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Halka doğru 
Ve .. Halk • • 

ıçın 

~AZAN: ETEM İZZET BENiCı:: 

A tatürk Türkjyesinin en mü
l'"\ tebariz vasıflarından biri 

de halkçı Cumhuriyet olu
IUdur. Bunun bir izah şekli ıu • 
d1ır: Berşey halk için ve halka 
do· ı:ru. 

lilu Önderin Türkiyeye verdiği 
llıucizeli hayat Türk milleti için 
Oldııtu ıibi başardığı bütün lnkı
liiblar da yalııu onun kalkınması 
Ve en kuvvetli medeni ve muasır 
hüllyeye sahih olması içindir. 
Atubtercm Başvekil Celil Bayarın 
hazU'Jadığı son dört yıllık üç nu
llıaralı planda da bu hedefin bü
tün vüzuhunu buluyoruz. Dünkü 
hzımızda umumi tahlilini yap· 
llıağa çalıştı&-ımız bu plan her saf
hası bakımından ayrı ayrı izah 
ı·e tahlile ihtiyaç gösterecek ka
dar geni~ ölçüde bir kalkınma 
haınlesidir ve taşıdığı zihniyet, 
istihdaf ettiği sosyal gaye itiba· 
rile de çok enteresan ve orijinal
d' ı.r. 

Bu orijinaliteyi bilhassa halka 
''e halkın refahına hizmet ede
•ek en müessir vasıta oluşunda 
•ranıak lazımdır. Türkiye, kendi 
•kouomisinin vazılarından bulu • 
nan Celll Bayarın verdiği istika
llıetle zirai f.alkmnıasını ve en • 
düstrileşmesini bir arada başar· 
llıak yoluna giren bir devlettir. 

Celal Bayar mu Önderin yüksek 
direktlflerile bir taraftan mem
leketi kendi kendi&ine koruyacak 
tirai ve sınai kalkınmanın tedbir· 
lerw alırken bir yandan da bütün 
hu tedbirler içinde Türk milleti
nin hayat seviyesini yükseltiyor, 
•nun refahını genişletecek im • 
~anları yaratıyor. Bir idare tutu
nıuna ıöre mütemadiyen feda • 
krırlığı halk yapar ve herşeyi, 
hiitün imkinları o yaratır, o öder 
"• .. devlet halkın ödediği, halkııı 
riisterdiği bu fedakarlığa ve bu 
imkana dayanarak hedeflerini ta
hakkuk ettirir. Celal Bayarın ida
re tutumundaki en geniş ve vazıh 
1•rk işte buradadır. O memleke
tin ihtiyaçlarını başarırken önce 
halkı zengin edecek tedbirleri alı· 
lor ve zengin, müreffeh halktan 
llıiireffeh Türkiyenin yüksellşine 
h., veriyor. İktidar mevkiine gel
diği günden itibaren tuttuğu iJ<. 
lısadi ve mail yolla vergileri in
diren, pahalılık mücadelesini ku
tan, alıpı. ve satımı genişleten, 

halka refah seviyesinde hissedi
len bir ferahlık getiren Mnbtereın 
llaşvekil şimdi de 3 numaralı planı 
•le halkın refahını daha geniş bir 
' 'kilde hazırlamış bulunuyor. 

A.~ılacak her fabrika, kurnlacak 
her liman, alınacak her tedbir 
~•lkın dimağı, balkın emeği, hal· 
!tın kolu ile çevrilecek çarklar ol· 
dıığuna göre hem Türkiyeyi Is • 
1•dlği zirai, sınai ve ticari gayeye 
"•iştlrecek, hem de yine halkın 
kazancını arttıracak, iş hacınlııi 
"''ııisleterek, köylüyii ve şehirliyi 
tt•n :s \"e medeni hayat imkinla .. 
l'ıııa kavusturacaktır. Bunun için~ 
d;, ki. halktan hiçbir yeni vergi 

le .. hiçbir fedakarlık istemeden 
ti•k•ek bir görüş ve iktısadi, mali 

•r politika ile basarılacak olan 
~ . 
d ~ numaralı plana bu bakımdan 
a büyük ehemmiyetini vermek 

le 
. onun en kısa yoldan balkın ge-> refahına giden yüksek değe
••ıi lebariiz ettirmek milli bir 
~••ifedir. 

KALBE 
GiRE N 

HIRSIZ 
~enenin en orijinal comanını 

ı Telgral'dı oku,acık~ı ız · 

1 
. 
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HARB T HLi ESi HALA VAR! 
lngiliz Başvekili ile Hitler'in yarın saat 15 de konuş
maları resmen ilin edildi; Hitler lngiliz - Fransız 

•• •• müşterek planını kafi gorınuyor 

Çek kabinesi bu sabah da toplandı ve dün gece yarısı 
lngiltere ve Fransa'nln verdiği nota'yı tedkik etti, 

Çekler kayıdsız ve şartsız teslim olmayı istemiyorlar 

Harb çıkarsa; Almanya, Lehistan, Macaristan orduları Çek 
topraklarına yürüyecekler, Italya ve Japonya harbin 

A 

umumı-

leşmesi takdirinde .muharebeye gireceklerdir .. 
.Atatürk' ün 
Taziyesi 

-
Bu facianın 

mes'ulü kim ? 
Ulu Önder~e lngi~ 
liz krah arasında 

teati edilen 
telgraflar 

I' Bir şoförün yarış 

kişinin canına 
iptilası 
kıydı 

21 

Çek hududunda tahşld edilen 25 Alman fırkasına karşı hududda vazife alan Çek tanklarından biri 

Makineye Verirken: 

Al manya müşterek 
planı kafi ve tat

Ankara 20 (AA.)- Prens Coı1 
naught'un vefatı münasebelile, 
Reisicumhur Atatürklc İngilte
Kralı Altıncı George arasında a· 
şağıdaki telgraflar teati edil 
miştir. 

Majeste Altıncı George 
J..ondra 

Majestenizin Prens Arthur de 
Connaught'un şahsında uğradığı 
ziyaı büyük bir teessürle haber 
aldım. Matemlerine bütün sami
miyetimle iştirak etmekte oldu·· 
ğuma inanmalarını ve en derin 
taziyetlerimin ifadesini kabul 
buyurmalarını majestelerinden 

rica ederim. 
K.ATATÜRK 

Tiirkiye Rcisicuınhuru 
Ankara 

Prens Arthur de Connaught't< ı 
müessif vefatı müııasebetile gön · 
derilen teessür mesajınızdan fev 
kalade mütehassis olarak, lutuf· 
kar ta1iyetlerinize bütün sami
miyetimle teşekkür ederim. 

GEORGE 

Londra 21 (Hususi, Makineye 
verirken)- Başvekil Çemberlay· 
nin yarın saat on beşte Hitlerle 
görüşeceği resmen ilan edilmiştir. 
Bu mülakat dünya sulhunun va
sıl olacağı neticeyi ve mukadder 
inkişafını tayin edecektir. Prag 
hükumetinin son ve kat'i cevabı 
bu akşama kadar alınacak ve İn· 
gıliz • Fransız Başvekilleri ara • 
sında gece yapılacak muhabere • 

(Devamı 6 ıncı sahifede) min kar görmüyor! Azılı bir 

25 Alman fırkası Çekoslovak Hırsız yakalandı 
hududunda emir bekliyor 

Almanya yalnız Çek meselesini 
değil, müstemleke ve ispanya 
meselelerinin de hallini istiyor 
Paris 21 (A.A.)- Figaro gazetrsi, Londradan istihbar ediyor: 
Bcrlinden geleu "e İngiliz Nazırlarına tevdi edilmiş olan raporlarda 

'Bitlerin Fransız • İngiliz projesini ga~·ri kiıfi addetmekte olduğu beyan 
J edilmektedir. 

Pöti Parizien gazctcsiuden: 
, ttPrag hükı1meti, tevdi ctnıiş oldtlğu izahi notasında bir takım ihti· 

WH. 
3

? ' razi kayıdlar derme) an etmektedir. 
~ • 

4 
J Vaziyetin salah bulmak değil, daha Zİ) ade vebamet peyda etmek 

· J istidadında olduğunu farzettirccck birç-ok sebcblcr vardır. Siir'atle ınus-
,,,..,._:-y,_ ı lihanP bir hal >ureti bıılıınamadığı takdirde derhal Çekoslo\'akyaya gir-

--~-~-,_.,.._,,.,.._..;.,c..., :!! (De\ amı 6 ıncı •ahifede) 

.. .. 

Bu hırsız Şirketi 

Hayriye vapurla· 
rında çalıfıyordu 

Nuri 

Emniyet ikinci 
§ube ikinci kısım 
memurları dün 
azılı bir hırsızı ya .. 
kalıyarak adliye
ye teslim etmiş • 
!erdir. 

Son zamanlarda 
hemen her gün 
Şirketihayriye va
purlarında hırsız. 

lık olmakta, fakat 
bir türlü bu yaman hırsız ele geç
memekte idi. Nihayet emniyet t
kinci şube ikinci kısım işe vazı-

(De\'amı 6 ınrı sahifede) 

Ağır yaralılar arasında da 
ları tehlikede olanlar 

hayat
var 

Bir diş doktorı,nun feci olümü? 

lJvallı dit doktoru karısı ve çocUe 
ğu ile beraber, hayab tehlikede ba· 
yan Hürriyetin iki pozu, Yazısı fıd• 

Nafıa Vekili 
Eskişehirden geçti 

Garb 
bir 

bölgesinin su işi kısa 
zamanda bitirilecek 

Devlet Demiryollarının daha çok inki
şafı için yeni bazı "'edbirler ahna cak 
Eskışehir 21 (Son Telgraf) -

Nafıa Vekili Ali Çetinkaya gece 
muhtelit trene bağlanan husus! 
vagonla buraya geldi. 

Bay Ali Çetinkaya istasyonda 
vali, belediye reisi, komutanlar 
ve sair hükumet erk~nı tarafın· 

dan karşılandı. 
Biraz evvel Ankaradan gelmiş o

lan Vek~let şoseler reisi, sular u
mum müdürü ile Devlet Demir • 
yolları hareket ve yol reisleri de 
burada kendisine mülaki oldular. 

Ali Çetinkaya ve refakatindek: 
zevat buradan Kütahya • Balıke

(Devamı 6 ıncı sahifede) Ali Çetinkn~·a 

• 



2 - Ş 2 )l ı' E L G R A P' - 2 'I EYLCL 1938 

Vergilerde ıslahat Planörcülük l lgi bir karar I 

adenler vergisi için Ve Başvekil 
de yeni p ro j yapı I d ı k/~~~~ :~~::~~~:~\~ı::~~a~~~ 

Seyahat yazıstnın 
sonu 

Balkan antantı çokcuk 
esirgeme kongresi 

görmek üzere Başvekilimiz kam- . NAHİD SIRRI -
tahsil Veginin 

tamam ile 
ve nisbet tarzları 
değiştiriliyor 

pa davet edilmiştir. Celal Bayar Dünkü fıkramı, günübirliğine 

bu davete şu telgrafla güzel bir gittiğim Çorluda otobüs vaktini 
cevab vermiştir: beklerken yazmış ve onda seya -

•Türk havacı gençliğinin nasıl hate aid hikmetler savurmağa 

çalıştıklarını yerinde görmek be- kalkmıştım. Bana iddialı bir yazı 
nim için büyük bir zevk ve kı - ilham eden küçük seyranımın ha
vanç olacaktır. İşlerin icabı, be- zin ınabadi de bu fıkramın mcv -

Hükumet; madenler vergfsinin 
tahakkuk ve tahsilini yeni for -
IT!Ü!lere bağlıyan bir kanun pro
jesi hazırlamıştır. Mevzuat mucı
bince, asli ve sathi itibar olunan 
rradenlerden aşağıdaki maddeler
de yazılı esaslar dairesinde ma -
denler vergisi alınacaktır. 792, 9J7 
numaralı kanunlar hükümleri ve 
taş ocaklarından alınmakta olar. 
resim ve harçlarla aliıkalı hüküm
ler mahfuzdur. 442 ve 608 numa -
ralı kanunlarla köylere ve vila -
yet hususi idarelerine bırakılan 

vergilerin bunlar tarafından tah
siline devam edilecektir. 

Madenler vergisi, bir defaya 
mahsus olmak üzere alınan taharr: 
ilmühaberi, ruhsatname, tahlili ve 
imtiyaz harçları ile devamlı suret
te alınan mukarrer veya nisbi re
simlerden terekküp edecektir. 

Taharri ilmühaberleri, ruhsat
name, tahlil ve imtiyaz harçlarını, 
bunları taleb edenler; mukarrer 
ve nisbi resimleri de işletenler ö
diyeceklerdir. 
, Taharrl ilmühaberi ve ruhsat -
name harçları vilayetlerde salahi
yetli maadin memurları tarafından 
tahlil ve imtiyaz harçları İktısad 
Vekıileti Maadln llairesince, mu -
karrer ve nisbi resimler de maden
lerin bulunduğu mahallin bağlan
dığı maadln dairesince aranacak -
tır. 

altı ayda bir kere, fiat ve nevi 
farkları üzerine düzeltilecektir. 
Nısbi resmın hatları şöyledir: ni çok mütehassıs eden davetini- zuunu teşkil edecek. Otobüsün 
A - Bakır, simli kurşun; maden ze icabete imkan vermedi. Teşek- tam dört buçuğa doğru gelerek da-

kömürü gibi kuyu ve mağara ka- kürlerimi bildirir ve değerli ha- kikası dakikasına dört buçukta 
zılarak çıkarılan madenlerin saf vacı gençlere selamlarımla mu - kalkacağı haber verilmiştL Filha-
olmıyı>n hasılatından binde on vaffakiyet temennilerimin iblağı- kika gelmekte araba gecikmedi 
birden, binde elli üçe kadar, nı saygılarımla rica ederim.• amma, gelir gelmez Histiği patla-

B - Zımpara, krom, borazitlı Başvekil dığından şişirilip takılması epey 
maddelerle lüle taşı, sıcak ve so- sürdü. Nihayet bu iş bitip biitün 

ğuk maden suları. petrol. zift ve K ~ ra b u·· k yerlere de müşteri çıkınca, yola 
neft gibi damar olmayıp yığın ha- ~ çıktı. İstanbula ilk hesab veçhilc 
!inde bulunan madenlerin gayri v B yedi yerine sekiz buçuğa doğru 
saf hasılatından binde on birden e ursa geççe varacağız: Fark nihayet bü-
binde yirmi bire kadar; yiik değil. Ancak kasabadaki he -

Azami ve asgari hadleri arasın- B sab yola uymuyor ki! Çorlu ile 
da her maden için alınacak resim ursa asri şehir Silivrinin tam orta yerinde ihtiyat 
nisbeti, cetvel halinde İktısad ve lôstiğimiz de patlayıverdi. Şoför 
Maliye Vekaletlerinin mü~terek Haline getiriliyor bu patlıyan lastiğin dahi öteki gibi 
teklifi üzerine, İcra Vekilleri He- yepyeni olduğunu teminle bu işe 
yeti karnrile tayin edilecektir. Re- Şehircilik mütehassısı Prost ya- gayetle mütehayyir ve müşteriler 
sim nisbetlerinin tayininde, mad- rın Ankaradan şehrimize gelecek- bastıran soğuktan buz kesilmiş, 
denin kıymet ve ehemmiyeti, ih- tir. Kendisi Ankaraya Karabük beklemeğe başladık. Ancak iinıid-
raç iskelesine ve istasyonlarına planı için gitmiştir. Bir kaç gün siz değiliz: Şoför, kumpanyanın 
olan mesafesi, istihsal ve imali - şehrimizde kaldıktan sonra Kara- Çocluya gidecek arabasının İstan· 
tın kolaylık ve zorlukları, mah - büke gidecektir. buldan tanı beş buçukta, şaşmaz 
rukat fiatları ve sınai ihtiyaçlar Karabükte yapılmakta olan de- bir intizamla kalkacağını bildire-
dikkate alınacaktır. mir sanayii münasebetile memur rek ondan lastik alacağımızı teb-

Taharri ilmühaberi, ruhsatname, ve işçiler için Sümer Bank tara- şir etti. 
tahlil ve imtiyaz harçları alıika - fından modern bir şehir viıcude Bu şaşmaz intizamla kalkacak 
dar mercilerce tahakkuk ettirile- getirilmesine karar verilmişti. otobüs Silivri tarafından hala 
cek mal sandıklarınca tahsil olu -· Prost Sümer Bank merkezile An- görünmedi, sekiz sularında, Çorlu 
nacaktır. Muharrer resim, he~ karada temas ettikten sonra Ka- tarafından, bilmem neresi bozul-
mali sene başlangıcında, nisbi re. rabüke gidecek ve bu yeni şeh - duğu için bir kamyon tarafından 
sim de yabancı memleketlere ihrac rin planını hazırlamak üzere ted- çekilen bir başka otobüs zuhur 
veya dahilde sarfedilecek maden- kiklere başlıyacaktır. etti. Ve bazı yolcular - hllla kendi 

· toplanİyor 
kongresine. gidecek murahBelgrad 

haslarımız hükilmetçe seçildi 
Birinciteşrin başında Belgradda 

ikinci Balkan çocuk esirgeme kon
gresi toplanacaktır. Bu kongreye 
hükiımetimizle Çocuk esirgeme 
Kurumu davet edilmiştir. Çocuk 
Esirgeme Kurumu genel merkezi 
bu kondrede bulunacak murah -
hasları seçmiştir. hükumetçe se -
çilece murahhasların kimler ola· 
cağı bugünlerde belli olacaktır. 

Belgrad çocuk esirgeme kon -
gresi Balkanlarla beraber bütün 
memleketleri aliıkalandıran çok e
hE'mmiyetli mevzularla meşgul 

olacaktır. Bu mevzuların hepsi 
köy çocuklarıle köy an'anelerinı 

koruma, yetıştirme ve yükseltme 
meselelerine aiddir. Bundan dola
yı Bclgrad kongresi Balkan mem
leketleri kadrosundan taşarak bey
nelmilel mahiyet alınış, Avrupa 
ve Amerika memleketleri de bu 
kongreye iştirake karar vermiş -
tir. 

Çocuk Esirgeme Kurumu mem-

Jeketirnizde çocuk esirgeme müte · 
hassıslarile Sağlık, İç ve Kültür 
Bakanlıklarına müracaat ederek 
kongre mevzuunu teşkil eden me
seleler üzerinde rapor ve teteb -
bularını istemiştir. 

Kurum bir senedcnberi bu sa -
hadaçalışarak memleketimiz köy 
çocukları, köy hayatı köy kadın
ları, köy kanunu ve sağlık teşkilatı 
hakkında mütehassıslar tarafın -
dan tanzim edilmiş çok değerli ra
porlar temin etmiş ve Avrupadaki 
mütelıassıslara tevdi edilmek ü -
zere Belgrada göndermiştir. 

Belgrad Çocuk Esirgeme kon -
gresi münasebetile Belgrad sergı 
le gresi münasebetile Belgrad ser
gi evinde büyük bir çocuk esirge
me sergısı açılacatır. Bu sergide 
yurdumuz için geniş bir stant tah
sis edilmiştir. Çocuk Esirgeme 
kurumu burada teşhir edilmek ü
zere birçok malzeme, vesaik ve 
sanre hazırlanmıştır. 

VERGİNİN MİKTARI !erin iskele ve istasyonlarda nak- Bundan başka Bursanın imar kumpanyasının otobiisünü dakikı> 

Et fiyatlarına zam 
Dağlıç ve karaman etlerine kilo 
başına ikişer kuruş zam yapıldı 

Taharri ilmühaberlerinden 18 liye vasıtalarına yüklenmezden planının da Prost taraiından ya- bedaki'-a bekliyen - şoförün ika-
liradan 30 liraya kadar, taharri evvel iş sahibleri tarafından ve - pılması Bursa belediyesi tarafın- zını dinlemiyerek bu otobiise bi-
ilmühaberlerinden, maden tahar- rilecek beyannamelere dayanıla- dan kendisine teklif edilmişti. Mü- nip ayrıldılar. Fakat ben gitme-
risiııe tahsis olunacak mahallin rak maden idarelerince tahakkuk tehassıs, evvelce şehrimizde bu- diın .. Üşilmem de açlığım da geç-

Yeni fiyatlar bu sabahtan itibaren şeh· 
rin her tarafında tatbike başlanmıttır 

cesametine göre 30, 60 veya 90 ettirilecek mahalli mal sandığını. lunduğu zaman Bursanın umum! mişti. 
lira tahlil muamelelerinden ma - bildirilecek ve peşin olarak öde - bir haritası ile tayyare il~ alın _ Uzaktan beliren otomobil ve o- Geçen martta et meselesini e· atlarına ikişer kuruş zamedilmiş-
denin cinsine göre İcra Vekilleri necektir. Tediye yapılmadıkça ma- mış fotoğrafını istemişti. tobüs ışıkları keşfede ede bir hayU line alan hükfunet, her şeyden ev- tir. 
Heyetince tasdik olunacak liste denler nakil vasıtalarına yüklen- Bunlar Bursa belediyesi tara _ vakit daha geçirdik. Bu esnada son vel müstehliğin lehinde olarak eti Verilen karara göre yeni dağlıç 
mucibince 5 liradan 30 liraya ka- miyecektir. Bu cihetin temininder. fından hazırlandıktan sonra Prost günlerde bu yol üstünde bozulan, azami surette ucuzlatmağa karar ve karaman etleri kilo başına iki 
dar; imtiyaznameler için madeni!l mahallin salıihiyetli maden me- Bursaya giderek tedkiklerine baş- sakatlanan, hatta bir tanesi dev- vermiş ve aldığı radikal tedbirler- kuruş zammedilerek şu suretle 
derece ve ehemmiyetine göre İcra muru, tahakkuk memuru sıfatile, Jıyacaktır. rilen otobüslere dair epey hikiiye le bu gayeyi istihsal etmeğeımu- satılacaktır. 
Vekilleri Heyeti kararile 30 lira- malen mes'ul olacaktır. Bu suretle mütehassıs, İstan _ duydum anuna, bunlar birer ha- vaffak olmuştur. Karaman: toptan 35, peraken-
dan 1200 liraya kadar harç alı - Maden işletenler, madenlerden buldan başka Bursa ve Karabü- kikat mi idi yoksa uyuklarken rü- Bu vadide takib edilen hattı ha- de 40, dağlıç: toptan 37, peraken-
nacaktır. ihraç olunan veya buna müteferri kün de planlarını yapmak vazife- ya mı gördünı, kat'i olarak tayin reket, kasablık hayvanların mali- de 42 kuruş. 

