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BU GAZETE l 
İ.!tanbulun en çok satılan hakiki 

akşam ıazetesidir 

İlanlarını SON TELGRAF'a veren
kr en çok okunan bir vasıtadan 
hakkile istifade etmiş olurlar. _ 

- ----
laare. ııan, Tel. 20827 
Telıraf : İst. Son Tel2Tal 
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EKLER SEFERBERLiK MI YAPIYORLAR? 
Çek hükUmetinin dün gecedenberi kısmi ve gizli seferberlik 
yaptığı ve Südet arazisinde harb çıkmasına karşı 

koyacak yeni tedbirler aldığı bildiriliyor 
Almanya'nın planı: Harb mes'uliyetini üzerine almamak ve 
Südetlerle cıkacak büyük bir kargaşalığa müdahale 

ederek Çekoslovakya'ya yürümek.. diye izah ediliyor-
- . 

ransa ve Sovyet Rusya askeri hazırlıklarını tamamladılar. lngiliz kabinesi 
kat'i kararını bugün verecek, Fransız kabinesi sabahdanberi 

Cumhurreisinin yanında toplu bulunuyor 
l'aria, 13 (Hususi makineye verrırken alınmıştır) - Bitlerin dün gece irad ettiği nutuk Londra ve Fransa siyosi mahafilinde tehdidkar karşılanmıştır. 

-- ~u llutkun tefsirleri arasında Almanyanın plan ve taktiği şu şekilde izah edilmektedir: Bitler her mes'uliyeti üzerine almıyacak ve fakat Siidet mıntakasmda çıkacak bir kargaşalığa müdahale ederek Çekoslovakya üzerine yiirüyecekı:r. 
,- ttl~ada ılün 1(ecedenberi Çek hükiımeti Südet mmtakasmdo asayiş kuvvetlerini arttırmış ve herhangi bir tecemmüa, mitinge, nümayişe ve kugaşalığa meydan vermemek için sıkı tedbirler almıştır. Henleinln avdeti ile Çek bilkiimeti ile Sii-
•tt) -

er arasında son bir konuşma yapılması ihtimali ve en son vaziyetin bu toplantı ile tavazzuh etmesi kanaati kuvveWdir. 

~ Sovyet Rusya ve Fransa herbangi bir tecavüze karşı hazırbklannı bitirmişlerdir. Sovyetlcr garp hududlarıodaki teceınnıü kuvvetlerini ::,500,000 askere iblağ etmişler ve bilhassa topçu ve tayyare bvvetlerinl arttırmışlardır. Fransız kabirusi 
&abab saııt onbirde Reisicumhurun nezdinde toplanmış olup içtima devam etmekte ve en kat'I kararlıtr ittihaz olunmaktadır. ingiliz kabinesi de en son kararını bugün ittihaz edecektir. 

lınıllmi kanaat, vaziyeüo çok müphem olduğu ve henüz harb mi, sulh mu .. bunun layıkile aydınlanmamış bulunduğu merkezindedir. 
l.ondra, 13 (Hususi) Son dakilı:ada alınan ve henüz teyid ediJmjyen bir habere göre Çek hükumeti dün gecedenberi kısmi ve gizli seferberlik yapmakta, ihtiyati tedbirlerini arttırmaktadır • . 

Toplantıdan sonra ve
killer tetkiklerine de-
vam için tekrar şeh

rimize gelecekler 
İcra Vekilleri Heyeti bugün An

karada bir toplantı yapacaktır. 

Vekalete ait muhtelif işler üze -
rinde tetkiklerde bulunmak mak
sadile şehrimize gelmiş olan Na
fıa Vekili Ali Çetinkaya bu top
lantıda bulunmak üzere dün ak • 
şaınki ekspresle Ankaraya git -
miştir. Diğre Vekillerimiz de dün 
Ankaraya varmışlardır. 

Vekillerimiz tetkiklerine devam 
etmek üzere toplantıdan sonra 
tekrar şehrimize döneceklerdir 

• 

.. 

.. 

Çek ordusunun manevrasından bir in tiba 

Harb olursa Lehistan ve Ro
manya ne vaziyet alacaklar? 
Almanya, Fransa ve Rusga'dan sonra lsviçret 

Belçika ve ltalga' da hazırlık yapıyor 
Perşembe sabahın-

dan itibaren Çemberlayn siyasi istişarelerde bulunuyor - Amerika 

Çalışma 
Saati 

nut~ 

des)iştiriliyor ku müszid karşlladı • Çeklei' plebislt'I reddetti · , 
Runsiman hali çalışıyor 

• 

mma koşması hakkında Rumen 
Hariciye nazırına yaptıığ teklifle 
alakadar görmektedirler. 

MUHTELİF DEVLETLERİN 
HAZIRLIKLARI 

Londra, 13 (Hususi) - İsviçr" 
hükumeti Alman ve Avusturya 
hudutlarında fevkalade ihtiyat 
tedbirleri almıya ve istihkamla • 
rın altında lağımlar yaptırmıya 

başlaıruştır. 

Belçikada Alman hududunda 
muhtelif askeri harekat yapmak-

tedir. Diğer taraftan İtalya d~ 
Fransa hududunda ayni şekilde 

hazırlık ve tahşidat yapmaktadır. 
Alınanyanın bütün hudutlardı. 

yaptığı muazzam hazırlıklar LS2 

hararetli şekilde devam etmekte
dir. 

(Devamı 6 ıncı salıiiede) 

iç Bakanı 
Basın 

ta, topçu kuvvetleri garnizonlarına,. Bir lig~ inde 
alınmakla, hudul boyund~Uu.la- . · · · 
at ve jandarma takviye edilmek - / (Yazı>ı altıncı sahifemizde). 
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Bebek-Dolmabah-· 
çe - Taksim yolu 

Yolun i tikamet haritası ve planla· 
rı hazırlanıyor ve kaça mal 

olacağı hesab ediliyor 

iki senede yapılacak asfalt yolların 
in,as•na da dün başlandı 

B ebek • Dolma. bahçe • Taksim yolunun mümkün olduğu süratle 
genişletilmesi ve düzeltilmesi kararlaştırılmıştır. 
Şehircilik mtitehassısı Prost, bu yola aid mevzii projeyi en kısa 

bir zamanda ikmale memur edilmiş ve Prost dün Belediyeye gelerek 
bu yolda çalışmıya başlanuştır. 

Kara.köy • Beşiktaş caddesi imar planında 30 metre olarak tesblt 
edilmiş olduğuna göre Bebek • Beşiktaş caddesinin de 30 metre veya 
hiç olmazsa 25 metre genişliğinde açılması hemen hemen kararlaştırıl
nuş gibidir. 

Cad,len;n istikameti bugünlerde tesbit edilecekse de yeni yolun 
Kuruçeşmeyc kadar içcrden gitmesi ve so ta sahili takib eylemesi ci
hetine gldil<'reği tahmin edilmektedir. Bundan ba ka yeni caddeye 
isabet cdecrk yerlerde mevcud binaların vaziyetleri de tedkik olun • 
maktadır. Yolun açılması, istimlakin kaça mal olacağını ve yeni asfalt 
:addenin in. ası besablanacak ve keşif bedeli mümkün olan süratle tes
bit edilerek Nafıa Vekllletine bildirilecektir. 

Bu yolun geniş, güzel ve temiz bir cadde olarak yapılması işi 23 
nisan bayramına kadar ikmal edilelcektir. 

Yolun masraflarından mühim bir kısmı Nafıa Vekiletioce ödene
cektir. 

YENİ ASFALT YOLLAR 

Diğer taraftan şehrimizdeki bazı caddelerin asfalt olarak inıası 
Te bu inşaatın iki yılda ikmali bir müteahhide ihale edilmişti. 

Müteahbld dünden itibaren yeni volları yapmıya başlamıştır. İn • 
ıaata ~lmdil!,k .~ozkoparand~n başlamış olup bu ayın 15 inci günil de 
iş Banka" onundcn Babılllı yokuşuna çıkan caddenin asfalt olarak 
yapılmasına başlanacaktır. 

Tramvaydan başka tünel ve havagazi 
şirketleri de behemehal satın alınacak 
Eminönü meydanı sür' -

atle actırılacak 
' 

Elektrik şebekesi ıslah edlliyor 
Nafıa Vekili Ali Çetinkaya şeh

rimizdeki tetkikleri hakkında dün 
gazetecilere vaki beyanatında de
miştir ki: 
•- Tramvay Şirketinin satın n· 

lınması, kat'iyyen mukarrerdir. 
Bu hususta tetkikatta bulunuyo -
rum. Tramvay ŞirketUe Havaga
zı ve Tlinel Şirketleri de satın a

lınacaktır. Müzakerelere başlanıı
bUınek üzere, şirket mümessille
rini davet edeceğiz. Bu davetin, 
tClrınl•vvel içinde vuku bulacağı
nı ümid ediyorum. 

Sirkeci ve Eminönü meydanın
da tetkikat yaptım. Meydanın bir 

an evvel açılması lazımdır. Bu 
lüzum üzerinde, halkın ve mat

buatın ittıfak ettiklerini görüyo
rum. 

Eğer, İstanbul Belediyesi, bu işe 
layık olduğu ehemmiyeti vermez 
ve icab eden sür'ati göstermezse, 
başka bir tedbir düşünmeğe mec
bur olacağız, 

Sirkeciye gelince; meydanın a
çılması için hararetle çalışılıyor. 

Kısa bir zamanda, garın cephesini 1 
teşkil edecek olan yeni binalar 
meydana çıkarılacaktır, 

ELEKTRİK İDARESİ 

Şehrin elektrik şebekesi, taraf 

taraf ıslah edilmekte, bir yandan 

icab eden siparişler verilerek, lü

zumlu görülen tamirler yapıl -

maktadır, Sllahtarağa fabrikasına 

ilAveten konulması icab eden ka

zan da bugünlerde eksiltmeye ko

nulacaktır. Elektrik İdaresindeki 

ir. tik al devresi, çok faal ve seme

reli mesai ile geçmektedir, 

Ankaradaki yeni Radyo istas

yonunun resmi açılma töreni 29 
teşrinievvele rastlıyan Cumhuri

yet bayramında yapılacaktır.• 

KALBE 
G IRE N 

HIRSIZ I 
Senenin en orijinal ~oroanını 
Soı Tclgraf'da okuyacaksı ııı 
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AŞK, HEYECAN ve iHTİRAS ROMANI 
-------~-
Tefrik• 
N. 104 
rovelverıni çıkardı, masanın üs 
tune l:oydu, Bunu ancak bir zabıta 
memuru yapabilir •. Evet,. Evet 
Bu ad· ın muhakkak bir polis me
murudur. 

Elini şakağına koydu .. Gözle • 
rini gazeteden ayırnuyordu, 

- İyi amma, bu adam beni ne
den Uıkib ediyor? 

Dedi. Ben mücrim değilim .. Hır
sız değilim. Kimseye bir fenalık 
yapm•dım. 

Ayten kendi vaziyetini düşür.

dukçe herhangi bir kötü ihtima

lin kend.sı ıçın varid olanuyacağı 

yezon isken der F. 
SERTELLi 

neticesine varıyordu. 
O gece bu muammayı hallede 

medL Gazeteyi valizinin için•J 
koydu. Yatağına uzanacağı sıra -
da kapı çalındı, 

Ve biraz sonra o kata baka•1 
garsonlardan biri, kendisine posta 
ile gelmiş bir mektub uzattı. 

Ayten mektubu alarak garsona 
bahşiş verdi. 

Gar90n çıkar çıkmaz mektubu aç
tı. 

Muammalar bırbırini takib edi
yordu, 

l~e gorib bır.;ey daha .. , 

Vergi ve 
Resimlerden 
Muaf kılınan 
Müessesaler 

1 
ı 

Türkçeye çalışan 
ecnebiler 

Gayri meşru çocuğunu 
elile boğan ana 

Badema ikinci sınır ••· 
nayı mUessesaler de mu• 

afiyetten istifade 
edecekler 

Teşviki sanayi kanunundan is
tifade eden ikinci sınıf muafiyet 
ruhsatnamesini haiz ve faidei iktt
sadiyesi İktısad Vekaletince ka
bul edilmiş olan sınai müesseseler 
ı . Kazanç vergisinden, 2 • İmala· 
ta tahsis eyledikleri mebaniye 
münhasır olmak üzere müsakkafat 
vergisinden ve bu vergilerin ida
rei hususiye ve belediyelere ait 
küsurat munzammasından ve 
maktu zam vergisinden, 3 • Bele
diyelere alt inşaat, buhar kazan
ları, motörler ve inbikler ruhsati
ye resimlerinden muaftırlar. 
Şimdiye kadar İktısad Vekale

tince faidei iktisadiyeleri kabul e
dilerek bu muafiyetlerden istifa
di! eden sınai müesseseler şunlar
dır: 

Trikotaj, araba, ipekli mensu -
cat, ipek, alatı ziraiye, çeltik, çini, 
hurufat, halı yıkama, galvanizli 
saç, fındık kırma, konserve, ta'sir
hane, boyahane, sabunhane ve ta
bakhaneler. 
Şimdi İktısat Vekaleti taban, 

helva, un, çırçır, elektrik, makar
na, kimyevi ve tıbbi müstahzarat 
fabrikalarının ve matbaaların da 
8 ey!Ul 938 tarihinden itibaren fa. 
idei iktısadiyelerini tesbit etmiş
tir, Bu nevi imalatta bulunan ikin
ci sınıf teşviki sanayi ruhsatna -
mesini haiz sınai müesseseler di! 
bundan böyle yukarıdaki muafi
yetlerden istifade edebilecekler -
dtr. 

NAHİD smaı -Fılcralarmı be.zan pd< zarif bir nqe 
ve tatlı b;r istihza ile yazan arkadat•· 
mız Peyami Safa, evvelki gün kaloınİ 

eline çatılc kaşla alarak ıürkçe öğ<en· 
mek istiyen frenklerle ıürkçe konuş • 
mı yan münevver T ürlderi •züppe, 

~siyetsiz. budala ilih .. • olmakla it
ham ediyor. Bir ecnebi dilile fazla is
inası olan herhangi bir adamın o li
sanla düşnümesi ve konu~ması bazan 
gayri ihtiyari yaphğı birteydir. Fakat 
bunun haricinde olarak, ve meseli 
n1ağaza Çll'aklarile kendi lisanı hari
cinde btr dil konuşan münevver Türk 
Peyami Safanın straladıgı sıfatların 

üçüne de elbette ki hak kazanır. Li

k'n şu var ki, yıllarca yaşadılcları Tür 
kiyede türkçeyi. öğrenmek hatırlarına 

gelmemiş frenklere mukabil, şimdi de, 
kendisine her bonjur ve bonsuvar de
diği Türkü fahri bir dil hocası adde
derek ondan ayrılacağı dakikaya ka
dar muhavereler tertibine kalklfan ve 
batta insanın sohbet ve refakat ne bu
nun için rağbet ettiğini kolayca ihsas 
eden Avrupalılar türemU, bulunuyor. 
Ve münevver Türklerin kendllerile 
konuşmak istemediklerinden, yani 
•gel buğda efendim• tarzında cümle
lerini evvela anlamak, sonra da tas
hih etmek için kantere batmağa ya

naşmadılclarından üstada şikayet et· 
miş olanlar aruında, belki böylderi 
de mevcuddur. 

Vaktile yapmlf olduium Alman • 
yıı ve İt.al yada bana böyle uzuıı uzun 
ders verecek hiç bir Alman ve iıal · 
yana tesadüf ettiğimi haurlamtyorum. 
Sade hatırlıyorum ki, bunlardan bİt' 

çoğu fraosızcamı kendiler :pinkinden 
düzgün bularak benimle kooupnak
taıı ioti{ade ettiltlerini aöylerlerdl. u. 
aanttnw kendi menfaatleri veya zevk· 
leri için öğrenecek ecnebilerin, bunu 
bizim zahmet ve fedakirlığımız pa
hasına öğrenmek istemeğe ne hakları 

var? 

Stan.dardizasyon ~KÜÇÜK HABERLER! 

işleri *Yüksek Tedrisat müdürü An-

ÇOk fayda il netice· karaya dönmüştür. . * Türk ve Bulgar demıryol • 
ler verfyor )arı idareleri arasındaki memleke-· 

İhraç edilecek yumurta, fınd- tin Almanyaya yapacağı tütün 
dık, palamut, bulıday, a~pa, tiftik nakliyatında tenzilatlı tarifenin 
ve yapaklar hakkınıla hazırlanan tatbikı için bir anlaşma yapılmış-
standar nizamnamelerinden son- tır. 
ra, barsak hakkındaki nizamna- * Belediye hükumete müraca~t 

ederek Üsküdar tramvaylarının 
zarar ettiğini ileri sürmüş, idare
nin ya hükumetçe işletilmesini 

yahut zararın ödenmesini istemiş· 
tir. Dahiliye Vekaleti Üsküdar 
tramvayları idaresinin umumi va
ziyetini tetkik ettirmektedir, 

menin hazırlanması i~leri de hay 
li ilerlemiş bulunmaktadır. 

Şimdiye kadar yapılan tecrübe 
ler ihracı kontrole t!lbi tutulan 
maddeler hariçten arttığını gös
termektedir. Bu art•ş, tacirlerin 

menfaatine olduğu gibi memle
ket için de faydalı olduğundan, 

belli başlı bütün ihraç maddele
mizin kontrole tal:;i tutulmasına 

ve ihraç edilecek m~ddelerin ev
safının ayrı ayrı bir nizamname 

ile tesbitine karar verilmiştir . 
Harici piyasalar, standardize 

edildikten sonra ihraç olunan 

mallarımızı emniyetle almakta 
bunun için bu mallara v~ki talep. 
!er günden güne a~tınaktadır. 

Belli başlı ihraç ma:ldelerimi-
zin evveli cinsleri ve nevileri son 
ra da ayrı ayrı hep~iniıı ihraçlık 
evsafı tesbit edilmek üzere tetki-
k•ta bugünlerde ba~lanacaktır. 

Mektub lstanbuldan geliyordu 
amma, imzası yoktu. 

Ve beyaz bir parşömen kağıdının 
üstünde sadece şu iki kelime yazı
lıydı: 

•Gültc.kinden sakınınız!• 
Bu da ne demek .. ?! 
Ayten gözlerini oğuşturarak mek

tubu tekrar açtı. Ayni kelimeleri mı 
rıldandı. 

- Gültekinden sakınmak, Fakat 
niçin? Gultekin bana bugüne kadar 
hiçbir fenalık yapmadı, Beni Vene
diğe getirdi, Ve benimle evlenmeğe 
karar verdi. Yarın öbür gün Mısıra 

gideceğiz, Ooada evleneceğiz. 
Ayten bunları düşunürken, zihni 

bir noktaya takıldı: 

- 1stanbuldan bu mektubu gön
deren kimse, bizim bu o~elde otur
duğumuzu nereden biliyor? Ben 
bile buraya gelınciye kadar, bu <>
telde oturacağımı bilmıyorduın. 

- Eğer bu mektub ltalyadan 

gelmiş olsaydı, Ayten derhal şu 

* Yeni Türk - İtalyan Ticaret 
müzakeresi perşembe günü Topha
ne kasrında başlıyacaktır. Heye · 
timiz dün ihzari bir toplantı yap
mıştır. İtalyan heyeti yarın gele
cektir. 

* Oslu muahedesine dahil dev
letler Milletler Cemiyetine mü -
racaat edeerk zecri tedbirlerin ih· 
tiyari olmasını istemişlerdir, * İzmirin kurtuluş bayramı 
münasebetile İzmir Belediyesi ta
rafından çekilen telgraflara Ata
türk, Başvekil ve Dahiliye Vekili 
tarafından birer mukabil teşek

kür ve tebrik telgrafı gönderilmiş-
tir, 

hükmU verecekti: 
- Bu mektubu Kapola gönder · 

rniştirl 

Fakat, mektubun üstünde İstan-
bul postanesinin damgası vardı

Ayten merakından çıldıracaktL 
İtalyan gazetesindeki haber.,, 
lstanbuldan gelen mektub .. , 
Ve bunların fevkinde Gü:tekinin 

sevgisi. 
Ayten tereddüd!e yatağına uzan· 

dt. B;rez 3tınro oyun Falonuna 11.:ide

cektL 

* Gece yarısı .. Oyun devam ediyor. 

Gültekinin önündeki dolarlar eri-
miş ... 

Ayten yavaşça yanına sokuldu: 
- Bu gece şansın yok mu? 

- Vardı amma, kazandıklarımı 
şımdı kaybetmeğe başladtm, Canım 

fena halde sıkılıyor. 

Ayıenin dilinde hAlii melctubdaki 
kelimeler dolaşıyordu: 

«- Gültekinden sakınınız .. .!» 

Dün muhakeme edilmiye batlandı 

Dün ikinci asliye ceza mahke
mesinde Kadem Hayir isminde bir 
kadının muhakemesine başlan -
mıştır. 

İddiaya göre senelerce evvel 
Arabistandan İstanbula gelen Ka
dem Hayir muhtelif evlerde hiz
metçilik etmiş ve bu sırada bir er
kekten kazandığı gayrimeşru ço· 
cuğunu da Haseki hastanesinde 
doğurmuştur. Kadem Hayir bun
dan sonra Çatalcaya gitmiş ve 

Tiyatro 
Sezonu 
Arifesinde 
Hazırhklar ilerliyor 
Ertuğrul Muhsin Ati

naya gidiyor 
Şehir tiyatrosu, h<'r sene oldu

ğu gibi bir teşrinievvelde yine 
temsil faaliyetine t:ışlayacaktır. 

Bu sene, yine geçen seneki 
gibi Fransız tiyatroJunda kome
di kısmı ve Tepeba'ı tiyatrosun 
da da dram kısmı çalışacaktır .. 

Binruıında tadilat yapılmakta 

olması Tepebaşı tiydrosu ve bir 
kısım sanatkarların da İzrnirde 
bulunmaları dolayısi'e nenüz pro 
valara başlanamamıstır. Buna 
rağmen ilk oynanarıık piyesler 
tesbit edilmiştir. 

Şehir tiyatrosunun her iki kıs 
mı da bu sezon faaliyetine V. 
Şekispirin eserlerile ba,şlayacak -
tır. 

Fakat Şekispirin bu sefer in
tihap ve tercüme erulen bu iki 
piyesi de trajedi dejfil komedidir. 

Komedi k· :mında: (Yanlışlık-

lar komedyası), · ~ 
Dram k1'm:nda:' (Vindsörün 

şen kadınları) oynanacaktır. 

Bu tiyatro mevsimine perdele
rini Şekispirle açan Şehir tiyat
rosunun her iki kı~mının prog
ramlarına sıra ile temsil edile
cek bir çok yerli, tercüme, adap. 
te ve klasik eserleı· n.rdır, 

İstanbul Şehir tiv•frosu reji
sörü Ertuğrul Muhsin Atinada 
ya;'!lacak olan hava tiyatro fes
tivalinde bulunmak üzere ayın 20 
sinde Atinaya gider.ektir. 

Kendi•i Atinıı tiy,1!rosu müdü
rü tarafından davet olunmuştur. 
Orada liç gün kalaı·ak tekrar şeb 
rimize a\·det edecektir. _ _..._ 

Münevver 
Havuzlar 
Yapılıyor 

Saray burnu ve $eınsipaşaııa 
inşasına başlanan münev,,er ha
vuzların önümüzdeki C'umhuri -
yet bayramına kadar ikmal edil
mesi kararlaştınlm•ştır. 

