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htanbulun en çok ııatılrı hcldld 
akşam gazetesidir 

İlfuılarını SON TELGRAF'a veren· 
lcr en çok okunan bir vasıtadan ı 
hakkile istifade etmiş olurlar. 
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İstanbul Cabloğlu Nuruosmaniye No: 54 

En sen Telgrafları Ve Haberleri Veren Akşam Gazetesi lcıare • ilan: Tel. 20827 
Telıraf : fst. Son Telcraf 

-şG L ASIN DA HlDiSE 
Bir Çek şehri Henleinist' ler tarafından istila edild 

• • • • • Avam Kamarasında 
Hükumet diyor ki: Daha ileri git-
miş olsaydık şimdi cıhan harbine 

da l mı ş o ·1 a c a k t ı k 

OkDmete itimad ve mOzaharet 
beyan edilmesi hakkındaki takrir 

yarın müzakere edilecek 
FRANSIZ PARLAMENTOSU DA 

BUGUN TOPLANIYOR. 
Avam ~amarasında olduğu gibi Fransız meclisinde de 

Münıh konferansı hakkında bugün çok hararetn 
münakaşalar olacağı tahmin edilmektedir. 

• • • 
iŞGAL: -Evvelce tesbit edilen 

esaslar dairesinde ve 
büyük tezahürat ara
sında sür'atle devam 

ediyar 

P ~ag 4 (A.A.) - Almanyaya 
ilhak edilen ınıntaka civa
rında bulunduğu için Çe • 

koslovak kuvvetleri tarafından · 
g:U. edi~emiş olan Krumlov şe:;: 
rll_'.ın mıtralyöz ve el bombalarile 
mucehhez Henleinistler tarafın • 
dan istila edilerek barikadlar vü
cude getirilmiş olduğu bildiri! • 
mek!e ve dört Çek evi ile istas • 
yon binasının ve jandarma ku _ 
~andanlı~ın yıkıldığı ilave e
dilmektedır. Köprülerin altına ko
nulmuş olan dinamitleri kaldır • 
mak üzere gönderilen kıt'a! k .

1 
ara 

arşı ası er tarafından ateş açıl • 
mıştır. Bir kaç Çekoslovak askeri 
yaralanmıştır. 

LEJYONERLER RESMEN 
İSTENDİ 

Lo~dra 4 (A.A.)- Hariciye Ne 
zaretı tarafından neşredilen b. 
tebliğde hükumetin Eritiş Le ~ 

' gı-
on dan, Çekoslovakyanın akıbet· 
plebisit neticesinde taayyün ede.' 
cek kısmında nizam ve asayişi te 
mm edecek miktarda gönüllü te 
mm etmesini taleb ettiği bildiri!· 
mektedir. 

HİTLER KARLSBADA 
GİDİYOR 

Egor 4 (A.A.)- Hitler, Egor
~an sonra seyahatini Franzenbad 
ıle Vildstayn ve Şöenbah mınta
kalarını ziyaret etmek suretile ilc
mal etmiştir. Hitlerin bugün Kaı-
lsbada gitmesi muhtemeldir. 

HİTLERE YAPILAN 
TEZAHÜRAT 

Berlin 4 (Hususi)- Hitler iş
gal edilen Südet mıntakaların _ 
da teftişler yapmaktadır. Ken • 
disi her gittiği yerde misli görül
memiş, çılgınca tezahüratla kar
şılanmıştır. 

POLONYALILARIN HAREKATI 
Varşova 4 (A.A.)- Polonyalı

lar bugün Cieszyn Silezyasının iş 
galine devam ederek mühim en
düstri merkezleri olan Frysztats 

-Fransız meclisinde bugün hesab 
verecek olan Daladye 

ve Ksrwgua şehirlerini işgal et • 
mişlerdir. Mareşal Smigly Rydz 
radyoda bir nutuk söyliyerek 
Cizeszyn Silezyası halkını kan 
dökülmesine meydan vermeden 
sükıinet ve vakar ile Polonya • 
Çek hududunun kat'i şeklini al -
masmı beklemeğe davet etmiştir. 

Berlin 4 (Hususi)- Alınan kıt

(Devamı 6 mcı sahifede) 

• • 
İngilterede : .................... 

~1illi müdafaa sahasıa-ı 
da ittihaz edi l .niı elan 

tedbirlerin ahengi 
b<i>zulmıyacak 

Son Münih konferansına aid bir intıba, celse arası dllrt Başvekil ve diğer delegeler hararetli bir 
surette hususi mükalemelerde bulunuyorlar. 

Bir esrar tekkesi 
bulundu 

!Başvekil ile Vekilleri 
miz bu sabah Anka-

L =:~:..&:·::~:=- Esrarkeşlerden biri kaçtı, .• ~.~~J'..'!..-_vardıla~ 
~:s~ b=::,:;t·;~büri ile Hen- k 1 d A mizden)- İstanbul ekspre- 1 ATA TURK 

Hükumet namına muhaliflere sonra ya a an ' sine bağlanan hususi va -
cevab veren Samüel Hor, Çekos- gonla bu sabah Başvekilimiz Ce- Baş Vekille Atina 
lovakyaya indirilmiş olan darbe- ıı;mniyet ikinci şube kaçakçılık çekmekte olan esrarkşlcri suç üs- 18.1 Bayar ile Dahiliye Vekili Şük- sefirimizi kabul 
ye teessüf etmiş ve fakat şu söz- kısmı memurları dün akşam Ga- tünde yakalamışlardır. rü Kaya, Hariciye Vekili Rüştü 
leri ilave eylemiştir. latada bir esrar tekkesini meyda- Galatada Kemeraltı caddesin - Aras buraya geldiler. Kendileri buyurdular 

•- Şuna kat'iyyen eminim ki na çıkamuşlar ve içinde esrar (Devamı 1 mcı ..ı.ıtode) istasyonda bir kıt'a asker, mızıka İstanbul 3 (A.A.) - Başvekil 
eğer daha ileri gitmiş olsaydık ile Meclis Reisi, Büyük Erkaru- Cclfıl Bayar, öğleyin Dolma . 

şimdi bir cihan harbine dalmış Arazı· Atlatılan harbiye Reisi, Vekiller, meb'uslar, bahçe sarayına giderek Reisi • 
bulunacaktık. Biz, ittihazı müm- askeri komutanlar, vali, devair ve cumhur Atatürk tarafından ka-
kün olan yegane hattı hareketi fecı· bı·r müessesat rüesası, emniyet mü- bul buyurulmuş ve tazimlcri-
kabul ettik. Bu hattı hareketin v • • dürü, banka müdürleri ve diğer ni arzetıniştir. 
ittihazı, gerek cihan sulhu ve ge- ergısı Kaza birçok zevat tarafından karşılan- İstanbul 3 (A.A.) - Bugün 
rek Çekoslovak Cumhuriyeti için dılar. Atatürk, Atinaya avdet etmek-
elzem idi. Bizim bu hattı hareke- İstasyonu dolduran kesif bir le olan elçimiz Ruşen Eşref 

<Devamı 6 ıncı sahifede) Bundan sonra iki Bir adam vapurla iskele halk tabakası Başvekilimizi al - Günaydını kabul buyurmuş -

ta ~.:.:..tte ah nacak arasında kaldı kışladı. Celaı Bayar, Şükrü Kaya, \ !ardır. 
ve Rüştü Aras kendilerini karşı- !erini sıktılar ve doğruca istira-

Ankara 4 (Hususi muhabiri • Büyük.adada oturan 16 yaşla - ı 1 ı · b amıya ge en erın irer birer el- hat için ikametgahlarına gittiler. 
mizden)- Hükumet, arazi ver - rında Ali Kaya isminde bir ha - ============~,;;,;;;,,;;~,,;;;;;,;~~~~~~~~~~ 
gisinin bazı maddelerinı değişti - mal dün akşam denize düşmüş -
ren yeni bir kanun projesi hazır- tür. Ali Kaya Büyükrıdo ' '· ı, . 

~Devallll 6 mcı sahifede) (Devanu 6 ıncı sahifeu, 

1 
Yenr tefrikamız:• 

Gök güzünde 
Aşk 

Yarışları 
Yazan: 

l•kender fahreddln 

Romanın kahramanı olan bu müthiş 

adam kimdir? Onu hepiniz tanırsınız! Gök

lerde, aşk ve ölüm gibi, yenilmez iki kuv

vetle çarpışan bu esrarengiz adamın ma

cerası sizi heyecandan heyecana sürük

liyecektir. 

Yeni tefrikanııza birkaç gün sonra baş

ıyacağız. Sabırsızlıkla bekleyinlıı. 

/ 
Çek 

o 
Yakında 

Başhyer 

Nakil vasıtaları kaza
larını önlemek için ye 

tedbirler alınıyor • 
nı 

ahnanlar tarafından işgal edilen Sü detler işte böyle tezahürat yapıyor. Mes'uliyet sigortası yapılacak (Yazı .. 6da) 
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Kitablar arasında : Belediyelere 
lstanbul masalları Yapılacak 
M erhum Ziya Gökalp, vak

tile yazdığı bir makalede: 
cHakıki bir masalcı ile münase -
betı ve karabeti olanlardan mil
let namına rica ederiz ki, hemen 
bu•un masalları aynen uıptetsin
ler , çünkü, halk masalları bir 
nu lletın en zengin hazinelerin -
den biridir. Milletin eski secıye
si, eskı mefkureleri masalların

da mahfuzdur .• 
Dıyor. Ş imdiye kadar ne mu -

harrir arkadaşlardan, ne de folk
lorcu üstadlardan hiç biri , Halk 
masallarını • toplamak ihtiyacını 

duymadılar, yayut • tabir caizse -
bu yorucu işe girmek zahmetini 
ihtiyar etmediler. 

Eminönü Halkevi Dil, Tarih ve 
edebiyat şubesinin bu uğurda sar 
!ettiği mesai arasında. bu araştır
malara benzer çok değerli eser
ler çıktı. Fakat, bunların folklor 
tarihlne büyük yardlmı dokun -
makla beraber, Halit Bayrı'run 

büyük gayretler sarfederek vücu 
de getirdiği iki cild eserinden baş 
ka, kül halinde toplanmış .Halk 
masalları. yoktu ve bu eksiklik, 
derleme faaliyetimiz arasında bü
tün boşluğiyle göze çarpıyordu. 

Bu boşluğu doldurmakta büyük 
bir ga>Tet gösteren genç ve mu
vaffak muharrirlerimizden Naki 
Tezel., İstanbul halkının ağzında 
ve hatırında kalan masalları top 
lıyarak (İstanbul masalları) adiy
le çok kıymetli bir eser vücude 
getirmiştir. 

Eminönü Halkevinin ayni şu -
besinde Halit Bayrı ve arkadaşla 
rile birlikte çalışan Naki Tezelin 
büyük bir tevazula bize sunduğu 
bu eser, tam bir folklor unsuru ol 
makla beraber, halk bilgisi mad
delerinin hemen hemen hiç işlen
memiş cevherlerini ihtiva etmek
tedir. 

Daha geçen yıl, Amerikalı mü
dekkiklerden Philip Cooper'in 
•Türk folldorü • başlıklı yazısın

da'. (Anadoluda esaslı tetkikat ya 
pılsa, halkın dilinden kitaba geç
memiş binlerce masal toplamak 
mümkündür. Tıp, Tarih, Edebi -
yat bakımından büyük bir kıy -
met taşıyan halk masallarını 

R,ed cevabı 
Alınca 

Kızın yolunu keserek 
yaralamış 

Şişlide Hakkı isminde birinin 
yanında çalışan Aziz isminde bi
ri Hakkının kızı Hamıdeyi iste -
miş, red cevabı alınca da bir gün 
yolunu keserek Hamideyi taban
ca ile ağır surette yaralamıştır. 

Azizin muhakemesine dün ağır 
ceza mahkemesinde başlanmıştır. 
Aziz suçunu inkar etmiştir. 

Muhakeme şahidlerin celbi i
çin başka bir güne bırakılmıştır. 

Gaziantep Emniyet 
Müdürlüğü 

Şehrimiz emniyet müdürlüğü 

6 ıncı şube müdür muavini Bay 
Aliıeddin Gazianteb emniyet mü
dürlüğüne tayin olunmuştur. 

toplamak Türk folldorculaı·ının en 
ön planda gelen vazifelerinden bi 
rini teşkil eder.) 

Sôzu beni o zamandan beri bu 
mesele üzerinde bir hayli diışün 
dürdü. Doktor Süheyl Ünver'in 
tıp folkloru ilzerinde sarfettiği 
gayret ve mesaiyi yakından gö
rerek, kendisinden hic olmazsa 
bir (tıbbi hikayeler) s~risı bek
liyordum. Bu ar:ıda Naki Tezelin 
neşrettiği (İstanbul masalları) , 
folklor maddeleri bakımından 
- keyfiyet ve kemiyet itibarile • 
büyük bir kıymet ifade ettiği i
çin, her zaman gözümün önünde 
duran büyük bir boşluğu kapat
mış oluyor. 

Galiba gene - tarihi halırunda 
kalmadı amma - üç beş yıl önce 
idi. Doktor Knoş'da Macaristan
da verdiği {Türkiyede halk ma
salları) adlı bir konferansında bu 
eksikliğe işaret edere, halk ma
sallarından - Ziya Gökalpirı de -
diği gibi - milletin eski seciyesi
ni ve eski me!kıirelerini çok da 
ha iyi anlamış olacağımızı söyle
miş ve bunların hemen düzeltme 
si faydalı olacağını ilave etmiş
ti 

•İstanbul masalları. bugiın eli
mizde ham ve işlenmemiş bir folk 
lor unsuru olarak bulunuyor. Bun 
lar da edebiyat, şıir ve içten ge
len ince duygular aramak doğ
ru değıldir. Bunlardan edebiyat
çılarımız, içtimaiyatçılarımız, he 
kimlerimiz, ve terbiyecilerimiz 
kendilerine ait maddeleri alıp. on 
ları manıUJ. birer madde haline 
sokmalıdırlar. 

Naki Tezel, mesaisini valnız İs
tanbula hasrederek {İsta'nbul ma
salları) nı topladı. Genç arkada
şımızı tebrik ederken, şunu da i
lave edelim ki, folklor neşriyatının 
bu vadideki boşluğu doldurabil -
mesi için, Türkiyenin her köşe -
sinde dilden dile dolaşan bütün 
halk masalları toplanmalı, ve bu 
kıymetli eserin yanında yer alma
sını istemek hakkımızdır. 

Anado udaki Halkevleri eleman
ları bu işi pekala basarabilir !er. 

İskender F. SERTELLl 

Metresi var diye 
Hırsızlık yapnıış 

Suçlu F~tma tevkif 
edildi 

Eyübde Cemil isminde biri ile 

bir müddettenberi metres haya -

tı yaşamakta olan Fatma isminde 

bir kadın Cemilin memleketinde 

evli olduğunu öğrenınee · . Ben 

sana bir oyun .yruyayun. demi§ 

ve Cemilin evde bulunmadığı bir 

sırada sandıkta bulunan 380 lira 

parasilc .altın saat ve saire.,ini 

çalmıştır. Yakalanarak adliyeye 

teslim edilen Fatma dün dördüncü 

asliye cezada sorguya çekildıkten 

sonra tevkif edilmiştir. 

Fatmanın yatağı olarak yaka

lanmış olan Hidayet serbest bıra

kılmıştır. 

!-------~-·-~--~-~---~-----~-~~ 
AŞK, HEYECAN ve iHTİRAS ROMANI 

ı------- ----- ------------
lakandar F. Tefrika 

N. t24 
vozon 

8ERTELLI 

Yardım 
Bir kanun projesi 

hazırlandı 
Sirkeci meydanının pek yakın

da genişletilme ve güzelleştiril -

me ameliyesine filen başlanacak

tır. Meydan açıldıktan sonra meş

hur K ariye camimin etrafındaki 

binalar istimlak edilecek ve cami 
zarif bir şekilde ortaya çıkarila -

caktır Bu suretle daima seyyah

ların dolaştığı bir mıntaka da gü

zelleştirilmiş olacaktır 

Marakaz 
Vapuru da 
Geldi 
Denizyolları İdaresi tarafın -

dan Almanyaya sipariş edilmiş 

olan . Marakaz. vapuru dün lima

nımıza gelmiştir. 

Denızbank erkaıu dün vapuru 

gezmişlerdir. 

.. Marak:az•; cSus• ve .. Trak. ın 

aynidir. 

2 inci mevkide üst güvertede 

110 kişinin oturabileceği bir sa· 

lon ve bunun altında da ayrıca 

c70• kişilik bir salon vardır. 

Tahlisiye için beşer kişi istiab 

edebilecek . 28. ve .20, kişi ala

bilecek 7 sandalı vardır. 

1 ınci mevkide de 100 kişilik 

bir salonla ayrıca 100 kişilik o

turacak mahaller ve 100 kişilik 

güvertesi mcvcuddur. 

Vapurun tahmil ve tahliye ter

tibatı ile bütün aksamı son sis • 

temdir. Sur'ati 18 mildir. 

Marakaz vapuru da Mudanya 

hattına işliyecektir. 

Kariye c miinin 
Etrafı aç:llyor 

Bu işe Sirkeci m~yda. 
nın1n aç1lmas1 .. dan 
s0nra başlanacak 

Ankara 3 (Hususi muhabiri 

mizden) - İ staııbuldan başlıya 

rak seyyah celbine ve tabi güzel

liklen ile e<ki escrl<.'ri bulunan 

şcl. ir \ 'C kasabalarımızın güzelleş

tıı. ı ıııt' ı ıçin bu şehir ve kasaba - ı 
ı~rın ~ i~ri imar p ld.nlarının tatbiki 

m.ısra{larına karsılık olmak üzere 
devlet bütçesinden belediyelt>re 

yardım yapılmaoı hakkında İç 

Bakanlıkça bir kanun projesi ha
zırlanmıştı. Proje al:ikalı Bakan

lıkların mülaleaları alınmak •u
relile son ~eklını almış ı·c Baş
bakaıılıga wrilmı~tır 

A\'ten bu çocu ı:un haline çok a
cıdı. 

Zavallı, dedi , bu kadar şa rkı 
söyledı .. kitar caldı. Buna mu kabil 
kendi.sine on para \'ere 1 olmad ı. 

Kılarcı mevus değildi.. 
Ayni numaralan bir başka sokak

ta, bir başka otelin \'eya evin önün
de de tekrarlamak üzere ~ ürüınel(e 
başlanu tı. 

Ayten pencereden: 

Hafıza ıııı yokladı.. acaba ona da de perişan kılıklı on sekiz yaşların- - Kuçük Sinyor ... 
enı otelin adresıni vermiş miydi~ da bir genç, kilar çalarak pencere- Dıye bağırdı. Kıtarcı başını yu
A\ ten bunu iyice hatırlıyamıyor- ye doğru İtalyanca şarkılar söylü- !'.;; rı kal~ırdı .. kendıs ıne ba.hşiş ve-

du. yor ve para dileniyordu. eceğını sezerek tekrar kıtar çal-

- Ne olJrsa ohun - diye söylen- Güzel, yakışıklı hır İtalyan gen- mıy~ ve şarkı söylemiye başladı. 
· _ Hele hır Amerikalı nazır gelsin ciydi bu. A) len çantasından bır lıret alarak 
e Böyle kibar ve va11ı bir adamın . . pencereden attı. 

· · .. .. . Venedıkliler bu kitarlı dilenci!e- Kıtarcı ç kt b · h ' b 1 dosllugundan zarar gorecegırnı , o an en ıç ır yo -
re para vermekten usanmış gibi gö- cudan bir liret bahsı, almamıstı. 

ıannelmıyorum. • ,. 
rünuyorlardı. Hiçbır pencereden Yerde ışıldıyan parayı görünce, 

Sokaktan kitar sesleri geliyordu. para atan olmamıştı. Kitarcı deli- yerlere kadar eğildı .. Ayteni min
Ayten oturduğu yerden fırladı.. kanlı başındaki şapkasını çıkararıık, netle selamladı.. 
Pencere.ve koştu. gelip geçenlere uzatıyor ve hiç Ve çalgısını büyük bir coşkun-
Dar bir sokak .. otelin kapısı onün- kimseden yardım görmüyordu. lukl:ı çalmakta devam etti-

Bugün 
NABID smaı -

Sabahleyin sokağa çıkınca ilk 

rastladığım tütüncü dükkanın

dan (Bugiin) ün birinci sayısını 

aldım. Ali Naci'nin Babıali cad

desinden ayrılarak ve Balkanla
ra gitmekle kanmıyarak ta Ce
nub Aıncrikasına kadar ·uzanma· 

sı, hayatının mukadder seyrıııı 

sadece bir zaman için durdur· 
muş. Eski gazeteci işte ilk iın

kiindan istifade ederek yeni bir 
sabah gazete~ile mesleğinin zevk

lerini siirınek ve meşakkatlerini 
çeknı~k iizere yine Babıiıliye av
det ediyor. 

(Bugün) güzel basılmış ve gü
zel tertib edilmiş. Havadisler iti

nalı bir ta~oife tabi tutulduğu gi
bi, başta Falih Rıfkı ile Nedb 

Fazıl olmak üzere birçok değerli 
mııharririo yazıları var. Her say
fasına isabet eden güzel yazı ve 

gündelik gazetelerimizle mukaye
gündelik gazeteleimizle mukaye
seden belki de muzaffer çıkabi

lir. Onu piyasada Liyık olduğu 

büyük rağbetten mahrum edebi
lecek tek suç ve noksanı sekiz 

sayfa olduğu halde beş kuruşa 
satılma~ıdır. Bizde sekiz yaprak
lı gazetelerin 3 ve çok sayfalı 
gazetelerin 5 kuruş istemiye hak

ları bir an'ane halinde kabul edi
liyor. Fakat keyfiyete değil kem
miyete bu itibar; biraz da Sultan 
İbrahimin mahbubesinden alaca

ğı zevkin onun tı11 ve anile mü
tenasiben artacağı zannına düşe
rek şehrin her mahallesine adam

lar çıkarmasına ve nihayet Kwn
kapı taraftarında buldurduğu ha· 

rikulade iri ve şişman Ermeni kı
zını saraya aldırıp Haseki'lik pa
yesine mazhar kılrnasma benzi
yor .. 

Yeni arkadaşımıza muvaffaki
yetler dilerken okuyucudan da 

bu bahiste Sultan İbrahim gibi 
hareket ctn1cmesini, sclinı zevki· 

ni (Bugiin) hakkında tatbik et
mesini dileyelim. 

