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Romanya,. Polonya, ve Macaristan blokunu Al-
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manya · hazırlıyormuş ve Sovyetlere .karşı imiş 

Macaristanla Polonya' nın istekleri yerine getirilebilecek mi? 
• • • • • Bu iki devlet, yeni Çe koslo--vakya'nın kendi hududlarını 

1 . -
birleştirecek şekilde meyda-------- . ' ~°"'" 1 • ..-'. • • • ~~· • 

na getirilmesine çallşıyo r 
Peıte ,!•• Prağ'ın karş~ karşıya anlatamıyacak!ar1 ve işe 
yine dortler konfera.nsının müdahale edeceği tahmin ediliyor 

ispanya meselesinin halli için lngilter~ ile Italyan ara
sında yapılan müzakereler iyi. bir sarnaya girdi 

:ittdetler mıntakasmda teftiş yapan Bitler her tarafta böyle karplaDlyor 

• • 
Polonya. Romanya 
~le Macarlstam an 
laşt ırabllecek mi? 
L o~dra 8 (Hususi) - Maca .. 

ristan Çekoslovak.yadım 
. kendisine verilecek arazi • 

nın tefrik ve tesbit edilmesi hu • 
susunda yeniden Prağa müracaat 
etmiştir. 

Prağ, Slovaklarla tamamile an .. 
laştık:tan sonra bu hususta mü • 
zakereye girişmek istemektedir 
Macarlarla yapılacak muz·· ak • 
1 . ere .. 
~rm Alınan ve Lehlerle olan gi-
b~ kola~_ca halledilemiyeceği, bel
kı de dortler konferansının ü 
daha~~sini rnucib vaziyetler~ : 
haddus edeceği zannedilmektedir 
Bunun sebebi ise gerek Çekoslo- • 
vakyanın daha fazla fedakarlık
lar. yapmak istememesi gerek p -
te ıle Var eş 

. şovamn Macarista ı 
Lehıstan hududların . ~ a 
rilime . d ın bırleştı .. 

. ~": e ısrar etmeğe azmet -
ınış gorunnı.eleridir 

Peşte ve V arşov~ kendi d 
!arını .. .. b' ava-

yurute ilıneleri için Bük -
reşle de anlaşmak yolunu tercih 
etmektedirler 

A~cak Mac~istan, Romanya - ' 
dakı Ma~ar ekalliyetlerinin sakin 
b~lundugu araziye muhtariyet ve
rılınesinde buna ınukab ·1 R. 
Y eli- ı on\an-, aya ger bazı menafi te · 
ıunrnasında mm o-
dır musır .. davranmakta-

. V arşovanın Bükreşle Pe t · 
anlaştırabil ~ · .. ş eyı 

.. .. ecegı henuz şüpheli 
gorülınektedir. 

!:!~.~la.J_~~!~! Almanya ile de bir anlas-
~~.!!!~H.~ l Y 3 ı ma yaptık 
Gönüllüleri 
_ .... ..-t1L~ ... ıııı l1'lltl!ıınıt111 •ı ru!Ntll!lııflll'I,,. 111 rııhııtllilllıl"ıotınt11111ıu111J1U ~ -

çeke o ek Almanya yüz elli milyon mark kredi açıyor 
. -- -Her şey halloluyı~r, fa· 

kat yegane müşkilat 
yine Habeş mesele

sinden çıkıyGr 
·~----

Misafir naz~r bu akşam Anka
ra' dan hareket ediyor 

BÔhraıılı vaziyet esnasında silih al tına alman ransızlar t~rbisten sv.a.ra 
Parisin şark istasyon undan şehre dönüyorlar 

ispanyada harb Ankara 8 Hususi muhabiri. -

Yine şiddetlendi ınizden)- Alman iktısad 
Nazırının buradaki resmi 

Roma 6 (AA.)- Kont Ciano ile temas ve ziyaretleri bitmiştir. Na-
Lord Pört arasındaki dünkü mü- zır bu akşam buradan kalkacak o-
lakatta mühim bir terakk' 'de e- lan eksprese bağlanacak hususi 

yeni Çek Cuhurreisi, bugünün dildiği tahmin edilmekteull . bir vagonla İstanbula hareket e.. 
Umumiyetle iyi habe,r alan mah decektir. 

icaplarına göre hareket felere göre, faş~t hüki'imetinin Yarın oraya varacak olan Dok~ 
imparatorluğun tanınması ve tor Funk Haydarpaşada buraya 

edebilecek bir ~ahsiyet olacak ~:ı!~:~~!e~r:~a~~~:~~: hareketi esnasında olduğu gibi 
Y yine merasimle karşılanacaktır. 

L ondra 8 (A.A.)- Yeni Çek l vafık ve Almanya ile dost bir si- ri çekilmesi meselelerinde Londra Misafir Nazır dün bankaları, 
ed bil k b · kimse kabinesinin vereceği bazı temi -

Cumhurreisi seçimi için he- yaset t~p e ece . ır nata mukabil İspanyada harbeden müesseseleri, enstitüleri gezmiş • . 
nüz kat'i bir tarih tesbit e- olması ıcab etmektedir. 

dilmemış· tir. Bunun yegane se • 1 ...,,,==~(Y~az~ı:sı~6~m~c~ı ~sa;h;if;;ed~e~) ===~(D;;e,;_vamı==6==m=c==ı=s=ah=if=ed====e)====(=D=e=vamı==6=m=cı=s=a=hif=· e=d=e=) =ı 
I= Başvekilimiz Alınan .tktısad Nazuile birlikte (F. A. A.) 

bebi namzed hakkında yapılan - ı:::::==============:i========='=z:ıil 
istişarelerdir. 

Çek hükumeti, yeni hududla -
rının resmen tahdid

1 

edilmesin -
den sonra Almanya ile gayet sıkı 
bir dostluk tesis ederek yaşamak 

azmindedir. Binaenaleyh Reisi
cumhurluğa seçilecek kimsenin 
yeni federal Çekoslovakyanın da
hili ve harici vaziyetine uygun ve 
bugünkü Avrupa siyasetine mu-

• 
inhisar memurları icin 

' Yeni bir kanun .projesi 
yapıldı 

Denaetin feci bir nümunesi 
A nkara 8 (Hususi) - muha

birimizden) - HükUmet İn
hisarlar Umum Müdürlüğü 

memurlarının ücret ve dereceleri 
hakkında bir kanun projesi ha -
zırlamıştır. Mucib sebebler layi • 
hasında, şimdiye kadar her sene 
bütçesine bağlanan kadrolarda de. 
rece ve ücretleri gösterilmekle 
iktifa olunan inhisarlar memur -
!arının önceden hizmete alınma .. 
larında ve sonra terfi ve yüksel • 
melerile ücret ve miktarlarmıı 
tayin ve tahdidinde aranılaca 

şartlar ve takib edilecek esaslaru 
devlet memurlarına kıyasla bir 
kanuna bağlanması, bu idared~ 

Aiti yaşındaki bir kız 
berbat edilmiş s ~Ji. ~·--;.&. .. 

uç\~mft bu saba adliyeye 
_ .. ~~:1ft~~ olundu 

ÇÖ.c:}e;·tedavl altına alındı ........... · 
~~ : .. . <Y~ısı 6 mcı sahifede) 

BAŞVEKiLiMiZ BELEDiYE SEÇIMINDl 
1 R E Y J N I K U L L A N D l 6v.:~·.-,;. (Devamı 6 mcı sahifede) İnhısarıar Vekili Aana Tarhan. 
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Esnaf cemiyetleri top- Büyük 
lantılarına başlı.yor Şef Yine Frenkce 

kelimelere dair 
NAH1DSIRSI 

Yetmiş beşine gelmiş, 
hala uslanmamış! 

Yeşilköyde bir esnaf sanatoryomu Kurtulu-, bayramı 
münasebetile çeki· 

-
Frenkçe kelimelerin hücumu 

karşısında zavallı türkçemiz b:ç
bir müdafaaya teşebbüs bile etmi 
yecek mi? Her muharrir ve 1-eT 
yazıcı bildiği ve .. Bilmediği her 
dilden her istediği kelimeyi dilt"
diği gibi alıp kullanacak mı'! Da
ha geçen gün tes'id ecjilen dil bay
rannnda bu hakikaten hazin ve 

garip vaziyeti hiç kimsenin kale 
ahnanuş olnıasına ınütehayyi -
rim. Üçüncü safta kalmış bir mu 
harrirken, yıllarca evvel, bu (renk 
çe kelimeler tehlikesinden hah -
selmiştiın. Şimdi, o tehlike kor -
konç bir hakikattir. Vaktile Ya -

1<'111 Kadri gibi bir edibin türkçc 
kelimeleri gayri ki.fi ve aciz bu
larak yeni ve kiri.ft hislerin ve şey 
!erin ifadesi için kullauılmak ıztıra 
rmda kaldığı bazı frcnk sözlerini 

Birkaç defa üfürükçülük suçun
dan adliyeye verilen Bekir gene 

suç üstünde tutulmuş yapılacak, müşterek esnaf bürosu len telgrafa cevab 
verdiler 

binası satın alınacak 
Esnaf hastanesi genişletilecek 

Bekar esnafı barındır
ma odaları sür'atle 

açılacak 

1 stanbulda çalışan esnaftan zayıf bünyeli, basta vücııdlü ve 
vereme müstaid olanlarla, bu meş'um derdin henüz kabili şifa 
devresinde bulunanların istirahat \.'e tedavileri için bir •pre-

vantoryöm ve sanatoryoın• açılması esnaf cemiyetleri müşterek bü
rosu tarafından kararlaştırılmıştır. Bunun için en münasib yer olarak 
•Yeşilköy• görülmüş ve orada bir de arsa bulunarak satın alınmıştır 
Yakmda buraya modern ve cüze! bir bina yapılmasına başlanılması 
için bir inşaat projesi hazırlanacaktır. 

Diğer taraftan 30 ağustos zafer ve tayyare bayranıı günü açılan 
ve o vakittenberi gerek hasta esnafa ve gerek ailelerine çok faydalı 
olduğu görülen Türbedeki •Esnaf cemiyetleri hastanesi• nin bulun
duğu binanın da müşterek esnaf bürosu tarafından satın alınması 

kararlaştırılmıştır. 

Bu bina 17,000 liraya büronun malı olacaktır. 
Binanın satınalma muamelesi heyeti umumiye içtinıalarmdan 

sonra bitirilecektir. 
O vakit; bu hastanenin bahçesine yeni 

daha yapılacaktır. 
ve büyük bir paviyon 

Bu paviyona şimdilik 20 yatak konacak 
arttırılacaktır. 

ve ileride yatak adedi 

Yeni •Esnaf prevantoryoın ve sanatoryom• una istirahat ve teda
visine lüzum görülen verem eSflaf aileleri ve çocukları da kabul 
edilecektir. 

UMU!llİ HEYETLER TOPLANDI 
Diğer taraftan İstanbul esnaf cemiyetleri umumi heyet toplantı

ları ııck yakmda başlıyacaktır. 
Alelade olan bu toplantılarda, cemiyetlerin son 1 sneelik faaliyetleri 

gözden geçirilecek, her cemiyetin 938-939 senesi hulasai hesabiyeleri 
tetkik olunacaldu. 

Bundan sonra; birleşik esnaf bürosu tarafıudap. bekar esnaf için 
:ıçılınası teklif olunan «Bekar esnaf barındırma odaları• nın tesisi için 
her cemiyet ıunuıni heyetinden salahiyet istenecektir. 

Ayrıca esnaf hastanesine cemiyetlerin her yıl muntazaman ya
pacakları yardımın şekli ,.e miktarı da bu toplantılarda tesbit olu
nacaktır. 

HABERLER KOÇOK 
~~--~~~~~~~~·~~~---~~ 

* Milroka vapurile 12 teşrini -
evvelde 310 seyyah gelecektir. 

* Pazarlıksız satış kanununa 
muhalif hareket ettiğinden dolayı 1 
Sarıyer, Eminönü ve Beyoğlunda 
yeniden birçok esnaf cezalandı -
rılmıştır. 

* gazozlardan sık sık nümune
ler alınıp tahlil ettirilmesi karar
laştırılmıştır. * Yeni konservatuvar binası -
nın inşaatı kanunusanide başlı -
yacaktır. * Dolmabahçe - Taksim yolun
da yegane istimlak edilmemiş bi
na olan tütün deposuda dün 60 
bin liraya alınmıştır. Artık bu yo
lun süratle açılması için hiçbir 
engel kalmamıştır. * Cumhuriyetin on beşinci yıl
dönümünde Yugoslav meclis rei
sinin riyasetinde bir meb'us he -
yeti memleketimize gelerek An
karaya gidecektir. 

* Fakülte imtihanlarında mu
vaffak olan fakat yabancı dil im

tihanlarından geçemiyen talebe
nin bir kereye mahsus olarak af
fedilmeleri ve sınıfı geçebilme -

!eri için Maarif Vekaletine mü -
racaat edilmiştir. 

* 1hküdar halkı Altunizadede

ki mektebin kapatılması hasebile 

çocuklarının Kısıklıya kadar gön
derilmelerinden şikayet etmekte

dirler. Halk mekteb yapılması 

için bina tedarik etmiş, maarife 

müracaat etmiştir. 

* Suvat gemisi de dün gelmiş 
Denizbank erkanı tarafından ge
zilmiştir. 

* Beden terbiyesi umum mü -
dürlüğü teşkilatı hakkmdaki ka-

nunun tetbikına ikinciteşrinden 

itibaren başlanacak, bu teşkilatın 

icrası için yüz bin lira sarfedile -
cektir. 

İstanbulun Kurtulwşu yıldö -
numu münasebetiyle Reisi
cümlıur ATATÜRK'ün lutfet
tikleri karşılık tel yazılan ile 
Dahiliye Vekili ve C. H. Parti
si Genel Sekreteri Şükrü Ka
ya'dan cevap olarak Vali Mu -
lıiddin Üstiindağa gönıkrilcn 

telgrafı a~·nen yazıyoruz: 

Muhiddin Üstündağ 
Vali, Belediye Reisi ve C. H. 

P. Ba~kanı 
İstanbul 

C: Güzel İstanbulumuzım 
Kurtuluş gününün yıldönümü
nü kutlarken saym balkın ba
na karşı gösterdiklerini bildir
diğiniz samimi hislerden çok 
duygulandım. Aziz İstanbullu
laro candan teşekkür ve mu -
babbetimin iblağını rica eder, 
cümleye daima refah saadetler 
dilerim. 

K.ATATÜRK 

Muhiddin Üstündağ 
Vali, Belediye Reisi ve C. H. 

P. Başkanı 
İstanbul 

C: Kurtuluşunun on beşinci 
yıldönümünü kutlıyan güzel 
İ•tanbul ve sayın halkının gös
terdikleri yüce duygulardan do 
layı teşekkür ve tebrikler su-
narın1. 

C. H. P. Genel Sekreteri 
Ş. Kaya 

ı bile biz istcn1ezken, Bürhan A -
saf ve İsmail Hüsrev gibi siyasi 
ve iktısadi mevzular teşrih eden 
muharrirlerin lisanın11ztla me\1cut 

bazı kelimeler yerine frcnkçe 
mukabillerini almalarına hiddet 
ederken, artık bu edebiyat veya 
ilmi tetkikten havadis ve haber 

sütunlarına kadar geldi. Daha ge
çen gün, ehemmiyetli havadisle
re mahsus sayfasında Sürp Agop 

mezarlığından bahseden bir ak -
şanı gazete•inde, buranın asri ve 

güzel binalarla bir villa haline ge
tirileceğini okudum. Havadisi ya
zan, mahalle kelimesini ı.;,ğen -
miyerek yerine köşk miinasma 
gelen villa kelimesini kullanı -

yor, bu suretle zarafet ve bilgi 
gostermiş oluyordu. Bu belki de 

Dahiliye Vekili 1 

fstanbul Valiliğine: lf· 
İstanbulun kurtuluşunun yıl

dönümü münasebetile f.stanbul 
halkının ordumuza karşı gös -
terdikleri sevgi ve bağlılıkla -
nna teşekkür eder, daimi saa
detler dilerim. 

bir kaza idi, fakat şimdi de bir sa 
hah gazetesinde bir miilakata göz 
gezdirdim. İçinden şu satırları 
alıyorum: 

Genel Kw·may Başkanı 
Mareşal F. Çakmak 

ı:...-----~------~ . 

Tasarruf 
Yüzünden 
• 
ihtilaf 

(Cidden bayan Samramu:ı bu şan 
tesi çok meşhurdu. Ben de bir -
kaç defa görüp işitmiştim. Bu -

nu söylerken öyle güzel ve ko -
mile pozisyonlar, jestler alırdı ki..) 

Hepsinin türkçe mukabilleri 

bulunan bu frenkçe kelimeler -
den biri müstesna ötekiler yanlış 
kullanılmış. Hayır, biz dilimizi 

sevıniyoruz. Sevsek onun bu gü~ 
lünç ve lıazin hale düşmesine 

böyle Iakayıt kalamazdık! 

Kırklareli hahamı, mu-l Mahrukat 
tevelli heyetinin karar-
larını kabul etmiyer Buhranı 
Kırklarelinde Türk Musevileri

nin mütevellileri ile ruhani reis

leri arasında bir ihtilaf çıkmıştır. 

Bu ihtilaf; Musevi cemaatinin 

havralarını büyük masraflar ih
tiyar ederek tamir etmeleri ve bu 

uğurda biraz da borçlanm111 ol -
maları itibarile doğmuştur. 

Bu borcu karşılamak için aza

mi ekonomi kararı vermiş olan 
Museviler, hahamın maaşını ya

rıya indirmek istemişler; haham 
da bu teklifi kabul etmemiştir. 

* Tren halının Erzincana var
ması hasebile Nafıa Vekiline bir 
telgraf çekilmiştir. 

Bunn meydan 
verilmen1ek için 
tedbirler alınıyor 

Bu yıl her hangi bir mahrukat 
buhranı olmaması için Ziraat Ve
kaleti icap eden bütün tedbirleri 
almıştır. 

Ayrıca Orman Umum Müdür 
Muavini Halil; bu tedbirlerin ka
fi olup olmadığını mahallerinde 
tetkik etmek üzere memleket i
çinde bir tetkik seyahatine çık
mıştır. 

Mumaileyh; yakında şehrimize 
de gelecektir. 

Tövbe etmif, arbk yapmıyormu,, 
işte yanhşltk varmıt 

İki sene evvel üfürükçülük ve 1 
muskaçılık yaptığından hapse gi 
rip çıkan 75 yaşlarmda Bekir is- ı 
minde bir Arab dün gene üfürük
çülük yaparken tutularak adliye
ye teslim edilmiş ve dördüncü as
liye cezada muhakemesine baş

lanmıştır. 

Bekiri yakalatan Kadriye ismin
de bir kadındır dünkü celsede şa
hit olarak cürmümeşhudu yapan 
Necmettin ve Mehmet isminde i
ki polis ile Kadriye Maryam is -
minde iki kadın dinlenmişler ve 
sonra, polisler hadiseyi anlatmış 
!ardır. / 

Suçlu Bekir suçunu inkar etmiş 
ve bu işi evvelce yaptığını fa -
kat sonra tövbe ettiğini söyle -
miştir. 

---
Tütün 
Piyasası 
ünümüzdeki ay 

başı açlıyor 
Tütün kumpanyaları ile İnhi

sar İdaresinın ckspcr!et"ı; yeni 
tütün mahsulünü tetkik için, ev
velki gün şehrimizden tütün is
tihsal sahalarına hareket etmiş -
!erdir. 

Tütün piyasası önümüzdeki ay 
içinde açılacaktır. 

Geçen seneki tütünden 2 mil
yon kadar Ege havalisi müstah
silinin elinde kalmıştır ki bunlar 
cihrakiyelik-. tilbir oli.uıan ve sa
tılamıyan adi cinstir. Bu seneki 
mahsul, geçen yıldan umumiyet
le bütün memleketimizde azdır, 

fakat daha nefistir. 
--00---

Belediy 
Secimi 

' 

Bekirin evinde 
mış muskalarla 

bulunan yazıİ
cürmümeşhut 

yapmak için evvelce numarası a
lınan ve Bekirin yastığı altında 

çıkan bir kağıt lira kendisine gös 
terilerek bunlara ne diyeceğini 

sorulmuştur. Üfürükçü Bekir bu 
suale cevap verememiştir. 

Müddeiuınum ifadelerini ket -

meden Maryam ile Kadriye hak

larında takibat yapılmasını, cür

mfune hudu yaptıran ve evvelce 
timarhaneye girip çıkan Kadriye 

nin de muayene edilmek üzere ad 

liye doktoruna gönderilmesini. is

tedi 

Muhakeme başka bir güne hıra 
kıldı. 

Doğurduğu çocuğu 
Evinin bahçesine 
Gömmüş 

---
7 aylık evladını toprağa 
gömen ana yakalandı 

Balıkesirde Sakarya mahallesi
nin Yeni sokağında oturan Hasan 
kızı 35 yaşlarında Fatma isminde 
bir kadının birkaç gün önce bir 
çocuk dünl(;aya getirdiği ve evi
nin bahçesine gömdüğü mahalli 
polise bildirilmiştir. 

Bunun üzerine evin bahçesin
de yapılan aramada; çocuğun ce
sedi, toprağa gömülmüş bir hal
de bulunmuştur. 

Muayene neticesinde bunun 7 
aylık olduğu anlaşılmış, evladını 

toprağa kendi ehle gömen ana 
yakalanmıştır. 

Üç yillık sanayi 
planımız etrafında 

Bu Londrad ı <I çalı tm•I•· 
akşam bitiyor rın sonu 

Tasnif yarın akşam 
tamam Q)acak 

Belediye seçimi bugün şehri -
mizin her tarafında sona erecek
tir. Reylerin tasnif edilmesine bu 
gece başlanacak, kat'i netice ya
rın akşam elde edilebilecektir. 

Pamul( yağını zey· 
tin yağı diye satmıt 

Kumkapıda pamuk yağını zey

tinyağı diyerek halka sattığı için 
yakalanarak mahkemeye verilen 

Leon isminde bir hakka !dün i
kinci suhl ceza mahkemesinde l 
ay hapse mahkıi.m edilmiştir. 

