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SAYISI HER n:RDZ 

Yazi işleri: Telefon 20827 
İstanbul Caialoilu Nuruosınaniye No: 54 En sen Telgrafları Ve Haberleri Veren Akşam Gazetesi 

Çekoslovakya'yı feda 
• '_,., ... , • ·.' • .. ._ .' • -·. ·.·' •• '~, ~ t 

mı 

r HASAN H. ÖGÜNÇ '") 
BAYRAK YAPIM EVi 1 

Kanuna uygun ay yıldızı 
kendinden yerl i ş a l bay. 
raklarımız fiyatça d .ı e ın · 
saline rekabet etmek te· 
dir. Mısır Çarşısı Erz ak 
ambarı (3) Te ı : 23723 

"-------... ------------~-----
idare. lr~n : Tel. 20827 
Telgraf : İst. 8011 Telıraf 

Çember/ayn' ın Hitlerle görüşmeğe ·karar vermesi ve Berline. 
hareket etmesi her taraf ta bir bomba tesiri bıraktı 

ve büyük bir heyacan husule getirdi 
Hitler ~ülakatının sulhu kurtarmak 
bir teşebbüs olduğunu iddia 

Londra, Çemberlayn • 
matuf • 

gayesıne son 
• • • • • 

Çemberlayn)nın bu teşebbüsü bu 
gün,yarın patlaması mukarrer har· 
bi bir müddet geri birakmıştır 

lngiltere Almanya ile 

ediyor 

temamile anlaşabilecek mi? 

l 
ı,. . . 
~ Qlltere • Alman anlaşması olunca : Almanya ltalya ve 
teınsa arasında da bir yakınhk teruln edileceöi söyleniyor 

ÇemberJ~yn ,. bu ,sabah 
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A..Imanya'ya hareket etti 
~k Hitler - Çemberlayn mülakatı 
"Ugün 16 da yapılacak ve görOş· 
llıeler yarın da devam edecek 
L ondra 15 (Hususi) - İngi· ·.·· . 

i~ bu sabah buradan tay!a~e ; 
liz Başvekili Çemberlayn Wf '. 

~ ı\inıanyaya hareket etmıştır. ·••··· 
ıq~.bdisine bükfunetin iktısacü ba, • 
/§aviri Harris Vilson ile Bari· 
i~Ye ~ezareti erkanından Vilson 

10ng refakat eylenıektedJr. 
te t:eıı:ıberlayni hamil olan tayya· 
ı, bugün saat 13 de Münibe va· 

;~k~ı~. . 
4,~~gılız Başvekili ve refakatın· 
ı,~ 1 ze,.at kendilerine tahsis edl· 
li~· "• Münihde İngiliz Başveki· 
\. '.n •ntrine amade kılınan hu· 

81 tr 
ti~ •nle doğruca Berhtesgadene 
;.1•k Flitlere mülaki olacaktır. 

lııeı u~ akşam Berline hareket et
ıı, ~tı mukarrer olan Bitler ile 
· t'ıe· 
l~~İI' 1Ye Naz".''. ~on R~~~cnlrop 
lıe .•z Başvekilinın çektıgı telgraf 
ı,1•

1.'ne baJ"eketlerini tehir etmiş· 

~··· ll' . . 
'ııij •tler, Çcmberlaynın, gittikfe 
lıy~~İil bir şekil alan vaziyet d"':' 
~•ı •le, ınuslihane bir bal çaresı 
di8i~ak nıaksadile şahsan ken • 
ı,~de görüşmek istediği ve bir 
İi t •vu tayin edilmesi hakkında· 
d;1i 

01natına derhal bugün ken· 
ne • 

ıılıı. Dıuntazu oldugıınu beyan 
1§1it. 

Avrupa sulhunu korumak endişe· 
sile kimsenin beklemediği bir 

saatte Almanyaya gitmeğe 
karar veren İngiliz Başvekili 

Çemberlayn 

mak ve Çekoslovakya işile ya -
kından alakadar bulunmak mak
sadile Berline gideceği sırada 
Çemberlaynın teklifini kabul et
mesi, Bitlerin sulh hakkındaki ar-
:zularının samimi olduğuna bir 
delil telakki edilmiş ve bu cevab 
İngiliz siyasi mehafilinde iyi bir 
tesir husule getirmiştir. 
İNGİLTERE ÇEKOSLOVAKYı\· 

YI FEDA MI EDİYOR? lı· 
\~b 'tlerin, Südetler meselesinin L ondra 15 (Hususi)- İngiliz 
~i~ ~illet kcsbetmesi üzerine vazi·· Başvekilinin Hitlerie baş-

~ö' ;·~·; .. d.eÖi·r~;i:'. 
~ 9iindenberi s·er_tlt.elinde yağan yağ

tt) lir bugü.,, 'şehirde· hasarat yaptı, 
llaır kapandı, .sokakları seller basta 

·,, .: =:, . · (Yazım altmeı Ahifeıu.lzde) 

rupa meselesi hakkında bir ka
:rar vermek istemesi bazı mem .. 
leketlerde ve bilhassa Rusyada 
İngilterenin Çekoslovakyayı fe. 
da etmeği kabul eylediği ve Al • 
manyanın Avrupaya aid bütün 
arzularını tatmin ederek Alman· 
ya ile esaslı bir anlaşma yapma
ğa karar verdiği suretinde tefsir 
edilmektedir. 

Bu haberler tamamile bir tah-
minden ibaret olup Çemberlay • 
nin Bitlerle görüşmeğe karar ver
mesi tamamile Avrupa sulbunu 
kurtarmak gayesine matuftur. 

DÖRTLER MİSAKI MESELESİ 
YİNE ORTAYA ÇIKTI 

L ondra 15 (Hususi)- Çem
berlayn ile Bitler arasında 
Berhtcsg~dende cereyan e

decek müzakerelerin yalnız Çe • 
koslovakya meselesine münhasır 
kalmıyacağı ve ayni zamanda Al· 

manya ile İngiltere arasındaki 
bütün piirüzlü meselelerin görü
şülerek birer hal şekline bağla • 
nacağı gibi müstemleke meselesi, 
Berliıı - Roma mibverile Paris • 
Londra arasında esaslı mukarenet 
temini, Fransa - Almanya ara • 

sında taman1i1e ademi tecavüz e
sasına miistenid bir anlaşma ak
di ve nihayet Dörtler Paktının 
meydana getirilerek Avrupa iş
lerinde bir n1üvazene temini et .. 

heline gidileceği ve bu suretle İn
giltere ile faşist devletler arasın
da bir anlaşma yapılmış olacağı, 
Fransız. Başvekilinin bu seyahat· 
ten ve cereyan edecek müzakert!· 
)erden haberdar olduğu cihetle 
dolapsile Fransanın da Almanya 
ve Jtalya ile uzlaşmalarına yol 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

•Nürenbera:• de toplanan konı:rede Bitler konı:re azalarına nutuk söyliiyor. Köşede bugün Çemberlaynle görüşecek olan Bitler 

Çekoslovakya' da : 
• - w Makineye verirken · 

Hadıseler, karışıklıklar çogaldı, • 
hükOmet asayişi gece yarısına ! Mussolini. Çekoslo-
doğru güçlükle iade edebildi ... vakya devleti bir ha-

südetıer, kendi mukadderatlarını biz· yalden ibarettir diyor 
zat idare etmek selihiyetlni almadan 

Prağ'la müzakereye yanatmıyor 

• 
" 
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Lord Runsiman çok miişkül mevkide olan Beneş ile vaziyet 
hakkında görüşüyor (Yazısı 6 da) 

Çekler, lngiltere'nin harbe 
gir mi gece ğini bilmelidir 

Çekoslovakya'daki bütün Ekalliyet• 
lere ple~lsit hakkı verilmelidir 

Milan 15 (A.A.)- "Popolo d'İtalia gazetesinde çıkan ve Musoliniye 

atfedilen Lord Bunsimana hltaben yazılmış açık bir mektubda İngi

liz mutavassıtı Benes nezdinde iki nokta hakkında teşebbüste bulun

mağa davet edilmektedir. 

Bu mektuba göre, Runsimanın yalnız Südetlere değil, arzu eden 

bütün Çekoslovak ekalliyetlerine plebisit hakkı verilmesi için Denesi 

ikna etmesi lazımdır. 

Runsiman bundan maada bir hayalden ibaret olan Çekoslovak 

devletinin müdafaası için İngilterenin kolay kolay harbe girıniyece

ğini Çekoslovak Cumhurreisine bildirmelidir. 

Bu gazete, şu satırları lave eylemektedir: 

•Bu iş için harbe girmeğe değmez. Bitler yalnız üç buçuk mi!yoa 

Südetin mukadderatile alakadar oluyor. Kimse onun bu hakkım in

kar edemez.• 



2 -SON Ti'! J, G K AF -t5 EYLOL 1931 

Eğlence 
Bina vergisi kanu- yerlerindeki 
nu da değiştiriliyor Büfeler 

Vergilerde tenzilat 

Sahibinin oturduğu yerlerden 
yüzde 12, sair binalardan yüzde 

16 nisbetinde alınacak 
1-Iıikümetin vasttasız vrgileri İn· 

dirmeğ karar verd 'ğıni, bu hu
susta bir proj haızrladığını Üç gün 

Önce, Ankara muhabirimizin tele

fon haberi olarak hususi hava

dislerimiz arasında yazmıştık. Bu 
yeni projenin bina vergilerine a
id kısmını ehmiyetine binaen ay
nen yazıyoruz: 

Türkiy Cümhuriyeti hududları 

dilıilinde bulunan her nevi bina· 
!arla mütemmimlerinden sayılan 
yerler, bu kanun hükümlerine gö
re bina vergisine tabi olacaktır. 

Bu kanunda ıözü gçen bina • 
dan malcsad, inp dildiği madde 

ve kullanız tarzı ne olursa olsun 
grck karada ve gerbe su.. üzerin .. 
de sabit yapılacaktır. 

İSTİSNALAR 

Aıağıda yazılı binalar kiraya ve
rilmen1ek ve kiralanmamlf olmak 
ıartile daimi surette vergiden. mu· 
aftır: 

l - Umumi, mülhak ve hususi büd
celerle idare edilen dairelere ve köy
lere aid olup irad getirmiyecek bir ci
hete tahsis edilen binalar; 

2 - Yabancı devletlerin mülkiye • 
tinde olup elçilik ve koruolo hane o

larak kullandan binalar ve mii}temi
litı (mütekabiliyet prtile). 

3 - Münhasıran dini hizmetlerin 
ifuma tahsis edilen ve umuma açık 
bulundurulan ibadethaneler ve bunla
rın müştemilitt; 

4 - Parasız olmak prtile hastahe
ne, sanatoryom ve hamımlarla eytam
hane, darülaceze, sebil ve çqmeler. 
(Bu müesseKlttin masraflarına kar
şılık olmak üzere bi,, mikdar ücret 
kabul etmeleri meccani vuıflaruu de
ği tirrmiyecektir. Bu takdirde tnÜet· 

ıesenin meccani vaıftnl mu.2.a.faza e -
dip etmediği Dahiliye ve Sıhhiye Ve
kiiletlerince miiftereken. tayin oluna
caktır.) 

5 - Her nevi ibidelerfe umumi 
maarife hizmet ettikleri Maarif Yeki .. 
letince tasdik edilen mektebler, kütü. 
panclcr ve emsali müe.se.1elerle müz
ler ,ve umumi menfaatlere hidim ce

miyetlere oid binalar (kazanç temiru 
gayesi bulunmamak şartile). 

6 - İster bizzat, ister bilva.s1ta ve
ya şirket halinde olsun çiftçilikle İftİ· 
gal edenlerin mülkiyeti altımda bulu. 
nan binalardan: 

Zahi~e ambarı, S3manlıklar, korun
ma yerleri, ftrınlar, ipek böceği yetiı:· 
tirmcğe mahsw binalar; ahır, ağtl, 

kümes ve güvercinlikler; bekçi ve İf· 

çi kulübe ve binalara; köyün manevi 
ıahsiyet".ne aid köy misafir odaları; 

7 - Baltlcçıların deniz istihsalinde 
kullandığı aletlere mahsus depolarile 
kayıkhaneleri, deniz ve göl kenarın • 
da İşçi ve balılcçı bina ve kulübeleri; 

8 - Sahihlerinin ikametine mahsus 
olup senelik gayriJa(i iradı yirmi beş 
lira veya daha apğı olan binalar 
•muafiyet hükmünden istifade edeb'· 
lecek müteaddid, yazlık veya kışlık i
kameıgihları olanların en yük.sek i . 
radh binası vergiden muaftır.• 

9 - Ticaret kaodı olmamak şartile 
devlet, vilayet ve Belediyeler vrya u
mumun menfaati için açılan da "mi ser· 
giler ve vücude getirilen her nevi su 

tesisatı ile bataklıkların kurutulması
na mah,us tl"sİsat ve binalar; çiftçi .. 
lerin krndi araz;!iOİni sulamak için mün. 
feriden veya müştereken yapttrdtlc • 
ları tesİ5at. 

10 - Yangın, su baskını, zelzele, 
hastalıklar, u:numi sergiler, fuarlar, 
ve saire gib" ictlınai ve il<tısadi. ihti .. 
yaçlar dolayısile inşa ed:Jrn muvak • 
kat ınahiyc-teki binalar (ihtiyacın de· 

vamı müddetince, alikalı Vekiletleri.n 
trklifi üzerine Dahiliye Yek.iletince 
tayin olunacaktır.) 

11 - Husuıi kanunlarla veya imtİ· 
yaz mukavelenamelerile daimi suret .. 

te vergiden muafiyeti kabul edilmi~ 

ve edilecek binal•r. 
Y enidcn yapa.lan binalar veya me.v. 

cud binalara ilave edilen kısımlar üç 
sene; hususi kanunlarla veya imtiyaz 
mukavelderile muvaklcaten vergiden 

muaf tutuloıuı olanlardan, tayin edi
len müddet ve ıartlarla, vergi alınmı· 
yacaktır. 

Vergi, yeniden yapılan binalarla 
mevcud binalara yapılan iliveler için 
İnpatın hitam bulduğu seneyi takib 
eden mali seneden, yeniden inp olu
nup inpatın bitmesinden eve! kumen 
ütimal olunan yerler, istimale. baılan .. 
dığı seneyi t:ıkib eden mali seneden 
baılıyacaktır. 

Binalarla bu hükümde olan yerle
rin vergiti mutuarrılına veya bu sıfat• 
la idare edene aiddir. Şu kadar ki; 
çıplak mülkiyet ve kanuni İntifa hak. 
!arı başka başka phıslara aid bulunan 
yerlerin vergiti intifa hakkı sahibine; 
müşterek mülk,yet halinde tasarruf 
olunan yerlerin vergiJİ, hlıele.ri ni.s -

betinde olmak üzere hiasedarlara; ka
nun veya mukaveleler icabı olarak iş
tirak halinde kullandan yerlerin ver
gi.si bu t•hısların himayes"ııe; bina ile 
arsası baıka bqka ıahısların malı ise 

bina sahibine; bina ile içindeki sabit 
3lit ve. makineler ayrt ayrı şahısların 

malı olduğu takdirde her bir'nin ver· 
giıi kendi sahibine aid olacaktır. 

VERGİLERİN MATRAHI 
Bina vergisinin matrahı, bu kanun 

mucibince tahrir ve.ya tadll usul;Je tes .. 

bit olunan gayri safi ira
dıdır. Ancak binanın itfa 
ve idame masraf karşılığı ol • 
mak. üzere e;ayrisaf İradın yüzde yir .. 

misi tenzil edildı.kten sonra bakiyes~ 
vergiye matrah İttihaz olunacaktır. 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği ta .. 
rihten itibaren her on senede bir, bü. 

tün binaların ve bu kanun ınuc"hince 
bina mefhumuna dahil addedilen yer· 
lerin umumi tahriri yapılacak ve ver· 
giye tibi yerlerin gelirleri yeniden tak. 
dir olunacakur. Her kazada mevcud 
binaların ve bu kanun mucib"nce bi. 

na mefhumuna dahil edilen yerlerin 
tahriri ve gelirl~rinin tahmini üç ki .. 

tilik komisyonlar tarafından yapıla . 
caktır. Tahr:r kon1isyonları valiler ta
rafından tayin olunacak bir zade vi .. 

ONU:BENv 
.GOGDUJt{ 

--
AŞK, HEYECAN ve 

Tefrike 
N. 106 

Dtye mırılddndı. Ayten de göz 
lermi 3ğuştur•rak kalktı. 

lım. 

Hemen gidecek miyiz? 
Evet. Çarçabuk hazırlana· 

HJngi otele gideceğiz? 

- Şu !<arşık! sahilde mütevazı 
bır otel var. Lozanpalas ... Oraya 
g!deccğız. 

:\fösyô Petroviç de geliyor 
mu·: 

On:ı nenüz açmadım .. Çik· 
tıklan sımra, nerede bulunduğu
muzu bır mektubla bildireceğim 
keı•d.si~e. 

İHTiRAS 
yaz~n 

ROMANI 
lekenaer I'. 
SERTELLi 

- ~·ena adam değildi o. Arka· 
daşlığı bizi sıkmamıştı sanıyorum. 

- Evet. Çok bonkör bir adam. 
Fakat, her ~ere beraber gitmek 
için bir konturatımız yok kendi
sile. 

Ayten fazla birşey söylemedi. 
Giyindller. 
Valizlerini hazırladılar_ 

Garsonu c·ağırdılar: 

- Hes:ıbımızı getir .. 
!erimizi kapıya indir. 

Garson: 

Ve valiz-

- Sabah ir.ahvaltısı almıya -
~ mısınız, Uselans? 

Ucuzlatılıyor 
latanbul, ÜakUder alne· 
malarında da 1enl ve 
ucuz tarifelerin hazır• 
lanmasına batJlandı 
Belediye sinema ve tiyatrolar· 

dadaki büfelerin halka sattıkları 
yenilecek ve iç!lccck maddelerin 
çok pahalı olduğunu görmüş, bu 
büfelerin satış işini tanzim eyle -
rr.eğe karar vermiştir. Bn mak· 
sadla tedkikata girişmiş olup yeni 
tarifeler mutlaka bu ay sonuna 
kadar hazırlanacak ve 1 birincite~
rinden itibaren büfelerde tenzilat
lı tarifeler tatbik olunacaktır. 
Diğer taraftan Beyoğlu sinemıı· 

larında olduğu gibi Üsküdar, Ka
dıköy ve İstanbul cihetindeki Sİ· 
nemalarda da yeni ve ucuz tarife
nin hazırlanması için mahalli kay-
makamlarla sinema ve tiyatro 
müdür ve sahibleri arasında mü -
zakerelere başlanmıştır. 

Bu kabil yerlerin tarifeleri de 
nihayet ay başına kadar yapılmış 
olacaktır. 

ihtiyarın 
Öfkesi 
Bir gencin ölümüne 

sebeb oldu 
Zonguldakta soğuk bir şaka yü

zünden feci bir cinayet olmuş, :ılt· 
mış yedi yaşlarında sarhoş bir ih· 
tiyar, kendisine takılan genç bır 
kunduracı kalfasını bıçakla öldür
müştür. 

Facianın sebebi şudur: Fıstıkçı 
Hasan 67 yaşında olmasına rağ • 
men her akşam içen, fakat moruk 
sözüne de çok kızan bir adamdır. 
Kunduracı kalfası Tevfik yolda 
Hasana rastlamış, muziblik dama
rı kabarmış ve ona •moruk> diye 
takılmıya başlamıştır. Fakat ihti· 
yar fena halde hiddetlenmiş ve 
bıçağını çekerek, kendini korumn· 
ya vakit bulamadan Tevfiğe sap· 
lamıştır. Bıçak, Tevfiğin kalbine 
ratlamış ve zavallı genç olduğu 
yerde hemen ölmüştür. 

Fatih Halkevinde 
yeni sergiler 

Falih Halkevinde bir müddet 
evvel açılmış olan •On yıllık ga
zetecilik sergisi• bu akşam kapa
nacaktır. Halkevi bu serginin gör
düğü büyük al.3.kaya müsteniden 
yeni bir sergi daha açmağa karar 
vermiştir. Yeni açılacak olan ser
gi cbiçki ve dikiş• sergisidir. 

Bu sergide Halkevinin biçki 
ve dikiş kursu talebelerinin işlen 
teşhir edilecektir. Serginin hazır. 
lıklarına devam edilmektedir. Bu 
ay nihayetine doğru açılacaktır. 

liyet umumi mecli ince haricden ve 

Belediye. meclislerince kendi haları 
arasından aeçilece.k. bir zatten terek • 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Dıye sordu. 
Gültekm: 
- Hayır, dedi, hemen gidi . 

yoruz. 
Garson direksiyona inmişti. 

Hesab pusulası çabuk geldi. Borç· 
!arını verip bir gondüle bindiler. 

Gültekin gondülde kendi ken
dine söyleniyordu: 

- Aman yarabbi! Bu ne teş

rifat..?! Bune can sıkıcı mera • 
sim .. ?! Çok şükür kurtulduk ~u 
işkenceden .. 

Gondül karşı sahile geçti. 
Kapısı iki mermer sütunla çev

rılır.iş gotik bir binanın önünde 
durdu. 

- İşte, burası Lozan Palas .. 
Kayıkçının sözlerini hayretle 

dinliyordu. 
- Demek bu otelde oturacağız, 

öyle mi? 

Diye sordu Gültekin. 

Kayık otelın rıhtımında dur • 
muştu. 

imar işleri 
ı-~~~~~~--~~ 

Peletikanın ilhamı 
, NAHİD SIRRI -----Hemen hemen Cihan Harbinin 

hitamından, yani tam yirmi yıl
danberi Fransızların şikayetleri 

durmadı: Almanyayı sulh şartla· 
rına riayet etmemekle itham e
den şikayetleri. 

Filhakika, Hitlerin Almanya 
mukadderatını eline aldığı gün· 
den evvel de, bu memleket Ver
say muahedesinin birçok şartları· 
nı tatbik etmemeğe başlamıştı. 

Hitler iktidar mevkiine geçtikten 
sonra ise Almanya istikl.3.lin bü
tün haklarını kazandığı gibi Bil· 
yük Harbin en ümidli günlerinde 
bile gizli gizli düşünebildiği bir 
muvaffakiyet elde etti, yani A· 
vusturyayı ilhak etti. 

On yıl evvel Poincare başvekil· 
ken bu yapılmış olsaydı, Fransız 
orduları giin, hatta saat geçirme· 
den Alman topraklarına girerdi. 
Halbuki, bu 1938 senesinde, Fran 
sa sadece protesto etti. Almanya
nın bu son darbesi olacağına emin 
olsa bayram bile ederdi. Bugün 
Avusturyayı hatırlıyan kimdir'< 
Hatta, Çekoslovakyanın Alman • 
!arla meskiin kısmım ele geçir
dikten sonra Almanyanın kendini 
tamamen tatmin edilmiş sayaca· 
ğına kat'iyyen emin olsa Fransa 
belki bunu da sineye çekecek. La· 
kin Almanya yükseldikçe yem 
ufuklar görüyor ve bu ufuklara 
doğru gitmek istiyor. 

Bundan ise yeni hııdudlar, baş
ka hududlar tehlikeye giriyor v;, 
girecek. 

Vaktile Versay muahedesinin o 
ağır şartlarını hafif saymış olan 
müfrit milliyetperver Fransızlar 
bugünkü vaziyette acaba ne dü· 
şünüyorlar? 1918 de bunlar sul
hun Fransız ordusu Berline ka· 
dar gittikten sonra orada aktedil
mesini istemişlerdi ve başlarında 
1914 e kadar Almanyada büyüle 
elçi olan J ules Cambon bulunan 
bazı diplomatların, Almanya im
paratorluğunu terkib eden büyük 
küçük 36 devletle ayrı ayrı sulh 
aktederek bu sayede aralarında 

rekabetler vücude getirip bundan 
istifade etmek, yani büyük Na· 
poleon'un siyasetini takib etmek 
istemişlerdi. Nitekim bu siyaset 
Versay muahedesinden sonra da 
bir müddet devam etmiş, Ren bo
yundaki işgal ordularının kuman· 

danı General Mangin Almanya 
ile Fransa arasında müstakil bir 
Ren devleti vücude getirilmesi 
için ortaya doktor Dhorten is · 
minde birini çıkarmıştı. 1918 deki 
mağlubiyetin elim günleri esna
sında Almanya içindeki bütün 
küçük devletler birbirine düşü
rülse ve hatla Berline kadar gi
rilebilseydi bir aksülamel yin~ 

vücude gelecek, Avrupanın en ka
labalık, en cesur ve münevver 
milletlerinden biri ebcdiyyen bo· 
yunduruk altında yaşamağa el • 
bette riza göstermiyecekti. Al . 
manya bugünkü noktaya elbett~ 
gelecekti. 

