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BU GAZETE 
htanbulun en çok satılan hakikt 

ak§Sm gazetesidir 
İlfınlarını SON TELGRAF'a veren· 
lcr en çok okunan bir vasıtadan l" 

hakkile istifade etmiş olurlar. 
___________ ,;_ ________ ,_.: 

l c:ıare - ı ıan: Tel. 20827 
Telgraf : İst. Son Telgraf ., 

Alman ve Südet çeteleri Çek mıntakalarına ta ar. 
ruz etmiye ve binaları yakmıya başladılar! 

Yeni Çek kabinesi kuruldu, Cumhurreisi istifa etmedi, 
mıntakasına yayılıyor 

-. ... ~<':!'- .·~-::~~· ":'- - • • ' -

. Prag 5 (A.A.) Yeni Çekoslovakya hükfun ti 
bılhassa aşağıdaki zevattan mürekk ı· . e 

Baş kil · ep ır. 
~e ve Müdafaa Nazırı: General s· . 

Harıc· N ş· ırovı . ıye azırı: ımdi Roma sefiri olan Fran 
tıs ek • 

Dahiliye Nazırı: Cern; 
Maliye Nazırı : Kalfuss 
Adliye Nazırı: Fajnor 

Di~e~ cihettr~ '1ildirildiğine göre yakında Sı0< 
vakya ıçın husu .r nezaret ihdas edil -'·tir ec= . 

Macarların notası 
. B~dapeşte 5 (A.A.) 3 ilk teşrinde Pr ıı. t • 

dı ettıgı notada Macaı: ·1ükfunetinin M _ag ev 
.. k l .. - acar-Çek muza ere erının dosı ·,.,e hır' ha . . d . . . · va ıçın e cereyan 

etmes~ ıçın, Çekoslovak hükfunetine aşağıdaki ted
bırlerın alınmasını teklif tt '" . M · e ıgı acar tergraf a-
J an.sı tarafından bildirilmektedir: 

1.- Ilü~ün Macar siyasi mücrimlerinin tahli
yesL 

' 

Ankara 5 (Hu
susi muhabirimiz
den) - Başvekil 

Celal Bayarın hü
kfunet merkezini 
teşrifi devletin kış· 
lık mesai hamle -
!erine başlaması • 1 

le bakanl ığı 1-stan
bul zabıtasın ı 

taltif etti 

Takdir edilen polis 
Amirleri ve yeni 

tayinler 
nın mebdei telak
ki edilmektedir. 

Bu mesai ham-
lesinin başında 

bilhassa üç numa-talı plllnın tat- ' 
bikine geçilmesi gelınektedlt. Ö- 1 

nümüzdeki aydan itibaren bu yol
da başlamış olan mesaiye hız ve
rilecek ve pregrarnın en geniş 
mikyasta 'atbikine geçilecektir, 
MemlL"ıceliı• milll müdafaası ve 

(Devamı 6 mcı sahifede) 

İstanbulda hırsızlık, yankesicilik 
ve dolandrııcılık gibi hadiseler za
bıtanın aldığı şiddetli ve müessir 
tedbirlerle eski zamanlara nisbet-

: Münib konferansının sonunda iştihası kesilen 

Çek erkekleri sofrada yalnız düşünüyor ve 

yemek yerine zehir yutuyorlardı! 

DUNVA;vı İDARE! ~a~e~a~a~evzi Çakmak 
• Şehrimize geldi 
lngiliz - Fransız -Alman ve ltalyan m~~~~~s!:~::;~iy:!~~~k= 

mak bu sabahkı ekspresle Anka-

a D) a Ş m a S 1 bu hedefe mİ ra~S:re~:ı;r:~~~ ~:~::Ziıaydar-
paşa istasyonunda şehrimizde bu-

İstanbulun kıymetli Emniyet 
Direktörü Salih Kılıç 

gc• • tu·· ru·· imek ı· stenı·yor ? !::;: :~s:r~~~~:e ~~~~aeğ ~ea:~sae1:ş~~;,,~~:eçhu~d~:lnuş 
• • tarafından karşılanmıştır. ~Devamı 6 ıncı sanıtede) 

"~eko_sı~vakye'n•n feda edilmesi harbi kaldırmamı,, ge- H A R B i Ş C i 1 e r i 

·vERGiLER 
Maliyenin hazırladı
ğı projenin kabinede 
tetkikine başlanacak 

PROJEDE EPEY TENZiLAT VAR 
Ankara 5 (Husus! yare vergilerini tevhid eden ve 

muhabirimizden)•• Maliye 
Vekaleti vergilerin 
tenzili hakkındaki 

mükellefler lehine senede 7-14 
tenzilatı derpiş eyliyen proje 
bugünlerde Vekiller Heyetine 
sevkedilm.iş bulunacak ve tet· 
kikten geçtikten sonra Büyük 

etüdlerini hazırla- Millet Meelisiııe sevkolunacak
tır. Yeni kanunun birinci kil · • 

mış ve proje son 
şeklini almıştır. 

nundan itibaren mer'i olmak ü

zere Meclisten çıkarılması kuv
vetli bir ihtimal olarak zikre -
dilınektedlr. 

rlletr~uşt~r. Devletler arasındaki niziill hadiseler okadar ... --.------
çokt~r kı bu nizalfh. yine ancak bir harb ortadan kaldı- Askerı fabrıkalarda çalışanlar Bu sabah şehrimize 
rllabılecektir. Bunun içindir ki dünyayı idare etmek lddi· . . . . • . 

gelen Alman tktısad Nazırı cıoktor l''unk Sirkeci 
istasyonunda karşılanıyor. 

asını şimail i l( bir hayal saymaktan başka çere yoktur.,,_ ıçın genı bır kanun proıesı 

Kısmi scferborllkten ternıs ~aııen 
Fransız neferleri çoluk çoçUhlan

na kavuştukları andi~·· 

""' ... \.. 
~·· ~-"; .. 

. -: . . .. 

• • 
Fransa ile ltalya a-
-----~-~-~~ 
tasındaki ihtilafla-
rın ve gönüllü me-______ , ... --- -
selelerinin halli ko- ..., 
lay görülmüyor. 

"Avrupa hav ının 
tekrar bozması ve 
karş~hkh menfaat 
i h t i r a s 1 a r ı n ı n en 
şiddetli şeklile .or
taya çıkması kuv
vetli ihtimaller da
hilindedir,, 
( Yazısı 6 ır.cl se.hifadeı ı . 

General Gamelin Alber Saro ı. 

Majino hattını teftişten döndük; 

ten sonra konuşuyor 

ha.zırlandı 

Proje meclis açılınca çıkacak 
Harb endüstrimiz için müte • 

hassıs yetiştirmek ve bu fabrika· 
!arda çalışanları terfih etmek için 
mühim bir proje hazırlanmıştır. 

Bu projenin niçin hazırlandığı 
(Devamı 6 mcı saJı,ifede) 

Beledige 
~ıhhat 
işleri 

---
Direktörlük ayrıldı ve .• 

yeni tayinler yapıldı 
İstanbul sıhhat direktörlüğü ile 

Belediye sıhhat direktörlüğü mu· 
&Pc..-aım 6 mcı sahifem.lıde) 

Bir ağır sanayi fabrikamızda 
çalışılırken 

Al·man lktısad 
nazırı geldi 

Misafir nazır bu akşam 
Ankara'ga gidiyor 

Alman Nazırı Valiyi de rsemen 
ziyaret, etti 

Alman İktısad Nazırı doktor W. 
Funk zevcesile birlikte bu sabah Üniversitenin açılış 
saat 10,20 de şehrimize gelıniştir. 

Bu münasebetle Sirkeci istas - Günü tehir edildi 
yonu Türk ve Alman bayrakla. -
rile donatılınış~ başta Vali ve Be
lediye reisi Muhiddin Üstündağ 
ve refikası olmak üzere Vilayet ve 
Belediye erkam, Türkofis İstan -
bul şubesi müdürü, mihmandar • 
lan ve Almanyanın İstanbul baş-

!Devamı 1 uıcı sahifede) 

Muhteli fliselerden mezun olup 
da Üniversiteye yazılmak is!ıycn 
talebenin birçoğu yeni gelmek• e 
olduğundan Üniversitede ya<1! • 
ma müddeti ilkleşrinin on beşine 
kadar uzatılmıştır. 

Üniversitenin açılışı da o vakte 
bırakillnıştır. 

• 



2 - S O N T .E L G R A F - 5 ı ci Tc~rin 1938 

Fırınlarımız . Eski 
•• 

Memleketimizde ilk defa yapılan bir toplantı 
Pancar bayramı 1 

Tedricen moder- Eser!e!in 
nize ediliyor Tamırı 

Yanlışlıklar komedyası Müstahsil köylere şe-
NAHİD snı.aı 

Sıra Mı~ ıriar:ı geldi 

htanbul Şehir Tiyatros= ker fabrikası daveti• 
Komedi kısmı 1938 - 1939 kış tem 

Yazan: Ahmed Şükrü F.SM}:.1 

Südet Almanlarile Polonyalı -
)ardan sonra şimdi Çekoslo\'ak • 
yadan ayrılmak sll'ası lllacarlaca 
gelıniştir. Fakat bu, Almanların 
ve Polonyalıların da\·alarından 
daha nazik bir meseledir. Malüm
dur ki Çekoslovakyanın, Bohem
ya, Moravya, Slovakya \'C Ruten
yadan ibaret olan dört paçasın -
dan ikisi, Bohernya ve • loravya 
Avusturya intparatorluğundan, 

Slovakya ve Ruten)·a da :\lacaris
tandan ayrdarak Çekoslovak)·aya 
ilhak edilmişti. Büyük Harbden 
sonra Habsburg hanedanı elinde 
Avusturya ve l\lacaristan hnpa
ratorluğunun ihyasına mimi ol -
mak için, bu imparatorlu.-:ıı ara • 
larında parçalıyarak Romanya 
ve Yugoslavya, Çeko lovakya ile 
birle•erek küçük antantı teşkil et· 
mişl~rdi. Fakat kısa bir zaman i
çinde anlaşıldı ki Avusturya ve 
~ıacaristanın her üç varisi için 
tehlike, zayı.f ve aciz vaziyete dü
şen Avusturyadan değil, ~taca -
ristandan gelecekti. Binaenaleyh 
küçiik antant her üç de,·leti de 
yalnız Macaristanm taarruzuna 
karşı korumak gayesini istihdaf 
eden bir kombinezondur. Giırçi 
yeni şartlar altında bu taahbüd 
manasını kaybetmiştir. Fakat ma• 
nasız da olsa, orada duruyor. Bi
naenaleyh Macaristan, Polonya 
gibi, Çekoslovakyayı iiltimatonı 

ile tehdid etmiş olsaydı, Yugos -
lavya \e Romanyayı çok müşkül 
bir vaziyete sokmuş olacaktı. BU 
taahhütten ayn olarak, Romanya 
ve Yugoslavyada da l\lacaristana 
iltihak etmek istiyen bir Macar e
kalliyeti meveud olduğu unutul· 
mamalıdır. Çekoslovakyadaki Ma· 
carların müzakere yolu ile değil 
de silih 'kuv\'etlle kurtarılmaları 
bu iki memleketteki Macarlar ii
zcrine Romanya ve Yugoslavya 
bakımından çok tehlikeH bir te,ir 
yapacaktı. Bu noktayı gözöııünde 

tuttuğu içindir ki Macar Ba ve -
kili, Polonyanın tuttuğu yolu ta· 
kib etmenıis, ; 1acarların kurtulıı· 
şunu müzakere yolile temin et -
miye çali m~hr. Esasen Münil• 
itilafı da bu yolu tavsiye etmek
teydi. 

Vakıflar idaresi Pro-

M a zof la fırın işletmek tec· gramı::ışf:~11şmıya 
sillerine Schakespeare'in (Yanlış- 1 •• d d • ' 
Wdar Komed)·a.s•) adlı eserile baş ye er gon er ) e 
!adı. Tercüme Avni Givda imza-

rübeesi iyi netice vermedi 
Ankara, 4 (Hususi muhabırimiz

den) - Vakıflar genel direktör
lüğu, ecdadımızın göğsümüzü ka
bart.~ eski ve tarihi estrlerinin 
malı imkan dahilinde tamirine 
bir programla devam etmektedir. 

sını taşı)·or. Bu eseri kırk sene ka 
dar evel İngilizcesinden babam SU' 
rı Bey ınerhuın da tcrciin1e ede

rek tercümesi Ebüzıiya kütüpba 
nesi tarafından aeşr ·iln1işti. Ve 
bütiin neşriyatında kcn ... ı zevki
ni hakim kılınağı seven Ebüzziya 
Tevfik Be) in israrına ınağliıp o

lara ı>iyesin serlevhasını (Mud
bikeı Sehvi~at) yerine (Sehvi 
l\ludhik) şekline koyduğunu ha· 
bam •Öylerdi. Yunanı kadimden 
Fristan Beruard'a ve daha yeni
lere kadar birçok miiellife ilham 

veren bu kometlide, dibi İngiliz, 
diişüııdürüp ağlatmak kadar gül· 

En iyi pancar geliştiren 3 ki
şiye hediyeler vel'ildi. 

Fırıncılar için de tamamile 'modern 
tesisat yapıld ı Genel direktörlük vakıf iratla

rının aı·ttınlmasını temin için 
muhtelif yerlerde bulunan vakıf 
binalarını tamir ettirme~· w ye
ni yeni vakıf akarları sal -.ılmak 

tadır. Vakıflar idaı·esi, İzmirde 
Bulc!ar şirketinden yüz kusur bin 
liraya guzel bir bina satın almış, 
İstanbulda büyük postahane kar
şısında Valirle hanının ihalesi ya
pılmış, Aııtnh·a'da Muratpaşa ara 
zisindeki yabani zeytinliklerin is
Iahına giri~miş ve bu zeytinliğin 
iskası için de Romalılar zamanın 
dan beri metrük bulunan kanalla 
rın temizletme ameliyesine giriş 
miştır Y · ı ~ idaresi yurdun 
tarihi ve çok kıymetli eski eser
lerlP dolu olaıı v.ı:cıf irat, akar \'e 
vesikalarını halkımıza tanıtmak i
çin İzmir beynelmilel fuarında da 
imi bir bina )~a.ptırmııtır Fuarda 
evkafa ait olan bu pavyon altın 
madalye kazanmıştır. Pavyonda 
tamir edilen. edilecek ve edilmek
te olan tarihi eserler ile abideler 
fotograflarla teşhir edilmiş. vakıf 
inşaat, zeytinlıkler, vakfiyeler de 
ayrı ayn resimlerle pavyonu süs
lemi~tir. Türk hayırseverliğinin 

bir nümunesi olın:..tk üz,ı.re de ıni
Jaddan önce 12'1l0 senesine ait bir 
kaç uygur vakfiyesi de pavyonda 
halkımıza gösterilmiştir. Pavyo
nun içinde dedelerimizin yapıcı 

ve başarıl'! kudr<'ti ile imar, inşa 
ve yardım bahsinde ne kadar has 
sas o!d• . • ı·ıt an (düşündü
ler, buldular, yarattılar, eserlerini 
yaşatacak varlıkları da bıraktılar) 
dövizi bilhassa dikkat ve alakayı 
celbcdilmiştir. Vakıflar Genel Di
rektörlüğü son günlerde Edirneka
pıda Mihrimah camiini, İstanbul
da Bankalar caddesindeki Okçu
musa camiini, Ankarada Cebeci
de bulunan Cenabi Ahmet paşa ca
miini tanlir ettirmiştir 

F ırınlarımızın modernize 
edilmesi mevzuu bahsol

duğu şu son zamanlarda, fırıncı
lık sahaSlnda icra edilen yenilik
leri, fırıncıların ihtivaçlarını, ce
miyetkrinin ne suretle faaliyet
te bulunduğunu öğrenmek mak
sadile Fırıncılar Cemiyeti> baş
kanı Kadri Kançal ile bir görüş
nıe yaptık; muhtelif esnaf cemi
yetleri başkanları, yahud alaka
darları ile yaptığımız görüşme -
!erle yazmağa başlamış olduğu

muz yazı serisine devam ediyoruz. 
Kadrı Kançal, ev\•elce cemiye

tin faaliyetini şu suretle izah etti: 
- Fırıncılar cemiyeti, fırın sa

hibi \'eya fırın işletenlerin cemi
yetidir. 210 azamız vardır. Her fı
rıncı, cemiyete, senede 24 lira ai
dat verir. Senevi muayyen bir 
para yardım faslına tahsis olun
muştur. Bu fasıldan mühim bir 
kısım Esnaf Cemiyetleri Umumi 
Hastanesi'ne verilir. Bu hastane
nin tesisi çok isabetli olmuştur. 

Fırınlarımızın faaliyetine ge
lince, bütün fırınlar belediye tali
matnamesine uygun bir şekle ko
nulmuştur. Eskiden ahşab olan fı
rınlar, bir müddettenberi de\'am 
eden faaliyet neticesinde beton
laştırılmıştır. Bugün için, beton
laşmıyan fırın, hemen hemen pek 
nadirdir. 

Bır müddet evvel, odunla ısı
nan fırınlarımızı, mazot tertiba
tile ısıtmak için tecrübeler yapıl
dı. Bu tebrübeler, Çemberlıtaşta, 
Mustafanın fırınında üç hafta ka
dar fasılalarla devam etti. Bu fı-
rının yapılış itibarile, vaziyeti, 
mazot tertibatı yapılmıya az çok 
müsaid olduğu halde, maalesef 
müsbet bir netice vermedi. 

:Muhtelif tecrübeler yapıldıktan 
sonra kanaat hasıl oldu ki, olduk
ca musaıd olan bu fırında tatbik 
edilcmiyen bu usul, şehrimizdeki 
fırınların hiçbirinde kabili tatbik 
değildir. Eğer fırınlarımızda ma
zot tatmik edilebilseydi, şubhesiz 

bir yenilik olmak itibarile mem
nun olacaktık, fakat, öyle zanne
diyoruz ki, mazot, memleketimiz
de çıkan bir madde olmadığı için, 
bize odundan çok daha pahalıya 
gelecekti .. 

rndilik, gene, eskisi gibi. odun 
kullanıyoruz. Yalnız şunu derhal 
ilih'e edeyim ki, başka \'asıtalar
la pişirilen ekmekle, odul\la pişi
rilen ekmeğin lezzeti bir olmu
yor ... 

Yalnız ısıtma işi müstesna, bu
gün, fırınlarımız, tamamile ıslah 
edilmiş ve makineleşmiştir. 

Gene belediye talimatnamesi 
mucibince, fırınların müstahde
minine karyola vesaire temin edi
lerek istirahatleri temin edilmiş
ti!'. 

Bu sene tek şikayetimiz odun 

meselesidir. Odun fiatları, bu se-

ne, geçen seneye nazaran bir, bir 
buçuk misli yükselmiştir. Bu hal 
esnafımızı bir hayli müteessir et
mi~ti~. Fakat önümüzdeki mev

sim içinde gene fiatların normal 
vaziyete düşeceğini umuyoruz. 

Fırın larımzıda kok kömürü ya
kılması belki mümkün olabilir. 
Fakat bunun için Almanyadan 
makineler getirtmek ve hususi 

tesisat yaptırmak lazımdır ki, es
nafımızın buna şimdilik maddi 
imkan temin edemiyecegi cihetle, 

bunu da istikbale aid tasavvurlar 
meyanında düşünebiliriz. 

KÜÇÜK HABERLER ...... - .. _. __________ _ 
* Gazi köprüsünün Unkapanı 

tarafındaki dubalarından onu ko

nulmuş, diğer on tanesinin de A

zapkapı cilıe• inden takılması için 
hazırlıklara b'lljlanmı~tır. 

* Bakırköy yollarının yarın 
tamirine başlanacaktır. 

* Gumüş~tl\'U - Dolmabahçe 

yolunda henüz istimlak ulilme
yen yerlerin istimlaki için icab 

eden paranın temin edilmesine te
şebbüs olunmuştur. 

* 15 inci yıl için Şemsı pa.,-.a ve 
Sarayburnu~da yaptınlan havuz

ların inı;aatı bilmiştir. Bugünden 

itibaren elektrık tesisatı yapılmı

ya ba~lanacaktır. 

* üren Dora Star isimli İngiHz 
bandıralı vapurla 
seyyah gelm;ı;tir. 

şehrimize ~50 

* Sebze ve meyva işlen!e uğ
raşmak üzere kurulan umum mü
dürlük bu günlerde faalıyete ge

çecektır. 

Umum müdürlüğün 

İstanbul olacaktır. 
merkezi 

* Birinci sınıf umum müf<ot -
tiş Abidin Özmen dun Dıyarba -

kırdan şehrimize gelmı~tir 

* Dün Halaydan memleketimı
ze ilk defa olarak 112 sandık li -
mon gelmiştir. 

Hatay menşeli bütün mallar 

memleketimize serbest olarak it
hal edilecektir. 

* Beylerbeyi facıasının kur -

banları 9 a baliğ olmuştur. En son 

Rifat isminde bir genç ölmüştür. 

* Dün Kudüste kanlı çarpış -
malar olmuştur. 

Antalyanın Elmalı kazasında bu 
lunan Ömerpaşa camii, Bozöyl.İk
te Kasımpaşa camii. Kadirgada 

· Sokollu Mehm<'t paşa camıi. İstan 
bulda Edirnekapıda Fethiy<• ca
mll. Sultanahmet ~amii, Üsküdar
Okçumusa camii tamir edilmekte
dır Vakıflar idaresi her yıl bir 
mikdar abide ve tarihi eserin 
tan~irini ~·apacak ve bu su
reti<' Osmanlı imparatorluğu za
manında harap bir hale gelmiş bu 
lunan bu eserlere yPni bir hayat 
vı•recektir. 

* San'at mckteblprıne alına -
cak parasız leyli talebeler ıçin 

yapılan imtihanda şt•hrimizden 

Mahmud, Melih. Receb, Said, Os
man, Cemil. Necdet ve Ali kazan
mışlardır. * Zonguldcıkta Mehın<•d Çe -
tikel isimli bir tüccar tarafından 
yaptırılan lise dün merasimle a
çılmıştır. 