4 senede tatbik edilecek olan 3 
numaralı yeni ve büyük •Sanayi
leşme• plan ve programımızın 

tatbikatına ait hazırlık temasla
rında bulı,ınmak üzere Lond.raya 
gitmiş olan Sümerbank Umum 
Müdürü Nurullah Sümerin şeh
rimize gelmesi beklenmektedir. 

Mumaileyh buradan doğruca 

Ankaraya giderek Başveltilimize 
Lond.radaki mesaisi hakkında i
zahat verecektir. 

* Etriisk vapuru İskenderunda 
merasimle karşılanmıştır. Gemide 
verilen ziyafete askeri mümessili
mizle Fransız delegesi, Hatay hü
kfunet erkanı ve Hatay gazeteci
leri iştirak etmiştir. 
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Ellı iki yaşına kadar - müşkül
pesendlik perdesi altında - bekar 
yaşıyım bir adam şüphe yok ki 
binbir macera peşinde koşmuş

tu. 
Stanley Avrupaya üçüncü defa 

gcldigini söylemişti. Şiliden Av

rupaya muhtelif tarihlerde üç 
kere gelen bir erkeğin hayatı ma
cerasız geçebilir miydi? 

Ne olursa olsun, üç gün Roma
da kalacaklar, gezecekler, tekrar 
Veııediğe döneceklerdi. 

Ayten, kendini her harıgi bir 

-
veızeın l•kender P. 

Bl!RTELLI 
yeni uçuruma sürükliyecek hadi

selere kaptırmamak hususunda 
daima müteyakkız ve tedbirli bu· 

lunmağa ahdetmişti. 

Saat on iki. 

Ayten: 

- Altıda Romaya varacağız. 

Her halde biraz uyumalıyım .. 
Diye söylendi. Ve yüzünü örte

rek uyudu. 

* Ayten gözlerini açtığı zaman 

tren henüz yeni durmuştu. Gar
son: 

- Madam .. Romaya geldik .. 
Diye sesleniyordu. 
Amerikalı nazır çoktan kalk

mış, traş olmuş, giyinmiş, yatak
lı vagonun koridorunda dolaşı
yordu. 

Vagonda ikisinden başka kimse 
kalmamıştı. 

Mister Stanley, kompartimanın 
kadife perdesi arasından Aytenin 
başını görmemiş olsaydı, hasta
lığına hükmedecekti. 

Ayten mahcub bir eda ile: 
- Biraz rahatsızdım, mister! 

dedi. Saate bakmadan ve kampa
nayı duymadan uyuya kalmışım. 

Ayten çarçabuk giyindi.. Şapka
sını eline aldı.. Küçük valizini 
- mister Stanleyin çağırdığı - gar
sona verdi. 

Trenden indiler. 
Geniş, fakat sıkıntılı bir istas

yon. 

Ayten: 
- Romadayız .. Değil mi mister? 
Diyerek gülümsemiye başla -

mıştı. 

Stanley: 

- Evet, mis! diyordu. Vatikanın 
bulunduğu şehre geldik. 

Mösyö Petroviç Amerikalı na
zıra - Romayı çok iyi tanıdığı için
iyi, temiz bir otel adresi vermişti. 

Bir otoya bindiler. Gidecekleri 
otelin adamı da onlara refakat e
diyordu. 

Londra oteli .. 

Büyük kapılı, muhteşem bir o
teldi burası. Geniş tarasları, çı

kıntılı balkonlarile tıpkı iri göv
deli bir adama benziyordu. 

Aytenin kafasında - direksiyo
na varır varmaz - garib bir istif
ham kıvrıldı: 

- Otelde nasıl yatacağız? Ya, 
Amerikalı yol arkadaşım bana bir 
odada yatmanıızı teklif ederse?! .. 

Bereket versin ki, bu şüpheli 

dakikalar çok sürmedi. 
Mister Stanley çolr nazik, ter

biyeli bir adamdı. 
Otel kiıtibine: 

mizlenmek işini ondan evvel bi
tirmiş, otelin salonuna inmişti. 

Stanley odasmdan çıktığı za -
man, bir garsonla karşılaştı. 

- Bize iki oda... - 16 numaraya haber ver .. Ben 
Diye emretti. salona iniyorum. 
Ve arkasından Aytene bakarak Dedi. Stanley salona indiği za-
- Odalarımız bir katta ve bir- man ağzı bir karış açılmıştı. 

birine mfunkün olduğu kadar ya- Ayteni hasır bir koltukta gö -
km olsun. rünce şaşırdı: 

Dedi. - Ömrümde ilk defa bir kadı-
Stanleyin bu teklifi Aytenin nın bu kadar çabuk hazırlandığını 

Amerikalıya karşı besledi~i iti- görüyorum mis! Siz cidden hem 
madı bir kat daha arttırmıştı. salon, hem de iyi bir ev kadını-

İkinci katta 15 - 16 numaralı o- sınız! (Dev•mı var) 
dalara çıktılar. Ç k 

Ame~ik~lı .ıs, Ayten 16 numa- ~ G yakında 
raya gırmıştı. Ayten: G •• k •• •• d 

- Müsaade ederseniz, elimi yü- 0 Y U Z U 0 e 
zümü yıkamak isterim .. dedi. A k y J 

Stanley de ayni ihtiyacı duy - Ş arış arl 
muştu. I 
Odalarına girdiler .. Yıkandılar. Yazan: -~~!.nder F. s.~~-
Ayten, Amerikalı yol arkada - Bu sütunlarda okuyacaksınız. 

şmı fazla bekletmemek için, te -

Büyük devlet.e: 
arasında 

Yazan: Ahmed 61ikrü ESMd 
Münih konferansından sonra 

enternasyonal münasebetlerde u~ 
mumi bir detant husule gclmi-' ;r: 

İngiltere Almanya ile •ebedi• 
bir sulh anlaşması yapmıştır . .ı>U 

anlaşmanın şümul ve ehemmiyeti 
iyice anlaşılmamış olmakla her•· 
ber, gazetelerin yazdıklarıua ba· 
kılacak olursa, iki memlekctİJI 
karşılıklı münasebetlerinde çolı 
müsaid bir atmosfer yaratmışW· 
Fransa ile Almanya arasında da 
ayni şekilde bir anlaşma yapıl · 
masından bahsedilmektedir. Fa· 
kat dikkate layık olan nokta şıı· 

dur ki bu, henüz tasa\'vur halin~ 
deyken, Fransa ile İtalya karşı · 
lıklı ınüansehetlerini tanzim et~ 

mek için adım almışlardır. AjaıtS 
telgraflarına göre, Fransa Roma• 
ya derhal bir lıüyük elçi gönder· 
miye karar vermiştir. Mali'ımdur 
ki Frausanın Roma <~çiliği uzuO 
zamandanberi münhaldir. İtal)'a 
bükftnıeti, elçinin, •İtalya Kralı 
ve Habeşistan imparatoru• nezdi" 
ne gönderilnıesini taleb etıncktc, 

Fransa ise, Habcşistanın ilhakın' 
tanımak man3.>uıa dcliıl~t edece~ 
olan böyle bir hareketten kaçııı· 

ınakta idi. Elçinjn Ronıaya varı~ 
bir semboldür. Arlık anlamalıyıs 
ki hem Fransa bakımından Ha • 
beş meselesi kapanmış teliikki e
diliyor, hem de İtalyan - Fransd 
münasebetleri tanzim edilmiş ır 

luyor. İngiltere ile Alıııan~·a ara· 
smdak.i anlaşmadan sonra Fraw.• 
ile İtalya arasındaki münasebet • 
lerin tanzin1ini Musolini de arı\J 

etmektedir. 
Fakat bu murabba ara"ndal<l 

karşılıklı anlaşma ve uzlaşma ce
reyanı burada bitmiş olmuyor· 
İngiliz - İtalyan münasebetleriniO 
tanzimi için de admı atılmı~tıt· 

Bu münasebetlerin ne saflıad• 
olduğu nıalfundur: İngiltere yin< 
Çemberlaynin teşebbüsile. geçcO 
nisanda İtalya ile bir itiliıf imza· 
lamıştı. Bu itilafa göre, İngiltere• 
İspanya meselesinin tasfiye edil· 
mesi şartile, llabeşistanın İtaly•· 
ya ilhakını tanunaktadır. iıilıif 
imzalandığı sırada İspanya harbi· 
nin, bir Franko :ıllıferile tasfiyc,,İ 
bir giin ıneselcsi gibi görüniirkcl1 
hükUmetçilerin mukavemeti ı:ar· 

bi bütiin yaz sürüklemistir. Uat' 
bin, bir , •eya diğer tarafın gak · 
besile likide edilmesi çok uıııo 
sürdüğü anlaşlıınca yeni bir jor· 

111iil bulunnıuşlu. Londra kar•'? ' 
mazlık komisyonu tarafından bı•· 

lunan bu formüle göre, her ikl 
taraftan muan·en bir nisbrlt1 

•gönüllü• geri çekilecek ve iuıı>I· 
tere de İspanya meselesi tusf•Y' 
••dilmiş telakki edecekti. Fak•1 

Franko, teklifi uzun ı:aınnn ce ' 
vabsız bıraktıktan sonra niha"cl 
red cevabı vermişti. BinaenaleY~ 
zincir gibi birbirine bağlı ola1' 

meseleler oldukları safhada kald1 

Gönüllüler geri ~ekilmedi. itili1 

meriycte geçemedi. İngiltere IJ•· 
beşistanın ilhakıru taoıyamad• 
Hatta bu yüzdendir ki Fransa &o' 
maya elçi göndertr.~i. . 

Münih görüşmeleri biı düğüıı1" 
çözmüş cibi görünüyor: ingiltere
nin Roma elçisile İtalya Harici11 

Vekili arasında birkaç gÜndeıı 
heri devam eden müzaker._.d,,.. 
sonra, İtalya on bin •gönüllü• gr 
ri çekmiye ve İngiltere de ge{.,,. 
nisanda imzalanan itilfın ıner'İ 
yete girdiğini kabul etmiye ha•~ 
olduğu bildirilmektedir. 

Göriilüyor ki Çekoslovak ın• · 
selesi, bütün ihtiliiflarıo halli•1 

engel imiş gibi, ortadan kalkf1 

kalkmaz, dört devletin kaNılı.lı~ 
münasebetlerinde derhal saıi• 
husule gelmiştir. Acaba bu d< · 
tant ne kadar devam edecek? JJI' 
zı gazeteler dörtler diktatorasııı 
dan bahsediyorlar. Fakat Sir ~ 
Siaıon Avam kamarasında sö> 
lediği nutukta bunu inkar etti~ 
gibi, İngilterenin yeni Çekoslo . 
vakya hududlarının garautisİ 111 

Sovyet Rusyanın da iştirak el 
mesine taraftar olduğunu bildir 
ınistir. Fransız Başvekili de ı\I · 

• J 1 
manya ile yapılacak anlaşın;ı ' 
bahsederken, bu ycui dostlu~~' 
eski dostluklara ilave olarnı':~ 
söylcn1eyi unutn1aını~tır. Heri• 

(Devamı 6 ıncı sahircd•I 
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·Esnaf meseleleri Son yağmurların OaQılmak üzere 
Kontrplak ve nla- doğurduğu facia Olan bir ceset 

rangoz işleri ve ::!:~h::ı~:-;::ı!~~~: Bulun~_ 
I• Ş • ı • de epeyce zarar verdi 

!Umata göre geçen haftanın son 
ç 1 e r 1 Alakalı makamlara gelen ma - ı 

Hüviyeti henüz 
anlatılamadı 

B h 
günleri içinde yurdun• muhtelif 

U U r.. usda 1 . rnıntakalrma yağan yağmurlar 
~ a 1 n a n yen 1 ve bunlardan hasıl olan seller ge-

d b 1 
ne birçok zarara sebeb olmuştur. 

te l"r er nel d" ? Akşehir mıntakasına yağan şid-e r 1 r o detli yağmurlar dolayısile Karahö-

Marangozlar cemiyetinin yeni 
yük köyünde bir kadına yıldırım 

isabet etmiş ve kadını derhal öl
dürmüştür. Tuzlukçu nahiyesine 
bağlı Kuraşi köyünde bir öküz çah,maları 

. •Marang_ozlar Cemiyeti> kati- Cumhuriyet hükümetimiz tara • 
bı umumisı Fuat Tezer Cemiye- iınd b. k h. h . . . . an ırço ımayeye maz ar 
tın faalıyetını, yapılan yardımla ol bul k c 

yıldırımla ölmüş, sele kapılan iki 
çocuktan ancak bir tanesi bo -

ğulmaktan kurtarılabilmiştir. Bu 
köyde 2350 kilo buğday, 60 kilo 

. - muş unan ve anca wn • 
n, esnafın menfaatıni istihdaf e- h · t· · d · d in.ki. f . . . . . urıye ırnız evrın e şa e • 
den mesaısmı. kendisıle yaptım d b·ı f · · b k 

b . d .,.- e ı en men aatımız u anun • 
mız ır gı şıne e şu suretle an d -
)attı. - an sonra daha fazla bir inkişa • 

araba sap harab olmuştur. Yumak 
nahiyesine bağlı Çeltik köyünde 
589.500 kilo buğday, 3020 kilo ar-- Marangozlar Cemiyeti 192? 

de teessüs etmiştir; yani on iki 
,rıllık bir teşekküldür. Bidayet _ 
te. yalnı~ marangozlar için teşek 
.kul etmış olan cemiyetimiz bila
hara nizamnamesini tadil ederek 
J>ilümum ağaç sanayiile meş • 
gıil olan sanatkarlarla yanların
da çalışanları içine almıştır. Ha
kn cemiyetımizin iş sahip ve iş
çı olmak üzere 2800 azası mev _ 
cuttur. Kayıt harici kalmış lOOO 
kişı. ~ahmin ediyoruz. Ve kavı~ 
hancı kalmış olanlardan bir kıs
mı da son günlerde cemiyetiıni _ 
2in fayda ve menfaatlerim idrak 
ederek kaydolmak için müraca
ata başlamışlardır. 

. Senelik olarak aldığımız aidat 
'Ş sahib'.nden 4 lıra ve işçiden 2 
liradır. lki -ayı veren bır . . ' . . .. ışçı 
cemı} etın V . .r vru;ıtasından fay-
dalanmaktadır. Temin edilen fay 
dalar şu suretle hülösa edileb· _ 
li 

ı 
r: 

. ı - Ağaç san:ıyıine ait mesle
kı _h~r türlü meselelerle cemiyet 
daımı surette m"~gul ve alaka -
dardır. 

2 - Cemiyetimizin de iştil'aki 
bulu~an esna! C<'rni,Yl·tlt·rin has
tanesınde her türlü hasta azaları 
mız muayene ve tedavi edilir 
yatırılmasına lüzum gorülenler 
yatırılır. Tiaçlan cemiyetimiz ta
rafından parasız olarak yaptın _ 
lır, rontkeninden en ufak tderrü 
tına kadar çok mükemmel bir e
ser olarak meydana getirilen has 
~tnemızden cemiyete kayıtlı her 
azanm: ameliyatlaıma varıncı -
)a kadar faydalaıur. A'-rıca se-
kız tak ' ya ta doğum vakalan için 
aynlnuştır. 

3 - Mensuplarımızın bılu -
murn hukuk" · 1 · .. .. ı ış crı ve dertleri ke 
za butun cemıyetlerin ve cerniye 
hrnızınde müsteret- b 1 

' " u unduğu 
esnaflar danışma bürosu tarafın
dantakip edilir. 

. 4 ~ İş a~ıyan işçilerimize ve i 
çı .ıstıye.n ış sahiplerimize iş v! 
ışçı temın edilir. Ve bu f ·d 1 
rı t · a:ı a a
- ernın eden cemiyetimize a -
gaç sanayiile meşgul 1 ufak b. o anların 

ır kısmının aza kaydea·1 
meme! · k ı -

k erı endi menfaatlerinı id 
rla . etmemiş olmamalarından i-
erı gelmektedir B d 

. · u evrede 
kesbı kanuniyet edeceğini kuv _ 
vetle ümit ettiğimiz küçük sa

natlar kanunu çıkınca esasen 

fa mazhar olacağına kani bulu • 
nuyoruz. 

Cemiyetimiz son günlerdeki 
teşebbüsler neticesınde İstanbul
da bir •Marangozlar kooperati -
fi> teşkili için hazırlık yapılmış 
ve kooperatifin ilk müessis heye 
ti şu zevattan teşekkül etmiştir. 

Alaaddin Kunt (Marangozlar 
Cemiyeti Başkanı) Fuat Tezer 
(Marangozlar Cemiyeti katibi u
mumsi), Abdullah Uzlar, Tacet
tin Gürtan, Andonakı Kaladis, 
Keğam. 

Kooperatif nızamnamesi ihzar 
edilmiştir. Beher hısse 5 lira ola
caktır Yakında müessis heyet 
mukavelenameyi berayi tasdik 
hükumete gönderecektir. 

pa, nahiye merkezinde ise 607,500 
kilo buğday hasara uğramıştır. 

Seyitgazi kazasının Kırka na -

biyesine bağlı Numanoluk kö -
yünde 22 davar, 3 sığır, 29.520 ltilo 

buğday, 8916 kilo arpa, 365 adet 

saman arabası, 228 lira kıymetin
de eşya, Barbasan köyünde 2310 

kilo buğday 720 kilo arpa ve 52 
a.det araba hasara uğramıştır. 

Gebzenin Muratlı köyünde ya-

ğan yağmurlardan hasıl olan sel
ler iki değirmeni yıkmış, Mezar -

lıkaltı ve Safarlı derelerinde iki 
köprüyü harab etmiş, Gebze or -

manlarından kömür imali için ke

silmiş yüzlerce kantar odun ile 

kömür yüklı.i beş arabayı alıp gö
türmüştür. Karaburunda yağan 

yağmurlar ise 15010 kilo uzumü 
ıslatmıştır. 

Yardımcı 
öğrttmen 
Olabilecekler 

Cemıyetımizin yerli kontrpliık 
kalitelerınin fenalığı hakkındaki 
müracaat ve istirhamatını büyük 
bir ehemmiyetle nazarı dikkate a
lan İktısat Vekaleti kontrplak -
ların standardı hakkında bır ni
zamname ihzar ve 13/9/938 ta -
riMi resm gazete ile neşretmış -
tır. Bu nizamnameye göre 13 Teş 
rinievvele kadar gerek ithalatç
lar ve gerekse yerli fabrika sa -
hipleri ellerind!! mevcut kontr 
pJflkların bir listesini hükCıme .. 
te vererek bunları damgalattık - , •• - .---
tan. sonra bir sene müddetle sa- Eskı ruşdıye mezunları 
tabıleceklerdir. akat 14 Teşrini - hakkında bir karar 

Kültür Banaknlığı Bulgarıstan 
ve Romanyadaki Türk rüştiye -

evvelden itibaren gerek ithalat ve 
gerekse yerli imalat bu nizam -
name esaslarına göre olacaktır 
kı, en mühim esas olarak hiçbir !erinden mezun olanların orta 
kontrplak katları biribirinden 
ayrılmaz şeki!d(' ve tutkal hata
sı olmaksızın imal olacaktır. 

Tutkal hatası bulunan kontr -
plaklar (0 parça gösterilmek şar 
tile) satıcılar ve iınaliıtçılar tara
fından geri alınacuktır. Bu nizam 
nam,. çok mükemmel ve ağaç sa
nayiinin isteklcıine iamamile uy 
gundur. Kontrpl5k imalatçıları -
nın bu nizamnamedeki bazı mad 
deleri tadil etmesi için hüküme

mekteb mezunu sayılmalarını ba

zı şartlarla kabul etmiştir. Bakan-

lığın bu kararına göre Bulgaris -
tan ve Romanyadaki Türk rüşti
yelerinden mezun olduktan son -

ra bu mekteblerde bir müddet öğ
retmenlik yapmış olanrdan Tür -

kiyeye gelmiş bulunanların tarih, 
coğrafya ve yurd bilgisi dersle

rinden imtihana tabi tutulacak -

!ardır. İmtihanda muvaffak o -
te müracaat edeceklerini gazete- lanlnr orta mekteb mezunu adde-
lerde okuyoruz. Şimdiye kadar clileceklerdir. Ve bunlar talib ol-
fena şerait tahtında imal edilmiş dukları takdirde yar öğretmen o-
kontrplak satmıya alışanlar yeni !arak ilk okullarda çalıştırılabile-
ve kontrollü imalatı istihdaf e - ceklerdir. 

--den bu nizamname belki zor gele 
cektir. Fakat ağaç sanayii men
supları da kötü kontrpliik kullan * Şehrimizde hangi tip otobüs 
maktan ve binnetice fena kontr- işletilmesinin muvafık olacağı 
plaklarla yaptığı eşya ile müşte- hakkında Londrada tcdkikler ya-
risini gücendirmek vaziyetinden pan heyetimiz 15 teşrinievvclde 

Beşiktaş açıklarında bir kadın 
cesedi görülerek sahile çıkan! -
mıştır. 

Ceset 10 yaşlarında ihtiyar bir 
kadına aittir. Yapılan muayene 
neticesinde cesedin uzun zaman
danberi denizde kaldığı ve dağıl-

mak üzere bulunduğu görülmüş
tür. Cesedin kime ait olduğu tes
bit edilememiştir. Zabıta tahlP -
kata başlamıştır. 

Deniz 
Ticaret 
Filomuz 
Y eni e lemanlarla 
takviye ediliyor 
Deniz Ticareti fnomuzun yeni 

elemanlarla takviye olunması ka
rarlaştırılmıştır. 

' Bunun için; evvela, son vuku 
bulan terfılcrden sonra münhal 
kalan 3 üncü kaptanlıklar için 

acilen 5 tane 3 üncü kaptan alı

nacaktır. Bu 5, 3 üncü kaptan bir 
hafta içinde filoya iltihak elmiş 

olacaktır. Bundan sonra Deniz 
Ticareti filomuzun kadrosu, ge -
milcrimizin artış nisbetinde yeni 

elemanlarla takviye olunacaktır. 
Bunun için deniz harp filosun

dan ayrılmış olanlardan da isti
fade olunacaktır. 