Fakat bu takdirde daha uzak • 
!ardan, daha fazla mesafe katet
meğe mecbur olduktan sonra ge

Taksimde bir spor ve 
bir tiyatro ve konser 

sarayı yapılacak 
Belediye, Taksim Emlak şirketine aid arazi

maliyeden kendisine verilmesini isteyor • 
nın 

Taksim emliik şirketinin uhdesinde bulunan ve Taksim meydanın· 
dan başlıyarak Taksim bahçesine kadar uzanan sahayı Belediye ken
di üzerine alımya karar vcrnıiştir. 

Emlak şirketinin hisselerinden bir kısmı esasen Maliye Vekaletine 
geçmişti. Vekiilet şimdi şirketin elinde bulunan diğer hisse senedlerini 
de satın almıya başlamıştır. Bıı iş bugünlerde ikmal edilecek, mütea • 
kıben Belediye maliye ile temasa ıeçecektir. 

Geçen günkü nüshalarda ıızıın uzadıya yazdığımız vcçhile, Taksim 
meydanını, dünyanın en modern meydanlarınd:ın biri haline getirile • 
ceği ve bahçeye kadar uzanan kısımda da şehre aid ıımıııni müesseseler 
kurulacağı cihetle Belediye burasının Maliye tarafından kendisine pa· 
rasız olarak verilmesini istiyecektir. 

Taksim meydanına katılacak kısım ile perakende yapılacak gara i· 
larm methal yeri ayrıldıktan sonra kalan kısımda bir spor sarayı ve 
bir de tiyatro ve konser sarayı inşa olunacaktır. Esasen spor sarayının 
yapılmasını da Başvekilimiz Celal Bayar emir buyurmuşlardı. Bu iti
barla Maliye Vekiilelinin Belediyenin isteğini yerine getirerek bu ara· 
ziyi Belediyeye parasız vermesi çok muhtemeldir. 

Bu ka ını kim 
..... cmı .. ...::m11:am ............ . 

öldürdü? 
Kavgayı müteakib kaçan koca· 

sı mı, yoksa ecel mi ? 
Cesed morga kaldırıldı1 

den sonra belli 
netice otopsi
olaca k 

Şehremininde bir hadise olmuş, 
bir kadın odas•nda ölü olarak bu· 
lnnmuştur. 

vab veren olmayınca, ayni za • 
manda fena oir kokuyu duyunca 
polise haber vermişlerdir. Ka • 
pıyı kırarak ;çeri giren memur • 
lar Sıdıkayı K&nlar içinde ölü o
larak bulmuşla•dır. Cesedi mu • 
ayene eden Adliye doktoru En • 
ver Karan meydanda olan kanın 
Sıdıkanın ağzından ve burnun • 
dan geldiğini tesbit etmiş, fakat 
Sıdıkanın ölümünü şüpheli g()re
rek cesedin Morg~ kaldırılması· 

na lüzum göstermiştir. Morgun 
vereceği rapordan Sıdıkanın ne
den öldüğü aııleşılacaktır. Zabı· 

ta beş gündenbcri eve uğramı· 
yarı Sıdı.kenn kocası Mustafayı 

Hitler'in nutku11d
911 

sonra ·~ 
Yazan· Ahmed şükrü ı;::. 

. , in )ı.aP'" 
Nuremberg kongresın sö1 • 

nış günü Bitler tarafından ın"" 
lene~ ~utuk ~üdet A1man::;~ııt· 
selesını oldugıı yerde bır d ,id· 

1 · ne c ::; · Buhran, ne hafü emış, ıneSI 

detlenmiştir. Ve şiddetlenın•liıl<~i 
sulh namına bir kazanç ıc · şe· 
edilmelidir. Gerçi Alnıan naı~ a· 
fi Çekoslovakya hakkında çot bıl. 

f · t' fak• ğır sözler sar etnıış ır. .., . 
. . de ınu, 

bekleniyordu. Hıtlcrın ıul· .... uoıı 
kül vaziyette bulundugu . li· 
mamalıdır. Daha ihtiyatlı b~akİ 
san, nazi rejiıninin Almaıt) ~buki 

... · b'lirdi J{a prestJJınl sarsa ı · re~· 

Alınaııyanın drijanları bu p ek 
tije büyük ehemmiyet atfelJll 

tedirlcr. • .11,. 
. ..o p.\'. 

Nutkun söyleneccğı gıı ktı• 

l 'f h"k ' met nıcr panın muhte ı u ıı b•k'" 
!erinde yapılan hazırlıklara .• ııo· 

.. "k .... 
lacak olursa, daha bu~·u. ·1ıcr< 
siyon beklenmekteydi. 1~~ .. irı'J 

· .. "t mad• ıç ı kabinesı o gun mu c fra11~1 

halinde bulunuyordu. ıaoll' 
Hariciye Vekili kabine toP ,re 

b 1 k .. c ccıı• 
smda ~ unma ~zer . . j\.lJJl"~· 
den alelacele Parıse gıttı. de b•' 
yaya kom~u olan devletle< Jdıtar 
takını ihtiyati tedbirler 

8 sıııı•• 
. • kk ·ı fr•" Bıı sıyası teya uz ı e ..ııın' 

bir kısım ibtiyatlannı siliıh a••o' 
alınası, İngilterenin, donanı:, ,c 
İskoçya sahillerinde toplaıı;,ıı.ııır•· 
Sovyetlerin de askeri haıı~ tc;it 
Hitler üzerine itidalkaı:. b~tıcıiP 
yapmış olacaktır. Çünktı k•~ıır· 
harlı istemediği mnhak bel 

.. ·n oıı 
Milli sosyalist partısın• tart • 
senelik tarihi, bütün başar• dildi· 
nın kansız ve siliıhsız e!d• e S"pe· 
ğini göstermektedir. Hıtl•~oll•rl• 
!erce evvel ancak kanuni Y.. ,.er• 

d · 5oı iktidarı ele alacağına aır fn• 
mişti. Bu sözünü tu~~şt~~ dO
kılapçı bir siyasi partının . i 0ı· 
rece sarsıntısız iktidara geç•! 

8 
d• 

sont 
dir görülmüştür. Ondan fi<'' 
Almanyanın siliihlanm•~''.ıtJl•'i. 
nehri boyunun askerileşlı~' bU 

"tun Avusturyanın ilhakı, bu edil· 
muvaffakiyetler kansa eld• 

0 
b'' 

. . . 1 . . kıliibtPI •·I' mıştır. Hıt er, nazı ın . ııı<• 
. t" . t b ,,_ ettır ~·•· hıısusıye mı e arus. idd•P v•. 

daima gurur duyar. Ve c d' ııotf 
yük muvaffakiyettir. Şin• ~111sı•• 
ten evvelki imparatorluk k Jı~ 

• ·1ı · atıla<• ı· 

Şehremininde Melekhatun ma
hallesinde Muı,tafa iSminde bir 
amele ile karısı 40 yaşlarında Sı· 
dıka oturmaktadırlar. Karı koca 
sık sık kavga etmekte ve her kav· 
ganın net•cesır de de Mustafu e • 
vindcn çıkıp gıtmekte ve günler
ce ve dönmem<>ktedir. Bundan 
beş altı gün evvel karı koca gene 
kavga etmi~ler ve Mustafa her 
vakit olduğu gil:i evden çıkıp git
miştir. Aradan dört beş gün geç· 
tiği halde Sıdıkanın evden çıkma· 
dığını gören bır.şular kapıya gi
derek seslenmşler, içerden ce · aramaktadır. yasının yaptıgı gı ı, b81ar 

----- sapsız bir adım bütün bıt 
.c=:=:=:=:=:=:=:;;;:;;;:;;;:;;;:;;;:;;;:;;;:;;;:;;;:;;;:;;;:;;;:;;;:;;;:;;;:;;;:;;;:=:;;;::==:=: !arı tehlikeye koyabilir. dri· 

Eminönünde kaç 1 Jki bin ;!ı!:r ~::::~:nı:~:nn;~~;;;. 
amil de Nuremberg nutkU~niP o; 

Bl·na yıktırılacak la""mba fesinde İngiltere bükii•~:~~. ··•';. 
ta Avrupa buhranına ı·& ııt. 

b. tcb 1• ,.. 
yetini tavzih eden ır . ııt • 

97 binadan 23 nün 
isf mlak işi bitti 

Eminönü meydanının evvele~ 

tanzim edilen harita ve pl~n mu· 
cibince açılabilmesi tam doksan 
yedi binanın yıkılmasile kabil O· 

labilecektir. Bunlardan bugüne 
kadar 23 tanesinin istimlak mua
melesi bitmiştir. Bu 23 binadan 
bir(isi yıktırılmış olup dokuzu da 
yıktırılmak üzeredir. 

Daha 
retmesidir. Büyük Harb•~ Jı•''r-

1 dıg• ··ıı bi şartlar altında bnş 9 tcbli~' 
da tutulacak olursa, bıt . 3ıı•'~ 

k dT"" den ta' y"' 

Şehrin muhtelif 
yvrlerine konac~k 

Son bir buçuk yıl içinde şehrin 

muhtelif yerlerine 2000 lamba ta· 

kılmıştL Belediye şehre yeniden 

manası en ı ıgın İ ·[iı dt! f· 
eder. l\taliimdıır ki ngı Jıc&• 

. · -ve 1111 
litikasının istikaıııetıııı ıatt' . 
1 · · · · · d' • · için ° "'' erını ıyı çıznıe ıgı ıaıı .. · 
İngiliz Hariciye Vekili 0 •uW11 

• 111•5 u· Edvard Grey harbın iP ıı1 
. ·ııcr•P ,. 

arasına girmiştir. lngı d•'lcl 
1 

kadderatını idare eden . bUJır•? 
d k• .~ 

lecekti. Ve beliti de, şimdi bulun- 1-------..,.....,,,,.,,.,,...,,.==-= iki bin lamba daha koymak üzere 
damları, 19H yazın ~ or•) . 
andıran bir vaziyet i_çınd•.111 işı~re 
vııziyetine düşmek ıst•1'.1 J<•btP duğu noktaya henüz erişmemiş 

olacaktı. 

Yahud da, kimbilir, ihtimal ki 
aksülamel daha şiddetli olur, bir 

Gültekin: 
- Çok sakin bir otelmiş bura· 

sı, dedi, Mısır'ı arkadaşlarım bu 
otelden bana ~ok bahsetmişlerdi. 

-· İnşallah bl.irada rahat eder· 
siniz, Mahmud Bey! 

- Muhakkvk ... Muhakkak ... 
Gültekın ayni kelimeyi iki de

fa tcknrladı .. ve rıhtıma atlıya

rak Ay tenin ~"inden tuttu. 
Yeni nıü~te~ileri henüz karşı • 

lamamışlardı. 

Ayten kaşl~rını çattı: 

- Çok saygılı otelciler doğru
su. Gelen müşierileri gören bile 
yok. Gültekın kapının yanında

ki zile baslı. 
Kapının iki 

kadar açıkdı. 
kanadı da ardına 

Biraz sonra yaşlı bir garson gö· 
ründü: 

- Otelde rrıt kalacaksınız Sin-
yor? 

Gültekin 
di: 

Fransızca cevab ver-

harb daha evvel patlamış bulu -
nurdu. Halbuki, şimdi, işin yıne 

bir pamuk ipliğine bağlanması Ü· 

midi daha kuvvetli gibidir. 

Evet, lütfen valizlerimi alır ı 
mısınız? 

Garson Ayt~ni selamladı ve va
lizleri iki elile alıp: 

··- Buyw·unuz ... 
Dedi. Otelin küçük, karanlık 

antresine girdıJ,.r. 
Aytenin ruhunu birden boğu· 

cu bir hava sardı. 
- Oh .. Ne kadaı ferah bir otel! 
Diye gülürmedi. 

Ayten hiddetinden dişlerini gı
cırdatıyordu amma .. Gültekine de 
bir şey sezd'< memeğe çalışıyordu. 

Ayten adresini kaydettirirken, 
garsona garib bir sual sordu: 

- Bll otelde kaç oda var? 
Garson manalı bir tavırla ce 

vab \·erdi: 

-- Altmış ~O!'t.. 

- Kaç katlı ... ? 
·- Beş .. 
- Bize l:e~inci katta bir oda 

lazım. 

Nafıa Vekaleti elektrik idaresile 

temasa geçmiştir. Bu husustakı 

müzakereler süratle bitirilecektir. 

·------™ --~-
rek: 

- İkinci katt .. 13 numaralı o
dadan başka boş yerimiz yok Sin

. b•r ,in 
dir. Bınaenaleyh uzun iJlcr' • 
içtimaından sonra, jngd fı1'\ 

t ıtın a ·•• her ne hal ve şar ~. i b;ıdif" 
1
,i 

saya yardım edecegın d'r M • 
·\rl• cJC'" lüzumunu hissetmış e ,,·!i V" .1 

• • """' bl gün sabık Harıcıye ıdtll' ~ . ,ra Jll 
de Times gazetesıııe · (iti~•sı 1• 

yor! 
Gültekin Ci!deklarını 

makalede İngiliz dış po cııdiı'.~e 
büzerek yanlı§ aıılaşılınasındnn :.ı tak4'ııt~ 

tiğini ve bir harlı çıkt'.l b•'' I•'' 
İngilterenin Fransa 1 ı~k•d•~.1,i 
yürüyeceğinin bütün 8 

• dcıdi~'.,. 
ı·ııın ~ • 

ca mailim olması o. ric;,.·e frt' 

ayni rak~mı tekrarladı: 
- 13 !ıamJra ... 
Ayten: 

-- Fransızlar için meş'um bir 
rakar.ıdır amma, ben böyle şey • 
!ere ınanmam ... 

Diye mırıldanriı. 
Gültekın .cısa bir an için tered· 

düt etti .. 
Sonra birden omuzunu silke • 

rek: 

·- Pekala, dedi, buraya kadar 
geldik artık. DC'necek değiliz ya .. 

Garson val'zleri ikinci kata çı· 

karmıştı. 

Gültekın 13 numaralı odayı U· 

bildirmiştir. Edeıı }fa 0 )<1• ~ 
lın . olt11 Ç" 

kiiletinden çeki ış ıiııiP ,il 
.. par ıı' raber, konsörvator ·ui tC • 
"mrcsı l~U 

ehemmiyetli bir zu g ııu ıclr' 
etmektedir. Nuremb;;cn bU ()l'I' 
nun arifesinde neşre ,.1 cdı ıı1t• 

. bükU111 • ti' 
liğ ile lngiltere 1 2• • c• 

ı . e )<arı • ·ı•" Avrupa ınese esın d•tl ı ·w 
ta Çemberlayn tarafııt d•''' 

1 ~l 
b · ad"" dır dilen siyasetten ır tarda .... o• 

. JJ8tır $1"' ., 
rı atmış oluyor: Vcl<iJI of''' 
geçenlerde Hazın~ edil•" 1 (' ' 
tarafından da tey'.di· j'al"'\,.ıı• 
noktai nazarı şu ıd ·. 1111° fi' zaktan gördü: 

- Ne iyi bir 

§1·· 

scles1 ı. oda. Denize kar- koslovakya me ·rcıı•• 

Otel kiıtıbi aefterini tetkik ede· • (Devamı vıır) 

İngiltere bir harbe !:ı,ited•l 
{Devamı G ıncı 

s 



~lülere hürmet 
~ ................ ! ... 

~ezarlıkların ziyaret tarzına ve 
ltıezarlıklar da riayet olunacak hu-
8Usata dair bir talimatmane yapıldı 

Yeni 
Çalışma 
Saati 

tthirdeki bü tün mezarlıkların Parlste. Bugün sabahtan itiba
~I "PerlateJ,, mezarhöı sisteminde ıs. ren tatbik edilmeğc 

lah edilmeleri için bir proje yapıldı başlandı 
lıt, P..ı.diye, maarlıklar hakılnda 
liıı.. ı.limatname yapouıtır. Bu ta· 

tlıame, asri muarlığın açıl • 
'-a;ı, birlikte taıbik me•küne ıı:i· 
"'""•. Bu talimatnamrye göre, 
~ldtlann ziyard zam.anı sa • 

SÜİzdm ak!am gU»ş batm· 
"Yo kadardır. Mnarlıklara araba, 

~bil, biıiklcı, ~nir, e5rk, 
k ,., em~ali nakil ·vasıtaları 

~ ha)'\.·anlar sokulmıyacak.ur. 
>-!larltklardaki ta !arın üstüne O· 

ııı.,,,.k, ta~ları, çiçrklcri, ağaçları 
~ llı•zarl'.k içinde huluna~ di • 
ı.._ Şeylen koparmak, çızmek, 
~, oynamak yasalıır . 

.. -~~lıklara gir•nler ıııiinhasıun 
l.ı ada•n umumiye daireslnde ali
~•r oldukları ölüleri ziyarı e· 

ı,.;.k mezarlıktan çd<tp gıdccek • ... 
~~ türh.i münasebet~iz ahva1c 
·fq)büs edenler, mezarltlclarda, bir 

~' }erinde im;ş gibi vaziyet 
~ •lar, yasak olan ıeyltri yapan
:; 2iyaret zan1anı haricinde me· 

~ lıllarda kalmak istiyenltr hak· 

ti~• •abıt tutulup mahkmrye ve· 
tceklerdir. 
>.y . 

't 111 zamanda, çocukların, her 
~ ttıaksadla olur~a olsun mezar

ti, 
11

ra ginnleri de yasak edilmİş· 
~j Buna riayet etmiyrnlrr de ce

~dırılacaklardır. 

Mazrlıklar talimatnamesinin di

ğer l>ir hususiyeti de dilenciler 
mesele~idir. Bu talimatname tatbik 

me\ikiine eirer girmez biç bir di 

lenci, hiç bir maksad1a mezarlığa 

girmiyccek, mezarlıkların kapısı ö
nündr belkqip mnarlığa ıı:irip çı

kan1an iz'ac etmiyece.k, defin es

nasmd&ki merasimde ve müteaki-
ben para almak fçin meazrlık iç 
\.·e dışı.ad~ bulunamı)acaklardır. 

ı·ine butalimatnameye göre, me

zarlıklarda ıaşı. lahdi olanlar Be· 
lediyedn müsaade almadan mt .. 

zarhk İçinde bunları tamir etti

rrmİ)·t4.:ekler, toadilit yaptıranuya .. 

caJ..lardır. 

f\.fe\.·cud mezarlıkloarın cümleıini.n 

etrafına du\iar çeltirilecekt'r. 

Bu i' mümkün olan sü.r'atle 
yaptırılacak ve bu ameliye tamam

landıktan sonra mrazrlıkl.ara, bu 

mrzarlıldarın bi.iyiıklüklerine göre 

ihti)"ac nisbetinde bekçiler konula

caktır. 

Blltün mezarlıkların içerisi Pa

ri.strki •Perlisez• mezarlığı siste

ıninde modern şekle sokulacak, 

ıslah ve tanzim olunacak.tir. 

Bledi)'e, bUtün bu işleri azami 

üç yılda ikm>l ıdecektir. 

Bu hususta haz ı rlanaı:ı proje ya

kında tatbik rnevkiioe konulacak
tır. 

l.Jgurken 
'tasallut 
etmiş 

, j Bir lngiliz 
Heg'eti 
Geliyor 

llir bu°Çuk sene 
hapse mahkOm 

oldu 
~endi dükkanında yatıp kal -
l'ıır >.festan isıninde bir çocuğa u
~ k,n tasallut eden Mustafa oğ· 
~•dık isminde birinin muha • 
~si dün Ağırcezada bitmiş ve 
' bir sene altı ay hapse mah-

edilmiştir. 

~niyet ~n:.~m mü
~ liinün dünkü zi-
'-ret ve tetkikleri 

lt~tı Sabah trenle Ankaradan 
il :~rnize gelen Şükrü Sökmens;i
~~eden sonra emniyet müdür· 
1~ e giderek bir müddet em
~-ll'lüdürü Salih Kılıç ile gö· 

\ıştür. 

~sın - Biraiği nl· 
'-trtnamesi müza· 

4 kareleri 
~but basın kurumu kongresi 

~ de 13,5 ta kurumun Bey Jğ
a41 merkezinde toplanacak 

~n birliği nizamnamesinin 
eresine devam edecektir. 

Hey'et L o ndra -
İstanbul yolu üze

rinde tetk ikler 
y a pac a k 

Londra - İstanbul asfalt yolunun 
inşasına devam edilmektedir. Be.
çikadan başlıyarak şehrimizde so

na erecek ve 1940 da inşaatı hitam 
bulacak olan bu yola İngilizler bü

yük bir ehemmiyet vermektedir. 

Bu itibarla İngiliz mütehassısla -
rından mürEkkeb bir heyet Bel -

çika • İstanbul arasında yapılmalt
ta olan bu yolu teftişe memur e

dilmiştir. Heyet yirmi gün kadar 
evvel Londradan hareket etrniş, 
tedkikata başlamıştır. Sıra ile yol 

üzerinde uğraşan heyet 6 teşrini
evvelde Edirneye gelecek ve 7 
şetrinievvelde de şehrimize gele
cektir. 

Yeni çöp arabaları 
yapbrıhyor 

Belediye temizlik işleri müdür
lüğü çöp arabalarının ihtiyaca ye

tişecek derecede artırılması için 

yeniden 120 arabanın inşasına ka
rar vermiştir. 

SON TELGRAJ"ın Yuaa: M. Sami KARAYEL 

~I Tarihi tefrikul No. es .. . 
~ l>a,a, Midhat pafayı kuçük bir mec. 
'i meb'usan tecrübesi olan ,urayı 

\ devletin başına geçirdi 
~'-'tlk.i yürd1anna, evler:J1.t İrca 
~~ 1~ı. Osmanlı camiası İ('inde 
~ ~ gitrnişlrrdi. Asılları, ne$ille

~ "'·~ ltıp gitmi,ıi. Y•ln ız, Ahmrd 
· tlled isimleri içinde mirası ru-

~ '1 •d ı. 
~t · .. l A d B ~' tnus üman rnavu , oş .. 

has hiç bir \•akit asıl ve nesiJ.lrrini kay

betmt)'·İp bir mali müıre.rek halinde 

Osmanlı imparatorluğunu benimse .. 

n1iş duruyorlardı. 

Bu anasır; Yeniçeriliğin ilgasından 

sonra yavaş yavaş şahsiyetini kaybe

den dev irme torunların yerini ruttu. 

Hele; Sivastopol ve doksan üç mu

harebelerinden sonra, bunlar, hükU .. 

~t· •kes, Arab &ibi unsurların seç· 

~~en olup ta imparatorluğ1m 
'~I >'esinden tutunuz da, t3 ri - metin her bucağ ına girdi. 

ete kadar yayılmıı olan bu q· Unsuru asliden rical ve memur yok-

Bugünden itibar.en bütün resmi 
daire ve müesseselerle, diğer arn
kodar yerlerde kış mesai saatinin 
tatbikına başlanmıştır. 

Yeni mesai saati evvelce de yaz
dığımız veçhile sabah 9 da baş • 
!ayıp akşam 17 de nihayet bul -
makta ve öğle üstü 12 - 13 arası 
bir saat yemek tatili bulunmakta
dır. - .... _ 
Defterler 
Kalktı 

---
itiraz müddeti 

Uç gündür 
Belediye seçimi için mahalle 

!ere asılan defterler dün gece yer
lerinden kaldırılmıştır. Defterler 
gayet vazih ve muntazam olduğu 
için itiraz edenler pek azdır. İti • 
raz müddeti bugünden itibaren üç 
gündür. 

İtirazların tedkiki ay sonuna 
kadar sürecektir. 

12 sene hepisle 
Netıcelenen bir öfke 

Hammallar kitlbini 
öldüren Yusuf 
mahkum oldu 

Kendisini eski işine almadığı 

için Hasırcılarda hamallar katibi 

Hasanı bıçakla vurup öldüren Yu

suf Karabatağm muhakemesi dün 
ağırceza mahkemesinde bitmiş -
tir. 

Yusuf Karabatak 18 seneye 

mahküın edilmiş fakat katih Ha
sanın katil Yusufu tahkir etmesı 

haiiflrtici sebeb sayılarak cezası 
12 seneye indirilmiştir. Bundan 
başka katil Yusuf maktul Hasa

nın veresesioe de 1000 lira vere
cektir. 

Lise ve orta mekteb· 
lerde havacılık 

dersi 
Kültür Bakanlığı tarafından vi· 

layet kültür müdürlüklerine ya
pılan bir tamimde bu ders yılın

dan itibaren bütün lise ve orta 

mekteblerde havacılık derslerimn 
programlara konulduğunu bildir
miştir. 