Donanma
mız lzmite 
Döndü 

1 aya yakın bir zamandan beri 
İzmir lımanında bulunan \'e za

man zanıan Ege sularına açıla

rak talimler yapan şanlı donan • 
mamız, dün İ zmirdcn ayrılmış ve 
İzmit<' hor!'ket etnıi ~ti". 

Maktu 
Satış 
Pazarhksız satış usulünün tat

bik tal"zı etrafındakı tetkiklere 
devam edilmekle ve aynı zaman
da bütün esnaf sıkı bir müraka
beye labı tutulmaktadır. 

Beyoglunda bır kundura ma -
ğazası ile Emınönündc bir tuha
fiyeci etiket kullanmamışlar, hak 
l,ırındtı 1al.ııl tutulmustur. 

Su i;..]:.;:t..ı doLJ~:an \ü lgıcılar, ya ... 
hancıları ın ,·mnun etmek içiıı , her 
dilden bırkaç şarkı söylı-rlC'rdı. 

Kilaı c ı ılk önce, ingılizce • Ba
har gıl neşı • ;;arkıs ıııı söv l!'dı .. al
kıs bek edı. 

Ayten pencereden bakıyordu . 

Kitarcı bundan sonra almanca 
bır , arkı >oyledi. Ayten gene al
kış ar. :tdı 

Biraz sonra fransızca •Mavi yıl 

dız • operasından bir parça çaldı 
ve hazin biı s!'sle op<'retin en gü
zel sololarını okumıya başladı. 
Ayt~n bu parçadan Q kadar 

hoşlanmıştı ki .. nihayet, dayana
madı.. çalgıcıya bir lin•l daha attı 
ve ellerini birbirine vurarak al
kışladı. 

Snkak çalgıcıları iltıfat ve yar
dım gördükleri evlerin kapıları ö
nünde saatlerce şarkı söylemek
ten ve \'algı çalmaktan çekinmez
leı·di. Kılarcı delikanlı beş on da
kika içinde iki liret >ııdaka alın-

İstanbul kurtuluş 
bayramı programı 

hazırlan. dı 
Programın en mühim kısımlarını 
olduğu gibi yazıyoruz 

İstanbulun kurtuluşunun yıldö
nümüne rastlıyan birincitesrinin 
6 ıncı günü Taksim meydanında 
törenle kutlulanacaktır. 

O gün bütün resmi ve özel bina
lar, tecimgeler, aydınlatılacak -
tır. 

Tören; süel kıt'alar, okulalar, 
cemiyetler ve halkın iştirakile o -
lacaktır. 

Tören geçışinde yer alacakların 
adları ve geçiş sıraları şöyledir 

Motosikletli polis müfrezesi, 
Tüm mızıkası İh. Ok. dan birer 

tabur, As. Tıbbiye okulu, Dz. mı
zıkası ve Dz. Hr. Ok. ve lisesi, Ku
leli mızıkası , Kuleli lisesi, Maltepe 

mızıkası ve lisesi, Tüm. mızıkası. 
33 Tüm. den mürekkeb Py. Tb. 
Harp akademioinden suvari gu -
ruhundan bir bölük, birincilik Ok. 

I. Top. A. nın orhaniydeki Tb. bir 
sahra bataryası, Polis müfrezesi, 

İtfaiye mızıkası ve müfrezesi, Şe
hir bandosu, Üniversite ve yüksk 

okullar (Alfabe sırasile), Okul -
!arın izcill'rı (Alfabe sırasile) , li
seler (alfabe sırasile), Esnaf ce -
miyeıleri. 

Okul ve birlikler saat 9 da Sul
tanahmed meydanında toplanmış 
bulunacaklardır. 

Tam saat 10 da Sultanahmed 
meydanında 21 pare top atılacak
tır. O esnada okul ve birlikler bir 

dakika ihtiram vaziyetinde du • 
racaklardır. ve top scsilc beraber 
limanda bulunan büyük ve küçük 

bütün vapurlar düdüklerilc kur
tuluş bayramını kutlulıyacaklar 

ve İstanbulun kara ve deniz ve 
bütün nakil vasıtaları bir dakika 
oldukları yerde durarak İstanbu
lu büyük sevince kavuşturan şe
hidleri anacaklardır. 

Sultanahmed meydanında top -
!anan okul ,.e birlikler saat 10,30 

da hareket edecek tramvay cad
desini takiben Taksime gelecek
tir. 

Trıbünde İstanbulda bulunan 
saylavlar, Vali ve belediye reisi, 
Şehir Meclisi üyeleri, Süel Gene

raller ve üstbayla, Adliye ve mül
kiye rüesası, Beledıye erkanı, Ü
niversite Ye maarif erkcirıı, mat -

buat miıme-s illeri, siyasal partı 
baskanları, hayır ve meslek cemı

yetleri ba~kanları, bnnkllar dı • 
rektörl<'rı Ve' imtiyazlı şirketleri 

tıcaret odas ı heyetleri ve esnaf 
cemiyetk•ri !'!'İsleri bulunacaktır. 

Taksim meydanında bayrak 
çekme m<'rasimi yapılacaktır. 

Bayrak çekme törenim müte -
akıp İstanbul belediyesi tarafın· 
dan abıdeye bir çelenk konacak ve 
bundan •onra gençlik namına 
yüksek okul talebeoinden ve Şar 
namına şehir meclisi azasından 

bir zat tarafından nutuklar söy -
lenecektir. 

Nutuk söylenmeoınden sonra 
merkez kornutanının vereceği i -
şaret üzerine yürüyüş kolunda 
merasını g<"Çişi başlıyacaktır. 

Tiıren geçi,ini miıteakıb yolla -

ca pencerenin altında mıhlanıp 

kalmış gibi, Aytenin bir Fransız 
kadını olduğuna hükmederek 
fransızca şarkılar çalıp söyleme
ge ba lamı~tı. 

Ganb bir teı;adüf! Kıtarcının o
kuduğu bir şarkı, Aytenin o gün
kü hayatına o kadar uygunki... 
Kıtarcı ookakta coşmuştu. 
•Hayat, bir uçurumdur. 
•Bu uçuruntun bi.itün yolları 

dikenlidir. 
•Bu yollardan kolayca geçinek 

kabil midir? 
•Kola) geçen insan, mes'ud sa

yılır ... 
•f .. akat ben, yer yüzünde mes

•ud bir insan görmedim .. herkes, 
•bu ııçuruınun içinde bocalıyor. 

•Bana: •Mes'ud olanlar, kim
lerdir?• diye sormaym! Eğer so
rarsanız, vereceğim cevab ho u
nuza gitm~ .. ! 

·~ladeın ki ısru ecliyorsunıu .• 
•Sövl İ\'f'\'illı 

rına devam eden okul ve kıt'alar 
Pangaltı, Tlşkışla yollarile ve 
Tarlabaşı caddesile en kısa yol
lardan garnizonlarına dönecek -
dir. 

Öğleden sonra saat 16 da Bele
diye Reisi ve Şehir Meclisi ütele
rinden ve cemiyetler mümessille
rinden ve Parti başkanlarından 

sPÇilecek birer heyet İstanbul ko
mutanlığı merkzine gidecek hal
kın ordumuza olan şükranını ar
zedecektir. 

Törene davetli olanlar için kıya
fet cak<'tatay ve silindir şapka -
dır. Programın il.im davetiye ma
kamındadır. 

GECE PROGRAMI 

Gece Taksim meydanında şehir 
bandosu tarafıııdan milli parça -
lar çalınacaktır. Saat 20,30 da 

(Kahraman ordumuz şerefine) 

Prapalasta İstanbul Vali ve Bele
diye Reisi tarafından bir şölen ve

rilecektir Bütün İstanbul halkev
lerinde güzel müsam!'reler ve 
temsill<'r verilecektir. Bu proğra

mın tatbık ve takibinin temmi \'e 
umumi nezaretı Belediye Reisliği
ne aidrlir 

içkili 
Yerler 
Halkdan {azla para 

istenmemesi için yeni 
tedbir:er a.ınıy0r 

İçkili ycrlorde halkın bilmiye
rek tarife l rici para vermemesi 

için bele•·~ ·e yeni tedbirler al -
maktadır. Bu arada .her istedi -
ğiniz zeman belediyece tasdıklı 

listeleri isteyiniz . diye levhalar 
yazdırılmıştır. Bu levhalar biı -
tün içkili l< kanta ve birahanelere 
dağıtilmağa b~lanmış:ır. Bunlar 

bu kabil yerlerde herkesın görcbi 
lecekleri yerlere asılacaktır. 

21 kişılik bir ticaret 
hey'eti geldi 

Şehrımıze İlalyadan 21 kişilik 
bır ticaret heyeti gelmiştir 

Heyet azalan Bursadaki fab -
rikaları g<'zmek üzere evvelkı 
gün Mudanya yolile Bursaya git
miş !erdir. 

Mi.safirler Buroada 2 giın kal • 
dıktan sonra Yalovaya geçecekler 
ve oradan ·ehrimize donecekler -
dir, 

Polonya da payına 
ah yor 

Yuan: Ahmed Şükrü ESlllEl 

Çekoslovakya, Südetlerle ıııes· 

idin olan mıntakaları Almanya -
ya terketnıiyc razı olduğu ı:ibi, 
Polonyalıların yaşadıkları Te • 
şen'i de Polonyaya vern1iye mu • 
vafakat etmiştir. Avusturya . la • 
caristan ımparatorluğuımıı bir 
cüzünü te kil eden Te en, 'ulh 
muah<'deleri miizakere edildıği 

sırada Polon) aya terk.edilecekti. 
Fakat 1219 senesiude Çekoslovak 
ya bir emrivaki yaparak bu mm· 
takayı işgal etti. İki s!'ne . onra da 
sefirler konferansı Çeko lo,·akya
nın hakkını tanıdı. Gerçi eski A· 
vusturya Macaristan ve Çarlık 
Rıısyasının toprakları yagmu e • 
dilirken, Polonya da ba,ka <ep -
helerde ayni ~ek.ilde emriv kiler 
yapmış ve hatta 1921 senesinde 
Beneş'in yardımile Almanyadan 
Silezya'nm bir kısmını da ele ge• 
çirmiştir. Fakat Polonyalılar Çe
koslovak;vay·ı 1919 senesinde yap
tığı elçabukluğıından dolayı af -
fetmernişlerdir. 

Bu defa Almanya Südet ınınta 
kasını ele geçirmek için Çekoslo
vakyay·ı tazyik elnıiye ba~lay ın

ca; Polonya da bu vaziyetten isti 
fade etmek fırsatını kaçırmak is
tea1emiştir. Polonyanın iki haf • 
tadanberi, ısrar ettiği nokta, en
ternasyonal mübadelede kullanı

lan tabirle •en ziyade ınlisaadeye 
n1azhar bir devlet• n1uaınelesi 
dir. Yani Siidet Almanları hak 
kında tatbik edilecek muamele 
nin Polonyalı ekalliyet hakkın 
da da tatbikini istenıi~tir. 

PolonJanıo da\ası bü~ iık dH
letler.'eıı İtal.rn tarafından kuv· 
vetle müdafaa edilnı~tir. Mus.o -
liııi, Çekoslovak krizi hıid bir af
haya girmezden e\'\'el Lord Run
sinıan'a hitaben yazdığı açık bir 
ınektubda Jalruı. Südet Alınan -
!arının değil, Polonyalı ve :\Iacar 
ekalliyetlerinin de kurtuluşlarını 
ileri sürnıüştü. Ondan ·sonra da 
söylediği birkaç nutukta Çekos • 
lovuk~·adaki biitiin ekalliyetler 
hakkında plebisit taleb etmiştir. 

Anlaşılı)or ki Münih kooferan -
sında da l\lusso]ini, ı.~rarla Polon 
yalı \'e Macar ekalliyetlerinin da
valarını ileri sürmüş, hatta )·eni 
Çekoslovak hııdudlarının Alınan 
ya ve İtalya tarafından ga
rantisini hu iki meselenin halle· 
dilmesine bağlamıştır. İtalyanın 
Polonyalı ve Macar hakları üze
rinde ısrarında şöyle bir politika 
tabiyesi sezihnektedir: Almanya
nın orta A\'l'upada geni~leıuesi i, 
talyanm menfaatlerine uygun de 

ğildir. Fakat Mussolini realist bi. 
devlet adamı olduğundan Çekoslo
,•ak mülki tanıanılığıııın ınüdafii 
olarak ileri atılıp da Almanya ile 
karşıla~nıaktan bir fayda ~ık.mı • 
yacağını anlamı tır. Çekoslovak 
kalesi düştükten sonra. kuvvetli 
bir Polonya ve Mararistan mey • 
dana getirerek. Alman)·anın şar

ka doğru geni ]emesine karşı bir 
Polonya, Macaristan ve Yugoslav· 
Ja bloku teşkil etmek 'iy-asetini 
takib etmektedir. Diişüncesi ne 

olursa olsun, her halde )ltı wlini 
Münih'de PolonJanın ve )laca • 
ristanın hakları üzerinde L<oırar et
miş ve bu nıeseleler üzerinde an .. 
laşmıya bir madde ilıi\'e ettir • 

mi~tir. Münih anlaşması Japılır 

yapılmaz. Polonya Çekoslovak -
)·aya bir ültimatom tevdi ederek 
Te~eo nııntakasmm ilhakını iste
miştir. Dün gezetelerde çıkan ha• 
bere göre de Çf'koslo\'ak hiikıi -

mcti, •enternasyonal ,·aziytin 
ınüskülitını 'e ~lünih anlıı ına -
"odan doğan hadiselerin zarure
tini göz önüne alarak Polonya • 
nın teklifini kabul etmiştir.• E\·
vclki gündcnberi Polonya asker • 

lcri Te~en'i i ,gale başlamı~lardır. 
Teşen mıntnkası. geni~ değil • 

dir. Fakat Bohumin "e Kavin'i d• 
ihtiva eden bu ınıntaka çok zen
gin kömür havzasıdır. Binaena -
leyh endüstri bakımından büyük 
ehemmiyeti haizdir. Gerçi Polon
ya bu nımtakayı ilhak etmekle a
zıeık geniıliyor ve zenıin komllr 
havzasını ele ı:cçiriyor. Fakat ya• 
kın veya uzak bir i !ikbalde Al -
manya ile arastnda ihtiliifa mev .. 

{Devamı 6 ıneı sahifede) 



15 inci yıl hazırlığı 
Mektebi er de bu mut ıu günü kutlu

lamak için bugünden itibaren 
ha zırl ı ğa b aşlanıyor 

Ankara 3 (Hususi muhabiri -

mizden) - Kültür Bakanlığı 
Cumhuriyetin on beşinci yıldö

nümünün yurdun her tarafında 

bulunan ilk, orta ve yüksek ted • 
risat mekteblerinde parlak bir su

rette kutlulanmasını temin için 
hazırlıklarını ikmal etmek üzere

dir. Bütün mektebler bu mes'ud 
ve taı·ihi günde hazırlıklı bulun

mak için şimdiden çalışınıya baş
hyacaklardır. 

Bayramdan önce birkaç gün 
mekteblerde verilecek konferans. 

:arda Atatürkün hayatı ve istik

W mücadelesile cumhuriyetin te

sisinde ve Türk inkılabının bütün 
safhalarında Büyük Önderliği te

barüz ettirilecek, Türk inkılabının 
muhtelif cepheleri İmparatorluk 

devrindeki va,:iyetiyle mukayese 

edilerek canlandırılacaktır. Orta 
t edrisat teknik ve ertik okulları 

tarafından Cumhuriyet ve İnkılab 
mevzuları üzerinde milli ve vata
ni bir piyes temsil edilecektir. 

Okullar Cumhuriyet bayranu _ 

na kadar baştan aşağıya kadar 
süslenecek ve duvarlara ve diğer 
yerlere v"ecizeler asılacaktır. 
Diğer taraftan Kültür Bakan _ 

hğı on beşinci Cumhuriyet bay. 

ramına gelecek izciler için hazır

hklar yapmaktadır. Bu yıl Yurdun 
hallimer tarafında bulunan liseve mu-

mekteblerile Edirne t-'-
K , ' ..... ıu.ı., 

onya san at okullarından 48 er 

kişilik birer izci grupu gelecek
tir. Vilayetlerden gelecek olan iz-

~erin sayısı 1824 olarak tesbit e

~tir .Ankara okullarından iş
tır~ ~ecek izcilerle birlikte on 
beşıncı yıldönümü.ıı.de yapılacak 
Beçidresminde bulunacak lzcile • 

rin s~y~ı 2750 ye baliğ olacaktır. 
Şehrunıze ~8 kişilik bir izci takı-

mı ile iştirak edecek olan l!Seler 

Adana, Balıkesir, Edirne, Eskişe
hir, Erzurum, Sıvas, Afyon, An

talya, Bursa, Diyarbakır, G~ata

saray ve Haydarpaşa, İstanbul Ka

bataş, P ertevniyal, Vefa, Gazi -

antep, İzmir, Kastamonu, Konya, 
K ütahya, Malatya, Samsun, Yoz-

gat, Trabzon ve Kars liselerile 

muallim mektebleri de Adana, 

Balıkesir, Edirne, Erzurum, İstan
bul erkek muallim mektebleri ve 

İzmir ticaret lisesidir. 

Kars ve Erzurumdan gelecek 

izciler Trabzonda, Edirneden ge

lecek izciler de İstanbulda misa

fir edilecekler ve yerlerinin ha -
zırlanmasile kültür direktörleri 

alakadar olacaklardır. 

Bütün izciler Ankarada mera -

simle karşılanacaklardır. Şehri -

mize getirilecek olan izci genç -

ler, tercihan Ankarayı hiç görme

miş olanlar arasından seçilecek -

tir. Kız izcilere gelince, bunlar -

dan yalnız Ankarada olanlar ge
çid reşınine iştirak edebilecek 

vilayetlerden kız izci getirilmi -

yecektir. Hususi liseler Bakanh

ğın tesbit etmiş olduğu esaslara 

riayet etmek şartile Ankaraya 

izci getirebileceklerdir. 

Geçid resmine ve törene iştirak 
edecek vilayet ve kazalardaki o

kul talebesi esaslı bir surette ye
tiştirilecektir. 

Bütün talebeye okulun açıldığı 
günden itibaren her gün son ders

ten sonra bir iki saat merasim ha
z;rlık talimleri yaıAırılacaktır. 
Hasılı bütün gençlik, 3\ <..,n ken -
disine emanet edilecek 21an. Cum
huriyetin bu yıldönümürıü kendi-

sine layık olan bir şekilde kut -
lulayacaktır. 

KO ÇOK HABERLER ..,- .... .._ ... _, ___________ _ 
* Zonguldaktan İzmire git _ t -

mekte olan Türk şilepçilik . _ arafından linç edilmek istenilmiş 
ketinin Galata vapuru Mid: a- polis; şefi güçlükle halkın elin • 
Ç';1<1arında karanlıkta Kum yüklü den kurtarabilmiştir. 
bır ~um motörünü batırmış, için- * Makara iplikleri noksan gö-
dekiler kurtulmuştur. rülmek tedir. Buna teşebbüs eden * Maruf beynelmilel musikişi- suçlular mahkemeye verilmek _ 
naslardan İtalyalı Toskanini Mi- tedir. 
lanoda hükılmetin eınrile nezaret * Hariciye Umumi Katibi Nu-
altına alınmıştır. man Menemencioğluna dün bir 

* Nev ktak' ameliyat yapılmıştır. 

Ressamlar 
Dönüyor 
Yurd tetkikleri 
bitmek üzere 

Memleketimizde milli ve ma -

halli mevzular üzerinde etüdler 

yapmak üzere C. H. Partisi Ge -

nel Sekreterliğince muhtelif ının

takalara gönderilmiş olan ressam

larımız tetkiklerini ikmal ederek 

şehrimize dönmeğe başlamışlardır. 

Ezcümle Gaziayıntaba gönde -

rilmiş olan Güzel San'atlar Aka

demisi Profesörlerinden Duran 

buraya gelmiştir. Mumaileyh Ga

ziAyıntabda 25 gün kadar kalmış 

ve 10 tablo yapmıştır. 

Bu meyanda Gaziayıntab m ü -

dafaasındaki çete kıyafetile meş

hur nalband Hasan Çavuşun port

resi de muvaffak bir şekilde ya

pılmıştır. 

Kimlerin parmak 
İzleri alınacak --Dahiliyenin yeni bir 

kararı 

Memleketimizde oturan ecnebi 

tebaahlardan Türkiye Cumhuri -

yeti tabiiyetine geçmek istiyen -

lerin sabıkalarını tetkik etmek i

çin verecekİeri dilekçe üzerine 

parmak izleri alınmakta idi. 

Ayni zamanda memleketimize 

pasaportsuz ve kaçak olarak ge -

!enlerin de parmak izlerile fotoğ

raflarının alınması usul ittihaz o

lunmuştu. 

Dahiliye Vekaletinden dün Vi

layete gönderilen bir emirle bu 

gibilerin Türk ırk ve harsından 

olanların muhacir sıiatile mem -

lekete gelenlerin parmak izlerinin 

alınmasına lüzum olmadığı bildi

rilmiştir. 

Hava taarruzlarından 
korunma cemiye t i 

Hava taarruzlarından korun -

1 

ma cemiyeti namile büyük şehir
lerimizde birer cemiyet kurula -
cağını yazmıştık . 

Bu cemıyetin şehrimizde de te
şekkül etmesi kararlaştırılmıştır. 
Bunun için yakında faaliyete ge
çilecektir. 

lif ı~ .7 ;u~rı -~, ,·:J-:-1 
1 

Şaban Eylül 
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-yor ı nazi şefi halk 
-

KALBE 
GiREN 

HIRSIZ 

* Şehrimiz gümrüklerinde ça-
11 

lışan 754 memurdan 200 memura 
fevkalade gayretlerine binaen ik
ramiyeleri verilmiştir. Vaklllir Vıı" tl Eıul 

Senenin en orijinal romanı nı 
S<ı ı Telgrarda okuyacaksı ııı ! 

_J 

* 15 inci yıl bayramında elek
trik idaresi hususi ve tenzilatlı 
bir tarife tatbik edecektir. 

SON TELGRArm Yuua: M. Sami KARA.YEL 
Tarlht tefrikuı No. 114 

Efe'!d i m iz; Dilşadı oİduğu gibi getir· 
dnu ?. Sırtında bir tü lden başka 

bir f ey y 0 k. 
Arzıniyaz bunca senelik hayatı 

içinde dendisinin ınat güzele 0 • 

lan daimi meyli gibi bir meyil 
gormemışti. 

r'akat; dogru idi. Bu kız, ken
disi gibi zeki, şuh ve cinsi cazi

' beyi nei inde toplamış bir insan
dı. Hatta , kendinden daha başka 

I' ve cazibeli varlıkları dahi vardı. 
Sonra da; daha çok genç idi. Mat 
rengı; dolgun ve yeriııde kalça -
!arı .. · İnce beli, şahane gözleri 

ayn ayrı birer varlık taşıyordu. 
Fakat; yeni iki dilber kafkas 

kızı da yabana atılır şeylerden 
değildi. Onlar da birer oya gibi 
dilberlerdi. Bakalım; "fendisi bu 
güzeller üzerinde duracak mıydı? 