Diğer taraftan yeni gemileri -
mizin hepsi geldikten sonra dahi, 
eski gemilerimizin satılmaması, 

bunlardan istidafeye devam olun
ması kararlaştlrılmıştır. 

Bunlarm satılması; bazı cihet
lerden memleket menafiine uy
gun görülmemiştir. 

Mavlurlü şerif 
Tahran büyük elçimız Bay E

nisin genç yaşında vefat eden kı
zı Jale Enis için yarınki pazar gü

nü öğle namazından sonra Beşik -
taşta Sinanpaşa camisinde Mev!Ud 

okutturulacaktır. Ailesi, Jalenin 
eş, akraba ve ah bablarını ve bü . 

tün din kardeşlerini davet etmek
tedir. 

Komşusun tahkir 
etmenin ceza sı 
Topkapıda Hacer ismindckı 

komşusile kavga ederek kadlnı 

tahkir eden Mustafa isminde bi
ri asliye dördüncü ceza mahke -

mesinde 1 ay 10 gün hapse mah-
kum edilmiştir. • ' 

Hırsız noter katini 
Eyüp ve Topkapı semtlerinde 

birkaç hırsızlığın faili olduğun

dan yakalanarak adliyeye veri -
len eski Bursa noter katibi Ah -

met oğlu Zeki dün Sultanahmet 
sulh ceza mahkemesinde sorgu
su yapıldıktan sonra tevkif edil
miştir. 

Iktısadi meseleler --
ipekli erkek 

çorapları 

Bazı esaslar ve tipler da
hilinde yapılacak 

Kadın çoraplarının metanetini temlfi 
için de mühim tedbirler ahnıyor 

Sanayi Birliği İdare Heyeti dün 
öğleden sonra toplanmıştıı:. Bu 
toplantıda muhtelif meseleler gö 
rüşülrnüş ve bunların en mühimi 
olarak •Kadın çorapları• nın me
tanetini temin için verilen son 
kararlar tetkik olunmuştur Ve bu 
maksatla kadın çorabı ~plikleri -
nin kalınlaşbrlımasını muvafık 

gören •Çorap koton encümeni• 
nin kararı tensip edilmiştir 

Aynca; fabrikalarda mevcut o
lan ve yeni kararın tatbikine uy
mıyan ipeklilerin miktarının ay
rı ayrı ' ·bit olunması için encü-

menin seçtiği mürakabe heyeti 
de tasdik olunmuştur . 

Heyet; bugünden itibaren şeh
rimizdeki çorap fabrikalarını bi
rer birer gezerek tetkikata baş -
lıyacaktır. 

Diğer taraftan ipekli kadın ço
rapları için olduğu gibi (İpek!; er 
kek çorapları) nın da muayyen e
saslar ve tipler dahilinde imali 
kararlaştırılmıştır. Bunun için bir 
nizamname hazırlanması dün a
lakadarlara bildirilmiştir. Bu hu
susla çorap fabrıkatörlerinin de 
miıtaleaları alınacaktır. 

Hayva servetimiz 
Faydall tedbirler alı ndı 

Ziraat 
Kongresi 
Hazırlığı 

35 muhtelif mevzua ait 
bn;,şür ha zırlandı 

Önümüzdeki ayın 2 nci günü 
Ankarada aktedilecek olaı' bü
yük cziraat kongresi· hazırlıkıcırı 
tekemmül etmiştir Kongr<-d< o
kunmak ve azaya tevzi 'di!J'wk 
üzere ,35, muhtelif broşür h •ır 

lanmış ve bunların ·<'lınmızdı
tabolunmasına başlanmıştır 

Tab1 işi sona gelmiş olup bu 
broşürler bugünlerde koııgro ı ·
!erile uğraşan büroya teslıın cılu

nacaktır. Bu .35, broşür, .Mt·y
vacılığımızın inkişafı . Sulama 
işlerimiz o, •Hububat zıraatı , 
cSüt ve peynirciliğimizin ıslahı 
vesaire gibi başlı başına bırtT 

mühim mevzua ait bulur.makta
dırlar 

Ayrıca kongreye ı;•ırak edt• -
cek olan murahhasların da ken
dl branşlarına ait birer tez hazır
lamaları dün alakadarlara bıldı
rilmiştir 

Şehrimiz Ticaret Odası. Zahı

re Borsası, Ofis ve Ziraat Odası 
da mühim birkaç rapor hozırla· 
mışlardır. 

Kongreye İstanbuldaıı Ziraat 
Odası. Ziraat Müdürliıgü, Zahi
re Borsası, Ticaret Odası nall'ma 
iştirak edecek. murahhaslar bu -
günlerde seçilecı ·:derdir 
Ayrıca İstanbul eh· ındaki 

çiftlik sahiplerinden d<! muh\E'
lif zevat toplantıda hazır buluna
caklardır. Tek tırna lı hayvanla-, 

tadad ve tes- ı·.-B-irimizin derdi -ı rın a 
biiine karar verildi Hepimizin derdi 
Sayım vergısı mevzuu bari - resme tabi olan koyun sayıs1mn 

cinde kalan at, katır·, e eşeklerin yekıinudur. Türk köylusü için ko-
de bundan böyle miktarlarının bi- yunun nasıl bir tem<•llı servet ol-
linmesi memleketin müdafaa ve dufiunu hatırda tutarak ve koy-
ekonomi bakımından son derece lümuzün sayısının da on uç mil-
lüzumlu olduğu dün Ziraat Ve- yonu aşmakLa olduğunu unutmı-
kaletinden vilayet<' tamim olun- yarnk, bu rakamın azlığını göz ö-
muştur. nüne getiriniz: Bir kö.vlüye, bir 

Binaenaleyh her sene ağustos koyun bile düşmuyordu .. 
ayında. kaza, nahiye ve köylere 938 de resme tabi ko un saym 
vilayetler tarafından- bir emir l 7.752.000 i bulmuştur Dört sene-
gönderilerek tek tırnaklı hay - de yuzd<' yetmiş artış! Fakat bu 
vanların miktarı sorulacaktır. artış, yalnız koyun üzerinde de -

:Nihayet 15 cylCıle kadar her ta- ğildir. 2.743.000 olan tiftik keçisı-
rafta bu miktar tcsbit edilmiş o- nin sayısı. bu yıl :l.749.000 olmuş-
lacaktır. Ancak, bu yıl vakit geç- tur. Yeni kurulan bir endüstrı 
mış olduğundan bu malumat 15 şubemizin temelı olan Merinos 
ikinciteşrine kadar toplanarak Ve- koyunu sayısı 935 de sıfr iken bu 
kalete gönderilecektir. sene 80.000 olmu~tur. 
Diğer taraftan hükumet, koy - Artış, köylünün serwtıııın te-

lümiiz için en belli başlı st·rvet melı olan bütün dığer hayvan • 
olan hayvancılığımız için birçok !arda da ayni nisbctle goze çarpı-
tedbirler almıştır. Bunların ara- yor: 935 d" :i.370.000 olan "ğır, 

1 
sında bilhassa sayım vergilerinin 938 de 7.170 000; 540.00-0 olan man-
azaltılmasını kaydedebiliriz. Ha- 1 da 6.~3.000; 94.000 olan dPve 150.000 
zine için esaslı gelirlerden biri ol- olmuştur. Merkep sayısı 978 bin
m kla beraber, sayım vergisınin den üç sene içınık• 1.234.000 bine, 
arkası arkasına indirilmcsindr ll'- katır sayısı 51.000 den 61.000 e 
reddüt edilmemiştir. çıkmıştır At sayısı 935 de 601.000 

Bizde ucuzluk politikası da - iken. 937 de 723.000 olmu ·tur. 
ima müsbet netıcele \'l'rmi~tir. Aradaki bü~·ük artışı gÖsteren 
Tuz fiayt ındirilrniş. istıhliık art - rakamları bir tek ad<'\ halındr. 

tırılmıştır. Tütün fiatl:ırı ındırıl- verelım: 935 de, resme tiıbi olan 
miş, istihlak artmıştır; et fiatları hayvan servetimizin yekunu 29 
indirilmiş. ıstihlak artmıştır. sa- milyon 591.000 idi. 937 de bu ra
yım vergisi indirilmiş, hayvan ser- kam 38.244.000 olmuştur. 938 de 
veti sayısı yiıkselmiştir. 42 milyondur. Dört senelik sayı _ 

934 de koyun servetimizin ye - !arda yüzde kırka yakın bir satış 
künu 10.739.000 idi. Bu rakam. vardır. 

1 Çirkin bir herek .ı 
Okuyucularımızdan bırı A. 

Ö. A remzile gönderdığı bır 
mektubda, 6 teşrinievvel pex -
şcmbe gıinü İstanbulun kur -
tuluşunun tes'id edildiği gun 
müşahede ettiği bir \'ak'adan 
pek ziyade sinirlendiğini, ılıiil
düğünü anlatarak vak'a) ı e2 -
cümle şu suretle anlat?!':ık -
tadır. 

- Tünelin Karakö · tarafır:
da, caddede, kalabalık ar:ı"nd,ı 
iki çocuk rozet takmakla meş
gul olurlarken bir !lfı, ~ok·~ir
kin bir hadı.e vuku \li'ıldu. 
Şehrimizde bulunan büyük e -
lektrik levazımı saıan mucs -
seselerden birınde çalışiı!iını 

çok iyi bildiğim bır Musni 
genci göğsüne rozet takmak is
tiyen çocuklara birdenbire §id
detle ve hiddetle mukabele e
dt-rek sert bir darbe ile itti. 

Çocuk az kaldı yt«<' yu\·ar
Janacaktı. Bundan sonra Mu -
sevi genci hiç bir şey yapma -
mış gibi azametle yoluna de
vam edip gitti. bu vak'a benı 
çok müteessir etti. Gazetenizle 
nazarı dikkati celbetnıenizı rı
ca edenm .• 

Kariimizin bu pek yerind<• o
lan şıkayetini biz, hiçbir şey 
ilave etmeden olduğu gibi ya
zıyoruz. Alakadarların nazarı 

':::. -

usanç getirmiştir. buraya dönecektir. 

:---~~~~~~~-''!!!!!!!!!!~~~~~~~~!!!!!!O!!!!!!!!!!!!!!!O!!!!!!!:!!!!!~-~~-S-~~~~~~~--~.....-..-.~.~ 
omuzlarını titretip yüzünü veri- J bağlamıştı. viyordu. digini işittiği bir şarkıyı çalwağ" J 

dikkatini celbedeıiz. 

SON TELG.llAF'm Yaua: M. Sami KARA YEL 
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ilşad, terli oldugv u hald .. .. d .. .. .. t e uryan vucu· 
unu or .m °'K a khndan ge!:mıyordu 

. Mehtabın, loş zıyası, mat g!İize- • 
ı Kızlar, hep •birden çifte telliyi ın vücudü üzerinde renkler ~izi-
yordu. > çalmağa başladılar. Dilşad fincan-

ları şakırdatarak ve çok güzel 
Dilş:ıdın bu hali, Sultan Azı·zı· b' 

h ır tempo ile oynamağa başladı. 
eyeeana getirmişti. Oldug~u yer V 

den doğruldu, ve: ücudunuri her tarafı titriyor, 
göbek atıyor, gerdan kırıyor, sa -

; Çocugum; üşürsün sonra... ğa. sola hamleler y:ıpnrak bin bir 
- rzınıyaz; çileden çıkmış ol - işvebazhklar yaratıyordu. 

du;ıı yer~,. ~r, ti: titriyordu. Sultan Aziz; keyif ve neş'e için-
adışah, gozdesının irade bek-icd -. · . de idi. Dilşad, efendisini memnun 

ner'!i;n; sczdı. Ve hazinedarına dö- etmek, onun gönlünü doldurmak 

~ Usta; ~ilte tellı çalınız b~ka
lıın .• 

için her şeyi göze almıştı. Oyna
ya, oynaya, Padişahın yanına ge
liyor , arkaya yatarak Padişaha 

yordu. Sultan Aziz; ustasına emretti: Karşısına sıralanmış. ellerınde başladı. Şarkı şu idi: ı 
Sultan Aziz,· mest olmuştu. Mah- - Usta; şu kızın arkasına bir saz bekleşen dilberulcrın yüzlerine 

· ı b k d D Edıılı• bfr yosma karımıı alda. volrnuştu. Kar<ısında saz çalan şey getirinız... ile ba mıyor u. ilberler bile 
• ld · d f p d h b h ı Bımi mecnunun edip dağlara •aldı kızlar sıfıra inmişti. Arzıniyaz; o ugu yer en ır - a işa ın u a ine içerlemiş • 

Hele; bır an için, gözlerinin ta- !adı. Hareme girıp pelerin gibi !erdi. 
kllıp kaldığı Çeşmiab bile hiçe kısa ve tüylü bir örtü getirdi. Hele çok fettan olduğu gözle ; 
düşmüştü. Sultan Aziz: ustasının elinden rinden ve tavırlarından bellı olan 

Dilşad; durmadan oynadı. Ter- aluığı örtüyü kendi ellcrile göz - Çeşmiab hası,dınden yanıyordu. 
!emişti. Padişah gözdesinin yo - desinın omuzlarına koymuştu. Bu Biı· aralık Padişah; Dılş.,da 
rulduğunu gördü. Ve sazı durdu- har~ket Padişahın Dilşada karşı 8urdu: 
rup yanına çağırdı. candan bağlılıgını gösteriyordu. - Yorgunluğun gittı mi? 

Mat güzel; efendısir.ın dizinm 
1 

Arzıniyaz; kıskançhgından pat- - Zaten yorulmamıştım t'fen-
dibine oturdu. Padlşah; gözdf'Sinin lıyacaktı. Kendısinc müthiş ve <'Ş- dımız. 
gözlerine bakıyor, elile saçlarını siz birarakib türemişti. Bugün - Nasıl yorulmamıştın' .. Ne 
okşuyordu. tehlikesi olınıyan bu rakibin mu- kadar terledin görmedin mi' 

Dilşad; terli olduğu halde ür - hakkak yarın vücudu hissedile - - Efendimiz. bu ter yorgun-
yan vücudünü örtmek aklından c0kti. luktan ziyade hamlıktan ola~ak. 
geçmiyordu. O, bu akşam bütün Dernek; Kafkas Çerkez dılbcr- - Doğru. Hep oturuyorsunuz 
çılgınlıklarını ortaya koymağa ka- !erin n dl' kıymdi vr,ktu. Dılşad, bor yere çıkıp gezdiğiniz yok ki•. 
rar vermemiş ,,.,1r!i? bir çitte tellı oyunu ile bu kız-

Sultan Aziz; gözdesınin çıftetel- !arın ve kendisinin ebt.'<liyyen ha-
li oyununa bayılm•ştı. Hele. fin- yatlorını hiç<' 1 di"'1iştı. 1 
canları şakırdatarak vücudünün Ortalık il<'~ dakikadanbcn su-
hareketlerine ahenk tutuşu unu kıiı. icinde idi. Padişah; gii:ıdcsini 
her vakitk,-,dc·n zıyade Dilşada dlzinın dı"ıııe almış saçlarını se--

- Peki öyle ise; şu tamburu 
al bakalım ... 

Dilşad; tamburu aldı. Sultan A
ziz; oynak bir hava istıyordu 

Kurnaz g zde, elendisınııı . ev-

Sultan Aziı bu şarkıyı se\•erdi. 
Mat güzel davudi ve yüksek se -
~ile yalnız başı 0a hf'm söylüyor, 
hem çalıyordu. 
Arzıniyaz i.ie diğer dilberl<•r ... 

sessiz suda:ız dinliyorlardı. 
Şaka değil, Dilşadın sesi \'e ma

kam tutuşları harikulade idi. 
Padişah; karşısında sıralanan 

gözdelere git: emrini de VPrmivor
du. Üste de gözdesile başb:ışa ~·er
miş bulunuyordu. 
Arzıniyaz; efpndisinin bu haline 

bir türlü mana vcremi~·ordu. 
Sultan Aziz; gözd~smt• yarını 

saatten fazla çaldırttı V<! söyletU. 
Fasıl bittiketn sonra; Padiş.1h; 

ustasına dönerl'k 
- Usta; siz de bir fasıl yapınız 

bakalım~. 

Santur çalan Çl'şmı.iib frna çal-

mıyordu. Efendisinin sağ kultu 
ğunun altına sokulmuş dilber 
1erin sa:tını ve .:;özünU dı 11iyordu. 

Santur çalan Çe~miab fma çal
mıvordu. Hatta sesı de guzeklL 

Saz devam ederken ınıı~ guze
lin aklına bir ŞP~· geldi. 

Karşısındaki mermer lıavıu.a 

girip ~ ı.izmek. efendisine karşı ye
ni çılgınlıklar vt.icude gdırn1('k.. 

Eğilerek. Padışahın ktı!ağına 
şunları rica etli . 

- Padi~ahım; ırnde buyuru ur
sa :;:u mermer havuza gır p vıiz

mek istiyorunı. 
Sultan Aziz- gözdcsinın bu fik 

rine memnunivctle mukabeh-dc 
bultmdu: 

Çok giizPl hava da sıcak za
ten .. Yenı bır eğlence VL' han•ket 
vüctıde gE-.1miş olur . . 

Mat guzel, yennden hrladı. Sır
tındaki örtü ·iı, bclind<'.'kı kuşağı 
atarak, tıavuza doğru sıçraya sıç
raya k1>ştu 

(Dnamı vu) 
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INGiLTERE-ITALYA 
========================:========================= MÜNIHTEN AYRİLMADAN EVVEL İN(;İLİZ BAŞVEKil.İNİN ALMAN DEVLET REİSİ İLE KONUŞMA· 

LARI NETİCESİNDE İMZALANAN VESİKA BUNDAN SONRA AVRUPADA SULHUN SA0LAM TE· 
MELLERE DAYANMASINDA NE KADAR İŞE YARAYACAK? 

Avrupa devletleri arasındaki ihtilaflara 
verilerek serbest .kalmak isteniyor 

nihayet 

• 

istikbali şübheli görenler var 
İngiliz Başvekili bir daha İn • ı 

giltere ile Almanya arasında harb 
olma~ak kararile Münihten Lond 
raya dönmüştü. Münih toplantı- 1 
sından sonra memleketlerine dö
nen İngiliz, Fransız ve İtalyan 
Başvekilleri memleketlerinde pek 
hararetli surette karşılandılar. 

Çünkü sulhu kurtararak geliyor
lardı. Bu hal karşısında sevinen
ler pek çoktur. Düşünenler de az 
değildir. Avrupada harb tehlike
si uzaklaştı, fakat Çekoslovak • 
yanın feda edilmiş olması devam-

tada mevcud engellerin en SG • 

nuncusu olduğunu düşünüyorum. 
Benim gayem A vrupada vakit va· 
kit çıkan ihtilaflarla tehdid edil· 
miyerek sulh içinde yaşamayı te-

uğraşıyor. Fransa da Münih kon· 
feransından sonra görülen neş -
riyat bundan sonra Almanya ile 
Fransanın vaziyetleri etrafında 

bir takım endişeler olduğunu gös
teriyor. Epok gazetesinde başmu

harrir Kerilis bu endişeleri şöy
le anlatıyor: 

Münih sulhu Fransayı dünkün
den daha zayıf bir hale koydu. 
Çünkü Çekoslovakya gibi bir müt 
tetik elden gitti. Almanlar•r 0tıız 
fırka askeri artık şark cihel!ncie 
herhangi bir gaileden korkmıya

rak Fransaya dönebilecektir. E-
(Devamı 7 inci sahifede) 

Buna inanılır mı? 
Ruyada şeytanı gören 

Kızırı dili 
tutuldu 

Biikreşten bildiriliyor: 
Birkaç gün evvel Yaş'da, Olga 

Grigorov adlı on yaşında bir kız 
uzun ve derin bir uykudan uyan
dıktan sonra bir söz söylemiye 
muvaffak olamamış. 

Kendisine bir kağıt ve kalem 
vermişler. Kızcağız, rüyasında 

şeytanı gördüğünü ve dili tutu
lacağını söylediğini yazmıştır. 

Küçük kız, hastaneye naklo
lunmuştur. 

-----00-

Sinyer Mussolini'nin 
eğlu nişanlandı 

Romadan bildirildiğine göre 
Sinyor Mussolini'nin oğlu yüzba
şı Brüno Mussolini, Faşist reji
minin ilk hazine nazırı olan Pro
fesör Vensanzo Tangorra'nın kı
zile nişanlanmıştır. 

HER GÜN BiR HİKAYE 

ANTRENMAN 
Yazan: 

Sevişerek evlenmişlerdi. Erkek, 

uzun boylu, geniş omuzlu, güçlü 
kuvvetli bir delikanlıydı. Genç 
kadın, tatlı gözleri, açık kumral 

saçlarile, tambir kumral güzeliy· 
di. Onları görenler, saadetlerine 
imreniyorlardı. 

Bu genç kan koca, küçücük a
partımanlarında, sükiın ve huzur 
içinde yaşıyorlardı. Evleneli ay

lar geçmiş, birbirini kıracak, in· 
citecek bir tek söz ağızlarından 

çıkmamış; hoyratca da harekette 

bulunmamışlardı. Fakat bir gün, 
genç kadın, müthiş bir baş ağrı
sile uyanmıştı. Kocası, erkenden 

işine gittiği için, evde yalnız ka
lan Neclıl., büsbütün sinirlendi. 

Yalnızlık, onu bir cendere gi
bi sıkıyordu. Baş ağrısı ziyadeleş· 

MAHMUD YESARi 
ti. Genç kadın, yerinde duramaz, 
oturamaz hale geldi. 