Muharrer resim, bir madenin tezgahlarda imal kılınan eşya ve sim üzerine almıştır. edcmiyeceğim. yet fiatı esas ittihaz edilerek o za- Sığır, dana ve diğer et fiatları-
imtıyaznamesinde yazılı bulunan cevherin miktar, cins, ve kıymet- Nihayet üç saatlik bii intizar- mana kadar fuzuli masraflarla na yeni bir zam yapılmasına lü-
hudtıdu dahilindekl arazinin saha- !erini muntazam bir yevmiye def- iki ay hapse mah• dan sonra Edirneden gelen boş mutevassıtların elinde ateş paha- zum görülmemiştir. Ancak son za-
sı itibarile her hektar için yüz on terine kaydetmiye ve bu defterin bir otomobile geçtik. Gerçi onun sına gelen eti, vatandaşın muhtaç manlarda şehrimize kıvırcık sev-
kuruş üzerinden hesaplanacaktır. aylık icmalini kendilerine verile- kum OldU da bir kere BUyükçekmece ya - olduğu ucuz gıdayı temin etmekti. kiyatı kesilmiştir. Belediye, kı-
Bu .-eşim, her mali sene iptidasın- cek nümuneye uygun olarak, ay- Abdülcelil adında bir adam Un- kınlarında lastiği patladı, on bi- Filhakika ciddi bir surette takib vırcılc yerine piyasada Karayaka 
da tediye olunacaktır. İmaıat tatil bir madenin işletildiği mahalli•ı kapanında Osmanın eşyalarını ça- re doğru surları aştık. edilen bu tedbir kısa bir zaman- denilen etin satıldığını nazarı dik-
oluuca bile ihalenin fesholunduğu en büyük mülkiye memuruna ver- !arak İzmite kaçınış ve yakalana- Bundan önce ve galiba Küçük- da semeresini vermiş ve et hal- kate almış ve dağlıç etinden dah'.1 
vey mV!tezim tarafından resmen miye ve her sene haziran ayı için· · çekmecede kamyonun 1aşıdıg·ı o- kın büyük bir rag-betini celbetmış· - "'ag·ı lezzette olan karayakanın rak dün Sultanahmed !kinci Sulh .., 
terkedildiği mali senenin sonuna de geçmiş takvim senesi hasılatı- tobüse tesadüf ettikse de Çorlu tir. Fakat son zamanlarda kasab- kıvırcık namile satılmasına imkan 
k d h d ft 1 · b ğl b ceza mahkemesinde muhakeme e-a ar, er sene bu resmin veril _ nın e er erme a ' ı ulunduk - otobüs kumpanyasının şaşmaz bir lar piyasanın daraldığını, Adana, vf.rmemek için kıvırcık fiatlannı 
mesi lazım gelecektir. ları vilayet valiliğine verir, görü- dilerek iki ay hapse mahkum ol- intizamla beş buçukta İstanbul - Seyhan, Erzurum gibi İstanbula serbest bırakmıştır. 

Nisbi resim, yabancı memleket- lecek lüzum üzerine vilayetçe yap- muş•ur. dan kalkan arabasile karşılaşa - hayvan yetiştiren mıntakalardan Bu yeni karar bugünden itibaren 
Jere ihrac edilmek üzere hazırlan- tırılacak teftiş, tetkik ve tahkik - ··- madık. Demek ki zuhur eden müş- pek az sevkiyat yapıldığını ileri tatbik edilmeğe başlanmıştır. 
mış veya dahilde izabe edilmek sırasında işletmiye aid bütün he- Basın Kur umu teri sayısmı beğenmeyip yola çık- sürmüşler ve piyasanın yakından 
üzere kırılmış, ayırt edilip cinsine. sabları, evrak ve defterlerı ala - k 0 ngresi maını§. tetkik edilerek et fiatlarına bir Muammer Eri' Londraya 
göre yıkanmış olan cevherlerden kalı memurlara göstermiye mec- Silivri ile Çorlu arasında bı - miktar zamedilmesini istemişler- gidiyor 

b ı kl d İstanbul Basın Kurumundan: alınacaktır. ur o aca ar ır. raktığıın1z otobüste kucağında dir. İş Bankasının •Londra• şubesi 
İstanbul Basın Kurumu fevka- b. t b" k .. I" k d B d b k k bl k k k Nisbi resim matrahı, cevherın * Eski Unkapanı köprüsünün- ır yavru uyu an ır oyu a ı· un an aş a asa ar, ıvır- pe ya ında merasimle açılacak-

gayrisaf hasılatıdır. Bu hasılat, dubalarından içeri su girmeye ba~- iade kongresi hazırlanmakta olan nı vardı. Gecenin ayazında kcn- cık et fiatlarının da serbest hıra- tır. 
ıradenlerin her cinsi için Londra lamıştır. Vaziyet tehlikeli görül- Basın bırliği kanunu nizamname disi ve çocuğu inşallah hasta ol- kılmasını istemişlerdir. Kasab - Bu münasebetle Bankanın kıy-
piyasa fiatından nakliye masrafile müş, köprÜnün sökülmesine ka· projesinin tetkıkini ikmal etmek maınışlardır. !arın bu müracaatı Belediye ikti- metli Umum Müdürü Bay Muam-
tahlil ve izabe masraflarının va _ rar v~rilmiştir. üzere son defa olarak 22eylı11 19381 sat müdürlüğü tarafından esaslı mer Eriş'in bugünlerde İngilte -* Türbeden Nuruosmaniyeye tt t k'k d'lmi 
sat' bir hesapla tenzili suretile te~- * Alman manevralarında bu- perşembe gu"nü saat 13,30 da top- , sure e et ı e ı ·ş ve bu tet- reye gitmesi muhtemeldir. giden caddedeki tretuvarın geniş- kik t t' · d.. D · - E y 
bit edilecek bir cetvelle, her sene a ın ne ıcesı un aımı neli. eni şubenin müdürlügu"' ne lunacak olan ve tanınmış Gene - !anacaktır. Arkadaşların o saatte letilmesi kararlaştırılmıştır. b 
mayıs ayında İktısad VekıiletincP. • 11 mene ildirilmiştir. Cumhuriyet Merkez Bankası şu· 

r~ erirnizden mürekkep olan he- behemehalKurum merkezinde bu- * Macarlar bizimle yeni bir t·- D · • E .. ı tayın olunacaktır. İşbu cetveller, t B 1 aımı ncumen yapı an tek - be müdürlerinden Bay Cabir ta-
ye er ine varmıştır. Junmalarını rica ederiz. caret mtıalıcde<ı' "ap,acaklardır. l'f .. d 'l k f 

1 --..~:-::-":~::'.""'""'""'~!!!!!!!!.!!!!!!!!!!!l!!!!!l!!!m .... .;;;.;;;;,~!!!!;;~;.;,;~;;;;~~!!!!!!!11!!!!1-;ı_;;;;~~;;~;;;;,;-~~-'~;;;,;;;;.;,;;;,;.;.,~~ı~e~g~o~re:;,_;;~a~g~ı~ç~v;e~~a~r~a~m;a~n~e~t~i~-~~y~in:,,;o~l~u~n:muştur. ONU BEN ~ tl1nde ufak bir kağıd parçası bııl· bır başka istikamet vermek icab bir otel ismi söyler misin? --M~-k-sik_a_o_t.el•i"'u"'z'"'7,.k"'m"'ı"'b~ur•a--
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o 
6
_ du. Bunu Gültekin yazmıştı. etmez miydi? _ Garson düşünmeden cevab ya? .. 

.;: O~fp,.I Kağıdın üstünde şu kelimeler Ayten de böyle yapmak istedi. verdi: - Beş dokika sonra oradayız .. 
'=""- _ 'iil a-&- yazılıydı: Gültekinin tevküinden sonra 1>u - Vakit geçtir, madam! Siz? Bu goldolcu da ne suratsız a .. 

e f + •Ayten, beni unut!• manasız otelin ıssız koridorları a- Meksika otelini tavsiye ederdim damdı. 

AŞK, HEYECAN ve İHTİRAS ROMANI 
T" triko 
N. 1~2 

İşte ayak sesleri .. 
İşte polisler donüyor. 
işte c;üıı~kin .. 
l\yten hepsinin merdivenden 

in:"~·'l gurü.yorJu. 
c;u.~ek!n mcr<livrnın öntinde'<l 

sJ • .ır.lıl<t.ı durınuştu. Burada kc;.~ 

rısiic biraz ol.sun konuşmasına mü
saJJ · İ>ledıgını Ayten sonradatı 
aıılaınıştı. 

Polisler çok sert davranıyor -
lac<lı. 

G;iltekıııın bavulunu çıkardıbr. 

Otd rıhtımına yanaşan bır bü

yiık kayığa ilk<ıncc polislerden 

Yazon leken~er P. 1 
SERTELLi 

ikisi, sonra Gültekin atladı. Arkıı · 
dan iki polis daha bindi. 
Kayık otelin önünden uzakla -

şırken Ayten içinde ani bır boşlu'<: 
duydu .. 

Güllenin hatıraları onun kal -
binden bu kadar çabuk mu silin· 
mişti? 

Ayten yemekten sonra odasına 
çıktığı zaman hiçbir fcvkaladeli le 
gfü·ınedi. Herşey yerli yerinde ıfo

ru!1ordu. Aytenin valizine, paket
lerine dokunmamışlardı bile. 

Ayten odaya girince masanın üs-

Ayten bu kelimeleri birkaç ke- rasında dolaşmak ruhunu büsbü- amma .. Bu geceyi de burada ge- İtal,vanlar müşterilere karşı çok 
re tekrarladı... tün boğacaktı. çirseniz asabınız yatışmış olurdu. nazik davranırlar amma, Ayten; 

Gözleri yaşardı. - Her şeyden önce ne~'eli bır - Hayır!. Hayır .. Hemen gide- Meksika oteline götüren kayık 
Gültekini kaybcttıği için mü- otele çıkmalıyım.. ceğim. Valizlerimi çarçabuk çar- çının hiç de yüzü gülmüyordu. 

teessir değildi. Hayallerinin bir- Dcdı. Garsonu çağırdı. çabuk toplayın! Ve bir gondol ça- Ayten tekrar sordu: 
denbire kırılıp mahvolması asabı- Hesab ıstedı. ğırınız.. - Meksika oteli Venediğin iyi 
nı bozmuştu. Ortalık kararmadan otelden çı- Garson başını sallıyarak çoık~ı.. otellerinden midir? 

Yıpranmamış, dile düşmemiş bir kacaktı. Biraz sonra Ayten otelin rıhtı - - Gittiğiniz yeri bilmiyor mu-
aile kadınının birdenbire böyle b;r - Hele bir başka otelde birkaç mına bir gondolun yanaştığını sunuz ?! 
akıbetle - hem de bir yabancı gün kalayım. Ondan sonra ne ya· gördü ... Hesabını vererek otelden - Hayır. Bilsem sana sorar -
memlekette - karşılaşması kolay pacağımı, nereye gideceğimi dü - ayrıldı. ' mıydım? ... 
değildi. Genç bir kadın Sessizler şünürüm. Aten sessizler otelinden uzakla- Kayıkçı birkaç saniye düşün -
otelinde bir anda yapyalnız kalı - Garson hcsab getirdiği zaman: şuken içinde hem sevinç, hem de dükten sonra: 
vermişti. - Geçmiş olsun, madam! garib bir öksüzlük duydu. - Vendiğin en gürültülü otel -

Diyerek Ayteni teselli etmek le · d b. ·d· d eli 
Ayten kendıni şezlongun üzerine Yabancı memlekette yapaya! _ rın en ırı ır, e • oraya yalnız 

bıraktı. istemışti. deliler ve hastalar gider 
Ayten garsona sordu: nız kalmıştı. 

D d · A · · Ayten gözlerini açtı: 
uşün iı.. ğladı .. Ağladı. _ Bu ba.vkuş yuvasından he _ Ayten Istanbulda bile böyle - Ne dedin? Hastalar mı gider? 

Ağlamak ve düşünmek neye y<.· men şimdi çıkacağım. Fakat baş- yalnız kaldığını hatırlamıyordu. _ Evet. Sinirleri bozuk hastalar 
rardı' ka bir otel tanımıyorum. Bana G d 1 d on o yavaş yavaş gidiyordu. aima Meksika otelini tercih e -

Derhal tcdbır almak, havatına hem ırütevazi, hem de çok neş'eli Kayıkçıya sordu: derlPr. (Devamı var) 

Je• 
Çek0s)(i)vakya mesek? 
leri nasıl halledilece 

Y Ahın-~ şuı.· ril ES-azan: ""' 
rasın • 

Bitler ile Çemberlayn 8 , uf· 
daki mülakattan sonra siyası _, 

·ı 0Jnıtı ku karartan bulutlar zaı . ..1• kT ın S• başladı. İngiliz Başve 1 ın bbiit 
hu korumak için giriştiği tcŞ~ ot· 
müsbct netice vereceğe benı;~uu 
Filhakika Çemberlayn, sil( . 

• 1 .. e 
muhafazası için fedakar ı~ı ·ar· 
kosJo,ıakya nam ve hesabı~• )ld•· 
maktadır. Fakat badiselerın ab ,. . ın B·, 
ğı cereyan karşısında bu ış ·nnıı• 
ka çıkarı yoktur. Avı•sturJ 

sonrıt 
Almanyaya iltihakından 
had bir safhaya giren bu çc~osiiÇ 
lo'l'akya meselesinin halli i(ıtı 
şekil düşünülebilirdi: Ui • 

1- Südet Alıııanlarına ck9 

yet hakları temin etmek. ıu•~ 
2- Südetlerle meskiın olan 

takalara otonomi vermek. ,·a· 
3- Bu mıntakaların Alın•11 · 

ya iltihakına razı olmak. e· 
Çekoslovakva hükumeti, 11'"'.' •• . . . ç•·· 

leyi birinci şıkkın çerçeve•'. '·]<i~ 
de halletnıiye çalıştı. BirinCl• .. 

1 c~ 
cı, uçuncü ve nihayet dördu:er 
bir proje hazırladı. Bunların el· 
biri Südet Alınanlarına bir •''~ ·n 

teotl 
kinden daha geniş haklar ·ıu• 
ediyordu. Fakat meseleye d•

1 
•• 

·oi ı· 
ekalliyet hukukunun tcnıı f<• 
•iyesinden bakıldığı için ııe 1 

vermedi. • 
15

• 
SUdetler ikinci şık iizerind• 

5 
• 

rar ettiler. Filhakika bu, ÇekO k 
deııı• 

lovakyanın parçalanması eıı 
olan üçüncü şıktan daha ehV 8• 

gibi görünüyorsa da hakikat.le ;c· 
ziyet hiç de öyle dejildir. Jlır si!' 
fa bu şekil hallin devamlı ol~< el· 

çok şüphelidir. İdari mııht~~ fır 
!erini elde eden Almanlar, ıl ek 
salta Almanyaya iltihnk et~ • 
için tekrar teşebbüse girişe« 80 
!erdi. Sonra demokrasiye d•Y.~:ıı. 
Çekoslovakyanın siyasi teşl<l kJl11 
devlet kadrosu içinde bir ta 1 • 
otoriter nazi idarelerinin kll'~s• 
masına müsait değildi. J{ııt ııJ" 
belki de bunlar Almanyanıll Y li· 
dımile, Çekoslovakyanın dış ıı:1c· 
ti.kasına hakim olacaklar ve Ç il· 
ler de dolayısile Almanyaııın ~d•· 
fuzuna girmiş buluoacaklaf f• 
Velhasıl ikinci şık çok karışık d• 
ne Çekoslovokyaya huzur, .11• ~al 
Avrupaya sulh vadeden bıt 

şekli değildi. 1cıon 
İki şık bir tarafa bırakıl~• bir 

sonra üçüncü şıkkın knbulıı Jaı•· 
zaruret halini almıştır ve an b'' 
lıyor ki İngiltere ve Fransa. Jot· 
proje üzerinde işlemektedırlu~ 
Gerçi bunun da tatbikinde •0\ı• 
lar yok değildir. Zorluklar Şo 
hulasa edilebilir: • 

1- Çekoslovakyanın Alı11811,ıı 
!arla meskfuı olan mıntakalar• i • 
ehemmiyetli sanayi ınerkeıl•: •• 
dir. Cekoslovakyayı bu uıınl• ,.n 

.. t saP' 
)ardan mahrum etmek ik ı 
zayıflatmak demektir. .. 11 ~~ 

Z- Çekoslovakya için bttl1" bir 
hudud, müdofaası kolay ol••' ın
hududdur. Binaenaleyh çek•:.,ı · . ı•· vakya strateji bakımından 
lıyacaktır. ... •. 

d .11 ta 
3- Almanları Çekler 0 ,;ı-

mile ayırabilecek bir hudııd ,iııd 
mek mümkün değildi• fi~ w 
nasıl çizilirse çizilsin, gene ~~ad• 
kım Alınanlar Çekoslo~n ·

11
,.11• 

ve bir takım Çekler de Alınnel•'i 
da kal.ıcak ve ekal!iyd ıı.e• .• ~· 
kökünden halledilmiş ofr.ııYa' 
tır. .ı~l·İıır· 
Başka zorluklar da snY şı1' • 

d··er 
Fakat anlaşılıyor ki ıı: d' bll 
farın imkansızlı~ karşısın Jilet" 
şıkkın zorluklarını ıniJmkU: yolll 
tebe izale etmiye çalışrtl9 ııı•ı1'' 
tercih edilmiştir. Gerçi i.k~;ribl • 
leket arasında iki nıilletı ;ırıı•k 
rinden ayıran bir hudııd ç )<otlO' 
mümkiln değildir. Fakat Ç;ır•k•ıı 
vakyada daha az AJınaD .. ,.,ı.uıı· 
bir hudud çizilmesi de nıu k bat' 
dür. Almanlar, kesil oJar•ııı-dıl" 
lıca üç mıntakada yaşam• 
lar: , 1111 

arP il 
1- Çekoslovakyanın g ·ı• 1ı1:t• 

da Bohemyanın SaksonY• ~ıı yiJf 
leştiği hudud boyunda se ıııır•d• 
bin kadar Alman vardır· cıı ' 
nüfusun yüzde doks9nı~~;0r. 
!asını Almanlar teıkll . ,\111"11 

. ı.b•lt ... 
2- Nüfusun aynı n v11••· 

olan diğer bir mıntak• Jl• ~ 
Ç ko•lo~• ve Avusturyaoın • d ) 

bil• • 
(Devamı 6 ıncı s• 



22 istasyon kuruluyor iş Bankasının 
l-lava yo arımızda Londra şubesi 

inkişaf 
9 ayda 306 gidiş ve geliş !e ".eri ya: 
Pılmış 743 yolcu taşınmış, 156620 
kilometre mesafe katedilmiştir. 
~afıa Vekiiletine bağlandığı üç 

~nedenberi, devamlı bir inkişaf 
töstel'en Devlet Havayolları İşlet
lııe idarsi, haziran 1937 başından 
lııayıs 1938 sonuna kadar, dokuz 
'Y içinde Ankara ve İstanbul araı 
llııda 306 gidiş ve geliş seferi, 743 
~olcu taşımış ve bu seferlerde 
1~.602kilometre mesafe katedil
lııi~ir. 

Gene bu müddet içinde nakle -
dllen gazete miktarı 1.816.800 kilo
&raın, bağaj 999.500 kilogram ve 
llosta da Hl,534 kilogramı bul -
lııuşım. 
liaıkın havacılığa alışması için 

tertib edilen Ankara ve İstanbul 
aıerindeki tenezzüh uçuşlarından 
~Ydalananların sayısı 199 dur. 
İdarenin 1937 senesi içindeki ge

liri, 14,356,80 lira yolcu bileti; 1 
lııilyon 553,46 hususi kira, 395,00 
tenezzüh uçuşları; 232.73 bagaj, 
2oo,83 gazete 201.93 posta olmık 
Gzere 16.943.7~ liradır. 
'fENİ TESİSLER ve PROGRAM 
. Sivil havacılığırnızdakı devamlı 
lrıltişar dolayısile ilıtiyaçları ta
llıaınen kar§ılamak için Devlet 'Ia· 
Yayollan bir taraftan yeni tesis -
lere devam etmekte, diğer taraf -
laıı vası talnnı modernleştirmek • 
lecıir. 

Bugün idarenin elindeki tayyare 
'-Yısı, dünya sivil hatlarındaki 
eınsaııerinin çoğundan üstün ol -
llı&k üzere onu bulmuştur. Bu mii
lı:eınmel tayyareler, her türlü yc
llilıklere maliktir. 
İdire, Ankara ve Yeşilköy mey· 

danıarında mevcud yer telsiz ci
hazlarına ilave olarak yeniden bi
ri /\nkarada, dieeri İstanbulda Ye
<likuıede olmak üzere son sistem 
!elsiz cihazlarına ve tayyarelerin 
>'e.ri ııörmeden sefer yapmasını I 
llıi1rnJı.iln kılacak Gonyometreleri 
lııuhte,·i telsiz istasyonları kur -
lııuştur. 

llazırlanmış olan programın bir 
lıoıu olarak, Uışasına başlanılan 
llıtydanların türlü tesislerle ta -
lıı«nııanmaınıa çalışılacaktır. An
ltlra tayyare meytlanında 8 tayya
re alan ve ha\•acılık tekniğinin 
bütün icablarma göre yapılan b~
lonarme hmgarın inşası bitmiştir. 
lturu}masına başlanan büyük tel
'iz istasyonu da hazırlanmıştır. 
'l'ayyarelerin emniyetle iniş ve 
lı:aikışıarını temin ve muhtelif is
liıtaınctlerde havalanmalarını te
llıin için muntazam pistler vücu
da getirilmiş; meydanın hududu 
d;ı işaretlerle tahdid edilmiştir. 
İstanbulda Yeşilköy meydanın

da Erfrans şirketinden alınan mey
danın ıslahına başlanmıştır. Mey
<l.ının 3 kilometre yakininde, Ye -
dikuJede kuvvetli bir telsiz istas
l'onu kurularak Ankara - İstanbul 
•eferlerinin azami emniyetle de -
Vaın ıtemin edilmiştir. 
İzmir meydanı olarak seçilmiş 

Olan, Cumaovası istasyonu yaki -
nindeki sahada hangar ve lstas -

maktadır 

İdare, ana meydanlara ilave olA
rak ihtiyat meydanları dıı kurma
yı kararhıştırmıştır. Ankara - İs
tanbul hattı üzerinde 10, İstanbul
İzmir hattı üzerinde 6, Ankara • 
Adana hattı üzerinde 6 olmak ü
zere 22 ihtiyat istasyonunun yer 
!eri tesbit edilmiş, burılar işaret • 
lenerek satınalma muamelelerin? 
başlanmıştır. 