Nv 1 
.. BOGDUH 

cu lanıyordu. 

i~tc o kadar.. başka bil' şey ha
tırlayamıyordu. Simasını tama
mıle unutmuş gibıydi. 

.... . ·'ıııı .,,. - - • - ',, 'l. ' · ~ • - -'·.::"' :w: ~ • ) " • ..,.. • • ~ • 

AŞK, HEYECAN ve 

T@trlk11 
N. 125 

Bulun hülyalarım bir an
da mah\•oldu. Şımdı, ne olacağı

mı. ne y.ıpacajjımı, hangi yoldan 

\'C nereye gideceğımi ben de bil
mıyoruın. Talıhim beni . nereye • 
sı.irüklerse, oraya gidecq~ım. 

* c;,ıat ikı.. 

1:-iTİRAS ROMANI ·------- ·--ı 
Yt:ıZôn laken er F. 1 

SE~TELLI 

sızı bekliyor. Karlını gondl'rdi si-
ze .. 

Ayten kartı eline aldı. 
- Mister Stanley. Şili hüküme

ti dahilıye nazırı. 
Çok kıbar adam. Odamda beni 

rahatsız etmemek için, salonda 
oturmuş .. Beni bekliyor. 

Garsona döndü 

Yürüdu .. 

Salonun kapısında durdu. 
- Ta kcndısı. Şeklı hafızamda 

yer tutan yusyu,·arlak bır ad.<m. 
İşte ayakta dolaşıyor. 
Yavaşca içen gırdt. 

Mister Stanley çok mÜle\·a1.1dı. 
Derhal Aytı·nc dogru yüri.ıdü .. 
garib bir n·\eransb AylPf'i kar
şıladı. 

-. Sizi ral ~tsız cttigııni sanı

yorum, Mis! Fakat. bana zıyareti
mi kabul edeceğınizı soy ledıgıniz 
ufak bir cesaretsızlık bıle hioset
medim. 

Ayten hır koltuğa oturdu. 

Pancar yetiştiren köylüleri 
teşvik etmek, bu suretle şeker is
tihsalatımızı artırmak üzere alı

nan tedbirler arasında her sene 
muhtelif mıntakalarda birer 
(Pancar bayramı) tertib olunma
sı da kararlaştırılmİştır. 

dürmekte de iktidarını isbat e-
der. Biribir]erini hiç görn1en1iş 

ikiz iki delikanlı ile hunların ke

za biribirlerini hiç görmenıiş ikiz 
iki u ağuı bir şehirde buluşup 

kar~ılaşıııalnrmdan husule gelen 
muazzanı bjr kördüğünıünü dola 
şa dolaşa hiç çüzülenıiyecek bir 
hale geldikten sonra çözüp aç· 

makta. Sclıake•peare, hakikaten 
en usta \'Od\'İl muharrirlerinin 
meharetini göstermiştir. İkiz de -
likanlı rollerini Hüseyin Kemal
le Talat ve ikiz uşak rollerini 
lliz1111la Va~fi Rıza oynuyorlar
dı. Delikanlıların habas• rolünde 

Saidi ı>ek sevmedinı. Hüseyin 
Kemalin karısı olan Neyyire Ney 
yir hazan pek iyi ve Talat sakin 
ve biraz toy bir genç halinde idi. 
En çok güldüren ve alktşlanan 
Vasfi Rtza oldu. Fakat fazla mü
bahiğah idi. O kadar ki, (Kafda
ğı) seyahatnamesinde anlattığı 

tulüat oyuncusu Hanife kadın o
yununu seyretse, korkarım pek 
beğenecek ve: •- Gomediyi bu 
deliganlı yaman oynuyor!) diye
cektir. 

Prog-ran1da isnıine .rastlamadı

ğını ve piyeste ancak birkaç sö
zü olan Yaşar, bütün oyun ıniid
detince içinde kaldığı eskici dük
kinında pek sevimli bir ınanzara 

teşkil ediyordu. Biçareyi zengin 
kont ve korkunç banker rolleriu 
de ~ımu' görmekten öyle bez

miştim ki, hassaten kaydediyo
rum. Şehir Tiyatrosunda hep ınu 
vaffak olahileceiti rollt·rde görü
niir İ»'?allah 

Şunu da ili'l\'e edeyirn: Tiyatro
ya girince aldığını el iJiinı vc)"a 
111ccnnıad a eserin n1ü terciıni tara 
(ından )·azılmış ve en çok piye
sin hül3!'ııasına yer verse de en

teresan nıakalede. bu piyesin vak 
tile ~·ine aslından ve scrlcvhası

nın edasına rağmen "ndc bir dil
le tercünıe edihniş olduğuna dair 
tek satır bulan1adın1. .. chakes
ı•eare tiyatrosile bu kadar alôka
dar olunca insan ondan vaktile 
neler tercünıc edildiğini ıncrak 

edip öğrennıcz n1i? Çünkü Bay 
Avni Givda bil,e. cihette ka~·de
derdi di~e dü~iinliJoruın. 

* Ticaret odası her sene oldu
ğu gibı bu yıl da yüksek ticaret 
mektebi talebelerinden ücretle :ıo 

1 talE.:lx• aln11Q.a karcır vermı~tir. 

Du11 aK . ..;1rr4 çı !. şa."flpanva 

ıçmi!:ilııı ız Rahatsız olmadınız 

mı? 

- Hayır. İn.san ~ampanyadan 
raJıatsı1. olur ınu? 

- Va!laııi ben bu gece yattı

ğım zarnan kendim<' malı!< degil

dim. Bır ha.\·lı zaman rahatsız -
landım. 

- O. c;.ampanyanın ,·prdigı ra

hahıılık do~ıldır, Mıs! Danstan 
yorulın u s."tunuzd ur. 

İlk yapılan bayram iyi netice 
vermiştir. Eskişehirde yapılan bu 
bayrama parti ve vilayet erkanı 
ile. ziraat te~kilatı mensubları iş-

Askerliğe 
Davet 

Eminönü yabancı askerlik şu

besinden: 
ı - Emınonü, Fatih ve Eyüp 

kazaları mıntakalarında oturan 
ve 938 teşrin celbinde se,·ke tabi 
bulunan aşagıda doğum ve sınıf
ları yazılı ve şubemizde kayıtlı 

ve kayıtsız yabancı şubelere men
sup mükelleflerin nüfus cüzdan 
ve ikametgahları ile şubeye mü
racaat etmeleri illin olunur. 

2 - Bu celpte henüz askere ça
ğırılmamış ve çağırıldığı halde 
sıhhi vesair kanuni mazeretlerle 
geriye bırakılmış olanlar. 

3 - Vaktinde yaşıtları ile yok
lamaya gelmiyerek yoklama ka
çağı vaziyetiııde kalmış ve bila
hare muayeneleri yapılarak sınıf
ları ayrılmış ve henüz sevkedil
mcmiş sağlam erattan: 

316 - 330 dahil doğumlulardan 
piyade, istihkam sınıfları. 

316 - 331 dahil sağlam gayrı is
lamlar. 

316 - 332 dahil süvari, topçu, 
istihkam, muhabere, demiryolu, 
müzika, nakliye, 

316 - 333 dahil harn. deniz, jan
darma, harb sanayii. tank, güm
rük muhafaza. orman koruma, sı
nınarına ayrılanlar şubeye baş

vuracaklardır. 

4 - Bunlardan başka üç ay ve 
daha ziyad<' ha\'a tebdili almış ve 
şubC'lcri <nırine girmiş ve hava 
tebdilleri bitmiş olanlar. 

5 Jandarma ve deni' sınıria-
rına mensup olanların bedelleri 
13/l.t<'şrın/938, dıger sınıfların 

bedelleri dı• 24/1.teşrin/938 ak
şamına kadar kabu 1 edil«cektır. 

Bu tarihlerden sonra bedel kabul 
edilmez. 

6 - Jandarma ve deniz eratı 

14/l.leşrin/9:J8 ve diğer sınıfların 
da 15/1.te~rın/938 den itıbaren 

sevklerine başlanacaktır. 
7 - İşbu ilan mucibince alaka

dar mükelleflerin nüfus cüzdanı 

ve ikametgahları il<' şubemize 

baş\•urmaları ihin olunur. 

----* Kutublarda kaybolmuş olan 
Rus tayyarecisi Grozodu taharri
yata çıkan tayyar<'ier tarafından 
btı l u nmu~tıı ı·. 

size mükellef bir zıyafet borcum 
olsun. 

Ayten kahkahayla güldl.İ: 
- Şampanyayı ne kadar sevi

yorsunuz, Mister Stanley! Sabah
leyin aç karnına şampanya içilir 
mi? 

- Evet .. sızi temin ederim ki, 
ben h!'r sabah iki kadeh şampan
ya içmeden ağzıma bir ey koy
mam. Ve o gün akşama kadar çok 
neş'eli olurum. 

- Midenızi bozmaz mt"' 

tirak etm~ler ve söylevler veril
dikten sonra clyi pancar yetiştir
me müsabakası. yapılmış, l inci, 
2 ~ci \'e 3 üncülere hediyeler da
ğıtılmıştır. 

Bundan sonra da saz çalınmış, 
milli oyunlar oynanarak türkü
ler söylenerek akşama kadar şen · 
bir gün geçirilmiştir. 

• 2 nci pancar bayramıt Trak
ya mmtakasında icra olunacaktır. 

Yarın 
Mekfeplc:Jr 
Kapalı 
Yarın İstanbulun kurtuluş bay

ramıdır Bu münasebetle bütün 
mektebler kapalıdır. 

Hükumet 
Tebibleri arasında 
Terfi 

İstanbul kazalarında hükümet 
tabibleri arasında bazı terfiler 
yapılmıştır. 

Bunlar meyanında Eminönü 
hilkümct tabibi Mustafa Lı'.ıtfü, 

Beyoğlu hükümet tabibi Rauf, 
Bakırköy hükümet tabibi Sami 
Sıhhat Vekaletınce birer derece 
terfi ettirilmişlerdir. 

Basın Kurumunun 
mutad yılhk içtimaı 

lstanbuL Basın Kurumundan. 
Ba..ı;;ın Kurumunun senelik r-.,.1\..... 

tad umumi heyet toplantısı 6/L . 
1938 perşembe günü saat 13.30 da 
Kurum merkezinde yapılacaktır. 
Sayın üyelerin teşrifleri rica olu
nur. 

3000 t0n kuş yemi 
ihraç edildi 

Eylül ay• içınde sık '1k Tekır
dağına gelen ecnebı bandıralı va
purlarla yabancı memleketlere 
3000 tnn kuşyemi ve buğday ih
raç edilmiştir. 

Belç:ka sefirinin 
vedaı 

Memleketine gitmekte olan Bel
çika Orta Elçisi De Raymond, e\'
velkı gun Dolmabahçe sarayında 

Ba~\·ekil Celal Bayan ziyaret ede
rek kendisıne veda etmiştir. 

- -
Şehremini Halkevi 

Şelıremıni Halke,.indeıı: 

6/l0/9~8 per~embe günü saat 
20.30 da evimizde İstanbul kurtu
luşu müııasebetile Cevad Odyak
maz tarafından bir konferans ve
rilecek, arkadan evin alafranga 
müzik kısmı muhtelif havalar ça
lacaktır. Salon herkese açıktır. 

mek ıstemiştı. Amerikalı nazır 

kaşlarını çatlı: 

- Haydi. l.lfı bırak şimdi. Sen 
benim dediğimi yap. 

Ve gar~onun arkasından seslen
di: 

- Elma geti.ı·meyi de unutma ... 
Ayten işin alayında idi. Beda

va şampanya bulmuşken niçin 
içmesindi? 

Ve ceb!nckn kalırı. uzun bır pü
ro çıkarıp yaktı: 

- Hayır. Bilakis, akşamdan 

Garson, ma~anın üstüne beyaz 
bir örtü örttü. Şampanyayı açtı .. 
kadehlere boşalttı ve şişeyi buz
lu bir kap içınde bırakıp gitti. 

I~ la rc-l~atsız mısınız.., 
Rahat>1rnıı dıyPın<·m .. fakat. 

başundJ.kt sersen1lık henüz zail 
olmadı. 

midem bozulmuşsa, sabahleyin 
aldığım şampanya midemi tashih 
eder .. damarlarımı ateşler ve göı
lerıme bir canlılık gelir. 

Amerikalı nazır elini masaya 
vw·du. 

Masanın üstünde elma, armud, 
muz gıbi taze yemi~ler vardı. 

Stanley: 

- İlk kadehı yemişsiz ıçelim, 
dedi, bakınız baş agrısındaıı eser 
kalacak mı? 

İngilizlerle Amerıkalılar ran-
de\'ularında gccıkmezler. 

işte, kapı \'uruluyor. 
Garsmı geldi. 

- Pekiılil. Şimdi geHyorum .. 
Ve hemen kalkarak giyindi. 
Odasından çıktı. 

Aytenin gözünün önünde şi>;

man, yusyuvarlak bır adam tipi 

- Bu zahmetinizden dolayı si
ze te~kkur ederım, Mısler Stan
ley! Akşamdanberi nasılsınız? 

- Çok ivınnı, Mı;! Bilhassa 

- Bunun bir tek c.-arcsi vardır, 
Mix' 

- Ncdır? Asprın almak mı? 

- Hayır .. asprin midenizi bo-
zar Hentl'n şampanya içınız. E
ğer ba~ ağnııızdaıı eser kalırsa, 

Garson geldi. 
Stanley: 
- Bize çabuk bir şişe şampan

ya getır .. 

İçtiler .. 

Salonda onlardan başka kimse 
yoktu. 

Saat henüz on l\ıre gelmemişti. 
-- De1,amt var -- '!adam, bır lösyö sa_ıonda şimdi .. sizi görünce ... Dedı. Garson bir şeyler söyle-

Dün gelen ajans telgraflar•, Çe
koslovakya hükümetinin talebi 
üzerine, Macaristanın iddiasnıt 

tetkik etmek üzere, biı muhklil 
Macar . Çekoslovak konıisyonıı • 
nun teşkil edildiğini bildirmiştir. 
Acaba bu iddianın hududu ne oln· 
cak? Gerçi Südet Almanları hak· 
kında kabul edilen prensip Polon
yalı ve Macar ekalliyetleri hak
kında da tatbik edilmesi, yani 
nüfusunun yüzde elli nisbeti ya· 
hancı olan mıntakaların Çekos • 
lovakyadan ayrılması, l\lüniht• 
veri1cn karardan zımnen anlaşıl
maktadır. 

Fakat Macaristan ötedenberi, 
Büyük Harbden evvel hududları 
içinde bulunan Rutenya ve Slo · 
vakya üzerinde hlık iddia etmiş
tir. 

~ıacaristan, Çeklerden ayrı bit 
millet olan Slovakların idari oto· 
nonıi uğurndaki teşebbüslerini is· 
tismu etmek fırsatını kaçınnanııl 
tll'. Polonya da Macaristanla hu· 

dud komşusu olmak istcdiğindcD 
Macaristanın Slovakya üzerinde
ki emellerini müdafaa etmektedit• 

Hatt.U bir Polonya - MacaristnD 
ve Yugoslavya bloku teşkil etme~ 
istiyeıı İtalyanuı da buna taraftar 
olduğu bildiriliyor. 

Söıiin kısaM, Çeko.lovak)·a i~İ~ 
pek geniş ve şümullü olan Mac•1 

cmclll"rinin tatınini, Polonyalı ' 
!arın davalarını halletmek kadar 
kolay görünmüyor. 

A. Ş. ESMEI~ 
,; 

Kontrpliikçıların 

toplantılar1 
Yenı kontrplak nizamnamesI 

etrafında göru~mek üzere şehrı· 
mizdeki kontrplak amilleri dii~ 
Sanayi Birliğinde hır içtima a~ 
detmişlrrdir. 

Bu ıçtimada yeni nizamname' 
nın maddeleri birer birer gözde~ 
geçirilmiş ve fikirler teati oıuıı' 
mu~tur. 

Kontrplak amilleri cuma 
tekrar toplanacaklardır 
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Gürültülü ve he raretli toplantı Sıtma ile 
Berberler tam 4 sa-~T Mücadele 

ARADA BiR Iktısadi meseleler 
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birbirlerine girdiler --Tekamül kurslarında 
bilhassa buna ehem

miyet veriliyor 
Neticede kursun ce
miyete bağlanması

na karar verildi 

Sıtma hastalığını kökünden ku
rutmak üzere bir yandan esaslı 
surette mücadeleye devam eden 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Ve
kaleti, bir yandan da bu hastalık 
üzerinde ihtisas sahibi doktorla
rımızınadedini artırmağa çalış
maktadır. Berber !er cemiyeti, dün, saat 

ık!de heyeti umumıye toplantısı
nı yapmı§tır. Cemiyet başkanı, 

heyeti unıumiyeye ilan edilmiş 
olan ruzname mucibince madde 
madde izahat ve malumat ver
nriştir. 

Heyeti umumiyeyi teşkil eden 
zevat arasında .Berberler Kursu. 
nun müdür ve muallimlerinden 
bazıları da bulunmakta idi. 

Cemiyet başkanının, kurs hak
kında layıkile mesaisine devam e
demediği, fazla ve lüzumsuz ola
rak birçok masraflar edildiği, bi
naenaleyh esnaf için daha ziyade 
müfid olması bakımından - halen 
cemiyetten ayrı idare edilen kur
sun - cemiyet idaresine alınması
nı heyeti umumiyeye arzetmesi 
üzerine, cemiyetin eski başkanı 
vehalen kurs erkanından olan İs
mail Hakkı söz almış ve kursun 
masrafları, faaliyeti hakkında i
zahatta bulunarak cmeiyet reisi 
Mustafa Turanın sözlerine cevab 
vermiştir. 

Bundan sonra, cemıyetin eski 
heyeti idaresi ikinci başkanı ve 
halen kurs muallimlerinden olan. 
İhsan. söz alarak kursun birkaç 
se~elık .faaliyetini, hesabatını, 
dokuz kışıden mürckkeb olan 
kurs muallimlerinin nasıl hi b. 
maddi menfaat gözetilmeksi~i~ 

Devlet 
Çif Uiklerinin 
Faaliyet tarzları 
Kontrol edilmeğe 
Başlanıyor 

Bir m\Jddettenberi şehrimizde 
bulunmakta olan devlet ziraat 
ışletmesi kurumu umum m\Jdürü 
Şefik Ankaraya gitmıştir. 

Mumaileyh yakında memleket 
içinde hır seyahate çıkarak kuru
mun ıdaresindc bulunan çiftlik
lere _ve diğer faaliyetine aid işler 
uzerınde tcdkiklcr yapacaktır. 
Diğer taraftan aldığımız mal'_ 

mata göre Ziraat Vekaleti idar~
sı altında bulunan devlet üret 
'f ı·kı · me çı t ı ermin de kuruma devri 

kararlaştırılmıştır. 
B .. 1 

u cum eden olmak üzere Lü-
leburgaz devlet \Jretme çiftliği 
k~r~ma verilmiş ve çiftlik mü
duru Av~i ,Akvardar da Tunceli 
zıraat mudur!ügu-.. ne ta . 1 

t 
yın o un-

muş ur. 

Devlet ziraat işletmesi k 
bu çiftlik müdürlüğüne M=u, 

ri. tayin etmiş ve mumaileyh :;; 
d~n . ş~hrimizden Lü leburgaza 
gıtmıştır. 

feragati nefsle çalıştıklarını, taş
radan gelen talebelerin, ne su
retle yetiştirilıp mezun edildiği
ni, diğer vilayetlerimizde bırakı
lan hüsnü intıbaı uzun uzun izah 

etmi§ ve bu suretle cemiyet he
yeti idaresinin noktai nazarına 

cevab vermiştir. 

Bundan sonra müzakere şid
detli bir münakaşa ve münazara 
safhasına girmiş ve heyeti umu

miye azasından muhtelü kimseler 
ayrı ayrı söz istiyerek birbirine 
zıd olan noktai nazarlarını müda
faa etmişlerdir. 

En ziyade münakaşayı mucib 
olan nokta şudur: Berberler kur
sunu cemiyet mi idare etmelidir? 
Yoksa, müstakil olarak mı bıra
kılmalıdır? .. 

İşte bu husustaki noktai nazar
lar ikiye bölündüğünden, toplan
tı, şiddetli münakaşalarla saat 
14 den, 18 e kadar hararetli bir 
surette devam etmiş ve netice şu 
suretle karara bağlanmıştır: 

Heyeti umumiye ruznamede 
tesbit ve izah edilen hususatı din
lemiş ve rnalUmattar olmuştur. 
Berberler kursunun da, bugün
den itibaren, tekmil muameJatı u
mumiyesi vesairesi ile, cemiyet 
heyeti idaresi tarafından idare e
dilmesine karar verilmiştir. 

Kızmış 
iftira 
Etmiş 

--oo--

F aka t bu kızgınlık ken
disnepahalıyn mal 0ldu 

Yusuf isminde biri üç gün ev
vel polise müracaatla ayni evde 
oturan Ali isminde biri tarafın
dan yorganının çalındığını iddia 
etmiştir. Bu m\Jracaat üzerine ya
kalanarak adliyeye teslim edilen 
Ali evvelki g\Jn birinci sulh ceza
da sorgusu yapıldıktan sonra tev

kif edilmişti. Yorganının çalındı
ğını iddia etmiş olan Yusuf dün 
adliyeye müracaat ederek: 

- Benim yorganım çalınmadı, 
ben Aliye kızgın olduğum için if
tira ettim .. Alinin kabahati yok
tur, demiştir. 

Birinci sulh ceza mahkemesine 
sevkedilen Yusuf hemen tevkif e
dilerek cezaevine gönderilmiş, 

iftiraya uğramış olan Ali de dün 
serbest bırakılmıştır. 