Talebede havacılık sevgisini ııe

liştirecek mahiyetteki bu dersler 
hakkında bir de program hazır -

lanmış, tamimle birlikte direk • 
törlüklere gönderilmiştir. 

Dersler şimdilik haftada bir d.,_ 

fa olacak, Türkkuşu brövesini ka
zanan muallimler tarafından ted
ris edilecektir. 

tu ki; oğulla rı da kendileri'gibi d evlet 

umuruna süIUk etmi' bulunsalardı. 

B'..naenaleyh; imparatorluk sarayın' 

dolduran Arnavud ve Çerkes muha -

fızla rın ın Kaflcastan, A rna\iudlulc:tan 

ıelen binlerce tevabii. D evleti Aliyeyi 

en küçük memuriyetinden en bii)'·ük 

memuriyetler ine kadilr iı t iliya baş -
ladL 

Padiıahlar . unsuru asli olan T ürke 

emniyet etmiyordu. Hem, Türklerden 

de adam mı olurdu ? Türk, yalnız eğer 

biçer, askere nazar olarak gidip 
dövüşür, fakrıı sefaletle, Ayşesi

le, çoluğu çoc·ıg:ıe yaşardı. Es•r 
ve köl icli. 

Padişahların muhafızları Ar -
navudlardan, Çe.rkeslerden, ü!u
rükçülerden, Aı·ablardan mürek
keb olm:.sı !~llm geliyordu! 

Bu milletleı ın tevabileri de, 
köy zaptiyesinde.n, aşar mültezi
minden tutun·Jz da veziri azamı
na kadar Y.endilerinden idi. 

Devleti OsmJniyc; Tanzimattan 

Şans meselesi 
lhanbul halkı dün yazdan son

bahara. ıı:ökyüzünün pni gözya~· 

ları arasında geçti. 

İçimizden; çok ıükür, yazın bu

naltıcı sıcağından, birçok ıztlrab

dan kurtulduk derken kar1ımıza 

)'eni bir mesde çıku. Bu me:se .. 

le, meselelikten çıkm ış, tam bir 

dert halini almıştır. Hem de kor
kulu bir dert. 

Her une İstanbul halkının yü

reğini oynatan bu dert, odun ve 

kömür ihtik3rıdır. Mübark neıne· 

)erin fiat listelttindeki k ıym~deri 

havanın rutubetlne bağlı. Yağmur, 

soğuk boy gösterdi mi fiatları 
derhal şi~manlasır. 

Yaz, kış korku içinde yaşıyan 

isıanbula yeni bir mevsim hediye 
etmel.. lizım amma bu da şans 
meselesi. 

BfiRHAN CEVAD 

*Heyeti Vekile dün saat 18 de 
toplanmış, geç vakte kadar mü
zakerede bulunmuştur. 

* Bulgaristan manevraları de
vam etmektedir. Ecnebi ataşemi
literler ve bizim ataşemiliterimiz 
de manevraları takib etmektcdi~. 

* Yugoslavya memlekete Ya
hudi girmesini yasak etmiştir. 

* Fransa hükumeti Selanikte 
Bulgarlarla Balkan antantı ara· 
sında yapılan itilafı tasdik etmi§
tir. * Sınıflarda elliden fazla tale
be bulundurulmıyacaktır. 

'-' Maarif müdürünün Ankara
ya gideceği hal-eri doğru değil -
<'lir. 

* Sult.anaiımedde hafriyat sa
hasındaki t nalardan istimlalı:i i
cab tdenlerin arorak hafriyat ya
pan müesscl?E'IE: tarafından istim
liık edıl~b·lec>ğine hüküınetce 
kar ör vcriim · ştir. 

• Dahiliye Vfkili ve Parti Ge
nel Sekreteri Şükrü Kaya dün 
aksam Partinin İstanbul merke
zine ge'miş \'e Parti işlerile meş
gul olmuştur. 

Bu ar.:da yeni Şehir meclisine 
aza gösteril~cek namzed listeleri
nin de tetkik edildiği anlaşılmak
tadır. 

• Mayıs ;;yından temmuz so
nuna kadar ~ehrimızde yeniden 
103 ev, 59 ~pa;t;man ve 27 dük
kan yapılmı~tır. 

• Gazi J.:öp.iisünün açılıp ka
panma yerine kadarki dubaları 

yeri'le kon~;,-puştur. Dünden iti
baren de Azabkopıda kazıkların 
kakılmalarm& l:aşlanıruştır. 

• Sultanahmertdeki hafriyatı 
yapan Profesör Bakster Londra -
dan haı eket ı·tmiştir Bir kaç gü
ne kadar gelecvk tir. 

-

KALBE 
GiREN 

HIRSIZ 
Senenin en orijinal :om anını j 

·~o ı Tel~~f'd a oku 1·aca ksııı~ 

sonra; büsbütün Babil kulesirıt! 

dönmüştü. Türkten gayri unsur -
!ar harekete rr .mişti. 

Türk unsuru; bütün bu sahte, 
iııkıli'ıbat;.; 'e manasızlıkla,·~ l;i . 
~üne nll idi? 
Hayır; o, ezilen ve yağma edi

len maddi varlığı karşısında ebe
di ve ezeli kuvı·et kaynağı •ıı.n 

manevi 'ar lığını muhafaz1 edı 

yordu. Her ~eyi görüyor ve n:ı
yordu. 

Artık, onu:' padişahına, ·.·~ c~

nfına kat'iyvcn tmniyeti k1l 
mamışlı. 

Köyüne, aşar tahsili için gel -
mış Arnavrıd j,.. "<rmaya bl;, yat 
bakarak gün sayıp bekliyordu. 

" 
SultJn Aziz •1eni binbir fik: -, 

ve ka>aktcrin çarpıştığı bir d"V:f· 
dir. 

İm par· ~oı lu!(un hıristiyan ıe -
baası gcmiağza a:mış istiklal da
vasile ısyaıı dip dururken, Ar -

a -SO.N TELGRAF- 15 EYL()ı... ım 

lktısadi meseleler 
93 7 de iktısadi, 

ticari faaliyetimiz 
Geçen sene, memleket 

iktısadiyatı için 
bir inkişaf yılı olmuştur 

1937 yılında Türkiyenin iktisa
di vaziyeti hakkında mühim bir 
bülten neşredilmiştir. Bu bülten
deki tetkik yazısında, memleke -
tin endüsır;, münakalfıt, dış ti -
carcı, para -,~ k·edi, fiyatlar, dev
le~ varidatı sahalarında son za -
manlarda nusule gelen inkişaf se
yirleri istatistık rakamlara isti -
nad cd:\e.) ek t&svir edilmektedir. 
Bu tetkik.n en ehemmiyetli nok
talarım ~öyle hulasa edebiliriz: 

ENDÜSTRİ VAZİYETİ 
Teşvık oanJyi kanunundan is

tifad~ edrn enC:üstrimizin brüt is
tihsal kıymeti 1932 denberi dai
ır.i bir yiikseliş kaydetmiştir. 

1932 de 137.M"ı .000 lira olan bu 
kıymet, s1Jnraki senelerde sıra -
siyle 154.30G.OOO, 182.793.000, 203 
milyon 52~ ilin H: nihayet 1936 da 1 

237 669.0~0 lira olmuştur. Yerli 
ham madde sarfiyatı 1932 de 60 
ırulyon ii:"adan tedricen yüksele
rek rn:ı6 da 92 milyon lirayı bul
muş\ ur. Ödenen i.ş ticareti de ay
ni müddet z•rfında 3 milyon lira
daP. 5 '11ilyun iiraya çıkmıştır. 

'l'ürkiyrn·n maden istihsal ve 
ihracında da dikkate değer yük
selişler vardır. Krom ihracatı 1936 
da 149.642 tondan 1937 de 198.459 
tone, çinko 17 612 tondan 25.118 
tona çık:ınışt?r. 

E'cğli i«imü,- havzasında istih
sal l?J6 da 2.299.000 tondan 1937 
de ~.~07.0CO tona yükselmiştir. 

Linyit istihsali de artarak 95.817 
tondan 117 in 631 tona çıkmıştır. 
1937 de Türkiye kömür istihlaki 
hir sene cvw•1ine nazaran yüzde 
21 artmı1tır. Şeker istihlakimiz 
1936 da 1935 e nazaran yüzde 17, 
1937 d~ bir yıl öncesine kıyasla 

yüzde 25 artmıştır. Adam başına 
istihliık ettiğimiz şeker 1935 de 
3,H'; 19'.J6 da ~.4; 1937 de 5,4 ki
lodur. 

SÜ:\tER BANK FABRİKALARI 
Fndüstı imizin umumi kalkın -

ma hamlcs; )~inde Sümer Bank 
fabrikalarının vaziyeti bilhassa 
rnemnunıyct \•ericidir. Banka ka
nalından is, ücret ve maaş şek· 
!inde piyasayn dökülen para ye
kunu i~36 da 6,2milyon liradan 
ıg~7 de J.5 milyon liraya çıkmış
tır. B;;nka 'e müesseseleri devle
te vergi olarak 1936 de 3,7 milyon 
lira vermişken, 1937 de yüzde 16 
artışla 4,3 rrıilyon lira ödenmiştir. 
1937 de umum satışlar bir yıl ön
cesine nazaran yüzde 52 artmış
tır. Sci:.iz !'ene· zarfında fabrika
nın piyasa s::ıtL~larında senelik va
sati artıı rıishti yüzde 40 dır. 

Banka"ın ~!indeki pamuklu fab
rika!Jrının 1937 de bir yıl öncesi
ne nazaran ~atışları yüzde 33 art
mıştır. Beykoz kundura fabrika
sının piyasaya satışları bir yıl ön-

navud ve Arab milliyetperverlerı 
de milletle:ini t"hrik için ai~•~n 
alta gizlice çı.·.~ıyorlardı. 

Türk milliyetperverleri duyul
mamış şeydi. i; •. paratorluk h"r&e· 
sin malı Jdı 

Bütün bu )'.o' ere karşı; Alı ve 
Fuad Paşala;ın yaptı ğı, hJr;st, -
yanlara ve diğer anasıra boı. br.1 
adalet ve müsavat tevzii idi. 

Ali Paşa; Mılhat Paşayı Girid 
isyanının tes'cninden sonra; teş

kil ett.ığı Şılrayı Devletin riyase· 
tine geton.ıi. 
Şurayı D€v:eı teşkilatı o za -

manlar içın küçük bir :Meclisi Me· 
busan tecrübesı addolunabilirdi. 

Ali Paşa; M that Paşayı tutu -
yordu. Hüsey;n Avn; Pa~a da Fu
ad Paşanın yadigarı idi. 

Hüseyin Avni Paşayı İstanbul
dan uzaklaştıran Sultan Aziz ol
muştu. 

Avni Pnşayı Valde Sultan h'ç 
seYmezdi. Sar~ylılarla alakası ol-

cesine nazaran ) üzde 57 bir artış 
kaydetmiştir. Sümer Bank fabri
kalarının 19~7 de pamuklu ,ima

latı 4.267 •onclıır ki umum Türki
ye imalatının ~iizde 49 unu teşkil 
etmektedir. 
MÜNAK>\LAT HAREKETLERİ 

?lem!el:c tim:1dc demiryolları 

nakliyatının inkişafı bilhassa dik
kate ş•yan<'ır Nafıa Vekaleti ta
rafından !akib edilen navlun üc
retlcrir.• ucm1atma siyaseti ka
dar lıa!lrrımızın gen:şlemesi de 
bunda m~efsir olmuştur. 1932 -
33 senesi'ıde demıryollarımızda 

64.24~ bai hayyan mkledilmişken 
19:16 - 3i cb 114.786 başa çıkmı§
tır. Eşya ı;akliyatı 1934 de 
1.947.168 tcmclu 1 1937 de 3.109.347 
tona ;ıhını~tır. Yolcu nak:iyatı 

7 144.253 kış:de'l 19 mılyon 309.382 
kış,yı: ;;üksclrnL~tir. 

Do...Jet 'len 11. yolları nakli ya -
tında la~ınan ~·olcu miktarı 1936 
< ı 701.0GU,'937 de 881 135, eşya 

nakliyatı ıq06 da 309.293, 1937 de 
3€9 bOö '< n, J-ayvan nakliyatı 1936 
da 339.711, 1937 de 350.852 aştır. 

1&3fı da ;i\•aret. filomuzun safi to
najı l 16 ?~5 dı. Avrupaya sipa -
riş Pcıiıuııs olan 11 gemi ile bu 
miktar :!JJ.780 tona çıkacaktır. 

DIŞ TİCARET 
1937 :le dı;; ticaretimzi.n umu

mi yekı'ı:ıu hır yıl evelisine na
zaran yiizde 20 bir artışla 210.3 
milyon lır.dan 252.3 milyon lira
ya çıkmıştır. İthalatımız 114,36 
milyon lira, ihracatımız 137,99 
milyon li:adır. 

İhraç NI ifim;z maddelerin be
her kıosunun \•asati ihraç fiyatı 

1936 da 8,6 kunışken 1937 de 10,1 
kuruş crnu;lur. Buna mukabil it
hal etıiğ:ımz maddelerin beher 
kilosunun vas3ti fiyatı 1936 da 17 
kuruşken 1!'37 C<" 18,6 kuruşa çı
knrak cüz'i bır fark göstermiştir. 
1936 da Tür!tiyeye ~·apılan itha
ı:ıtın yüzd~ 45 •ne iştirak etmiş 
olan Almanyanın hissesi 1937 de 
yüıdt ... 42 yr düşmüş, bna muka -
bil Birle~ık clevletlerin hissesi 
yüzde 9,72 ı.len )iizde 15.12 ye, 
İtalyanın ) üzdc 2,19 dan yüzde 
5,32ye, SovyNJerin yüzde 5,44 den 
yüzde 6.20 ye ç•kmıştır. 

Eminönü Halkevi
nln orkestra 

kadrosu 
Eminönü Halkevinden; 
Evimiz orkestrası kadrosunu 

tevsi etmiştir. Muhtelif sazlar içın 
yeni elemanlar alınacaktır. Orkes
tramızda ~alışmak istiyen musiki 
sever arkadaşlarımızın (piyano, 
armanyum, keman, çello, flüt, 
klarnet, tromba) hergün Çağaloğ
lundaki Halkevi bürosuna müra -
caatları rica olunur. 

duğu söyleniyordu. Yanyaya sü
rülmüştü. 

Ali Paşa; Girid isyanında; Fu
ad Paşanın tavsiyesile Hüseyin 
Avniyi vali Ye kumandan olarak 
Giride tayin ettirmişti. Paşanın 

hal ve tavnnı, Girid isyanında 

gösterdiği askeri ve mülki iktiı

darını h•,ğeıımişti. Cidden değer
li bir kumandan idi. 

Girid isyanından sonra; Ali 
Paşa, mülki ve mali teşkilatla 

uğraştı. 

Sultan Azi1; devlet buhrana 
düştükçe ah ve vah eyler, ortalık 
süküııet kcshtdince cümbüşler'!· 

ne başlardı. 

Nitekim, Girid isyanı müdde
tince bocalayan Padişah, c.rtalık 

durulunca, horos. pehlivan, .koç 
dövüşlerine te~,.ar baş1adı. 

Arasıra dJ; gözdelerile fılcm 

yapmağı ıınutmaıdı .• 
T 

AliPaşa; Gırıdde iken, İstaıı - I 

GONÜNEJL· 
ÖRE~~ .. ', 

--~=..;.~·. ---~ ..... 

Yağmurlar 
MAHMUD YESARi 

Yagmurlar başladı. Ha\'alar. }·i

ne açacak, birkaç gün yıne sı -

calc.lar ha trracak amma. artık, 

•son rl,·ed.i• ! .. 

Havaların biraz 

Fakat yağmurların 

mast kötu . 

Krinlenlf'' ·, İ)·İ. 

~üreLJi ) ag . 

Yazın sıcağına, to;ı.una, sokak

ların sıcak gübre koltularına alıc; . 

mıya baı;lamıştlk; şinldi camur~ 

5taja ba~lıyacağtz. 

Soğuğa çare \ar amma, çamu

ra çıre lok. Çunku, çamur. bir 

çeşit değil ki... Geçtiğ m'.% ) erlere 

gore camurun cinsi ~İ-ş ,.·or. 

Yağlı, ,.-aplSkan çamurdan ıutunı!Z 

da, renk renk Sttpinıilere kadar, 

tiirh.isü \·ar. 

Ahmak l!>fotan. bardaktan bo· 

sanırcasına, sicim gibi. nasıl )2· 

ğarsa ,-ağsın, her yagmur, scıkak 

ları çan1ur haline ı-;et.riyor. 

İstanbulda, )·ağmur, dtmtk; c;-a .. 

mur, drmelıi.tir. Altı ay yuttuğu .. 

muz gübre kolulu tozları, alu 
ay da camur halinde a:n:anıyoruz .. 

Yağmur, daha kaç damla )'ağ

dı? Biz"m evin önü, göl oldu. 

Komsular, ellrrinde supurgelcr, bu 

götleri süpUru)'orlar. 

Yazın, tozda O) nılan mahalle 
çocukları ~imdi havuzlarda O) nı

yacaklar. 

Evin önündeki gölcüklere bak

tım da, İstanbula ha,.ranhgım }-i

ne arttı. Çünkü, şdıirden uzaL.

lara giım~ge luzum yok; çunkü, 

ara sokaklar bile yaıın kumsal, 

kı~ın plajı.. 

Birimizin derdi 
Hepimizin derdi 

- · 

Saat ayarları ı::ı rasın
daki fark 

Fatihde oturan okuyucuları

mızdan Bay Aliıeddin bize gön
derdiği bir mektubcla, şehrin 
muhtelif semtlerindeki saatle
rin ayarları arasındakı farklar
dan bahsediyor, ezcümle diyor 
ki: 

·Beyazıd meydanında ikisi 
Üni,·crsitenin dı~ '.kapısı üze -
rinde, birisi de meydanın tam 
ortasında olmak üzere üç saat 
var. Bunların ayarları birbir· 
!erini tutmuyor. Bilhassa mey
dandaki kumbara çerçevesinin 

ortasına düşen saat ıliğcrlerin
den beş veya 10 dakika ya geri, 
ya ileri oluyor.• 

Hatta şu son günlerde baz~n 
da yerinde sayarak, harKın şa
şırmasına sebcb oluyor. 

Şehrin umumi meydanların

daki saatlerin ayar bakımından 
en doğru olması lazımdır. Bır 

çok insanlar bu yüzden vapur 
kaçırabilir, zamanını ziyan ı~

eder. Saatten maks2d :ıama • 
nı doğru tayin etmek olduguna 
göre alakadarların bu ayar i
şine ehemmiyet vermelerini 
diler, dikkat nazarlarını çeke
riz. 

bulda yalnız kalan Fuad Pa§a im· 
paratorluğu tek başına }dareye 
çalışıyordu. 

Valde Sultan; Fuad P<ışanın a
leyhinde idi. Paşayı her giin Sul
tan Azize çeki~:irirdi. 

Fuad Paşa; Ali Paşa gilıı, hem 
ıslahat düşmanı olan ,oftaların 

aleyhinde \•ehem de J on Türklük 
taraftarlarının aleyhinde idi. 

Jon Türkler, Pariste Mustafa 
Fazıl Paşanın emri altında bir 
nevi idarei ınerkeziye teşkil et -
miş bulunuyorlardı. ·Genç Tür
kıye• Cemiyeti Fuad ve Ali Pa
şalarca şa ·anı itiınad görülmü -
yorrlu. Bu ccmiyctın en mecnu
nane icraata te~ebbüs edec<:ği an
laşılıyordu. 

Hatta; hür,;yetpcrcstliği dahi 
daiyi şüphe görülüyordu. Ali, Fu
ad Paşalar, .ınparatorluğu adil 
kanımlarla ıdan· etmek ve lazım 
gden .okh&1ı '·ücude get\rrnckle 
yola koyacaklarına kani idiler. 

(Oevamı var) 
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Son hadiseler arasında Almanya 
Japonya -münasebatı ne halde ? 

- HIKAYj 
BiR AŞKIN HA TIRASi 

Uzak Şarkdaki Japonya'nın Avrupalı Al
manya' ya yardım etmesi imkansızdır! 

Yazan: MAHMUD YESARi 

ÇEKOSLOV AKY A iÇiNDE JAPONYA! 
- İnanır mısınız? Sızi, tam ye

di senedenberı seviyorum. Tam 
yedi senedenberi ... 

- Neye gulümsüyorsunuz? İ . 
nanmıyorsunuz, değil mi? E
vet, kolay inanılır şey değll. Pa
kat hakikat ... 

Almanya ile Japonya ve İtal

ya arasında bir ittifaktan vakit 
vakit bahsedilmektedir. Evvelce Ber· 
lin ilr Tokyo arasında blr anlaşma 

olnıuh merasimle imzalanmıştl. Ge

çen sene de İtalya buna iştirak et· 

ti. Yine merasim ve neşriyat ya· 
pıldı. Fakat Çindelr.i harb o za• 
man daha ilk aylarında •ayılı • 
yordu. Halbuki şimdi seneyi geç. 

ti. Japonya ile Almanya ve İta!. 

ya arasındaki münasebatın sıkı ol
ması dü.siinülürse Al-t'op ... d3. cere· 

}'an eden ve Almanyaya bu kadar 
yakından alakadar bulunduran hi

d s.ata karsl Japonl~ın uzaktan 
k\ltrci kalıp kalmıyacakları çok 
söz götüren bir mesele oln1u,tur. 

Çünkü İtalya, Almanya ve Japon
ya politika aleminde biribirlerine 
yardtm etmek mevkiinde bulunu
yorlar. İtalyanın Çekoslovakya me· 
seJesi.nde aldığı vaı:;yet, Almanya .. 

nın dediklerine tarafdar olmaktı.r. 

böylece muhafaza etmeğ;e 1larar 
vermiştir. Dii,er taraftan Alman. 
yanın da J aponyadan yapamıya. 

cağı bir ıeyi Utemekten çek:11e • 
ceği söyleniyor. Avrupada bu&ün 

tiddetli bir geriİB1ik mevcud İ • 

iten Almanyanın Japonyodan bir 
yardım istiyeceğ' hatıra gelse bile 
velev iti pelı: mahdud bir dere· 
cede ouun böyle bir muzahereti 
istemiyeceği tekrar ediliyor. Al • 
manya, J•ponyadan böyle bir t<Y 
istememiştir, deniyor. Çünkü Al. 
marılar pekiila biliyorlar ki J a • 
ponya ne suretle olursa olsun 

bugünlcü Avrupanın gergin vazi. 
yetinde Almanyaya bir yardım e. 
decek gibi drğildir. Bunu böyle 
bild:kten sonra neden olm ıya

cak bir teklifte bulunmalı? di • 
yorlar. Japonya bugün Çinde çok 
meşguldür. Çin harbi, Japonyanın 
istediği neticeye doğru i,nkişaf et
oıedikçe Japonya, Almanyanın le. 
hine olarak, fakat sadece bita -
rafbğını muhafazadan batka bir 

şey yapamıyacalc:ur. 

Bununla beraber ne Almanya, 

• 

edip gitmektedir. İtalya ile Ja. 
ponya arasındaki münasebata ge. 
lince: illtbaharda Japonyaya i,lti 
İtalyan heyeti gitmişti. Bunların 

biri siyasi, diğeri ilct1Sadi mahi
yette temaslardo bulunocaldardı. 

Bunlar, Japonya ve Mançuko ile 
İtalya arasındaki siyasi ve ilctı. 

udi münasebetleri ltuvetlendiruek• 
lerdi. Bu temasların neticeıi ola

rak İtalya ile Mançuko arasında 

bir ticaret muahed .. i akdedilmiş

tir. İtalyadan Mançukoya ihrtcot 
yapdacalı:tır. Bunun 120,000,000 li-

1.-et kıymet'nde. olacağı söyleniyor. 
Bugünlerde İtalyaya Mançukodan 
da bir heyet geldiğine dair ma· 
lUmat veriliyordu. Bu~c heyet t. 
talyada bir müdet kalarak belli
ı.aılı yerleri göruektir. 

İtalyan gazetelerinin bu vesile 
ile yazdıklartna göre İtalya ile 
Mançuko arasında başlan1aş olan 
münasebat g;tgide inkişaf ederek 
büsbütün kuvvetleneceği gibi ik • 

tısadi bir Bmahiyet alacaktır. İş· 

te yine bu vesile ile söyleniyor 
ki Roma • Tokyo mihveri bilhasn 
iktısadi sahalarda kend 'ni göste. 
rere.k İtalya için Mançuko gibi 

bir pazarın au;lmasına hizmet et· 
melctedir. 