Her halde; öyle kolay kolay yan 
çizemiyecckti. Bu dilberlerde de 
mat güzele taş çıkaracak varlık
lar vardı. Çeşmiab; zannına ka -
lırsa mat güzelin yerine kalın o
labilirdL Bu kızın; endamı, bil -

sa. d. 

5 58 

12 03 

15 19 

17 46 

19 18 

4 21 
~ 

hassa· hamamda yıkanırken teo· 
kik ettiği vücudü, Dilşaddan dahi 

1 

güzeldi. Lekesiz; duru pembe be
yaz bir tene malikti. Beli, kalça
lar, oylukları, baldırları feyka -
lade mütenasib ve mevzun idi. 
Gösü, ve karnı yalnız, erkeklerin 
değil, kadınları bile meftun kıla

bilirdi. 
Hele bakalım, bu akşam ne o

lacaktı? .. Fakat; bütün bu. çengi 
çığaneden kendi mahrum kalma
malı idi. Buna tahammül edemez

di. 
Arzıniyaz; bütün bu düşünce -

!eri kafasında sıravari işlerken bir 
yandan da efendisinden aldığı em
ri yerine getirmek üzere mat gü
zelin bulunduğu odaya girdi. 

Mat güzel; yalnız bulunduğu 
odanın tuvalet masasının başına 
geçmiş kendisine çeki düzen ve
yordu. Çırçıplak vücudünün üs -
tün ince tülden bir rop giymiş, u
zun ve kıvrık saç !arını fildişi ta
rakla tarayarak kabartıyordu. 

483,208· 
Lira 
Harcandı 

-·· ,,._. 
Yeniden 2,158 

y.ı:ı pılacak 

ev 

Kırşehir zelzele mıntakasında, 

Kızılay merkezi, imar faaliyetine 
hararetli bir surette devam et -

mektedir. İhzar edilen programa 
göre, yeniden 2158 ev inşa edile

cektir. Bu inşaatın malzemesi ta
mamen hazırlanmış ve depo edil
miştir. 

Şimdiye kadar inşa edilen ve 
bitmek üzere olan evler in sayısı 

bini bulmuştur. 
Bundan maada müteferrik yer

lerde yeni köyler kurulacaktır. 

Tutulan hesablara nazaran, in

şaat işine Kızılayın şimdiye ka -

dar harcadığı paranın yekiınu 
483.208 lirayı bulmuştur. 

Bağ 

Eğlenceleri 
Karagümrük yoksulları koruma 

kurumu tarafından 9/10/938 pa

zar günü sabahtan akşama kadar 
Topkapı dışında Bay Remzinin 

bağında bir üzüm günü ve eğlen

cesi tertip edilmiştir. Yoksullar 
menfaatine tertib edilen bu eğ
lenceye halkın seve seve iştirak 

edeceğini ve eğlence, neş'e dolu 

bir gün ge~·ireceğini tahmin edi
yoruz. 

Türk ltalya 
Ticaret müzakereleri _ ... ,. ·-

Heyetler bu akşam 
Ankara ya gidh1 or;ar 
Bır aya yakın bir zamaııdan -

beri Tophane kasrında müzakere

ler yapmakta olan ve yeni bir 

Tiırk - İtalyan tıcaret muahe -
desi yapmaga çalışan Türk ve İ

talYan heyetlerinin bundan sonra . . . 
mesailerine Ankarada devam et

meleri kararlaştırılmıştır. 

İki heyet de bu akşamki eks

presle Ankaraya gideceklerdir. 

Ist3 nbulun kurtuluşu 
Eminönü Halkevinden: 

(İstanbulun kurtuluşu) yıldö-

numü 6/10/938 perşembe gunü 

:.aat (20) de Evım1'in Cağaloğlun 

daki salonunda aşağıya çıkarılan 
program gibı kutlanacaktır. Bu 

mutlu tôrene iştirak etmek isti -
yen yurttaşların giriş kartlarını 

her gün saat (14) den (18) e ka

dar Ev bürosundan almaları rica 
olunur. 

Program: 

1- Ön söz; E\ başkanı Ag:ih 
Sırrı Levend tarafından . 

2- Söylev· Evımız üyelcrınden 
~·tüzcyyen Sovay tarafından. 

3-- Söyle\· E,·imı. üyelerin
den Sevim Levend tarafından. 

4-- Gösteri\; Gösterit şubemiz 

Dolgun ve gLımrah saçları bir fa
nus gibi güzel kalçalarını renkli
yerck mevzun baldırlnrına kadar 
dökülüyordu. Ustasının içeri gir
diğim görür görm<z, cllerile göğ
sünü ve o mahrC"m yerlerini örte
rek utanmış bir hal ve tavırla 
ihtiram vazıyctı alıp durdu. 
Arzınıyaz güzel gözlerini Dil -

şada dikerek 
- Kız bu ne hal? 
- .... .. 
- Hek, söyle ne hazırlık bu?.. 
- .. .... 
Dilşad: ustası soylendikçe uta

nıyor, kııarıyor, önüne bakarak 
pembe dudaklarını; inci gibi diş
leri arasına alarak sinirinden ısı
rıyordu. 

Arzıniyaz, Dilşadın bu halini 
tekrar, tekrar gözden geçirdi. Cid
den; harıkuliıde güzel bir kmlı. 
Siyah tül mat vücudüne o kadar 
yaraşmış, tenine o derece giıZ<'l 

ve akla gelmez bir renk ve cazibe 
vermiştı ki, bu mt\-r.U<!i~·<'t karşı· 

3-S ON T ELG R AF-4 ı ri Te"i" ı 0~s 

Iktısadi meseleler 

Yumurta ihracatı
mız ne vaziyettedir 
Dahili ist~hlak da azalmış 
Bunun sebebleri arasında havaların 
fazla sıcak gitmesi ve hariç memle· 
ketle~in ihracatımıza muayyen kayıd 

ve tartlar k_oymasıdır. 
Yumurta ihracatımızda, son 

birkaç seneden beri bir durgun
luk göze çarpmaktadır. Gerek bu 

n:.zıyeti ve gerek dahili istihlakin 
a;·::ı'Lmasının bu sene havaların 

pek fazla sıcak gitmesinden ile
ri geldiği iddia edilmektedir. 

Jlalhuki, şüphesiz, yumurtacı - 1 
lığımızdaki bu durgunluğun se-

1:.f..bı yalnız sıcaklar değildir; ha- ı 
lbuki pazarlaı·ın kapanması, yahut 

S1" kayıtlar konması gibi mühim 
srk;ııer de vardır. 

Airn:mya ile yapılan serbest ti

card mukavelesine rağmen, he -
niiı ihracatımızda göze çarpar bir 
faık hasıl olmamıştır. 

Bır m;iddet evvel, İtalya ile ya 
pdar yeni ticari anlaşmadan son 

Adli 
Sicil 
Teşi< i latı 
Emniyet Umumi Mü
dür~üğü yeni bir 
teşki l at yapıyer 

Emniyet işleri genel direktör

lüğü, yurtta işlenen suçların ilmi 

bir şekilde tetkikini. işlenen suç

ların mahiyetini temin etmek ve 

suç işliyenlerin sabıkalarını ve 

suç miktarını tesbit etmek üzere 
bir adli sicil teşkil.itı kurmayı 

kararlaştırJ?lliihr. Genel dırektör

lük bu husus hakkındaki tetkik -

!erini hayJ; ilı>rletmiştir. 

Kıtaata izin verildi 
Kışın yaklaşması dolayısıle hal 

kımızın odun ve kömür sıkıntısı 
çekmemesini temınen her taraf

ta ormanlardan odun ve kömür 
yapılması için - a~· başındanberi -
kat'iyata izin verilmesine başla

nılmıştır. 

Yalnız bu izinler zati ihtiyaçlar 
içindir. 

Diğer taraftan şehı·imizde bu 
yıl kömür sıkıntısı çekilmemesi 
için de çalışılmaktadır. 

Ezcümle havaların açması üze
rine Kandıra ve civarından mü -
him miktarda kayıklarla kömür 
gelmeğe başlamıştır. 

YAKINDA 
En güzel edebi roman 

Son Te lgrafta 

sında Sultan Azizin y0rln:ir•n oy- J 
namamasına imld'l }Ohtu. 

Küçük ve iki taı-afa ayrık göğ
sünün pembe uçları, şehvetten bi 
rer Büton gibi siyah tül robu de
lercesine sivrilmiş, dolgun kasık
larının üstünü aynalayan karnı, 
mızraba gelen bir yay gibi geril
mişti. 

Arz Niyaz, bu kızla kolay, ko
lay başa çıkılamıyacağı bir kere 
daha tereddütlerini silerek anla
mıştı. Bir an için duraladıktan 

sonra; dışarda şunları söyledi : 
- Efendimiz, seni istiyor .. . 

Haydi düş önüme!. 
Rişar1 bt'. emir üzerine ustasına 

mukabele etti: 
- Müsaade buyurursanız, kı • 

yafetimi değiştireyim ... 
- Yok, İstemez. .. Bu haline di 

yccck yok ... 
- Ustam; belki efendimiz arzu 

etmezler... İradei şahaneye mu
halif hareket işlemiş olmayayım. 

- Havır: dedim ya ... Bu hali-

" yumu•ta ticaretimizde. daha 
faydalı neticeler elde edileceği u
mulmaktadır. 

Bartın yumurta piyasasında da 

ayni durgunluk vardır. Bu yaz, 
sıcaklar dolayısile şehrimfae kafi 

derecede ihracat yapamıyan Bar

tın yumurtacıları geçen ve evveli 
si senelere nazaran mühim fark-

lar olduğunu söylemektedirler. 
Hatta ge<;en hafta alış fiyatından 

oaha düşük olarak mal gönder
mişlerdir. 

Birkaç senedir mutemadiyen 

düşmekte olan yumurta ticareti
mizin, İtalya ile yapılan ticari an 

laşmamızdan sonra, hır an evvel 
normal bir vaziyete girmesi'kuv

vetli bir ümitle beklenilmektedir. 

• 

ihracat 
Müesseselerinin 
Kontrolü 
Bazı kimsele rin vesi
ka ~ arı istirda t edildi 
İktısad Vekaleti mmeleketimiz

den harice ihracat ) apanları sıkı 
tir kontrola tabi tutmaktadır. 

Bunlardan bazılarının malları
mızın harıçteki ıtibarını kötüli

yecek ~ekilde hareket etmeleri bu 
kontrolün şiddetınde amil ol -
muştur. 

AJdığımız malümata göre bu 
kere Samsun ve diger şelı~i -

mizde bulunan 2 şirketin ihracat 
vesikası bu kabil yolsuz hareket
lerinden dolayı geri alınmışhr. 

Ayrıca Fethiye, Mersin ve Gi
resunda da 3 tüccarın vesikası ip

tal olunmuştur. Bunlar da bade
ma memleketimizdPn ihracat ya
pamıyacaklardır. 

Keyfiyet dün şehrimizdekı ala
kadarlara tebliğ olunmuştur . 

Tran1vay k amy0n 
müsademesi 

Vatman Refiğin idaresindeki 
235 numaralı tramvay ile şoför 
İhsanın idaresindeki 4169 numa

ralı kamyon Beşıktaşta çarpışa

rak her ikisi de hasar:ı uğramış
lardır 

Para yüzünden 
Be~·ozıtla Çadırcılar caddt>sınde 

oturan Sadık isminde biri para 

meselesinden çıkan kavga netice
sinde ayni caddede oturan Meh

met Ali ısminde birinı başından 
yaralamı~tır. 

--- --· ... --
ne hiç dokunma ... 

- Ustam; ayaklarını öpeyim. 
iradesız ; sellemcselfım, efendimi
zin huzurlarına bu vaziyette gi
dilir mi'. 

- Kız: bana, akıl mı oğrctıyor 
sun' .. Haydi düş önüme diyo
rum sana .. 

Zavallı Dilşad; ustasından aldı

ğı emri icra etti. Fakat; kalbı çar
pıyordu. Hi~; Padi~ahın karşısın 

na; böyle üryan bir halde gidilir 
miydi? 

Odalar. zaten biribirine ge~me 
kapılardan mürekkep olduğundan 
Dilşad; dışarıya çıkmadan kapı
dan kapıya Padişahın bulundu
ğu odanın kapısına kadar geldi. 

Odaya evvela Arzı Niyaz gir
di, Sultan Aziz; ustasının yalnız 
geldiğini görünce sordu: 

- Nerede Dilşad? 
Dilşad; kapının ardında hey1>

canından tirtir titriyordu. 
Arzı Niyaz cevap V<'rdı 

- Dera1nı t'IJr -

l\IAHM:UD YESARi 

Pazarlıksız. sa.tıs~ bu gidişle yı
lan hikayc,;i olarak gibi. 

Pazarlıksız satışın en hnraretli: 
tarafdarlarından idim. Bu usulü 
beğendiğimi, tatbilunı can -e gö
nülden beklediğinıi. birkar ~ a. 
zın1da da sö~·lemiştin_1 Paıarlık

sız satış tatbik edilmef:c ba<lan· 
dı başlandı anıma. ben. hıında hal• 
kın lehine bir hal göremedim. E· 
v et, bütün dükkanlard" etiketler 
var Fakat bu etiketler bir~r fa
ciadll'. 

Terlik almak istiyordum, bir
kaç dükkanın camekanına bak
tıın. Elli, nihayet y·etmiş be~ ku
ru lok terlik yüz kuru~a. Eı.kideu 
y iiz kuruşa alabileceğ imiz terlik 
de yüz elli, hatta iki yüz kuru~a. 
Bu, dükkfıncının insafına kalmış 

bir şey. 

Ham giizel. Dola~ırkl'n yolum, 
Çukurcuınaya düşmüştü. Zemini 
basık, nıağara gibi karanlık bir 
kunduracı dükkan ı . Camekanda
ki iskarpinlerin etiketlerine göz 
gezdird' n . En ucuzu dört l iradan 
başlıyor; alt~ yedi liraya kadar 
da çıkıyor. . 

İskarpinler, tam ka\'af ~i. Bel· 
k i derileri, kösclcleri iyidir, sağ
lamdır. Gel gelelim, öyle sakil, 
han tal, biçimsiz şeyler k i bedava 
\ ·erseler , giymezsiniz. 

Birkaç gün evvel üzerlerindı. 
yüz doksan, iki yüz, iki yüz )·et .. 
miş beş kuruş etiketler i duran 
gömlekler de, kravatlar da, şim
di iki yüz doksan, dört )·üz, beş 
yüz elli rakamları sırıtıyor. 

Eğer bunun önüne geçilmezse, 
halk, çok ziyan edecektir. Bütün 
ağlamalarına rağm.,n, esnaf dai
ma kazanıyor. Halkın zararına, 
daha fazla kazanması, doğru ol 
nıa>a gerek. 

Mahmud y.,,,ari 

Düşkünlerevi kreş 
mütehassıslığı 

Kıymetli çocuk doktorlannuz 
dan Balıkesir doğum ve çoculı 

bakıme\·i çocuk hastalıkları mü· 
tehassısı Doktor Ahmet Akko • 
yunlu, düşkünlerevi kreş mütehaı 
sıslığına tayin edilmiş ve vazife
sine başlamıştır. Muva!fakiyetleı 
dileriz. 

Birimizin derdi 
Hepimizin derdi 

6ıncı Şube 
Müdürlüğünün 
takdire değer I 
bir hareketi 

Rami otobüslerinde cereyan 
eden bir hadiseden müteessir 
olup da matbaamıza bir mck -
tuh göndererek şiklıyetıni bil
diren okuyucumuz Eyüb ma
halle mümessili (İsmail Berk) 

in bu şikayeıini 2 teşrin tarıhli 
nüshamızda neşredek alakadar
ların dikkat nazarları na kon
muştu. 

!\1ezkur yazıda Slrkecı ile 
Ram" arasında işliycn 3372 nu
maralı otobüsten. mektub sa
hibile daha bir iki kışı (bu oto
büs Rami yolcularına mı.ınha

sır olduğu i ·ın Edirnekapı yol

cularını alamaz) gıbı mun:ı -
ka~ayı mucıb olan. hıktçının 

bir ihtarile w zorla ındirilmı.ş

krdi. Bu hactısenın razetemiı
~ ne rinden kısa bir ..,... et 
sonra seyrüsefer 6 ıncı •ube 
rnüdurluğıirun işe vnzınd ede 
rek, bıletçinin cc"'1landırılr.ası 
dolayısilr, okuyuctımuzı."l bi -
ze gönd<'rdiili ikınci hır mek • 

tuhda Cı.mhuriyc·t ~ kiı r'L -
tımizin kıymetlı v< de N!ı 
mcmurlartt'l ghs:t•rdıklerı 

alakaya 1'1"\İll,ş<'kk•r "' ıı ır -
nettar kaldıgı ırı "ıldı ıl -

mesi husu..:::unL gazctcmız.1n 

t._1va5sutunu nla etrr cktE d , 
Son Telgraf. 6 r uh r ,. -

dürluoünün bır halk ş k 
tini derral n.•·-ı dıı;ka• a -
lınmasından me 'lUn ı;.cık. 

Bunµn l-l!' im d ı '< rı. ıze kr
nek olr .asırı d.leri• 
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Almanya müstemleke IKAYE 
. . k' ıstıyece ..• 

Volga 
altında 

Petrol 
borusu 

Saadetimi yıkan •• goz 
Yazan: S edat Nazmi AKPINAR 

Eğer Avrupada istediği başka yer yoksa Afrikadaki 
eski müstemlekeleri geri almak fikri daima vardır!. 

Dört devlet misakı aktedilince artık Avrupanın ve dünyanın işl eri 
İngiltere, Fransa, Almanya ve ltalya· arasında verilecek 

kararhıra bağlı elacak demektir 
Görünüş öyle gösteriyor: Rusya 

haric kalmak üzere dört devlet a
rasında bir misak aktedilecek. Fa
kat dörtier misakına doğn: gıdil
yorsa daha evvel halledilecek me
seleler vardır. Her Hitler son nu
tuklarında Çekoslovakyadaki Al
manlar da Almanya ile birleştik
ten sonra Almanyanın Avrupada 
toprak hususunda istiyeceği kal
mıyacağını söyledi. Bundan ise 

Alman ekalliyeti bulunan başka 
komşular artık endişe etmesinler 
manası çıkıyordu. Fakat Avrupa
da toprak davası kalmıyacağı ka
bul edilse bile Avrupa haricinde 
müstemleke istemek imkanı da 
kalkıyor rıluydu? İngiliz Başve · 
kilinin ilk defa olarak Her hitler 
ile görüşmeğe gittiği sıralarda 

•Son Telgraf• ın sütunlarında İn
giltere ile Almanya arasında u -

mum bir aJ1laşma mevzuu bahso
lacağı yazılmıştı. Bunu bir kEha
net eseri olarak istikbali keşfet
mek diye saymağa lüzoım var mı?. 
Daha geçen senenin sonbaharın -
da politika aleminde çıkan riva -

yetlerle İngiltere ile İtalya ara -
sında bu senenin ilkbaharında 

lrnzalanıın anlaşma üzerine ortada 
dönmüş olan şayiaları hatırlayın
ca bugünün meselelerini birh 

da İspanya işlerinden elini çek -
mesi. 

Bu suretle İspanyada General 
Frankoya yardımcı olarak İtalya 
kalmış olacak. 

Çekoslovakya işi de harbe ka
dar vardırılınaksızın Almanyanın 
istediği şekilde halledilecek. Fa
kat İngiliz gazetelerinin neşriya -
tından vakit vakit anlaşılan diğer 
iki nokta daha vardı: Fransanın 
endişelerine nihayet vermek, 
Fransayı temin etmek için Alman
ya tarafından daha evvel bozul
muş olan Lokarno misakı yerine 
başka bir misak akdetmek. Al -
manya taahhüd etsin ki Fransa
ya kndi tarafından hiçbir taarruz 
olacak değildir diye. Buna İngil -
tere de, İtalya da iştirak edecek·=. bJl dört devlet birbirlerine 
dd<u..mamağı muhakkak surette 
ahdedecekler. Buböyle olunca İn
giltere de Almanlar tarafından 

bir hava taarruzuna uğramaktan 
emin olacaktır. 

geliyor: Geçen sene yazın iktidar 
mevkiine gelmiş olan şimdıki İn
giliz Başvekilınin faal bir surette 
takib edecegı harici politikanın 

en mühim bir hedefi dP dörtler 
misakı J<luğu daha cı zamanlar 
söyler. t ı. 

Dörtler misakı bahsi pek de 
yenı değildir. İtalya Başvekili de 
artık Milletler Cemiyetinin lü -
zumsuzluğunu ileri sürdükçe bü
yük devletler arasında bir misak 
aktedilerek Avrupa işlerinin Ce
nevrede Milletler Cemiyetinde 
değil, dört devlet arasında halle -
dilmesi rnzım geleceğini müda -
faa etmu. rı kalmamıştı. Bu 
usul eski bir uuveli muazzama 
tarzıdır. Büyük devletlerin birle
şerek küçükler hakkında verdik -
!eri karara herkes itaat etsin fik
ri!.. Milletler Cemiyetinin büyük 
küçük her devleti müsavi sayan 
esasına uymadığı için Milletler 

(Devamı 7 inci sahifede) 

Astrakan'da Volga nehrinin iki 
sahili arasında petrol nakliyatı i
çin su altı ferşiyatına başlanmış
tır. Ekonomi bakımından ehem
miyeti olan bu borunun ilk iki 
parçası Volga nehrinin dibine 
yerleştirilmiştir. Bu yerleştirilen 
boruların her birinin uzunluğu 

1300 metredir. 

Dünyanın en 
Talihli 
Vapuru 

Hiç şüphesiz İngiliz ticaret filo
suna mensub (Kayser Hindi}, ya
ni (Hind İmparatoru} adlı vapur
dur. 

Bu vapur, ufak bir arızaya uğ
l'amadan dünya deni···eri ,. - ' iki 
milyon kilometreden 
yapmıştır. 

1 iverpoldan Nevyorka giderken 
.. : 'ört saat ıçinde yirmi beş -

ten fazla Aysberge buz dağlarına 
tesadüf ettiği olmuştur. ve bun
ların birine çarpmıyarak araların
dan sıyrılıp geçmiştir. 