Bu maksadla şehrimizde muh
telif tıbbi mevzular etrafında a
çılmış olan tekamül kursu gibi; 
sıtma mıntakalarımızdan Adana
da da bir (Sıtma tekamül kursu) 
açılmış. buna İstanbuldan ve 
muhtelif şehirlerimizden .ıao. 
doktorumuz iştirak etmiştir. 

Bu kursta verilen nazari ders
ler ay başında yani 4 gün evvel 
bitmiştir. 

Kurstaki 130 doktor Adana ve 
Mersin havalisindeki sıtmalı yer
de ameli derse, tatbikata çıkmlj· 
lardır. 

---00--

Taşköprü 
Panayırı 
Açıldı ---

Bir de enteresan güreş 
müsabakası yapılacak 

Orta ve Şimali Anadolunun çok 
verimli ve çok ticaretli bir alış 
veriş sahası haline gelen .Taş
köprü> panayırı evvelki gün açıl
mış, buraya İstanbuldan da mü
teaddid tüccar ve alıcılar giderek 
pavyon tutmuşlardır. 

Kastamonu çevresinde büyük 
bir hareket uyandıran bu panayır 
vesilesilc büyük güreşler tertib 
olunması da kararlaştırılmıştır. 
Başta serbest güreş şampiyonu

muz Tekirdağlı H\Jseyin olmak ü
zere, Mülayim, Babaeskili İbra
hlln, Manisalı Halil, Molla M<•h
med ve Kara Hüseyin p~hlivan
lar bu panayırda güreşeceklerin
den bir kısmı dün şehrimizden 
Kastamonuya hareket etmişler

dir. 
Memleketimiz ve, Avrupada ve 

Amelikada şöhret kazanmış olan 
bu pehlivanların hepsinin bir a
rada güreş müsab~kaları önü
müzdeki cun1artesi ve pazar gün
leri icra olunacaktır. -
Tüccarın kontrolü 

devam ediyor 
İstanbuldan hariç memleketle

re ihracat yapan müesseselerin 
ihracat emtialarının kontrolleri
ne muntazaman devam olunmak

tadır. 
Bu kontroller neticesinde; şeh

rimizde yumurta ve bndık ihra
catile uğraşan 10 u mütecaviz mü
essese hakkında zabıt varakası 
tanzim olunmuştur. Zabıt varaka* İstanbul havagazi şirketi Ba- !arı üzerine başlanan takibat ne-

kırköyüne evvelki gün gaz ver- ticesindc bunlardan 3 üne para 
miştir. cezası kesilmiştir. * Gümüşsuyu yolile vilayet bi- -oo--
nası önünden başlıyarak Ankara * Maktu satış kontrolü gayet 
caddesi asfalt olarak döşenmek - feyizli bir surette devam etmek-

San'at ve düşünceler 
Yazan: Seyfeddin Orhan 

Tenkit, üzerinde mütalea olun
mağa değer bir eserin, jlbam ve 
intıbalarile meydana getirilen ve 
kıymeti sanat göziyle ölçülen bir 
başka eserdir. 

Muhakkak ki, sanat göziyle de
ğerlenen eser, bu kıymetle müte
nasip bir olgunluk seviyesindedir. 
Bövle büyük eserleri tetkik ve 
tahlil ederek onun kıymeti etra
fında ileri sürülen fikirler (ki bu, 
bü)iik münekkitlerin harcıdır) 
başlı başına bir eser olmuş olur. 
Yukarıdaki cümlede tenkidi an
latmaktan ziyade, münekkidi izah 
etmiş oluyorum. 
Kısaca, münekkit, müellif ka

dar eserin içinde yaşayabilmeli
dir. Sanat için, muayyen bir sevi
ye tahmini hiç bir zaman kabil 
olmadığı gibi, istikbal için ne gibi 
çığırlar doğacağı da malfim değil 
dir. Şurası lişikirdır ki, insanlar; 
kitle, cemiyet parçaları halinde, 
gittikçe tekamüle yürüyor. 

Medeniyetin yanı sıra yürüyen 
sanat, cemiyetlerin içinde yaşadı
ğı zamanla mütenasip bir seviye 
taşır. O, ancak kendi seyrini ken
disi bulur. Unutmamalıdır ki, sa
nat, cemiyet bayatından Jcğaıı bir 
mefhumdur. Onun mukadderatı; 
cemiyetlerin yaşayışına, hayatına 
bağlı kalmaktadır. O, bir güzel
lik ve büyük bir ahenktir. Onun 
küçük, yahut bliyük bir kısmı ü
zerinde tahavvül ve tereddüde sa
pacak herhangi bir münekkit, ha
taya diişmüş olur. 

Sanat için ideal düşünülemez. 
Yalnız, cemiyetin Jasadağı zanıan 
içerisinde bir sanat ufku mevcut 
olabilir. Fakat, bu ufkun arkasın
dan doğacak bayah ve yeni alem
lerin varlığını kim inkar edebi
lir? Buna göre, açılan ve açılacak 
olan sanat çığırları iizerinde mü
nekkit için bir tesir düşiinülmeme 
lidir. Zira, yaşayan sanat, yaşayan 
cemiyet kadar, her zaman kuvvet
li ve masundur. 

Daima, edebi ve kültürel sevi
yesi yüksek cemiyetler için mü
cehhez ve kuvvetli münekkitler 
düşünülebilir. Muhakkak ki, sa
natkar gibi, yine ceıniyetin kendi 
sinden doğan büyük istidatlar an
cak yeni bir çığır için müessir o

larak beklenir. 
Büyiik sanat adımları, büyiik 

nıedcniyetlcr önünde yiirür. ICısa 
ca sannt için muhit 13zırndır. :i\ıle . . 
deni cemiyetler, evveli bu sevıye· 
vi idrak ederek ona ulaşmışlar· 
dı.r. İnsanlar i~in kül halinde bir 
sanat teessüs etmek kabil değil· 
dir. Yaratıcılık ancak yaratana 
mahsustur. Yalnız, insanlarda hu· 
tuş "e anlayış mevcuttur. l\fadde· 
lcr gibi, fikir ve ilhamlar da biz
ce meçhul iken, bir muhteriin bu
larak, anlayarak nasıl bir medeni
yet vasıtası ortaya koyduğunu dü 
şünürsck, bir sanatkarın da yine 
görnıediğimiz mevhum ın3.naları 
birleştircı·ek y·eni ve yüksek bir a
henk tesis ettiğini tabii bulmalı
yız. Dünyaya hiç birşey sonradan 
doğmuş değildir. Sanatin zincsi 
yoktur. Son söz susanlarındır. O, 
daima susan istidatların dilinde 

kalacaktır. ---* Kadıköylülerin Kadıköyün
de bir hal açılması hakkındaki 
teklifleri belediyece reddedilmiş

tir. 

Demir sanayicile
rinin vergisi 

Bir kısmı maktu vergiye 
bağlandı, diğer kısmı ver

giden muaf kılındı 
Muamele vergisi kanunu, bir

çok esnaf gibi demir sanayicileri
ni de telfışa düşürmüştü. 

Bu esnaf merbut oldukları ma
deni san'atkarlar cemiyetine ·mü
racaat ederek, cemiyetin, bu hu
susta teşebb\Jste bulunmasını di
lemişlerdir. 

Esnafın dileklerile alakadar o
lan cemiyetin heyeti idaresi, ka
nunun çıktığı günden itibaren 
tadilat yapılması hakkında aid ol

duğu makamlara derhal müraca
at etmiş ve bu müracaati birmüd
det evvel şehrimize gelen mali 
heyet tarafından tedkik edilmiş
tir. 

Cemiyet bu m\Jracaatinden 
müsbet netice elde etmiştir. Alı
nan neticeye göre Türkiye demir 

sanayicilerinin bir kısmı muame
le vergisinden muaf, bir lısmı da 
maktu vergiye tabi tutulmuştur. 

Bu vaziyet, Resmi Gazete ile 
ilan edildiği gibi Maliye Vekileti 
tarafından bütün maliye şubele

rine tamim edilmiştir. 
Cemiyet, yakında, gerek kanu

nun maddesini, gerek kararname

yi tabeltirerek butün demir sana
yicilerine tevzi edecektir 

Cemiyet bu vaziyetten sonra 
maktua rabtedilenlerden bir kıs
mının muafiyetini, ve ayrıca da 
bakırcılar, musluk ve sarı pirinç 

işi yapanların mevadı iptidaiye 
tenzilatı daha fazla olması için de 

aid olduğu makama müracaat et

miştir. 

Diş doktorları 1 ~omiserin gözü 
kong:ası Ö ? 

.Diş doktorları kongresi bu ayın nünde olur ffiU ya , 
17 sinde Ankarada toplanacaktır. 1 ---oo-

Bu senekoogreye dişçi mektebi Azılı kadın mahkemeye' 

S0kak mı? Gar:ıj mı? 
MAHr.ıtJD YESARi 

Tnrlabaşı caddesine mürnıi. iki 
dar sokak vardır. Biri Jlüscylna
ğa, öbürü Pire Mehmet! 

Bu iki dar sokak, deve ku11;.urıa 

benzer: kah garajlık eder, kah 
sokak hizmetini görür. 

Bu iki sokağın, açık ha"a ga
rajı olmasının sebep "e hikmeti 
de şudur: Bu sokaklara amut Kı
mız sokağında, bir •çamurluk ta
mircisi• vardır. Eskiden könıürcü 
dükkanı olan bu tamirhane. kii
çük ve dardır. İçine iki otomobil 
giremez. Halbuki çamurluklarını 
ezen arabalar, tamirhanenin önün 
de durup, eaddeden göriilen >o
kağı kapatamazlar. Bunun için. 
Hüseyinağa ve Pire !lfclıınet •o
kaklarına çekilirler. '\·e tamiraf 
başlar. 

Bu çamurluk tamirlrinin tala 
şişiren, sinir bozan. u\ ku kaçıran, 
taktakları, sabahın sekizind•n ak 
şanıın yedisine kadar, hcınen he
men durınamaca. ı) a de,·a;u cdrr. 

Tamirhanenin faali~ etine kulak 
ların11zı tıkayalını: ft..kat ni\bet 
bekliyen otomobillerin sokok iç
lerinde tamir cdilnıl'IC'ri doğru 

mu? 

Tamire gelen, nöbet fwklı.ven o 
tomobillerin nıauevrahu·ı ~ ü:.o.un
den, hu iki sokakta kalriırım 

kalnıaınış gibidir; .-okağın 

taşları da ha~tan ha!ia süklilrnü"?
tür. Yağış ha\ alarda, bıı iki 80 -

kal<taıı geçmek. giilde ~ ti,mekle 
n1üsavidir. profcsörlerilc talebeleri de ıştırak .Jd' 

1 
edeccklC'rdir. Kongred cerrahı, veri · I Belediyeden ricam şu : Tanıir-
jrotcz, ortodonsi, diş tedavisi mev-\ Evvelce kocasını dövmekten haneye dokunma.ın. Hcrkcs, bir 
zularını alakadar cd<'n 7 rajor gö-ı mahkum edilmiş olan Zeynep is- yüzden ckmc!:-iııi çıkaracak. rn-
r\Jşülccek ve serbest mevzular et- mindc sabıkalı bir kadın, evvelki kat, kış bastırmndan, :ııı iki ta-
rafında da tebliğer yapılacaktır. gün Tahtakalede komşusu Refik Jihsiz sokak. biraz tamir giir~ün'. 

lnön-· kampı bi ti 
İnönündeki .Türkku~u kampl> 

bu scnekı faaliyetine nıhayet ve
rerek kapanmıştır 
İnönü kampına gitmiş olan İs

tanbullu planör ve paraşütcüler 

evvelki akşam şehrimize dönmüş
lerdir. Dün dr kamptaki muallim 
ve talebelerden bazıları şehrimi-
ze gelmişlerdir. 

Hatayda yeni 
me; tepler 

Hatayd anbildirildiğine göre; 
Hatay iktısadiyalını kurmak üze
re bir anonim şirket teşkil olun
muştur 

Devlet reısi Bay Tayfur Sök -
men de bu şirkete hisseclaı· yazıl
mıştır. 

Diğer taraftan Antakyada Türk 
ve Arab erkek liselernıin olduğu 1 
gibi kalması, Beylan ·e Kırıkhan
da bu ders yılından itibaren birer 
orta mekteb açılm?M kararlaştı -
rılmıştır. 

Beylandaki mektc'?e; albay şük
rü Kanatlının ismi verilmiştir. 

Berlinde iki idam 
Dün cabah Berlınde kafaları 

balta ile kesilmek suretıle 2 casus 
idam olunll"uştur. Bunlardan biri 
Sarl'ı ve evli ;ıg yaşında Katerina 
isminde bir kadındır. 

Diğeri de Ludvig namında bir 
erkektir. 

ile karısına tecavüz etmiştir. görsün' 
Bunun için karakola götürülen !============..,,..-= 

Zeynep karakolda komiserin ma- !Numan M 
sasının üstünde bulunan tampo
nu Refiğin başına atmıştır Adlı

yeye verilen Zeynep üçüncü asli
ye ceza mahkemesınde tevkif e
dilmiştir. 

Bedava 
Gezmek 
istemiş ....;.. __ 
Fakat yakayı ele 

verdi 
Sırrı isminde biri evvelki gece 

Taksimde Cerman isminde biri
nın otomobiline binerek Şişliye 

gitmiş, bir müddet bir gazinoda 
oturduktan sonra ayni otomobil 
ile Taksime dönmuştür. Sırrı 

Taksime gelınce, ~oföre tekrar 

Şişliye çekmesini söylemıştir. O
tomobil Şişlide karanlık bir so
kaktan geçerken Sırrı otomobil
den atlıyarak kaçmak istemiş, fa
kat şoför kendisini yakalıyarak 
Pangaltı polis merkezine götür
müşt\Jr. Sırrı karakolda bekçi Ö
meri de tahkir etmiştir. Dün adli
yeye verilen Sırrı 4 üncu asliye 
ceza mahkemesinde sorgusu ya
pıldıktan sonra tevkif edilmiştir. 

* Ankara tıb kongresinin tarihi 
16 teşrinievvele tebdil olunmuş - · 
tur. 

ne menci 
oğ~una ameliyat 

yapıldı 
Hariciye Vekalrti un- .mı katıbi 

Bay Numan Rıfat Menc-m<ncıLğ -
!una Cerrahpaşa hru;tan Sil de ku-

ç\Jk bir ameliyat yapılmı~tır 
Bay Numan Rıfat ME"ne'l!en -

cioğlunun sıhhi vaziyeti J\ irlir 
Diğer taraftan mumaıkyhın rı

yaset ettiği T\Jrk - İtalyan ticaret 
anlaşması m\Jzakcrclcrıne An -
karada de:vam olunması kc.ırarl::ış

tırılmıştır 

Alman elçiliğinin 
bir davetı 

Almanya İktıs>" Nazın Bay 
Dr. Valter Funk'un Ankaravı zı

yareti münasebetile önumüzdeki 
cumartesı günü saat on ycdıde 
Ankaradaki Alman) a Büyiik El
çiliğinde matbuat rrkaııına mah
sus olarak bir çay zivöfrti tertih 
olunmuştur. 

Bu çaya Ankaradakı matbuat 
mümessilleri dawt!i bulundukla
rı gibi İstanbul matbuatı m\Jmes
sillerinin de davetli oldukları B\J
yük Elçilikten Ba ın Kurumu 
Başkanlığına bildırilmiştir. 

ı~~,;;,..~..;;~~~~~...:...:....:.._~ 

tedir. tedir. 
----:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~'!!!'!!!!!..-.--~'F""""""'-......--__ ...,_,,,,.,. 

dan bu iltifatlar kolay, kolay çık huzurdan ayrıldı, Mabcyn kapısı- başa kaldL Yemek zamanı geçmiş, 
yatsı namazı yaklaşmıştı. 

Birimizin der Ji 
Hepimizin derdi 

Bu ağaçlara günah 
değil mi? 

SON TELGRArm Yu.aa: M. Sami KARAYEL 
Tarihi tefrikaaı N o. 115 

Herkes farkındaydı: padişah 
Dilşrıd'ı seviyordu/ 

. -:- i:lendimiz; Dilşadı, olduğu 
gıbı gclırdım ... Sırtında bir tül
dc11 b.ışka birşcy yok ... İntizar bu 
y.u nlarrı .... nız le-in iradLlerınizi ye 
rnıc gctırıniş bulu. c lm. F~rman 
~fcnd. ızi cJ r 

4 Sult l ,\71..,; ı\rzı N~yalın bu 
s~zkr u.crı ıe g·ilcrek: 
. -:- r.rnc k bıJ;r neler yapmak 
ı~~ı~'a.r.s ın? Ziyanı y•>k... Gelsin 
gor· hm. 

Dilşatl; kapıda dinlıyordu. Pa-

dişahın iradesi heyecanını teskin 
etmişti. 

Arzı Niyaz, Dilşadı çıkıp dı -
şanla önune katarak efendisinin 
yanına getirdi. 

DilşJdın, ne>;esi yerındc ıdi. Ra 
kiplerine galebe çalmak için ne 
yapmak lazımsa yapacaktı. Bü -
tün vücudünün çizgileri, giydiği 
siyah tül entarinin mesamatın -
d~n dışarı vurmuş bir halde sü
zülerek efendisinin karşısına ge-

iip durdu. 
Sultan Aziz, mat güzeli bu hal 

de görünce; büy\Jk bir aksülarne 
!in asabına verdiği tesirle lam 
cmi demiyecek bir hal ve tavır
la olduğu yerde mıhlanıp kala 

kaldı. 
aşağı seyrettikten sonra; güle-

rek : 
- Dilşad; nasılsın? Sana, iyi 

baktılar mı? Hiç şüphe etmem. 
ustam, seni kollamıştır. 

- Ne o, sesin çıkmıyor. . Bir 
arzun var mı yoksa? 

- Efendimizin sağlığından baş 
ka ne arz•ım olabilir ... Savei şa
hanelerinde istirahatim berke
maldir 

- Ha. şöyle .. Beri, keyfi'! ye 
rinde ... 

- u~t~mı scveıim, onıı, t'mni
yetim vardır. Sana da tcwccü
hüm olduğunu bil ... 
Mağrur olan Padişahın ağzın-

mazdı. na giderek nöbet bekliyen Fahri 
Fakat; Sultan Aziz, mat güzele Beye emir tebliğ etti. 

candan ve ruhtan bağlanmıştı. Mat güzel, efendisile başbaşa 
Bu kız onu çileden çıkarmı~tı. kalmıştı. 

:vıat güzel, efendisinin iltifatı- Sultan Aziz, ayakta duran göz 
na karşı; ayak öperek, dua ettL desine : 
Arzı Niyaz, şaşırmıştı. Padişa- - Şöyle yanıma gel .. , Hem 

hın bu suretle iltifatı görülmemiş çok yakın gel... 
birşcydi Demek; Dilşada herşe- Diye çağırdı. Dilşad, efcndisi-
yin fevkinde gönlünü kaptırmış- nin yanına sallana sallana gittı. 

tı. Efendi!;inın dizlcrint> baldırlarını 

Lakin; bu kıza da gönül veril- Efendisinın dizlerıne başını ha-
mez miydi? Hakikaten uğuruna fifçe yasladı. 
can feda edilebilecek bir dilber- Dilşad. efendisinin dizinde akla 
di. gelmedik fettanlıklar yapıyordu. 

Dcinek, Küçüksu mesircsınde Oturduğu yerden, ince belini bü- ı 
oldugu gibi. bu akşam da getirdi- kerek, gögstin\J ileri verip efendisi 
ği dılbrtkri rfol'disine takc'im et nin gözlerine gözlerini çengelliye 
" k fırsatına nail olamıyacaktı. rek bütün şehvetiyle bakıyordu. 

Sultan Aziz; ustasına dönerek; Sultan Aziz; büsbütün çileden 
- Arzı Nıvaz: söyle Fahriye, çıktı. Arz.ı , 'ıyaıı da bir bahane 

}f rem lıahçesine çıkacaf'1m . Ma ile başından savnuştı. Artık, usta 
beyn dairesinde mukayyet ol- irade edil"!ledikçc içeri giremez-

Slı . di. 
A r7l 1'T;v . ..,., ira,devi teblilt icin P•disah: saatlerce gözdPSile baş 

Zavallı Arzı Niyaz nöbet bekli
yordu. Neden sonra; efendisinin 
s~sj işitildi: 

- Kim var orada? .. 
Arzı Niyaz, içeri girdi. Padışah 

irade ediyordu: 
- Bahçe hazırlandı mı? Orada 

yemek yiyelim ... Sofrayı da ka
meryeye hazırlayınız ... 

Mat güzel, Arzı Niyaz içeri gir 
diği zaman Padişahın ayaklarının 
altında serili ipek bir Acem halı
sının üzerine boylu boyuna uzan
mış, üryan bir halde yatıyordu. Yü 

z\J kıpkirmızı olmuş. omuzları be 
relenmış, saç lan darmadağın idi... 

Arzı iyaz aldığı emri verine 
getirmek üzere çıktı. Bıraz sonra; 
herşey hazırdı~ 

Padişah, bahçeye, inecekti Dil
şad, yorgun, bitkin bir halde da
ha hala olduıtu yerde ·atıyordu. 

Padişah;.lursırı ala"'!all" s. iki 
tOcvnn1ı var} 

Kınalıadada oturan bir oku
yucumuz, Adadaki ağaçların 

bakımsızlığından dola ·ı birer 
birer mahvolduğunu gcirınıiş, 

bize şu mektubu gondermiştir: 
<Kınalıadada Akas~·a cad

desinde 25 - 30 senedenberı 

emek verılmış, yetışmış. esa
sen ağacı kıt olan bu adanın 

manzarru;ını teşkil eden o gü

zelim kestane a ·oçları bir ma

kine yüzünd<'n mahvolmakta 
olup simsiyah komür kesil
mıştır Hük"ımet ağaç ~etiştir

mtk ıçin b•nlerce lira masraf 

edıp ve mt ~ades ı ngaç kes
i rmedılt\ 1 .ık'<' 15 - 2C agatın 

kl.lfUP"ılSU 

ac"lbn tı' cc )azı ok mu' 
Karimızın bu rck Vlnnd< o

lan .kay~•ınr<•n dolayı bız de 
alakad~r m·\aJYI . ın r • .ızarı 
dıkkatlcrir:i cdbcacri, 
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ALMANYA ve DEMiR Tıbkı kuşlar 
6,000,000 işsize iş bulmakta güçlük çekmedi; Gibi'" 

HiKAYE 
•• 

. • Yuvada çünkü ış vesaıre vardı. 
Oturuyor!. 

