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SAYISI HER YERDE 

&ayı: 569 Yazı işleri: Telefon 20827 
İstanbul CaialoiHu Nuruosmaniye No: 54 

En san Telgrafları Ve Haberleri Veren Akşam Gazetesi 

Almanya Çekleri avucu içi. Filistin 
ne almak yoluna giriyor için bir v; . . . . · . Teşebbüs 
azıyet yenı bır dönüm noktasına ~~:~::1:~;*k.f:i;: 

girdi, yeni hadiselei- beklenebilir1_~-·~~~-~:~e-;i:_:::!s_:::7_s':eil~ 

... 

Cunıhurreislifini terkeden Dokt Be .. w • ~ •• cafına dil • . or .neş, henuz ne yapacagı ıyıce bilinıniyen ve fakat Almanyanm ku-
şmemesı tavsıye edılen Başvekil General Siro\'İ ile bir arada ..• 

lngiliz kabinesi itimad iftirak ! 
edecek mi? Slovaklar da Çek· 

~halefet genı,nyor 

L ondra 6 (Hususi)- A k 
reyi istiyecekt' 8 v~~ . a.marasında bugün Başvekil itimad 
ber muhal f t~r. a~ve ı.~. ıtımad edileceği anlaşılmakla bera-

. e e ın genışledıgı ve halk fla . . . y. 
görülmektedir. sa rma ıntıkal ettıgı de 

Halk üzerinde muhalifi bilh .. sılmu izzeti n f . er assa •İngilız İmparatorluğunun sar-
konfera 

1
. e ~1• yıpratıldı• tezi üzerinde telkin yapmakta ve Münib 

nsını ngıhz taliinin bi d" .. . 
tadırlar. Maam fih 'k 

1 
•. r onum noktası ve bedbahtlığı saymak-

a , psı o OJık ve l'tik . kurtanldıiı ve h b' 
1 

po 1 tesırler ne olursa olsun sulhun 
. ar ın ve ev muvakkat b' . . d l .. 1 d' 

ğı hakkındaki ka t ır zaman ıçın e o sa on en ı-
naa umumi bir t . . . 

Londra 6 (A.A.)- l\ . s~e te kabul ve tasvıb edılmektedır. 
hükümetin Kam d k luhalıf liberaller icra komitesi, dün akşam 

ara an endi s· t' .. . . 
takririnde tadilat yapıhnas . •Y.ase ıne muzaheret etmesmı taleb eden 
etmegy e karar ve . t' mı ıstiyen amele fırkası takririne müzaheret 

rmış ır. 

Londra 6 (A A )- A 
hitam bulmuştu;. B .. vam kamarasındaki müzakereler, saat 23.15 de 

u ınuzakereler esnasında hariciye müsteşarı Bütler, 
(Devamı 6 ıncı sahifede) 

lerden ayrılmıya 
hazırlanıyorlar 1 

BENEŞ: 
Uğradığımız 

milli felake· 
ti asla unutamıya· 

cağız .. diyer -
Almanya Çeklerin 
borçlarını tanımıyor 

Prag 6 AA)- Halkçılar ve ko- / 
münistler de dahil olmak üzere Zi
lanada topıanmış olan bütün Slo
vak fırkalarının mümessillerinden 
alınan haberlere göre bu fırkalar, 

(Devamı 6 ıncı sahifcde) 

KÖY MAHKEMELERi 
Tarla, 
Hayvap 
Mal, . 

-, 

-

Ve .. Para 
Oival•rı köy encU- icra Vekilleri Heyeti dün gece geç vakte kadar süren bir toplantı 

menlerinde karara y~p-~ı. Bu toplantıda devletin harici ve dahili siyaseti üzerinde mühim 
---:-~~-----::.:..:: goruşmeler yapılmıştır. Resmimiz toplantıya başkanlık eden Başvekil 

baS}lanacak Celal Bayarı Ankara istasyonunda kendisini karşılıyan Vekillerle bir 
arada göstermektedir. Fo. A. A. 