Çıldıracak gibiydi. Kapıcıya, i· 

Genç kadın, telefonu kapadl; 
eve döndü. Baş ağrısını unutmut 
tu, zihninde bir tek sual dönüyor, 

lı bir sulhu temin için kafi olma
dığ ı fikrinde olanlar her yerde 
vardır. Amerika matbuatının yaz 
dıklarına göz gezdirince Avrupa 
sulhunun kafi olarak emniyet al
tın alınmış olması Amerikalı • 
!arca uzak görüldüğü anlaşılıyor. 
Bu fikirde olanlar yalnız Arneri
rik ad ı değil, Avrupada da vardır. 
Yem gelen Avrupa gazetelerinde 
ilerisi için neler düşünüldüğünü 
gösteren yazılara göz atarak baş
lıca iki cereyandan bahsetmek lil.
zım geliyor. Bu cereyanların birisi 1 

sulhu kurtarmak için yapılmış o
lan şey !eri muvafık görenlerdir. 
Evet, diyorlar, Çekoslovakyanın 

feda edildiği kabul edilse bile ak
si takdirde görülecek ziyan pek 
büyük olacaktı. Eğer iş böyle hal-

Taklb ettiği siyaseti alkışlarla 
YÜKSEKLERE Çl~MAK İSTİYORUZI 

\l :ı>an devlet reisi Hitler 

ledilr.ıeseydi o zaman Avrupa ka· 
na boyanacaktı. Bu felaketi ise ne 
Fransa, ne İngiltere istiyebilirdi. 

karşılanan Çemberlayn 

min etmektir. Bunun için de e
saslı bir şart İngiltere ile Alman
ya arasında iyi bir anlaşmadır. 

İki memleket arasındaki mesele
leri neden dostça görüşmek kabil 
olmasın?. Bu buhranda memnun 
olduğum bir cihet varsa o da dev
let adamları arasında şahsan kar· 
şı karşıya gelerek temasta bulun
mağa kendilerini sevketmiş olma
sıdır. 

" Balonumuzun hakiki bir zı rhlıdan farkı yoktur: Soğuğa, gün eşe, 
havasızlığa karşı her türlü tertibat ı haizdir ... ,, 

-·--· -
Rüzgar düşer düşmez balon 

derhal havalanacak 
İşte Alman gazetesinde çıkan 

beyanatın hulasa edilen bu kı
sımlarından anlaşılıyor ki İngiliz 
Başvekili kendi memleketi ile AI 
manya arasında esaslı bir anlaş • 
nayı t.vrupa sulhu için ilk şart 
olarak görüyor ve bunu temine 

Varşovadan gelen telgraflar, 
doktor Yodko-Narkiyeviç'le yüz • 
başı Bürzinski'nin dünya irtifa 
rekorunu kırmıya hazırlandıkla

rını bildiriyor. 
Tayyareciler, Pariste çıkan (Pa

ri Suvar) gazetesine gönderdik • 
!eri bir mektubda: 

•Herşey hazır. Havalanmak i-

Bu hafta 

SARA y SiNEMASINDA 

Senenin ilk büyük Fransız filmi olan 
YANIK GÖNÜLLER 

Şaheseri; uzun zamanlardanberi 
görmediğimiz umumi teessür ve 

heyecan uyandırmaktadır. 

~ 
JEAN GAUN , c MIREIL '..E llALIN -
gibi büyük artistl~r tarafından ya-

,'/7 ratılan bu kuvvetli aşk ve ihtiras 

çin havanın açmasını, rüzgarın 1 
ı düşmesini bekliyoruz. Balonumuz, 
şimdiye kadar yapılan balonlarıı:ı 

c Ya baş ağrısı. .. Strasfo~, ba, 
ağrısı diyarıdır. Öyle bir baş ağ

(Devamı 7 inci sahifede) 

Dr. Narkivlyeç ve arkadaşı 

Necla ile Fikret sevişerek evlenmişlerdi 

!aç aldırtmak istedi; kapıcı da gelsin. Evde, karısı ağır hastadıf 
yoktu. Genç kacllnın sinirleri bo- - Ya! Vah vah! Söyleriz, ınr 
zuldukca bozuldu. Yakasını yır· rak etmeyin. 
tarak bağırmak, ağlamak istiyor· dönüyordu: Fikret, nereye gil' 

d mişti? u. 
Apartımanda duramıyacağını İkide bir, kulak kabartıyor· 

anladı; mantosunu sırtına geçirdi, merdivenlerdeki ayak sesleriJl1 

sokağa fırladı. dinliyor, ümitle bekliyordu. 

Eczanede ilaç alırken, kocası- O gün, akşam olmak bilmiyor 
na telefon etmek aklıı'ıa geldi; du. Necııl, hiddetten tırnaklarıJll 
hemen eczanenin telefonuna sa· kemiriyor ; daracık apartımand~ 
rıldı, kocasını aradı. kafese kapatılmış bir dişi kaplsJI 

Fikret, şirkette yoktu. N~Cla, gibi homurdanarak dolaşıyordıl · 
dişlerini gıcırdatarak sordu: Ortalık kararırken Fikret gel" 

- Nereye gitti? mişti. Necla, şezlonga uzanrııı~ 
- İzin aldı, bir arkadaşile çıktı. yatıyordu; kocasını görünce, dot 
- Hangi arkadaşile? ruldu, kollarını kavuşturdu, kili 
- Hasan Bahirle. !arını çatarak haykırcll: 
Necla, Hasan Bahiri tanımıyor- - Bugün, nerede idin? 

du. Ne söyliyeceğini şaşırmıştı: Fikret afallamış, şaşkın şaşJCI 
- Fikret, tekrar şirkete uğn - bakıyordu: 

yacak mı? - Şirkette idim. 
- Yalan! 

(Devamı 7 inci sahifed~ 
- Bilmiyoruz. 
- Şayet uğrarsa, hemen eve 

', / ' <!<=• "''"' "'"" ""'"''' gü. 1 1 zel bir filmdir. 
İlaveten: Münihte sulh için 4 !erin mülakatı ve FOKS JURNAL. 

- Bugün saat 1 ve 2.30 da tenzilatlı fiatlar HALK matineleri 

hepsinden daha buyuır, ve oam -
başkadır. şişirilince Eyfel kule -
sinin yarı yüksekligindedir. BÜYÜK 

ÖNDERiMİZ ATATOK'ün DOGU 
İkinci cereyana tabi olanların 

fikri başka türlüdür: Çekoslovak· I 
yanın feda edilmiş olması sulhu 

muhafaza maksadını tomin et -
mekten uzaktır. Çünkü Almanya 
bundan sonr:ı daha başka şeyler 

FERNANDEL (Ignace) 

Bugün SÜMER sinemasında 
Kızı JOSETTE ile beraber yarattığı 

cBununla, 28,000 metro yüksek-ı 
liğe çıkabileceğimizi ümid ediyo -
ruz.Denizin sathından 28,000 met- seyı:t hatl eri intıbaatı filmi 
ro, Mon Blan dağının en yüksek , .................................................................................. ,,, 
tepesinden 23,000 metro yüks<>k-

Bu gun [p EK 'te gösteriliyer. 

lere. .. ı .... 
cSon irtifa rekorunu Amerikalı 1 EN 

Anderso;;- ve Stevens kazanmıştı. 1 

MUAZZAM FiLMLERiN REKORLARI BiLE KIRILMIŞTIR. 

Bugün l P F K Sinemasında , de istiyacektir; diyorlar. 

Halbuki İngiliz Başvekili baş
ka fikirdedir. Bugünkü Almanya
nnı ileri gelen bir gazetesi oJan 
Beobahler gazetesine verdiği be
yanatta Südet Almanları mesele-

sinin ne kadar çetin olduğunu ha -
tırlattıktan sonra bu meselenin 
İngiltere ile Almanya arasında 
devamlı bir anlaşmıya mani olını
yacağını düşündüğünü söylüyor 
ve diyor ki : 

Fakat ben ba meselenin da-

• 

SOKAK ŞARKICISI 
Son derece şen, neş'eli ve gülünçlü filmi ile kahkaha tufanları 

saçıyor. Gidiniz görünüz. 

İlıl.veten: ECLER JURNAL: Son dünya siyasi hadisele;i ve 

Çekoslovakya buhranı. 

Bugün saat 1 ve 2.30 da tenzilatlı fiatlarla HALK MATİNELERİ 

Bunlar 22,060 metro yükselmiş -
!erdi. 

c Yukarıda soğuk pek şiddetlidir. 
Arzın şoğuklarına hiç beı:zemez . j 
Bunun yanında, Kutbun soğuğu 1 

ilkbahar sıcağı gibidir. 

cHava da yoktur. İnsan lıiçbir 
şey yemeden, hiçbir şey içmı:dr-ıı 
günlerce yaşıyabilir. Fakat hava
sız artık b'1"kaç dakika ... 

Diye birinci kata indiler! Hiddetinden kudurur> 
etrafa saldıran bir boğa yavrusu gibi evin içinde 

ha geniş gayelere varmak içi'l or- dört dönen Nimet merdivenden koşarken Tahir a· 

TAKSİM 
Sineması 

Dün akşam büyük galasında 

muvaffakiyetler göstermiştir. 

P O L A N E G R İ'nin 
Son temsili olan 

ŞAHANE 
TANGO 

Çok takdir kazanmıştır. 
Ayrıca: ECLAR JURNAL ve 

MİCKEY MOUSE 
(WALT DİSNAY'in) 

1 
ğanın kırmızı sarsık dudaklarını, simsiyah ve deri· 
!eri kasılmış yüzünü, havf ve herastan titreyen ba· 
şını, fırıl fırıl dönen beyaz siyah gözlerini kapı.n.u:ı 

aralığından uzanmış gorunce hemen onun üzerine 
koştu; kulağından yakalayınca Arabı : 

- Aman hanımıjı aman .. Koptu billahi.. 
Diye, ciyak ciyak bağırtarak ortaya çek ti, onun 

da sırtına bir yumruk indirdi: 
j - Domuz Arab, nerede Gülizar?. 

- Duymuyor musun sersem herif?.. Gülizar .. 
Gülizar .. diye yarım saattir bağırıp duruyorum ..• 

Dedi, Onu da Zeynep kızın peşine kattı: 
- Haydi çabuk .. Çabuk! 
Diye koşturdu! 

Bu manzara görülecek şeydir. Eğer, insan bir 
orta oyununda bulunsa da kavuklunun ayvazı ko
valayıp çıkıştığını seyretse bu kadar gülmez, eğlen
mez! Hele, Arabın gözlerini aça aça ve .. dudaklarını 

sarkıta sarkıta, kafasını ikide bir, 
- Sırtıma yumruk iniyor mu?. 

Bugün saat 1 ve 2.30 da Diye çevirip de Nimete bakışı ve ayni zamanda 
Tenzilatlı HALK Manitesi upuzun, zayıf gövdesini güçlükle çeken ince, eciş 

.................... __ bücüş bacaklarını iki kat edip deve kuşu gibi seğirt
mesi para ile seyredilecek sahne değildir! 

Edebi Roman 
No.127 

Birinci katın da aranması biterken, Nimet b ir-
denbire hatırladı: 

- Refik ne oldu? .. 
- Refik ne yapıyor?. 

Ve ... hiddetini onun üzerinde tekrar teksif ede
rek, Tahir ağaya: 

- Arab geberteceğim seni .. Haydi, Gülizarı ça
buk bul, yukarıya bana getir .. 

Dedi. Kendi de yeni bir gazaya çıkar gibi mer
divenler i ikişer üçer atlıyarak yukarıya çıktı ! ve .. 
dosdoğru Refiğin yanına gitti. Rafik, 

- Amma belaya çattık .. . 
Der gibi ellerini oğuştura, oğuştura odanın i· 

çinde dolaşıyor; teessüf, teessür ve hayretinden 
zikir halinde bir tekke mürüdü gibi kafasını iki 

3 Ahbab Çavuşlar Eğleniyor 
TÜRKÇE SöZLÜ KAHKAHA TUFANI 

Bugün saat 12,45 ve 2,30 da ç0k ucuz fiyatlarla 
HALK ve TALEBE matineleri 

Yazanı 
Etem izzet BENiCE 

tafa sallayıp duruyordu. Nimetin bir deli gibi içe
riye girdiğini görünce: 

- Ne oluyorsun Nimet, bu ne, hal?. 
Dedi ve .. ilave etti: 
- Deli misin sen kuzum?. Hizmetçilerden da 

sıkılmıyor musun?. Ne var, sanki?. 

Fakat, Nimet bu sözlerin yarısını bile dinle
medi, hiddetini büsbütün arttırarak Refiğir üzeri
ne yürüdü, ceketinin yakalarından tuttu, .• ,; ırdı : 

- Utanmıyorsun değil mi bana hiyanet etmt
ye. Neredeydin dün gece söyle bakayım?. 

- Ne hiyaneti canım?. Bunları nereden çıkan· 
yorsun?. 

- Öyle ya ... Kim.bilir dün ııeceyi hangi ka • 

- ·. -- . __ .,,. __ y![!4 

dınla geçirdin?. Sıkılmadın değil mi beni aldat ' 
mıya? ... 

Refik hayret içindeydi. Herşeyi aklına getiri · 
yordu. Fakat, bir gece eve gelmeyişinin hiyanetl 
atfolunacağını hiçbir zaman düşünmemişti. 

Onun için, Nimetin bu sözleri karşısında birıı' 
da şaşırdı! 

- İki gözüm beyhude üzülme. Ne kadını. rf1 

hiyaneti!. Dün gece bizim gazeteci arkadaşlarla be' 
raberdik .. . 

Fakat, Nimet çılgınlığından zerresini kaybet' 
miyor ,terter tepiniyordu: 

- Evet arkadaşlarınla beraberdin. Sen oıı~ 
çocuklara anlat! 

- Vallahi arkadaşlarla beraberdim yahu .. . 
- Yalan söyleme .. . Yalan söyleme Refik .. . İP' 

san arkadaşları ile beraber olur da böyle sabahle' 
yin mi eve gelir?. 

- A ... Canım yalan söylemeğe ne mecburi)'e' 
t im var?. 

- Yalan .•. Yalan ... Yalan! ... Kiıncİi o kadıl' 
söyle bakayım?. 

Ben tanıyor muyum?. 
Refik, cevap vereceği zaman 

küldür, 
- Haydi şabuk şabuk!. 

Arabın paloı' 

(Devuıu vu)" 
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KIRK SEKİZ DEFA NiŞANLANAN ADAM 1 

Gene kızların kalbine 
' 

Dünyanın en 
saoıam adamları 
Hastalık, hatta diş 
ağrısı nedir bilmiyerla 

VD ILDD Z 
N AS 1 L DOGD U 

girmeğe nasıl Nevyork Ulumu Tabliye Müze
si müdürü Doktor Holden Hol, 
Cenubi Amerikada yaptığı uzun 
bir seyahatten avdet etmiştir. 

muvaffak olmuş? Bu alim; Orenok civarında gör
düğü Hintlilerin, dünyanın en 
sağlam adamları olduğunu söy
lüyor. 

izdivaç ilanlarının içyüzü Bu kabile iki bin nüfustan iba· 
rettir. Kanser, kalp, mide, ilah ... 

gibi hastalıkları, hatta diş ağrısı 
nedir bilmiyorlarmış ... 

Tanınmış Fransız reportörle
ri.nden E. Mişel'in enteresan 
hır rcportajını aynen nakle • 
diyoruz: 

Gazete meraklılarını tetkik e
diniz. Göreceksiniz ki bunlard 
b. k an 
ırço !arı, gazeteyi ellerine aldı-

lar mı, ilk evvel ya siyası mak • 
leleri, ya dahili havadisleri, Ya : 
zabıta vukuatini okurlar. a 

. Bana gelince: Bunlardan hiçbi
rıne ehemmiyet vermedi"'- . 
b

' 6UU gı• 
ı tefrikaları, küçük hikayeleri 

de okumam. Yalnız izdivaç ilAn 
larile alakadar olur, büyük b. • 
dıkkatle gözden geçiririm. Beni: 
de merakım bu ... 

Gülmeyin:z.. . Kimseye fay • 
dası olmadığı gibi zararı da do • 
kunmıyan bir merak ... 
Düşününüz bir kere 0 kısa c" 

ı ı d , um. 
e er e ne derin arzular em ll 
vardır. ' e er 

1.fosel.a .şu otuz yaşındaki kız 
•vu.cudunun güzelliğinden. balı. 
sedıyor. Beriki, •sinninin ile il . r e .. 
mış olmasına rağmen ruhan g 
ld • enç 0 u.~u~u:. bir erkeği mes'ud edebi

lecegını soylüyor. Hepsi de bir ha 
yat arkadaşı bulmak arzusund 

Erkeklerin de ilanları var ~"· 
!ar da, bekarlıktan usandık!. n
b' arını 
ır eş aradıklarını yazıyorlar ' 
Bu küçük ilanlara ne saf e~ 1 

ler b~ğlı. İnsan, bunları okud~~ 
ça muteessir olmaktan kendini 
lamıyor. a-

Ve düşünüyor: Acaba bunların 

akrabaları, tanıdıkları yok mu ? 
Bir eş bulabilmek için gazete sü
tunlarına müracaat edecek kadar 
kimsesizler mi? ... 

Bu il8.nlardan 
naklediyorum: 

birkaçını aynen 

•Yalnızım, kimsesizim. Şefakat 
ve muhabbete ihtiyacım var. Me
yus zamanlarımda dertlerimi dö
kecek bir eş arıyorum. Hayatını 
bana hasredecek, tatlı sözlerile 
acılarımı unutturacak bir kadın 
bu!amıyacak mıyım? ... 

Yirmi iki idam 
kararı- veren 

hakim! 
Üç senedir k;~sını 

arıyor ve .. 
BU YÜZDEN BİNLERCE LiRA BORCA GiRiYOR 

Hindistanda B h 
Hakim Luk a ar eyaletinde 

as karısı ile 
!arak Lo d arası açı-

d 
n raya gelıniş ve boşan 

ma avas1 -
k açmıştı. Fakat muha-

eme çok uzun sürmüştü. 

Hakim Lukas on iki türlü dil 
konuşurmuş. Şimdiye kadar 'd 
1 .. ı am
arına hukmettiği katillerin sayı-
~· tam 22 olmuştur. Fakat karısı 
ıl~ ol~n muhakemesi tam üç sene 
surmuş ve bu esnada mahkeme 
masrafı, hare avukat .. . . ' ucretı ve 
s~ı.re ~lmak üzere tam 4,000 İn-
gı!ız !ırası sarfetmeğe b 
muştur. mec ur ol-

Fakat hakimin bu kadar . parayı 

veremıyeceği anlaşılarak hakkın-
da ayrıca iflas kararı verilmek la
zım gelmiştir, Fazla olarak ha • 
kim karısı ile davası yüzünden bu 
kadar masrafa girdiği için iflas 
haline gelince Hindistandaki va
zifesine de nihayet verilmiş, açık
ta kalmıştır. 

Fakat artık hakimin tekrar va
zifesine başlamak üzere Hindis • 
tana .gittiğini yazan Londra gaze
telerı bu hadise etrafında hayli 
fy'.e_r Y~zıyorlar. Hakimin 4,000 
ngılız lırasını ödiyebilmesi için 

dbir ça~e bulunmuştur. Aylığın. 
an kesılecek para ile senelerce Ö· 

denmesi kabul edilmiştir. O ka
dar ki ayda hakimin elinde yal
nız 15 İngiliz lirası geçecektir. 

Her ay karısına nafaka olarak 8 

lira vermektedir. Bu para 12 li· 
raya çıkacaktır. O zaman haki • 
min eline yalnız 3 İngiliz lirası ge 
çecektir ki bunun için ne çare 
bulunacağı düşünülmektedir. 

Hakim Hindistana doğru yol • 
lanmış, işlerini Londradaki avu· 
katına bırakmıştı. Avukat malı • 
kemede şöyle diyor : 

- Eğer hakim Lukastan daha 
başka sorulacak birşey varsa ba
na sorulsun. Telgraf çekerim, ala· 
cağım cevabı bildiririm. Onun 
buraya tekrar gelmesine imkan 
yoktur. 

Hakim Lukasın başına gelen ve 
karısile boşanma davasının bu 
kadar uzamasına sebeb şudur: 
Ha.kim bundan üç sene evvel mah· 
kemeye müracaatla karısından 
ayrılmak istemiştir. Buna sebeb 
olarak da karısının kendisine ha
inlik ettiğini ileri sürmüştür. Fa
kat kadının kocasına hainlik etti
ğine mahkemece kanaat gelme • 
miş, onun için hakim karısını bo· 
şıyamamıştır. Muhakeme uzadık

ça uzamış, hakim de masraf et • 
tikçe etmiştir. Neticede mahke • 
menin verdiği karar karı ile koca 
nın ayrı yaşaması kararıdır. Ayrı 

yaşıyacaklar, Hindistandaki ha • 
kim Londrdaki karısına her ay 8 
İngiliz lirası verecektir. Bu na • 
faka daha sonra 12 lira olacak • 
mış 

---O<>-

r 
Bir başkasmda: cHalim ve vak 

tim yerinde. Ticaretle meşgulüm. 
Işlerim de yolundadır. Bir der- A 
<lim var: Yalnızım ... • vukatın şapkası ve 

Bir kadın da şöyle diyor: cDra-

homam var. Ciddi bir erkekle ev- yirmi bir hırsız 
lenmek istiyorum. Otuz yaşında-
yım ve oldukça da güzelim. Piya· Boston'un meşhur avukatların-
no çalmasını, ev idaresini bili- dan biri mahkemeye girdiği za· 
rim ... • man şapkasını çalmışlar . 