Saadetimi yıkan goz 
Berlinin p0Jitikası bundan sonra hangi y0ldan nereye d0ğru gidecek 

diye düşünürken şunu göz önünden ayırmamak İcab ediy0r: 
Aveyronun küçük bir köyün • 

de fakir bir kadın, bir ağacın dal

ları arasına yaptığı bir yuva (!) 

da oturmağa başlıımşıtır. 

Yazan: Sedat Nazmi AKPINAR 
(D'iiııldi sayıdan devam) 

Ameliyat odası baş döndürücü 
bir koku ile dolmuştu. Dok,or işi
ni bitirmiş ellerilli yıkıyordu. Ken-

- Evet kızım. Ameliyat mu -
vaffakiyetle bitti. Yalnız on giin 
kadar gözleri kapalı kalacak son
ra da tedricen açacak. Çünkü zjya 

şeridi gibi gözlerinin önünde sıra· 
lıyor. Bazan ağlamaktan kızaran 
gözlerine mazide bulduğu küçük 
küçük saadet benekleri bir se -
vinç ışığı dolduruyor. Fakat bu 
çok sürmüyor, yerini yine göz ya 
şının donuk perdesi kaplıyordu. 

Almanya silahlarıırken yeni bir tak~m 
ihtiyaçlar karşısındadır ! .. 

Bir diğer kadın da kocaman bir 

ihlamur ağacının gövdesindeki 

kovukda ikamet etmektedir. A • 

ğacın çevresi 18 metrodur. Kadın, 

buraya küçük l:ılr karyola, bir gaz 

ocağı, bir hayli de eşya koymuş. 

muş, rahat rahat oturuyormuş. 

Bazı günler çam ağaçlarının al
tına gider Talatın sevgisini itiraf 
ettiği günkü heyecanı tekrar tek· 
rar yaşar ve kendine kucak açan 
bu saadet mefliumunu,.yıkan var
lığına lanet ederdi. Eğer böyle 
olmamış olsaydı kimbilir ömür -
!erinin sonuna kadar ne tatlı an· 
!ar yaşıyacaklar ve beraberce yü· 
rüdükleri hayat yolunda ne kadat 
mes'ud olacaklardL Kimbilir bu 
çiçeklerle süslenmiş bahçenin ça· 
kll taşlı yolu onlara mehtablı ge· 
celerde yol gösterecek aşklarını 

birbirlerine itiraf ettikleri çam • 
!arın altı onlara ebediyyen sevgi· 
!erini söyliyecek bir yuva ola • 
caktı. Ah yarabblm diyordu. Bö)" 
le olabilecek saadeti düşünün son
ra hepsirun birer hayal olduğunu 
düşünerek o güzel. tatlı anların 
rüyasından uyanmak nekadar act 
oluyor. 

Almanyanın siyasi muvaffaki -
yetlerinden çok bah:ıedildi. İktı -
sadi vaziyetine dair söz söylemek 
sırası gr!iyor. Onun için bir İngiliz 
gazetesinin Almanyanın iktısadi 
bakımdan ne halde olduğuna daiı 
tetkikat yaptırarak elde ettiği ma
lümatı burada hulasa etmek fay
dasız olmıyacak. 

Deyli Ekspres'de görülen bu 
malumata göre Almanya bugün 
beş altı sene evvelkine göre daha 
iyi bir haldedir Hitler idaresi 933 ' 
te iş baı.ına gelmişti. O zamanki 
hal ile bugünkü arasındaki fark 
büyüktür. Yeni yollar, yeni bina
lar, yeni inşaat, yeni silah." hu
lls" birçok yenilikler yapılıyor 

ve para sa rfediliyor. Hitler idaresi 
iş t ına geldigi zaman Almanya 
da 1"000,000 işsiz vardı. Bunların 

hepsı dP crbab işçilerdi. 

l · Bunlara iş gostermek la -
zımdı: 

2- Zaten evvelce getirilmiş. bi
rıktirilmiş birçok mevaddı ipti
daiye vardı: Demir, çelik, bakır, 
kömür gibi elzem olan maddeler, 
mevcud duruyordu; 

3- Fakat Hitler idaresi gelin
ciye kadar ortadaki işsiz işçilere iş 
gösterebilmek için bu mevaddı 
iptidaiyeyi ortaya koyup faaliyeti 
tanzim etmek cihetine gidilme -
mişti. 

İşte Hitler jdaresi 933 te iş ba-

şına gelince bunu yapmağa mu
vaffak olmuştur. 

Burada kaydedılecek nokta mev 
cud malzemenin evvelden hazırla
nıp yığılmış olması, beklemesidir. 
İşsizler faaliyete geçince bunlara 
daha çok yiyecek, giyecek ver -
mek lazım geldi. 

6,000,000 adam herşey istiyordu. 
Yiyecek, giyecekten başka radyo, 
otomobil, bisiklet, fotoğraf ma -
klnesi gibi. 

Bunlar da vardı. Lahln bir müd
det •nnra Almanya fabrikaların
da işler fikrinin yerine haricden 
mc\·addı iptidaiye getirmeğe mec 

1- Yahudiler aleyhine 934 de 
başlıyaİı ve devam eden hareket; 

2- Almanyada katolik kilisesi 
aleyhine gjrişilen hareket. 

Gerek Yahudiler ve gerek kato-

likler dünya piyasasında Alman 
mallarını almamak ve aldirmamak 
için çalışmışlardir. 

Halbuki Almanyaya haricden 
getirilecek yiyecek maddeleri ve 
demir, çelik, bakır, kömür ve sa
ire için ecnebi parası yetiştir· 

lazımdı. Bunun üzerine Hitler A 
manyası kararını vermiştir: 

Beş senelik plan ile Almanyayı 
her ihtiyacını kendi temin ede -
bilecek bir hale koymak. 

Bu senenin haziranında neşre
dilen resmi malCımata göre Al -
manya yiyecek şeyler yetiştirmek 
yolundaki mesaisi neticesinde bu
nu yüzde 15 den yüzde 80 dere
cesine çıkarabilmiştir. Bununla 
beraber buğday mahsulünün iyi 
olup olmaması bahisten hariç tu
tulmalı. Çünkü mahsulün iyi ol
ması o sene havanın iyi gitmesine 
tabidir. Bununla beraber elde o-

lan yani çalışmağa bağlı olan şey
lerde alınan neticeden Almanlar 
memnundur. 

Sonra Almanlar şunu da sakla
(Devamı 6 ıncı sahifede) 

SULH 

Ne alii ! Ne ev sııhibi, ne de kira 

derdi var ... 

Gözü görmiyen 
aktör 

Son günlerde Londrada (Jour

ney's End) adlı bir piyes oynan -

mıya başlamıştır. Bu piyesin baş 

rolünü yapan artist, halkın en çok 

sevdiği E. B. Grift'dir. 

Bu artist geçenlerde gözlerine 

bir hastalık arız ve görmez olmuş. 

Fakat, yine vazifesilli yapıyormuş. 

Grifte, eşyaların ve artistlerin 

bulundukları yerleri tayin için 

bir kere prova yapmak kafi ge

liyormuş ve seyircilerden hiçbir 

kimse, gözlerinin görmeruğinin 

farkında olmuyormuş ... 

PERiSi 

dine yardım eden asistan ve has
ta bakıcılara birçok talimatlar ve
riyordu. Nihayet ameliyat olan 
hastayı ameliyat masasından dik
katli hareketlerle kaldırdılar. Te
kerlekli bir sediyeye koyarak ya
vaş yavaş odadan çıkardılar .. 

ile birdenbire temas beliti bir za
rar yapabilir. Fakat göreceğine e
minim. 

* Hastaneden haber gelmişti. RB' 

uf Lemanı istiyordu. Genç kadııı 
giyindi gitti.. Kalbini üzüntüler 
parçalayacaktı sanhl. Ya gözleri 
açılmış ise ya beni görürse diye 
hastaneye geldi. Raufun odasına 
gitmeden baş hemşireye uğradı. 

- Hemşire hanım hastanın göz· 
!erini açtınız mı? 

- Hayır kızım henüz açılm'adı
Fakat üç gün sonra açılacak. 

68 sene içinde yedi defa 

Dakikalarını asırlar kadar u -
zun bunaltıcı üzüntülerle geçiren 
genç kız açılan kapıdan çıkan 

sediyeye kapandı. Fakat hasta ba
kıcılar mani oldular. 

- Rica ederim hanım. Daha 
hastamız baygın. Hem birkaç gün 
konuşmaması 18zım. Vücudü çok 
zayıf düştü .. 

Genç kız şimdi elindeki küçük 
mendille gözlerini kuruluyordu. 
O kadar mes'uddu ki o an sev -
diğirun gözlerinin açıldığını dü
şündüğü an. Fakat sonra kurula
mış olduğu gözlerini tekrar bir yaş 
ıslattı. Demek artık o görecekti.. 
G.örecekti. Hem bu bakışlar onun 
bütün saadetini yıkacaktı.. Dü -
şündü. Hayatta herkes mes'ud ol
sa idi saadetin ne kıymeti ola -
caktı. Birçok kimseler böyle bed
baht olacaklardı ki mes'ud olan
lar ıztırab çekenleri görerek saa
detlerini anlıyacaklardı. Hasta -
neden ağır adımlarla uzaklaştı. 

Demek üç gün kalmıştı. Her şe 
yin mahvolmasına. 

Yürüdü. Odanın kapısında elle 
rile bağrına _ bastırarak heye • 
canını zaptetmeğe çalıştı. İçeri 
girdi. Hasta hafif bir sesle: korku geçirdi !. - Leman sen mi geldin dedi .. 

- Benim Rauf ben geldim ca· 
Almanya ile Fransa, 1870 ten 

1938 e kadar olan devre içinde iki 
defa harbetmişlerdir. Fakat yine 
bu uzun zaman içinde, Südetler 
meselesi de dahil olduğu halde ye
di defa iki tarafın mülki ve as -
askeri idareleri, genelkurmayları 
ctetikte• durmuşlar, şifreli tel -
graflar mesafeleri aşmış, sefer -
berlik ~!l,!irlerinin verilmesine 
r~n kalmış ve harb •mukadder• 
telakki olunmuştur. 

Umumi Harb, birisinin dediği 

gibi, •ihtirasların kazaen boşan -
masının• neticesinden değil, harbe 
giren memleketler zimamdarları
nın tehlike karşısında şaşkınlığa 
düşmeleri yüzünden patlak ver -
miştir. 

Almanya ile Fransa arasında 
geçen 7 defalık harb hazırlığının 
sonuncusu olan Südet meselesi -
nin hulasası şudur: 

Versay muahedesi mucibince bir 
Tampon - devlet olarak kurulan 
Çekoslovakyanın Almanya ve A
vusturya ile müşterek olan hu -
dud mıntakasında, Südet Al -
manları oturmaktadır. Bu Al -
manlar, Hıtlerin Almanyada ikti
dara geçişinden sonra aralarında 
spor ve gençlik organjzasyonları 

1 

kurdular. Bunların başına da Kon 
rad Henlayn adında bir jimnastik 
muallımi geçti. Bu teşekküller, 
ayni zamanda siyasetle de uğra -
şıyorlar, Çekoslovakyayı teşkil e
den birçok ekalliyetler arasında 
kendi haklarını müdafaaya çalı

şiyorlardı. Fakat şubatta ani bir 

Genç kız istemiyerek kapandığı 
sediyeden uzaklaştı. Sonra delice 
ameliyat odasına girdi. Henüz çık
mıyan doktora koştu, ellerine sa
rıldı: 

- Rica ederim doktor benden 
hiçbir şey saklamayın. Gözleri 
görecek değil mi? 

* Şimdi evdeyalnız. Her gün bah-
çede Rauf ile dolaştığı yerlerde 
geziyor. Mazinin o nice tatlı veya 
acı olan har safhasını bir sinema 

mm. 

- Ah Leman seni kaç gündüt 
~örmek istiyordum. Bilsen sana 
kadar hasretim ki hele sesini du. 
mağı o kadar özledim ki. 

- işte geldim canım .. Eğer se

(Devamı 7 inci sahifede) 

hadise oldu: Almanya Avustur - '•=====~=========~=~===~;:=~~=====~========~ yayı ilhak etti. Bu suretle, Siıdet- ''f -
!erle meskun mıntakalar, tama - Bu akşam GüıC:lige Doyamıyacaı!'ınıı, H.ıtırasıııı senelerce unulamıyacağını1 
men Allnan hududlarına bitişik E bir şah ·'''' başlıyor 

bir hale girmiş bulunuyordu. Sü- M 'LEK SİNEMANIN BİR HARİKASI 
detler önce, kendilerine birçok İ 

haklar verilmesini istediler. Fa- sinemasında Tatlı sesin - Nef; renklerin - lahi güzelliklerin 
kat Çek hükümetile Henlayn a- birleşmesiie ıÜcud bulan 
rasında yapılan müzakereler a - ş A H A N E ~,.., } L G J N L 1 K L A R 
kim kaldi. Tehlikeyi sezen ve sul- y 
hun korunmasına büyük bir ehem (GOLDWYN • FOLLIES) ~ 
miyet veren İngiltere, Lord Run- Unıted artist şirkcrinin 3.00G.000 dolar .. rriylc yarattııtı lı•kiki sinema şa.ıescri Ut'\'IED 
simanın reisliğinde bir heyeti, iki Nefıs • eğlenceli cir mevzu i~inde göriıl~e~ıı.ş. ·.duyulmamış güzellik1cr "'°R'. 

Amerikanın meşhur Melropohtao artısrlerıoın ıştırnkıyle TRA VIA TA n 
tarafı uzlaştırmak üzere, Praga operasının en güzel p ırçalar 
gönderdi. Fakat ağustostan iti - Biletleri evvaldeo aldırını r. Tel: .a0868 
haren de Almanya, manevralar 
dolayısile olduğunu söylediği bü
yük askeri hazırlıklara başlamıştı. 
Bir taraftan da Südet arazisinde 
kargaşalıklar eksik olmuyordu. 
Ağustos nihayetinde vaziyet daha 
ziyade gerginleşti. 14 eyh'.ılde bu 
gerginlik en h!id safhasına gir 

,.------------------------------------------~ 1 - MiJNlHTE ÇEMBERLA YN • DALADlER - MUSSOLINI • HITLER MOLAKA Ti 
FiLMi ŞEHRiMiZE TAYYARE iLE GELMiŞTiR. Konferansın bütün 

sahneleri en ince teferrüatına kadar gösterilmiştir. 

Bu akşam SARA y sinemasında pr@grama ilave edilecektir. 

bur kalmış, yiyecek de getirtmiş- ı----s , -
tir. 

Genç erkekde bir kımıldanış, merak: 
- Kocası var mı?. 
- Var .. Fakat, çok mıymıntı bir şey. Bilmem· 

Şimdi bütun mesele bu 6,000,000 
i ~inin faaliyetinden alınan neti
nııı beklendiği gibi çıkıp çıkma -

. d ki, 
ması uzerinde önüyor. Alman -

fömet Hanımefendi de onun nesilli sevmiş ... 
- Severek mi evlenmiş?. 

yada büyük bir faaliyet başlamış, 
dcrnm ediyor. 6,000,000 işsize iş 

bulunarak birçok eşya yapılmakta 
ve harice gönderilmektedir. Ha -
riçten Almanyaya para giriyor. 
Bu da çok iyidir. Fakat Almanya 

mevaddı iptidaiye için harice pa
ra vermek mecburiyetindedir. 
Kendisinde olmıyan ham madde
leri dışarıdan alıyor. Böyle en lü

zumlu maddeleri dışarıdan alın

ca harice yolladığı eşyadan büyük 
bir kar temin edemiyordu. Sonra 
Almanyanın ihracat eşyasını ya
bancı piyasalarda satmakta zor -

luk çektiği zamanlar geldi. Ya -
hancı memleketler piyasasında 
Alman eşya~ının satılmasındaki 

zorluklar Deyli Ekspresin yazdı
ğına göre şunlardan ileri grliyor
dıı 

- Ev~t!. 

- Ya?!. 

Ve.. teessüfün tekerrürü, dudakların buruşuşu: 
Tuhaf şey! 

Üçüncü otomobilde: 
Yalnızlar. 

İki hanım: 
- Hanımefendi! 

Tabir bu ... 
Biri nimet!. 
Biri misafiri, 
Şadan Hanımefena.ıı 

Njmet: 

- Ben sizi konağa bırakırım ... 

Edebi Roman 
No.124 

Bilmemki? .. 
- A ... A ... Neden?. 
- Çok yorgunum! 

- Vallahi olmaz. Ayıb! 

diye söz verdik! 
Gil ıseren Hanımefen-

- .Refik Beyefendi neredeydi bu gece?. 
Dedi, kendi otomobiline aldı. Onu, Boyacıkö- - Aman hanım efendiciğim, bıktım ondan! Çe-

yünde bırakacak, kendi de •Bebek• e inecek. İki- kilir şey değil. Öyle rahatına düşkün ki.. Buraya 
si de durgun ve yorgun! Dans yorgunluğu, heye - gelmemek için bin türlü bahane buldu. Şimdi ev
can yorgunluğu, şampanya .. bal .. kokteyl... likör de mutlaka uyuyordu. Eğer benim zorum w kor -
yorgunluğu. Bunların yorgunluğu! kum olmasa mıymıntılıkatn yakasını kurtarıp da 

Şadan Hanımefendi sordu: bir gün bile kitablarının başından arrılmıyacak: 

Yazan: 
Etem izzet BENiCE 

Refik, hakikaten bu saniyelerde Nadiyi dini• 
mektc devam etmektedir. Belki ıle Nimetten 
sonra konağa gidecektir! 

-3-
- Refik, bu işte sakın bir dalavere olmasın' 
Dalavere, dalavere! Ne dalaverrsi? Niçin?. r« 

sıl dalavere olabilir? Mızrak hiç çuvala sığar Jll1 

Nadide bu sözü nereden çıkardı, söyledi?. 
Her halde yanlış bir hüküm, gı·li~i güzel bir sof 

Hiç böyle dalavere olur mu?. Buna imkan var Jll1 

Ferhundenin hivanetini kendi elile bulmuş gibi b11 

miyor mu? 
llkşüphe, 
İlk ihbar, 
İlk aranmak, 
Ve .. vesvese ile ııeçen günler: 

Haydi bunlar için dalav<'re, tezv .. , kasıd defi' 
lebilsin. Nitekim, kendi de öyle söylemişti ." Fa1'1 

sonradan öyle mi oldu ya?. 

fiki gözlerinin önüne getirdi, tahayyül etti: Refik 
akşam akşam Galatadaki handan çıkıyor, doğru 

konağa geliyor, kendi kendine salonda biraz do - İ 

!aşıyor, 

- Ah Nimet gezmekten ve eğlenmekten ne 
zaman baş kaldıracaksın?. 

Diyor, kendi odasına geçiyor, gözleri mütema
diyen çok sevdiği Nimeti arıyor, sonra yemeğe irn
yor ve... uyuyor! Bu saatte henüz uyanmamıştır, 

kıskanç rüyalar görmektedir! 

Bilse ki, bütün bu tahayyülat kendi kuruntu
sudur. Refik evde değil, Nadi ile başbaşa dertleş

mektedir. Muhakkak çıldırır. Çılrırmasa bile hid-

Aşıkınıın resimlerini, deste deste mektublar• 
bütün her şeyi kendi elile bulmadı, kendi elile aytl 
Iı dolabın içinden çıkarmadı, kendi ehle Ferhuıı~ 
nin yüzüne çarpmadı mı?. Bunlar da mı dala'.ıl 
idi, bunlar da mi desise ve hile idi. Sonra, hapis~ 
neye gelen boşanma mektubuna, aşıkile başbaşa 
kilen resme kim· 

- Bu akşam çaya gideceksiniz de· il mi?. Bu cevbdan sonra 

---------------------lllİIİllill ............. lllliiliil 



Ev-Apartıman-Pansiyon Kıralln 
Y . k""b"k 1 b d pehlivanı 
enı u ı apartıman ar, aca a uy ur· 

Ne vazife gö-
ma apartımanlardan daha sıhhi ve rürmüş? 

daha kullanışlı mı ? Hayır !. 

..S- S O N T E L G R A F - 5 1 ri Teşrin 19311 

Bir katil kon\ışuyor .. ! 
Yaptıklarıma nadim değilim. Ben iyi bir oyuncu .. 
yum Oynadım, kaybettim. Borcumu ödeyeceğim. 

kızımı himaye ediniz, sokaklara düşmesin. 

_Y_az __ an_:__;;,,:,,M~A..:..:H:..:..:.:.::Mı=-=U:...=D=---=-Y=E=SARi 

Londra müzesi, 17 inci asır"ma
muliitından ve Dywoke ailesine 
aid zırh, kalkan (ıibi eslihayı sa
tın almış ve salonların birinde teş 
hir etmiştir. 

Bunlar Kral Jak'ın devri salta
natında (Kral pehlivanı) olan 
Şarl Dywoke'nindir. 

Viejer avukatının yanına 
kimsesiz de ğt.ldir. Ben 

dan böyle 

gal<:laştı: Hayır! 
bun-t:skiden •ev., başlı başına bir 

müessese idi. Evin, bahçesi, kfune
si, taraçası, bodrumu, yalnız o cev 
halkı• na aitti. 