Köylülerin bazı küçük davala _ 

nnın halli hususunda kasabala _ y • 'd 1 
~~~~: :!~;:·~:~:~:(:~~: ı yana· an g e en 
gımız malumata göre bu hu - y h d • 1 1 

susta yeni b' k a u 1 yo cu ar .. .. ır arar vefJniştir. · 
. Koyluler arasında Yafflan ted~ :\._. 

kıklcr; onları muhake . .. ., ı • 
keden sebeblerin d, ye v ~ ~ ~unların pasaportları Türk kensalosunun . 

(Devamı s ıncı a i .jPza ve mnhrü taklid edilerek mühürlenmiş • · ~ .. "r (Yaz151 6 mcı sahifede) 

Dördüncü mınta_ka 
da bugün 
şgal edildi 
İşğal hareketine 
sekizde ba,ıandı, 

devam ediyor 
Berlin 6 (A.A.)- Ordu kuman
danlığı, General fon Rundstelin 
kumandası altındaki Alman kı
taatının sabahleyin saat 8 de 
Bobeşiiz ile Landck arasmda 
yukarı Silczyruıın eski Alman
Çek hududunu aşmış ' 'e Mü -
nih itilafında derpiş edilmiş 

olan 4 numaralı Jncgerndorf 
nııntakasını işgale başlamış ol
duklarını bildirmektedir. 

lspanys harbi 
Salamanka 6 (A.A.) - Büyük 

umumi karargahın tebliği, Fran -
kist'lerin Ebr mıntakasında ileri 
hatlarını tashih etmiş ve cumhu
;tyetçilerin birçok taarruzlarını 
püskürtmüş olduklarını bildir -
mektedir. 

Amerikada 
Almanya ya 
Boykot! 

Nevyork 6 (A.A.) - Alman 
mallanna karşı Amerikada yapıl
wıakta olan boykotajın pek ziya
de tesir hasıl etmiş olduğu dün 
hususi surette aktedilmiş olan bir 
asamblede ilan edilmiştir. 

Zikredilen rakamlara nazaran 
1938 senesinin ilk sekiz ayında 

ithalat miktarı 33 milyon 950,000 

Son haftanın uç intıbaı: · l dolara baliğ olmuştur. Halbuki 
Hitler Südet mıntakasında nutuk 19~7 senesinin ayni devresinde 56 
söylüyor, Çek kadınları gazeteleri mılyon 250,000 dolardı. 
okuyup ağlaşıyorlar, mülteci Sü- • 
detler ic:r:al .-ıa1ıasma dönüyorlar. Alman 

• 

BiR 
Arşiv sarayı 
------------------ya oılıyor 

Arşiv işlerinin intizamla yü • 
rümesi için yeni tedbirler alınma
sı kararlaştırılmıştır. Ezcümle 
Ankarada büyük bir carşiv sarayh 
inşa edilecektir. 

Vilfıyetlerdc toplanan kıymetli 
evrak bu saraya gönderilerek mu
hafaza olunacaktır. 

Eski, kıymetli evrakın munta
zam surette tasnif edilmediği, 

muhtelif depo ve mahzenlere yer
leştirildiği anlaşılmaktadır. 

Bunların, toplanması, tasnifi 
için de her vilayette birer carşiv 
teşkilfıtı~ vücude getirilecektir. 
Diğer taraftan şehrimizde de 

25 bin lira sarfolunarak modern 
bir carşiv binasa vücude getiril
miştir. 

Sultanahmed camiinin medre • 
sesinde tesis ve inşa olunan bu bi
nanın son ek!ikiikleri de geçen 
hafta tamamlanmış ve müzeler u-

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

iktısad 
/\ra.zırı 

Bu sahaf, Anka· 
rada karşılandı 

Dr. w. Fmlk 

Ankara 6 (Telefonla) - Alman 
İktısad Nazırı doktor W. Funk 

(Devamı • IDCI sahifede) 

r 
BU GAZETE 

htanbulun en çok satılan hakiki 
akşam gazetesidir 

İlaruannı SON TELGRAF'a veren
ler en çok okunan bir vasıtadan 
hakkile istifade etmiş olurlar. 

-----.--------------------~ 
lcıare • ııan: Tel. 20827 
Telgraf : ht. Sem Telrraf 

.~urtuluş bayı:amına iştirak eden ordu, mekteb ve genelik safların .. 
dan birer görünüş 

KURTULUŞ 
~tanbulsabahtanberi 
coşkun · tezahürat 
içinde bulunuyor 

Bugün, mütarekeden sonra gü
zel İstanbulun şanlı ordumuz ta
rafından 2 inci defa "fethedildiği
nin yıldönümüdür. 

Her sene olduğu gibi bu yıl da 
bu mutlu gün merasimle tes'id e
dilmektedir: Hazırlanan pro -

gram mucibince saat dokuzdan 
itibaren bütün kıtaat ve mekteb
ler Sultanahmed meydanında yer 
alınağa başlamışlardır. 

Kolordu kumandam General 
Halis Bıyıktay ile Vali ve Beledi· 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

3 Perdelik komedi! 
Birbirlerine 
Gülerken sonra 
Hep bir arada 
Ağladılar 

-
Bahkpazerında so
yulan üç dükkinm 

kı•a hikiyesi -
T ernacı hırsız üç dört 
saat içinde meydana 

çıkarıldı 
Beyoğlunda bir hırsızlık vak

ası olmuş, parasız kalan bir tor-

nacı genç, gece yarısından sonra 

sıra ile üç dükkana girerek bir 
hayli para ve eşya çalmıştır. 

Hadisenin tafsilatı şudur: 

Beyoğlunda Balıkpazarında şe

kercilik eden Kegam isminde biri 

bu 
0

sabah dükkanmı ~.çtıktan son
ra çekmecesini açarak içini kon-

-

Parasız kalınca servetim SO) nııya 

kalkıştığı dükkan kasalarını 
arayan hırsız 

TORNACI DiMİTRİ 

trol etmek istemiş,' fakat çekme
cede bulunan 60 lira para ile bir 
altın kordonun yerinde yeller es
mekte olduğunu görmüştür. Ke
gam karakola gitmek için telaşla 
dükkandan çıkarken komşusu su
cukçu Şato ile karşılaşmıştır. Şa
to komşusunun telfışını görünce 
ne olduğunu sormuş, Kegam da 
vaziyeti komşusuna kısaca anlat
tıktan sonra karakola koşmuştur. 
Sucukçu Şato da dükkanım açtı
ğındanberi açıp ta içine bakma
dığı çekmeceye bakınca çekıaıe
cede bulunan 42 liranın yerinde 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 
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• 
iyi bir netice 

Kuduz azalıyor 
Ayakta tedavi olanlar da 

mahsus derecede eksildi 
Mam aafih m ücadeleye bütün ehemmi
yet ve ti c!detlle devam edilmektedir 
K uduz hastalığının yayılmasına, mani olmak, bu korkunç has

talığı mümkün olduğu kadar azaltmak maksadile başlanılan 
mücadeleye yıllardanberi devam edilmektedfr. 

Bu hususta alınan tedbirler, şiddetli mücadele daima müsbet ve 
faydalı neticeler \'erm~ gitgide, memleketimizin her tarafında, kuduz 
vak'aları azalmıştır. Bu iyi netice ancak, her tarafta, sahipsiz ve başı 

boş bir halde dolaşan ve mütemadiyen ısırma vak'aları yapan köpek
lerin ve kedilerin itlılfı ve ortadan kaldırılmasile alınmıstır. El'an bu 
mücadeleye bütün şiddet ve ehemmiyetile devanl edilm;ktedir. 

Büyük bir memnuniyetle karşıladığımız nokta, aldığımız kat'i ma
lılmala nazaran kuduz vak'alarının, yurdumuzun her tarafında, cpek 
az• denecek bir hadde kadar azalması ve eksilmesidir. 

Bu •azalma• nın en büyiık ve en müsbet delili, şehrimizin bıricik ku· 
duz hastanesi olan ve bir sene evveline kadar Çapada olup halen 

Yüksekkaldırımda bulunan Kuduz Enstitüsünde yüz yalak bulunma
sına ra/;'Illen büyük bir ekseriyetinin boş bulunmasıdır. 

Enstitüye, ayak tedavisi için müracaat edenlerin yekünu da pek az 
denecek bir haddi bulmuştur. 

Şehrimizdeki Kuduz Enstitüsünden maada, Sıvasta Divarbakır 

İzmirde ve Konyada olmak üzere daha dört tane Kuduz EnstitüsU 
vardır. Bunların üçü resmi, biri hususi leşekküldiır. Bunlarda on ila 
yirmi beş yatak bulunmaktadır. 

Muhakkak ve şayanı memnuniyet olan netice şudur: Gerek Kuduz 
Enstitülerinin gayret ve faalıyeti, gerek sahipsiz köpek ve kedilerin il

llfı kuduz vak'alarıru ehemmiyetli suretle azaltmıştır; fakat daJıa zi
yade iyi ve memnuniyet verici neticeler elde edilmesi için mücadele

nin yalnız alakadarlara bırakılmaması, halkımızın da, üzerine düşen 
vazifeyi hissederek hüsnü i!a etmesi şayanı arzu ye temennidir. 

Halkımızın bu hususla alakadar olmaı;ı umumun sıhhati bakımın
dan, faydalı neticeler verecek hususlar şunlardır: 

1 - Köpek sahiplerinin, umumi caddelerde giderken, köpeğini tas
masız ve ağızlıksız bırakmaması, 

2 - Apartımanlarda köpeklerin umumi koridorlarda, merdivenler
de serbest bırakılmaması. 

Daha birçok noktalara olduğu gibi bilhassa bu iki hususa dikkat ve 
ehemmiyet atfedilecek olursa, bu suretle birçok kimseleı·in, sokaklar

da oymyan çocukların, aparlımanlara girip çıkanların köpeklerin ani 
hücumuna maru' kalarak ısırılmalarımn önüne geçilmi:j olur. 

Zira sahipsiz ve başıboş köpekler itliıf edılirken mücadt>lenin daha 
iyi net icelcre varması için sahipli köpeklerin de beledive talimatna
mesi mucibince tasmalı ve ağızlıklı olarak, zarar ,·erını~vecek bir şe
kilde zaptedilmesidir. 

Kuduz vak'alarmın azaldığını sevinçle öğrendığımiz şu son zaman
larda, bu hususu, köpek sahip ve meraklılarının, umumun sıhhat ve 

ocliımeli namma dikkat nazarlarına arzedeıu. 

Çifte T rakyada bir makine 
~ep Jsu yaot ı rılıvor 

Buna 35 bin lira 
sarfcdunacak 

ı Katilin 
Muhakemesi 

Edirnede yapıl acak 
Bundan 1 sene ev\·el Edirnede 

Saka A~ı ve zcvce:;i Fatmayı evle
rinde uyurken öldüren vt• vak'a

dan sonra Bergarnaya kaçan katil 
Hilminın orada da yeni bir cina

yet ikaından sonra yakal,uıdığın ı 

yazmıştık. 

Hilmi Berganıadan şehrimize 

getirilmi~ ve doğruca Edırneye 

götürülmüştür. Edırne Ağırceza 

mahkemesinde sorgusu icra edi

len bu çille katilin muhakemesi

ne ayın 14 üncü günü dev.;'; olu-
nacaktır. · 

ONUJ3ENv 
.GOGDUH 

A~K. HEYECAN ve İHTiRAS ROMANI 
Ttfr ik a 
N. 126 

Anı.( rikah nazır bir elmayı .so
yuraK ıkiyc b;ildii: 
~ Bıruz meyva yiyıniı .. n1ide

niz bGş kalmasın, Mis! 
Ve böv lece şampanya faslı baş-

bm~lı. 
Kunu~uyorlardı 

- Burada çok kalacak mısınız? 
- Belki on gün kadar, Mister! 
- Ben bugünlerde Romaya git-

mek \'C Vatikan kilise:;inJ ziyaret 
eln!ek niı•etinde idim. 

- Şimdi vazgeçtiniz m i? 
-- Hayır. Fakat, bir yol arka-

daşı arıyorum. Bilmem ki, siıe 

v e zen lakend•r P. 
SERTELLi 

leklıf et>em, kabul eder misıniz? 
Ayten bıraz düşündü: 

- Siz protcstan değil misiniz? 
- Evet .. 
- Katolik kilisesinı neden zi-

yaret edeceksiniz? 
Stanley güldü: 
- Bu zıyareti kat'iyen dini bir 

hisle yapacak değilim , Mis! Biz 
Amerikalılar Avrupaya gelince, 
büyük mabedleri görmeden dön
mek istemeyiz. 

-· Şu halde İstanbula kadar u
zanmanız lôzım .. ! 

- Niçin .. ? 

Hapishaneler 
Harekatı 

, 

"f ·t ~\ R A 
f • ' • . .,.. 

Zirai f aaligetler -

Bir ytlda ne kadar 
kişi girdi ne ka· 

dar kı,ı çıktı 

Bir mecmua ve Ağaç seferber iğ 
iki şair 

NABID s~Ziraat 
Alphones Daudet'nin bir roma• 

nında, galiba (K üçük şey) de, iz

divacı münasebetile yaptırdığı 

kunduralarının ayakl:ı~ını vur

ması yüzünden hayatuun en gü
zel günlerini bir fak ir adamın ıs

tırapla ı:eçirişi ne &üzel hikaye o
lunur. Orllan Veli bu iefa çıkan 
•İnsan» mecmuasına - hazıJarı .. 

na uzun kahkahalar, üç beş kişi

ye gölgesiz bir hayranlık ve b ir 
kısım okuyuculara da aalayıp 
sevm ek iınkiııılamıdan ziyaıt ar
zu ve gayreti• i veren yeni şekil

deki • şiirlerinden birini ay ni şe
yi t as11:ir ve tereıinünıc tahsis e t
miş. (K itahei seAki ınezar) ünva· 
mm t aş-ıyan bu şiirin son :yan stn

da diyor ki: 

odasının çalışması 
arı t pol"Uk ada 

realizm ve ideaUz 
Yazan: Aluneol Sllk.t!I ESJll!:ll 

Cins Tavuk yetiftirilmesi için de yen 
vemühl b rlerahn ıya Da a Adliye Vekilimiz, 938 bütçesi 

dolayısile Kamutayda yeni ka
nunlarımızı anlatırken, Bizim ga
yelerimizden birisi, bir suçluyu 
cezalandırmak ve hakkı temin 
etmek olduğu kadar suçlu sayıst
aı azaltmak ve kaderin sev kile ka
nunun cezaya çarptırdıklarını ıs
lah ederek cemiyete, memlekete 
faydalı bir hale getirmektir.> de
mi.ştir. Meselenin bu son safhası, 
hapishanelerimizin biı·er ıslah 
müessesesi haline getirilmesini 

Vilayet Ziraat Odası, İstanbu

lun zirai kalkınması için faaliyet
le çalışmaktadır. 

Bu mecburiyeti ifa etmiyenler

den beşer lira para cezası alına
caktır. 

gerekli lolmışlır. 
Bugün hapishanelerimizden bir 

çoğu, birer san'at ve ıslah evi ha
lindedir. İmralı, Edime, Bursa, 
Zonguldak, Ankara hapishaneleri 
birer mahkiimlar cenneti haline 
konulmuştur. Çok enteresan olan 
bir hadise de şudur: Mahkümiyet 
hayalında, çalışmanın ve kazana
rak namuslu yaşamanın saadeti
ne erenler, serbest hayala kavuş
tukları zaman iyi vatanda§ olu
yorlar. Bir defa mahküm olanın, 
suç işleme hali bir itiyat haline 
gelerek mütemadiyen hiik.i.ın ö
nüne çıkması nazariyesini, bizim 
hapishanelerimiz tekzip etmiştir. 
Hapishanelerimizde son ıslah ted
birlerinden sonra olanlar, fazilet 
ve iyi hisler telkin eden birer içti
mai müessese haline gelmişler

dir. 

Rakamlara geçiyoruz: 926 - 936 
on bir sene içinde hapishaneleri
mizc giren ve çıkanlara ait olan 
rakamlar, şu seyri takib etmiştir: 

926 da hapisaneye girenler sa
yısı 32.855 mevkuf; 67.639 mah
kum olarak 100.494 idi. Buna mu
kabil ayni sene içinde 32.372 mev

Ayakkabısı vurmadığı zamanlarda 
Anma:dı amma AUahın adını 
Günalıkıir da sayılmazdı 

Yazık oldu Süleyman Efendiye! ... 
Fakat gene bu aüshada Rıfkı 

Meliil üstad Yahya Kemale ithaf 
eylediği ın.ibribid maıuıamesinı.: 

Pür-tarab bir devri bir şeb subha 
~k yiid eyledik 

Hiin-ı nüşiin(ış-ı Ahmed Hiinı dil
şad eyledik 

ıtiye başlamaktad'.17. 

Htt iki şairi .te, b ew iki lanı 4a 
taı..ılir etmekte sttltesliz.. Li.kia 

loer ikisiai ayni mttm salıil.fte.. 
rinde bir anıda &öriiıatt yıuhrp
tlık tl.oğr u. G~i frenlrler mün

tehalarm biribirluile hemhıulut 

oldnklumı söylerler amma. bu 
düsturu vılıeden de h rhaldc bu 
kadar irak mesafelerin m ünteha

lanıu hahnna cet:innemiş, tasav
vur edememiş olsa cereklir. 

kuf, 68.761 i mahkum olarak l ====~=--=~-=======I 

lOJ.133 vatandaş hapisaneden çık
mış, serbest hayata kavuşmuştur. 

Hapishaneye giren ve çıkanla
ra ait olan bu rakamlar umumi
dir. Bunları, bir de, kendi arala
rında kadın ve erkek tasnifine ta
bi tutmak lazımdır. Biz, bu mev
zu ilk hatırımıza geldiği anda, 
hapisaneye girmiş veya çıkmış o
lan kadınların hiçbir zaman bu 
kadar ve yüksek bir rakam gös
tereceğini tahmin edemeyiz: Me
sela 934 senesinde hapisaneye gi
renlerden kadın saytöının erkek 
sayısından fada olduğunu söy -
!ersek hayret etmez misiniz? Ba
kınll 934 de mahkümlar evleri
ne girmiş olanlar yekunu, 96.953 
idi. Bunların 48.794 Ü kadın, 48.159 

Def rerdar ve 
Mal müdürlerine 
Valiler izin 

zu erkektir. 

Hapisanelerimize girenlerin en' 
çok; fakat çıkanların - girenler 
rakamına göre - en az olduğu se
ne 932 dir. 932 de 53.868 i mev
kuf, 68.ll7 si malıkıim olarak ha
pisanclere girenler yekünu 121.-
985 lir. Buna mukabil çıkanlar sa
yısı yirmi bine ·yakın bir eksiklik
le 102.174 tür. Çıkanların giren
lerden çok otluğu sene de 929 dur: 
88.lO:ı girene mukabil, 91.82 1 çı

kan ... Bir de rakamları tesbit 
edilmi~ olan son seneye ait ra
kamları verelim: 

9~6 da hapisaneye giren kadın, 
erkek, mevkuf ve mahkUın yeku
nu 135.394; çıkanlar yekünu ise 
118.61 :ı tür. 

Ayasofyayı unutuyor m usu
nuz? 

- Evet. O da dünyaca tanın

m1ş eski bir miıbeddır. Fukal, ben 
Avrupadan bahsediyorum ve 'e
yahat programımı ancak Avru
pada gezmek üzere çizdim. Şarka 
gıtmeğe niyetim yok .. 

- istanbulun Avrupa kıl'asın
da bulunduğunu söylerle. Demek 
ben yanılmışım... Mektebde de 
b ize böyle okutmuşlardı.. 

Stanley iri göbeğini hoplatarak 
gü ldü: 

- Şakayı çok seviyorsunuz, 
m is! Beni neden mahcub et ti -
niz? İstanbul un Avrupa kıt'a -
sında bulunduğunu b il mez m i -
yim? Fırsat düşerse, · ernin olu o uz 
k i, İstanbulu da ziyaret edeceğim. 

- İslanbulumuza gelirseniz, 
zengin bir asarı alika kolleksiyo
nunu temaşa eder gibi, sonsuz ta
rihi eserler ve muazzam mabed -
!erle karş ıla~acaksınız! Size dün 
gece de bahsetmiştim sanıyorum: 

Veremiyecekler 
Şimdiye kadar kazalarda kay -

makamlar ve vilayetlerde de va

liler mal müdürlerine ve defter -
darlara lüzum gördükçe ve meş
ru mazeretleri halinde 8 gün izin 
verebıliyorlardı. 

Maliye Vekaleti; defterdar ve 
mal müdürlerinin; vali ve kay -
makamların bu salahiyetine da
yanarak sık sık izin aldıklarını 

görmüş ve bu hal; mali işlerin e
saslı bir şekilde yapılmasına sek
te verir mahiyetle lelilkki olu -
narak iyi karşılanmamıştır . 

Dün bu hususta vilayete Ma -
!iye Vekaletinden bir emir veril
miştir. 

Bu emre göre bundan böyle 
defterdar ve mal müdürlerme 

kaymakam ve valiler izin veremi
yeceklerdir. Defterdar ve mal
müdür leri muhakkak telgrafla 

Maliye Vekaletine müracaat ede
rek izin istiveceklerdir. 

Bizim (bosfor) umuz, dünyanın 

hiçbir memleketinde yoktur. 
- Garib seY! Sizde sihirli bir 

cazibe var, mis! Ben sizi Romaya 
götürmek isterken, siz beni is
tanbula çekiyorsunuz! Haniya, bi
raz daha ısrar etseniz. derhal İs
tanbula birlikte gitmemize mu -
vafakat edeceğim. 

Otelin salonunda hala iki kişi 
idi ler .. Salona hıçbir yabancı gel
memiştı. 

İkinci şampanya şışesı de açıl -
mışlı. 

Ayten: 
- Benim İstanbula ne zaman 

döneceğım belli değil, Misler Stan
lcy! dedi. Mademki Romayı gez
mek için bir arkadaş anyorsuııu,. 
Üç gün içınde dönm~k ü~ere bir
likte gilnıe~·ı kabul ediyorum. 
Amerıkalı nazır çocuk gibi se

vindi: 
- Beni reddelmiyeceginizi bi

liyordum, mis ! O halde bugün 

Halkımızı iyi çiçek ve meyve 
yetiştirmeğe teşvik için bu sene 
büyük bir sergi açılacaktır. Bu

rada birincilere mükafatlar verile 
cektir. Oda; önümiizdelıi ay Aa.
karada toplanacak olan ·Birinci 
köy ve ziraat kalkınma kongresi• 

için bazı raporlar hazıxlamak1a
dır. Kongrede odayı iki murah· 
has temsil edecektir. 

Ağaçlandırma faaliyetine (Bey 
koz Meyvesiz Fidanlar Bahçesi) i

le (Büyükdere) (Erenköy) ve 

(Halk.alı Ziraat Mektebi) fidanlık 

larımn bu yıl da büyük yardunı 
dokunmuştur. 

Odanın ~ütüphanesi ziraatin 
her şubesini ve ziraat tarih.imi.Zi, 
muhtelif zirai mevzuları ihtiva e
den eserlerle zeı:ıginleştirmekte -
dir. Ayrıca kütüphanede bulunan 

bazı kıymetli zirai kitaplar da An 

karaya gönderilmektedir. Bunlar 
•büyük ziraat sergisi- dolayısile 

teşhir edileceklerdir. Ziraat OdaJ!ı 
muhtelif zirai saJı.alarda ziraat mü 

dürlüğüne yarclım etmekte ve o
nunla müvazi faa.Jiyette bulun -
ma.ktad.ıx. 

İstanbutun ağacı bol bi.r şehir 
haline getirilmesi ~iit yapılan •a

ğaç seferber !iği.• Ild Odaya da 
mühim bir rol verilmiştir. 

Halkı ve köylüleri bu hususta 
tenvir ve ikaz ederek onlarda a
ğaç sevgisinin uyandırılmasına 

çal:ı§ıl.malttad.ır. 

Her sene şubat ayında - isimle
ri k.ararla.ş.tırılacalt olan kazalar
da - herkesin muhakkak birer a
ğaç dikmesi mttbuıri tutulacak
tır. 

Sıtma 
Tahribatı 
Bartında ehemmiyetli 

safhıtya girdi 
Frengi mücadel~ine ehemmi

yetle de\'am edilen Bartın ve ci
varı; bu afetten kurtulmıya baş
lamış, fakat şimdi bunun yerine 
• sıtma - bilhassa bu sene - tahri
bat yaparak kaim olmuştur .• Bar
tın, gazetesinin ya.ıdığma göre; 

o havalide cSı,lmasız köy. hemen 

hiç kalmmaıştır. 

Bu yüzden, hüküm.et tababeti

nin parasız dağıfüğı .Kinin• çok.
tan bittiği gibi eczanelerde dahi 

• kinin mevcudu tükenmeğe başla-
mışlJr. 

Son günlerde Barlın kaza mer
kezinde sıtmadan 4 ölüm vak'ası 
da görülmüştür. 

Zonguldak vilayeti, sı tına has
talığının Bartın ve çevresindeki 
bu salgın halini Sıhhat V ekiilcti
ne hemen bildirmiş ve bir sıtma 

mücadelesi açılmasını istemişlir. -----* Maarif Müdürü Tevfik Kut 
dün akşam Ankaraya gitmiştir. 

birlikte yemek )iyelim ve akşam 
trenile Romaya hareket edelim. 

- Hay hay ... 

* Roma yolunda .. 
Trende kon~yorlar. 
- Benim evlı olup olr.-.ıdığımı 

anlamak istemez misiniz, mis? 
Ayten bu suali çok garib buldu: 
- Aklımdan böyle birşey sor

mayı geçırmemi~tim. Başkaları -
mn hususiyetine müdahaleye hak
kım var mıdır? 

- İki dost arasında aile işleri
nin konuşulmasında - bızce - hiç 
b ir mahzur yoktur, mis! Ben, elli 
iki yaşına geldiğim halde bir türlü 
evlenemedim. 

- Sebebi? .. Mutlaka bekar kal
mayı tercih l'tmiş olmalısınız! 

- Hayır. Hiç bir zaman bekar
lığı evliliğe tercih etmedim. Fa
kat. sizi lemin ederim ki, ben e\'
lcnm<'k hususunda çok .. halta ta
bir caizse, dünyanın en müşkül
pcsıPnd :trlaml a rınrlan hirivim. 

Ezcümle Beyko'ı: fidanlığında 

yetiştirilen servi, çam ve mazı, pe 

!amut, akasya, akçeağaç fidanI> 

tından 10 bin tanesi halka dağı

tılmıştır. 

Ayrıca (Büyükdere) fidanlığın 

dan da • 36. bin 946 tane: armut, 

elına. ayva ve kiraz. erik, şeftali 
gibi fidan ı...,_·zi olunmuştur. 

H;ılka.lı Ziraat Mekt.ebixıd.. ye,. 

tiştirilen ·60 bin asma çubuğu 

da köylü.ye ve halka ver~. 
Diğer ta.raftan lstanbul tavuk

ları yerine Legorn cinsi tav ~ 

tiştirilmesine de faaliyetle devam 

otunınaktadlr. 

Halkalı Ziraat Mektebınde e,. 

tiştirilen Legorn ci..ıJ.o.i 1300 . . 

yedi piliçlerle mi'ıbadele ~ 

slltt'tile Bakırköyü.adelti köylüle

re ve halka tevzi olwunuştu.. 