İlanlardan birine cevap verdim Avukat, ertesi gün gazetelerde, 
Birgün gözüme şu ilişti: şapkayı çalanı bildiğini; yirmi 
cElli beş yaşında mevki sahibi dört saat içinde iade olunmadığı 

bir erkek. Genç v_eya dul bir ka- takdirde polise müracaat edece-
dınla evlenmek istiyor. 94. M... ğini ilan etmiş ... 
remzile gazete idarehanesine ya- Bu müddet içinde posta ile avu-
zınız .. " kata tamam yirmi bir şapka gön-

Hemen bir kağıt aldım, acele derilmiştir. Garibi şu ki bu şap-
şu satırları yazdım: kalar arasında avukatın kendi şap 

·İlilnınızı okudum. Kırk beş ya- kası çıkmamıştır. 
şındayım ve dulum. Arzu ederse- ---0<>-

niz hayatımızı birleştiririz. Benim Tice.ret Odası idare 
de halim ve vaktim yerindedir ... • 

Ve postaya attım. İki gün son- heyetinin içtimaı 
ra şu cevabı aldım: Ticaret Odası idare heyeti dün 

•Madam, sabah toplanmıştır. 
•Mektubunuzu aldım. Pek kısa 

Bu içtimada; 2-3 gün evvel ve-
olmakla beraber, beni büyük bir fat eden Odanın 48 senelik emek-
sevinç içinde bıraktı. Sizin de 'be-

dar memuru Şekibin ailesine 
nim gibi yalnız ve hayatın zevk-
lerinden nasibinizi almadığınızı nakden yardımda bulunulması 
anlıyorum. kararlaştırılmıştır. Ayrıca; mer-

•Rica ederim, bana hususi ha- hıimun Oda teavün sandığında 
yatınız, içtimai mevkiiniz ve ar- bulunan parasının da bankadan 
zularınız hakkında malılmat ve- alınarak ailesine verilmesi muva-

ta anlatıyromuş gibi yazınız. Bir !·--------------------------- Bir gün Holivuda, alelidt> bir Goldvin şirketi müdUrilne mllra· 
riniz. Çekinmeyiniz, eski bir dos- fık görülmüştür. r 

de fotoğrafınızı gönderiniz. Vı• k e e kadın geldi. Ve az sonra milyon. caat etti. Sinemaya heves ettltl • 

·Bilahara bir yerde buluşuruz, ıs l ınsan l ze- !arca halkın mabudesi sırasına geç ni söyledi. Müdür, dikkatle bak· 
hususi görüşür, kararımızı veri- ti. tıklan sonra bir kA(:ıda birkaç sa· 

riz. !-------------··------------·-- Bugün bu kırm1Z1 dudaklı, gü- tır ya2dı,Jenç kıza uzattı: 
•Cevabınızı sabırsızlıkla bekler, h l k ld zel gözlü kızı herkes seviyor, her - İmza ediniz! .. 

yüksek saygılarımı sunarımı ... • ;r ı·y ere o·· UH - kes beğeniyor, takdir ediyor. Bu bir mukavele idi. Direktör, 
11 Hcdi, bir gün elbiselerini, el • tahmininde yanılmamıştı. Hedl 

rnaslarmı bir çantaya koydu tre- daha ilk filmde b!iyilk blr muva 

Bu mektuba lilzmı gelen ceva
bı verdim. Bir hafta beni, Sen 
Exyen'deki köşküne davet etti. 
Bir müddet gidip gitmemekte te
reddüt ettim. Sonra: 

- Adam sen de, ne tehlike var. 
Giderim ... 

Dedim ve trene atladım. İstas
yonda inince köşkü sordum. Gös
terdiler, biraz ileride, cadde üze
rinde, büyücek bir bahçenin orta 
sında, kuş kafesi gibi bir köşk ... 

İhtiyar bir kadın kapıyı açtı: 

- Buyurunuz ... 
Dedi. Büyük bir yere girdim. 

Burası bir oda mı, yoksa bir sa
lon mu idi? ... Birçok koltuklar, 
kaiıapeler, divanlar vardı. Ayak
ları yaldızlı iki küçük masa, bir 
konsol, ve duvarda birçok kadın 
fotoğrafları ... 

Kapı açıldı, evsahibi geldi. Se
vimli bir çehresi, çok tatlı bakışlı 
gözleri var. Kır saçları büyük bir 
itina ile taranmış. Orta boylu, mü 
tenasip vücutlü, şık giyinmiş, elli 
beşlik bir adam ... 

Büyük bir nezaketle elini uzat
tı: 

- Safa geldiniz, Madam, de
di. Teşrilinize çok memnun ol
dum. İhya ettiniz beni... LCıtfen 
şu kanapeye oturunuz. Bir limo
nata mı yoksa bir Por~o şarabı 
mı emredersiniz? ... 

(Devamı 7 inci sahifede) 

-rür mü? rö";o;;;;;·J;; İM~koATIToE;[:;~" 
_ .............. , ........ . 

Ölen adamın karısı ile 
genç bir erkek .. 

CiNAYET SUÇU iLE MAZNUN OLARAK 
MAHKEMEYE VE R İLDiLE R ... 

İngiliz gazeteleri bir cinayetin 
muhakemesi etrafında tafsilat ve
riyorlar. Londrada Bud isminde 
yirmi dokuz yaşlarında genç bir 
adamla otuz dokuz yaşlarındaki 
Roz isminde bir kadın kırk yaş -
Iarında Nevland isminde bir ada
mı öldürmekle maznun bulunu -
yorlar. Bu adam Rozun kocasıdır. 
Genç adamlar birleşerek kadın ko
casını zehirlemiş olmakla muha
keme ediliyor. Nevland nğusto -
sun 21 inde viski içerek zehirlen
miş, onun bardağına zehri koy -
mak üzere karısı ile diğer genç 
adamın birleştikleri iddiasile bun
lar tevkif edilmişlerdir. içki içe
rek zehirlenen adam Londranın 
sarraf muhitine mensubdu. Şa -
hidlerden ilancı Grifin isminde 
biri mahkemede şunları antatı • 
yor: 

zaman kadın ne vaziyette idi?. 
Şaşırmış, kalmış bir halde miydi? 
Telıişli ve korkulu bir haldemiydi, 
Aklı başından gitmiş gibi mi gö
rünüyordu?. 

- O sırada kadının haline hiç 
dikkat edememiştim. Kadın ko -

casının yatmakta olduğu yatağın 
önünde duruyordu. Bize hiçbir 

(Devamı 6 ıııcı sahifede) I 
========================= ı 

HOLANTSE BANK 
ÜN I N. V. 

Mezkur Bankanın Umumi heyeti 
bu ayın 19 uncu günü A.msterdam
da toplanacağı haber alınmıştır. 

Geçen sene, Bankanın şubeleri 

bulunduğıı birçok memleketlerde 

1

- bilhassa Felemenk ve Garbi Hin
distan ile Arjantin ve Venezüella· 

- Ağustosun 20 inci günü N ev- da - paranın kıymeti tenezzül et
land ile daha birkaç arkadaş bir- mekte devam etmesine rağmen ev· ı 
tikte yemek yiyorduk. Fakat Bud velki seneye nazaran pek az bir 
beraber değildi. Bir müddet son- farkla kar ·etmek imkanını vermiş
ra Nevland çekildi. Yatmağa git- tir. Bu memnuniyet bahş netice i
ti. Biraz sonra da onun sesini i- se, münasebatın fazla inkişaf etmiş 
şittim. Orada bulunan arkadaş- olmasına medyundur. 
!ardan birini çağırıyordu. Kendi- Biianço yekunu 5.000.000 Florin 
sinin ıztırab içinde olarak yata- ile geçen sene bilançosunu geçmiş 
ğına uzanmış olduğu görülüyor-

1 

ve 78.000.000 Florin kar temin et
du. Bir muddet sonra da karısı miştir. Bu inkişaf nazarı itibara alı
geldi. Kocasını o halde gördü. narak Bankanın Umum Direktörlü-

Bunun üzerine hakim bu şahide / ğü, geçen seneki 7o 6 dan ibaret o-
şunu sormuştur: 1 lan temettü hissesinin aynen tevzi 

- Kocasını bu halde gördüii:ü , edilmesini teklif edecektir. 

Nasıl yaşıyorlar ve 
Hususi düşünceleri nelerdir ? 

Bütün dünyanın gözü üzerle • 
rinde. Acaba ne yapacaklar, bu 
karışık işlerin içinden nasıl çıka· 
caklar. 

Dünyaya nasıl b~ düzen vere
cekler? .. İşte herkesin merak et
tiği, öğrenmek istediği bu? .. 

Fakat, onlarda bizim gibi insan; 
onlar da biziqı. gibi ya sıhhatle • 
rind~n, ya da aile gailesinden 
müşteki; orıiarın da bizim gibi 
binbir >ierdi, endişesi var. Bunla
rı öğrenmek ister misiniz? ... 

Nevi! Çoınberlayn.- İngiliz Baş 
vekili balık avını ve iktidar mev
küni sever. Ne birinden, ne de Ö· 

tekinden vazgeçebilir. Fakat, fır
sat btılunca hemen derenin kena
rına gider, çimenler üzerine otu
rur, oltasını atar. Bazan odasın • 
dan dışarı ~ıkamaz. Dizlerindeki 
romatizma sızılarından şikAyet e· 
der. Madam Çemberlen kendisine 
büyük bir dikkat ve ihtimamla ba 
kar. Yanından bir dakika ayrıl

maz. 

Franklen Ruzvelt. - Birleşik 

Amerika Cümhurbaşkanının büro 
su üzerinde birçok telefon aleti 
vardır. Bazıları, Avrupa payitaht 
!arı ile mükalemeyi temin eder. 
Ruzvelt eski ~ünyanın işlerile çok 
alaka göster·'" Aletlerin birisi de 
(Boston) civarında bir klinlge 
bağlıdır. MQhlm bir ameliyat ge
çi.ren oğlu Ceyms burada tedavi e
dilmektedir. Rozvelt, ikide bir te
ı~<on eder, oğlunun sıhhati hak
kında malumat alır. 

Edvard Daladiye. - Fransız 
Başvekili her türlü miişkü!Ala gö 
ğüs gerer. Fakat, onun da bir der-

di vardır. 1932 dl· ,·gili karısı 

vefat et~tir. Birı on ilç, öteki 
· on altı yaşında iki çocuğunu bil -

ytitmek, tahsil ve terbiye etme! 

Ruzvelt 

vazilesi ona düşmüştür. Port May 

yo civarında küçük bir apartı • 
manda oturur. 

AdoU Hitler. - Yumruğunu 

masasının üzerine vurdu mu bü

tün Almanya yerinden oynar, bil 
tün Almanlar ayaklanır. Bir nu
tuk söyledikten sonra mutlaka 

boğazını tedavi ettirmek mecbu· 

riyetindedir. Çünkü boğazından 

muztariptir. Her Hit!er, Bertin 
havasını sevmez, Alplardaki köş
künde vakit geçirir. Saf havadan 
hoşlanır. 

Benito Musolini. - Son zaman· 
!arda bir filmde görmüşsünüzdür. 

{Devamı & ıncı sahifede) 
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Başvekilim iz de t1eledi
ye seçiminde reyini 

kullandı 
Memleketimizin her tarafında 

Belediye seçimi bu akşam saat 
18 de sona erecektir. 

Polonya Mac~ristan- Viski insanı zehirliye 
la Romanya'yı rek öldürür m··? 

uzlaştırabilecek mi? 
gilterenin bu kanaatine iştirak et· 
mediğini zannediyorum.• 

O lo.d ıahlfemizdeD devam) 
şey sormadı. Viskinin lakırdısı 

da ocmadı. Saat sekiz raddelerinde 

Bud ile , evland a• ~ ı 

sında büyüK bir dostluk o!d 
na emin misiniz? 

- Biı·birlcrile dost olduklr' 
gfüiiyordum. 

Pencereden düte
rek yaralandılar 
Beşiktaşta Dürdane sokağında 

oturan elektrik idaresınde gece 

bekçisi Mehmedin bir buçuk ya
§lllda Ertuğrul ile 3 yaşında Er
doğan ismindeki iki oğlu evin 
penceresi önünde oynamaktalar -

ten sokağa dii§crek muhtelif yer
lerınden yaralanmışlardır. Her i
ki çocuk ta Ş~li Çocuk hastane

sine kaldmlarak tedavi altına a
lınmışlardır. 

K!irpit patladı muhtelif 
yerleri yandı 

Reylerini henüz vermemiş olan
lar bugün kaza merkezlerindeki 
sandıklarda rey verebileceklerdir. 

Evvelki gün Başvekilmizin de 
müdürlerile yaverleri olduğu hal· 
de saat 11,30 da Ankara Belediye 
dairesini teşrif etm~ ve reyini 
sandığa vermiştir. 

Macaristanla Lehistanın hem
hudud olmaları için Rotenlerle 
meskı'.ın arazinin bu iki devlet, bel
ki de Romanya da dahli olarak üç 
devlet arasında taksimi ve Ma -
carların Slovakyadan bir parça -
yı ilhak etmeleri icab etmekte -
dir. ki Buna dörtler konferansı
nın dahi muvafakat edeceği şüp
heli görülmektedir. 

cEpok> gazetesinde, Donadiö 
şöyle diyor: 

cOrta Avrupada yeni bir nizam 
vücude gelıniştir. Bu nizam ada· 
Jet ve asayiş arzularımızı tatmin 
edecek mahiyette değildir.• 

ben de oradan aynldım. Evıme 
döndüm. Fakat daha evvel Bud ile 
karşılaştım. Ona viski şişesi ne 

olduğunu sordum. O da bana şi
şenin ne olduğıınu gidip Nevl'l:!1d

dan soracağım söyledi. Fakat ben 
şişeyi koridorda buldum. Getirip 

B ud'a verdim. Bundan sonra Mi
sis Forsit isminde bir kadın şa· 

hid olarak dinlenmiş ve şunları 
söylemiştir: 

- Bu cevab kafi değıldır 
lamak lazım gelen nokta ~-ıı 

Bunlar aı·asındaki dostluk 
dereceyi bulmuş büyük bir d 
luk muydu?. 

Ct9sed ln h üv i y eti 
anlaştldı 

Dün sabah Dolmabahçe açık -
larında bir kadına aid cesed gö -
rülı?rek sahile çıkarılmıştı. Yapı
lan tahkikat neticl'sinde cesedin 

Galatada Arablar sokağında il nu
marada otw·an Eyübun annesi 75 
yaşlarında Fatmaya aid olduğu ve 
on b4'Ş gün evvel Besıktaşta de

niz kenarında oturmakta ıken ka
zaen denize d~rek boğıılduğu 

anlasılmıştır 

Kumarbazlar 
Kumarhanesi 
Şiddetle t•kib 

ediliyor 
Eıxırı.iyet Müdürlüğü ikinci §U

bc üçtincü kısmı son gunlerde ku 
mar oynatanları ve oynıyanları 
şidde!le takib etmeğe başlamıştır. 

Bu arada dün de Yenişehirde 

Serdarömcr caddesinde 53 nu -
maralı Hasanak.inin kııh \'esınde 

kumar oynandığını haber alan me 
murlar ani olarak kahveyi bas -
mışlar ve Almak, Mantof, Rama
zan, Hasan ve Anastas isminde 
beş kumarbazı kumar O) narlar -
ken suçüstünde yakalamışlardır. 
Kumar oynatan kahveci Hasana
ki ile yakalanan kumarbazlar ve 
ımisadere edilen para bugün adli
yeye t lim edilm~tır. 

istiklal caddesinde 

Şehir Tiyatrosu 
KOMEDi KISMI 

1 
5-10-939 çarşabma günü 
akşamı saat ~0.30 da 

Yanlı,hklar Ko,,edlsl 
3 perde komedi 

Yazan: V. Şekspir. Türkçesi: 
Avni Gıvda 

• 

Halk san'atkiirı 

Kasımpaşada Bedreddin ma-

hallesinde oturan 9 yaşlarında 

Mahmut isminde bir çocuk ele 

geçirdiği karpiti yakmak ister

ken karpitin paılamasile muhte

lif yerlerinden yaralanmıştır. 

B ir iç ki a leminin 
son u 

Çemberli taşta oturan Hü. eyin 

isminde biri dün gece Hüseyin 

ve Yunus isminde iki arkadaşile 

berabt-r Beyoğlunda istiklal cad

desinde ışık lokantasına giderek 

içlti içmeğe başlamışlardır. 

Öç arkadaşıı;ı lokantadan çıka

cakları sırada lokanta sahibi Hak

kı ile aralarında kavga çıkmış, 
kavga büyümüş ve lokantacı Hak 

kı tabancasını çekerek m~eri -

lerın üzC'rine hücum ederken ge

len memurlar tarafından yakalan

mıştır. 

Dünyayı idare 
edenler 

(5 il'ti salıifeden devam) 

Tarlada çıft sürüyor, buğd;.y de -
metlecıni topluyordu• 
Mu~olinı sadı>lıgı sever. Sebze

den başka bir şey yemez, içki de 
içmez. Sabahları idman yapar. Va 
zifesini de a>la ihmal etmez. 

Pren> Kono)·e. - Koca Japon

yayı idare c-der, fakat oğlu ile ba 
şa çıkamaz. Oğlu, Prens Kumima 

ro Konoye, Amerika grnçlcri gi
bi serbest bir hayat yaşamayı ter 

cih eder. Babası, Amerıka üni -

versitekrinden birine gönderdi. 
v, tah.,il edecek )'erde zevk ve sa· 
faya daldı. Tabii imtilrnn<la döı. 

dü, sın.t ıa kaldı. Pr<'ı Konoye
nin derdi de oğlunun bu hallen .. 

A 1 .. ATÜRK 
Maaeş-ı l Çakmak ile 
erdu müfettişi İzzed. 
din Çalı şları kabul 

buyurdular 
/starı bul 7 ( A.A.) - Reisi 

cumhur Atatürk bugün Dolma
halıçe sarayında A nkaradan ge
len Mareşal Feı•zi Çakmak ile 
Almarıyadaki askeri 1narıeııra

lardan aı·det eden ikinci ordu 
müfettişi Orgeneral 1zzettin 
Çalışlari kabul buyurmuşlar ve 
kl!Tldilerile uzun müddet görüş· 
müılerdır 

Şt~~=f rE:::I 1 
Naşit, okuyucu ._ __ _ 

1 Semiha - Mişel 
• varyetesi: Düğün· 

de Mahkümıyet ... Komedi 3 perde.! 
Dans - Solo Düet 

• 
Ertuğrul 

Sadi Tek 
11YATROSU 

(TAKSİ IDE) Hazırlıklar bitmedi
ği ıçin hırka gün t .. hır edilmiştir. 

KİRALIK BOSTA.."'11 
EtyemPzde şim<'ndifcr cadde -

siııde m~şhur Havuzlu bostan ki
ralıktır Aksa rayda Camcı cami 
sokagırırla Na. 11 de Zühtüye mü-

ra( nat. 

---

(Dış politikadan devam) 

de Fransanın benliz Sovyetlcrle 
arasındaki ipi koparmak isteme -

diği anlaşılmaktadır. Fransa da 
buna razı olmadıkça dörtler diı..

tatorası bahis mevzuu olau1az. Fa
kat ikiler mi, üçler, dörılcr vey<ı 

beşler mi? Herhalde ~u söyleae

bilir ki Berlin • Roma mihveri de 
Loııdra - Puis mihveri do C>ki 

şümullerini kaybetmis!erdir. Bii
yük devletler arasındaki müna -
selM:tler yeni bir oriyantasiyo • 

nun arifesinde bulunu~·or. Gele· 
cck birkaç gün veya hafta içinde 

bu ori~ antasiyonun istikameti 
anlaşılacaktır. 

- mı - -
Baş, Diş, Nezle, Grip R omatizma 
nevralji.kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser 

m .cc.b ırı da günd e üç kaşe alınabil ir.• • 

Resmmiz Başvekilimizi bu me
rasim esnasında göstermektedir. 

GAZETELERİN MÜTALEALARI 

Almanya p :t~s~d~-~lum~~;:~:~ 
1 

.Avrupanın kendisini ha -

1 e de rab eden bütün ihtilafların musli-
hane bir şekilde halline doğru git-

Anlaştık 
(l İnci sahifeden devam) 

tir. Bugün de şehirde gezintiler 
yapacak, Alman sefirinin ~erefine 
vereceği çayda hazır bulunacak· 
hr. Bu çaya hükumet erkİlnı ile 
gazetcdler de davetli bulunmak -
tadır. 

Doktor Funk çaydan sonra hii· 
kümetimi.z erk8nınt ziya.ret ve ve
da edecektir. 

YARINKİ MERASİM 

mesini bütün kalbimle arzu edi
yoroum. Fakat böyle bir sureti 
tesviye için ve Fransanın .şerefli 
ve adilane• olmasını arzu ettigi 
bilhassa bu suretle tesviye için 

şimdiye kadar müşterek bır ka -
naat ile ve hiç olmazsa beyne! -
milel ve sulh münasebetleri hak
kındaki düşüncelerine benziyen 
bir kanaat ile birbirine yaklaşmış 
olan dev !etlerin azami derecede 

anlaşmaları lazımdır. İngiltere 
hükümetinin de bu fikirde oldu -
ğunu zannediyoruz. Avam kama
rasında Samuel Hoare, Halif:ıks 

ve Jon Simon yekdiğcrini müte
akıbcn Sovyetler Birligınin Av· 
rupada oynadığı rolü muhafaza 
etmesinın ne kadar mühim ve ar
zuya şayan olduğunu beyan et
mi~krdir. Fransa hükumetinin İn-

cLe J Uf> gazetesi, Polonya ile 
Macaristan arasında müşterek bir 
hudud i&tiyen Macaristanın bu ar
zusundan bahsederek diyor ki: 

cMacaristanın Budapeşte ve 
Varşovadaki taraftarları bv nü -
nasebetle Bolşeviklik aleyhindeki 
mücadeleyi ileri sürerek Sovyet- · 
ler Birliğine karşı bir Polonya -
Macaristan - Romanya blokundan 
bahsetmektedirler. Sovyetler Bir
liği kelimesinin yerine Almanya 
kelimesini koyacak olursak haki
kate daha ziyade yaklaşmış olu -
ruz. İtalya bu işi deruhde etmiş· 
tir. Binaenaleyh Almanyanın, Ro
manın bu arzusunu da nazarı iti
bare alması lazımdır. Bu arzu 
Fransanın da yakın menfaatlerine 
uymaktadır .• 
MÜZAKERE HEYETİ SEÇİLDİ 
Prağ 8 (A.A.) - Macaristanla 

meskün bazı arazinin terki hak • 
kında Macaristanla yapılacak ve 
9 teşrinievvelde Komarno'da baş· 
lıyacak olan müzakeratta Çekos
lovakyayı, riyasetinde Tis o bu -
lunan ve yalnız Slovaklardan mü
rekkeb olan bir heyet temsil ede
cektir. 

- Saat on buçuk raddelerinde 
oraya gltmiştim. Bana Nevlandın 
viski içtikten sonra hastalanarak 
ıztırab içinde yattığıru söyledi -

ler. Bunun üzerine viski şişesini 
görmek istedim. Bud orada idi. 