İçtimai ve iktısadi zaruretler 
bu ceski ev teşkilatı. nı yavaş ya'. 
vaş, tamamiyle ortadan kaldırıyor. 
Dört, beş cnüfus• lu bir ailenin 
rahat rahat, ferah ferah oturdu
ğu .. evlerimizde, §imdi, dört, beş 
cnufuslu., dort beş aile yaşıyor. 
Eskilerin •nohut oda, bakla sofa, 

dedikleri, küçücük iki katlı evler 
bile, capartıman. oldular. 
Apartıman hayatı, kolaya mı, 

yoksa ucuza mı geliyor? Bunun 
üstünde kafa yormadım. Fakat 
ayn'. k~t üzerinde, iki üç oda için 
de, ılışik tıkışık yaşayan insanla
rın sıhhatlerinden kaybettikleri 
ve hllyatlarına çok pahalıya mal 
olduğu mulıakkak. 

Eski konakların, •mektep• ol
mıyanları, •pansiyon. oluyorlar 
Bu •pansiyon hayatı., uydurm~ 
apartıman hayatından daha feci
dır. 

Her ev, apartıman şekline ko
nulabilir mi? Her ev, pansiyon o

larak kullanılabilir mi? Bunun 
her halde birtakım şartlara tiı.bl 
olmas ı liızımgeleceğini zannedi
yorum. 

Bu, uydurma apartımanlarla 
pansıyonların, umumi ahi"- .. 

. d "" uze-
rın e muzır tesirleri de gözönün-
de tutulmalıdır. Bazan k .. ük. 
k 1 b uç va-

a ar, azan da kanlı hadiseler 
şeklınde görüp duydug· . 1 umuz fa-
cıa arın çoğu bu karışık 

• ' yaşama 
tarzının dogurdug· u n t• 1 . e ıce erdır. 
Mevzuumuzun dışında olduğu .. 
bu nokta üzerinde fazla d ıçın 
l 

urınıya-
ım. 

Evden bozma apartımanlarm 
ekserisi 1 ' zor a apartıman haline 
konulmuştur. Her kattaki merdi
ven ;ahanlıkları apartım d . ' an aı-
re ! } bölmeleri zaruretile d 

1 . ara -
mış, merdıvenlerden 'nip çıkmak 
guçleşmiştir. 

İşin en acıklı tarafı, bu merdi
venlerin, tahta olmasıdır. Alt kat 

ta bir yangın çıksa, üst katlarda
kılcrın kurtulmalar . k . 

ı ım ansız gi 
bidır. 

Günün nıuavyen saati . d - erın e yal 
nız pencere pervazları güneş gö-

ren, hatta ancak karşıki pencere 
camlarından vuran ışıkların ak

sile gü_neş alan, basık, havasız yer 
lerdekı evlerin apartıman ve pan 
sıyon yapılmaları, umumi sıhhat 
namına, hiç de doğru birşey değil
dir. 

Bir evin, tek ev olarak kiraya 
verilmesi ile kat kat kiraya veril
mesi, elbette bir olamaz. Kat kat 
kimya vermek daha karlı. Ev sa
hiplC'rini, evlerini apartıman yap
mağa hırslandıran budur. Kulla

nışlı olması da, hizmetçi derdi, 
•ev halkının. ekserisinin dışarı
da çalışmak mecburiyetinde olma 
!arı, bu uydurma apartımanları ki 
racı.sız bırakn1amaktadır. 

Artık, evlerin kapılarında, cam 

lannda •kiralık ev• levhaları gö 
remiyoruz. Hep ckiralık kat., eki 
ralık oda•! 

Bu eski evlerin, ne kadar ta
mir görseler, günleri sayılı. Bir
kaç sene sonra, çökecekler, yıkıla 
caklar ve yerlerine, yeni apartı
manlar yapılacak. 

Yeni kübik apartımanlar, aca
ba uydurma apartımanlardan da
ha sıhhi, daha kullanışlı mı? 

Bunun en kısa, en kestirme ve 

en doğru cevabı; koskoca bir : 
Hayır ! dır. 

Büyük, lüks apartımanlarda bi
le, oda, daire kazanmak için, ak
la gelmedik acaiplikler yapılmış, 
yapılmaktadır. Fakat •acaiplik• 
kelimesile ifade edilemiyecek bir 
cfelaket• var: Bodrum katları! 

Bir arkadaş, apartıman arıyor
du. Yeni, lüks, kübik apartıman
ların birçoğunu gezdik. Mahzen
den beter küf kokan, bodrumdan 
daha karanlık, daha nemli, basık 
tavanlı, czemin kat daire• (!) !er
de yaşamak, bir felakettir. 

Çocuklu aileler, odalarda ne 
yaparlar? Apartıman, ancak so
kak tarafından hava alıyor, arka 

taraf, tamamile sağırdı. Sokak 
tarafındaki pencereyi açarsanız, 

yazın toza, kışın zifosa boğulursu

nuz. 
Eskiden odunluk, kömürlük, ha 

marn, hırdavat deposu olarak kul 
!anılan yerlerde, şimdi modern, 
lüks capatıman daireleri• yapı

lıyor. 

Ev sahipleri, karlarını düşüne
bilirler T' roları tutanların can
larına ~r ı var, demektcn 

başka bırşey söy liyemiycceğim. 

MAHMUT YESARİ 

Bu memuriyet son asırda liı.ğ
volunmuştur. Bakınız, Kral peh
livanının vazifesi neydi: 

Kral pehlivanı, yeni bir hüküm 
dar tahta oturacağı gün tam her
kes sofrada iken Westminster sa
rayına gelir, avlıya girer, atından 
iner. Büyük salondaki masanın 

üzerine demir eldivenleri atar. 
Yeni krala sadakat yemini etmek 
istemiyenleri tutup boğacağını 

söy !erdi. Tabü buna cesaret eden 
bulunmazdı. Merasim bittikten 
sonra demir eldivenlerini alıır, 
bir kupa ile verilen şarabı, Kralın 
sıhhatine içer, ve geldiği gibi atı
na biner, giderdi. Kupayı da ha
tıra olarak beraber götürürdü. 

Kupadan başka bir kese dolusu 
altın da verildiğini söylemeğe lü-

zum var mı?. 

Posta müteha,. ... ısı 
Bursada 

Posta, Telgraf ve Telefon U
mym Müdürlüğü mütehassısı Bay 
Valter, Bursada yapılacak olan 

yeni posta işleri etrafında tetkik~ 
!erde bulunmak üzere evvelki 
gün Bursaya gitmiştir. 

Tercümanlık rekorunu kim kırdı? 

Bu adamda öyle bir büyüklük, 
öyle vahşi bir gurur vardı ki bü
tün dinleyiciler sükut ediyrolar 
ve hayretle bakıyrlardı. Bazı kim 
selerin cemiyet hayatında bu mev 
kie düşmeleri kabahat midir? Bu 
adam şüphesiz, bir canavardı. Mu 
zır, fakat kıymetsiz değildi. 

Viejerar, celseyi dikkatle takip 
ediyordu. Şimdi artık şahitlerin 

' dinlenmesine başlanmıştı. Bunla
rın bazısı aleyhinde, bazıları da le 

hinde bulunuyorlardL 
- Viejerar, 1926 da bir dansöz

le beraber Şilide idiniz. Altın ara
yıcılarına iltihak için bu kadını 
ter kettniz, değil mi? ... 

varım, amcası ... 
benim o kızmdır. 

Müdafaa vekili ayağa kalktı : 
- Viejer iyi bir ailenin evladı

dır. Babası, kendisini memur yap 
mak istiyordu. Tahsil ve terbiye 
ettirdi. Fakat delikanlı, bir büro
nun duvarları arasında yaşayacak 
fıtrette değildi. Serbest, ruhlu idi. 
Maceralara atılmak istiyordu .. İş
te bu sebeple bir serseri oldu. 

Viejer başını eğdi. O, isyan et
memişti. Bütün hayatını büroda 
geçirmiş, vazifesinden başka bir 

şey düşünmiyen bir memur ol -
muştu. 

Avukat müdafaasını bitirdi, sus 
tu. Reis : 

ne? ... 
- On yedi sene evvel vatanımı 

terkettiğim zaman karım Paristc 
kalmıştı. 

- Fakat, evli olmadığınızı söy
lüyorlar. 

- Siz her söylenen söze bak
mayınız. Karımdan ayrıldığun va 
kit hamile olduğunu bilmiyor -
dum. Ben, Paristen ayrıldıktan se 
kiz ay sonra bır kız çocuk doğur
muş. Karım o sırada Pcyerle be
raber yaşamak mecburiyetınde 

kalmıştı. Alçak herif! Karıma ve 
çocuğuma fena muamele ediyor
du. Nihayet sokakta bıraktı. Ka -
rım sefalete dayanamadı, öldü. İş 
te, yine tekrar ediyorum. Soylan 
yı, bunun intikamını almak için 
öldürdüm. Fakat bir kızım olduğu 
nu bilmiyordum. Hain herif, kal 
dırımın üzerinde can verirken. 
c Vieje, ölüyorum. Fakat ölme7.· 
den evvel sana birşcy söylemek i 
terim. Senin bir kız çocuğun var 
İsmi Madölen'dir ... • dedi ve adrt 
sini de verdi 

- Hayır! ... Şilide değil, Mior
da idim. O sene bir bürda şef ola
rak çalışıyordum ... 

Viejerar, mahkemenin diğer cel 
selerinde de hazır bulundu. Artık 
adaşına karşı kalbinde garip bir 
muhabbet hissetmeye başlamış

tı. Onu, sankin küçük kardeşi i
miş gibi seviyordu. 

SON CELSE 

- Maznun, başka bir söyliye
ceğin var mı? ... 

- Evet, Bay Reis ... Yaptıkları
ma nadim değilim. Ben iyi bir 
oyuncuyum. Oynadım, kaybet
tim. Borcumu ödeyeceğim. Fakat 
yüksek makamınızdan bir ricam 
var. Kendim için değil, kızım için. 
Nasıl? ... Kızı için mi? ..• Demek 

bir de kızı var!. .. Reis, jüri heye
ti azaları, samün hayretle biribir-

Münihtekl tarihi toplantıda Alman tercümanı 
Dört dil ile konuşmak suretile 
sür' at ve muvaffakıyet gösterdi 

hcr surette işinin eri olduğunu O gün karar verilecekti. Vieje- !erine bakışıyorlardı. 
İngiliz, Fransız, Aınıan ve İtal

yan devlet adamları geçen gün 
Münih'de toplanarak Avrupa sul
hunun bozulmaması için konuş
muşlar, karar vermişler ve ay -
rılmışlardı. Münih'de dört hüku
met reisi arasında müzakereler 
olurken sokaklara biriken halk da 
bu tarihi müzakerelerin heye • 
canı içinde beklemişti. Mü • 

Hitler tercumanı ve Fransız 
Başvekili 

nih toplantısının sulhun tarihi 
nok•qsından nekadaP ehemmiyet
li olduğunu tekrara lüzum olmasa 
gerek. 

Bu tarihi toplantı dolayısile lü· 
zum görülen gayret ve faaliyet • 
leri cihetinden meşhur olanlar da 
vardır. Bunların başında bulunan 
Her Hitler'in tercümanı olan dok
tor Şimit biridir. 

Doktor Şimit Alman Hari -

ciye Nezaretinin resmi tcrcüma - rar maznundan daha ziyade heye - Evet, kızım ... On altı yaşın-
nıdır. Vazifesi icabı olarak Her göstermiş. 

d kt·ı ı geliyor can içinde idi. Onu kurtarmak is- da Mandölen için ... 
Hı.tler yabancı bı·r devlet adamile Ondan sonra a . ı .o ar . " 

