gazetenin yazdığı gibi bütün 
medreselere şamil değildir. 

Müzeler müdürlüğünde yaptı
ğımız tahkikata nazaran hakikat 
şundan ibarettir 

Sultanahmet medresesi müze
l':r idaresi tarafından tamir etti
rilerek Başvekalet arşiv müdü • 
riyetine teslim edilmiştir. 

Şehzade medresesi ile yine 
Şehzadebaşında bulunan İbra· 
hım paşa medresesinin tamir edi
lerek maarif emrinde kullanılma
sı tekarrür etmiştir. 

Halen, bundan başka diğer 
medreselerin tamiri hakkında bir 
tasavvur mevcud değildir. 

Ereğlide eski eserler bulundu 

Ereğlide belediye tarafından 
yapılmasına başlanılan park in
şaatında asrtrıatikadan bazı izler 
meydana çıkmıştır. 

Oraları görmek ve icab eden 
tedabiri ittihaz etmek üzere, mü
~~.ler müdür Aziz Ogan, birkaç 
gune kadar Ereğliye hareket ede
cektir. 

Seyyah 
akını 

T uring klüb yeni 
tech·rıer alıyor 

Turing Klüp tarafından mem
leketimize otomobil ve motosik
letli seyyah celbi, bilmukabele 
memleketimizden de hariç mem
leketlere otomobille gidecek sey
yahların daha kolay şartlarla se
yahat edebilmelerini temin et
mek için yeniden bazı teşebbüs
ler yapılmaktadır. 

Bu arada neşredilen bir bro
şürd~ beynelmilel otomobil klü
bü ile dünya Turing Klüpleri ara
sındaki münasebetler gösteril
miş, pasaport vizeleri, tiptik bey
nelmilel otomobil kullanma ehli
yetnamesi, beynelmilel şahadet
name, beynelmilel plaka ve mali 
mükellefiyet cüzdanı hakkında i
zahat verilmiştir. 

Turing Klüp tarafmdan kendi 
azalarına bu hususta gösterilen 
kolaylıklar arasında bilhassa 
triptik demlen gümrüklerden ge
çecek otomobilli seyyahlara mah
sus karnelerin temini ön safta 
gelmektedir. 

Bu karnelere göre yabancı 
memleketler gümrüklerinde ge
çen seyyah otomobilleri karneyi 
ibraz ederek gümrük rüsumun
dan muaf bulunmakta, yalnız ka
lacağını bildirdiğ imüddet hita
mında o memleket topraklarını 
terketmediği takdirde gümrük 
rüsumunu ödemeği taahhüt et
mektedir. 

Zongulda k'ta: 

Amele için yeni 
tesisat yapılıyor 
ilk ameliye başladı 
İktısad Vekilimizin son Zon

guldak seyahatinde yapılan tet
kikler meyanında orada çalışan 
amelelerin vaziyeti de gözden 
geçirilmiş ve devamlı amele te
mini için yeni tedbirler alınması 
kararlaştınlmıştı. 

Bu hususta esaslı bir rapor ha
zırlanmasına başlanılmıştır. Bun
da kömür amelesinin terfıhi ve 
onu maden ocaklarına bağlıya

cak formüller birer birer tesbit 
edilmektedir. 

Kömür havzasında bulunan bil
umum amelelerin kulübelerden 
kurtarlması bu tedbirlerin en ba
şında gelmektedir. 

Her ne kadar ·Kömüriş• mües
sesesi gibi bazı ocak idareleri 
müstahdemlPri•w ve amelelerine 
modern ka: .er yapmışlarsa da 
bu umumun ihtiyacını karşılıya
madığından yeniden ve sür'atle 
3 büyük •işçi yuvası. yapılması 

kararlaştırılmıştır. 

Bu yuvalar için yarım milyon 
liraya yakın para sarfolunacak ve 
Zonguldakta yekdiğerinden ayrı 

3 yerde bulunacaktır. 
1500 kişi alabilecek olan bu ye

ni inşaata aid ilk ameliyelere baş
lanmıştır. 

--
Kaçakçılık 
Kanunu 
Değiştiriliyor 

nız. cüler vesaire... yetimizin müseccel azaları meya-
Çünkü .. sahlan bütün yiyecekler Bu cemiyetin kuruluş ıarıhi nına ithal edileceğini umuyoruz. 

benim aldığım fiatlnrın yarısından bir haylı eskidır. Ve deniz küçük Cemiyetin . esnafına temin etti-
biraz fazla.. nakli.ve esnafının muayeneı sıh- ğı yardımlara gelince; bu husus-
Eğer böyle giderse artık peraken- hiyeye tabı olması cİolayısile tek- . ta göslerılen alaka azamidir. 

deci esnaf ta halk ta bu fiat düş- mil bu esnafın cemıyete kayıtlı Geçen sene, esnafa, yalnız, nak-
künlüğü karşısında sevinçle karışik olması zaruridir Bu suretle et' . den edilerı vardını iki yüz elli li-
bir buhran geçirecekler.. miyet her yıl bıraz daha az.~smı radır Lüzum hasıl olduğu zaman 

Bürhan Cevad artırarak faaliyet sahasın • ~·~ - 1'u 500 lira•·a kadar çıkabilir; büt-
nişletmektediı çemızın yardım fa:-;lı bunn müsa-· 

Toprak 
Tevziatı 
Meselesi 

---
Yeni esaslar 
tesbit edildi 

Topraksız köylüye arazı tevzii 

Heyctı VPkilece kararlaştırılmış

tı. 

Aldığımız malumata göre bu 

hususta bir talimatname de ha

zırlanmış ve vilayete tebliğ olun
muştur. Diğer taraftan Maliye 

Vekaletı de bu miınasebetle ala-

kadarlara bir emır göndermiştir 

Bunda, toprak tevzi talımatna
mesinin Ankara, İzmir ıle diğer 

bazı vilayetlerimizde tatbik edil
miyeceği bildirilmektedir. 

Bu yerlerde topraksız halka ve
rilecek arazınin iskô.n mevzuatı 

dahilinde tevzi edilmesi tebliğ o-
lunmuştur. Dığer mahallerde ise 

arazi tevziatı maHyece yapılacak

tır 

Bunun ıçin de heyetler te~kil 

olunacaktır. __ ,.._ 
Mühür kullanabi

recekler 

Cemiyettf' kendısılc görü~tugü· 
müz a!<'ikadar ve salahiyettar bir 
zat. bize şu malumat ve izahatı 
verdı 

- 2205 k<ıyıth iızamız vardır. 

Bu rakkam, sadecf' yükv(' vol•u 
taşıyan sandal ve kayıklarn attir 
Bundan ayrı olaıak 62 mavna, 40 
motör murettebatı kayıtlıdır , 

Hıç şiıphe yok kı, halen faali
yette bulunmakta olan esnafımız 
bundan ibaret değildıı Yalnız, 

şehrımız sularında işleyen yolcu 
ve yük kayıkl3rıııın adedı . aşağı 

yukarı 4000 ı buluı . Cemiyet. 

mensuplarına daha zıvade fayda· 
lı olmak içın , bu kayıtsız hiçbir 
resmi teşekküle bağlılıkları bu· 
lunmıyan meslekda · !arı da aza 
kaydetmek, kendı çatısı altına ~1-
mak için azami bir ga>Tetle çalış
maktadır. 

Bu gibi esnafın hiçbır yen ka
kıtlı bulunmamalarının muhtelif 
cihetlerden mahzurlu olduğu da· 
ima gözönünde tutularak. kayda 

Mollaçel sbi camii da 
tanzim ediliyor 

- --

ıttıı İhtiyarlara. sakatlananlara, 
çalışamıyacak biı halde olup 
memleketıne gitmek isteyenlere 
nakdi yardımda bulunuyoruz. 
Hüliisa cemiyet, azasının, her 
türlü feliıket ve düşkünlük fının
da. elden geldiğı kadaı imdadına 

koşmaktadır 

Fakaı yardımdan balısettiği 

miz zaman en başta, umum esnaf 
cemiyetler1 müşterek hastanesini 
zlkretmeliyız 

Buradaı • temir. edile" sıhhi 

faydaları deri bıı t:.kdırlf' mü· 
.. ahede ediyoruz Esnafımızın 

hastaları hurada hrkinıden. ront· 
gene kadar her şeyı bulabiliyor 
İlacı Ye her türlü istırahati temın 
ediliyor 

Sıhhat, insan hayatının esası-

nı teşki.J ettığı cihetie cemiyetler, il 
yardım faslından bu sıhhat mü·· 
essesesıne ayırdıkları tahsisatı 

biıyük bır gönül hoşluğile ver
mekte ve bir sıhhat yurdumuzun 
mevcudiyetınden dolayı hakiki 
bir iftihar duyulmaktadır. 

Yonca 
Zeri yatı 

Minıar Si nanın bu güzel Bu işe f dzla ehemmiyet 
eseri de meydana veriliyer 

çıkarılacak Yonca zer'iyatına ehemmiyet 

Fındıklıda bulunan ve ·Mımar veren zıraat Vekiıkti, Kayserıde 
Maliye Vekaleti dün defter- Sinan• ın güzel eserlerinden biri· açılmış olan •Yonca temizleme 

Geçen yıllarda olduğu ı:ibı tıu 

artışın kış aylarında dah• yük,,• 
leceği tahmin olunmaktadır. 

Sureti umumiyede İsl' pı ~s;1 

pulu ve post" kartı sarfıyatı / ~~ 
sene yükselmektedır. 

Ezcümle son yılda nıeınleketı· 
mizde 2 mılyon 42() bin liralık 

posta pulu \'e kartpostal satışı 

yapıldığı tesbit edilmıştır. 
Ayni müddet ıçınde yani ı ,;;: 

ne zarfında ise memleketimzde 
•l> milyon .534. bin lıralık tf'l
graf çek:ılmıştır. --
Alış veriş yüzünden 

Fenerde oturan Koço isminde 
biri bir alışveriş yüzünden çıkan 
bir kavga netıcesinde Karagiım· 
rükte otura Nnsret isminde biri 
ni sandalye ile başından yarala
mıştır. 

Birimizin derdi l 
Hepimizin derdi 

1 
Kadınlara karşı 

Nezaket 
Okuyucularunızdan bir ba

yan, bıze gônderdiğı bir mek
tupta Çuk haklı olarak şu vol
da bır şikayet\<' bulunmakta
dır: 

- •Tramvaylarda, bıletcı, 

vatman ve hatta kontroller, 
kadınlara karşı nezaket ,.,, tu
biye çerıevesinı pek aşkııı ,.,, 
taşkın bir surettC" muan1elt· t t· 
mektcdirler. 

Bir kadın traınva ·a ınn"k 

veya bınmekte biru g<'< k,, 
derhal biletci yahut vatm11 
tarafından bağırıp çağırma ı 

mukabele ediliyor. 
İnmek ve binmekte gecık<. 

!er ve bu yüzden neıak<·t ',, 
terbıye harıci muamelcy" ma· 

Bu kanuna bugünkü darlığa gllııderdıgi bır emirle rJ teşkıl eden ·Molla Çelebi· ca- evi• ni ziraat işletmclerı kurumu- ruz kalanlar en zivade ya ıh 
badema muhür kullanabilecek o- mimin etrafının tanzımı karar· na devretmiştir. tiyar ,·eva kucağıııd~ ,ocuk 

ihtiyaca göre hüküm- lanlaı aras:na vılayctlerde milli laştırılmıştır Bu keyfiyet, ve buradan dd e- bulunan kadınlardır. Bunlar 
1 k emliık ve mulıakt·ınat müdurle- Civardaki meydan bir park ha· dilecek yonca tohumlarının kü- daha çevik harcktt edenı!'ınt'k· 
er enuyGr line getırılecek ve ayrıca camiin kürtsüz olarak Türkiyenin her ta- te biı dereceye kadar mazıır-

0 • 't k- Gümrük ve inhisorlar Bakanlı- ri, tetkıkı itır.ı z ve tahsilat ko- öniınü kaplıyan J ıncı Hamit dev- d 1 nıversı e Ütüpanesi ğı kaçakçılığın men ve takibi misyonlan, gundelıı< gayri safi rine ait ;,,e~hur Yusuf paşa çeş- rafına giınderıleceğı şchrimız zi. ur ar. F'akat bu bay bıh tci. • l D 1 t O • il raat müdiirlüğune de bildirilmiş vatman veya kontroller kadın-

Turing Klüp kış mevsimi zar
fında da çalışmalarına devam e
decek, önümüzdekı mevsimde bu 
kabil seyyahların azami hadde 
çıkmasını temin ey liyecektir. 

zengın eştı" ı"l" ev e emıry0 arı hakkındaki kanunun bazı madde- kazançları le\k.ik komısyon)arı, mcsı de tamiı Olunacaktır T r ıyer ve bu tohumların zürraa verile- lara bu derece şedıt mu<ımt>le 

Ü 
• ı" rı"n bı"na yapılacak lcrinde tadilat yapmak üzere bir re'sen takdir heyetlc•ri. kazarnrda Bu canıiin, park haline ıfrağ e- t k h k niversite talebelerını· ·n mes- Y rek iyı yonca yetiştırilmesınin te- e nıe a ve salfıhıyetinı nH·· 

proje hazırlamıştır. tetkikı itıraz ve tahsılat komis· dilecek olan meydanının diğer d al ı ı .. ek! vukuf ve bilgilerim' artırmak D ı minı istenmiştir en ıyor ar? ev et Demiryolları Umum Yeni proje ıle memleketimizde yonları, gundelık ga_,·rı safi ka- bıı ko~ts ı l'ın kaldırılması da dü- Bu h ı B 1 'h 
uz.ere bu yıl kütüphaneye yenı· M"d" 1 .. ğ.. . . A --- a eyıg u cı t'tınckn u ur u u ıçın nkara istasyo- yapılan ufak tefek kaçakcılığın zanç·ları tetkik komısyonları ve şiınulmd:tedir İ zi, ade Ed k T k 
kitaplar ilave olunmuştur. nunda, bir milyon lira sarfedile- ·· ·· ·ı .. ·b· d h bazı - ran transit eşyasına y' ırn" ·apı, op apı ve B onune geçı ecegı gı ı a a re'sen takdir heyetlerinin de iliı- edikule hatlarında ı:oriil 

unların ekserisi yabancı dil- rek büyük bir bina inşası karar- yeni ve mühim hükümleri de ih- ve olunduğunu bildirmiştir. Ziraat Vekaleti tadilat yapıldı mektedir Halbukı amrr E 1 ız-
lerle yazılıru . . laştırılmıştır. Bu bina için teşri- d 

b 
Ş eserlerdır. Yeni ki- tiva etmekte ir. Buna mukabıl varidat ve tah- k" 1 l İ . metlerinde çalışanların, !ıPrlte-

ta !ardan bir parti de k nievvel sonlarına doğru bir mü- Kanunun yalnız on maddesini ma ıne er a ıyGr _ ran transit eşyasına , Istanbul, k 
k"t· h ya ında ak 

1 
k silat kontrol memurlarile vezne- lzmır, Trabzon limanlarında. va- se arş ı aynı suretle ht ,;ı" 

~ up. ane. ye gelmiş olacak ve u". n asa açı aca tır. tadil eden projeye göre peşin ik- Zıraaı Bakanlıgı y 'lıden bazı muamele ctmElerı lazımdıı .• 
nıve t !il d y . b" . Jd 1 k uh darların ve kaza milli emlak me- k 1 1 k . purlanfa ambar hizmeti u"cretın· -rsı e er ersleri için bu ki- enı ına, şımdikindcn çok da- ramıye usulü ka rı ma ta m - . ma ıne er a mıya araı vcrmış· Bu husus- n ehcmmıyC'tlc a 
taplardan da istıfade edebilecek- ha büyük olacak ve her türlü bir ve musaciirlere daha emin bir murlarının, ov vcrgısı m~murla- tir Alınacak olaı o bu zirai maki- den ~< 30. hammaliye ücretinden ltıkadarların nazarı dikkatine 

1 
moder t . t t t·b t h . k'ld 'k . e · 1 e . ı'mka" rının da badema nıuhur kullan- neler ara<ıııda orak rayır ve bal· de ~ ?<; . b t' d ·1 • erdir. n esısa ve er ı a ı aız şe ı e ı ramıye v rı m sı · - ' ,o - • nıs e ın e tenzı at ya- arzedılmesinı bız de rica ede • 
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Sula_r kararm•ya başlamıştı. Sultan A
zız; olduğu Yarden kalkb harem 

kapıstna doğru yoll~ndı 
Matgüzele saray dalaverelerini 

fısıldayan, yanında hizmet eden 
Çerkes kalfalarından ihtiyarca 
bır saraylı idi. Bu saraylı, genç 
Y~Şında saraya gelmiş. bir türlü 
gozdeler meyanına giremeyip a
çıkta .kalmış, yaşı otuzu geçtiğin-
den 1 sarayda gözdeler hiz-
nıetiı. ullanıyordu. 