Ankara ve İstanbul arasında gı
diş geliş olan ücretlerin 29 lira 7D 
kuruşa indirilmesi ve evvelce 1000 
lira mecburi sigortaya alınan 2 
Uranın 58 kuruşa tenzili bu hat 
üzerinde rağbetin artmasına mü
ltim bir amil olmuştur. İdare, gene 
teşvik mahiyetinde aldığı karar -
!ardan biri olarak, altı ay içinde 
İstanbul - Ankara arasında beş se
fer yapan yolcuların altıncı sefe
rini parasız temin etmektedir. 

İyi bir 
Karar 
Maktu satış kanunu
nun tatbik tarzı hak· 
kında esnaf ten Yir 

edilecek 
Dün öğleden sonra Bakkallar 

cemiyeti bir toplantı yaparak pa
zarlıksız satış kanununun tatbi
ki etrafında şöyle bir karar ver
miştir: 

Kanunun tatbikine başlanınca, 
esnafın bir yanlışlığa meydan v&r
memesi için, cemiyetin tayin e
deceği zevat her mıntakaya iki
§er ıkişer olmak üzere, her tarafı 
gezecekler ve esnafa kanunun tat
biki hususunda rehberlik vazüe
sini ita edeceklerdir. 

Bu suretle hem belediye me -
murları ufak tefek me..amc meş

gul edilmemiş olacak hem de es
nafa büyük bir kolaylık temin e
dilmiş olacaktır. 

* Maktu satış kanunile karar
namesi kaymakam ve emniyet mu
dürlerine tebliğ edilmiştir. 

SONTELGK.Arm Yuu: M. Sami KARAYEL 
Tarlht tefrikuı No. 101 

imparatoriçe Sultan Azizin ikram et· 
tiği kızartmaya bayllmıştı 

Servisi yapanlar, kuzuyu du • 
lııan üsıünde sofranın üstüne koy
du ar 

( lm;aratoriçe Öjeni hayretle ba · 
a kalmıştı. 
:Oemek; kuzunun tevzii sof; a

da olacaktı. 

1
_ İınparator, İmparatoriçe dura -
"'dılar .. 

Servis yapanlar da ne yapacak
.atını şaşırdılar .. 
, lfeps. iyi amma; bu kuzu nas•i 
toııanlıp yenecekti. 

Sultan Aziz; imparator ile İm -
paratorıçenin sabırsızlandıkları

nın farkında idı. Derhal gülerek 
Fuad Paşaya irade etti: 

- İmparatoriçe ve İmparator 
hazretleri bu alaturka pişmiş ku
zunun nasıl yenebileceğini dü • 
şlinmüş bulunuyorlar olsa gerek ... 

Türkler, bu suretle pişmiş kuzu -
yu el ile yerler ... Fakat, irade bu
yururlarsa, ahçıbaşıyı çağıralım 

ayırıp tevzi etsin ... Bizim yapa -
cağımız şey değil... 

Samsun, 20 (Hususi) - Sam -
ııun çevresinde ziraat işleri bu yıl 
her vakitkinden düzgün gitnıi~
tir. Köylü, fenni usullerin mah -
sulü çok nisbette fazlalaştırabi -
leceğini kavramaktadır. 

Bu çevrelerde köylüyü en çok 
korkutan Afet çekirge istilasıydı. 

Eskiden köylü, çok zamanlar 
alın terile yetiştirdiği mahsulün 
kısa bir zamanda mahvolduğunl 
ıahid olur, için için ağlardı. Son
yıl içinde Samsun çevresinde çe
kirge mücadelesinde gösterilen 
muvaffakiyet köylünün yüzünü 
güldürmüştür. 

Bugün Samsun köylüsü tam bir 
emniyet içinde işi!e güçile 
meşgul olmaktadır. Bir vakitler 
çevrede tahribat yapan hayvan 
hastalıkları da artık bir tehlike 
doğurmamakta, bazan köylerde 
rastlanılan şarbon hemen mahal
linde söndürülmektedir. 

Halkevi köycülük komitesi ü
yeleri tarafından da ayrıca köy
lerd irşatlarda bulunulmaktadır. 

Bazı köyler sergiye iştirak için 
hazırlanmağa başlamışlardır. 

Bu yıl çeltik durumunun da iyi 
olacağı anlaşılmaktadır. Fiatlarda 
şimdiden bir tereffü vardır. 

Muamele 
Vergisi 
Güçlükleri 

Maliye Vekaleti Varidat umum 
müdürü İsmail Hakkı, muamele 
vergisi mükelleflerile temas ~t -

mek üzere İzmire gitmiştir. Va
ridat müdürü İzmirde dört gün 
kalacaktır. 

Yeni muamele vergisi kanunu 
ile tahaddüs eden bazı güçlük -
!er, Vekfiletin bulduğu yeni şekil 
sayesinde hailedilmiş gibidir. İz
mirdeki mükelleflere de bu yeni 
teşil tatbik edileclktir. 

Vikteryanın çantasını 
çalmış 

Tahtakalede Viktorya adında 

bir kadının elindeki çantayı l:a
pıp kaçan sabıkalı yankesiciler
den Vitali dün Sultanahmed Ü -
çüncü Sulh ceza mahkemesinde 
9 ay hapse mahkum edilmiştır. 

Fuad Paşanın tercümesi üze -
rine İmparator derhal: 

- Memnun oluruz .. 
Dedi. Ahçıbaşı; zaten evvel

ce aldığı bir emir üzerine dışarı -
da bekliyordu. 

İçeri girdi. Kolları sıvalı idi. El 
pençe durup irade bekledi. 

Sultan Aziz, irade etti: 
- Ahçı başı şunu ayır bakalım!. 

Bolulunun aradan gelen yamağl 
bıçak çatal getirmişti. 

Tertibli bir surette ayırmağa 
başladı.Kuzu öyle pişmişti ki; da
ha bıçağı dokunmadan ayrılıyor -
du. 

En güzel taraflarından İmpara
teıriçeye, İmparatora ayırdı. Efen
disine de verdi. 

İmparatoriçe, kızartmı~·a ba -
yılmıştı. Çok hafif ve nefis ol -
muştu. Seve "eve yedi. Hatta; daha 1 

istedi . 
Üçüncü N apolyon da beğenmiş

ti. O bile bir parça daha aldı. 
Sul!an Aziz habire yiyordu. İm-
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1 Kitaphır Arasınd;I 
Milli bir edebiyat 

yaratabilir mıyiz? 

lktısadi Tneseleler 

Dış ticaretimizde 
inkişaf 

~KÜÇÜK HABERLER~ 
* Eyüb önlerine çekilmiş olan 

eski • Unkapanı• köprüsünün son 
yağmurlara su almağa ve hu su -
retle batmak tehlikesi göstermeğc 
başladığı görülmüştür. 

YAZAN: BedlGUndUz 

p~ratoriçe Padişaha dönerek 
- Haşmetmeab Türk yemek -

lerl çok güzel; alafranga yemek -
!er yağlıdır. Bizimkiler kuzuyu 
yağda kızartıyorlar .. Şüphe yok ki 
bu da yağda kızarmıştır. Lakirı, 

nekadar hafif ve bellisiz .. 
Sultan Aziz Öjenin bu sözlerin,;, 

tebessüm ederek cevab verdi: 
- Bu kuzu yağda kızarmış de

ğildir Doğrudan doğruya ateş kar
şısında hafif, hafif pişmiştir. Hem 
de toprak içinde pişirilmiştir. Tam 
beş altı saat kadar ateş karşısın
da çevrilmiştir. 

Öjeni şaşırmıştı. Beş altı saat 
ateş karşısında çevrilerek pişmek. 
seınra toprak içinde pişirilmek ... 
demek; bu öy ıe kolay kolay ya
pılan bir şey değildi. Sordu: 

- Haşmetmeab müsaade buyu
rurlarsa şunu sormak isterim; beş 
altı saat neden sürmüş bulunu -
yor? 

- Evet; gayet hafif ve içine 
içe, içe pişmesi icin ... 

Son yedi senelik ihra
catımızla bir mukayese 
Dış ticaretimizde, her yeni yıl, 

bir evvelinden daha geniş ölçü
de bir inşaf görülmekte ve lhraca
tunızın her yıl daha çoğaldığı 

memnuniyet değer bir şekilde te
barüz etmektedir. 

Bu cümleden olarak 1938 mayıs 
ayındaki ihracatımız, geçen sene
nin ayni ayındaki ilıracattan 1,8 
milyon fazladır. Yalnız geçen sene 
değil geçen yedi senenin beher yı
lının ihracatını ifade eden rakam
ların da fevkindedir. 

Evvelki senelerin mayıs ayları 
arasında, en az bir kıymet göster
miş olan 1934 yılı mayıs ayının ih
racatına göre yüzde 61.2 ni•betinde 
ve yine evvelki altı senenin ma -
yıs ayları ihracatının vasatisine 
göre de yüzde 22,2 nisbetinde bir 
artış mevcuddur. 1938 mayısı itha
lat kıymeti de, ayni aydaki itha
liıt kıymetlerinin fevkindedir. 

1938 senesinin mayısı sonundaki 
beş aylık ihracat yekünu 49 mil -
yon 458,068 lira, ithalat yekunu 
64,20,230 liradır. Bu itibarla, beş 
aylık ticaret muvazenesinde itha
lat muvazenesinde ithalilt lehin•' 
14,750 bin 162 lira fark mevcud
dur. 

Son yedi senenin ilk beş aylık 
ihracat kıymetleri içinde 1937 se
nesinin beş aylığı 50,1 milyon lira 
ile en üstün, 1934 senesinin ilk beş 
ay lıj!ı ise 24,6 milyon lira ile en l 
düşük bir seviyye göstermişlerdir., 
1938 senesinin ilk beş aylığı ise 

1937 ye hemen hemen müsavi ve ! 
1934 ün 7< 101,2 nisbetinde yani b•ı 1 

misli üstündedir. 
Ve yine 1938 ilk beş aylık dev

resindeki ihracat, evvelki 6 sene
sinin ayni devrelerindeki ilıracat 
yekunları vasatisine göre yüzde 
45 nisbetinde yüksek bir scviyye 
iktisab etmiş bulunmaktadır 
Dış ticaret muvazenesi ilk beş 

aylık rakamlar itibarile 1932, 1933, 
1936, 1937 senelerinde aktü 1934, 
1935 ve 1938 senelerinde passü v:ı

ziyette bulunmaktadır. 
Evvelki senelere nisbetle ilıra

catın artmış olmasına rağmen ti
caret muvazenesinin 1938 de pası
vite göstermesinin sebebi ithaJat
taki fazlalıktır. 

1932 - 1938 senclcrınin ilk beş 
aylarındaki ithalat kıymetleri 3i.'-
38 milyon lira arasında tcmevvi.:ç 
ettiği ettiği halde 1938 de bu kıy
met 64 milyonu tutmuştur 

1938 senesi mayıs ayında 7 mil 
yon 427.629 liralık ihracat tesbit 

edilmiştir ki bunun yüzde 29.3 ü 
Almanyaya, yüzde 20.8 i İtalyay·ı, 
yüzde 7 si Çekoslovakyaya, yüzde 
5.5 i Fransaya, yüzde 5.2 si Yuna
nistana, yüzde 3.4 ü Amerikaya 
mütebakisi diğer memleketlere 
yapılmıştır. 

Tutulan hesablara nazaran it -
halat ve ihracatımızı yukarıdaki 

şdtilde kısaca izah ettikten sonra 
bariz bir şkilde anlaşılmış oluyor 
kı ithalatımizı mümkün merteb, 
trhdid edebildiğimiz zaman ihra

catımızın yeküııunu teşkil eden 
rakam şayanı memnuniyet bir ne· 
tice ifade etmektedir 

• Büyük şair mır asını 

bırakmış kime 
Mahkemeye dün de bBkıldı,terekedos

yasının tetkikine karar verildi 

Bu sebeble emektar köprunün 
demir aksamı dubalardan ayrılarak 
.ınııhafaza olunacaktır. 

* Eminönü meydanının açılma
sı için dükkanlBrın istimlak olun
ması icab edenlerden 19 ki~i ile 
Belediye arasında çıkan ih tiliit 
mahkemeye intikal etmiştir. * Belediyede yeni teşkil olun
ması kararlaştırılan •istimlak bıı
rosu • kadrosu hazırlanarak Da
hiliye Vekaletine göndcrilmişt:r. * 67 yaşını doldurmuş ve e•.
velce tekaüdlüğü tehir edilmiş 
olan ~ehrimiz Sıhhiye Müdürü AU 
Rizanın tekaüdlüğü yeniden bir 
sene müddetle tehir olunmu~tuı. * İşçilerle iş verenler arasın
daki ihtitSlların sureti hallini gös
teren yeni bir nizamname birinri 
kanunda mevkii mer'iycte gıre
ccktir. 

Diğer taraftan gazete mlibrrir
leri gibi hem fikren , ve hem de 
bedenen çalışanların ne gıbı hal' 
ve salihiyetlere ti..bi tutulacak -
ları hakkında da, ·~i sıgortası• 
J 5 haziran 939 da faaliyete geç -
tikten. sonra a)TIC bir nizaır 
mc hnzırlanacaktır. * Bir aydanbcri Avrupar!a b ı
lunmakta olan Maarii V ~kiıleti 

meslek mektepleri Umum Mıitl ı 

rü Rüşdü; dün şehrimize avdet Pl

miştir. 

*Maliye ve Maarif Vekaletleu 
define arama işi hakkında ye ı 
talimatname hazırlıyarak dü'l vı-
1a ·ete göndermişlerdir . 

Bu yeni talimatnameye göre, 
badema define arama ruhsatiye -
!eri valiler tarafından vcrikct>k· 
tır 

* NC\")'orktan şehrimizdeki :ı
lil:adarlara bildirildiğine gön,; 
Nevyork sergisi kom.ıserliği; Türk 
sitesinin inşaat projelerinı tetk k 
ve tasdik etmiştir. 

İnşaata h<:men başlanılae::ık 
* Yeni kontrplil: nizamname" 

mucibınce 1 inci teşrinin 13 unc 
kadar gerek lıariçkn rnemlckc•ı
mize ithal olunmuş ve gerek bu
rada yerli fabrikalar tarafından 

yapılmış olan bütün kontrpla klar 
damgalanacaktır. 

Abdülhak Hamid veresesinin 
karısı Lüsyen aleyhine açtığı mi
ras davasına dün Asliye Üçüncü 
hukuk mahkemesinde başlanmış

Ahmed adında bir adam sarhoş , 
olarak ev.-ellti gece Taksimde b J; 

çileri dövdüğü ve hakaret Pttiğı 
için dün asliye dördüncü c z~ 
mahkemesinde 15 gun hapsll v" 

hukuk mahkemesi alık3mı §ahsi- 29 lira para cezasına mahkum e-
ye kısmında bulunduğu anlaşılan dilmiştir. 

tır. 

tereke dosyasının celbine karar J============== 
vererek duruşmayı başka güne 
bırakmıştır. 

NİŞA LANMA 
Abdülhak Hamid öldükten son-1==============1 Emniyet Sandığının eskı ve ta

nınmış ~murlarından Bay Fuad 
Arğunun kızı Bayan Nevin Arğun
ile genç deniz subaylarımız -
dan Bay Cahit Gürün nişanlanma 
töreni Bay Arğunun Bakırkoy 

Yeni mahallesindekı evlerinde ya
pılmıştır. 

ra vasiyetnamesi açılmış ve buna 
merbut bir noter senedile merhu
mun evindeki eşyasile matbu ve 

gayri metbu eserlerinin telif hak
larını karısı Lüsyene bıraktığı an
laşılmıştır. 

Mühendis mekte
bine yazllma müd· 

d~ti uzatlldı 
Mühendis mektebine talebe ya

zılması için verilen mühlet yarın 

akşam sona erecekti. Fakat lise - İki soyada kutlu olsun. 
lerde olgunluk imtihanları henüz !============== 
akşamına kadar uutılmıştır. 

Büyük şairin kızı Fatma Hami
de ve ölen oğlunun bıraktığı iki 

küçük kız vekil tutarak mahke
meye haşvurmuşla1' ve bu noter 
senedinin ibtalile mirasın Lüsyen 
de dahil olduğu halde aralarında 
kanuni nisbetler dahilinde taksi

bittiği cihetle bu müddet 21 eyl(il 1 Birimizin derdi l 
. Olgunluk imtihan· Hepimizin derdi 

ıarı bitti Çamurlu sokaklar mini istemişlerdir. 

Dünkü celsede mahkeme evra

kı tetkik etmiş ve Beyoğlu Sulh 

- Toprak içinde neden pişi - ı 
riliyor ve ne için topraklanıyor? 

Öjeni zannetmişti ki yediği lru-

1 
zu toprağa gömülerek pişırilmiştL 

Sultan Aziz gülerek cevab ver
di: 

- Hayır; toprağa gömülerek de
ğil; çukur kazılır; bolca kor edil· 
miş ateş dökülür ... Kuzu sırığa ge
çirilir. Ve uzaktan yavaş, yavaş 

çevrilerek pişirilir. 
- Toprak kazıp içinde pişir -

mekte ne fayda var? 
- Evet; rüzgar ateşi fazla sa -

vurmamak, ateşın harareti daimi 
kalmak için ... 

İmparatoriçe Padişahın bu ta
rüatı karşısında dayanamıyarak: 

meraka düşüp sordu: 
- Haşmetmeab; en ufak tefer

rüatına kadar herşeyi tedkik et -
miş bulunuyorlar. 

- Şüphe yok; benim çok sev -
diğim yemeklerden biridir. Buna 
doyum olmaz ... Bir kuzuyu bir •n
san ferah ferah yaimz başına vi - • 

Olgunluk imtihanları dün sona 
rmiştir. 

== 
yebilir ... 

İmparatoriçe büsbütün §llŞII -

mıştı. Hiç bir kuzuyu bir adam 
nasıl yalnız başına yiyebilirdi. 
Sultan Aziz İmparatoriçenin hay
retlere düştüğünü görünce, sözle
rine şunları ilave etti: 

- Ben, açık bir havada ekseriya 
bir kuzu yiyebilirim .. 

İmparatoriçe; iftihar duymuş 
kadar sevinçle güldü ve: 

- Evet; Türkler iri yapılı ada, , 
lar maşallah!.. Biz Avrupalılar 

- Evet; Türkler iri yapılı adam
lar maşallah!.. Biz Avrupalılar 
hem az yiyoruz, hem de çok hare
ketsiz adamlarız. 

Kuzu bitmişti. Çerkez tavuğa 

gelmişti. 

Ahçıbaşı çerkez tavuklarını ayrı 
ayrı tabaklara yapmıştı. 
İmparatoriçe ve İmparator ilk 

nazarda duraladılar ... Acaba ne 
biçim yemek idi Nasıl bey ene -
cekti? 

(Devamı var} 

Sultanahmedde oturan karı!P.
rimizden M. Sami ismindeki zaı. 
tan aldığımız bir mektubda Ka
pı.ağası sokağında y~·zın en ku
rak günlerinde bile çamurun ek· 
sik olmadığı yazılmakta, buna 
sebeb olarak şu gösterilmekte 
ve: 

•Arasta caddesinde bulunan 
aygır deposunda kullanılan su
ların istimaden sonra dc·ponun 
arka tarafına düşen bu sokağa 
döküldüğü, bu yüzden sokağııı 
fena halde çamur old-uı;unu an
ladım.• 

Denilmektedir. 

Aygır deposunun har..- nla -
rını temizlemek veya ba şk~ s~~ 

retle burada kullanılan s darı 
akıtaeak bir mecra bulu ı ısı 

lazımdır. Eğer aygır deposu c .ı 

hır mecra yoksa derhal yopt rıl• 
ması, var da müstahdemin bu 
ihmali yapıyor, veyakm obuıı 
diye suları arka sokağa dökü -
yorsa buna mani olmak. s< ıka -
ğın temizliği ve h:Jkın sıhJ-ati 

namına gereken bir keyfiyet o.· 
duğuna göre allikada:rların bu 
hususa dikkat nazarını çekeriz. 

, 

ı 

l 
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TOPLANTISINDAN 

HIKAY! 
Ölünün avcundaki çaY 
Yazar1 : Sedad Nazmi "AKPIN~f3 

fes alı• 
!erimde gezişi, uyurken ne v• 

NEVJL ÇEMBERLA YN 
Harab pencereleri.n çatlakla -

rından süzülen soğuk rüzgar oda
yı loşlayan perdeleri uçuruyor, 
önü açılan buğulu camdan donuk 
bir ziya odaya hücum ediyor, toz
lu bir aydınlık vücude getiriyor
du. Odanın mobilyasını teşkil e
den bir kaç parça eski eşya bu pe
rişan yuvada l;ıüküm süren sefa
letin tüyler ürpertici çehresini 
belirtiyordu ... 

şı bütün bunlar bana keder 
1 

• 

ıztırablarımı dindirmeğe, unu n 
turmağa kiıfi geliyordu.. BU~-

. - · taha· 
onun yokluğunun verdıgı ra-
mülü imkansız acı buketı >1P • 
tan, çürük vücudümü parça ~
ça ediyor. A;tık bu acılara d~l , 1 ADOLF HiTLER 

Konuşmasına 

Çekoslovakya 
kadar 

Yeni gelen Avrupa gazetelerin
den hangisı ele alınsa büyük baş
lıklarla, iri yazılarla göze çarpan 
mevzuun şu olduğu anlaşılıyor; 

69 yaşındaki İngiliz Başvekili tay
·'·Jreye atlar atlamaz Her Hitleri 
görmeğe gitti! .. 