) d F k t b · k. oktu - Peki, söyleyiniz. lsteüiniz başbaşakalarak uzun uzadıya gö- (Devamı 7 ıncı sahıfede __ ti_y_o_r_u_. _a_a __ u_n_a_ı_m_an __ Y _ _ ·-------------~-=-=:..:-=--

~~~:c:!~~~::;'. İ~~~l~~r ~:~c~7li REKLA"" M ve REKLA·MCILIK' ilk defa olarak Her Hıtlerle goruş- ı • 
b . d •• 

mek üzere geçen ayın on eşın e 
Almanyaya gittiği zaman doktor 
Şimit'in vazifesi bir katdaha _e
hemmiyet ve nezaket kcsbetmış
ti. Çünkü İngiliz Başvekili ile Her 
Hitler yapayalnız konuşmuşlardır. 
İkisinin yanında ne Alman Ha
riciye Nazırı, ne de İngiliz sefiri 
bulunmuştur. Ne konuşulduğunu 
demek ki üçüncü olarak yalnız o 
konuşurmuş. Fakat fransızca, 
İtalyanca ve almancayı bir -
birine süratle tercüme etmek • 
tedir. Onun için dörtler toplan • 
tısında doktor Şimit tarafından 
görülen vazife çok mühim olmuş

tur. 
Sinyor Mussolini fransızca ve 

almancayı iyi bılir ve iyi konu -
şur. İngiliz Başvekili de fransızca
yı iyi bilir ve iyi konuşur. Bu ıtı
barla konuşmalar çok defa fran -
sızca cereyan etmiş görünüyor. 
O zaman doktor Şimit derhal ter
cüme ediyor. Her Hitler de bunu 
dinledikten sonra cevabı cevabı 
almanca veriyor. Yine tercüman 
Şimit bunu fransızcaya çeviriyor. 
Bununla beraber her taraf ken
di lisanı ile söyliyeceğini söy -
!emekte serbestti. İngiliz Baş
vekili ingilizce söylediği za -
man doktor Şimit orada idi. Fran
sız Başvekili fransızca olarak di

yeceğini dediği zaman yine doktor 
Şimit idare eder. İtalyan Başve • 
kili de almanca ve fransızca ye
rine kendi dilile diyeceğini dediği 
zaman yine doktor Şimit vardı!. 

Görülüyor ki böyle bir toplantı
da resmi tercüman olmak işi öyle 
kolay değildir. 

Doktor Şimit'in işi ayni zaman
da sürat istiyen bir işti. Söylenen 
şeyi çevirmek için vakit geçme • 
mek lazımdı. Bu Alman tercüman 

Amerikalılar 
ehemmiyet 

• • reklama nıcın 
' . l ? verır er ... 

Sintiya, balmumudan yapılmış bir mankenden başka bir şey değildir. 
Fakat kendisine aşk mektupları gönderenler sayısız! .. 

Nevyork ... Öğle ile saat üç a -
rasında Park caddesinde dolaşan
lar ve nöbet bekliyen polisler, ya
ya kaldırımının yanında duran_ 
büyük bir otomobılin volanına bı
leklerinden bağlanmış bir kadın 
görüyorlar. Yolculardan birisi ka
dının bileklerini çözüyor, en ya
kın polis merkezine götürüyor. 
Kadın başından geçeni anlatı -

yor: Çok kıskanç bır adam olan 
nişanlısı, işine giderken kendi -
sini hususi otomobilinin volanına 
bağlamış! .. Öğlenden saat üçe ka
dar kimse imdadına gelmemiş. 
Görenler omuzlarını silkerek ge
çip gitmişler. Bunun bir reklam • 
olduğunu zannetmişler, aldırma

mışlar ... 
Madam X ... Nevyorka vasıl o

lup da oteldeki odasına girince 
telefon çalnııya başlamış. 

- Allo! Madam X? ... Siz mi -
siniz? ... Safa geldiniz ... Sizi ra -
hatsız etmekten maksadım yeni 
gelen tilki kürklerimizi pek u -
cuz bir fiatla sattığımızı haber 
vermektir. Moğazamıza teşrifinizi 
bekleriz ... 

Madam X ... merak ediyor, otelin 
telefoncusuna soruyor. Ve şu ce
vabı alıyor: 

- Burada adettir. Yeni gelen 
müşterilere günde yüz defa tele-

fon eder !er. 
Sigortalı mısınız? ... Amerikada 

hemen herkes hyayat sıgortasına 
(Devamı 1 inci sahifede) 

Maznun bir an sustu. Sonra ta' 
lı ve yavaş bir sesle devam etti : 

- Gittim, kızımı buldum. Ta· 
mamile bana benziyordu. Babası 

olduğumu söyledi. Ağlayarak boy 
numa sarıldı. TerziliJc yapıyor

muş, işsiz kalmış. Biraz para ver 
ditn. Zavallı yavrucak!. .. Ona is
mimi vermek isterdim. Fakat bu 
vaziyette kabil değil ... Ben mah
kfun olduktan sonra yine kimse
siz, parasız kalacak. ihtimal iş te 
bulamıyacak, düşmesini islcmiy< 
rum. Anlıyorsunuz ya ... İşte, sız
den biricik ricam bu, kızımla n1eı 
gul olunuz ... 

Dinl<'y icilerden birçokları goz
yaşlarını zaptedemediler. Jürı he 

yeti azaları da teessürlerini gizle
yemiyorlardı. Reis: 

- Pekiı.la, dedi. Merak etmeyi
niz, kendisini aceze yurduna gön 
deririz ... 

Maznun bu sözü işitince yerin
den fırladı. Rengi mosmor ol
muşu!. 

- Hayır! Hayır!. .. İstemem, dl 
ye bağırdı. Aceze yurduna kapan
manızı istemem ... 

Sonra samiin arasında bulunan 
kızına dönerek : 

- İşitiyor musun Madölen. Sa 
kın aceze yurduna gideyim de -
me ... İcap ederse açlıktan öl.. Fa 
kat hürriyetini feda etme! ... 

Bu sırada siyahlar giyinmiş genç 
ve güzel bir kızın hıçkırarak mah· 

ı keme salonundan dışarı çıktığı 

görüldü. Herkes biribirine: 
- O, o!.. diyordu. Maznunun 

kızı ... 
Müdafaa vekili arkasından koş· 

tu: 
(0.v•-· & ıncı sahifede) 
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Harb 
(Birinci sahifeden deva.m) 

şu suretle anlatılmaktadır· 

•- Bugün şükranla kaydede -
riz ki Türk dimağı ve Türk kolla
rile fenve san'at eserinin en ince 
ve hassas cihetlerıle en agır ve 
tehlikeli lı;lerini hiç kimseye muh
taç olmaksızın; keşfinde, in~asın
da. işletilmesinde, imalinde ve 
muhasebesinde meleke ve ihtısas 
sahibleri yetiştirilmiş ve harb sa
nayii işlerini de bir meslek çerçe
vesi dahiline almıştır. 

Bu meslek ve ihtisasın idafne 
ve daha ziyade terakki ve inkişa
file meslek erbabının bu hizme
te canla başla bağlanması için; 
ihtiyarlıyarak çalışaınıyacak bir 
hale gelecekleri, kazalara maruz 
kaldıkları hallerde devlet memur
larının hak vemenfaatlerinden is
tifade etmeleri ve bunların da 
istikbal endişesinden kurtarıl -
ması her sahada eleman yetiş -
tirmek ve sefer vukuunda askeri 
fabrikalardan azami istifade te
min etmek için şimdiden ehemmi
yelli tedbirler alarak elemanların 
müesseseye sıkı sıkıya bağlanma
larını temin için 2 haziran 926 da 
lrurulan ve bugünkü ihtiyaçları 
karııJamıyan sandığın iki kısma 
ayrılarak memur, usta, müstah -
dem ve işçilerin aynı zamanda 
tekaüd hakkına malik olmaları ve 

Takdir edilen 
polisler 

(Birinci sahifeden devam) 
.Dahiliye Vekaleti İstanbul po -

tisinin bu gayret ve çalışkan lığı -
111 sıkı bir alaka ile takib etmekte 
ve memurlardan teveccühünü de 
esirgememektedir. Bu münase -
betle değerli zabıta amirlerimiz
den iki emniyet amiri ile birkaç 
komiser ve polis memurları yap -
tıkları hizmetlerin mükafatını 

görmüşlerdir. 

Bu meyanda meşhur .Sarışın 

kadın> adını alan kadın ile Kü -
çükpazarda sabun kazanında eri
tilen biçare bekçinin kaWlerini 
süratle meydana çıkaran emniyet 
ikinci şubenin kıymetli memur
larından birinci kısım şefi başko
miser Abdurrahman Tosun ile 
komiser Ali şan Ulusan, komi -
ser Cemal Kuter, ikişer takdirna
me ile ayni kısım komiserlerinden 
Niyazi Gençer, Zeki Köroğlu, ko
miser muavinlerinden Sefer Yu
mak, komiser muavini Galib Ay
lav ve sivil memurlarından 1146 
Hilmi Erol Dahiliye Vekaletince 
birer takdirname ile taltif edil -
mişlerdir. 

Bundan maada Beyoğlu kazası 
emniyet amiri Ali Kıra! ile Emi
nönü başkomiseri Fikri Taşçı, ko
miser muavini Ahmed Hilmi Kı
~ıltan,polis memurlarından 641 
Nedim Tari, 1538 Salahaddin Sa
vaş, 262 Adem Alpagay, 1648 Se
lim Gürü ve 1263 Ferid Gireler 
İç İşleri Bakanlığınca birer tak
dirname ile taltif edilmişlerdir. 

Yine Fatih kazası emniyet a -
miri Cevad Ovey ile komiser Şev
ket Erol, komiser muavinl~rinden 
Süleyman, polis memurlarından 

1244 Yaşar, 1120 Şemseddin, 1057 
Hidayet ve 1283 Süleyman İç İş
leri Bakanlığınca birer takdir -
name ile taltif edilmişlerdir. 

Etrüsk Hatay 
Sularında 

Denizyolları idaresinin Alman
yada yaptırdığı vapurlardan ü -
çüncüsü ve İstanbul - Mersin hat
tına tahsis edilen .Etrüsk, vapu
runun Hataya da sefer yapması 
kararlaştırılınıştır. 

Bu karar üzerine evvelki gün 
Mersine varan •Etrüsk. Mersin
den buraya dönmiyerek seferini 
İskenderuna kadar temdid etmiş
tir. 

Vapurun dün sabah İskenderu
na \"llrdığı tahmin olunmaktadır. 

Etruskün bu ilk seferi müna
sebetile İzmir ve Mersinde oldu
ı:u gibi iskenderunda da gemi da
hılinde bü}uk bir ziyafet veri -
l<.'Ccktir. 

--oo--

lki işçi yaralandı 
Ş0för Feth.ni idarc~ındeki 

3054 numaralı otomobil Cıbaliden 
..;cçmckteiken bir çıvi Iabrıkasının 
du\arına çarpmış ~oför Fethi ile 
Munı. .sıııirıde bir amele hafif ;;u
.ette yarnlanmıştır. 

işçileri 
.. 

ölümleri halinde dul ve yetim -
!erine maaş bağlanması suretile 
istikballerinin temim için Devlet 
De1T?iryolları, Denizyolları ve A
kav ışietmeleri tekaüd sandıkları
nııı .ımumi hükümleri 895 numa
ralı kanunla telif edilmelidır.> 

Proıenin esasları bu kere Mü -
dafaai Milliye Veki\Jetinde ala -
kadarlar tarafından yeniden ka -
rarlaştırılmış ve proje 46 madde 
olarak tesbit edilmiştir. Bu pro
jeye göre askeri fabrikalarda: 

Kara kısmı tekaüd ve muave -
net sandığı. 

Deniz kısmı tenaüd ve muavenet 
sandığ"ı. 

Hava kısmı tekaüd ve muave
net sandığı. 

Nam larile birer sandık teşkıl o
lunacaktır. 

Bu fabrikalarda çalışan memur
lar: 

1: Muvakkat memurlarda; müs
tahdemler, subaylar ve askeri 
memurlar. 

2: Daimi memur ve müstahdem
ler namile 2 kısma ayrılmışlardır. 

Bu fabrikalarda çalışanlar has
talığa ve kazaya karşı da sigorta 
edileceklerdir. 

Ilu yeni proje Büyük Millet 
Meclisi açılır açılmaz meclise sev
kolunarak müzakere edilecek ve 
tatbikata geçilecektir. 

Alman lktısat 
Nazırı geldi 

(Birinci sahifeden devam) 
konsolosu ile konsoloshane erkil.nı 
ve şehrimizdeki Alman kolonisi 
saat 10 dan itibaren Sirkeci is -
tasyonunda yer almaga başlamış
lardı. 

Muhterem misafirimizi hamil 
olan tren tam saat 10 u 20 geçe 
ağır ağır istasyona girdikten az 
sonra doktor W. Funk ve refikası 
trenden inmişler ve hazır bulu
nanların ellerini sıkmışlardır. 

Bu ara Alman konsolosu ha -
zır bulunanları mumaileyhe tak -
dim etmiş, Alman kolonisi nazırı 
selamlamıştır. 

Valı ve Belediye reisi Muhid
din Üstündağm refikası da şehir 
namına Madam W. Funl<a bir bü
ke! takdim etmiştir. 

Biraz sonra doktor W. Funk ve 

refikasile ile beraberinde gelen 
Alınan İktısad nezareti erkanın
dan iıli müşavir Valter ve ali hü
kı1met müşaviri Knote ile nezaret 

kalemi mahsus müdürü; ihtiram 
resmini ifa eden bir müfreze po -
!isin arasından geçerek istasyon

dan çıkmışlar ve hazırlanan oto
mobillere binip Perapalas oteline 
gitmişlerdir. 

Misafir nazır 11,30 da vilayete 
gelerek Vali ve Belediye reısı 

Muhiddın stündağı ziyaret etmiş 

ve bilahare Dolmabahçe sarayına 
da gidip defteri mahsusu imzala
mıştır. 

Saat 12,30 da Valı kendisine 
iadei zıyaret etmiştir. 

Doktor W. Funk saat 13 de Ta
rabyadaki Alman sefaretine git

miş ve orada bir müddet kalarak 
sefaret erkanile görüştükten son
ra Tatabyada Tokatliyan otelin
de yemek yemiştir. 

Mumaileyh bu akşam Ankara 
ekspresine bağlanacak olan hu -
susi bir vagonla Ankaraya gide -
cektir. 

--00-
• 
Iran Hariciye 
Nazırı geldi 

Iran Hariciye Nazırı Ekselans 
Muzaffer Han refikası ve kızile 
bu sabahki ekspresle Cenevreden 
şehrimize gelmiştir. 

Mumaileyh istasyonda mera -

simle karşılanmış ve İran kon -
soloshanesine giderek bir müddet 
istirahatten sonra doğruca Hay -
darpaşaya geçerek Toros ekspre -

sile memleketine gitmiştir. 
Mumaileyh Cenevrcdeki inti -

baları hakkında şu beyanatta bu
lunmuştur: 

•- Son siyasi krizler her yerde 
oıauğu gibi Cenev1·ede toplanan 
dev 'et mümessilleri üzerinde de 
mucssır olmuştur. Hepimiz endi

şede idik. Şimdi nikbin ve iyi bir 
intıba ile dönüyorum. Temenni e
delim ki bir daha böyle buhranlı 
vaziyet hadis olmasın! .. • 

Alman ve Südetçeteleri 
(1 inci sahifeden devam) kumanda heyetinin emrine verilmesi. 

4.- Bir sembol mahiyetinde olmak üzere hu
duddaki ~ehirlerden ikisinin Macar kıt'a
ları tarafından işgali. 

2.- Çekoslovak ordusunda hizmet eden bü 
tün Macar askerlerinin derhal terhisi. 

3.- Çekoslovakyanın Macarlarla meskun ki
sımlarında asayişin temini için müfreze
ler teşkil edilerek bunların muhtelit bir 

Macar hükiımeti müzakerelere Komarom'da 
6 ilk teşrinde başlanmasını teklif etmiştir. 

DÜNYAYI iDARE 1
3 numaralı plün 

(Birinci sahifeden devam) 

Paris 5 (Hususi) - Fransız 

meclisi bugün de toplanacaktır. 
Hükiımet ağlebi ihtimal bugün 

bilhassa milli müdafaa bakımın
dan geniş salahiyetler verilmesi 
hususunda meclisten dilekte bu
lunacaktır. Fransanın yaptığı kıs

mi seferberlik ve yüzde doksan 
beşe çıkan muharebe tehlikesi 
karşısındaki hazırlık denemesi ba
zı noksanları esaslı bir surette or
taya çıkarmış ve Fransayı teslihat 

ve milli müydafaa bakımından 

bazı yeni tedbirler almıya sevket
miştir. Hükıimetin alacağı geniş 

salahiyet ile bu tedbirler derhal 
alınacak ve Fransanın hava, kara 
ve deniz müdafaası, ani seferberlik 
vaziyetlerinde müracaat edeceği 

vasıtalar tamamlanacaktır. 

Askeri müdafaa tedbirlerile be
raber mali ve iktısadi tedbirler de 
alınacaktır. 

Askeri müdafaa için yeni alı -
nacak tedbirler etrafında fevka -
Iade ketumiyet muhafaza olun -
maktadır. 

ihata edecek ve asla telif edilemi
yecek olan mühim menfaat fark
ları vardır. İspanya davasını hal
letmek bile henüz en çetin mese
leler arasındadır. Bütün bu nizalı 
hadiselerin Avrupa havasını tek
rar bozması ve karşılıklı menfa
at i htiraslarınıo en şiddetli şekli
ile ortaya çıkması kuvvetli ihti -
mailer dahilindedir. 

FRANSIZ BAŞVEKİLİ İSTİFA 

buna aid sanayi ile nafıanın te
şebbüsleri dahilinde bulunan su 
ve Devlet Deıniryolları faaliyeti 
plan haricinde ayrıca hızla de -
vam etmektedir. 

Önümüzdeki aya kadar Deniz
bankın etüdleri de ikmal edilerek 
Alman ve İngiliz tezgil.hlarına ye
niden ısmarlanacak olan 26 parça 
ticaret gemisinin inşası faaliyeti
ne de geçilmiş olacaktır. 

---00--

İLE TEHDİD EDİYOR B 1 d. hh t . 1 . 
Paris 5 (AA.)- Saat 19.30 da e e ıy 3 Si a i Ş erı 

toplanan parlamentonun maliye (Blrlucl sahifeden devam) 
encümeni salahiyet layihasını tet- karrer olduğu veçhile biribirle -
kik ettikten sonra maliye nazırı rinden ayrılmışlardır. Belediye 
ve Başvekil tarafından yapılan sıhhat işleri direktörlüğüne mu-
beyanatı dinlemiştir. Encümen avin Osman Said getirilmış ve bu 
bundan sonra verilecek karardan münasebetle Belediye sıhhat di
evvel azanın mensub olduğu grup- rektğrlüğü kadrosunda bazı yeni 
!arla istişare edebilınesi için cel- nekiller ve tayinler yapılmıştır. 
seyi tatil etmiştir. Direktör muavinliğine Fatih ser-

tabibi Nureddin, Fatih sertabib
Toplantıdan sonra encümenin 

liğine Bakırköy sertabibi Naci, Ba
bazı azası salfilıiyetin hitam tari-

kırköy başhekimliğine doktor Sa-
hi hakkında bir anlaşmıya varı - di, Deyoğlu başhekimliğine Sa _ 
labileceğini zannettiklerini beyan rıyerden İrfan getirilmişlerdir. 
etmişlerdir. Toplantıda hazır bu- Beyoğlu sertabibi Sükuti hıfzıs-

Londra da silahlanıyor lunanların söylediklerine göre sıhha müfettişliğine tayin edil _ 

Askeri tedbirlere bilhassa Fran- Başvekil Daladier salahiyet layi- miş, hıfzıssıhha müfettişi doktor 
sız ve İngiliz erkanıharbiyeleri I hasının bu gece kabul edilmesin- Şükrü Kamil tekaüd edilmiştir. 
müştereken lüzum göstermişler - de ısrar etmiş ve bunu bir itimad Hıfzıssıhha laboratuvarı direk -
dir. İngiltere de bu meyanda ye- meselesi yapacağını ve müzake - törlüğüne de Erzurum hastanesi 

·d lOOO relerin talikine muvafakat et - bakteriyolog· u doktor Halil tayin nı en tayyare yaptırmayı ka-
rarlaştırmıştır. Bu tayyareler en mektense istifa etmeği tercih ede- olunmu,·tur 
kısa zamand ayapılacak ve ayrı- ceğini tasrih eylemiştir. _____ S_A_T_I_Ş"""'.'İL_A_N_I _ _ _ _ 

ca ordudaki eski tayyareler de Müzakereler esnasında Maliye İstanbul birinci icra memurlu -
değiştirilecektir. Nazilı Marchandeau, eshamın tah- ğundan; 

Umumi vaziyet nereye gidiyor? 
vilini bir mecburiyet şekline koy- Tamamına 
mıyacağını söylemiş, fakat Fran- takdir edilen 

(2775) lira kıymet 

Galatada Arabcami 
Paris 5 (Husu<i) -Umumi siya- B k d it t k t k sız an asın a a ın s o una e - mahallesinde Koruk sokak eski ve 

si vaziyet Münib konferansının 
rar kıymet koyacağını işrab et - yeni 10, 12 No. lu ve altında bir 

yatıştırdığı sinirler içinde ve fe- l 
miştir. Nazır şimdiki halde Fran- kahvek dükkanı bulunan sağı Ja 

yizli bir istikbal hazırlama ümid-
sız Bankasının avans sayesinde Fahri mağazası solu Samur so

leri arasında devam etmektedir. 
İngilterede muhalefetin tenkid ve yükseltmeğe lüzum görmediğini kağı arkası Mehmed Hayreddin 

il5vc eylemiştir. ve Mustafa ve saire hissedarlaı-ı 
hücumlarında daha ileri gitmi - d""kk• ·· t ah K k k ğ"l 

İTALYAYA TEŞEKKÜR u anı on ar oru so a ı e 
yeceği temin edilınektedir. Fran- mahdut kayden elli yedi metre yir-
sada da yalnız komünistler ve Paris 5 (AA)- Meclis kori- mibeş santim miktarında bulunan 
müfrit solcular hükiımetin ve Mü- dorlarında dolaşan bazı şayiala!a apartımanın nısıf hissesi açık art _ 
nih konferansında varılan netice- göre Hariciye Nazırı Bone İtalya tırmaya konmuş olup 6/11/38 tari-
nin aleyhindedirler. maslahatgüzarına, Alman - Çek hine müsadif pazartesi günü saat 

Teraşşuh eden ve kuvvetli mem- buhranı esnasındaki tarzı har.- 14 ten 16 ya kadar Yenipostanedeki 
balardan teyid edilen haberlere kelinden dolayı Musoliniye Fran- dairemizde açık arttırma ile satıla-
göre Hitler - Çemberlayn hususi sız parlamentosu tarafından te - caktır. 
mülakatında bilhassa A \'rupa iş- ı şek.kür etmesini rica etmiştir Arttırma bedeli muhammen kıy-

lerinin İngiltere, Alınanya, Fran- DALADİENİN SON NUTKU metinin ~{. 75 ini bulduğu takdirde 
sa, İtalya arasında tedvıri mev- VE İZAHI gayrimenkul ençok arttıranın üze-
zuu bahsolınuştur. Her hadiseyi rine ihalesi yapılacak aksi takdirde 

Paris 5 A.A.) - Meb'usan mec- enson arttıranın taahhu""du·· bakı" dört devlet arasında müzakere ve 
!isinde Marşandonun vermiş ol- kalmak üzere arttırma 15 gu·· n mu·· dintac etmek esas addolunınuştur. 
duğu izahattan sonra Daladier, bü- detle temdid edilerek 22/11/38 ta

Bunun neticesi olarak da Fransa 
. tün mali müşkülatın yegane ba- rihine müsadif salı gu·· nü saat 14 

ile Italya arasındaki pürüzlerin 
isi olan beynelmilel J?uhranı hal- den 16 ya kadar yine dairemizde 

halli ve diplomatik faaliyetin ia- !etmek için tahrik etmek tasav - ikinci açık arttırması yapılarak sa-
desi ilk merhalede gelen işler a - vurunda b-ılunduğu Fransız e- tılacaktır. Satış peşin para iledir. 
rasında görüşülmüştür. Tal"bl · 

nerjilerinin bir hamle yapacağını ı erın arttırmaya girmezden 
Fransa hükümeti Romaya bir ümid etmekte olduğunu beyan et- evvel muhammen kıymetin j~ 7,5 

büyük elçi göndermeyi, Londra miştir. nisbetinde pey akçesi vermeleri 
hükı1meti de İtalya ile e\"'elce ak- veya mı·ııı· hır" bankanın t · t · • Başvekil, eshamın mecburi tah- emına 
tedilip henüz tatbik mevkiine mektubunu hamil bulunmaları ıa-viline ve sermayelerin kaçmasına 
geçemiyen anlaşmayı tatbik sa - sebebiyet vermiş olan kambiyo _ zımdır. Birikmiş vergilere, beledi-
hasına çıkarmayı prensib itibarile yeye aid tenviriye, tanzifiye ve 
kabul etmişlerdir. !arın kontrolüne şiddetle muha - telliıliye resimleri vakıf icaresi sa

lif olduğunu söylemiştir. Yalnız tış bedelinden tenzil olunur. 20 se-