Ayrıca 4 tanr cins yw:a.urta 
da parasız bu köylülere verilmi;ı
tir. 

Bu • sene de bu il.alla ClJ!t5 lıo

rozlar da~tılac:alı:, tavukların ıs

lahı faaliyeti diğer kazalara d.a 
teşmil olunacaktır. 

Maarif müdürü 
Ankaraya gitti 
İstanbu lun tedrisi va

ziyeti hakkında 

izahat verecek 
Maarif Müdürü Tevfik Kut dün 

akşamki trenle Ankarava gitmiş-

tir . 

Tevfik Kut, yeni iedris yılının 

başlaması hasebile Maarif Veka

letine İstaııbulun l\Jaarıf durwnu 

baklı.ında izahat verecektir. 

Hatayda 
Teşrif at Um um 

müdürü 
Antakya helediye katibiumumi

si Bay Hami Sunman Hatay Baş
velilet teşrifat ve leva.wn mü

dürlüğüne tayin olunmuştur. On

dan açılan yere de Antakya Halk

evi başkanı Bay Hüsnü Şemse<i
din getirilmiştir. 

İngüterede sulha taraJ:t.a.ı: ol.r.ııı

yan hiçbir siyasi zümre yoktur. 
Fakat sulhu korumak içiıı takib 
edilecek siyaset üzerinde ikide ir 
beliren bir ihtilat vardır: 

1 - İngilız Başvekili Çember
layıı, Hariciye Vekili Lord Hali -
faks ve bir ziiınre ıııı.ıhafazakar 

vardır ki Bunlar, suDw tehdid e
den faşist devletleri mümkün ol
duğıı kadar tatmin etmek ve oıı. -
Lada uzlavmka suretile hasbden 
kaçınmak li1zwıdı dlvodar. Bun 
!ara r~alist politikacı adı veril -
miştir. 

2 - Eski Hariciye Vekili Eden 
il~ birkaç gün en-el istifa ede• 
Bahsiye Vekili Duf Kuper tara -
fından temsil edilen bir zümre 
gen<; ınııll.alazakık va.rd.ı.r ki bUJl· 
!ar da faşist devletlere brş.ı şid
detli hareket e suretile sul
hun il~ kanidirler. 
Buaların idd.i-na gött. faşist dev· 
letltt i5ı:ı.ünde .cif göstenııelcle tıel
lri kısa bu i<ia u -
hafaza ~ ol!iD'. Fakat bu s>
yaset eı:ı:inde w:ıd.a A vnıpayı 
~ aradaı İngiltenyi. ~ sürü)ı:· 
liyecektir. 

~ hıc;ilterenin aııı· 
kadderatım ~ kmRr -
n.töc partisiaiı:ı. di:rijalan ara • 
suıdaki pniş a~ SCıll bir 
sene iç· iki defa bafif ertil> 
bir kri% ->dıırlıa ~ Bi· 
risi. ~ tt Habeşistan mese
lelıeri ünriııde itaıya ile aııla.şlF
bn. diğfti ÇHmsAak.ya. me
selesi ü:zttiaıie ya il an -
laşa:ten-~ Eden isti
fa etmişti. İbıc' . de Dul 
Kuper l:~ çekilmektedir. 

Fifu,ılrika ha~ gö;terınişti 

ki her iki şek.ilde sulhun ko -
runması mümkündür. İtalya ve 
Alman.ya, baı.-b tehdidile istedik
lerini alctık.t&ıı. sonra ortada mu -
harebe yapmak içm sebeb kal · 
maz. Diğer taraftan, Godesberg 

ransa Rusya bir tikte harb 
yapmak kararını verir vermeı 
Almanyarnn gerilemesi göster -
miştir ki. u devlet, ihtilafı İngil· 
tere ile bir harp yapmayı göze a· 
lacak kadar ileri götüremez. O 
halde İngiltere, sulhu korumak i· 
çin Alınaııyayı ve İtalyayı do • 
yurmalı mı. kockutmalı mı? 

İspanya, Habeşi.>.tan ve Çekos • 
lovakya meselelerinde takib et· 
tiği. Siyasete bakacak olursa~ 
Çemberlay'niıı bu suale nasıl bıf 
cevab vettceğiru anlarız. Eden dl 
temsil ettiği zümre namına evvel' 
ki gün parliırnentoda yukarıki 

suale şu sözlerle cevab vemı.iştıı 
- Harbin önüne geçilmesine 

hiınlet eden wısur, geçen hafi• 
salı günü İngilterede bir dekli • 
rasyon neşredılerek Almanya, İ~' 

giltere Başvekilinin gayretlerine 
rağmen Çekosfovakyaya taarruı 

etliği takdirde Fransanın Çekleri 
derhal yardım edeceğinin ve io· 
giltere ile ScvyeUer BirliğiniJI 
de hiç şüphesiz Fransanın yanın· 
da yer alacağının bildirilmesi ol· 
muştur. 

İngilız efkarı umumiyesinin idl' 
. alist zümreye taraflar olduğund~ 
şüphe yoktur. Fakat sulha bağll 

olan halk, tehlikesi az olduğunda' 
cralistler • tarafından takib ediler 
siyaseti t vıb etmiştir. Çember· 
layn,İspanya ve Habeşistan me • 
selesinde İtalya ile anlaşırken, ıf 
rek Avam kamarasında ,.e gere~ 
matbuatta çok siddelli tenkidlere 
hedef olmuştu., Bu defa Çekosl<Y 
val:ya m eJcsı üzerindeki si a • 
seti daha az tenkid edilmiştıf· 

Yaln" Bahriye Vek.ilı istifa et• 
miş ve eski Huiciyc Vekili ı: · 
den de gidrlen yolun tehhkesinl 
dikkati c;ekrnı:şlır. Fakat muha ' 
Jefet lideri Atli"nin nutku mute ' 
dıl olduğu gıbi liberal partisin•~ 
lideri Sinkler de şid<lelli tenkiÔ' 
den kaçı.n ınıştır. Bun un pt;ikolO ' 
jik: sebebi wdur: 

ingiltere -ge.;en hafta iç;n<I/ 
harbe çok yakın gelm~i. Çembl' 
!ayn. Çekoslovakyayı feda eunel 
pahasına d.ı olsa, sulhu k.urtarıı' 
ya muvaffak olduğu için İngilil 
öyle. derin bir nefe~ almışlard' 

• !< ' y pılan fedakarlık üzerind" 
pek durmak istemiyorlar. Bu si 
bebledir ki muhalefet lıderıetl 
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Esnaf meseleleri Adliyede Kitaplar arasında --
iki kitap 

lktısadi 

Mühim 
meseleler 1 

-- 1 .. -- ~· -
·fırıncılarınderdleri Yeni tayin ve bir müracaat 

Cemiyet azasına çok 
Tebdil listesi 
Hukult fakültesinden 
bu sene mezun elan

laradıı iş verildi 

Şair Salih Zeki Aktay, son şi
irlerini yazı 3lemimize ·Rüzgir• 

la hediye ediyor... Tanzimattan 
sonra nisheten zarif olan eclelıiya

tımızın .şiir tarafı en fazla ihmal 
edilen taraf olmuştu. Hayat ve ha
diselerin •bedii tarzda• ifadesi di

ye adlandmlan pir bilhassa son 
neslin hemen hiç alakadar olma

dığı bir mevzu haHnde silik bir 
yüzle edebiyatımızda yer alıyor. 

İşte, Salih Zekinin •Rüzgarı• bu 

alakasızlığı sarsacak bir esişle 
kendini belirtirken akla gelen dü 

şünce Tiirk edebiyatı namına şa
ire bir tebrik ve teşekkür borcu
nun hatırlatması oluyor. 

Tabii ipekli kumaşlara sun 'i ipek 
karıştırılması isteniyor 

Taassuo 
MAHr.ruD YESARi 

Fransız mec1nualann1 -;.'kı;;ken, 
il5n sahifclerindeki •İzdi,·a'=' il3n· 
ları•na da muhakkak göz gezdiri
rim. yardır~1--da bulunuyor Kumaşlara vurulan damgaların lstenl· 

imalatın tekrar 
l d d i a ediliyor 

Bizde adet olnıaııU'Jlır; hattiı, 

biraz a)~ıb görülür anuna. Fran'"u. .. 
!arın ağırbaşlı haftalık gazetele
rinde bile, sütun siitun •İzdivaç 

ilanları• •·ardır. 

F ırıncılar Cemiyetini yazdık- miyet onları burada kendi yar
tan sonra, adeta onun bir dım faslından masraf ederek te
mütemmiıni denecek ka- davi ettirir. 

Bu sene Hukl\k Fakültesinden 
mezun olan gençlerden henüz me
muriyet almamış olanlar Cumhu
riyet bayramına kadar muhtelif 
münhallere tayin edileceklerdir. 

len faydayı vermediği, 
bozulmıya hatladığı 

dar yekdiğerile münasebeti bulu-
nan, fakat tamamiyle ayrı bir ce
miyet ve ayrı bir teşekkül olan 
•ekmek yapıcılar• cemiyeti baş
kanı Şevki Başkaya ile görüştük, 
başkan cemiyetin faaliyeti ve di
ğer hususat hakkında bize izahat 
vererek şunları söyledi: 

- ·Ekmek Yapıcılar Cemiyeti. 
dokuz yildan beri faaliyette bu
lunmaktadır. İlk senelerde, aza
mızm adedi 2000 ı ya bulur, ya 
bulmazdı, Halbuki, halen 2500 a
zamız vardır, ki bunun yakında 
3000 i bulacağına muhakkak na
zarile bakılabilir. Esnaf cemiye
tinden yardım gördükçe cemiyete 
karşı kuvvetlı bir sevgiyle bağ
lanmaktadır. Bizim esnafımız, ka 
milen bekar işçilerden mürekkep 
tir. Bu ıtibaı·Ja devamlı ve esaslı 
bir yardıma mühtaçtırlar. Cemi
yet onlara her hususta hami vazi
fesı yapmaktadır; işsiz kalanlara 
iş bulur, çalışamıyaeak hale ge
lenlere nakdi yardımda buluna
rak memleketlerine göndeririz 
hasta olanları bütün masrafını d~ . 
ruhte ederek cemiyetler umumi 
hastahanesinde tedavi ettirir. Hat 
ta bazıları memlekette hastala -
nan ailelerini buraya getirtir, ce-

Terazi de 
Çalınır mı? 

Tereyağı almaya gel
~iş hırsızlık yapmış 

Ismail isminde biri evvelki ge
ce Divanyolunda bir dükkana gir
miş ve 100 gram tt>reyağı iste
miştir. Bakkal bir mikdar tere-

yağını terazinın üstüne koymuş 
noksan gelince yağı almak i . ' 
dükkanın arka tarafına geç=

tU,-.. İsmail bakkalın içeri girdiğu:;i 
gorunce üstünde tereyağı bulu _ 
nan teraziyi kaptığı gibi sokağa 
fırlıyarak kaçmıya başlamıştır. 
Polısler taı·afından yakalanarak 

adliyeye verilen İsmail dün ikin

cı sulh cezada sorgusu yapıldık
tan sonra tevkif edilmiştir. 

lnhisarı;-~ffimurları 
için evler yapılacak 

---
Bir pr0je hazırlandı 

İnhisarlar Umum Mu'·d ·· 1 ..•.. .. ur ugu-
nwı Ankaraya naklinde memur-

ların ucuz ve kolay ev temin ede-
bılmeleri içın b. . 

ır proıe hazırlana-
rak Vekfilcte gönderilmişt' . ır. 

inhisar memurlarının k _ . . mes en 
ışı ıçm bir grupwı idareye .. mura-
caat ederek taksitle ev yapma. 

Bizde, Cemiyetler umumi has
tahanesinin üzerinde durarak, te
min ettiği faydalara ehemmiyetle 
işaret etmek isteriz. Hastahane
mizde berşey mevcuttur; opera
tör, dahiliye, nisaiye mütehassıs
ları, ebe, rontken vesaiı· fenni teç
hizat... Otuz beş yatak vardır; 
şimdilik ihtiyaca kiti geliyor. İler 
de hastahanenin daha ziyade bü
yütülmesi düşünülebilir. 
. Başkan bundan sonra, cemiye
tin 1938 yılı bidayetinden beri es
nafa yaptığı yardım hakkında biz 
zat muhasebe defterlerini tetkik 
ederek şu izahatı verdi: 

- Size tahmini bir ınikdar söy
lemiş olmamak için gözünüzün 
önünde defterden çıkarilan yekü
nu veriyorum: 

1938 yılı ı Kanunusaniden iti
baren 205 kişiye 358 lira yardım 
edilmiştir. Bizim, senevi yardını 
faslımızın 600 - 650 liraya kadar 
müsaadesi vardır. Esnafımızın ih
tiyaçlarına göre bunu idare ede
riz. 

Esnafımızdan takriben 500 ka
darı Cemiyete kayıdlı olmıyarak 
şurada burada çalışmaktadır. Bun-
lann kaydımn temini için de 
ayrıca faaliyette bulunuyoruz. 

l • 
ıldamdan 
Kurtuldu 

---
Babasını, katilini öl
dürdüğü cihetle yalnız 
6 sene hapiste yatacak 

Bundan bir buçuk sene evvel 
babasının katili İlyası Trabzon

dan getirilirken Galata rıhtımın

da vapurdan ineceği sırada ta
banca ile öldürmekten suçlu Ha
lim dün Ağırceıa mahkemesınde 
idama mahkum ed.ilmis ancak 

" 
maktul İlyasın Halimin babasının 
kalili bulunması ve Halim.in de 

yaşının küçüklüğü gözömıne alı

narak cezası 6 seneye indirilmiş

tir. 

Halime yardım etmekten suç

lu bulunan Sefer de bir seneye 

mahkum edilmiş, cezasını bitir

miş olduğundan tahliye eclilmiş

Adliye Vekaleti bu münasebet
le yeni bir tayin ve tebeddül lis
tesi hazırlamıya başlamıştır. 

18 seneden 3 seneye 
indirilen ceza - --

Hadisede tahrik 
asarı görüldü 

Bir müddet evvel Topkapı ha
ricinde Sabahaddin isminde bir 
genci bıçakla öldüren Mehmed 
oğlu Ahmed dün Ağıı:ceza mah
kemesinde 18 seneye mahkum e
dildi. Hadisede tahrik görüldü
ğünden ve yaşının küçüklüğü göz 
önüne alınarak cezası 3 seneye 

indirildi. 

Yoksul 
Çocuklara 
Yardım ----Kızıl ayın dünkü içti. 
timaında yeni karar

lar verildi 
Kızılay İstanbul Mümessillik 

heyeti dün mümessil doktor Neşet 
Usman'ın riyasetinde müm('SSillik 
binasında toplanarak, geçen se
nelerde olduğu gıbi bu sene de 
Kızılay Cemiyeti namına besle
necek olan 2850 ilk oktıl çocuğu
nun 2 nciteşrinden itıbaren iaşe
lerine ba~lanılması ve Kızı laya a
it diğer işlerle Cumhuriyet bay
ramında yapılacak şenliklere Kı
zılay Cemiyeti İstanbul teşkilatı 
tarafından ne suretle iştirak edi
leceği hakkında bir takım karar
lar vermiştir. 

-OC>--

Salih Zeki fasıllara ayırdı hu 
kitabında bilhassa •esatir• e ait 

yalnız renk, yalnu hareket ve yal 

lltt ihti§ıundan ibaret şiirlerinde 
lıir hayal enginliği içinde ruh in

celiklerini ifatlc halinde butiin 
:ı:enginliği ile tanlandırmakta; his 

tarafı çok kuvvetli olan şarkıla
rında da sonsuz bir aşkla, sonsuz 

bir ıstırabın müşterek destanını 

kah hi.z, katı elem ifade eden bir 
ahenkle çeşnilendirmektedir. 

Denilebilir ki: Şair Salih Zeki 
Aktay •Rüzgar• ile Türk edebi· 
yatında değil, muasır edebiyatın 
şiir merhalelerinde de boy göste

recek bir şair olduğunu iddiada 

haklıdır. 

Gene muharrir arkadaşlarımız
dan A. Baha Giikoğlu •inkıliıhı

mızda posta ve telgrafçılar• adlı 

yeni eserile bir zamandır takip 
ve neşrettiği Türk Posta ve Tel

graf tarihinin 4 üncü kısınını ver

di. 
Şimdiye kadar Posta ve Telgraf 

çılığın bir türhi yapılamıyan 

tarihini Baha Giikoğhınun serisi 
derleyip toplamaktadır. 

Bu broşürde iııkıliıbımızda tel 
grafçılarınıızın başardıkları bü

yük ~azife. ile gösterdikleri fera
gat. ve nihayet elde edilen neti

celer tamamen tebarüz ettiril· 

mekte, kitabın ayrıca teknik ma

hiyctiııi ılı> ali.kaclarlarınıo tak
dirine bırakıldıktan sonra yeni 

bir noksanı tamamladığı için kıy 

metli addolunmağa değer mahi
yettedir. 

B. G. 

Roman yadan 
Muhacir 
Geliyor 

Aldığrmız mali'ımata göre sun·i 
ipekle yapılan kumaşların, tabii 
ipekle vücude getirilmiş dokuma 
lardan behemahal ayrılması için 
İlrtlsat Vekfıletine müracaat edil
miştir. 

Standard nizamnamesile 5 halk 
tipi kumaş olarak kabul edilen 
krep döşin, krep birman, krep 
maruken, krep damur ve krep sa
tenlerin atkı ve çözgü miktarla -
rile siklet ve genişliği tl.'Sbit olun 
muş ve kumaşlarımız bu suretle 
düştükleri fena vaziyetten kurta 
rılmışlardı. 

Fakat son zamanlarda bu kali
telere bazı yerlerde sun'i ipek ka 
nştırılmağa başlanılarak kumaş

ların tekrar bozulmağa ve binne
tice halkın aldatılmasına doğru gi 
dildiğı görülmüştür. 

HALK DAMGALARA 
BAKMIYOR MU? 

Her ne kadar kumaşların kenar 
!arına evsafını ve ne gibı iptidai 
madde ile yapılchğım gösteren 
damgalar konulmakta IS<' clP bu 
mecburi ·et katiyctle va,-,,a da, hal 
kın ekseriye le damgalara bakma 
dığı. çünkiı buna alışmadıgı görül 
mektedir. Okuması. yazması olmı 
yan kadınlar ise damgadan bir
şey anlamamaktadırlar 

Sonra; bilhassa <mprime ku -

maşlarda, ekseriyetle damgalar 
kapandığından; bunların tabii 
ipekle yapılan kumaştan ayrılma
sı kabil olamamaktadır. 

İşte bu büyük mahzur, Bursa 
Sanayi Birliğinin nazarı dikkati
ni çekmiş ve İktısat Vekfileti Sa
nayi Umum Müdürlüğüne stan
darda tabi bu gibi be§ halk tipi
nin revaç ve metanetini muhafa
za etmek için, ya yüzde 10 tabii 
ve yahut ta yüzde 100 sun'i ipek
ten dokunmasını temin için mü
racaatta bulunmuştur. 
Söylendiğine göre karışık ima

latın ipekçilik sanayüne de zara
rı dokunduğu görülmektedir. Şeb 
rimizde bulunan ipek fabrikatör
leri de; bu suretle damga külfe
tinin azalacağını ve tabii ipekli 
mamuliltın içine sun'i ipek karış 
tırmağa imkan verilmiyeceğini be 
yan etmektedirler. Bunlar; İstan
bul Ticaret odasının ve Sanayi 
Birliğinin İstanbul piyasasında 
yapacakları küçük bir tetkikin, 
Bursa Sanayi Birliğinin mevzuÜ 
bahis iddiasının doğruluğunu mey 
dana çıkaracağım söylemekte ve 
çünkü İstanbul piyasasındaki i -
pekli kumaş ve dokumaların ek
seriyetinin Bursada dokunarak 
buraya geldiğini ilave eylemekte
dirler. 

KÜÇÜK HABERLER 
----- -* Şoförler Belediyeye miira- * Bükreşte eski demir muha-
caat ederek yedek alatı gümrük fız şeflerinden biri daha 6 sene 
resim !erinin fazlalıgından şik3.- hapse mahki'ım edilmiştir. 
yette bulunmuşlardır - Lise v~· orta mekteblerdeki * Düşkünler evine ait tahsisat yabancı dil münhalkrini siirntle 
azaldığından badema bu mücsse kapatmak üzere niversiteye mer -
seye yalnız İstanbul çocuklarının but olmak üzere bir yabancı dil-
alınması karalaştırılmıştır. !er kursu açılacaktır. 

Bu ilinlar, kendilerine •C!! arı· 

yan• kadın ve erkeklere bir nc\'İ 
vasıtalık hiznıetini göriir<e de, 
geniş düşünüşlü A nupalı kafası, 
hunu hoş görür. 
Geniş düşünüşlü Avrupalı kafa 

sı, diyorum. 
Pek tabiidir ki bununla biitiin 

Anupalıları kasdetmiyoruın. 

Fakat, Avrupa, •şark• ı, .. faas· 
suh• la itham eder. Halhuki •şark• 
Avrupaya nazaran daha çok 
•libr pansör• dür. 

İzdivaç il:inlarına, siz de söy it 
bir göz gezdirin, bu •taassub• un 

izlerini hemen göreceksiniz. 
Kendine eş arıyan kadınların, 

erkeklerin, yii2de kırkı, •aradığı 

eş• in e'·safı arasında milli bün
yeyi de şart koyuyorlar. Fransız 
olması, söylenmeğe liizıım görül
miyen en esaslı şart. 

Ben, bu frenk taassubunu be • 
ğeniyorum. Türkçede, •dili dili

me, ~insi ~insime• derler. Neslin 
selameti namına, bu •taassuh•, 
takdir edilmelidir. 

Ankarada Belediye; 
seçimi 

Ankara 5 (T !efonla) - Yeni 
belediye azalarının intihabı içm 
reyverenlerin adedi 30 bini geç • 
ıniştir. 

Dahiliye Vekili Şükrü Kaya da 
dün Belediyeye gelerek reyini veı· • 
ıniştir. 

Birimizin derdi 
Hepimizin derdi 

Yerinde bir 
temenni * Kırkçeşme suları üzerinde- İngilizce, almanca ,.e fransızca 

ki haklarından feragat ettikleri Bugünkü yazımızda, . lılı. • 
takdirde Terkos hamamcılara da- için lise mezunu 60 talebe alına- vaki olan bir •hatırlatma• i.:. 
ha ucuza su vereceğini Belediye cak ve ayda bunlara 30 ar lira ve- zerine, ehemmiyeUe üstünd .• 

rilecektir. d d • b. hamamcılara bildirmiştir. ur ugumuz ır mevı.ua tc· * Hayir cemiyetlerine ait ilan 15 teşrinievvelde kapanacak ka- mas etmek istiyoruz. Git\a1' -
!ardan belediye resimleri alına • yıdlar için şimdiden 125 kişi mü- da Yüksekkaldıı:ımda !feıı 
eaktır. racaat etmiştir. Jorj hastahanesine gıtl bir 

* Kapalı su şişclcrile damaca- * Kontrplak fabrikatörleri bu- sokak vardır; bu, ·K~rt Ç -

k 
A nalara içerısine ne kadar su aldı gün de sanayi birliğinde toplana- nar• sokağıdır. Bu sok~n ,. ~ 

Nakliyat anunusa• caklardır bu sokağın kö,csindcn hast;-
ğının yazılması kararlaştırılmış- > 

Kaza 
Neticesi 
Ölüm niye kadar devJm * Berlinde casusluk suçile mu- haneye doğru kıvrılan yokı -

1 b
• edecek tıı:. hakeme edilen Sarumerfield dün şun kaldırımları bozuk ve to.> 

B. tedbı'rsı"z ı'k ır *Konserve fabrıkalarının tıbbi ır kafası balta ile kesilmek suretile rağı gayet inişli çıkı;Jıdır. 

d 
bir kontrol altına alınması karar hayata mal l~ı U Önümüzdeki günlerde yeni bir idam Olunmuştur. Sen Jorj hastahanesine VP. 

tir. g
öçmen kafilesi Romanyadan laştırılmıştır. Kuduz Enstitüsüne acele hash 

Taksimde Parmakkapıda otu- * Ot billere ' · pJ,'· lar -oo-- şehrimize gelecektir. omo ;em ..... a ' K A L 8 E götüren otomobiller bu yolda·ı 
ran Eftemiya isminde biı· kadın b 15 · d d • t 1 

B ld 
v • - Bu sene kanunusaniye kadar u aym ın en sonra agı 1 a- geçerler ve gayet bozuk olan 

@ru ça ı gı ıçın evvelki gün gazlara bulaştırdığı ak kış münasebetilc nakliyat yapıl- caktır. bu yoldan geçmek için ne de. 
tevkif o:undu kağıdlarla mangalı tutuşturm mıyacaktır. * Dün İzmirden Nazilliye ha- G ı R E N rece müşkülata uğradıklarını 

ıs. terken etekleri tutuşarak muh- ek t d k. · t B k. · ·d Sultanahmette Doktor Orhanın Marttan sonra hemen nakliya- r e e en ma ınıs e ırın 1 are- tahmin etmek güç değildir. Bu 
telif yerlerinden fena halde yan- · d k' d. k ta Kızıl evind k bo l Jı sın c 1 marşan ız a rı, - yolun bir an e\•e\•I du'zeltı.lme-

en urşun ru arım ça p mıştı. Haseki hastanesine kaldı- ta tekrar başlanacak, bu seneki 11 il G · · d ba" k k b kl k çu u e azıemır arasın a g- H 1 R s l Z sini ve bu suretle çok isabeti• 
açar en yakalanıp adliyeye ve- rılarak tedavi altına alınmış olan gibi haziran e cnmiyece tir. 1 d .. .. ükl. , .d .. ar an uzum Y emege gı en u- bir harekette bulunulmuş ola-

rilen Osman isminde biri dün Sul- Eftım· iya dün hastanede ölmüş, Bu suretle memleket haricinde- .. k k zum urumunun amyonuna cağı cihetle alakadarların na-
tanahmet ikinci sulh ceza mahke- adliye doktoru Enver Karan ce- ki vatandaşlarımız en kısa bir çarpmış ve parçalamıştır Se,enln en orıı·inal -. om anını d'kk tl . b . zarı ı a erıne arz ve sıhha-

teklif ettiği ve bun~ projede : 
yer verildiği haber alınmıştır. e 

varlarla çevrili olduğundan hiç 
bir taraftan içerisi görülmüyordu. 

getiririm dediler. 

mesinde sorgusu yapıldıktan son- setli muayene ettikten sonra gö- zamanda uraya getirılmiş ola- Kazada şoför muavini Rodoslu So Telgraf'da oku1acaksıııı ti umumiye namına rica cde-

ra tevkıf edilmiştir. mülmesine izin vermiştir. caklardır. Ahmed ölmüştür. . I!~~-:;~:::~!!!!!!!!!!!!~:"!!!!!!!!!!!!~!!!!..,,...;~;:::;:;~!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!~~:::::::~::~.:.~::~ .... !!!!!!!!~!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!""'!!!!!!!!~~~~~~ rız. - - -- -~!!!!!!!!!!!!~!'!'!!!!!!:~~"O!!!!!!!!!!!!!!!!!!~'"!!!!'!!!!!!~ ........ ------· 
olsa anlaması icab ederdi. - Kız, ne o,nc var, ne istiyor -

sun? .. 
akşam sen de mi birşeyler çalıp 
oynamak ihtiyacındasın? 