İç cebinden bir şişe çıkararak ba
na gösterdi. Şişeyi elinden aldım. 

Ağzıma götürüyordum. Bud bu
nun üzerine beni menederek: 

- İçmeyiniz, dedi, bundan size 
de belki fenalık gelebilir. 

Bunun üzerine ben de şişeyi 

alarak içindekini tahlil ettirmek 
üzere götürmek istedim. Bud de
di ki: 

- Hayır, şişeyi bana veriniz. 
Şişeyi alarak cebine soktu. Bun 

dan sonra bir hekim geldi. Hekim 
de şişeyi görmek istedi. Bud şi
şeyi doktora verdi. Nevlandın ka
rısına gelince; onu daha iyi görü
yordum. 

- Nevlandın karısı perişan bir 
halde miydi?. 

- Evet öyle idi. Birbiri• 
dost idiler. 

- Evvelki ifadenizde demi!' 
niz ki Bud hemen her gün fıl 
den sonra ve ·akşamları N ev~ 
ailesinin yanına gelir, vaki 
büyük bır kısmını onların ya 
da geçirirdi. Bu doğru mudur 

- Evet ... Öyle idi. Ofüdrın 
runda bulunurdu. 

- Yine anlaşılması lfızım c 
bir cihet daha vardır: Bu '1'P 
esnasında hemen. hekime h•t 
göndererek çağırtmak fikrini ı 
süren kim olmuştu? 

Siz mi, yoksa Bud mu bun~ 
olarak kim teklif etti?. 

- İlk teklif eden o olmuş! 
- Sizin kanaatinizce Bud'tJJI 

şeyi saklaması ne maksadla 
yordu? Bunu iyice muhafaza l" 
rek tahkikat için geleceklere t 
termek için değil miydi? 

- Evet bence bu maksadla · 
lıyordu. 

Bundan sonra sorulan diğer 
aellere cevab olarak şahid Gıf 
şunu da ilave etmiştir: 

Yarın sabah şehrimize gelecek 
olan misafir Alman Nazırı Hay • 
darpaşada merasimle karşılana • 
raktır. Nazır saat 11,30 da Tak • 
sim abidesine çelenk koyacak, sa· 
at 12,30 da da Vali tarafından şe
refine Parkotelde verilecek ziya
fette hazır bulunacaktır. 
Nazır öğleden •onra şehirde ge

zinti yaparak, yarın miizcleri zi
yaret "' li ecek •·e Çarşıyı dola
Şllcak , . ., ,·arın gece AlmanJaya 
hareket eı . t'ktir. 

inhisar memurları için.~' 
- Hayır, benim görüp anladı -

ğıma göre öyle fena bir halde de
ğildi. 

Bunun üzerine' maznun kadının 
avukatı şahid Grifine Bud'un Nev 
land ailesinin yanına bir iki defa 
gelip gittiğini görüp görmediğim 
sormuştur. Gri!in de: 

- Nevland bir~ok ilaçlar 
rak kullanmak merakına düştıl 
tü. Türrlü türlü hazır ilaçlar 
bunları yerdı. 

Bundan sonra maznun kadt 
avukatı şu teklifte bulunmu, 

- Kadının kefalete rapte<li~ 
serbest bırakılmasını istiyorııı 

Fakat ha.itim buna karşı şıı 

vabı vermiştir: RESMİ TEBLİG 
Mi. afir Nazırla hükumetimiz 

arasında yapılan temaslar netice
si şu rcsnıi tebliğ neşrcdihniştir: 

Ankara 7 (A.A.)- Resmi teb -
)iğ: 

Alman İktısad Nazırı Dr. Funk
un Ankarayı ziyareti münaı>cbe • 
tile aşağıdaki resmi tebliğ neşre . 
dilmiştir: 

Son giiııler zarfında Türkiye 
İkhsad Vckilile Alman İktısad 
Nazırı arasında yapılan konuş -
malar neticesinde Almanya tara
fından Türkiyeye verilecek 150 
milyon rayşmarklık krediye aid 
esaslar tcsbit edilmiştir. Bu kre
di sınai ve askeri siparişlerle naa 
fıa ve sair işlere miitcallik ko • 
mandar bedellerinin tediyesinde 
istimal edilecektir. Böyle bir an
laşmanın tatbiki için icab eden 
miitefcrri lıükiimleri müteakiben 
iki hükumet anlaşarak tesbit ede· 
ceklerd ir. 

(1 ioci sahifeden devam) 

çalışanlaruı hakları ve vazife -
lerine hagıanmaları nokta.s1ndan 
çok lüzumlu bir ihtiyaç halini 
aldığına işaret edilmektedir. 
Proıe~ e göre İnhısarlar Umum 

Müdürlügü kadrosuna dahil da -
imi memur\'<' müstahdemlerin seri 
ve derccclerilc aylıkları şu şekilde 
tesbit edilmektedir: 

A serisıne 6 derece dahıl ola -
caktır. Bırinci derece ~ - 700; 

ikincı dert're 500 - 599; 3 üncıi de· 

rece 400 • 499; dördünciı derece 
350 - 399; 5 inci derece 300 - 349; 
altıncı derece 275 - 299 lira aylık 
ücrPtlerıdir. 

8 serisine 7 - 11 inci derece da
hil olacaktır: 7 inci derece 250-
274; 8 inci derece 225-249; 9 uncu 
derece 200 - 224; 10 uncu deı"t"ce 
175-199; il inci derece 150-174 lira 
ücret aln<•aklardır·. 

C serisine dahil olan 12-18 inci 
dereceler şunlardır. 12 inci derece 
125 - 149: 13 üncü derece 100-124; 

14 üncü derece 90-99; 15 incı de -

rece 80-89; 16 ıncı derece 70-79; 
17 inci derece 60·69; 17 inci dere
ce 50-59. 

zammının iki misli verilecektir. 
Kıdem zammında 24 üncü aya 
giren hizmetler iki sene addolu -

1 
nacaktır. , 

Projenin meriyet tarihinde B 
serisinde bulunup da, yüksek bir 
mektebden mezun olıruyan me -
murlarm ehliyet ve liyakatleri 
görülenler, A serisinin 6 uıcı de
recesine kadaı., kezalik C serisin
de bulunanlardan ehliyet ve liya
kati olan !ar, B serisinin 7 inci de
recesine kadar terfi edebilecek . 
!erdir. 

Projenın meriyete girdıği tarih
de mevcud olan memur ve müs
lahdemlerin tahsili derecelerine 
bakıhruyarak unvanları, derece ve 
ücretleri şöyle tayin olunacaktır: 

A - Her memur ve müstahde
min almakta olduğu ücret, hangi 
dereceye tekabül ediyorsa o dere
cenin en az miktarile o ücrete geç
tiği tarihten kanunun yürürlük 
tarihıne kadar geçen her tam hiz
met senesi için o derecenin bir 
senelik kıdem zammı yekunu ve
rilecektir. Bu suretle tahakkuk 
ettirilecek ücret, memurun al -
makta olduğu ücrete tekabül e -
den derecenin azami haddini ge
çemiyecektir. --

- Evet, ben onların yanında i
ken Bud da oraya gelip gitmişti. 
Bud ile Nevlandın arası çok iyi 
idi. 

- O akşam birlikte yemek ye
diğiniz zaman herkes birbirine 
karşı nasıldı? Hepiniz birbiriniz
den memnun olarak mı valtit ge
çiriyordunuz?. 

- Evet, tamamile öyle idi. 
Bundan sonra Bud'un avukatı 

da şahide şunu sormuştur: 

- Muhakemeyi başka bir f 
ne bırakıyorum. Diğer şahid 
rin de dinlenmesi bittikten 
maznun kadının kefalete ba~ 
nıp bağlanmıyacağı hakkında 

karar verilecektir. 
Nevland viskiyi içerek ze)ll 

Iendikten sonra çağırılan he 
min gördüğü lüzum üzerine o 
şam hemen hastaneye kaldıl 
mış ise de devrisi gün orada 
müştür. --- ~--~--

··-~ __ .. __ 
Makineye ________ _;;,., _______ ~-~~-~ Verirken 
Faşist meclisi, İtalya 'nın dahili 

idaresile meşgu l oldu 
Roma 8 (A.A.) Büyük faşist meclisı Mussolını'nın riyasetif 

ikinci içtimaını akdetmiştir. Başlıca harici siyaset meselelerinin 
zakeresine tahsis. edilen bir toplantı saat 22 dr başlamış ve saat 
doğru bitmiştir. Içtımadan sonra neşredilen resmi tebliğe naıııl 
meclis. meb'usan meclis; yerine kaim olacak ve 1939 martında tof 
nacak olan korporasyon huzmeleri meclisi ihdasına müteallik k3 
layihasını tasvib etmiştir. 

-
Tebliğ, harici siyaset hakkında hiçbir imada bulunmamaktadı' 
Meclisin 8 inci içtimaı bu akşam saat 22 de aktedilecektir. 

_./ 

De na etin 
1Feci bir 
Nüm un esi 

D serısıni teşkil eden 19 uncu 
derece üç tiptir: Birinci tip 40-49; 
ikinci tip 30-39; üçüncü tip 20-29 
lira ücret alacaklardır. 

A serisindeki dereceler yüksek 
mekteb; B serisindeki derecelera 
lise veya muadili meslek mekteb
leri: 

Londra teminat vere
cek ita:ya gönüllüleri 

çekecek 
Yeni Çek Cumhurreisi bugünün ica 

Dün Beyoğlunda bir hadise ol
muş, ahlaksız bir adam henüz 6 
yaşında bulunan küçük bir kızı 

berbad etmiştir. 
Tarlabaşı caddesinde oturan 

Andreya isminde bir kadın evin
de ışile meşgul olduğu bir sırada 
sokağa oynamak için çıkmı~ olan 
6 yaşındaki kızı Eleniyi eve dön
müş ve sofanın bir köşesinde çö
melerek ağlamakta olduğunu gör- , 
müştür. Andreye kızırun arkadaş
larından bırinden dayak yedigıiıi 
ve hu yüzden ağladığım zanne -
derek alôırış etmemiştir. Fakat 
biraz sonra kızının kıvranmakta 
olduğunu görünce telaşa düşmüş 
ve yavrusunu o civarda bulunan 
bir doktora götürmüştür. Çocuğu 
mua ·ene eden do.ktor çocuğun 

berbacl edilmiş olduğunu görmüş 
ve vazıyeti annesine söylemiştir. 

Andrcya ürkütmeden güzellik
le kızını sorguya çekmiştir Kü -
çük yavru da o civarda Tatlıba
dem sokağında oturan Panayot 
ismınde biri tarafından çikolata 
verilerek evine götürüldüğünü 

söylemiş ve sonrasını anlatmıştır. 
Anderyanın şikayeti üzerine ya

kalanan ahlaksız adam bugün ad
liyeye verilmiştir. 

C serisindeki derecelere de or
ta mekteb mezunu alinacaktır. 

Yüksek tahsili olanlar ilk hizme
te girişte 13 üncü ve yüksek bir 
mektebden mezun olmakla bera· 
her yabancı bir memlekette yük

sek bir ihtisas mektebinden dip
loma almış olanlar 11 inci; lise 
veya muadili meslek mekteblerin
den mezun olanlar 16 ıncı ve orta 
tahsili görenler 18 inci dereceden 
hizmete alınacaklardır. 

(1 inci sahifeden devam) 
İtalyan gönüllülerınin derhal ge
ri çekilmesini kabul ettiği riva • 
yet edilmektedir. 

Ililen mevcud büyük müşkü • 
Jat, Büyük Britanya hükümetinin 
Habeş imparatorluğunun tasdiki· 
ni ikinci teşrinde Avam Kamara

snm yeniden içtimaa başlaması 

zamanına kadar talik etmek iste
mesinde ve İtalya hükumetinin ise 
bu tanınmanın derhal yapılması
nı taleb etmesindedir. 

Devlet memurlarına kanunen İSPANYADA HÜKÜMETÇİLERİN 
verilmekte olan mesken tazmina
tı, inhisarlar umum müdürlüğü -
nün Ankarada ikamet eden me
mur ve müstahdemlerine ayni 
hüküm ve nisbet dairesinde ve -
rilecektir. 

Bir derecede iki sene kalan me
mur ve müstahdemlere şu esasa 
göre kıdem zammı verilecektir: 

Sicilli müsaid olan ve bulundu· 
ğu derecede iki seneyi dolduran, 
her memur ve müstahdeme aldı· 

ğı derecesinin en yüksek mikta -
rına varıncıya kadar Cumhuri • 
yet bayramında senelik kıdem 

Barselon 8 (A.A.) - Şark cep
hesinde Frankistler birçok zayiat 
vererek Venta de Campossinos'un 
cenubundaki hatlarını hafifçe 

tashih etmişlerdir. Cumhuriyet -
çiler mukabil taarruza geçtikte -
rinden mücadele bütün şiddetile 
devam etmektedir. Cereyan eden 
bir hava muharebesi neticesin -

de iki messersmit markalı tayyare 
ile cumhuriyetçilere aid bir tay
yare düşürülmüştür. 

Merkez cephesinde hükümetçi
ler Taluna'nın şimalinde kain 1000 
rakımlı tepeyi işgal etmisl~rclir. 

larına göre hareket edecek 
(l inci sah ifeden devanı) 

Yeni namzed Slovakya ve Çek 
devletlerinin federatii bir şekil -
de birleşmeleri işi tamam olduk
tan sonra kat'i şekilde düşünüle
cektir. 

Slovak ·a dahili işlerde tam ma 

nasile muhtariyeti haiz, hususi 
bayrağı bulunan ve yalruz harici 
ve milli müdaJ\ıa ~erinde Çek 
hükümetile mü~terek hareket e· 
decek olan bir devlet haline gele

cektir. 
Ancak, yeni Slovakyanm kat'i 

hududları Macarlarla Prag ara -
sında yapılacak müzakerelerden 
sonra belli olacaktır. 
İNGİLİZLER YEMİN EDİYOR 
Londra 8 (Hususi)- Çekoslo

vakyada plebisit yapılacak mın -
takalarda polis vazifesini görecek 
olan İngiliz askerleri bug:Qn ye -
min edecekler ve azami yarına 

kadar Çekoslovakyaya hareket e
ceklerdir. 

SaJahiyettar mehafilin istihba
ratına göre Almanya ile Çekos -
lovakya arasında Çek ve Alman 
mevkufların mütekabilen derhal 

l tahliyesi için bir anlaşma inv 
lanmıştır. 

İŞGAL BİTİYOR 
Berlin 8 (Hususi) - Südrl 

mıntakasınm işgal işi bu pazıl 
tesi sona erecektir. 

Plebisit mıntakaları yakı 

resmen tesbit olunacaktır. 
Alman işgalıne geçen ar~zııl' 

Çek unsurile yeni ÇekoslovalC 
da kalacak Almanlar mübadeli 
dilecektir. Fakat bu iş plebisit' 
pılıp Almanyaya ilhak edileceı 
razi kat'i olarak taayyün eti 
ten sonra olacaktır. 

TEPJ'İŞ SÜRÜYOR 
Berlin 8 (A.A.)- Südet rıl 

ketindeki seyahatlerine devaıt' 
den Hitler ve Göring her taf~ 
alloşlanmıştır. Hitler eski 1ııJI 
du tekrar geçmış, Gôring ;st 
ger'e gıtmıştır. 

ŞEHİR İSİMLERİ 
DEGİŞTİRİLİYOR 

Berlin 8 - Dahilıye nez' 
işgal edilen mıntakalarda ;.ıl 
şehirlerinin Slavcaya benzi~~ 
simleri varsa derhal değiştirW 
sinı Pmretmiştir. 
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_Yalım Son Tel dan redilecekür. azan: Ziya Şakir 

Paşa, kızını seviyor, re~;boşa
mış olsa bile hususi şekilde onunla 

(4 üncü aabifeden denm) 
ğer Almanyanın Fransayı korkut 
mak için yaptığı şeylere karşı 
Fransa daha kuvvetli bulunduğu 
zaman mukavemet edeme~ ise 
öbür defa daha az kuvvetli iken 
nasıl dayanabilecektir? Böyle za
yıf olmanın diplomatların satranç 
tahtasındaki eserleri ne olacak • 
tır?. 

Amerikadan gelen telgraflar 
Münib konferansının bu neticesi 
karşısında Amerikanın büsbütün 
yalnız kalacağını gösteriyordu. 
Bundan başka İngiliz Başvekili 
Münihten hareket etmeden evvel 
yalnızca giderek Hitler ile görüş
müştür ki bu ziyaret insanı dü
şündürmektedir. Ne olursa ol -
sun böyle bir ziyaret biraz garib 
gelmekle ve biraz da neş'eyi kır
maktadır. 

rikalıların hele Çekoslovakyarun 
vaziyeti üzerine bir kat daha hoş
nutsuzlukları arttığı orada bulu
nan A\Tupalı muhabirlerin de bil 
dirdikleri malumattan anla~ılı -
yor. Avrupa işlerine uzaktan se
yirci kalmıyarak mümkün oldu
ğu kadar karışması istenen Ame
rikanın bundan sonra büsbütün 
Avrupa işlerinden uzaklaşacağı 

endişesini yukarıda yazısından 

bahsedilen Fransız muharriri Ke
rilis de anlatmak istiyor. 

Münih konferansından sonra 
Avrupa devletleri arasında nasıl 

bir vaziyetin göründüğünü bu 
cereyanda olanlar şöyle gösteri -
yorlar: 

• 
emınım yaşamak· istiyeceğine • 

Emir böyle, bir fikri yoksa bile ben kendisini 

Böyle efsane~~:'m~asi~~ış· ~bilirim, sen müsterih ol 
tirak ettiklerinden d 

1 
k Dedı. Kızını İslanbulda bırak- zetmiye cesaret gösterememişti. 

!erinde derin bir ıı: ayı alb - tı. Kumpanyasını toplıyarak baş- * 
z ve surur ka 1 k 1 . 

duyan misafirler b .... k b. meme et ere gıtlı. 
' uyu ır mem- B b hs. · d b ak 1 nunıyet!e avdet etti! v h . u a ı yan a ır mış o ma-

er. e epsı mak ı· . . t· . d ı· k. 
de sonsuz bir sevinç · · d . . çın ıs ıtralen aı ze e ım ı, • ıçın e ıdiler M .t F . 

Kızın babası pek b· hı· .. · argarı , ehım Paşanın yıldızı • a ıyar g0 • 5 . .. . İ 
rünüyordu ... Çünkü; Osmanlı İm- ;:nuncıye kadar slanbulda ka~-
paralorluğunun en nüfuzlu bir h · Kurnaz davran.arak ondan b.'.1" 
(paşa) sına (kainpeder) ı·k aylı para ve elmas çarptı. Mu-

' ı şere- h b. fine nail olmuştu B . .. ımce ır servet yaptı. Fehim Pa-
· · · e~ongun ş t 

sonra da Yıldız sarayından çağı _ _a epetakla olur olmaz da, solu-
rılacak .. (Sultanın oyuncu ha ısı) gu Alman.yada aldı. Altında, (Mar-
olduğu tebşir olunacaktı. ş garıt Fehım Paşa) yazılı kartlar 
Diğer oyuncular da . . bastırdı. Kendisini, bütün dünya-

. . aynı sevın- ya Feh. p k 1 ak 
cı hıssediyorlardı. Çünkü. l ım aşanın arısı o ar 
1 • pa ron- tanıttı B.. 1 h fınd arı sultanın oyuncu başısı ld • · oy ece şa sı etra a 
ğu takdirde onlar da Yıld . 0 

u - reklamlarla bir gürültü kopardı. 
, ız sara- Son d b 

yınuı tiyatrosunda birer is b 1 ra a u marka altında, san'at 
caklar; arlık seyyar k · u a - ve sefahet hayatında, kendisini 
!arda. varı aç yarı tok umpdanya - dırhem dirhem sattı. 

' .. r ' t ora an O· B· . . 
raya sürünmekten kurtulacak • ız gelelım, tekrar Fehım Pa -
!ardı. şaya ... 

Müşir Fuad Paşayı - yerinde 
Yazdığımız şekilde - İstanbuldan 
sürdüren Fehim Paşanın ehem -
miyeti bir kat daha artmıştı ve 
artık, İstanbulda bulunan yerli 
ve yabancı halkı, müthiş bir kor

Bu hulyalar arasında tam on 
beş gun geçmişti. Bu müddet zar
fında, Margarit ortada g·· ·· . . orunme-
:Oışlı. Gerek babası ve gerek di
ger oyuncular bunu pek tab·· t 
l.kk. a e-
a ı etmişler: 

.::- ~h .. böyle olması lazım gelir. 
Çunkü, bal ayı yaşıyorlar. 
Demişlerdi ... Ancak, Yıldız sa

rayından vuku bulacak davetin 
bu kadar gecikmesine b. .. .. 
lerc-k • ıraz uzu-

::-. Su itan, her halde bu aralık 
m:ıhım siyaset işlcrile meşgul 
Eglenceye rağbet göstermiyor A
c.ele .etmiyelim: Biı·az daha ~k
lıyelım. 

Diye, sabrelmişlerdi. 

M
Fakat, tam on yedi gün sonra 
argarit · ı 
B 

• ag ıyarak çıkagelmişti. 
abası ve t l oyuncular, etrafına 

l
op anmışlar, merakla sormus 
a~ı . • 

ku almıştı. 
Süreyyamn idare ettiği çete 

h.alkı, büsbütün işi azıtarak önle
rıne gelen büyük zenginlere sal
dırmaya başladı. 
~firlerden bazıları Babıaliye 

muracaat ederek yapılan küstah
~~ rezaletlere nihayet verilınesi 
ıçın ricalarda bulunmuşlardı. Sad
rıa.zam Ferid Paşa, bunların her 
muracaatında saraya giderek va
zıyetı - bilvasıta - sultan Hamide 
arzetmek islem~ti. Fakat, saray 
erkanından hiç kimse, Fehim Pa
şa aleyhinde Padişaha bir şey ar-

HiKAYE 

Fakat .. günün birinde zuhur e
den bir hadise, az kalsın hükumeti 
büyük bir gaile ve hatla felakete 
sürükliyecekti. Bereket versin ki, 
bu hadisenin derhal önüne ge -
çilmiş; senelerdenberi İstanbulu 
kasıp kavuran bu korkunç çete -
nin hayatı da, ancak bu suretle 
hitama ermişti. 