Yirmi beş yaşına giren bu emek
tar vapur geçenlerde kadro ha
rici edilmiş ve bozulmuştur. 

Bir boğa 
Bir kızcağızı 
Boynuzladı 

Beylerbeyinde Salahaddin in 
köşkünde oturan inekçi Osmanın 
boğası köşkün avlusunda bir iş 

ile meşgul olan 14 yaşındaki kızı 
Saimenin üzerine hücum ederek 
kızcağızı boynuzlarile muhtelif 
yerlerinden ağır surette yarala -
mıştır. Güçhal ile kurtarılabilen 
Saime Haydarpaşa nümune has
tanesine kaldırılmıştır. 

B aharın vücudlan ılıklaş

tırdığı bir gündii. Sema, 
bu muazzam mavi kubbe ka -
inalı örtmüştü. Köşkün envai 
renklerle süslenmiş çiçekli bahçe
sini pembe çiçekleri ile badem a-

ğaçları bir kat daha güzelleştiri
yordu. Çiçek kümelerini mun
tazam şekillerle bölen çakıl taşlı 
yolda yürüyorlardı. 

Genç kız ama gencin koluna 
girmiş, yürümesine yardım edi
yordu. Bahçenin yüksekce bir ye
rindeki çam ağaçlarının gölgele
diği kanapeli yere geldikleri za
man genç ama derin birkaç nefes 
aldı: 

- Leman, dedi.. çamların al -
tındayız, değil mi? 

Genç kız başını ağır ağır yer-
den kaldırdı. Gözlerile amayı 
süzdü: 

- Evet, dedi.. çamların altın

dayız .. 

le boyanan mavilığine doya doya 
bakardım. Genç kalbimin ilk aşk 
çırpıntıları ile muhayyilemde ya
rattığım hayal kızını onun için
debulurdum. Sevdiğim hayal 
grupla kaybolur, ben de benli-

ğiınde kalan hatıraları ile döner, 
ertesi günkü grubu, onu görmek 
için beklerdim... Fakat şimdi: 
Marmaranın ufkunda gördüğüm 
hayali değil, bana onu gösteren 
tabite hasretim.. Leman tabiat.. 
ah bu varlığın güzelliğini, bü
yüklüğünü takdir için insanın 

sonradan kör omlası lazım imiş. 
Bunu şimdi o kadar iyi anlıyo

rum ki .. ; 
O ka.'- .' bedbahtım ki Leman!. 

Böyle her taraf birbirinden e
min olu ,; .~ n sonra kalıyor diğer 
mühim hır mesele: Silahlanmak 
için bugünkü günde milyarlar sar
fedilmekte, her memleket kendi 

Yapışık ikizler 
- Leman, bilsen bana küçük

lüğümde bir yuva gibi gelen bu 
çamlıkta ne tatlı hatıralarım 

vardır. Ah!.. O vakitler gözlerim 
görürdü.. buradan Marmaranın 

her grupta başka başka renkler-

Bilm•!\ r yeryüzünde benim ka
dar ta).ınsiz bir insan mevcud 
mudur? Ben de gencim, ben de 
hayatın saadet denilen mefhu
mundan biraz olsıın koparıp al
mak isterdım. Ve belki de buna 
biraz hakkım da var, değil mi 
Leman?. Ah bu gözler hayatımı 
yıllarca zindan azabı içinde ge 
çirtti bana. Ve dah. m bilir ne 
kadar seneler, ıztırab çektirecek?. 
Leman hayat o büyük hakikat o 

emniyeti için kuvvetlendikçe kuv-ı Biri u y urken Öf od ki u _quyaml.lJOT 
vetlenmekten başka r:are göreme· - Saray Sin~masında 

eklemek kolaylaşmaktadır. 

mektedir. Fak:ıt dört büyük dev- • Moskovada Gorki Tecrübevl 
!et arasında böyle bir emniyet te-I Tababet Enstitüsü, geçen sene 
sis edilirse artık silahlanması için Moskova doğum evlerinden birin-
bu kadar ırıasra!a ne lüzum var"? de doğan birbirine yapışık iki kü-
Onun için silahlanma yarışını çük kız kardeş üzerinde çok enle-
durdurmak cihetine gidilecek. resan tedkiklere devam etmekte-

Bununla beraber bu iş öyle ko- dir. 
!ay kolay kararlaştırılabilecek gi- Bu yapışık ikizlerin iki başı, 

bi olmadığından şimdilik en ha - dört kolu, fakat omuzdan itiba-
tıra gelen cihet Almanya ile İn- ren bir tek vücudü vardır. Bu i-
giltere arasında bir hava nrl!;akı kizler, 7 aylık olmuşlardır, mü-
akdetmek olacağı söyleniyordu. kemmel yemekte, kilo almakta, 
Bu misak aktedilince silahları a- etraflarında olan bitene alakadar 

İngiltere ile Almanya arasınci.ı 
umumi bir anlaşma olacağı bu 
yolda ayni sütunlarda yaztlırken 

bunun İngiliz mehafil ve matbu
atında az çok açık bir surette mev
zuu bahsolduğu günlerdi. İngil -
tere ile Almanya arasında umu

mi bir anlaşmaya varmak için ne 
lazımdı?. Çekoslovakya işinde İn
~ılterenin Avrupa sulhunu ko -
rurkcn Almanyanın istediğini na
zarı dikkate alması, Almanyanın 

zaltmak için ileride gelecek mü
zakerelere başlangıç olacaktır; 

deniyor. İngiltere ile Almanya a
rasındaki umumi anlaşmanın he
defleri bu olmıyacağı ne vakitten
beri söylenmektedir. Fakat bu ba
histe biraz daha durmak lazım 

olmakta ve gülmektedır. Her bi
ri, ayrı ayrı, kendi ismine cevab 
vermektedir. 

Profesör Anolıin'in idaresi al -
tında bu fevkalade acaib ikizler 
üzerinde yapılmakta devam eden 
tcdkikler, ilme çok kıymetli ele-

Dedi, bu bahsı kesti attı. Fakat Nadi bir sual 
dölıa sordu: 

- Bursada Nimetle nasıl karşılaştın?. 
Refik, bir saniye düşündü, gözlerini güneşin et

r~fmda gczdırdı. 

Ve... cevab verdi: 

-- Canım. Anlattım ya! Ben Bursada mevkuf 
olduğumu öğrenir öğrenmez, adamlarını göndermiş, 

sonra kendi gelmiş ve .. beni kurtarmış! Kurtarınca 
da mesele kalmadı. cHaydi artık istediğin yere git ... 
Benim vazifem bu kadardı ..• dedi, çekildi. Fakat, 
miıddeiumumi, o hain herif yakamı bırakmadı ki ... 
Nimete, Nimetle seyahate çıkmağa ben talib oldum~ 
Yoksa, o beni bırakıp İstanbula geliyordu! 

Bu cevab da Nadiyi düşündürdü. O da, tıpkı Re
fik gibi .. Esmer yüzünü güneşe çevirdi, siyah ve par
lak gözlerim güneşin etrafında gezdirdi ve ... serçe 

parmağını dişlerinin arasında sıkarak mırıldandı: 

- Herhalde bunda bir iş var amma ... Ne?. 
••• 

Yine ayni günün sabahı O saat, o güneş, o sa-
niyeler! ... Nadinin sualleri, Refiğin cev~bları, bu an! 

Bir yerde ııeş'en in piçlerı 

Bir yerde ıztırabın çocuklar ı . 
Bu lezad! ... 

Edebi Roman 
No. 123 

Bu ıztırab ... 
Ve .. bu neş'e! 
Dünya, bütün dünya, güneşin altı. .. Hep böyle

dir! Gülünecek, ağlanacak; kahkaha ve figan çarpı
şacak! Müvazene ... 

Daima budur! 
Bir kapı !. 

Büyük bir kapı. .. 
Zengin kapLSı ! 
Bu kapının açılışL 
Buradan çıkış! 
Ve kahkahalar ... 
S011ra. sıra .. sıra otomobillerin hareket i .. 

Ö nilmUzdek l IJ~rşembe 
akşamı 

Me vsimia ilk aşk süperfilmi olan 

Yanık 
, Gönüller 
\ Büyük aşk ve ihtiras 

~ \ Filmlerinin il~ iraesl şerefine 
• 

ver ilecek 

mantar vermiş bulunmaktadır. 

Bu arada, bilhassa, şimdiye ka -
dar münakaşa götürür mahiyeti
ni muhafaza etmiş olan uyku se
bebleri meselesinin kat'i halline 
pek ziyade yardım etmektedir. 
Uykunun, kanda hipnotoksinle
rin toplanması neticesinde geldi
ğini ileri süren hümoral nazariye
sine göre, bu ikiz çocukların dai
ma ayni zamanda uyumaları İcab 
ederdi. Halbuki, bu ikizlerden bir 
baş uyurken öteki baş uyanık kal 
maktadır. Bunun verdiği netice 
şudur: Demek ki uyku. sinir sis
teminde vukua gelen bazi vetire
lerin bir mahsalasıdır. Bu suret
le, akademi azasından Pavlov'un 
nazariyesi teeyyüd etmis bulun
ı>· aktadır. 

Gala müsameresi ı çı n ycrlc ri niıi şimdiden 
ediniz. 

teınin 

Baş rol:erde: 

JEAN GABiN ve MIREILLE BALIN 
Bir ihti ras romanı .. Eo büyük Fransız yıldızları tarafından 

bmaştırır.ı bir ııı ı!ı d e oynanmış dramatik bir mevzu 

göz 

Yazanı 
Etem izze t BENiCE 

İlk otomobilde: Bir kadın, güzel kadın, genç ka-
dın, şüh kadın! 

Ve. ıki erkek. Biri genç, biri orta yaşlı! 

Yüksek tuvaletler. 
Kadın sordu: 
- Fakat, ne kadar çok eğlendik değil mi?. 
Orta yaşlı erkek hemen cevab verdi: 
- Evet hanımefendi çok eğlendik. Maamafih 

bütün bunlar 'Nefinize oldu. 
Genç kad ınn bir tebessüm, 

Gene erk~kcle bir inhina 
Gözlenn uzanışı .. . 
iştiha.! 

Orta yaşlı, kıranta erkekte de bir dalkavuk ... 
Bir tıflı, bir .. Evet efendimci, bir .. hay haycı, bir 
emir kulu, ve .. bir yılışık edası!. 

Yine genç kadının sesi: 

- Dilşad Hanımefendi, ne kadar iyi giyin -
mişlerdi.. Doğrusu Safa Bey kendisine çok iyi 
hizmet ediyor! 

Kıranta adamın tekrar oturduğu yerde .,topla
nışı, ellerini uğUJi\uruşu, boyun kırışı, bir anda sı
rıtıp, gevşeyiveren, dişlerini meydana döken ag 
zile cevab verişi ve.. reveransları: ı 

- Hanım efendimizinki daha mükemmel değil ., 
mı .. 

İkinci otomobilde: Bir karı. . Bir koca. İkisi de 

genç. Genç kocanın suali: 
- A.. Kuzum, ben sana o hanımı sormayı 

unuttum?. 
- Hangisi o? .. 
- Hani, çok şişman .. Dehşetli şampanya içi -

yordu? . 
- Ha .. Nimet Hanımefendi! 
- Kimin nesi o?. 

- A.. A .. Tanımıyor musun bebek?. Nebile 
Hnımefendinin en yakın dostlarından biri. Çok 
zengin. Öyle para yiyor ki.. - Deva.mı 110.r -

kadar korkak ki, mes'ud olanla
rın intikamım böyle bedbahtla
rın parça parça vücudunden çı -
karıyor. Ben de seviyorum Le
man: Ne yazık ki hayatın bana 
sürmüş olduğu bu kara leke, gör
miyne gözlerim sevgimin önüne 
geçilmez maniler koyarak ıztıra
bımı tasavvur edemiyeceğin ka
dar şiddetlendiriyor. 

- Rauf niçin böyle söylüyor -
sun?. Muhakkak senin sevdiğin 

gibi seni de seven biri vardır. 

Veyahud sevecektir bir gün. Göz
lerin, onlar saadetine hiçbir za
man mani olamıyacaklar. Doktor 
gö:tlerinin açılacağını söylemedi 

. 'I 
mı .. 

- Söyledi Leman .. söyledi. Fa
kat ya açılmazsa? Hayır, hayır, 

açılmalı gözlenm. Belki o vakit, 
hayal olan şu aşkım bir gün ha
kikat olur. 

- Rauf, doktor açılacağına çol 
. ? em1n ... 

- Evet Leman .. onlar böyle a
meliyatlarda çok "mindirler ve 
bu suretle tecrübe yapacak bir 
ameliyatın canlı tecrübesini ka
çırmamak için hazan muvaffak o
lamıyacaklarında yemin bile e
derler... Ya muvaffak olamazsa, 
gözlerim ebediyen kapalı kala
cak, bugün çekmiş olduğum ıztı
rab ömrümün sonuna kadar bana 
yar olmıya çabalıyan vefasız bir 
arkadaş olacak bana .. 

Susmuşlardı. Bir müddet acı 
bir sükut her ikisini de şeklini 

kestiremedikleri, tahlil edemedik
leri meçhul bir semtte tefsiri ile 
mücadele ettirdi. R•nf· 

- Leman, dedi.. ellerini verir 
misin bana?. · 

Genç kız, heyecan'! m titreyen 
ellerini genç adamın tutuşan a
vuçlarına bıraktığı zaman vücu
dünün eriyecek kadar sıcaklaştı
ğını duydu .. 

- Leman, artık sana her şeyi 
söy liyeceğim bugün.. Şu dakika 
avuçlarıma bıraktığın ellerini e
ğer gözlerim açılırsa ömrümün 
sonuna kadar bırakır mısın ba
na?. Evet ben de seviyorum Le
man, ben de seviyor, seni seviyo
rum Leman! 

Genç kız derin, derin içini çek
ti. Gözlerini kapadı, açtığı zaman 
düşen gözyaşı genç adamın elle
rini ıslattı: 

- Ağlıyor musun Leman .. ben 
ne zavallı bir ad~mırn. bir körün 
sevgisini söylemekle bir genç ve 
güzel kızın hayatını da kendi zin
dana benziyen yaşayışı ile ortak 
yapacağını düşünmekten bile aciz 
kalıyorum. Leman! Affet beni. 

- ayır .. hayır .. Rauf, ellerine 
düşen gfr ı seni aldatıcı düşün
celere ~ U\ .<rlayıp ıztırab verme
sinler sana. R . .:ıuf. ben de seni se
viyorum .. buııa ınanman ıçin bü
tün mevcucijyetimle yemin ede -
rim, bu gözyaşları ıztırab değil 

Rauf, onlar sevinç gözyaşları. . 

* Rauf daha çok küçük iken kim-
yager olmak istiyordu. Bu mesle
ğe hevesi o kadar fazla idi ki li
sede iken görmüş olduğu tecrü
beleri evde bir daha kendi tara
fından tekrarlanmasından büyük 
bir zevk duyardı. Evin küçük lil.
boratuarında tecrübe yapıyordu. 
Dalgınlıkla kullandığı yanlış bir 
madde gözlerinin kör olmasına 
sebeb olmuştu o gün. 

Ailesi zengindi. Ne çare ki bu 
vak'adan çok az sonra annesi öl
müş ve babası da onu takib et
mişti.Kimse,;, . .J<almıstı hayatta. 
r.er adamııı perişaııtıgını komşu 

.öşkte oturan ahpapları anlamış
lar, ona yar olacak candan bir 
arkadaş arayıp bulmuşlardı.. fa
kir, fakat iyi kalbli bir kız, Le
man .. 

Daha ilk günlerinde genç a
dam bu kızı kendine pek yakın 
buldu. Aradan yıllar geç i. Rauf 
Lemanın kulaklarına 'u" tatlı 
gelen sesini duydukca acısınır. 

birazını olsun unuturdu. Le
man... Öyle tasavvur ediyordu 
ki, bu kız muhakkak güzeldi. Bu 
kadar tatlı bir sesin sahibi m u
hakkak güzel olmalı idi .. Genç a

dam muhayyilesinde genç kızın 
(Denaıa 1 had 4• \ 
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B~Ş) ~~Dil~ ~©Dil ır©l So~y~t ...... 
K b. .., .1 . ht· - Planorcusunun 

işte katil geliyor .. 
• 

asap ıçagı ı e ı ıy~rın rekoru 
bogazını kesen katıl 

intikam al~ak için geldim ve 
Sovyet planörcülerinden Ma -

karov, geçen ay içinde, iki kişilik 
bir planörle ve yanında Godovi
kov yolcu olarak bulunurken, bir 
uzun uçuş yapmış ve 19 saat 8 da
dakika havada kalmıştır. 

aldım. Artık rahatım şimdi! 

Bu karışık muammayı çözmek 
kabil olacak m ı ? Sovyetler Birliği cKosarov• 

merkezi havacılık klübü spor ko
misyonu, bu uşuşa aid vesikaları, 
enternasyonal rakor olarak tes
bit ve ilan edilmesi için, enternas
yonal havacılık federasyonuna 
bildirmeğe karar vermiştir. 

Yakışıklı katil kimdir? .. 
Fransanın Şarant - inferiyör e

yaleti ahalisi çok sakin adamlar
dır. Kavga ettikleri nadiren görü 
lür. Bütün bir sene ya bir, ya da 
iki kavga veya cinayet olur. Bu 
do, en ziyade gönül işlerinden ile 
rı gelir. Gizli ve kapaklı yeri 
yoktur. 

Fakat, beş sene evvel Uno'da 
ika olun m cinayet böyle değildir. 
Bir mLı_ırnıa halini almış ve aha 
H) i ı<'rr c n. korku içinde bırak
ll't:ı . ır 

jssr Rış. l'in on beş kılometre 
il~r~ Hde küçük ve tenha bir köy 
d..:r 1933 scnesı l\Iartın 8 inde 
oiı· ad~un, çok vahşiyane bir su
retle ,Jdün.ilmüştür. 

::;hil Riifo, seksen bır yaşında, 
çı, •·gi, l:öyün en zengin çiftlik
ler1 ~ h,n b!ri ı di. Burada yalnız 
ba~m~ oturuyordu. Ve birçok köy 
lüler gibi paralarını da yanında 
s:ı1:lıyordu. 

1~3~ scııesı Iı.lartın 9 uncu gü
nü Sfüah .>aat beş buçukta torunu 
Raymon Karto çiftliğe geldi. Kap 
brı açıktı. içeri girip te büyük 
babasını kanlar içinde, cansız ya
lar görunee dehşet içinde kaldı. 

Emil Rıffa, yatağında uzanmış 
~llerı karnının üzerinde Bo
ga kesılmışti. Katil, bıçağını 

0 
kadar_ şiddetlı kullanmıştı ki ba
şın govdeden ayrılmasına az kal 
mıştı. Ancak bir deri tutuyordu. 

Delikanlı, ihtiyarın elinde bir 
ustura tuttuğunu gördü ve kendi
ni öldürdüğüne hükmetti. Fakat 
etrafa göz gezdirince bu hükmü~ 
de yanıldığını, ve büyük babasının 
bir cinayete kurban gittiğini anla 
dı llaklk~lt'-·n. ~htiyarın boğazı
nı k:::;en chndeki ustura değildi, 
yatagın altına atılmış, kocaman 
oır bsap bıçağı idi. Sonra odada 
kı e~yalar alt üst edilmiş, dolap
lar açılmış, gözleri kırılmışı, için
dekiler yerlere atılmıştı. 
Roşel adliyesi derhal tahkika

ta başlac\ı. Zabıta ihtiyarın, sir _ 
kat kasdiyle öldürüldüğüne kana 
at getırmişti. Fakat katil aleti o
lan bıçağın kime ait olduğu anla
şılamadı, Üzerinde, parmak izleri 
de bulunamadı. 

Komşular da birşey görmemi
ler, bırşey işitmemişlerdi c· . . ınaye 

Beş sene eV\'e l öld ürülen çif tçi 

tin, ihtiyarın tanıdıklarından biri 
tarafından yapıldığı muhakkakt 
F'akat kim? ... İhtiyar, çok kimse'~ 
!erle temas etmezdi Her k t , , . · es en 
çekınırdı. Tanımadığı bir ad . ama, 
bılhassa gece vakti kapısını a m 

- .. h . ç a 
yacagı şup esızdi. Sonra, bahçe _ 
deki bekçi köpek te hiç havlama 
mıştı. Şu halde cinayet, serseri, 
veya bir yabancı tarafından ya -
pılmamıştı. 

Doktor Yongar ve Düfor tara
fından yapılan otopsi neticesin -
de cinayetin saat 22 - 24 arasında 
ika edildiği ve ihtiyarın üç bıçak 
darbesi ile öldürüldüğü tesbit e
dildi. 

. Maktulün en yakın akrabaları 
bıle zabıtayı tenvir edecek b. .. . ırşey 

soylemedıler. Kimseden şüpheleri 
yoktu. Bundan başka katilin al
tın, banknot ve tahvil olarak çal-

Resim li 
Kart postallar 

---·-· 
·PGsta idaresinin güzel 

bir teşebbüsii 

- İşte, katil geliyor! ... 

Dor caddesinde, Ege kahvesi
nin kapısından içeri giren Vieje
rar, bu sözü işitince, kime ait ol
duğunu anlamak istedi, ve başını 
geriye döndürdü, baktı. Kimseyi 

göremedi. Kahvede, her öğleden 
sonra olduğu gibi henüz kimseler 
yoktu. Yalnız üç müşteri vardı. 

Viejerarm dostları, masanın etra 

fında oturuyorlar, kupa oynuyor 
!ardı. Kendisinden başka gelen 

de yoktu. Şu halde söylenilen bu 
söz kendisine ait idi. 

Bri'nin, yavaşça sÖ\'l 
beş kelimelik cümle, arı< . 

hu 
..rı-

nın hayretini mucip olmuŞİu. Te
lef gülerek : 

- Gel bakalım, katil! ... 
(.;inaıete sahne olan çiftlik 

Ankara 3 (Hususi muhabiri -
mizden)- Posta, telgraf ve tele
fon genel direktörlüğü, cumhu -
riyet rejiminin yapıcı ve başarı
cı vasıflarını tebarüz ellirt"n ve 
feyzini gösteren kartpostallar bas 
tırmaktadır. Yurdun muhtelif ta
bii manzaralarilo abidelerini ğös
teren 30 tane olan bu kartpostal
ların tabı adedi 300.000 dir. Kart
lar üçer kuruşa satılacak ve pul
ları soğuk damga olacaktır. Kart
lar Cumhuriyet bayramında sa
tışa çıkarılacaktır. 