de binle gözdesinin vücudüne a
yağiy le dokunuyordu . 

. Arzı Niyaz, huzura girip herşe
~ın hazır olduğunu haber verdi
gı zaman efendisi şu emri vrerdi : 

- Bu akşam Dilşad ile beraber 
y.emek yiyeceğim .. Ona göre ter 
tıp eyleyin .. 

Di!şada da seslenerek ; 
- Haydi git giyin ... 
Dedi. Dilşad; kanadı kırık bir 

k.umru gibi. olduğu yerden kalktı. 
tıı!unu giyerek tuvalet odasına 

Yuan: M. Sami KARAYEL 

geçti. 
Sultan Aziz; karşısında mat gü

zel, bahç~de yemek yiyordu. 
Padişah şımdiy c kadar hiç bir 

gözdesini karşı.ına alıp akşam ye 
meği yemc-mişti. Bu ah~am bütün 
tabiatlerini değiştirmiş bulunu
yordu. 
Köşkün Harem bahçesinde fıs

kıyeli mermer bir havuz vardı. Ol 
dukça geniş olan bu havuz. olduk 
ça güzel ve muhteşemdi. 
Bahçe~ her taraftan yüksek du-

Bahçeyi çevreleyen kesif kes -
tane agaçları adeta bir orman 
manzarası arzediyordu. 

Padişah; yemekten sonra; balı -
çede bulunan ışıkları tamamile 
söndiirttü. Mehtabın loş ve beyaz 
ışığı altında gözdesile başbaşa ha 
vuz başında oturuyordu. 

Sultan Aziz bir aralık gözdesine 

sordu: 
- Tambur varını? 
- Evet efendimiz .. Hatta, cura 

ve saz da var. 
- Eh ... getirsinler de şöyle bir 

alem eyliyelim ... 

- İrade efcndimizindir. 
Dilşad ayağa kalkıp bahçenin loş 

ışıklannı yararak barem kapısına 
doğru yollandı. 

Arzıniyaz, içcrde kapı ardında 
nöbet b«kliyordu. Bahçeyi o bile 
görcmu} ordu. Dilşadın kapıyı a
çıp içeri girdiğıni görünce ayağa 
kalktı ~c: 

- Efendimiz tambur, cura ve saz 
irade ederler. 

- Beki; zen git ben gitiririın ... 
Arzıniyaz. Dilşadı atlatmak is

tiyordu. Efendısi böyle bir şey is
tediği zaman muhakkak kendini 
çağırtırdı. Gorülüyordu ki; Padi
şah, kendisini çağırtmağa lüzum 
görmemişti. Bizzat Dilşadı gönde
~ip getirmesini irade etmişti. De
mek; bu gece yanına kimsecikleri 
sokmak istemiyordu. Gözdesile 
başbaşa kalmak arzusunda idi. 
Bu sebeblc; musiki aletlerini ben 
getiririm. Diyerek Dilşadı baştan 
atlatıp Padişahın huzuruna git -
mck ye bu vesile ile efendisinin 
dilediği bu geceki mahremiyeti 
biçimine getirip yırtmak lazımdı. 

Mat güzel, daha bu derece in -
celiklere akıl erdiremezdi. Maa
mafih; Padişahın onu yerinden 
kaldırıp aletleri kendisinin ge -
tirınesini ir de etmesinden ne de 

Ne ise; kurnaz Arzıniyaz; toy 
ve genç gözdeyi çalımına geti -
rerek: 

- Peki haydi kmm sen git ben 
getiririm. 

Diye başından savmıştı. Dilşad; 
ustasının bu sözleri üzerine ge -
risin geriye dönerek efendisinin 
yanına geldi. 

Mat güzel bu sorgu sualden de 
bir şeycikler anlamamıştı. 

Sultan Aziz her nekadar mat 
güzele fazla mütemayil idise de; 
eski gözdesi olan hazinl?darından 

da öyle kolay kolay vaz geçemez
di. Nitekim; onu hazinedarı yap

mış ve her gün gözü önünde bu
. lunduruyordu. Hazınedanna sev-

Sulta:n Azizi havuzun yan tara-
fında bulunan büyük bir salkım 1 gisinden başka; haddinden fazla -
ağacının altına konmuş geniş ve ' da emniyeti vardı. Üste de, hazi-
şahane bir 'cdirr boylu boyuna nedarı çok zeki, her şeye akıl er-
yaslanmı~tı. direbilecek dere>cede müşaviri idi. 

Dilşadın, elleri boş olarak dön- Sultan Azız; hazinedarının kur-
düğünü görünce sordu: nazlığını anladığı ha ide bozma -

- Kız aletler nPrede? dı ve ayakta duran Dil~ada. 

- Efendimiz, hazinedar kulu-
nuz getirecek ... 

Sultan Aziz; ustasının kurnaz
lığını sezmişti. Fakat belli etmi
yerek gözdesine: 

- Sen niye gidip almadın?. 
- Hazinedar kulunuz; efendi-

miz yalnız kalmasın sen git ben 

- Gel, yanıma uzan .. 

Biraz sonra; hazinedar, ellerin
de tambur, cura ve saz aletleri O• 

!arak bahçeye geldi. 

Sultan Aziz, ustasının zamiriJ1j 
bildiğini anlatmak için: 

- Usta; sana zalunet oldu. Ben 
D1lsadı gilnriPrmıst>m v,.ılfs..~: hn 

Hazinedar, efendisi tarafından 

çevirdiği fırıldağııı anla~ıldıgını 
hissetmişti. 

Fakat ne olursa olsun, ı~neline 
muvaffak olmuş. huzura girmiş 

ve bir söz kapısı açmaga v~sile 
ihzar etmiş bulunuyordu. 

Yoksa; Küçüksu sarayında ol -
duğu gibi sabahlara kadar uvku 
suz, zevksiz kapı e~iğinde ~in~k -
leyecekti. Efendisinı kızdırmada 

bircevab vermek Iazımdı. Hemen 
cevabı buldu ve iılt•tler dııl<le bo
yun eğerek· 

- Ekndımıze gönulcıeıı ve can 
dan baglılığım aşıkardır lki aya 
yakın hasreti şahaneleri!< muz _ 

taıib bulunuruz ... Zatı şahane • 
]erinin yalnız kalmamaları ıçin 

bendeniz getirdım. İrade buyuru 
!ursa; kulunuz da saz ve Cl!'a ı;:ı· 
larım. 

(Devamı var) 
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1 1 HARB TEHLiKESiNDEN SONRA 

Avrupa Devletleri Hazır
lık Y apmıyacaklar mı? 

Yataklı vagonlarını 
şiltesi altında 

Bir ftalyan diplematının 
karısı para kaçakçılığı 

cürmile yakalandı 
İtalya hududunda pek garip bir 

hadise olmuştur: 

HiKAYE 

HAPLAR 
Yazan: M A H M U O Y ES A R I 

- Başım, çok fena ağrıyor. dam girdi. Tabii, rahatım kaçmış
tı. İhtiyar adam, kompartımana 

girer girmez, sinirlerime dokun -
muştu. 

ağzına vurup susturmak istiyor • 
dum. Bu komJ?limanlarııı sonu, i· 
ki manaya da gelir, imalı şekilde 
yarı kapalı bir ilanı aşka bağlan· 

- Bende başağrısı ilacı var. Ve-

/ngiltere, müdafaa tetbirleri alıyor, 
sanki harb içinde bir devlet gibi .. 

İtalyan diplomatlarından biri
nin karısı olan Margiz Viale Go 
di di Godio, Modan'da tevkif o
lunmuş ve Romaya getirilmiştir. 

Margiz; İngilterenin meşhur 
sporcularından birinin kızıdır. 

Bir at yarışında hazır bulunmak 
için Brüksele gidiyordu. 

reyim mi? 

Genç kadın, elini alnına koy -
muş yüzüme bakıyordu; gözleri
ni yarı kapadı 

- Hakikaten başağrısı ilacı mı? 
Bu, tuhaf bir soruştu. 
Komodinin gözünden hap ku-Yeni gelen İngiliz gazetelerin

deki yazılardan, resimlerden an
laşılan şu oluyor ki İngilterede 
m\l<lafaa tertibatı almak üzere 
memleketin her yerinde girişi! -
miş ciddi bir gayret ve faaliyet var 
dır 

Birkaç haftadanberi Avrupa va
ziyetinin karışık olması, ortaya 
harb lakırdıları çıkması üzerine 
İngilterede müdafaa tedbirleri -
ne bir kat daha ehemmiyet veril
miş, bilhassa halkın zehirli gaz
lara karşı, havadan vukubulacak 
tayyare hücumlarına mukabil 
müdafaa ve muhafazası için çok 
şey !er yapilmağa başlamıştır. 

Bı ııunla beraber artık harb bah
si kı.pandığı malıimdur. Artık Av
rupada sulhu tehdid eden tehli -
)<elerin uzaklaştığı söylenmek -
tedir. Böyle olduğu halde İngil -
t rede bir kere başlanmış olan 
tecwirlere fasıla verilmiyerek mü 
dafaa tertibatının devam ettiği, 

l.nlkın muhafaza için yerler ka -
zıldığı, hulasa pek esaslı tertibat 

alındığ aınlaşılmaktadır. Bu su 
retle İngilizler girişmiş oldukları 
tecrübeye devam ederek neticeyi 
hesab etmek istiyorlar. Halka gaz 
maskeleri verilmekte, halk bun • 
!arı almak için gösterilen yerlere 
müracaat etmektedir. Bunlar hep 
fevkalade bir hal çıkarsa şimdi -
den hazır bulunmak için yapilan 
talim ve tecrübeler mahiyetinde -
dir. 

TAKSIM 
Sineması 

(Taksim eski TÜRK sineması) 

YARIN AKŞAM 
ram saat 9 da 

BÜYÜK GALA iLE 

Askeri noktadan müdafaa ter
ti~atının da nQ kadar ehemmi -
vetle devam ettiğini söylemeğe lü 
~um olmasa gerek. Tayyarelere 
karşı müdafaa toplarının son gün
lerde yerliyerine konduğu, Lond
ranın müdafaası için herşeyin dü
şünülerek tatbik edildiğini İngiliz 
gazetelerinin verdiği tafsilat gös
teriyor. 
Düşman tayyarelerine karşı 

müdafaa topları meselesi bundan 
birkaç ay evvel İngilterede vuku
bulan parlamento hadisesini ba
tırlatıyor. 

Bundan üç ay evvel İngiltere -
de ortalığı heyecana veren bir 
hadise olmuştu. İngilterede mü -
dafaa tertibatının eksikliği mü -

1 nakaşa edilmiş, meb'uslardan 
Sandis de tayyare hücumlarına 

karşı kullanilacak topların mak -
sada elverişli olmadığını iddia et
mişti. Bunun üzerine meb'us müd
diumumi tarafından çağırılarak 

malumatına müracaat edilmek is- 1 

tenmişti. Çünkü bu meb'usun söy 
!ediği sözler memleketin müda -
faasına taalluk ettiği cihetle bu 
husustaki kanunun bir maddesi
'le göre her kim olursa olsun e
dindiği malumatı aid olduğu ma
kama bildirmek mecburiyetinde 
idi. Fakat İngiliz millet meclisine 
mensub bir meb'usun öğrendiği 

malıimatı nereden aldığını söy -
lemek mecburiyetinde olmadığı 
meselesi yürütülmüştür. Meb'us 
Sandis İngilterenin eski bahriye, 
maliye ve harbiye nazırı olan Çor
çilin de damadıdır. Bu genç meb
us evvelce subaydı. Onun için me
sdfı müdafaa toplarının kafi ol
IT'ıdığını iddia ettiği zaman as -
kLrlikçe malumat sahibi olarak 
bunu salahiyetle iddia ettiği söy
lenildi. 

Memleketin müdafaasına taal
luk eden her meselede öğrenilen 
malumatın merciine bildirilmesi 
zaruri olduğuna göre meb'usa şu 

soruluyordu: 
- Topların kafi olmadığını ne

reden öğrendiniz?. 

mek bence mükün olamaz. Halbııkiı 
hükumetin ne gibi tedbirler al -

dığını bilmek için bir meb'usun ı 

(Devamı 7 inci sahifede) 

Gümrük memurları Margizin 
işgal ettiği yataklı vagon kum
partımanında, şiltenin altında bir 
milyon liret bulmuşlardır. 
Yabancı bir memlekete paraka 

çırmak cürmile ittiham olunan 
Margiz derhal bayılmış ve hasta
haneye nakline lüzum görülmüş
tür. 

Margizin zevci, gazetecilere va 
ki olan beyanatından, paraların 

karısına ait olmadığını ve Şile -
nin altına bir başkası tarafından 
konulmuş olması muhtemel bu -
lunduğunu söylemiştir. 

Bu hadise, Roma kibar alemin
de büyük bir heyecan ve teessür 
husule getirmiştir. 

tusunu çıkardım: 
- Hakikaten başağrısı iliıcı, bir 

tuhaf sordunuz? 

Genç kadın, gözlerini açmıştı; 

uzattığım kutudan bir hap aldı: 
- Yanlış bir ilaç olmasın da ... 

- Bayır. .. Hiç merak etmeyi -
niz. 

Genç kadın, hapı dilile ıslattık
tan sonra gözlerini yumarak yut
tu, yüzünü buruşturdu: 

- Soı•mamın sebebi var. Ben, 
birine bir muziblik ettim de ... 

Gülümsüyordu: 
- Eskişehirden İstanbula ge -

liyordum. Tren, yolun yarısında 
birdenbire hıncahınç doldu. Be -
nim oturduğum kompartımana, 
uzun boylu, zayıf, kıranta bir a-

r~ OFLiSLER SARAYI 

Amerika milyonerlerinden biri 
17 5 milyonluk servetini tahsis etti 

• 

_l'lÜFLISLER SAR~I NEDİR ?l 
Amerikalilar bir garabet daha 

gösterdi. Semaya yükselen bina
ları, muazzam asma köprüleri 
Holivud cennetini vücude geti -

ren Amerikalı dostlarımız dünya
nın hiç bir memleketinde eşi bu
lunmıyan bir müesseseye malik 
bulunuyorlar: 

Müflis milyonerlere mahsus 
yurd ... 

Hakiki bir saray ... Üniformalı 
hizmetçileri, iki kapıcısı var. Bü
tün bunlar, sarayda oturanlara 

fevkalade hürmet göstermiye, 
her isteklerini yerine getirmiye, 
emirlerini infaz etmeğe mecbur ... 

Sarayda ikamet edenlerin isim
lerini havi defteri karıştırdığım 

zaman hayretten kendimı alama

dım. Bunların birçoğu vaktile ki
bar aleminde, borsada ve ticaret 

sahasında tanınmış kimselerdi. E
sasen bu saraya kabul olunabil-

ı mek içın biricik şart, vaktile bü
yük bir servet sahibi olmak ve 
bunu kaybetmiş bulunmaktır ... 

. 
\·. 

viriyorlar, 

yorlardı. 

'. 

•. 
• 

gormemezlikten geli-

(Müflisler sarayı) nın masrafı 

Artür Freedman adlı bir milyar
der tarafından teberrü olunan bir 
milyon İngiliz lirasının (yedi mil
yon Türk lirası) faizi ile temin 
olunmaktadır. 

Bu teberrüün hikayesi fazla 
değerdedir. 

MÜFLİS MİLYONERLERE 
MAHSUS YURD 

Artür Freedman, senelerce ça
lıştıktan ve büyük bir servet ka
zandıktan sonra bu parayı nasLl 
sarfedeceğini düşündü. Hayatını 

refah ve saadet içinde geçirdikten 
sonra günün bırinde iflas eden, 
parasız ve kimsesiz kalan zengin
lerin feci vaziyeti aklına geldi. 

Ve vefatında bütün servetini 
müflis milyonerlere mahsus bir 
yurdun inşa ve idaresi için terk 
ve buraya yalnız, iflas etmiş mil
yonerlerin kabulünü vasiyet etti. 

Bu vasiyetnameyi okuyanlar 
gülmekten kendilerini alamamış -
!ardı. Koca sarayı dolduracak 
müflis milyonerler nereden bu -
lunacaktı? Müflis milyonerler so
kakları doldurmuyordu ya! ... 

(Devamı 7 inci sahifede) 

Başka kompartımanlarda yer 
bulabileceğini aklım kesse, kal -
kıp çıkacaktım. Epey yolumuz var. 
İster istemez, bu sıkıntıya katla -
nacağını. Gözlerimi kapadım, u
yumayı denedim, uyuyamadım. 

Yanıma bir kitab almı~tım, aç -

tım, okuyamadım. Uzun yolcu -
luklarda, insan, mcburen karşı 
sında. yanında oturanlarla ah -
bab oluyor. Yaşlı adam, benim yol 
arkada~lığımdan pek memnundu. 
Bana bakıyor, hafifçe sırıtıyordu. 
Onun sırıtması, hele arada baygın 
baygın bakması, sinirlerimi büs
bütün hırpalı::l)rdu. 

Bir ara, kulvara çıktım, dolaş
tım; tekrar uyumak, kitab oku -
mak istedim. Ne ~·aptımsa olma
dı. Dişimi sıkıp kazaya rizadan 
başka çare yok. 

Genç kadın, parmaklarını al -
nında gezdiriyor, yorgun, fakat 
tatlı bir sesle anlatıyordu: 

- Yol arkadaşım, baygın bay -
gın bakıp bir hayli sırıttıktan son 
ra, nihayet, bir kulpunu buldu, 
!1ıkırdı açtı. Bütün yolculuklarda 
olduğu gibi beylik konuşmalar ... 

- Nereye gidiyorsunuz? Nere -
den geliyorsunuz? 

Genç kadın, dudak bükt\1: 

- Bu beylik konuşmalar da bit 
ti. Yol arkadaşım cür'etini arttır

dı. Bana bir kompliman, bir komp 
liman ki sormayın. Methedilmek, 

kimin tarafından ve ne şekilde 
olursa olsun, insanın hoşuna gi
der, değil mi ? 

Genç kadın, yüzünü buruştur
muştu: 

- Hayır ... Bu adamın, her sö
zü, diken gibi batıyordu. O komp
limanları arttırdıkça, benim de 

sinirim artıyordu. Elimin tersile 

f PEK si:ıeması açıldığı zamandanberi en büyük muvaffakıyeti kazanan 

3 Ahbab Çavuşlar Eğleniyor 
TÜRKÇE '.:.ÖZLÜ KAHKAHA TUFANI 

mağa başladı. O, canım! dese, i• 
çimden; canın çıksın! diyordur!L 

O anda, gençliğime, güzelliği • 
me lanet ediyordum. 

Herif, susmak bılmiyordu. Kaf 
tarımı çattım, dinlemiyor görün
düm. Aaçık açık istiskal ettim, a· 
dam, oralı değil, pişkin ... 

Genç kadının yüzü, bu gülüıtl' 
seme ile aydınlanıvermişti: 

- Herifin ihtiyarlığı, imdadı · 
ma yetişti. Evet, ihtiyarlığı, beP1 

sıkıntıdan kurtardı. 

Trenın sarsıntısına fazla daya· 
namadı; yüzü soldu, gözleri ağıl 
ağır kapanıyor'! 

Şimdi uyudu, uyuyacak diye i· 
çin için seviniyordum. Fakat O· 

uyumamak için kendini zorlu • 
yor, şaşılacak bir tahammül gös· 
!eriyordu. Omuzları çöktü; yüzV 
büsbütün kırıştı. Sordum: 

- Hasta mısınız? 

- Evet, dedi. Birdenbire mü!• 
hiş bir başağrısı geldi. 

- Bende başağrısı hapları vsJ 
Takdim edeyim mi? 

- Lutfedersiniz. 
Hemen çantamı açtım, haplar 

çıkardım: 

- Bir çeyrek ara ile iki tane 8 

lırsınız; başağrınız geçer. 
- Çok teşekkür ederim. 

Yaşlı adam, verdiğim haplB1 

çeyrek saat ara ile aldı ve yarı~ 
saat sonra, gözleri mahmurland 

gözkapakları kendiliğinden dÜŞ 

tü. Başını, kanapenin kenarıP 
dayadı ve horııl horul uyumaf 
başladı. Onun horlaması, bana d 
ninni gibi geliyordu. Başım elif 
lenmişti. 

Genç kadın bir kahkaha kopa 
dı: 

AÇILIYOR j 
Meb'us buna karşı şöyle diyor

du: 
- Bunu söylemeğe mecbur de

ğilim. Sonra başka birşey öğren-

Bunlar şüphesiz, büyük ko -
naklarda oturuyorlardı. Birçok 
hizmetçileri, atları, arabaları ve 
otomobilleri vardı. Zengin olduk
ları zaman birçok kimselere yar

dım ettikleri, muavenette bulun
dukları da muhakkaktı. Fakat 
şimdi, meteliksiz kalınca, fakir dü 
şünce yüzlerine bakan, ufak bir 1 

yardımda bulunan olmuyordu. Es
ki dostlar da görünce başlarını çe-

l'tlveterı: 
Gördüğü rağbet üzeriae bir kaç gün daha temdit edilecektir. 

Mihiiıle Çcmberlayn • Dıl ıdier. Mussolini ve Hıtler mülakatı bütün teferrüatile. 

- Uy kus uzluk beni, adeta haS' 
eder. Yola çıkarken, yanıma u) 
ku haplarını almıştım. Adam: Jll 
şım ağrıyor; dediği zaman, ~ 
haplar aklıma geldi. Hemen vi! 
dim. Haydarpaşada trenden iti' 
ken, yol arkadaşım, hiıla mışil ıı1 

şıl uyuyo~du. 

Niye; yanlış bir ilaç olması' 
diye sorduğumu anladınız mı? 

E, son sistem sesli sinema 
makinelerile tec:1i2 edilen şeh. 
rıınızın EN RAHAT ve EN 

1 
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BÜYÜK sineması olan 

Taksim sineması 
mem eketimizin en yüksek si• 
nemaları .ırasında, batta onlar

dan daha ileride ol•caktır. 

il~ Gala programında: 
938 - 939 mevsiminin en yük. 

rnk filmlerinden 

ŞAHANE TANGO 
( Ta·ıyo Notturn) 

Mazurka 'yı temsil eden 

POLA NEGRl'nin 

kea Jhe h '" yüksek bir filmi 
Ayrıca: ECLAIR JOURNAL 

ve renk!i MICKEY MOUSE 
(Si ly Senfoni) WAL T DISNA Y 

Fiatlar: 
Locaiar : 250 • 150 kuruş 
L:iks ko:tuk : 50 

" Bırınci Koltuk ; 30 " 
ikinci kolt•ıklar: 2' .., " 
Telefo•,: 43191 

- Dalavere! 
Diyebilir? .. Dalavere bunun nesinde ve nere 

sinde? .. 

- Ben sana dalavere yapıyorum ... 
Diye bir kadın yabancı bir erkekle beraber ge
aşkdaşlık yaptığı koruda resmini çektirir, buna 
de: 
- Beni boşa!.. 

Diye bir mektub katıp gönderir mi? .. Dalavere 
böyle mi olur? .. Buna mı dalavere .. derler?. 

Refik, yazı odasının içinde bir aşağı, bir yukarı 
adabi asabi dolaşıyor, poyraza tutulmuş bir fırıldak 

1 
gibi bütün hızlılığile çalışan zihninin içinde hep bu 
mevzuu işleyor, bunları düşünüyor! Aradan bir haf-

1

1 ta .. on gün geçti hala Nadinin tesiri altında! n..,un: 

- Refik, bu işte sakın bır dalavere cımasııı!. 

Diyişini bir türlü aklından çkaramıyor, bu söz 
ve .. bu telkin beyninin içini bir kurt gibi kurcalay1p 

düşüncelerini tahrik ediyor; Fakat, 
- Dalavere ... 

Kelimesini kat'iyyen yerinde bulmuyor, Nadi-
ye: 

, - Çocuk ... 

ı . Diyor! B~ zfüin yorgu~l~ğu, :r:eni yeni ıztırab 
iillıı••••••••••••• vesılelerı yetışmıyormuş gıbı bu!!llnlerde Nimetle 

Edebi Roman 
No.125 

de arası hiç iyi değil. Adeta dargınlar! Nimette bir 
surat, bir surattır ... gidiyor!. Refikde de nefret bi

rikintilerinin tezahürü! Sebeb malum: Nimet Boğaz

daki eğlerıme sabahı konağa gelince daha kapıdan 

içeriye girer girmez, Gülizar kadına: 

- Refik uyuyor mu?. 

Diye sordu. Gülizar kadın bir saniye şaşaladı, 

Nimetin uykusuzluktan rengi solan yüzüne baktı: 

- Hayır efendim ... 

Dedi ve .. çekirdekten yetişen bir çerkez 
kurnazlığile sözlerinin arkasını getirdi: 

- Bu sabah çok erken çıktı. .. 

kalfa 

NımPt 1<aşlarını çattı ve .. Bu ııidişi begenmi en 

Yazanı 
Etem izzet 

sinirli bir eda ile: 
- Ne münasebet?. 

BENiCE 

Diye söylendi, yürüdü. Gülizar da kendisini ta-
kib etti: 

- Vallahi bilmem ki. .. 
- Giderken hiç birşey söylemedi mi?. 
- İşim var ... dedi. 
- Hepsi bukadar mı?. 
- Evet efendim .. o kadar! 
Nimet, 

- İş ... İş!. Bu kadar erken iş!. 
Diye mırildanarak kendi kendine düşündü, hiç 

sebeb bulamadı ve.. soyunmak için yatak odasına 

- Fırtınayı kolay savuşturduk!. 
Diye memnun, hatta, biraz da mağrur çekil" 

gitti. Fakat, bunun pek sudan bir teselli olduğu çı 
çabuk meydana çıktı ve ... Daha Nimet yatağa gıl 
de uyumadan Refik, konağın kapısını çaldı. Güil! 
bu sefer de kapıya koştu, yalanı meydana çık.ıllı 
sın .. diye, hemen Refiği etekledi: 

- Beyefendimiz.. hanımefendi sizi sorduiııl 
Sabahleyin çok erken bir iş için çıktığınızı söy!edil 

Dedi. Refik, güldü: 
- Ya .. Ya .. kalfa. Bir arkadaşım Avrupaya ~ 

diyordu. İstasyonda bulundum. 
Diyerek kalfanın yalanını tamamladı, yukarı~ 

,ıktı doğru kendi odasına. Maamafih, ayak sesler• 
duyan Nimet de, bir hissikablelvuku. un tesiriie ~ 
tcreddüd etmeden yatağından çıktı, hemen Refi/ 
yanına gitti! 

Bu karşılaşma hazindir! Refik odasına girer ıP 
mez perişan, yorgun, bitik bir halde bir koltuğun 
zerine oturmuş başı hemen kolunun üzerine düşrııiı' 
tü. Saçları dağınık! Yüzü içki, uykusuzluk, yeis ' 
ıztırabdan rengini kaybetmiş! Ceketinin yakası ~ 

"' tarafa kaymış, pantolonu tozlanmış, kıravatı ge•· 
miş bir halde idi! Nimet bu perişan manzarayı g 
rür görmez, kendi perişanlığını derhal unuttu 
oda kapısını siddetle çarparak: 
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1 SON HADİSELER ARASINDA 1 -
Amerikalılar ve Avrupa! .. ı___;;;;;.._ ___ .A <§ K 
Çekoslovakya' nın bu ünkü hali Temizlik ~ ? hamamla 

KADONO 
karşısında amerıkalılar ··ı .. 1 .. ~~~~~~~~ o cu urse 