Matgüzcl, sarayda mevki alın
ca, onun dairesine yatakcı kalfa
sı verilrr işti 

Matgüzel, dairesinde ancak bu 
kalfa ile oturup konuşabilirdi. Bu 
kalfadan mahrem olarak ince, 
ince malumat alıyordu. Dilşat, 

yavaş yavaş ustalaşmıştı. Fakat; 
Arzıniyazı kırmamağa, elden gel
diği kadar ona mümaşatkar ol
mağa çalışıyordu. Lakin, kıs

kançlığı onu üzüyordu. 
Hatta; efendisinin kırk yedi 

giin sonra; Avrupadan gelir gel
mez, Çağhyan kö~küne yaptığı 

seferde kendisinden başka; beş münşeri1' idi. Hiç olmazsa hayat- rıyoı , üryan vücudu üzerinr saç- hümayun;-değil girrn'ek, pencer,;:-1 Dolmabahçt• herhaldr bu= 
allı dilber daha vardı. Bu, bir re- tan Itır gpce dahi oha kam ala- !arını dökiıyor, elkrinde kahve !erine bıle bakmak onun için na- daha sıcaktır . . 
zalet idi. caktı. fincanları tempo tutarak. titre · mahremdi. - Hıç şüphe etme 

Fakat; ne yapabilirdi? Eli ko- Dilşad, yeni gelen dığer kızla- yerek, gerdan kırarak, kıvırarak Hareme, yalnız kızlarağası gi - - Te. rifı şahanede isabet bu 
Ju bağlı bir masumdu. Nasılsa rın Padişah nezdinde kolay, kolay öyie güzel ve cana yakın çifte tel- rebiliyordu. O da, mukayycd olan yurdunuz efendimiz . 
talih onu, Kafkas dağlarından İs- gözdeliğe lıiyık olamamaları için lı oynuyordu kı , bu halini gören hududa kadar müsaadelı idi .. Mu- - Doğru Sarayda sıkılacak. 
tanbul sarayının bir köşesine at- elinden gelen her türlü inceliği en katı yiireklı E'rkekler bile çi - ayyen olan hududdan öteye göz tık . Bilmem; burada da rahat c 
mıştı. Ne kaçabılır. ne de bir baş- ibraza karar vermiştı . kder çıkardı ve ayak atamazdı debilecek miyiz?. 
ka türliı hareket edebilirdi. Alnı- Hele, bu akşam rakiblerıle ol- İşte; bu akşam çifte tellı oyu· Arzıniyaz kalfanın sarayda ÇİZ· - Ar7.Uyu şahanelerin. \'l'rint 

na yazılan olacaktı. dukça mühım miısabaka vardı. nıle bütün rakiblcrinı silıp sü - diği huduu mühimdi. Kimse, kim- getirmeğe amade ·im efendımiz 
e e Yeni rakiblcrı nekpdar kuvvetli püreccktı Kendınden 0 kadar e- se ile ne konuşabilır ve ne de yüz _ Bilirım . Herhalde zevki 

Harem dairesinde arabalardan olurlarsa olsunlar kendisindeki mindı kı, Padışah onun üzerine yüze gelebilirdi. şahaneme mutabık eyler hazır • 
inen saraylılar, Arzıniyazın peşi- cinsi c:wbe muhakkak onlarda kimseciklere goniıl bağlıyamazdi. Kızlarağası; efendisininı harem lamışsındır 
ne takılarak mermer merdivenle- yoktu. Ondan aldığı zevkı hiç bir katlin- dairesinin mahrem kapısına ka- - İrade ekndımizindir .. 
ri kırıta, kırıta çıktılar. Bir kcr~. sesi fevkalade güzel- dan alamazdı. dar götürdü. - Fakat; mal gÜ>!'lı tmutm" 

Matgüzel, Arzıniyaz kalfanın dı Padişahın çok sevdıği cura ve * Sultan Azız, düsüncclı olmak- - İradderinıze hazır durud .. 
solunda ve yanında yürüyordu. tambur çalabiliyordu. Vücudü ve Sular kararmağa başlamıştı . la beraber, ncş'elı. idi Niyeti üç - Nerede' 
Neş•e3izdi. Siyah kaşlarını çat- bilhassa rengi nadir bulunanlar - Sultan Azız; olduğu yerden kalk- dört giın çağlıyanda kalmaktı. - lçerdeler efendimiz. 
mış, iri parlak gözlerini süzmüş- dandı . tı. Harem kapısına doğru yollan· Arzıniyaz. cfcndısinı mahrem 1 • - Başka kımse ,·ar mı" 
tü. Gamzeli yanakları alı al mo- Hem, onun bir marifeti da1'a var- dı. kapıdan karşılamıştı. Sonbahar ol- - Var drndimiz .. 
ru mor idi. Dik ve Je,·end vücu- dı Daha onu ortaya koymamıştı. Mabcyınci Fahri Bey efendisi- mak!a beraber, hava çok sıcaktı. - Kıır onlar• .. 
dünü; iki tarafa yaylandırarak Fevkahide güzel çiftetelli oynu- ni horem kapısına kadar götürdü. Padışah, soyunma odasına girdı. - Hızmetı şaha'lelerıne mun • 
yürüyordu. yordu .Hususi dairesınde ayna - Kızlarağası harem kapısında di . İlk söziı şu oldu tazır kulların..z .. 

Fakla; ne de olsa bütün kıs- 1 nınkarşısına geçıp bu oyuıou ta- kilmiş duruyordu. Fahri Bey ha-
kançlıklarına rağmen; kırk yedi lıın ediyordu. reme giremezdi. Padişahın en ya· 
gündür hasretlı> dolan gönlü Dilşad; beline bır şal kuşak sa- kın bir adamı oldu)!ıı halde haremi 

- Usta bu ne hal? Ne kadar 
sıcak değıl mı? 

- Ev•t efendımız; çok ,ıcak ... 

- HPle; sen şu bizım Dıl adı 

çağır b kalım, sonra, !uzum olur· 
sa onlan da çııgır'ını'I .. 

-- Det'amı t'aT -
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HiKAYE SURiYE - FiLiSTiN 
Bir türlü halledilemiyen bu ihtilatın 

neticesi ne olacak ? 
Bir Hırsız -Polis oyunu 

İngiltere ve Fransa' nın 
yardımı işe yarar mı? 

~ 

Bir Suriyeli H~cinsuvar 

Avrupa işleri, bilhassa ÇeKos
lovakya meselesi en ziyade ta -
kip edildiği Avrupa matbuatı di
}er daha az mühim olmıyan iş

leri bir tarafa bırakır gibi oldu. 
Fakat o meseleler ne halledilmiş, 
ne ortadan kalkmıştır. Olacna e
hC'mmiyetle ·devam ediyor. O -
nun için mesela Filistin ne halde 
bulunuyor?. diye sorulacak bir 

sual pek yerindedir Taymis ga • 
zelesinin Kudüste bulunan mu
lrnbıri tarafından verilen ma!U -

rnt Filistin meselesinin ne kadar 
ım3l edilemez bir halde oldu • 

0 unu göstermektedir. 

\Filistinin üçe ayrılarak dağlık 
r 0 .- ıfının Arablara, deniz tarafı -
ııın Yahudılere verilerek bu su
retle iki hükumet tesisi, Kudüs 
gibi merkezin de doğrudan doğ -
doğruya İngiliz idaresinde kal -
ması gibi ortada bir yer taksim 
projesi vardır. Zaten Yahudilerin 

Filistine yerleşmesini isteıniyen 

Arablar ise ekseriyet kendilerin
de olduğu halde kendi memle -
kC'tlerinin böyle üçe ayrılmasını 
büsbütün istemiyorlar. İşte bu 
taksim projesi ortaya çıktı çıkalı 

geçen senedenberi Filistindeki is
yan ve mukavemet hareketi git
tikçe büyümüştür. Şimdiye ka
.:lar cereyan eden safhaları tek -
rara lüzum olmadan Taymis mu
habirinin verdiklerini hulasa et
mek vezıyeti göstermek itibarile 
daha kestirme olacaktır. Muhabir 
diyor ki: 

memleketin diğer tarafındakile -

rin de girmeleri için uğraşılmak

tadır. Bunun için de çare açlıktır; 

diyorlar!. 
~ 

Suriye ve Filistin' deki 

Küçük hükumetleri bir 
federasyon halinde ida· 

re etmek kabil mi 7 
Eğer ellerindeki kazanç vasıta

ları gider de açlığı duymağa mec 
bur olurlarsa şimdiye kadar is
yan hareketine girmemiş olan şe
hirliler de ister istemez buna iş
tirak edeceklerdir diye düşünül
mektedir. Ondan sonra Filistin 
Arabları tıımamile birleşmiş ola
rak ne istediklerini kabul ettire
bileceklerdir. 

Taymis muhabiri bunu anlat -
tıktan sonra ısyan hareketinin 
başında bulunanların kararlaş -
tırdıklan bu yepyeni proenin, ya
ni Filistinin yerli mahsul ticare
tini mahvetmiyen şimdiye kadar 
hallerinden memnun olan Arab -
]ardır. Ellerindeki kazancın git
mesi suretile isyan hareketine iş
tirake mecbur etmek fikrinin ne
ticelenip neticelcnmiyeceği şüp

heli görüyor. Filistine İngilizler 
tarafından yeniden takviye kıt -
aları getirilmiştir. Bununla bera
ber vaziyet 936 da olduğundan 

daha fena görülmektedir. Ne A
rabları, ne de Yahudileri ayni za
manda memnun edebilecek 'r şe 
kil bulunmadığına f · A
rablar ve gerek Ya. uci'1°r t&ra -
fından yeni yeni hareketler görü
leceği tahmin edilmektedir. 

Geçenlerde İngiliz Müsteınle • 
kiıt Nazırı Filistine giderek vazi
yeti yerinde tetkik etmiş, dön -
müştü. Ondan sonra Filistinde 
karışıklık daha artmıştır. 

12 ağustostanbcri asilerden 120 
kişi İngiliz askcrile, İngiliz po -
lisile müsademelerde ölmüş bulu
nuyor. Birçok kimse de yakalan
mış, tevkif olunmuştur. Filistin -
Suriye uhdudunda yapılan telör
gülerin artık Surıyeden Filistine 
edilen çete hücumlarına mani ol
makta, işe yaradığı da görülmeğe 
başlamıştır. Taymis gazetesi müs
temlekat nazırının Filistine gidip 
dönmesi ve ondan sonra halka hi-
taben bir beyanname neşredi!e -
rek sulh ve sükunun muhafazası 
için nasihat olunması gibi şey le
rin hemen derhal tesirini göste· 
rerek ihtilal harekatına nihaye~ 
veremiyeceğini kaydederek di -

- Alalı .. Allah!.. 

- Bursada? .. 
- Orada da .. 

yor ki: Eğer Filistin meselesi eğer 
yalnız askeri bir mesele olsaydı 
bu harekat zor olmakla beraber 
tıpkı Hindistanın şimali garbi 
dağlarındaki kabileler le edilen 
müsademclere benzetilebilirdi. 
Fakat Filistin meselesinin askeri 
mahiyeti tesadüfi birşeydir. Bu 
meselenin kökleri iki medeniye -
tin, iki ırkın müsadcmelerinde -
dir. 

Taymis gazetesi ihtilalcilerüı 

şundan da cesaret aldıklarını ila
ve ediyor: İngiltere Hariciye Ne
zareti ile İngiliz Müstemlekat Ne
zareti arasında Filistin meselesi
ne dair bir anlaşma ve teşriki 

mesai eksikliği göze görünüyor. 
Onun için bu gazete İngiliz nü
fuz ve tesirinin devamı namına 
artık Filistin için ne karar veri
lecekse verilerek yerine getiril -
mesinin daha ziyade gecikmeme
sini ileri sürmektedir. 

Müstemlekat Nazırı bu fikir -
dedir, diyor, herhalde kabinede
ki diğer arkadaşlarının da bu fi
kirde olmadıklarını gösterecek 

Bir Filistinli 

bir delil yoktur. Muhtelif neza -
retler arasında teşriki mesai edil
mesi meselesi icab etmektedir. 
Filistin meselesinin diğer bir ci
heti de Suriyenin siyasi istikbali 
ne olacağı cihetidir. Eğer komis
yonun teklifi gibi Filistinin en 

- Hiç kimseye mektııp filan yazmadın mı?. 
- İşte, bir defa yazdım .. Onu da Ferhundeye ... 
- Bırak onu .. Başkasına başkasına?. 
- Hyır ... 

. . -. 
büyük kısmı Arabların, Yahudı -
!erin arasında taksim edilse bun 
!arın ileride Suriye ve Lübnan 
ile olan münasebetleri istikbalde 
ne olacağı meselesi tr~ :ıd iife bı

rakılamaz. Türkiyeı.!L.. l ı;ır hu
dudlarına kadar olan arazinin İn
giliz ve Fransız mandaları arasın
da taksimi harbden sonra bir za
man için zaruri görülmüş olabi- ı 
lirdi. Fakat dört beş küçük hüku
met teşkil ile bugünkü manda al
tındaki arazide müslüman, Ya -
hudi ve hıristiyan hükılmetleri 

vücude getirmek ilerisi için iyi 
görül~ek bir şekil değildir. 

Taymisin ortaya sürdüğü bu 
fikirler Filistin meselesinin İn -
gilizlerce nasıl bir ehemmiyetle 
nazarı dikkate alındığını bir kere 
''" a göstermektedir. Londra ga
zetesi Filistindeki muhabirinden 
alarak yukarıda hulasa edilen 

(Devamı 7 inci sahifede) 

Sivil komiser Ali Rıza Taksim 
meydanında Heykelin önünden 
karşıki kaldırıma geçmek üzere i
ken birdenbire heyecan ve hay
retten olduğu yerde dona kaldı. 

Sevıncinden az kaldı küçük dili
ni yutacaktı! Karşıda tütüncü 
dükkanının önünde sigara paketi 
ni açınağa uğraşan birisini gör -
müştü. Bu adam, senelerden be
ri bütün zekasını sarfederek ya
kalamak için çalıştığı, İstanbu -
!un en açıkgöz yankesicisi Altı
parmak Nuri idi! ... 

1 

Birkaç saniye bulunduğu yer
den kıpırdamadı. Adeta sevinç -
ten kendini kaybetmişti. Nasıl 

sevin1nezd: On yedi senelik po -
!islik ha) .nda şu son iki sene ka 
dar üzüldüğünü, sıkıldığını, ter
lediğini hatırlamıyordu. Altıpar

mak öyle azılı bir haydut değil -
di. Şimdiye kadar bir kimsenin 
burnunu kanatmamıştı. Lakin ... 
Senelerce bütün İstanbul polisini 
peşinden sürükleyecek kadar kur 
nazdı. Zavallı Ali Rıza, senelerce, 
bu yaman herifin elinden nele.
çekmemişti! ... Yılların temin et
tiği şöhreti son zamanlarda bu ser 
serinin yüzünden yıkılmak tehli -
kesini bile göstermişti. Hatt.i\ bir 
gün şube müdirile bu iş üstünde 
müthiş bir atışma bile yapmışlar
dı. 

Şube Müdürü ıtınarmak Nuri 
meselesinden balı;eııniş: 

Almanya'yı bana bir 
kadın tanıttı! .. 

• • 
Bir Fransız 
kadınları 

doktoru Alman 
ne diyor? ıç!n 

Alman meslektaşları 

dan Nürenberg konr,r 
olunan doktor ı:· 

tarafın

"" davet 
.. ı.\lman 

kadınların içtimaı n;cvkiıne dair 
Paristc çıkan (Kadın gazetesi -
Journal de la femme) in son nüs
hasına yazdığı şu mukaveleyi e
hemmiyetine binaen aynen nak
lediyoruz : 

ALMANYAYI BANA BİR 
KADIN TANITTI 

Bana, üç sene evvel bir Alman 
kadını müracaat etti. Fakat, mi
zah gazetelerinin ekseriyetle re
simlerini yaptığı tipte, yani iri ya 
rı, şişman, kırmızı yüzlü bir ka
dım değil, tam manasile asri . .. 
kadın vücutlü, kibar tavırlı bir 
kadın, gözlerinde zeka parlıyor, 
gayet fasih fransızca, ingilizce ko 
nuşuyordu. Bu doktor idi: Frola
yin Hartman ... Parise, cild has
talıkları ve bedü cerrahi hakkın
da tetkikat yapmak, vesaik top
lamak için gelmişti. Malumatı ye 
rinde i_?i. Kendisine gösterdiğim 
son fenci usulleri tamamiyle kav 
radı ve bunları aynen memleke
tinde tatbik etti. 

Frolayin Hartman, bugün Ber
linin en büyük hastahanesi olan 
(Şefkat hastahanesi) cild hasta
lıkları ve bedii cerrahi kliniği şe
fidir. 

Böyle milllim bir kliniğin ba
şında bir kadının bulunması be-

ni hayrette bırakmıştı. Binaena
leyh beni Berline davet ettiği za
man bu davetini büyük bir merak 
ve memnuniyetle kapul ettim. 
Ve bu sayede yeni Almanyanm 
hakiki çehresini yakından gör -
mek fırsatını buldum. III üncü 
Rayhş hükumetinin, kadına ver 
diği yüksek mevkü görünce hay
retten kendimi alamadım. 