İtalyaya gelen Mançuko heyeti. 
nin reisi, İt al ya ile kendi mem
leketi arasındaki. münasebatının kuv

vetlenmesi lüzumunu söylerken Av
rupa devletleri içisıde Maoçukoyu 
ille defa olarak müatokil olarak 
tanıyan devletin İtalya olduğunu 

da ilive ediyordu. Şimdi Roma 
i~e T olcyo arasında bilhassa ilttı· 

sodi sahaluda yeni bir faaliyet 
göze çarptığı ıu zamanlarda bu 

l>enmı 7 laol ııahlfemb.ı. 

- Yedi rnne evvel, siz çocuk 
sayıl,rdıruz. Elbette hatırlayacak· 
sınız, açık mavi hir esvabınız var
dı, size, öyie yar"şıyordu ki ... 

Hayır, maııalı bakmayınız. 
Her giydiğinız size yaraşır. Yal· 
nız, o mavi esvab, sizi, çok açı .. 
yordu. Onu giydiğiniz zaman, göz· 
leıinizin rengi değişiyor, yüzünüz 
parlıyordu ... 

-· Hayır, ha.ı :r. .. Yine başka 

mınaya aldı~ız . Yüzünüz, gözle
riniz, daima pırıl pırıl... Fakat na
sıl diyeyim?. Hiç! birşey söyle· 
yem:yereğım, çünkü sizin karşı .. 
nızda dilim tutuluyor ... 

- Hayır. Dudak uclle gülmeyi
niz. Hem konuşuyor, hem de di
lım tutuluyor, diyorum. Buna, 
gülümsüyorsunuz, değil mi? Kar· 
nızda, asıl ~Öj emek istedikleri 
mi söynycmiyoıı;m ki... 

- Evet, sıze, çok şeyler s6yle
mek :sliyorum. Kalbimde yeci 
senenın biliktin'ıği hasret acıh· 
rı var. , 

- Haıdısınıı! ~izinle konuş 

mak saadetine erdikten sonr.1 a
cıdan b~!1setmek doğru değ,l. 

Yedi senP., çok acı çekıiır.. 

Sizı görüyordum; fakat yanının 
y3klaşamıyord:ım kı. .. 

Paris müthiş bir hadise karşısında! 

BiR ARAB; ÇOCUKLARINI CÖPLÜK
TE ViŞAMIYA M-AHKtJM--EtMlş ! .. 
1------------,---~·· - --

Zavallı yavrucuklar aylarca, se· 
nelerce hayvan d;bi yaş~orlar
dı. Öteberi çaııyorlar1 karınlarını 
doyuruyorlardı. 

En büyükıeri 1~ en küçükleri 4 
yaşında. Babal•rı var, fakat ha • 
rınacak >erleri yok. Anaları, ay
da 900 frank kazanmakla beraber 
karınları doymuyor ... 

bunan toplarlar, yerler ... 

KARINLARINI . DOYURMAK 
••. İÇİN HIRSIZLIK YAPAN . 

YAVRUCUKLAR .. 

Çocukların büyüğü dört beş 
gün t:vvel bir bisiklet çalıyor. 

ve satmağa tesebbüs ettiği zaman 
yakalanıyor. 

- Kam mı doyurmak için ... 

Diyor. Babası, komiserliğe celb· 
olunuyor: 

a,11· 
-· Neden :ıı; ! Size, bun.u >;,;~ 

tamam. Dır sene sonra. ıdi,dJnıı~ 
lilcıverd bir tuvr.let giyı~or . 91,ı:· 
Göğsünı.izJe. ) sğlıboya ıle ~,ıır· 
mış bır ka) ısı gülü vardı. 
lad:nız :n•~ 

- ...... ırıı1· o 
- Elbette h&tırlıyacak.9 1 ~ ~ıı· 

esvabı giydığiniz zaınan. 0 Y 
zel!eşıyordunı..z ki ... 

- . ... . f'J''~ 
- Sız; dai'Jı& güzelsıniz~ bil 

çocukluktan sıyrılmış t 
genç kız '.mı.ıtur.uz. 

. .Jt• 
"stu•· 

- Evet, -;a1n buğusu u kl'· • 
gül gıbı, çiçek f ibi bir gerıÇ 

- .... 

·- ••• ••• b:r 
BUJIU· - Hayır, J;;yır... . orıll"' 

kompliman olarak söyleırı•Y , 
e gıı 

Aradan )l"re bir sen ıı:~ı· 
mişti. Başınızda beyaz ııe~e~ard•' 
nızda ince beyaz gabardı .1111~ . o •. 
sü vardı. Hıç unutm.aın•. d~şiJ~ 
bilet alırken ddivenlni.ZJ 5ı:J 

alrıı•Ş• 
n:üştünüz. lgilıp ben 
v~rmlşıım. 

ed. orsUl' 
- Niye hayret ıy 

.. ' 
Hıç mi dıkkat etınedınız · 

ıı1'· 

· · · · · .. "zlerıııl" 
Ne yazık! o gun, ll0 urJll·Jr 

sıir:Oe duou ~rınıza rul stl . ..ır." ' ·· ıe ,,, 
tünüz. Sürme ile ruj, gı.ı oit ,,ı· 
zi öyle can .ııcı, çıldırtıcı 
le get·t·;nıştı Jı.l. .• 

Romanın orta Avrupa işlerinde 

tal<ib ettiii;i politikayı •Son Tel. 
gra r. bir ilti &ün evvel oradaki 
Avrupalı muhab'.rlerin yazılarından 

çıkararak anlatmıştı. Bugünkü ba· 
his, Almanyantn istedikleri karşı. 

sında Japon.yanın vaziyetidir. Çi.n
de kaç senedenberi yerleşmiş At. 
man kumandanları vardır. Bunlar 
Çin ordusunun yet~tirilmesi lŞIDl 

iızerlerine alm1$lardı. Fakat Japon
yanın te:~ebbüJÜ ile Almanya hü. 

kômeti bunları geri çağırdı. Al .. 
ınanya.da.n Çine silah yollanıyor

du. Eskiden yapılmış mukavele • 
l~rin hükmU icabınca bu silihlar 
yollar.makta devam ett:. Japonlar 
bundan dolayı silc.i.yette bulundu

lar. Nihayet galiba artık multa. 
veltlerin hülc.mü yerine geldi di· 

ye olacak, Almanyadan, Çine sil. 
liih gönderilmi)·eceği söylendi. Çin 
· Japon harbi basladı başlıyalı Al. 
manra it Japonyanın dostluk mü
nasebatt stkı bir şekle eirerken 
Alm>nyadan Çine silah yollanma· 
sı keyfiyeti Japonların canını pek 
stk&yonlu.. Her ne İie artık silah 

yollanmadığına göre Derlin ile 
Tol.yonun arasındaki dostluk ,im .. 

di pek samimi olduğu tekrar e· 

dit-ltted... Bu samımı dostluk 
nettyr kadradır? Bu suali .sor . 
mak İcab ediyor. Çünkü yeni ge. 
len Avrupa gazetelerinin Tokyo. 
daki muhab:rlerinin vC'rdiği ına

llımat, Japonya ile Almanya ara
sındaki müna.sebat, Avrupada ce
reyan eden vukuat balcKtlından, 

µyanı d Jckat bir halde göster . 
melctedir. 

Şark işlerinden uzak kalmayı, ne 
de Japonya, Avrupa işlerinde büs
bütün seyirci kalarak unutulmayt 
uzun müddet kabul edeceğe ben· 
zem ·yorlar. Tokyodaki Avrupalı 

muhabirlerin yazdığına göre gerek 

Berlin ve gerek Tokyonun mak· 
sadı, iki taraf arasında devaınlı 

bir teşriki mesai teminidir. L3kin 
Almanlar Çinde cereyan eden har
bin nereye varacağın• düşünüyor .. 

lar. 

Babaları, Mlhmed Mayu adlı 

bi!" Arab, zavsUı çocukları terbi· 
y~ etmek içm çöplüğe atmış ve: 

- Terbiye e:mek için! ... Mayanın aıtı çocugu. Merhametsiz baba Mehmed Maya - Hapse alınız yumurcağı, di
yor. Cezasını çeksin!. .. 

',,, 
ı<1neY · • 

Hayır, dı:dak bU le bll'. 

Almanyanın Tokyodaki elçisi Ge. 
neral Ot, iki memleket arasındaki 

dostluğu daha ziyade kuvvetlen· 
direceği söylenen bir elçisi ola
rak tanınmaktadır. Tokyodan ve
rilm mallı.mata göre Alman el. 
çis·, Japon Hariciye Nazır ınua. 

vini Bay Horinoçi ile görüşmü.~, 
fakat bu n1ulikatın arkasından or· 
taya birtakın1 rivayetler çıkmı..şttr. 

Oı•un İr" .. '1 Japon Hariciye Neza. 

reti ı-c~ı.ı surette keyfiyeti i.zah 
etnl("k 1;.izu~:ıunu duymuştur. Bu

na gvre bu mülikat sadece iki 
t~ :a ı ı 1 biribiri.nden malüm:;ıt alma. 
sından ibarettir. Fakat dönen şa

)·:.-ı ... u idi: Alman elçiJi. Japon 
hliklınıetinden •manevi muzaheret• 
İstenıi~, deniyordu. Yahut ta Ja. 
pon Hariciye Nazır muavini, Al
tnan elç'Jine bu muzaheret va . 

dinde bulunmuş. Neşredilen izaha. 
ta göre ise Alman elçisi, Çe .. 
koslovakya meselesine dair malii

mat vennİ.J, Japon devlet adamı 

da Çindeki harbin yeni safhaları. 

n• anlatnıış. 

Japon mehafili, Alman elçitinin 
ziyareti yalnız malümat alıp ver· 
mekten ibaret olduğunu tekrar 

etmekte ısrar gösteriyor. Bunun 
da sebebi şudur: Japonya, bugün. 
kü günde Avrupada olup biten 

~eyler karşısında uzaktan 
yirci kaltnaktan başka 

ppabilecek drgildir. Bu 

b:.r se
bir şey 

vaziyeti 

İtalyanlarla 

nrler oluyor? 

dan •manevi 

Japonların arasında 

Almanların Tokyo· 
muzaheret• ;stecflk-

!erine dai.ı: çıkan rivayetler y uka
rıda anlatıldığı üzue tefsir edi .. 
lere.k bunun mevzubahs olmadığı 

söylcni~·or. Şimdi Berlin - Roma 
mihveri olduğu gibi Bertin · Roma 

Tokyo • mihveri de vardır de
niyordu. Alnlanya ile Japonya a· 
rasınd:ıki münasebat yukarıda an
latıldığı gibi sıkı bir dostlukla 
• fakat Alnıanyaya, Japonyadan bir 
n1uzaheret belc.lenemezl.:e.n - devam 

D.iyor. Bunu gören komşular 

zabıtaya habH veriyorlar. 

BABAL&.fü DEGİL MİYİM 
B:('N? .. 

Zatıla mumırları Arabın, Ed· 
var 'l <YY"" sokağında 288 numa
ralı evine gidince altı çocuğun 

çöplükle taşlar üzerinde yattık

larııı, gö".iyor. Anaları da yanla
rında ... 

·- Kocam bizi dışarı attı, evde 
oturduğuınnzu istemiyor. 

Dt>r,işt.r. Mahmud Mayo, evine 
kaı:;anmı~. Kap!ları kilidlemi5. Ar-

kasına d~ afır taşlar yığmış. Son 
derecede sarhoş ... 

İçeriden bağırıyor: 

Ne ist.yorsunuz? ... İstedi • 
ğiın gıbi haı·eket etmekde serbest 
değil miyim? Çocuklarımı terbi· 
ye etmıye hakkım yak mu? .. 
K"mşufara sorunuz fena bir baba 
mıyım btn? ... 

SARHOŞUN HİDDETİ 
Komşulaı!. .. Birer birer k• 

serlığ~ geliyt'rlar, ifadeler<tıi ve
rıyorlar: 

Mayo, ~vıne her zaman sar-

hoş gelir. ilk evvel karısını döv
miye başlar. Sonra eline ne ge • 
çerse çocu ;.,tarın kafasına fırlatır. 
Zavallı yavrucuklar çil yavrusu 
gıbi kaçışırlar. Dama çıkarlar, ki

remldler üzeıine yatarlar. Baba· 
ları takib eder, taşlamaya baş • 
!ar. Sonra odasına döner, İçer, i· 
çer. Nihayet sızar. .. 

Çocuklar, yavaş yavaş damdan 
inerler. Bir lokma ekmek yemek 

isterler Mayo, derhal yerinden 
fırlar. Ekmekleri ell.ırinden alır, 

çöplüğe a~ar. Zavallı çocuklar, 

Komiser, çocuğu değil, bu mer-

hametsiz babayı tevkifhaneye 
gönderiyor. Arab: 

- Ne haksızlık bu! Kııbahatim 
ne benim! ... 

Diye bağırıyor. Çocuklar cHa-

yır müessesesi» tarafından hima-

ye altına alınmıştır. Anaları da 

Mantcr'deki rahibele•"ln himaye-
slne sığınmıştır. 

Mayo, çocuklarına eza ve cefa 

etmek cür'ile mahkemeye verile
cektir. Acaba C7asını görecek mi? .. 

Siz, giızelliğonizı, tamafl1
1 ba~Jll' 

.. .. ırıle 
m02sinız. Beo:m gozu 
!ısınız. 

ge.~ 

b. se~ .ı· 
- Aradon >ine ır d ~1• ' ı 

b. a aw pı 
mişti. Oı ta : ~~lı ır -~ra~~ 

- ...... 

iki de..,. . ,ır 
pura geldıniz. be eşg·ıı ı!'~ 
dı. Siz, 1nunla f.zla ırı .• ;pir 

s•~ 
ğıldıniz, fakat '1 adaın. 
fazla meş;ıul cluyC)lldU· 

'l J~ 
- . . .. . . orta yaı·,i~ 
- Hakkhınız va.r. ğildi· ) 

adm, sizin küfrünUZ d: ıoel I' 
(DevaoU 1 

- /

,,,_..~-· tı•' 
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bir kadınla evlen! Beş parası seninkinden ıııuafl 
kadınla evlendin mi senin için hayatta ıkd\ıııe~· ~ır 

- Ne yapayım .. ne yapayım?. 
Yoo, 
- Ne yapayım? .. 
da mündemiç öyle ıcli bır uzüntü, öyle hazin bir 

derd yumağı var ki!. Ucu yassı bir cerrah bıçağı i!c 
beyninin içini, göğsünü, ciğerlerini kalbinin kenaı • 
!arını kazısa yine bu derd tükenmez, yine bu iç sılnn· 
tısının sonu gelmez! 

Düşünüyor: Saadet zenginlik midir'. 
Düşünüyor: Saadet sıhhat midir?. 
Düşünüyor: Saadet güzel kadın mıdır?. 
Düşünüyor: Saadet iyi iş sahibi olmak mıdır?.( 
Düşünüyor: Saadet yalnızlık mıdır?. 
Bütün bunların cevabını toptan veriyor: 
- Hayır ... 
Zenginlik değil. İşte kendisi! Para çok. Nimet;n 

altın ve mücevher nazinelerine daha dokunulmadı 

bile .. 
Sıhhat, güzel kadın, iyi iş, yalnızlık ... Bütün bun· 

!arda ayrı ayrı saadetin aslı değil! Sapasağlamdı, Fer
hundenin kocasıydı; muharrir, sanatkar, edib<li; be
kardı. Hepsi sıra ile geldi geçti.. Ne oldu?. Hayatı
nın hangi bir devrinde: 

- Mes'udum! .. 
Dedi? Bekarken mi, Ferhundenin kocasıykcn mi; 

şiir söyler, e.ser yazarken mi?. Hangisinde?. Ne va
kit, nasıl?. 

Hiç .. Değil mi?. 
Sonra, bir saniye durdu ve ... kendı kendine hük

metti: 

Edebi Roman 
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- Hele, zengin bir kadının kocası olmak hepsin
den fena! 

Bu hükmü verirken o kadar emin ve müsterih ki, 
karşısına kendınden daha kuvvetli bir muhatabın 

çıkıp da: 
- Hayır ... 
Diyeceğini zerre kadar aklına getirmiyor .. 
- Ya, zengin bir kadına izdivaç teklif edilır .. 
- Ya, zengin bir kadın izdivaç teklif eder ... 
- Yahud da zengin bir kadın sever veya sevdirir'. 
Diyor, bu tasnifin bir dördüncüsü olamıyacağına 

kani bulunuyor v.e ... her üç şekil için de bir netice
ye varıyor: 

- Zengin olmadan zengin kadınla evlenilemez ... 
Refik için bu hükmün değişmesine imkan yoktur. 

- Zengin bir kadına evlenmek teklif etmedim ... 
Fakat, en zengin bir kadının evlenmek teklifi ka~· 
şısında kaldım. Reddettim. Cıldırasıya sevildim .. 

Yazan: 
Etem izzet BENiCE 

Ve nihayet evlenmiye mecbur edildim. 
Tasniflerim içinde bundan daha parlağı yoktur ... 

Diyor ve soruyor: 
- Halbuki ne oldum? .. Bir esirden, bir oyuncak· 

tan ne farkım var?. Nimetin beni sevdiği kadar, ser
vetine mağrur bir kadının sevgisine mazhar erkek 
yeryiızünde parmakla gösterilecek kadar azdır. Bu
na rağmen deli olmaktan korkuyorum, hergün bir 
hayat ve saadet uzvumun zincire vurulduğunu gci
rüyorum ... Bundan daha üstünü, daha ötesi ne ob· 
cak? .. . 

Ve ... Refik bunun içindir ki, evlenmek çağına gi-
ren gençlerin birdenbire zengin olmak, birdenbire 
rahat etmek için zengin kadın aramalarına şaşıyor: 

- Ne boş hayal? .. 

Diyor ve ilave ediyor: 

- Genç, ya akşam evine götüreceğin bir okka ek
meği gözetliyen; vahud da paran kadar oarası ol.ın 

. . !il u, f9 
akıbet var, bir: Verem olmak .. Ikı: Ze en!· ~''' 

Bunlar şaşmaz. Hangisini tercih ede;:eli bi' 
erkeğın zengin karısı yulara gelmez çı ~s' 
rağa benzer! .. . yrılf11 d J• 

Re[ik zelil duşmemek, ızzetı nefsinden 
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)'ah'' ııı' 
d.. evi ıııı içindır kı, verem olup yalağa uşm · 'fıf b~ 

deli olup tımarhaneye gitmeyi daha ha sr 
tur! Ve... . 1 JlıİtJ'' 1 J' 

Bu çektiği sonsuz ıstırab onun içindır:. 11 8ğ•1n 
havetıne, delice para harcamasına, bır gı.ı 
çıp da herhangi birşey için: .,,1d' 

- Benim... 50fr11' Jı . 
Dememesine rağmen Refik Nimetı~, z;aıın~e ' 

otururken bile öyle mustarib oluyor kı .. · 8ıd•~ı · 
yor kı, Nimet durup dururken çatalına 
meği birdenbire durduracak: tn'''' 

- Yeter artık yediğin bırak onu!.. ek d11 

Diyecek .. zannediyor ki, önündeki ek"1 pcn'"' 

çekecek: . . ,0ruı!l· 
- Yemeği ekmeksiz ye. Ben öyle ıstı~ 

ekmeğimi yemiyor musun?.. . ··r. il~ 
Diyecek! Ya, bunu diyiverirse?.. kar·· olU ~--
0 zaman Refik beynine bir kurşun 5~ ıcııfn 

kurşunu sıkmamak, ölmemek ve .. . h~t. 8 

dının daha birçok parasını yemek ıçın~erler·· ~oı11P 
- Hay .. Hay, hanımefendimiz eır;:1arııal<· , ' 
Demek, hatta, derhal sofradan f 1'. bil 

hanımefendiyi eteklemek lazım! Anca 



Pasaportsuz sey'!!!_at Ela gôzlü yağmur! 
eden maceraperest Sonbahar, ilk hediyesini 

600,000 lngiliz lirası İstanbullulara dün gönderdi •. 
dolandırdıktan sonra.. . . . 

ele verdi !.. lpeklı elbıselerlne doyamadan gardıroba sokan genç Yakayı 
İngiliz masallarına geçm:ş, çocukla. 

't anlatınlan yol k.Hen meshur bir a.,,. 
it: n HO()d varmı.ş. Senelerce dağ -

rdi hükum suren böyle adamlar a

ll1tn~ her memleketin geçmiş sene -
ı.. 

ff:~ar:a~d:;· b;~akr::d:r~~sa:d:b~ 
d.lıuiyor. Fakat Robin Hoodlar ken· 
dilerine faaliyet sahası olarak başka 
)'erler intihab ediyorlar. tıte İngiliz 
&:ııetelerini m~gul eden yeni bir Ro

b tı Hood d.1 Spiro ismindeki yaman 

•~aınd ır. Sp ro cenubi Afrikadan İn
~hereye gelnıis, Londra piyasasında 
ldet._ h3k m kesiln1is bir banker ola

tcl niha)'et işi sahtekiırhğa dökmek 

lbtetile nıahkemeye gelmiştir. Spiro, 
k•nd· · · · ısı ıçın: 

- Ben bu zanıanın Robin Hoodu
hıtn !.. diyerek iftihar edermiş. Mah

kenıede hiç tetiğini bozmadan söyle
llt-rı ~eyleri dinl"yen, kendisine sorulan 

\tylere cevab veren bu Spiroya şöyle 
dt . 

rıı}'or: 

- Ct:nı'.yete karşı harb açmıt olan 
hir kurumun başına gejçmişsiniz. Bü

t1.ı.rı faaliyetiniz son derece dikkadtt 

lt11ib edilmif, dütüııülmüştür. Şimdi 
~un iJcıbetiıü göreceksiniz. 

.__ Fakat ben, ne dul kadınların 
""'••ını çaldım, ne de fakirlere m,. 
ııını. 

-. liski Robin Hood da dullara hür
~'1. •der, fakirlere ocırdı. Spiro da 

;ddiada bulunuyor. Spiro son de
~t natıkalı, serbest söz söyler bir a· 
~ tndır, Sp.ronun avukatı onu m\.ida. 

1• ederken hayatından bahsetıueğe 
d, ı·· . . . 

llıum gOrerek Spirontın kenJısı .. 
tı, .. 

loylemis olduğu esrarı anlatmıştır. 
llQn · A .. ~· a gore Spıro vrııpanın mu-
~tıı merkezlerini gezmiş her yerde 

lıs tarafından ıakib ed '.lmekle l>r • 
~b.r iz;ni kaybetmeğe muvaffak ol. 
ltıt.ı~tur. Yine ifadesince: 

t~:- Ben pasaportsuz olarak gezerim. 
1 Partnak takma sakal ile her iş; gö· 

tl.ı.t . • • 
Utn.Hududlarda trene h·ç l>ın· 

tıı 
'nı. Çünkü pasaport yoklanı.'lSI 

\ıll~dır. Hududlarda daima yüs-ü. 
>tt k lJ t geçmenin kolayını bulurunı. 

1 ç dda tevkif edildim. Meksi · 
•d Ü ~·"· Almanyada, Avusturyada. · 

1tnde ne pasaport, ne de V:.r 
'ıe,;ı 

.,a vardı. Fakat her defasında 

·~ k 1 endiıni kurtarabildim. Bir 
.. , d h ı..ı. e ka:ın1 İsviçrede asta 

"'· l 1 t r.giltereden tayyareye at ıyıı--
•l. d .. K 
~ . ogru oraya gıtt.m . arun, 

"
1tn ınaceralarunı bilmez. 

tıllli~k·tnler, ~arımul kan.ser olduğu· 
ı. '0Ylüyorlardı. tk:, aydan fazla ya
~ ~laı., dediler. Londraya döndün1. 

~ t.tiag1n1a gelen fısıltılara göre Lon· 
.. d 

t. a ha'i1n1a bir şeyler gelece-
'1'" • 

ıı. 1 hi!.~divordum. Ne yapacağı-
"' . ı., dü,,Ünuyordum. Bekledim. E· 
'i kaçsaydıın, hasta karım hiç 

"'·· ' "a beni dusi.ınerek hayatının 
t,k a)'larında rahatsız olmazdı. 

,. 't laçmak, bütün kabahati Ü· 

u. 'lt'ıt alara"- itiraf etnu~k demek 
"'· IC ~ . açrnak, kac111amak arastnda 

"-.flJ.t\urken n·hayet kaçmayı mu· 
1~ .. C b' d t tilj K:ordUm. e ım e 150 n .. 