Dedi. Bri, sandalyeyi işaretle i
lave etti: dığı paraların mikdarıru da bilmi 

yorlardı. Binaenaleyh zabıta, ka
tili tevkife yarayacak bir malt1-
mat alamadı, ipucu yakalayama
dı. 

Aylar geçti. Tahkikattan bir ne 
tice çıkmadı. Nihayet, sorgu haki
ıni M. J ane, dosyaları kaldırıp ra 
fa koymak mecburiyetınde kaldı. 
Fakat 3 Nisan 1935 de, yani iki se 
ne sonra, on beş yaşında Fransu 
Aime adlı bir çobanın beyanatı 

meselenin yeniden mevzuu bahsol 
masına sebebiyet verdi. 

Bu delikanlı, maktulün eski hiz 
metçilerinden idi ve bizzat ken
di kayin pederi, ziraat amelelerin 
den Leon Rori'nin karısının yar
dımiyle ihtiyar çütçiyi katlettiği 
ni söylüyordu: 

- Katil aleti olan bıaağı da ka
yin pederimin elinde gi>vı'im, ben 
ce ihtiyarı öldüren Leorf -Rosi ile 
karıStndan başkası değildir. 

Zabıta karı ve kocayı derhal 
tevkif etti. İki hafta süren sorgu 
neticesinde masumiyetleri mey -
dana çıktı. Sorgu hakimi, delikan 
tının kayin pederinden intikam 
almak maksadıle iftirada bulun
duğuna kanaat getirdi. Dosyaları 
gene rafa koymaya mecbur oldu. 

Fakat, mahalli jandarma ku -
mandanı gizli gizli tahkikatına 

devam ediyordu. Nihayet geçen
lerde birini tevkif etti. Seneler
denberi unutulan bu katil mese
lesi yeniden meydana çıktı. Aca
ba bu defa muamma alledılecek 
.. ti? ... 

Beş sene sonra tevkif olunan a
dam, Jan Magniye adlı bir ko
yun tüccarıdır ve yetmiş yaşın
dadır. Evi de, cinayete sahne olan 
çiftliğin elli metre ilerisindedir .. 

Bidayette, zabıta kendisinden 
şüpelenmişti. Fakat, zabıtanın 

şüphelerini izaleye muvaffak ol
muş ve kendini kolayca kurtar
mıştı. 

Bu defa, sorgu hakiminin ye
niden kendisini tevkife karar ver
mesinin sebebi, henüz anlaşılama- ı 

mıştır. Roşel adliyesi çok ketum 
davranıyor. 

Bununla beraber, maznunun 
son zamanlarda pek çok paralar 
sarfettiği söyleniyor. Katil fıleti 

·an kasap bıçağının da kendisi
ııe ait olduğu iddia ediliyor. 

Sonra bu adarrun çok asabi, çok 
hiddetli olduğu, hatta bir yortu 
günü kendi oğluna kızarak boğ -
mak , alacağı olan 12,000 frangı 
isteyen hizmetçisini de öldürmek 
istediği de söyleniyor. Magniye -
nin bütün ailesi kendisinden şika
yetçi, bunlardan kayin pederi, 3 
bin alacağını istediği zaman Mag 
niye hiddetlenmiş : 

- Sana para değil, attı kur
şun borçluyum ... 

Cevabını vermiş ve kovmuştur. 
Bununla beraber, maznunun ka
rısı, kocasının masumiyetini iddia 
ediyor. İlk ifadesinde, cinayet ge 
cesi başağrısından muztarib oldu
ğunu ve bütün gece yatmadığını 
söylediği halde şimdi , kocasının 

yanında yattığını ve bütün gece 
bir yere gitmed iğini iddia edi
yor. 

Kovun tüccarı da sükunetle in
kiırd~ devam ediyor. Sorgu haki
mi çok müşkül bir vaziyette kal
mıitır. Fakat dosyada, Magniye
•, . aleyhinde birçok vesikalar 
11rdır. Bakalım bu muamma na 

sıl çözülecek ve hakikat meydana 
,ıasıl çıkacak? .. 

- Otur şuraya! ... 

Ve hep birden gülmeye başla
dılar, Vicıerar asabileşmişti: 

- Rica ederim, şakayı bırakı -
nız ... 

- Şaka mı? ... Bıliıkis ciddi söy 

eslek intihabı en 
mühim meseledir 

iş hayatında muvaffak olmak için evlilik yahut 
bekarlık birer engel oluyor mu, olmuyor mu? . 

İ rı gilteredeki tetkikat neticesi, vaziyetin 
evliler ı ehine olduğunu göstermiştir 

Bilhassa hayata yeni atılan genç
ler için muvaffak olmanın çarele
rini düşünmek, kendı istidad ve 
kabilıyetlerlne göre işlere gire -
rck ilerlemek en düşünülecek 
mevzulardan olduğuna şüphe yok. 
Bu mevzuda tecrübe üzerine ya
zılmış her yazı alaka uyandır -
maktadır. 

İşinden, kazancından, mevkiin
den herkesin men1nun alınası id
diası bu dünyada kabı! değildir. 
Geccnlerde Amerikada yapılan 
tetkikattan ve İngilterede buna 
dair yazılan şeylerden Son Tel
graf • bahsediyordu. 

Bu tetkikat gösteriyordu ki bir 
çok kimseler bugün buundukları 
işlerden memnun olamamışlardır. 

Amerikada ort e vnşlı 500 kişiye 
bir takım sualler sorulmuş ve bun 
!ar yüksek tahsil görerek mekteb 
hayatını bitirdikten sonra iş ve 
kazanç hayatına atıldı atılalı yir
mi yedi sene geçtiği hllde yine 
kendi istedikleri gibı bir iş saha
sı bulamadıkları anlaşılmşıtı. Bir 
İngiliz gazetesi de bu mevzuu ala
rak kendi okuyucularına şöyle su 
aeller sormuştu: Yükselmek için 
daha büyük emelleriniz var mı?. 
Şimdikinden daha başka bir isti
dad sahibi olmayı ister miydiniz? 
Evli veya bekfır olsaydınız daha 
mı ilerlerdiniz? Beraber çalıştık
Iarınız işlerinden memnun mu -
dur?. Size işinizi görürken iyi mu
amele edilmediğini mi zannedi -
yorsunuz? Mektcbden çıktıktan 
sonra istediğiniz gibi ilerliyebil -
diniz mi, yoksa geri mi kaldınız? 

İşte bu tarzda sorulan suallere 
cevab olarak Londral ı gazete o -
kuyucularının ne dcd iki erini top
lamıştır. 

Alınan neticeye göre % 94 ·kişi

nin yükselmek için daha büyük e
melleri olduğu anlaşılıyor. Dı -
!ekleri olmıyanlar ancak 0 , 6 dır. 

Yüzde 48 kişi de şimdikine da
ha başka bir istidad sahibi olma
yı arzu et l iğin i bildirmiştir. Fa -
kat "1. 52 kişi bugünkü kabiliyet 

ve istidadından memnun görün -
mektedir. 

Evli veya bekar olduğuna göre 
ilerleyip geri kalmak cihetine ge
lince; bekarlardan % 41 kişi eğer 
evli olsaydılar ilerlemek için daha 
iyi çalışacakları kanaatinde ol -
duklarını anlatıyorlar. Fakat %59 
kişi bunun aksi fikirdedir. 

fa !ilerden % 38 kişi bekarlığı 

daha iyi bulmuştur. 
Yüzde 62 kişi de evliliği muva

fık görmüşlerdir. Demek ki evli
lerin çoğu izdivacı terakki için en 
gel görmüyorlar. Beraber çalışı
lan kimsolcrin iyi arkadaş olup ol
madıkları meselesinde ise % 85 

kişi buna .evet., yüzde 15 kişi t 
ı hayır .. cevabını vermiştir. 1 

dan şayanı dikkat olanlarını sü
tunlarına geçirmiştir. Evet... çok 
kimselerin bugün bulundukları 

vaziyetten daha yüksek mevki -
!erde bulunmak istedikleri anla
şılınaktadır. Fakat ilerlemek için 
yalnız istemekle kalmamak la -
zım. İnsanın ne istediğini de iyice 
bilmesi ve hedefini gözönünden 
ayırmıyarak ona varmağa çalış -
ması icab ediyor. Hiç kimse he
defini iyice tayin etmiyerek ne is
tediğini bilmzese onun için mu
vaffakiyet çok şüphelidir. İngiliz 
gazetesinde cevablar neşredilen -
!erin tecrübeli ve yaşlı kimseler 
olduğu anlaşılıyor. Mesela bun -
!ardan biri diyor ki: 

Benim gençlere verebileceğim 
nasihat şudur: 

İn tihab ve tercih edecekleri mes 
leği tayin ederken çok düşünsün
ler. yorulsunlar. Başlangıçta bu 
zordur. Hoşa gitmez. Fakat so -
nunda ke~JHori memnun olacak
tır. 

Birisi de yazdığı mektubda şim

diye kadar ilerlemediğini, ayni 
halde kalarak senelerdenberi ça
lıştığını söyledikten sonra bunun 
da sebebini itiraf ediyor: 

Bunun sebebi yine kendimde
di r. Elimdeki iş orta derecede, fa
kat emin olduğum bir iştir. Daha 
parlak işler bulmak için uğraş -
mağa, ileri !emek için çalışmağa 

t"\'ebbüs edecek olursam şimdi e
limde bulunanı da kaybedeceğim-

(Devaını 6 ıncı salı.ifede) I, •-- ·- ~ t Teşekkür 
Işte kendisine iyi muamele e- Kalb sektesinden ölen sevgili 

dilip. edilmed iği suali~e k'.""şı %72 eşim ·ve babamız Samsun eşrafın
kışı ıyı muamele gorduklerını, dan Hacı Hüseyin oğlu Nuri Kes
% 28 kişi de bunun aksini gördük- kinin cenaze merasımıne iştirak 
!erini bildirmişlerdir. etmiş ve beyanı taziyet lutfunda 

Tahsil hayatını bitirdikten, iş- bulunmuş olan bilumum dost ve 
te ilerleyip ilerlemedikleri suali- akrabaya ayrı ayrı teşekküre te-
ne karşı da % 41 kişi memnun ol- essürümüz mani olduğundan en 
duklarını, 34 pek iyi, % 25 kişi de samimi minnet ve şükranlarımızın 
fena neticelere erdiklerini bildir- iblağına sayın gazetenizi tavsit 
mişlerd ir. eder iz. 

İngil iz gazetesi aldığı cevablar- Ailesi Nimet ve oğulları 

lüyoruz. Sizin isminiz Fernan Vi
e-je-rar değil mi? ... 

- Evet ... 
- Şu halde Viejerar, siz ckü-

çük soytarı• denilen Piyer Lar
tuazi öldürmekle maznunsunuz. 
Cesedi, sabaha karşı Loret civa-

rında bulunmuş. İnkara lüzum 
yok. Çünkü cürmunüzü itlraf et 
mişsiniz ... İşte cPari Suar. yazı
yor. 

Bri cebinden çıkardığı gazete
yi açtı. Viejerara uzattı. Birinci 

sahifede iri harflerle şu yazılı idi: 

cLoret'te bulunan cesedi'"iı hüvi 
yeti anlaşıldı, katil de yakalan
dı .... 

Bunun altında daha küçük ve si 
yah harflerle: 

cBu; Viejerar adlı müthiş bir 
sabıkalıdır. Cürmünü itiraf etmiş 

Gözlüklerinin arkasında gözleri 
büyüyen Viejerar: 

- Viejerar! .. . 
- Viejerar! .. . 

Diye tekrarladı. Masann üzeri
ne şiddtli bir yumruk indirdi: 

Bir katil, benim ismimi alsın ... 
Olur şey değil bu!. .. 

- İsminizi mi? ... Fakat, bu ka
til sizin mevcudiyetinizden ha -
berdar değil. Nüfus cüzdanınınzı 
çalmadı a? ... 

- Hayır! Fakat bu isim ... 
- Kendi ismi... Şüphesiz bir 

adaşlık karşısında bulunuyoruz. 
Sade bir isim müşabeheti. Başka 
birşey değil... 

- Adaşlık!. Fakat, Viejerar, Di· 
van, Pot gibi herkesin kullandığı 

oir ısım değildir. 
- İhtimal akrabalarınızdan bl 

risi.., 

Sözünü keserek: 

- Asla!. .. Uzak ve yakın akra 
balarımdan benim ismimi taşıyan 

kimse yoktur. Sonra ailemizde ci 
nayet işleyen de olmarruştır. 

Bri cevap verdi: 

- Üzülecek birşey değil. Bu 
çok görülen birşeydir, Ben, noter 
Iik yaparken miras meselelerinde 
birçok defa bu gibi isim mi!iY>e
heUerine tesadüf ettim, zor!Ukla 
ra uğradın. Halbuki hiç biri ayni 
familyadan değildi. 

Bu sefer, münakaşayı kısa kes 
mek için: 

- Ehemmiyeti yok, dedL Kapa 
tınız bu meseleyi ... 

- Ehemmiyeti yok mu? ... Dü
şününüz bir kere. Herkes bunun 
bir isim müşabeheti olduğunu bil 
mez, beni zanneder ... 

(Devamı 6 ıncı sahlfembdc) 

Hayat maceradan ibaret mi? 
Kaç defa hapse girmek, zen
gin olup if /as etmek hayatı 

tamamlıyabilir ? .. 

Bir meşhur hatıralarını a'llatıyor 
Londra gazeteleri geçen gün iki 

emekli albayın macerasını yazı -
yorlardı. Bunlar ötedenberi alış-

f 
! 

ı 

Emekli Albay Kir bi 

veriş ederken bir takım çekler 
sürmüşler, sonra bu çeklerin kar
şılığı olmadığı anlaşılmışttr. Bu -
nun üzerine her iki emekli albay 
mahkemeye sevkedilıniş, fakat bu 
işte suçları olmadığı anlaşılarak 

serbest bırakılınışlardtr. Yalnız 

ortaya çıkan birşey varsa o da her 
iki albayın çok masraf ettikleri, 
nihayet borçlarım ödiyemiyecek 
bir hale geldikleridir. Bu iki kışi
den biri para kazanmak ıçin uzun 
hır seyahate çıkarak yazı yazmak 
suretile tekrar zengin olacağını 

söylemektedir. 
Diger emekli albay Kirbiye ge

lince; altmış yaşlarında olan bu 
adam dört defa harbe gitmiş, on 
iki defa hapse girmiş, bir o kadar 
defa da zengin olarak iflfıs etmiş

t ir. 
Böyle bir adam Londra gazete

leri için az meraklı bir mevzu de
değildir. Parlak devirler inde Kir
biyi tanımış olan güzel kadınlar 
şimdi onu görseler de acaba onun 
değişmiş çehresini bilebilirler mi 
idi?. Bir zaman büyük büyük pa
ralar sarfetmiş olan Kirbi şimdi 
kendisine geçinecek bir iş aramak 
üzere Londrada oradan oraya baş 
vurmaktadır. Babası öldüğü za -
man ona tam 40,000 İngiliz lirası 

(Devamı 7 i nci ıahifeds) 
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Nakil vasıtalarının kazalarını önle· ingiltered.e 
mek için yeni tedbirler alınıyor (1 inci sahifeden devam) 

İşte katil ·geliyor .. 

• 
Arkadaşı 0t0mobili 

kaçırmış 
Mahir oğlu Basrinin idaresin -

deki 129 numaralı hususi otomo
bil Beyoğlundan geçerken Sara
fim isminde bir çocuğa çarparak 
sol ayağından yaralamıştır. 

Memurlar hadise yerinde tah -
k!kat ile meşgul iken Basrinin 
Muhsin ismindeki bir arkadaşı 

kazayı yapan otomobili kaçırmış
tır. Muhsin bu sabah yakalanmış, 
Basri ile beraber mahkemeye ve
rilmiştir. 

Yağh müşteri 
Nişa.ıtaşında Rumeli caddesin

de Ahmedin tuhafiyeci dükkanı
na müşteri sıfatile gelen Suadi
yeli komisyoncu Ali dükkan -
dan beş çüt kadın çorabı çalarak 
savuşurken yakalanmıştır. 

Düştü sel bacağı 
kırıldı 

Kurtuluşta Dericiler sokağın
da oturan 70 yaşlarında Klara is
minde bir kadın Pangaltıdan ge
çerken ayağı kayarak düşmüş ve 
sol ayağı kırılmıştır. 

Bu da alacak 
yüzünden 

Dökmecilerde oturan Salih is

minde biri bir alacak yüzünden 

çıkan kavga neticesinde ayni 

semtte oturan Eeması bıçaklayü

zünden yaralamıştır. 

Sarkıntı lık ediyermuş 
Alemdar İnciliçavuş sokağın • 

da oturan ve dün hapishaneden 

çıkan Mehmed oğlu İsmail Hulki 
kendini bilmiyecek derecede sar

hoş bir halde sokaklarda yoldan 

geçenlere sarkıntılık ederken ya

kalanarak mahkemeye verilmiş • 

tir. 

Şakadan sonra 
Şehremininde Ahmet Rızanın 

fırınında çalışan Hüseyin ismin

de biri şaka yüzünden çıkan kav

ga neticesinde ayni yerde çalışan 

arkadaşı Hüsnüyü bir demir par

çasile başından ağır surette yara

larm ştı r. 

Meslek intihabı en 
mühim meseledir 

(5 inci sahifeden devam) 

den korkuyorum. Bir insanın e -
min olduğu, elinden gitmiyecek 
olan bir işte çalışmasını, daha ile

rilemesi için girişeceği şüpheli iş
lere tercih ederim. 

Altmış yedi yaşında olduğunu 
yazan bir adaın da fikrini şöyle 
anlatıyor: 

Altmış yedi yaşına gelerek e
dindiğini tecrübe şudur ki kadın 

olsun, erkek olsun sıhhati yerin -
de olduktan ve orta derecede bir 

zekaya malik bulunduktan sonra 
girdiği herhangi bir işte orta bir 

muvaffakiyet elde edebilecektir. 
Ben bazı zamanlar oldu ki çok pa 

ralar kazandım. Bazı vakitler de 

elimdeki paraları kaybettim. Fa
kat he vrakit kendimi mes'ud gör
düm, şikayet etmedim. 

İngiliz gazetesinin sorduğu su
alden, aldığı cevaplardan çıkan 
şayanı dikkat neticelerden biri de 

yukarıda kaydedildiği gibi izdi • 
vacın hayatta muvaffakiyet ve 
terakki için mani olacağı fikrin

de bulunanların daha az olduğu· 
dur. 

Bugün çalıştıkları işlerden mem 
nun olmıyanların bu hoşnutsuz • 
luğuna en mühim bir sebeb de 
şudur: 

Çalıştkları yerde eğer iyi iş gö

rüyorlarsa bu onların zaten vazi

fesi sayılarak baştakiler tarafın -
dan kendilerini teşvik için ne tat

lı bir söz söylenmekte, ne de bir 
mükafat verilmektedir. Yayut ta 

sadece bir iki kelime ile kmclile
rine teşekkür edilerek soğuk bir 

çehre gosterilmektedir. Halbuki 
eger çalu;an bir adam böyle bir 
teşvik giırmezse gitgide ona bir is
teksizlik gelir. 

Yine İngiliz gazetesinin aldı· 
ğı cevaplardan anlaşıldığına göre 
bır c;ok kımseler bundan şikayetçi 

dır. İyı c;alıştıkları zaman teşvik 
görmedikleri halde işlerinde bi
raz kusur görülünce kendileri şid 

detle tenkid edilmektedirler Bu 
ise çalışanların şevk ve neş'esini 

kıran en birinci şeydir. Halbuki 
isteksiz bir halde işine gidip ge
len bir adamın çıkardığı iş pek az 

karlıdır. Herkesin istediği gibi bir 
iş bulması mümkün değildir. Fa

kat bulduğu işte mümkün olduğu 

kadar memnuniyetle çalışması i
çin ne yapmalı?. 

İşte bilhassa Amerika ve İn -
gilterede vakit vakit matbuatı 

meşgul eden, gazeteleri bu husus

ta okuyucularından fikir sormağa 

sevkeden mesele bu oluyor. İngi • 

liz gazetesinin varmış olduğu ne

ticeye bakılırsa İngilterede • ga
zeteye mektub yollıyanların söz

lerinden anlaşıldığı kadar - % 41 
çalışmalarından ne elde etmişler

se ondan memnundur. Ne kadar 
ilerlemişlerse onu kafi görüyor -

!ar. Bu sınıf insanlar mes'udlar 

sırasındadır. % 34 kişi ise şöyle 
söyleniyorlar: 

- Keşke daha iyi olsaydı!. Bu
nu dalıa iyi yapabilirdik!. 

Y alıud da yine bu sınıfta bulu

nanlar şöyle düşünüyorlar: 

- İyi ki başka türlü olmadı!. 

Çünkü bundan daha fena olmak 
ihtimali vardı!. 

Bunlar hallerinden memnun ol
mıyanlardır. Hallerini kiih iyi, kah 

fena görüyorlar. Fakat azlık teş
kil eden bir sınıf daha vardır ki 

bunların kendileri hakkında artık 

hiç şüpheleri kalmamıştır: Vazi
yetleri fena!. 

Bunlar vardıkları neticeyi fena 
görerek artık bunun başka türlü 

olmasına da imkan kalmadığına 
kanaat getirmiş ol nlardır. 

Şimdiye kadar geçen zaman be l 
hude oldu!. Gençlik senelerinde 

besledii!imiz emellerin hiçbirini 
elde edemedik! Bundan sonra da 

başka bir şeye muvaffak olma -
mıza imkan kalmamıştır! 

Fakat çalışırken ümidi. cesareti 
bırakmamak lazım Onun için ha

linden mmenun olarak çalışma 

yolunda sebat edenler, memnun 

olmıyanlardan daha çok. 

Baş, Diş, Nezle, Grip Romatizma 
nevralji.kırıklık ve bütün ağrı la rınızı derhal keser 

• l ca:bın da gUnde Uç ka9e a lı nabilir. • 

Ankara .( (usust muhabirimiz
den) - Hü"umet; yollarda gidiş 
gelişin tanzimini ve yolların mu
hafazasını temin edecek mühim 
bir kanun projesi hazırlamıştır. 