ÜNİFORMALI GENÇ KIZLAR 
Ilze, şimdi on sekiz yaşında. Er

kek kardeşleri asker üniforması 
giydikleri tabura gittikleri gibi, 
o da ailesine : cAllaha ısmarla
dık!. ..• diyecek. Altı ay (mecburi 
içtimai vazife) sini yapmaya gide 
cek. 

Bu •nuddet zarfında hususi bir 
kampla, kendi yaşında, fakat muh 
telif sınflara mensup kızlarla be
raber yatıp kalkacak. vıyip içe
cek, iş görecek. çalışacak. Kadın 
!ık vazifesini öğrenecek. Fakat, 
yalnıt derslerle naazri değil, ame 
li olarak. .. 

Kamplarda bulunan kızlar, faz 
la çalışma yüzünden yorgun ve
ya has\,· düşen, yardım edecek 
kimseleri, hizmetçi tutacak para
ları olmıyan kadınlara, analara 
hizmet ederler. Bundan başka, 

dışarıda çalışmak mecburiyetin
de bulunan işçi kaduılar, küçük 
çocuklarını kampa getirip bırakır 

(Deramı 7 inci sahifede) 

- Çok gevşek hareket edıyorsu 
nuz. Ali Rza Bey, demişti. Arzu 
etseniz bu işi daha çabuk netice-
lendirirsiniz. 

Ali Rıza fena halde kızmıştı. 

Şrefine leke sürülmesine asla mü 
saatle edemezdı. 

- Ben bundan fazlasını yapa
mıyorum efendim, demişti. Ma -
demki işinize gelmiyor, hemen is 
tifamı veririm. 
Şube Müdürünün söz söyleme

sine meydan bırakmadan kapıyı 

çarparnk dışarı fırlamıştı. Derhal 
o gün istifasını yazıp Polis Müdür 
Iüğüne verdi ise de kabul edilme
mişti. 

İşte o günden beri Ali Rza Al
tıparmak-Nuriye karşi büyük bir 
kin besliyordu. Her ne bahasına 
olursa olsun onu tutmağa, bilhas
sa kendi eliyle yakalamağa ye -
min etmişti. 

Ve şimdi yirmi adım ilerisinde, 
karşıki kaldırım üzerinde o aman 
sız düşmanı duruyordu' ..• Acele 
birkaç adım bu meşhur hırsızı ya
kalamağıı kafi gelecekti. Ali Rıza 
sevinçten çıldıracak gibi idi. Bir 

• iki dakika sonra yakalayacağı a
damı düşünerek parmaklarını hırs 

la açıp kapıyordu. 
Seri bir iki adım attı. Lakin o 

ne? ... Altıparmak sigara paketini 
açmış, ağzına bir sigara yerleştir
miş, kibrit çıkarmak için eline ce 
bine atarken başını bir an için 
kaldırdı. 

Ali Rıza ile gözgöze geldiler ... 
Ali Rıza bir daha durakladı, 

tereddüt etti. Altıparmak sigara
sını yakmadı ... Yakamadı .. O da 
şaşırmıştı. Yakalanacağını anla -
mıştı. 

Bir iki saniye karşılıklı tered
düt ettiler. Fakat Nuri daha ça
buk kendini topladı. .. Lakin hay 
ret??. Kaçmadı ... Bulunduğu va
ziyette kaçıp kurtulamıyacağını 

bir bakışta anlayacak kadar zeki 
idi. Yavaş yavaş yürüyerek Ali 
Rızanın hayretten açılmış gözle
ri öniinde köşe başında nokta du 
ran polis memuruna yaklaştı. O
na birşcyler söyledi, sonra Ali Rı 
zayı göstererek birşey ilave etti. 

ediyor: 

Polis hemen Altıparmağın kolun 
dan yakaladı ve beraberce Gala
tasaray merkezine doğru yürü -
ineğe başladılar. 

Ali Rıza hayretinden baygın 
!ıklar geçiriyordu. Olduğu yerde 
kıpırdamadan kalmıştı. Altıpar -
mak mükemmel bir intikam alı

yordu. Nasıl olsa yakalanacağını 
anlamıştı. Ali Rızaya yakalan -
maktansa kendi kendisini bir po
lise teslim etmekle ondan sonsuz 
bir intikam almış oluyordu. İşte 
zavallı si ;il taharrinin gözleri ö
nünde polis merkezine doğru iler
liyorlardı. 

Ali Rızanın bütiin hayalleri bir 

balon köpüğü gibi bir an içinde 
sönüvermişti. Son iki sene için -
de sırf bugün için, bu an için ya
şamıtı. Lakin ... İşte bütiin emel 
!eri mahvolmuştu!. .. 

Bir an için peşlerinden koşup 
tabii hakkını elinden alan polis 
memurunu bir yumrukta yere yı 
kıp Altıparmağı kendisi tevkif e
derek ellerine kelepçeyi vurmak 
istedi. Sonra bunun pek adi bir 
şey olduğunu düşiindü. Zavallı 

polis memuru hiç birşeyden ha
bersiz mağrur bir tavırla yankesi 
cinin kolunu sıkıca kavramış, sü
rükleyerek götürüyordu. 

Biraz sonra kalabalık arasında 
gözden kayboldular. 

• • 
Ertsi sabah, Ali Rıza büyük bir 

heyecanla sabah gazetelerine sa
rildı. Birinci sahifelere dikkatle 

baktı. Birşey yok ... İç sahifeleri 
karıştırdı.. Her tarafını büyük 
bir heyecan ve dikkatle satır sa
tır gözden geçirdi ... Yok ... Ypk ..• 

Hayretle kendi kendine söylen
di: 

- Herhalde, dedi. Habe:· alma 
mış olacaklar. Mutlaka akşam ga· 
zeteleri yazarlar ... 

Lakin akşam gazetelerinde de 
hiç birşey yoktu ... 

Ali Rza o gi.ın işinP f"it..,,edi. Bil 
tün kiinünü fena kuı .. ularla, 
pis düşüncelerle geçirdi. O gece 
(Devamı 7 inci say!~mııda) 

·- Maamafih, bütiin bu işler nasıl oldu?. Farkın 
da değilim. 

Nadi de bilhassa iki üç noktada ısrar ediyor: 
- Müddeiumumi eline tutuşturduğu sualleriı 

cevabım hiç almadan mı seni bıraktı? 
- Öyle ya!. .. 
-Tuhaf şey! 

- Eh, canım sen de pek gevşek davranmışsın! 
- Ne yapacaktım, sanki? .. 
- A ... Refik, ne yapacağım da var mı? Senin 

yerinde ben olsam kıyameti koparırdım! 

Edebi Roman 
No.122 

Yazanı 
Etem izzet BENiCE 

•• mı .. 
- Niçin tevkif edildiğini htıla bilmiyorsun değil 

. Asilerin miktarı gittikçe artt
maktadır. Bunların harekatı mü
essir olduğu gibi cesaretleri de 
gittikçe artıyor. Bu hareketin ba
şında olanlar mühim bir karar 
vermişlerdir. Bu da bu sene Fi -
listinin limon, portakal ve saire 
gibi mahsullerinden elde cd ' <:n 1 
ticareti mahvederek işi ile gi.ıcu ıle 
meşgul, kazancını düşiinen bir 

çok Arabları bu yüzden zarara 
sokmak, onları da netice itibarile 
isyan hareketine karıştırmaktır. 

İşi gücü kalmamış, kazancı mah
volmuş adamlar arttıkça isyan 
hareketi daha çok taraftar bula -
cak ve her tarafa yayılacaktır di
ye düşünüyorlar. Limon, portakal 

gibi Filistinin en büyük mahsu • 
!ünün her sene maınlekete getir
diği para çok mühim bir yekıln 
tutmaktadır. Bu yüzden geçinen
ler sayısızdır. Mahsulü toplamak, 
sandıklara yerleştirmek, stok et
mek işleri ile uğraşanlar pek çok
tur. - Lltf.. Koparırdın? .. Hele böyle neye uğradı

ğını bilmeden üç dört felaket üst üste başına gelsin 
de görürüz ne yaptı,ğını, ne yapacağını? .. 

Güneş yükseliyor! Ferhundenin aşk mektublarını nasıl yakaladı -

- Vallahi bilmiyorum. Zihnimi yordum, yordum 
Bir türlü bu işin içinden çıkamadım! 

- Garib!. 
Halbuki bu sınıf iş güç erbabı 

geçinmekten mahrum kalacak o
lursa isyan hareketi daha büyü -
müş olacak diye tahmin edildi -
ğinden isyan hareketinin başında 
bulunanlar bu senenin limon, 
portakal ve saire ticaretini ,ınah
vetmçk . kararını vermişlerdi" 
İsyan hareketinde bulunanların 

miktarı 3,000 olduğu söylenn>ek
tedir. Kış gelince bu miktar art
tıkça artacak diyorlar. Filistinin 
§İmal tarafındaki köylüler bu 
harekete iştirak etti)cıa..; cihetle 

- Bırak monşer.. Bırak! Sen zaten böylesin. 
Başına vurup ağzındaıa. lokmanı alsalar sesin çık

maz! 
- ..... . 

Sabahın güneşi... ğını, onu nasıl dövdüğiinü, Merali: 
Sabahın füsunu... - Sus .. Piç!.. 
Ve ... Boğazın şüri! Diye nasıl itip kaktığını, nasıl evinden çıktığını 
Karşı tepelerin şirinliği, anlatıyor! Sonra, İstanbuldaki tevkifini, Bursaya 
Bahar manzaraları, götürülüşünü, zindan gecelerini, müddeiumuminin 
Kuş cıvıltıları! sualleriııi, Ferhundenin boşanmak mektubunu, son 

Otomobil çoktan durdu. Şoföre de: günlerdeki sandoviç ziyafetlerini, sadık dost imasile 
Boğazın tenha bir köşesi, - Git... aldığı mektubları, hapishaneden çıkışını, Nimetle kar-
Büyükderenin öteleri! Bir yamacın üzerinde Demediler. Hala bekletiyorlar. Ve ... .Konuşuyor- şılaşmasını, müddeiumuminin: 

Nadi hayretler içinde, 
zihin yoruyor, 

- Acaba ... Acaba? .. 

Birçok nokta ı ar üzerinde 

Diye böyle bir sürü istifham gözlerinin önünde 
serilip alçılıyor, fakat bir türlü kat'! hükmünü vere
miyor. Bir ar alık: 

- Yahu ... Refik bu işlerde bir da vere olmasın? 
Dedi. Refik, şaşkın şaşlcın Nadinin yüzüne baktı, 

sordu: 
oturuyorlar !ar. - Durma ... Buradan git... - Ne dalaveresi?. 

Ağaç altı.. Nadi soruyor, Refik cevab veriyor. Deyişini, Avrupa seyahatini, Nimetle izdivacını, - Olmaz ... Deme!. Dünya bu! 
Bir fıstık ağacının altı, Artık; ağlamak yok, sızlamak yok! İstanbul dönüşünü, şimdiki hayatını, Ferhundeyi Refik, adeta kat'! ... 
Fıstıklık! Refik hafızasının bütün kuvvetini tooluyor, :r.a- hiç görmediğini, darülacezede Merali aradığını... Yahu ... Refik bu işlerde bir dalavere ol 
Nadi mektebini, Refik-evini coktan unuttu! diye herşeyi anlatıyor... Herşevi. herşeyi baştan aşağı anlatıyor ve ..• ilave (Devamı YU'I nıasın' 

~~---=-==~~~~~---.....:..~~~~~.-...----....... liiıiiiiilliiiiifll 
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ISTANBUl CAMBAZL~!!!. Ah o çalgıcı kızlar ... RE'v'Ü YILDlZLARI VE .. 
• • • • • 

U guz eşeği marsıvan kara- • 
kaçanı yapmak lcabilmi? .. Gazino ve eğlence yerlerın- G H l Güzel bacaklı 

Ahır~a yarı ölü bir ide yatan de müzik gruplarında çahşan uze ka~ı~l~r .. 
eşeğin canlanması nasıl olur?.. S ) ) b- k d E arışın ar, esmer er aş a yer e 
şeğin kuyruğu altında ... kolay bulunur cisden değillerdir 

Yazan: M Samı Karavel 

Holivud yıldızları 
ve büyük revüler 

• 

İsl.mlıul canba:ıları deyince· 
hı; şüphe etmiyorum ki; aklınız~ 
ba şka, başka fikirler gelmiştir. 

.r.tcsela; sırk cambazları. .. jim
nastik canbazlaıı. .. Şu ve bu iş

lerde fırıldak çeviren çeşidli can
bazlarla bu işlerin canbazları ... 
En nihayet; at canbazları gözünü 
zün önünde sıralanmışlardır. 

Ben; at canbazlarından babset
deccğim; diğer çeşitli canbazlık
lara aklım ermez ... 

Acaba; at canbazlığı tabirim
den başka bir mana mı çıkarmış 
bulunuyorsunuz? 

Yani; atın üzerinde türlü tür
lü marifetler yapan canbazl~r gi
bi ... 

Yok, ben bundan da bahsetmek 
istemiyorum. Benim yazmak iste 
diğim, Atpazarlarında alım satım 
yapan at canbazlarıdır. 

Uyuz ve topal bir atı; bir iki 
ay. iç_inde derleyip toparlıyarak 
Duldu! haline getiren, semer vur
muş, kulakları düşmüş, dişleri dö 
kulmüş bir eşeği bir iki ay içinde 
kara kaçan yapan, canbazlardan 
bahsetmek istiyorum. 

At canbazlarının sırrına kim • 
se agilh olamaz. Dünyaıun en 

yüksek baytarları bile, bu canbaz 
!arın sattığı atları, eşeklerin mu
ayene etmeden heybetlerine, ka

fa tuutşlarına, sıçrayıp zıplamala
rına hayran olarak belki yüzlerce 

lira verip hayvanlarını alırlar ... 
At canbazlığı mühim bir sa

~attır. En usta baytarların hiç bir 
ışe yaramıyacağına hükmettik! • 
r· ti e 
ı a ar, eşekler, at pazarı ahırla-
rında bir 'k· ı ı ay sonra, kara ka 
ça~ ve Zağ! oğlunun düldülü ke~ 
silırler ... 

Bu canbazlar ne yapar y 
l apar. 
ar, sıska eşekleri tombullaşt 

l ırır
ar... Topal eşekleri demirle ti-

rirler... ş 
~ilmem; hiç gördünüz mü? ... 

· •_nız; bir at canbazı bir bi
'asına koşulmuş dev cüs
atı İstanbul kaldırımların 

çakmak taşından ateş çıkarır 
nalla yar ak geçer H ... ayvana 

·ılırsınız. Kafa kuy k dim , ru _ 
ktir ... Her tarafı kehribar gibi 
.rıl parıl parlar ... 

, _At p~zı~_rına gidersiniz ... Bakar
:..nız; ustunde bir canbaz ve b' 
~k alabildiğine gidiyor... ır 
Eşek; at pazarının granit taş
rıııı nallarie ateş çıkararak şah 

;anıp rahvana, tınza kaçar du • 
ı·ur ... 

At pazarından at ve eşek mi al
~~aya gittiniz? Derhal düşünıne
<l9n alıı·sınız ... 

Nasıl almazsınız; görmüyor mu 
sun.uz? _Küheylan gibi burnunun 
delıklerıni açmış go"zl . . . , , erı cam gı-

ı Gt~arı fırlamış, kamçısız, mab
"'~.suz ~labildiğine giJiyor. 

.. ':'.'e ~ifilıe'.'1 ki; hiç, at ve <'Şek 
?lu.m gordunuz mü? İnsan ölüsü 
"-'?men her gün görülür ... Bu, ga-

ERKEK KIZIN AŞKI 
Saat yediye geliyor... Gazino

nun dar bir locasında konbinezon 
Ju dört beş kız var. aha biraz ev
vel kıyafetlerinMn içtimai vazi· 
yetleri hakkında bir fikir edin· 
mek ihtimali vardı. Fakat şimdi? 
Buna imkan yok. Çünkü hepsi de 
ayni kıyafette, hepsi de konbine
zonlu. Gülüyorlar, fıkırdıyorlar. 

Yedi buçuk ... Gazinonun kapısı 
açıldı. Müşteriler gelmeye başla
dı. Masalar birer birer doluyor ... 

Orkestranın önünde yuvarlak 
masa hemen tutuldu. Herkes ya
kına oturmak istiyor. Gelenlerin 
çoğu erkek. Bir iki de karı ve ko
ca var. Fakat uzakta oturuyorlar. 