Düşüncelerinden Değişiklik Yapmak Mİııeüerin 
Lüzumunu Hissediyorlar mı 7 temizliği 

Amerikalıların Avrupada olup 
biten işlere karşı aldıkları, ala _ 
cakları vaziyet nedir, ne olacak? 

Son haftaların vukuatı Ameri
kalıları büsbütün seyirci bırak _ 
mış olmadı. Bilakis Amerika dev
let reisi Avrupa sulhunu korumak 
maksadile büyük teşebbüslere geç 
ti. Bu da gösteriyor ki dünyanın 
bugünkü vaziyetinde Amerikanın 
uzaktan seyirci kalmasına imkan 
görülememektedir. Gitgide bu da
ha ziyade anlaşılacaktır. 

Amerika matbuatı Çekoslovak
ya meselesinde Avrupaya karşı 
dargın bir vaziyeet almıştır. Çekos
lovakyanın kendi haline yapyal
nız bırakıldığını söyliyen Ameri
ka matbuatı netice itibarile Avru
palıları şimdiye kadar tenkid et
mekten geri kalmamıştır. Münih
te dörtler arasında kararlaştırı _ 
lan esaslarada ise Amerika hüku
metinin hiçbir suretle müdahalesi 
ve tesiri olmadığını Amerikalılar 
şimdi her vesile ile tekrar ediy~r
lar. Münihte kararlaştırılan şey
lerde Amerikanın hiçbir mes'uli
yeti olmadığı tekrar edilerek yine 
her vakitki gibi Avrupa işlerine 
karşı seyirci vaziyetinin muh -
!azası lüzumunda ısrar edilme~ _ 
tedir. 

Diğer taraftan Amerika mat -
buatı da şu fikirde bulunuyor: 

İngiliz ve Alman hükumet re -
islerinin Münihte görüştükten 

sonra neşrettikleri tebliğ ve İn -

viye ediyor, ondan sonra da ştiyle 
diyor: Ne Fransız, ne İngiliz baş
vekilleri, ne de onların memleket
leri zannetmesinler ki Münihte 
konuşulan şey bir anlaşmadır ve 

d. N. Çeml>lrıayn ve 8, Kuzveıo 
giliz Başvekilinin vukubulan be- ' Avrupada kat'i ve devamlı bir 
yanatı tamamile İngiltere ve Al- sulhun esasları kurulmuştur. Va-
manya arasında daimi bir sulhun ziyeti olduğu gibi görerek dev -
muhafazası için aktedilmiş bir mu - !et adamları olmak itibarile İngi-
ahede mahiyetindedir. İngiltere !iz ve Fransız Başvekilleri şunu 

ile Almanya arasında iki taraflı da tasdik etmelidirler ki bu ken-
olarak vücude gelmiş olan bu an- dileri için bir mağlubiyet olmuş-

y · ı laşma ise Münihte kararlaştırı - tur. Gerek kendileri için ve gerek enı ge en gazetelerin verdig-i 
al - lan meseleyi ikinci dereceye in- temsil ettikleri ve bunun hesab m umattan anlaşılıyor ki Ame-

rıka mehafili şunu anlatmak isti- dirmektedir. Yani Münihte varıl- edilemiyen neticelerinı kabul e-
yor; mış olan asıl netice İngiliz - Al- denler için ... İşte Fransız ve İn -

Amerikalı meslektaşlarımızdan 
birisi, dünyanın en temiz milleti 
hangisi olduğunu araştırmak ve 
dünyada mevcut hamamların bir 
istatistiğini yapmıştır. 

Amerikalı meslektaşımıza gö
re dünyanın en temiz milleti A
merikalılardır. Çünkü Amerika
da 1,000 nüfus için 35 hamam var 
dır. Sonra, 31 hamamla İngiltere, 
26 hamamll Almanya geliyor. İs
viçre, Danmiarka ve Holanda da 
1,000 e 20 hamam, Belçikada 18, 
Fransada 14, Japonyada 12, Çek
oslovakyada 10, Norveçte 8, Ma
caristan ve İtalyada 6 ; Polonya
da, İspan"" ve Portekizde 4, Ru
manyada 2, Yugoslavyada 1 ha
mam vardr. Sovyet Rusyada 10 
bin ki~iye bir banyo isabet etmek 
tedir. 

Bir insan 
70 senede 
ne ,qer? .• 

Bir sene evvel neşrolunan bir 
istatistiğe göre 70 yaşında bir İn
giliz, bu müddet zarfında 20 sı

ğır. 20 ton ekmek, 9 ton et, 2 ton 
tavuk vesair kümes hayvanları, 

10 ton sebze ve meyve, 12,000 de 
yumurta yemektedir. 

• 

man anlaşmasıdır. giliz Başvekillerinin sulhu koru-- Münih toplantısı Sinyör Mu-
ti · · Baltimurda çıkan Sun gazetesi- mak için samimi kanaatle hare -so nının ll'\Üdahale ve teşebbüsü . 

11 1 nin bu itibarla olan ~riyatı az ket ettiklerinden dolayı kendile-e o muştur. Yoksa Amerika ---, 
c h manalı değildir. Bu gazete evvela rini takdir eden Amerikalı gaze -

Bütün bunların ağırlığı, bir ada
mın vasati ağırlığından 1,300 de
fa fazladır. -Emin önü halkevinde 

kurs 1ar 

' ivian Romans, yeni bir film çevirdi. Bu yıldız 
her f imde mevzuu o kadar kuvvetle kavrayor ki re
jisörlı r yetişmjş yıldızlar arasında bu kadar zeki bir 

kadının nadir bulunduğunu söylüyorlar. V. Romans'ın 
çe,·irdiği yeni filmin adı •AŞK KADINJ. dır. Bu film· 
de yıld ız ayanı hayreİ bir muvaffakıyet göstermiştir. -':'m urreisinin Hitlere gönder _ 

ld ğ Ingi!iz ve Fransız Başvekillerini tenin ilave ettiği bu oluyor. mış 0 u u telgraf üzerine değı·ı. 
::==;;..=;;.;;;;.,;;,;;,;~~~~,:,.,~sam~~imı!" ~k~a~n~a!at~l!er~i~n~d!en~d~o~l!ay~ı~ta~k Yine Amerikalı Evenıng Star ga- , 

Ş 
zetesi de Çekoslovakyanın feda e-

Enıinönü Halkevinden: 
Ev.imizde fraı1sızca ve almanca 

kursları bu sene de birinciteşrin 
içinde açılacaktır. Kurslara de
vam parasızdır. Kayıd muamele
si birinciteşrinin 15 ine kadar 
h<!rgün saat (14) den {18) e ka
dar Cağaloğlunda büromuzda ya
pılır. Kayıd olacakların ıkişer ve
sika fotografı getirmesi ve alman
caya yazılanların 17 /10/938 pa: 
zartesi, fransızcaya yazılanların 

18/10/938 salı günü saat (15) de 
dershanelerinde bulunm.aları ilan 

LORETT A YUNG 
a mp a nya ziyaretlerı·,ı· ~:~::şv~l~~~rk:,şısında şunu ya-

T ~ Çckoslovakyanın feda edilmek 

k mecburiyetini tarih bir fe!fıket o-
C e en h d !arak kaydedecektir. Yeni bir har ' ovar a . • bin önüne geçmek zarureti düşü-

nüllerek bu yapıldı. Eğer harb ol-

Son yılların şahane yıldızı 
ve bir iki hadise .. 

BO bin Ingiliz lirası yiyen 

H 1 ki saydı yeniden milyonlarca haya-

ı rsı z 1 a mahkum oJdu !. ~~ :~~:~c~~~r:::~s~us~i:~~l~t~ 
manların bulunduğu yerlerin Al- Saadet arıyan ylldızın başından geçen macera 
manyaya verilmesi esasını kabul Holyvut bir garabet diyarıdır. 

(J~(l- ' ~~~~(~D~e~v~a~Tn,;;;;,ı~7~i~n~cı~·~s~a~h~if~e=d=e;)~;.,.o=l=u=n=u=r=.~~~~~~~==~~~~=B=ir~a=r=tist=·=i=n=,=h=a=k=i=k=i=b=i=r=y=ı=ld~ız~a=d~-
dolunması için mutlaka gaarbet 
göstermesi lazımdır. (Karol Lom
bar) çok garip, (Greta Garbo) 
çok esrarengiz bir kadın olduk
ları gibi (Con Grafor), tuvakt
leri en çok taklıt olunan kadın-

mın maceral(Jrl 
H e.ftada 100 İngiliz lirası ka

zanmak az şey değildir. İş-

• • 

. te Londra gazeteleri böyle · 
hır adamın mecerasile meşgul o
luyorlar. Haftada böyle bir ka -
zancı olan_ Con Ri t ismindeki bir 
a~amın guzel bir konağı, bir çift
lıgı bır otomobili de varını 
Geçe-ı gün bu adam Jond~ada 

ceza mahkemesi tarafından on se
kiz ay hapse mahkum edilmiştir. 
Con Merit hırsızlık etmiş diye 
mahkum oluyor. 

__ Londrah gazetelerin yazdığına 
gore Merıt elektrik işlerinde ça
lışarak çok para kazanmakta idi. 
Haftada_ böyle yüz İngiliz lirası 
kazandıgına göı·e İngilterede baş
vekıldeıı zıyade ücret alıyor de -
mektır. Harbdcn sonra ke d .. . n ısıne 

30,000 Ingiliz lirası miras kalan 
Con l\1erit bu parayı şampanya 
zı.vafetlerile, tanıdıklarını dave· 

ederek yemiş, bıtirmi•tir C 
-:ı: • on 

Merit artık sahneden çekilmek 
mecburiyetinde kalan ihtiyar ar
tistlere yardım için tesis edilen 
cemiyetin de yardımcılarındandı. 
Onun için onun adı bu artistler 
tarafından hep teşekkürle söylen
mektedir. 

. Fakat nihayet bir gün buservet 
bümış, tükenmi!ı, artık Con Merit 
kımseye ziyafet çekecek halde ol
madığı gibi bütün o eski dostlar 
da kendisini bırakıp savuşmuşlar, 
artık onu aı·amaz olmuşlardır. 
Serveti ve kazancı tükenen Con 
Merıt bugiın cebinde para dene-

cek hiçb'lr şeyi kalmamış bir adam ı 

dır. 1 
Kendisile görüşen bir gazete -

ciye şöyle diyor: 

- Benim başıma gelen şey pek 
müthişt:r. Hemen hiç kimsenin 
başına gelmiyen birşeydir. Fakat 

ben esasen cinayet işler bir adam 
değilim. Yalnız çok içki içiyorum. 
İçki ile ne yaptımsa yapmışım. 

Bir zamanlar eline geçen miras 
sayesinde çok zengin olan, ayni 
zamanda çalışarak haftada 100 
İngiliz lirası kazanç temin edebi-

( Deva11tı 7 inci sahifede) 

ı a u SU L ~N CEVAB iNi VEREBiLİR MISiN~Z? 
CANLARIN• 
EDENLER 

....................................................... 1. 
t-ARP.YA FEDA IEğlenmek ve zevk için 

VE .• U'fKU • • k/ d 
YUZÜ 

mı sır er e 
NEDtR E 1 L "'· L Y EN / / ? 
A R T 1 s TL ER ça ışı.qor ar ... 

Beyaz maske;er a;rındaki fac:a kahramanları 
Seher vaktinden beri mavi bü

luzlu ameleler çalışıyorlar, bü
yük çadırları kurmaya uğraşıyor 
!ar. Çekiç sadaları, vahşi hayvan
ların ulumalarına karışıyor. Ço -
cuklar, demir kafeslerin etrafın
da dolaşıyorlar. Nihayet akşam o
luyor. Fenerler, elcktrık lümba
!arı yanıyor. Halk içeri giriyor. 
Oturacak boş yer kalmıyor. Mu
zika çalıyor, soytarılar, takla pta -ata meydana çıkıyorlar. Sonra at 

Korkulu nı:mara.ar iıçüncıı panda kalır 

yapıyor. Seyircileri heyecan içe- arasında süzülüyor, gidiyor ... 

• 

!ar, türlü türlü hünerler yapıyor
lar. Takdir, alkış sesleri yükseli
yor. Nihayet sıra asıl •yıldız• a, 
Matmazel Harrisona geliyor. Ça
dırın tavanına asılı trapezde hü
nerler yapacak. Güzel kız alkış

lar arasında meydana çıkıyor. Ü

zerinde sırma işlemeli bir harma
niye var. Tam ortaya gelince bu
nu bırakıyor. Beyaz ipek mayo
su altından mütenasip vücudü gö 
runuyor. İp salıncağa sarılıyor. 
Çadırın en yüksek yerine çıkı -
yor. Bin türlü tehlikeli hünerler risindP. bırakıyor. Sonra alkışlar , (Deı•amı 7 inci salıi(ede) 

lardandır. Lorctta Yııng da "'vda 
!arından en çok bahsedilen bir yıl 
dızdır. 

Her film çevirdikçe mutlaka 
bartoııeri He. sc,·i~liği, ev lr-n<'ceği 

il iddıa olunur. O, bunları rrdded<>r, 
aslı olmadığını söylrr. Fakut kiın 
S<'yi inandıramaz. Çün~ü parto
nerleri dünyanın en güzel arlist-
lcridir. 

Bir zanıaıılor, Klark Gable, •u.ı 
ra Spcııct'r Tracy·ye gönül vcr
digi SÖ)· lvııdı. Fakat, Roııald Kol
nınn. Fcrbuııks Jünior, Rişar Bar 
t('lınes, Rnbcr Tay1or, gibi sevda 
fil n IC'ri çevırcn artistlerle de oy 
nadı . 

Rober Teylor, stüdyoya gl'lir 
g:t ·lnH'7., hutün kadınların dikkat 
nazarını üzerine çekmişti. (Dört 
kadın saadc•t arıyor!) filmini çe
vırdıği zaman partoncrleri Kons
tan• B<'nrt, Sımone Simon ve Lo
retta Yung idi. Srnaryoya göre 
Loretta ile dansedccck ve kendi
ni sevdirmeye çalışacaktı. 

Muvaffak olduktan sonra zen
gin bir kadınla evlenmek için ken 
di•ini terkedecekti. Nihayet, ka
dın da ümitsizlikten kendini öl
dürecekti. 

Bu, Joretta için çok guzel bir 
roldü. Fakat, ilk sahn<'ler çevrilir 
ken, Loretta'nın çok müt<>cssir ol
duğu, rolünü ciddi tc!iıkki ettiği 

ve Taylara kar~ı derin derin içini 
çektiği görüldü. 

Bu, gazeteleı-c aksetti. Loretta-

Loretta Yung 
nın Tcylor'la cvlcıu·cC"gi ıi:ın o· 
luııdu. 

Loretıa bu ıkılıkodular:ı t<·v .ıp 

verrniyordu. F:ıkat fl 1llgl g-l.ııd . n 
gune soluyordu. D~ün1n nıat1zun 

duruyor ve hiç bir kim'c ile ko
nuşmuyo rdu. Fılm çc' rilip b(tlık 
ten sonra iki küçük vf> kimscsı~ 

kızı evlatlık ald . ğı, "" _ ıı la u~ a
lan maya ba>l~dığı göruldü. 

SERVET YOLU 

Dedi ve kodular dcv"m c•ck~lur 
sun, genç artist mcslPgınd(' yük
selmeye ça1ı~ıyordu. Facia rolleri 
nı bıraktı, komediye geçti. Sonra 
fanteii filmler çcvırnıcye başla-
dı. . 

(Haçlılar), (Şanghay) filmin
den sonra (Satılık k:ılırnman), 

(Sevda arayan dört kadın), (Bir 
grnç kız) filmlerinde oynadı, ve 
büyük bir şöhret kazandı. 

(Devamı 1 ıacı sahifede) 
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' LORETTA 
YUN G 

' ' Köy muhtarları 
(1 inci sahifeden devam) 

tarla, hayvan veya mal kirası, a
lım satımı yiizünden doğan para 
ilıtiliifları olduğunu meydana çı
karmıştır. 

lngiliz kabinesi itimad sdecek mi? 3 Perdeı i k 
{Birinci ••hileden ananı) Kome 1• kısa bir müdahalede bulunarak Münihden sonra Çemberlayne gönde-

Evvela kavga s0nra 
yaralama 

Samatyada Alipaıja caddesinde 
oturan seyyar karpuzcu Sadık oğ 
lu Hüseyin bir para meselesinden 
çıkan kavga neticesinde balıkçı 

Yaşarı sustalı çakı ile omuzundan 
yaralamıştır. Yaşar hastahaneye 
kaldırılarak tedavi altına alınmış 
Hüseyin yakalanarak tahkikata 
başlanmıştır. 

Evleri dar gelmit 
cami avlusunda 
tamamlamıtlar 
Dün Yenicami avlusunda bir 

yaralama hadisesi olmuş, bir a
dam kıskançlık yüzünden çıkan 
kavga neticesinde metresini ya
ralanmıştır. 

Seyyar koltukçuluk yapan 
Dursun isminde biri bir müd -
detten beri Hatice isminde bir ka 
dm ile beraber yaşamaktadır. İlk 
zamanlarda çok iyi geçinen Dur
sun ile Hatice son günlerde bi -
ribirini kıskanmaya ve bu yüzden 
sık sık kavga etmiye başlamış -
lardır. Dün sabah ta evde kavga 
ederek ayrılan Dursun ile Hati
ce Yenicami avlusunda karşılaş
mışlar ve kavgaya tutuşmuşlar

dır. Kavga büyümüş ve Dursun e
line geçirdiği kürekle Haticeyi ba 
§ından yaralamıştır. 

Ani alarak kıırşısına 

çıkmış 
Taksimde Sıraserviler caddesin 

de 62 numaralı evde oturan Na
suhl Yaruğin idaresindeki 4/3 nu
maralı hususi otomobil Beyoğlun 
dan geçerken ani olarak karşısı
na çıkan Aleksandra isminde bir 
kadına çarparak ayağından yara
lamıştır. 

Başı dönmüş 
Kasımpaşada Küçükpiyale cad 

desinde oturan Remziye isminde 
bir kadın Fatihten geçerken başı 
dönerek yere düşmüştür. Başın
dan yaralanan Remziye Haseki 
hastahanesine kaldırılarak tedavi 
altına alınmıştır. 

Bir kanıyen 3 yaşında 
bir kızı çiğnedi 

Şoför Ahmedin idaresindeki 
4278 numaralı kamyon, Kum.ka
pıdan geçmekte ıkcn 3 yaşında A
gavni isminde bir kıza çarparak 
yüzünden ve bacağından yarala
mıştır. 

Tramvay çarptı 
Vatman Hüseynin idaresindeki 

4 numaralı tramvay Etyemezden 
geçmekte iken Samatyada otu -
ran 70 yaşlarında Adile çarparak 
muhtelif yerlerinden yaralamış -
tır. 

KURTULUŞ 
(1 inci sahifeden devam) 

ye reisi Muhiddin Üstündağ tam 
saat 10 da kıtaatı ve mektebleri 
teftiş etmişlerdir. 

Biraz sonra limanımızdaki bü
tün vapurlar bayramı kutlulamak 
üzere düdüklerini çalmağa başla

mışlar, bütün nakil v ası talan, 
kıtaat ve mektebler de bir daki-

ka ihtiram vaziyetinde durarak 
bizi bu büyük güne kavuşturan 

aziz şehidlerin hatırasını anmış -
hırdır. 

Sultanahmed meydanında top
lanan mekteb ve birlikler tam 
saat on buçukta tramvay cadde -
sıni takiben Taksime hareket et-

Kaçırılmaz fırsat 
Beyoğlu Dördüncıi Sulh Hukuk 

mahkemesinden: 
Beyoğlu Dördüncü Sulh Hu -

kuk Mahkemesi tarafından (11 
Birin~ıte~rin 938 salı günü) E
minönü vakınında Çiçekpazarında 

Camc1 Sıyon Biraderlerın işgal et
mekte oldukları 822 metre .murab
b•ı m•·sahasıııdakı 22/1 ve 36/38 nu
marnlarıııı havi mağaza ve depola
rın yedı hissede bir hissesi, 

• Ve Galatada Müeyyet zade ma-
halksının Yüksekkaldırım cadde
sinde altınna iki dükkanı bulunan 
679 ,.c 683 kiıgü· 681 numaralı apar
tımanııı yedıde bir hı>-sesı: 

11 Birinriteşriıı 938 Salı Günü 
Saat 10 da 

Mu1'"1ycdc ile satılacaktır. Sayın is
kklikrın ayni gün ve saatte Beyoğ
lu Dördüncü Sulh Hukuk Mahke
mesındc bulunmaları ve fazla taf
sıliıt almak isteyenlerin gerek mez
kür mahkemeye ve gerek İstanbul
ria Katırcıoğlu hanında Jiıl Blu
nwntala muracaatları ili'ın olunur. 

mişlerdir. 

Başta askeri kıt'alar, mektebler, 
esnaf cemiyetleri ve halkın iştira
kile terekküb eden alay saat 11,5 e 
doğru Taksime vasi! olmuştur. 

Burada hazırlanmış olan· tribün
de; şehrimizde bulunan saylavlar
la, Vali ve Belediye reisi Muhid
din stündağ, Şehir Meclisi aza -
!arı, askeri erkan, adliye ve mül
kiye rüesası, Üniversite ve maarif 

erkanı ile matbuat mümesı;illerı 

Parti başkanları, hayir ve esnaf 
cemiyetleri reisleri yer almış -
!ardır. 

Alay abidenm önüne gelince 
evvela bayrak çekme merasimi 
yapılmıştır. 

Bu sırada mızıka istıklal marşı 
çalmış, marş meydanı dolduran 
binlerce kişi tarafından hiirmetle 
ayakta dinlenmiştır. 

Ba)Tak çekme törenini mutca
kıb abideye, Belediye tarafından 
bir çelenk konmuştur. Bundan 
sonra gençlik namına ve Belediye 
adına nutuklar söylenmiştir. Bu 
nutukları, alayın ·şeref tribünü. 
önünden geçişi takib etmiştir. 

ÖGLEDEN SONRAKİ MERASİM 
Bugün saat 16 da Belediye, şe

hir meclisi azalarından ve cemi
yetler mümessillerinden. Parti 
başkanlanndan seçilen birer he -
yet İstanbul merkc;z kumandan -
lığına giderek halkın ordumuza 
olan ~ükranını arzedecektir. 

• GECE 
Bu gece; Taksim meydanında 

şehır bandosu tarafından milli par
çalar çalınacaktır. 

Sa•t 20,30 da kahraman ordu
muz şerefine Perapalasta muh -
teşem bir ziyafet verikcektir. 

Butün İstanbul Halkevlerinde 
guzel müsamereler ve temsiller 
verilecektir. 

Y ük sek lktlsad ve 
Direl(törlüğünden: 

Ticaret Mektebi 

Mektcbımızın ticaret lisesi ve O ·ta Ticaret kısımları 7 /10/938 cuma 
&Jbalıı saat 8,30 da 938-939 ders yılı tedrisatına başlıyacaktır. •7218• 

(5 inci sahifeden devam) 
İMPARATORİÇE ŞEMSİYESİ 
(Süveyş) filmi çevrileceği za

man İmparatoriçe Öjeniyi temsil 
edecek bir sanatkar aranıyordu. 
Vaktilc Fransada bu rolü yalnız 
bir kadın hakkiyle oynuyordu: 
Süzan Biyanşiti. .. 

Nihayet, Loretta'yı muva!ık 

gördüler. Ve çok iyi yaptılar. Çün 
kü İmparatoriçeyi temsil edecek 
ondari daha muvabk bir Ameri
kan artisti bulmanın imkaru yok 
tu. 

Lafayet'in ahfadından bir ka
dın, büyiik bir kıskançlıkla mu
hafaza ettiği kıymetli birşeyi Lo
retta'ya hediye etti : İmparatori
çe Öjeninin Süveyş kanalının kü
şat resmine gittiği zaman beraber 
götürdüğü şemsiye ... 

Beyaz taftadan yapılan bu şem 
siyenin ismi (Margiz) dir. Sapı fil 
dişinden ve i~lemelidir. İkiye kat 
!anır. Saray müteahhitlerinden 
meşhur urniyenin imzasını taşı

malrtatiır. Altın işlemeli ve firuze 
taşlarla süslüdür. 

İmparatoriçe, 1869 da Süveyşe 
gitmezden evvel bu şemsiyeyi 

yaptırmıştı. Avdetinde, veliahdin 
müşavirlerinden Kont Moris Her
risona hediye etti. O gün, (14 Ey
lfil 1870) Cümhuriyet ilan olun
muştu. İmparatoriçenin Tüileri sa 
rayından ayrılması liızımgeliyor

du. Kont Herisona: 
- Şerefli gürilerin hiıtıra...ı o

larak birşey alınız ... 
Dedi. Kont ta, eline geçen bu 

şemsiyeyi aldı. 

Şemsiye bilahara, Madam Val
ter'in eline geçti. Çok beğendiği, 
takdir ettiği Loretta'nın İmpara
toriçe rolünü oynayacağını gaze
telerde okuyunca kendisine hcdı
ye etti. 

Sahte pasaportlu 
Alman Yahudileri 

İşte bu yeni karara göre köy -
!illerin bu kabil davaları kendi 
köylerinde hallolunacaktır. 

Bu davalara muhakemeler ye
:l'ine cköy encümenleri> bakacak
tır. 

cKöy encümenleri> nin bu hu
suslarda vereceği kararlar kat't 
olacak ve temyiz edilemiyecek -
tir ve hükümler derhal yerine 
getirilecektir. 

cKöy encümenleri• nin baka -
bileceği davalar şunlardır: 

10 liraya kadar ödünç para iş

leri. 
15 liraya kadar olan alım ve sa

tım, icar ve isticar, ücret ve saire
den doğan alacak davaları. 

Encümen; 10 liradan 50 liraya 
kadar olan ödünç para davalarile 
10 liradan fazla olan alım ve sa
nım ücreti ve saireden doğan a
lacak davalarında her iki tarafı 

evvela uzlaştırmıya çalışmaktır. 

Uzlaşmazlarsa ve hakeme her iki 
taraf da razı olursa bu son 2 dava 
hakkında verilecek kararlar da 
kat'i bir hükmü ifade edecektır. 

50 liradan fazla olan davaları da 
encümen .hakem• sıfatile göre -
bilecektir. Diğer taraftan davar
ları kasden öldürenler, ağıl ve çit 
duvarlarını bozanlar, bekçi ve 
hayvan kulübelerini tahrib eden
ler de arazi hudud işaretlerini kal
dıranlar da encümen kararile 
mahküm edilebileceklerdir. .En
cümen. şahidleri de dinliyebile -
cektir. İsterse şahide kitaba el 
bastırarak yemin de verilecektir. 

<Encümen• çağlrdığı halde gel
miyen maznunların mazereti vaı·

sa tıpkı muhakemelerdt' olduğu 

gibi celse başka bir güne talık o
lunacaktır. 

Dava. ayrı ayrı köylerde oturan 
köylüler arasında olursa davacı 

kendisınden dava ettiği şahsm bu
lunduğu köy encümenine veya 
mahkemeye gidecektir. 

Merkezi Viyanada olduğu anla- Köy encümenlerinde görıilecek 
şılan ve sahte pasaportla memle- davalarda pul, harç ve saire a-
ketimize Yahudı kaçıran bır şe- lınmıyacaktır. 
beke meydana çıkanlmıştır. Encümenlerin bakacakları da -
Almanyanın milli hududları valar; muntazam bir deftere kay

dahiline girmiş olan Viyanadan dolunacak ve imzalanacaktır. Bu 
harice çıkacak hiçbir Museviye yeni kararın tatbikına; köyleri -