Mucib sebebler Iiiyilıasında, bu 
mevzua aid şimdiye kadar alın
mış olan tedbirlere işaret edilmek
te ve birçok yerlerde, bilhassa İs
tanbulda, kazaların devamlı ola -
rak çoğalmasının bu işin munta
zam ve umumi bir kanuna bağ • 
!anması lüzumunu isbat ettiği 

kaydedildikten sonra şu rakamlar 
verilmektedir 

•- Elde mevcud istatistikler 
tcdkik edilirse, seyrüsefer vuku -
atının 1934 yılındanberi her sene 
ehemmiyetli bir nisbette çoğal -
dığı ve vukuatın da gittikçe ha -
yata kıyıcı ve öldürücü hadisele
ri ihtiva ettiği görülmektedir. 

1934 yılında 154 adet olan sey -
rüsefer vak'ası, 1935 de 685; 1936 
yılında ise 979 zu bulmuştur. 

Seyrüsefer işleri son zamanlarda 
müstakil bir ilim halini a!IDJş ve 
garb memleketlerinde bu husus 
için mektebler açılmıştır. Mek • 

teb tedrisleri teknik tedrisattan 
sonra bir müddet ameli olarak va· 
zife görüp tekrar imtihana gir -
mekte ve bu imtihnda vazifeyi 
lfıyıkile ifa edeceklerine kanaat 
gelenlere sertifika verilmekte -
dir.• 

Mali mes'uliyet sigortası akdet
tirdiğini vasikalarla isbat etmiyen 
motörlü nakil vasıtaları mutasar
rıf veya müstecirlerine scyrüse -
fer ruhsatnamesi verilmiyecek -
tir. Müddeti biten sigortalar ye
nilenmezse seyrüsefer ruhsatna
meleri geri alınacaktır. Motörlü 
nakil vasıtaları sahibleri vasıta -
Iarile yaptıkları her türlü zarar • 

Arazi vergisi 
(1 inci sahifeden devam) 

laroıştır. Tadillere sebeb, bina ve 

arazi vergileri, hususi idarelere 

devredilmiş olduğundan bina ver
gisi kanunu bu vaziyete uydurul

mak üzere tadil edilmiş olduğu 

halde, arazi vergisinin üzerinde 
tadilat yapılmadığından zorluğa 

raslanmaktadır. 

Eski kanu.ıun üçüncü maddesi

nin (hükiımetçe muayyen bir mın 

takaya iskan edilmiş muhacir ve 
aşiretlere tahsis ve tefviz edilen 

arazi) üç sene müddetle vergiden 
muaf tutulmuştur. 

Halbuki iskan kanununun 37 inci 
maddesile bunlar hakkında mın

takasına göre üç ve beş senelik 

muafiyetler kabul olunmuştur. Bu 
hüküm, sarahatle bir fıkra halin

de teklif edilmektedir. 

Diğer taraftan ayni kanunun 
10 uncu maddesinin şu şekilde de 

ğiştirilmesi teklif olunmaktadır: 
•Arazi vergisi iki taksitte alınır. 

Taksit zamanları her mahallin zi

rai ve iktısadi vaziyetine göre vi
Jfıyet umumi meclislerinin müta -

leası alınarak valilerce tayin o
lunur.• 

dan mes'ul olacaklardır. Zarara 
uğrıyanın hatası veya mücbir se
bebler bulunduğu isbat edilirse 
nakil vasıtası sahibi beri olacak· 
tır. 

Motörlü motörsüz nakil vasıta
sı kullananlar bir kazaya sebeb 
oldukları takdirde derhal vasıta
yı durdurarak kazaya uğnyan -
!ara yardım etmiye ve vak'ayi en 
yakın zabıta veya belediye mev
kiine haber vererek yardım iste
meğe mecburdurlar. 

Bir nakil vasıtasını, hırsızlık 

kasdi bulunsun bulunmasın her 
ne sebeb ve maksadla olursa olsun 
sahibinin malfunatı olmaksızın 

alıp kullanmak yasak olacaktır. 
Binek nakil vasıtasını kullanan

lar yolcuları istediği yere gitmiye 

ve kendilerini emin bir surette 
götürmeğe mecburdurlar. Hususi 
surette kiralanan vasıtalar her 

hangi bir maksadla olursa olsun 
bu emniyeti suiistimal edenler 
veya yolcuların istekleri haricin

de istikamet takib edenler, bu ha
reketlerinden başka bir hadise 
çıkmamış olsa bile, cezalandırıla

caklardır. Bu suretle hareket e -
derek yolcuyu bir suretle iğfal 

ve bu yüzden bir vak'a çıkma -
sına sebeb olurlarsa, hadisenin is
tilzam ettiği cezaların en ağırıle 
cezalandınlacaktır. 

Zabıta, bu kanun hükümlerine 
ve bunlara dayanılarak yapılacak 
nizamname ve talimatname hü
kümlerine aykırı hareket eden -

leri menetmekle mükellef olacak
tır. Tahdid edilen miktardan faz

la yolcu ve eşya yüklü motörlü 

vasıtalar hakkında yapılacak ni
zamname hükümlerine göre mua

mele ifa olunacaktır. 

l Şgal 
(1 inci sahifeden devam) 

aları iki numaralı Südet mınta · 
kasının işgaline bugün de devam 
etmektedirler. Bu mıntakanın ta
mamile ele geçirilmesi yarın sona 
erecek. öbür gün 4 üncü bölge • 
nin işgafine başlanacaktır. 

Çek kıtaatı 4 üncü mıntakanın 
tahliyesi işini bu akşam sona er
direcektir 

MACARLAR TEMİNAT 
İSTİYORLAR 

Budapeşte 4 (A.A.)- Pragdaki 
Macar elçisi bugün Çek hüku • 
metine yeni bir nota vererek Ma
car hükumetinin gelecek günler 
zafrında müzakerelere başlanma
sını arzu ettiğini bildirmiştir. 

Elçi ayni zamanda müzakere -
!erin müşkülatsız, sür'atle ve mü
saıd bir hava içinde cereyan ede
bilmesi için ciddi teminat iste · 
mıştır. ---
Atlatılan feci kaza 

(1 inci sahifeden devam) 
sıne yanaşmakta olan Kadıköy 

vapuruna yolcuların yükünü al
mak için henüz iskeleye yanaş -
madan vapura atlamış, fakat bu 
esnada ayağı kayarak denize düş
müş vapur ile iskele arasında feci 
surette ezilmek üzere iken güç • 
Jükle kurtarılmıştır. 

Türk Hava Kurumu 
25. ci Tertip 

Büyük Piyangosu 
6. cı keşide 11- Birinci teşrin - 938 dedir. 
Büyük ikramiye 200.000 liradır. 
Bundan başka: 40.000, 25.000, 
20.000, 15.000, 10.000 Lira
lık ikramiyelerle ( 50.000 
10.000 ) liralık iki adet mü
kafat vardır. 

D i KK AT : 
Bilet alan herkes 7. Birincı Teşrin - 938 

günü akşamına kadar biletini değiştirmiş 
bulunmalıdır . . . ' 

timiz, Çekoslovakya cumhuriye -
tinin berhayat kalmasına medar 
olmuştur.• 

Hatib, netice olarak, hükumetin 
asla milli müdafaa sahasında itti
haz edilmiş olan tedbirlerin a -
hengini bozup gevşetmek niyetin
de olmadığını beyan etmiştir. 

Sir Con Saymon ile Mak Do -
nald, Başvekil namına bir takdir 
tevdi etmişlerdir. Bu takdirde 
şöyle denilmektedir: 

cAvam kamarası, hükfuneti 
kraliyenin geçen buhran esna -
sında harbin patlak vermesine 
marn olmuş olan siyasetini tas -
vib ve devamlı bir sulhun temini 
maksadile hükumete müzaheretini 
bahşeder.• 

Bu takrir, çarşamba günü reye 
konulacaktır. 

PLEBSİSİT İŞLERİNİ 
GÖRÜŞMÜŞLER 

Roma 4 (A.A.) - Kont Ciano 
ile Lord Perth arasında yapılan 

görüşmelerin münhasıran Çekos
lovakyada yapılacak plebisite ve 
plebisit yapılacak mıntakalarda 

tesis edilecek beynelmilel kontrola 
tahsis edildiği öğrenilmektedir. 

FRANSIZ MECLİSİNQE 

Paris 4 (Hususi) ~ Kabine bu 
sabah toplanmış, Başvekilin bu
gün parlamentoda irad edeceği 

nutkun ana hatları üzerinde gö -
rüşmüştür. ParJamento öğ~en 
sonra içtima edecektir. Görüşü -
lecek meselelerin başlıcası Mü -
nih konferansıdır. 

BİR FRANSI GAZETESİNİN 
MÜTALEALARI 

Paris 4 (A.A.) - Figaro gazete-
si, yazıyor: 
Şimdi Almanya seksen milyona 

yakın yani bizim nüfusumuzun 
iki misline malik bulunmaktadır. 
Almanya, ötedenberi berri Avru
parun en büyük sanayici devleti 
idi. Almanya, pratik bakımdan 

merkezi Avrupanııı bütün mü -
nakalat yollarına hakimdir. Al -
manyanın kuvvet ve menfaat te
min etmek için kendi hududları 
dahilinde ve Avruparun büyük 
bir kısmında teşkilat vücuda ge
tireceğine asla şüphe edilemez. 
Az çok kısa bir zaman sonra Al -
manya bize kendisile olan müna
sebetlerimiz hakkında •ual sora
caktır. 

HÜKÜMET İTİMAD ALACAK 

Paris 4 (A.A.)- Yarın öğleden 

sonra Başvekil Daladier tarafın -

dan Münih itilafı hakkında ya -
pılacak beyanatı müteakip mec -
liste müzakereler cereyan etmesi 

ve Hariciye Nazrıı Bone'nin bu 
münasebetle itilafa müncer olan 
diplomatik müzakereler hakkın
da izahat vermesi muhtemeldir. 
Müzakerelerin dört beş saatten 

fazla sürmesi ve neticede hükiı -
mete büyük bir ekseriyetle iti • 
mad beyan edilmesi de variddir. 

Dün akşam meclis koridorla • 
rında hakim olan kanaate göre 

sene ba~ına kadar kabineye hali-

hazırdaki vaziyetin icab ettirdiği 
mali ve iktısadi ve içtimai ted -
birleri kararnameler vasıtasile it-

{5 inci sahifeden devam) 
- Yok canım, fazla izam edi· 

yorsunuz. Bunun için gazeteyi o
kumak kafi. Bu Viejerar, otuz se
kiz yaşında. Bütün dünyayi dolaş 
mış bir serseri. Siz ise altmış ya
şındasınız, ömrünüzde Paristen 
bir yere ayrılmamışsınız. Bunu 
herkes bilir. Aranızda adaşlıktan 
başka da bir münasebet yok. Ba
kınız, katilin kocaman bir de res
mini koymuşlar. Altında da: 

.Güzel Viejerar• denilen katil 
cidden yakışıklı bir adamdır. Vak
tile Monmartr muhitinde kadın 

avcılığile şöhret almıştı ... • diye 
yazılı. Bunda da müşabehet iddia 
edemezsiniz a! ... 

Bu sözö yüksek ve sürekli kah-
kahalar takip etti. Viejerar, çok 
müteessir olmuştu. Alnından ter 
ler akıyordu. Yerinden fırladı, 

kalktı: 

- Şimdi, dedi, doğru gazetele
re gideceğim. Bu sefih. serseri he 
rifle bir münasebetim, rabıtam 

olmadığını iliin edeceğim. 
- Peki amma ... Bizim kupa o

yunu. 
- Bu halde kupa oyunu oyna 

yabileceğimi mi zannediyorsu
sunuz? ... Başka bir zaman ... 

Zavallı Viejerar mendili ile te
rini silerek kahveden çıktı, hüvi
yet kağıtlarını almak için bir o
tomobile atladı, Klisideki apartı
maruna gitti. Kapıdan içeri girin· 
ce kapıcı kadın Pari Suarı uzata
rak: 

- Ah! Mösyö ... Mösyö ... dedi. 
Okudunuz mu? ... Ne fena şey bu! 
Nasıl olmuş bu vaka? ... 

Şimdi anlatacak vaktim yok. 
Sonra, sonra ... 
Yukarıya çıktı. Odasına girdi. 

Bir koltuğa kendini bıraktı. Kapı 
cı kadın da arkasından gelmişti. 

- Vah! Mösyö Viejerar!. . Ka
. ., ııız ba~ınıza sıçramış. Biraz su 
içiniz... (Bardağın içerisine su, i
ki üç damla da Melisa ruhu ko
yarak içirdikten sonra) nas!, şim 
di içer misiniz?. 

- Evet. CVPt .. içeyim ... 
- Nası) Mösyö?... Gazetenin 

yazdık''? ı doğru mu? ... Viejerar 
denil·" ."l'bu serseri zavallı adam
cağı-z.ı 'ioyun gibi boğazlamış mı? 
Herkeıı sizi mi zannediyor ... 

Viejı?rar, gülmeye çalışarak: 
- Yok canım. benden şüphe 

eden yok, bu, yalnız ismi ismime 
benzeyen bir serseridir. 

- Bir katil! Sizin isminize ben 
zer bir bim taşısın... Olur mu 
bu? ... Başka bir isim bulamamış 
mı?... Polise baş\'urunuz, ismini 
değiştirtiniz ... 

Viejerar içini çekerek: 

- Kabil değil, buna hakkım 

yok. Bu adamı, taşıdığını ismi ta 
şımaktan meneden bir kanun yok. 

- Peki anıma, birçokları sizi 
zannetmiyecekler mi? 

- Hayır! Çünkü tevkif olun
muş. Cürmünü de itiraf etmiş. 
Sonra gazetelerde resmi de var. 

- Ya kaçarsa?... Polisler, jan-
darmalar kendisinı arayacak. Bu 
sırada sizi, rahatsız etmiyecekler 
mi, hatta yakalayıp götürmiye
ceklcri ne ma!iım. Bilirisiniz a, ti! 
ki, tilkiliğini anlayıncaya kadar 
kuyruğu elden gider ... derler. 

tihaz etmek salahiyetini verecek 
olan bir salahiyet tefvizi şeklini 

Havanın sıcaklığına rağmen Vi
ejerarın alnından soğuk terler dö
külüyordu Polisler, jandarmalar, 

,.. tevkifhane.. O bu ihtimali hiç ha 
tıra getirmemişti Evet, ya katil 
kaçarsa? ... 

alması muhtemeldir. 

Bir esrar 
Tekkesi 
Bulundu 

(Birinci sahifeden devam) 

de 76 numaralı Llz Masanın evi 

esrarhane olarak kullanıldığını ve 
burada esrar içildiğini haber alan 
memurlar dün akşam ani olarak 
bu tekkeye bir baskın yapmışlar 
ve İbrahim oğlu Mustafa, Meh -

med oğlu Mustafa, Mustafa oğlu 
Mehmed ve Sadreddin isminde 
dört esrarke~i esrar c;ekerlerken 
suç üstünd eyakalamışlardır. Tek-

keyi idare eden Laz Musa memur
ların içeri girdiğini görünce pen
cereden evin arka tarafındaki av-
luya atlıyarak kaçmış ise de sa

baha karşı yakalanmıştır. Evde ya
pılan arama neticesinde bir mik
tar esrar bulunmuştur. 

Musa ve yakalanan dört esrar
keş bugün adliy~ye teslim edil
mişlerdir 

- Merak etme ... Böyle bir yan 
lışlığa imkan yoktur. Çünkü kati
lin eşkiıli malum. O, otuz sekiz ya 
şında. Ben ise altmışındayım. O, 
bütun dünyayi dolaşmış, sonra 
çok yakışıklı bır adam imiş ... 

Sustu, düşünüyordu. Hayatı, 

bütün namuslu memurlar gibi 
yeknesak geçmişti. Otuz sene bir 
kronometre gibi çalıştıktan son
ra tam maaşile tekaüt olmuştu. 

Az ve çok birikmiş parası da var 
dı. Bekardı. Küçük bir apartıman 
da oturuyor; emektar ve yaşlı biz 
metçlsi de işlerine bakıyordu. 

Fakat, bilinemez niçin?. . Şiin
di bu-hayatı pek boş buluyor, mev 
kuf bulun;ın ve muhakkak ağır 
bir cezaya çarpılacak olan adaşı
nın serseri hayatına gıpta edi
yordu. 

Bazan ufak ve ehemmiyetsiz 
bir hadise bütün bir hayatı değiş
tirir. 

Viejerar, birkaç ay sonra gaze-

tede adaşır n mL
1 

..... ı.( esı vapı

lacağını okudu Ye erk ·ıı Arlı

Y" daıres .ne gittı nı hkc-ı o 
nunda sıralard·-ı bır.ne otL ·rı..ı. 
Önünde gayet şık bir kad ı 'ar
dı. Yanındaki bir kadınl.ı konuşu 
yordu. Biraz sonra ikı ı . datına 
maznunu getirdi. Viejerar yüzü
nü iyice görebilmek için yt rin
den kalktı. Arka sıralardan: O
tur! Otur! ...• diye bağırmlıya baş
ladılar. Oturdu. Fakat gözlerini 
ondan ayırmadı. işte, nihayet ada 
şını görmüştü. Fotograflarından 

kinden daha genç ve daha yakı· 
şıklı idi. Uzun boylu, geniş omlll 
lu, güçlü ve kuvvetli bir adam. 
Aylardanberi mevkuf bulunduğu 
için çehresi az solmuş. Fakat iri 
siyah gözleri parlaklıklarını elan 
muhafaza ediyor. 

imündeki şık kadın kendini tu 
tamadı, yanındakine· Yazık! de
di, çok yakışıklı bir adammış! .... 

Vijerar, kendi kendinden utan
dı. Başının saçları dökülmü~ıiı. 

Gözleri gözlüksüz görmüyordu. 
Sonra biraz fazla yürüyünce yo
ruluyordu. Halbuki adaşı .. 

Hiç müteessir görünmüyordu. 
Avukatı ile konuşuyordu. Niha 
yet, heyeti hiikinıe salona girdi 
Ve reis maznuna: 

- Ayağa kalkınız ..• İsminiz Vi 
ejerar değil mi?... · 

İsminin telaffuz edilmesi Vie· 
jerarın yüreğini yerinden oynat
tı. Bir an kendini maznun sandal 
yasında görür gibi oldu. 

Zavallı Viejerar! ... Fakat hayır, 
maznun orada, elleri kelepçeli du 
ruyordu. Aralarından bir isim mü 
şabehetinden başka bir münase
bet yoktu. Maznun cevap verdi: 

- Evet, ismim Viejerardır. 
Parisliyim ... 
- Cürmünüzü itiraf ediyorsu-

nuz, değıl mi?. 
- Evet! 
- Hırsızliklarıruzı da .. 
- Evet, hırsızlıklarımı da iti -

raf ediyorum. Birçok zenginlerin 
kasalarını kırdım, paralarını çal
dım. Çalmasaydım, fakirlere ve· 
recek değillerdi ya .• Terlemeden 
kazandıkları bu paralan barlar
da, eğlence kızlarile sarfedecek • 
!erini dü ündüm. çaldım. Bir kıs 
mını da fakir fıkaraya verdim. 
Şahltlerim var ... 

- Birçok evli kadınları ıgfal 

ettiğinizı, kocalarından. aile yu • 
valarından ayırdığınızı da itiraf 
ediyor musunuz? ... 

- Evet, Bay Reis ... Onun ko· 
calarından memnun omalclıkları 

nı söyliyerek benimle beraber 
kaçmak istemişler, hatta ağlıya
rak yalvarmışlardı. Benim yerim
de siz olsaydınız ne yapardınız? 
Kabahat kocalarında ... 

Maznunun bu sözü üzerine sa· 
!onda bulunanlar gülmeye başla
dılar. Reis: 

- Gülmeyiniz, dedi. Yoksa he 
pinizi dışarı çıkartırım. (Maznu· 
na hıtaben) cKüçük soytarı. de· 
nilen Piyer Loreti öldürdüğünü· 
zu de itiraf ediyor musunuz? .. 

- Evet, ediyorum .. Piyer bir 
alçaktı. Beni polise ihbar etmek

le Paristen kaçmaya mecbur hı· 
raktı. Sonra sevgilı karımı tehdit 
ettı, aldı. İşte senelerden sonra 
Parise bunun intikamını alm3k i· 
çin geldim. Ve aldım. Şimdi raha· 
tını artık - Sonu yarın -

{Dış politikadan devam) . 
- - - ~ 

zu teşkil edecek bir mıntakayı e· 
!ine geç irm iş oluyor. Esasen dab" 
birkaç mesele vardır ki böJle ih· 
tiliıf mevzuu olmak istidadında • 
dır. Bir de!a koridor meselesi var· 
dır. Dan~iğ meselesi, Polonya • 
daki biiyük Alman ekalliycti m~· 

selesi, Şimdi Polonya bunlara bit 
hassas temas nokta" daha ilave 
etmiş oluyor. Gerçi Almanyanın 

Teşen iizerinde doğrudan doğruyıı 
bir iddiası olamaz. Fakat eğer Al· 
manya ~arka doğru Ukraynaya 
genişliyerck. cenuba doğru Slo • 
vakya üzerinden Macaristana kı· 

sa bir ınu\·asala temin etmek isti~ 
yecek olursa. Tesen"i ele geçircP 
Polonya. Alman)·anın ·anıbaşınd• 
bir tehlike teşkil edecektir. J::sa • 
sen Çekoslovakya davasını hal · 
)ettikten sonra Alman)·ayı en ço" 
meşgul edecek olan de\lct Polon· 
yadır. Bunun içindir ki Te ~~n mıll" 
tıkasının ilhakile Polonyanın btı• 
dudlaro genişlemh olmakla bera· 
ber, si~·asi vaziyeti kuv,·ctlenme
mi~, bilakis 2ay ıflanıı>tn. 
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Yazan: Ziya Şakir ____ ,.,.._, ... 

Sultan Hamid maruzat dairesine. 
geçer geçmez karşısında 
esvabcı başıyı göı·dü 

ismet Bey, müteessir bir vazi_qı3ff~ ellerini 
g.~rişmişti ~· uğuşturarak 

.. soze 
için akşama doğru herkPs evleı<ne 1 
ıvdet etmişti. Ortalık karan r.aya 
başladığı zaman, sokaklar da ten
halaşmıştı. Gelip geçenler, bir hay
li azalmıştı. 

İşte bu acele karanlık içinde, 
Pangaltı tarafındaki dar sokak -
Jaı:ın birinden, bir adam fırlamışh. 
Elinde, büyük bir bıçak vardı. 

Hem bir deliye, hem de bir sar
hoşa benziyen bu bıçaklı adam Ni
ıantaşı tarafına doğru koşı:.uya 
oaşlamıştı. 

Bu hali uzaktan görenler birer 
taraf k ' a açışarak kurtulmuşlardı. 
~ak~t ba~ı kimseler de; kim olduğu 
~~ili olmıyan, hatta sırtındaki el _ 
ıssi bile farkolunamıyan bu adam 

. ~arafuıdan bıçaklanmışlar .. Kanlar 
ıçınde, yerlere yuvarlanmışlardı. 