Vali dün inşaatı teftiş etmiş, 

Sarayburnundaki havuz yerini 
münasip bulmayarak ışıklarının 

\ 
GU. tekinin şansı acaba neden dön 

müştii 

Yoksa o de bir imzasız mektub 
almış da amba.le mi olmuştu? 

Ayten tahmininde yanılmıyocdtL 
Gültekinin oturduğu koltuğun di
bine bir zarf dilfmüştü. 

Ayten ayakta dolaşırken yavaŞQQ 
yere iğiJdi. Zarfı alıp geri çekildi. 

Melctubda üç kelime yazılıydı: 
•Ayağını denk ati• 
Ayten mektubu ve yazıyı tetkik 

etti. 
Ayni yazL Ve ayni ki.ğıd_ 
Tuhaf şey! Bu melrtubda da im

za yoktu. 
Gültekinin neş'esi neden kaçtığını 

sormağa lüzum yoktu artık .. 

Ayten meseleyi anlamıştl. Demek 
ki, Gültekin takib ediliyordu, 

Mısırlı Prens o gece bütün ka
zandıklarını kaybettL Ayten: 

- Sen ambale olmuşsun, Mah

mud Bey! dedi. Arttk btrak şu <>
yumô 

yolda çocuğunu boğmuştur. 
Çatalcada çalıştığı yerde (me · 

melerinden süt ne içingeliyor) di
ye ker.disinden sorulunca Kadem 
Hayir: Ben çocuğu doğurdum, 

yolda onu boğdum.a demiştir. Bu
nun üzerine yakalanıp adliyeye 
verilen Kadem Hayirin muhake
mesine dün başlanmıştır, Kadın 

suçunu inkar etmiştir. Muhakem'.? 
şahidlerin celbi için başka bir gü
ne bırakılmıştır. 

Mekteb 
Mllidürleri 
Arasında 

Yeni nakil ve ter· 
filer ynpıldı 

Orta mektep müdürleri arasın
daki nakil ve tayin:ere ait liste 
dün Maarif müdürlüğüne gelmiş
tir. 

Beykoz ortamekte1Jinden Ham
za Gönen Yenikapı ortamektep 
müdürlüğüne, Beykoz ortamekte 
binden Mahir İz Niş1n'.aşı erkek 
ortamektebi müdürıüğOne, Ka
dıköy birinci ortanıekt.!p müdü
rü Nahid Cemal Toker Karagüm 
rük ortamektep müdürlüğüne, 

Üsküdar üçüncü ortamektep mü 
dür muavini Hilmi Saykut ayni 
mektep müdürlüğüne, Beyoğlu 

ortamektep müdür muavini İb
rahim Akdoğan ayrı; mektep mü 
dürlüğüne, Taksim ortamektep 
müdür muavini Halis Erginer 
ayni mektep müdilrlüğilne, Çapa 
ortamektebi müdür muavini Fu
ad Ercan ayni mek~ep mlidürlü
iıüne, Beşiktaş ortamektebi mü
dür muavini Mahi Sııya ayni mek 
tep müdürlültilne, KMunpaşa e;r
tamektep müdür muavini R;:sim 
Doğuman ayni mektep müdürlü
ğüne terfi etmişlerdir. 

Sovyetradyosunda 
Türkiye gecesi 
15 Eylıll yabancı memleketler

le kültür münasebetleri idame 
umum Sovyet (Vok~) crmiyetile 
S. S. C. B. radyo komitesi, Mos
kovadan komintern udyo istas
yonu ile (dalga tulü 1744) Tür 
kiye için tertip edil~n !ıir radyo 
konseri neşredeceklerd!r, Konser 
Türkiye saatile 21 1e başlayacak 
tır. 

Konserin programı şudur: 
1 inci kısım: 
Gliyer'in •Şah Senem• opera

sından parçalar - Azerbaycan ti
yatrosu artistleri tarafından, 

ı 2 inci kısım: 
Piyano havaları Brül<sel bey

nelmilel müzik konkurunda birin 
cilik kazanan piyaniit Emil Gi
lels tarafından. 

daha ziyade göze çarpabileceği ve 
her taraftan görülebileceği btr y.,_ 
re taşınması kararlaştırılıruştır. 

Bu havuılardan muhtelif renk
li ziyalar fışkıracaktır. 

Çamlıca, Taşlık ve- diger yer
lerdeki tesisat da bayrama ka
dar ikmal olunacaktır. 

·-----
Gültekin zorla masadan kalkıyor

du. 

Amerikalılara özür diledi: 
- Kocam rahatsı.zdır, Hatıcını.z için 
oynadı bu gece . 

Amerikalılar ikisini de se:i.mladı-
lar. 

Gültekin Aytenin koluna girdi .. 

Odalanna döndüler, 

Ayten yavaşça mektubu yere dü
şürdü, Ve bi.raz sonra Gültekine: 

- Cebinizden bir mektub düştü. 
Diyerek zarfı yerden aldı, Açmak 

lstedL 
Gültekin birden Aytenin üzerine 

atıldı: 

- Açma onu ... 
- Niçin? 

- İşte o kadar söylüyorum sana. 

Gültekin mektubu kaptL 
Buru~turdu .. , 
Cebine soktu, 

Ayten hayretle SOJ'du: 

(Devamı var) 

ı•bıısta 
Orta Avrupa'nın 

·ı~çııır• 
adamı,, ve ı a -ra' 

Şü)ıril El' 
Yazan: Ahıned , de< 

ti rıne 
Bütün dünyanın .ıer eenıieket· 

va aradığı bir sırac!~ ın vrin 11• 
!erini harpten evve1Jci de tııbirl' 
rihi içinden aldığımız 'f eıııt· 
"hasta adam diye ta\ Si · ~ı 

,, [111:& DJY 
sek, Çekoslovak doqı!arı u """ 
şüphesiz mazur görüı ıeı · !, edii· 
talık da vazıh şekildn t•~ ~ıı;ytl 
miştir; Çekoslovakya .e tir· su 
hazımsızlığından muztıırı~dı'r '!ı 

b'rI ' 
maruf hastalıklarda.~ , 

1 
de oll' 

tedavi edilmezse ~nhlı~ııorJufıl: 
bilir. Osmanlı ımpar• h85ıPı~ 
nun ölümüne sebep olan 

buydu. ıuğtıllu 
Avusturya inıparntor d' b~ 

mezara sürükliyen h::st3Iı~9 )ıJ!" 
olmustur. ÇekoslonıkP , j).ii 

li . . b , , de bır ··• ta gın ıztıra ı ıçın Jill"" 
l ke01 ·r aramaktadır. Faka , ıelıl 

ilaç diye verilen maı'delerındif· 
olduğundan şüphek~ımek~ıorllf• 

İlaç mı, zehir mı? ~o tt•kıefl 
bir defa hastalıg" ı t; .. hıs e ,,, ;ıt 

··,·uıı. . 
sonra artık tedavis•nc b~, kat ~· 
lukla karşılaşamazlar. ~.:ı ~1:1 
yası hastalıklarda \'aZ') IIP" 
değildir. Çekoslovakyaııın rlsrı" 
talığına çare arayan dok:;' ıe~li_I 
bazısı en hafif bir ııu5h ııııJı· 
ediyor. Bazısı ise rAdik81 ~n 
yat yapılması fikrincl.edı\u ttJı• 
nisandanberi ileri süruıen 11ııl 1• 
lifler üzerinde çok y~1ı, ı;:,;ııi' 
Fakat Çekoslovak ~ed~ğı IJll 
çok had bir safhaya gır ı fa )o" 
sırada bu projeleri ~ır dek 
lılsa etmeyi faydalı buldU ' ıı· 

938 ' 
1 - EvveJii 24 n ;san · ati' 

rihinde Henlayn tarafında;ıf t 
sürülen sekiz madde:ik te~ıını''. 
dır. Bu teklif bala Sııd~t 

1 
ıef 

!arının asgari mütalebatı 1\ıi ~·· 
kil etmektedir. Teklifin ıııel 
dur: IJ'~ 

Ç Jdcre 
A - Almanlara, e · 

·ırrıe;ı. "I 
müsa·:at statüsü ~rrı rıınt:' 

B - Bu milsaval•n gı1111,,ıı • 
olmak üzere Südet ,4.ıoin il' 
!arının hükmi şatısiyetıer 
nınması, . ı ol,-

C - Almanlarla ıne•kuıı ,.,r 
)·r mıntakanın tahdidi ve a 

lığının tanınması, !V'i' 
D - Alman olan ının. , 

'd • . ·1ıne.'I' :ı ı arı muhtarıyet verı , uı"' 
E - Muhtariyetı 1t•ııı 0 nıl 

mıntakanın dışında yıışaYB •iııı'' 
·ıe '' vatandaşın kanun yolu 1 

yesi, 0 ııl' 
F - 1918 denberi )'al'ıl~r i~' 

sızlıklarııı tamiri ve b"0 

tazminat verilme~i. t.1k,ıP' 
G - Alman ola~ ın•"ıarı ııır 

da yalnız Alman :n•ıntıJ' 0ınJll1 
l b 'l .. ""oi" t• una ı ecegı prensı.' " 
Si, re J.~ 

fnı ' ""' H - Alman milliye 1 e~ •' 
man felsefesini tatbik ctJ11 
tam serbesti verilıne~.i, ç~ 

2 - İkinci bir trklıf, ııııSI , 
vak hükumeti tarafınd~;. rl"1' 
nan birinci projedir: ?ıforslf" 
memleketi, Bohemya. •ııt'~ a~ 
Slovakya ve Rutenya 0 'rııskts,J,ı 
re dört nııntakaya Ayır y,.rı ı}1' 
her mıntaka içinde Y8~\0,s~ 
liyetlerin haklarını ta~ . .# 

dı. ııuıııP''ır 
3 Ü Ü .. tek:if. s01'u .ı 

- ç ncu AP ~·· 
nın telkinatile haz'.rl~~ir· eu ,.r 
cu Çekoslovak proJC5 1,,ıı' il' 
jetle memleketi otut kaniil~'u ~· 
rıyor. Bu kantonlar'". rııd~'' ı<JJ' 
mamen Alman old11 J\

1
u r id'' 011 

• Jlll"Jl ~ fl'I mınlaka içinde " ·· fi(('' pıııf' 
hakim olabilecekler. ı klB(I 
kalarda da ekalliyet ~~1 • • ıı' 
istifade edebilecekler ,ofltl ı·' ·nen · . ·n 

4 - Bu üç tekh (ilını f' ~ 
zı nüfuzlu İngiliz nı~,h~a'!Jll'rıJJ 1 
ri olduğuna şüphe ' ~ 511 ıi"· 1 'ı 

. • ;ırl'"t tf1e \ 
mes gazete>;ının ·' bi' a ~' İt 
proje geliyor. Time• "1i'fıı!u ...il' 
teklif etmektedir: · r ('~.f 

ıerı · n'"' 
man olan mıntaka _Alıll~ ~rı' 
vakyadan ayrılara'< r '('ı 1 ·•' d'VO, pıll' 
ilhakını iltizam e ı; .,t '!' fl'~r 
göre, eğer bu anıel Y ;ı·et r ... ~ıı 

uhL·•' ~ı" yacak olur•a. nı ..;s v~ 1 
cek olan mıntaka,ııır ·ira~1 .o 

ıı"- ..... _ı: ... ' 
Almanya ÇekosloV der.,;• tfo 
yesinin içine nitfuı ~ınt>il~ıiıJI' 
memlekete hakiı:rı ·luv•~ 1 

, 

Binaenaleyh Çek0~ •a•1$ .. dl 
• J'I ,. •:ıJI" 

!ini kurtarmak ıç , 1 I~· 
1 

uzvun kesilip atılın~.,ı• 
(Devamı 6 ıncı 



1 
ta 

11~ s ne konservatuar ,) 
"«lha v rimli bir çalış- 1 

'ha yolu takib edecek 
~vrupadan bir şaı muallimi getiriliyor, önü
müzdeki sezonda umumi konserlere daha 

ziyade ehemmiyet verilecek 
a 
~ok rnektebler gibi hıanbul 
""--~~arı da le§"inievvel ip· 
'1"""lda de!rııl ., ba§byacaktır. 
~arla şimdiden icab eden ba
~llra bqlanm!Jtır. Dünden 
"'--n lrıüraoaat edenlerin kabul 
~i yapılmaktadır. 

llıtcalı: tal~ adedi teshil e
ır· \' . 

'ı, atılı veya orta tahsilli k:ısmıı 
ı~) taıe~ atun:ı kısma da keza 
flıı) talebe olmak üzere <·eman 
~ la!~ alınacaktır. Bu •Urel· 
ıl!':~' kadrosu (40) ikt"D (70) e 
~ olacaktır. 

''lervatuann yatılı kısmın.ı 
~ k olan ilk tahsilini bitil' • 
~•lebeıer ,buradan. miizik tah
'- llc beıııbcr orta 'tahsillerini 
~.llıııaı etmiş olarak çıkncakla:·· 

kısımda ancak ilk tahsilini bitir
miş bedeni kabiliyeti miisaid olup 
müzik kabiliyeti de yapılacak im
tihanda tezahür edecek ve tahsil 
için mali kudreti olmıy an kimse • 
lere m ccanidir. 
Diğer taraftan bu 8rne konser

vatuar büyük bir 'faaliyetle sene· 
tik mesaisine de,·am ederek daboı 
ziyade verimli olmağa çalışacak· 
tır. Bu meyanda Awupadan b!r 
şan profesörü getirilmesi tasavv•.ır 
<><lilm~ktedi r. 

Bu hurnsta idare llt mü'ehagsıs 
ve aldkadar pro!esorler arasmd.ı 
muhabere yapılmaktadır. 

Tedrı"ata bailandığından iti -
baı·en bir buçuk ay sonra Frans•z 
tiyatrosunda yine muntazaman 
kış kons<'r leri verılecek ve bu 
konserler senenin nihayetıne ka
dar muayyen fasılalarla devam 
edecektir. 

&aşkasına . Rakı 
/( Vermediği 
uyu için 

kazarken 
~diai iÇine düttü 
l/j-liııq sulh cezR mahkemesi 

..\hıned i minde birinin Hor 
~Q tıu ~·aptıktırn gonra A hme

St, leı•ki!ine karar \•ermi~tir. 
0eiı ~udur: 

~Irk . 
~ ecıde boyac>lık edPn Ah-
\:;d birkaç ırıln evvel yine Slr
' e boyacılık yapan Rama -

ııı1'llı1nde ·birinin bir fırçasını 
il' 'ı lf ıe ba kıı bir boyacıya 
~tır. Fırç mm Ahmed ta
~dan çalındığıııı öğrenen Ra 
İqltı n .Polise milracaat ederek 
~eı!.ı YakaUıtmı ·tır. Polisler 
!tıa edi yakalıyarak karakola 
lı brıııekte iken Ahmed cebiıı
'I t·Ulunan iki gram esrarı kim 
'\0l'rııeden boyacı Ramazanın 

·--
Silahını çekince 
bakkalı öldürdü 
1zmirdc on sene ~vvel Abdul

lah adında birini öldüren ve 
8,5 'ene hapiste yalan Abdür -
rahim e\'velki gün de Seferihi
sarda bakkal Sadık adında bi
rini öldürmüştür. 

Son zamanlarda ticaret ya -
pan Abdürrahim biraz para tut 
muş ve yeniden i~··~t illemlerine 
katılmağa ba~lamışbr. 

Fakat içki içince !radeoine sa
hjb olamı,yan Abclu!Jah yeniden 
m ünase lıet•izlikl erP başlamıııtır. 

~ Cebine koymştur. 

ıı;rakola girildiktrn 'oııra 
..iı '1 ~ komisere: Ramazan be
,. ııı .~rime bıçakla hücum etti 

il( 01dunnek i~leıii. Şimdi ce
~-~ büyük ir bıça ı ı·ardır, 

'in" 
~ 1 arayınız. d<'miştir. Ra -

E\•ı·elki akşam bir meyhane
de otur"n Abdürrahim Kenan 
adlı birioini ·bakkal adığa gön 
dererek bir şi~e ral-ı i•tetmiR 
fakat Sııdığın Kenana emniyetl 
olmadığı için rakıyı vermemiş
tir. Buna muğber o!an Abdür • 
rahim Sadığı öldürmüştür. 

Şüvheli 
B ir ölüm 

i1ıı nın üzeri :mı ·ımış, bıçak 
1 llıaınış, yalnız bir kiığıd i
llı sarılnıış iki ıırıım esrar bu
~1,tur. Ramazıın bu \aziyet 

\.. 
1nda hayretten donakal -"I, n 

. ı·e ~den sonra l<endiııe gel-

--
Cesed morga 

kaldı rı ld ı 

Filistin'i tebdideden 
Yahudi erdusu 1 

Düpedüz doğru mu, yokıa 

biraıı müballiaaı var mı bil .. 
mem ?. Leh Y ahudilerı, lider • 
le r i batta olduf u halde Polon
yadan Filiıtine kadar bir yiirU
Yiİf yapacak ve orada yerlete· 
ceklenn~. 

Ya hudi batkunıandan beya 
natında: 

- 7 b~ erkek, 3 bin kadın 
emir vekvmandemcla olarak bu
r adan hareket ecleceiiz. Yolu
muz üserindeki devletlerden 
nıüaaade aldık. Ei er lnciliz h ü
kümeti Fili.tine cü-memi.ze mü
•aack ~tmezıe cebir kullanarak 
F ili.t ine eirecei iz ve Tel·A• ive 
yerle,eceğiz. 

D iyor. 

Bu beyanatı ok\lduktan aonra 
İna&nm .aakalrnı e-1ine alıp bir 
an dütünmemeaine imkan kai
m.yor. Bir tarafta 10,000 Ya

hud i lejyc>nu, b ir tarafta lngil
tere İmpa.ratorluiu, ve ~n batta 
da Filistine icabı ta kdirinde ceb 
ren girmek ve yerleşmek kararı. 

Bu öyle bir mua mma veya 
muadele ki, ben halledemed im, 
halledebilene atkolaun ! Galiba, 
Or ta Avrupa iklimi kuvvetli li
derler kadar kuvvetli muhayyi
leler de yaratmıya hevealendi? 
Bilha Ma aöylene n aöz bir Yahud i 
liderinin a i z mdan çıktığına 
göre. .. 

B'Oll.HAN CEVAD 

Mühendis 
Mektebi 
Genişletiliyor 

Şimdiki yatakhaneler 
dershane haline geti
riliyer, ayrı bir yatak-

hane pavy0nu 
yapılacak 

Yüksek mühendis mektebinin 
mevcud dershaneleri ihtiyaca 
kiifi gelmediğinden ~imdiki ya
takhanelerinin dershaneye çev
rilmesi \'e yatakhaneler için bi
nanın yanında tedris kısm111dan 
tamamile ayrı bir paviyon inşa 
ettirilmesi kararla~tırı lmı,tır. 

Bu inşaat için bir münakasa 
açılmış -0lup ihale bu ayın l!luıı 
da ~·apılacaktır. 

Üni versite tedris 
i şleri müdürü 

Üniversite tedris işleri mUdü 
rii Niyazi Ak'tı Ankaraya git • 
mi.ştir. Ken disi Ankarada per
şembeye kadar kalacak, bazı 

işleri takib ederek dönecektir. 

-·-
~ '11 llen e•rar netlir bilmem. 
'.ltı ~ •tıı e•rark •tir ,.e bu es
~~ldo cebime o atmı~tır, de· 

Hofman isminde birı dün Be 
yogluııdan geçerken üzerine fe 
na!ık gelerek yere düş:niış, biraz 
sonra da ölmüştür. Ce>cdi mu • 
ayenc eden adliye doktoru ölümiı 
~öpheli görerek c-csedin morga 
l<aldınlmasına lüz,ım göster -
nıiştir. 

Ankara t iyatro mek
tebinin kampı bitti 

~~ 
flıı, llıed ııorgu netice•i yaptığı 

-r etm~, ikinci •ulh ceza 
~eııı~sine verilmi~tir. Fakat 
ııe~e suçunu ;nkar etmiş 
. «;ı eti hakime A hm edin tev 

SON TELGRAF'm 

kifinr karar veı-mi~t!r. 
Başkasına kazdığı kuruya 

kendisi düşen Ahmedin muha
kemesine yakında başlanacak . 
tır. 
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:1' \ıtlıtiyanhğa müsavat verilmekle ba
\it"ctan battna tecelli eden bünyevi 
\:at~n batka bir f SY yap• imıt değildi 
, .. Ali P·~•: Rus müdaha-1 kadir olacak ıdi. 
~ llreııi tab•rilc aç:kça ten- lmparatorluk tesekkul tarihınden 

l''~ Yor. Ve bütün bel~ların b.ı.- beri, müs'.üman olmuş de'·•irıneler 
~ ill.uslardan geldiğini sara - elinde idi. 
>,~ ~•h ediyor. Bursa ve havalisini zapteden Os-
> ~ı~ ile çare .ki; Rus felaketi man o~ulları, önlerinde bulunan Rum 
~vı~ Senedir anlaşıldığı hald~ Tekfurlarını süpürerek Rumeliye 
l ""1ıı 1 Caaslı hıçbir milli teşkilat dogru akın etmiı ve devşirme WiU· 

· getirmemiştir. Zannediyor- Jile yeniçeri ocağını teşkil ederek, 

\ı~i lllbi kuvvetli bir orduya 
lrıeya ııahıb olursa herşeye 

devletın hal ve istikbalinde belke-
miiıi olen bu ocakla imparatorluğun 

Bir müddettenberi Maltepede 
kamp yapma kta olan Ankara -
daki tiyatro a k ademisi talebesi 
akademide ikmal imtihanlarının 

ba~lama,;ı üzerine kampları nı 

bitirerek Ankaraya dönmüşler· 

d ir. 

asl i bünyesini t ersin ve teşki l ettım 

zann.etmişti. 

Osman oğulları, coğrafi zaruret ler 
icabı, muhite uyarak en rnütemmel 
bir teşk i latla vücutlandırdıkları ye
niçeri ocağının bir batın sonra; dev 
le! içinde bi r devlet, ve unsuru asli

dm ayrı bir hareketlerde bi r unsuru 
isyan olarak tecelli ettiğini gördük

le.ri zc:man bile; oca~ın mana ve 
mefhumunu b1r turlii idrak edeme
n.iılerdi. 

• • 
Reşid Pasanın hıristiyanlara ver-

diği müsavatla Mithat Paşanm hı
ristiyan!ara bahşetti~i hürriyet ve a
daleti, Osman oğullarının yeniçeri 

ocugına devşirme olarak doldurduk

.tarı hiristiyan çocukla.rının biliı.here 

devlet ricali arasına geç:p müslü -
manlık namı altında hürriyet, mü -

savat ve arctlet'.e icrayi saltanat ve 

idare etmelerinden Jsr\.:.ı ''ar mıydı? 