Gelen telgraflar bu seyahate da
ir günü gününe malı1mat vermek
te gecikmemiştir. Onun için bu 
sütunda takib edilen maksad se-

nu da iiave etmek lazım geliyor: ı 
İngiliz Başvekili bu seyahate ka
rar verince Fransa hükfımeti de 
keyfiyetten hemen haberdar e
dilriıiş, İngiliz - Fransız dostluğu 
dolayısile İngiltere hükmeti bu
na lüzum görmüştür. Diğer ta -
raftan Başvekil İngiliz Hariciye 
nezareti erkanının ve hariçte İn
gilterenin dostlarının, yani Fran
sa hükfımetinin malumatı olma-

mamıştır. Diğer taraftan İngiliz 
İmparatorluğunu teşkil eden Do
miniyonlar da Britanya Başveki
linin buseyahatini çok muvafık 
gördüğünü bildirmişlerdir. Bir 
kaç gündenberi, cSon Telgraf> bu 
sütunlarda İtalyanın Orta Avru
p~e bilhassa Çekoslovakya me
seleleri karşısında ne vaziyet al
dığına dair Avrupa matbuatında 
verilen malumatı hulasa ediyor-

\irenberır kong-resine l~tirak eden Alman piyadesi 

yahatin nasıl olduğuna dair ev
velce verilriıiş olan haberleri tek
rar etmek değildir. Avruparun bel
lıb~ merkezlrindeki siyast ma
hafilin fikirleri ve bu mahafil ile 
temasları malı1m olan matbuatın 
ileri sürdüğü şayanı dikkat ya -
zılara bir göz atmaktır. Bu su
reUe bir çok öğrenilecek şeyleri 
öğrenmek kabil olacağı gibi bu 
öğrenilen şeylerin de bundan son
rakı vekayiin inkişafında işe ya
ravacağı besbellidir. 

Evvela umumi olarak söylenen 
şey İngiliz Başvekilinin bu hare
ket, sulhü korumak yolunda bü -
yuk bir cesaretle büyük bir adım 

olduğudur Onun için Avrupa ga
w!<.'lerinin muhtelif görüş farkla
rı mevcut olmakla beraber bu te

şe 'bu>ün ehemmiyetini kimsenin 

ırıkur etmediği görülüyor. Bura

sı bovlece söylendikten sonra şu-

dıkça bir karar veremiyecegını 

de anlatmış bulunuyordu. Bu ci
heUer böylece hatırda tutulduk
tan sonra İngiliz matbuatına göz 
atmak lazım geliyor. Evvelii İn
giliz gazetelerinde Çemberlayn -
Hitler mülAkatı etrafında söz söy
lerken son derece bir ihtiyatkar
lık gösterildiği nazarı dikkati cel
bediyor. Mevzu nezaketidir ki 

çetin olduğu zaman azami ihtı

yatkarlık gösteren, İngiliz matbu
atının ötedenberi adeti olagel -
miştir. Bu sefer de öyle görüne
ceği tabii ise de satırlar arasında 
saklanmış bazı şeyleri sezmek de 
büsbütün imkansız değildir. 

Evvelii İngilterede de Başveki
lin birdenbıre bu seyahate karar 
vermesi duyulduğu zaman bunu 

hayretle karşılıyanlar çok olmuş

tur. Fakat Londranın iyi mallı -
mat alan mahafili buna hiç şa~ -

du. Çemberlayn - Hitler mülaka
tı dolayısile de Romadan bir ta -
kım şayiaların meydana çiktığı 

görülmektedir. Evvela İngiliz Baş
vekilıııfn telefonla İtalyan Baş

vekilini arayarak görüştüğü riva
yetleri çikmıştır. Londra mahafi
li bu rivayetleri tekzib etti. Son
ra gene Romadan çıkan rivayet
ler var ki bunlara göre Çember
layn - Hitler mülakatının hedef, 
mevzuu, öyle yalnız Çekoslovak
yadaki Südet Almanları mukad -
deratını konuşmaktan ibaret de -

ğildir! Bütün Avrupayı alakadar 
edecek daha geniş mikyasta bir 
konuşma vardır. Buna göre Av
rupanın büyük devletleri arasın
da bır müzakere zemini hazırla

nacaktır. Evvela Çek - Alman me
selesi konuşulmak üzere. 

Bu rivayetler Londrarun re;;

mi mahafilinde teyid edilmemiş-

• 

Almanya'nın Devlet Reisi Her Hftıcr 
tir. Fakat bu sözler politika ale- külatın bir kısmı da Almanyada 
mindeki dedikoduları göstermek silah altına alınmış olan kuvvet-
itibarile şayanı dikkat olmaktan )erin mühim olmasından ileri ge-
ııeri kalmıyor. Londranın belli - liyor. Eğer M. Çemberlayn fır -
başlı gazetelerine göre ancak va- sat bulursa M. Hitlere anlatacak-
rılan netice şu oluyor: Taymis ga- ·tır ki Alman ordusu tarafından 

zetesi ihtiyatlıdır. Yalnız Alman- yapılan manevraların artık bir 
yadaki muhabirinin telefonla ver- an evvel nihayet bulması. Pek 
diği malı1mat var. Fakat mali me- ziyade istenecek bir şey de ondan 
seıelerle meşgul olduğu kadar mil- sonra Almanyanın mevcut müş -
letlerarası politika işlerini takip külatın halli için ileri süreceği 

Odanın loşluğunda donuk ren
gi ile yatan hasta kadının kendi
ni teselli etmeğ çırpındığı bir çok 
yerleri delik saç mangaldaki son 
ateş parçası da içeri uçan kuv -
vetli bir rüzgarla eridi gitti. Bu 
nokta kadar kızıllık odayı hiç bir 
zaman bir parça olsun ısıtmamış
tı. Lakin zavallı hastaya evinde 
bir kıvılcım dahi bulunduğu his
sini vererek bir kaç saat avun - -
muştu. 

Çevresi mor göz kapaklarını 
yavaş yavaş oynattı, hırıltıya ben
ziyen bir sesle söylendi, daha doğ
rusu inledi: 

- Yahya .. Son kıvılcıın da ka
rardı .. 

Genç adam yatağın kenarında 
etmekte çok ileride olan Finans- teklifleri kendisinin mlidafal ede- sırtını duvara dayamış başını iki 

~ğini. Başvekile vad eyliyec"k- - elleri arasına almış düşünüyordu. 
tır. Sudet Almanlamı bulundugu- · Bu sesle daldığı hayal kuyusun-

yal Taymis Çemberlayn - Hitler 
mülakatı dolayısile yazdığı yazı

da şayanı dikkat şeyler söylüyor 
ve diyor ki: Südetlerin arazisin
de beynelmilel bir polis teşkilatı 
vücude getirmek fikri günden gü· 
ne kuvvet bulmaktadır. Herhalde 
M. Çemberlayn bunu M. Hitlere 
söylediğine şüphe etmemeli. Müş-

yerlerde halkın reyine müracaat dan silkinerek çıktı başını mBn-
edilmesi fikri her halde reddedil- gala çevirdi. Bu ba; çevirmesi o-
miyeceği anlaşılıyor. Bu takdirde nun için güzel bir fırsJttı. Gözle-
Büyük Britanya ile Fransa yeni- rinde biriken ya~ bu.utlarını ka-
den Çekoslovakyaya vrilecek o- rısına göstermeden sildi. Sonra 
lan teminatın yeniden hudutların başını çevirerek onun gittikçe sö-

l>cvamı 1 iıı<"ı cqhifcrnızd11t 

işte kalbin bütün sırları 
Kalb çı:ırpar, kalb mırıldanır, kalb 

Onu iyice dinleyiniz. 
yazar. 

Yorgunluğu hissetdiniz mi, gözünüzü açınız 
harekatını tanzime çalışınız. Yoksa ... 

Kalb, saatte 115,000 - 120,000 
defa çarpar. Çok değil, senede a
şağı ve yıikarı 42,000,000 defa! ... 

Kalb; kanı çekmek ve geri ~t
mek için genişler, küçülür. Bu iki 
hareket dakikada 60 - 75 defa te
kerrür eder. Fakat bazı hasta -
larda 15, 20 ve hatta 12 ye düşer. 
Tabii bunu da baygınlık takib e
der. 

Kalbin rahatsdzlığı, küçülmesi, 
bozukluğu tend!üslerden anlaşı

lır. 

Nabız muntazam değilse kalbin 
ahengi bozulmuş demektir. He -
men tedavisin~ başlamalıdır. 

KALB MIRILDANIR. .. 
<Kalbim size söylüyor ... • Sev

dalıların, ekseriya s ·vgililerine 
söyldiklri bir söz. Söylem( k, bi
raz mubalağalıdır. Kalb siiyle -

mez, fakat mırıldanır. Evet, kula
ğınızı birinin göğsüne yapıştırı -

ruz, dinleyiniz. Mütemadiyen te

kerrür eden iki darbe işideceği -

niz muhaldtaktır. Biri hafif, ağır 
ve devamlı: Kalb çektiği karu u
zuvlara sevkediyor; öteki daha a
çık, daha şiddetli ve kısa: Huruc 
kapıları, yani damarlarda kanın 
ihtikanına mani olan süpaplar 
kapalı ... 

Bunlar normal darbelerdir. 
Normal olmıyanları da pek çok -
tur: Seri, mütemadi çarpma, ha
fif veya fazla ihtizazdan ileri ge
len sa dalar ... 

Eskiden doktorlar, kalbin ha -
rekatını anlamak için !stetoskop 
denilen bir alet kullanırlardı. Bu 

küçük aleti kalbin üzerine koya. -
lar dinlerlerdi. Fakat, kulağın i
şitme kabiliyeti ne kadar fazla o
lursa olsun kalbin hareketini ha,,
kile anlıyabilmenin imkanı yok
tur. 

Son zamanlarda Elektrofono -

kardiyak denilen bir makineden 

istifadeye başladılar. Bu küçük 
ı ·) ' \ ı ı.ı 7 ·ci sayfamıı1.ı J 

nen iri koyu renkli gözlerine bak-
tı. 

- Evet Sevim, dedi: Son kı

vılcım da bizim saadetimiz kadar 
çabuk söndü ... 
Odayı ölü bir sükut sardı. Bir 

miıddet bütün soğukluğu •le ge
zindi. Sesrizliği yine hastanın l<t· 
sık sesi bozdu. 

-~ Yahya dedi: 

Sustu; gogsunü yırtarcasu>a 

sarsan zalim bir öksürük tufanı 

konuşmasına mani olmuştu. Fa -
kat genç kadın maksadını söyle
mek için kendinde yenilmez bir 
arzu hissediyordu. Bu söylemek 
için gösterdiği gayretten belli o
luyordu. Fakat muvaffak olama
dı. Nihayet gözlerile anlatmağa 

karar verdi ve gözlerini odanın 

nihayetinde duran kırık küçük 
karyolaya sapladı. Ve gözlerini 
her açıp kapayışta bir ka~ damla 
gözyaşı döküyordu. Dudakları ha
fifce burkuldu, omuzları titredi, 
yüzü eskisinden daha soldu, sarı 
yanaklarında mahzun bir penbe
lik dolaştı. Kuruyan ağzını ıs -
latmak için bir kaç kere yutkun
du. Hastanın bütün bu perişan 
hareketleri Yahyaya herşeyi an
latıyordu. Demek istiyordu ki: 

- Yahya şu karyola bir kaç 
gün evvel bu kadar ıztırab verici 
bir varlık olmuyordu hasta benli
ğime .. Orada bütün ömrüme de
ğer yavrumuz Sevinç yatıyordu. 

Onun gonca dudaklarından çıkan 
bir cıvıltı, siyah gözlerinin göz -

dıgı" 
nacak kuvvetimin kalına ru· 
anlıyorum. Yahya ben de yaV m. 

. · 0ru•~ mun yanına gitmek ısUY ba· 
Oh, herkesin korktuğu oluın Jci .. 
na bugün o kadar tatlı geliyor bU· 
Ölüm, bu benim için hayatt3

.
1 

O' 

labıldiğim saadetlerin san• 31
. ze~ 

!anlarının hepsinden çok guöJıi· 
Çok daha sade .. Yahya benıın '· ,. ece!\• 
müm belki seni ağlatacak llZ, ııe-
fakat bu neden olacak YahY•· iıJI 
ni biliyorum, çok severdin, benurı. 
mes'ut olmamı istemiyor rrıUS ge
Bak daha şimdiden gözlerını yıl• 
lecek bir yaş bulutu ördü· f{a j{a· 
hayır Yahya benim yavruma. se<"' 
vuşmam seni ağlatmasın, ben•. 
diğin için sevindirsin bile senı:aı· 

Yahya genç kadının artık ~Jel 
ruz sesini duyuyor, fakat 

11
yor· 

söylediğinin farkına vara~' .1 • 

du. Şuuru şimdi mazide do il'1
5
0' 

yor, günlerce uykusuz k~ıaıııatb 
luk gözleri orada bulduğU 
hatıralarla gülümsüyordu. 

* . nil 
Sonbaharın en güzel bıt gııhl' 

idi. Onunla tanıştı. Senelerce an" 
yattan şikayet etmiş, baz_ı z_a~er· 
!ar Allaha bile isyan etınıştı. ·den 
çek bir memurdu, her şe~elc• 
mahrumdu. O da iyi giyınhal'et 
gezmek, eğlenmek ve ııı 

0
130 

herkesin, her gencin bakk•.
0
,du. 

bır aşka sahih olmak ıstı) . 
Fakat hayat onu bunlardan ~ça 
zaklaştlrıyor, hatta o koftuın~ 
kaçırıyordu sanki. Sonbaharıi ,> 

güzel yahut ona en güzel guıı).3 ~ .. }13 
lan Sevimi tanıttığı guıı tııab 
birdenbire değişmiş, eskı ı\ vı 
ve düşünce menbalarını aşın•" 
saadet doldurmuştu .. O artık teri· 

. b•r 
uttu. O kadar ki hazan bır 
le konuşurlarken 3ca' 

- Sevim, derdi, dünyad; r vıJ 
ba bizim kadar mes'ut otan • 
mıdır? 

Sevim düşünür d rdj; 
-'Hayır, hayır Yahya e nl"' 

t 1os& 
Biz dünyanın en mes'U 

rıyız. e<.-eo 
Bu saadet ve sevinçle. ~,yal 

güzel günler uzun sürıned1 ·sl<,ııd~ 
onların bu saadetlerini 1<• . e ge-

.. ıerııı 
Her ileri atılışlarında on .. ,ııŞıa-

çilmez maniler çıkr~~· .~0~uıun· 
rına kahkahalarla guldU, ·ıt<lel· 
mak için uzattıkları eline_ ~~ ııf 
le vurdu. Onları çıkına!< ~urun• 
raştıkları talihsizlik ç ııaJı' ' 
tekrar tekrar yuvarladı .. · ;şıeP 
larının karalığından YahY

3 ıııarll' 
çıkarıldı. Bir çok yerlere 0111ar 
caat ettiği halde alınmadı. 01ııı.ı' 
gene yaşlı gözlerile ınes•uttarı l~ 
ğa çalıştılar ve böyle olm

3 vardı· 
zımdı. Ortalarında Sevinç Jc<Y 

h k
. . .. udiiııdeıı di. 

Bu er i ısinın vuc ·e'r'İ ı 
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pan varlık onların her ş · uturıl 
Hayatın insanlara en fazl~ ~;ıcal' 
ettiği şehirden kaçtılar~ 8

8cılar: 
ten hakikatin doğurduğU f>Ul Acaba evdekı kiracılar kımler?. Yeni mi, es-

kı tll .. 

- Bılıvorlar mı., 

- Siıze na>ıl b31lamalı?. 

N •lııe bahsetmdi'. 
Kom,u. Komşu .. Acaba Hasibe hanım sag m, 

öldu ~u" 
-- Ya, onlar da benden sorarlarsa!. 
- - :'>! e tlcıreh •. 

Acaba kadınlar dedıkodu yaparlar mı?. 
Ya ı-ıahalleden mahalleye söz gele gele ta Ni

met n kul.ıgır.a kadar gelirse? .. 
Niıne:t, vallahi duyarsa berbaddır' .. 

- Öldurür!. 
Kırar. geçirır' . 
Bır defa lafını edeyim.. Dedim de, kıyameti 

kopardı' 

- Konuştuklarıma acaba sır kendilerinde kal
sın .. Diye söylesem mi'. 

- En öne<' Sıdıka hanım teyzeyi görmeli. O, hu
nak her şeyi bilir .. 

- Ha .. Fatma hanımı unuttum!. 
- işte, bu tam'. 
- Mükemmel ... 
- Şii"dı buldum' 

Fakat, ne aksi tesadüf! Refik, böyle uzun l,•r 
munakemc ve mantık silsilesi içinde kendini kay . 
bdip de !-er şeyden bıhr.ber tam kararını verdiği za
man b•r de baktı ki, otomobil durdu ve şoför, hemen 
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atlayıp kapıyı açtı. 

- Buyurunuz efendım ... 
Şoförün sesi, kpınına açılışı olmasaydı Refik, k~

nağa geldiğinin farkında bile olmıyaeak, hatta ·Ye· 
nikÖy• e kadar gitse yine bir türlü daldığı pürhayal 
rüyadan ayılıp da etrafını görmiyecekti. Şimdi ne 
yapsın?. Emrivaki. Tahir Ağa, otomobil gürültüsünii 
işitince konak kapısını çoktan açtı ve efendisini içe
riye geçirtmek için iki büklüm olup yerden seliım 
almıya hazırlandı. Bunun için tekrar geriye dönnı.i
ye, şoföre: 

- Yukarı mahalleye .. 
Filan demeye fırsat yok. Naçar, bu emrivakii 

labul edecek! 
Ve .. Öyle oldu! 

Sabah .. 
• •• 

Darülacezenin ziyaret gününün ertesi.. 

Yazan: 
Etem izzet 

O sabah. 
Heyecan! 
Merak .. 
Iztırab. 

Üzüntü. 
Görmek arzusu! 
Görmek.. Merali görmek.. 
Onu öpmek! 
Onu kucaklamak .. 
Ona: 
- Nasılsın?. 

Demek. 
Ona: 
- Ben baban mıyıfu ?'. 
Diye sormak, 
Okşamak .. 

Ve .. okşanmak! 
Sonra: Yalnızlık .. 

BENiCE 

Yer yüzünde yapyalnız kalmak! 
Ümidsiz kalmak, 
tesellisiz kalmak, 
Başını göğsünün üzerine dayayıp kaynar 

yaşları akıtacak sıcak bir göğüs bulamamak! 
Bunun ıztırabı, 

Bunun tesellisizliği, 
Ve.. arzuların tekerrürü! 
Şiddet.. 

Şiddetle aliika, 
Şiddetle arzu ... 
Görmek ihtiyacı.. 
İb liyacı var buna! 

Bu, mukavemeti yıkan bir ihtiyaçtır. 

gifa 

Onun içindir ki, Refik hiila kendisini toplaya -
nıadı dün nasılsa bugün de öyle.. Tıpkı, o hal.. O 
düşünceler .. O yeis, o merak .. O arzu .. O tahayyül!. 

Nimetle ikisi bir odadalar. Şehvetengiz kadın 
ıezlonga uzanmış roman okuyor. Refik de gazete 
okumak bahanesile oyalanıyor ve .. düşünüyor! 

- Ne yapsam .. Ne yapsam? .. 
- Nasıl görsem?. 
- Nerede görsem?. 

Saat onu vurdu! Bu sanki, Nimetin kafası için
de vurulan bir dikkat trampeti oldu. Çirkin, fak:ıt, 
mağrur kadın derhal elindeki romanı bıraktı, doğ
ruldu: 

- Ooo .. Refik, saat on .. 

Dedi ve rnı ve etti: 

' uıar .. 
dan kurtulmak için kaÇ etrafı• 
seslerinin, su şırıltılarının 11 ıce " 
nı sardığı yeşil bir orrı_ı•11'.e yer' 
narındaki ufak bir kulubeYuzaic11• 

!eşliler. Burası şehirden yalıY.3 

Fakat onlar mes'ut idiler. ıırc g"' 
ormandan odun kesiyor. ş<'. ~aÇ • bır 
türüp satıyor, kazandıgı ı.sa· 

ıyordU· ,,, 
kuruş onlara kafi ke 1 ·ıı pCr 

d- oyJcrı <"3· 
sen onlar için mad 1 ~c ıti· ' 
si birer gösterişten ibar;er şel';~ 
kat yavruları Se\'ınç 0 nıak ·· 
Iayıktı. Ona her şeyi ysP ;yi y.:
tiyorlardı. İyi giydirmek. 
d' k rı»1 
ırme .. . \'la 
Bahar vaz sonbahar . a,:ı• on' 

, J 1 • kl ,.. 'I :t:ıı 

o kadar tatlı geçirdıler ·al 1aı ' , 
lar için bir inkisarı hal t<•P3 

K rıarla C' 
bir serab oldu... a )ıre iflıt' 
nan yollar Yahyanın şcorıııaııd': 
sine mani oluyordu.. 1 rd• ço 
odun kesmek te bu ha_va ageçti~çe 

un ,. 
zordu. Bu sebebler g . 1< ıaYl8' . ·nı o ,.e 
eve sefaletin gırrnesı d sıılık ·r 
tırıyordu.. Nihayet gı ad 9ı b1 

k akla 1
' in'' soğuk Sevinci uc ya 

•runun ıJe) 
zamanda zavallı Y"' ·t~ 

(Devaaıı 1 iııcl ,.ııı 
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ULH ADAMI 
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1Mor dağlarında insan avı __ S_O_N_H_A_T_l_R_A 
Elli yaşına kad?r tica-Kan'lı deli çift;sini yakalayınca 
retle uğraşan dıplomat soluğu dağda aldı 

karısını, balık avını, ve şampan- HükUmet katilin ailesini 
yayı çok seviyor.. muhasar~ altında buluna~ 

Nevit Çeaberlayn'nı iki poıu 

Genç Nevilliı, Oksford'dan çı- ı 
ltınca Bermud adalarına hareket 
etıı. 