Bu felılkete uğrıyanlar arasında 
şu zavallılar vardı: 

Kapısının önünde, sütçüden süt 
alan ihtiyar bir kadın 

Bir sebze<=i ' 
Bir Ermen· k '· ı oşe sarrafı 

Fransa tebaasından bir' komis -
yoncu, 

Bu komisyoncunun genç karısı 
Bır mıısevi tüccar ' 

• 
Tünel şirketinin işletme müdürü 

Ue, madaması. 

Ve saireden mürekkeb kadınlı 
e_rke!'li üç kişilik bir masum ka
fı!esı. .. 

. Yıldırım gibi inen bıçak darbe
sını yıyenlerden bnzıları, derhal 
kaldırımlar üzerine d .... . . uşup can 
vermı!lerdı. Bir kısmı da aldık-
ları agır yaralardan, bih . 
haldclerdi. uş hır 

Her taraftan: 
- İmdad! .. 
- Tutun., 

- Katil kaçıyor. 
-,~esleri yükselmişti. Fakat bıça-
g dan kan damlıyan katili tut -
mak t . şu arafa dursun onu t k'b 
etmıve b'l h' . ' -• ı 
d 

J 
1 e ıç kımse cesarr·1 n.... 

~mem· f ·-i ış ı... Ancak iş işten g~ _ 
ç P de katil ortadan ka •brılduk•· 
sonra b · -~'1 
h b za ıta memurları vnk'adan 

a erdar olmu 1 d ket Ş ar; erhal itan· _ 
e geçmişlerdi. 

~.u _korkunç hadise, çarçabuk 
B~, oglunun her tarafına akset 
mıştı F l.k -
sın . e a ete uğrıyanlar ara -

bı.rdaa,decnebilerin de bulu~m~oı 
n a sera· tb - · · 

getirm. t: ı e aneleri harPke:e 
l§ ı Sefaret t ·· 

derhal B • ercumanları 
eyoglu mut . - ' 

davanarak h -d. asan ıflıgına 
1- • a ıse hakkınd 
umat ve tafsil't . a ma
ğer sefaret a ısterlerken, di-
. memurları da . 1 

lif yerlere d - 1 • nı.ı >k-
agı arak tahk'lt • . 

ri 'mişl d · ı 1 '" gı-" er ı. 
B · ı ey~g u mutasarrıfı, de'ış~tlı 

bır telaş içinde idı' B' . 
k . . . . ır çıro•'le u~ 
ısıyı b k ' ., .. 

t
, ·.h. ıça tan geçiren, ve >.abıta 
arı ınde g·· .. 1 oru memiş bir cilr'et 
gostercıı katilin el . . · . 
için büt ·· . e geçıı ılmesı 

uıı tak1b ve tahk.k ı 
ve-Uerinin b 1 .ı::ov -

aşına geç · . 
sabaha knd ınıştı. Hatta, 

' ar katili d d 
ederek kPndisin. er est 
kurtarm·ık . '. ı ınes'uliyelten 

' ıçın, derhal - · 
naıırına haber g· d zaplıye 

on ererek \"ar 
dını cı memurlar . l . . · -

ıs eınıştı 

Fakat, ortalık agarmı -~ b . 
layıncıya k d ) as -. , a ar, kazanılan büt .. 
mu,·affakivet; 0 tariht _ un 

·· ·d· . e askere 
gı, ırılen postal gibi bir ayakka-
bınm ele geçırilmesinden ibaretti 
Uzerınde birkaç damla kan lekesi. 
bulunan bu ayakkabı, hadise · 
cere nın 

yan ettiği sokaklardan b .. · 
de h. . ııın-

' sa ıbı tarafından terkedilınişt· 
Zabıta b h ı. 

d u ummalı faaliyette 
e"am ededurs b. t 1 un; ız gelelim ka-
ı e ... 
PangaJtı il N. 

sek· e ı~anlası arasında 
iZ on dakik r' • 

kişi ·i b a zor ında on üç 
~a ~os ıç~ktan geçiren katıl ko

,a Nı~antaşına geldigi zaman 

orada gözüne bir araba ilı~mişti. 

Derhal arabacıya; 
-Dur! .. 
Demişti. 

Ve, bir hamlede kendini arabaya 
atarak · 

- Çabuk.. Yıldıza çek ... 
Emrini vermişti. 
O tarilıte (Yıldıza çek) emri, 

hiç bir şeyle ölçülemiyecek bir 
tesire malikti. 

Arabacı, arabaya binenin kim 
olduğuna dikkat edemiyecek ka
dar sersemliyerek kırbacını hay
vanların kulaklarında şaklatmış, 

- Deeeh ... 
Demişti. 

* Ertesi sabah, Sultan Hamid kal-
kıp da banyo dairesinin yanın -
daki (maruzat salonu) na geçer 
geçmez. karşısına mabeyin baş
katibinden evvel, esvabcıbaşı İst 
met Bey dikilmişti. 
İsmet Beyin bu vakitsiz ziya -

reti Sultan Hamitli hayrete dü -
şürerek 

- Hayrola İsmet Bey .. Ne ha
ber? .. 
Demişti. 

İsmet Bey müteessir bir vazi 
ziyetle ellerini uğuşt' uarak söze 
girişmişti 

- Efendimiz!.. Hak, 
ömrünüzü müzdad buy,ıcsun ... 
Kulunuz, kaç defa cfendinııze ar
zettim. Şu Fchını kuluı ..ıza fazla 
yüz vermemenizi istiı ham eyle -
diın. 

- Ne olmu~? .. Fehim, bir şey 
mi yapmış? .. 

- Daha ne yapsın, efendim ... 
Ortalığı kırmış geçirmiş. 

- Sarayda mı bir şe\' olmuş? .. 
- Hayır efendimiz ... Ne had -

dine .. Sarayda ne yapabilir? .. 
Sultan Hamid. geniş bir nefes 

almıştı. İsmet Be~·e karşısındaki 
sandalyeyi göstererek: 

- Oturunuz da , anlatınız. 
Dıye, mırıldanmıştı. 

İsmet. söylediklerinden ciddi \'e 
hakiki bir istikrah duyarak vak'a
yı naklctnıişti. Fehimin rivayeti-

ne atfen İsmte Beyi· ~nlattı ;iına 

göre 
Gfıya Fehin1, o gu rı:~ J. ·.ıe Av -

rupa gazetekrinin (zat ı şahane) 
hakkındaki neşriyatı"ldan son de.! 
recede müteessir olnıu~ .. Mese -
leyi, kurmuş, kurmuş, kurmuş .. 
Kurarken kendisine garib bir 
(kara sevda) ya tutulmuş ... He
le bu yakında, Ermeniler tarafın

dan (nefsi hümayun) a karşı bir 
suikasd yapılacağına dair aldığı 
haber, büsbütün beynine vurınuş .. 
Gerek !renklere ve gerek Erme -
nilere, bir dehşetvermek istemiş .. 
Derken efendim; Allah tarafın -
dan gözlerine bir karartı gelmiş .. 
Manevi bir ses: 

- Seni, bunca nanı nimetilc 
besliyen Padişahın, efendinin hak
kında hainane maksad besleyen -
lere, kalk kendini göster. 
Demiş ... 

Bın1un üzerine, sırtına bir ne -
fer ceketi, ayaklarına birer pos
tal giymiş .. Eline bir saldırma ge
çirmiş .. Seyyidi Battal Gazi gibi: 

- Ya hey ... 

Dirip ortaya atılarak, ortalığı 

allust etmiş ... 

İsmet Bey; anbean, Suıta'n ria
midin gazabıııı beklemişti. Fakat 
- işin içinde ecnebilere tecavüz 
dahi olduğu halde - Sultan Hamid 
bütün bu sözleri o kadar tabii bir 

şekilde dinlemişti ki; İsmet Bey 
Hünkarın bu sükünetine hayret 
etmişti. Ve İsmet Bey sözünü bi
tirdiği zaman: 

- Garib vey ... Bu çocuk, bil
mem ki beni niçin bu kadar sever .. 
Ne ise, mesele, zinhar dallanma

sın. Fehim de, bir müddet evden 
dışarı çıkmasın. 

Demişti. 

* Şimdi de gelelim, zabıta tahki
katına ... 

Pangaltıdan, Maçkaya.. Harbi
yeden de Şişliye kadar her taraf
ta büvük bir tarama yapan za -
bıta, nihayet katili elrte elı-- i~lı. 

(Devamı var) 

Hayat maceradan 
ibaret mi? 

( J iııci sahifeden deı·am) 

bırakmıştı. Kirbi bu parayı daha 
ziyade işleterek çoğaltmak için 
kullanmııı. fakat zarardan zarara 
uğrıyarak nihayet bu binlerce İn
giliz lira;ının eriyip gittiğıni gör
müştür. 

Kırk sene evvel cenubi Afrikada 
Transval harbine genç bir İngiliz 
subayı olarak iştirak eden zengin 
delikanlı o zamanın ressamları, 
heykeltraşları tarafından hakiki 
İngiliz ~ehresini en iyi gösteren 
bir adam diye onu intihab ederek 
resnıinı ~·apmı~lardır. 

Bugün ise o kırk sene evvelki 
gence hiç benzemiyen yaşlı bir 
Kirbi \'ardır Fakat yalnız gözleri, 
kuvvetli bakı51 genç Kirbiyi ha
tırlamtaktadır. ''aktile on altı 
yaşlarında bir kızın gönlünü ça
lan Kirbi şimdi şu ihtiyarlık ve 
yoksulluk günlerinde o eski ma
cerasını gazetecilere şöyle anlatı
yor: 

- Şarlot Londranın en güzel 
kızıydı. Onu bir baloda iken ya
kalamıştım. Devirsi gün de nikah
landık. Sonra işi anasına. babası
na haber vermiştik. Ondan sonra 
beni cenubi Airikada altın made
ni bulmak için yolladılar. Biz o
raya gittiğimlı zaman bir ilıtilil 

çıktı. Ben o ihtilale karıştım. Son
ra Transval harbi çıktı. Oraya da 
gi ttinı. Sonra Zolo muharebesin
de de bulundum. Transvalde iki 
otelim vardı. Bir tiyatroda hisse
dar idim. Ne işe teşebbüs etsem 
kazanıyordum. Öyle ki kazandı
ğım parayı hesab edecek vaktim 
yoktu. Bu kadar para nereye git
ti? Karım öldü. Ondan sonra bir 
çok kadınlar benim paramı yağ
ma ettiler Transvalde iken başı
ma gelen birşeyı daha anlatayım: 
Bir bankadan hırs11.lık edilmiştı. 

Bunda benim iştirakim var diye 
söylediler Çünkü işte benim bil
diğim bir kadın da vardı. Nihayet 
ben de suçlu sa)'ılarak on sene 
a;nr hapse mahkum oldum. Bu 
vak'a Transvalde oluyordu. Ta -
marn beş sene bu ceza ·ı çektim. 
Ayağımda zincir olarak taş kır

dım . Tiırlü türlü eziyetler çektim. 
Nihayet bir gün yeniden tahkika
ta girişildi. Yenirkn muhakeme 

oldum. Kabahatim olmadığı mey
dana çıktı. B~ş senelik ıztırab -
dan sonra koyuverdiler. Umumi 
Harb esnasında Filistinde, Mısır
da ve Garb cephesinde bulundum. 
Harbden sonra ordudan ayrıldım. 
O zamandanberi başımdan sekiz 
türlü mahkümiyet geçmiştir. 

Al 

C' ttıırll ,.hlfeden dnam) \ 
Milletler Cemiyetinden ayr'.lmı~
ler misakı fikrine daima hucum 
etmişler, dörtler misakını ileri sü
renler de Milletler Cemiyetini çü
rütmek için her şeyi söylemiş -
!erdir. Fakat Almanya ile İtalya 
Milletler Cemiyetine ayrılmış -
!ardır. O kadar ki bu müessese ile 
hiçbir alakaları kalmadığım söy
lemekte hiçbir vesileyi unutmu
yorlar. 

7-SON 

İngiliz Başvekili de İngiltereni'l 
Milletler Cemiyetine merbut ol
duğunu her vakit söylemiştir. Fa
kat Almanya ve İtalya ile konu -
şurken bunları Milletler Cemi -
yetine tekrar çağırmakla mak -
sadlar hasıl olamıyacağı anlaşıl -
mışlır. Bu takdirde Almanya ile 

İtalya ile doğrudan doğruya mü
zakere cihetine gidilmiştir . İşte 
geçen sene ikticfar mevkiine gel
dikten sonra İngiliz Başvekilınin 
İtalyan Başvekiline mektub yol
laması, İtalyan diplomatları ara -
sında İngiltere ile anlaşmak fik -
rini müdafaa edenlere yardım et
tiği gibi Londradaki İtalyan_el -

çisi kont Grandi İngiliz Başveki
li ile ondan sonra sık sık görü~ü
yordu. İtalya ile bu müzakere ka
pısım açmak ve 935 de Habeşis
tan meselesi çıktı çıkalı iki taraf 
arasında artan gerginlıği ortadan 
kaldırmak ve İspanya mesele -
sinde de ademi müdahale poli -

tikasını yürütebilmek için İngiliz 
Başvekili faaliyete geçerken Al
manyayı da unutmuyordu. Şimdi
ki Hariciye Nazırı Lord Halifaks 
geçen senenin son baharında Al
manyaya gönderilmişti. Ondan 
sonra ortaya çıkan rivayetler gün 
geçtikçe ehemmiyet aldı ve git -
gide bunlardan bir kısmı hakikat 
oldu. İngilterenin İtalya ile 

0

anlaş
ması meselesi bugün bu sütunda 
yazılan yazının mevzuundan haric 
kalacak. Fakat Almanya ile İn
giltere arasında tam bir anlaşma 
temin edilmesi gibi bir gaye takib 
edilirken müstemleke meselesi -
nin konuşulmaması kabil midir? 

Soğuk algınlığı, nezle ve tenef· 
y~niden ken~isine verilirse oraya fUs yollarlle geçen hastalıklar• 
nufuı;unu~ bır_ J<_ısınını yollıyarak dan korur, grip ve boğaz rahat• 
ça!ıştırmagı du şunuyor Alman- sızlıklarında, 999 kısıklığında 
lar bı,ınu uzun uzadıya mudafaa Gak faydalıdır 
edegelmişkrdır. Afrikadakı Al - • • 

rülen mukavemet iizerine bahis 
kapanmış, fakat hiçbir zaman u
nutulınamıştır. Bugür. A!n.anya
nın 80,000,000 nüfusa malik 
olduğu söyleniyor. Bu milyon -
larca insanın çalışma-,t i\·ln :;aha 
lazım olacak. Almanyaya demir, 
çelik, bakır, kömür gibi iptidai 
maddeler lazım. Nüfusun bir kıs
mını harice göndererek is lihsaliıt 

yaptırmak icab ediyor. Haricde 
nereye? Almanyanın umumi 
harbden sonra elinden alınmış o
lan Afrikadaki müstemlekeleri 

man mustemlekelerı Belçika, I İNGILIZ KANZUK ECZANESi 
Fransa ve lngilterc arasında tak- 1 

Beyoğlu • stanbul sim edilmişti. En mühıın miıstem-
lekeleri İngilızler almıs lı Bu mus

temlekeler Milletler Cemiyeti na- J ~-
mma bu devletlere verilmiştir. Bu 1 
devletler de onları Milletler Ce -

1 
Rahabnı, kesesini sevenlere tavsiye -~ 

miyeti namına idare etmektedir -
!er Geçen sene, evvelki sene Al
manlar müstemlPkr: bah..;! ni or • 
taya koydukları zaman Londradan 
işitilen cevab şu idi 

K U Ş T Ü Y Ü kullanınız. 
~ir liraya kumaşile kuştüyü yastıklar 

- Bu müstem!~kel<'~ Mıll<.>tl~r 

Yorgan, şilte ve yastıklarda mühim tenzilat yapıldı. Kuş tüyü 
kumaşlarının en iyisi ve her rengi bulunur. Fiatlar çok ucuzdur. 
Adres: İstanbul Çakmakçılar yokuşu Kuştüyü fabrikası . Tel. 23027 

Satış yerlerimiz: Ankarada, Bcyoğlwı°da Yerli Mallar pazarı. 

Cemiyeti nan-una bı.: dl•\·lc tler .... 

verilmişti. Bu devlet\cr de on - Bürhaniye Asliye Hukuk Mahke- 11!1••••!!Jlll•••••••• 

Müstemleke meselesi ki şimdi
ye kadar Almanya bunu birkaç 
defa ileri sürmüş, Londradan gö-

HiKAYE 

Saadetimi 

!arı tekrar Almanya~'H .. ı rk;ı iç•n mesinden: 
yine MiJlPtler Cemiyeti karar ver- Bürhaniyenin Geriş mahallesin
meli. Alman;•a ise Milletler Ce- den muhacir İsmail oglu Mehmet 
miyeltinden çıkmıştır. Tekrar o- Çavuş Atasoy tarafından 30 sene ev
raya gelirse görüşülı:r , gib'. vPya- \'Cl arazü mevatlan küşat ,.e ihya 
hud da şöyle deniyordu suretile biliı niza ve fasıla tasarruf 

- Müstemlekelerin yerli halkı ettiği Bürbaniyeniıı İğdeburnu 
tekrar Almanların idaresine g<'ç- ınevkiinde gün dogdus ı Arabkirli 
mek istemiyorlar. Mı.isteınlekele- İbrahim veresesi, tarlası ve pazarba
rin halkı Avrupalıların renginde şı Ahmet tarlası, gün batısı Bayrak
beyaz adamlar değilse de herhalde tar veresesi ve Osman ve İsmail tar
insan oldukları muhakkatır Bu ları, poyrazı Hakkı Gümülcineli E
insanların arzularını hiçe sayarak mine, şoför Fehmi tarlaları, kıblesi 
kendilerini istemedikleri bir ida- Mustafa ça\"UŞ ve dülger oglu lbra
reye teslim etmeğe MıllPtler Ce - him tarlalarile mahdut 40 dönüm 
miyeti razı olmıycc~kt:r gibı mikdarındaki tarlanın davacl tara~ ı 

Fakat vaziyet evvel~; , c-·:<' ,,z.;ka fından namına tapuya tescili talep 
türlü idi. Geçen sen, daha ba~ka- edilmekte olduğundan mezkur tar- ı 
]aştı. lada bir hak iddiasında bulunanla-\ 

1938 de ise büsbiitı.n ba;ıkıı ı·l- rın muhakeme güııı.i olan 19/10/938 
muştur. Almanyanın miist~mi<>ke çarşamba gününden evvel mahke
davasını tazeleyeceğini tahmin et- meye resmen müracaat eylemeleri 
rnek için ise çok düşünmeğe lüzum bildirilir c7137• 
olmasa gerek. 

yıkan küfe 

Bürhaniye Asli~·e Hukuk Mahke
mesinden 

(4 üncü sahifeden devrun) ti. O da sevmek, sevilmek isti-
se>ıne göre• bir çclıı«, onu bcğ.e- yordu. AI. olsa da hayatta biraz 

Bürhaniyenin Mahkeme mahalle
sinden Mahmut kızı Gülsüm tarafın 
dan mahallei mezkiırda sağı Topal 
Davut solu çalgıcı Himmet evleri ve 
önü yol arkası Malik zeytınliği ile 
mahdud ve bir yer oda ile matbah 
ve bir mikdar avluyu havı hanenin 
tapusuz biliı niza ve fasıla 20 sene
den fazla bir zamandanberi tasarruf 
eylediğinden namına tapuya tescili 

·talep ve dava edılmekle bu evde 
hakkı tasarruf iddiasında bulunanla 
rın mahkeme güniı olan 10/10/938 
den evvel mahkememize müracaat 
eylemeleri lüzumu bildirilır (7136) 

nivordu v~ bu çehre ile gençli- olsun aşkın saadetini tatmış ola-
ği~d " :oşo t mı'i oldul(u hayali çeh- caktı. Ah yarabbi, ne olur ona ia-
re ara.;ınd,, fark olmndığını gii - yık bir kız olsaydım. O vakit bel-
rüvordu . Nihayet Sl'\dı.. görme- ki gözleri açıldığı zaman onu in-
de~ tasavvur etmi~ oldugu hava- ki>arı hayale düşürmez ve belki 
Jile se,·dı Lemanı... de bu inkisarla bC'dbaht olacak-* sa, velev ki kısa bir zaman için 

Genç kı~ düşünü,·vrdu. Birbir- de olsa bir şey olmıyacaktı. Bazan 
ıerini se,·i~· orlardı. Fakat Rauf, onun gözlc·rinin açılmaınası için 
onu se,·mıyecekti. Gözlerinin a- dua ediyor: 

çıldığı gün sevgisi bir serab ola- - Beni affet!. Üsküdar Sulh İkin<i Hukuk Ha-
cak, genç kızın bugiınkü snacleti Di~'" yavarıyordu. Bu bır cina-

. b · t ı kt K d. n ma kimliğinden: eriyip gidecek, esasen hın ir u - ye o aca . ı. en mı seve - 1 
h t d h Swn bı.,. gencı·n sırf kendi saade- Üsküdarda Bağlarbaşı Yeniyolda züntü ile geçen aya mı a a 

fazla zehirliyecekti. Ona hC'r şeyi tinin yıkılacağı kaygısı ile gözle- 47 No.da nıukan·et Abdülvehhab: I 
söv!emeli mi idi? Fakat nasıl?... rinin ebediyen kapalı kalmasını, 

1 
Müddei, Bağlarbaşında Yeniyolda 

, h k ı ki d 47 numarada mukim Hatıce Abdüs-Sövleyebilir mi idi? Bunu çok de- zavallı ru unun aran ı ar a e-
fal~r kendi kendine sordu .. fakat: bedıyen ıztırab çekmesini iste- samet vekili avukat Hasan Hilmi 

_Evet, söylemelıyım .. diyeme- mek .. Bazan düşünüyordu. Onun tarafından aleyhinize ikame olunan 
1 · d · · nafaka davasının cari muhakeme-d. gözlen açılırsa kendı saa etının 

ı.Şimdi madem ki 0 kendini gör- yıkılmasına rağmen onun ıztı- sinde: Birçok emlak ve akar sahibi 

k d . · rabdan kurtuldugu· nu, düşündük- olduğunuz halde ananız olan müd-müyordu ve onun en ını sevıne-

si ııe mes'uddu, ve o kendinı gö- çe kendinin de biraz olsun mes- deiyye bakmadığınız ve bu sebeble 
rünceye kadar sevecekti, şu hal- ud olacağını .. o gece uykusu kaç- aciz ve perişan bir halde olduğu 

HASTANELER 
MEKTEBLER. HA" l<ALAR 

VAPUR İDARELERİ. İSTAS· 
YO 'LAR, OTELLER, GAZİ

NOLAR elhasıl umumı hı laları 
ulan yerlerde 

PİS VE FENA KOKULARI 

gidermek ve her tarafa ıntışar 
eden ve ha•talıkların menbai 
olan MİKROPLARI öldurmek 

için Amerikada hazırlanan 

"PORO,, !ardan 
mutlaka apteshanelerc a:;malı
dır. Apteshanelere hafif ve hoş 
bir koku dağıtır ve bu dağıtma 
6 ay devam eder. PURO ala -
turka ve alafranga ıçın ayrı 

ayrı yapılmı§tır. 