Ancak müfrit solların kanaat • al k kı t t k tın stu una yeniden yme a - nelik taviz bedeli müşteriye aiddir. 

!erine ve ileriye sürdükleri kov - dir edilmesinin hükumetin ya - 2004 No. Ju icra ve iflas kanunu _ 
vetli iddialara göre dünyayı dört rınki işlerinden biri olacağı mü- nun 126 cı maddesinin 4 üncü fık-
devlctin anlaşarak idare etmeleri- talcasındadır. rasınca bu gayrimenkul üzerinde 
ne iınkfın yoktur. Çekoslovakya - Daladier içtimai kanunlara kat- ipotekli alacaklılarla diğer alaka -
nın feda edilmesi harbi büsbü - iyyen dokunmıyacağını, fakat bu darlılarının ve irtifak hakkı sahib-
tün izale ebneıniş, sadece geri - kanunların ancak herkesin sar - !erinin bu haklannın ve hususile 

lebniştir. Devletler arasındaki ni- fedeceği gayret sayesinde beka faiz ve masarife dair olan iddiaları-
zalı hadiseler 0 kadar çoktur ki bulabileceğini tasrih etmiştir. nın ilan tarihinden itibaren 20 gün 
b u nizaları yine ancak bir harb Başvekil, ınilli istihsalin zaruri içinde evrakı müsbitelerile bildir -
ortadan kaldırabilecektir. Bunun olan tezayüdünü temin için amele meleri İcab eder. Aksi halde hak

sınıfının vicdanına hitab etmiş _ !arı tapu sicillile sabit olmadıkça 
içindir ki dünyayı idare etmek id- tir. satış bedelinin paylaşmasından ha-
diasım şimdilik bir hayal say - riç kalacakları ve daha fazla ma!U-

b k ktur Bil Daladier'nin nutkundan sonra maktan aş a çare yo . - mat almak istiyenlerin ilan tarihin-
hassa İtalya ile Fransa ve Alınan- meclis, tek maddeyi 78 reye karşı den itibaren herkesin görebilmesi 
ya ile İngiltere arasında istikbali 331 reyle kabul etmiştir. için açık bulundurulacak arttırma 

-
~~.:;;-~~;;,;-,;;;;;;~,;,;-===-===-===-===-==,şartnamesi ile 37/5477 No. lu dos -

._ yaya müracaatları ilan olunur. 
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Emsali arasında en güzel ve şık 
\ mobilyalar satan 

(ESKİ HAYDEN) Yeni 

Baş, Diş, Nezle, Grip Romatizma
1 

BAKER Mağazaları 
Ziyaret edinu. SALON; YEMEK 
ve YATAK ODASI takınılarının 
zengin çeşidleri her yerden iyı 

nevralji,kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser: şartlar ve ucuz fiyatlarla bulur-
sunuz. 

• •icabında günde Uc keae a lınabilir . • • ----------•• 

,, 

Almanya ve Demir 
c• Oncll sahifeden devam) 

mıyorlar: Hiçbir gayret ve faali
yet esirgenmemekle beraber Al
manlar yiyeceklerini tamaınile 

kendileri yetiştiremiyeceklerini 

resmen kabul etmişlerdir. Buna 
mukabil fenni vasıtalara müra -
caat ederek kısır olan topraktan 
azami derecede mahsul almak i
çın çalışıyorlardı. Fakat ne olsa 
toprak kısır bir halde bulundukça 
bu çalışmanın da hududu vardır. 
İngiliz gazetesinin dediğine göre 
ise toprağın mahsul vermek hu
dudu ise artık kendini göstermiş
tir. Onun içın ekilen arazinin sa
hası gitgide daralıyor. 

Buna karşı Almanyanın nüfu -
su artmaktadır. 1933 de Alman -
yanın nüiusu 66,000,000 iken 937 
de 1,000,000 dan fazla artınışb.r. 

Bu sene ise Avu&1urya da maliım 
şekilde Almanyaya geçince nüius 
daha artmıştır. Halbuki Avustur
ya da yiyeceğini dışarıdan getirti
yordu. Bundan dolayı yiyecek me
selesi Almanya için mühim ol -
makta devam ediyor. 

Yapma olarak petrol, kauçuk 
ve saire tecrübeleri ise pahalıya 
mal olmaktadır. Petrol yapmak ı 
tecrübesi daha az mıivaffakiyet 
göstermiştir. 

Yakacak maddelerin temini bun 
dan dolayı bir meseledir. Herşe
yin motörle, makine ile olduğu 

bir yerde bu mesele kendini gös
termektedir. Halk için ucuz oto
mobil yapılmak için faaliyete ge
çilmişti. İki üç sene sonra Alman-

yada böylece 7,000,000 otomobil 
yapılınış olacaktır. Bunlar ıçin ısc 
hep yakacak madde liızımdır Son 
ra en mühim olarak tayyareler 
için yakacak madde temini me -
selesi gözden hiç uzak tutulma -
maktadır. Almanyanın bilgi ve 
fen adamları tarafından bd'çok 
elzem şeylerin yerine konmak ü
zere bunların yapmalarını \"\ıcu

de getirmenin çaresi bulunduğu 
söylenmektedir. Meschi pek 15 -
zun olan kauçuk bu kabildPııdır. 
Fakat yapma kauçuk o kadar mas 
raflı oluyormuş ki tabii olanı al
mak için verilen paranın 6. mis -
!ini yapma olani vüc!'de getir -
mek için sarfetmek lazım geli -
yormuş. 

Almanya maliım olduğu uzere 
silahlanmak için varkuv\·etıle 

çalışmaktadır. Bu silahlanmak i
çin ise evvela demir lazım "ldu -
ğuna göre Almanyanın son sene
lerde sarfettiğ"i demirin miktarı
nı gösteren rakamlara göz gndi
rince şunlar görülüyor· 

1932 de 5,000,000 ton elemi• la
zım iken 1937 de bu miktar 29 mil
yon ton olmuştur. Almanvanın 

dahilde istilısal edilen d• miri 
1,300,000 tondan 8.500,000 tona ~ık 
ınıştır. Fakat ayni zamanclı. ha
neden getirilen demir miktarı da 
3,000,000 tondan 20,600,000 tona 
çıkmıştır. Bundan anlaşılıyor ki 
Almanyanın silahlanmak için de
mire muhtaç olduğu gıbi harıcden 
demir getirtmemek de kabil ol· 
muyor . 

SULH PERiSi 
( 4 üncôi ı.ahifeden devam) 

mişti. 25 Alman fırkası hududda 
Çekoslovakyaya girmek için emir 
bekliyordu. Fransanın vaziyeti 
bilhassa nazikti Bir ittifak mua
hedesile Çekoslovakyaya bağlı bu 
lunduğu için, harb takdirinde ona 
yardım mecburiyetindeydi. Fran
sız ve İngiliz devlet adamları, esas 
Südet arazisinin bazı şartlar al

tında Almanyaya terkinden iba -
ret olan tekliflerini Praga bildir
diler. Çekoslovakya bunları ka -
bul etmekle beraber, seferberlik 
ilan etti. Bunun üzerine İngiliz 
Başvekili Çcmberlayn ani bir ka
rar verdi: Bir tayyareye binerek, 
Hitlerle konuşmak üzere Berhtes
gadene git•i. Hitlerin tavrı kat'i 
idi: Südetler haklarını kendileri 
alamazlarsa, onlara silil.hla yar -

dım edeceğini söylüyordu. Çem
berlayn hemen Londraya gele -
rek önce kabinenin diğer azasile, 
sonra da Daladiye ve Bone ile ko
nuştu. Sonra yine tayyare ile Al
manyaya giderek bu sefer Go

desbergde Hitlerle yeniden gö -
rüştü. Bu müliikattan çıkan baş
lıca netice şu idi: Hitler görüşme
ler bir neticeye bağlanmadan kı
taatına hareket emri vermiye -

cekti. Bu görüşmeyı Almarı ta -
leblerini anlatan muhtıra ve Da
ladiye ve Bonenin onun arkasın
dan da General Gamelinin Lond
raya seyahatleri ve gerek Fransa
da, gerek İngilterede alınan em -
niyet tedbirlen takib etti. Hıtler 
bir taraftan da, Südet işinin Al
manya için Avrupada son arazi 
mutalebesini teşkil ettigini ve Al
manyanın hiçbir zaman yabancı 
nasyonalistleri kendi topragında 
toplamak niyetinde olmadığını 

tasrih etmişti, Fakat mC'Seie el'an 
muallakta idi. Karşılıklı mes.-ıJ!ar 
boyuna gidip geliyordu. Çember
layn son ve kahramanca bir ça -
reye başvurdu: Musoliniye mü -
racaat etti. Onun tavassutile Bit
ler askeri hazırlıkları tC>hır etme
yi ve Münihte kendisinin, l\luso
lininin, Çemberlayn ve'Daladiye
nin iştirak edeceklerı bir konfe
ransın toplanmasını kabul •·tti. 
Bu konferans bir gün içinde, Sii
det topraklarının Alman ordusu 
tarafından nasıl işgal edileceğini 
kararlaştırdı. Ve 1 ilkteşrin ta -
rihinde Alman askerlerinin ilk 
müfrezeleri, Südet mıntakasına 
girdiler. Bu suretle, Almanya ve 
Fransa arasındaki yroinci harb · 
ihtimali de bertaraf edilmiş oldu. 

Bir katil konuşuyor 
(5 inci sahifeden devam) 

Müteessir olma, matmazel, de
di. 

Sizinle ben meşgul olacağım. 

Babanızın isteğini yerine getir -
mi ye çalışacağını. Yalnız bana ad
resinizi veriniz. Yarın sabah ge
lip sizi göreceğim. 

- Madölen, Sen Jermen so -
kağı, numara 20 .. . 

Vadedyorum size ... Yarın ge
leceğim. Sözüme itimad ediniz. 
. Şimdi size bir taksi çağırta -
yım. Doğru evinize gidiniz. Kim
sesizsiniz değil mi?. 

- Hayır!. 

Bu sözü, kalabalık arasından 

geçerek yanlarına gelen yaşlıca 

ve kibar tavırlı bir adam söyle
mişti. 

- Hayır! Kimsesiz değil ... Ben 
amcasıyım. Kendisine refakat e
deceğim ... 

Dcd.i Ve avukata hüviyet va
rakasını gösterdi. Fernand Viejer. 

- PekaHi ... O halde matmazeli 

götürünüz. Yarın gelirim. Atisi 
için konuşuruz. 

- Hayır! Hiç bahsetmedi. Ha

yatına, ailesine dair birşey söy -

lemedi. Esasen zavallı babacığımı 

pek az gördüm. 

- Bundan sonra baban bC'n o-
• 

lacağım. Yarın avukat gelecek. 

Resmi muamelenin nasıl yapılaca

ğını öğreniriz. Sana ismimi vere

ceğim. Babanın arzusu da bu de

ğil mi?. Herkes seni -Madölen Vi

ejer diye çai!ıracak. 

Artık çalışmak mecburiyetinde 

kalıruyacaksın. Benim halim ve 

vaktim yerindedir. 

Dedi ve apartımana geldıkleri 

zaman kapıyı açan ihtiyar hiz

metçiye genç kızı gosterdi ve 

gülerek şu sözü söyledi: 

- Kızım Madôlen VieJer ... 

'' Vicjer, genç kızın koluna girdi. 

Mantarlı Muşambalar, Storlac 

(Orland) Karyolalar, yünlü pa· 

muklu ve pike yatak örtüleri, 

kretonlar; kadifeler, tüller ve 

perdelerin zengin çe idlcri •llo

rokses ve Mitter• İngiliz Fabrika

larının her ende yatak çarşafları 

Beyoğlu BAKER mağazalarında 

her yerden i~·i şartlar ve müsaid 

iiatlarla bulacaksıoız. 

Adliye dairesinden çıktılar. Bü -
yük bir pastacıya girdiler. 

- Kızım, babanız hiç benden 
bahsetmedi mi?. Çoktan beri biri
birimizi kaybetmiştik. 



l~~!i 
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1 
Terciime ve iktibas hakkı mahfuzdur. 

_Yalnız Son Tel af'da ne redilecektir. 

- - . 

---··-------- --
Yaza_n_: Ziya Ş_a kl r 

Mabeyin dairesi nelerle meşgul 1 • 
Adi bir polis hadisesi sefaretleri, sarayı, 

hafiye teşkilatını ayaklandırmıştı ! 
Katil Nlşantaşındaki bo~ arsa

lardan bırinde, eski bir kireç ku
yusunun içinde, horul horul uyku 
çeken bir bahrıyc neferi idi. 

Belinde koskoca kanlı bir sal
dırma bulunan bu bahriye neferi 
sarhoşluktan gözünü açacak hal~ 
de değıldi. Hatta, kendisini bu _ 
lan zabıta memurlarının büvük 
bir cümerdlikle indirdikleri ;il _ 
leler. tokatlar, tekmeler, kırbaç
lar bile, bu kanlı katil sarhoşun 
aklını başına getirememişti. Ni
hayet onu bir arabaı•a koyup Ga 
latasarayına götürmüşler, orada 
doktorların verdikleri ilaçlarla 
sarhoşluktan ayıltabilınişlcrdi. 

- Edebsiz herif!. Yaptıklarını 
beğendin mi 

Mustafa adındaki bu bahriye 
neferi, sormuştu: 

- Ne yapmışım, acaba?. 
- Daha ne yapacaksın?. Mem-

leketi altüst ettin. 
Diye, söze ba<lamrnlar nu·· tr ): ••• n 

geceki vak'ayı hikaye etmişlerdi. 
Mustafa, derin derin düşündük

ten sonra: 

- Eh ... Doğrudur. Herhalde 
yapmışımdır. Çünkü, kamayı sı'. 
y~·ıp. sokağa fırladığım zaman, 
nıyetım çok bozuktu. 

Diye, mukabele etmişti. 
Katili bulduklarına sevinip du

ran zabıta memurları, bu itiraf 
karşısında bir kat daha memnuni
yet izhar ederek Mustafayı der
hal mustantıklığa götürmüşlerdi. 

Mustafa orada, şu ifadeyi ver
mişti: 

- Efendim!. Dün, tersaneden 
çıktım. Y enişehirdeki Kati nanın 
umumhanesin egeldim. O evin ser
ma~elerinden olan sevgilim Ele
ninın odasında, güzelce kafay 
ç':ktim ... Ne zamandanberi, Ele ~ 
nıyı dost tutmak istiyordum. Hal
b~ki bu kız, bu teklifimi kabul et
mıyordu. •Senin ağzın, daha süt 
kokuyor. Hele şöyle birkaç kişiyi 
patakla.·· Hovardalar arasında b. 
Ş .. h ır 
anı .. Şll ret kazan da, ondan son-
~~ du~ıinürüz .• diye, mukabele e-
ıyord.~ ... Bu akşam da aramızda, 

aynı sozler geçmişti. Bu sözler d 
benım üzerimde, tam tesirini gös~ 
termıştı. .. Kafayı iyice tütsüledik 
ten sonra; artık hovardalar ara
sında san, şöhret temin edecek b. 
vak'o .. t - ır ' ara maga karar vermi t' 
Bıı ı etl k d Ş ım. 

e apı an fırlar fırla-
maz, karanlıkta bir adamla kar • 
şılaştım. Onunla, küçük bir dil 
dalaşı yaptıktan sonra, derhal k -
mayı sıy d a b. k ır ım; neresine rasgelirse 
ır aç kere yapıştırdım. Ondan 

sonra da, ele geçmemek için, ko
şa. k?şa yan sokaklara daldım 
Kınıınle çatıştım• B b. :· · ··· unu ılmı -
yordum. Nerelere gittim H . 

kak! .. angı 
so arda gezdim?. Bunları da 
bır türlü hatırlıyamıyorum 
Vılkıa azılı hovardalardan bi·; 
kaçı ile çarpışarak Eleninin 
nazarıııda bir kahra 1 . . man o mak 
ısterdım. Fakat bu k d . . • a ar. suçsuz 
ınsanın kanına gird" .. 
müteessirim. ıgım ıçın çok 

. Vak'anın ehemmiyeti dolavısile 
bır hevet tarafında t b. . . . n es ıt edı -
len bu ıfadenin bir s 1. d . ure ıı erhal 
mabeyın ba~kitabetine gönderil
mıstı. Ou ifade varak . · ası saraya 
geldı <aman. mabcvin da· . 

~· ıresıne 

gelen sefaret baş tercümanları da 
mensub oldukları sefaretler na _ 
mına hesab istemektelerdi. 

Sultan Hamid, ifade varakası
ııı ok.ur okumaz, hiç bozmamış ... 
Başkatıb vasıtasile sefaret tercü
manlarına izzet ve ikram ederek: 

- İşte.·· Katil yakalandı. Bir 
heyet huzurunda, ifadesi de alın
dı: Gö_rülüyor ki meselede en kü
ç~k bır siyasi kasd yoktur. Katil, 
layık 0!d~ğu cezayı görecektir. 

Bu hadısedc zarar gören ecnebi-
1.re de, icab eden tazminat veri
l~ektı.r . Sefirler hazaratına, se _ 
lam soylesinler. Bir mecnun yü-

zünden vukua gelen müessif bir 
hadiseye de lüzumundan fazla e
hemmiyet vermcsin1er. 

Diye, haber göndermişti. 
Katil Mustafa, derhal mahke

meye verilmişti. Pangaltı ile Ni
şantaşındaki cinayet silsilesinden 
maada, Yenişehirdc Eleninin u
mumhanesi civarında Mustafanın 
tildürdüğü adam da tesbıt edilmiş
ti. Bu, mükerrer sabıkalılardan 

Çolak Yorgi isminde meşhur bir 
serseri ve azılı bir şerirdı. Beyoğlu 
zabıtası; bu vesile ile, böyle 
belalı bir herifin ortadan kalk -
masına da ayrıca sevinmişti. 

Mustafa kendisine atfedilen cü 
rüm ve cinayetleri inkar etme
diği için, muhakemesi uzun sür -
memişti. Bu genç ve saf hovarda 
taslağı, dört kişinin ölümüne, do
kuz kişinin de muhtelif şekil ve 
derecelerde mecruhiyetine sebe
biyet verdiği için (idam) cezası
na mahkUm edilmişti. 

Fakat Abdülhamid, bu cezayı 
tasdik etmiyerek (Trablusgarb 
kalesinde müebbed kürek) ceza
sına tahvil etmişti. Ve Mustafa, 
Trablusgarb kalsine gittikten üç 
ay sonra bir (ciilüsü hümayun) 
gecesi, mabeyini hümayun başki
tabetinden, Trablusgarb valisine 
ŞU şifreli telgraf gönderilmişti: 

(Bazı kimseleri katil ve cerh 
maddesinden dolayı müebbed kü
rek cezasına mahkum edilen Ke
mahlı Mustafa nam şahsın, bu iş-

HIKAYI! 

!erde kat'iyyen medhali olmaftp 
bazı düşmanlarının iftirasına kur
ban olduğu tahakkuk etmiş ol -
makla merkumun işbu cezasının 
affile, İstanbula uğratılmadan 
doğruca memleketine sevk ve iza
mı iradeı seniyyei Hazreti Padi
şahi iktizayi iilısinden olmakla, 
derhal ol veçhile icabının icrası..) 

Ayni zamanda, Erzincan muta
sarrıflığına şu şifreli telgraf çe
kilmişti. 

(Bir cinayet maddesinden do -
layı mahkum olarak Trablusl(arl) 
kalesinde mahpus bulunan Ke -
mahlı Mustafa nam şahsın :..hiren 
masumiyeti tahakkuk etmekle 
merkumun cezasının affı vı• mem 
lekctirıde ikameti, ve ":erd~~i'le 
kayrlıhı.yrıt (1) şartile üç yi.:z 1-u
ruş n-"·a~ tJhsisi, irhdei seniyyci 
hazreti pr.dişahi iktizay: alisin -
dendir. l\-Jt'rkaınun. or•y,. vüru
duncla ı»h&r İslanbula gelme • 
sine ve başka memleketlere git -
nıeshıe ,...,~:dan verilnıiv2rek, htr 
ay malsandığından kendisine üç 
yüz kuruş sadakai şahane itası e
herruniyetlc tebliğ olunur.) 

Safdil Mustafa, yaptığı buda -
laca cinayetin cezasından, böyle
likle kurtulmuştu. Hatta, talı ve 
tesadüfün sevkile, aklından ve 
hayalinden geçmiyen bir saadete 
da nail olmuştu. 

Gelelim Fehim Beye ... 

(1) 1 "lü11ciye kadar) demekti' 
- Devan1ı v.1r -

Saadetimi yıkan göz 
( 4 ilncü sahifeden devam) 

sim seni mes'ud ediyorsa ve onu o 
kadar seviyorsan seni bıktırıncıya 
kadar konuşurum. 

- Leman yavrum üç gün son
ra gözlerimi açacaklar. Artık ben 
de herkes gibi göreceğim ... Seni 
doya doya seyredeceğim.. Senin 
buraya gelmeni gözlerimin açıl -

dığı gün istedim. Fakat mu -
valfak olamadım Leman .. İşte bu
gün çağırdım . Daha üç gün evvel. 

Hem bana darılma. Leman seni 
büyük bir hasretten sonra haki
ki çehreni gören gözlükle gör -
mekle . .. 

Leman söyle yavrunı mcs'udsun 
değil mi? 

- Mes'udum Rauf 
demi~·eceğin kadar. 

tasavvur e-

Gözlerim açılınca belki beni 
daha çok seveceksin Leman. 

- Seni her zaman içın sevıyo

rum Rauf. Hem o kadar fazla ki 
?~zlerinin açılmasını seni sevmek,. 
ıçın değil seni sevdiğimi gözlerin
le görmek için istiyorum. 

- Evet Leman sevgilimi gördü
ğüm dakika saadetim şu an -
dakinden çok daha fazla olacak. 

Genç kız gözlerini örten yaş 

perdesinin yırtılacağıııdan kork -
tu. Daha fazla duramadı. Bir ba

hane bularak hastaneden uzaklaş
tı. Şimdi eve giden tenha yolda 
hıçkırarak yürüyordu. 

- Raufun: 
- Gözlerim açıldığı an sevgilimi 

gördukçe saadetim bugünkünden 
daha çok fazla olacak. 

Sözleri hıçkırıklarıııı sıklaştı -
rıyordu. Çünkü o gün ona saadet 
değil bir acı olacaktı. 

Leman iki gün üstüste hasta
neye ;:itti. Son gittiği gün Rauf: 

- Leman yarın gelme dedi: Gel
me yavrum beni evde bekle Ben 
yalnız geleyim. Bana bahçede kol
larını aç koşayım kendimi beni 
daima şefkatle kucaklıyan kolla -
rına atayım, yanaklarmı bağnna 

basayım. 
Leman: 

- Olur demişt. 

Bütün ıztırabını dışarı döken bir 
ahenkle ... 

* Rauf etrafındaki eşyayı gördü-
ğü zaman sevincinden ağlamıştı. 
Her şeyi görüyordu. Hasta bakıcı
ları, doktoru, odadaki eşyayı. Oh 
yarabbi artık kurtulmuştu. Le -
manı görecekti. Kim bilir o da 
kendini şimdi ne büyük heyecan
larla bekliyordu. 

Giyindi hastaneden çıktı, bir 
otomobile atlıyarak kö'ike gitti. 
Kapıdan içeri gırdiği zaman ba
ğırdı: 

- Leman! .. Lt.~nıan! .. Nerdesin 
bak geldim. 

Ses yoktu. Bir daha bağırdı. 
- Leman! Leman .. 
Ses yine yoktu. Acaba bir yere 

mi gıtmişti?. 
Bahçeyi aradı. Belki saklanmış

tır diye Hem böyle b)r şaka ne 
kadar tatlı olurdu. Onun için o
nu sakl<.ndığı yerde bulduğu za
man bütün hasretle kucaklardı. 

yoktu., yoklu .. Nihayet bahçenin 
nihaytetindeki kulübeye gitti. Es
ki emektar bahçivanlarına sordu 

- Ahmed Ağa Leman hanım 
)Ok mu hurda. Bir yere mi gitti? 

- Evet beyefendi. Hem çok er
kenden daha gün doğmamıştı. 

Ben hayret ettim sordum elinde de 
bir valiz vardı bana. 

- Gidiyorum dedi.. Gidiyorum. 
Ahmed Ağa bana haytımın so -
nuna kadar ıztırab çektirecek ta- 1 
nımadığım, Lilmediğim ıztırab j 
ülkelerine. 

(.;enç adam gözlerinde biriken 
yaşları parmakları ile düşürdü : 

- O beı1i sevıniyord u, dt."<ii.. 
Merhametlı kız bana acıyordu. 
Daha bunu o vakit anlamıştım. 

* Tren son süratle gidiyordu. Le-
man kompartımanda gözlerine tut
tuğu mendfü çekti. Valizini açtı. 

İçinden çıkardığı aynaya baktı. 
- Saadetimi yıkan göz. 
Diye mırıldandı. Aynada ta -

mamen oyuk olan bir gözü ağladı· 
Y,ı halde ıslanmamış gözüküyord u. 

SLDAD NAZMİ AKPINAR 
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(5 inci sahifeden devam) 

İşte sürat istiyen en mühim bir iş 
daha. İngiliz Başvekili beraberin
de Londradan iki daktilo getir -
m;şti. Bunlar sürat itibarile kim 
bilir belki de bir müsabaka açılsa 
dünya rekorunu kıracak gibi ça
buk yazıyorlarmış. Bu iki dakti
lodan biri olan Mis David kendi
sile görüşen meraklı bir gazete -
ciye şöyle anlatıyor: 

- Konferansların yabancısı de
ğilim. Bu benim için ilk defa ol
muyor. Milletler Cemiyeti kon -
seylerinde Cenevrede bulundum. 