1890 senesindeyiz. Briyan gibi, 
l>uankara gibi nüfuzlu Fransız si
hsı adamı tasavvur ediniz... Kü
Çtik bir oğlu var. Bunu, Pariste 
b"şıboş mu bırakır, y0~<sa bir mes
lek ıni arar. Joe Chaınberlain, ko
ca ıırparatorluğun hakiki başı 
Oglunu Bermud'a gönderiyor. 
Bı 11fa kilometre uzaklara ... 

f><'ev,ııe orada yedi sene kalacak. 
llabasının hırdavatcı dükkanında 
1 lı~acak. Ticarete, idareye, kar 
Y •drara alı~acak .. 

1897de İngiltereye dönüyor. Yi
tıcdretle meşgul oluyor. Za -

llııın geçıyor 
1903, Joe Chamberlain Alman

~, ıle anla~maya te~ebbüs ediyor. 
Nevill, Birmingam'da konturat -
1arı tetkik C'diyor, Hambu,rg ·ıe 
llrerı tüccarlarının sipari~lerini 
~•r•ne getiriyor. 

1904, Chambcrlain Fransa ile 
itit;;f yapmak istiyor. Neville, 
&ııııde on saat çalışıyor. Artık be
le<iıy.o meclisinde de aza , 

1907, Almanya sılahlanıyor. İti-
1.;;ıı müselles kuruluyor. Avrupada 
hır ;•ık hadiseler zuhur ediyor. 

Neville, siıyi sayesinde Bele
dı;-e reisliğine kadar yükseliyor. 

1909, ihtiyar Joe ölüyor. Zate>ı 
ç.,ktanberi kötürüm olmuşdu. İn
&ıltere silahlanıyor. Alman impa
l'cttoru. 

•Mukadderatımız denıılerde -
dıt• • Dıyor Chemberlain, bir
Ç\ılt belediy,.ıer meclisinde aza. İşi 
de yolunda . 

191 t de, Şehremini oluyor. 
lordlar kamarasında bir fırtına 
~opuyor· .Almanya bize taarruz 
~ltıı~k istıyor Biz ise hazır deği
lız •• 

1914, Neville Chamberlaln bü
tosunda b\ltün gün dosyalar, kart
lat karşısında düşünüyor. Sipa -
t4ler, mukaveleler, gemilerin ha
tcı""i. Gece de klübünde Avru
:anı., sıyasi ışlerini bilmiycn, fa
.at J3ombay, Melburn limanlarına 
tırıp çıkan gemilerin harekatına 
\'•kı[ olan arkadaşlarile berabt-r 
~l 1Y'>r, konuşuyor Birdenbire so-
0ktan ge<;en müvezzilerin sesleri 

~•dıliyor. •Almanyanın ültima -
(Jrnu . . • 

lliTLER - CHAMBERLAIN 
C:tıambcrlain Başvekil. Birmin

taııı tüccarı Almanya ;le, İtalya 
Ue Uzun müddet ticari alış veriş 
eıltıiş. MılyonlJrca İngilız gibı ilk 
;\'\'e( memleketin iktısadi nıen
Gtın düşi.ınüyor. 
!.!Ps'ul şef. silahlanmıya, Fran

t' ıle anl~amaya muvaffak olu
h 'lt. R•kiblerile de mücadeleden 

:ıt, kalmıyor. 
lıı ı\ğustos J9;J7 de, balık avile 
ııı: ,gul ik n Mussoliniden ltir 

lt•ub alıyor 
lıı l-:yıuı, teşrinievvel aylarında Al-
arı trhlikesi büyüyor. 

1 Şubat 19:J8. öğlenden sonra kar
~ında Mösyo Eden oturuyor. 
ı ~gı sapsarı. Eski harıcıye na
ltı b . oguk bır sesle: 
~ •Dınleyıniz, dıyor. Çvk düşün
urıı ...• 

Paskalya: İtalya - İngiltere iti
Wı. 

İlkbahar: İspanya muharebele
ri devam ediyor. Mösyö Mussolini 
ile itilaf gayrikabiı. Hitlerin teh
didleri artıyor. 
Ağustos nihayeti: Mösyö Clıam

berlain acele Londraya dönüyor. 
Çekoslovakya, Avr•Jpa tehlike -
de ... 

14 eylfil: Mademki Mussolini 
ile anlaşmak kabil değil. Cham -
berlain )lalnız başına tayyareye 
biniyor, Hitlerle görüşmeye gidi
yor. 

Büyük ümid: iki siyasi karşı 
karşıya ... 

Biri % 100 h"ILS ._;ıb.z. Karı

sına aile hayatına meclıib. Haya
tında biricik zaafı var: Balık a
vı ... Hayd parkta karısı ile bera-
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johor 
Sultanı 

Aradığırıı 
Buldu mu? 
Dillere destan 
Olan kadın ... 

Johor Sultanı cidden talihsiz 
bir adam. İlk karısını bıraktık -
tan sonra sinema yıldızhrından 

Doroti Lamura gönül verdi, ev
lenmek teklifinde bulundu. Bil -
yük sanatkar buteklifi nezaket
le reddetti ve: 

- Niçin Olemp Brando ile ev
lenmiyorsunuz? O serbesttir. Be
nim gibi kocalı değil... 

Diye haber gönderdi. Bu bır 

alaydan başka bir şey değildi. 

Çünkü Olemp, Hollivudun en saf, 
en temiz ve namu.slu kızlarından 
biri idi. 

Sultan, Kaliforniyaya gitmeye 
karar verdi. 64 yaşında olmasına 
rağmell yola çıktı. Aylarca sine
ma payıtahtında oturdu. Fakat, 

altınle.rının, mücevherlerinin ca
zibesine kapılan bir yıldnz bulun
madı. 

Nihayet, inkisarı hayale uğra

dı. Londraya gitti. Orada Lidya 
Hil adlı bir dansözle tanıştı. Lon
dralı dansöz, Sultan olacak mı? .. 

Günler geçti. Lidya Hil Paris

ten geçerek Cenevreye gitti. Sul
tanla buluştu. Kcndisile görüşen 
gazetecilere de: •Samimi dostuz 
ve dost kalacağız ... • dedi. 
Sultanın müşaviri Mösyö Bran

de, hükümdarın hast9. olduğunu 

ve Lidya Hil'in kendisi~.e bak -
mak için geldiğini söylenüştlr. Ve 
şunu ilave etmiştir: 

.suı tan, Cenevrede daha bir 

müddet kalacaktır. Ve sıhhi vazi
yeti müsaade eder etmez memle -

köyü terke davet etti 
ı Mor'un vahşi dağlarında ölüm 

dolaşıyor. 

Hiç kimse dağa çıkmıya, tenha 
ve dik yollarında dolaşmaya ce
saret edemiyor. Köyde evlerin 
kapıları, pencereleri kapalı. Mey
danda kimseler yok. Hayvanlar 
cirid atıyor. Jandarmalar, silah
ları ellerinde dolaş~orlar. Tar

alar bomboş. Köylüler, bağları.ıı

daki üzümleri toplamıya bile gi· 
demiyorlar. 

Bir adam dağa çıkmış ... Etra-

diğini vuruyor. Kendisine •jan
darma katili• unvanı verilmiş ... 

Revest havalisi biraz vahşice

dir. Ahalisi çalışkan, fakat çok a
nud adamlardır. Arazi ve ekin me
selelerinde bir türlü uyuşamaz

lar. Birbirile hiç yoktan kavga 
ederler. 1919 danberi 8 k~i öldü
rülmüş ve katilleri bulunamamış
tır. 

Rivayet edildiğine göre Umumi 
harbde genç bir çiftçi askerlik -
ten kaçmış bir fıçı içerisine sak-

Solda: Moiz Beranitliye; Sağda: Jandarmalar ve müstahfaz askerler 
Lüi'nin evinin bnünde 

fa ölüm, korku saçıyor Herkes 
biliyor ki bu adam diri veya ölü 
ele geçmedikçe rahat yok, huzur 
yok .. 

Sorisa adlı bir çoban rast gel· 

Sür'at 
Düellosu 

--
Henüz 
Bitmedi! 

575 Saatte 
Kilometro ... 

Jorj Eyston'la Binbaşı Koob a
rasındaki sür'at düellosu bitti 
mi? ... 

- Hayır!. .. 
İngiliz rakı 

istemiyen Av 
yor: 

ne mağhib olmak 
,.ralyalı ilave edi-

- Yarış otomobilim, saatte 24 
kilometre daha fazla kazanabilir ... 

Sale gölünün kıyılarında karşı
laşan bu iİ<i dost rakib arasında
ki mücadele çok eskidir. Beş sen~ 
evvel, iki rakib Brooklond'da kar
şılaştılar. İçlerinden biri galip ad
dolundu. 

Eyston'la Koob çok samımi ve 
dostturlar. Fakat, projelerini bir
birlerine söylemezler. Eyston, 
kendisile görüşen gazetedilere: 

- Koob'la aramızda mücadele
den bahsolunmasını ıstemem, 

Koob'un projeleri hakkında size 
bir şey söyliycmem. Çünkü bil -
miyorum. 

Onun rekorunu kırmak için 24 
saat sonra meydana çıkarım. Bu
na çoktan karar vermiştim .. .> 

Eyston'un, •Yıldırım• adlı oto
mobili ile bir saatte 525 kilomet
re 217 kilometre He rekoru kazan
dığı malumdur. Rakibi, Avustral
yalı Bınbaşı ancak 563 kilometre 
yapabilmişti. 

Binbaşı Koob, bu sene içind<0, 
dostunun rekorunu kırmaya te
şebbüs etmek fikrinde olmadığı

nı söylemiştir. 

keline dönecektir ... • 
Sultanla Lidya Hil, araba ıle u

zun bir gezinti yapmışlardır.Lid
ya, Sultan olacak mı? ... 

lanmış. Kimse kendisini rahat • 
sız etmemiş ... 

Acaba Moiz Berengüiye yaka
lanacak mı? ... Moiz, askerliğini 

bitirdi. 23 yaşında gürbüz bir de
likanlı. Revest'te ikamet eden ba
basının yanına döndü. Gece, aile 
dostlarından Oliviye'lerin evine 
gitti. Orada, 15 yaşlarında güzel 
bir kız gördü: Aliyet Oliviye ... 

Bir gece kıza: 
- Benimle evlenmek ister mi

sin? ... 
Dedi. Genç 

!arını büktü: 
Hayır! ... 

kız güldü, dudak-

Cevabını verdi. O geceden 
sonra Moiz değişti. Artık işe git
miyor, kimse ile konuş.nuyor. Dal
gın dalgın düşünüyordu. Genç 
kıza bir mektub gönderdi: 
•Karım olmıya razı olmazsan 

seni de, babanı da öldüreceğim ... • 
Aliye! cevab vermedi. Ve bu 

tehdid mektubunu ateşe attı, yak
tı. 

Günler geçti. Moiz bir şey söy
lemiyordu. Bazan, köyün dar so
kaklarında dolaşLğı görülüyordu. 
Çiftesi daima orr.•ızunda asılı idi. 

- Nen var, Moiz? ... 
- Hiç bir şey• ... 

DAR YOLDA BİR FACİA 
Bir gün Aliet Oliviye dostların

dan J urdan ile beraber gezmeye 
çıktı. Dağın tepesindeki zeytinli
ğe gidiyorlardı. 

Bir silah patladı. Küçük Jurdan 
korkdu, yokuşdm aşağı kaçmıya 
başladı. Zeytin ağaçlarından bl • 
rinin arkasında Moizin saklı bu • 
lunduğunu görmüştü. Aliet kor
kudan olduğu yerde kalmıştı. 

İkinci bir silah sesi işidildi. 
Genç kız yüz üstü yere düştü. 

Moiz kaçtı. Vak'ayı haber alan 
jandarmalar yetiştiler, yaralı kızı 
hastaneye naklettiler. Köy halkı 
ile beraber katili aramaya başla
dı. Adeta bir sürek avı tertib ;,t -

mişlerdi. Fakat, Moizi bulamadı
lar. Saklandığı yeri keşfedebilme
nin imkanı yok. Dağda o kadar 
kavuklar var ki ... 

Bir kaç gün sonra takib gevşe
di. Moizin amcasının oğlu Lüi 
Berangüiye hayvanları sulamak 
için köyün meydanındaki çeşme
ye kötürdü. 
Akşam karanlığı basmıştı. Mey

dan tenha idi. Bir silah ses, paf>.. 
ladı. Sonra kaçan bir katırın ayak 
sesleri duyuldu. 

O sırada evlerden birinin kapı-

sı açıldı, elinde fener bulunan bir 
kadın çıktı, çeşmeye doğru yürü
dü. 

Bu, Moizin anası idi. Lüinin 
kanlar içinde yattığını gördü. Hiç 
sesini çıkarmadı, evin döndü. Lü
inin anasile hemşiresi cesedini e
ve nakletmek istediler. Fakat kim
se kendilerine yardıma gelmedi. 
Katilın karanlıkta gizlendiğini bi
liyorlar. Kendilerine de ateş et -
mesinden korkuyorlardı. 

Lüi Berangüiye'nin kabahatı ne 
idi? Moizi yakalamak istıyenlerle 
beraber dağa çıkması ... 

Seher vakti, köylülerden biri 
siliıhını aldı. Sapa yollardar. jan
darma karakoluna kadar gitti, 
vak'ayi anlattı, fakat, jandarma
lar gelinciye kadar Moiz kaçmış, 
ormana dalarak kaybolmuştu. 

Zabıta, köyde '-ulunan kırk jan
darmaya ilaveten bir müfreze 
seyyar mustahfız askeri getirtti. 
Ve köylülerin mukabelei bilmisi
linden kurtarmak için katilin a
nasını, kardeşini ve hemşiresini 

köyü terke davet etti. 
Askerler ve jandarmalar yeni

den dağa çıktılar. Moizi aramıya 
başladılar. Birdenbire müthiş bir 
bora çıktı, takibciler iliklerine ka
dar ıslandılar. Buna rağmen ta -
kibden vazgeçmediler. 

Bir samanlığın önünden geçer
ken bir gürültü işittiler. Pencere
den baktılar. Ot yığınlarının ha
reket ettiğini gördüler. Hemen sa
manlığın etrafını sardılar: 

(Devamı & mcı sahifede) 

..... 

Baharın ılık günlerinde man
tolardan, ağır kürklerden sıyrı

lan kadın vücudları, yazın, üst· 
!erinde en inc<ı ve hafif bir rob 
bile taşıyanııyacak bale gelir. Bu 
yaz, hemen şehirden biraz uzak 
yerlerde, mesela sahil boyların· 

da, kırlarda kadınların pijama -
!arla, mayolarla gezdiklerini gör· 
dük. 

Fakat, artık yazın sona erme· 
si üzerine ıuraya, buraya serpil-

'ı, 

miş nadide çiçekler gibi görünen 
renga renk mayolar, pijamalar i· 
çinde dolaşan kadınlara rasthya
nuyacağız. Bahardan yaza doğru 
nasıl, vücudlar tabiata karşı açıl
mışsa şimid de sonbahardan kışa 
yaklaştıkça, gittikçe kapanıyor. 

Mantolara, kürklere bürünüyor. 
Yukarıda yazın kırlarda mayo ilo 

çiçek toplıyan bir kadının tesbit 
edilmiş bir resmini görüyorsu -
nuz. 

KoCasını arıyan kadın! .. 
Ummadığı bir hadise ile karşılaş
tı, kocasını başka bir kadınla 

başbaşa buldu .. 

Eski karı koca şimdi 

eskı karı koca birbirlerile karşılaşınca ... 

Her yerde mahkemelerde görü
rülen bazı davaların içtimai ha

yatın pek meraklı safhalarını gös
termekte ne kadar doğru birer ve

sile olduğu görülmektedir. İng;
liz gazetelerinin uzun uzadıya 

yazdığı bir muhakeme geçen gün 
Londra ceza mahkemesinde cere-

yan etmiş, Konrad isminde otuz 
dokuz yaşlarında bir adam karısi
le beraber mahkemeye gelmiştir. 
Bu adam evleneli daha beş ay ol
muştur. Fakat yeni gelin sayıla

cak olan bu kadın bilmiyordu ki 
arka sırada dinleyiciler arasınd9. 

başka bir kadın daha vardı. Ko-

ne oldu? 
cası Konrad da bunu bilmiyordu. 
Bu kadın Konradın cskı karısı idi. 
Aralarındaki nikah mahkeme ka
rarile bundan iki sene evvel bo -
zulmuştu. Konrad neden maznun 
olarak mahkemeye getirilmişti? 

Lord Darenley isminde bir zen
gin, dolandırarak para ;ekmek 
cürmile maznun sıfatile mahke
meye getirilmiş ise de cürmü sa
bi! olmamıştır. Mahkeme Konra
« .ı ~rat;tine karar verdikten son ... 
ra g,·nç karısı onu tebrik etmış, 
fakat busırada Konradın eski ka
rısı meydana çıkarak: 

- Azizim, demiş, bu neticeden 
oa kadar memnun oldum ki. .. 

Bunun üzerine eski karısın.~ 

Konrad şu cevabı vermiş: 
- Dünyanın neresinden çıkıp 

da buraya geldiniz siz?. 
- Ben mi? Sizin bugünlerde 

çok sıkıldığınızı, bir takım can sı
kıcı işlerle uğraştığınızı duydum 
da geldim. Size bu sıkıntılı za -
manınızda arkadaş olmağa gel -
dim. 

Fakat Konradın yanındaki genç 
kadını görünce tabii her şeyı an
lamış, eski kocasının tekrar ev -
lendiğini öğrenmiş, bunun üze
rine: 

- Ben, dem~. sizin tekrar ev
lendiğinizi hiç işitmemiştim. Sa
adetler temenni ederim. 

Birbirlerini seliımlıyarak, saa
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işten çıkardan 
çırağın marifeti 
Beyoğlunda Yerli Mallar Pa

zarı üstünde terzi Anastasın iki 
ay evvel işinden çıkardığı çıra

lı Hıristo dün ziyaret bahanesile 
terzihaneye gelerek miişteriler

den birine ait bir kat elbiseyi ça
larak savuşurken yakalanmış -
lır. 

Kapıcıyı yaraladı 
Şişlide Hadıınşah sokağında Hı

risanti apartımanı kapıcısı Said 
oğlu Mehmed bir para meselesin
den çıkan kavga neticesinde aynı 
swıtte oturan Nı&-et isminde bi
ri tarafından taşla başından ya
ralanmıştır. 

Karadeniz vapurun
daki hırsızlık 

Karaden.izden şehrimize gel -

mekte olan Karadeniz vapuru Zon

guldak açıklarına geldiği sırada 

vapur yolcularından Mehmed oğ

lu İsmail, Mehmed oğlu Mehmed 

ve Rasim oğlu Rasimin para ve 

eşyaları çalınmıştır. Vapurda ya

pılan arama neticesinde çalınan 

eşya vapur yolcularından Şakir 

oğlu Mehmed, Mehmcd oğlu Meh

med ve Hasan oğlu Dursunun ba· 

vullarında bulunmuştur Üçü de 

yakalanarak mahkemeye veril -

mişlerdir. 

• • • 
Bu facianın 

Dün İstanbul - Edirne şosesin
de feci bir otobüs kazası olmuş; 
sabahleyin şehrimizden Edirneye 
hareket eden bir otobüsün devril· 
mesile bir kişi ölmüş, 21 kişi de 
ağır ve hafif yaralanmıştır. 

Bu acıklı kaza şu suretle cere
yan etmiştir: 

Dün sabah saat 7 de Sirkeci -
den Edirneye kalkan otobüsler 
meyanında şoför Hamdinin ida
resindeki •İktısad• otobüsü de 22 
yolcu.~e yola düzillmüştür. 

Otobüs; Çorluyu geçtikten son

ra; arkasında hususi bir otomobil 
peyda olmuş ve bu hususi otomo· 
bil; otobüsü geçmek için adeta 

onunla yarış etmeğe başlamt§tır. 
Nihayet Lüleburgaza 5-6 kilomet
re mesafede ve •Vadine• denilen 
mevkide arkadan gelen bu oto -
mobil son sür'atle otobüsün önü
ne geçmek için gaza basarak iler
lemiş ve bu sırada otobüsün sol 

tekerleğine çarpmıştır. 

Müsademe neticesinde; otobü:; 
muvazenesini kaybederek öndeki 
tekerleğe çarpıp 3 defa takla at
tıktan sonra tersyüzüne yere ka
paklanmıştır. 

Kaza akabinde koca araba hur
duh~ bir vaziyete gelmiş, için
de bulunan 22 yolcunun hemen 
hepsi de muhtelif yerlerinden 'l

ğır ve hafif surette yaralanmış
lardır. 

Bunlardan şoförün yanında o
turmakta olan Edirnekapıda diş 

doktoru Kemal Ülkerin başına 
bir demir saplanm~, zavallının 

hemen beyni akarak ölmüştür. 

Bedbaht dişçinin refikası da 
tehlikeli surette yaralanmıştır. 

Yine yolculardan •Uzunköprü· 
nün Muhacir köyünden Şerif de 
ağır bir yara almıştrr 

Otobüsün şoförü de büyük bir 
yara ile hayatını kurtarmıştır. 

Kaz• haberi; Lüleburgaza vak
ayı uzaktan gören köylüler larr. · 
fından götürülmüş derhal doktor. 
kaymak"'11 ve sair hükumet eı

karu otomobillerle facia mahal
line koşmuşlardır. 

Bundan biraz evvel de arkadar. 

gelmekte olan arabalardan ·Ko
laylık• otobüsü yaralıların imda

dına yet~miş, ayrıca bir seyyah 
otomobili de henüz yaşıyan di~ 

tabibini Lüleburgaz hastanesine 
götürmek üzere almışsa da bed
baht dişçi; daha hastaneye var -

mes'ulü kim ? 
madan yarı yolda hayata gözler.· 
ni yummuştur. 

Lüleburgazdan imdada gelenler 
bütün yaralıları Lüleburgaz has
tanesine nakletmişlerdir 

Bu feci hadise hakkında Lüle -
burgaz müddeiumumiliği ve za -
bıtası ehemmiyetle tahkikata gı· 

rişmlşlerdir. 