S ultan Mecid, Re. id Paşa ile hı
ristiyanhğa müsavat i1oln ett:ği za-

rının 
Bir kanunla tayin ve tesblt ediliyor 

Hükümetin umumi, mülhak v~ 
hususi bütçelerle idare olunan 
dairelerin ihtiyacı için satın alı
nacak yerli dokuma eşya ile mal
zeme ve teçhizattan elzem görü
lenleri için İktısad Vekaletinin 
muayyen tipler tayin ve iliın ede
ceğini dün Ankara muhabirimizi:ı 
telefon haberine atfen birinci sa
yımızda bildirmiştık. 

Bu hususta Meclis açılır açılmaz 
müzakere edilmek üzere bir ka· 
nun pıoıesi hazırlanmıştır. 

Bu projeyi ehemmiyetine bina
en yazıyoruz. 

Tipleri tayin edilen malzeme ve 
' e§Yayı, yukarıdaki daireler, ser -
mayesinin yarısından fazlası dev
lete aid fabrika işleten müessese • 
!erden maliyet fiatına, 366J sayı ıı 
kanuna ~vfikan İktısad Vekile · 
tince mutedil bir kar ilıivesi su
retile tayin edilecek fi;ıt üzeı·inde'I 
satın alacaklardır. Bu tipler dışın
daki mübayaalar, Ancak iktısar! 
Vekruetinin müsaadesilc yapıla -
caktır. 

İ.ktısad Vekfiletince tasdik edil· 
mak şartile bazı. iktısadi, fenni ve 
idari sebeblerdcn dolayı devlet 
fabl'ikaları tarafından deruhde e
dilemiyecek olan tıpleri tayin e
dilmiş re•mi devair ihtiyaçları 

2490 sayılı kanuna göre diğer yerli 
fabrikalardan satın alınacaktır. 

DOKUMA İHTİYACINI 
KARŞILAMAK İÇİN 

Tipleri tesbit edilen eşyanın mü
bayeası, her tipe aid iptidai mad
denin yetiştiği mevsimlerde sene
lik ihtiyaç toptan sipariş edilmek 
suretile yapılacaktır. İptidai mad
delerin mevsimleri İktısad Veka
letince tayin edilerek ilan oluna -
caktır. 

Neşri tarihinden altı a; sonra 
yürürlüğe girecek olan projenin 
mucib sebebler liıyihasında hü -
kümet şunları söylemektedir: • U
mumi, miilhak, ve hususi bütçe· 
!erle idare edilen dairelerin ve bil
hassa ordunun dokuma eşya \le 
diğer malzeme ve teçhizata ibt;. 
yacı hı:.tb ve sulhte büyük )~Ün
lara baliğ olmaktadır. Fabrika · 

]arımız, memleketimizin gerek 
normal ve gerekse normal zaman
lardaki ihtiyaçlarını karşılıyabi -
lecek hale ifrağ etmek, hükümetin 
ana prensiplerinden olduğu cihet
le ordu ve diğer devairin büyük 
ihtiyaçlarının formlarını tesbit e
derek dev Jet fabrikalarını bu 
formlardan kafi miktarda imalAt· 
ta bulıınabilmiye hazırlamak mah.
sadile bir proje hazırlamıştır. 

Resmi dairenin ve bilhassa or
dunun melbusat ve teçhizatını te)· 
kil eden eşyanın şimdiye kadar 
formaları tesbit edilmemiştir. 

Bunlar her sene dairelerin veya 
fabrikaların arzularına göre de -
ğişmektedir. Arzu edilen form ve 
tipler ale!Unıum münakasa ilan e
dildiği takdirde fabrikalar tara -
fından malüm olmaktadır. İliın ta
rihinde istenilen malın iptidıı! 

maddelerinin tedariki güç olması 
ve ;,·ahud bazı fabrikalar tesisleri-

man; esasen, yeniçeri ocağtna altı 

yüz senedenberi girmiş, istam olmuş 

ve dini ~crbiy.e ile %imamı idareyi 
ele almış olan hıristiyan çocuktan· 
n ın rohu ve mizacı manada batın
dan, batına tece1li eden bünyevi mi

rasından ba~ka birşey yapmış de -
ğildi. 

Yani; hıristiyan çocuklarını toır 

lıyarak, dini terbiye ile, ruhunu ve 
mizacını tebdi ettim hulyasile, im
paratorluiu unsuru as.li oJan T ür -
ı.: ün karektf!Tine benzemiyenler eli
ne tevdi etmiş bulunuyordu. 

Bu yabancı ırk, her ne kadar müs
lüman olmuş idi ise de, mizaç ve ru
hu hiçbir vakit unsuru as'i karakte
rini yaşamadığı cihetle. birbirinden 
fSTklı tezahürler 'brazına yol açmıştı. 

T:ı:-ihlerimizin devri teşekkül, 

devri itil5, devri inhitat ve inkıraz 

diye tarif ettik.teri bu devrin unsuru 
asli olan T ürk milleti ile hiç bir a
lakası yoktu. 

H atta, o kadar yoktu ki: ne fikren 

nin yeni formaları imale salih ol· 
maması çok zaman bu münakasa
larda rekabeti kaldırmakta ol • 
duğundan, münakasalar, bir vey<> 
birkaç fabrikanın stoklarından 

vermiş oldukları nümunelerdt'\ 
arzu edilen norma en yakını ter
cih edilerek ynpılmktadır. Bu iti
barla resmi devlet ve ordunun bü
yük miktarda ihtiyacı bulunsn 
malların nomlarını tesbit ve ilan 
etmek faydalı görülmüştür. 
Diğer cihetten Türkiyede is • 

tihsal edilen iptidai maddeler, 
standardize edilmediğınden fab -
rikaluımız. yukarıda bahsedilen 
büyük siparişleri kabule h~zır bu
lunsa bile, imalat için lüzumlu ip
tidai maddeleri her isledikleri z:ı

man piasada büyük partilerde ve 
matlüb e,·safta tedarik etmekten 
aciz kaldıklarından, ekseriya mev· 
sim harici yapılan bu gibi müna -
kasalardan çekinmektedirler. Ma
lüm olduğu üzere her iptidai marl· 
denin me,·simi a -rı ayrıdır. Me • 
sela yün haziran. pamuk birincı 
teşrinden itibaren piyasaya gel -
miye başlar. Şu halde fabrıkalar, 
eğer r~smi daireler \'C ordunu.1 
ihtiyaçlarını bu mevsimlerde öğ
renebilirlerse iptidai maddelerim 
de ona göre tetkik etmek ve iste
nilen normlara uygun maddele~ 

imal etmek fırsatını daha kolay -
!ıkla bulabil('Ceklerdir. Bu sebeb
ledir ki bu kcınun projesinde res
mi daire ihtiyaçlarının iptid5I 
madde mevsimlerinde ve bir sene
lik toptan sipariş edilmek üzere 
mübayaası kaydı konulmuştur.• 

FİYATLARI İKTISAD VEKA -
LETİ TAYİN EDECEK 

·Devlet fabrikalarından alına 
cak bu gibi malları mübayaa fi~t
larında çıkabilecek ihtilfı!lara ma
ni olmak maksadile müba~a fhL· 
lan İktısad Vekaletince t;yin edi
lecektir. Senelik miibayaat sipa -
rişlerinin iptidai maddelerinin : "
tiştiği mevsimlerde yapılması ı -
maıatı kolaylaştıracağı gibi mal
ların maliyetini de ucuzlatacak • 
tır. Teahhüd altına giren bir fab
rika kendisine lılzım olan iptidai 
maddeyi şüphesiz ki mevsiminde 
mevsim haricindeki bir zamandan 
daha ucuz ve daha kolaylıkla te
min edebilecektir. 

Devlet fabrikalarını ~-alnızca 

muayyen ve mahdud vasıftaki re'
mi dairelerin ihtiyacı olan mal -
lan imale başlamak. hususi fabri
kaları umumi piyasaya rakibsiz 
bırakmak olacağından müstehliki 
himaye için. de\"let fabrikalarının 
bu nevi imalatı piyasadaki n:izırn 
rollerine engel teşkil etmiyecek 
şekilde ifa etmeleri icab etmek
tedir. Bu itibarla devlet fabrika
larının takatleri dışında kalan 
malların hususi yerli fabrikalar • 
dan alınması imkanı. projenin iı

çüncü maddcsile gözönünde tu -
tulmuş ve bu suretle bunların da 
bu nevi imalata iştirakleri temin 
edilmiştir. 

Yukarıda arzedildiği \'eçhile 
Meclisin tetkik ve kabulüne arı.o
lunan bu kanun projesile tatbi • 

ve n e de seyir tarihi itibarile alôkeh 
değildi. 

Osman oğullarma istiklAJleri için 
senelerce karşı koyan Selçuk Ana
dolu T ürkleri bakayas~ nihayet; Os
manlı imparatorluğunu e le a lan dev
şirme ricalin kahile ink ıyada düştü. 

Anadolu beylerinin ikidebir is -
yanları ber ne kadar miinferid is • 
tikl81er şeklinde gô.rüniirse de, bün
yevi yüzü büsbütün başkadır. Daha 
ziyade, mizaç 'Ve k.ırakterlerlıı 

çarpışmasıd ı r. Ahilerin, Kızılbaşla rın 

hareketlen ve Celali isyanı buna en 
büyük bir delili içtimai ve tarihidir. 

İmparatorluk, ne enderun lisan 
ve libasile ve ne de aç, muhteris, 
debdebe düşkünü devşirme ruhlu 
karakterile hiçbir vakit Anadolu 
Türküne benzemedi. 

Unsuru asli otan Türk daima, 
müslümanlaşmış de>Tnne ruhun -
dan uzak kaldı. Arada, sırada isyan 

ederek ona galebe çatmak istedi. 
F akat; yeniçeri ocağını teşkil e-

3 - S ON T S L G & A :r - 13 El'L(JL l e38 

Önümüzdeki Pazar
tesiye yapılacak 
Şehir meclisinin belediye se

çim müddetini tayin için fevka
lade bir toplantıyı: çağınlacağı
nı haber vermiş, içtima gününün 
Vali tarafından te•bit edilece
ğini illive etm~tik , 

Meclisın önümüz·leki pazar -
te~i gün!i saat 14 de toplanmaııı 
kuarlaştırılmıştır. Azaya bu ~e 
kilde dftvetiyeler tJnderilmeğe 
ba~lanmı~tır. 

Karısını öldüren ve 
Dostunu yaralıyan 
Hasan nihayet tutuldu 
Katil A :..'. apazarın

dan getiri ldi 
Birkaç gün enet Erenköyün 

de kendbine ihanet eden karm 
Fatmayı ôldüren •e Fatmanın 
do"tu Hasaııı ağır sıırettP ::ara
lıyarak kaç:ın Laz Hasan Ada
pazarıııclu yakalanmış ,.e İ.•tan
bula getiril mi, tir. 

Hasaııııı muhakcmesiııe bu
günlerde başlanacwktır. 

·-
Vapurdaki ölünün 
hüviyeti anla şıldı 

En·elki ~abah Hasköy iske • 
lesinden hareket edPn Haliç 
idaresinin 7 numarPlı vapurun
da bir adam ölii olarak bulun

muştu. Yapılan tahkikat neti • 
ce•jnde ölünün Me,·1ihnlu Ah

med oğlu Hüseyin olduğu ve 
kalb sekteııindeıı öldüğü anJa. 
qJmıştır. 

Yugoslav bat kon
solosu Kahireye 

sef ir o ldu 
YugosJa,Tanın ~ehrimiz kon

'olosu han \'ukat;ç Kahire el
çiliğine tayin edilmi~'tir. 

Mumaileyh 1934 •enesinden
beri İstanbulda ifayi vazife et
mekte ve btanbui konsol~Jarı
nın en kıdemlisi bulunmakta idi. 

Y elcunun cebinden 
para çalan sabıkalı 

Mehmed 
Köprü yapur bkele~inde va

purdan çıkmakta rılan bir yol • 

cunun cebinden para cüzdanını 
çalarken yakalanan ı>abıkah 

Mehmed 4 üncü .~sliye cezada 

muhakemesinde 1 sen<' hapse 

ve bir sene de nezaret altında 
kalmıya mahkum <!dilmiştir. 

katta görülen birçok zorlukların 

öniine geçileceği gibi, resmi dair~
lerin ve bilhassa ordunun da bü

yük mübayaaları daha ucuz ve da

ha kolaylıkla yapılacak ve fahri -

kalarımız bu ihtiyaçları karşıla · 

yabilecek şe.ltilde tevsi, tadil ve 
organize edilecektir.• 

den devşirme mektebi yetişmeleri 

rical ve -s.ergerdeleri elinde, topsuz, 
tüfeksiz peri§an oldu. En son devşir
me K uyucu Muradın çektiği satırla 

halsiz ve bimecal kald ı. 

Y eoiçeri ocajına devı;irilen hıris· 

tiyan çocüklan müruru zamanla zi· 
mamı idareyi ele aldıktan, milli ru
run karakterine uymıyan bir deb • 

dehe ve iman ile devri itilayı yaşat· 
tılar. Müslümanlık nam ve hesabı.na 

GQNÜNE ·_ 
O·RE •• ~ 

--··-···--·-
Sudan ucuz 

MAHMUD YESARi 

Yazın: 

- Sarıyere gittik! 

Derseniz, muhakkak: 

- Sulara mı? 

Diye sorarlar. 

Hünlcir suyu, Çır(w suyu, Keıtane 

suyu, Fındık suyu, daha da batka 
var mı, bilmiyorum. çeıid çe id İ)"İ 

suların kaynaga Sarı) erdir. 

Sulara, hem eğlenmdıt, M m dinlf'n 
me:lt, hm-t de su içmdı. İ("İn g-d il İr. 

Geçen gün, aklıma esti; Çır('ır ı;u. 

yuna gittinı. Allah acımış gl1neşsiz 

giınunde, aklın1a t'5mİ7. Eğrr pa7ar 

günü gitmiş olsa iıni~:tn, sular da ca. 

yır cayır yanacaKmışıın. 

Bahçe bos denf'crk kadar t• nha. 

Garson, yarım litrrlik bir si~ ili gr
tirdi. 

Yarını litrelik b:r şise &u: 5 kuru~! 
Biz, memba su1annı, nal..liye, amba

laj masrafları ,.e sairt dola}·LSilt pa· 
hail içiyoruz, 'Vehmi le avuna duralım; 

Mqu, su da, taıı; gibi. yf'rindt ağır• 

mı.,! 

Bu su parasını, önct, bir ne"-i )·tr 
lirası '.'lannıak safhgında bulundum; 

garson, hatamı taslı J1 ttlİ: 

- Konson1asyon mecburjdir. 

Bir L.ahve, 5 kuru ! Hiç pahalı de .. 
ğil. Fakat garson. yine hatıslatmayı U• 

nutmadı: 

- Pazar günle-ri otuz •urU)lUr. 

Gttirdiğim üzümü koymak i(:n bir 

tabak i4'ttdim. Garson: 

B•cı, yüz para tabak kira,s.ı! 
Buz Yar mı? di,_·e !'orma• gaflf'tin .. 

d< bulundum. 
- Hayır! 

Cevabını alar-.k oturdum. 

Biraz ötedeki ma•ada oturan ho • 

vardalar Çingtne kemancıya (İftt: • 

ıdli çaldırıp Çingtn< lızmı oynatı· 

yorlar amma, yine ~akit ~çmiyor. 

iki kadeh rakı iccyim, ckdim. Yir· 
m; dokuz l<unı$luk lii(iilı fİte rakı, 

suruz ve mcxuiı: ol.ırak tam altmı..~ 

kurus! 

- Pazar gunltti. kaça? dfyc sora· 

madım. D1. arıdan ic•i getirmek de 

ya_ akmış! 

Korka korka garsonu iD.andil ettim• 

- Kad<hltrl< bordaltlar için. ta. 
haklar gibi kira ahyor mu~unu? 

-Hayır! 

~di. İçim fuablad•. 

Bazı darbunese:Uufmizi dtğ-1 tir • 

me:liyiz: •Sudan ucux1 su ~nde. ~u 

ıibi aziz ol, sudan• ve sa'itt ycrınc: 

•Su gibi pahalı• d<mdil 

Tekirdağ muallim
ler; yurd tetkikine 

çıktılar 
Tekirdağ muallimleri bir 1 et

kik ,..eyahali yapmak üzere kül
tür direktörlüğünün ba~Jranlığııı 
da Çanakkaleye ıı-itmi~lerdir. 

Muallimler Çan,;.'<kalenin tarilıi 
yerlerini gezece kindir. 

* Belediye muhetlıf lisanlarl.ı 
50 bin broşür bastırmaktadır. Bun
lar muhtelli memleketlere gön 
derilerek seyyah celbine çalışıla
caktır. 

* Belediyenin 938 bütçesi hüku· 
metçe tasdik edjJmiş ve BeledıvP
ye gönderilmiştir . 

* Demir çubuklarla kereste -
!erin de el arabalarile taşınmasın~ 
izin verilmiştir. * Hsydarpaşada abma lıöprti • 
niin yapılması için kaldırılması İ· 

cab eden binaların yıkılması bir 
~eahlıide ~ilmıştir. 

U )7 Hıcrl 

Recep 

18 1 

}j~~ .{ J ol 
Ağustos 

3 , 
YJ 1938,Ay9, li~o256, ılım 131 

13 EylOI ı Salı 
Parlişah l erile, manasız istilôlera sü- .- ·-------------

rüklendiler. Unsuru asliyi cemede
meyip onun köklerini teşkil eden coğ 1 

rafi, iktısadi membalardan uzaklaş- 1 

tı1ar. 

Bu sebeble; imparat,,.-Juğun te~ek 
külü de, itil8sı da, unsuru asliye ta· 

al!Ük etmiyen ruh ve manada yaşa
dı ve yürüdu. 

İnhitat tabii idi. Çünkii: Devşir
me karakteri mitıi esaslara dayanır 
prensiplerden mahnımdu. 

(Devamı n r) 

Güneı 

~le 
be.indi 

Alı.tam 

Yatsı 

ı...~k 

Çay l 1.İ< fırtın~ 

v ... 1 

sa. d. 

5 JR 
12 10 

15 43 

18 2 ı 
19 58 

l 57 

Eraal 

u. d. 

11 15 

~ 46 
~ 20 

lJ JI 

1 33 

9 13 
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Bir harb çıkarsa! l Doç-'un 
Cesedi 

' -

r 
• 

Almanya'yı abluka edecekler !. Martiler sayesinde 
bul u ndt.~ SON 

HIKA''§ 
G~CE 

1914 harbinde Al manya'nın her tarafı çevrilm i şti. 
Geçenlerde bir otomobil kaza -

sına kurban olan meşhur •Doç '>

tomobilleri• fabrikasının sahibi, 
yaralarının acısına tahammül ede
miyerek kendisini göle atmış ve 
kaybolmuştu. Cesedini bulmak 
için araştırma yapan tahlisiye me
murları, marti kuşlarının saye -
sinde bulmuşlardır. 

Yazan: MAHMUD YESARi 

Fakat 1938 Almanya'sının böyle bir çember içinde 
kalmıyacağını söylüyorlar: Hem 

hem iktısadi olarak ..• 

• 
sıyası, 

·r .x<c-._, 
H .~ ... : 

\ 

. yafıl1'' 
dönmeli. Sabah, annerııuı 

'tt' ~el gı ım: j(ara! 
- Anne, dedim. Ben. 

dim. Evleniyorum. ,.0110 • 
hSlf" ~ Sırtını, oturduğu a geriler' 

f ~ 
~ 
ı " 

sinden de bahseden İtalyan gaze
tesi 935 senesi sonunda İngiliz a
na vatan filosunun Akdenize geti
rildiği halde şimdi bu filonun şi
mal denizinden uzaklaştığını ya -
zıyor. 935 de hatırlardadır ki İtalya 
ile İngiltere arasındaki ger
ginlik başlamış şiddetle de -
vam ediyordu. Gerginliğin s~

bebi yine hatırlardadır ki Habe
şistan meselesi ve İtalyanın Ha -
beşistana asker göndermesi idi. 
Tribuna o zaman İngiliz ana vat'n 
filosunun Akdenize getirildiği 

günleri hatırlattıktan sonra şinı
diki vaziyetin değiştiğini söyle -
mek istiyor ve diyor ki: •Şimdi 

şimal denizinde bir Alman filos.ı. 
vardır. Bu donanma pek şayanı 
dikkat nisbette b-üyümektedir.• 

Diğer taraftan Romanın yarı 

resmi mehafilinde Fransanın aJ~ 

keri t€dbirlerine dair ne düşünü.
düğünü de Romadaki muhabirler 
şöyle bahsediyorlar: Fransanın al
dığı tedbirler Almanyaya karşıd'1" 
Fakat vaziyeti vahim görmemeli. 
Sonra İtalya da bu vaziyette tam 
bir ihtiyatkarlık muhafaza etme1< 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Kuşların, gölün bir noktasında 
uçuştukları dikkat nazarı çekmi.5, 
ve oraya gittikleri zaman Doçuu 
cesedini görmüşlerdir. --
Pa- dö -Kaleden 
Uçurulan bir 
Çocuk balonu 

Geçenlerde yapılan bir şenlik 
esnasında çocukları eğlendirmek 

için bir de balo mlisabakası ter
tib olunmuştu. 

Muhtelif şehirlerden, heyeti ter
tibiyeye gelen kartlarda balonla
rın düştükleri yerler bildirilmiş -
tir. Bunlardan birisi Fransanın 

şimaline, biri Belçikaya, biri Lük
senburg'a, bir diğeri de Alman -
yaya düşmüştür. 

101 numaralı kart, Çekoslovak
yada Prestis vilayeti ahalisinden 
İstamislas Peel tarafından gön -
derilmiştir. 

Bu adamın bahçesine düşen ba
lon, Vaten'de Jerar Dölartiyer adlı 
bir çocuk tarafından uçurulmlli:u. 

Birkaç gün otuyor. Geldi, karşı
ma oturdu: 

- Artık karar verdim! 
Diye başladı. Hem söylüyor, 

hem de beni inandırmak için ba
şını sallıyordu: 

- İııanmıyacaksın amma, be'1. 
kararımı verdim... Artık, ıslahı 

hal edeceğim ... Evet, serserilikten 
kurtulacağım. Bizimkisi hayat 
mı, Allahını seversen? Ne yemek 
zamanımız belli, ne yatıp kalkma 
saatlerimiz belli ... Başkalarını bil
mem. Fakat benim, vücudüme et
tiğim fenalığı, düşmanlarım ya 
pamaz. Şimdi gencim, bu serseri-

Almanya Devlet reisi her Bitler, Çek Almanları reisi Henleyn ile.. \= 
Politika aleminin belli başlı böyle askeri tedbirle almış ol - G l • 

mevzuları artık malfun. Bunların ması Romada evvela sükı'.in ile angster erın 
başında Avrupayı meşgul eden karşılaşmıştır. Harb rivayetleri taarruzuna uğra-
en mühim mesele Çekoslovakya dönmemiş değildir. Ancak •şim -
işleri, Avrupa matbuatı bundan diki halde• bir harb çıkmasına ih· d k l 
çok bahsederek ortaya birçok şey- timal verilmemektedir. Bilak's l a r l zannedilen iki 
!er atarken tabiidir ki bu sütun- herşeyin yoluna gireceği, müza • 
!arda da onların bir hulasası ya- kere yolile halledileceği ümidi var
pılıyor. Fakat asıl takip edilecek dır. Harb öyle sakınılmıyacak gıbi 
maksad günü gününe gelen tel - görülmemektedir. 
'l'rafların vermiş olduğu ma - İtalyan gazeteleri daha evvelce 

üniversitelinin marifeti 

Turizm kamplarında geçen' 
maceralar herkesi 

liğe dayanabiliyorum, gelgelelim 
bir gün gelecek, çürüyeceğim. Ber., 
bunu iyice biliyorum. 