İkinci defa olarak Başvekil Al -
manyaya geldiği zaman Godesberg 
de beraberdim. Bütün gece ça -
lıştım. Cenevrede iken sonu gel
rniyen birçok nutukları yazardım. 
Bir daha böyle bir toplantı ol • 
mazsa her halde memnun olaca
ğım! .. 

Londradaki Deyli Ekspres gaze
tesi Münih toplantısı sırasında 

oraya yolladığı bir kadın muha -
birden aldığı mektubu neşretmek
tedir. Bu muhabir Münihde lo -
kantada kırk yaşlarında bir garson 
kadından bahsediyor Devlet a -
damları bir tarafta Avrupanın 

mukadderatı ile, sulhun kuvvet -
lenmesi için konuşmakla meşgul 
iken ıiu kırk yaşındaki lokantacı 
kadının da sözlerini İngiliz kadın 
muhabiri manalı bulmuş olacak 
ki mektubuna yazmış. Lokanta 
garsonu kadın sokaktan geçen 
genç delikanlıları göstererek şöy
le diyor: 

- Gençlerin tüfenklcri var, 
harb için esvabları var. Bunlar 
böyle gezerek zannediyorlar ki 
Avrupayı tamam ile zaptetmişler, 
zaferi kazanmışlar! .. Bir de l:oca
lara, babalara sorunuz: Onlar 
bunların hepsini bir tarafa bırak
mışlardır!.. 

Münihde tariht toplatı olurken edecek olan alay Birinciteşrinin 6 ıncı günü saat 10 da Sultanahmet 
Orada bulunan bir kadın daha meydanında toplanacak, saat 10.30 da hareket ederek Taksim mey-
vardır ki İngiliz gazetecisi bundan 

danına gidecektir. 
bahsetmeden geçemiyor. Bugünkü 
Almanyayı idare eden tabakanın 

1 

Bu törende bulunmak üzere İstanbulda bulunan Sayla\'lar, Şc-
en ileri gelenlerinden biri de hiç hir Meclisi üyeleri, Süel Gecnraller ve Üsbaylar, Adliye ve Mülkiye 

rüesası, Belediye erkanı, Matbuat mümessilleri, Parti, Vilayet idare 
şüphesiz Mareşal Göring'in eşidir. heyeti azaları, Siyasal Parti Başkanları, hayır ve meslek cemiyet
Alman Mareşalinin eşi sade giyi- leri başkanları, Bankalar direktörleri ve imtiyazlı şirketler, Ticaret 
nişi ile nazarı dikkati celbcdiyor- ı 
du. J odası heyetleri ve Esnaf cemiyetleri reislerinin Taksimde hazırJa~-

mış olan tribüne teşrüleri rica olunur. 
Münih'de kadınların da birtop- Elbise: Jaketatay, Silindir şapka. ·B• c7144• 

lan tısı olmuştur. Naz ilerin icadın !l!!!!!!!!~~i!!~!!!!!!!!!!!!~!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!~ 
teşkilatının merkezi Münih'dedir. 
Bu teşkilatın tam 16,000,000 azası lstanbul Belediyesi ilanları 
vardır. Bu kadın teşkiliilı çok ça

lışmakta, çok iş görmektedir. Şöy- L..-·-----=--- ----------------....ı-----' 
le diyoılar: Gayemiz vatanın iyi- 1 Keşif bedeli 1767 lira 55 kuruş olan Davutpaşada yaptırılacak çöp 
!iği için uğraşmaktır!. Fakat bu iskelesi açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif cvrakile şartnamesi Lcv:ı 
teşkilat Almanyadu görülen diğer- zım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 sayılı kanunda yazılı ve
leri gibi askeri teşkilata benze - sikadan başka Fen işleri müdürlüğünden alacakları Fen ehliyet ve,i
miyormuş. Teşkilatın pek çok şu- kasile 132 lira 57 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 
besi vardır. Bilhassa anne olmak 7/10/938 cuma günü saat 14 buçukta Daimi Encümende bulunmalıdır-
gibi mühim bir vazifeyi öğrenmek !ar. (B) (6727) 
için bu te~kilatın açmıs olduğu * 
mekteblerden çok bahsedilmek • Hepsine 110 lira bedel tahmin edilen Eminönünde Şeyh Mehmet 
tedir. Ahçılık, ev kadınlığı, Geylani mahallesinin Arpacılar - Eminönü meydanı sokağıııda yen. 53· 
çocuk bakımı ve saire gibi aile 57 numaralı dükkan ankazı (53 numara üzeri üç kat odalar duvarları 
kadım yetiştirmek için öğrenilme-ltaş tuğla .merdi\•enleri. ahşap döşeme.ıer~ - potrel, 57 ~pmara 5:l ka~ı nu
si elzem olan şeykri öğrenmek maralı hına altında kagır bır kat dukkan) satılmak uzere pazarlıga ko
üzcre birçok m~ktebl~ri vardır. nulmuştur. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. istekliler 
Bilhassa hasta bakıcılık. 8 lira 25 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 6/ 10/938 

perşembe günü saat 14 buçukta Daimi Encümende bulunmalıdırlar 
(B) (718t) 

* 
Teşkilatın reisi Fzau Gertsud 

kendisile görüşen kadın gazete -
ciyc şöyle demiştir: 

Yedi aylık muhammen kirası 600 lira olan Şehir tiyatrosu Büfe ve 
- Eğer bir harb çıkarsa çoğu- gardrobu 939 senesi Nisan sonuna kadar kiraya verilmesi işı açık art 

muz hasta bakıcı olacağız. Fakat . . I tırmaya konulmuştur. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilır. 
harbolmasını ıstemıyoruz. Harb ·İstekliler 45 liralık ilk teminat makbuz veya mektubile borabcr 1411 I 
olmasın diye elimizden gelen her 938 cuma gi:. ., <.aat 14 buçukta Daimi Encümende bulunmahrlırl' 
şeyi yapacağız. Çünkü geçen umu- IB) 6986) 

mi harbin bıraktığı sefaletleri hii
ıa unutmadık. Ancak şimdi ken-

dimize gelebiliyoruz. Evlerimiz, 
yuvalarımız şimdi daha mcs'ud -
dur. Bu evleri yıkmak fedakar -

lığına lüzum gösterecek kadar or
tada bir sebeb olmasa gerek .. 

* BiR TASHiH 
5/10/938 gününde ihalesi yapılacak olan düşkünler evinin ince 

köselesi 240 olacak iken 420 yazılın ıştır. Tashih olunur. 

• 
Nafıa Vekaleti lstanbul Elektrik 

• 

Reklam ve reklamcılık .. 
işleri Umum Müdürlüğünden~ 
İstanbul Elektrik İşleri Umum Müdürlüğü, bütün şubelerinde; elek

trikli ev aletlerinin tamirim kabul etmektedir. Alet tamiratı meccanen 
yapılır. Ancak bir kısım veya parça tebdili icabederse bunun bedeli lah· (5 inci sahifeden devam) 

yazılmıştır. Sigorta kumpanya -
ları az tazminat vermek için kır
lara birçok levhalar koyarlar: 
,cYavaş yürüyüzünüz!... Ölüm -
le oynamayınız. 

Otomobilinizi bu süratlc sürer
seniz bir saat geçmeden muhak
kak cennete gidersiniz .. • Sonra 
dört yol ağzında iskelet resimleri 
göze çarpar. Dahası var: Kum -
panyalar, kazalarda parçalanan o
tomobilleri satın alırlar, yol ke -
narlarıııda ağaçların yanına bı

rakırlar. Üzerine kazanın nasıl 
vukua geldiğini haber \'eren bir 
levha asar1ar. 

Bu reklam levhalarına hemen 
herşehrin mcthalindc tesadüf e -
dersiniz: 

X ... benzini kullanınız ... > iliıh .. 
gibi .. . 

Reklama, biU1assa ıntihab za -
maııında çok ehemmiyet verilir. 
Ve bu uğurda milyonlarca do -
!ar saıfolunur. En güzel kızlaı· se
çilir, hatta küçük çocuklar top -
!anır, sokaklarda dolaştırılır. Bun
ların göğsünde şöyle bir levha 
vardır: 

cBabam gibi yapınız, reyinizi 
mösyö Z ... ye veriniz ..... 

* - Fransızlar bü·şey icad etti -
!er mi, Amerikalılar derhal kop
yasın ı yaparlar. 

Bunu söyliyen mösyö B. .. otuz 
beş yaşında bir müdürdür. Birçok 
işleri arasıııda X ... di~ sabunları 
şirketinin reklfım şefidir. Ona gö
re bu diş macununu kullanmıyan
ların dişlerı beyaz olmaz . 

İzam etmiyorum. Reklam afiş

lerinin üzerinde dudak dudağa 

verip öpü~en iki nişanlının res -
·mi vardır . Altında şu cümle ya -
zılıdır: 

cX ... eli~ nı.:ıcunu kullanmamış 

olsalardı böyle öpuşemezlerdi! .. > 

Mösyö B ... hayretimi görünce 
güldü: 

- Geliniz, size Amerikada rek
lamın nasıl doğduğunu göstere -
yim ... 

Dedi. Bürodan çıktık. Yandaki 
büroya girdi . Burası küçük bir 
istirahat salonuna benziyordu. 

- Burası rekliim fikirlerini dü
şünen, bulan ve yazan katibin ye
ridir. 

- cDiş macunu ve buseler. 
yazanın mı? .. . 

Mösyö B ... e ülit m.;:orfi: 

- Alay etmeyiniz, dedi. Evet, 
hakkınız var. Bu cümle biraz a
çıkçı. Fakat Amerikalılar en ziya
de şu dört şeyle alakadar olur -
!ar: Birincisi kadın ( biraz çıp -
lakça). ikincisi: çocuklar, üçün -
cüsü: Köpekler, dördüncüsü de: 
Erkekler ... Burada en çok köpek
lerden hoşlanırlar. 

Binaenaleyh, reklam muharriri. 
bu dört şeyi dikkat nazara ala -
rak reklamları, ona göre hazır

lamak mecburiyetindedir. 
Meselii: Birinci planda, henüz 

genç bir adam, arkasını daktilo -
suna çevirmiş, bize bakıyor. Ağ
zından çıkıp levhanın yukarısına 

doğru uzanan bir çizgi, dikkat na
zarımızı şu cümleye çeker: •A -
caba niçin benden kaçıyorlar? ... 
(Kaçanlar daktilolardır). 

Beri tarafta, daktilonun ağzın
dan çıkan çizginin ucunda da şu 
cümle yazılıdır: .Nasıl söyliye • 
yim bilmem ... Ağzı o kadar fena 
kokuyor ki ... >. Daha aşağıda da: 
.Dakitlolarınızın kaçtığını iste • 
mezseniz, X ... dış macunu kulla -
nınız ... • 

Daha birkaç büroya girdik. 
Birisi pastacılara, ötekisi de kun
duracılara mahsus reklam ha -
zırlıyanlarla dolu... Koridorun 
nihayetinde geniş bir büro daha 
var. Ortada büyük bir masa, renk 
renk kağıdlar ... 

Bir mekteb dershanesi mi? ... 
Hayır! Atelye ... Herkesin bir ma
sası var. Herkes çalışıyor. Mös
yö B ... : 

- İşte bütün afişlerin resim -
leri burada yapılır ... 

Dedı. Sonra büyüle bir salona 
girdik. Bir resim galerisi gibi bir 
yer. 

- Burası kontrol yeridır. Nev
yorkun muhtelif mahallelerine 
adamlarımızı göndeririz. Bu ma
halleler halkını afişlerimizı gör
meye ve matbu sual listesini dol
durmıya davet ederiz. Yaş ve sı
nıf farkı aramayız. En aşağı bin 
erkek. bin de kadın gelir. Bu da 
bize iki bin dolara mal olur. Çün
kü k<'ndilerine, zahmetlerine mu
kabil birer dolar veririz. Bir kaç 
milyon sermayesi olan bir şirket 
için iki bin dolar nedir? Hiç de _ 
ğil mi? .. Fakat bunlar, sokağa çı
kınca, duvardaki afişlerin önün • 
de dururlar, ahaliyi başlarına top
larlar, anlatırlar. Bu suretle biri
kenler de reklamlarımızı okur _ 1 
lar. Maksad da budur ... 

sil olunur. ·71~· 
UMUM MÜDÜRLÜK 

Gümrük Muhafaza Genel KQmutanlığı 
lstanbul Satınalma K0misyonundan: 

1- Gümrük Muhafaza eratı için 4294 takım yazlık elbisenin kapalı 

zarfla eksiltmesine istekli çıkmadığından 10/10/938 Pazartesi günü saat 
11 de pazarlığı yapılacaktır. 

2 - Tasınlanan tutar 2ı2328 lira 80 kuruş ve ilk teminatı 1675 
liradır. 

3- Şartname ve evsafı komisyondadır. Görülebilir. 
4- İsteklilerin gün ve saatinde ilk eminat makbuzları ve kanuni 

vesikalarile birlikle Galata eski İthaliit Gümrüğü binasındaki Komis-
yona gelmclerl ·6526· 

İstanbul Nafıa Müdürlüğünden: 
20.10.938 perşembe günü saat 15 de İstanbulda Nafıa Müdürlüğü 

Eksiltme komisyonu odasında (1703.57) lira keşif bedelli Erkek öğret
men okulu ittihaz olunan Mecidiyeköyü civarındaki Dumlupınar yatı 

okulu binaları tamiratı açık eksiltmeye konulmuşttır. 

Mukavele, Eksiltme, Bayındırlık işleri genel, hususi ve fenni şart

nameleri, proje keşif hulasalarile buna müteferr i diğer evrak dairesin
de görülecektir. 

Muvakkat teminat (128) liradır. 

İsteklilerin en az (1000) liralık bu işe benzer iş yaptığına dair ida
relerinden almış olduğu vesikalara istinaden İstanbul Vilayetine ek
siltme tarihinden (8) gün evvel müracaatla alınacak ehliyet ve 938 yı-
lına aJt Ticaret odası vesikaları ile gelmelerL (6992) 

Türk Hava K.urumu 
25. ci Tertip 

Büyük Piyangosu 
6. cı keşide 11 • Birinciteşrin · 93B 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. 

DiKKAT: 
Bilet alan herkes 7 • Birinci Teşrin - 938 

günü akşamına kadar biletini değiştirmiş 

bulunmaladır ... 
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Cumhuriyetin 15 inci Yıldönümünü • 

• Kutlulamağa hazırlanıyor musunuz? 
inhisarlar idaresi tarafından satılan 

.1 
• 

Fiatları (Müdafaa vergisi dahil) 

575 k r şa in iriım·ş ir. 

Almanyada yapı lan 
300 defa çal
makla bozulmıyan 

POLYDOR 
Marka Gramofen plakları piyasaya çıkmıştır. 

Feryadı hakkı 

80251 Al Bereli. 
Koyun ıreli r kuzu ile 
• Ta rkü • 

80391 
At~lıı'!. mı Güıelim. 
•Turku. 
Tokad Türküsü. 

Bayan Bedriye SUheyll 

80321 Denizli k ı z 

Nerede bir güzel ırörscın 

80401 Urfal ı k ı z 

Eimde sarı çiçek 

H. ATIF 

80351 Pıa arın b~şmda 
13ağa gırdım 

80361 
Eltin havası 
Urfa havası 

Ba yatı Belma 

80071 NigAhın mesti~e (Sa_ba 
şarkı) Ben scnı scvdım 

ıe veli 
(Besttnigar ~•rki) 

Bayan Faid e Yı ldız 

8012, Ruvalgibi(.Hüzza m .. şarkı? 
Aylar geçıyor ( Huseynı 

şarkı) 

POL YDOR Q r amofon Pl§ kla rını her 

1 
ısrarla isteyiniz. 

yerde 

TUrlklJe toptan satış deposu: VAHE ÜTÜCIY AN 
lslan bul Sulta n hamanı Camcıbaşı lı1n 2 nci kat No. 10 P. K.180 

1 ... ı ..... . 

lstanbul P.T. T. Vilayet Müdürlüğünden: 
1- Üsküdar Selimiye, Çamlıca, Haydarpaşa ve Kızıltoprak, Kadı

köy Haydarpaşa arası posta nakliyatı şartnamesi mucibince açık eksilt
meye konmuştur. 

2- Eksiltme 18/10/938 salı günü saat 13 de Büyükpostane birinci 
katta müteşekkil P. T. T. Alım Satım komisyonunda yapılacaktır. 

3- Aylık muhammen bedeli 200, senelik 2400 lira, muvakkat temi
nat 180 liradır. 

4- Müteahhit nakliyatı idare için 3 otomobil ve kil.fi müstahdem bu

lunduracak, ta~ıyacağı kıymetii maddeler karşılığı olmak üzere kat'i te

minattan başka 5000 liralık kefalet ve t~minat verecektir. 

5- Taliplerin şartnameyi görmek, tafsilat almak ve teminatlarını 

yatırmak lizere iş günlerinde P . T. T. Vilayet Müdürlüğü İdari kalem le

vazım kısmına, eksiltme gün ve saatinde 938 Ticaret odası ve iyi huy ve

(7035) 

MEYVA·Tuzu 
En hoş taze meyvaların usarelerinden istih

sal edilmiş tabii bir meyva t uzudur. 
Ems1!siz bir leo harikası olduğundan tam men taklid edilemez 

INGILIZ KANZUK ECZA NESi 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
l - İdaremizin Gazi Antep fabrikası için şartnamesi mucibince sa

tın alın,,cak 500 ton Rekompoze maden kömürü kapalı zarf usulile ek
sillnıeye konmuştur. 

II· - Muhammen bedeli beh~r tonu Mersinde vagonda teslim 17 

lıra hes:ıbile 8500 lira ve muvakkat teminatı 637.50 liradır. 

il! - Ek;iltme ~0/X/938 !ariiıi"c r r ırr~embc gimü saat 15.30 

da Kabat~şta Levazım ve Mubayaat şubesındeki alım komisyonunda 
yapıL · • 

ı ·tnarneler p:ırasız olarak her gün söziı. geçen şubeden alı-
nabilir. 

V - Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ıle % 7 5 gürnnme 

parası makbuz veya banka teminat r>,eıüubunu ihtiva edecek olan ka

palı zarfların eksiltme ı;:ünü en geç saat 15 e kadar yukarda ad ı geçen 

alım ko ı;isyonu başkanlığına makbuz m ukabilinde ~ erılmesi lazımd ı r . 
, 7179, 

Şimdiden tedarik ediniz. 

Fikir biraz cür'etkarane görülebilir ... 

Fakat neticeieri şayanı hayrettir. 

FE M • L ve B A C. 1 kadın olmanın yegane 
l , mahzurunu unutturur. 

• ve B A C. 1 icad edilince, kadın ınanılmıyacak dere-FE Mı L cede büyük bir serbestiye Ye emsalsiz bir rahata ka-. 
1 vuştu. 

ve B A G 1 her ay tekerrür eden müskül ve iı.züc~ı FEMiL günlerde kadını bütün düşünce ve eziyetlerden kur
' tardı. Hayatını ve aile saadetini sigorta etti. 

ve B A C. ı en ince elbise ve en dar banyo mayoları fEMiL altında sezilmez, kullanan kadın bile mevcudiyetini 
' kat'iyyen farketmez. 

ve B A G 1 mikroblu bezlerın ve pamuk tamponların f EMiL kadınların bütün hayatlarına mal olan rahim ve te
l nasüli ıstırablarını ortadan kaldırır. 

ve B A G 1 !<anı emici ve muhafaza edici beyaz ve FLMiL. kırmızı hususi iki ci:ıs pamuktan kimya barikalarile 
' mikrcbsuz bir şeki!dc yapilmıştır. 

FLM•L ve B A G-1 bayaillarııı ıaylık temizliklerinde) en bi
• 1 1 rinci yardımcısıdır. Sıh:rntıni sc..-en her kadın, 

eB 
Kullanmalıdır. f"E:l1İL küçük ve yumt:~n:' nlduğundan el çantanız

da bile !aşıuır. Her eczane ve ticarethanelerde bulunur. 

İstanbul D~niz Ticar?.ti iWüdürlüğünden : 

--- - -

İstanbul 3 üncü icra Memurlu
ğundan: 

Mahcuz olup paraya çevrilmesi
ne karar verilen iki beygirin birin

ci artırması 8/10/38 günü saat 12 -

den 13 e kadar Küçükmustafapaşa

da Karasarılıklı sokak 37 No. lı hane 

önünde icra kılınacaktır. Muham

men kıymetin % 75 i bulunamadığı 
takdirde ikinci artırması 13/10/38 

günü 10 dan 11 e kadar ayni ma

halde yapılacak ve talibine ihale o

lunacaktır. İsteklilerin muayyen 

gün ve saatte hazır bulunarak me

muruna müracaat etmeleri ilan o-
lunur. 38/4084 

·~~~~~~~~~~~~ 

Tekirdağ Asliye Hukuk Mahke
mesinde1ı: 

' 

Evlenmenin kendisine tahmil et

tiği vazifeleri ifa etmemek maksa

dile h3nesini terkcdip henüz avdet 
etmiycn karısı Peştemalcıda Tın tın-' 
pınarında Mustafa kızı Zahide aley-

hine bir ay zarfında evine dönmesi 

.. . _;' ~._ . 

Sabah, öğle ve akşam her zemekten sonra 
dişleri niçin fırçalamak lazımdır ? 

-.. 
' J ı 

~ 
' • • 

16 ... , 
ıl 

. ..... 
' 

Çunkü geceıerı agız guctdelerınin halde bol bol cRADYOLlN. ile fır 
ürazatile dişler ve diş etleri dolmuş- çalamak ve temizlemek şarttır. BO 
.ur. Çünkü yeme.~er, sigara ve ~ah- sayede dişlerin de, ağzın da sağlı' 
ve gene aynı tesırı yapmıştır. Bına- ·; 
enaleyh dişleri hergün 3 kere bil- ve sağlamlığı, güzelliği garanti edi 
hassa yemeklerden sonra ve her- miş olur. 

Sabah öğle ve akşam her yemekten senra 

''Zevcim, gözlerİnf 
inanmak istemiyor,, 

İşte, Fransada Sen Şehrinde Mentreuil kasa
basında Emil Zela sokağında 17 Ne.da Bayan 

Wagner, Böyle diyar ve ilave ediy0r : 

"O, Ba na; Sen 10 Yaş Gençleşmişsin 

Diyerek Heyretini izhardan 
Kend ini Alamıyor.,, 

~.inyan Wagner'in B ioce11i 
yeni cild unsurunu kullan
mazdan evvelki fotoğrafı 

Ba~ an Wagncrin birkaç hafta z~I 
fında kazandığı şayanı hayret güıt1 

lik tebcddülünü gösteren fotoğrnP 

hakkında kocası Çukurçeşmede cZevcim J orj, bu adeta bir muci- tiler, hem de son derece memnt10 
bakkal Abdullah tarafından istihsal zedir di or. Filhakika iki ay kadar kaldılar .• 

1 

olunan ihtar hükmünün müddeia- 1' lny d g·· !erimin ve ağzı Her aksam yatmazdan evvel pcf11' evve , a ım a, oz - .. , 
leyhanın ikametgfıhınııı meçhuliye- f d b ukluklar ve çız· be renkteki Tokalon kremini kttII~ · mın etra ın a uruş - .. .. 
t; hasebile ilanen tebliği karargir .

1 
. d B .. ·se bütün ar- nınız. Terkibinde, Viyana Univers1 

. gı enm var ı. ugun ı . p .. -· S' JS AL'ı~ 
olmuş olduğundan mezburenin tari- h t t b d tesı rofcsoru doktor TE K 

kadaşlarım bu şayanı ayre e e - . . .. lıç 
hi ilandan itibaren 15 gün zarfmda ·-

1 
t ğ keşfı olup tıpkı msanın tabıı vc 

dule şaşıyorlar. On ara yap ı ırnı . . . vl 
turuku kanuniyeye müracaat etme- .. . • ·ıd 

1 
yatı cıld unsurunun aynı olan 

soyledım. Yegane cı unsuru o an _ .. Je' 
diği takdirde mezkür ilan hükmü- k" B. ıı· T k 

1 
genç hayvanların cıld huceyre 1 pembe renkte ı ıoce ı o a on . d . t"h al d ·ı B" 11 eı11" Fenerbahçe Bostancı ve Heybeliada mendirekleri için 600 M3 taş / nün kat'ileşeceği ilan olunur. (7149) . . . rın en ıs ı s e ı en ıoce g 

. ' kremını kullanmalarını tavsıye et- . . .. .. . . 01 alınacaktır. Itaya talip olanların % 7.5 teminatı muvakkate olan 112 1 _ . . . .. !ık cevherı vaı-dır. Gunduz ıçın . 
lira 50 kuruşluk banka mektubu veya makbuzu ile yevmi ihale olan l Sahip ve neşriya t ı idare ear., tım. Bırçokları bızzat tecrube ede- beyaz renkteki Tokaloıı krerııW 
11/10/938 salı günü saat 14,30 da Galatada Deniz Ticaret Müdürlüğün- Baş muharriri rek şayanı hayret semeresini gö- kullanınız, cildinizi yumuşatıp be' 
de müteşekkil komisyona ve şartnameyi g<irr ek istiyenler in de Müdü- E'l'EM İZZET BENİCE rünceye kadar benimle alay ettiler. yaz la!ır ve siyah noktaları pritip ~· 
rivet idare şubesine müracaatları ilan olunur. · 6890· Son Teleraf Matbaası Fakat sonra bana hE>m t.•şekkür et- çık mesnmcleri sı kbc.tı•ır 