Bunlar, içkilerini içtikten sonra 
gözlerini sahne, sahnedeki çalgı-

yet tabii birşeydir. Nihayet; in- cı kızlara dikip duruyorlar. Ah! 
san ölüsü para etmediği gibi göm bu bakışlardaki mana! ... Bazıları 
meden ortada bırakmak ta caiz de hafifçe gülüyorlar. Kime? ... Biri-
ğildir. Taaffün eder, hastalık ya- si çalınan şarkının ne olduğunu 
par ... Fakat, at ve eşek ölüsü gör bilmiyor, arkadaşına soruyor. 
mek mümkün değildir. Çünkü e- Sonra da tenkit ediyor. Halbuki 
şeğin derisi de, kuyruğu da, hatta ne musikiden haberi vardır, ne de 
eti de paradır. oraya musiki dinlemeye gelmiş • 

Hatırlıyor musunuz? .. Alay mı, tir. Çalgıcı kızlar sahneden çeki-
ciddi mi nedir? Hani, Umumi liyorsalar o da soluğu caddede a-

Harpte Celal Muhtar, eşek etin- lacak ... 
den kavurma ve sucuk yaptırmış Arkamdaki masada, karısı ile 
diye gazeteler yazmıştı. beraber oturan kırklık bir adam 

İster doğru olsun, ister olmasın gözlerini kızlardan birine dikmiş, 
bu dedi kodu ... Yalnız; eşek ve dalmış, gitmişti. Karısı kolunu 
at ölüsünün görülmeyişine naza- dürttü : 
ran insanın bu dedikoduya inana - Necdet, dedi. Kemancı kızı 
cağı geliyor. iyice seyrettikten sonra nesi ho-

(Devamı 7 inci sahifede) şuna gittiğini söyler misin? ... 
~~~~~~~~__:_,:____~ 

Okuyucu bilir mi? 
Gazetecilik ve g a z e t e c i 

nedir? .. Gazete 

OLABİLMEK IÇ!N NE GiBi 
MEZiYETLER LAZ MDIR ? .. 

a't>pointetl ta l!e Abroad (haricde 
yalan söylemeye memur bir mös
yö). 

Gazetecilerin de, dahilde ya -
lan söylemeye memur oldukları

nı ilave etmek hata mı olur, der -
siniz ... 

Son asrın en zeki, en nükteli 
söz söyliyen adamlarından bir; 

hiç şüphesiz cTan• gazetesinin sa
bık müdürü Adriyen Hcbrar: cGa
zetç öyle bir şeydir ki sabahleyin 
doğar va kşama doğru da ölür ... • 
der ve ilave ederdi: •Baznn öğ
leyin de öldüğü olur! .. " 

Bu nükteye göre gazeteci, bir 
günlük ömrü olan bir gazeteye 
yazı yazan, miktarı az veya çok 
okuyuculara günün havadislerini 
veren, hadiseler hakkındaki mü
talcasını bildiren bir adam de -
mektir. 

Bu tarife göre, havadıs vermek 
mütalea beyan etmek, işte bir 
f' ·tecinin esas vazifesi bu ... 

::,onra şunu iyi bilmeli ki gazete 
doğmazdan evvel de gazeteciler 1 

vardı. 

Volter, büyük bir gazeteci idi. 
Hatta beynelmilel büyük bir ga
zeteci. Bu meslckde muvaffak ola
bilmek için lazım r,<'len meziyet
lerin hepsine m~li\~' L: Daima u -
yanık bir fikri tccessus, nüfuzu 
nazar, kuvvetli bir hafıza ... Ha· 
disatla, ferdlerle daima meşgul ol
mak, lüzumunda derhal mütalea 
dermeyan edebilmek, her şeyi gör
mek, herşey hakkında fikir yürü- 1 
tebilmek, okuyuculr.rın üzerinde 
tesir bırakmak ... 

İşte, hakiki bir gazteciniıı ha • 
kiki tarifi. .. 
Volter, henüz intiş.are başlıyan 

gazetelere yarıyacak yerde ki • 
tablar, risaleler, bilhassa mektub
lar yazıyordu. Bu mektublar, Av
rupanın her tarafına dağılıyordu, 
elden ele dolaşıyordu. Mantoların 
iç ceblerinde saklanıyordu . Oku
nuyor, tekrar okunuyordu. Tıpkı 
bir gazet makalesi gibi ... 

(Devamı 7 inci salıifede) 

Yazan: M. ,E. 
- Yok, canım! Ona bakmıyo

rum. Başka birşey düşünüyor· 

dum. 
Karısı, şüphesiz buna inarunı

yor. Yüzünden, kurnaz lıir kadın 
olduğu belli. Sonra kırk yaşında 
kadar var. Vücu.:!ıi semizce, boya 
lı sacları ile keınancının sırn1a 

saçla~ına rekabet edemiyeceğini 
kocasını utandırmaktan başka bir 
silahı olmadığını bilecek k&dar ze 

ki ... 
Sahnede, kızlar çalıyorlar. Ke

mancının çok güzel, baygın göz
leri, piyanislin tombul kolları 
müşterilerin haris nazarlarını çe

kiyor. 
BAY BİZ'iN AŞK[ 

Sahnenin ta karşısında bir ma
sa var. Evvelden tutulmuş. Fa-

kısı ... 
Ah! Ne olurdu, yirmi yaşında 

olsaydı! ... Halbııkı yaşı hiç şüp
hesiz bunun üç mısli idi Fakat 
gönlü? ... Hiç kocamaınıilı . 

Garsonun ıldlp •Öylem•sin<' Jü 
zunı kalmadan kızlar iarkı; a baş 
ludıl.ı.r. İhtiyar gtiıleruJi k.ıpadı, 
dınledi ... Ve sonunda ellerini bi
ribiriue çarparak alkışladı, alkış
ladı. 

Yeııi gelen kızlardan birisi, ya 
nındakine sordu : 

- Bu kim?... 
- Bilmiyoruz. Fakat, d.Jima al 

kışladığı için kendtslne Bay Biz 
ismini koyduk! 

Saat sekiz. Çalgıcılar yemeye 
gidecekler. Bay Biz, kemancıyı ça 
ğırıyor, iştiha açacak bir likör ıs-

Birkaç sene evvel, Holivudun 
büyük sinema firmaları sıra ile 
birer (Rövü - Film) i gösterdiler. 
bu fılmlerde en ziyde mütena -
sip vücutlü, mevzun bacaklı o
yuncu kızlar göriılüyordu. (Para 
munt Rövü), (Holivud Rövü) ve 
daha birçok Rövülerde en ziyade 
göze çarpan, takdire ma7.har o
lan, alkışlanan yalnız beyaz, ve
ya renkli elbisclerıle danseden 
kızlar ve bilhassa bu kızların gü
zel bacakları idi. 

Danseden kızlar cidden güzel 
idi. Elektrik ziyaları altında mi· 
nimini ayaklarını yere vurarak, 
kah havaya kaldırarak oynatma
ları h~rkesin hoşuna gidiyordu. 
Şen kahkahaları gönüllere neşe 

kat tutan henüz gelmemiş... rnarlıyor ve yavaşça saçıyordu. İnsan bunların raks i-
Birden bire garsonlar koşuştu- - Paydostan sonra sizi kapının çin yaratıldığına hükmediyordu. 

!ar. Kısa boylu yaşlıca bir adam yanında bekliyeceğim. Beraber Fakat, perdede gülen, oynayan bu 
geldi. Masanın önüne oturdu. Kır Garden Bara, ya da Arnavutkö- kızların hayatı nasıl geçiyor. Her 
bıyıklarını parmaklarile düzelte- yüne, Akıntıburrıu gazinosuna gi- zaman böyle neşeli midirler? ... 
rek garsona şu emri verdi : deriz... Büyük bir firma, danslı bir 

_ Bir kırk dokuzluk... Sonra, Genç kız bir kahkaha salıver· film çevirdiğini ilan etti mi, dün 
biliyorsun ya ... Kır saçların şar- ~DevamJ 6 ıncı sahüede) yanın dört köşesinden yüzlerce 

~~~~~~~~~~~~~-'---'--~~~~~~~~~~-

İspanyadaki dahili harb yü -
zünden zengin olan yabancılar az 
değildir. Muhtelif memleketlere 
mensub birçok adamlar İspanya
da kendilerine para kazandıracak 
işler buld.u İspanyaya yiyecek 
göndermek, silah, cephane taşı -
mak gibi. Bu işlerin hepsi de ka
zaçlıdır. Tehlikeli olduğnu da u-

. "mamak şar\ile kazançtı. 
1~eseliı Ispanyada hükümet ta

rafına yiyecek ve ilaç yollıyarak 
zengin olan İngilizlerden sık sık 
bahsedilmektedir. Yalnız bunla

rın vapurları vakit vakit batırıl
mak suı·etile kendileri ziyana uğ
ratıldı. Bu karlı ticaretin \ehli -
keleri göze alındıktan sonra az 
zamanda çok para sahibi olanlar 

çoktur. Gakat İspanya dahili har
bi diğer başka türlü ticarete daha 
yol açmıştır: İnsan kaçırmak! ... 
İspanyada kalmak istemiyenle

ri dışarıya çıkarmak için çalışan, 
muvaffak olanlar da kendileri i
çin karlı ve tabii tehlikeli bir ti
caret yolu tutmuşlar demektir. 

Albergog isminde aslı Fransız, 
fakat senclerdenberi İspanyada 

kalarak büyük büyük para işleri
ne girmiş, bir adam geçen gün 
Londrada on sekiz ay hapse mah
küm edilmişti. Alber de bir takım 
ls"ıymetli eşya vardı. Bunların ça· 
lınma nın,,~u ı<ldiası vardır. Mu-

ispanyalı zenginin 
kıymetli koleksiyonu 
Entelicens servisi.n 
memurları eline 

Ilı 

geç ı n c e •• 

hakemenın nasıl cereyan ettiğini 
bir iki gün evvel cSon Telgraf• 
yazmıştı. Fakat bunun etrafın -
daki dedikodu henüz kesilmemiş· 
tir. İspanyada hükümetin elinde 
bulunan yerlerde şimdiye kadar 
kadın ve erkek olarak 160 kişiyi 
dışarı çıkardı. Dahili harbden u
zaklaştırmış olan Alber Barselon
da zengin bir tacirin Karmen ve 
Dolores ismindeki kızlarını İs • 
panyadan çıkarmak için ücret o
larak 1,000 İngiliz lirası kıyme • 
tinde antika bazı resimleri 2,000 
İngiliz lirası kıymetinde 101 ta
ne incı almış olduğunu iddia et
miştir. Halbuki İngiliz mahkeme
si bunların çalınmış olduğu iddi
asını dinlemiş, Alberi mahkılm 

etmistir. Bu mahkümiyet ile me-

selenin adliyeye taallük eden ci
heti kapanmış oluyor. Fakat ga
zetelerdeki dedikodu faslı daha 
kapanmıyor. 

Barselonda ismi söylenmiyen 
zeııııin bir adam vardlT. Bu zen -
gin. tacırın ikı oğlu ile dort kızı 
bulunmaktadır engin adamın an
tika m•'rakı olduj!u için kıymetli 
bazı kolleksiyonlan mevcuddur. 
Kıymetli resimler de bu arada -
dır. İnciler ,gerdanlıklar da var- . 
dır. Fakat lsp.tnyada 936 temmu
zunda dahili harlı başlayınca zen 
gin adam karısıııı vp bir de ya
nında bulunan kızını llarak Bar
selondaıı çıkmış, gitmişti. Rikardo 
ismindeki bır oğlu da daha sonra 
ağustosta orayı terketmiş oluyor
du. Karmen ile Doloren Barse • 
!onda kaldılar. Zengin tacirin iti
mad ettiği adamlarından biri bu 
iki kıza bakıyordu. Bu adaın yir· 
mi beş senedenberi bu ailenin hiz 
metinde çalışan bir emektar kA
tib olmuştu. 

936 senesi teşrinievvelinde bir 
gün Alber Barselonda zengin ta -
cirin yazıhanesine uğramış ve 
tacirin işlerine bakan emektar a
diırnı bularak lakırdıya dalmıştır. 
Evveli\ bir çakmak, sonra bir de 
fotoğraf makinesi göstererek bun 
!arın kime ald olduğunu sorunca 
emektar kiltib bunların zengin ta-

(Devamı 7 inci &alıifede) 

kız müracaat eder. Bunların hep
si de güzeldir, hepsi de güzel oy

nar ... Hepsi de güzel bacakları 
sayesinde şöhret kazanacağı ümi
dindedir. 

Sinema müdürleri, bunlardan 
hangisini intihap edeceklerini bi

lemezler. Müracaat edenler o ka
dar çek ki... 

Geçen sene Samüel Goldvin'in 
tihabında pek sert davrandı: 

- Şimdiye kadar bir filmde 
daıısettiniz mi? ... 

- Evet ... 

- Maalesef... Sizi kabul cde-
miyeceğiz! ... 

Samüel, çevireceği filmde pro
fesyonelleri değil, henüz başla
yanları istiyordu: 

- Genç, güzel, taze ve hiç bit 
sinema perdesinde görO.lmemlş 
kızlar istiyorum ... 

Diyordu. Beşyüz bin kız ve ka
dın mUracaat etmişti. Bunların i

çinden ancak on iki kız seçlldil 

Oııu Amerikalı, ikisi de yaban· 
cı. .. Geri kalanlar, gözyaşlarını tu 

taınadılar, stüdyodan ayrıldılar, 

Halbuki hepsi bir giln, bir Elenoı 

Povel, bir Ruhi, bir Keeler, bir 
Ginger Rogcrs olabilmek ümidiy· 
le gelmişlerdi. 

Seçilen kızlar, filmi çevirmeye 
başlamazdan evvel uzun müddet 
idman yaparlar. H~r gün saatler

ce durmadan, dinlenmeden sıç

rarlar, Piyano çalar, dans mual
limı bağırır: 

- Çabuk! Daha çabuk! ... Bir
az canlı oynayınız. Uyuyor mu

sunuz? ... 

- Olmadı... Bir daha oy nayı 
nız! ... 

Bazan içlerınden birisi yorulur, 
başı döner, kalıp gibi yere düşer. 

Diğerleri durmazlar, oynarlar, 
Çünkü hepsinin arzusu cdikkat 

nazarı çekmek., cyıldız olmak., 
afişlerde isimlerinin kocaman 

harflerle yazıldığını, gazetelerde 

resimlerinin neşrolunduğunu gör 
mektir. 

Paramunt şirketinin Balet ho
cası Bay Prens bakınız ne diyor: 

- Dansetmek isteyenlerin ze
kası, hafızası yüksek olmalıdır. 

Her gün yüzlerce kız gelir. Fa
kat ben içlerinden ancak birka

çını kabul ederim. Dansetmek i
çin yalnız mütenasip bir cüvude, 

mevzun bacaklara malik olmak 
klifi değildir. Zeka ve hafıza yük 
sek olmalıdır ... • 
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Dans yüzünden 
Kanlı bir 
Boğuşma 

Ah o çalgıcı kızlar ... 
(5 inci sahıfedı!ıı deuam) 

riyor, likörü içiyor, ve cevap ver
meden kaçıp gidiyor. 

Cankurtaran Gh~mebili 
de kaza yaptı 

Bir hastayı almak için Büyük
dreye gitmekte olan 362 numa
ralı cankurtaran otomobili ani o
larak önüne çıkan bir yük ara
basına çarpmamak için manevra 
yaparken Kazancıyan isminde 
bir tüccara aid 1748 numaralı hu
susi otomobile çarpmış ve hasara 
uğratmıştır. 

Bir otomobil 
tutuştu 

Şoför Mehmed oğlu Şakirin i
daresindeki 1808 numaralı oto
mobil Beşiktaş Akaretleıden İ -
nerken benzin deposu tutuşmuş 

ise de sirayetine meydan veril -
meden söndürülmüştür. 

Bir genç diğer iki ger -
lci ağır surette yaraladı 

Dün akşamüzeri, Şehremininde, 
Yeni bahçede, Basri isminde birine 
aid danslı bir gazinoda kanlı ve 
tüyler ürpertici bir hiidise vuku 
bulmuştur. 

Bay biz ncvmid olmuyor. Yerin 
den kımıldanmıyor. Dışarıda, ka
pının önünde bir delikanlı, güzel 
kemancıyı görünce koşuyor, ko
luna giriyor. Gülerek, sıçrayarak 
tramvay caddesindeki adi lokan
talardan birıne giriyorlar. 

SÜRAHİ KAPAGININ ARZUSU 

sında en çok dikkat nazarımı çe

ken lacıvert tayyörlu genç bır kız 
oldu. İnsan . etekliğini göı mese 
erkek olduğuna hükmetmekle te

reddüt göstermiyecek. Sağ elinin 
orta parmağında iri tek taşlı bir 
pırlanta yüzük vardı. 

Garsonun söylediğine bakılırsa 
o da kemancı kıza vurgunmuş. 

İki aydanberi hemen her gece ge 
liyormuş. 

Elinde küçük bir defter, bir de 
altın istila var. Birşeyler yazmak 
istiyor, fakat tereddüt ediyor. Ne 

den sonra bu tereddüdü zail oldu. 
Ve yazmaya başladı. Kağıdı kat
ladı, garsona verdi. Yerimden 
kalktım. büfenin arkasına gittim. 

garsonun eline bir lira sıkıştır

dım, mektubu aldım. Aynen nak 
!ediyorum: 

Lik maçl arı 
baş l adı 

dün 

Hem suçlu hem güçlü 

Üç genç arasında vukua gelen 
bu vak'a şu suretle hulasa edile -
bilir: 

Maltepede oturan, 18 yaşların
da Necmi isminde bir genç pazar 
gününü neş'eli geçirmek, eğlen -
mek ve dans etmek üzere, Basri
n.in gazinosuna gidiyor. Bu ara, 
ayni gazinoya Mehmed ve Mu -
za!fer adlarında iki genç daha 
geliyor ~unların yanlarında bir 
genç kız vardır: Meqiha ... 