İki ellni, dizlerinin üstüne koy
muştu: 

- Ayda, elime altmış, altmış 

beş lira geçiyor. Bunun otuzunıı 
eve veriyorum, cebime otuz, otn.ı 
beş lira kalıyor. Bu zamanda, o
tuz beş lira cep harçlığı fena mı? 
Günde bir liı'a ... Adam ola na ye
ter de artar bile ... 

Gözlerini açarak yüzüme bakı
yordu: 

- Şimdi, cebinde on paran vai' 
mı? Diye sor. Ne gezer! Meleli~< 

yok. Tek metelik yok. Yalnız bu
gün mü? Ay başında paraları al, 
aldığın gün, altından gir, üstün
den çık. Ayın ikisinde, üçünde 
borç dilenmeğe başla. İş mi ou 
sanki? .. Hani, sıkıntı, insanın ak
lını başına getirirmiş, derler ya' .. 
laf!.. 

Derin derin içini çekti: 
- Gün oluyor, sigarasız, rakı -

sız kalıyorum. Öğle yemeklerini 
artık hazfettim. Senin anlıyaea -
ğııı, kendi kendime işkence etli • 
yorum. Sebeb? 

Tekrar gözlerini açarak yüzü -
me bakıyordu: 

ğun arkalığına dayayıp 
gülümsedi: fa~al 

- Evet evleniyoru!ll· ı.ı. t''
1 

hemen şi;,di değil .. · E,.,·egiiçliiğJ 
da ·ı:ı 

hazırlıyacağım. Bunun . tartı 1 

. ettı!ll· 1 rl· yok. Her şeyı ~e~ap .. -nndiik e 
sene içinde, butun du~ 
mi yapabiliyorum. .

1 
·el< ı~ 

Tekrar öne doğru iği cı 
latmağa koyuldu: . 8palı~' ber 1 k3' - Hesabını bera : ura 

1. tuz b"'ı · ·e · Ayda, e ıme otuz, o _ dl) 
otıJt, ,·ı1· 

Iıyor değil mi? Şunu, ııveV' • 
lim. Günde, sigaraya. ka ,.aJi• ,e

·? pe• 
rım lira yetmez ını · 
ter. dıJ' 

Gözlerini açarak bak 1Y0~ra'1 · 
- kL p ,. 

- Insanı yıkan, r• ııakı ' 
Artık, rakı içmiyeceğin1· 

85
raf e-

·a rn 1·o· 
radarı çıktıktan sonı .' ııal<l 
decek yer kalmıyor k~ " i 1•0rLlıt' 
zünden, yemek de yıyerns.aP d0-

1 ın 
Meze ile, aburcubur 8 

. • ır· yar mı? Besleniı· mı· det P 
Sağ e.Jinin baş ve şahattLı: 

tLI o!' maklarile avurtlarını k ~ı .,', 
- Yüzüme bak' J{aşı , G0 

.. ·vdi!ll· µ~1 
kaldı. Ben, boyle mı, .. ii\'or 
gectikçe de vücuddan duŞ · 

- 1 • 
Yeme, yeme, ne olur. k0ııo 

Derin bir soluk alarak 
- p ga yaslandı: .,., 

- Rakı içmeyin.ce .he~~~- nd~ 
zeliyor. Midem duzeJır .. 0,Jı' ,. 
evceğizime giderim, vaktı,31,rııt' 
meğimi yerim, vaktinde ) er' 11" 
· ı )'ef1'1 ,,. 
Insanca hayat da bu .. tit91nJ ~~ 
mem yatıp kalkmam 111 B3 

' rıP1 · 
rince, vücudca da kazanı 
kaç türlü kazanç! · . ıuJll;~· 
Kararından memnun. gv 

yordu· .Jı .,o 
. d ıı •' 1 - Günde yarım Jıra ~,, 0ıı il<,., 

• AY'" fi' beş lira artıracagll!Lb' par• .ıi· 
lira, fena mı? Gül gı ~ 

111 
Jİ'·'" • 

sitle ev eşyası alacağı · ıJ" fc''1,', v ,,~ 

yemek odası takımı··· cl•'r' 
MIY ~" masasile, maroken san da'' tı , 

mükemmel bir yeınek 0 • ,cı••'1 ' 
- Sebeb, yok! Akılsızlık, serse- . aaıı · ili 
·ı·k mı. Ayda on beş lıra cil;;ı J' rı ı , ne dersen; de! Dün gece, )'"Z v" 

eve gittim; uykum kaçtı, düşün- yüz seksen lira eder. ot~Z" ;ıc 
meğe başladım. Bu gidişin sonunu yemek odası çıkar. bifcdcl / 

.l..'Ilatı tekrar etmek değil, iş- de yazıldığı gibi Roma - Berlin. 
ier•n muhtelif bakımlarından mihveri hesabına olarak Alman -
nasıl görüldüğünü araştırarak h\ç yanın noktai nazarını çok haklı 
umulmıyan bir yerden ufak, fa- bulduklarını yazmakta devam e
kat çok manalı bir cümle ile or- diyorlar. Fakat Tribuna gazetesı 
talığı tenvir edecek bir ışık ara- doğrudan doğruya Fransaya hü -
mak olsa gerek. Bu itibarla son c'üm ederek Fransa tarafın -
günlerin hadiselerini yeni gele!! dan alınmış olan askeri tedbir
garb matbuatında görülen bir sıra !eri ileri sürmekte daha evvel A•-
ilc gözden geçirmek lazım geli - manyanın seferberlik tecrübesi hayrette bıraktı kötü görüyordum. Yol yarı ike•ı (Devamı 6 ıncı 53 

ı~=======================================-=:::::;;;~ 
yor. diye 1,500,000 kişiyi silah altına al- Nevyorkun kibar sosyetesin.e men 

Fransada bir takım askeri ted- dıg· mı söyleyerek Fransayı hak - YARIN AKŞAM MELEK SiNEMA51 sub iki genç talebe geçen gün bir -
birler alındı. Silah altına alınını'! sız bulmaktadır. Eğer harbi talı- den kaybolmuşlar. Aileleri telaşa 
olanların miktarı 600,000 kişiyi rik edecek birisi varsa 0 da Al - düşmüş. 
geçmiştir. Bu fevkalade tedbir - manyanın değil, Fransanın qldu- Acaba bir kazaya mı uğradılar? Ye ni Sinema Mevsimine Baştı yor• 
!erin etrafta uyandırdığı tesirlere ğunu yazıyor. Bu gazetenin İng!.1- Gangste.r.ler mi kaçırdı? Yoksa ken-
dair hergün gelen telgraflarda tereye dair yazdığı da şayanı dik- dileri mi kaçtı?. HENRI GARAT 

MEG LEMONNIER malumat vardı. Yeni gelen Avrup' kattir. Huli'ısa olarak dediğine g<>· Birçok araştırmalardan sonra iki 1 

gazetelerine göz atarak vaziyete re I-ngı'ltere tarafından Çekoslo - 1 b b' . k d b' ve genç ta e e ır tur1zın '"ampın a ır = 

dair muhtelif yerlerden neler ya- X 
zıldığını hulasa etmek lazım ge _ vakya işlerini halletmek İngiltere kamarada baygın bi.r halde bulun- LUCI EN RARROU di: 

İmparatorluğunun menafii icabı- muşlar. Fazla miktarda aldıkları e- k Kom• 
liısc Amcnkalı Vaşington Niyü'. sT·orafınTdan FraKnsızAca söRılü -DŞ.rkEılı bşüyü L E~~ı~o~ dır. İngiltere Avrupada bugünk;i roin ile kendilerinden geçmişler .. 
gazetesinde yazdığı bir fıkrayı 
ihmal etmek olmıyacak. Bu gaz:_,_ mevcud vaziyeti muhafaza için Zabıta yaptığı tahkikatta Mik M. 

'kh d• · - h ı d al le Dezi H. nin söyledikleri gibi klüb-tenin dediği az manalı değildir: ı sa ı ve sıyası sa a ar a ç ış- a· ·ocı 
. kt . d kt r' !erinde jimnastik yapacakları yerde y . F' ti Hususi Lüks Mevki Su • ırı .... Ispanyada dahili harb başladığı ma an gerı urmıyaca ır. n- enı ı a ar • ~ 

her gün birleştiklerini ve otomobil Koltuklar ı 35 ikinci 25 kuruŞ·_,,.,..~_ ': /~.·. zaman İspanyanın Avrupanın en gilizlerin Hood ve Repulse zırhlı- ~ .• 
a7. tanınmış bir memleketi idi. !arının Cebelüttarıka gönderilm~- fOevamı i ;uci •ahif.ruizd•) ..,.,,....,,_...,.._ •fc~ . 
A mer ikada orta haili adamlar İs- """"""""'""""'"'"""'""""""...;;.._.....,, ""'!l"!"""""""""!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'l!!!!!...,!!!!!!!l!!!!!!!l!!!...,1!!!1 ___ """'"""!!!!!!!11!!!!_!!!! ___ 1!!!9 ___ !1!!!!1!!!!!!!!!!!!!!!1!!...,...,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!lel!!!!!...,...,...,...,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!...,,...!!!!!~ • " rı· ' 

panyaya dair az birşey biliyordu. 
Fakat bugün Amerika bu kav -
gada bir tarafı tutmaktadır. A -
merika Üniversite profesörleı-ı, 
cemiyetlPr, kulübler. papazla:, 
parlamento mehafili, uğraşıyor -
!ar ki Amerikanın bitaraflık hak
kındaki kanun kaldırılsın da İs -
panyadaki cumhuriyetçilere yar
dım edilsin diye. 

Eğer İspanya için hal bu meı·
kezde ise faraza Almanya ile Fran
sa ve İngiltere arasında bir harlı 
çıkınca ne olacağını da tasavvur 
etmek mümkündür. Amerika ef
karı umumiyesi bir tek adafn gıbi' 
İngiltere ve Fransa ile berabe: 
olacaktır. O zaman bitaraflı ka
nununun ortadan kalkması için 
bir aclım kafi gelcektir. Beyhude 
hulyalara kapılmıyarak şunu sö~·
leıneli ki 914 ten sonra ne olduys~ 
yine o olacaktır. 

Fransa tarafından böyle askeri 
tedbirler alınarak binlerce kişin;o 
siliıh altına alınması etrahnda İ
talya da ne düşündüğür.ü kaydet
meden geçmiş olmıyacaktır. Ro 
mada bulunan Avrupalı muha -
birlerin yazdığına göre Fransanm 

sefahetten yılmıyor; opera, dans, bar, içki ve şehvet
ten yorulmuyor'. Her şey aksine gün geçtikçe arzu
lar genişliyor, sefahet meyli tahammülsüz bir bollıık 
ve hırçınlık alıyor. 

Refik, bildiğimiz Refik, Refik Necati, sanatkar 
Refik öyle mi ya? .. 

- Hiç olmaz ise biraz da dinlenmiye, okumaya! 
Hatta yazmaya vaktimiz kalsın ... 

Diyor. Böyle demese de, demeye mecbur, çünkü, 
·karakter• o .. hılkat böyle emrediyor!. 

Nimet bir defa daha seslendi. Tok, acı bir ses: 
- Hayri Refik, hıilii oturuyorsun! 
- Gitmiyelini Nimet he olur?. Hem vallahi doğ-

ru değil. ·Molen Ruj• da biz ne yapacağız?. Görmek
se bir kaç defa gördük. Fazlası zarar!. 

- Hayır .. Hayır!. Hayır .. Hayır!. Şimdi anladın 
mı? .. 

Bir çift ayağın topuklar üzerinde tepinişi ve .. Bir 
boynun bükülüşü: 

- Pek ala gideriz .. 

Bu, doğrudan doğruya mutavaattır, on parasız 
bir erkeğin ekmeğini yediği, suyunu içtiği, yatağın

da yattığı zengin kadına mutavaatıdır. 

Refik tiı, ilk gündenberi bütün korkusu da bu de
ğil mi idi?. Bu korku son aylar zarfında tahakkuk 
etmeye başlamıştır. Bunun için kendine: 

- Hem sana para sarfediyorum, hem de gitmi
yorsun Sen ne budala şeysin .. 

Dedirtmemek, bu sözü söylenırken duymamak i-
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çin gitmek lazımdır. Nereye? .. Denirse oraya gide
cektir. 

* Refik kalktı. Şimdi aynanın karşısında. Gitmek 
için giyinmektedir. Fakat. ne feci? simokininin krava
tını düğmelerken uçlarını iki taraftan çekiyor çeki
yor: 

- Ben bu adam mıyım? .. 
Diye homurdanıyor, yüzünün kızarıp morardı

ğmı,, gözlerinin hırstan yaşlandığını hissediyor ve ... 
Boğazına geçirdiği düğümli bütün bütün sıkıştırıp 

boğulmamak için kendini güç tutuyor; daha sonra 
bağırıyor: 

- Hayır .. hayır ... 
- Bu adam ben değilim .. . 
- Bu adam ben olamam .. . 

Eğlenmek, ya •Mulenroj• da, 
hut da •Peruke· de sabahlamak 

ya « Filorıda•, ya 
için her gece her 

Yazan: 
Etem izzet BENiCE 

gece simokmini giyinen, ayna karşısında tuvaletini 
yapan bu yeni traşlı, geyinişi düzgün, zarif, kahkaha 
zen adam: Hakikaten o değildiı" Refik Necatinin o 

olmasına, ona benzemesine imkan yoktur. Yüzünde
ki taravet sahtedir, gözlerindeki ciyadet sahtedir! 
sözlerindeki zendüst ahenk sahtedir, kahkahaların
daki şuhluk sahtedir!. 

Kahkahalarında şohluk değil, zehir ve iztirabın 
çığlığı var. Gözlerinde ciyadet değil, ruhun gayz ve 
nefreti var Sesi yalan, söyleyişi yalan, bakışı yalan, 

dans edişi yalan; hepsi ve her şey yalan! elemini!! 
zelıirini içine akıtan, iztirabının yesini zchiri henc!a 

ile dışarıya vuran bu adam onun içindir ki, her e,ğ
lence gecesinde akşam veya sabahında: 

- Ben bumuyum? .. 
Diye haykırıyor ve .. yine kendi kendine ce\·.ı

bını bulup veriyor: 
- Hayır .. hayır ... 

Jer1• fil • 
Fransa. sah illerinin çılğın yaz gec~ rıtB: ,,ıer' 

Rüzgar. Iyi hava. Çıplak kadınlar. ~uı!l en ~ 
şampanya, fokstrot .. avuç avuç para, gii''' 
!eri, çıldırasıya bir zevk ve şehvet!. )'1ttığ' ıı·l'ı.t 

Bu, nimetin altını su gibi erıt1 P. a ıos a 
rin devamı.. ikinci senenin sonu .. agus 
rıdır!. ıı'' 9f * pır' 

Yine bu akşamlardan bi~i. Refikd~: d" 
nöbet veren bir merak ve ... Ilk haber. baıl8 

- Türk ordusunun büyük taarruPl 
İkinci haber: 
- Afyon düştü! .. 
Üçüncü haber: 

- Yunan ordusu ric'at ediyor.. 8 i·', •v~ tı' 
-.... ırt>O),ı.r 
Telsizler boyuna işliyor. Gazete.e btO ~"r· 'iı 

zıyor. Neticeyi yalnız Refik, bir kışı .. be~Jı> 08ııi'"r 
millet .. beş devlet değil, bütün dünY~ p ı'J~;,111 '''. 

yüzü, ya güneşin tekrar şarktan dOğUdeıl b~ 1' 11 

şahid olacak, ya hazin bir grubun yeııı decel•· 0ıJ11. 
hadet e ~v~ ,ıı 

millete mezar olduğuna daima şc rrı 50 r'~~ 
hin dördüncü defa değişişi bu cida '

1
ef!li bl ' 

Onun içindir ki, müverrih elinden J<a 

- Evet... ılı 

Veya: .. eı1'1e~ f'ı 
- Hayır... 'd , r 
Didip tarihin sahifelerinde geçı rııilıetlC 

bekliyor. Onun için ki, zencirbend 
kalkmış, 

1!' 
Lır 

nıeı 
!ün, 
lııen 
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Nazik bir mesele bu !. 
Kendine göre iş bulmak!. 
!"ailtere ve Amerlka'da yapılan tetkikat 
t hayetından tam manasile tat aıa
İ>ilenıerin pek çok olmadığını gösterdi 1 

eır İngiliz gazetesi pek nazik 
uır meseleye temas ediyor. Oku
Y\ıcularına sorduğu sual pek dü
lündürücü: Bulunduğunuz işten 
llıeınnun musunuz?. 

llu bir muammadır. Buna ceYab 
~erınek için İngiltere de dahil ol
iuğu halde hemen hiçbir yerdı> 
tutuırnuş istatistik yoktur. Ame -
tıkaiılar bunu düşünmüşler; yir
llıi sene evvel Amerikanın Har -
~rd Ü.niversitesinden çıkmış .ol:.n 

O kışı arasında yapılan tetkıka· 
;ın neticesi şayanı dikkattir. Söy
ellleğe hacet yok ki yirmi yc·:ı 

ll'ne <vvel yüksek tahsili ikmal 
~ere1< şehadetname almış olan ,u 

O kışi bugün artık orta yaşlı 
•d•ın1.ırdır. Şimdiye kadar ne ol
'.'1Uşlarsa olmuşlardır. Onun iç\n 
~0ndılerınr sorulan şu birkaç su
aı. verdıkleri cııvablar tasnif e -
d.Iince netıce hayli manalı oluyor. 

llu bEoş vüz kişive sorulan su-
aıı r «)vl,: ıdi: . 

1 Hayatla muvaffak oldunuz 
ıı-u' 

Hayattan memnun musu-

3 - İmkan olsa da hayatınızı 
Yenıden değiştirebilmcği ister mi
Sıniz?. 

Verilen cevablardan çıkan nei;·ı 
1 

da iken böyle bir değişiklik bek · 
leyenler otuz beş yaşına gelir -
ler de yine ortada değişmiş bir 
şey göremezler. 

Yüksek tahsil görüp bitirerek 
hayata atılmış olanlara gelince 
bunlar girdikleri işlerde devam 
ederek nihayet elli yaşına var -
dıkları zaman iş hayatında en iyi 
bir vaziyet alamadıklarını gör -
mektedirler. 

İngiliz gazeteleri soruyor: Aca
ba hiç üniversiteye gitmemiş o -
!anlar ne haldedir?. İngil\ercd-:! 
muhtelif işlerde çalışmakta olan
ların miktarı 20,000,000 kişiden 
fazladır. Eğer yukarıda söylendiği 

gibi Amerikada Üniversiteden çık· 
mış beş yüz kişi arasında bugün
kü işlerinden memnun olmıyan -
Iarm yüzde nisbcti İngilterede de 
tatbik edilecek olursa bu yirmi 
milyonda 5,000,000 kişi bugünkü 
islerinden memnun olmıyarak b•ş
ka bir işe geçmek istiyorlar de -
mek olur. Bunu böyle farzedince 
ortaya müphem bir mesele çıkı
yor: 

Çalıştığı işi sevmiyen, yorgun 
bir halde çalışan 5,000,000 kimse 
var demek. Halbuki insan bir i~i 
istiyerek yapmazsa hem bey
hude kuvvet sarfetmiş olur. 
hem de yaptığı ' iş tam bir muvaJ
fakiyel göstermez. Bu halde beş 
milyon İngilizin kuvvetı hcrgün 
beyhude yere sarfcdiliyor neti -
cesi çıkıyor. İşi tamam görülme -
yince çok da para ziyan edilmı1 
oluyoı. 

İngiliz Kralının sarayındaki he
kimlerden doktor Buzard tetki -
katta bulunarak geçen sene orta
ya şunu atmıştı: İngilterede bir . 
çok asabi hastalıklar vardır. Bir 

(Devamı 6 ıncı oahilemlıde) 

YAŞ NE ZAMAN MANASINI KA YBEDIYOR BiLiYOR MUSUNUZ? •• 
iNSAN BAMBAŞKA BiR HAYATA, 

TOPLAMIYA DÜŞTÜclO 
Ç0PLÜÖE, SiGARA iZMARiTi 

ZAMAN. FAKAT ... 

• • • • • n 

u s~ 
Yaşını, hayatını beğeniyor. izmariti siga.

ranın en 
""=---

Geces aat 24 ... İstik!al cadde -
sinde yürüyorum. Sokak çok ten
ha ... Hemen hemen yolda benden, 

bir de sık mesafelerle nokta bek
liyen polislerden başka kimse yok 
gibi... 

Galatasaraydan saptım .. Tünel 
caddesini geçiyorum.. Yan so -
kaklardan birinden iki küçük göl
ge çıktı. Caddeyi yürüyorlar. 

Gecenin bu saatinde iki çocuk ... 
Yalnız başına sokakta ne arıyor'?. 

Bı.. suali kendi kendime sorar -
ken bu, 10 - 12 yaşlarında tahmin 
ettiğim çocuklardan birinin ağzm-

lezzetlisi telakki ediyor. 
;--·--·- ___ , 
! Yazan : ! 

'. MURAT l 
!KAYAHANI ·- -· 

• 
da parlayıp sönen bir sigara ale~i 
beni hayrete düşürdü. 

12 yaşında çocuk ve .. Sigara' .. 
İşte, bu, bir ateş böceği gibi 

parlayışile beni hayrete düşüre.1 
sigaranın hasıl eıtıği tesir de şu 
oldu: Küçük tiryakiye sokulmak 
onunla konuşmak. 

* Küçük Hüseyin ile yanyana ~ fı. 
rüyoruz. O, omuzuna attığı boş 
çuvalile elleri cebinde kasketi bir 
yana çarpılmış tam bir tip ... 

- Yürümüş' .. 
Bu lakırdı onun çok hoşuna git

miş .. Ulur gibı çıngıraklı bir kah
kaha kopardı.. Bir ~amar daha a~
kettı: 

- Öyleyse dedi, gayri başını11 
çaresıne bak! . .. 

Ve ... yürüdü gitti! 
Uzatmıyalım komşulardan ... Be

ni yanına aldı. .. Allah rızası için 
bakıyormuş gibt davrandı, orada 
çekmedığim mı kaldı. .. Sabahlevin 
bahçe işlerinden ak~am ev ışlerine 
kadar her hizmeti bana gördürii
yorlar arada çarşıya pazara da 
benı koşturuyorlardı .. 

Hepsine razı ıdim. Fakat bütün 
bu hizmetlerimin ınükfıfatı ne ıdi 
biliyor musun 1 

Da,·ak ... Sopa altında bu işken
celere dayanamadım. Canım ya.ı
dı. . Bir gün c\·dcn cızlamı çek
tim O gün bugündür uğrama -
dım Bır sene rnr kı kendıın ka
zanıyor kendım yıyorum ı 

Bu küçük yaşlı fakat çok çek
miş, çok görrnüş yaşlı çocuğa sor
dum. 

- Ne iş yapıyorsun·? Senin ka
zancın ne olacak?. 