Gelelim hadiseye ... 
1323 senesi haziran ayının ilk 

günü idi. Bulgaristan emareti te
baasından (Dimitri Kesanto) is-

minde bir Rum, Galatasaray mer
kezine gelip çete reisi (Süreyya) 
ya müracaat ederek (mahrem) bir 
mülfil<at ta!eb etti. 

Süreyya, odadakileri dışarı çı

kararak Kesantoyu, büyük bir 
dikkatle dinledi. Kesanto, çete re
isine aynen şu sözleri söylemişti: 

- Şimdi, (Köstence) den bir va
pur hareket etti. (Dayçe Levant 

Lini) kumpanyasına mensub 
(Hamburg) adındaki bu vapur 
oradan ağaç travers yüklemiştir; 
ve doğruca da (Triyeste) ye gi -
deceklir. Ancak şu var ki; vapur
da, on kişiden mürekkeb bir Er
meni komitesi vardır. Vapur, Os
manlı sahillerinden geçerken bu 
komitacılar bir takrible sahile çı
kacaklardır. Ve, gizlice İstanbula 
gelerek Padişaha (suikasd) de 
bulunacaklardır. 

Bu ihbar, çok yolunda idi... Va
pur, Boğaza gelir gelmez tevkif 
edildiği takdirde, iki başlı istifa
de edilecekti. 

(Devamı var) 

- Nr var .. Niçın neJd111• p . l.. •• 
- aşa beıu bosad 1 
- Sebeb•.. · ANTERENMAN 

Bu ziyaretin neticesi sonra an
laşılmıştır: İngiltere ile Almanya 
bir daha birbirlerilc harbetme -
meğe karar vermişlerdir. 

Ordr ismindeki Parisli gazete
nin başmuharriri Bure de vvelce 
Münih konferansının inkarı ka
bil olınıyan muvaffakiyetlerinden 
bahsettiği halde sonra itilafın 
resmi metnini okuduktan sonra şu 
fikirde bulunuyor: Alınanların 
cşarka doğru• politikası arlık bir 
engele tesadüf etmiyecektir. Sulh 
için beslenecek son ümid Hitler 
ile Sinyor Musolininin hüsnüni -
yetlerin~ kalmaktadır. Dörtler 
misakı olursa İngiliz - Fransız 
anlaşmasının bağları da gevşemiş 
olacaktır. 

İşte Münih anlaşmasının ile -
risi için böyle birçok ihtimallerle 
dolu görenlerin arasından böyle 
bir iki Fransız muharririnin de -
diklerini hulasa ederek gösterin
ce yukarıda bahsedilen ikinci ce
reyanın fikri etrafında malfunat 
verilmiş oluyor. Amerika gaze -
telerinin A vrupada olup biten şey 
lere dair yazdıkları yazılardan 
cSon Telgraf. iki gün evvel yine 
bu sütunlarda bahset~ti. 

Amerikalılar Münihte verilen 
kararlarda kendilerinin hiçbir iş
tirak ve mes'uliyetlcri olmadığını 
tekrar etmek cihetine çok ehem
miyet veriyorlar. Avrupa (';!erin
de mes'uliyele girmemek kaide -
sinden ayrılmak istemiyen Ame-

Kaçırılmaz fırsat 
Beyoğlu Dördünciı SuUı Hukıık 

Mahkemesiııden: 

Beyoğlu Dördüncü Sulh Hukuk 
Mahkemesi tarafından ( 11 Birinci
teşrin 938 Sah günü) Eminönü ya

kınında Çiçekpazarında camcı Siyon 
Biraderlerin işgal etmekte oldukla
rı 822 metre murabbaı mesahasın-

daki 22/l ve 36/38 numaralarını 

Bundan sonra Lehiı.tan da Al
manyanın tarafına geçmiş ola -
caktır Fransa ile Lehistan ara -
sında gerçı bir ittifak varsa da 
Çekislovakya misali gözönünde 
iken Lehistan bu ittıfaka bağ -
lanmağa lüzum görmiyccektiT. 
Lehistan artık daha ziyade Al -
manya ile münasebatını düzelte
rek Varşova - Berlin politikası 

daha faal bir hale girecektir. 
Hulasa Münih konferansından 

sonra Avrupanın devamlı bir sul 
ha kavuşmuş olmaktan ziyade 
türlü türlü ihtimallerle dolu en
dişe verici bir sulh karşısında bu
lunduğunu söyliyen cereyana tii
bi olanlardan eski Fransız Baş -
vekili Blum ise yazdığı yazılarda 
ortaya başka bir fikir ve ihtimal 
daha koymaktadır; diyor ki: 

Yoksa Münih konferansı bun
dan sonrası için bir hareket nok
tası mı teşkil edecek?. Daha vasi 
mikyasta bir müzakereye girişi

lerek A\Tupanın bütün meselele
rini halletmek için siyasi olduğu 
kadar iktısadi herşeyi geniş bir 
surette tetkik etmeğe mi yol a
çacak?. Bu suretle hakiki sulh 
sağlam bir sulh, hakkaniyet daire
sinde bir sulh, ayrılamıyan,. si -
!ahlar bırakılarak varılan bir sulh 
mu elde edilecek?. 

İşte Amerika Cumhurrcisi de 
Avrupaya bunu teklif ediyordu. 
Fransı;ı Ba~vekili de nutkunda 
buna işaret etmiştir. 

Eski Fransız başvekili bu ya -
zın ile görülüyor ki Avrupa sul -
hunun istikbali için ümidlC'r bes
lemekten geri kalmamaktadır 

Yükseklere çık
mak istiaokuz ! 

( C Oncll sahifeden devam) 

rısı ki bütün vucudü felce uğra
tır. İnsanm başı çatlıyacak gibi j 
olur. 

t
. -:- Sultan, gü?desinin bir hıris
tj an kızıl~ Y'l ·a 

• L ::J masına rıza g ·· termemis ~ , . · os-
t 

. ·.· <. nı bo~anHısını em 

(4 üncii .ahifeden devam) 

Gen~· kadın, kocasının üzerine 
yürüdü: 

Genç kadın, hırsını alamamıştı, havi mağaza ve depoların yedi hiıı
büfenin üstündeki tabaklardan sede bir hissesi .. 

.Tasawur ettiğimiz yüksekliğe 
çıkabilmek için husus[ bir balon 
yaptık. Salonumuza soğuğa, ha -
vasızlığa, baş ağrılarına karşı her 
türlü tertibatı haiz bir zırhlı de
nilse yeri var. re rnış. -

- Kızın babası s·· 
koştu: ' 'ureyyaya 

- Canım .. bu, nasıl . • 
kızımı boşamış Hı b .. ış .. Paşa, 
!ur mu?.. . ç oyle şey o-

Diye sordu. 
Sürevya k. 
- oİ ' se metle cevab verdi 

ur, dostum M .. 1. · 
!arda adet böyledi~ .. i us. uman -
man bir kadını alırİa:tedık.leri za
leri zaman da boşar! .. ve ıstedık-

ar. 
- E buna çare~.. . 

se-:- Çare, kolay.·· Pasa. kızını 

h 
vıyor. Resmen boşamış olsa bile 
usıısı şek ·ıld 1 • . • . e onun a yaşamak is-

lıyecegı~e eminim. Emir bö le 
Bır fıkrı yoksa bile be k y ... 
ikna edeb T . • n endısını 
o!. ı ırırn. Sen, müsterih 

Diye, cevab verdi 
Zavallı adam he . 

la (sultan • r şeyden faz-
' ın oyuncu başılığı) ·b. 

paralt ve şerefli bir işı· k begı .' 
· · ,. ay ttı
gıne mutecssifti. Çünk.. k. 

1 k 
u, ızı - 0 

par a sark merasimi ı·1 F . 
P .

1 
. . e - ehım 

aşa ı e ızdıvaç ettikte .. n sonra 
dunvnnın dört köşesınd k. d ' · e ı ost -
:arına mektub yazmış .. Başına do
ga11 parlak kuyruklu yıldızı her 
tarafa bildirmişti. Şimdi, bunlara 
karşı ne diyecek .. Kızının, kovul
muş bir besleme gibi kendi nez
dıne avcletini ne suretle tevil -
decekti. e 
Adamcağı b 

çık· . k z, u meselenin ortaya 
. aı.a kendisinin gülünç olma
sını ıslemedi: 

- Pekala T k büsb ·· ı.. .. e • paşa kızımdan 

h 
u. un vazgeçmesin de ... Ben 

ususı y2• 1 ' . . -."1ma anna da rıza gös-
teı·ırım. 

- Söyle, dıyorum. Bugün, ne-
rede idin? 

Fikret, kekeledi: 

- Şirkette idim. 
- Hayır! Yalan söylüyorsun! İ-

zin almış, Hasan Bahirle dışarı 

çıkmışsın. Nereye gittin? 

Genç adam, yutkundu, 
salladı: 

başını 

- Evet, Hasan Bahirle birlik
le biraz dışarı çıktım. Sen, şirkete 
mi gittin? 

• 
- Rayır. Telefon ettını. Söyle, 

nereye gittin? 
- Hasan Bahirni bir işi vardı; 

onun için. 

- Yalan söylüyorsun. 
Genç kadın, tepinerek bağırı

yordu: 
- Söyle, cevap ver. 

gittin? 
- Hasan Bah irin işi 

yorum. 

- Ne işi? 

Nereye 

vardı, di-

- Evlenecek, nüfus tezkeresi 
çıkartıyor. Benim bir tanıdığım 
var, birlikte onu gördük. 

Necla, yumruklarını sıkmış. 
haykırıyordu: 

- Yalan! 

Fikret omuz silkti, cevap ver
mepi. 

Bu, omuz silkiş, genç kadını 
çıldırtmıştı: 

- Benimle alay ~iyorsun ha? 
Masa üstünde duran kalın cam 

sigara tablasını kaplı, kocasının 

kafasına fırlattı. Fikret, hiçbir 
şey olmamış gibi gülümsiyerek 
duruyordlL 

birini kaplı, olanca hızile fırlat
tı. Fikret, yine gülümsiyerek ba
kıyordu. 

Necla, çılgına dönınüştü: 
- Benimle alay ediyorsun ha!. 
Çileden çıkan genç kadın, ta-

bak, bardak, sürahi, biblo, eline 
ne geçerse, kocasının kafasına fır
latıp atıyordu. 

Bu, cam, porselen, alçı yağmu
ru altında, Fikret, hiç istifini boı
madan, hatta kafasından, yüzün
den sızan kanlara aldırış etme
den, hep ayni kayıtsız vaziyette 
gülümsiyerek duruyordu. 

· Genç kadın, kocasının, biraz 
irkilmesini, sakınmasını istiyordu. 
Fakat kocası, kılını bile kıpır -
datmıyor, hep gülümsiyordu. 

Genç kadın, ne yapacağım şa
şırmıştı, hırsından ağlamıya baş

ladı: 

- Taş mısın, be adam? Biraz 
kıpırda. Kendini sakın! 

Fikret, yine gülüyordu: 
- Devam et. 
- Nasıl, devam mı edeyim? 
- Evet, devam et. Kaç zaman-

dır, antrenman yapmamıştım; 

mukavemetimi deniyorum. 
Neclıi., dili tutulmuş gibi keke

ledi: 
-Ne dedin, ne dedin? Mukave

met mi? 
- Unuttun mu, sevgilim, ben 

boks şampiyonuyum. 

Bu cevabı duyunca genç kadın, 
bir çığlık kopardı, kollarını açtı, 
iki yana sallandıktan sonra yüz
üstü düştü, bayıldı. 

M ARMUT YESARİ 

Ve Galatada Müeyyet Zade ma-
hallesinin Yüksekkaldırım cadde-

sinde altında iki dükkanı bulunan 
679 ve 683 kagir 681 numaralı apar
tımanın yedide bir hıssesi.. 

• 11 Birinciteşrin 938 Salı güıtü 

saat 10 da 

cBalonumuz, 2 metro 40 santi
metro kutrunda bir küredir. Sıkı 
sıkıya kapanır. 15 - 18 saat normal 
bir hayat yaşıyabilmemizi temin 
edecek vesaiti haizdir, Arzı gör
mek, fotograf almak için küçük, 
yuvarlak bir de penceresi vardır. 
cBalonwı kumaşı dünyanın en 

hafif kumaşıdır. İpekten ve Po -
lonyada yapılmıştır. 

Müzayede ile satılacaktır. Sayın cBu kadar yükseklere çıkmak 
isteklilerin ayni gün ve saatte Bey- istememizin sebebi ne mi? ... 
oğlu Dördüncü Sulh Hukuk Mahke- cStrasfor'da, güzel ve fena ha-
mesinde bulunmaları ve fazla taf- al b b v arın se e ini öğrenmek, sonra, 
siliit almak isteyenlerin gerek mez- güneşin nebatat ve hastalar üze
k.fır mahkemeye ve gerek İstanbul- rı·ndeki tesı·rın· ı· a ı aıc · ti nam ıs yo -
da Katırcıoğlu Hanında Jül Blu- ruz. 
mentala müracaatları ilan olunur. cHavalanmak için münasib bir 

lstanbul Asliye ikinci Ticaret yer bulduk. Zakopane vadisi. .. 
Mahkemesinden: Her şey hazır. Rüzgarın düşmesini 

bekliyoruz ..• 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür- ---------___ _ 

lüğü vekili avukat Sıtkı tarafından Y eni neşriyat 

Sirkecide Kınacıyan hanında Şirke- Celal Bayar'ın 
ti İslıimiye Sanayi fabrikası müdü- nu tukları 
rü Sait Hikmet ve Doçye Oriyent 
Bank İstanbul Şubesi al hl · · Başvekil Bay Celfil Bayarın Başey erme ı- kili'". . ilk yıl . ve ıgının ına ait beyanat ve 
kame olunan davanın tahkıkatı sı- nutukları arkadaşımız Kadri Kemal 
rasında: Kop tarafından toplu bir halde bas-

Müddeialeyhlerden Sait Hikme- tırılmıştır. İnkılap kütüphanesi ta
tin ikametgahının meçhuliyeline rafından basılan bu eser milli kü -
binaen vaki ilanen tebligata rağ _ tüphaneye değerli bir eser kazan

men mahkemeye gelmediğinden dırnnş olmaktadır. 
hakkında ittihaz olunan gıyap kara-1 • 

rının ilanen tebliğine tahkikatında YAK 1 N DA 
10/11/938 tarih ve saat 14 de bira-
kılmasına karar verilmiştir. Keyfi- En güzel edebi roman 
yet tebliğ makamına kaim olmak Son Telgrafta 
iizere ilan olunur. 

Kırk sekiz defa nişan
lanan adam 

(5 inci sahifeden devam) 

O kadar t:!tlı söylüyordu ki ... 
Tebessümle mukabele etmekten 
kendimi alamıyordum. 

- Öğle yemeğini beraber ye
mek şerefini bahşedersiniz, değil 
mi Madam? ... 

Tabii bu nazıkane teklifi redde 
demezdim. Karşı karşıya sofraya 
oturduk. Çilekleri, turpları kendi 
bahçesinde, kendi eliyle yetiştir
diğini anlatıyordu. Bardağıma mü 
temadiyen şarap dolduruyordu. 
Rolümü sonuna kada oynamaya 
karar vermiştim. Arlık hayatın -
dan, yalnızlığuıdan, arzuların

dan, emellerinden bahsediyordu. 
Bunları o kadar tatlı bir sesle soy 
lüyordu ki ... Müteessir olmaktan 
kendimi alamıyordum. Kalbim 

çarpıyordu. Vücudümde derin bir 
rehavet his"''diyordum. Buraya 
niçin geldıgınıi de unutur gibi o
luyordum. O. elimden tutmuş, har 
buselerle öpüyordu. 

l:ki O)"Uncu karŞJkarşıya 
Mutbaktan gelen bir gürültü 

üzerine gözlerimi açtım. Ve güle
rek : 

İki oyuncu karşı karşıya 
Mutbaklan gelen bir gürültü ü

zerine gözlerimi açtım. Ve güle
rek: 

- Doğrusu, dedim, çok nazik 
bir adamsınız. Fakat, doı:;>rusunu 

söy!iyeyim mi, ben bir gazeteci
yim. Buraya gel~imin sebebi de 

bir meraklan ibarettir. Mazur 
görüyorsunuz, değil mi? .. 

Güceneceğini zanııetm~tim. Fa 
kat yanılmışım. Hafıfçe güldü. 
Ve: 

- Ben de şüphelenmiştim. Çün 
kü sizde. elti beş yaşında bir er
kekle evlenmek istiyen bir kadın 

hali göremiyordum. Sonra, kırk 

beş yaşında olduğunuzu yazmış

tınız. Halbuki yirmi beşinde ya 

var, ya da yoksunuz ... Gerçi mak 
yajla çehrenizi yaşlı göstermek 
istemişsiniz amma yine belli ... 

- Doğrusu çok müdekkiksiniz. 

- Tecrübek.lr dıyiniz, daha 
doğru olur. 

- Evet, tıpkı c:\fonte Kartonun 
yavrusu• gibi... 

Bu cMontekarlonun yavrusu•n
dan bahsetmek te nereden aklıma 
geldi• Vaktile gazetelerde, iıdi -

vaç vadile birçok kadınları dolan
dıran ,.e kendisine bu ünvan ve

rilen adamın maceralarını oku -
muştum. Ondan olacak ... 

Muhatabım, gülerek: 
Monlekarlonun yanusu mu? .. 

O bernm ... 

Dedi. Hayretle bagırdım: 
- Siz ... Siz mi? .. 
- Evet ... 
- Şu halde rica ederım, bana 

hatıralarınızdan bira~ bahseder . . . ., 
mısınız ... 

- Hatıralarımdan mı? .. Buı·a
da bir hafta kalsanız, yine dinle
mekten usanmazsınız. Bunlar an
latmakla bıtecek şey değil ki. .. 
Kırk sekiz defa nişanlandım. Bu 
na rağmen yine bekarım. Şu du

varlardaki kadın resimlerine ba
kınız. Hayatını hayatımla birleş -
tirmek istiyen kadınların resim
leri ... 

- Gazetedeki ilinda karınızın 
vefat ettiğini yazıyordunuz? .. 

- Elli beş yaşında bakir bir er
kek genç kızları korkutur. Şüphe
lendirir. Ben bekıir olarak kalaca
ğım, bekar olarak öleceğim. Ni • 
şanlandığım kadınlardan aldığım 

paralar beni, ömrümün sonuna 
kadar refah içinde yaşatmıya ka 
fidır. 

- Bu kadınlar mahkemeye mü 
racaat etmediler mi? 

- Ettiler. Fakat yalnız altı de
fa mahkum oldum. En fazlası iki 
ay, üç ay hepis yattım, çıktım. 

Birçokları şikayet bile etmediler. 
Paralarını da istemediler. Bütün 
bu gördüğlınüz yastıkların, bu 
bibloların hepsinin bir hatırası 
vardır. 

•Ben, bu suretle kadınlara fena 
!ık değil, iyilik yaptığımı zanne
diyorum. Düşününüz bir kere yal 
ruz meyus bir kadını tatlı sözlerle 
teselli ediyor, iişıkane sözlerle yü 
reğinde tatlı ümitler uyandırıyor, 
bir müddet için oyalıyorum. On-

!ara hayatın zevklerim tattırdım. 
Doğru, bunların hiçbirile evlen
medim, evlenemezdim. Hit:birisi 
meşru karım olmadı . 

Bu mesleğe kaç ya~ıntla basla
dınız? .. 

- İlk macerayı geçırdiğim za -
man henüz yirmi dört yaşında i
dim. Ben, çiftçi evliidıyım . aka t 
şıklığa, zarafete karşı büyük bır 
ztıfım vardı. Bir gün babam, bir "i 
için beni kasabaya gönderdi. Ora 
da, zengin bir çiftçı kızına tesadut 
ettım. Ne pek genç, ne de pE·k 
güzel idi. Ateş almak için fır

sat arıyordu. 

cBen güzel bir delikanlı idım. 

O gün de yeni elbiselerimı giyin 
mıştım. Genç kızın alıcı nazarlar 
la baktığını faı-kcdıyordum . 

Çiftlikte bir kır ba.<>su tertip 
olunmuştu. Delikanlılardan luç
birisi zayallı kızı dansa daY<'t C't· 
miyordu. Bu haline acıdım. yanı
na gittim. O kadar memnun oldu 
ki. .. 

Zavallı kız! Otuz yaşında Yardı. 
Çok ta şişmandı. En aşağı seksen 
kilo ... 

Babası da çok memnun oldlL 
Beni çiftliğe davet etti. Halinden 
kızını bana vermek istediğini an 
lıyordum. 

Bir kaç gün sonra gittim. On 
beş gün kaldım. Her gün şışman 
kızla beraber dolaşıyorduk. Ona 
kur yapıyordum. Bundan neka -
dar hoşlanıyordu bi~nız ... 

Beni, bütün dostlarına zengin 
bir çiftçinin oğlu diye prezante 
ediyordu. 

Bir gün, param kalmadığını 

Parise bankaya gideceğimi söy -
ledim. Genç kız, telaşa düştü. 
Şüphesiz gidip gelmememden 
korkuyordu. Babası: 

Beyhude zahmete girmeyıniz. 
Paraya ihtiyacınız var ise ben ö
dünç vereyim. Sonra iade edersı
niz ... 

- Teşekkür ederim, fakat ö
dünç para almak adetim değil -
dir. 

- Ne beos var! Ben teklif el -
tikten sonra. .. Ne kadar paraya ıh· 
tiyacruz \•ar.?. 