- Dört konyak, bir de kırk do
kuzluk, Sürahi Kapağı için . .. 

Garson, büfeciye bunu söyler
ken gözünün birini kapadı , sah
neye baktı. Kızlardan biri gülüm
sedi, yanındakine : 

- Necla, dedi, sı:ninki geldi! 
Necla Sürahi Kapağının gelme 

sinden hi<, tc memnun değildi. O, 
onun sağındaki masada oturan 
genç bahriyeli zabite bakıyor, yü 
reğinin titrediğini hissediyordu. 

Fenerbahçe - Beşiktaş 
2 - 2 berabere kaldı 

Tatıa başını yardı 
Balatta Karabaş mahallesinde 

oturan Salamon oğlu Yako bir 
para meselesinden çıkan kavga 
neticesinde ayni semtte oturan 
Osman tarafından taşla başından 
yaralanmıştır. 

Galatada Mescid sokağında o
turan Kemal isminde biri polise 
müracaatla Galatada Hasarım 

kahvesinde Ramaz.ın ı~.mıude 

biri ile kumar oynıyarak 13 lira

sını kaybettiğini söylemiştir. Po
lis her iki kumarbazı yakalıyarak 
tahkikata başlamıştır. 

Çek arazisinin işgaline 
devam ediliyor 

(- inci sahifeden devam) 

memiş ve Çekoslovakyadaki Ma
carların tıpkı Almanlar gibi kendi 
mukadderatlarını tayin etmek 
hakkına malik olmalarını iste -
miştir. 

Dört devlet Münihte ittihaz et
miş oldukları mukarrerat sırasın
da Çekoslovakyadaki Macarların 
bu taleblerini kayıd ve kabul et
mişler ve ayni zamanda yalnız 

ekseriyeti Alman olan mıntakala
n değil, ekseriyeti Polonyalı olan 
mıntakalan da kendi mukadderat-

!arını tayin hususunda serbest bı 
rakmak mecburiyetinde k~lmış -
!ardır. 

Bu vaziyet kar~ısında Ç~kos -
lovak hükıimeti, bir milletin ken 
di mukadderatını serbestçe ken
disinin tayin etmesi hakkının tat 
biki hususunda anlaşmak ;stiyen 
Macar hükfunetinin bu temenni

sini raddedemez. Bu hususa mü
teallik olan müzakereler hususi 
bir Çek - Macar komisyonuna tev
di edilecek ve bu komisyon pek 
yakında mesaisine başlıyacaktır. 

Çekoslovakya' daki 
Macarların vaziyeti 

(Blrinci sahifeden devam) 
sabahtan itibaren üçüncü mınta
kanın tahliye ameliyesine başla
mıştır. Bu iş ayın 6 ıncı gününe 
kadar ikmal edilecektir. 

Tahliyesine başlanan 3 üncü 
bölge Eger, Karlsbad, Juahunstal, 
Marienbad, Taşau, Nödek, Şodau, 
Fişern, Falkenau, Kaaden, Vebas
tiansberg, Graslitz, Franzensbad, 
Aş, Nomazkt, Hastau ve diğer şe
hirlerle Neger ülkesini ihtiva e
den en mühim kısımdır. 
Varşova 3_cHususi)- Leh kı

taatı tesbit edilen esaslar daire
sinde Çekoslovakyanın Lehista
na terkedeceği araziyi işgale de
vam etmektedir. 

Halk emsalsiz tezahürat yap -
maktadır. Ayni şekilde bütün Le
histanda halk bayram yapmak -
tadır. 

Övr gaıeteı;inde Bayan Taboui 
şöyle diyor 

.çemberlayn'in mesajı, Fran -
sada yüksek mehafilde tatmin -
kar bir tesir yapmakta güçlük 
çekmiyecektir. 

Filvaki hiç kimsi' Çemberlayn'in 
bu hareketi yüzünden telaşa düş
memiştir. Çünkü Fransız zimam
darları, dünyanın siyasi harita -
sında Fransa ile İngilterenin bir 
tek ve aym memlPkPt olduklarına 
kanidirler.• 

Excelsior yaEiyor: 

Caz çalıyor.. Çiftler dans edi -
yorlar .. Bir ara, Necmi kalkıyor, 
evvelce tanıdığı Mehmedle Mu -
zafferin oturdukları masaya yak
laşıyor ve Medihaya kendisile 
dansa kalkmasını teklif diyor ... 

İki genç, yanlarındaki genç kı
za, Necmiııin sellemehüsselam, 
böyle bir tekliite bulunmasından 
hiddetlenerek Necmiyi refüze e
diyorlar ... Necmi mukabele edi
yor ve .. bu suretle her iki tara -
fında hırçınlıklarını tezyid eden 
bir münakaşa başlıyor, az sonra 
bu münakaşa havga halini alıyor. 
Bir didişme ve bir boğuşma baş
lıyor. 

İki kişiye karşı mukabele et -
meğe gücünün yetmiyeceğini an
lıyan Necmi, işi silaha döküyor 
ve bıçağını çekıyor, rasgele sa -
vurmağa başlıyor. Mehmed göğ
sünün sol tarafından, Muzaffer 
de vücudünün muhtelif yerlerin
den ağır yaralar alıyor ve kanlar 
içinde yere seriliyorlar. 

Cfızinoda bulunan halkın tela
şından istifade ederek kaçan Nee 
mi iki saat sonra zabıta tarafın
dan yakalan·yor ve tahkikata baş 
!anıyor. 

Yaralılar derhal Gureba hasta-
nesine kaldırılmışlardır. 

·Söyledik ve tekrar etmek fay
dadan hiıli değildir ki yeni siya -
setin takibi, her zamandan ziyad,• 
yekdiğerine bağlı olan Fransa ve 
İngiltere için zaruridir. Bu iki dev
let, bütün hayati encrilerini toplı
yacaklar ve Almanya ilk olarak 
önayak olmadıkça hayali mahi -
yette kalacak olan silahların tah
didi hulyalarına kapılmıyacak -
!ardır. 

- . ~ . • • • ç, ı' .. . 

Sürahi Kapağı! . .. Ona bu ismin 
verilmesine sebep başı idi: Bilar
do bilası gibi parlak, saçsız, ko
caman bir baş. Öyle bir baş ki, 
karnaval şapkaları üzerine yakı
şır. Kuştüyü yaslıkalra değil ... 

Kıyafetinden taşralı ve zengin 
olduğu belli. Her akşam gelir. Ay 
ni yere, çalgıcının yan tarafında
ki masaya oturur. İrı gözlerini, 
çalgıcı kızların açık göğüslerine 

diker, durur. Acaba hangisine gö
nül verdi? ... 

Bir gece, kızları masasına da
vet ediyor. Birf'r likör ısmarlıyor. 
Sonra: 

- Bayanlar, diyor. Pavdostan 
sonra gelir misiniz? ... Hep bera
ber otomobille Sarıyere, Balık Lo 
kantasına, sonra da bizim köşke 
gideriz, eğleniriz ... Ne isterseniz 
veririm. Hem de şimdi, peşin .. . 

Kızlar gülüşüyorlar, kalkıyor -
!ar. 

ERKEK KlZlN AŞKİ 

Gazinonun mudavimleri ara-

.sevgili Bayan, 

.Bir kadınıa bir kadına gcinül 
vermesini ihtimal gayritabii bu

lursunuz, Fakat, inanınız bana ... 
Bu aşk, erkek aşkından çok kuv

vetli, çok devamlı ve çok ateşli

dir. 

.Bir gece bize geliniz. Sizi pır

lantalara gark (!) edeceğim. Ha
va soğuk diye çekinmeyin.iz. Gi
derken ermin kürkümü size hedi
ye ederim. 

·Muvafakat cevabınız kalbimi 
sevinçle dolduracaktır.• 

Güzel kemancı, bu mektubu sü 
kfını:tle okudu. Ve düşündü: . Ka
dın çılgınlıklarının bir numunesi 

daha. Kolleksiyonuma koyayım!• 
Genç kız. bir müddet daha ga

zinoya devam etti. Hemen her ge

ce bir demet çiçek, bir kutu şe

kerleme ile beraber bir mektup 
gönderiyordu. Kapının önünde 

bekledi. Genç kem~ncıya yalvar
dı, ağladı. Beyhude Muvafakat 
cevabı alamadı. Ve o ge<:ed('n son 

ra da gazinoya gelmedi ... 

Yeni tedris yı ı 
b la ı 

Bugün yurdumuzun her tara -
fında mektebler açılını· ve umu
mivetle dersler(' başlanmıştır 

Bütün ilk. orta ve lise talebe-
!eri, tatilden sonra mekteblerine 
ve derslerine kavuşmanın verdi
ği kıvançla okullarına koştular. 

Tatil müddetinı sessizlik içinde 
geç!ren mekteblerden. bugün, bin
lercr talebenin bütünkşeıı nc·ş'esi 

yekpare bir ahenk halinde vtik - ı 
selmektedir. 

Büyük bir faaliyeti~ hazırlanan 1 
mekteb kilabları da ,·aktinde ik
mal edilmiş ve bu yüzden hi\bir , 
sıkıntıya meydan V<'rilmcn1iştir. 

Bu sem• talebe ihtıyacını kar -
şılamak uzcre evvelce alınan 

tedbirlerin faydası görülmüş 

ve hiçbir talebe açıkla kalma -
mıştır. 

İki gün evvel tesbit edilen rak
kamlara göre orta mekteblerin 
ilk sınıflarına 7540., liselerin ilk 

sınıflarına 4015 talebe kaydedil -
mıştir. Muhtelif dereceli san'at 

mektcbleri, muallim mektebleri 

ve nakil surelile kaydolunan ta -
lehe adedi bu yekunun haricin -

dedi• 

Bu ;ene talebe ıhtiyacını kar -
ılamak üzere şehrmizin muhte -

lif semtlerinde yeni mektebler te-

.<' eclilmiştır ve bu suretle okul 
i. J acı On lenmiştir. 

Üniversitede 7 teşrinievvelde 
merasimi<· açılacaktır. 

KRALIN BEYANNAMELERİ • .. -

Londra 3 (A.A.) - Hükümdar- ile SABAH, OGLE, ve AKŞAM M k. 1.T • k 
lar istirahat etmek ?zere akşam her yemekt en sonra muntazı.oman di';'lar lnl%i a ıneye v erır en : 

Dün Taksim sahasında ilk ola
rak Galatasaray - İstanbulspor 
takımları karşılaştılar. Saat 13.30 
da takımlar sahada söyle yH al
clılar: 

Galatasaray: Sacid - Adnan, 
Lfıtfi - Celal, Eşfak, Ekrem - Bü
lend, Bedii, Mehmed, Süleyman, 
Danyal. 

İstanbulspor· Saım - Burhan, 
Sami, Tarık, Hayri, Kemal, İs -
met, Cevad. Seyfi, Rıdvan, Bahri. 
Galatasaray ilk golünü, oyunun 
neticesine 8 dakika kala ikinci ve 
müteakiben üçüncü gollerini ata
rak oyunu 3-0 galibiyetle bitirdi. 

İkinci maç, Beykoz - Güneş ta
kımları arasında yapilclı. 

İki takım da maça büyük bir e
nerıi ile başladılar. Beykozlular 
kuv\;etli rakibleri karşısnda yıl

madan temiz bir oyun çıkarmış
lar ve arasıra Güneş kalesini teh 
dıde mm·affak olmuşlardır. 

Bundan sonra Güneş takımının 
arkaaı·kaya şidd.,ılı akınları baş

lamı~tır. 

28 incı dakikada Guneş bera
berlik sayısını yapmış, bu sayıyı 
müteakip iki taraf da oyunun ne
ticesini kendi lehlerine çevirmek 
için çok çalışmışlardır. Maçın ne
ticesine sekiz dakika kala ha -

kemin düdüğü Güneş lehine ü -
çüncü bir gol ilan ettiği zaman, 
Beykozlular bu gole itiraz etmiş
ler, direğe ve fileye değmeden çiz 
gi üzerinde falsolu bir kavis çiz
mek suretile gol olduğunu iddia 
eden hakemin fikrine iştirak et
memişlerdir. Hakem, ısrar etti -

ğinden oyuna yeniden başlanmış, 
son dakikalara kadar sarfedilen 
bütün gayr(:tlere rağmen netice 
değişmiyerek maç, Güneşin 3-2 
galibiyetile bitti. 

Dün oynanan maçların en mü
himmi Kadıköyünde Fencrbahçe 
ile Beşıktaşı karşılaştıran müsa
baka idi. Milli kümenin en kuv
vetli takımlarından ikisini karşı 

karşıya getiren bu maçı takib için 
Kadıköy stadında 6000 den fazla 
seyirci birikmişti. Günün ilk ma
çını F'enerbahçe ve Beşiktaş cB• 
takımları yaptılar. Beşiktaşlı o

yuncuların lisansı hakeme ibraz 
edildiği için Siyah - Beyazlı kü
çükler hükmen mağllıb sayıldılar 
ve iki takım dostane bir müsa
baka yaptı . Oyun baştan nihaye-

Londradan Balmoral a hareket et- fı rçala y ı nız. ------- ------------------
aıişlerdir. - Filistin de: 

Hareketlerinden evvel Kral, 
1

1 
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:~:~erc:i~:~::s:: ~~:n::. ,,De vlet Demiryolları ~e ~lm11n ları 1 10, ap~nya ra z~. G!I eu ır er ı n işi 
ranlı günlerde gösterdığı sukfı - 1 lt letme u. idaresi ilanları fatuık edılmes nı ı· srı· y·or öldü 
netten dolayı teşekkw· etmiştir. 1 - 1 
Kral, Başvekilin sulh lehindeki 1 Muhammen bedelleri ve muvakkat teminatları aşağıda yazılı iki , Hayfa 3 (A.A.) - Taberiya'daki 

kıymetli. mesaı·sı'nden bahsetmiş gurup tezgah ayrı ayrı ihale edilmek şartile 11/11/938 cum:ı günü saat Ş k 3 (AA) J M.11 tl C . t" t fın k Yahudi amelelerine karşı yapilan un ung . . . - aponyanın ı e er emıye ı ara dan va i 
vedün,·adaki milletler arasında 15 de kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. taarruz esnasında 20 kişi ölmüş 

, B · talebi reddetmesi hakkında tefsiratta bulunan Hariciye Nazırı Doktor b t dostluk ve refah teessüs edece _ u işe gırmek isliyenlerin aşağıda gösterilen muvakkat teminat ile ve irkaç kişi de yaralanmış ır. 
ğinden ümidvar olduğunu kay _ kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14 e kadar Vang-Şung-Hui, şöyle demektedir: 
delrr:iştir. Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. .Beklenildiği veçhile Japon hükumeti, Milletler Cemiyeti misakının 

. Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Hay- 17 inci maddesine tevfikan mezkur cemiyet konseyi tarafından kendisi-
ÇEMBERLAYN'!N MESAJI darpaşad• Tesellüm ve Sevk Şeflig.inden dağıtılmaktadır. (6808) VE FRANSIZ MATBUATI -. ne yapılmış olan daveti reddetmiştir. 

Paris 3 (A.A.) - Gazetelerin 
mütaleaları, Münih konferansın
dan sonra Avrupanın vaziyetine 
ve Çemberlayn'in dünkü beya -
natına mütealliktir. 

Petıt Parisien, diyor ki: 
Ingiliz Başvekilinin malum o -

lan vahim ahval ve şerait dahi -
linde Fransız Başvekilinin Fran
sayı temsil etmek hususunda gös
termiş olduğu şecaat ve vekar 
hakkındaki derin hayranlığını ifa
de eden mesajı, Mün.ih'deki iki 
taraflı akdin maksadı mahsusa 
müstenid olması ihtimalini tama
mile bertaraf edecek mahiyette
.iir. Filhakika bu mesaj, Fransa ile 
İngiltere arasındaki sıkı menafi 
ve temayül birliği noktasında ıs
~ar etmektedir. 

Guru p TetgAhın cinsi ve mikdan 

I 3 adet torna tezgahı 
II 1 adet vargel planya tezgfilıı 

Muhammen Muvakk•~ 
bedel te'minat 
Li ra Lira 

16500 
20000 

1237,50 
1500,-

Japon hükıimetinin hattı hareketi, Japonyanın Asya kıt'asında ve 

kendisıne inhisar edecek bir hegemonya tesis etmek niyet ve tasavvurun
da olduğunu açkıça göstermektedir. 