O, tazelediği sigarasından bır 

nefes daha çektı. dumanlarını yıi
züme savururken karşılık verdi: 

- Ne mi kazanıyorum .. Günde 
bir papel kadar çıkarıyorum .. 
Şimdi, rıhtıma ıneceğim ... Ora -
daki gemilerden dökülen kömür 
parçalarını toplıyacağım. Sabah 1 

kadar 15 kilo toplasam 30 kurus 
çıktı demektir. Gimdüzki işleri -
mi sana söylemiyeceğim. 

Soracak bir şeyim kalmamıştı.. 
Yüksekkaldırıma kadar gel -
(Devamı 7 inci sayfamızda) 
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Kadınlar niçin güzelleşiyorlar ? 
Şimdi, ben de anlıyorum ki; çirkin, ihti)'ar 

kadın yektur. Hepsi güzeldir ... 

Yazan: M Sami Karavel ------.. ·--· 
Evvelden i güzel kadın, çirkin ka

dın diye cinsi 1itifi ayrıdedici tasnif

ler yapardık. 
Şimdi; ta5nife tuzum kalınadı. Çun 

kü: Çirkin kadın diye ortııda gözle 
görülebilecek nesne yok oldu. 

Y ne evvelden ; ihtiyar, çirkin, orta 

yaşh kadu1Iarı, s:masının buruşukluk

larından, saçlarına düşen aktan, giyi

nip LLı-.annıasından farkedebilirdik. 

Fakat; yirn1inci asrın ortalarına 

doğru, kadının iht:·yarı da, çirkini de, 
genci de birleşti. 

Ben, maatteuüf düne kadar bu ın. 

ce noktayı farkedememiştim. 

Daha, hili kadını eski tasnife tibi 

tutuyordum, Amma, diyeceksiniz ki; 

Yahu! insan bu gibi müşahhas ve 

İ(t'..ınai vakıalar karsl.$ında hemtn bir 

giinde fikir sahih olabilir mi? 

Ehi Olur ya; dunya bu, her gllll 
binblr tahavvüle şahid oluyoruz!. l(a. 

nadlanıp havada yedi yU7 elli kilo .. 

metre uçan insanlar devrindeyiz ... 

Htt gün yeni yeni icad1ar karşliıa.. 

dayız ... 

Neden oln1asuı?. 

Bakınız, bende yirmi dört saatıe bü. 

yük: bir tahavvül yapan fi.lcri anlata • 

yım: 

Dun, akla yelken açtım, Adaları 

kucakh)·an Marn1aranm sakin ve tltk 
denizini arda bırakarak, Boğazın ha

şin ve akınttlı serin sularına doğru 

yükselerek Altınkuma uzandtm. 

Talih deyince böylesi 
olmalı! 

Sigarasından büyük adam gibi 
çektiği nefeslerle hayretimi artıra 
artıra ilerliyoruz .. Konuşuyoruz! 

- Hüsyin ... 
- Ne var! 

• . ? 
- Annen yok mu senın .... Hem genç, hem ihtiyar 

Altınkum; eski bir Osmanlı tııb • 
yasının etelıJerine sı&ınmış daracık btr 
yer .. Kimseclld« yok ... Bayağı gün 

olduğu için mi? Yoksa; Boğazın ey· 
lülden sonra Krin1iyen havasuıdan 

mı nedir bilmem? •e §Öyledir: 0 ; 45 kişi mektebden 
Çıkarak hayata atıldıkları ve bir 
~l!slek sahibi oldukları zaman 
k~sleıniş oldukları ümidlerin ha
~1kat olamadığı gibi ve intihab et
Vıı~ oldukları mesleklere giremi -
""ek başka işler kabul ettikleri~i 
/'leınişlerdir. c;, 25 i tarafından 

1•ı·ııen cevabların huJasası şöy · 
~ir: 

tıı'~'.ektebden çıkarak hayata a
le dıgırn zaM3n kendimin bir şey
ıı' Yapabileceğimi zannetmiştim. 
tj.•Ibuki olmadı. Bugünkü işim -

1 ·n lnt·mnun değilim. Çünkü bu
hun,ı.ğum şey benim için artık 
b er gün g;dilip gelinen yeknasak 
ır 

St•y olmuştur.• 

ı Cleri kalanlardan alınan cevab
r'' daha ıyidir. Bu cevabları ve
t~nlerin içinde mcktebden çık · 
hu tan sonra çiftçilığe girişmiş, ya

• d hekim veya muallim olanlar 
ııı:'dır. Bunların çoğu işlerinden 

11ınun olduklarını söylüyorla•. 
lQ ngıliz gazetesinin verdıği ma
ilkltıata göre bu sene İngiltered" 
)eı·derecede tahsil görerek çıkan 
'ııı·ışt°"ış çocukların miktarı 50,000 
1rı~; B~nlar işe girerek çalışmak 
l>ak bunyetınde olan çocuklardır. 
bı at gır('cekleri işler hemen bir-

tın· 
'ir . ın ayni olacaktı. Sonra başka 
!o ış bulciuklan zaman yerlerinı 
~ı.~ıştırcceklcrdir. Bunun netice>i .. ,. k 
tır •. sonra anlıyacaklardır kı 
ı.,'11 1.~ oldukları iş hiç de kendi
l>,~ne uygun işlerden değildir. 
iıtıcı at ne çare ki bir gencin kendı 
~ b ad ve kabiliyetine göre bir 
).,,.ularak kendisine bü,bütüıı 
he~ bir meslek açabilmeiş için 
tq '<'ki, he'll azimli olması lazıı:ı 
•n111

,<·ktedir Bilhassa ihtisas isti
~n <J lerı öğrenmek için tazım ge
lt,. ~bat herkeste yoktur. Böyle 
.1 lıyaıı bır genç kendisinden 
4,,v•ş daha büyük olanları ve on-
1ii v rn<'seıa on senedcnbcri ayni 
~n~Ptıkiarını görür . Bu yaşlı ,ı,.. 
'lıaltı ılar kendilerine uygun ol -
'ıı~ı •kıa beraber yetiştireme -
ı,,._~ı·dır Zat~n bir d~ğişiklik <>· 

~~ . kendılerının vazıyetı deği -
,~ 1ni düşünerek rahatlanma1c 

er. Halbuki yırmi beş vaşııı-

Bir liraya yüzbin lira kazanan şans 
sahibi hangi ayda doğar dersiniz? 

T/AVYA 0 1! 

UC.'' 

Bire yüzbin verenler .. 

Dünkü keşiden in talil ilerinden ..,ir=, ı 
belki de en talililisi, Be<iİktaşta, Viş· 

nnade mahallesinde 18 numarah ev

de oturan Bayan Zahidedlr. Bayan 

Zahide yaşlı b-. kadındır. Eski icap. 
tanlardan olan kocası Ahmed Bey, U· 

zun zaman evvel ö1müştür .. Kocası. 

nın ölümi1e BayBan Zahide dul, kızı 
Nezahet de yetim kalmıştır. Bundan 

sonra, küçük ktzını büyütüp okut • 

mak vazifesi de k.ıdıncağıztn sırttna 

yüklenmiştir. 

işte bundan sonra, Bayan Zahide, 

evvela elindeki nakdi idare ile sarfa 

başlaıuı.ş, bir taraftan geçinmesi, b"r 

yandan da kızının tahsilini temine 

başl;;ı;n11şttr. 

Bir n1üddet sonra haztr para su -

yunu çekmiş, bu sefer stra mücevhe

rat, antika eşya ve saireye gelmiştir. 

•Haztra dağlar dayanmaz!• derler. 

Bunlar da bir zaman devam ctm'.ş, lc.a

dıncağız, ktzını, li&enin Jcinci. sınJ'ma 

kadar getirmiş, getirmiş amma niha

yet, i.ki sene evvel, satacak bir şey 

de lcalnıamışttr. Bunun üzerine, Bayan 

Zahidr., kocasından kalma sekiz oda

lı evinin üst katındaki iki odasına çe
kilnıiş, diğer katları oda oda kiraya 

vermeğe başlamıştır. B"r senede ha

rahca olan evi •maili inhid3mdtr• di

ye ydc.tırn1ağa karar vernıişler. Zaten 

bu karar evdekileri korkutmu.ş, kira
cılar birer birer çekilmişler, ev bo~ 

kalmtŞ, Bayan Zahide, evi, 450 liraya 

(Dennu 7 inci de) 

O, belki şimdiye kadar rastla · 
dığt insanlardan yüzlerce defa i~lt
tiği bu sorguya her defaki gibi 11'
kayid cevab veriyor: 

- Yok!.. Öldü' . 
- Çok oldu mu öleli? 
Hüseyin pantolonunun cepleriıt

deki ellerinden birini çıkarıyor, 

havada sallar gibi bir işaret ya · 
pıyor. anlatıyor: 

- Epey oldu ... İki sene evvel 
daha Nişantaşındaki hürriyet m,ı· 
hallesi yakınlarında oturduğumuz 
sıralarda idı. Babam, o zamanlar 
haftada birkaç akşam eve gelirdı. 
Her gelişinde de fitil gibi sarhoş, 
tam matiz olurdu. Annem hem o
nun gelmesini bekler hem de ba
bam her eve geldiği akşam evde 
mariz cümbüşü olurdu ... 

Küçük Hüseyin öyle bol argol:.ı 
bir dil kullanıyor ki bir çok kısrn
larını karine ile çıkarabiliyorum. 
O, anlamadığım durakladığım ynr
leri izah edivor. Me,e1iı, ben, ,)
nun: 

- Evde mariz cümbüşü olurdu. 
Diyişınl"' anlamamış tavırlarLt 

bakarken izah ediyor· 
- Aval aval ne bakıyorsun be 

aınca! .. Senin anlıyacagın evdP 
curcuna kopar, kocakarın bir le· 
miz ıslatırdı .. 
Kadıncağız bu küfürü bol sopa 

ziyafetlerinden çok geçmedi, haf f 
hafif oksürrncğe, halsizle~mef:c 

başladı. .. Hani geçen büyük karlı 
kışta bır sabah büsbütün uyuya - I 
kalmış, konukomşu üşüştü ... Beı'
çi, doktor. polis filan eve doldu
lar. Muayene ettiler, anladılar ki 
mort olmuş ... 

- Anlamadım Hüseyin, ne ol
muş? .. 

- Senin anlıyacağın cavla~ı 

çekmiş! ... 
- Peki baban! ... 
- Ha! Moruk o akşam yine bu-

lut gibi eve düştü .. Ben komşu -
lardaydım .. Bir de baktım oraya 
geldi. Ayakta duracak hali yoktu. 
Beni istetti. Yanına geldim, o gece 
siftahı bende etti. Beş parmağın 
ölçüsünü yüzümde çıkardı, şama
rın sesi küçük evin içinde çınlar
ken sordu: 

- illan ... Kocakarı ne oldu? .. 
İnler gibi cevab verdim: 

Filmde, kendi rolünü bizzat oy· 
nıyan belediye • • re ısı 

Holanda, bayram yapıyor: Bir kaç 

gündeobcri, Kraliçe Vilheln1"nenin. 

tahta çıkışının kırkıncı yıldönümü kut 

lulanıyor. 

Holandanın Kraliçe)C takdin1 et-

tiği hediyelerin en kıymetlisi •kırk 

yıl• adlı filmdir; mevzuu, Holanda 

milli bayaundan altnmıstır. 

Filmi sahneye koyan Fransız reji -

sOr Ednıon T. Grevills, filim ha.klcm

d a Ş\lnları söylüyor: 

- Ekranda üç nesil (vak'a 6 eylül 

1898 de başlıyor, 6 eylül 1938 de biti
yor.) gösteriliyor. iki ailenin çocuk

ları birbirlerile evle.necelc:ler. 

Bir doktor olan büyük baba, bir ka

za neticesi tayyareden dUşen ıorunu-

nun 

retle 

hayatını 

g<ınçl<rle 

kurtarıyor: 

ihtiyarlar 

bu SU· 

birbir-

lerine yaklaştırılıyor. Vak.'aların ce

reyan ettiği devirlerin btitlin hareket

leri, tarihi hadiseler, harb. terakL:i 

hamleleri, nıodern Holanda minıarisi, 

iki a:Jenin sevinçleri, ıztırabları, se • 

naryoda teksif cdilıniştir. Eserin nıu

harriri Ben Van Esselstiyn'dir. Filn1i 

çekmek, biraz 70rca oldu. Çünkü si

nemacılık, Holandada pek fazla te

rakki etmemişfr. Fakat sec;tiğiın ar • 

tistler yüzümü kara c;ıkarmadılar. Ba~ 

rolleri Matnıaze.1 Ank Van der Moor· 

la Ce~s Laseur aldılar. İki i de Holan. 

danın nıqhur tiyatro artistleridir. Si. 

ze, çok enteresan bir haber vereyim. 

La Haye belediye reisi, evet bizzat 

La Haye beledlye rei.si, filimde, rol 

aldı. Filimdelc.i kendi rolünü, bizzat 

kendi oynuyor. 

Kra liçe, lcat'iyyen sinenıaya git -

med 'ği, filim 10 Eylül 1938 de, itle 

defa olarak sarayda gösterilecektir. 

Aktr ·., Ank Van der Moor'un ma

kiyajdaki muvaffakiyeti şayanı hay -

rettir. 

Resimde gördüğünüz gen(' kızla ih

tiyar kadın, ayrt ayrı arUstler değildir, 

ayni san'atkUdır. 

•Kırkyıl • iilminin yıldızı 

Auk Vander Noor ------

YAKINDA 
En güzel edebi roman 

Son Telgrafta 

lkş on aile ıoyunmuı banyo yapı
yor .. 

Benim maksadım bambaıkı; bir 
ağacın altına çekilip bir iki lokma ra

hatça yemek yrmelc, bir banyo yap
mak. Sonra, lcollarımı ııvıyarak ga ... 
zeteye yazı yazn1ak ..• 

Soyundum; kuma çıktun. Vücudü .. 

mü güneşe \'erdim banyo yapıyorum. 
Kadın erkek suda, oyna~yor, bağı

rışıyorlar. Dcnizde!ı gelen kadın kah

kahalarında hic falso yok. Hepsi te

rütaze, pürüzsüz bir h.tu('ereden çı. 

kı)•or ... 

Kıvrak, gün eörnle:nis on b~ ya • 

ştnda bir kızın lcahkrıhası ne ise; tıp

kı o ınunis ve cana yakın gül~meler 

gibL . 
83şıımı çevirdim b:ıkıyorum; be:t 

altı ~enç ve güzel kız oynaşıyorlar • 

Amma, hepsi de güzel . S3rt ve l<.·ıus

ka saçlarını mavi denİTİn suları ta

rıyor . 

İç:mden bu gençlik şataretinc gıp. 

ta etmedim dersem, yalan ıöylemİf o. 
luruın. 

Biraz sonra; sahile çıkan kızlar ku. 
ma uzandılar .. 

Mayoları, en son moda, ustü bot 

altı var yok ... CiciH bicili şeyler • 

Sac;ları ondülıisyonlu Vücudleri 

çikolata rengi.ni alm~ 

Ne kadar uzun kirpikleri var?. de

dim ya; şen, şakrak genç dilberler 
vesselam! . 

Aradan birkaç dakika ya geçti, ya 
geçmedi. GOzUmün kuyruğile bu ku
meye bir dikiz daha geçtim. 

·Ne göreyim? Başbaşa vermiş biı 
şeı·ler fısoldaşıyorlar . Ellerile gözle· 
rile de beni. göstererek güliışüyorlar. 

Bu hal karşıJtnda gözümün luyru

ğunun zaviyesini biiyühtüm. Daha iri 

bakmağa başladım. Hiç tanımadı
ğım insanlardı. 

Fakat; beni yakından tanıyorlar ... 

mı~ gibi hareketli idiler • Baktığımı 

hissedince. gülüsmeleri ve saminıi -

yerleri çoğaldı. 

Demek, beni tanıyorlardı. Hafıza 

mı yokladun; tedai vet=remi toparla

dun; ne gezer?. Bir türlü bu simala

rın i!>inasl olduğuma dair dJına~unm. 

(Devam• 6 ınu sahilcd~) 



. . . ~ . 
8 - 8 O N T B L G a A J' - 13 .in.ÖL 1131 

Nazik bir mesele b·u ! 

Yalnız bırakılm!\nın 
cezası 

Akbıyıkta oyuncu sokağınd~ 
Sıdkı isminde birinin 4 yaşındaki 
oğlu Zengi evin penceresinden 
sokağa düşerek başından ağır su
rette yaralanmıııtır. Küçük Zengi 
Şi§li çocuk hastanesine kaldın -
larak tedavi altına alınmıştır. 

Evi h•yarken düştü 
Beykozda Kavakdere caddesin

d~ 118 nwnaralı evde oturan Ligor 
isminde biri ayni 4lemtte oturan 
sütçü Şerüe aid iki katlı evi bo -
yaınakta iken altımetre yüksekten 
düşerek muhtelif yerlerinden ağuc 
surette yaralanmış hastaneye kat
dınlarak tedavi altına alınmıştır. 

Kurşun boşa gitti 
Y enişehirde Kamer caddesind~ 

kahvecilik yapan sabıkalı Malat-· 
yalı Mehmed ayni semtte oturan 
Serverin üzerine tabanca ile bir 
el ateş etmiş kurşun boşa gitmi.~ 
Mehmed yakalanarak tahkikata 
başlanmıştır. 

Üzerinde 9 paket 
erein bulundu 

Üsküdarda şüpheli bir vaziyet
te dolaşmakta iken çevrilen Üskü

darda Kavak iskelesi sokağında 
15 numaralı evde oturan Ali oğlu 

ihsanın üzeinde 9 paket eroin bu
lunarak müsadere edilmiş İhsan 
adliyeye t~im edilmiştir. 

Cenub 
Manevraları 

Ant•p 12. (AA.) - Dün geci! 
yapılan harekat ile Gaziantep 
manevralarının ilk safhası bit -

miştir. Kırmızılar soldan bir ku
şatma hareketile mavileri çekil -
mek istedikleri Akçakoyunlu yo
lundan garbe atmışlardır. Uzun 
yürüyüşlerden sonra çok çttin b'r 
arazide yapılan doğu mane\Tala -

rından sonra kahraman askerleri
mizin bu gece manevralarındaki 

zindeliği ve gösterdikleri yüksek 
kabiliyet her türlü takdirin fev -
lı:indedir. Komutan ve subayla -

rımızın sevk ve idaredeki müm .. 
taz ehliyet iktidarları bu mane\'
ra vesilesile bir kere daha teba -
rüz etmiştir. Mareşal Fevzi Çak

mak ve maiyetleri manevraları ta

lı:ib etmişler, komutan subay ve 

erlerimizin muva!fakiyetini tak
dir buyurmuşlardır. 

iç Bakanı 
Basın 
Birliğinde 
İstanbul Basın Birliği bugün sa

at 13,5 de fevkalade bir toplantı 

yapacaktır. Bu toplantıda Basın 

Birliği nizamnamesine ait ihzari 

görüşmeler yapılacaktır. 

İç Bakanı ve Parti Genel Sek

reteri Lny Şükrü Kaya saat on 
altı da Birlik merkezini ziyaret 

ederek gazetecilerle bir hasbihal. 
de bulunacaktır. 

Bii otomobil 
iki talebeyi 
Çiğnedi 

Ç0cuklardan birisi cGk 
ağır yar alıdır 

Şoför Ohanın idaresindeki 2885 
numaralı otomobil dün akşam 

Harbiyeden geçmekte iken bir 
tramvayın arkasından ani olarak 
karşısıan çıkan Talebe yurdun

dan Hasan Meriçli ve arkadaşı Şa
ban oğlu Hasana çarparak her i
kisini de yaralamıştır. Başından 

ve bacağından ağır surette yara
lanan Hasan Meriçli Şişli çocuk 

Hitler diyor ki : 
' HIKAYI! 

Son Gece! 

Köprü dubasının 
içine düştü 

Çeşmemeydanında Alacahamam 
çıkmazı 6 numaralı evde oturan 
Hüseyin oğlu Salih Göprüde Ya
nık Alinin Kısmet romorkörü ü -. 
zerine çıkacağı sırada romorkör 
hareket etmiş ve Ali dubanın a
çık olan kapağından aşağı düşe -
rek muhtelif yerlerinden yaralan
mıştır. 

Zif tenekesi 
başın a. düştü 

Anadolukavağında Macar cad -
desinde sahilde demirli bulunan 
Tevfik Hüda namındaki motör de 
tayfa İsmail oğlu Mustafa ve ar
kadaşı Salih motörün bazı aksa -
mrnı zülemekte iken zift tene -
kesi Mustafanın başına düşere'< 

muhtelif yerleri yarunış hastane -
ye kaldırılarak tedavi altma a -
lırunıştır. 

Çinkeları tamir eder
ken düşüp y ::ı ralaodı 
Habcıoğlunda oturan tenekeci 

İsrailin oğlu Smoe 1 madam Anas

tasya isminde bir kadının şapka 
imalathanesinin damındaki çin -
koları tamir etmekte iken 7 met-

re yüksekten düşerek başından 

ve kollarından ağır surette yara

lanmış, cankurtaran otomobili ile 
Beyoğlu hastanesine kaldırılarak 
tedavi altına alınmıştır. 

Bir harb 
Çıkarsa 

( 4 üncü sahifeden dn·•m) 
niyetindedir. 
Şimdi bir de bundan sonra Va

tikanın gazetesinde ne yazıldığı"" 
bakmak lazım geliyor. 

:Milletlerarası rnziyetindcn bah
sederken Papanın gazetesi manalı 
neşriyatta bulunuyor. Mese!it 
Fransadan bahsederken şöyle di
yor: Fransa bir takım ihtiyat ted
birleri almıştır. Efkarı umumiye
nin serin kanlılığına müracaat e
dildi. Ta ki bu askeri tedbırler r~;-
mi tebliğde söylendiğinden da~a 

(1 inci sahifeden devam) 
Jer, ne de konferaııs'.:tr temin ey
lemiştir. Bu ha~kı ~ebren alma
mız lazım geldi ve siz, benim as
kerlerim, işte bunun için burada 
bulunuyorsunuz. 

Alman milletine birlik terbiye
sini dahilde parti "e hariçte de 
siz veriyorsunuz. Aimau milleti
nin bu işi başarmak hususunda 
size itimadı vardır \e size itimat 
edebileceğini biliyor. 

Ben de biliyorum ki, siz, bu 
gün mevcut olabilen eniyi silah 
!arla mücehhezsiniz. en iyi reşki
lata maliksiniz ve ayni zamanda 
tn mümtaz vasıflaı·ı haiz buhınu 
,·orsumız. Biz bu c1'inyada para 
için hizmet etmiyoruz. Biz, mil
letimiz ve Almaııy.ı için çalışıyo 

ruz. 
"- Nasyoııal sosyalist fırkası 

sayesinde tarihimizde ilk defa 
olarak Alman milli biTliği tabak 
kıık etmiştir. Bugü:ı Nıiremberg 

sokaklarında resmi geçit yapan 
kuvvetli Alman ort1.ısu, bu milli 
birliğiu en canlı ifadesidir.,, 

Nasyonal ı;osyalizme karşı 

müttehit cephe Jnır'!luş olan de
mokrasilerle Bolşevikler bizi dik 
tatörlükle itham erliyorlar. Hal
buki bütiin dünyada, temsil ettik 
!eri milletin y\izde 1oksan doku
zu tarafından takip edilen ancak 
iki devlet vardır: Almımyn, İtal
ya .. 