~bt lirası vardı. Tiyatroda idim. 

lr:<':s b~ni takib ediyordu. Ben o 

~.,d hır gemiye aılıyarak lngil
' en uzaklasacak, Avrupa kıt-• . it; Cttın ·, olacaktım. Karıma bir 

bild' 
)tıt •rıniyecektim. Fakat polis ti-

~~~>'u Çevirmı~ti. Ben oradan çı-
' ~1 '11. Çok memnun olduğum 

%et varaa, o da karımın bu J 

işlerden haberi olmay~ıdı.r. Ev • 

velce lngiltereden çıkmış "ken tek

rar neden geldim? Çünku dokuz 

yaşındaki oğlumu İngilterede bı. 

rakmı,tım. Bir gaz gemisine gi~ 

rerek bir kış gecesi İngiltereye 

döndüm. Danimarkada idim. Ora

da duydum ki, İngilıerede oğlum i -
çin yerleştirdiğim paralara vazıyed 

edilmiş diye. Oğlumun parasına 

dokunulmasın diye İngiltereye dön

düm. Bir de o zaman şöyle dü

şünmıiştüm: Çocuğumu İngilterede 

hlrakarak kend'm haricde rahat 

ve emin olarak yaşasan1 bile be-
nim oğlum olduğu için çocu-

ğum, herkesin nazarında lekeli 
görülecekti. En iyisi, dedim, İn

giltereye dönerim. Beni yakala -
dıkları zaınan kend.mi müdafaa 

ederim. Mahküm bile olsam bu

nu bitirdikten sonra çıkarım. Ço

cuğuma hi~bir leke gelmez. Ço
cuğ:um şimdi başka bir isim al
tında olarak bir mektebe yer • 

leştirilmtş, orada bulunuyor. 

Spiro, tiyatroya, musikiye çok me

raklı olduğu ıçın o aktam da 
Londrada yakalandığı tiyatroda sah
neye çtkmış, oyuna iştirak etmiş, al .. 

kışlanmıştır. Fakat kimse onun za
bıtaca aranan Spiro oldujiunu bil
miyordu. Sahte hisse senedleri ve 

saire GÜrerek oradan oraya dola

şan Spiro yakalandtğı zaman ken

disinin olsa olsa ancak dört sene 

hapse mahkôm edileceğini, bunun 

da naııl olsa geçeceğini düşünü

yor, ve töyle diyormuş: 

- Hapishant;, nastl olmas101 is
terseniz öyle olan bir yerdir. Bir 

kere üzerinize kapı kapandı mı, 

içinizde izzeti nefsinizin parçalan

dığını duyarsınız. Herlteste bu iz
zeti nefis vardır. Fakat ben bu. 
na tahammül edemiyeceğim. Ora

dan çıktıktan sonra kendi kendi. 
me bir sevrvet temin edeceğim. 
Oğlum da daha büyüyecektir. Fa· 
kat namuslu olarak iş hayatına 
girmiş olacaktır. 

Spironun birkaç tane evı, bir 

tayyaresi, b:r de yau varmış. 

Kendisi Cenubi Afrikada doğmus
tur. Babasının yanında işe başla

mış, borsada çalışmıştır: 

- Asla, diyor, çalışmaktan, yo. 
rulınaktan korkmam. Oradan ka. 
çarken girdiği gemilerde en ağır 
işlere katlanmı.ştun. Bir kere Nor~ 
veçte zengin bir ltankere rastladım. 

Büyük olduğu nisbette meşru 
bir İt gösterdim. Alakadar oldu. 
Bu işe 80.000 İngiliz lirası ko

yacaktt. Her şey kararlafttrılmtŞh. 
İş de son derece meşru bir ~ti. 
Fakat bu iş duyuldu. Londra pi
yasasında biri. beni polise haber 

vermiş. Norveçte olduğumu söy
lemiş, 1ı altüs oldu. 

Spirodan dinlenn1İ!} olan şeyler 
den işte bunlar öğreniliyor. Spi. 

ronun daha baska arkadasları var. 

dır ki yalnız biri müstesna olmak 

üzere hepsi hap ".shanede bulunu

yorlar. Bunlardan Graham İsmin
de biri Amerika hükürnetinin ta

lebi Üzerine Aınerikaya yollann1ış, 
orada mahkUn1 olmustur. Spiro, 

eski bir firmayı alarak iışletmeğe 
başlanuş, 500 kişi. toplıyarak on

ları buna his,edar etıniştir. On. 
lar yalntZ bu firmanın eski bir 

isi m olduğuna itimad ederek pa

ralarını Sp"roya vermişlerdir. Fa. 

kat sonradan bu firmanın artık 
mevcudiyeti kalmadığı cihetle Spi. 

ro başka adlar takmış, kendi is. 
mini de türlü türlü değiştirmiş
tir. 

Müşteri tutarken daima meşru 

işlerden bahsederek onlara meıru 
tekliflerde bulunan Spiro birtakım 

İtibarı olmıyan, para etmiyen his

se senedleri bularak ınüşterilerine 

satar, işin içyüzünü bilmiyenler de 

paralarını böyle şeylere yatırırlar, 
Sp:~oya verirlerdi. Fakat Spiro . 
nun müşterilerini İş ilenınide ne 

olup bittiğini bilmiyen adamlar 
zanetmemeli. Bilikis onun kan • 

dırdığı kimseler arasında pek çok-

(Devamı 7 lııcl sahif~ruizde) 

bayanlara, kara gözlüklerini ucuza elden çıkaran 
, delikanlılara acımıyalım mı? 

Yazan: MURAT KAYAHAN 

Daha dün ~.kiıyet ettiğimiz sı
cakları, kimim zin paslı burguya, 
kimimizin kördestereye benzetti
ğimiz sıcak, l:uğulu ağustos gün
lerini daha ılk yağmurda arama
ğa başladık. 

Arkadaşım Mahmud Yesari kar
şunda, güzün ilk serinliğinden da· 
ha ilk günde şikayet ediyor. 

- Nerede, diyor, güzelim sı -
caklar .. Razıyım, terliye ted'tye 
çalışmağa.. Sısli ve puslu ıslak 
havalar insanı sade ıslatmakla 

kalmıyor, ruhunu da karartıyor 

il.de ta ... 
Sonra, muğber bakışlarını bu

lutlar gökte dolaştırırken ilave 
ediyor: 

- Busene soğuklar da erken 
başlıyacak gibi geliyor, bana ... 

Halbuki daha karakışa girme
ğe aylar \•ar ... 

~: 

Akşam ... Dairelerin paydos sa
ati .. Memurlar, işçiler yollara dö-

külır.iiş, !stanouı semtinden bil
hassa köprüye doğru akın eden 
bir insan seli var. Yağmurun al
tında başlar Pğık, omuzlar düşük 
ilerliyorlar .. Eminönü meydanın
daki tramvay ourağı dehşetli ka
labalık.. Birbiri ardına katarla -
nan tramvaylardaki ndiham gö
ze çarpıyor. 
Yağmur, iş beşındaki herkesi 

gali! avladı. t:aoahleyin, henüz 
bakan, gür.eşin altında yazlık kı
yafetlerile 1airelerine gelen me
murlar, :şlerinin başına giden 
halk öğleye doğru başlayıp da bir 
türlü dinmiyen yağmurun a:oilzli- . 
ğine uğradılar. Herkeste parde -
siisiizlüğün acı tezahürleri göze 
çarpıyor. 

Şık bir Bayan, sırsıklam tuva
letınin altında vapur iskelesine 
doğru gidıyor .. Kış yağmuru gibi 
soğuk ve sürekli yağmur onu da 
büzmüş .. Öyle ki, insan bir ısla -
nışla mahi'yetini kaybeden şıklı-

ğın önünde •ıpkı yaldızları bo
zulan, sırı c ökülen bir aynanın 

zavallılığını )löcür gibi oluyor. 
DerPek, yağll'ur, arkadaşım Ye

sarinın dediğı gibı sade insanı ıs
latmakla, ! uh~nu karartmakla 
kalmıyor, bazı güzellıklerın, bil
hassa göz sllsü sayılan şirın go
rünuşlerın de kanına girıyor Tıp
kı muzib, haşarı bir çocuk eli 
gibi .. . 

* 
Ökçe lastiklerinin ayakkabı ko· 

rumasınd& büyü!<- faidesı var .. Bu, 
inkar ed;lmez .. Yalnız bir nokta 
var ki bunu da dün öğrendim. 

Köprünün ı>lak kaldırımında 

hızlı adımıarl~ yürüyen, Tanrı 

bilir vapura yetişmeğe çabala -
yan genç irısi bir delikanlı, to
puklarına .rnvv~ tle basa basa i
lerlıyor ... 

Kuru havada lastik ökçenin 
yaylanması, yumuşak ve yaylı 
bir ahenkle ~ <lrümenin zevki ta
mamdır. Bun3 alışık genç, ihti -
yatsızcı aynı şı>kilde yuruyor. 
Köprünün erta :verine gelince ko
ca adam, devrılrn iri bir ağaç gi
bi sırt üstü yere yuvarlandı. Ya
nında yürüyenler koşuştular. O, 
hemen yerinden fırladı. Ayak üs
tü durdu, •yRğını kaldırdı. To -
puğundaki tastiğe baktı, biddetle 
söylendı: 

- Allah kalırrtsin ... Beni ke
paze etti ... 

Hele biraz eskimiş, silinmiş liis

tiklerin ıslak hldırımlarda kı -
zaktan farksız cluyor .. Eğer sizin 
ökçenizde laslik varsa yağışlı ha
valarda ihtıyatlı bulunun ... 

Bir Fransız muharririne göre:PRAG POLiSi 
-

Prağ'da 800 fahişe var, umumha-
ne açmak yasak 

Zabıtai ahlakiye, fahişeleri yakalayınca ne yapıyor?. 

l'ariste çıkan Fransızca 

• Detektif• ınecmuası ınu
harriri yazıyor: 

Prag Polis ıniıdüriyeti, şehrin 

merkezinde ve büyük bir bin.
dadır. 

Memurfardan tırinin deliıletile 

bu koca binayı taştan başa gez -
dim. Nasıl çaiı~ıldığını gördüm. 
Bütün dosyaları, fişleri gösterdi
ler. 

İlk evvel, parmak izleri ve fo
toğraf alınan daireye girdim. Mt.<
hafazasında iki erkek ve iki ka
dın vardı. "ı."cnı yakalanmışlar. 

Cürümleri: E !bise çalmak, dolan
ıhncılık ... K1d•nlardan birisi, sev
gilisinin yüz:ıne zaçyağı dökmüş ... 
Parmak izlerini aldılar. Ellerini 
kaldırıyorlar, parmaklarını birer 

birf'r tampl'na wnra da bir ka
ğıda basıyorlar. Bu ameliyat on 

defa tekrar <JlUnuyor. Her parma
ğın ayrı ay!'l, sonra, sağ ve sol e
lin dört ;cıarmağının izi birden a
lıyorlar. Scn·is ~efi bunların ke
narlarına bırer ı5aret koyuyor. 
Diğer bir salonda elektrik ziya

sı altında fol 1ğrafları alınıyor. 

K&rşıdan, yandan... Daha sonra 
boyları ölçülüyor. Birer numara 
kcmıyor. C' .nayet masasında 

250.0,JO fiş var. 
Fişler, diğeı hir salonda sırala

nıyor Yankcsıcilere, hırsızlara, 

dolandı:ıcılara, katillere, siyasi 
mücrimlere ait olanlar ayrı ayrı 
yer!ere konuyor. Beynelmilel bır
sızlarm, oanılerın fişleri de husu
si bir doJ,bda muhafaza olunu -
yor. 

Ç€k, posta iıavalelerıı sahte pa
saport ~ apan ı;rın yazıları da var 

Hepsi bu ku<hı rteğil. Çalınan 

eşyalar, bi,,:klct.eı, kürklerle do
lu bır salon. Bu sa:onda neler yok: 
elmas gerd•nlıklar, küpeler, al -
tın bilezi!Uer, p;;ra çlilltaları, ya
zı makineleri, ilb ... En aşağı elli 
bin ı:arça eşya var. 

ZABITAİ AHLAKiYE 
Dar ·-·e dik biı mcrdıvenden yu

karı çıktık . Zaoıtai ahlıikıye da
iresı Her yı. ı ele olduğu gibi Prag
da da fuhuş prk ilerlemııı. Zabıta 
mllcadeleye rr.ı>cbur kalını; .. 

1921 de n"şro!unan bir Kanun
la fuht•< nı~nolunmuştur. Pragda 
umumi ev yoktur. Buna rağmen 
şehirde 800 fahı~e vardır. Zabı
taı ab;iıkiyc n . c· murları her sene 
aşağı y ... :-.ır. oOO kadını tevkıf e
der. Şu hesaba göre on sekız ay
da i:ıut.ln k .. r.,nlar tevkif ve İ1•
pis olunuy~r.o •. Ilk yakalanışta 

bir gün h•pıs cezası verilır. Bu ce
za gıtı ı kçc ortaı. on dört gllne ka
dac c;:kar. E~Pı kı.dın yabancı bır 
devlet tebaas:ndan ise sekizincı 
defa yakalanınca hudut harici e
dılır. 

İşte Pragrt l bulunan fahışelerın 
fotoF,:-ı;!l;;rı: Romanyalı, Macar, 
Rus, Çek t"ad•nlar ... 

Foloğraflar y&ş< göre sıralan -
mış: i5 den ~l e, 21 den 25 e ka
dar. 60 yaşı'ld" 9lanlar bıle var. 

Bu kadıniarın nısfı, muayeneye 
tcibi olma·iıkıarı i~in, hastadırlar. 
Bunlara temas edip hastalık alan 

erkekler zalı • ta[ ahliikıye dairesi
ne gelirler, fotoğraflara bakarlar, 
h1Stalığı ald•!rı kadını tayin eder-

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

.S -SON TJl:LG&Ar- 111 EYLOL ıtSI 

Modellik gapan 

Gene kızlar nasıl 
t 

tuzağa düşürülüyorlar 

Umumhaneye satılan genç bir 
kızın başına gelenler •. 

-- D~nıek A.nı, sen de işsizsın• 
- Havır •amamile degı· 1. • Şöy-. . 

le böyle hocalıyorum. Arasıra ça
lışıyorum Aın.na devamlı değil... 
Ne yaparsın ... Model olmak ko -
!ay mı? ... Fakat bugün bir mek
tup •ldım. Oku bak .. 

•Matmazel, bu kaç model arı
yorum . Yarın .aat 22 de ...... so
k•ğında 38 numaraya gelmenizı 

rıca ederım. M. Jan dıye soru
nuz. » 

Gittım . Eır fvtoğrafçı çıplak 

kartlar ı ç :n model arıyor, fena da 
para vermıyor. Bt n yaınız değilr 
d ım. Bir kaç !«ı daha vardı. Fo
toğrafç ı vllcud ı cr. ni ölçüyor, kal
çalar1na, baldıı ! arına bakıyordu. 
Benımle b.,,-ahtr ık . kız daha an
gaje edildi. Bı:rlardan birısı : 

- · Dün gece, diyordu . Yeraltı 

şimendıfeı i · ıd~n çıkarken bırısi 

peşıme takıldı. Artist olduğunu, 

evinde htr saat modelhk yapmı
ya razı olursam 100 frank verece
ğinı r.0y~ü3crriu. 

Öteki atıldı: 
- Şiıphesiz ~alancı bir res -

sam Te.<lif ,;! tiği paranın çok -
luğuna )akıl1 1 ~& ••• 

- ilen de s«aın gibi düşündüm. 
Bir ;essamın bu kadar par;ı 

veremiyeceğı muhakkaktı. O te
redcüdüınü görünce ıliive etti: 

- Matmazel, tereddüdt etme
v ' n!z. Ben, daima modelleriıne 

bu kadar para veririm. Arzu ?· 

derseniz şimdiden takdim ede -
yım. Yalnız gelıeceğinize söz ve
riniz .. 

Bu sözlerı stylerken büsbütün 
yanıma yakhşl ı Koluma girmek 
istedi. Tabıi ınak>adını anladım, 

cevab vermed0 n yoluma devam 
ettim .. 

Genç kıı.ıp. hakkı var. Hakıki 

ressamlar, ıesme çalışanlar mo -
dellerine pek az para verirler . 
Bu da uzun miıddet devam etmez. 
Çünkü bir iki pozdan sonra res-

samla modeli "rasınaa arkadaş

lık, sonra samimi bir dostluk baş
lar. Ve nihayet sevişirler, hayat · 
!arını oirleşt;rn leı, artık para 
mevzuu bahoolmaz. 

Fakat bu rnvaUıların çoğu biT 
takım in>afs:z l<-imselerin eline 
düşer. Bunı:ırın elinde oyuncak 
olur. Fuhşe •ürül<-lenir. 

• 
Alin arkadaıma: 
- Masamızın önünden geçen 

şu res>amı gö•dül". mü? ... Şüphe
siz bır model a'!yor. Çok nazik, 
çok ter!ıiyeli oir adamdır. iyi de 
para verir. Fakat çok tuhaf bir 

h•lı vaı. İnsanı korkutur. 
Bu genci : k: seneden beri tanı 

rını. Koltuğunun altında daım. 

bır tomar kağıd t14ır. Tomarın i· 
çınde fır,alar vardır. Görenleı 

kendisini re~~am zanneder. Mo
dellerıni sarışın ve tombul krz -
!ar arasıı;dan srçer. Atölyesi _ga
yet şıktır. li'akat sehpaların üze
rinde ne bir ıes:m taslağı, ne de 
bitmiş bır tablo görülür. Küçük 
bır masa, :izer!nde bir şi~ Porto 
şarabı, b,3kJviler ve pastalar .. 
Atölyeye g:rcFr, iz mi, büyük bir 
nezaketle: 

- Elbiselec .• ı.zi çıkarınız, şu 

dıvana uzanınız, çehrenizı de du~ 
vara doğru ~e' .riniz. Siz, de -
diklerinı yaptı~•z mı, boya kutu
sunu açat, tırçaıarını alır, seh -
panın ününe ~eçer. Model, ress•
mın çalıştığına hikmeder. Hal -

bukı onun bir çızgi bile çizdıği 

yoktur. Yalnız seyreder. 4w o 
kadar. Saat tamam oldu mu, bo
)'d kı.;tusunu kapadığını, sebpa
nın üzerrnı C"' I tiığünü görürsü -
nüz. Bu adamın merakı, güzel kız· 
!arın vucudleı inı :;eyretmektir . 
Başka bır şey cleğıl Resimle, res
samlıkla aiLi<atı yoktur 

- Madoyu şupbesız tanırsın. 

Hanı şu ıki ı;eııc evvel Brezilyalı 
zengin kahve lliccari!e evlenmek 
içın modell.kten vazgeçen gllzel 
kız .. Kend.ındeıı hiç bir haber a
lamadık Çok ı.rvimlı, çok cana 
yakın bır kızdı. He oldu acaba' 

Madonun hayatı ve akıbeti pe'< 
meraklı bir !·omana zemin olaca.< 
derecede maceralarla doludur. 
~akle değer. 

Bu kızcağız, Monparnas"da bir 
aile nezdınde Pızmetçi idi. ile -
nüz yirmı y~~lnrında vardı. J~te 

bu sırada Go:nn'le tanıştı. Bıı de· 
likanlı, Brezilyalı zengm bir kab
ve tüccarının oğlu olduğunu, Pa
rise resim !ab~ilıne geldiğini soy 
ledı ve kızı ikna etti. Halbukı 

maksadı başka •di. Saf kızın gü
zellığinden istifede etmek isti · 
yordu. Bir kaç ay beraber yaşa 
dılar. So:ıra Brezilyaya gidip ev 
lcnmek i~in ispanya hududum 
geçtiler, Barsel0na geldiler. Go 
mez der~.al moksadını açığa vur 
du: 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 
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Sarkıntılık etmenin 1 Ga/atada 
cezası 

Davudpaşada oturan Mustafa iki genci 
oğlu Aziz kendınj bilmiyecek de-

recede s.;ırhoş bir halde Yenikapı- Yaraladılar 
da Sa.'lciıkburn.ında Çakır Meh -
medin gazinosünda ötekine beri- f 
kine sarkm•uık ederkep yakala-
narak Adliyeye verilmi,tir. ) 

ü,kudarda otııran Rahmi oğlu 
İzzet Galatada bir kadın yüzün
den çıkan kavga neticesinde Sa -
manto ile Panayot isminde iki 
genci sustalı çakı ile muhtelif ycr
lerind~n yaralamıştır. 

Taşla ba,ından 
yar al~ dılar 

Kızıltoprakta oturan Şevket, Parameselesinden aı kr-
Ali, Abdullah ve Halil İbrah im 1 b k J d 
isminde dört iafadar bir para mc- daşını ıça a 1 
selesinden çıkm kaYga neticesiıı- Arab cam11Dde eski Balıkhane 
de sebzecı Osman oğlu Me'l.medi sokağında oturan Mehmed oğlu 
taşla lıaşmJ~n yaralamışlardır. l\Iehmed iı;minde bıri bir para 

Kış yaJ<laşbğı için meeslesindcn çıkan ka,·ga neti -
ces:mde ayni yerde oturan Sali!ı 

palt0 çalmış isn de biirni bıçakla boynundan 
Taksimde Sazlıderede oturan yaralamıştır. 

sabıkalı Osman oğlu Hakkı seb
ze halınde Alı cğı;ı Ahmedın pal
tosunu çJlarak kaçarken suç üs
tünde yakalanmıştır. 

yangın 

Tarbbaşı r<.d1eoinde Sadık Gü
müş isı:ruaıle tdnc ait benzin de
posundan yangın çıkmış 500 ki
lo kadar brnzin yandığı halde sön
diırülmüştür. 'Yapılan tahkikat 
neticesinde yangının yemek ısıt

rr.ak iızcre ynk:lan lambadan çık
tığı anlaşılrnr:ı•ır. 

Cereyana kapıldı 
İsmail isminde bir arabacının 

tek atlı arabasile Balattan geçer
ken kopup üstüne düşen elektrik 
cereyanına kapılarak beygir bir 
anda kömür haline gelerek öl -
müştür. Arabacıya birşey olma
mıştır. 

Tel kaptu, tren 
hattına düştü 

Kadıköy Hasanpaşa mahallesi 
Acıbadem caddesınde oturan Os
manın 10 yaşındaki oğlu Mürsel 
birınden kiraladığı bisikletle A
cıbadcm caddesinden geçerken 
köprünün bir tarafındaki tele çarp 
mış \"e telin kopmasile köprüdeıı 
tren hattı üzerine düşerek bir 
kolu ve bacağı kırılmış, nümune 
hastanesine kaldırılarak tedad 
altına alınmıştır. 

Dipl0masız dişçi 
Büyükadada Kaptannuri soka

ğında 14 numarada oturan djşçi 
Karabetin yanında kalga Agob 
oğlu Aram diplomasız ctiş yapar
ken suçüstünde yakalanarak mah
kemeye \'erilmiştir. 

lngiltere Çokoslovak
ya' yı feda mı ediyor 

(1 inci sahifeden de,·am) 
a~ılacağı bazı mehafilde söylen
mektedir. Ancak •alahiyettar si
yasi nıahfeller bu §3yialar hak ·· 
kında derin bir ketumiyet muha· 
faza e~ !emekte \·e cümlesi için 
heniiz mev imsiz tabiTi kullanıl-

maktadır. 

HARB BİRAZ OLSUN 
GERİ KALDI 

L ondra 15 (Hususi)- Te -
re~~uh eden haberlt•rc ;:ii
re, Hitler bugün Berlin(I" 

kabine ile askeri kumandanları 

bir içtimaa davet etmilti. Gayd 
mahrem olan bu toplantıda Çe · 
koslo,·akyada ahrnliıı \'ehaınct 

ke!!.bctn1esi üz.crjnc Alınan~·anın 

fiilen miidahalede buhmmaıının 

şekilleri hakkında ıniihiın mu -
karrerat ittihaz edilecekti. 

Fakat Çemberla)·nın zamanın· 
da müdahalesi ,.e Hiılerle görüş
mek i teme•i Avrupalı ~imdilik 

muhakkak bir uçurumdan kar -
tarmıştır. Anuk bu miilakatın 
muhtemel bir harbi tamam ile beı · 
taraf etmese bile bir müdllrt için 
geri bıraktığı m11ha.kkaktır. 

L 
~üı.AKAT Cç Gt .. 

SÜRECEK 
ondra 15 (A.A.)- Çember· 
lay n ile H itlrr arasında ilk 
mülakat bugün llerchtes · 

İstanbul Vali ve bele-
di) e riya<;etinden: 
İstanbul Umumi Meclisi 19/ 9/ 

938 tarahiı.c raslıyan Paıartes: 

günü aşağıda yazılı üç maddenin 
müzakeresi için !evkaliide olarak 
bir günlük toplantı ;apması te -
karnır ettöğ:nden sayın azanın o 
gıırt saat 14 de M<'clis salonunu 
teşı-iflcri rica olumrr. 

RUZ. "AME 
1- B,.kdı <' Kanununun 38 inci 

maddt>Sx mucibince intihab rey 
alm:ı günlerinin tayini hakkında 
teklif. 

2- istımliik işleri için b;r büro 
teşkiline dair teklif. 

3- Bütçe karam~mesinr. imar 
planı dolavısıle ılavt>i icab eden 
fıkraya daır teldıf. (6476) 

1 
gadende saat 16 da )'apılacaktır. 

Göri.i~m~lere cun1a günii devam 
edileuklir. Çemberlayn, eumar
tesi günii Londraya dönecektir. 

Çemberlayn, Paris ile görüş -
tükt•n sonra bu kararı ,·ermiştir. 

Çemberlaynin hareketi burada 
bir bomba tesiri bıraknuştır. Bn 
haber siye>i mahfellere sür'atle 
)·avılarak bül·iik bir hel·ecan hu
sule getirmiştir. Sureti un1umi -
yede herkes sulh dnasını müdıı· 