Asfalt ve düz bir yol üzerinde 
vukua gelen kazanın bir yarış he
ves. yüzünden ileri geldiği; za -
vallı yolcuların bu katil iptilay l 
kurban gittikleri kuvvetle söy -
lenmektedir. Tahkikat devaaı 

etmekted.r. 
İstanbulda Edirne ve Trakyay:ı 

işli yen otobüs şoförleri arasında 

yaptığımız tahkikatda şoför Ham
dinin biraz atak ve yarışı seve 
tabiatte olduğunu göstermekte -
diı· 

Hamdinın yarışa çıktığı hususi 
otomobilın kime aid olduğu kat'i 
surette henüz malı1m değilse de 
bunun istanbula acd ve Mecdi ad 
lı bir zata aid olduğu iddıası d~ 

1 
ileriye sürülmektedir. 

Yaralı yolcuların ifade ve mü 
şahedeleri teshil edildikten som<ı 
vaziyet ve mes'uliyetın kime aid 
olduğu tamamile aydmlanacaktu. 

Bu facia ve sık sık vulı:ua gelt<r. 
ufaklı büyüklü kazalar da göster 
yor ki şehir içinde ve dışmda m;i 
nakale emniyetini tesis edecek 
daha ciddi tedbir ve nizamlara ih 
tiyaç vardır. 
DİŞ DOİTORUNl'. • CE:'liAZE!:>İ 

BUGtJN KALDIRILIYOR 
Bu hadise hakkında aldığımız 

rr.ütemrnim malümata göre k3-
zaya kurban gidf'n diş tabibi Üb_ 
Ölcerın ccnazesı dün akşam şeh
rimize getirilmıştir. Hadisede ~

ğır bir yara alan m('fhum Bay Ü
beydin refikası Bayan Hürriye\ 
de Haseki hastanesine yatırılmıi· 
tır. Kendisinin yarası ağırdır. B ı 
kaza neticesinde başkaca 8 yara.ı 
daha bulunduğu anlaşılmıştır. 

Merhum dişçi Lüleburgazd ı 
yeni açtığı muayenehanesine gi: · 
mek üzere refika.:;ıle otobüse bin 
miş ve araba yuvarlanırken ke" 
disıni dışarıya atmış ve işte bu a
tış ölumunü mucıb olmuştur. B'
raz sonra muma:leyin üzerine ko
ca otobus devrilerek altında kal
mış VP ölmüştür. 

Mumaileyhin cenazesi bugün 
öğle vakti arkadaşlarının gözya~
ları arasında Gureba ha.•tanesin -
den kaldırılmıştır. 

Nafıa Vaki i Eskişeh ·rden geçti 
(1 inci salıüeden devam) 

sir - Bandırma yolile İzmire git

mektedirler. 

Bay Vekil istasyonda beyanatta 

bulunarak İzmirde 2-3 gün kala

cagrn ve bu esnada su tesislerine 

aid hazırlanmış olan etüdleri '"" 
projelerı tetkik edeceğini söyle -

miş ve bu etüdlerin derhal mev

kii tatbıka konulacağını bildırdik

ten sonra beyanatma şu suretle 
devarr, etmiştir: 

- ·İzmir ve Aydın mıntakala
larında yakın bir zamanda inşa

ları t.ımnmlanacak olan geniş su 

tesisatı, bu havalinin büyük bir 

ihtıyaeını karşılamış olacaktır. 

İzmirdeki turistik yollar inşa

atı, İzmir elektrik işlerinin ıslahı 
ile de meşgul olacak ve bilahare 

Aydın& da geçeceğim. Orada Azi

ziye tüneli inşaatını da tetkik .,. 

deceğiın. Gezeceğim yerlerde; 
Dev Jet Demir yollarının, gerek 

haltı kesafeti ve gerek idari per

sonel balummdan alacağı en mü 

tekfımil şek 1i tesbit ettikten sonra 

bazı tadılat ve liızumlu maddele.

)""apılacaktır. 

Ankaradakı yenı ve modern is 

Harb tehlikesi 
(1 inci sahifeden devam) 

!erden sonra son sözünü h3mil ı

l&rak Çemberlayn Almanyaya 
müteveccihen hareket edecektir. 
Vaziyet yüzde yetmiş İngiliz ve 
Fransız planının Çekoslovaky, 
tarafından kabul edildiğini gös -
termeklc beraber henüz harb teh
likesi tamamile zail olmuş değil
dir. Çek müfritleri •ya ölüm, ya 
hürriyet> prensipi içinde son da
kikaya kadar sadık kalmak ve 
son damla kanlarına kadar Çe -
koslovakyayı müdafaa etmek is • 
temektedirler. Bu mü!rit cereyan 
hakim olduğu veya Hitler İngiliz
Fransız plfuıı ile kendi.ııini tatmin 
etmemiş bulunduğu takdirde ha,·
bin önüne geçmek imkanı kalmı·· 
yacaktır. Bu itibarla Musolininın 
dün gece söylediği nutukta •nik
bin olmak zamanı gelmemiştir.• 
cümlesine büyük ehemmiyet ve
rilmektedır. Harb takdirinde Le
histan \'e Macaristan orduları da 
Alman ordusile birlikte Çek hu
dudlarını geçeceklerdir. Harb ıı

mumileşirse İtalyan, Japon, Fra".1-
ko orduları da harbe iştirak edc
ceklerdır. Maahaza, harb olursa 
dahi bunun mevzii kalacağı, Sov
yet ve Fransızların ittifaklarının 
daha şimdiden mahiyetlerini kay
bettikleri kuvvetli bir kanaat ha
linde ileriye sürülmektedir. Le · 
histan da Çekoslovakyadaki Leh 
ekalliyetleri ile meskün kısımla
rının ilhakını talep etmekte ve bu 
yolda Lehistanda tezahürat ya -
pılmaktadır. 

l'tlÜLAKAT YARL'< 
Londra 21 (A.A.)- Çemberlayı:. 

perşembe günü saat 15 de Godes
bergde yeniden Hitlere müliiki <'· 

lacaktır. Bu sefer de İngiliz Baş.. 
vekiLne Vilson ile Strang refakat 
edecektir. 

YENİ NOTA 
Prag 21 (A.A.) - Çekoslova'-! 

hükümetinin notasının tevdiin • 
den sonra Fransanın Prag sefiri 
dün saat 20 de Hodzayı ziyaret et
miştir. İngiliz sefiri de saat 21 de 
Hodzayı ziyaret eylemiştir. 

Geceleyin nazırlar meclisi, ye
niden toplnnmıştır. Bütün nazır
lar verilecek talimata intizaren 
ikametgMılarında kalmak emrini 
almışlardır. 

MACAR NAZmLARI 
DÖNDÜLER 

Budapeşte 21 (A.A.)- İmredı 
ile dö Kanya, bertesgadenden tay
yare ile avdet ve dün akşam Bu
dapeşteye muvasalat etmişlerdir. 

MACARLARIN ASKERi HARE-
KATA İŞTİRAKİ 

Berlin 21 A(.A.)- Havas ajan
sı muhabirinden: 

Berhtesgaden mülakatı esna -
sında Macar nazırlarının, Alman· 
yanın Çekoslovakyaya karşı as 
keri bir müdahalede bulunmak 
mecburiyetinde kalması takdi -
rinde Macaristanın ittihaz ede -
ceği hattı hareketin ne olacağı gi
bi sarih bir sual karşısında kal -
mış olduklarını tahmin ettirece'< 
birçok esbab mevcuddur. 

İNGİLİZ PALMIENTOSU 
TOPLANl\llYACAK 

Londra 21 (A.A.)- Çemberlayn 
Atele bir mektub göndererek par
lamentoyu derhal içtimaa davet 
etmeğe taraftar olmadığını bil • 
dirmiştir. 

LEHİSTAN DA İLHAK İSTİYOR 

Varşova 21 (A.A.)- Pat ajansı 
30.000 kişinin salı günü Siyezin 
hududunda nümayiş yaparak Çe
koslovakyadaki Polonyalı ekalli
yetin Polonyaya ilhakını istemiş 
olduklarını haber vermektedir. 

Nümeyişler, pazartesi günü Ka
toviçde kabul edilmiş olan karar 
suretine mümasil bir karar sure\\ 
kabul etmişlerdir. 

verirken 
Almanya müşterek p'.an kafi 

tatminkar görünmüy0r 
ve 

(1 inci sahüedeıı devam) 
meğc amade olan 25 Alman fırkası hududda bulunmal<tadır.• 

Ön ı:ıızete inde Bn. Tabui, yazıyor: 
•İııgiliz zimamdar lan, Ilitlerin bilhassa A vrupada umumi bir anlaş

ma yapılmasını, gerek İngiltere ve gerek Fransa ile senelerdenberi 
muallak bir halde bulunan bütün meselelerin halledilmesini arzu et
mekte oduğuna göre, Almanya, merkezi Avrupa, İspanya ve müstem
lekeler meselelerinin hallinden sonra bir dörtler misakı aktedilmesiııi 
arzu etmektedir. Almanya, ayni zamanda bir bava mi•akı ve teslihata 
"miiteallik diğcr bir misak akdi arzusundadır. Bitlerin perşembe günü 
Godesbergde Çek mrselesinin dorumu her ne olursa olsun bu husm 
hakkında Çemberlaynle uzun uzadıya görüşeceği tahmin olunmaktadır. 

PRAG HÜKÜMETİ MÜŞTEREK 
PLANI KABUL E TTI MI ? 

Pari 21 (A.A.)- Havas ajansının Prag muhabiri, Çek biilcUmetinin 
bütün bir gece devam eden müzakerelerden sonra Fraasız - İngiliz tek
li.fi.ni kabul etmiş olduğunu haber vermektedir. 

fNGİLİZ GAZETELERİNDE 
HiDDET BAŞLADI 

L<ındra 21 (A.A.)- Bugün gazetelerin ekserisinde bir hiddet hissi 
görülmektediz. Çünkü sulhun fiatı, bunun pek pahalı olarak ödenilmesi
ne bazırlarulmakta olduğu bir sırada, yükselmektedir. 

Times diyor ki: 
•Harekete geçmejie amade olan 22 Alman fırkaoı, Çek hududunda 

tabşid edilmiştir.• 

Niyuz Kronik! yazıyor: 

•Bize oynattırılmak istenilen mubkirane rolü muhik gösterecek ye
gane nokta, Almanlar da dahil olmak üzere beşeri)·eti bir dhan harbinin 
feuatlerinden kurtarmaktır. 

Binaenaleyh Bitler, ortaya biz harb çıkarmak istemiyorsa, demok
rat milletlerin açık ve samimi hattı hareketlerini nuarı itibare almalı
dır.• 

tasyonumuz 29 teşrinievvel Cum

huriyet bayramında açılacaktu. 

Ayni gün Etimesutta inşa olunan 

büyük radyo istasyonunun da kü

şad olunması kararlaştırılmıştır. 

Erzurum hattında ray ferşiyatı 

hümmalı bir say ile devam et . 

mektedir. Erzincan hattının res
mi küşadı 29 teşrinievvelden bi<. 

kaç gün sonra yapılacaktır. 

Küşad merasimine sayın Baş

vekil Celal Bayarla birlikte gide· 
ceğiz. 

İstanbul tramvay şirketi mu -

rahhaslarını teşrinievvelde davet 

ederek satınalma müzakerelerine 

başlıyacağız. Bu müzakerelerin 
kısa bir zamanda neticeleneceğini 
ümid ediyorum. 

-<>--* Efganistan bizden mebzul 

miktarda zeytinyağı alacaktu. 

Yeşil ışıklı 
Meteorit 

Geçen ay içinde Aktiubinsk ıeh
rinin üzerinden büyük bir haceri 

semavi, meteorit ve bütiln şehir 

parlak yeşil bir ziya ile aydınlan

mıştır. Cenuptan şimale doğru 

seyreden meteoritin gök yüzünde 

bıraktığı kuvvetli yeşil çizgi, bir 

dakikaya yakın bir müddet silin

meden kalmıştu. 

--
Ak,am yirmi 

yatında 
bir 

Akşam refikımiz bugün yirmin

ci yılını bitirmiş bulunmaktadır. 

Refikimizi tebrik eder, uzun 

ömür !er dileriz. 

Kocasını arıyan 
kadın! 

(5 lnd ıahifeden devam) 1 
detler temenni ederek ve teşek
kürlerle ayrılınışlarlıh'. 

Fakat Konradın şimdiki karısı 
herhalde olup biten bu şeylerden 
az çok canı sıkılmış bir halde bu
lunuyordu. Konradın eski karısı
nın nasıl müteessir olarak gittiği
ni anlatıyor. Her iki kadının te
essürleri başka başka. 
Şimdiki karısı Komada herhal

de sitem etmeğe başlamış olacak 
ki o izahat vermeğe mecbur o
luyor: 

- Ben evvelce lokanta idare e
diyordum. Lokanta Lord Daren
leye ait idi. İdaresini bana bırak
mıştı. Lord kendisinden para çek
tiğimi iddia ile beni mahkemeye 
verdi Ben hakikaten evvelce bu 
kadının kocası idim. Fakat ayrı
lalı iki sene olmuştur. 
Komadın şimdiki karısı da ken

disini gören gazetecilere şunları 

söy !emektedir: 
- Ben ona vardığımın üzerin -

den henüz üç ay geçmişti kı bir 
gün babam ile kocam ve ben so
kakta giderken polis geldi, koca
mı tevkif etti. Artık ne kadar mü
teessir olduğumu tariI edemem. 

Diğer taraftan Komadın eski 
karısı da şunları söylemiştir: 

- Ayrıldıktan sonra ilk defa 
birbirimizi görüyoruz. Onunla ta
nıştığım zamandanberi on bir se
ne geçti. O zaman kendisi bir o
tel idare ediyordu. Sonra evlen
dik. Dört sene mes'ut yaşadık. İki 
senedenberi ayrıldık. Fakat onun 
şimdi mahkemeye geldiğini duy
dum. Kendisini görerek metin ol
masını söyliyecektim. Fakat öğ
rendim ki benden ayrıldıktan son
ra başka bir kadın almış, sı?lam • 
!aştık ve ayrıldık. 

Komada gelince, o da eski ka
rısı için şunları söylüyor: 

Her vakit iyi bir kadındı. Ken
disini daima takdir ederim. Şim
diki karım da iyidir. 
LONDARALI BANKER HAPİS ... 

Bir zamanlar Londra piyasasın
da hüküm sürmüş, milyonlaı-la oy
namış olan banker Hatri'nin if
lası, muhakemesi senelerce evvel 
İngilterenin en büyük vak'aların
dan birini teşkil ediyordu. Gün-

Azılı bir hırsız 
Yakalandı 

(1 inci sahifeden devam) 

yed etmiş ve bir gün gibi kısa bi~ 
zamanda korsan hırsızı yakala -
mışlardır. 

Yakalanan hırsız Zeytinci na· 
mile maruf Eskişehirli Raif oğhı 
Nuri isminde azılı sabıkalı hırsız

dır. Zeytinci Nurinin Şirketihay·· 
riye vapurlarından çaldığı yolcu

lara, Şirkete ait eşyalar tamamen 
meydana çıkarılmıştır. Nuri bu
gün adliyeye verilmiştir. 

Sulh adamı 
(S lllci aablfemlıden devam) 

ber dolaşmayı sever. Edenin isti
fa ettiği günün sabahı, Avustur
ya ilhakının sabahı Taymis nehri 
kenarından geçenler siyah redin
gotlu,uzun boylu bir adamm ba
lık avladığını, ördeklere yem at
tığını görmüşlerdir: Mösyö Cham
berlain ... 

Öteki % 100 Alman. Uzun müd
det ormanlarda dolaşır. Bir şeye 
karar vermeden tabiattan ilham 
almıya çalışır. 

Biri musikiyi sevmez. Diğeri 

!erce İngiliz adliyesi bununla meş
gul oldu v" günlerce Londra mat
buatı Hatri'nin maeerasile sütunla 
rını doldurmuştu. Nihayet Hatri 
bir çok kimselerin paralarını ba
tırdığından dolayı mahküm oldu. 
Sen elet geçiyor. Şimdi İngiliz ga-
21etelerinin verdiği habere göre 
şubatta Hatrinin mahkümiyd 
müddeti bitecek ve kendisi ha -
pishaneden çıkacaktu. 

Hatri kendisini hapisyanede zi· 
yarete gelen karısına daima akıl 
öğretrek onun namına birlf'ştiril
miş olarak işletilen pa.·asırun ida
resini öğrenmiş ve !la kikaten bu 
suretle kazanç temin Pdilmiştir. 

Fakat söylendiğine g:;re Hatri 
hapishanede bulun1ul.ça m~sraf 
etmekte, piyasada bulunan dost
larına haber göndererek kenilı.l;
rinden borç almıştır. Bu suretle 
bir çok para borçlanmıştır. Fakat 
çıkt.1;: zaman tekr"' piyan la fa
al:yf te geçere'< .;ok çalış1eağını 

ürr.ı<l Etmekte'.fü. Hatrinin yirmi 
iki ) ·~larında 'r de kızı va,dır . 

Halı-inin karısı ile kızı şin.dı. hı
zırlanıyorlar, o hapishaneden çı

kar:k evine geldiği zaman on1 
mükemmel, muntazam, rahat bir 
ev sahibi olduğunu göstermek is
tiyorlarmış. Kızı gazetecilere şun-
ları söylemektedir: . 

- Babam mahkumiyet müdde
tini bitirmeden tahliye edilecek
tir. Bir buçuk sene evvel kendisi
ni tahliye edecekleri söyleniyor. 
Biz de bunu duyduk, tabii sevin
dik. 

Hatri mahküm olduğu zaman 
Londra gazetelerinde uzun uza -
dıya kendisinden bahsedilınlş, e
vinin resimleri alınmış, nasıl ya
şadığına dair meraklı tafhsilat ve
rilınişti. Ozamandanberi sekiz se
ne oluyor. Kendisile bundan son
ra da İngiliz gazeteleri Londra pa
yasasının bir zamanlar pek şöh
ret ve servet kazanmış adamının 

bahsini tekrar ele alacaklardır. 

Hatri hapishanede diğer mah -
kümlara örnek olacak surette iyi 

bir hayat takib ettiği için cezası
nın geri kalan bir kısmını af!~t
mek cihetine gidecekleri anla~ılı
yor. 

(Dış politikadan devam) ----
bitişik olan noktasıdır. Burada da 
yedi yüz bin Alman \•ardır. 

~ 'Üçüncü bir mıntaka da şi

malde Silczya hududunun boyla
rıdır. 

Burada da be~ yiiz bin Alman 
vardır. 

Gerçi nüfusunun yüzde dok • 
sandan fazlası Alman olan bu üç 
mıntakanın Çekoslovakyadan ay
rılması ile bu memleketin askeri 

vaziyeti zayıflıyacaktır. Fakat an
laşılıyor ki buna mukabil Çckos· 
lovakyaya teminat verilecektir. 
Esasen Çekoslovakyanın hudud
larile ve belki de teşkilatile bera
ber, enternasyonal statüsünün de 
değişmesi bahis mcnuudur. 

Bu tarzı hal Çekoslovakya için 
çok acı olacaktır. Fakat şunu u
nutmamak gerektir ki, Alınanla
rın bugün Çeklerden istedikleri, 
Avusturya idaresi altında iken 
kendilerinin mücadele ettikleri 
hedeflerden başka birşey değil -
dir. Ve eğer bu tarzı hal, Çekos
lovakyaya sllkfuı ve Avrupaya da 
sulh temin edecekse, bu mes'ud 
neticenin yapılan fedakarlığa de
ğer olduğunda herkes ittifak ede
cektir. 

A. Ş. ESl'tlER 

Mor dağlarında 
insan avı . 

d ...... 
(5 ind sahif..ded · 

- Teslim ol! . re-
- k t C'\"JD Dive bagırdılar. Fa a ' • 

• . . . d I ot )1 
ren olmadı. Içerı gu 1 er, b3k· 
ğınlarını kaldırdılar, altların·• 
tılar bir şey bulamadılar. r•' Jlfo
Zabıtanın tahkikatına go .Wo fi· 

iz, dağa çıkmazdan evvel ıtın 
şek satın almıştır. Evinde yap bU· 

araştırmada ancak 80 ku.rı~~ı;nin 
lunmuştur. Şu haldr katıl ,,31• 

300 k rşun · üzerinde en aşağı · u . -ıdii· 
dır. Daha kim bilir kaç kışı 0 

recektir?. • dedir. 
Genç kız el'an ha.:_tan;ii saÇ"" 

Yaraları çok ağırdır. Vucu, 
malarla kalbura dönmüştur. apşll 

Revest köyü, man~vra ~ön • 
bir ordunun karargahına 

müştür. 

Ankarada mernur 
evleri 

1 urıar 
Yüksek kira ôdıyen mtfll 3k ii· 

mesken derdınden kurtal"lll 1,r 
coJTlllr 

zere Ankarada bit •r-- ~·!< • 
mahallesi• tesıs olunması 

1
"13t· 

· ev,·e kındaki kararın hır an eÇı'. 
bik edilmesi için faalıyetr g 
miştir. 0ıar• 

Avan projeleri ha1JrlanırııŞ giill'" 
mahallenin; kafi metodu bU 
lerde yapılacaktır çel: 

Yen\ mahalle; VcH\Ictlcre··kV" 

Yakın bir verde ve vaktile JıU ·k 
. . kurrrı• 

metin memur meskcnlcrı ıJı•· 
üzere istimlak etmiş olduğu s 
da inşa olunacaktır. ıı:aJe-

Burası; Milli Müdıı.faa Ve dil" 
tile Polis Enstitüsünün bul~t ii· 
ğu mahalde ve bir kısmı asfa 

zerinde bir yerdir. seııe-
YenI mahallenin gelecek bitİ • 

ki cumhuriyet bayramında 
rilmiş olmasına çalışıfacaktll"· ,. 