MÜSTEMLEKE MESELESİ 
Hitler bundan sonra sözü dış 

siyasaya intikal ettirmiş ve ev
vela müstemleke meselesini mev
zubahs ederek demı~tir ki: 

"- Birçok clevle'lerin elinde 
lüzumundan fazla arazi mevcut
ken, Almanyada ve ltalyada be
her kilometre munbbdında 160 
kişi yaşamaktadır. Bu haksızlı
ğa nihayet vermek zar.ıanı gel
ıniştir.,. 

SÜDETLER MESELESİ 
Nihayet Çel·o,Jovakya mesele

sine geçen Hitler bilhassa şu söz 
leri söylemiştir: 

"- Çekoslovakya dPmokratik 
bir memlekettir, v~ demokrasi 
esa.•ları üzerine kurulmuştur. 

Böyle olmasına r~;;men orada 
ya;ıayan ekalliyetlerin f,aya ti me 
seleleri elan hal:euiimemiştir. 

Çekoslovakyadaki ~ka!Hyetler fe 
na muamele görüy"'r, cıaimi taz
yik altında bulumıyorlar. 

Çekoslovakyııda Danimarka -
nın nüfusLı kadar, y.ıni ıiç buçuk 
milyon Almaıı var~ır. Açıkça be 

fazla bir manada telakki edılın<o-
sin. Esasen bu tedbirler daha e•! yan ederim ki Çekt•,lonkyadaki 

Almanlar müdafaasız ve yardım 
vel Almanya tarafından alınını, 

- sız kaldıkları takditde, muhtaç 
olanlara benzemektedir. Bundaıı 

oldukları yıırdımı lı>zdeıı göre
anlaş:ılıyor ki Almanya ile arası a 
çil< olan Vatikan bu vesile ile :l~ ceklerdiı·.,, 

Doğrudan doğruy:>. kenrlilerile 
alakadar olmayan hir meseleye 
karşı Fransa veya lngıltere ala
ka gösteriyor da, Almanyayı doğ 
ıudan doğruya al:\kndar eden 
bir Alman meselesile Almanya
nın alakadar olma.•ı n;çin garip 
görünüyor?,, 

Çekoslovakya Cumhıırreisi Be 
neş bir nutuk irat P.tti, fakat bu 
mesele nutukla değil, haklan ta
uımakla halledilir. Diğer millet
ler gibi Südet A lmnnların da 
hakları vardır. Allnh üç buçuk 
milyon Südet Almanım 7 1-2 
milyon Çekoslovakın zulmüne uğ
rasınlar diye yaral:-:ıadı. Böyle 
bir rejimin sonuna kadar devam 
edeceğini zannetmuk h&yalperest 
liktir. '' · ' 

Südet Almanlar !llukadderatla 
rını bizzat idare elmek istiyorlar. 
Almanya da bunu htivor. 

SOdet Almanlan yerinde üç 
milyon İngiliz oloııvdı Londra 
hükumeti ne yapuaktı? Müda
faasız zavallı Arapl;1rm vaziyeti 
meydanda iken ÇekQsJovakya 
ikinci bir Filistin v'icut bıiıma
sına asla müsaade edc:>ıeyiz. 

ALMANYANIN 
SULHPERVERL1(';1 

Hitler bundan sc-nra Almanya 
nın sulhperverliğit:Jen bahset
miş ve ezcümle de~;ştiı' ki: 

"- Nasyonal s:ısyalist hükü
meti Avrupa sulhu için milli 
menfaatlerinden çok fedakarlık

lar yaptı. Fransa il~ dnstane mii 
nasebat tesis etmek i~in Alsas 
Lorenden bir rıza ferııgat etti. 
İngiltere ile bir daha çarpışma
mak için Londra deniz anlaşma

sını imzaladı. Lehi:tanla da ay
ni maksatla mevc·ıt ihtilafları 
halleden anlaşma akdetti. Avru
pa sulhu için kendi rızPmızda fe
dakarlıklara katlan~ak zaaf te
liikki edilmemelidir. 

ALMANYA V.E ITALYA 

Hitleı· nutkunu İ al}a ile olan 
münaseba ttan bah&'<ierek bitir
miştir. 

Bu hususta bilha~sa demiştir 
ki: 

Bu sene Romada İtalya ile 
mevcut dostluhmuz bir kat da-

" ha takviye edildi. İtalya ile Al-
manya yeniden doğmu~ devletler 
dir. İkisi de binler.~·· stnel!k im-

paratorluklarını ih_,•a etmiş bu
lunuyorlar. Bu itibarla bu iki bii 
yük imparatorluk i·ir daha ha
cil vaziyete düşmiyeceklerdir . ., 

Birçok yerlerind~ ~idetli alkış 

!arla kesilen bu nnl ,ık tan •onra, 

Nüremberg kongre.-ı: şiddetli te-
zahürat arasında kapanmıştır. 

(4 üncü sabifemizden devam) 
tabak çanak, çatal bıçak filan alı
nın. İkinci sene, bir salon takımı .. , 
O da oldu mu, evin ufak tefek ek
siklerini de tamamlarım. Kurulu 
düzen eve, bir de gelin lazım. E
ğer, dişimi sıkar da, günde yirmi 
beş kuruşla idare edebilirsem, ay
da yedi buçuk liralık bir gelir da
ha1 İlk günleri, belki biraz sıkın
tı çekerim amma, sonunda feraha 
ereceğim. 
Sağ yumruğu ile şakağına vu

ruyordu: 
- Nah kafa! .. Şimdiye kadar 

bunu akıl etmedim de neden son· 
ra kalın kafama dank, dedi. Ser
serilik edeceğime para biriktirmi1 
olsaydım, bııgün, yepyeni, şık, 

güzel ev eşyam, bankada da toplu 
param bulunurdu. Ne ise, artı!< 

aklın1 başıma geldi, Kararım kat-
'i ... 

Dik dik yü>.üme baktı: 
- İnanmıyor musun? Görür 

sün. Verdiğim karardan dönmi
yeceğim. Artıl< içki, serseı-ilik yok. 
İstersem, sigarayı da bırakırım. 
Ben, iradesiz insan değilim ... De
diğimi yaparım. Anneme de söy
ledim, eşden dosttan, konu kom
şudan, şöyle ev kadını olacak, te
miz, güzel bir kız arayacak. He
men nişanlanacağım. Nişanlanın
ca, başını bağlanır, arasıra kaça
mak yapıp şeytana uymam. Her
keslere bakıp imreniyorum. Her
keslere, diyişim, akıllı uslu insan
lar için ... Benim, onlardan neyim 
eksik? Neden, ben de üstüm ba. 
şım temiz, gezmiyeyim?. Neden, 
benim de üç dört kat esvabım ol
masın? Neden, ben de konfor için
dt yaşamıyayım1 Geçti Borun pa
zarı ... Artık adam olacağım. 
Göğsünü gererek kalktı; elile 

selam vererek çıktı, gitti. 
Onn, akşamları yine meyhane

leri dolaşıyor; gt>eeleri sabahlara 
kadar sokaklarda sürtüyor, görü
yorum. Her tesadüfümüzde: 

- Bu gece, son ... diyar. Yarın, 
.rejime baŞ!ıyorunı. iBu gece, son .. 

MAHMUD YESARİ 

Çalışma 
S aati 

(1 inci sahifeden devam) 
yarın son giiniidür. Eyl fıliiıı 

15 inci perşembe sabahından 

itibaren dairelerde kış mesai sa
atine başlanacaktır. Kış mesai 
saatine g-Ore daire ve müessese· 
)er sabah saat 9 da açılacak, 12 
de öğle tatili yapılacak, öğle -
den sonra 13 de tekrar mesaiy"' 
başlanacak Ye 11 de paydos e
dilecekt ir. 

Bu hususta devaire İcab eden 
tebligatta bulunulmuştur. 

(5 lnd aalıılfemlzden devam) 
çok kimsenin sinirleri boruktur. 
Çalışanlar, iş görenler arasında 

bu asabi rahatsızlıklar yüzünde1ı 
her sene iş aleminde 10,000,000 
haftalık çalışma zamanı kaybol -
maktadu ! .. Çalışan bir adamın si
nirlerini berbad eden en birincı 

derd hergün gidip geldiği işini 

mecburi~tle yaparak bu işe ltıır~ı 
hiçbir alü:.a duymamasıdır. 

Doktorun dediği doğru, çıkar -
dığı netice yerindedir. A.nCllk ma
demki herkesin istediği işi bul -
ınası. kolay olmuyor. n halde böy
le istemediği işlere girere.k çalış
mağa mecbur olan00c .için Ameri
kada Nevyol'kta terbiye lşleriniıı 
başında bulunan Frank Gr.av'ın 

bazı nasihatleri vardır: 
1 - İşinizi seviniz. Sevmiyor - ' 

sanız sevmeği öğreniniz. 

2 - İşinizde iftihar duyaca.ğı -
ruz birşey bulmağa çalışınız. 

3 - İşinr.oe mukabil akhğını:ı: 
ücretin azlığını düşünerek çok ç~
lı:şmaktan ürkmeyiniz. 

4 - Evveliı ', 10 derecesinde 
işinizi iyi görmegı düşününüz. 

Sonra bunu ç,; 10 daha arttırmız. 
Böyklik.le arkadaşlarınızdan da
ha iyi iş görmeğe çalışınız. 

Bu terbiye mütehassısı vücutçe 
sıhhti muhafaza ederek çalışma -
ğa hazır bir halde bulunmanın e
hemmiyetini ve kendi bilginize ve 
kendinize itimad ederek işe giriş
menizi ve muvaffakiyet arzusunu 

dalına beslemenizi nasihat cdiyo=. 
Küçüklüğünde bir yerde çırak

lık ederek haftada ancak 1 şilin 
alabilen, fakat sonra İngiltereniıı 
milyonerlerinden olan Sir Hl! d~ 
şöyle diyor: 

Kadınlar niçin 1 

Güzelleşiyorlar? 
(5 Jncl sahifeden devam) 

tdc hüccyre,inde bite bir iz yoktu. 
Nihayet; bana doğru gt:11ç ve lc:ıv... 

rak kahkahalar U2'1.tmağa başladılar 

Ve içlerinden birisi. ellerile işaret ve~ 
rerek:. 

- Ayol, bu ne hal? Ne dalgınlık 
bu? 

Diye .. &lendi. Bea, çiı:eldendiğim 
yerden doğruldum; hafif ve yabancl. 
bir 3ıina çehresi tebessümü ile mu .. 
kabele ettiın: 

- Ne hal olacak? İşte; bildiğiniz 

gibiuA 
Benim bu lafım biter bitmez içle

rınden brr dij;eri seolendi: 
- San1i ağabeyi, tanunadınız mı 

bizi? 

O, yine seslendi : 
- A ,, ayol! Ablamı da mı tanıma· 

dtruZ? 
neşriye.tta bulunarak Fransız nok- • • • • • Nih ayet; aptallığıınm d erecesini su 

iki yaralama vak' ası rallma vutmak için hep birden otur-ta~7~:ın~:::ı~::.:: e~:ı~~:~~y~~ Lehı.stan ve Romanya 
man. gazetelerindeki ehemmiyetli 

neşrıyattan en şayanı dikkat olan ki 
dukları yerden çev<k ve çalak fırladı. 

Alemdarda İplikçi hanında o- lar ... 
turan Çolak Ahmed ile kayınbi- Genç ve sporl'lntn kızlara yakışır 

bundan sonra Almanyanın öyJ 2 ne yapaca ar 
etrafı abloka edilerek sıkıştırıla-
mıyacağı etrafında yazılan devan-,. 
ıl yazılardır. Demek istiyorlar ki 
Artık Almanya her şeyi hazırla
mıştır. Umumi harbdeki gibi de
ğildir. Etrafı kuşatılmak istenso 
bile buna karşı mukavemet ede 
bilecektir. Doyçe Alkmanya Za• -
tung gazetesi diyor ki: İktısadiy ·ıt 
için bu doğru olduğu gibi Alma" 
milli hayatının diğer sahaları için 
de bu böyledir. Ordu, Almanya -
nın hürriyetini ve menfaatlerini 
koruyabilecektir. Almanya büyük 
kıymette bir dost ve müttefik ol
maktadır. Bunu düşünmiyen bazı 
devlet adamları varsa kabahat Al

raderi Ali arasında ailevi bir me- bir tavırla yan ıma geldiler ve : 
seleden çıkan kavga neticesinde _ Düşün bakalım biz k'.pıiz?. 
Ali bıçağını çekerek Ahmecli kar- Diye hitap ettiler. Bir an İ\;ia ayrı, 

manların değildir. 

Her Hitler Nürenberg kongres•r.
de okunan beyannamesinde Al
manyanın 914 de olduğu gibi etrafı 
çevrilmek tehlikesine maruz kal
madığı için artık bir şeyden kork
madığını söylediği o günlerde ge
len telgraf haberlerinde okunu -
yordu. 

(1 inci sahifeden devam) 
Fransaya gelince, Nazırlar mec

lisi hudutların emniyetini arttır
mak hususunun derpiş eylemiş -
!er ve sivil halkın muhafazası için 
elzem olan tedbirleri almışlar -
dır. 

AMERİKADAKİ TELAKKİ 
Londra, 13 (AA.) - Nevyork 

Times gazetesi Hitlerin harb ilan 
etmediğini fakat onun sert ve gür
liyen sesini işitenlerin sulhu arzu 
ettiğine kanaat getirdiklerini yaz
maktadır. 

TEKZİB EDİLEN BİR ŞAYİA 
Londra, 13 (AA.) - Almanyn

dan döndükten sonra Çemberlayıı 
tarafından kabul edilen Brocket"
in İngiltere hükumeti nezdind.:> 
bir vazife ile tavzif edildiğini v0.
ya Çemberlayn'e verilecek bh
mektubu hamil bulunduğu hak· 
landa verilen haberler İngiliz dip
lomatik mahfellcri tarafından tek
zib edilmektedir. 
ÇEMBERLAYN İSTİŞARELER

DE BULUNUYOR 

nutkun şümulünü tetkik etmiştir. 
ÇEKLER PLEBİSİT İSTEMİYOR 

nmdan ve bacağından ağır suret- ayrı hepsini süzdüm, bafızanıı kazı-
te yaralamıştır. Ahmed cankurta- dım, bir türlü tanıyamadım. tçlerin-

Londra 13 - Çekoslovakya se
fiir, İngiltereye verdiği notada 
hükumetin, plebisiti reddettiğini, 
çünkü bunun Südetlerin Almanya 
ile birleşmesine imkan vereceğini 
bildirmiştir. 

ran otomobili ile Cerrahpaşaya den biri: ,., ,. -
kaldırılarak tedavi altına alınmış, il - Ayol biz ...... Değ" miyiı:? . 
hadiseden sonra kaçmak istiyen Deyince; şa§Aladım ; nasıl olur?. 
Ali yakalanarak tahkikata başlan-
mıştır. 

Yirmi senedi, birbil'imizi gönnediği .. 

LORD RONSİMANIN ÇALIŞ-

miz bu aile yeniden terütaze dünyaya 
YÜZ VERMEDİ DİYE... 1 · · ı B · ı · ···-1 h ge memışrı ya . u aı en111 "" art er 

Çarşıkapıda oturan Kazım is • 

MAL ARI 
halde, otuz beşllJc, anaları da elli iki

minde biri kendisine yüz vermek 
lik, elli bq lik olmalıyd~ 

Londra 13 (Hususı") Lord istemiyen ve V efaad 8 numara!ı ' - Kalbuki; karıımda duranlar hiç te 
Ronsı·man Jı J a d evde oturan Semiha isminde bir ça şma arın evam bunlar değildi. Boynumu bükuek ba-
etmekte ve Südetlerin vekilleri)~ kadını bıçak ile başından ve ara- kalı:aldığımı görüne~, tekrar, tekrar 
görüşmektedir. ya girmek istiyen arkadaşı Seli-
HENLEİN DÖN

.,'YOR, GÖRIN' ,~ kendilerini tanıtmağo çalıştılar. u .._; mi de kalaçsından yaralamıştır. 
Nihayet ; kendimi toparladım; bun 

ÇOK '-IASTA Yaarlılaı· tedavi altına alınmı•lar, 
.r • !ar onlardı. 

Nürenberg, 13 (A.A.) - Hen- hadiseden sonra kaçan Kazını ya-
lein akşama doğru Çekoslovakya- kalaanrak tahkikata başlanmıştır . Fakat ; anası, kızları hep bir çırpı-
ya dönmek üzere şehirden ayrıl _ _ __ da yicmişer yaşında kızlar gib:f'diler. 

m1ştır. * .Belgrad Fuarındaki Türk pa- Saçlar, belirsiz boy"1ı ve pomatlı .. 
Kongreden çıktıktan sonra Hit- viyonu btiyük takdirlerle seynı- Kaşlar, belirsiz yolunmuş kenıaııe. .. 

ler, istasyona giderek Berline dön- dilmeye başlanmıştır. l(iı,pikleı:, sun'i ve ekleme ... Gözler 
mek üzere bulunan mareşal Gö- ,,.,,.....,...,.......,....,..,.......,..,... ........ ..,.....,...,..~ I sürmeli ve renkli ... Dudaklarhn.Jur 
ring'i vııgonda ziyaret etmiştir. eden bir nutukla kapamıştır. lfu- mı:.tı boyalı ... Çehre; bekçi davulu de
Mareşalın sıhhi vaziyetinin endi- tib, bilhassa şöyle demiştir: 
şeyi mucib olduğu söylenmekte - .Fülırer, biz senin ark.andan 
dir. gelt·oru.z, sen biıtimsin, biz de se

GECE YARISINA KADAR 
ÇALIŞMA 

niniz.» 

FRANSIZLAR NE DiYORLAR? 

- --

. (·i·Jıef'I.~ 
•Çalısmag- ı kendinııc ~. -"· . ç "~" <~ yapm12. Bu karlı olur. u . ta • 

lence için vereceğiniz para~' 
sarruf edersiniz.> . guıt'l, 

Bu nasihatlerin hcP51
. c go-

hepsi iyi. Fakat insan keııd;:ab ~. 
re daha iyi bir iş nasıl btı h . 
İngiliz gazetesi bundao d:.:: pıı 
sediyorken söz uzamasın ~ .ı~~· 
kısmın yarına kalması da 

ru olacak. ~ı· 
..,.__ ,_ t b .. '""" satır l.,.a r<U<a ugun><u şu . sıı . 

h<ıyet verirken şöyle IJUiı:.ll( " 
ali kendi kendinize ~cab 
bunun iize.rinde düşiinroelll2' 
edecek: ' • 

ı - Ne olmak isti~uın · · k<' bı' 
2 - Şimdikinden daha b8!i ~'" 

. . _ ıaıırıı · 
vazıyetre mı bulunmam 
lird'• ı.. . ) acab~ 

3 - (Eğer bekar ;senıı -'u~ . . oıuıv 
evlenseydim daha mı '"f! ;.c•b' 

4 - (Eğ'er evli isene1ı) . ı . 
yl o 

h1ç evlenmeseydim daha 1 

maz mıydı?, fe at· 
5 - Ben.imle beı·aber "azı ,u1 

rnenıJ· 
kadaşı olanlar işlerinde~ M';; 
olarak beni de çahşrnaga ? 

ediyorlar mı. etmiyorlar ıııı · ol&~ 
"~·abcr 

6 - Yoksa benimle """' it • 
va.z.ife arkadaşlarım oısuıı. fıJiJ {e

lerim olsun bana karşı iyi Jlll· 

na mı davranıyorlar?. ~ işo 
7 - Mektebimi bırakar• ııe~· 

j}crıeı 
girdiğim zamandanberl ıııi • 
te miyim, yoksa gerileJfleJı te 

. ? 
yım. . .. ısc-

d" tiJ1U Bu sualler üzerinde uş etti~· 
niz ve tanıdıklarınız, temas ııııU 
!eriniz arasında da bu tet~:jye! 
ilerletirseniz çok şayaOJ e;:'at SÔ' 
neticelere varacaksınız. f a ~ 
sün alt tarafı yarına kala<:'i 

d v•ıııl 
(Dıs politikad~ 
---- i~' 

Bu tcltlifin Alman eı"J<arın;11nıı1 
kaııdal etmek için ort:ııY" 11 f"riP 
olması ihtimali vard,r. v e . ·bil' 
tir ki Alman n üfos u nıt» j)ıl' uıl 
tün kurtuluşu d~mek ol91',.80ş 
teklif bugüne kadur -~'".'80BıJ ıll 
sevin& uyandırmı~ ıleı;ıııl ı r'.9d~~ı 
Almanvamn Çek ı ,ıovnkJ ..• de 

~ ıı' ,. 
AlmruıJarı kurtarm&ktnn · ıııı' y11 
Çekoslovakyayı Sovy~t- Jlıı<. 

8
y1r· 

ve Fransanın nüfuzuı_ıdall ııJi g~ 
mak ve kendisine t.0 bı kıllll • 1111 ıJ 
yesini istihdaf etnh'Jıle ~l ~ılfeyid 
iddia edenlerin göıiişJerın ı. ıııel<• 

.....,"". aeı·ı 1 , .,.;;·terıl e""-4Sıne ı o ara!\ ,.,...,.., 
tedir. rf de çe-

5 - Soııunmı bit tek ı iJJ~tıet 
koslovakyada yaşaya!ı ın 

1 18i1' 

arasında bir plebi:;.il yapı 11 ,ı.I · 
dır. Eğer bu plebi•it s;ıdet rı11 r, 
manlanndan ba~ka }8acıı te!' . d11 
Po!onyahlıır ve Slo,·3kJar bllnıJD 
mil edilmek istenıy?ı·sa, .-.bii ' 
tatbiki, Çekoslovak~·aY1 bU· illet· 
tün dağıtal}ilir. Çü'lkii bil Jll ıııııJ 
!erin hiçbiri, kendileri>'le J<O 

11 
jl• 

olan miistakil millr:ttaşJarı~ıl"'. 
tihak etmek arzusu>'u aslıı d'r ~ı 
memişlerdir. Bu sebePJe. 

1 ~şrP 
Frımaııı ıraT.eteleri, "p)cbisıt 
demektir,, diya.rlar. i~ıı 

1şte "hast.a" Çek0sıovııl<Y9 lfıı-~· 
düş!inülen beş tertip ;ıaç l JdıJLI'. 
tıı.lığın mahiyeti malıiJO 0 t,,oaı·ı 
na göre acaba Çokturlar 1ı8 r1 
füerimle neden ruılaşa_m~YÇ(in~il 
Bu sualin cevabı b-dttır · Jı'ls~ 
hiçbiri Çekoslovakyayı -.;e ,eıı· 
lığını düşünmüyor. yı;Jııı ı 
di menfaati ile amilr.ir. ısııttll 

A. ş. 

- - ..... -- rJi- 110-* Burdur mebusu değe şeı-e' 
kukçularırnızaan Mustaf3 ,.1ecli0 

tin cena•esi dün Ankarad~ ve d1' 

refai, İsmet İnönü, Vekiller iştiı'ı'. 
ğer bütün yüksek :ı:eva t":ıırııııııl 
k ile büyük merasimle kal 
t ~ · ır. ı.r•I · 
mi kalınlığında bel i ... a ""' ,.,. ıı· 
Viicud, hamam zırnrğt ile d I' 

~ tttlt ve kremalı... f• ,;ıf< 
Şimdi; ben de anlıyor0"' ~;p,; &• 

ve ihtiyar kadın yoktur"· 
.. -'d" . .ı guzrı ,.. . . ıc.r•) 

M . Saıtı1 

Bilhassa Amerika matbuatı Al
manların bu tarzdaki sözlerinden 
ve neşriyatından memnıın olma
maktadır. Amerika, matbuatı Al
manyaııın 1914 te, Umumi harbde 
olduğu gibi şimdi öyle abluka al
tına alınamıyacagını söylemesi•·'" 
adeta bir meydan okumak gibi 
karşılamaktadırlaı". 

hastanesine kaldırılmıştır. Yalnız 

yolundan yaralanmış olan diğer 
Hasanın yarası hafiftir. 