faa etmeğe giden Çemberlaynın 
blı cesurane hareketini tas,·ib et
mektedir. Londrada bu teşebbü -
sün harbe n1ini o1acağı kanaati 
hakimdir. 

FRANSIZ GAZETELERİ VE 
ÇEl\IBERLAYNİN Sh"YAHATİ 
Parıs 15 (A.A.)- Paris gazetc-

l<'finin ekserısi, Ç<'mberlaynin Sc· 
yahatim çok büyük ümidl"r u -
yandıracak mahiyette addetmek
tedir. Gazeteler, İngiliz devlet "1· 

damının §CCaatını ehemmiyetle 
kaydetmekte ve onun aziınkirh
ğına itimad bcvan eylemektedir. 

KABİSELER TOPLANTI 
HALİS DE 

Londra 15 (Hususi) - Bütün 
kabineler içtima halinde olup va-
zıyeti t€tkik etmektedirler. 1 

Fransız B~vekili istişarelerde 

bulunmakta olup meclis reisi Her-

1 
yö de Cenevrt'de muhtelif dev -
ktlerın mümessillerile göriışmü~
tür. 

İLK DEFA TAYYAREYE 
BİNİYOR 

Londra 15 (A.A.)- Çemberlayıı 

saat 8,35 de Helson ta 'Yare mey
danından hareke etmiştir. İngiliz 
Başvekıli 69 yaşındadır ve ilk de
fa olarak tayyareye binmektedir. 
Tayyareye binmeden birkaç da
kika evvel, şu bevanatta bulun -
muştur: 

•Alman Başvekili ile görüşmeğ~ 
1 

gidiyorum. Çünkü vaziyet ban l 
kcndisile yapacağım şahsi görüş
melerin faydalı neticeler vere -
bileceği vazıyetl<'rden biri görü -
nüyor. Benim siyasetim, daima 
sulhu temin için gayret sarfetmek 
olmu tur. Führerin benim bu bap 
takı teklifimi derhal kabul etnıe5ı 

Dört Kaçakçı 
Yakalandı 

Çekoslovakya' da 
Emniyet ikinci şube kaçakçılık 

k.ısrru memurları dün de dört be
yaz zehir kaçakçısını daha yaka
lıyarak adliyeye vermişlerdir. 

Memurlar Kasımpaşada şüp -
heli bir vaziyette dolaşmakta i
ken yakaladıkları Abidin isminde 
birinin üzerinde bir paket eroin 
bulmuşlardır. Abidin eroini ayni 
scmttP oturan Tarık, Hakkı ve 
Mehmed i.mıindeki adamlardan 
aldığını söyJemjştir. Bunun üzeri
ne yakalanan Tarık, Hakkı ve 
Mehmedin üzerinde de birer mik
tar eroin ve eroin bulaşıklı çakı
lar ve kağıtlar bulunmuştur. 

Eroinciler bugün adliyeye tes
lim cdilmi~lerdir. 

Barr.şmak 
istemeyince 
Kadını ~er~.::ıl hlçııkladı 

Dün Kadıköyünde bir yaralama 
hadisesi olmuş, bir adarr. keııdi
sile barışmak istemiyen bir ka
dını bıçaklamıştır. 

Kadıköyünde oturan Mahmud 
isminde biri Gürle sokağında Me
lek apartımanında otııran Aspas
ya ile bir müddet beraber y~şa · 
dıktan sonra geçinemiyerek ay -
rılmışlardır. 

Dün Mahmud Aspasyaya mi'ı -
racaat ederek barışmasını tekM 
etmiş, red cevabı alınca kadını b•
çakla bacağından ağır surette ya
ralıyarak kaçmıştır. Aspa.,ya te
davi altına alınmış, Mahmı.:d a
ranmaktadır. 

P rag 15 (Hususi)- Hüku -
met memlekette asayişi te
min için yeni tedbirler al

makla meşguldür. 
Dün akşam neşredilen bir teb

liğde halka soğukkanlılığını mu
hafaza ederek yanlış haberlere 
kulak asmaması tavsiye edilmek
tedir. 
Şeb şehrinde örfi idare icabı bir 

Alınanın idam haberi yanlıştır. 

Dün akşam saat 22 de hükı'.ıme
tin umumi emniyet organlarile a
sayişi temin etmeğe muvaffak ol
duğu radyo ile bildirilmiştir. Hic 
bir yerde askeri kıt'alar kullanıl
mamL~tır. 

Şeb hariç olmak üzere her yer
de sükunet hüküm sürmektedir. 

Alakadar mehfell<'r, müzakere
lerin de\·amına. ınüsaid bir Yaz1-
yet ihdasına çalışmaktadırlar. 

Karga~alıklara sebebiyet veren 
gayri mes'ul unsurlar misal teş

ltil edH:ek bir surette cezalandı
rılacaklardır. 

Şeb şehrine gelince, Viktor
ya otelinde sılah stoklan olduğu 
haberi üzerıne zabıta taharriyat 
yapmak isten.~. zabıta:-·a silah a
tılm1s, polis bomba kullanmıy'.I 

mecbur kalmış bir Südtt memu
runu te\'kıf <'ylemiştir. 

Otelde birçok siliıh \'e bir verici 
istasyon bulunmuştur. 

MaamafJh dün gündüz ve gec~ 
22 ye kadar muhtelif çarpışmalar 
olmuş, bilhas'a Çek - Alman hu
dudunda Graslitz şehri mühim 
hadiselere sahne olmuştur. Dücı 
gündüz de Falkena şehrinde Sü
detlerle komünistler arasında çok 

PRAG POLiSi 
(5 inci sahifeden devam) 

!er. :ı;lunlar derhal aranır, bulu -
nur. V~ cezaya çarpılır. Azami ce
za lCO kurondu". 

'Yağmur 
değil sel 

l'ragd3, ıahişe kadınların sayi
lc geçmen ukEklcr pek azdır. 

Hun:ar, F"a"~ada olduğu gibi eli 
sıiiıhlı külhanbtyleri değild:!r. 

Pa:-asmı yeôikiı-ri kadına karşı 

çok :yi muamde ederler. 
Sonra, uyı:şt urucu maddeler 

salan':ırıu f.'ş 1 erini gördüm. Bun
ların çoğu Almanyadan, Balkan
lardan gelirler ,-e Pragda uzun 
müddN ikamet etmezler. Bun -
!arın sayısı 1,400 kadardır. Hep
sinin d~ fişkri mevcuttur. Zabı
ta daima :<end•lfrini nezaret al -
tında buundurur. Cürmü meşhud 
halinde yakaladılar mı derhal 
mahkemeye Ye~; rler. En aşağı ce
za beş fene lıapislır. Pragda en 
çok kullanılan kokaindir. Küçük 
paketlerde satılır. Bır gramın onda 
bıri 30 franktır. Kilosu 300.000 
franktır~ ... 

Zcınin katında, bir çok hücre -
ler y;r. Her hütrede ikis; huku
ku amm~, biri siyasi o1mak üzere 
üç maznun var. Hücrelerin gizli 
bır yeriT.0 bir mikrofon koymuş
lar, memurl:ı.rdan birisi, maznun
ların n~ konuştuklarını dmliyor, 
ve h"r deftere kaydediyor. 

Çe}<oslovak >abıtası hırsızlara, 

yankesicilere kar ·ı çok şiddetli 

davranmaktadır. Sebebi ne olursa 
olsun katil, kat :Jdir Affolunmaz. 
Muhakkak ceza görür. Bir misal: 
Kıskançlık yuziınden metresini 
öldüren bir :.dama en aşağı beş se
ne kUreK cezası verılir. En büyük 
ceza da sı:ltıen idamdır. Senede 
vasati olaok ik: mahkum idam 
olunur. Kürek n•ahkumları Leo
polduv, Kartuz. Ilava hapishane
lerin~ gönd~rık. Mahkumların 

sıhhatlerınc, y;y€ceklerine dik -
kat edil.r Hahkümlar çalışmıya 
mccbu~dcır 

Hapish•nenin zengin bir kü -
tüpharıe::ı.i, konferans ve sinema 
sılonu v~rdır. Haftada b'lr gün 
kü~ük bir şiş~ ~arab da verilir ... 

TA~HIH 
Bugünkü gazetemitin 8 inci sa

hifesinin İnhisarlar ilanı sütunıın
daki (6307) numaralı ilandaki b.ış 
ipi kapalı zarf usulü ile eksiltmi
ye konulduğu tashihen iliın olu
nur. 

ziyaretimin neticesiz kalmıyaca
ğını ümid hususunda beni teşçi 
etmektedir.> 

Alman maslahatgüzarı Kord, 
Başvekili alicenabane teşebbüsün
den dolayı tebrik etmiştir. 

Bu s ne yaz, senelerdenber<, 
görülmemiş bir şıddetle çok sıc1k 
geçti. Günlerce, hatta aylarca d•,. 

vı;m eden kurak bir me,·simden 
sc.nra havalar iki gündenberi tah 
mfo edilmemiş bir şekilde kL•1a

clı. İki gündcnberı saatten "''te 
fazlalaşan ,-e Karayel fırtınasile 

gelen ·ağ,mur. İstanbulun man
zarasını birdenbire değiştırdL B.

manzara kar~ısında yazlık açık 

renk kıyafetler yerine, sonbaharı, 
hatta kışı hatırlatan pardesülüler, 

şemsiyeliler çoğaldı. Maamafih, 
henüz takvime göre sonbahara 

bile girmediğimize göre önümüz
de daha güzel, berrak günlerimiz 
olduğu muhakkaktır. 

Dün gece saat 24 den itibaren 
sagnak halini alan yağmur ayni 

şiddetle bugün saat ona kadar de
vam etmiş. biliihare fasılalı bic 
şekle dönmüştür. 

Sağnak halinde yağan yağmur 
neticesinde şehrimizin birçok 
semtlerini su basmıştır. Bu me -

vanda Kasımpaşa, Tophane, Ak
~aray, Yemiş, Unkapanı, Edirne

kapı, Şehremini, Topkapı semt
lerinin ana caddelerini kiımilen 
seller basrruş, bazı bahçe duvar -
lan yık1lmış, ev !ere ve dükkan -
!ara su dolınuştur. 

Bugün saat ona kadar Edirne
kapı caddesi, Aciçeşmeden Atik
aliyc Ye Altaydan Maltaya kadar 
sdlerden kurtarılamadığından 

ttamvaylar suları yararak güç -
lükle ilerliyebılmişlcrdir. Hatta 
bazı yerlerde hatlar bozulmu~, 

yollar kapanmıştır. 

Şehremininde tramvay yolu 
kumla kapanmış olduğundan sa
at dokuzda Topkapıya giden bi~ 
tramvay yoldan çıkmıştır. 

Fındıklıyı fazlaca su basmış ol

duğundan yollar ı .umlarla tıkan

mış ve bu yüzden Bebek tramvay

ları bir müddet işliyememışler -
dir. 

Bazı semtlerde yolların geç vak 
te kadar açılamamasına sebelJ 

mazgal delikleri tıkanmış ve ay
ni zamanda gayrikafi geldiğin -
dendir. 

Yağmurun çok şiddetli yağm:ı.

sına ve her tarafın sellerin hü -
cumuna uğramasına rağmen e -
hemmiyetli bir kaza kaydedilın"" 
mi§tir. 

Şchıin basık yerlerinde bazı 

yolcular karşıdan karşıya geçmek 

için adam sırtından istifade et
mi~lcrdir. 

kanlı müsademeler olmuş, işe Çek 
askerleri müdahale etmişler, tank 
kullanmak mecburiyetinde kal -
mışlardır. 

SÜDETLERiN İSTEKLERİ 
Prag 15 (Hususi)- Südctle~ 

hükumetle müzakereye girişmek
ten tamamHe imtina etmjşJerdi.-, 
Südttler müzakereye girişmek i
çin evvela kendi mukadderatla -
rıru kendileri tarafından bizzat i
dare edilmesinde ısrar eylemek
tedirler. 
Yalnız Südct murahhasları Lord 

Runsiman ile görüşmüşlerdir. 

Lord hala bir hal çaresi bulmağ:ı 
çalışmaktadır. 

DÜNKÜ HADİSELER 
Prag 15 (A.A.) Dün Schwadcr

bachda ceı·eyan eden hadise hal:
kında neşredilen resmi tebliğde 
bilhassa şöyle denilmekteciir: 

Bu nahiyenin halkı Alman hu
dudu üzerinde bulunmakta ve Al
man Sachsenberg nahiyesinden 
sadece hudud hattı ile ayrılmış 

bulunmaktadır. Beynelmilel ihti· 
latlar çıkmasının önüne geçmeğe 
çalışıldığı için hadise h<'nüz hal
ledilmemiştir. Silahlı tahrikçi!<' -
rin adedi 2000 dir. Bunların bü
yük bir kısmı hudud civarınd.1 

Alman topraklarında bulunmak -
tadır. 

DO(.;RU OL:IUYAN 
HABERLER 

Londra 15 (Hususi)- Alman
yanın seferberlik ihin eylediği ve 
Fransanın da 8 sınıf askeri silah 
altına almağa hazırlandığı ha -
berlerinin doğru olmadığı söyle
niyor. 

Modellik yapan 
(5 inci ııahüembden devam) 

-- Y ~;-ram, dedi. Poramız bit
ti. Yolumuza devam içın senin 

çalışman 11w'll. Dostlarımdan bi
rlnın xa"' ısını E(ına prazante ede

ceğim. O, ne . aı:acağını, nasıl pa
ra i<azanacağ . ,;ı sana öğretecek. .. 

Mado namuslu bir kızdı. Bu 

teklifi kabul umek islemedi. Fa
kat Gomez Ye riostları kendisini 

otelın bir c dasına kapattılar. 

Tchd;d eıtıler. Bir rande\"u evine 

götürdükr. R:r g<'ce nasılsa bir 

yolunu buldu, t vdcn kaçtı. So -

kakla tesadüf ~ttiği bir adama 
' Fransız ,ı:onsoloshanesinin nerede 

bulunduğunu sordu. Bu adam, 

Gomez'in .:lostlaı ından idi, zaval

lı kızı konsokf.brneye götürece -

ğim dedi, bir ~ok sokakları do -
!aştırdı, yine randevu evine ge
tirdi. 

Az sonra ~sprnyada harb çık

tı. Mado hastahaneye düşmüştü. 

Goınez bir musademede yaralan
dı. iıldü. 

- Mado ne oldu?. 

- N c olacak, hastahanede ba-
kimsı1Jıktan öldü, gitti ... 

Model kızlarının çoğunun akı
bet; budur. 

SPOR 

Gazeteciler 
Takımı 
Sahada 

&Uleymanlyelllerle yapı· 
lacek maç için h&zırlık· 

lor c;eveıın ediyor 
Türkiyenin tn eski spor klüp

Jcrind<'n olun S~leymaniye spor 

klübü 25 eyifıl pazar ~~kuru

luşunun 28 inci yıl dönümünü bü

yük meraslm!e kutluluyacaktır. 

Bu arada 80 kışJik bir ziyafetle 

programın ilk r.umarasını reis ve 
idare hey~ti l:>ır nutukla açacak

lardır. O gün ga1eteciler, verile -

cek kuzu ~iynietinden sonra bin- , 
lir eınekle vürııde getirdikleri ye- 'ı 
ni salıalarıoda Si'leymaniyc teka
üdlcrilc Matb..ı;ıt takımı karşıla

şacaktır. Matb.ıat takımı ikı se
nedenbcri o.~~ne gelen bütün (!) 

t.kımları mağlur etmektedir. Ba
kalım Süleyrrıaniyenin emekli 
futbolcuları ııe yapacak?. Bu mü

sabakadan sonra, Süleymaniye 

birinci takımı ile Galatasaray bi

rinci takımiarı da karsılşcakalr

dır. 

Vergilerde tenz-ilat 
( ·ı inci sayfadan devam ) 

küb edecektir. İstanbul viliyetinin 
• Bl<diye hududu dahilindeki kaza

larda yapılacak tahrir için belediyece 
seçilmesi l3zungelen iza dahi, umu .. 

mi meclisce kendi izası d1.Şından se • 
çilecek.ti.r. Umumi meclislerin toplu 
bulunmadığı zamanlarda bu vazife, 
intihab encümenlerince yapılacaktır. 

Köylerde yapJacak tahrirlerde bele· 
diye azaın yerine köy muhtarları au 

olarak bulunacaktır. 

BİNALARIN T AHRtRt 
Tahrir komisyonu, vergiye ti.bi ol· 

sun olmastn bütün blnaların mutasar· 
rıfının veya şögılinin ism".nl, hududu· 
nu, kapılarının ve odalarının adedini, 
ıuiiştemilitını, içindeki a\·lu ve)'a hah. 
çenin genişliğini ve sair vasıflarına U· 

zun yazacaktır. 
Bir b:.nanın senelik gayrisafi \.'arİ • 

datı, o yerin bulundugu mahalde cari 
olan iradlara nisbetle getirebileceği 

senelik kira bedel.inden ibarettir. Bi· 
nanın Vıt}'ot bu hl.iki.imde olan yerlerin 
kira n1ukaveles:, sahibi veşa yerine 

kaim olanlar tarafından lomisyona 

gösterilir ,.e bunda yazılı mikdarın 

doğruluğuna komisyonda kanaat ge· 
tirilir~e bu mukavele İrad takdirinde 
esas tutulacaktır. Mukavelenamede 5U, 

elektrik ve: hava gazı sarfiyatının b~na 

sahib!ne aid olduğu veya mefruşat ki· 
tasından ve bina icarından gayri mas
raflar ya21h bulunduğu takdirde bu 
ne\'İ masraflar tenzil olunarak hakiki 

icar bedeli tay·n olunacaktır. 
Kiraya verilmiyen veya kiraya ve • 

rildiği halde kira mulc.avelelsi ibraz e· 
dilmiyen veyahut gösterilen mukave
lenames · ndek.i kira mikdarmın haki. 
kate uygun oln1adığ1 neticesine varı· 

lanların iradları tahmini olarak tayin 

ve tal..dir olunur. 

Mevsimlik olarak kiraya \.'erilen ve
ya ikaıuet edilen yerlerin n1utad ika· 
met müddeti W;erisinde getirebilecek· 

teri kiralar senelik gayrİ5afi iradı ad
dolunacaktır. 

Fabrika, imaliıthane "·ela değirmen
lerin gayrisafi iradlarının takdirinde 
içlerinde bulunan sa-bt mal vasıtaları 

dahi dikkate alınacalc.tırö Se:nenl:n mu
ayyen mevsin1lttinde İ!t.1İ)·en fabrika, 
imalıithane ve değirmenlerin i,lcme 

müddeti zarfında ten1İn edecekleri 

gayrisafi iradlar senE"lik addolunacak

tır. 

Bir çau altında bulunup ta istimal 
tarzı ve kapıları ayrı ayrı olan bina -

larla ticarethanelerin her odası ayrı 
ayrı tahrir \'e İradları takdir oluna • 

cakur. 

H<r hangi bir mük.!lef keııd'ı.ine 

aid binanın İradının en aşağı yüzde 15 
nisbetinde azaldığından bahisle tidili 
talebinde bulunabinlecektir. Mevzıi 

tadilit talebinde bulunanlar, ~ehir ve 
kasabalarda bded :yelere, köylerde ih· 
tiyar he}·etlerine müracaat edecekler

dir. Mezklar heyetlerce yapılacak ted· 
kikat neticesinde vikıa iddianın doğ· 
ru olduğu anlaşılırsa keyfiyet hir maz· 
bata ile viliyetlerde valiye, kazalarda 
kaymakama bildir:lecektir. Bu maz. 
hatalar, mahalli idare heyetince de 
tedkik edilerek doğruluğu tasdik edi
lecek olursa, heyetce verilecek karar, 
Vali tarafından Dahiliye Vekiletine 
bildirile:cekt · r '\le alınacak mezuniyet 
üzerine mevzıi tadili.ta başlanacaktar. 
Umumi tahrir yaptlan yerlerde tahrir 
neticesinde tatbiki tarihinden itibaren 
üç sene geçmedikçe mevztİ tid:l tale. 

binde buJuamıyacaktır. 

T.idilen takdir olunan İradlar üze. 
rinden: A • Yeniden inşa edilen ve 

beyannamesi vaktinde verilen yerler 
için muafiyet müddetinin bittiği; 

B - Beyaname,i verilmiyen İnfa

at için binanın bittiği; 
C - Beyannamesi verilm;yuı ve 

kısmen istimale tahsis olunan yerler 
için istimale tahsis edildiği; 

Ç - Daimi muafiyeti haiz binalar
da muafiyetin sukut ettiii; 

D - İfraz veya taksim edilen bina· 
!arda bu muamel<nin yapJdığı; 

E - Mc"cud binalara vukubulan 

' .. i ıırıt
lunan İradlardan in.~aatın bıtt~ 'b-1tfl 
yi takib eden mali senedtn ıtı 
vergi tahallcul ettirilrcrktir. . olll• 

T 11dilcit komİ.5)·0nunca ıaJr.dır ııabi1· 
. dl .. . d ••rai olı nan ıra ar uzerın t.n \i ... • i&it" 

n1dc için: Y apuan ırblii< kart' k•ı'i· 
edilmemesi sebebile >·eni irad

1
". ·tir•· 

k b . . vak• 1 
yet es etınıs olınası; veya b., 

dlc "k · · · k ... vonun<' 
zın te 1 1 itiraz om I ftb• 
karara başlannu.ş olması ş.arrt:ır• irf.· 

silat komisyonunca takdir ol~ ko
dına it"raz edilen ,.e itiraz• ı~dJı: .ı .• 

'.:~ ....... 
nlİs)·onunca lkincikinun i~•. ıtır"-' 
evvel bir karara bağlanmt}'aP b-~~ 

. . sk" . dl ii2"' vergısı '\/arsa e ı ıra arı 

tahakkuk ettirilecelc:rir. İ 

VERGİLERİN NiSBE1 1 
S L 'b' • b" dug· U bini au ı ının ızzaı otur . bif\J 

dan safi İradın 0012 si 11c pır. btfio· 
lardan bu İradın }'iizde t 6 '' nr!lı 
de vergi alınacaktır. . . . t•· 

H 'd b" · rg•"""' er seneye aı ına "e . . ,,.ı. 

hakkuk n1uamelelerinc, vergın~ltll i· 
Ilık ert'ği mali seneden ev\lel B ~ 
k. "k. 'b "d d baıl•• ıncı anun ayı ı 11 asın a dJt 

d iknlll r 
Nisan ayı sonuna ka ar jr.ıd• 

cektir. İkincikinun ibtid;a~da tkı) 
.. . . . z1 rı t< 

kat ıleşmıyen nya ıtıra 8 bİI''. 
komisyonunca tayin olunıvı)'aJI 11bJı: 
lar hakkında yukarıki maddrf<' 

1 

olunacaktır. c1t • 
"d t id•' Hususi Muhasebe "arı a . r 

· h 1 k · ı·f dv<Ilrr· rınce azır anan te a ı ce ,·~· ..... '· li seneden evvel gelen PJ3ı d 1ıah· k •• 
on beşinci günü akşanıın~ 'ft~;lif 

sil:it da~.resine verilecektır· doi'~ 
cedvrllerinin muhte"'·iyatrn•JI . }ıll' 

larılt 
luğundan tahakkuk n1ro1ur fJl,ıı'ı.ır 

susi idarenin al3kalı tahakkuk 

Jarı nles\ıl tutulacaltır. el f,it 
Tahrir ve tadil kon1isyon1;arı~ \"cf' 

bina İradh arsasının mutasatf~jılİ ı•· 
şigilinin tesb"ti vergi nıü1'tlle jsÔf". 
yin içindir. BuB Bmuame1ef.trt "1" 

den tasarruf hakkı iddia olılfl' 
caktır. . bİl1,sıll' 

S•f itadı malum olan bor. ~ bıl" 

" 

. . b"l· . . . ab rtır< i"ı ıymetının · ınmcsını ıc JPİS 

soslar da binanın saf iradıntll on 
kıymet ad \.·t itibar olunacaktd'· 

CEZALAR rtıi~' 
"karn"1 

Sahih olduldart '\·eya • . ·o"l'" 
let·i binayı tahrir \.'t tidil kof111'} bitı' 

i)·('l1 
nun ge:zn1eSne mü111aadr eun :5)oj1# 

ah"b" .. . 1 . ·ı bıı koıt' ı• s ı ı ve mustecır ırrı ı t ı·rı>' 

l .... u 
lar tarafından taleb edl C'O . "·t~• 

. " . .,idlı' • 
vermı)·en muesseo;f:lerın fll IJı.' 

amirleri hakkında sulh ceza.:· .• ~,. 
mesi kararile 5 liradan 50 J·ı 1 

dar ceza külcmolnnacakur. ın•t ~ 
Tahrirde unutularak y11Z"•"';' ... ~ ' 

1 b. . ...• ~• • ~·r an ınanm vt:rgısını ~ .• t r 

kellrf olanlar, tahririn ıaıbil"' •,.1•1 

]andığı mali S<n< nihay°,'itı< jfılı'rf 
k f . . b" b .;.. ,le t:)' ıyetı, r eyanau- t(Jf' 

1 ıı~ mecbur bulunmaktadır ır· r 
buriyere riayet etmiyenltıİll ,,t'f 

yüzde yirmi zammolunac .. f1f~ 1t1"" 

Vugi kayıtları yan•n ve~~'. 
gi bir suretle kaybolan 1 ..... 
derhal tahrire ba.,lanacakl~· ..,d'' 
rin yürürlüğe g~.rmes.İ ~r~ 
verginin hesab sureuı bır ~ 
ile tayin olunacaktar. 7 

.nde~ 
(Dış politikad~ -•~ -----·-- """'' 

kat bu yiizden bir hııtb ç,. b~' 
-""'"' -..;;~ olursa, bitaraf kalac ... -;- kJI( ,. 

günden bildiremez. JJırb çıl'~ 
evvelki tebliğde bir h~' ıır-' v·ı· 
takdirde İııgilterenin bı~f~ ed1 

mıyaca{:ı mutlak olaral< 1 

. . ,.,ı 
nııştır. ııtlr 

. "'ııast ~-
lngiliz - Fra~sız n1~ rİJld• Y d# 

harbten evvelki yol uııe ••••' , 
rümektedir: Harbden ııat•I 
· · ıeriııe fa· Jngiltere Avrupa ı~ 'd"' 