Şimdi Japonya sulhu tesis etmekten kat'i ve tahrikamiz bir surette 

imtina etmiş olduğundan Milletler Cemiyetinin takip edebileceği yegane 

** Muhammen bedel ve muvakkat teminat miktarı aşağıda gösterilen usul, 16 ıncı maddeye tevfikan zecri tedbirlerin tatbikidir. Milletler Ce-

yerli veya ecnebi malı olmak üzere 39 kalem kağıd ve karton 14/11/ miyeti azaları, bunu azimkiırane ve kat'iyyen tereddüde kapılmaksızın 
938 pazartesi günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada idare ve Japonyanın 14 aydanberi takib etmekte olduğu katliam ve tahrib 
binasında satın alınacaktır. Bu işe girmek istiyenlerin muvakkat te- muharebesine bir nihayet verecek surette yapmalıdırlar. 
minat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat e e e 
14,30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 232 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satıl
maktad1r. Alınacak kağıd ve karton nümuneleri Haydarpaşada tesel
lüm ve sevk şefliğinde ve Ankarada malzeme dairesinde görülebilir. 

16898· 

Yerli malı aldığı takdirde 
Ecnebi malı aldığı takdfrde 

Muhammen bedel Muvakkat teminat 
Li ra 

67513 
46435 

Lira 

4625.75 
3482.63 

Hitler 
Aş 

Henlayn 'le beraber 
şehrine gidiyor 

Aş 3 (A.A.) - Hitler'in saat 11 de buraya gelmesi beldeııruek
tcdir. Hitlcr Henlein ile birlikte Aş şehrine girecektir. 

Bitler öğleden sonra Eger'e gi decek ve akşam Almanyaya döne-
j cektir. 

(Dış politikadaP devam} 

Münib konferansı toplanmıştır. 

Ve Çeınberlayn ile Bitler ara -
sında yapılan iki saatlik bil gö

rüşmden sonra İngiliz - Alman 
itilafı imzalannuştı r. İtilafın iın
zasiyle Berlin - Roma mihveri 

manasını kaybediyor. Fransız - İn
giliz tesanüdiinlin ifade ettiği ma

na da değişiyor. İngiltere dünya
nın en büyük deniz devletidir. 
Almanya da bilhassa orta Av -
rupa hegemonyasını kurduktan 

sonra A nupanın en büyük askeri 
devleti olmuştu. Biri denizlere, 
diğeri de karaya hllkiın olan iki 
devlet, üzerinde mutabık kalacnk
ları her kararı tatbik edecek va

ziyettedirler. Bütiin enternasyo -
nal münasebetlerin bu yeni ori -
yantasiyona göre is tikamet alma -
sı beklenir. 

te kadar Fenerlilerın hakıınıyeti 

altında geçti ve Sarı - L5.cıvert

liler sahadan 6 - 1 galib çıkt l<ır 
Sıra büyük maça gelm.ştı. Yem

yeşil ve dümdüz sahayı çe>çevdi
yen tribünlerde sabırsız bir kay
naşma vardı. Halk arasında ta -
kımların muhtemel şekilleri tah
min ve münakaşa ediliyor. netice 
hakkında hükümler yürütülii -

yordu. Tam saat 15 de evvela Be
şiktaş, kısa bir fasıla ile de Fener 
bahçe sahaya çıktı. Her iki takım 
şiddetle alkışlandılar. 

Lisansların tetkikinden sonra 
iki takım karşılaşınca Fenerbah
çelileri şu kadro ile görüyoruz: 

Hüsameddin - Yaşar. Lebib -
Reşad, Ayten, Esad - Naci. Ali 
Riza, Yaşar, Bülend, Fikret. 
Beşiktaş şu kadro ile oynuyor: 
Mehmed Ali - Nuri. Faruk -

Rifat. Bedii, Feyzi - Hayati, Rid
van, Nazım, Hakkı, Eşref. 

akem: Nuri Busut. 
İlk inişi Fenerbahçe yaptı. Rüz

gara karşı oynamalarına rağmen 
Sarı - Lacivertlilerin ilk d~kika
larad soldan inişlerle hücum a -
vantajını ellerinde tuttukları gö
rülüyor. Dördüncü dakikada Fik
retin bir şanidelini Bülend ka -
leye yakın bir yerde yakaladı. 

Topu stop edip kontrollü şut a
tacak vaziyette olduğu halde vole 
vuruş yapmak istedi vl• topu ha
valandırdı. 

Yedinci dakika: Hayatinin hır 

vuruşunu iyi bloke edemiyen 
Hüsameddin Ridvana şut atmak 
fırsatı verdi. Fakat bu şut Yaşa
rın kafasına vurarak Nazımın ö
nüne düştü ve Nazım aradan bir 
şutla topu ağlara taktı. 

Bu sayı Fener illerin maneviya
tını kırmadı. Düdükle beraber 
Beşiktaş kalesine saldırdılar. Bil
hassa Fikret, Beşiktaş müdafaası
nın sağ cenahını acze düşüren hü
cumlar yapıyor. Fakat Ali Riza
nın ağırlığı ve Bülendin isabet -
sizliği, didinerek çalışan Yaşarın 
bütün gayretine rağmen bu hü
cumların semere vermesine m5ni 
oluyor. Bu arada Ali Riza mu -
hakkak sayılacak bir gol fırsatı -
ru avuta attı. 

22 inci dakikada Bı:şıktaşlılar gü 
zel bir hücum daha yaptılar. Hü
samettin tuttuğu topu yeniden 
elinden kaçırdı ve bu sefer de 
Hakkı ikinci golü çıkardı. 

Fenerliler bu golden sonra b<> 
zuldular. Oyun tamamen Beşık 
taşlılann hakimiy~ti altına geçti 
Fener müdafaası adeta bocalıyor. 
Beşiktaş buna rağmen başka sa· 
yı çıkaramadı ve birinci devre 
2-0 Beşiktaşın lehine bitti. 

İkinci devreye başlandığı za -
man Fenerliler rüzgarı arkaları
na almışlardı. Bundan istifade e
derek yoruldukları anlaşılan Be
şıktaşlıları yarı sahalarına adeta 
hapsettiler. Hakkı geride oynu
yor ve müdafaa)"l takviye edi -
yordu. Buna rağmen Sarı - Laci
vertliler tazyiki gittikçe arttırı

yorlardı. Ali Rizanın yedinci da
kikada kaçırdığı fırsattan sonra 
dokuzuncu dakikada Yaşar, 15 
metreden çektiği şutla birinci Fe
nu golünü çıkardı. 

Fenerliler gittikçe canlı oynu
yorlardı. 17 inci dakikada Fikret 
güzel bir kafa golu ile beraberliği 
temin etti. Oyun yine Fenerlile
rin tazyiki altında devam ediyor. 
33 üncü dakikada Bülcnd muhak
kak galib sayısını kaçırdı ve oyun 
top Beşiktas kalesinin önünde oy• 
nanırken beraberlikle bitti. 

MUHAFIZ GALiB 
Ankara 2 (A.A.)- Burada ya· 

pılan lik maçlarında Muhafızgü· 

cü takımı 4-0 Galalasarayı, Genç
ler Birliği 3-0 Güneşi mağlfıb et
mişlerdir. 
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j N ~3 'ı ,-Tercüme ve iktibas hakkı mahfuzdur. 
• - · _Yalnız Son Telgrafda neşrcdilecektir. 

_ .__,, .. _n:ıı~=---''"- --
Yazan : Ziya Şakir 
~,-,. ....... ~,...""'"' 

Parlak üniforma, kocaman sırmalı 
kordona malik olan Fehim Beye 

birdenbire bir gurur gelmişti 
Adi günlerde, Sultan Hamidin oturduğu odaf a· 
rın kapısı önünde küçük kılıcını şakırdata 
ş~ak1rdata dolaşarak giiya ona muhafızlık ediyor 

··He;-tüı-liı şer ve fesadın kay - ı 
uagı olan Yıldız sarayının en za
rarsız şahıslarından biri de 
ismet Beydi. Bu sara,.yda Ya§ıya.n. 
!aka\ o mülevves kaynaktan ken-1 
disinc bir leke sıçratmıyan bazı 
temiz (bendegimı şahane) gibi, 
ismet Paşa da jurnalcılık etme -
niş.. Kimsenin ocağını söndür -
..nemişti, :Maamafih, jurnal işle • 
rine karışmamış değildi. Sultan 
Hamid, kendisine verilen jurnal
ların pek mühimlerini ona verir 

' tahkikat ic ı~a ettirirdi. İsmet Bey, 
kendisine verilen jurnallan bü
yük bir bitaraflıkla tedkik eder· 

' neticeyi, tam bir doğruluk ile 
sultan Hamide blldirirdi. 

blı·inci :fırkanın, birinci alayının 
birinci nişancı taburuna misafir 
birinci mülazim) likle kaydolun· 
duğu gibi, (yiıvcranı hazreti şeh
riyari) silkine de ithal edilmişti. 

Bu :;uretle parlak bir ünifor -
maya ve bir kocaman sırmalı kor 
dona malik olan Fehim Beye bir-
denbfrc r guı ur gelmişti. 

Adi ılerde, Sultan Hamid.in 
otur dugu odaların kapısı önünde 
küçük kılıcını şakırdata şakırda
ta dolaşarak guya ona muhafız
lık ediyor ... Cuma giinleri de se
lamlık merasimine iştirak için Yıl· 
dız sarayına gelen, ve saray ka
pısının sağ tarafından aşağı dizi
len taburun kumandanı yanında 
yer alarak Hünkar geçerken yi
ne o mini mini kılıcı ile onu se
lamlıyordu. 

Fehim, b ir müddet saraydaki 
şehzadeler mektebine devam ede
rek şöyle böyle okuyup yazmayı 

öğrenmişti. (307) senesinde de 
harbiye mektebi (zadegan sınıfı} 
na kaydolunarak (310) senesinde 
güya harbiye tahsilin i ikmal ede
rek (mektebden neş'et) etmişti. 
R ütbesi de, yüzbaşılığa terfi edil
mişti ve yüzbaşı olduğu zaman da 

henuz yirmı iki yaşına gelmişti. 
Fehim Bey bu zamana kadar, 

hayrete şayan bir ahlak ve merd
lik taassubu göstermişti Zade -
gan sınıfına devam eden saray 
erkanının evladlarile son derece
de hoş geçinmişt ı. Temizlik ve 
dürüstlüğü ihliıl eden en küçük 
b ir hareket bile göstermemişti. 

Hatta bir gim, arkadaşlarından 
iki (paşa zade). bir birlerile kav· 
ga etmişlerdi. Bunlardan biri. 
mekteb idaresine gideı·ek arka 
daşını şikayet etmişti. Fehim 'BPy 
derhal bunun karşısına dikilnlİŞ. 

- Ayıb değil mi, sana, gidip 
arkadaşını şikayet ettin. Asker -
lere müzevirlik yakışır mı ' .. 

D iye, ona güzel bir ders ver -
mişti. 

* Fakat gaıib bir hadise onun ah-
lakındaki bu ciddiyet ve durüst -
lüğü, birdenbire altüst etmişti. 

1312 senesi şubat ayının 26 mcı 
günii... Tam kış ortnsı olmakla 
beraber o gün hava, sun •krccı:de 
güzeldi. Halk, bu güzel cumu f;ii -
nünü gezip eğlenme ile geçirmiş -
ti. O tal'ihdP gece hayatı ol•n.••h~.._ 

- Devamı var -

Ayni zamanda, son derecede 
nazile ve terbiyeli idi. Çok zaman
ları, saray erkanından uzak ola _ 
rak, harem dairesinin kuytu bir 
o~asında, tenha bir köşede geçer
dı. Sultan Hamid kendisine 0 ka
d~r büyük bir salahiyet vermişti 
kı; harem dairesinde, kürk ile da
hi gezeı·di. Herkese kar~ı sakin 
miitevazı ve tatlı muamele cttiğt 
için, gerek haremde ve gerek ma
beyin dairesinde daima hakkın • 
da samimi bir hürmet gösteri -
lirdi. 

İsmet Bey, bırkaç kere evlen • 
rniş olduğu için müteaddid kız ve 
erkek evltldlara maliktl Tabiidir 
ki erkek evladlnn da Sultan Ha
midın bendcgnı arasına girmiş. 
Hepsi de ya\•cranı hazı eti şeh • 

HIK YI! 

BiR HIRSIZ - POLiS OYUNU 
(4 üncü sahifeden devam) 

hiç uyuyamadı. Kabuslu, korkunç 
rüyalar gördü. 

Sabuhlyin kalkar kalkmaz doğ 
ru Galasaray polis merkezine koş 
tu. Nöbetçi komiser muavini ma
sa başında uyukluyordu. Ali Rı
zayı görünce ayağa kalktı, yer gös 
terdi. 

- Kat'iyyen, dedi. Böyle bir 
şey yok. 

Ali Rıza ne oldugunu bileme -
di. Beyninaen vurulmuşa ciöndü. 

Selam bile vermeden sokağa hr
ladı. Eve gidinceye kadar dört beş 
kişiye çarptı. Az dahn bır kamyo· 
nun altındn kalıvordu. 

riyari) silkine ithal edilnı.i~ti. 
Bunlar da, Sultan Hamide karşı 
müfrit birer muhabbet beslemek
le beraber, babalarının meslekle. 
ır~ni .. muhafaza etmişler.. Etliye 
~utluye karışmıyarak, hicbir za
:ınan (jurnalcılık) etme~işlerdi. 
Bunlann arasında bir tek istis _ 
rn.~sı ~·arsa o da İsmet Beyin üçün-
cu oglu olan (Fehim) di. . 

- Sabah, sabah bu ne serer Be 
yefendi? 

- Komiser efendi. sizden bir

şey sormak istiyorum. E\•velki 

gün ögleden sonra iki ile dört a
rasında nöbetçi kimdi burada? 

Eve gelince kapıda hızınetçı e· 
line bir zarf sıkıştırdı. Açıp oku· 
yunca sapsan kesıldı ve olduğu 
yere yıkıldı kaldı 

.!ehim, Çerkez bir saraylıtlan 
ciu~yaya gelmişti. Çocukken çok 
~akın \'e sokulgan bir tabiate ma
lik~. J?iğer kardeşlerinin ınahcub 
iabıatlı ve çekingen olmalarına 
ırağme~, .~ çok girgindi. Onun için, 
;pek ~uçuk yaşın da iken sultan 
.Ram~?e karŞ'l büyük bir sokulgan
!~ ~ostermi§, onun gözüne gir _ 
mıştı. 

Denilebilir ki· hemen b"" t " 
• ki k ' u un So
cu .u hayatı, sarayın harem da-
iresınde geçmişti. A nnesi pek kü-

çük yaşında iken onu öksüz bıra
karak ölüp gittiği için Sultan H a
mid Fehimin hayatını kendi ha
yatuıa benzetir. 

. -:-- ~en de benim gibi. Ana sev
gısı goı-nv.xlin .. · Zavallı öksüz ço. 
cuk. 

Diye severdi. 

Sultan Hamid harem d:.ı·--- . . - . 1 "'"'sının 
uıNınc l'n etkek bir k 

usuıı uç • 
m sındaıı bıle ho lanmıyacak ka-
dnr kıskanç ve mutaassıb bır a
dam olduğu halde _ harikul .d 
b

. 
1 
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ya!\ına kadat·, kadınlar rasında 
gezıp dol.ışnıasını menctmemişti. 
Onun ı ın Fehim, sabahtan ak _ 
Şlma kaaar harem dairesinde, ka
dın der dılerin, hazinedar ustcı . 
in rııı odalarında gezer; y .ıkışıklı 
ve <' )mer güzeli ve son derecede 
tcı bi~ eli hır çocuk oldugu iÇin 
~endisinı herkese sevdırmeyi bi
lırdı. 

Kuı;uk Fehıınin en Olİ\ uk ar· 
zu ve he\ esı a kerhkte ıdi. Sul
tan ~ııınıd onun bu arzusunu öğ 

- Gene bendim efendim. 

- Taksım meydanında hiç bir 
tevkif yapıldığını hatırl ıyor mu
sunuz? 

- N gibi?. 
- :Mesela bir polis memuru-

nwı bir yankesiciyi yakalamnsı 

gibi. .. 

Komiser 
düşündü: 

muavini bir an için 

- Hayır Beyim, böyle birşey 
hatırlamıyorum. 

- İyice düşünün \;Ok mühim 
dir. 
Adamcağız biraz daha <i ii§ün

di.i. Sonra emin olmak için dos.
yaları karıştırd ı. Kal 'ıi ve emin 
bir sc•slc : 

Ali R1za Bcyefendı; 
Sıze eı•vclkı gım. scnelerdenbe

ri beklcdiğinız fırsatı ı•cremedı· 

ğim için beııı af Jedmız. Taksim 
meydanırıd" zatı Jlinizı görünce 
kurtulmanın ımkarısı:lığınr anla
nıı§tnn. Lakin o ırnda a1dmıa dcilıı
yane bir fihr geldi. Hcnıerı ,1ra· 
daki po~is memurımu koııtum Bır 
yankesiciııin cüzdanımı çarptığı· 
nı söyledim Benı karakola götür
mesini yalmz baygmhk geçirdiği 
mi, dü memem için kolumdan tut 
masnu rica ettim Gözlerinizin Ö· 

nüncie tıpış tıpı§ ıı.zaklcu:tık, Ko • 
rakolda komisere de bazı pa1at,ra-
1ar attım ve ifademi verdikten 
sonrn karakoldan kullarımı sallı
y arak uzakla§ttm. Bu yaptığım iş 
için kusıırtt mtt affetmenizi rica e
drim. lnsallalı bir dalıa sefere ... 