Londra, 13 (AA.) - Çember -
!ayn saat 21,30 da Lord Halifaks 
ile Hoare, Van Sittart ve Cado -
gan'ı kabtıl etmiştir. İçtimaa sa
at 22,4-0 da nihayet verilmiştir. 

BELÇİKADAKİ İÇTİMA 
Brüksel, 13 (A.A) - Saat 16 

dan 23e kadar içtima eden nazır
lar meclisi beynelmilel vaziyeti 
ve Hitler tarafından söylenen 

Londra, 13 (A.A.) - Çembc -
layn'in ikametgahından çıktıktan 
sonra Lord Halifaks, Hariciye n;,
zaretine giderek hemen gece ayrı
sına kadar orada kalmıştır. 
KONGRE NASIL I{APANDI?. 

Paris, 13 (A.A) - Korkulan şey 
vukubulmadı. Fakat istikbal telı
didkar vaziyetini muhafaza edi -
yor. 

Hitlerin nutkunun bütün Fran
sı zgazetelerinde husule getirdiği 

aksüliimel bu cümle ile hulasa e

Baş, Diş, Nezle, Grip Rom ali~~~ 
nevralji,kırıklık ve bütün ağrılarınızı derballl -_ 
.• •icabında gUnde Uç kate alınablllt• 

Berlin, 13 (A.A.) - Hess, Nü
renberg kongresini Hitleri tebcil dilebilir. 

• 

• 
le 
l 

t 

t 

t 
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Talih deyince /r----------·----
lnhisarlar U. Müdürlüğünden: 

ffi. 211 Tercüme ve iktibas hakkı mahfuzdllJ'. 
Yalnız Son Tel 'da n rcdilecektir. Yazan: Ziya Şakir 

Abdülhamid bazı kimselerin nam 
ve nüfuzundan adeta çekinirdi 

1293 Rus harbi Hünkarın hu vadineki 
korkusunu çoğaltmıştı 

~rkadaşlarının mahzun gônlılle -

1 
,e1 llıi teselli edecek bir hayli söz
•er söyledikten sonra, kendilerini 
• aldığı emir mucibince • kışla -
bın ·· 
1. Ust kalındaki. odalara yerlcş-
ıtııı'iti. 
lratta, Saffet Paşa bu işi biti -

11Pte konağına avdet ettiği zaman; 
tefiltasına, mahkümların yorgun 

~- ı>er:şan hallerini naklederken, 
(· ıthat P~anın çamaşırının pek 
itli olduğundan bahsetmişti. 
llundan çok müteessir olan o 

lefkam kadın, derhal zevcıinin ça
lııl4ırlarından üç takım ayırarak 
~'.eıncli bohçalar içinde Mitha t 
«şaya gönderecek kadar insaniyet 

~: 111edeni cesaret göstermişti. (1) 

llirgün edilen mühim zevattan 
~Ptiye nazırı Nazım Paşa ile mer-

z kumandanı Kazım Paşadan, 
~ğer bir münasebetle bahsedece
giz. Şimdi, büylık adamların sür
tün vak'alarının en miihimmi er 
ı..n, Müşir Fuad Paşanın ne su
tetıe nefyedrldiğini nakledelim. 
b· Yıldız sarayının çatısının altı. 
'& ır rekabet mahşeri halinde idi. 
ı.~ Çatının altında altında yaşıyan
""lll rütbe ve ikbal dereceleri 
>iikseJdikçe, aleyhlerindeki fesad 
~e ınüzevidik de o nisbette teza
l'İid ederdL 
_Padişahın gözdesi olmak kA. -

fi değildi. Çünkü, hergün birçok 
tezvirat ile evham hisleııi harekete 
t<!tirilen Hünkar, hazan gözünün 
~beği gibi sevdiklerine bile şüp-

. nazarla bakacak hale gelirdi. 
{lfllsusl bende) namı verilen bir r· 
hijltıre vardı ki bunlar hayatlarım 
4sıerini, sadakitlerini, hatta iman· 
tını bile Hünkara raptetmişler

di. Ekserisi, Padişahın şehzadelik 
~aınanındanberi emekter olan bu 
~anılar, artık efendilerine karşı 

sledikleri deıı:n ve sarsılmaz 
ladakati scnelerdenberi defalarca 
~hat etmiş oldukları halde, bun· 
-ar lıl.!n he- dakika kendilerini 
lııe,ı,uı b.r tehlikenin hududu için· 
~ bUırlerdı. Nitekim bunlardan 
bazıları maruz kaldıkları bühtan 
~ ıttiralardan yakalarını güçlük· 

sıyırabilmışlerdi. 

S~nra .. Abdülhamid n ehemmi
ret Verdıği bazı mühim şahsiyet -
.er de vardı ki, Hünkfir bunların 
'~t b ··ı -sa ettikleri nam ve nu uz • 
~an, adeta çekinirdi. Onlara hu -
•~si şekilde teveccühler göster -
~ek lüzumunu hissederdi. .. İşte, 
~- 1k arasında (Deli Fuad Paşa) 

1
Ye şöhret alan (müşir Fuad Pa· 

~) da bunlardan biri idi. 

da (1~93 - Rus harbi) inde (Elena) 
~ gosterdiği kahramanca muka· 
lıq~t ve muvaffakiyetle Abd.fil· 
~ llııdin nazarı dikkatini celbeden 
~ ~t, Rus orduları İstanbula do~
~· Yaklaştığı zaman da kıymetlıi 
~~illetlerde bulunmuş, adeta Pa
~ahın minnettarlığını kazana -
,•k kadar mühim bir mevki sa -
"•b· ~lmuştu. 

ta (l) l\tithat Paşa hatıratında Hi 
lı;, ı "alisinden (Saffet Bey) diye 
. hscdcr. Bu, bir zühul eseri ol
~ !:"erektir. Vali, (Müşir Saffet 
~~) dır. Salnamelerde bu şe • 
~kaydı nr. 

Abdülhamid her vesile ile Fuad ı 
Paşayı ihsan ve in'amlara gar
kcdiyor .• Onu, saltanat hanedanı 
erkanı gibi imtiyazlı bir şekilde 
yaşatıyordu. 

Onun bu ikbal derecesini çeke
miyen bazı müb;m şahsiyetler, 

Padişahıngözünden düşürmek için 
birkaç kere teşebbüse girişmişler
di. Fakat, onu sarsmak şu tarafa 
dursun; biliikis bu pervasız mü -
şirden mükemmel birer dayak y;. 
mek surctile mukabele görmüş -
!erdi. 

Ancak, esvabcıbaşı İsmet Be -
yin oğlu Fehim Paşanın nüfuz ve 
kudreti artıp da Padişahı tamamUe 
kendi tesiri altına aldığı zaman 
Fuad Paşa, mevkiinin nezaket kes-, 
bettiğini anlamıştı. Ve Fehim Pa
şaya karşı müdafaa vaziyeti al -
mak mecburiyeti karşısında kal· 
mıştı. 

Fehim Paşa, Fuad Paşa aley -
hinde kurduğu dolablarda yalnız 
değildi. Fuad Paşanın defalarca 
tahkir ettiği Arab İzzet Paşa da 
Fehim Paşa ile birleşmişti. 

Abdülhamid.in üzerinde müessir 
olan bu iki mühim şahsiyet, artık 
işlerini, güçlerini, Fuad Paşayı 

devirmeğe hasretmişlerdL Bunun 

için de Sultan Haınidin evhamım 
tahrik edecek ne varsa, bunları 

Fuad Paşa aleyhinde kullanmalc
tan çekinmemişlerdi. 

Nihayet, öyle hfidiscler ecre -
yan etmişti ki; Fuad Paşa Sultan 
Hamide gönderdiği mektublarla; 
derhal Arab İzzet Paşanın saray
dan uzaklaştırılmasını teklif et • 
miş; aksi takdirde haiz olduğu 
(yaveri ekrem) lik sıfatından is
tifa edeceğini söylemişti. 

Sultan Hamid, Arab İzzeti feda 
edemediği gibi, Fehim Paşanı'1 

tedibi hakkında Fuad Paşa tara -
fından vuku bulan müracaatları 
da kabul edememişti. 

Bunun üzerine, artık Fehim Pa
şa ile Fuad Paşanın arası, büsbü
tün gerilmiş, vaziyet korkunç ve 
tehdidkar bir hale gelmişti. 

o sırada, (yani 1317 se;;;;inde) 
Fuad Paşa Saraçhanebaşında bir 
konakta oturuyordu. Ve Fehim 
Paşa da bir çiban başı kopartarak 
Fuad Paşayı gözden düşürmek 

için, kendi adamlarına bu konağı 
tarassud ettiriyordu. 

Fehim Paşanın maksadı, bir ha· 
dise çıkarmak, İstanbulu gürültü
ye boğmak. Böylece Fuad Paşaya 
galebe çalmaktı. (Devamı tıar) 

Gangsterlerin taarruzuna 
dıkları zannedilen iki üniver

sitelinin marifeti 
(C Ondl nhlfeden devam) 

ile gezdiklerini meydana çıkarmıştır. 
tki gencin hayatı müşkülatla kur· 

tarılmıştır. 

O.eli.kanlı, meşhur bir avukatın 
oğludur. Kız da zengin bir fabrika
törün biricik kızıdır. Macera Nev -
york ve Vaşington kibar aleminde 
büyük akisler. uyandırmıştır. Turizm 
kampları aleyhinde bulunanlar ye
niden faaliyete geçmişlerdir. 

Turizm kamplarına hücum etmek 
demek Ame,rikan hayatını darbele • 
mek demektir. 

Aımerikalılar, hafta tatiUerin.i o • 
tellerin kapalı odalarında değil, kır
lardaki turizm kamplarında geçirme 
yi tercih ederler. 

tik turizqı kampı bundan altı se
ne evvel açılmıştır. Buna da sebeb 
kriz ve pahalılıktır. Halihazırda A
merikada 20,000 den fazla turizm 
kampı vardır. Bu kamplara çok 
rağbet gösterilmektedir. Bir gün ve 
bir gece geçirmek jçin yalnız bir do
lar verilir. 

İki sene evvel Kaliforniyada bu 
kamplara aid bir de konferans ak· 
dolunmuştur. Turizm kampları bü
yük çayırların ortasına kurulur. A

merikanın her ta.rafından gelen tu

istler buralardaki husus! kabineler
de kalırlar. Bir gece için de yemek 

ve içmek dahil olduğu halde bir 
dolar verirler. 

İngiltereden, Fransadan gelenler 

de çoktur. Bunlar, Amerikalılarla be 
raber oturw-lar, iç.erJer, barb hatıra

larından bahseder:er. tngilizle balık 
avları tertib ederler. Almanlar da 

vardır. Bunlar da boyuna ~arkı söy
lerlec. Japon turi5tler de mütemadi-

yen yazı makinesi ile hatıralannı 

yazarlar. 
Sabahları, 80 yaşında cenubi A· 

merika.lı eski bir diplomatla bir Ja· 
pon Nazırının duş yaptıkları ve ko
nuştukları görülür. 

Fakat, son zamanlarda kampların 
vaziyeti değişmiştir. Atlar.ile gelen 
Amazonlar, otomobilli turistlerin sa
yısı çoğalmıya başlamıştır. 

Eskiden kamplarda içki içilmez
ken son zamanlarda meyhaneler de 
açılmıştır. Eroin gibi, morfin gibi u
yuşturucu zehirler de satılmağa baş
lamıştır. 

Sonra buraya gelen erkek ve kız 
talebe arasında münasebetsizlikle -
rinde arttığı görülmüştür. 

Amerika otellerinde, herhangi bir 
bahane ile olursa olsun y:ılnız bir 
kadının odasına çıkmak memnu -
dur. Hatta çocukluk arkadaşınız, ak 
rabanız olsa bile yine odasına gire
mezsiniz. Eşyası olmıyan yolcular, 
pasaportlarını vermedikleri takdir
de otellere kabul olunmaz. 

Halbuki turizm kamplarında her 
şey serbesttir. Ne eşya sorulur, ne 
de pasaport aranır. Yalnız bir kağı
da ismini yazmak kafidir. Bu ismlıı 
sahte olmasında da be;s yoktur. 

Şehrin 5 kilometre haricinde bu
lunan bu kamplarda, tıpkı plajlarda 
olduğu gibi birer, ikişer kişilik ka· 
bineler vardır. He.r kab;nede bir 
radyo ... 

Tabii buraya gelen genç erkek ve 
kızlar arasındaki arkada lık pek ça-
buk hususiyete geçer. 

Turist kamplan kaldırılacak mı? 
Yoksa intizamamı sokulacak? Bu 
hususta simdilik birşey söylemek im
kanı yoktur. 

Yatılı 
Eski 

BOGAZiÇi 
Feyziati 

LİSELERİ 
Arnsvudköy ·Çifte saraylar 

ı\ııa sınıfı ile ılk kısım en yeni n modern tesisatla Bebekte eski Fransız Senjozd mektebi bin 
i 'tıda: Orta ve Vı:e sınıfları Arnavutköylınde Tramvay caddesinde çiİ te saraylarda kız ve erkekler 
l~tıı •Yrı dairelerde: Her gün saat 10 dan 17 ye kadar yeni talebe kaydı için Çiftesaraylarda Mckteb 

•re ine edilebilir. 

İstiyenlere tarifname cönderilir. Telefon: 36.210 

böylesi olmalı ! Cinsi Miktarı Muhammen B. Muva•kat E'~ilt-
beheri tutar, ~eminatı menin 
L. K. L K. L K. saati 

. (5 lncl sahifeden devam) ı 
enkazcıya tatmlftır. 

Vergi borçlarını ve ıaireyi ödedik
ten sonra da timdi oturduğu, Bqik
taıtaki evde bir oda kiralamtı, kı.ıile 

beraber buraya çekilmlıtir. 
Birkaç gün evvd bir taraftan İn· 

me inerek yatalak olan Bayan Zahi
de, bilet aldığt gİfenin sahibi Bay 
ömerle beraber evine gittiğimiz za. 
man, yatağından doğrulmağa uğra -
tarak, bundan oonrasıııı töyle anlatı
yor: 

- Ah evlôdcağızım... Evimi de 
sattıktan sonra ne yapacağunı bilmi. 
yordum... Gözüm dünyayı görmü • 
yordu. Hazıra can mı dayanır. Elim
de avucumda olan evin enkazının pa
rası. Bir taraftan düşünüyor, bir ta • 

raftan da •Yarabbm ... Sen bilirsin!• 
diye dua ediyordum. İıte bu aralık, 

tanıdıklardan birine piyangodan iki 
bin lira çıktı. Ondan ıonra ben de her 
ay bir bilet almağa başladım. Amma, 
her ay ba ka bir yerden alıyordum. 
Aldtğmı yerin ismini beğenmiyor, er· 
tesi ay, bilet aldığım yeri değiştiriyor
dum. Efendiceğimize söylüycyim. Ser· 

vet, zengin, milyon gİfelerinden bilet 
aldım. Onların da adlarını beğenme
dim. Bir gün kızla Karaköyden ge • 
çerken, •anne, bu ay da bileti Uğur 
g~esinden ali• dedi. Uğur ... Uğur ... 
Hah ... tıte bu iyi isim ... Hoşuma git 
ti doğrusu .. Baktım ... Ömer Bey de 
iyi bir adamcağız- Neme lizım. Artılı: 
ondan sonra, altı aydır oradan bilet 
almağa başladım. ikinci ayında bir 
50 lira lcazandım. Dönrdüncü ayda 
da on lira. 

•Artık taliiın açıLyor .• dedim. 
Bale gördün mü? Sahiden de öyle ol
du. Ahi Ne bileyim ki sıkıntı ile bu 

- ayağıma inme indi de, yatalak ol • 
dum. 

Ne diyordum. Artık, elde avuçta bir 
ter kalmadı. Ayın k•çı oldu. Daha ki
rayı veremedim. Bugün, ktzcağıztma 
babamın el1i oeııe evvel Mekkeden 
getirdiği sedef çekmeceyi verdim. 
sattırmağa yolladım. Daha da kızım 
gelmedi. 

Ahi Ömer Beyciğim... Ömrün var 
olıun_ Tuttuğun taı altın olıun. Be
ni böyle günümde sev;pdirdin. Allah 
da, ömrün oldukça seni sevindirsin • 

Bundan sonra, Bayan Zahide, Uğur 
Gişesi sahibi Bay Omeri göstrrerek: 

- Bale, ne düşüncel! adam - di. 

SERSERi 

yor . ya bana bir hal oluverine diye, 
birdenb'.;re söylemedi. •Seni görmeğe, 
yoklaınağa geldik. Hem de bet on 
kurut para getirdik.• diye, •ğır ağır, 
alıştıra alıttır• ııöyledi. Gördün mü 
iz'anlı adamı?. 

Bu sırada oda kapısı açllıyor. 

İçeriye, güzel, yetgin bir ku: giriyor. 
Evveli bizi yadırgıyor. Ondan sonra 
Bay Ömeri teşhis ediyor ve sev)ıcin· 
den rengi ve seoi değişerek: 

- Ömer Bey amca!. Bize birtcr 
çıktı galiba! diyebiliyor. 
Uğur ~esi sahibi: 
- Evet kı.ııml diyor. 50000 l'ra 

çıktı. Size 5000 lira getirdim. 
Gişe sahibi paraları ııayarken, Ba

yan Zahide aklına yeni birfey gdmi, 
gib~ soruyor: 

- Kı.ıım .. Çekmeceyi kaça sattın? 
- On lira verdiler anne ... 
Bir saat evveline kadar emel bağ

ladtğı, fakat oonra unuttuğu (ekmece 
bu sefrr kadıcağızda dttd oluyor: 

- Aaaaa! diyor. Çekmeceyi he
men git geri aL O benim babacığımın 
yadikirı. 20. 50 ne isterse ver, ali 

5000 lira sayıldıktan sonra, Bayan 
Zahide, Bay Ömere yeni bir yiiz lira
lık uzatıyor: 

- Al oğlum ... Bu da senin hakkın. 
Uğur gişesi sahibi, pyanı hayret 

bir ferağat ve göztokluğile kadıru:ıı

ğtzın elini geri itiyor ve yüz lirayı .ı. 
mıyor. Ne denin'•? Hayret! değil 

mi? 
Her keşidede yüzlerce kitiye tali 

dağrtaıı Nimet gitesi de dünkü kqi
dede muhtelif büyük ikramiyeler tenı 
etmiJ, bu arada en büyük ikramiye 
olan 50,000 liraltk 18415 numaralı bj. 

!eti lzmirde İzmirli Bay Mehaıede 
satm11, bu kqidenin bat tal!liler'tııden 

olan bu ut ikramiyainin ıı;işenin çek
tiği tdgrafla lımir Bmwmdan .ı. • 
mıştır. 

Bu arada, Cibalideki kutu fal>t-ik•
ımd• amde tbroh;,,.e 10,000 liralık 
bir ikramiye, Balılı:hanede Pazarbatı 

Bay Lütfiye yine geçen keşidede 200 

lira kazandığı biletlerini de bu tali 
dağıtan giıedeıı Nimet ı:ifeJinden al
m.,lardır. 

Aluarayda Kiremitçi sokağında 

Bay Hasan Basri de yine Nimet gİfe
ainden aldığt biletle 15,000 liralık ik
ramiyeyi kaz.anmış ve paralarını Ba
yan Nimetten almışlardır. 

- - ~-

Sigara 15.000 Kilo -20,70 3105.- 232.87 10 
makina kolası 
Sigara 13550 Kilo -20,70 2804.85 210.36 10,30 
paket kolası 

1- 5/IX/938 tarihinde ihale edileceği ilan edilen 15000 kilo sigar;ı. 

makina ve 13550 sigara paket kolasırun eksiltmeleri görülen lüzum üze
rine 10 gün temdit edilmiştir. 

II- Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hizalarında gös
terilmiştir. 

III- Eksiltme 15/IX/938 tarihine rastlıyan pazartesi günü hizaların
da yazılı saatlerde Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım 
komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler parasız olarak her gün "5~ü geçen Şubeden alı
nabilir. 

V - İstekillerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerd~ 7o 7,5 
güvenme paralarile birlikte yukarıda adı geçen Komisyona gelmeleri 
ilan olunur. •6105· 

••• 
I- İdaremizin Yavşan ve Çamaltı tuzlaları için memur, amele vı: 

lüzumunda hafif yük naklinde kullanılmak üzere birer tonluk iki adet 
kamyonet şartnamesi mucibince açık eksiltme usulilc satın alınacaktır. 

11- Muhammen bçdeli beheri 2400 lira hesabilc 4800 !ıra ve mu
vakkat teminatı 360 lıradır 

III- l.k•iltme 17 /9/938 tarihine rastlıyan Cumartesi günü saat 11 
de Kabataşta Levazım ve mubayaat şubesindeki alım komis) onunda 
yapılacaktır. 

IV- Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alı· 
nabilir. 

V- Eksillıniye iştirak etmek istiyenlcrin kataloglarile karoseri şekli 
ve dahili taksimatını gösterir bir plan ile benzin sarfiyatını gösterir 
fenni tekliflerini ihale gününden 5 gün evveline kadar İnhisarlar Tuz 
Fen Şubesine vermeleri ve tekliflerinin kabulünü mutazammın vesika 
almaları lazımdır. 

VI- İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte yüzde 7,5 
güvenme paralarile birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri 
ilan olunur. ·6013· 

••• 
I - Şartname ve proıesı mucibince Gaziantep barut deposundd 

yaptırılacak bekçi evi inşaatı ve depo arazisinin tel örgü ile çevrilmesi 
işi 25/VIII/938 tarihinde ihale edilemediğinden yeniden ve pazarlık 

usulile eksiltmeye konmuştur. 
II - Keşif bedeli bekçi evinin 1864,96 lira tel örgü işinin 248,26 lira 

ki cem'an 2113,22 lira ve muvakkat teminatı 158,49 liradır. 
m - Eksiltme 24/IX/938 tarihine rastlıyan cumartesi günü saat 

11 de Kabataşta levazım ve mübayaat şubesi alım komisyonunda ya
pılacaktır. 

IV - Şartname ve projeler 11 kuruş bedel mukabilinde inhisarlar 
levazım ve mübayaat şu besile Gaziantep başmüdürlüğünden alınabilir. 

V - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte %7,5 gü· 
venme paralarile birlikte yukarıda adı geçen komisyona İstanbula ~e· 
lemiyecek taliplerin rle Gaziantep Başmüdürlüğünde müteşekkil ko· 
misyona müracaatları ilan olunur. •6246• 

lstanbul Emniyet Sandığı 
Direktörlüğünden : 

Emniyet Sandığına borçlu ölü Bay 
ilan yolile tebliğ. 