111•·· Binalar 2, 3, 4 odalı apart• ıara 
laı- şeklinde olacak ve nıernur .rur 

a u,~b
çok ucuz, kazanç şartların ·,. 
bir ücretle kiraya verilcceklt~cn· 

Ayrıca; Nafıa Vekaleti de, but 
di memurlarile Vekalete ıncr il· 
olan umum müdürlıikler ve rıı]i1': 

00 cV esseseler memurları için 5 • 
bir mahalle tesis etıneği kar:ı! 
laştırmıştır. ,~ 

"' ol,;! Bu mahallenin ycrı katı ııc-

tesbit edilmemiş bultınm~~a bşlı· 
raber; Ankara ista~onu ıl ısllesl 
çeli evler kooperaillı ınal • 
arasında kurulmaSl çok nıoJıtC 

.rRAoY§J 
BUGÜNICÜ PROG~ıtl 
İSTANBUL RADyosV 

Akşam neşriyatı. 19 
.k. (Pliıkl· 18.30 Dans musı ısı "O 1''' 

Türk musikisi (Plak), J!I.• i""' 
man konseri: Orhan Bor~r. p "ıc· 

hlbcr 
no refaketile, 19.55 Bors:ı ,

3
t• 

• r3· 
ri, 20 Saat ayarı, Grenvıç ı.r~er 
hanesinden naklen. NcziJıC 'flir~ 
ve arkadaşları tarafından 20.JO 
musikisi ve halk şarkıları, ,,,za 

·· er f" 
Ajans haberleri, 20.47 orn ··vlc''• 

A br ı so. ~ Doğrul tarafından ra 
5 

,idf 
21 Bedriye Tüzün· ş.n. :-;ecd•'1 

orkestrası refaketilc, 21 :ıo ''f.ırk 
f ,_' a ve arkadaşları tara 111 · zıl 

musikısi ve halk §ar1tıl3'·~""se1 

Hava raporu. 22.P . \ •) pi)'aon 
konseri. Muhittin Sacı;;..<- ".J 1e r. b< • • 
rafaketile, 22.50 Sun '"n 53. t 3 

ertesi günün programı. •3 

yarı: İstiklal marşı, son. LJ 
ANl-..ARA f!ADYÜ::ı 

Akşam neşriy_atı: isi, )9·15 

18.30 Plakla dans ınosrl< rl<•ıır• 
Türk musikisi ve halk ~~ arcıı·ı 

20 Sa•· ssı (Makbule Çakar), 
5 

jnce • 
ve Arabca neşriyat, 20 1 

21 
5ıııl11 

faslı (TahSin Karaku~) • Va~fl· 
Vefik 2ı 

konuşma (Doktor estr~s•. * İlk tedrisat muallim kadro- 21.15 Stüdyo salon ork"a raııC1ıı. 
Vagnerin nağmelerini dinleme - ı-------------
den yaşıyamaz. 

Biri gayet açık, sanki bir işten 

bahsediyormuş gibi söyler. Diğeri 
.su MaariI müdürlüğüne tebliğ e- Ajans haberler'..~v;.1:;.. ~ 

heyecana kapılır. 

Aralarında hiç münasebet yok. 
Bununla beraber ... 

Hitler harb yaptı. Siperlerde 

didinmeye alışkın. Eski bir mu
harib zihniyeti taşıyor. 

Chamberlain harb yapmamış -

~d~ilıni~·ş~t~ir~·==============~= ... =22=.1=5~Y=ar~ .... =ınk~ip~ 

tır. Fakat, barbe mani olmak için f ~ ,,.,,ı(J 
bütün kuvvetini slrfediyor. '""ıı• 

Ayağı romatizmadan muztarlb. Baş, Diş, Nezle, Grip Koma ı1'eset' 
Kulakları da az işidiyor. Bununla · k b .. w 1 ı derba.. ... 
beraber sart bir kayagibi sağ • nevralji,kırıklı ve ütun agrı arınız ıı;r. 
lam.. • m tcıı:bında günde Uç kaşe alınab 



• 

rN. 351 Tercüme ve iktibas hakkı mahfuzdur. 
Yalnız Son Telgraf'da neşrcdilecektir. 

-~---{9" • • -. 

. . 
' -:. .. ,. ~ .. -.- ,.-.... 

Yazan: Ziya Şakir 

7 - S O N T E L G R A 1' - 21 EYLUL 1933 

HIKAYI! 

-Ô~ünün 
Avcundaki şey 

( 4 lin<il sahifemizden devam) 
ateşinin çok olduğu gecelerdeki 
feryadları odaya yadigar kalarak 

işte kalbin 
Bütün sırları 

( 4 üncü sahifeden devam) 
mikrofon kalbin üzerine konulur 

' 
ve yukarıdaki resimde görüldüğü 
gibi kalbin harekatını bir plak ü. 
zerine kaydeder. 

Kalbin harekatını düzeltmek ı-

Sultan Hamid'e kahkahalar 
attıran yaftalar! 

L 1 f k kendi göçüp gittL. ,_ ı"g maç arı ,· sfu .. ru0 

••11\ıı.I -Yahya, bir bardak sıcakça~· 
olsa idi .. Ah belki vücudüm biraz 
olsun ısınırdı. O kadar üşüyorum 
ki Yahya ... 

2/10/938 
Süleymaniye - Topkapı 

Vefa - Hilfil 
İstanbulspor - Galatasaray 
Güneş - Beykoz 

Hilal - istanbulspor 
Vefa - Topkapı 

6/11/938 
Süleymaniye - Fener 
Beşiktaş - Güneş 
İstanbulspor - Beyko. 
Vefa - Galatasaray 
Hilal - Topkapı 

13/11/938 
Süleymaniye - Güneş 

Fener - İstanbulspor 

Vefa - Beşiktaş 

Beykoz - Topkapı 

Hiliil - Galatasaray 
20/11/938 

Genç adam daldığı hayal deni
zinden hastanın bu sözleri ile çık
tı: 

çin temiz kanla beslenmesini te • 

l min etmek lazımdır. Bunun için 
de itıdal ile yıyip içmek, ciğerle
re son derece dikkat etmek şart -
tır. Zira ciğerler bozulur, gev -
şerse kalb tehlikeye düşer ... 

Binaenaleyh, k:albde ufak bır a
rıza hissedince ispirtoya, tütüne 
dikkat etmeli. İçkiden vazgeçme
li, çay ve kahve gibi şeylerı az 
kullanmalı. Pekliğe de çok dik
kat etmeli .. . 

l<.ızıl Sultan 
dudları 

Murad beyin imparatorluk 
haricinde ki faaliyetine ehemmiyet 

tJe,.miyor görünüyor, fakat :çinden kan akıyordu 

hu-
Fener -B eşiktaş 
9/10/938 
Süleymaniye - Hilal 
Galatasaray - Topkapı 

Vefa - Beykoz 
İstanbulspor - Beşiktaş 
Güneş - Fener 

' - Sevim, dedi: Yavrum sıcak 
bir çay olsa idi, evet hakikaten 
vücudünü ısıtırdı ... 
Baktı hastanın yüzü her za -

tnankinden biraz daha solgundu. 
Gözleri kapalı idi. Sordu: 

- Sevim, canım Sevim. söyle 
neden IJi:iyle sarardın . Bir yerin 
mi ağT"lyor?. 

Kalbin şiddetl. ve gayri mun -
tazam çarpmasından hlb hasta
lığının başladığına hükmetmeırı<ı-

Dığerleri de kısmen Trablus 
Garbda kalmış, kısmen de Binga
Zi ve saire gibi vilayetin muhte
llf yerlerine serpilmişlerdi. 

(ŞEREF) KURBANLARI) 
1312 - 1313 seneleri, Yıldız sa

rayı hafiye şebekesinin büyük bir 
faaliyete geçtiği zamana tesadüf 
eder. 

Çünkü, (Mizan) gazetesinin "a
Nbi Murad Bey, Mısıra firar et
llıiştir. Gazetesini orada çıkarır. 

Sultan Hamidi tehdid eder; ve bu 
ehdid esnasında da, İstanbulda 
ııevcud hürriyetperverlerin gizli 
ce'.lliyetlerinden bahseyler. Bil • 
•Ün casuslar, bu gizli cemiyet! 
teşfetmekle meşguldür. 

Murad Beyin gizli cemiyet di
Ye, Sultan Hamidi tehdid ettiği 

'{uvvet, o devrin münevver ve 
ıürriyetperver gençleri idi. Bun
.ar; Murad Beyin davasını güt -
llıekten ziyade, gizli (İttihad ve 
l'erakkl) cemiyetinin kendilerine 
aşıladığı ahrarane fikirlerle he -
Yecana gelın.işlerdi 

Murad Beyin hakiki hav~risi; 

en başta Düyunu Umumiye me • 
llıurlarından Zeki Bey (1) olmak 
Üzere bir kaç gençten ve hemşe
ti!erinden olan beş on sarıklı 
zümresinden ibaretti. 
Vakıa Murad Beyin, (İttih:ııi ve 

'l'erakkl) Cemiyeti ile de mÜ'llJ.
~beti yok değildi. Hatta bir ara
lık gizli riyaset mevkiine de inti
hab edilmişti. Fakat - burada es
h~ını izah etmemiz sadadimiz -
<len hariç olan sebeblerden dola
yı - Murad Bey cemiyet dahilın
de ciddi ve samimi bir hürmet ka
<anamamış; esaslı bir mevki te
tnuı edememişti. 

Murad Bey, (Meşrutiyetin ila
nı için Sultan Hamidi zorlamak) 
ll"ıaksadile Mısıra firar ederken, 
fstanbuldnki işlerini Zeki Beye 
devretmiş, yapılacak işler hak -
kında ona talimat vermişti 

Zeki Bey, Murad Beyin yetiş -
ttrınesi ve en sadık havarisi idi. 
Oldukça zeki, açık fikirli ve o za
tnanın münevverlerinden addedi
lebilirdi. Fakat çok genç, tecrü
besiz ve bilhassa muvazenesizdi. 

Murad Beyin firarından sonra, 
eğer Zeki Bey ciddi ve ağır başlı 
bir meslek takib etseydi, hiç ~üp
hesiz ki Yıldız sarayı ve Sultan 
ltamid üzerinde mühim tesirler 
lıusuıe getirebilirdi Fakat matlub 
Olan hakiki vaziyet, ne Murad, 
lıey ve ne de Zeki Bey tarafın -
dan, kafi derecede iyi idare edi
lenımişti. 

Murad By, Mısırda çıkan gaze
tesini, muhtelif vasıtalarla İstan
huıa gönderiyordu. Zeki Bev de 
hu gazeteleri, münevverler~ ve 
~riyetperverlere t"vzi ediyordu. 

(!) İttihadcılar dev;inde, Ç'~r

kcs Ahmed ve arkadaşları tara -
'.ından, Bakırköyde Ho1ıan soka -
gında katledilen Zeki Bey. 

Bu nşriyat, fikirler üzerinde iyi 
tesirler gösteiyor; istibdad idare
si aleyhindeki cereyanları kuv -
vetlendiriyordu. Fakat bu cere -
yanlar, henüz Yıldız sarayının 

kuvveti ile boy ölçüşecek dere -
ccde değildi. Onun için bir kaç 
seneler beklemek, gerk İstanbul
da ve gerek taşrada mühim mik -
tarda taraftarlar ide etmek elzem
di. 

h 2ibuki; .gerek Mıırad Bey ve 
gerek eki Bey, bu esasl.~ra riayet 
etmeden. derhal Sultan Hamid ile 
gizli bir mücadeleye p,ırişmek is
temişlerdi. .. 

Murad Bey; Osmanlı hududla
rı haricinde; dilediği gibi, istedi
ğı gibi yazıyordu. Ve Zeki Beye 
de : 

- Buyazılarda:ı is'.ifade ediniz. 
tarda taraftarlar elde etmek elzem. 
teşebbüslere girişin. 

Diye, emir de veriyordu. 
Sultan Hamide dehşet vermek 

için, geceleri cami kapılarına, 

Nürenberg 
Toplantısında 

(' ün eti sahifeden de't11m) 
tashihi dolayıslle mahiyetini tet
kik edecektir. 

İşte bu İngiliz gazetesinin yaz
dığı gibi Çemberlayn - Hitler mü
lakatında Alman ordusunun se -
ferber vaziyette olarak yaptığı 

manevraların da mevzuu bahsol
duğu anlaşılıyor. 

Berlin mahafili İngiliz Başve
kilınin seyahati karşısında derin 
bir hayrete düşmekten kendini 
alamamışlardır. Başvekilin bu se
yahate karar vermesi Avrupada 
buhranın son dereceye vardığını 
göstermek itibarile çok manalı gö
rülüyordu. Fakat İngiliz Başveki
linin Almanyaya gelmesi haberi
ni okuyucularına veren Berlin 
gazetel~ri bundan dolayı bir mem
nuniyet göstermiş olmaktan çok 
uzak bulunuyorlardı. Sulh yolla
rile ve müzakere vasıtalarile 

buhranın halli imkanları aranır
ken Alman matbuatının bu vası
talardan üınidsizlik gösterir gibi 
bir vaziyet alması da ayrıca ma
nalı olmuştur. Hatta bazı gaze
teler vakit geçirıldiğinden, mese
lenin halli için Alman ordusunun 
yürümesinden başka yapacak bir 
şey olmadığından bile bahsedi -
yorlardı. Şimdi buneşriyata ba -
kınca hatıra şu sual gelmektedir: 
Acaba İngiliz BaşYekili Alman
ların Çekoslovakyaya doğru yü -
rüyeceklerini öğrenmişti de bu
nun hemen önünü almak üzere 
mi birdenbire karar vererek Her 
Hitlere kendisini ziyaret için AJ
manyaya gideceğini bildirdi. Ve 
cevab alır almaz tayyareye atlı

yarak yola çıktı . 

Berlinden verilen malumata g;;. 

sokak başlarına; elile 
müstensih ile basılmış 
yapıştırılıyordu. 

yazılmış, 

yaftalar 

16/10/938 
Süleymaniye - Galatasaray 
Hilal - Beykoz 
Topkapı - Beşiktaş 

Bu yaftalar, makul ve mutedil Fener • Vefa 
Süleymaniye - İstanbulspor 
Vefa - Güneş 

şekillerde olsaydı, hem Sultan İstanbulspor - Güneş 
Hamid ve hem de halk üzerinde 23/10/938 Fener • Top.kapı 
ciddi tesirler husule getirebilirdi. Süleymaniye • Beykoa Beşiktaş • HilAI 
Fakat, Padişahı tehdld maksadile Galatasaray • Beşiktaş Beykoz • Galatasaray 
yazılan bu yazılar, neticesi ta - Fener _ HilAI 27/11/938 
hakkuk etmek ihtimali olnuyan Güneş • Topkapı Süleymaniye - Vefa 
sahte tafrafuruşluklardan ibaret- Vefa _ İstanbulspor Topkapı - İstanbulspor 
ti. JO/l0/938 Güneş - HilAI 

İşte, bir nüınunesi: Süleymaniye • Beşiktaş Fener - Galatasaray 
(Yıldız sarayının zalim hüküm- Fener - Beykoz Beşiktaş - Beykoz 

darı, Sultan Abdulhamide! ı;•G•ala•t•asar•aııİyİlııı-•G•u• .. n•e•ş•••••llllş":J6'"ll•ll•sd•r•cm•vbg cm sd eaogfh· 
Yirmi beş güne kadar (Kanunu /1 

esasi) yi ilan ederseniz milletin 
şükran ve minnettarisine mazhar 
olacağına şüphe Y,Oktur. 

Fakat .. yirmi seneyi tecavüz e
den inad ve temerrüdünle halA 
istibdad ve zulümde sebat eder
sen, payi azmi sebatını, bu koca 
millet hurdahaş edecektir.) 

izmirdeki at yarışları 
heyecan l ı oldu ! 

(Devamı varl 

Ertuğrul 

Sadi Tek 
TiYATROSU 

Bu gece (Beylerbeyinde) 
Yarın (Heybelide) Cuma (Bebek
te) Cumartesi (Hisarda) Pazarte

si (Şenyolda) 

. --·-·------·---
İstanbul beberler 

cerniyetinden : 
Ruzname: 

1 - Devir hcsabatı. 

2 - Esnafa yardımlar. 

3 - Makineler hakkında. 

4 - Kurs hakkında. 

5 - Dileklerin tahriren heyetı 
idareye bildirilmesi. 

İzmir (Hususi) - Sonbahar at 
yarışlarına bugün Buca koşu ye
rinde başlandı. Hava müsait ol -
madığı için sahada az seyirci var
dı. Birinci koşu üç ve daha yuka
rı yaşta ve 1938 senesi zarfında 

kazandığı ikramiyeler yeklınu 

bin beş yüz lirayı doldurmıyan 

halis kan İngiliz at ve kısraklara 
mahsustu. Mesafesi 2000 metre ve 
ikramiyesi de 255 lira idi. Beş 
hayv1-nın girdiği bu koşuda Akif 
Aksonun Baylanı birinci, Bur -
hanın komisarı ikinci geld . İkinci 
koşu üç yaşında ve hiç koşu ka
zanmamış yerli yarım kan İngiliz 
erkek ve dişi taylara mahsustu. 
İkramiyesi 190 lira ve mesafesi de 
1400 metre olan bu koşuda birin
ciliği Cahid Erel'in Kuştepesi, i
kinciliği Kara Osmanoğlunun Da
geli aldı. Üçüncü koşu, dört ve 
daha yukarı yaştaki halis kan A
rab at ve kısraklarına mahsustu. 
Mesafesi 2400 metre ve ikramiye
si de 190lira olan bu koşuya üç 
hayvan girdi. Ahmedin Ünlüsü bi· 
rinci, Salih Temel'in Musul'u i
kinci geldi. Dördüncü koşu üç ve 
daha yukarı yaştaki hlis kan İn -

27 /9/938 salı günü saat 14 de giliz at ve kısraklarına mahsustu. 
umumi heyetimizin toplanacağım Dört hayvanın girdiği bu koşu gü-
bildirir ve kayıtlı azamızın cemi- nün en heyecanlı yarışı oldu. A-
yet merkezine gelmelerini dileriz. sım Çırpanın Dandisi birinci, Sa-

·- lih Temel'in Springbord'u ikinci 
re Çekoslovakya hükumeti ihti- geldi. Beşinci ve son koşu dört ve 
yat efradını silah altına çağırdığı daha yukarı yaştaki yerli yarım 
zaman Südet Almanları bu dave- kan İngiliz kısraklarına mahsus-
te gitmemişlerdir. Bundan başka tu. Mesafesi 2200 metre olan• bu 
Südenlerden 3.000 kişi hud.ı<iu koşuya dört h;ı.yvan girdi. Salih 
geçerek Almanyaya gelmişlerdir. Temel'in Marmarası birinci, Şa-

Bunlar Berlinden verilen ha- ban Ath'nın nonası ikinci oldu. 

berlerdir. Vaziyetin ne kadar g~r- Ege iki 
gin olduğunu gösteren daha bu- İzmir (Hususi) - Ege liki şam-
nun gibi pek çok misaller oldu - piyonası bugün neticelendi. Ge -
ğunu söylemeğe lüzum olmasa ge- çen hafta O - O berabere kalan İz-
rektır. mir Doğansporla Aydınsporun bu-

Gene yukarıki suale gelince: günkü karşılaşmaları da çok he-

letizm müsabakalarının neticeleri 
şunlardır: 

400 metre manialı .koşu: 
1- Areskus cİsveç• 55,2 
3000 metre manialı koşu: 
1- Lason cİsveç• 9 dakika 14,2 

saniyede. 
2- Matilainen «Finlandiya• 9 

dakika 14,8 saniyede. 
800 metre koşu: 
1- Anderson cİsveç• 1 dakika 

54,2 saniyede. 
2- Bandşayd «Alman• 1 daki

ka 54,8 saniyede. 
3000 metre koşu: 
1- Akejanson cİsveç• 8 dakika 

27,4 saniyede. 
2- Fencke •Birleşik Amerika> 

8 dakika 29 saniyede. 
Oslo (A.A.) - On beş bin seyir

cinin arasında Norveç kralının da 
bulunduğu enternasyonal atletizm 
bayramında alınan neticeler şun
lardır: 

100 metre sür'at koşusu: 
1- Osendorp cHollanda• 10,6 

saniyede. 
2- Penington •İngiltere• l0,8 

saı;ııyede. 

400 metre koşu: 
1- Brovn !İngiltere• 46,9 sa

niyede. 
2- Tamisto •Finlandiya> 48,5 

saniyede. 
1500 metre koşu: 
l- Vuderson !İngiltere• 3 da

kika 48,7 saniyede. 
2- Moster cBelçiku 3 dakika 

50 saniyede •yeni Belçika reko-
ru». 

Serbest güreş 
müs 1 ba kalan 

Berlin (AA.) - Burada tertlb 
edilen serbest güreş müsabaka
ları sona ermiştir. 

56 kiloda Fişer, 61 kiloda P ul 
hayın, 66 kiloda Vaykart, 72 ki 
loda Neteshaym, 79 kiloda Şefer, 

Has'.a konuşmuyordu. Hafifce 
kollarından tuttu, sarstı. 

- Sevim, Sevim ... 
Gençkadının kollarındaki so • 

ğukluk Yahyaya beklediği acı ni
hayetin geldiğini anlatıyordu_ 
Haykırdı: 

- Sevim, Sevim. Neden susu
yorsun? Söyle bir kelime olsun 
söyle bu acı sükut neden?. 

Sonra gözlerinden bir yaş tu
fanı koptu. Gözyaşları kendine ge
tirdi onu, yavaş sesle 

- Öldü, dedi.. O da öldü ... 
Gözleri, harab odada gezdi. İşte 

gözlerini ayıramadığı kırık kü -
çük karyola.. Ve nihayet .karısı

nın bir daha açılmıyacak kapa!; 
gözleri.. Vücudünü sıcak bir çem
ber sardı, nefesi daraldı, gözleri 
yandı ?Başı döndü, ayağa kalktı, 

sendeledi. Gözlerinin önüne hali
le alay eden, kahkahalarla gülen 

tanımadığı bir çok garib çehreler 

sıralandı. O da güldü, kendine gü
lenlere güldü, katılırcasına gül.. 

dü. Birden sustu. Bir şey hatırlQ
mış gibi düşündü. Sonra ölünün 

yanına gitti, üzerine eğildi, yavaş 
sesle kulağına fısıldadı: 

- Sevim, dedi: Ben gelinciye 

kadar yalnız kalacaksın, canın sı-

lidir. Yemeklere dikkat etmek, 
içkiyi bırakmak suretile bunu ö
nü alınır ve kalbin hareketi dü
zeltilir. 

Bunlar yapıimazsa kalb er veya 

geç yorgunluk emareleri göstP

rir. Günün birinde de duruvcrır. 