. ıiyor pda 
maktan kaçınmak ıs ı•ası 

8 "' il' kat Almanya A HllP ·Jt•"' , 
tazyikini arttırdıkça, jııl' ~,'#, 
temiyerek Fransayıı d~ır.:gılil . 
!aştı. Harbden ev\'cfk.i ,;ııı •P,ı• 
Fransız tesauiidüniill ta•"'" :.,. 
dur. Ve Almanyanın .) ,ı.- il ....... .,,,, 
masının ve ~mber 1

' sıııoJti tJ
sının tarihi de o.tur- da ~ 
kanunların tesiri aıtııı . ~~-.,t· ··r eoo . 
de ayni tarih teke•';. Ş. ~ 

ite SABAH, ÖGLE, ve 
her yemekten sonra muntez •man 

fırçalavınız. 



__. _ - -;--~-.-

f'iil;;OJ uTercüme ve iktibas hakkı mahfuzdur. 
~ Yalnız Son Telgraf da neşredi~ec ktir. 

Yazan: Ziya Şakir 

ihtilal .. Fuad paşa,ihtilal çıkarıyor 
huna ne ana verilebilir ? 

Mutlaka, Yıldız lıücum edilerek sara gına 
makamından (Zatı şahane) 

lier tarafta, bu (müthiş ihtilal)<' 
llıukavcmet tertibatı alınıyor. 
İşle bu sırada Fehim Paşanın a

damlarından bazı kimseler sara
Ya koşuyorlar. 

- Fuad Paşa, ihtilal çıkardt. 
Şehzade başından, Beyoğluna ka
dar her taraf alt üst oldu. 

biyorlar .. ve o sahadaki vaziye
ti anlatıyorlar. 

Bunlar bunu anlatırken, o mın
lakaıara memur diğer hafiye şe
bekelerinin adamları da koşup g<>
liyor!ar. Fehim Paşanın adamlan-
1\ın sözlerini teyid ediyorlar. Böy
lece, Yıldız sarayına da dehşet 
Veriyorlar. 

- İhtilal! ... 

• 
yı 

Feh m Paşa , yana y~k1la, me -
sele ·i şii:ıle ıasvir ediyordu: 

iskat etmek 
Bunları gören Fuad Paşanın a

damları, derhal silahlandılar. Ko
naktan dLŞarı atıldılar. Bir taraf

tan :neml· rlarımızın, diğer ta -
r aftan halkın l• zerine silahla hü

cuma ba~l:ıdılar. İşte böylece, bu 
ihtiliili ~ıi<ar~ılar. Halktan ne ka

dar yaralı ve ne kadar ölü oldu -
ğunu bılm:yoruz. Fakat memur
larımızdan, üç yaralı var.) 

Halktan bir tek ne ölen ve ne 
de yaralanan vardı. Çünkü Fe -

him Paşanın adamları, havaya 
kurşun sıkarak ortalığa velvel~ 

vermekten i::aşka b.ic şey yapa -
mamışlardı. 

HIKAYI! 

Bir aşkın 
( 4 üncü saHfemlıden devam) 

onunla, r.e dıye fazla meşgul c a
caktınız? Fakat, bir erkek, oı.·ta 
yaşlı değil, ıki ayağı da çukıı~,·~ 
olsa, yanı.1dİı, sizin gibi güzel ~ır 
genç o . ..ı.ıca. elt~tte, ateşlenıc, a
levlenir. 

-- ..... . 
- Arıdan, j ıne bir sene geç · 

misti. Sizi, bır akşam, çok yorgur. 
gördüm. Yaruı . ızda bir gen:; vat
dı. Onunla konuşurken ağhyor 

gıbiydmiz; !,ı.Ituki, o genç, siu, 
hiç dinlemıyor<lu. 
- ..... . 
- Evet, a:<,·•balar, bö~·Jı"1ir. 

Yakınlarının cerdlerile hiç aEc · 
kadar olmazlar. Sizin, o gü·ı hır 

derdiniz vardı. Ah! O gün yani
nızda ben clmu•ıydım. 

- N;yc cTJli:li:s;yerek bat~ıvor
sunuz? Sizi, et ı aan dinler ·;~ 

derdinize ortak olurdum. Çünkü., 
ben de derdliyim. 
- ..... 
- Bewm derdim ne mi? Hı.· 

nu n1u soruy .. -r~unuz? Size ol111 
aşkım, beni, yedi senedenberi, yi
yip, öldürüyor. 

- Hayır, hayır .. Şikayet et -
mi'.yorum. Bu, en tath bir derd-

·- ..... . 
- Aradan bir sene mi, yoksa, 

hatırası 
bir kaç ay mı geçmişti, bilmiyo -
rum; sizi yine eördüm. Yanınız
da sarışın bir ı;enç vardı. O gün, 
ne kadar neş'E'liydiniz. Ah, o gün 
ne kadar üzü 1müştüm. 

- N~!«t" mi? Bunu sormanız tu
haf! Kıskan'7llştım. Fakat, siz, o 
kadar samimi ııliniz ki, yanınız

daki gencin bir akraba çocuğu ol
duğunu anlamakta gecikmedim. 

- Nasıl anlıyordum, değil mi? 
Nitekim, ondan tir kaç ay sonra, 
köprüde bul•ışup beraber otomo
bile bindiğiniz gencin, akrabanız 

olduğunu anlailım. Çünkü, siz, 
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Almanyada yapılan ve 
300 defa çal

makla bozulmıyan 

POLYDOR 
Marka Gramofen plakları piyasaya çıkmıştır. 

Feryadı hakkı 1 Num :ın lçllses 

8025 Al Bereli. 8028 E~ Fele< •SegAh gazel. 
Koyun gelir kuzıı ile U.yLk mı aşkm bana. 

• Til·kü. Bay~nHamlyetDuygulu 

8039 ~i~~~. mı Güzelim. 8029 Ayşem çıkmış yollara. 
Tokad Türi<üsü. Yaz geldi güller açıldı. 

Osman Yanıkaes Bayan Nadime 
Şt: Urlanın kapısL 8030 Bu dağlar ulu dağlar. 
Dönberi. Gülerdim ağlamazdım. 

1 Urfalı 

8026 
Bayan B. PUltin Bayan Mermin 

802 -ıl Duydu~ ki"Suzi~ak şarkı. 8037 Altım bozdurayım, 
Yol verın sevgllıme. j Senden ayrı düştüm. 

otomohıle l:iıı erken , bn, hiç his- , POL YDOR Gramofon Pliklarını her rerda 
settirmeden y a k 1aşmıştım; o genç, ısrarla isteyiniz. 
sizc;ablıt!diyordu. i'IJrklyet~pıan s1tı~depoa11: VAHEÜTÜCIYAfl' 

· · · ... !stanbul Sullanhamam Camcıbaşı han 2 nci kal No. Hı P. K.18(1-
- K~rrna•lıi,ım, hoşunuza git- 1 

ti, değil mi? Jiatt5. bir sene son- :Nafıa 
ra, sizi, kıranta bir adamla Bey - ı :. Vekaletinden • • oğlunda bir lokantada yemek yer
ken gördüm. O adam da, size; kı
zım! diyordu. 

- ...... 
- Sizin, ne çok akrabanız vaı? 

- Niye kat.la katıla gülüyor

sunuz'! Bunu, kPş!ed.iŞim mi tu
hafınıza gitti? .. 

l\f.4HMUD YESAR! 

1 teşrinisani 938 salı günü saat 11 de Ankarada Nafıa Vekaleti bi
nasında malzeme eksiltme komisyonu odasında ceman 6000 lira mu
hammen bedelli 2000 buraj kazması, 4000 çelik kürek ve 1000 adet top
rak kazmasının kapalı zarf ususile eksiltmesi yapılacaktır. Muvakk&t 
teminat 450 liradır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferrüatı Ankarada Nafıa Vekaleti mal
zeme müdürlüğünden parasız olarak alınabilir. · 

İsteklilerin teklif mektublarını muvakkat teminat ile birlikte ayni 
gün saat 10 a kadar komisyona vermeleri lazımdır. •3630• •6326• 

Bu kelime, Abdülhamidin zih
!lini alt üst ediyor. 

(Fuad Paşanın, zaH şahaneyi 

tah tından iskat etmek, ve veli · 
ahd Rı,>şad ~~fend iyi iclas eylemek 
m aksadil>! hazırlıklarda bulundu
ğu 1stıhb 1r olunuyordu. Gizliden 
gizlıyc teşek kul eden komiteyi 
keşfetmek ve )·unların, Fuad Pa
şa riya setinde~ .:ttmalarını öğren

mek için, kunak tarassud altında 
bulunduruluyc•rdu. Ayni zaman
da Fuad Pa~anın adamlarının, bir 
takım ~cne!:ıi vapurlarından si -
lah, cephane VL bombalar alarak 
birer ikişer kon"ğa taşıdıkları da 
haber alınıy~·d11. Buna binaen 
tarassuJa bir k2t daha ehemm•
yet v<:>riliyord:ı. 

Fuad Paşanın adamları ise, yal
nız o dört w;aktan ibaretti. On-1============================ .. 

Sıhhi Müessese:er Arttırma ve 
Eksiltme Komisyo,undan : 

ihtilal.. Fuad Paşa, ihtilal ç•k:.ı
rıyor ... E, bu ihtilii.le ne mana V""" 
rilebi!ir? .. 

- Mutlaka, Yıldız saaryına hü
cuın edilerek (Zati şahane) yi ma
~aınından iskat etmek ... 

O anda, saray kapıları kapanı -
Yor. Yıldız muhafızlarına: 

- Silah başına ... 
Eınri veriliyor. 
İşte tam o zaman, Fehim Paşa, 

ltabasının atlarından köpükler 
ıaçılarak Yıldız sarayına geliyor. 
Büyük bir heyecan içinde vaziye
lı tnünakaşa edenlerin ortasına a
hlıyor: 

- Korkmayın.. ihtilali bastır -
dıın. 

A.bdülhamid, derhal Fehim Pa
~Yı huzuruna çağırıyor: 

--. Ne oldu? .. 
biye, soruyor. 

le E'ehim Paşa, büyük bir celfıdet
cevap veriyor: 

--. Ne olacak, Efendimiz? .. Fu
~ Paşa, bir çok adamlarını silah
"llldırmış. Ortaya kapmış salıver
lııiş .. Bunlar, ilk ihtilal hareketi
~e Şehzadebaşında başlamışlar. 

1rçok adamların üzerine saldLr -
~'Şiar. Ortalığı kana boyam~lar. 

en haber aldım. Hemen koştum, 
~erine atıldım. Bazılarını ge -
etttım, bazılarını da kaçırdım. 
.._ E Fuad Paşa ... 

t .._ Efendimiz, Fuad Paşa kona-
1~0dan çıkmadığı için onu yaka
~_Yaınadım. Vakıa, sayei şahane
~1~de yakalardım amma .. Efcndi
llıizin bu babda iradeleri olmadığı 
~in kendiliğimden bir şey yapa-
adım. 

~ A.bdülharnid, Fehim Paşayı din
Ilı r dınıemez, meselenin bütün kıy
ı et •ıe mahiyetini anlamıştı. Fa-
at Vaziyet o kadar nazik idi ki: 

~- '· Yarı ' tn ış!er kafi. M~dtm· 
b~ ihtilal l:ıa••'ııimıştır. Artık niç 
hıt .~ey yapılmasın. Neticeyi ben 
if'ittdrinı. 

b Dın, FE"him Paşayı tatlılıkla 
,.•~ 1ndan 1;avm1ya mecbur kal -
"'"itı. 

t •\tkadan Arab izzet Paşa huzu
a &irıniş; 

• ..._ J\.h efeııdımız!.. Fuad Paşa -
·•ın b . h u hareketi, çok fena tesır 

l,ılısuıe getirdi. Galata ve Beyoğl•J 
• taııarı, çok oiıyük korkular ge
•ltııı. !( ış. Sefar~thaneler, daha ha-
~ heyecan ! ~ınde imiş. Bu hare-
·~t •ı-d · . . · ı· A ' ~ "•ıı · .!{1n11> ; ır vrupaya ne 
"'etle 1kset!iri1ecek ... 

~iye, AodüJhamide fit vermişti. 
,, " '<eıı Abdüilıamidin de dü
~llılıiğiı o noı<l~ idi. Evet, bu re
<~ •t dalgası, , ğustos günlerinde 
b,,, Ur e·lcn bir bora gib;, çarça -
·~ "e . . F k ~a <> "P geç:rl'~tı. a ·at Avru -
~- ~ ı "?'b ·!ir nasıl aksedecekti. 

~. bdu h m id, ';tık kollarım sL-
1 rı:_'ş; bizzat tahkikata gi.rişmiş
b~t"·: <·m :de, had ·enin nasıl 
'lıi a.'ıı;ına, v~ bu gürültüye ki
hi~ S<::bcbiyet verdiğine dair Fe-

1• P~şac!m :ıır rapor istemişti. 
'"P~r zaten hazırdı. 

İşle, verj)en t:u ehemmiyet ne
ticesidir ki, P•~anın uşakların -
dan iki kişinin, koltuklarının al -
tında birer paktt olduğu halde, 
şüpheli lı.reketlerle cami avlu -
sunda'l ge~ti!deri görülür görül
mez, tarassııda memur olanlar, 
bunları bomba zannettiler. Mua
yene etmek i~~ci>ler. Fakat uşak
lar, bu paketleri muayene C'ttirmck 
şu tarafa dursun; memurlara si
lahı .l mukabek ettiler. 

!ar da, vak'c. mahallinden bir a
dım Lile iıeri ıreçmemişlerdi. 

Abdülham'.d, Fehim Paşanın 

bu raporunu tetkik ederken; FuaJ 

Paşadan da, - Beyazıttaki (Seras
ker kapısı) 1rlgraf merkezinden 
çckılmiş olan - uzun br telgra{ 

gelmişti. Ve Fuad Paşa bu telgra

fında hadisevi olduğu gibi hika
ye etmişti. 

(Devamı var) 

Pasap~r!~i~~~~~~?!ı il R A D Y O 1 
!arı p'.yasayı bilen kimselerdir. fa. -
kat Spiro, kaqısında.lı:ine menfaat 
ve kir göstermek ic:in birçok şey

ler söyler, karşısındakini inandırır 

bir adamdır. Neredo eskimiş, pa· 
ra etmez birtakım kumpanya his
seleri varsa onları bulur, para e
diyor, ki.r vardır d -ye satardı. 

Hulıisa, Londra piyasasında bu 

yolda roller çevirdikten başka Av· 
rupanın ba,ka taraflarına ve Mek
sikaya da giderek oralarda taki

bata uğramış, en son rahat cd~
ceği sırada Danimaı·kadan oğlunu 

diışünerek İngihertye dönnıüş ve 
nihayet yakal;ınmı~ olan Sp:ro, 
hayatında pek çok işlere girip 
çıkn11ş adaınlardan ol:ırak göster: .. 

liyor. Her şeyi yapmış, fakat ne. 
tice olarak sağlam bir muvaffa. 

Lıyet kazanamamış bir adam. İşi 

gücü eveti meşru yollar göste • 

rerek karşısındakinin itimadını ka
zandıktan sonra başka türlü isti
fadeye kalkı"'n bir adam. 

Büt ün bu işlcr'de 600,000 İn· 

giliz llrasl dolandırdıgı meydana 
çıkmıştır, Geçenlerde Londrada h;. 
Leli bir iflis vak'ası olmuş, Tan

fild iııminde biri mabkı'.ım edil -
ıniştir. •Son Telgraf•, Tanfildin 
maceraıuıa dair İngil ·z gazetele • 
rinde görülen tafsilih hulisa et .. 

mıştı. Şimdi anla.şıldığına göre 
T anfild n birtakun esrarını Spiro 

kqfetmit bulunuyor. Kendi hak· 
kında tahkikat yapılorken Tanfilde 
dair ne biliyorsa onlara da söy
ltmiştir. Mahkemede Spironun a
vubtt bu hususta nazarı dikkati 
celbedince ıu cevabı almıştır: 

- Evet .. Tanfilde dair söyle
dikleri şeyler dolayısile Spiro ıah· 
kikata lıiıınet etn1İ• oluyor. Hak
kında hüküın veril.rken bu hiz • 
n1eti de naurı dil..kate 
tır. 

alınacak .. 

Muhalcen1e neticcı.nde Spironun 
8 &':,ne ağır hap1e mahküm edil
diği tebliğ olunmuştur. Spiro, bu 
karart i.rkilıniyerck d·nlrmi~rir. Belki 
de kırk iki yaşında olduğunu dü· 
şi.inerek ell i yaşınd3. ınüdderini ik. 
mal ederek çıkacağını dü.jünmüş

tür, kim bilir... Fakat yukarıda, 

kendısinin söylediği gibi o ancak 
dört sene bekliyordu. Spiroyu mü
teselli. eden en mühim cLhet, ka

rısının ölmüş olması ve bunları 

duymıyarak dünyadan gitmiş bu .. 

lunınasıdıra 

İSTANBUL RADYOSU 
AKŞAM NEŞRİYATI 

18,30 Dans musikisi (Plak). 19 
Spor musahabeleri: Eşref Şefik 

tarafından. 19,30 Şan: İnci ve ar
kadaşlan tarafmdan. 19,55 Bors:ı 
haberleri. 20 Saat ayarı: Grenvi; 
rasathanesinden naklen. Belm:ı 

ve arkadaşları tarafından Tür'< 
musikisi ve halk şarkıları. 20,40 
Ajans haberleri. 20,47 Ömer Riza 
Doğrul tarafından arabca söylev. 
21 Saat ayarı: Orkestra: 

1- Liiggini: Balet Rgyptienc. 
2- Arensky: Elcgie. 
3- Trauslateur. İntermezzo. 
21,30 Rifat ve arkadaşları tara

fından Türk musikisi ve halk şar
kLla rı. 22,10 Hava raporu. 22,13 
Keman konseri: Orhan Borar, p;
yano refakatile: 

1- Polonez briyyant - Vienia
vski. 

2- Serenad melankolik - Çay-
kovski. 

3- Noktürn - Şopen. 

4- Kapriçiyaza - Ris. 
5- Here kati - Hubay. 
22,50 Son haberler ve ertesi gü

nün programı. 23 Saat ayarı: Son. 
ANKARA RADYOSU 
AKŞAM NEŞRiYATI 

18,30 Karışık plak neşriyatı, 19,15 
Türk musikisi ve halk şarkıları 

(Salahaddin ve Semahat). 20 Sa
at ayarı ve arabca neşriyat. 20, 15 
Radyofonik temsil, Siyah gül 
(gençler grupıı tarafından), 21 
Kıasik neşriyatı, 21,15 Stüdyo sa
lon orkestrasL, 22 Ajans haberleri. 
ve hava raporu, 22,15 Yarınki 

program. 

* Selanik fuarın• ziyaret ede· 
cek heyetimiz dün Selaniğe ha -
reket etmiştir. * Havayulları idaresi işletme 
müdürlüğüne emekli önyüzbaş• 
Şeref Laçin ~yin edilmi~tir. 

Emsali arasında en güzel ve şık 
mobilyalar satan 

(ESKİ HAYDEN) Yeni 

BAKER Mağazaları 
Ziyaret ediniz. SALON; YEMEK 
ve YATAK ODASI takımlarının 
zengin çeşidleri her yerden lyı 

j şartlar ve ucuz fiyatlarla bulur

\ sunuz. 

Son hadiseler arasında 
Almanya-Japonya mü
nasebatı ne halde? 

Ertuğrul 

Sadi Tek 
1IYATROSU 

Bu gece (Heybelide) 

Y ınn gece (Bebek.de) 

Cumartesi (A. Hisar) da 

NUR BABA 

Muh•mmcn Muvakkat lh,Jcnin rünü \e soati 
Fiatı Garanti ~ekli 

Elbise imali: 1000 takım 900 K. 
Palto imali: 425. adet 600 K. 

675 L. Kapalı zarf 28/9/938 15 
191 L. 25 K. açık eksiltme 28/9/9:J8 

saat 14,30 da 
Leyli tıp talebe yurdu talebeleri için kumaşları yurttan verilmeıı: 

üzere yaptırılacak olan 1000 takLm elbise ile 245 adet palto yukarda ya· 
zılı olduğu şekilde eksiltmeye konmuştur. 

1 - Eksiltme: Cağoloğlunda sıhhat ve içtimai muavenet müdür
lüğü binasında kurulu komisyonda yapılacaktır. 

( & llncll sahifeden devam) 
faaliyet geçen llCDe İtalyanın Al
manya . Japonya miııalwıa qtiraki 

aıralarında ortaya çıkan rivayetleri 

hatırlatmaktan geri kalmıyor. O 
zaman denmişti ki Avrupa qle -
r:Ode Japonyanın söz söylemesine. 

İtalya muzaheret edecelc, Asyada 
da İtalyanın oüluz ve mevki ka
zanmaıına Japonlar yardım ede-

2 - Muhammen fiat, muvakkat garanti ve miktarları, yukarıda 
yazılmıştır. İstekliler şartnameyi her gün Çemberlitaş civarınad Fuat
paşa türbesi karşısında tıp talebe yurdundan alabilir ve nümuneleri 
de görebilirler. 

İstanbul 3 Ünlü icra memurlu- 3 - İsteklilerin cari seneye aid ticaret odası vesikasile 2490 sayılı 
ğundan: kanunda yazLlı belgeler ve bu işe yeter muvakkat garanti makbuz ve~·a 

celctir diye. Fakat timdi 
Çinde o kadar mcıgul 

yanın diğer taraflarında 

Japonya. 
ki düo.
olup bi-

Bir borçtan dolayı mahcuz olup banka mektuplarile birlikte teklifi havi zarflarını ihale saatinden bır 
paraya çevrilll'esine karar verilen saat evvel komisyona vermeleri ve açık eksiltme için belli saatte ko-
gönılek ve piıama 19/9/938 pazac- misyona gelmeleri. •6244• z 

~-----~~~~~~~·~~~~~~~~~-
ten şeylere le.arşı uzaktan seyirci 

kalmaktan başka bir şey yapma

maktadır. İlalya, Mançukoya mal 

gönderip satmakla Uzak Şarkta 

tesi ~nü ~aat 8_aan 11 e kadar ve Zonguldak Kömür Havzası Seğllk 
% 75 ı buıma"ıf. takdırde 21/9/938 K • B v 

çarşamba günü ayni saatten itiba- omısyonu aşkanhg1ndan : 
ren Beycığlunda Yeşil sokak 23 nu- 1 - Zonguldak kömür havzası sağlık teşkilatı için behrri 1190 lir~-

dan 4760 lira muhammen bedelli 4 adet seyyar etüv makı ası ~çık ek
siltme surctile münakasaya konmuştur. 

2 - İhalesi 30/9/938 cuma günü sa:ıt 15 de Zonguldakta maden da
iresi salonunda yapılacaktır. ;;:============================;-/ 3 - E\·saf ve şartnamesi bedelsiz olarak İstanbulda dörduııcü Va-

Dev let Demiryolları ve Lim~nlart kıf hanında İktısad Vekaleti maden irtibat memurlugundan ye Z•mgul-

marada yazıhane önünde açık art
! tırma suıetile bı.h'Lacağı ilan olu
nur. (11!215) 

kcndis~ için 

mek istiyor. 

bir mevki temin et-

lşletme u. idaresi i anları dakta sağlık komisyonu başkanlığından alınır. 
_________ _, 4 - ıt ıvakkat teminat akçe:;i 357 iiradır. ·6472• 

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

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

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

••• 
Devlet Deıniryolları İşletme Umum Müdürlüğünden: 
Bandırma yolu ile İzmir havalisine gidecek yolculara bir kolaylık 

olmak üzere Tophanedeki Dcnizyolları acentasında açılan gişcmizden 

derniryolu bileti satışına 15.9.938 tarihinder. itibaren başlanacaktır. 
(64001 

••• 
Muhammen bedelleri ile miktar ve vasıfları aşağıda yazılı 4 grup 

malzeme her grup ayrı ayrı ve hizalarında yaz•lı gün ve saatlerde ihale 
edilmek şartile Haydarpaşada Gar binasında Komisyon tarafından açLk 
eksiltme ile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve hizaların
da yazılı muvakkat teminatlarile birlikte eksiltme günü saatine kadar 
Komisyona müracaatları liizımdır. 

Bu işe ait şartnameler Haydarpaşada Gar binasındaki Komisyon 
tarafından parasız olarak dağıhlmaktadır. 

1 - 1350 Kg. 0,50 m/m lik bakır levha muhammen bedeli 1147 lira 
50 kuruş muvakkat temınatı 86 !ıra 7 kuruş olup açık eksiltmesi 
23/9/1938 Cuma günü saat 10,30 da yapılacaktır . 

2- 30 metre 4 pusluk galvanize gaz borusu ile 1300 metre muhtelif 
puslarda çekme demir gaz borusu muhammen bedeli 2500 lira 
muvakkat teminatı 187 lira 50 kuruş olup açık eksiltmesi 23/9/ 
1938 Cuma günü saat 10,30 da yapılacaktır. 

3- 12000 Kilo Tuzruhu muhammen bedeli 1260 lira muvakkat te
minatı 94 lira 50 kuruş olup aç•k eksiltmesi 26/9/1938 Pazartesi 
günü saat 10,30 da yapılacaktır. 

4- 5000 Kilo Dekistrin muhammen bedeli 1000 lira muvakkat te
minat• 75 lira olup açık eksiltmesi 26/9/1938 Pazartesi günü saat 
10,30 da yapılacaktır. (6177) 

••• 
Muhammen bedeli 3487 lira 50 kuruş olan 279 adet yerli demir kar

yola 30/9/1938 cuma günü saat 10,30 da Haydarpaşa gar binası içindeki 
1 satınalma komisyonu tarafından açık c·ksiltme usulile satın alınacaktır. 

Bu i~e girmek istiyenlerin kanunu,-ı tayin ettiği vesaik ve 261 lira 
57 kuru~luk muvakkat teminatlarile birlikte eksiltme günü saatine ka
dar komisyona müracaallan lazımdır. 

Bu i~e aid şartnameler Haydarpa~•da gar binasındaki komisyon 
tarafından parasız olarak dağıtılmaktadır. (6463) 