Yorgi Kaloyani varislernıe 

Bay Yorgi Kaloyani: Kadıköy Caferağa mah. Çıkmaz Zaharof 
sokak eski 5 yeni 4 No. lı ahşap bir evin tamamı: 

Birinci derecede ipotek göstererek 5/2/936 tarihinde 23045 hcsab 

, 
1 

numarasile Sandığımızdan aldığı (400) Har borcu 14/3/1138 tarihine 

R A D Y O kadar ödemediğinden faiz. kumisyon ve masarifi ile beraber borç (520) 
lira (45) kuruşa varmıştır. Bu scbeble 3202 numaralı kanun mucibince (5 inci sahifeden devam) 

-------------- hakkında icra takibi başlanmak üzere tanzim olunan ihbarname borç· 
miştik. Küçük Hüseyin yanındaki 
yaşıtını işaret etti: 

- İşte, bu da benim gibi, amma 
o daha yeni, bir aydır evinden 
kaçtı. .. Üvey annesi çok eziyet •'· 
diyormuş da. 

Sustu. Artık ayrılacaktım. Da
yanamadım sordum: 

- Peki Hüseyin!. Bu sigaraya 
nerden alıştın, niçin içiyorsun?.. 

O, tekrar, anlamazlığıma iğbirar 
dolu gözlerle yüzüme baktı söy • 
lendi: 

- Bu kadar mihnet çeken ada
mın, sigaraya değil rakıya bile a
lışmasına şaşılmaz ... 

Yolum nihayet buluyordu .. On
lardan ayrılacaktım. Küçük HU -
seyin sigarasını ü!liye üfliye ka
ranlıklara karışırken düşündüm: 

Gazetelerde okunan ucu bıçak

lı, cinayetler çocuk kavgalarının 
hangi çocuklardan ve hangi sebeb

lerle sadır olduğunu pekala göste
ren bu rastlama ve konuşma ba
na şu hakikati öğretti: 

- Çocuk suçlarına karşı koy -

mak için tedbir alırken ıslah ev
lerinden evvel kimsesiz çocuk 

yurdlarına ihtiyaç gözönündc bu
lundurulmalıdır! ... 

MURAD KAYAHAN 

Tiyatresu 
N~ır~ Genç 

ve 
Arkadaşları 

13 .ey hil ııalı akşamı 

0-sklidar Beyleroğlunda 

INSA KANI 
Sabriye Tokseı 

İSTANBUL RADYOSU !unun mukavelenamede gösterdiği ikametgahına gönderilmiş ise de 
AKŞAM NEŞRlYATI borçlu Bay Yorgi Kaloyani; Yukarıda yazılı Sandığa merhun hanede, 

18,30 Dans musikisi (Plılk). 19 kon
ferans: Şişli Halkevi namına, doktor 
Fahri Ayberg (göz hıfzıssıhhası). 

19,30 Dans musikisi (plak). 19,55 
Borsa haberleri. 20 Saat ayarı: Gren-

viç rasathane.sinden naklen. Suzan 
ve arkadaşları tarafından Türk mu· 

•ikisi ve halle şarkılarL 20,40 Ajans 

haberleri. 20,47 Ömer Riza Doğrul 
tarafından arabca söylev. 21 Saat a
yarı: Orkestra: 

1-Kalmam: Faschingsfee. 
2- Strauss: Valse. 

3- Midleton: Reve d'im Negre. 

21,30 Cemal Kamil ve arkadaştan 
tarafından Türk musikisi ve halle 

prkılatL 22,10 Hava raporu. 22,13 
Opera ve operet parçaları (p.lak). 

22,50 Son haberler ve ertesi güniın 
programı. 23 Saat ayarı: Son. 

• 
ANKARA RADYOSU 

AKŞAM NEŞRlYATI 

18,30 Karışık plak neşriyatı. 19,15 
Türk musikisi ve halle şarkıları (Hile 
met Rize). 20 Saat ayan ve arabca 

neşriyat, 20,15 Türk musikisi ve halk 
şarkıları (Mustafa Çağlar ve Mü • 
.zeyyen Senar), 21 Keman solo: Prof. 
Necdet Atak piyanoda, Prof. Georg 
Markovitz, 21, 15 Stüdyo salon or • 
kestrıı.sı. 22 Ajans haberleri ve hava 
raporu. 22,15 Yarınki program. 

Ertuğrul 

Sadi Tek 
TiYATROSU 

Bu gece Taksim (Altıntepe) de 
(NURBABA) . 

Meflıur vodvil 3 perde 

öldüğü anlaşılmış ve tebliğ yapılamamıştır. Mezkür kanunun 45 inci 
maddesi vefat halinde tebligatın il.in suretile yapılmasını amirdir. 
Borçlu ölü Bay Yorgi Kaloyani mirasçıları işbu ilan tarihinden itiba
ren bir buçuk ay içinde Sandığımıza ır.üracaatla murislerinin borcunu 
ödemeleri veya kanunen kabule şayan bir itirazları varsa bildirmeleri 
lazımdır. Mirasçılar ipoteği kurtarmazlar veyahud başlıyan takibi usul 
dairesinde durdurmazlarsa ipotekli gayri menkul mezkur kanuna göre 
Sandıkça satılacaktır. Bu cihetler alfıkadarlarca bilinip ona göre hare-
ket edilmek ve herbirinc ayrı ayrı ihbarname tebliği makamına kaim 
olmak üzere keyfiyet ilim olunur. (6365) 

---------.. -=-.... 

Devlet Demiryolları ve Limanları 
ı,ıetme U. idaresi ilanları 

Muhammen bedeli 37650 lira olan muhtelif akkümülatör, plak ve 
yedekleri yedekleri 31/10/1938 pazartesi günü saat 15,30 da kapalı zari 
usulile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 2823, 75 liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a ka 
dar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 188 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satıl· 
maktadır. (6280) 

lstanbul Emniyet Sand~ğt 
DirektörJüğünden : 

Emniyet Sandığına borçlu ölü Bay Mustafa varislerine ilan yalile 
tebldiğ: , 

Bay Mustafa: Eyüp Abdülvedut mahallesi Defterdar iskelesi eski 
7, 8, 11 yeni 6, 8, 10 No. lı iki dükkanı müştemil ahşap bir evin taman ı 

Birinci derecede ipotek göstererek 10/7 /934 tarihınde 19212 hesap 
numarasile Sandığımmdan aldığı 280 lira borcu 15/4/938 tarihine kadt.r 
ödemediğinden faiz, kumisyon ve masarifi ile beraber borç 150 lira J 9 
kuruşa varmıştır. Bu sebeble 3202 numaralı kanun mucibince hakkın 
da icra takibi başlanmak üzere tanzim o~unan ihbarname borçlunun 
mukavelenamede gösterdiği ikametgahına gönderilmiş ise de borçlu 
Bay Mustafa Syüp Cezrikasımpaşa mahalle•i Çömlekçiler No. 44 öldü 
ğü anlaşılmış ve tebliğ yapılmamıştır. Mezkür kanunun 45 inci mad 
desi vefat halinde tebligatın il.in suretile yapılmasını amirdir. Borçl'-1 
ölü Bay Mustafa mirasçıları işbu ilan tarihinden itibaren bir buçuk 
ay içinde Sandığımıza müracaatla murislerinin borcunu §demeleri ve
ya kanutıen kabule şayan bir itirazları varsa bildirmeleri lô.zımdır. Mı 
racılar ipoteği kurtaramazlar ve yahud başlıyan takibi usul dairesinde 
durdurmazlarsa ipotekli gayri menkul mezkur kanuna göre Sandıkça 
satılacaktır. Bu cihetle alakadarlarca bilinip ona göre hareket edilmek 
ve her birine ayrı ayrı ihbarname tebliei makamına kaiın olmak üzere 
keyfiyet il.in olunur. (6361) • 
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Geldi 
Ve kış yaklaşıyer 

Elbl•eye dair ihtiyaçlarınızı ıimdiden Galatada meşhur 

EKSELSYOR 
Büyük Elbise Mağazasında 

Her yerden UCUZ ve TEMINA TLI alabilirsiniz. 
Şu ccdvelden b:r fikir ediaebilirsiniı. 

ERKEKLER: 
Kumattan 

Muhtelif •• 
Eoıp !rıneabiliıe 

Gabardin 
emper::>eabiliıe 

PARDESÜLER: ••• 
TRENÇKOTLAR •• ~ 
TRENÇKOTLAR ••• 
PARDESÜLER •••• 
MUŞAMBALAR ••• 
KAOINLARA: 

Her renkte 11,5 

Gayet ıenrin çeşit ve son model üzerine 

MUŞAMBALAR. • • • • • •• • ılı • • 13 
MUŞAMBALAR. • • • lpıtkll düz. 18 
MANTOLAR •• • • YUnlU • • • 10,5 
P A RDESÜLER. ••• Gabardin • 16 
ÇOCUKLARA: 
MUŞAMBALAR • • • Her renkte 6,5 
PARDESÜLER •. • • • Gabardin . .9 
TRENÇKOTLAR • • • Her renkte 7 
ERKEKLERE en iyi yerli lnıriliz Kumaşlardan iki Prova ile 

bıoarlama PALTO, PARDESÜ ve KOSTÜMLER. yapılır. 

latattbul T AKSITLE dehi muem• 
için verd1r 

ihtar. Taıradan relecek sipariş mektuplarına 6 kuruşluk 
Posta Pulu Konulmalıdır. 

EKSELSYOR MaOazasında ••tılmaıctadır 

NASIR ILACI 
En eski nasırlan bile kökünden çıkarır, ıztırabı keser, nasırı Yl•· 

nuşatarak düşürür. 

İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ 

Beyoğlu - İstanbul -
DENIZBANK 

Denizyolları Mudanya Postaları 
15 eylfılden itibaren Mudanya hattında sonbahar tarifesinin tat

>ikine başlanacaktır. Postalar hergün İstanbuldan saat 16 da kal -

<acalı:tır. 

Dônüşte Gemlikli postalar Gemlikten saat 6 da ve Mudanyalı 

stalar Mudanyadan saat 8,30 da kalkacaktır. 

Paıar günleri İstanbuldan 8,30 da ayrıca bir posta kalkacaktır. 

Bu posta ayni gün saat 17 de Mudanyadan kalkıp 20,05 de İstan

ula dönecektir. 

İstanbul Belediyesi ilanları 
Hususi idareden aylık alan emekli öğretmen ve memurlarla oı<

süzlerinin 938 yılı ikinci üçer aylıkları 13/9/938 gününden itibaren vc
rilect'ğinden aylık sahihlerinin aylık cüzdanları ile Ziraat Bankasm~ 

müracaatları. 1 - 6371 

** Senelik muhammen kirası 15 lira olan Şehremininde Büyük Saray 
meydanı sokağında 36 met. murabbaı arsa 939 senesi mayıs sonuna kadar 
kiraya verilmek üzere açık artırma gününde isteklisi bulunmadığından 

pazarlığa çevrilmiştir. Şartnamesi levazım müdürlüğünde görülebilir. 
htek!i olanlar t lira 13 kuruşluk ilk tPrı'lna~ makbuz veyı; mekt;;b;ı,, 

beraber 19 /9/1938 pazartesi günü saat 11 de Daimi Encümende (B) 
(6051) 

** Keti! bedeli 2362 lira 24 kuruş olan Silivriye bağlı Kurfallı köy'1 
okulunda yaptırılacak hela açık eksiltmeye konulmuş ise de 
belli ihale gününde giren bulunmadığından eksiltme 23/9/9:38 
cuma gunune uzatılıruştır. Keşif evrakilc şartnamesi levazım 

müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 numaralı kanunda yazılı ve
sikadan başka en az iki bin liralık bu işe benzer iş yaptığına dair ek
siltme gününden bir hafta evvel Nafıa Müdürlüğünden alacakları 

fen ehliyet ve ticaret odası vesikalarilc 177 lira 17 kuruş ilk temimi 
makbuz veya mektubile beraber yukarda yazılı günde saat 14 buçukta 
Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (İ) (6368) 

** lıl< teminat Mevsimlik muhammen kirası 

18 
7,50 

240 
100 

Floryada l numaralı dükkan 
• 6 • • 

Floryada Florya çarşısında bulunan ve yukarda numaralarile mev
simlik mulıammen kiraları yazılı dükkanlar kiraya verilmek üzere ayrı 
ıyrı •çık artırmaya konulmuş ise de belli ihale gününde giren bulun· 
m>dığıııdan artırmıya 23//9/938 cuma gününe uzatılmıştır. 

Ş•rtnameleri levazım müdürlüğünde görülebilir. İstekliler hizala
rınrla gösterilen ilk teminat makbuz veya mektubile beraber yukarda 
yazılı günde saat 14 buçukta Daimi Er.ciiınende bulunmalıclırlar (B) 

(637l) 

T.C. ZiRAAT BANKASI 
ANNELER 
Biliniz ki çocuk yalnız meme 

için ağlamaz. Çok iyi bilirsiniz ki; 

çocuğu bırçınlatan sebeblerden 

birisi de apış aralarının ter ve 

saireden pişerek kızararak ço -

cuğu rahatsız etmesidir. Bu iti

barla ıtünde iki defa çocuğu 

PERTEV 
ÇOCUK PUDRASI 
il.e pud.ralayımz. Ne adi tuvalet 

pudra : arı ve ne de çok itina iJe 

hazırlanm"I pahalı pudralar 

PERTEV 
Ç~CUK PUDRASI 
yerini tutamaz. Bu pudra bil -

hassa yavruların cildlerini ve 

ifrazatı nazarı itibara alınarak 

yapılmıştıc. 

Ç ON K ü. · 
1 :::::::==:=Radvo!J~ ı;;;;: - ~ ,,~· 

D . d b . .. hasta 6 , 
ış oktorunu:ı utun r'ııt .. 

söyfedlği gibi d•şteri sadece P9 t .. r .. 

İ DEVREDİLECEK İHİRA BE"!<ATI 

· kroP·~ 
makla ka'mıyarak onları mı ıııat' 

dan, muzır salyalardan ve h0_".' ffl)\W 
dan temizleyip çelik g bi ssgıB 

Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye ve1"ecek 
Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarru{ hesablarında en az 50 lirası bulunanlara senade 

4 defa çekileeek kur'a ile apğ..ıaki plDna tJÖl'e iknımiye da!l'ıulacaktır: 

4. Aded 1;000 Liralık 4,000 Lira 
4 · » 5GO » · 2,000 )) 

4 • 2so )) 1,000- il 

40 )) 100 )) 4,000 J) 

100 » 50 ıı S,000 J) 

120 )) 40 » 4,800 )) 

160 )) 20 » 3,200 il 

DiKKAT: Besablanndalti paralar bir sene içinde 50 liradan 3J8iı dllşmiyenlere 
takdirde o/o 20 !aılasile verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa, l Eylfil, 1 Birincikinun, 1 Mart ve 1 Ha:r.iran tarihlerinde ç~kilecektir. 

•Döşemes l ahşab, dam ve duvar- , 
!arı oluk!u saç tan mamul madeni 
borulu •istemde inşaah hakkındaki 
ihtira için alınmış olan 14 ilkteşrin 
1936 tarih ve 2296 numaralı ihtira 

ratının .hliva ettiği hukuk bu 

kete başkasına devir ""Yiıhud nı~~ m
kii !.ile konmak için icara eril~ 

ği teklif edilmekte ' o':maJaa u İm- __ . : 
usta fazla malfunat edinmek isti- · OskU<!ar Hukuk Hiıki-'~ ,.;ııd' 

,venlerin Galatalla, Aslan han 5 inci Osküdarda Muratbey rnatıall I" 
k 3 1 ·· t · shc1 at 1- numara ara muracaa eyIL~ 28 No. h evde sakne Emine JJiOl 
meleri ilan olunur. rafından oğlu Çerkeskc>yünd• fll:ı.~ 
DEVREDİLECEK İHİRA BERATI liken 932 tarihinde htanbula ~~ııl 

•Hava tozlarına karşı elyaflı bir lo gündenberi hayat ve mematı gsiplİ' 
madde ile gayri flıal tozlardan mü- ı olan Mehmet Reşad Dünd•"" 8çf'i' 

• -· k ·1 . h kkıııd• ~ .. rekkeb bir süzgeç• hakkındaki icat gıne arar ven mesı a . de ııı•"' 
için alınmış olan 27 ilkteşrin 1332 davanın cari muhakemesın ~·)''! 
tarih ve 1488 numaralı ihtira berıı- ileyh Mehmed Reşad Dundsrııı 1801,. 

İstanbul Asliye Birinci Hukuk 1- Aliş oğlu Saadet; Fatih Sultan 24 nisan 1936 tarihli bir kıt'a fotoğ- tının ihtiva ettiği hukuk bu ke~e ve mematı hakkın.da malumatı ~uf11•1" 
Mahkemesinden: Selim Müftü Ali mahallesi Hüseyin ıraflı tahsilatname ibraz etmiştir. Bu başkasına devir veyahud mevkii rın altı ay müddet zarfında ~·J~'"' 

İstanbul defterdarlığına izafetle ha- Remzi sokak (28) No. lı hanede mu-
1
vesikaya ve davaya ve müttehaz gı- fille konmak için icara dahi ve!".ile- 1 tarını mahkemey.e bild·rm~~n r1"" 

zinei maliye tarafından M. aleyh Ka- kime; yap kararına karşı müddetinde her iki- ceği teklif edilmekle olmakla '>u hu- ı muna karar venlmış oldug 180ııır0l 
jıköyünde Süleymanpaşa sokak 83 2- Kefili Ali Riza kızı Zehra Said /niz itiraz etmez ve duruşmanın bırakıl- susta fazla malumat edinmek istL maileyh hakkında malOmatı :ıiıl""!' 
numarada mukim Hüseyin Fahri kap- Pangaltıda Poyraz sokak (19) No. Jı dığı 10/ 10/ 1938 Pazartesi saat onda yenlerin Gala tada, aslan han 5 iııcı müddeti mezkure zarfında m Jeti 1 

tan aleyhine açılan 717 lira 44 kuru- evde sakine; muhakemeye gelmez veya bir vekil kat 1-3 numaralara müracaat eyle- larını mahkemeye bildırme 
.un temini tahsili davasında M. al.eyh F "h S lh llr.i . u."·uk H ' kimJ'- göndermezseniz vakıaları kabul ve ik- meleri ilan olunur. lan olunur. 
H . · F h · k .. d .1 d atı u ncı .DMA a ı 
useyın a rı aptana gon en en a- • . d t · ddil d d ı 

gın en: rar .e mış a e ava ya evam a n. 
11a istidasına mübaşir tarafından veri- ha' k ·ı •· · bı· · k 

p t T 1 af U M··d ·· 1.. ı arar ven ecegını te ıg ma amma len meşrubatta ikametgshı meçhul ol- os a ve e gr mum u ur u- . .. . 
• ·· ·· ·ı k.l. k t B .. h 1 kaım olmak uzere ışbu gıyap karan on 

duğu bildirilmiş ve müddei vekili i13- ı gunu temsı en ve ı ı avu a ur a - .. .. . ~ 
. . beş gun muddetle ılan olunur. 

nen tebligat ifasını taleb ,eylemiş ot -(ed~ın _Tahsın tarafından mezbure _sa: 
duğundan M. aleyhin davaya karşı yir ; ~detın ıdar_eye karşı olan . ~aahhudunu ::::====. ==-=====.==,,.=::

1 mi gün zarfında cevab vermesi ve mu- j ıfa etm~dıgınden her ıkınız aleyhıne Dr. Ah Raza Sagr" • 
hakemenin 10/ 10/938 pazartesi saat (125) !ıranın asJ ve kefılden faız ve Birinci sın :f dahiliye 1 
14 de muayyen olduğun.dan mahke _ ı masarifi muhakeme ve ücreti vekalet m(it~hassısı 
meye gelmesi veya bir vekil gônder - 1 tahsili davasının duruşması ıçın göste- ,I Muayenelaanc: Beyoğlu Par-~ 
mesi zımnında ilBnname tanzim ve riJen ikametgôhta bulunmadığınıztlan 1 

t 
ı ı makka,pı, tramvay dusağı. 

tebliğ makamına kaim olmak üzere i- lilanen yapılan tebligata rağmen malı- 1 Kabul saati: 1G dan sonra 
lan olunur. 938-3 72 , kemeye gelmediğinizden davacı vekili 

1 
:.....;;;;====;;.;.,;;;.;;..;;;;;;;;;..== 

---------~--- ---------------------- - -- ---

Hava Kurumu 
25. ci Tertip 

Büyük Piyangosu 
6. cı ı Eşide 11- Birinciteş:in - 93 3 daji" 
Büyük ikramiye 200.000 li~3j1'. 
Bundan başka: 40.000, 2s.coO, 
20.000, 15.000, 10.000 Lira" 
lık ikramiyelerle ( 50.UO J ve 
10.000 ) liralık iki adet nrı.-" 

kafat vardır. 
DiKKAT: 
s· h k 1 s· · · T · 938 
ılet alan er es • 1rıncı eşrın · ·c 

• Jl11'1 
günü akşamına !{adar biletini değiştır 
bulunmalı1ır... ~ 

t ~J1l' 
İstanbul Sıhhi Müesseseler Ar •· 

• 
ve Eksiltme Komisyonundal11 'i0ıoı11 

Haydarpaşa Nümune hastanesine lazım olan 000 kilo ne ~9 
pamuk açık eksiltmeye konulmuştur. _ 10ğl~n J• 

ı - Eksiltme 28/9/938 çarşamba günü saat 14,30 da Ca/l~isYon 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlüğü binasında kurulu k0 

yapılacaktır. 

2 - Muhammen fiyat: Beher kilosu 150 kuruştur. 
3 - Muvakkat garanti: 56 lira 25 kuruştur. . . ıet· , l• 
4 - ~stekliler şar:nameyi h~r gün komisyondan. görebılı~49o ~y~~ 
5 - lstekliler carı seneye aıd tıcaret odası vesıkasılc 1<bt1ı ,c , 

· ına ıtıe kanunda yazılı belgeler ve bu işe yeter muvakkat garantı gel 
banka mektubu ile birlikte belli gün ve saatte~ 
!;ri; ·6352· --· -··--· . . • -t~ ıııı:l·' 

· hıısıı> ,,n 
DEVREDİLECEK İHTİRA dilmekte olmakla bu . ·tiyenlt

1
,3 

BERATI malfımat edinmek 
10 

i k9t 1; 

cHaşeratla mücadeleye hadim 
gaz neşreden Patron• hakkındaki 

icat için alınmış olan 5 eylül 193a 
tarih ve 1483 numaralı ıhtira be-

ratının ihtiva ettiği hukuk bu 
kerre başkasına devir ve ferağ ve 
yahut mevkii fiile konmak için i
c&ra dahi verilebileceği teidif e-

H 5 ne ele 
Galatada Aslan aıı yJeıt' 
numaralara nıüracaat e 
ilan olunur. . _ ~ 4/.' 

·. ;dar• 1 

Sahip ve ne§rıyaıı 

Bili m.,h<Jrri~t~~ 
ETEM tzZET B ~ 

SON TELGRAF 1"A'fll 

1 