Buna meydan vermemek için va.k 

tinde mütehassıs bir doktora mü· 
racaat etmelidir. 

kılacak yavrum. Ben çok kalmanı 
gelirim ... 

Kapıyı açlı, içeri hücum eden 

soğuk rüzgar ölünün s"clarını do

laştırdı, kırık mangaldaki külleri 

uçurdu. Yahya karlara gömüle • 
rek çılgın gibi uzaklaştı. . . 

••• 
Kar durmuştu. Tepeden gülü

şerek dönen bir avcı kafilesi ka:

ların içinde bir karartı gördüler 
Yaklaştılar. Bunun bir cesed ol

duğunu anladılar, çıkardılar. Mu
ayene neticesinde bir kaç gün ev· 
vel donduğu meydana çıktı. Avu

cunun biri kapa1ı duruyordu. Bu 

avcıların nazarı dikkatini celbet

tiğinden avucunu açtılar içincie 
bir tutam çay çıktı . 

SEDAD NAZMİ AKPINAR 

1 _İstanbul Belediyesi iJanJarı 

lik 
te 1ninat 

46,09 

134,05 

Ke~if 
bedeli 

614,56 Feriköy 17 inci mextebın tamiri (en az 500 liralık 
bu işe benzer iş yaptığına dair Nafıa Müdürlüğıi 

ve ticaret odası vesikaları) 
1787,31 Kartal merkez okulunda yaptırılacak tamirat (en 

az 1000 liralık bu işe benzer iş yaptığına dair N ~
fıa Müdürlüğü ve ticaret odası vesikalrı.) 

Yukarıda keşif bedeller! yazılı tamirler açık eksiltmiye konulmuş 
ise de belli ihale gününde giren bulunmaclığindan ayrı ayrı pazarlı[;a 

çevrilmiştir. Keşif evrakile şartnameleri levazım müdürlüğünde görü
lebilir. İstekliler 2490 numaralı kanunda yazılı Yesika ve hizalarında 
gösterilen ilk teminat ve vesaik ile birlikte 30/9/938 cuma günü saat H 
buçukta Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (İ) (6433) 

• •• 
1 - 21 eylı1l 1938 tarihinden itibaren Karaman etine toptan 35, pe

rakende 40, Dağlıç etine toptan 37 ve per&kende 42 kuruş azami fiat 
tayin edilmiştir. 

2 - Kıvırcık eti için tayin edilmiş olan toptan ve perakende azami 
fiatlar 21 eylı1l 1938 tarihinden itibaren kalclırılınıştır. 

3 - Keyfiyet alakadarlarca bilinmek üzere ilan olunur. ·B· ·6685· 
••• 

Senelik muhammen kirası 36 lira olan Eyübde Büyükcam; 
mahallesinde Büyükcami sokağında 31 No. Ebussuutefendi mektebi 39 
senesi mayıs sonuna kadar kiraya verilmek üzere açık arttırma güm.inde 
isteklisi buluıİmadığından pazarlığa çevrilmiştir. Şartnamesi Levazım 
Müdürlüğünde görülebilir. İstekli olanlar 2 lira 70 kuruşluk ilk teminat 
makbuz veya mektubile beraber 3/10/938 Pazartesi günü saat 14 bu
çukta Daimi Encümende buunrnalıdırlar. (6520) 

••• 
Acaba İngiliz Başvekili başgöste- yecanlı oldu. Doğanspor 3 - 2 ga 87 kiloda Eret, ağır siklette Horn- Adet Beherinin muhammen 
recek bir tehlikenin önüne geç-

me kiçin mı hemen kararını ver
miştır? .. 

lip gelerek kupayı kazanmıştır. 

I ta t k kupası 
Nevyork (A.A.) - Atlantik ku

pası için gemiciler arasında ya -

fişer şampiyon olmuştur. bedeli 
- --

Beşiktas klübünün 120 2 numaralı soba 23 lira 
803 •• 25 · 

t ekzibi İlk okullar için lüzumu olan ve yukarıda muhammen bedelile mik-
Beşiktaş J. Klübü Umumi ka- tarları yazılı bulunan soba açık eksiltmiye konulmuştur. Şartnamesi 

tipliğinden: Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 No. kanunda yazı lı Vakıflar Direktörlüğü ilanla rı Istanbul 
İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğiiı;den: 

1 

pılan enternasyonal futbol turnu
vasını cBergensfjord• Norveç va
porunun ekibi kazanmıştır . 

'-------- --- ----------" •Bremen• transatlantiklı:ıin e-

18.9.938 pazar günü yapılan yüz- vesika ve 357 liralık ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 3/10/ 
memüsabakaları programı Su • 938Pazartesi günü saat 14 buçukta Daimi Encümende bulunmah
sporları Ajanlığınca tanzim edil- dırlar. (İ) (6517) 

Semti ve ııuh tllesi CtdJe veya sokağ" ı No.su 

lı~hç~k~pı ~1 üncü Vakıf hanın asma katında 31 
'r~htak 1 cle Demirta~ Kantarcılar 1-1 
'-!~ddetı icar: Teslımi tarihinden 939 senesi mayıs sonuna kadar 
Yenibah\e Arpaeıninı Hastene önü 
1'!:.ıcıcteti icar: Teslimi tarihinden 93J senesi ağustos sonuna kadar 
~Ylip Alipaşa Bo~tan 24-19 
~~ddeti ıcar: Teslımi tarihinden 941 senesi ağustos sonuna kadar 

Cinsi Muhammen ay ' ııtı 

Lira Kr. 

Oda 15 00 
Demırtaş camii ve odalar 12 00 

Mekan ve bostan 

Bostan ve dutluk 

seneliği 

150 00 

100 

Yukarıda yazılı mahaller kiraya verilmek üzere açık arttırmaya çıkarılmıştır. İstekliler 27 eylı'.ıl 938 

taı, güııü saat on he0e kadar Cemberlitaşta İstanbul Vakımlar Başmüdürlüğünde Vakıf Akarlar kalemine 
€elıneıerı. (6539) 

kibi karşılaşmasını iki defa bera
berlikle bitirmiştir. Gelecek yıl 

yapılacak olan turnuvanın ilk kar
şılaşma sı çin çekilen kur'a neti
cesinde Bremen transatlantikinin 
futbol ekibin bir nisanda Nev -
yorkda •Niew Amsterdam• va -
purunun futbol takımile karşıla

şacaktır. ' 

En ternasy..,,nal atletizm 
müsabaki\ları 

Stokholm (A.A.) - Burada ya
pılmakta olan enternasyonal at -

miş ve program aynen tatbik o-_ 1---
1
--------------------------

lunmuştur. Müsabakalar tam bir stanbul Nafıa Müdürlüğünden : 
intizam ve mükemmeliyette cere- 3/10/938 pazartesi günü saat 15 de İstanbulda Nafıa Müdürlüğün-
yan etmiştir. de eksiltme komisyonu odasında (3İ68,34) lira keşif bedelli İstanbul 

Bu müsabakalar Beşiktaş Jim- Tevkif evi etüv odası ile sair tamirat işi açık eksiltmeye konulmuştur. 
nastik klübü yüzme havuzunda Mukavele, eksiltme, bayındırlık işleri genel, hususi ve fenni şartr.a
yapılmıştır. (Şeref sahasında, Şe- meleri, proje, keşif hulasasıle buna muteferri diğer evrak d<ıiresinrl~ 
ref havuzunda, Ortaköy Şeref sta- görülecektir. 
dında) yüzme müsabakaları ya • Muvakkat teminat (238) liradır. 

pıldığı yolundaki neşriyat haki • İsteklilerin en az (2000) liralık bu işe benzer iş yaptıklarına da r 
kate uygun değildir. Klübümü - idarelerinden almış oldukları vesikalara istinaden eksiltme tarihindaı 

zün bu namda stadı ve havuzu 8 gün evvel İstanbul vilayetıne müracaatla alacakları ehliyet ve 938 
yoktur. Tekzib olunur. yılına aid Ticaret Od,.., vesikalarile ı:elmeleri. (6496) 
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Cildinizin tahriş 
edilmemesini 

l•terseniz 
Dünyanın her tırahnda seve se
ve kwllanılan, ve cildi tıraştan 

sonra pamuk gibi yumuşa!an 

POKER 
traş bıçaklarını 

ku' !anınız. 

Nafıa Vekaletinden:. 
Eksiltmiye konulan iş: 

1- Marmara gölü iddihar seddesi ve boşaltma kanalı ile imalıitı 
ıınaiyesi keşif bedeli 724 310 lira 17 kuruştur. 

2- Eksiltme 29/9/938 tarihine rastlıyan Perşembe günü saat 12 de 
Naba Vek.Aleti Sular Umum Müdürlüğü su eksiltme komisyonu od8.91n
da kapalı ıarf usullle yapılacaktır. 

3- İstekliler eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, bayındırlık iş
leri genel ıartnamesi, fenni şartname ve projeleri 36 lira 25 kuruş mu
kabilinde Sular Umum Müdürlüğünden alabilirler. 

4- Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 32 722 lira 45 kur~luk 
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 ~arttır. Bu müddet içinde veııika talebinde 
bulunmıyanlar eksiltmiye iştirak edemezler. 

5- İsteklilerin teklif mektublarını ikinci maddede yazılı saatten 
bir saat evveline kadar Sular Umum Müdürlüğüne makbuz mukabilin
de vermeleri lazımdır. Postada olan gecikmeler kabul edilmez. 

,3357. ·~878· 

ADEMi iK Ti DAR 
VE BEL GEVŞEKLilİiNE KARŞI 

HOR OBiN 
Tabletler! Her eczanede arayınız. 

(Po•ta kutu•u 1255 ttormobln)Galata,lstanbul 

N.afıa Vekaletinden: 
Eksiltmlye konulan iş: 

1- Marmara gölü besleme kanalı ile imalatı sınaiyesi inşaatı keşif 
bedeli ,353 903• lira ·96> kur~tur. 

2- Eksiltme 29/9/g38 tarihine rastlıyan Perşembe günü saat clh de 
Nafıa Vckfileti Sular Umum Müdürlüğü Su Eksiltme Komisyonu oda-
111nda kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

3-- İstekliler eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, bayındırlık 

işleri genel şartnamesi, fenni şartname ve projeleri ·18• lira •20• kuruş 
mukabilinde Sular Umum Müdürlüğünden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 18 306 lira 20 kuruşluk 
muvukkat teminat vermesi ve eksiltmenin yapılacağı günden en az se
kiz gtin evvel ellerinde bulunan bütün vesikalarla birUkte bir istida 
ile Vekalete müracaat ederek bu işe mahsus olmak üzere vesika alma
ları ve bu vesikayı ibraz etmeleri şarttır. Bu müddet içinde vesika ta
lebinde bulunmıyanlar eksiltmiye iştirak edemezler. 

5- İsteklilerin teklif mektublarını ikinci maddede yazılı saatten 
• h saat evveline kadar Sular Umum Müdürlüğüne makbuz mukabilin
de vermeleri lazımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. ,3355, ·5876• 

Konservatuvar yatı kısmı direktörlüğünden: 
K0· ,ervatuvar yatı kısmına bu sene için t:tlebe alınacaktır. Okul 

yatılı ve meccanidir. ·Musiki ve orta tahs' I öğretilir.• Müracaat edeck
krin ilk mekteb mezunu bulunması lazımdır. Diğer şeraiti öğrenmek 

için pazartesi, çarşamba ve cuma günleri saat dokuzdan on ikiye kadlr 
Beşiktaş Kılıçalide Okul Müdürlüğüne ba~vurmaları. ·665h 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
Cın•i Miktarı Muhammen ile. 

Belıeri tutarı 
L. K. S. L. Kr. 

Kuru ot 25.000 kilo -.2.18 ~15.

Kırmızı çizgili 90.000 metre--.9.2~ 8325 
kanaviçe 

Muv.kkat T. 
lcmiııalı 

L. K. 

Eks.llmeııin 
şekii saati 

40.88 
624.38 

Açık eks. 15.15 
16 kapalı zarf 

ı - Şartnamesi mucibınce satın alınacJk 25.0000 kilo kuru ot açık 
eksiltmiye, şartname ve nümunesi mucibince alınacak 90.000 metre 
kırmızı çizgili kanaviçe kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

il - Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hizalarında gös

terilmıştir 

!il - Eksiltme 3/X/938 tarihine rastlıyan pazartesi günü hizala
nnda yazılı saatlerde Kabataşta levazım ve mubayaat şubesindeki alım 
lıcomı>yonunda yapılacaktır. 

iV- Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alına
bılecelfİ gibi kanaviçe nümunesi de görülebilir. 

• 

Telefon: 42517 ı~-...- ~~ 

(Şi;'ii"T;;~kki'l.i;;;j·IG•····~' ~~~'~.;~,~~~T:"'. 1 Güzelliğin 
ANA - iLK - ORTA - L~SE KISIMLARI karşısında No. 33 Telefon 4135a Sırrı yok 

Kız ve erkek öğreniciler için yanyana ve geniş bahçeli iki binada ayrı YATI teşkilatı vardır. Fran- İstanbul Asliye İkinci Tic•rt 

[Yatılı 

sızca, İngilizce, Almanca kurlarına dokuz yaşından başlıyarak bütün öğreniciler iştirak edebilirler. Okul · mahkemesinden: 
her gün saat 10 - 16 arasında açıktır. Kayıd işlerine pazartesi, çarşamba ve cuma günleri bakılır. Se~ebi var İstanbul Belediyesi Sirkecide 
iıı•m••••••••••••mıma111111:m•••••••mmmm•r::ıııı•••&cıı1ı:ımı••ıl tramvay caddesinde Meriç oteli al

Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye verecek 
Ziraat Bank.umda kumbaralı ve ihbarsız tuarruf besablarıoda en az 50 lirası bulunanlara senede 

4 defa "ekilecek kur'a ile aşağıdaki plllna ıröre ikramiye dagıtılacoktır: 

4 Aded 1,000 Liralık 4,000 Lira 
4 J) 500 )) 2,000 )) 

4 J) 250 )) 1,000 )) 

40 )) 100 )) 4,000 D 

100 )) 50 )) 5,000 )) 

120 )) 40 )) 4,800 )) 

160 )) 20 >) 3,200 il 

DİKKAT: Hesablarmdakl paralar bU, sene içinde 50 liradan aşağı dilşmiyenlere llı:rııril17e çıktılı 

takdirde o/o 20 !ulasile verilttektir. 
Kın'alar senede 4 defa, 1 Eyltll, 1 Birinci.kanun, 1 Mart ve 1 Haziran tarihlerinde ç.-kileceklır. 

tında 11 numaralı dünkkanda kira

cı Şerif oğlu Rifat aleyhine 357 li
ranın tahsiline müteda ı r açıl,ın da
vanın muhakemesi .;ırasındu müd
reialeyhin ikametgahının meçhuli

yetine binaen yapılan ::anen tebli
. gat üzerine mahkemede isbatı vü
cut etmediğinden hakkında hukuk 

1 

usulü muhakemeleri kanununun 
401 inci maddesine tevfikan gıyap 

1 kararı ittihazile ilanen tebliğine ve 

muhakemenin 9/11/938 saat 13e bı-
1 rakılmasına karnr verilmiş olmakla 
] keyfiyet tebliğ makamına kaım ol
mak üzere ilan olunur. (10348i 

Beyoğlu Birınci sulh hukuk ha
kimliğinden: 

Hazine Muhakemat mü lüriyetı- 1 ~~i}~~~~ 
nin Bohor \'e Mazal :o ve G.1lat1 5,_ l;i 
raymeşrutiyet caddes:nde 37 numa

ralı ve Tarlabaşı İstikliıl caddesin

de 169, 171 sayıda mukim ihn ha-
•lfıi len ikametgahı meçhul bulunduğu, _ _ Radyotirt 

bildirilen Nikola Havlov;ç aleyhine Dişleri· mikroplard•n, çürük • 
• açdığı davanın cari duru~ masında !erden illihablardan koruyarak 

müddei vekili vesika ,·ererek bun- sağlamlaştıran, hc·m ek mıD • 

d !erinin bozulmasını ve sarat .. 
_an bahisle müddeialeylıe iki ay · 

masını menederek daimi bir ııu· 
'.'.'uddetle ilanen gıyap karan tebli- zellikle muhafaza eden asrın er 
gini istemiş ve mahkemece dahi ol- kuvvetli diş macunudur. 
veçhılc gıyab kararının tebliğine 

karar verilmiş olduğundan muha- 1 Her sabah, öğle ve a kşaJll 
keme günü olan 1/12/938 saat 10 da 
mahkemeye bizııat veya bilvekfile 1 yeme ki erden senra 
gelmeniz mua.meleli gıyab karar: R A lJ y Q L • N 
makamına kaım olmak üzere ilin 1 J 
olunur. 938/487 I -- ......... - ..... ·-·~·-···- ,,. ..~ 

1 İstanbul Vakıflar DirektÖ~ıüiijJı~~rı :J 
Kıyme.i Pey parası 

L. K. L. K. -----
5117 50 383 82 

Kumkaıda Kadirga limanı caddsinde eni 53 ve eski 77 kapı saYıJI 
Pertevnıyal vakfından 2047 M2 da bulunan arsa ile bu arsa üzeriıı0' 
mevcut bulunan kahvehane binasına kapalı zarfla yapılan arttırmasıJl''1 

!alıp zuhur etmediğinden arttırma ve eksiltme kanununun 40 ıncı rııad
desi mucibince. 12/10/938 cuma günü. saat on beşte pazarlıkla satııaca: 
ğından talıplerın % 7,5 pey akçesile beraber mahlı'.llat kalemine ınürac~ 
atları. c6658· 

En hoş taze meyvaların usarelerinden istih
sal edilmiş tabii bir meyva tuzudur. 

Eıı.salsiz bir fen harikası olduğundan tamamen taklid edilemez 
INGILIZ KANZUK ECZANESi 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma ve 
Eksiltme KemisyenundaJl 

Muhammen Muvakkat ihalenin Gün ve 
Fiatı Garanti Şekli Sa>I• 

- -Talebe kasketi: 1000 adet 120 K. 

• iskarpini : 1000 çift 575 K. 

·oZ' 
90 L. açık eksiltme 14,30 5/Jll/',,J 

487.50 L. kapalı zarf 15 5/ 1019 

Hademe i9karpini: 150 çift 500 K, • • • • 

V - Açık eksiltmeye ıştirak etmek istiyenlerin ~; 7,5 güvenme 
pJra!.>r.k birlikte eksiltme için tayin edilen gün ve saatte komisyona 
i!PlmPleri, ve kapalı zarf eksiltmesine i~tirak etmek istiyenlerin de 
miihiirlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile 'r 7,5 güı·enme parası 

makbuzu veya banka tem. inat mektubunu ıhtiva edecek olan kapalı 1 
zarf ı ı ksıltme günü en geç saat 15.30 a kadar adı geçen alım komis-
vununa m;ı kbuz mukabilınde vermeleri 1 11 zımdır. ·6579• 

Leyli tıp talebe yurdu için 1000 adet talebe kasketi 1000 çift t•1 eı:e 
iskarpini, ve 150 çift de hademe iskarpini yukarda yazılı olduğu vrçııı·e 
eksiltmeye konmuştur. 

1 - Eksiltme Cağaloğlunda sıhhat ve içtimai muavenet miid~rı·r 
ğü binasındaki kurulu komisyonda yapılacaktır. 

2 - Muhammet fiat, muvakkat garant' ve miktarları yukarıd• '.: f .•. 
zılmıştır. İstekliler şartnameleri her gün Çemberlitaş civarında ";.ri 

••• 
I - . İdaremizin Yavşan• tuzlasında şartname ve proıcs ı mucibince 

ıaptı Jacak Revir - Doktor evi ile ilk mektep binası in~aatı ber iki 'Ş 
)irdt kapalı zarf usıılile eksiltmeye komılmu,tur. 

II - Keş. ! bc<lcli Revirin 7238.25 lira ve ilk mekl~p binasının 

10475.~2 !ıra ki heyeti l)mumiyesi 17713 lira 77 kuruş ve mu\·akkat tefT'·
natı 1 <.28.54 liradır 

llI Eksiltme 3/X/ 938 tarihine ra>tl•~ ;ın pazartesi giınü saat 11 de 
K.iib t ın Levazım ve :tılubayaat şubesindeki Alım komisyofüında yapı

lacgk• r. 
iV - Şartname ve proıeler 89 kuruş bedel mukabilinde inhisarlar 

Leva1.1m ,.e Mubayaa! ~ubesile Konya ve Ankara Başmüdürlüklerinden 
alınabılır. 

V - Ekı;iltmeye iştirak etmek isliyenk-rin feııni evrak ve vesaikini 

ihale gününden 3 gün evveline kadar İnhisarlar İnşaat şubesine ibraz 
ederek ayrıca münakasaya ıştirak vesikası almaları lazımdır. 

J VI - Mıihürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ve 5 inci maddede 

yazılı inşaat şubemjzden alınacak ek~ltmey< iştirak vesikası ile muvak

'kat güvenme parası makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva e

•decek olan kapalı zarfların eksiltme günü en geç saat 10 a kadar yukar-

ı da adı geçen Komisyon fü,şkanlığına makbuz mukabilinde verHmesi 13-

zunchr. ·6493• 

ror. ;:si Riza Saölar 
Birinci sınıf dahiliye 

mütehassısı 

Muayenehane: Beyoğlu Par 

l makka,pı, tramvay durağı. 
I _::abul saati: 16. dan sonra 

paşa türbesi karşısında tıp talebe yurdundan alabilir. Ve nüınU: rl 
de görebilirler 

1 rı 

3 - İsteklilerin cari seneye aid ticaret odası vesikasile 2490 ~·· ,ı 
,·t"' 

kanunda yazılı belgeler ve bu işe yeter muvakkat garanti makbıtZ ~r 

banka mektublarile birlikte teklifi havi zarflarını ihale saatinde!\ ı;' 
saat evvel komisyona vermeleri ve açık eksiltme için belli saatte 1<

00
' 

yona gelmeleri c6488· .A 
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Sahip ve neşriyatı idare eden Başmuharriri 

ETEM tzz ET BENİCE 

BASILDIOI YER; SON TELGRAF MATBAASI 