ılltıpanııak Nuri 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Artırma ve 
Eksiltme Kemisy0nunda!1: 

Eksiltmeye konulan j : Şişli Çocuk hastanesinin intaniye pavvonu 
ikmali inşaatı. 

Keşif bedeli: 5649 lira 19 kuruş. 
Muv k. ı garanti: 423 lira 69 kuruş. 
Şi lı Çocuk hust.anesinin İntaniye pavyonu ikmali inşaatı işi açık 

eksiltme) e konulmuştur. 
. Eksiltme 19.10.938 çarşamba günü saat 15 de <!:ağaloğlunda Sıhhat ve 
Içtimai Muavenet Müdürlüğü binasında kurulu komisyonda yapılacak
tır. 

~fovakkat, eksiltme, bayındırlık işleri genel, hususi ve fenni şart
nameleri, ke:ıif hulasasilc buna rnüteferri diğer evrak her gün komisyon
da isteyenlere verilir. 

İstekliler cari seneye ait Ticaret odası vesikasile 2490 sayılı kanun-
da yazılı belgeler ve bu işe yeter muvakkat garanti makbuz veya banka 
ımektubu ile bu işe benzeı· 3000 lirahk iş yaptıklarına dair İstanbul Naf1a rendıgı gun (ır d ) em· H 

ış .. e -
~z l'.!·I3 :.aşlarında bu!uuan Fe

m, (ha sa ordu,> '..l h ıınayunu; 
1 

Müdürlüğünden Ihnle tarihinden sekiz gün evvel almış oldukları müte
nhhitlıl; _"esikasile birlikte belli (!Ün ve saatte komisyona gelmeleri 
• 17055) 
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Is tan bul carı bazları ispanyalı zenginin 
kıymetli kolleksiyonu 

(5 inci sahifeden devam) 
Bırakalım, şimdi bunu; benim 

başıma bir eşek meselesi dolan· 
mıştı. Çok enteresandır, yazayım 
da okuyunuz: 

Bundan yirmi üç sene evvel ; 
Beyazıt yangınında evimiz yan -
mıştı. Bağlarbaşında, dayımın 
köşküne gittik. tlsküdara inip çık 
mak çok güç oluyordu. 
Bakıyorum Çamlıcada, Bağlar

başında, Kısıklıda oturan Beyler, 
birer eşek almışlal', onunla gidip 
geliyorlar ... 

Çok pratik bir gidış geliş .. A 
yıp saymıyorlar tia. Bir gün da
yıına dedim ki: 

- At pazarına gıdelım de bir 
eşek alalım ... 

Peki, dedi. Ve bir cuma günü 
Üskudar at pazarına gelclık .. 
Carıbazlur atlara, eşeklere bin

mişler. şimşek gibi bir aşağİ, bir 
yukarı koşturup duruyorlar ... 
Baktım; küçük fakat; karaka

çan bir eşek ... Kafay1 dikmış ala 
bildiğine rahvana koşu) or 

Uzatınıyahm. Eşeğı beğendık, 

on mecidiyeye satın aldık Ben, 
b indim. Bağlarbaşına imşek ça
kar gibı gittim. 

Sabah oldu. Hizmetçı eşegi ha
zırladı Kur ularak üzerine atla
dım. Nihayet; on beş dakikada 
dört nala iskeleye ıncbileccktim. 

- Dah! ... Çuş 1 ••• 

Bre amanı gitmiyor.. Güç be
lci ; vura, döve bir saatte Oskü
dara gelebildim. 

Peki; neye gitmiyordu lıu ..• 
Bir gün evvel at pazarından be
ni eve; şimşek gibi getirmişti. 

Bugün ne olmuştu buna? .. 
Hastalandığına hükmetmekten 

başka çare var mıydı? 
Beş on gün yedirip içirdık ti

mar ettik, eşek dirilmiştı Çayır
da anırıyor, sıcıryor, )'eı·lere ya· 

1 
tıp kaşınıyordu. 

Eşeğin hastalığı geçıniştı Saba 
hısı, palanı üzerine vurdum ve 
bindim ... 

- Deh! ... Çuş! .• 
Kulakları indirmiş, bitkın bir 

halde duruyordu. Güç bela, vu
ra, döve yarı yola kadar geldim. 
Ondan sonra, yedeğe alıp sürük
leyl•rek Üsküdarda hana kadar 
getirebildim. Fena halde içerle -
miştiın. Ne olmuştu bu eşeğe? ... 
Hiç aklıma canbazın canbazlığı 
gelmiyordu. Hancıya yana yakıla 
meseleyi anlattım. Kahkahalarla 
güldü. ve : 

- Kızma Beyim! haydi vapu -
runu kaçırma, akşama gel!. .. O
nu dirilmiş buJacaksın.. Ve bun 
dnn sonra da, at pazarından aldı
ğın gibi karakaçan göreceksin. 

Ben, bıraktım gittim.. Akşam, 

hana dönduğümde eşeğin olduğu 
yerde dw·mayıp zıp. zıp sıçradı· 
ğını gormiycyim mi? Olur şey de· 
ğil. .. S0rdum: 

- İsmail Ağa. bu ne ~cıl?. 
Eşeğin kuyruğunu usuletle kal 

dırdı. Ve elıyle göstererek : 
- İfte; bunuı~ sırrı budur!. 
Dedı. b ktım: yuvnrlak toplu 

bir diken. Ku:ı ruk dibinin boş· 
luğuna konmuş ... 

Derhal işi anladım Bu kurnaz· 
lıga bayıldım. Bir yaşıma daha 
girmiştim Neft yağını bilirdim 
amma bunu bilmezdim İsmail 
Ağa şu tnvsıyede bultmdu. 

- Eve gider gitmez çıkarınız ... 
Sabalıleym yola çıkarken tekrar 
koyunuz .. 

Hilaf olmasın amma, eşeğe güç 
hal ile binebildim· olduğu yerde 
duramıyordu 

Ya Allah' kuyruğu kasıp ta 
diken sikıştıkça alabildiğine ileri 
hamle ediyordu 

Bu işe: ben de evdekiler de 
çok güldük . 

Ne dersiniz siz. at eanbazlığının 
sırnna ? .. 
Şimdi; ne vakit bayram yerin· 

de veyahut şw·adu burada kühey 
lan gibi bir eşek görsem; gö -

ziim kuyruğuna takılır ... 

{ 5 inci sa1ıifeden deı•am) 1 - Evet ... Uzun zaman ge~miş .• 
cire aid olduğunu söylemiştir. j Amcamın şatosunda bunların bu-
Bunun tilerine Alber şöyle demiş lunduğu yere yağmur akmış. On-
tir: d n olacak 

- İşte bunları bana sizin zen - Bundan sonra 46 resım içın 556 
gin tacirin oğlu Rikadro verdi. İngiliz lirası teklif edilmiştır. Dev 
~nlatabildim mi?. risi gün başka bir antıkacıya gı -

Bu sual manalı idi. Alber de - derek ona böyle anlatmış \'C bil· 
m~k istiyordu ki bu çakmak ıle tün kolleksiyon içın 3,000 İngiliz 
bu resim arada tanışmak \'e an - lirası istemiştir. Fakat bu seferki 
laşmak için kafi görülmesi lbım antikacı diyor ki: 
olan birer işaretti. Onun ıçin her - Bunları almadan e\'\ el ıyi 

iki taraf da birbirine itimnd ede- anlı.ran bir miıtehassıscı göster -
rek konuşabilecekti. Alber bun - mek lazım. 
dan sonra şöyle demıştır. Bunun üzenne tekrar Antona 

- Size emanet edilmiş olan iki mimıcaat edilmiş, Anton da yine 
kızı İspanyadan çıkarmak lfızım sözu uzatmak için türlu turlu bn-
geliyor. Bunun için bana 20,000 haneler bulmuştur. Bunun Uze-
frank verilecek. rine Alber demiştir ki: 

Emektar katıb buna kanaat ge- - Bunların bir an evvel atıl-
tirmişti Karşısındakr yabancıyı ması bence pek lazım. Çünku he-

dL11liyordu. Albcr şunları dn ilave men ispanyayo gideceğim. Eğer 
ediyor- ,. bir müşteri çıkarsa bana onu yol-

- Fakat sızın zengın tacırın bir larsınız. 
takım kıymetlı kolleksiyonları da Adresini veriyor. Londrnnın <·n 
olduğunu soylediler. Dunları da kibar bir otelinde oturduğu ani • 
bana \'ererek İspanya harıcıne çı şılan Alber oradan ayrılarak gıd 
"kartmak lazım. yor. Çok geçmeden onlar Anton 

Bunun üzerine emektar katib ile yanında daha iki kişi olduğu 
kendisındc.' bulunan kıymetli eş - halde geliyorlar Aııton bu ıki 
yayı gerdanlıgı, resimleri Albere kişiyi Albere takdim C'diyor: 
teslim etmiştir. - Londranın Antikacıları sız-

Aradan bir ikı gun geçtikten deki kolleksiyonları gbrmeğe gel 
sonra Alber tekrar görünerek e- diler . ..Kendilerine anlatmıştım . 
mektaı kfıtibe şu müjdeyı ver - Fakat Alber bunun üzerıne dı-
miştir. yor ki: 

- Sizin zengin tacire aid olan - Kıymetli olan kolleksıyonlar 
kıymetli eşys bir Fransız haıb ge beraberimde değildiı'. Bunları 

misine emanet edilerek buradan başka yerde saklıyroum. 
Fransayn gönderildi Artık ta - Fakat iki kişi daha ziyade bek-
mamile emniyet altındadır. !emeğe lüzum görmeden kendile-

Yine o ay içinde zengin tacirin rinin shil memur olduklarını söy 
Karmen \ e Dolores ismindeki kız liyerek, bunu da isbat edince Al

ber: 

- Ben, diyor, mücrim değılım. 
Hırsız değilim. Ne suretle gelip 
bana bu yolda muamele ediyor -
sunuz?. 

Okuyucu bilir nıi? 

lan da bir Fransız harb gemisine 
bindirilel"ek İspanyadan harice 
gönderiliyorlar. Fakat, gerdanlık, 
inciler ve kıymetli resımler ne 
oldu? Bunlar uzun zaman nere -
de oldukları anlaşılamamış, ni -
hayet bu sene zarfında Londrada 
meydana çıkmıştır. 

Zengin 1spanyolwı oglu Rikar
do birkaç defa Marsilyaya gelip 
gitmiş, Albcri aramış, kıymetli 

eşyayı ondan istemeğe teşebbüs 
etmiştir Fakat Alber mhn) et İs· 
panyalı delikanlıya şöyle demiştir: 

Memurlar Alberin oturduı,ru o 
danın her tarafını arıyorlar, kıy· 
metli eşyayı buluyorlar. Alber de 
tevkif ediliyor. 

(5 inci ahifeden devam) 
Teessürleri, hazan ~kseriyetle 1 

onda dokuz okun mi\ an ve,> a oku
nub da unutulan mnkalclerden 
daha büyüktü. 

Volter'in, Kalcıs d Hı müna -
sebetile açtıgı dava. gazetecilik -
teki kuV\'ctıni göstermek için ka· 
fidır. 
O de\"iı de fevkaliıde zckı bır hiı· 

kümdar vardı· İkinci Fr('derık, 
Prus\'a Kl'alı . Volter'ın A\Tup::ı 
efkarı umuını) csındc nufuzunu 
bu hukiımdar kadaı takdır eden 
olmam ıtır. 

Frederık. Voltc.'r'ı da\ ı.:t ve sa
ra\ ınd, uzun mud!et mısafn cttı.

1 
1970 den sonra gazctecılık ıler

lcdı Dunya siyaseti üzerinde tesir 
ve nüfuz icrasına başladı 

Bu hüfuz, gitgide huyu -
dü Bunıı dair bir fikir \·erebıl · 
mck ıçın o devrin biıyiık gazcte
cilennden birinın hayatından bah
..,etnıck liızım: Tnymıs gaıctcsinin 

Paris muhabirı Bloviç .. 
Bu adamın hayatı ciddC'n tcdki

ke değer. Blo\'iç, c:Hatıralarım• 

adlı bfr de eser bırakmıştır. Bu 
eser gazetecilik meslekine atıla -
caklaı için çok kıymetli bir reh
berdir. Her sahif csinde, gazete -
cilikh: muvcıffak olabilmek için neı 
yapmak lazım geldiğini söyler. 
Birçok misaller gösterir. tavsjye
lerde bulunur. 

vukufu tanımı, zekası, birçok kim· 
selerı tanıması, siyasi mehafile 
girip çıkm ı sayesinde büyük bir 
şöhret kazandı 

Tavmü. mudiıru. takdirden ken-
dısıni alamamıştı. 

Hafızanın kuvvetlı olma. ı ga -
zctcciler ıçin en büyük ve en mu· 
him hır sılahtır İyi bir gnzeteci 

::>hıbilmck içın ynlnız hafıza ka· 
fidır demek de ıl yalnız hatıza· 

sız iyı biı gazetesi olmı) a imkun 
olmndıgını anlatmak istiyorum 

Bunu bızzat kcndım tccrube et
tim Dıplomatlarla nazırl~rln gö
rüşurk1.:n cebinızdcn not defterı· 
ni, kursun kalemini çıkardınız mı 
fclakettır Derhal tedafüı vazi) ete 
geçerler, ba ladıkları sözleri bıle 

bitirm "k1t. ı· çekinirler 

Suriye 
Filistirı 

mektubu i.ızerinc bir de başmaka
le yazmıştır ki bunda Suriye ve 
Filistin gibı manda altına kon -
muş arazide yeni hükumetler te-
si.5inin ıstikbali için düşünülecek 
bir mesele olduğu neticesine var
maktadır. Bu makalede son söz 

olarak şu suaH de göze çarpıyor: 
Bu hükumetleri İngilt~e \'e Fran
sanın yardımı altında bir federas

yon tesis etmeleri İngiliz ve Fran 
sız deYlet adamları tarafından 

münakaşa edilmesi imkansız mı 
dır?. 

İngiliz gazetesinin bu suali ma

nalıdır. Bundan sonra Filistin 
meselesinin bu cephesinin tetkik 
edıleceğı anlaşılıyor. 

- Merak etmeyiniz. Aradığı -
mz şeyler Tolonda bir harb ge
misinde saklıdır En emin bir yer 
de bulunuyorlar. Bana 1,000 frank 
verirseniz ben onlan size buldu
rup getıririm. 

Rikardo bu parayı ç'llrnnp ver-
mi tır 

Fakat ~ ıııe bunlardan eser gö
rülememış yalnız birkaç ay ev
' el, temmuzda Londranm anti -
kacılarından Anton ı mindeki 
mütehassısa Alber gelerek birkaç 
ı esım gösteriyor ve bunları sat
mak istediğini söyliıyor. Fakat an 
tikacı ise bunları görünce diyor 
ki: 

- Ben hu resimlerr tanırım. 

930 da Barselonda idim. Orada 
-zengin bir tacir tarafından bwı
lar bana gösterildi. O zaman kıy 
met biçmiştim. 

Anton evvelce İngilizlerin En
tellicens Servis denilen istihba -
rat şebekesinde uzun zaman ça -
lışmış ve İspanyaya da gitmişti. 
Alber ile daha bir müddet konu· 
şarak onun ne yapmak istediğini 
anlamak için sözü uzatmıştır Al

ber maksadını şöyle anlatıyor: 
- Bunlar bana büyük babam

dan kalmıştır. Her resmi 60 İngi
liz lirasına satmak istiyorum. 

Anton ise sözü uzatmak için san 
ki resimlere kıymet biçiyor gibi 

davranarak pazarlığa girışmişti. 
Dedi ki: 
- Fakat bu resimlerın bazıla· 

rında bozukluk var. 

Bloviç, aslen Bcıhcmyalı biı Ya
hudi it1ı. 18i0 muharebesinden ev· 
vel Fransnda, bilhassa Marsil -
yada lisan dersleri vermek sure
tile geçiniyordu. Bir Fransız ka
dını ile evlenmiş ve Fransız tabii
yetine geçmişti. Komünlerin su· 
k utundan sonra, Tiyer kendisini 
Rigoya konsolos tayin etmek is -
tcdi Fakat, Hariciye Nazırı bunu 
muvafık görmedı. Çünkü bu gibi 
memuriyetlere meslekten olan -
ların tayini bir an'ane sırasına IDENiZBANK ------------.ar...-.....-..-..-
geçmiştı. 

Bloviç, Riga'ya gönderilemedi. 
Ve bu kendisi için pek hayırlı ol
du Tesadüf en •Taymis• gazete -
sinin Paris muhabiri ile tanıştı. 