-Şimdilik dort, bcıı yüz frank 
kafi ... 

engin çütçi hemen kasasını aç· 
tı, paraları verdi. O günden son -
ra nişandan bahsediyor, babamın 
yaşına karımla beraber gidece -
ğimden bahsediyordum. Arlık em

niyet gösteriyorlar, sözlerime iti
mat ediyorlardı. Bir gün, eşyaları 
mı alıp getinnek bahanesile yan
larından ayrildını. Bu karikatüre 

benziyen kızla evlenemezdim. Fa 
kat ona çok acıyordum. Hatırıma 
geldikçe hfila acırım. Bu ilk ni -
şonltmdır ... 

l\lontekarlonun yavrusu 

- Diğerlerile nasıl tanıştınız?. 

- Çok basit bir surettı: ... Su şc 
hirlerine devama başladım. Bil

hassa Montekarloda ... Büyük cad 
delerde dolaşıyor. Sırs üzerinde 
oturan bir kadın gördüm mü, ya 

nına oturuyor, bir bahane ile la
kırdı açıyordum. 

Az sonra, sanki kırk yıllık ah
bab imişiz gibi konu~uyor, has -
bihal ediyorduk. Sonra nişanla -

nıyorduk. Daha sonra da tatlı -
!ıkla ayrılıyorduk. Alabileceğim 
kadar para aldıktan sonra günün 
birinde kayboluveriyordum. 

Şimdiye kadar kırk sekiz kadın 
la nişanlandım. Yakında da biri
sile nişanlanacağım. Bugün içın 
randevu verdi. Şimdi nerede ise 
gelir. 

Dedi. Monte Karlo yavrusunu 
daha fazla işgal etmemek için 

müsaade aldım. Köşkün kapısın
dan çıkarken kırk, kırk beş yaı;
larında, fakat henüz gençliğini, ta
ravetini mu ha faza eden şıok bır 
kadının otomobilden indığini gör
düm. 

' ,, 
Mide, barsak ve iç hastalıkları 

muay"nehanesi 

Or. Y. Hallaçyan 
T<ıksim (eski talimhanede) Ab

düUıak Hamit cııddesı, Sabiha 
apart. No. 12 daire No. 4 

. 
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ÖKSÜRÜK ŞURUBU 
''Sirop Pectoral,, 

Eski ve yeni bütün öksürükleri geçirir, balgam söktürür, bronşları 

temizler, nezle ve gripten korur, göğüsleri zayıf olanlara bilhassa 

şayanı tavsiyedir. 

İNGİLİZ KANZUK ECZANES1 

Beyoğlu İstanbul 

Nafıa Vekaletinden: 
Eksiltmeye konulan iş 
. 1 - Hanife deresinin üst kısmile Küçük karaderenin ıslah işleri ke

§if bedeli (185170) lira (50) kuruştur. 
2- Eksiltme 27/10/938 tarihine rastlıyan perşembe günü saat (15) 

d e Nafıa Vekfileti sular umum müdürlüğü su eksiltme komisyonu o· 
dasında kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

3 - İstekliler eksiltme şartnamesi, mukavele projesi bayındırlık iş
leri genel şartnamesi, fenni şartname ve projeler (9) lira (26) kuruş mu
kabilinde sular umum müdürlüğünden alabilirler. 

4 - Eksiltmeğe girebilmek için isteklilerin (10508} lira (55} kuruş
luk muvakkat teminat vermesi ve eksiltmenin yapılacağı günden en az 
sekiz gün evvel ellerinde bulunan bütün vesikalarla birlikte bir istida 
ile Vekalete müracaat ederek bu işe mahsus olmak üzere vesika almaları 
ve bu vesikayı ibraz etmeleri şarttır .Bu müddet içinde vesika talebinde 
bulurunıyanlar eksiltmeye iştirak edemezler. 

5 - İsteklilerin teklif mektublannı ikinci maddede yazılı saatten 
bir saat evveline kadar sular umum müdürlüğüne makbuz mukabilinde 
vermeleri lazımdır. (4108) (7100) 

Nafıa Vekaletinden: 
Diyarbakır - Cizre hattının 39+650, 67+450 ve 77+700 <incü kılomet-

BlRIKTlRlRSEN EL 
relerinde Kuruçay, Salatçayı ve Batman çayı Üzerlerinde yapılacak A TıA M '\YA C A'G 1 N 
1X60, 4X60 ve 5Xl00 metre açıklığındaki üç demir köprürıün inşa, na- ,..._; 
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Sabah, oğle ve 
yemekten sonra 

,Daima Radyolin 
1 ile dişlerinizi fırçalayınız. 

Müstesna bir formülle ve 

itina ile yapıldığı ve rekabet kabul 
etmez bir fiatla satıldığı için yurtta 

ecnebi mamıllatının hakimiyetini 

ortadan kaldırmıştır. Kazandığı bu 

rağbet sebebile elde hiç stok bu

lunmadığından da mütemadiyen ta
ze ihzar olunarak piyasaya çıkarılır. 

Radyolin kullanınız; sade dişleri
nizi temizlemek, korumak ve güzel
leştirmekle kalmazsınız, verdiğiniz 

para da kendi cebinizde kalmış olur. 

Sabah, öğ]e ve 
yemekten 

İstanbul Vakıflar Direktörlüğü Jan ları 

Kıymeti Pey pırası 
Lira Kuruş li'a Kuruş 

1199 oo 89 93 r 
Vefada Darülbadis mahallesinin İmaret sokağında 4 No. lu ve be 

. 58' mucibi çap 279,73 metre murabbaında bulunan Şeyh Vefa ımaret ar 
sı 15 gün müddetle açık arttırmaya çıkarılmıştır: . • . . ~· 

ihalesi 24/10/938 pazartesi günü saat 10 da ıcra edılecegınden Iste , 
lilerin İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğü Mahlılliıt kalemine müracaal 

!arı. (7263) 
••• 

kil ve montajları kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. ı" ~ ~o KT U n 
1 - Münakasa 11/11/938 tarihine tesadüf eden cuma günü saat 15 '""f' J 1 t-<, 

de Vekaletimiz demiryollar inşaat dairesindeki münakasa komisyonu Kıymeti Pey parası 
odasında yapılacaktır. · Lira Kuruş Lira Kuruş 

2 - Bu köprülerin nakliye masraflarile beraber muhammen be- :4ii:.•B l. lııı..WU ... &;:... ........... U •BiR• 14.JtJ lD. .6. D A • Alıı. 'I 
70 52 

5 29 Çakmakçılar eski Dayahatun mahalle 
~elleri mecmuu 1.100.000 liradır. ~ All"llln~ .. .,.,NIJI,, ~ ~ si yeni Mercanağa mahallesinde Va!d1 

3 - Muvakkat teminatı 46.750 liradır. birinci kat 60 No. lu matbah tamamı· 
4 - Mukavele projesi, eksiltıne şartnamesi, Bayındırlık işleri ge- Fatih İcra Memurluğundan: 

204 20 15 32 
Çakmakçılar eski Dayabatun ye~ 

ne! şartnamesi, üç adet köprü şeması, ray inbisat tertibatı şeması, Dev- ı·stanbul B 1 d. . ı·la" n Jarı Borçtan dolayı ipotekli olup satıl- Mercan mahallesi Valde han biriPC 
let Demiryolları ray tipi, telgraf hattı konsolları şemasından ibaret bir e e J yeSJ masına karar verilen Sultanhamamı kat 35, 36 No. lu oda tamamı. 
takım münakasa evrakı 50 lira mukabilinde demiryolları inşaat daire- civarında Mollaaşkı mahallesinin 

23 00 
Çakmakçılar eski Dayahatun yel· 

sinden tedarik olunabilir. Keşif bedeli 527 lira 16 kuruş olan Sirkecide Ebussuud caddesinde Paşa hamamı sokağı eski 28134 ye-
306 60 

Mercan mahallesinde Valde hanı otV 
5 - Bu münakasaya girmek istiyenler 2490 numaralı arttırma, ek- 11-13-15 numaralı matbaa binasının tamiö müteahhit nam ve hesabına ni 34 numaralı ve sokak kapısından kapı alt katta 28 No. 1u oda tamanıı· 

.. 

HU 

siltme ve ihale kanunu mucibince ibrazına mecbur oldukları evrak ve açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif evrakile şartnamesi Levazım Mü- girildikte: ~ara döşeli ufak bir taş- Yukarıda yazılı mahlıil emlak 15 gün müddetle açık_ arttırı:'aya ; 
vesikalarla ehliyet vesikalarını ve fiat teklifini havi kapalı ve mühürlü dürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 sayılı kanunda yazılı vesikadan, !ık, solda hır oda, altı ayak ınerdı- karılmıştır. İhalesi 17/10/938 pazartesi günü saat 14 de ıcra edileceğı A 
zarflarını eksiltme şartnamesi ile mezkur kanunun tarifatı dairesinde başka Nafıa Müdürlüğünden alacakları fen ehliyet vesikasile 39 lira ven ile inildikte yine kırmızı çini den isteklilerin Çemberlitaşta Vakıflar Başmüdürlüğü: Mahlıilat k•11 d 
hazırlıyarak 11/11/938 tarihinde saat 14 e kadar Demiryolları inşaat da- 54 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 14/10/938 cu- döşeli bir koridor; camekan ile bö- mine müracaatları. (7004) 
iresindeki münakasa komisyonu reisliğine numaralı makbuz mukabi- ma günü saat 14 buçukta Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (i) (6983) lünmüş bir oda ve bu odadan hah- -·······"~'"" ........................... - ....... - ....... - ... ·-

1 
!inde vermeleri lazımdır. ••• çeye çıkılmaktadır. Birinci katta bir Emlak ve Eytam Bankasından• 

6 - Bu münakasaya gireceklerden laakal elli metre açıkhih.nda bir S ı· k h ilk d b" f b d b . h ı· 
~ ene ı mu am• o a, ır so a, gene ir o a, ır e a kı . D ıU 

demir köprü imal ve montajını yapmış olmak şarh aranacaktır. me 1 k : ası teminatı ve evin dışı tamamen çinko kaplı, Esas Yeri Nev'i Mukadder ymetı ~ 
7 - Bu münakasaya girmek için ehliyet vesikası almak istiyenlerin Kadıköy halinde 51 No. lı dükkan 84 6 30 dah"ld k uh . 4ı sJ 

1 1 k 1 b b ·1 k •... ...... .... .... . .... .. . ··· ······• . ı en ısmen m tacı tamır ve 34 Fındıklı Molla Çelebi mahal- Kargir T.L 206.700 T.L. . 
r eferans ari e diğer vesi a arını ir istidaya ag ıyara münakasanın • • 53 • • . .... ·· ······· ···· 144 .... .. ............ 109.80 elektrik tesisatı ve kuyusu mevcut, lesı· Dolmabahçe caddesi No. antrepn 
yapılacağı tarihten en az sekiz gün evvel Vekaletimize müracaat ede- • • 4/23 • 120 v 
rek ehliyet vesikası talep etmeleri lazımdır. • • 

3121 
• • •·•····· ········ ·· 

150 
···· ·········· ··· · ıı.25 nezareti fevkaladeyi havi hanenin eski 136,136 mü. 138-140 yeni 

0 • ··· ·· ·· ······· ·· ·· · ······· ·· ·· · ·· ··· 16/13 hissesi açık arttırmaya çıka- 172-184 8 - Münakasanın yapılacağı tarihten en az sekiz gün evvel müra- • • 1119 • • ................. . 120 ........ .. ... ..... 9 nlmıştır. 
91 

le 
caat ederek ehliyet vesikası talep etmiyenlerin bu müddetten sonra . . ~ .. • T . 

1 
_ Tafsilatı yukarıda yazılı antrepo peşin para ile ve kapalı ı m 

yapacakları müracaatları nazarı itibare alınmıyac~ktır. ,3937. •6802• Yukarıda semtı ve senelık muhammen kıraları yazılı dukkanlar 700 a1mamdırının m uhammen kıymetı usulü ile arttırmıya konulmuştur. 
939 senesi Mayıs sonuna kadar ayrı ayrı kiraya verilmek üzere açık art- ıra "d'r B 

f . .. .. . 2 _ ihale 26/10/938 çarşamba günü saat 15 de Ankarada ı .. • Türkiye Büyük Millet Meclisi dare Heyetinden: tırmaya konulmuştur. Şartnameleri Levazım Müdürlüğünde görülebi- Şartname 20/10/938 gununden ı- d 
1 

kt İ t ki" !anların şubemize ınur' y 
· · eclı" sı"mız· huzurun a yapı aca ır. s e ı o · 1 1 h 1 d ·· ·ı · ık · kb kt L' tıbaren dıvanhaneye asılır. m . . . . i d ı - Kapalı ~arf usulile Meclis ve Müştemilatı kaloriferleri için iki lir. Istek i er iza arın a gosterı en ı ~emınat ma uz veya me u.,.. B. . . rt 

91111938 
Ç caatla tafsilat almaları ve hır lira mukabılınde bırer şartname ed 

2 - Şartnamesi Meclis daire müdürlüğünden bedelsiz alınabilir. 
yüz ton kok kömürü satın alınacaktır. le beraber 14/10/938 Cuma günü saat 14 buçukta Daimi Encümende ırıncı a ırması ar-

ı d 1 (B) (6984) şamba günü saat 14 den 16 ya ka- meleri. . . J h 
bulunma ı ır ar. el . . . 3 _ Şartnamede yazılı hükümler dairesınde teklif mektuplar s 

~*~ ardır. Artırmaya gırmek ıçın ta- b · ı rı· ' 3 - Muvakkat teminat miktarı 405 •dört yüz beş• liradır. Teminat . . . .. ın· t 
25

/l0/928 salı gu··nu·· saat ona kadar şu emıze verme e r 
Zühreviye hastahanesine lüzumu olan ve hepsine 2609 lira 13 kur\ış liplerın muhammen kıymetın yuz- n aye J 

b anka mektubu olacaktır. t· bil k ·· posta s" 
kuruş bedel tahmin edilen Tıbbi ecza açık eksiltmeye· konulmu§tur. de 7 buçuk nisbetinde pey akçesi yahut 26/10/938 tarihinde saat on beşe ye ışe me uzere .. de 

bh ).. ı k Ankarada Genel direktörlüğümüze gon Listesile şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 vermeleri veya milli bir bankanın iadeli taa iit u o ara 
4 - Eksiltme 17 birinciteşrin 938 pazartesi günü saat on beşte Bü

yük Millet Meclisi idare amirleri heyeti odasında icra kılınacaktır. 
sayılı kanunda yazılı vesika ve 195 lira 68 kuruşluk ilk teminat makbuz teminat mektubunu hamil bulun _ meleri. .._...I şı 

5 - Kapalı zarfların ihale günü saat 14 de kadar makbuz mukabilin- · O/ / 3 ·· 14 b ukt D · l l" d M""t ak. • b 
veya mektubile beraber l 10 9 8 pazartesi günu saat uç a aı- ma arı azım ır. u er ım vergi ZAYI. _ 6/10/938 tarihinde "' p 

de tevdi edilmesi lazımdır. 1ktısat Vekdleti iç Ticaret Umum 
mi Encümende bulunmalıdırlar. (i) (6827) )borçluya, 20 senelik evkaf tavizi, M""d" ı····· d . fe ifa ederken Tünel ile Pan~ le 

6 - Talipler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı ve- • •• rüsumu delliliye müşteriye aittir. u u~ ug~n en. . 
1 

·ıe meşgul arasında tramvayda cüzdanımla t bi 
sikaları birlikte getireceklerdir. <6903• _ Keşif bedeli 1358 lira 85 kuruş olan Gülhane parkında Bahçeler Birinci arttırmada kıymetin yu"zde Tür iye e yangı"; ış_:r~. . b .d t f ndan verı·lcP eli 

. . .. . . . - olmak u·· zere kanunı hükumler daı- ra er ı are ara ı ;---------------------·---·---"""'. Müdürlüğü binasının tamiri pazarlıkla yapt.ırılacaktır. Keştf evrakile 75 b ı t ihal ~ 

1 
· 1 . _mı u_ ursa ~uş erısıne e e- resinde tescil edilerek bugün faali- viyet varakasını zayi ettiği.rJI ri lnhı. ··rl•r u .. Mu"·du'"rlu'"g" u··ııden.· şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İsteklıler 2490 sayılı dilır, aksı takdirde son artıranın . (15000000) enisıni alacağım için es]<!S) m 

~a a b F 1 ··d·· ı·· • ·· d 1 kl .. .. . .. yet halınde bulunan · · Y . 
kanunda yazılı vesikadan aşka eniş eri Mu ur ugun en a aca arı taahhudu bakı kalmak uzere artır- fr k · 

1
. L Fonsiyer Yan hükmü olmadığını ilan ederını· sö 

·---·--------------------------- .. an sermaye ı a - . tı. Fen ehliyet vesikasile 101 lira 91 kuruşluk ilk temin_at makbuz veya ma 15 gun uzatılarak 24/11/938 ta- . . b k .. El ktrik İdaresi Fen Müdiırl I - İdarrTT'izin nakliyat şubesi için şartnamesi mucibince yaptırı- gın Sigorta Şırketı u erre mura- e b 
1 k l !. 1 t t h. tl 1 d d k . T k mektubile beraber 10/10/938 pazartesi günü saat 14 buçukta Daimi En- rihine raslayan Perşembe günü ayni . uk 

1 
. Montörü 9437 No.lu Cemal 'fG aca .ıc;ı gı.;VLr e ı, arma ı ve am eç ıza ı a e çe tırme • e ·ne• .. B 

6774 
tt 

1 
caatla şırket esas m ave enamesı- ..; R 

açık eksiltmiye konmuştur. cumende bulunmalıdırlar. ( ) ( ) saa e yapı ır. . d d •. 'klik ; 
1 • • • • nin bazı maddelerın e egışı ya- İstanbul Dördüncü lcra Me• m 

II - Muhammen bedeli 4500 lira ve muvakkat teminatı 337.50 ı . . ~potek sahibi alacaklılarla diğer ıldı"ını ezcümle 2315; 1937 tarihin- _ . 
lir d 1 Çocukları kurtarma yurduna lüzumu olan ve beher metresıne 260 alakadarların ve irtifak hakkı sa- P g Zugundan. 

a ır. b 'd ı h · d"l 274 t k k k ·ıt k 1 · · . . .. . . de hitam bulan müddetin 90 sene P ara a evrilmesine karar ,. ta HI - Eksiltme ll/X/938 tarihine rastlıyan salı günü saat 15,30 da kuruş e e ta ı:,ıın e ı _en me re. umaş açı e _ _sı .. ~.e!.~ onu .. m.uş- hıplerının gayrı menkul uzerındekı daha temdit edildiğini bildirmiş ve Y ç . . . 1~ 
m 

Kabataşta levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda ya- .. . tur. K_umaşın numunesıle şartnamesı Levazım. Mudurlugunde gorille- hakları ve hususile faiz ve masrafa • . . len hane eşyasının bırıncı aç 
k d 1 k 53 1 43 k ı k lazım gelen evrakı vermıştır. . . l 

938 
Jı pılacaktır. !bilir. Istekliler 2490 sayılı anun a yazı ı vesaı a, ira C uruş_u.. ait olan iddialarını evrakı müsbite- . . . tırması 11 Teşrınıevve sa . ~ 

"lk t · t kb ve :ı mekt bile beraber 21/10/938 uma gunu Keyfiyet sigorta şrıketlerının tef- .. 0 k"· d ""' IV - ~ "l nameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden ı emına ma uz • Y u !erile birlikte 20 gün içinde bildir· . .. b . h kk d k. 
25 

nu saat 12.30 da rta oy e ıv> 
1 b ·1· saat 14 buçukta Dairnı Encümende bulunmalıdırlar. (B) (7214) iış ve 'muraka esı a ın a ı sı· 

a ına ı ır. 1 meleri, aksi takdirde hakları tapu H z· 1927 tarihli kanunun 6 ncı kithane sokağında 40 No. da P 
V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 ı-D I t D - l I LI I sicillerile sabit olmadıkca paylaş- a ıran. .. .. 

1 
. fık .. çevrilecek ve kıymetinin % 75 O dö 

güvenme paralarile birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ev e emıryo arı ve A m.ıın arı madan hariç kalacakları ve daha faz n:.add~sı huk:ım ~:ıne muva go- de yetmiş beşi) bulmadığı taJ(d' Ti 
ilan olunur. ·6819· l,ıetme U. lder esi .. llenları la mallımat almak isteyenlerin dai- rulmuş olma a an olunur. .k. . k t ıt 

15 
feşl ek 

- ------------- - - -- . . -..._ ı ıncı açı ar ırmasım remızın 938/1102 numaralı dosyaşı- "W . .. .. . ııı· ra 
Gece Telefon Servisi için Memur Alınacak 

lstanbul Telefon Müdüriyetinden: 
Mesai bir ayda on beş gecedir. Laakal Orta mektepten mezun ol -

m ak ve Devlet hizmetine girme vasıflarını haiz bulunmak şarttı r. 

Fransızca bilenler tercih olunacaktır. Bir istida ile doğrudan doğruya 

Müdiriyete müracaat olunması. · (7212) 

Kapalı zarf usulü ile Uzunköprüde bir makine deposu inşası müna- na müracaatları ilan olunur. Dr. Ali Riza Sağl&i' evvel cumartesı ~n~ _aynı ı.ı(· p 
kasaya konmuştur. Münakasa 17/10/938 pazartesi günü saat 13 de Sirke- ı ve saatte yapılacagı ılan olu.P le 
cide 9. İşletme binasında yapılacaktır. Göz Dokhıru Birinci sın:f dahiliye 

1 

(10957!...f r· 
Keşif bedeli 35000 ve muvakkat teminat 2625 lirad ır. mütehassuı ~ 

İsteklilerin, t\!klif. ve teminat mektuplarile kanuni vesikalar ını ih- 1 NURi FEHMİ Muayenehane: Beyoğlu Par Sllhip tıe nefri11aıı «lan• 
tiva edecek olan kapalı zarflarını aynı gün saat 14 e kadar komisyona m-t..t..--ı, tr.unvay durağı. ETEMBGftzmuhaZETrririBENiCtl 

lstanbul Belediyesi karşısında ~ v ermeleri lazımdır. Şartnameler 175 kuruş mukabilinde Ankara, Sirke- , 
Avberk Apart. Kabul saati: 16 dan aonra Son Telgraf Matbw ci ve İzmir vezneler inde satılmaktadır. (6952) • 