vize verilmediği halde bazı Mu- mizde mühim ve canlı bir kalkın-
sevilerin vizelerle buraya gelmesi ma teminedecck olan diğer mühim 
polisin nazarı dikkatini celbet - mukarreratla beraber geçilecek-

miştir. Bunun üzerine yapılan tah- _tı_«_. -.,,..--....,..,....., _____ _ 

kikatta pasaportlardaki vizelerın İstanbul 4 üncu İcra Memurlu-
sahte olduğu anlaşılmıştır. ğundan: 

Viyana konsolosumuzun imzası Kadıköyünde Çavuşbaşı so-
ile miihrıı sahtekarlar tarafından kağmda 4 •ayılı hanede mukim 
muvaffakiyetle taklid olunmuş - iken ikametgahı meçhul bulunan 
tur. Agya Gündükyana' Todor Neapoli-

Maamafih buraya gelen Musc- talti'nin zimmetinizde alacaklı olan 
vilerin sahtekarlıktan haberdar o-I . 4 72 lira 56 kuruşun temini için İs-
madıkları; bu pasaportları bır tanbul 2 nci ticaret mahkemesinin 
acentadan yüksek ücretle aldık- 14/Mart/9J8 günlü ve 38/52 sa}'llı 
!arı anlaşılmıştır. haczi ihtiyati karan üzerine Kadı-

Ezcümle Hüzo ismindeki bir 
Musevi; • 

- Ben bu pasaportu 1200 lira 
mukabilinde elde ettim. Fakat 
sahte olduğunu bilmiyordum! 

Demiştir. 

Müddeiumumilik bu hadiseyi 
tahkık etmektedir. 

köyünde Çavuşbaşı sokağında 3, 5, 
7• No.Jı ile merkum gayri menkul
deki hisseniz üzerine haciz ve me
rıedilmiş ve bu borcunuz hakkında 
24/mart/938 tarihinde icra takip ta
lebınde bulunularak tarafınıza teb
liği ıcap eden ödeme emri mahalli 
ikametinizin meçhul olduğundan 

1--------- -----1bahislt' bila teblığ iade edilmiş ve 

(Dış politikadan devam) ---4·--
Başvekilın siyasetini tenkid et -
mekten çekinmişlerdir. Fakat 
harb tehlikesinin hatırası hafıza-
!ardan silindikçe, Çemberlayn'in 
İtalya ve Almanya önünde ric'at 
siyasetine karşı bir reaksiyon hu
sule gelmesi beklenir. Fransız ka
binesinin vaziyetim temelinden 
sarsmak istidadında bir reaksi -

İstanbul icra hakimliği tarafından 
ödeme emrinin 20 gün müddetle i
lanen tebliğine karar verilmiş ol
makla bu hususta kanuni bir itira
zınız olduğu takdırde bu müddet i
çinde daırernizin 38/1099 sayılı dos
yası üzerine müracaatla bildirme
niz ve mal beyanı vermeniz ve 
borcu ödemeniz liızımdır. Müd
detinde mal beyanı vermez ve 
bu borca kanuni bir itira:zda bulun-

rilmiş olan muhtelif tebrik mesajlarını ve bu meyanda bilhassa Spak (1 inci sahifeden de, am) 
ve Moıtanın telgraflarını okumuştur. olmadığını görmuş. o da komşu-

Müzakerat, bugün devanı edecektir. sunun arkasından kurakola koş-

Londra 6 (A.A.)- Harbi)·c Nezareti, buhran esna.ında silah al- muştw·. Ayni sırada bulunan ba-
tına davet edilmiş olan ihtiyat ordusu efradının önümüzdeki cumar- lıkçı Koço da çekmeCC'sindeıı 6 li-
tesi günü gece yarısı terhis edebileceğini bildirmektedir. rasının çalındığım görmüs, el igcr 

ltafya ile an laşacaklar mı? iki komşusu gibi Koço da ka ako
la koşmuştur. V?ziyetten '" ıd 
şube haberdar t'dilmıştır. İkı .cı 
şube üçüncü kısım başkum st rle
rinden Emin ile Beyoğlu emnı\'l't 
amirliği sivıl memurlarırıdan Tı, 

fik bu hırsızlığın faılinı meydana 
çıkarmıya memur edılmı~ltrdır. 

Londra 6 (Hususi)- İtalya ile İngiltere arasında kat'i bir anlaşma 
arzusu hakim olmakla beraber bu anlaşmanın pek kolay olmıyacağı 
da ileriye sürümektedir. 

İngilterenin Habeşis!anın ilhakını kabul ve tasdik etmesi İtalya 
ile aralarındaki derin ve esaslı tezadları izale etmiye kafi görünme
mektedir. Bilhassa İspanya meselesi.;;n bir diken halinde İtalya - İn
giltere arasındaki vaziyetini muhafaza ettiği ileriye sürülmektedir. 
İtalya henüz hiçbir gönüllüsünü bütün vil.adlerine rağmen geriye al
mış değildir. 

Maahaza, herkesin kanaati İtalya ile İngilterenııı anlaşmak iste -
diği merkezinde toplanmaktadır. Bu itibarla bugün Romada toplanacak 
olan ali faşist meclisinin içtimaına büyük ehemmiyet verilmektedir. 

Çeklerin veni siyaseti 
Paris 6 (Hususi)- Çeklere karşı Fransanııı bundan böyle tutacağı 

siyasetin ne olacağı siyasi Fransız mehafilinde münakaşa mevzuu ol
maktadır. Hariciye encümenı de bu nokta üzerinde esaslı bir şekilde 
durmuş, Başveltilden sür'atle izahat vermesini istemiştir. Başvekil ağ
lebi ihtimal bugün bu izahatı verecektir. Bir kısım partı liderlerinin 
kanaatine göre Fransa içın artık bir Çekoslovakya ittifakının kıymetı 
kalmamıştır. Halbuki, bunun tamamile aksi kanaatinde bulunanlar da 
ekseriyet halinde olup Fransanın Romanya, Yugoslavya, Çekoslovakya 
bir arada büyük ehemmiyet vermesi ve hatta Macarların da küçük 
itilaf çerçevesi içine alınması fikir ve mütaleasını ileriye sürmekte
dirler. Sosyal radikaller bu hususta: 

•- Südetlerjn Almanyaya avdet etmeleri ile Orta Avrupadakı bü
tün işler tasfiye edilmiş demek, değildir. Bundan sonra Fransız siya -
setinın İngiltere ile bir arada olarak Orta A vrupada ve Tunada daha 
geniş, daha kuvvetli, sağlam ve müessir bir tarzda çalışması lazımdır .. 
demektedirler. İngilterenin Çekoslovakyaya yeniden on milyon İngilız 
liralık bir kredi açması ve bunu tedali edecek mali yardımlarına bşa

langıç teliıkkı etmesi de İngilizlerin henüz Orta Avrupa işlerinde rol
lerini muhafa,ıı. ettiklerinin bir dellli şeklinde tefsir edilmektedir. 

Fransanın müstakbel tarzı hareketı ve Çekoslovakyaya karşı tu· 
tacağı yol ancak Başvekilin hariciye encümeninde vcreceğı izahattan 
sonra anlaşılacaktır 

Ancak. Fran;amn tutacağı bu yol ne olursa olsun Çekoslovakyada 
Fransaya karşı olan itimad hemen tamamile sarsılmış bir haldedır. 

Yüksek memurlar, diplomatlar, askerler Fransız nişanlarını söküp at
tıl<Jarı gibi halk da Fransanın aleyhindedir. 

Diğer taraftan Bcncş'ın istifasından sonra, Çekoslovakyanın tuta
cağı siyaset de mernk edilmektedir. Bazı tahminlere göre yeni hüku -
met Alman dostluğunu tercih edecektir. 

Fransız gazeteleri ne d iyor? 
Parıs 6 A.A.) - Pöti Pariziyen gazetesı, Beneşin istifası münase

betile şöyle yazıyor: 
Bizim her zamanki sadık dostumuz Beneşin istifası bütün Fransız

lar tarafından büyük bir kederle karşılanacak olan bir hadisedir. Ken
disinin Çekoslovakyanın ve A vrupanın siyasi sahncı;indeo çekilmesı. 
hiç olmazsa memleketinin muvafakat etmiş olduğu fedakarlıklar ka
dar elemli bir manzaradır. Siyaset sahnesinden çekilip giden bu zat 
büyiik bir Avrupalıdır. Harbdcn sonraki dünyayı kurmağa ve bütün 
milletler a•asında muslihane mesai birliği vücude getirmeğe basiretle 
ve kuvvetle yardım etmiş olan yapıcı kafaların en feyyazlarından bi
ridir. Tarihte kendisinin ünvaııı, sulhu kurtarıcıların esamisi meyanın
da yadolunacaktır. 

Lö Jur diyor ki: 
Temenni edelim iti Bene~n ortadan çekilmesi karşısında herşeye 

katlanmağa hazır Çek zimamdarları bulması takdirinde Almanyarun ih
tiraslarını körüklemesin. 

Epok yazıyor: 
Çekilip giden yalnız Beneş değildir. Fransa dostluğunun taraf

tarıdır. Bunun için memleket yarın yeniden Cermen imparatorluğu
nun nüfuz dairesi içine gire.-ektir. Eski Avrupa acaba ne zaman ve 
nası l çökecektir? 

Lö J urnaldan: 
Beneşin veda mesajı, nadıren görülen bir büyüklük sayfasıdır. 
Popüler gazetesinde Blum diyor ki: 
Beneşi n çok ağır, çok elemli olan ve saf bir heyecandan nişan ve

ren mesajı, bu zatın ne çapta bir adam olduğunu bilmiyenlere öğrete
cektir. Bu seneki Nobel sulh mükafatı ancak Edvar Beneşe verilebilir . . 
başkasına verilemez. 

Dünyada saf ve necib olarak kalmış olan bu mükafatın ifade ede
ceği tebcil hissinin onu teselli etmesini temenni edelim. 

lngiltere kararını verdi 
Londra 6 (Hususi)- İngiliz hükiımeti Prag hükumetine son bir 

nota vererek Macarlara aid arazi metalebatırun kabulünün muvafık 
olacağını bildirmiştir. İngiliz tavsiyesine göre, yiizde ellisi Macarlarla 
meskun topraklar Macar hükumetine iade olunacaktır. Çemberlayn bu 
hususta verilecek sei brir kararın Çek devletinin lehine olacağı kanaatini 
de iliive etmiştır. Lehistan gazeteleri Macaristanın hakkının da bir an 
önce yerine getir ilmesi yolundaki neşriyatlarına devam etmektedirler. 

Sovyetler ve yeni vaziyet -

Başkomiser Emin ik sıvı ,..,,,_ 
mur Tevfik en•eliı üç dükkana 
giren hırsızın ayni adarr u· u. u
nu tesbit etmi~ ve bırkaç saat 
zarfında hırsızı yakalanıı~lardır. 

Yakalanan hırs12 Beyoglunda 
Duduadalar sokağında 27 mıma
ralı evde oturan \•e Topha ~de 
~am fabrikasında tornacılık c dPn 
20 yaşlarında Yanı oğlu Dırrıtrı 

isminde bir gençtir 
Dimitri suçunu itıraf etmış ve 

hırsızlığı parasız kaldığı için yap
tığını söylemiştir. 

iftirak! 
(1 inci sahifeden de\ aın) 

eski başvekil Hodza tarafından tan
zim edilmiş olan bir pliinı kabul 
hususunda mutabıl< kalmışlardır. 
Bu akşam kat'i bir itilaf husule 
gelmesine intizar edilmektedir. Br 
plan, bilhassa Slovak milletinin 
milli ferdiyetinin tanınmasını, 

Slovak lisanının Slovakyadaki 
resmi lisan olarak kabul edilme -
sini, bir teşrii Sıo,·ak diyetı ıh<.!a
sını, muhtariyeti haiz bir Slovak 
hükiımeti vücude getirilmesini 
derpiş etmektedir. Bu h "ikünıetin 
ve bu diyetin saliıhiyetleı i ve Praı. 
hükCtmeti ve parliımentous ile 
münasebetleri bilahare tayin edi
lecektir. 

BENEŞ'İN NUTKU 

Prag 6 (A.A.)- Beneş, dün ak
şam radyoda söylemiş olduğu bir 
nutkunda istifasının sebeblerini 
izah etmiş ve ezcümle şöyle de -
miştir: 

Söyliyeceğim şey, hepimizin his 
etmekte olduğumuz şeydir: Biz
den musirrane taleb edilmiş olan 
fedakarlıklar nisbetsizdil'. Adila
ne değildir. Millet, uğradığı akı
bete umumi hayranlığı celbeden 
vakar, sükfın ve gurur ile taham
mül etmekte ise de bunu asla u
nutmıyacaktır. 

Beneş, nutkunun biraz ilerisin
de şöyle demiştir: 

Pek tabü olarak demokrat ka
lacağız ve eski dostlarımızla teş
tcşriki mesaide devam edeceğiz. 

Fakat herşeye rağmen devlet ve 
milletimizin yeni muhit dahilin
de sükıin içir.de ve hiçbir engele 
tesadüf etmksizin inkişaf ve yeıı 
ahval ve şeraite intibak edebil -
mesi için bir yol açmak zururN 
vardır. 

Bu eskı dostlarımızdan vazg ç
miyeceğiz ve daima temenni < • 
miş olduğum veçhile etrafımızda 
sakinane, müsbet ve herkesi'.' kar~ı 
iblaskiırane yeni dostlar arayacağı 
manası tazammun eder. 
Beneş, milleti birlik ve vifaka 

davet etmiş ve Çeklerle Slovaklar 
arasında bir anlaşma yapılması 

zaruri olduğunu beyandan sonra 
şöyle demiştir: 

yon Fr.ansada da hissedilmekte _ maz ,.e istenen borcu vermediğiniz Paris 6 (Hususi)- Çekoslovakyanın yeni hududlarının Sovyet Rus
dfr. Esasen Daladiye'yi iktidar- takdirde mezkur gayri menkulün ya tarafından garanti edilip edilıniyeceği günün şiddetle merak edilen 
da tutan amil, Almanyamn taz _ paraya çenileceği malüm ve öde- menuları arasındadır. İngiliz hariciyesi Sovyetlerden bunu taleb et
yiki idi. Eğer Münih konferansın- me emri tebliği makamına kaim ol- meyi kararlaştırmış olmakla Moskovanın tutacağı hattı hareket henüz 

dan sonra bu tazyık haf ıflemiş l ·m-:a_k_u_ .. 7ze_r_e-;.;il_ii_n_e_n_t_e_b-:l~ig~· _o_lu_n-;u_r_. __ 11 ..;;b;;;e;;;ll;;;i,,;d;;;e~ğ~i,;;ld~i;;;r======:"~======:=""""""======~= 
ise, Daladiye'nin ıktidarı muhafa-1 A · s y ı A l • k d N 

Hatta şimdi bile en kuçük dev
letler arasında sayılamıyacak olan 
bir devletiz. Çünkü millet, dünya
nın en büyük milletlerinin kültü
rüne müsavi ve onlardan bir ço
ğunun kültürüne faik olan bir 
kültüre sahibdir. Bütün bunlar, 
bu mirası muhafaza etmek vazı
fcsini tahmil etmektedir. 

ALMANYA SÜDET BORÇLA • 
RINI TANHIIYOR 

Bertin 6 (A.A.)- Alman gazı 
telen, Almanyanın Südct arazı -
sini işgal etmekle Çekoslovakya
nın borçlarından bir kısmını üze
rine alabileceği fikrini reddet -
mektedirler. 

za etmesi güçleşecektir. Bir emri fŞIV arayı ap ı ıyor Ri a ll ) t} 5 a a Z) r) 
vakı gibi görünen dörtler dikta - (1 inci sahifeden devam) 
torası hakkında bir hüküm ver - mum müdürlüğü tarafından mü-
mezden evvel, İngiliz ve Fransız teahhidden teslim ·alınmıştır. 
iç politikalarının inkişafını bek - Şehrimizde her tarafta dağınık 
!emek lazımdır. bir halde bulunan kıymetli evra -

kın tasnifine başlanmıştır. A. Ş. ESMER 

(1 inci sahifeden devam) 
ve rcfakatindekı zevat bu sabahki 
ekspresle şehrimize gelmişlerdir. 

Misafir nazır Türk ve Alman 
bayraklarile donatılmış oloo is -
tasyonda merasimle karşılanmış 

refikasına büketler verilmiştir. 

sı selam resmini ifa etmiştir. 
Misafirimiz istasyondan çıkınca 

doğruca Ankarapalasa gitmiştir. 
Orada bir müddet istirahat eden 

W. Funk şimdi (öğleden sonra) ============~- '
kib edecektir. 

~ Dr. lhs•n Sami 

İle SABAH, ÖGLE, 
1 _ vksürük Şurubu 1 

ve AKŞAM 

1 
o.sürük ve nefes da r lığ"•. bo~· ı 
maca ve kızamık ök•ürükleri 

h er yemekten sonra muntaz ııı man dl,ıerinlzi için pek tesirli ilacdır. Her 
fırçalayınız. eczanede ve ecza depolarında 

Bunun için İstanbul arşiv teşki
latı yeni memurlarla takviye o -
lonmuştur. Tasnif arasında çok 
.kıymetli ve tarihi vesikalara da 
tesadüf olunmuştur. 
Evrakın tasnifi bittikten sonra 

bunlar; Sultanahmeddeki yeni bi

Karşılama merasiminde İktısad 
Vekili Bay Şakir kesebir ile refi
kası, Ankara valisi Bay Nevzad 
Tandoğan, İktısad Vekaleti müs
teşarı. Harıciye erkaru ile Ankara 
merkez kumandanı hazır bulun
muş, bir polis ve bir ı h tıram kıt 'a-

refakatinde Almanyanın Ankara 
sefiri olduğu halde İktısad ve Ha
ricıye V ckillerimiz ile Başvekili
mizi ziyaret edecektir 

Bu akşam saat 20,30 da Anka
rapalasta Iktısad Vekili Bnv Şa
kır Kesebir tarafından mis~firi -
miz şerefine muhtcş.:ın bir ziys
fet verilecek bunu bir suvarc t&-

Alman büyük elçiliği de cumar· 
tesi akşamı için matbuat erkiinın• 
büyük bir çay zivafetı tertib et • 
miştır. 

Bu çaya ırnkaradaki matbuat 
mümessilleri ile beraber İstanbul 
gazetecileri de d.lw tli bulunmak

bu '. unur. / naya yerleştirilecektir. tadırlar 
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lstanbul Fehim Paşadan titriyor, 
herkes onun şerrinden yılıyordu ! 
Fehim paşaya haraç veren dükkanlar bile vardı 

Sultaıı Hamidın tavsiyesi mu- tahta iclas için Avrupada ve Mı-
cibınce, o günden itibaren bir has su·da tesekkül eden cemiyeti fe-
tnlık bahanesile babası İsmet Be- sadiye, Re\K}d Efendi ile gizlice 
•yiıı evine kapanarak kimsenin muhabereye gırişmiştir. Bu mu-
gözüne görünmemişti. Fakat bir habere, Galatada kuyumculuk e-
kaç gün sonra, bütün gazetele - den, Kostantara biraderler vası-
rin (tebligatı resmiye) kısmına, !asile icra edilmektedir. Reşad 
şu kısa satırlar dercedilmişti: Efendinin adamları alış veriş et-

(Yin·era r..ı Hazreti Şehriyari - mek bahaneslie sık sık bu dükka-
den hassa orduyu hümayunu bi- na geliyorlar. Mağaza sahibi tara· 
rinci fırka. birinci alayının birin- fından kendilerine teslim edilen 
ci taburu misafir zabitanından mektubları alıp gidiyorlar.) 

yüzbaşı Fehim Beyin rütbesinin Sultan Hamid, mağazada araş-
kolağahğa terfii ve dördüncü rüt- tırılma yapılmasını emretmişti. 
beden Mecid! nişanı zişanı ile tal- Tahartiyat yapılmıştı ve haki
tifi hususuna iradei seniyyei pa- katen Reşad Efendiye hitaben ya-
dişahi şerefsadır olmuştur.) zılrn4 olan bir takım mektublar 

e e da çıkarılmıştı. 
İşte, Abdülhamid devrinin bu Halbuki bu mektublar, sureti 

meşhur siması, böylece türemişti. mahsusada tertib edilmişti. Fakat 
Ve az bir zaman zarfında, her ta- Kostantarn biraderler, dertlerini 
rafa kurulan kimseye dinletememişlerdi. Ma -

Zulüm veseyyiat şebekesi yü _ ğaza, derhal kapatılm!§, sahibleri 
zünden koca şehir bu isim karşı- de istintaka çekilmişti. Böylece 
sında tiril tiril titremişti. mühi , bir ticarethane, sönüb git

rrıi5: Fehim Pa anın hayatı ve ma- , . 
cera!arı, başlı başına koca bir e- Bcrguıı, buna benzer hadiseler 
ser teşkil eder, Bunların hepsin- zuhura gelirdi. 
den bahsetmek, sadedimizin hari- Onun için bu küstah ve cür'et-
cindedir. Yaloız bu mühim şah _ kar çetenin karşısında büyük, kü-
siyetin mevkiini tamamile tebarüz çük herkes böyun eğmişti. Hatta, 
ettirmek için, birkaç vak'anın zile- memleketle mühim işleri ve alfı-
ri ile iktifa edelim. kalan olan ecnebiler bile, işle -
Müşir Fuad Paşanın sürgün _ rinin bozulmaması için, ayni su-

lüğünü fataç eden Şehzadebaşın- rette hareket etmektelerdi. 

daki kanlı hadiseyi nakletmiştik. Çetenin para işleri böylece hal-
Fuad Paşa gibi, ehemmiyetli bir !edilirken, eğlence ve sefahet me-

şahsiyeti bile, kaldırıp İstanbul- seleleri de yine ayni cebir ve zor 
dan attırmıya muvaffak olan Fe- ile temin edilirdi. Beyoğlunun 
Wm Pll§8.Ilm §Jmarıklığı artık had - maruf meyhane, birahane ve u • 
di aşmış .. Koca memleketi, müt- mumhant!leri bu çetenin bedava 
hiş bir korku kaplamıştı. müşterileri idi. Üçer, beşer kişilik 

Galatasaraydaki mutasarrıflık gruplar, istedikleri zaman bura _ 
dairesinin alt katındaki odada lara giderler; beş para vermeden 
bir şerir ve haşarat kafilesi top ~ yer, içer ve eğlenirlerdi. 
lanmıştı. Bunların başında da (Sü- Günün birinde, biı· (Margarit) 

rupada çok fena akisler husule 
getirmişti. 

\'ak'anın cereyanı gülünç ol 
olmakla beraber, aldığı şekil, ah
lak ve şeref bakımuıda.n cidden 
fecidi. Şöyle ki: 

322 senesine doğru Beyoğluna 
bir atcambazı kumpanyası gel -
mişti. Bu kumpanyayı idare eden 
Almanın (Margarit) isminde ca
zib, körpe ve cidden güzel bir 
kızı vardı. Bu sarışın kız, cambaz 
!ık ediyordu. Yaptığı numaralarda 
aldığı fettan yüzlerle, bütün er
keklerin kalblerini tiril tiril tit
retiyordu. 

Fehim P~a da bu kızı görmüş
tü. Çok beğenmişti. Ve tabiidir 
ki, derhal elde etmek istemişti. 

Fakat Margarit o kadar kurnaz 
ve yaman bir kız idi ki, diğer ba
zı Avrupa artistleri gibi Fehim 
Paşaya karşı teslimiyet göster -
memişti. Bahusus kızın babası da, 
öyle olur olmaz gürültüye . pabuç 
bırakacak adamlardan değildi. 

Fehim Paşa, vaidler ve para -
!arla maksadına muvaffak ola -
mayınca, haiz olduğu nüfuz ve sa
J.ıihiyeti kullaruruya gerek kızı 
ve gerek babasını sıkıştırmıya 

başlam!§tı. 

Mutaassıb kumpanya direktörü 
bu tchdidleri de hiçe saymıştı. 

Hatta, kızım kaçırılmak tehlike
sinden korumak için tedbirler al
mıştı. 

Bu mukavemet, Fehim Paşanın 
arzularını bir kat daha tahrik 
etmişti. Artık her ne pahasına o
lursa o!sun; bu kıza malik olnıı
ya karar vermişti. Fakat yapılan 
teşebbüslerin hiç biri fayda ver
memişti. .. Eğer, Yahudi dönmesi 
Süreyyanın şeytani zekası imdada 
yetişmeseydi, bu muvaf!akiyet -
sizlik karşısında, Fehim Paşa çıl
dırıp gidecekti. reyva) isminde cılız, sıska; fakat meselesi vukua gelmiş... Bunun 

dessas, cür'etkar ve zalim bit· Ya- pek rezililrıe neticesi, büıün Av- (Devamı var) 

hudı dönmesi vardı. ============================ 
_fat.anbulda, taçsız ve tahtsız 

hukumdarlık eden 1''ehim Paşaya, 
ıştc bu Yahudi dönmesi akıl ho _ MÜFLiSLER SARAYI 
calığ.ı ediyor; zulüm ve seyyiat (( UncU sahiledeo devam) 
makınesini, bizzat bu herif çeviri- Bununla beraber, bır ikı ay i-
~ordu. İstanbul un belli başlı ma- c;inde saray doldu. · Bo~ bır oda 
gazaları, meyhaneleri, gazinola _ kalmadı ... Eski bangerler, pro -
rılc Galata ve Beyoğlunun b .. ··k fesörler, Çar Rus»asının cencrallc k.. ..k h uyu ' 
.uçu ·. _ e emmiyctli ehemmiyet _ ri, musikisinaslar, artıstler sara -

s'.z magazaları kamilen haraca ke- ya müracaat ettiler ve kabul o -

1 
sılmıştı. Süreyyanın tayin ett'.. lundular. 
tahsildarlar, her ay muayven ~~ KİBAR BİR SOSYETE 

mantarda bu dükkanları ~e mağa- (Muflisler sarayı), Nevyorkun 
zalan dolaşıvorlar· h .. k. . 
v . · • u umetın kenarında bir mahalll'de, geniş bir 
d e~gı toplıyan tahsildarlarından cadde üzerindedir. Şehrin gü -

a a muntazam bir surette har 
topluyorlard ı . aç rültüsündcn uzaktır. 

H Kapıdan içeri girdigım zaman ükiımetin kitabında y . 
1 erı o - taraçada saçları beyaz kadın ve 

:.ıyand :ul\d·~rgTiyi vermemek, müm. erkekten mürekkcb kibar grup -
un .e&ı , ı. ahsildarı boş çevi- lar gördüm. Gayet temız giyin -

ren d~kkan veyahud mağaza sa- mişlerdı. Hallerinden, tavırların-
hıblerı. derhal Galatasaray mer- dan kibarlık akıyordu. İnsan ken-