~~~~~~~~~~~ 

İstJ.nbul Te ef~n Müdürlüğün . en : 
19/8/38 tarihinde açık arttırma suretile ihale edilemiyen 600 adP<i 

siyah katranlı şerit ve 2000 aded siyah m;icerrit şerit 19/9/938 pazar· 
tesi saat H de pazarlık suretile mübayaa edilecektir. 

Şartnameleri her gün Levazım Daıremizde görülebilir. 
İsteklilerin mezkur gün ve saatte 258 liralık teminatlarile müra

caatları. (6100) 

SATIŞ iLAr'11 
İstanbul Dördüncü İcra Me·nurl•1ğunda:1 : 
Şakir tarafından vakıf paralar idaresinden 23844 ikraz numara:;ı le 

borç alınan paraya mukabil birinci derecede ipotek gösterilmiş olur> 
borcun ödenmemesinden dolayı satılmasına karar verilen ve tamamın·ı 
yeminli üç ehlivukuf tarafından 350 lira kıymet takdir edilmiş olan 
Büyükçarşıda ve mahallesinde Terlikçiler sokağında eski ve yeni 4 
kapL ve 2757 ada, 15 parsel numaralı zemin tesviyesinden daha mürtefi 
ve tahta döşeli, kepenkleri tahta, içinde elektrik tesisatı bulunan 5.7:\ 
metre murabbaı sahasında haremeyni muhteremeyne mülhak defter
dar Abdüsselam Efendi vakfından bir bap kargir dükkanın tamamı 

açık arttırmıya konmuş olup 27 /10/938 tarihine rastlıyan perşembe gü
nü saat 14 ten 16 ya kadar Adliye binasındaki dairemizde açık arttırın ı 
ile satılacaktır. Arttırma bedeli muhammen kLymetin :o 75 ni bulduğu 
takdirde gayrimenkul en çok arttıranın üzerine ihale edilecek, ak'i 
takdirde en son arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere arttırma 15 g;in 
müddetle temdid edilerek 11/11/938 tarihine rastlıyan cuma günü saat 
14 len 16 ya kadar yine dairemizde ikinci açık arttırması yapılacak v1' 
bu ikinci arttırmada da arttırma bedeli muhammen kıymetin % 75 ni 
bulmazsa borç 2280 numaralı kanun hükümlerine göre beş müsavi ta<.
sitte ödenmek üzere tecil edilecektir. 

Satış peşindir. Taliplerin arttırmaya girmezden evvel muhammen 
kıymetin % 7,5 ğu nisbetinde pey akçesi vermeleri veya milli bir ban
kanın teminat mektubunu ibraz etmeleri lazımdır. 

Birikmiş vergilerle belediyeye aid tanzifiye, tenviriye ve tellalive 
resimleri ve vakıf icaresi satış bedelinden tenzil edilir. 20 senelik tavız 
bedeli müşteriye aittir. 

2004 numaralı icra ve iflas kanununun 126 ıncı maddesinin 4 üncil 
fıkrasınca, bu gayrimenkul, üzerinde ipotekli alacaklılar ile diğer allt
kadaranın ve irtifak hakkı sahihlerinin bu haklarını ve hususile faiz ve 
masrafa dair olan iddialarını, bu ilanın eşri tarihinden itibaren 20 gün 
içinde evrakı müsbitclcrile bildirmeleri icabeder. Aksi halde haklan 
tapu sicilile sabit olmadıkça satış bedelinin payla.5masından hariç ka
lacakları ve daha fazla malumat almak istiyenlerin 27 /9/938 tarihinden 
itibaren herkesin görebilmesi için açık bulundurulacak olan • arttırma 
şartnamesile 937 /687 numaralı dosyasına müracaatları ilan olunur. 6452 
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~---------Telefon: 421517 1 ---

Nişantaşında Tramvay ve Şekayi'• caddele!'inde B A"' D • AğrtSl 
ı=-Y-•tı-.. 1 Şişli Terakki LisesiE·····~ . aş ~rısı, ış 

ANA - iLK - ORTA - LiSE KISIMLARJ ,::1. .. 
SAÇ BOYALAR! JUVANTIN Kız ve erkek öğreniciler için yanyana ve geniş bahçeli iki binada ayrı YATI teşkilatı vardır. Fran- / ; 

sızca, İngilizce, Almanca kurlarına dokuz yaşından başlıyarak bütün öğreniciler iştirak edebilirler. Okul 
her gün saat 10 - 16 arasında açıktır. Kayıd işlerine pazartesi, çarşamba ve cuma günleri bakılır. 

Kumr•I ve sl~ah olerak saçlara tablf surette 
latenilen rengi verlr.Sablttlr,91hhl v• zararsızdır. 

INGILIZ KANZUK ECZ~.NESl 

Beyo§lu - lstanbul 

Nafıa Vekaletinden: 
Eksiltmiye konulan i§: 
1- Marmara gölü iddihar seddesi ve boşaltma kanalı ile imalatı 

ınııalyesi k~ bedeli 724 310 lira 17 kuruştur. 
2- ~iltme 29/9/938 tarihine rastlıyan Perşembe günü saat 12 de 

Nafıa Ve'kAleti Sular Umum Müdürlüğü su eksiltme komisyonu odasın
da İtapaJ.ı. zarf usu!ile yapılacaktır. 

3- İstekliler eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, bayındırlık i~
leri genel şartnamesi, fenni şartname ve projeleri 36 lira 25 kuruş mu-
1<.o.bilinde Sular Umum Müdürlüğünden alabilirler. 

4- Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 32 722 lira 45 kuruşluk 
muvakkat teminat vermesi ve eksiltmenin yapılacağı günden en az 8 
gün evvel ellerinde bulunan bütün vesikalarla birlikte bir istida ile 
Vekalete müracaat ederek bu işe mahsus olmak üzere vesika almaları 
ve bu vesikayı ibraz etmeleri şarttır. Bu müddet içinde vesika talebinde 
bulunmıyanlar eksiltmiye iştirak edemezler. 

5-- İsteklilerin teklif mektublarını ikinci maddede yazılı saatten 
bir saat evveline kadar Sular Umum Müdürlüğüne makbuz mukabilin
de vermeleri !ôzımdır. Postada olangecikmeler kabul edilmez. 

' 

,3357, ·5878· 

l ' inhisarlar U. Müdürlüğüııden: 
I - Şartname ve projesi mucibince Adanada yaptırılacak tuz am

barı ve Başmüdürlük apartımanı inşaatı kapalı zarf usulile eksiltmeye 
konulmuştur. 

II - Keşi{ bedeli 22917 lira 15 kuruş ve muvakkat teminatı 1718.79 
liradır. 

III - Eksiltme 19/9/938 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 11 de 
Kabataşta Levazım ve Mubayaat şubesindeki Alım komisyonunda yapı
lacaktır. 

IV - Şartname ve projeler 115 kuruş bedel mukabilinde İnhisarlar 
Levazım ve Mubayaa! şubesile Adana ve An1ı:ara Başmüdürlüklerinden 
alınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin fenni evrak ve vesaikini 
ihale gününden üç iiln evveline kadar İnhisarlar Umum Müdürlüğü 1n
oaat şubesine ibraz ederek ayrıca ehliyet vesikası almaları lazımdır. 

VI - Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile V inci maddede 
yazılı inşaat şubemizden alınacak ehliyet vesikası ve % 7,5 güvenme pl
rası makbuzu veya banka mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarfları 
eksiltme günü en geç saat 10 a kadar yukarda adı geçen Alım komisyo
nu başkanlJğına makbuz mukabilinde vermeleri IJizımdır. •6014> ·-1 - Şartname ve nümunesi mucibince satın alınacak 18000 kilo b~ş 
ipi açık eksiltmeye konmuştur. 

II - Muhammen bedeli beher kilosu 60 kuruş hesabile 10800 lira ve 
muvakkat teminatı 810 liradır. 

III - Eksiltme 26/IX/938 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 
10.30 da Kabataşta Levazım ve mubayaa! şubesindeki Alım komisyonun
da yapılacaktır. 

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

V- Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile % 7,5 güvenme pa
rası makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek olan kapalı 
şarflarını eksiltme günü en geç saat 10 a kadar yukarda adı geçen ko
misyon başkanlığına makbuz mukabilinde verilmesi Hizımdır. ·6307• 

Devlet Demiryolları Adana Altıncı İşletme 
A. E. K9mİsy9nundan : 

Büfe salonu; işçiler kahvesi, bilet, berber salonu ve misafir salo

nundan terekküp eden ve aylığı 60 lira tahırin edilen yeni Adana garı 

büfesi 3 sene müddetle ve pazarlıkla kiraya verilecektir. 
Pazarlık 21/9/938 tarihine rastlıyan çarşamba günü saat 10 da A

tlana İşletme müdürlüifi binasında Arttırma eksiltme komisyonunda 

yapılacaktır. Muvakkat teminat 162 liradır. Kira şartnamesi Adanada 
komisyonda görülebilir. İsteklilerin 2490 numaralı Arttırma ve eksilt

me kanunu ve şartname mucibince vesaiki ]izimeyi ve muvakkat te· 

minat vezne makbuzunu hamilen saati muayyeninde pazarhkta hazır 

. .:. . . -:: ". ' ' 

İstiklal Lisesi Direktörlüğünden : 
t- İlk; Orta ve Lise kısımlarına yatılı veya yatısız kız ve erkek talebe kaydına başlanmıştır. 

2- İstiyenlere mektebin kayıd şartlarını bildiren tarüname parasız gönderilir. 

Adres: Şebzadebaşı Polis karakolu arkası. Telefon: 22534 

T.C. ZiRAAT BANKASI 

Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye verecek 
Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf besablannda en az 50 lirası bulunanlara senede 

4 defa çekilec:-ek kur'a ile aşağıdaki pUlna ııöre ikramiye datıtılacakbr: 

4 Aded 1,000 Liralık 4,000 Lira 
4 )) 500 )) 2,000 )) 

4 » 250 » 1,COO )) 

40 )) 100 )) 4,000 )) 

100 )) 50 )) 5,000 )) 

120 )) 40 )) 4,800 )) 

160 )) 20 )) 3,200 il 

DİKKAT: Hesablaruıdaki paralM bir sene içinde 50 liradan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktıJ:ı 

takdirde o/o 20 ~azlasile verilecektir. 
Ktır'alar senede 4 defa, l Ey!UI, 1 Birincikiııun, 1 Mart ve 1 Haziran tarihlerinde ç~kilecektlr. 

Nafıa Vekaletinden: 
Eksiltmiye konulan iş: 
1- Marmara gölü besleme kanalı ile imalatı sınruyesi inşaatı keşif 

bedeli ·363 903• lira ·96• kuruştur. 
2- Eksiltme 29/9/938 tarihine rastlıyan Perşembe günü saat • ll• de 

Nafıa Vı•kaleti Sular Umum Müdürlüğü Su Eksiltme Komisyonu oda
sında kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

3-. İstekliler eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, bayındırlı\< 
işleri genel şartnamesi, fenni şartname ve projeleri ·18• lira ·20• kuruş 
mukabilinde Sular Umum Müdürlüğünden alabilirler. 

bulunmaları. (6108) 

4- Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 18 306 hra 20 kuruşluk 
muv;ıkkat teminat vermesi ve eksiltmenin yapılacağı günden en az se
lkiz gün evvel ellerinde bulunan bütün vesikalarla birlikte bir istida 

---- --------- ------lile Vekalete müracaat ederek bu .işe mahsus olJTlak üzcr.e vesika. alma-

\ f b V 1 
-, ,lan ve bu vesikayı ibraz etmelerı şarttır. Bu muddet ıçınde vesika ta-

sta o ul akıflar Direktörlüğü ian:arı _ı lebinde bulunmıyanıar eksiltmiye iştirak edemezler. 
5- isteklılerin teklif mektublarını ikinci maddede yazılı saatten 

Kıymeti Pcyplrası 
Lira Kurnı Lira Kuruş • l• saat evveline kadar Sular Umum Müdürlüğüne makbuz mukabilin-

de vermeleri liizımdır. 
450 00 

450 00 

550 00 

!75 00 

100 00 

200 00 

150 00 

33 75 Mercan Dayabatun mahallesi Çakmakçılar yokuşu 
buyük Yenihan ikinci !<at 38 No. lu odanın tamamı. 

33 75 Mercan Dayahotun mahallesi Çakmakçılar yokuşu 
büyük Yeni ban ikinci kat 37 No. lu odanın tamam,. 

41 25 Mercan Dayahatun mahallesi Çakmakçılar yokus·ı 
büyük Yeni han ikinci kat 31 No. lu oda tamamı. 

20 63 Mercan Dayahatun mahallesi Çakmakçılar yokuşu 
Büyük Yeni han ikinci katta 20 No. lu oda tamamı. 

7 50 Çakmakçılar Dayahatun mahallesi Valde han bi
rinci katında 34 No. lu ve üstünde odası olan kagir 
mutfağın tamamı . 

15 00 Çakmakçılar Dayahatun mahallesi Valdc hanı av-
lusunda 38/ 39 No. lu kagir odanın tamamı. 

11 25 Çakmakçılar Dayahatun mahallesi Valde hanı av-
!usu 43 No. lu kagir odanın tamamı. 

Yukarıda yazılı gayrimenkuller 15 gün müddetle açık arttırmıya 

çıkarılmıştır. 

İhalesi 23 eylül cuma günü saat on dörtte icra edileceğinden istekli

lerin Çemberlitaşta İstanbul Vakiflar Başmüdürlüğü malılüliit kalemi

ne muracaatları. (6190) 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. ,3355. ·5876· 

Gün.rük 
lstanbui 

Muhafaza Gene Komutanhğı 
Sat fialma Komisyonundan 

1 - Gümrük Muhafaza memurları için 766 çift fotinin 16/9/938 cu-
ma günü sııat 14 de açık eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Tasınlanan tutarı 3523 lira 60 kuruş ve ilk teminatı 265 liradır. 
3 - Şartname evsaf komisyondadır. Görülebilir. 
4 - İsteklilerin gün ve saatinde ilk teminat makbuzları ve kanuni 

vesikalarile birlikte Galata eski İthalat gümrüğündeki komisyona gel-
meleri. (5949) 

ve bütün ıstırabları teskin eden ~ 

GRIPIN 
Bilhassa bunlara kartı müessirdit• 

iş ba,ınd1, seyahatte, evde her zaman yaoınızda bir kaşe 

Bulundurmayı unutmayınız. 

gu··ndC J 
Kalbı tozmaz, mideyi ve böbrekleri yormaz. İcabında 

b"f İsmine dikkat, teklidlerinden sakınınız ve Gripin yerine başkn 1 

m~ka verirlerse şiddetle reddediniz. 

~ 
Kız, Erk ·e--k---~e~ GUn_s_e_I _ _ --........ 

YUCA ÜLKÜ LiSELERi 
. e 

Kayıt mu3meleslne batlanmıttır. lstiyenıer 
iyzah.111me gönderilir· (çarşıl<apı, Tlyatr0 

.C:1ddesi • Telefon 200l9) 

Gayrimenkul malların açık arttırma ilanı : 
Gebze icra memurluğundan: .;e 

ıd ğ miktarı, 
Paraya çevrilecek garimenkulün mevkii, ne o u u, 

muhammen kıymetleri. .. ı;.rP• 
Gebzenin Kuruçeşme mevkiinde 150 lira kıymetli 3 donu~ ve /1 

ova mevkiinde 600 lira kıymetli ve 2800 üzüm kütüğile 10 zeytın ,10eıli 
kiraz ağacını havi dört dönüm bağ, Çeğmc sokağında 75 lira ki) eılı J 
70 metromurabbaı müfrez bahçe, Türbe sokağında 300 lira kıY~. 600 
dönüm tarlanın tamamları ve Çarşı sokağında 100 lira kıY'1:1.c ;e t9' 

metre murabbaı samanlık yeri maa bahçesile tatlı kuyu mevkıın d•~ef 
mamı 200 lira kıymetli ve bir kısmına 400 üzüm fidesi ekilmiş 
kısmı tarla halinde bulunan bir buçuk dönüm tarlanın nısfı. . gıın~ 

Arttırmasının yapılacağı yer, gün, saat: 10/10/938 pazartesı 
saat 15 de. ·hir.d<0 

1 - İsbu gayrimenkulün arttırma şartnamesi 20/9/938 tar:.851ııd3 
itibaren 38/439 no: ile Gebze icra dairesinin muayyen nurna Jll,ı~· 
ıerkesin görebilmesi için açıktır. İlanda yazılı olanlardan fazl~;ıe rııl"' 

mat almak istiyenler işbu şartnameye ve 38/439 dosya nurnaras 
muriyetimize müracaat etmelidir. 5 ııi>IJC' 

2 - Arttırmaya iştirak için yukarda yazılı kıymetin ~; \ ce>l'' .. 
tinde pey veya milli bir bankanın teminat mektubu tevdi . ed~ el< ııal<' 

3 - İpotek sahibi alacaklılarla diğer aliikadarların ve ırtı 8 
e nıB;' 

kı sahihlerinin gayrimenkul üzerindeki haklarını hususile fai~ v de e''. 
rafa dair olan iddialarını işbu ilan tarihinden itibaren 20 gün ıçınr J,'P

1 

b c<Je. • 
rakı müsbitelerile birlikte memuriyetimize bildirmeleri ica , 18şn'' 
halde hakları tapu sicilile sabit olmadıkça satış bedelinin paY 
sından hariç kalırlar. ,8rtrı'; 

4 - Gösterilen günde arttırmaya iştirak edenler ~rt:ırnı9 'J<B~'' 
mesini okumuş ve lüzumlu malümat almış ve bunları taı arıcrı 
etmiş ad ve itibar olunurlar. 1<tan ,-cıı: 

5 - Tayin edilen zamanda gayrimenkul üç defa bağırıldı en >''. 
ra en çok arttırana ihale edilir. Ancak arttırma bedeli muharnrn01,ıı •1~ 
metin ',{ 75 ini bulmaz veya satış isteyenin alacağına rüçhanı ifl eı''' 
ğer alacaklılar bulunp da bedel bunların o gayrimenkul ile tcJTlraıO 1~ 

k arttı .nın• 
miş alacaklarının mecmuundan fazlaya çıkmazsa en ço ·rıci v· . .• 
ahhüdü baki kalmak üzere arttırma 15 gün daha temdid ve 15 :,rıa r~~ı 
ayni saatte yapılacak arttırmada bedeli satış isteyenin aJacagıaca~ 1 ·' 
hanı olan diğer alacaklıların o gayrimenkul ile temin ediJrnıŞ ?lif· 

mecmuundan fazlaya çıkmak şartile en çok arttırana ihale c<Jı b. d~~ 
Böyle bir bedel elde edilmezse ihale yapılmaz ve satış tal~9 \.,,r•'r• 
6 - Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse derhal ve} di!''''d 1• 

mühlet içinde parayı vermezse ihale kararı fesholunarak k;ı ;ıe ~
evvel en yüksek teklifte bulunan kimse arzetmiş olduğu b gii'' 0

111

0• 

mağa razı olursa ona, razı olmaz veya bulunmazsa hcm~n ~5 ]e ara
9

,r 
detle arttırmaya çıkarılıp en çok arttırana ihale edilir. Iki ıh.~ .,e d•~~,• 
daki fark ve geçen günler içinde % 5 ten hesab olunacak. faıZ ~Iı<" 1 

zararlar ayrıea hükme hacet kalmaksızın memuriyetinıızce , . -r 
tahsil olunur. Madde <133• bıe '' C' 

Gayri l'flenkuliit yukarda gösterilen 10/10/1938 tarihinde G~i d"
11 

memurluğu odasında işbu ilan ve gösterilen arttırma şartrıaJTl 

o··E 'N"'i ·z s A "'P. .Ld 
Akay işletmesinden : ..,,.ı,' cJll"'" ' 

Mesai saatlerinin değişmesi dolayısile 15/9/938 pr~. 16.45 ~·' 
itibaren Köprüden Haydarpaşaya saat 16,30 da kalkan vaF' vaP''' 
kalkacak ve Anadolu iskelelerine Köprüden 16,30 da kalk

311 

17,30 da hareket edecektir. 9 
uharrırı 

Sahip ve neşriyatı idare eden Başın 

ETEM İZZET BENİCE ı;J 

BASJLDIGI YER; SON TELGRAF )IATSM 
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