HER EVDE MUTLAKA 

BULUNDURUNUZ 

MOBILYALARIN!Z 
GÜVELERDEN muhafaza ve 
çüriimemesini istiyorsanız ayni 
zamanda eşyanızı da muhafaza 
etmek istiyorsanız yine bu fab
rikanın gardroblar için yaptır-

dığı 

PURO ıardan alınız. 
Cüzi bir masrafla hem mobil -
yanızı, hem içindekı kıymetli 
eşyanızı GÜVELERE karşı ko-

rıımuş olursunuz. 

SİNEK, SİVRİSİNEK, TAH

TAKURUSU, PİRE, HAMAM 

BÖCEÖİ, KARINCALAR! A

merikada birinci mallarla ha
zırlanmış ve diğer mümasilleri 

gibi fena kokmıyan ve tesiri 
muhakkak olan 

''PUR011 mayii 
kullanınız. Birinci mal ollllQk-

la beraber fiatı çok ucuzdur. 

Umumi deposu. M AZ ON ve 

BOT TON Ecza depo;u. Ye-de şimdi her hakikati niçin söyle- mış yatak odasmm bahçeye ba- mahkemece dinlenen şahitlerin şa-
meli idi.. ve neden zaten pek az kan penceresinde bunları düşü- hadetile anlaşılmış ve ikametgahı- nipostahane arkası No. 47 
sürecek saadetini daha şimdiden nüyor, haçkırıyor, hıçkırıyordu... nızın maçhul bulunması hasebile i- Toptan alanlara tenzilat vardır. 
yıkmalı idi .. hayır söylemiyecek- (Arkası yarın) 1 lıinen yapılan tebligat üzerine mah- lı•ıiıı•••••••••••• 

,,,;,=========================== kemeye gelmediğiniz gibi yine ila-

•Göz 

DEVREDİLECEK İHTİRA 
BERATI 

Ertuğrul 

Sadi Tek 
TiYATROSU 

nen tebliğ olunan gıyab kararına Üsküdar Asliye Hukuk Hilkiınli· 
da müddetinde itiraz etme - ğınden: 

diğimiz~~n. ve mahkemeye de Cemile tarafından polis l\lehmet 
gelmedıgınızden mahkemece eh- . K dk .. ·· d R hum 
1 k f if til t kd . tt' veresesmden a ı O\ un e ı uvuu mare e a ıreı- .. 1 

il ah. ili lir f k · bo'·unda Aziziye sokagında 18 No lı r en m ıye e a na a anın sız- J 

cirgat V<' emsali hayvan koşulu 

dolap • hakkındaki ihtira için alın
mış olan 10 ilkkiınun 1932 tarih ve 
1521 numaralı ihtira beratının ih

den tahsilile müddeiyeye itasına ve evde sakine karısı Hatice Hüsnıye, 
masarifi muhakeme olan 1232 °ku- ,.e kızları Bedia ve Lamia aleyhlerı
ruşla müddei vekiline maktuan tak- ne açılan fekki haciz davası uZC'rıne 

(Taksim) de 8 - l inciteşrin cu- dir olunan25 kuruş ücreti ,-ekô.letin müddeialeyhler kanuni davete ica-
martesi akşamından itibaren 1938 u~denize tahmiline 19/9/938 .tari- bet etmediklerindm haklarında gı· 

kış temsillerine başlıyor. hınde gıyabınızda karar verılmış . . 151111938 lı •~· 
olmakla hüküm ilıbarnamsi maka _ yap kararı ıttihaz sa 

tiva ettiği hukuk bu kerre başkası- Halk epereti 
na devir veyahud mevkü file kon- fii. 
mak için icara dahi verilebileceği Beyoğlunda. Halk , ~ J~' 
teklif edilmekte olmakla bu husıısta Operetı Tiyatro- ~ 

fazla malümat edinmek istiyen - sunda (Eski Çağ- ' 
!erin Galatada, Aslan han 5 inci !ayan) Yakında 

kat 1-3 numaralara müracaat ey - başlıyor. İlk Operet (?) 
lemelPri iliın olunur. Mahmut Yesari - Seyfettin Auf 

mına kaim olmak üzere ilanen teb- at 14 de bırakılmakla yevm ve saati 
liğ olunur. mczkürda yine gelmedikleri surette 

ZAYİ - 2878 sicil No.lu arabacı- gıyaplarında tahkikata devanı olu
lık ehliyetnamerni kaybettim. Yeni- nacağına dair yazılan gıyap kararı 
sini çıkartacağımdan zayiın hükmü mahkeme divanhanesine asıldıgı gı· 
yoktur. bi keyfiyet ayrıca e:azeta ilP ili>- ~ 

Kim il lunur. 



Cumhuriyetin 15 inci Yıldönümünü 
Kutlulamağa hazırlanıyor musunuz? 

inhisarlar idaresi tarafından satılan 

RANS Z MENŞELi ŞAMPANYA 
Fiatları (Müdafaa vergisi dahil) 

57 5 kuruşa indiri lmiştir. 
Şimdiden tedarik ediniz. 

Emlak ve Eytam 
Esas Yf'ri 
No. 

215/ Kandilli Mezarlık sokak 
46150 m2 

216 Kandilli Mezar !ık sokak 
64333 m2 

17/1 Beşiktaş Kılıçalipa~a 

Çöplük iskelesi 

No. su 

Eski 26 

• 27 

Ntj. 6 

1 Galatada Şehid Meh- 8.6, 8.6 8/2 
metpaşa K:alafat yeri 

Nev'; 

Tarla 

Tarla 

Depo 

Mağaza 

Bankasından 
Senelik 
Kira•ı 

1 

85,-

250,08 

1000,-

• • 
Depozitosıı 

T. L. 

12,75 

42,71 

150,-

En macunudur diş •• • 
muessır c. 32/1 Beyoğlu Kul oğlu Ağa- Ntj. 35 

hamam apartımanda 
Bodrum katı No. 1 180,- 27,-

Diş 
Doktoru 
Diyor ki: I 

Yemek kırıntıları diı aralarında çit• 
neme satıhlarındaki çukurlarda ka· 
hrsa ekşir ve basıl olan asit mineleri 
bozar, dişlerin çürümesine yol açar. 
Hele bu asitler bütün gece aıtızda 

bırakıldıj!"ı takdirde muzır mikroblar 
milyonlarca artar ve dişler sür'atle 
bozulur beyazlıj!"ını, saglamlıj!"ını ta• 
mamen kaybeder. Aj!"zınızın sıhhat C. 
ve güzellij!"ioi muhafaza elmek için : 

Sabah, öftle ve •kt•m her yemekten sonra c. 

Dişlerinizi RADYOLIN ile fırça layınız ! c. 

32/9 Beyoğlu Kul oğlu Ağa- • 33 
hamam apartımanda 

32/10 Beyoğlu Kul oğlu Ağa-. • 37 
hamam apartımanda 

32/3 Beyoğlu Kul oğlu Ağa- • 35 
hamam apartımanda 

32/6 Beyoğlu K:ul oğlu Ağa- • 35 
hamam apartımanda 

33/1 Bostancı, Erenköy is- • 
tasyon S. Y. 

33/2 Bostancı, Erenköy is- • 
tasyon S. Y. 

5 

6 

33/3 Bostancı, Erenköy is- • 10 
tasyon S. Y. 

Dükkan 

Dükkan 

3 No. daire 

6 No. daire 

Büyük dükkan 

Dükkan ve üstünde 
bir oda 
Büyük dükkan 

İzahatı yukarda yazılı emlak kiraları 6/10/938 ptTşembe günü saat 11 
. . ' . :"'• ' ' . ı .. - : , ,.. ;. zere arttırmaya çıkarılmıştır. 

120,- 18,-

120,- 18,-

264,- 39,60 

420,- 63,-

60,- 9,-

72,- 10,80 

120,- 18,-

de taliplerine ihale edilmek Ü· 

İstekli olanların hizalrında yazılı depozito akçelerini veznemize yatırarak arttırmaya girmeleri. 

Konya Valiliğinden : 
Hususi Muhasebe bütçesile idare edilmekte olan daire ve müesse

lerin bir yıllık ihtiyacı olarak tesbit edilen ·8811• lira muhammen be

delli ·267• ton sömikok maden kömürü kapalı zari usulile eksiltmlye 

konulmuştur. 

1- İhale 6/10/938 Perşembe günü saat on beşte Vilayet Daimi En-

/ 
cümeni Odasında yapılacaktır. 

2- Muvakkat teminat c66J. liradır. 
1 • 

3- Teklif mektubları 6/10/938 günü saat on dörde kadar Vilayet 

Daimi Encümenine verilmiş bulunacaktır. 

4- Talib olanlar şartnameyi bedelsiz olarak Hususi Muhasebe dai• 

resinden alabileceklerdir. 

5 - Talib olanların kanuni ikametgi\hı bulunması ve hüviyet vara

kasile Ticaret Odasında kayıtlı bulunduklarına dair vesikayı baron bu

lunmaları şarttır. 

6- 2490 sayılı kanun hükümlerine ve bilhassa 32 inci maddesine 

uygun olmıyan mektubların sahibleri eksiltmiye iştirak ettirilemiye-

ceklerdir. • 6606> 

Çocuklara, kuvvet, . o· kt•• l" ~ .. ı A =1 \ İ b 1 Ası· .. .. ulruk kanuni v~saikile beraber o gün saat 14 de mezkfu komisyona müracaat lstanbul Vakıflar ıre or ugu .an . arı stan u ıye 3 uncu H . ' 
kudret, sağlık, neşe, Mahkemesinden: edeceklerdır. 
ve gUzelltk v erir. An· M.Jbammen .ay ' ı~ı Beyoğlu Posta sokak 20 numaralı] 4 - Şartnameler, Ankara P. T. T. leva-.ıın İstanbul Beyoğlunda P. 

nelere istirahat t am in Lıra Kr· Seni Mari apartımanında mukim T. T. ayniyat şube müdürlüklerinden parasız verilecektir. (7059) 
eder. ismine d ikk a t Bahçekapı Dördüncü vakıf hanının birinci katında 27 No. lı oda 15' 00 Cülya vekili avukat Yusuf Kenan 

Çarşıda Kahvehane sokağında 4 No. lu dükkan 1 00 A t 1 t f d B •
1 

A lı 
edi n i z. Yukarıda yazılı mahaller 939 senesi mayıs sonuna kadar kiraya ve- n e.

11 
ar;

8 
ın an lıy';f ~- . sma -!Devlet Demiryolları ve Limanları ı 

ı,ıetme U. idaresi i lanları rilmek üzere açık arttırmaya çıkarılmış,tır. İstekliler 11 teşrinievvel 938 mescı e numar ı a ıgar apar-
----------------------------ısalı günü saat 15 e kadar Çemberlitaşda İstanbul Vakıflar Başmüdürlü- tımanının birinci katında oturan ·--------------------------------------------------Şl"le Malmüdu"'rlu"" ğu''nden •• Hanrı· G Spartaleyh· hk . Kapalı zarf usulü ile Uzunköprüde bir makine deposu inşası müna-g.ünde Vakıf Akarlar kalemine gelmeleri. (7003) · ıne ma ememı kasaya konmuştur. Münakasa 17/10/938 pazartesi günü saat 15 de Sir-

zin 937 /564 numaralı dosya.sile ~çı- kecide 9. İşletme binasında yapılacaktır. 1- 5994 lira 84 kuruş keşif bedelli Şile hükfunet konağı tamiratı 
Malmüdürlüğü odasında müteşekkil komisyonda açık eksiltmeye ko
nulmuştur. İhale 20/10/938 tarihine müsadif Perşembe günü saat 14 de 
mezkı1r yerde yapılacaktır. 

P. T. T. Levazım Müdürlüğünden: lan boşanma davasında: Muddeıa - Keşif bedeli 35.000 ve rnuvakkkat teminatı 2625 liradır. 
1 - İdare ihtiyacı için 89 ton 3 M/M 1 Ton 1,5 M/M Ki ceman 90 ton leyhin yeni ikametgahı meçhul ol- İsteklilerin, teklif ve teminat mektuplarile kanuni vesikalarını il 

bakır tel kapalızarfla eksiltmeye çıkarılmıştır. ması hasebile muhakeme günü ila-; tiva edecek olan kapalı zarflarını aynı gün saat 14 e kadar komisyona 
2- Muhammen bedel 90000 muvakkat teminat 5750 lira olup eksilt- nen tebliğ edildiği halde mahkeme- vermeleri lazımdır. Şartnameler 175 kuruş mukabilinde Ankara, Sirke· 

mesi 8 teşrinisani 938 sal ıgünü saat 15 de Ankarada P. T. T. umum ye gelmediğinden hakkında gıyap ci ve İzmir veznelerinde satılmaktadır. (6952) 
2- Mukavele eksiltme bayındırb:k işleri genel, hususi ve İennl 

1<1Itname, proje, keşif huliisasile buna müteferri diğer evrak parasız 
görülecektir. müdürlük binasındaki satın alma komisyonunda yapılacaktır. kararı ittihazile duruşmanın 2/11/ * 

3 - İsteklilerin muvakkat teminat veya banka mektubu ile kanuni 3 
3- Muvakkat teminat c450• liradır. 
4- İsteklilerin en az beş bin liralık bu işe benzer iş yaptığına dair 

ihale gününden sekiz gün evvel İstanbul Nafıa Müdürlüğüne müra
caatla mezkıir Müdiriyetten almış olduğu ehliyet, Ticaret Odası vesi
kalarını ve sair evrakı müsbiteyi ihale günü saat 12 ye kadar komisyo-

9 8 saat 14 de talikine karar veril - DEVLET DEMİRYOLLARI BEŞİNCİ İŞLETME MÜDÜRLÜl'iÜNDEN. 
vesaiki muhtevi kapalı zarflarını o gün saat 14 de kadar mezkur komis-

miş olmakla mumaileyh Hanri G. 1 - Kapalı zarf usulile eksiltmeye konulan kilometre 440-455 ara-yona vereceklerdir. 
4 _ Şartnameler Ankara P. T. T. levazım İstanbul Beyoğlunda Spartın mezkfır gün ve saatte mah- sındaki 9000 m3 balast; gün ve saatinde talih zuhur etmemesinden 2490 

P. T. T. ayniyat şube Md. lüklerinden 450 kuruş mukabilinde verile • kemeye gelmesi veya bir vekili ka- No. lu kanunun 40 ıncı maddesine tevfikan eksiltme pazarlıkla yapıla· 
cektir. (6615) nuni göndermesi ve aksi takdirde caktır. Muhammen bedeli 9900 lir:ıdır. 

na ibraz eylemeleri ilan olunur. c6897• 

inhisarlar u. Müdürlüğünden: 1 Na~ıa Vekiletinden~ 
I - İda~emiz~ nakliyat şubesi için.şartnamesi mucibince yaptırı- Eksıltmeye konulan ış 

lacak açık guvertelı, armalı ve tam teçhızatlı 1 aded çektırme •Tekne• 
açık eksiltmiye konmuştur. 1 - Hanife deresinin üst kısmile K:üçük kar ad erenin ıslah işleri ke-

II - Muhammen bedeli 4500 lira ve muvakkat teminatı 337.50 şif bedeli (185170) lira (50) kuruştur. 
liradır. 2- Eksiltme 27/10/938 tarihine rastlıyan perşembe günü saat (15) 

III - Eksiltme ll/X/938 tarihine rastlıyan salı günü saat 15,30 da de Nafıa Vekaleti sular umum müdürlüğü su eksiltme korıUsyonu o
Kabataşta levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda ya- dasında kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
pılacaktır. 3 - İslekliler eksiltme şartnaıpesi, mukavele projesi bayındırlık iş-

IV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden !eri genel şartnamesi, fenni şartname ve projeler (9) lira (26> kuruş mu-
ılınabilir. kabilinde sular umum müdürlüğünden alabilirler. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 4 - Eksiltmeğe girebilmek için isteklilerin (10508) lira (55) kuruş-
güvenme paralarile birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri luk muvakkat teminat vermesi ve eksiltmenin yapılacağı günden en az 
ilan olunur. ·6819• sekiz gün evvel ellerinde bulunan bütün vesikalarla birlikte bir istida 

.,,....,,.., _ _ ....,..,...,..,,,......,,..,...,..,,.,..,,.,..,,,,,,,._,....,..,,..,...,..,,..,...,..,,..,....,...__"""'~ ıle Veki\lete müracaat ederek bu işe mahsus olmak üzere vesika almaları 

t JstanbuJ ve bu vesikayı ibraz etmeleri şarttır.Bu müddet içinde vesika talebinde 

1 

Beledi ye si ilanları ·ıbuıunmıyanlar eksiltmeye iştirak edemezler. 
5 - İsteklilerin teklif mektublarını ikinci maddede yazılı saatten 

L-----===------==_. ..... -..-..-..-..-----===--"""'=--==oil 1bir saat evveline kadar sular umum müdürlüğüne makbuz mukabilinde 
Onarılmasına lüzum görülen itfaiye Boğaziçi motörü açık eksiltme vermeleri 11ızımdır. (4108) (7100) 

3/10/938 nüshamızda çıkan (7081) No .. lu belediye ilanında; Topkapı c ·ümrük Muhafaz3 Gene! Kı~mutanlıgv ı 
vazını müdurlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 sayılı kanunda yazılı 
vesaika ve 270 liralık bir teminat makbuz veya mektubile beraber 17/10/ lstanbul Sa hnalma Komis yon undan: 
938 pazartesi günü saat 14 buçukta daimi encümende bulunmalıdırlar. 1 - Pahalı görülen 766 çift muhafaza memuru fotininin 5/10/938 

(7026) çarşamba günü saat 11 de yeniden eksiltmesi yapılacaktır. 

* TASHİH 

ısarayında yapılacak transformatör binasının pazarlığı 15/10/938 olma _ 

yıp 5/10/938 de olduğu tashihen ilan olunur. 

2 - Tasınlanan tutarı 3523 lira 60 kuruş ve ilk teminatı 265 liradır. 
3 - Şartname evsaf komisyondadır. Görülebilir. 

4 - İsteklilerin gün ve saatinde ilk teminat makbuzları ve kanuni 
vesikalarile birlikte Galata eski ithali'ıt gümrüğündeki lcoınisyona e;el· 
melerL 17088) 

gıyabında muhakemeye devam olu- 2 - Eksiltme 15/10/1938 cumartesi günü saat 10 da Malatya işletme 

narak bir daha celseye kabul olun- binasında yapılacaktır. 
3 - Muvakkat teminat 742 lira 50 kuruştur. 

mıyacağı tebliğ makamına kaim ol
mak üzere ilan olunur. (10812) 

4 - Bu işe girmek istiyenlerin kanunun 4 üncü maddesi mucibince. 
işe girmeğe manii kanuni bulunmadığına, kanunun tayin ettiği vesaik 

Üsküdar Hukuk ve muvakkat teminat makbuz veya banka mektubile gün ve saatinde Kadıköyünde 

Hiikiınliğioden: 
komisyon reisliğine müracaatları. 

Hazine vekili tarafından Beykoz
da Arpacı çiftliğinde kireç ocağın

da Ragıbın yanında sakinler Ahmed 
oğlu Hüseyin ve Dursun oğlu Talib 

5 - Bu işe aid şartname ve mukavele projesi Malatya, Ankara, 
Haydarpaşa işletme kalemlerinde, Diyarbakır, Elazığ istasyonlarında 
isteklilere bedelsiz verilmektedir. (2738) 

* 
ve Mehmed ve Hüseyin oğlu Bay- Muhammen bedeli 2770 lira olan 78 bin aded muhtelif ej:ı'adda surşof 
ram aleyhine açtığı alacak davası- serpantin boruları için amyantlı bakır rondela 20/10/1938 perşembe gü· 
nın muhakemesine müddeialeyhler nü saat 10,30 da Haydarpaşada gar binası içindeki satınalma komisyontı 
gelmediğinden haklarında gıyab tarafından açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve 207 lira 75 
kararı ittihaz ve ikametgahları meç- kuruşluk muvakkat teminatlarile birlikte eksiltme günü saatine kadat 
hu! olduğundan ilanen tebligat ic- komisyona müracaatları lazımdır . 
rasına karar verilerek ·bu baptaki Bu işe aid şartnameler Haydarpaşa gar binasındaki komisyon tara• 
gıyap kararları mahkeme divanha- fından parasız olarak dağıtılmaktadır. (7108) 
nesine talik edilmiş olduğundan 

müddeialeyhlerin muhakemesinin Türkiye Büyük Millet Meclis İdare Heyetinden: 
muallak olduğu 6/12/938 tarihine 

müsadif salı günü saat 10 da yine 

mahkemeye gelmedikleri takdirde 
gıyaplarında mahkemeye devam ve 
icap eden karar ittihaz olunacağı ve 

bir daha mahkemeye kabul edilmi-
yecekleri ilan olunur. (63) 

Sahip ve neşriyatı idare ed~ 
B~ muharriri 

ETEM İZZET BENİCE 
Son Telgraf Matbaa.u 

1 - K:apalı zarf usulile Meclis ve Müştemilatı kaloriferleri için i$l 
yüz ton kok kömürü satın alınacaktır. 

2 - Şartnamesi Meclis daire müdürlüğünden bedelsiz alınabilir. 

3 - Muvakkat teminat miktarı 405 •dört yüz beş• lirad1r. Teminal 
banka mektubu olacaktır. 

4 - Eksiltme 17 birinciteşrin 938 pazartesi günü saat on beşte Bii' 
yük Millet Meclisi idare amirleri heyeti odasında icra kılınacaktır. 

5 - Kapalı zarfların ihale günü saat 14 de kadar makbuz mukabilill 
de tevdi edilmesi Hl.zımdır. 

6 - Talipler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü )naddelerinde yazılı "~ 
sikaları birlikte getireceklerdir. -