~ezıne celbedilerek hapis edilir.. dini kibar bir sosyete de sanıyor-

parayı verinciye kadar dayak du. Hakikaten de öyle idi. Hasır 
yerlerdı. 

sandalyelere uzanmışlar. dondur-
b Felı im_ Paşa namına tarhedilen ma yiyorlar, konuşuyorlardı. Kö-

u nrgıdeıı kuı-tulmak mümkün şede, bir orkestra khisik parçalar 
dr/:ildi. Hatta saray ile al . . 1 1 ' • ış verışı ça ıyordu. 
o aıı ınaru! (:>!'inaf ve lücca1·Iar bı·-
1 b ı Bu yurda girebilmek için vak-e ıı · aracı vermek mecb . 
tindrlerdi. urıye- tile zengin olduğunu ve servetini 

kaybettiğini isbat etmek tazım -
Ka'.·aköy~e tramvay caddesin • dır. Kabul olunanlar, kendi hu -

de. vılrıııının üzerindn (zatı haz- susi konaklarında yaşıyor gibi 
rt_·li şehriyarinin ku~umcu başısı) 1 B , yaşar ar. unun için hiçbir şey e-
dıye armalı levha asılı olan bu··yu··k · · · y h · 

sırgenmemıştır. alnız, izmetçı-
bir kuyumcu mağazası vardı. Bu !eri azarlamak, hizmetçilere ha-
mai{0rn.~ı. ötedenberi sarayın iş- karet etmek yasaktır. Buna ria -
lerını goren (Kostantara birader- yet etmiyenler yurdu terke mec- · 

ğırılınaz. Ertesi giın masaların Ü· 

zerinde gaytl naı:ikiıne yazılmış 

bir mektupla (yurdu) terke da -
vet olunur. Müdürün söylediğine 
göre ikinci bir mektupta meydan 
veren olmamıştır. Seı;siz, sadasız 

çıkıp gitmişlerdir. 

Müflis milyonerler; güzel bir 
yemek salonunda, küçük masalar
da yemek yerler. Bütün odalara 
Artün Freedmannın zengın kol -
leksiyonunu teşkıl eden kıymetli 
mobilyelerlc döşenmiştir. Büyük 
bir kütüphanesi vardır. istenilen 
her eser bulunur. 

Otel müstahdemleri, yurtta bu
lunanların isimlerini, hüviyetle -
ri hakkında bir şey söylemezler. 
Bunlarm arasında vaktile meml
leketin siyasi ve içtimai hayatın
da çok yüksek mevkii olanlar da 
vardır. 

Direktörle görüşürken bana 
- Bu saraya, dünyanın en ga

rip yurdu demekte haklısınız. 

Yurdumuza müracaat edenlere, 
Artür Fecdmanın insaniyet ve 
şefkati sayesinde yaşadıklarını u
nutturmak için elimizden geleni 
yapıyoru7. ve muvaffak olduğu -
muzu zannediyoruz. 

İstedikleri zaman yurdu terket
mekte serbesttirler. Fakat, ~unu 
ilave edeyim ki şimdiye kadar bu 
arzuyu izhar eden olmadı. 

Dedi. 
lı•r) id.ıre ediyorlard ı . burdur. 

Bu m_ağazanın sahibleri, sarayla Bunlar, müdürün huzuruna ça- R. ÇURÇİL 
olan rnunasebetlerine güvenmiş • ============================== 
!er; Fehim Paşa adamlarının ken-
dileı ıne isted"kl · h . . · ı erı aracı verme ... 
mı~l"rdı. 

. Ert,•si gün, Sultan Hamide bir 
Jurnal dayanmıştı. Bu jurnalda 

Gece Telefon S~rvisi İçin Memur Alınacak 
lstanbul Telefon Müdüriyetinden: 

ŞU satırlar vardı: 

(~~tı şahanelerini saltanattan 
hal ıJ., Veliahd Reşad Efendiyi 

Mesai bir ayda on beş gecedir. Uakal Orta mektepten mezun ol -
mak ve Devlet hizmetine girme vasıflarını haiz bulunmak şarttır. 
Fransızca bilenler tercih olunacaktır. Bir istida ile dogrudan doğruya 
Müdiriyete müracaat olunmaSl. (7212) 
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Harb tehlikesinden sonra .. Bu sualin cevabını 
verebilir misiniz ? 

( 4 üncü sahifeden devam) 
herşe:;i öğrenmesi lazım gelir 

Tahkikat neticesinde bu mcb 'u
sa o malumatı kimin verdiği öğ
renilmiş, çünkü bunu ancak bir 
kişinin bileceği dü~ünülcrek en 
alakadar olan adam bulunmuştur. 
fakat meb'us Sandis kimden ne 
öğrendiğini söylememiştir. 

Kanunun maddesi açıktı. Fakat 
meb'usların bundan hariç tutul -
ması lüzumu kendini gösteriyor' 
du. Parlamento o zaman harekete 
gelmiş, matbuat hararetli yazı -
Jar yazını~. nihayet BaFekil ve 
Harbiye Nazırı parlamentoda iza
hat vermişler, parlamento tara -
fından bir tahkikat heyeti teşkil 
edilmişti. Bu heyet üç aydanbe
ri çalışmakta idi. Nihayet bu he
yetin son kararını vererek me -
selenin tasfiyesi cihetine gidildiği 
anlaşılmaktadır. Yeni gelen İn
giliz gaeztelerinin verdiği tafsi • 
liittan anlaşıldığına göre heyet 
raporunda şöyle demektedir: 

•Meb'us Sandisin öğrenmiş ol
duğu maliırnat ve söylediği ra -
kamlar mahrem tutulması iktiza 
eden devlet esrarındandır. Kendi· 
sine bu malümatı veren yüzbaşı 
Hogandan bu esrarı öğrendiği za
man meb'us Sandis bunları par
lilmento azasından birine söy -
Jenmesi bir fenalık teşkil etmiye
ceğini düşünmüştü. Kendisinin 
böyle düşündüğüne heyet de ka
naat getirmiştir. Harbiye Nazırı 
Horbelişa ile meb'us Sandis ara -
sında bu husustaki ihtilaf bun -
!arın noktai nazarları arasındaki 
ayrılıktan ileri gelmektedir. Bu 
anlaşamazlığa meb'us Sandis se
beb olmuştur. Harbiye Nazın Hor 
belişa hemen Başvekile müracaat 
etmekle çok iyi hareket etmiştir. 
Başvekilin takib ettiği hareket ise 
tenkid edilebilir gibi degildir. 

Ancak müddeiumumi ile meb'us 
Sandis görüştükleri zaman müd
deiumuminin bunu düşünememiş 
olmasına teessüf edilir ki meb'us 
Sandis öğrendiği malumatı ne -
reden aldığını söylemiyebilirdi. 

Heyet müddeiumuminin elinde
ki saliihiyeti istim:ıl ederek meb
usu söylemeğe zorladığı madde -
sinden kendisine mes'uliyet gel
miyeeeği kanaatindedir. Fakat 
müddeiumumi bir vaziyetin mey
dana gelmesine daha evvel mani 
olabilirdi. 

Bununla beraber müddeiumu -

mi hakkında bu kadar söylenmek
le kalınarak onun mes'uliyeti ci -
betine gidilmemektedir. Meb'us 
Sandisin bu gizli malumatı alclığı 
yüzbaşı Hoganın ismi de bu rapor
da geçmektedir. Erkılnıharbiye 

reisinin ve diğrr alakadarların 

meseleyi münakaşa ettikleri za • 
man yüzbaşı Hoganın ifadesini al
mak mümkün iken bu yapılma -
mıştır. Eğer bu yapılsaydı Hogan 
bu malumatı meb'usa kendisinin 
verdiğini itiraf edince keyfiyet 
Harbiye N aıırına bildirilerek ha
dise orada kalacak, Harbiye Na -

zırının müddeiumumiye müra -
caatla meb'us Sandisin maluma
tına müracaat edilmesini isteme -
sine lüzum görülmiyecekti. Talı -
kikat heyeti bu malumatı meb'u
sa veren yıizbaşı Hoganın ~on de
rece samimi bir düşünce ile bunu 
yaptığına kanaat getirmiştir. 

Tahkikat heyetinin npcırun • 
dan anlaşıldığına göre arada bir 
anlaşamazlık olmuş, bu hfıdU.enin 
büyümesinin önüne gı;çmek da -
ha Pvvel mümkün iken bu yapıl -
mamıştır. Müddeiumumi bunun 
önüne daha evvel geçebilirken 
geçmemiştir. İşte derece derece 
alakadarlar bu suretle tenkid e -
dilmekle a;tık hadisr kapanmış sa
yı !maktadır. 

Meb'us Sandis bundan üç ay 
evvel parlamentoda verdiği bir 
takrir ile Londranın müdafaası i
çin konmuş olan tayyare topla -
rmm bu maksadı temin edemiye -
ceklerini ileri sürmüştü. 

İşte hiıdise bu suretle meydana 
gelmiştir. O zamanlar İngiltere -
Din müdafaası meselesi pek ha -
rareUe münakaşa edilıyordu. Ya
pilan tayyarelerin vaktinde yetiş
mediği, hava kuvvetlerinin azlığı 

ileri sürülüyordu. İşle parlamen -
toda, matbuatta, İngiliz efkirı u
mumiyesinde heyecan görülen o 
günlerde meb'us Sandis de orta
ya böyle bir mesele çıkarınca bu
nun tesirleri tabii az olmamıştı. 

Şimdi aradan üç ay geçmiş bu
lunuyor. İngiliz gazeteleıi bu me
meselenin şu suretle kapanmış ol
masından bahsederken İngiliz 

Harbiye Nezaretinin de artık va
ziyetin eskisi gibi olmadığını, ya
ni Londrayı müdafaa için konan 
tayyare toplarının bugün maksa -
da kafi olduğunu bildirdiğini ya
zıyorlar. 

(1 inci uhlfeden devam: 1 

.ıl'akat o gece? ... Sürekli alkış
lara rağmen güzel kı2 gehniyor. 
Seyriciler, Sirk müdürü hayrette 
kalıyor. Bu ilk defa vaki olan bir 
şey. Müdür, merak rdi •or. GUı~. 
kızın aro basına gidiyor. Kapıyı a
çıyor, içeri giriyor. Ve za\•allı sa
natkarı bir divan üzerinde uzan
mış görüyor. Göğsünden kanlar st 
zıyor. Ne bir mektup, ne de bir ve 
da. Güzel artist sırrını beraber 
mezara götürüyor. 

Bütün arkadaşları gözyaşları 

dökerek ağlıyorlar. Bunlardan bi
ri, son zamanlarda pek düşünceli 
gördüğünü söylüyor. Acaba bır 
sevda mı? Yoksa bir hastalık mı? 
Bunu anlamak kabil olmamıştır. 

Buna benzer bir vaka da gc~en
!PrdP Londrada, artistler pansiyo 
rıunda geçmiştir. 

Bir Fransız, panııiyona gelıyor, 

irkte çalışan artistlerden Madam 
Girinoya: 

- Fransaya gidelım, aile haya 
tı yaşayalım. Benim kazancım ha
yatınmı temine k.'ıfidir. Vazgeç 
bu artistlikten ... 

Diyor Genç k dın !'henımiyet 
,rcrmiyôr : 

- Kabil değil, vazgeçemem. 
Sen istersen git Parise .. . Sana son 
sözüm ... 

Diyor. Fakat bunu tamamlama
ya vakit bulamıyor, bir riıvelver 
kurşunu ile yere •eriliyor. Erkek, 
kadının öldüğüne kanaat getirdik 
ten sonra rü\•elveri şakağına çe
viriyor ... 

Sirk ve müzikhol artıstlerinin o 
turdukları pansiyon halkı bu va
ka üzerine biribirine giriyor. Ya
ralı kadın hastahaneye naklolu
nurkeıı erkek son nefesini veri -
yor. Artık her kafadan bir söz: 

- Kocası imiş. Sirkte oynamak 
için terketmiş, Londraya gelroi~. 

İhtiyacı da yok. Fakat heves ... Za 
vallı adamcağız! Karısını deli gi
bi seviyormuş. Nihayet dayana
maffi!§ ... 

Zabıta ölünün yeleğinin cebin -
de bir mektup buluyor. Facianın 

içyüzü aıol.aşılıyor : 

•Karım çok iyi bir cambazdır. 

1 

edemıyordum. Londrada bulun
duğunu haber alınca kalktım, bu· 
raya geldim. Sirki terketmc iııi 
son defa olarak teklif edecrgırn. 
Kabul eder, evine dönerse ne alA. 
Etmezse onu da, kendimi de öldıi 
reccğim! ... » 

Madam Girino aylarca hastabı 
nede yattı. Nihayet yarası iyi! • 
ti , çıktı. Arkadaşlarını buldu. O. 
yunlarına başladı : 

- Oyun hevesinden bir türlil 
kendimi alamıyorum. Elimde de-. 
ğil . Bu merak, bana hPrşcyi unut 
turdu. O faciayı hatırlamak iste
miyorum. 

Diyor. V.e her gece trapl'zin uze 
rinde hünerlerini yapıyor. 

İHTYARLAMAK İSTEMİYEN 
İHTYAR 

Sirklerde vukua gelen faciala 
ra sebep daima sevda değildir. Gu 
rurun da çok dahli vardır. 

Birkaç sene evvel Pariste, mü
zikhollerin birinde Lea Asti adlı 

bir hokkabaz oynuyordu. 
Altın toplarla, yelpazelerle, han 

çerlerle, yanar şamdanlarla bir· 
çok hünerler yapıyor, seyircilerin 
takdirlerini, alkışlarını kazanıyor 
du. Herkes kendisini seviyord\L 
Fakat o, çok müteessir ve çok ke
derli idi. Çünkü yaşı kırkı bulmUf 
tu. Gitgide şişmanlıyor, kuvvet· 
ten düşüyordu. Eski çevikliği kay 
boluyordu. Evvelki gibi serbest 
oynayamıyordu. Bazan elinden 
topları, hançerleri düşürdüğü o
luyordu. Bir gün büsbütün hüner 
lerini yapamamak vaziyetine dilf 
mek korkusile kalbi eziliyordu. 

Bir gece .sahneye çıktı. Hakika 
ten bir top aldı, oynamaya başla
dı. Seyircilerden birisi: •Lastik 
topla oynamak, bir hüner mi san 
ki? ... • diye bağırdı. 

Zavallı sanatkar, o gece nasıl 
oynadığını bilemedi. Geç vakit e
vine geldi. H8\•agazı musluğunu 
açtı, yatağına uzandı. Bu, son uza 
nışı oldu. 

NEVRASTENIK SÔYTARİ 
Soytarılardan birisi, seyirciler 

arasında gördüğü bir kadına gön
lünü kaptırml§tı. Gece ve gündüz 
onu düşünüyordu. Nereye bam 
onun hayalini görüyor gibi olu
yordu. Nihayet Nevrasteniye tu
tuldu. 

Amerikalılar ve Avrupa! .. 

Bir müddet evvel, cambazlık ya· 
pan dostlarımdan Piyer ve Liüot
la beraber turneye çıktı. Bazan 
Berline, bazan Viyanaya gidiyor
du. Aylarca gaybubet ediyordu. 
Ondan uzak yaşamaya tahammül 

Zavallı soytarı! ... Biı' gece ''a· 
zifesini yaptıktan sonra odasına 
girdi. Ertesi gün ölüsü bulundu. 

(5 inci sahifeden devam) 

etti. inkar edilemez ki H.itler şa
yanı ehemmiyet bir >afer ka11ırı
mı~ oldu. 

Bundan sonra gazetenin il.9.ve 
ettiği şu cümleler az şayanı dik
kat olmasa gerek: 

Dört Başvekilin vermış olduğu 
kararlar, 914-18 harbini düşüne -
rek dehşete düşenler için geniş bir 
nefes a!mağa yol açmıştır. Fakat 
bu kararları tam ve mükemmel 

görmeğe imkan yoktur. Yalnız 

kan dökülmeden biı' çare bulun -
muş olması mülıimcfü. Acaba na
ziler bu nisbi muva!fakiyetleri i

le kanaat edecekler mi, yoksa bun 
dan istifade ile daha geniş bir za
fer mi istiyecekler~. 

işte Amerika mehafili ve mat
buatının son günlerde, yani Mü
nib konferansından sonra alınış 

olduğu vaziyet bu suretle anlaşı
lıyor: Amerikanın Avrupa işlerin
de hiçbir mes'uliyete girmiş ol -
madığı tekrar ediliyor. Bu nok -
tanın tekrar edilmesinde büyük 

bir ehemmiyet vardır. Fakat Ame 
rika ne yapmayı düşünüyor?. Av
rupalılar için de bu sualin ehem -
miyeti vradır. Londralı Deyli Ekıı

pres gazetesinin Amerıkada bu 
maksadla tetkikat yapan muhabi
rinin yazdıklarından da şu anla
şılıyor: 

İngiliz Başvekili ilk defa ola
rak Hitler ile görüşmek üzere Al
manyaya gittiği haber alındığı ta
man Amerika matbuatı bu hare
keti çok beğenmiş, sulh yolunda 
yapılan bu teşebbüsü takdir ede
rek yazmıştı. Fakat son günler 
geçti. Vaziyet sür'atle değişti. 

Amerika matbuatının ondan 
sonra gösterdiği hal büyük bir 
hoşnutsuzluk, Avrupada olan şey
ler karşısında büyük bir cansıkın
tı sıdır. Çünkü, diyorlar, Çekos -
Iovakya feda cdilll'istir. Celroslo-

vakya yalnız bırakılmı~tır. İngi -
.:iz muhabirinin dediğine göre A

merikalılar kendi hislerinde duy
gularına tabi olarak bu işlerde 

hüküm yürütüyorlar. Çekoslo -

vakyanın feda edilmesi karşısın
da, A\TUpa ile Amerika arasın -
daki mesafe ve Amerikalıların bu 
duygıılarını soğutmak şöyle dur
sun, bilakis daha ziyade kızdır -

mış oluyordu. Eğer Avrupada bir 
harb olursa bugünkü Almanyaya 
karşı besledikleri duygulara ba -
kilırsa Amerikalılar böyle bir ka
rar verecekler ve 1917 de Umum! 
harbe girdikleri gibi yine bu se

fer de Avrupa harbine girmiş bu
lunacaklardır!. ak.at bütün bun
lar Amerikada bugünlerde görü
len neşriyatın, Çekoslovakyanın 

feda edilmesile kendini gösteren 
teessür ve infialin neticesi görü
nüyor. 

Bugün Avrupada umumi bir 
harbin olması ihtimalleri uzak -
laşılmış olduğuna göre Amerika
lıların böyle bir harbe girip gir -
miyecekleri bahsi tamamile bir 
ihtimal meselesinden ibaret kal
maktadır. Yalnız Amerikadaki 
neşriyattan anlaşılıyor ki Avru -
pada elde edilen anl~a Ameri
kalılarca pek muvakkat bir şey 
sayılıyor. 

DEVREDİLECEK İHTİRA BERATİ 

•Ferro - Prusyat vasıtasile tabo· 

Şampanya ziyafeti 
• 

(5 inci sahifeden aeı•ıım) 
len bu adamın hali gözön üne ge
tirilince şöyle bir sual hatıra ge
liyor: 

- Mirası bitirmiş ise neden 
tekrar çalışmağa devam etmiyor?. 

Fakat herşey üstüste geliyor. 
Con Merit elindekini kaybettik

ten sonra çok sarsılmıştır. 925 se
n~inde Con Merit başkalannı 

tehdid ederek para koparmak 
cürınile mahkemeye sevkedilmiş 
ve beş sene ağır hapse malıküm 

edilmiştir. Müddetini bitirdikten 
sonra çıkrruş. aradan epeyce bir 
uman geçıni§, 936 da Con Merit 
tekrar mahkemeye getiri.J.miftir. 
Bu seferki cünnü büyük bir ma
ğazadan bir takım kürk çalmaktL 
Con Merit mahkemede diyor ki: 

- İş bularak çalışmak için her 
yere b~dum. 

Bununla beraber bu kürk çal
mak yüzünden üç sene hapse 
maııkiım edilen Con Merit yine 
müddetini doldurarak bundan 
birkaç ay evvel, temmuzda ha -
pishaneden çıkllWjtır. Çıkarken 

bundan sonra artık kendisine bir 
iş bularak herkes gibi az çok ka
zanarak yaşamağa çalışacağını 

söylüyordu. Hapishaneden çık -
tıklan sonra kenfuini görenlere 

- Artık içki içrn.iyorı.ım. Ku -
marı da çoktan bırakmıştım. Eğer 
mümkün olursa ben de herkes 
gibi çalışmak suretile yaşamağa 
uğraşacağım. 

Fak.at şöyle birkaç ay zarfında 
Con Merit yine elektrik tesisatı 
işlerinde çalışmak üzere öteye be
riye müracaat etmiş, yüksek bi
nalara çıkarak telleri kurmak ve 
saire gibi hem ustalık. hem de 
sinirlerin mukavemetini istiyen 
işlerde uğraşmağa başlamı · ise de 
geçen gün bir hırsızlık vak'ası yü
zünden yakalanarak yukarıda 
söylendiği gibi on sekiz ay hapse 
mahlı:Uın ed.i.lnıiştir. Tekrar hapis
haneye gitti,ği zaman gardiyanlar
la evvelce çıkarken orada bırak· 
mış olduğu diğer malıkiımlar ken 
disine: 

- Elektrikçi yine geliyor!. di
ye karşılaml§lar, Con Merit de yi
ne mahkumiyet müddetini dol -
durmak üzere günlerini saymağa 
başlamıştır. 

Londra gazetelerinin yazdığına 
göre Con Meritin son on b~ yır
mi sene zarfında sarfetmiş oldu
ğu paranın yekı1nu 80.000 İngiliz 
lirasıdır. Fakat bu paralardan bır 
kısmını da hayır ve hasroat iıj -
lerinde sarf ettiğini söy leınck la-
zını. hep şöyle (ijyorın~: 

lunan matbuat ve bunların ıslahı• ============================== 
hakkındaki ihtira için alınmış olan lstanbul Defterdarhğından: 
10 ilkteşrin 1934 tarih ve 1865 nu- • . 

Beyoğlunda Hüseylnağa mahallesinin eski İmam yenı İmam Adnan 
maralı ihtira beratının ihtiva .ettiği sokağında 318, Ada, 23 parsel, eski 23 yeni 21 kapı numaralı 5 katta ltl 
hukuk bu kerre başkasına devır ve- oda, 5 sofa, 1 mutfak 2 hela vesair müştemilatı terkos, elektrik tesisa
yahut mevkii fille konmak için ic- tuu havi kargir ev p~usı peşin verilmek ve yirmi senelik Evkaf icar<-si 
ra dahi vr ".,bileceği teklif edil- ile sair masarifi alıcıya ait olmak şartile altı bin lira muhammen bedel 
mekte olmaı.. , _ bu hususa fazla ma- üzerinden bir ay içinde pazarlıkla satılacaktır. Görmek isliyenlcrle. rli
liı.ınat edinmek isteyenlerin Gala·lğer şartlarını öğrenmek istiyenlerin hergün Milli Emlak i~a~esine ve 
tada, Aslan Han 5 inci kat 1-3 nu- müzayedeye iştirak edeceklerin de 3/11/938 perşembe gunu saat on 
maralara müracaat eylemeleri ;ıan ldörde kadar % 7,'5 pey ak.çelerlle Milli Emlak MüdürlüKilnde toplanH 
olunur. ~- mü.neutleti. lıı(. (11(11' 
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ve bütün ıstırabları teskin eden 

GRIPIN 
Bilhassa bunlara karşı müessirdir. 

İş başında, seyahatte, evde her zaman yanınızda bir kaşe 

Bulundurmayı unutmayınız. 

• Kalbi bozmaz, mideyi ve böbrekleri yormaz. İcabında gün':~ 3 kaşe. 
... alınabilir. İsmine dikkat, taklitlerinden sakınınız ve Gripin yerine ... 

başka bir marka verirlerse şiddetle reddediniz. · 

• • • • 1 \ \ .' : : • •• " :."' • _., 

(stanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi 
Satınalma Komisyonundan ; 

A- Merkezimize ait Sinop motörü teknesi tamir edilecektir, Keşif 
bedeli 975 liradır. 

B- İstekliler buna ait fenni ve idari şartnameleri beş kuruş muka
bilinde merkezimiz levazımından alabilirler. 

C- Eksiltme 18 Birinciteşrin 1938 salı günü saat 14 te Galatada Ka
ramustafapaşa sokağında mezkür Merkez Satınalma komisyonunda ya
pılacaktır. 

D- Eksiltme açık olacaktır. 
E- Muvakkat teminat parası 73 lira 13 kuruştur. 
F- Eksiltmeğe girecekler bu gibi tamirat yaptıklarına dair resmi 

vesika ibraz etmeleri şarttır. (7031) 

İstanbul lkinci İcra Memurlugun
dan: 

Dairemizin 938/2157 No. lu dO:' 

yasile mahcuz olup bu kerre para· 
ya çevrHmesine karar verilen Arns· 
·:utköy Küçükayazma tepede A)Çl 
sokak 21/38 ve 20 No.lu evlerdeıd 
muhteliiülcins eşyanın birinci açılı 
artırması 15/10/938 cumartesi günİi 
saat 12 den 14 e ka:lar yapılacaktı!· 
Bu artırmada mahcuz eşya muhant· 
men değerinin <;; 75 ini bulmadığı 
takdirde ikinci açık artırması 19/10 
/938 de çarşamba günü saat 15 den 
17 ye kadar ifa edilecektir. Alıcı O' 

lan muayyen gün ve saatte mahal· 
lintle hazır bulunacak memuruna 
müracaat ederek almaları ilan oJıı· 

nur. (10921) 

l stanbul Asliye 4 üncü Hukıık 
mahkemb'indeıı: 

Hatice Müşfika tarafındaı 

evvelce Beyoğlunda Firuza 
ğa polis karakolu karşısındakı 

çıkmaz sokakta Zekiyenin evinde 
otururken şimdi ikametgahı meçhul 
olan Ahmed Nurettin aleyhinP. 
938/2048 No.Jı ile açılan alacak da· 

vasının muhakemesinde: 
yapılan tebligat üzerine ı 
gelmiyen müddeialeyhin 

muhakemeye devam olunarak 
baptaki gıyap kararının da bir :. 
müddetle müddeileyhe ilanen te!J· 
liğine ve muhakemenin 18/11 /93e 
cuma günü saat 15 e bırakılmasına 
karar verildiğinden yukarıda isn>I 
geçen müddeialeyh Nurettin y aztlf 
gün ve saatte mahkemeye gelmedı· 
ği veya vekil göndermediği ve müd• 
detinde gıyap kararına itiraz etm.,. 
diği takdi.;dc vakıaları kabul etmil 
addolunarak davaya sabit nazarilt 
bakılacağı ve bu baptaki gıyap kıl' 
rarının bir nüshası mahkeme dtı,·~· 
rına asıldığı ve gıyabında hükü 
verileceği 'nan olunur (10915) 
~~~~~~~~--".~ _ _... 