Muhabirin bir yardımcıya ihtiyacı 
vardı. Bloviç, bunun maiyetinde 
çalıştı, muhabirliği öğrendi. İlk 
evvel Versay'da havadis topluyor, 
Londraya gönderiyordu. Az va· 
kitte büyük terakki gösterdi. Hııt-

(Yeni) vapurların Bandırma birinci ve 
ikinci mevki ücretlerinde tenzilat 
İstanbulla Bandırma arasında gündüz postalarını yapmakta olnn 

(Yeni) vapurların birinci ve ikinci me\•ki ücretlE!rinde 5 ilkteşrin 
1938 tarihine müsadif çarşamba gününden itibaren mühim tenzilfıt 
yapılacaktır. 

Nakliye vergisile pul parası dahil olmak üzere birinci r.1evkide 
seyahat edecek yolculardan (387) kuruş yerine (300) kuru§ ve ikin
ci me\'kide seyahat edeeek yolculardan (244) kuruş yerine (150) 
kuruş ücret alınacaktır. 

ta ustıısını bile geçt i T1'ransızcaya l•ı••••••••••••••••••••••••••••• 

Almanya'yı bana 
bir kadın tanıttı 

(C tindi aablfeden dnaır.ı, 

lar. Genç kızlar, sabahtan akşama 
kadar bunlarla meşgul olurlar. 

Civardaki köylerden birinde b ir 
kadın çocuk doğurdu veya hasta 
landı mı, kamptaki kızlardan bi
risi gider, hizmetine bakar. Bu 
kız, bir milyoner kızı da olsa yi
ne fakir kadının odasını siler, sü
pürür, yatağını düzeltir. Yemeği 
ni pişirir, önüne koyar. Çamaşır

larını yıkar, küçük çocuklan var
sa. üst başlarını temizler, yemek 
lerini verir. Hatta kümesteki hay 
vanlara da bakar... Çiftçilerden 
birinin adama mı ihtiya.cı var? ... 
Derhal kamptan birkaç kız g(m
derilir. Bunlar, tıpkı bir çütlik a
melesi gibi otlan toplarlar, de
met yaparlar. Patatesleri tarla
dan çıkarırlar, depolara yerleşti
rirler. Tabii bu zahmetli işleri bi
dayette biraz acemice yaparlar. 
Fakat gitgide öğrenirfo.r, usta o
lurlar. Bu \'Bzileyi de gülerek ve 
mernnuniy~tle yaparlar. 

NİŞANLlLAR MEKTEBİ 

Kamptaıu vazifesini bitiren 
genç kızlar. üç ay da meşhur (Nı

şanlılar mektebi) ne d~vam ede.r 
ler; ev idaresiııI, yemek pişirme
yi, dikiş dikmeyi, hıfzıssıhha ka
vaidlerini, iyi bir e\·kadını, şefa
.katli bir ana olmayı öğrenirler. 

llze, belki hayatını kazanmak 
için çall§mak mecburiyetinde ka
lacak; terzilik, bir mağazada sa
tıcılık veya bir müessesede me
murelık. Belki hocalık yapacak ... 

Fakat, bir kere kocaya vardı mı, 
bütün bunları terketmek, hayatı 
nı tamamiyle kocasına, evinin i 
daresine hasretmek mecburiye· 
tindedir. 

Evlenmek isteyen kadınlara. 

uzun vade ile ödenmek şartile -
ödünç para verilir. Fakat; evin
de, kocasile \•e çocukları ile me')i
gul olacağına söz verirse ... 

Bu suretle erkeklerın ışsız kal 
malarmın bir dereceye kadar onu 
alınmış oluyor. Kadın de bir ~v 
kadım ve ana olmak ıçın, daktı
loluktan, 1şçilıkten, kS.tıbclikten 

hatta doktor luktan. avukatlıktan 
bile rnzgeçiyor. 
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OSKÜDAR ~ nt:t.DIKÖY VE HAVALISI 
HALK TRAMVAYLARI TÜRK 

ANONiM ŞiRKETiNDEN : 
lstanbu,Vall ve Belediye Relsllğlnin 

vaki tahtbl Uzerlne 
1/10/938 gününden itibaren 

l skeleyo lu Durağı Caddebostanı 
CE '"' ebostanı ,, Erenköy 
Şenyol ,, Çınardibi 
o larak tesmiye Olunacağından sayın yolcula· 

1 
rımızın Bilet taleblerinl tu yeni isimlere 

göre yapm..,.ları rica olunur. 
~ ................................ ı ....... .. 

Çorum Valiliğinden: 
10/10/938 pazartesi günü saat 10 da vilayet makamında ihalesi 

:papılmak üzere 46603.48 lira keşif bedelli Çorum - Sungurlu yo
lunun 5+375-16+619 uncu kilometreleri arasında 6224 metre 
rosenin esaslı tamirat işi kapalı zarf usulile eksiltmiye konulmuştur. Ke
fil, şartname, mukavele projesi ve buna müteferri diğer evrak Çorum 
nafıasında görülebilir. Muvakkat teminat 3495.26 liradır. İsteklilerin 
teklif mektubu ticaret odası vesikası, ve yjlayetten alacakları eh

liyetnameyi arttırma ve eksiltme kanununa tevfikan 10/10/938 pazar
tesi günü saat dokuza kadar vilayet makarmnda toplanacak komisyona 
vermeleri lazımdır. ·6785) 

İnhisarlar U. Müdürlüğiiııden: 
Giasi 

Çelik çenber 
parçalan 
Toz yaldız 
muhtelif renk 
Çul parçalan 
Kola çuvalı 
Yamalık ka
naviçe 
Yamalık çul 
Iskarta kana
yjçe 

Mik tarı Muhammen ile. 
Beheri Tutarı 

K.:S.L K. 
1000 kilo 2.- 20.-· 

200 • • 40.- 80.-
500 • 13.25 66.25 
350 adet 18.- 63.-

1218 kilo 16.- 194.88 
274 • 4.- 10.96 

812 • 12.- 97.44 
401 • 5.- 20.05 

Ofol.'.> temi· bulun· Eksill 
natı d uğu me 

L K. mahal Saati 
8.- kutu fab. 14 

12.- • • 14.10 
9.93 • • 14.20 
9.45 • • 14.30 

29.23 Ahırka. dep. 14.40 
1.64 • • 14.50 

14.61 • • 
3.- • • 

• 

Iskarta çuval 
Iskarta ip 25 • 14.- 3.50 -.52 • • 

1 - Yukarıda cins ve miktarı yazılı 9 kalem ıskarta eşya ayrı ayrı 
pazarlık suretile •0 ' • lncaktır. 

istiklal Lisesi Direktör lüğünden : 
II- Muhamr edellerile muvakkat teminatları hizalarında gös-

terilmiştir. 

1- İlk; Orta ve Lise kısımlarına yatılı veya yatısız kız ve erkek talebe kaydına devam olunmaktadıı 
2- İstiyenlere mektebin kayıd şartlarını bildiren tarifname parasız gönderilir. 

IH-Arttırma ll/.11.ı~J8 tarihine rastlıyan salı günü hizalarında yazılı 
saatlerde Kabataşta Levazım ve Mübayaat şubesindeki müteşekkil ko
misyonda yapılacaktır. 

IV- Nümuneler kutu fabrikasında ve Ahırkapı deposunda görü
lebilir. 

V- İsteklilerin arttırma için tayin edilen gün ve saatlerde % 15 te
minat paralarile birlikte yukarıda adı yazılı satış komisyonuna gelmeleri 
ilan olunur. (6776• 

İstanbul Belediyesi ilanları 
Kiıo 

4750 
1800 

Cinsi 

Beyaz peynir 
Kaşar peyniri 

Bır kilosunu n 
mubammcni 

50 kuruş 
70 • 

Be' hastanelerile diğer müesseselerine lüzumu olan ve yukar-
da cinsı.c miktarları yazılı bulunan peynirler açık eksiltmeye konulmuş

tur. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 nu
maralı kanunda yazılı vesika ve 272 lira 63 kuruşluk ilk teminat makbuz 

veya mektubile beraber (5/10/983) çarşamba günü saat 14 buçukta Dai-
mi Encümende bulunmalıdırlar. (i) (6646) 

* Ziraat Müdürlüğü için lüzumu olan ve hepsine 5000 lira bedel tah-
min edilen 30 tane tohum temizlemesinde kullamlmak üzere 4 Bis mar

kalı çift parçalı Triyör kalbur makinesi kapalı zarfla eksiltmeye konul

muştur. Eksiltme 5/10/938 çarşamba günü saat 15 de Daimi Encümende 

yapılacaktır. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilır. İstekliler 

2490 sayılı kanunda yazılı vesikada!' başka Ticaret odasından alacakları 

hüyjyet varakasile 375 liralık ilk teminat makbuz veya mektubile bera
ber teklif mektuplarını havi kapalı zarflarını yukarda yazılı günde sa

at 14 de " nar Daimi Encümene vermelid irler. Bu saatten sonra verile-

Adres: Şchzadebaşı ·Polis 

T.C. ZiRAAT KASI 
- - --- -

' --'• 
~ 

.. 

• 
cek zarflar kabul olunmaz. (i) (6650) 

* Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye verecek 
Belediye merkezile dairelerine lüzumu olan muhtelif boyda 400 ta- Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasu...,( lıe<nblarında en az 50 lirası bulunanlara senede 

• ne bayrak açık eksiltmeye konulmuştur. Hepsine 1360 lira bedel tahmin 
edilmiştir T 's'rsile şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İs- I 
!ekliler 2490 sayılı kanunda yazılı vesika ve 102 liralık ilk teminat mak

buz veya mektubile beraber 11/10/938 sah günü saat 14 buçukta Daimi 
Encümende bulunmalıdırlar. (6854) 1 

* Bahçeler Müdürlüğüne lüzumu olac \'e 3200 lira bedel tnhmin edi-
len bir tane kamyon açık eksiltmeye konulmuştur. Şartnam<'si Le\'azım 
Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 a)·ılı kanunda yazılı vc•ika 

ve 240 liralık ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 14/10/938 cu-

4 defa ~ekilecek kur'a ile aşağıdaki plıl.na göre ikra•niye dai,:ıtılacaktır: 

1 A c..ed 1,000 Liralı:~ 4,000 
4 » SGO » 2,000 
4 )) 250 )) 1,000 

40 )) 100 1) 4,000 
100 )) 50 ı> 5,000 
1 '20 )) 4\.l ~ 4,800 
160 )) 20 ıı 3,200 

Lira 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

" ma günü saat 14 buçukta Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (6980) 

* 
DİKKAT: Besablaruıdaki paralar bir sooe tçinde 50 liradan aşıığı düşmiyenlcre ikramiye çıktıiı 

takdir.U, % 20 'azlasile verilecektir. 
Keşif bedeli 2802 lira 23 kuruş olan Top~apı sarayında ) ap ı ırılacak 

transformatör binası pazarlığa konulmuştur. Keşif evrakile şartnamesi 

Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 sayılı kanunda yazılı 
vesikadan başka bu iş için Fen işleri Müdürlüğünden alacakları fen ehli
yet vesikasile 210 lira 17 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile 

Kur'alar •enede 4 defa, 1 EyHU, 1 Birincild.nun, 1 Mart ve 1 Haziran tarihlerinde çl'kilecektlr, 

Nafıa Vekaletinden: 
beraber 15/10/938 çarşamba günü saat 14 buçukta Daimi Encümende bu- .. . 1 
J 1 dı 1 (7081 ) Diyarbakır - Cizre hattı uzerınde yapılacak Kuruçay, Salat ve Bat-
unma ı r ar. * man köprülerinin 11/11/938 tarihinde saat 15 de yapılacağı 27 / eylül, 8 

Düşkünler evine lüzumu olan ve hepsine 1307 lira bedel tahmin 0 _ 1 ve 18 birinci teşrin ile. 2 ikinci teşrin 938 tarih'.C'ri.ndeki Ulus, Kur~n, Son 
lunan 300 kilo kalın kösele, 420 kilo ince kösele, 825 ayak vidala, ıoo ayak Telgraf, Fransızca Munakasa, ve Almanca Turkışepost gazetelerınde ve 

glase ve 80 tane yerli meşin pazarlıkla alınac• ktı" Şartnamesi Levazım 28 eyliıl ile 8, 18 birinciteşrin ve 2 ikinciteşrin tarihlerindeki resmi ga
Müdürlüğünde görüh·bilir. İstekliler 2490 say ılı kanunda yazılı vesika- zetede ilim edilmiş ve edilecek olan münakasa tarih ve saati görülen lü

ve 98 !ıra 3 kuruşluk ilk temınat makbuz veya mektubile beraber 5/10/ zum üzerine 12/11/938 cumartesi günü saat 11 e değiştirilmiştir. Teklif 
!1311 çarşamba gün ü saat 14 buçukta Daimi Encüm ende bulunmalıdırl a r. zarfları münakasa saatinden bir saat evvele kadar kabul edilecekt ir. 

'6647) 1 ·7012· (4027) 

Erk ek, kadın ve ço· 
cuklar için 

Trençkotlar, Renket
lar ve Wa terproof s 
muşambalarının 

Her cinste zengin koloksiyon
larını her yerden ucuz fiat ve 
müsait ~artlarln Beyoğlund~ 

BAKEK m:ıfa:ıalarında 

bulursunuz. 

PARFOMLER 

=EN SON 

Karaciğer, Löbrek, taş ve 
kumbrından mütevellid san
cılarınız, damor sertlikleri 
ve şişmanlık şikayetıerinizi 

U.<INAL ile geçiriniz. 

URINAL 
Vücude top:anan asid ürik 

ve oksalat gibi maJdeleri 

eritir, kanı temizler, lezzeti 

hoş, alınması kolaydır. Ye

meıderden sonra yarım 

bardak •u içer.sinde alınır. 

INGILIZ K ANZUK 

ECZANESi 

BEYHGLU - ISTANEUL 

ŞA iRiNi N 

lCA D I = 

Şarkı ,ı gi::li v:c selılıar cazibesi, 
Pari~in şıklığı ve iııceliği, 

Balıanıı bıllii!l tazeliği . • . 

lı;;te sizi n için, C OTY 'ni n hazırladı{ıı on 

son parfömü ., A S U M A " 

C O ·TY' 
MEŞHUR FRANSIZ MARKASI 

DiKKAT! Paris COTY fabrikal a rında imal ve ihzar 
edilmiş bir fransız mustattzarıdır. 

D :yarbakır Nafıa Müdürlüğiinden : 
1 - İhaleye konulan iş: •9973.30• liralık D. Bakırda yapılacak B. U. 

Müfettişlik binalarının bahçe duvarları inşaatı •açık> eksiltmeye konul
muştur. 

2 -Bu işe ait işler şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 

C - Hususi, fenni ve bayındırlık işleri genel şartnamesi 

D - Bu evrak Nafıa dairesinde görülebilir. 

3 - Bu işin ihalesi 11 / İlkteşrin / 938 salı günü saat 11 de açık ek
siltme ile Nafıa Müdürlüğünde yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için c747.99• liralık muvakkat teminat, 
cari sene Ticaret odnsı vesikası. 

A - Bu eksiltmeye girebilmek için Nafıa Müdürlüğünden alınrr., :; 

müteahhitlik vesikası ·bu vesika ihale gününden en az sekiz gün evvel 

istida ile Nafıa Müdürlüğüne müracaatla alınacaktır. Ve bu zaman zar
fında vesika talebinde bulunmıyanlar eksiltmeye giremiyeceklerd ir. 

5 - Taliplerin zarfları ihale saatinden bir saat evvel Komisyol' Re
isine makbuz mukabili vermeleri. Posla gecikmeleri kabul edilmez 

~ ·6' 50· 

Karaca bey Harası Direktör l üğünde!" 
Müessese müstahdemini iaşesi için 5000 kilo vejatalin yağ açık ek

siltmeye konulmuştur. Eksiltme 18/10/938 salı günü saat on beşte hara 
merkezinde yapılacaktır. 5000 kilo vejatalinin yekün muhammen kıyme
ti 3100 lira olup muvakkat temüıatı 235 liradır. İsteklilerin 2490 No. Ju 
kanunun hükümeri dahilinde eksiltme ['Ünü harada müteşekkil komis
yona ve şartnamesini görmek isteyenlerin İstanbul Baytar Müdürlüğü-
ne ve hara muhasebesine müracaatları. (7060) 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Artırma ve 
Eksiltme kemisyonundan : 

Sıvas Nümune hastanesine lazım olan 101 kalem ilaç ve sıhhi mal
zeme açık eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Eksiltme 19.10.938 çarşamba günü saat 15,30 da Cağaloğlunda 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlüğün binasında kurulu komisyonda 
yapılacaktır. 

2 - Muhammen fiyat: 1050 liradır. 
3 - Muvakkat ~aranti: 78 lira 75 kuruştur. 

4 - İstekliler şartname ve listeyi her gün komisyondan alabilirler . 
5 - İstekliler cari seneye ait Ticaret odası vesikasile 2490 sayılı ka-

nunda yazılı belgeler ve bu işe yeter muvakkat garanti makbuz veya 
banka mektubu ile birlikte belli gün ve saatte komisyona gelmeleri. 

(7054) 

Sahip ve neşriyatı idare eden BaşmuJıarrıri 

ETEM İZZET BENİCE 

BASILDIÖI YER; &ON TELGRAF MATBAASI 