Türkiye Umum satış deposu : Sultan Hamam Hamdibey geçidi 46 • 5G No. Tel : 21295 

Yeniköy icrasından: Bir borçtıııl 
dolayı haczedilip satışına karar v~ 
rilen 620 pliika numaralı ve maıotll 
işler takriben iki tonluk Altınkayl 
nam motör halen Rumelikavağınd• 
kale arkasında karaya çekilmiş bil 
halde bulunmaktadır. Mezkür nıo

tör 8/10/938 cumartesi günü saa1 

11 ile 12 arasında açık artırma sure' 
tile satılacaktır. Motörün muhaıll' 
men kıymetinin yüzde yetmiş beşi• 
ni bulmadığı takdirde satışa ıs;ıo/ 
938 cumartesi günü ayni ~aatte de' 
vam olunacağı ve en çok artırana i· 
hale edileceği cihetle taliplerin rna· 
hallinde hazır bulunacak memurl 
müracaatları ilan olunur. 38/205 

ADEMİ İKTİDAR 

ve bel gevşekliğine karşı 

HORMOBiN 
Tabletler! her eczanede arayınız. (Posta kutus11 1255 H ormobln) 

Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye verecek 
Ziraat Bankasında kumbaralı ve lhbal'sız tasarruf hesablarında en az 50 liruı bulıuıanlara senedt 

4 defa çekileoek kur'a ile aşağıdaki plana göre ikramiye daiıtılacaktır: 

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

40 J) 100 )) 4,000 
100 J) 50 /) 5,000 
120 )) 40 " 4,800 
160 )) 20 • 3,200 

Lira 
)) 

J) 

)) 

)) 

" DİKKAT: Hesablanndakl paralar bir ıcıne ıçiııde 50 liradan llf8iı düşınlyenlere ikrami7e çıktıiı 
takdirde o/v 20 !azlasile verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa, 1 EyHll, 1 Birincik&ııun, l Mart ve 1 Hulraıı tarihlerinde ~kilecektlr, 

Hakimliğinden: 

Çakmakçılarda Valde hanın -
da 26 numarada mukim ve 

Tahtakalede Küçük Şişeci hanında 
merdiven altında eşyası mevcut o
lup Valde hanındaki yerinde öldü
rülen ve terekesine mahkememizce 
elkonmuş olan Şükrünün mirascı
larının işbu ilan tarihinden itibaren 
üç ay ve alacaklı ve vereceklileri· 
nin ise bir ay içinde mahkememize 
müracaat etmeleri lüzumu ilan olu
nur. 938/78 Tereke. 

İstanbul 5 inci icra Memurluğun· 
dan: 

SAÇ BOYALARI JUVANTiN 
Kumral ve siyah olarak saçlara tabii auretta 
stenllen rengi verir.Sabittir, sıhhi ve z•rarsızdır 

INGİL I Z KANZUK ECZANESi 
Beyoğlu • lstanbul 

Devlet Demiryolları ve Llm-ınları 
ı,ıetme U. idaresi ilanları Bir borçtan dolayı mahcuz o • L---..:~;.:~,;.:.,;...;;;..;. _______ , ________ _. 

lup paraya çevrilmesine karar veri- Muhammen bedel ve muvakkat teminat miktarı aşağıda gösterilen 
len 66 adet ve 400 lira değerinde yerli veya ecnebi malı olmak üzere 39 kalem k~ğıd ve karton 1~/11/ 
muhtelif şekilde elektrik liimbası ve 938 pazartesi günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada ıdare 
gramofon plağı açık artırma sureti- !binasında satın alınacaktır. Bu işe girmek istiyenlerin muvakkat te
le Çarşıkapıda 93 · 95 No.lu dük- lminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 
kanda 13/10/938 perşembe günü sa- 14 30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 
at 10 d.a . satılaca.ktır. Muha_mmen ' Şartnameler 232 kuruşa Ankara ve Haydarp~şa veznelerinde satıl
kıymetının % 75 mı bulmadıgı tak- maktadır. Alınacak kağıd ve karton nümunelerı Haydarpaşada tesel
dirde ikinci artırması 17 /10/938 gü- lüm ve sevk şefliğinde ve Ankarada malzeme dairesinde görülebilir. 
nü ayni yerde saat 15 de yapılacak c6898• 
ve en çok artırana satılacaktır. Al- Mubammen bedeli Mu vak kat taminat 
mak isteyenlerin mezkür mahalde Lira Lira 

r. Ali Riza SağCat 
Birinci sm:f dahiliye 

mütehassısı 

Muayel!.ehane: Beyoğlu 

makk"ın, tramvay durağı. 
Kabul saati: lG dan sonra 

Tashih ilanı 
lstanbul Üçüncü icra Menıurlıı' 

ğundan: 

Dairemizin 937 /2664 sayı~ 
dosyasile paraya çevrilmesi mukar 
rer olup keyfiyeti satış Son Telgr~ 
gazetesinin 8/9/938 tarih ve 8 iııd 
sayfasının 3 üncü sütununda yazıt 
hisseli gayri menkulün birinci açıl 

gösterilen saatte hazır bulunmaları 
ı ilan olunur. (10908) 

67513 4625.75 artırması 10/10/938 pazartesi güıı 
Yerli malı olduğu takdirde 
Ecnebi malı olduğu takdirde 46435 3482.63 saat 14 den 16 ya kadar ve ikinci 

Beyoğlu Üçüncü Sulh Hukuk * * çık artırması ise 25/10/938 salı g~· 
Mahkemesinden: Kapalı zarf usulü ile Uzunköprüde bir makine deposu inşası mün_a- nü ayni saatte yapılacağı mukarrcl 

Mahkemenin 938/2516 sayılı kasaya konmuştur. Münakasa 17/10/938 pazartesi günü saat 15 de Sır· olmasına ve sehven birinci artırın3' 
dosyasile Galatada Adalet ha · kecide 9. İşletme binasında yapılacaktır. nın perşembe ve ikinci artırmanı~ 
nında 4 No. da avukat İsmet Keşı·r bedelı' 35.000 ve ,111,,·akkkal teminatı 2625 _Jirad.ır. . " _ cuma günü olarak yazılmış olmaP 
Geray tarafından Beyoğlund,a İstik- İsteklilerin, teklif ve teminat mektuplarile kanunı vesıkaları.nı ih-

la keyfiyet tavzihan ve tashihan l' 
lal caddesinde 227 No.11 apartıma- tiva edecek olan kapalı zarflarını aynı gürı saat 14 e kadar komıs~ona Hin olunur. (

10899
) 

nın birinci katında terzi Rahmi Ör- vermeleri Jiizımdır. Şartnameler 175 kuruş mukabilinde Ankara, Sırke- ı--------------: 
nek aleyhlne ücreti vekaletten 25 li- ci ve İzm1r veznelerinde satılmaktadır. (6952) Sultanahmct 5 inci Sulh Hukııl 

1 
ra alacak davası açılmış ve dava e-ı --• ..;..._.;..-.--•• -~-.. ------ Hakimliğinden: 
dilene gönderilen davetiyede dava K ı racabey Harası Dırektorluı;runden: Sultanahmed Kareki Hüse • 
edilen mezkı'.ır mahalli terk ederek Müessese müstahdemini iaşesi için 5000 kilo vejatelin yağ açık ek- yin Çelebi mahallesinde (B3' 

; Ankaraya gittiği ve Ankaranın ne. lsiltmeye konulmuştur. Eksiltme 18/10/938 salı günü saat on beşte hara fız) Ferhat sokağında 12 numa ' 
1 
resinde bulunduğu bilinemediğin· merkezinde yapılacaktır. ralı haneye sicilli nüfusca muka)" 
j ~en U,blig.at icra edilememiş oldu-! 5000 kilo vejatelinin yekün muhammen kıymeti 3100 lira ol~_P yet iken Köstencede 30/Mart/9~ 
gu mubaşırın meşruhatından anla-lmuvakkat teminatı 235 liradır. İsteklilerin 2490 numaralı kanunun hu- tarihinde ölen Köstcnce konsoloslO' 
şılmış ve davacı da ilanen tebligat ı .. 1 . h.1. d k 'it gu" .. h d "t kk'ıl komı'syona ve şart- gum· uz esbak kançıları Abidin aıı· . . . . küm erı da ı ın e e sı me nu ara a mu eşe 
ıcrasını ıstemış ve muhakemesı 28/ . . - İ b B M .. d .. l" • ·· h ı· . . . namesini görmek ıstıyenlerın stan ul aytar u ur ugune ve ara nesi Fatma Zel:ra ile ayni ikame 
10/938 saat 10 a talık edılmış oldu- ti . (7060) cQh adresi ile nüfusta mukayyet ve 

1 

· d · b .. tt alık muhasebesine müracaa erı. ,. 
gun an ış u gun ve saa e m e- ı :.;,:,;.__:.._ ____ =--~=-~--:-:--:--~-:-7."'--:------- 4/Haziran/937 tarihinde yine KiiS' 
meye gelmediği ve bir vekil gön- Beyoğlu Tapu Sicil Muhafızlığından: tencede ölen mumaileyh AbidiniP 

1 

dermediği takdirde gıyabında malı- . A · ı 
k d 1 • d . Kasımpaşa Hacı Ferhat mahallesı şıklar meydanı sokağında eski mirascılarının işbu ilan tarihinde emeye evam o unacagı avet ıye . . . ... "' 
t bl .• ak k . lrnak .. 73 sayılı Selim oğlu Dervış Ahmet zavıyesı.tekke arsasının Beyoglu Va- itibaren üç ay ve alacaklı ve ver• 

1 

e ıg m amına aım o uzere • . . . . . . ,,e' 
ilan olunur. (10907) 1kıflar Müdürlüğünce Şaban U~ara satıldıgından tescilı ıstenı~ ıse de ceklilerinin ise bir ay içinde mah" 

.. bu yerin tapuda kaydı olmadıgından 1515 numaralı kanuna gore tasar- memize müracaat eylemeleri ilP 

Goz Dokteru rufu mahallen tahkik edilmek üzere 17/10/938 tarihinde saat 15,30 da 1 •0,,,ıu"'n"'ur""". ---..... ....-..---" 

NURi fEHMJ~ mahalline gidileceğinden işbu gayri menkule tasarruf iddiasında bu • 

Is tan bol Belediyesi karşısınd:ı 

Ayberk Apart. 

lunanların ilan tarihinden itibaren on gün zarfında ellerindeki vesaik 
ile birlikte Beyoğlu Tapu sicil muhafızlığına veya keşıf günü mahal-
linde bulunacak memura müracaatleri ilin olunur. •7198• 

Sahip ı:e neınya:ı ıdare ear• 
B~ mııharnri 

ETEM İZZET BENİCE 
Son Telgraf Matbaası 


