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HARB TEHLiKESi ÇOK YAKLAŞTI 
FRANSA DA SEFERBERLiK- YAPTI 

Hitler, Çemb~rlayn'ın sulh formülünü reddederek Çe-
koslovakya' nın parçalanmasında • 

ettı ısrar 

Çekoslovak'ya Godesberg anlaşmasını ve Çemberlayn'ın 
Prag'a yaptığı son teklifi kabul etmiyecekmiş 

L ondra 2( (Hususi, Makineye verirken)- Almanya, Çemberlaynin Çekoslovakya meselesinin sulh yolile halledilebilmesi için gösterdiği formÜlii reddetmiştir. Evvelce yüzde yetmiş beş Alman nüfusunun bulunduğu yerleri derhal almak, diğer 
kısunlarda plebisit suretile vaziyetin tesbit edilmesini kabul eden Hiller, bu defa Çekoslovakyanın büyük bir parçasının kendisine ilhak ıılunmasında ve Leh ve Macarlarla meskfın kısımlarının da bu devletlere verilmesinde ısrar elmiştir. 
Şimdi tereşşüh eden haberlere göre, Prağ, Bitlerin kararları hakkında Çemberlayn tarafından yapılan tebligatı kabul etmemeğe karar vermiştir. Bu kar ar r esmen belli olduktan sonra Almanyanın Çekoslovakya işine filen müdahale 

etmesinden endişe edilmektedir. Esasen Alman kuvayi külliyesi Çek hududlarına tahşid edilmekte olduğu gibi Macar ve Lehler de hazırlıkla rmı bitirmek üzeredirler. Çekoslovakya ise zaten harbe müheyya bir vaziyette bulunmaktadır. 
Südetlerle Çekler arasında vuku bulacak bir çarpışmanın Alman yaınn müdahalesini intac edeceği ve bunu Leh ve Macarların takib edeceği zannedilmektedir. 
Vaziyet gayet nazik ve vahim olup heyecan ve merakla vukuatın inkişafına intizar olunmaktadır. 
Sulh her dakika tebdid ve tehlike altındadır. Maamafih henüz son ümidler kesilmemiştir. 

vermiş. Birkısım 
Majinot hattına 

seferberlik yapmağa karar 
verilmiştir. Fransız askerleri 

Londra, 24 - Vaziyetin aldığı şekil Üzerine Fransa hükômeti kısmi 
ihtiyat sınıfları silah altına çağırılmıştır. Karar bu sabah saat dörtte 
3 kilometre mesafede yer almıya başlamıştır. lngiliz donanması da ihtiyat tedbirleri almaktadır. 

·ı ~ ' 

Sa~da Hltler • Çemberlıya mülAkatına sahne olan Godesberı ıcbrl. (işaretli Hitler1n oturau~u ve konle 
faosın ıoplan'dığt Dresden oteli.) Solda budud üzerinde Çekoalonkra'dan Almanya 'ya iltica eden Südeıle 

Hitler,Çek hududundaki istihkam 
lar elime geçmeden hiç bir mua

hede imza etmiyeceğim, demiş 
Harbiye nezareti Uç cephenin 
mesuliyetini üzerine alamıyor 

Maktu 
Satış 
Meselesi 
Pazarlıksız alışveriş kanununun 

bir birinciteşrinden itibaren tat
bik tarzını görüşmek üzere bu 
sabah Belediyede bir toplantı ya
pılmıştır. Toplantıya kaymakam
lar, emniyet amirleri, Belediye mü 
rakibleri iştirak etmiş, kendileri
ne yeni kanunun izahnamesi an
latılmış, yapılacak işler etrafında 

bazı kararlar verilmiştir. 

fltllda 

Bir ev 
Yıkıldı 

Nüfusca zayiat almadı 
Dün akşam yağan şiddetli yağ

mur !ardan Şişlide bir ev yıkıl • 
mıştır. 

Şişlide Havuzlubahçe sokağın -
da 44 üncü ilk okul bahçesinde o
kulun başöğretmeni Zihninin otur 
masına tahsis edilmiş olan dört 
odalı kiırgir ev harab bir halde 
bulunduğundan birkaç gün ev
vel tamir edilıniye başlanmıştı. 

~ 

(Devamı 6 ın < ı sıJ.ıllede) 

Beneş kat'i an geldi diyor 
Çekoslovakya, Almanya, Lehistan, Macaristan 

seferberlik ve tahşidat yapıyorlar 

Almanya, Fransa 
ihtiyati tedbirlere 

Sulh için kilisede d~a eden Çek kadınları 

hududunda 
tevessül etti 

L -0ndra 24 (Hususi) - Çe -
koslovakya memleketin 
parçalanmasına karşı koy

mağa ve Gadesberg kararlarını 

kabul etmemeğe karar vermiş gö
rünmektedir. Esasen yeni kabine 
memleketin müdafaası için kurul
duğundan evveldenberi esasen 
tatbik edilmekte olan seferberlik 
hazırlığı Cıınıhurreisinin resmi 
bir beyannamesile umumileştiril
miştir. 

Bütün nakil vasıtalarına, bina
lara, umumi yerlere vazıyed eı'il
ıniş, her tarafta askeri idare b•ş
lamıştır. 

Almanya günlerdenberi yaptığı 
hazırlığı arttırmış, Avusturya ve 
diğer Çek hududuna giden tren
lere ve diğer bütün nakil vasıta
larına el koymuş olup Çek hudu
duna asker ve cephane 'gönderil . 
mektedir. Çember/ayn Hitler'in geni ve geniş · taleb ve 

ısrarları karşısında müzakereye devamı ,_.veni tefrikamız-------•111 

lüz.uf!lsuz görerek Londra'ga döndü Gökyüzünde Aşk 
Lehistan mevzii mahiyetteki 

seferberilğirıi biraz daha genişlet
miş, silôh altında bulunan kıtaa

tın terhisini ger i bıra,kmıştır. 

Prag, Südetlerin Almanya'ya ilhak edilmesini kabul etmez· 
ae ingiltere ve Fransa Çekoslovakya'ya müzaheret etmiye

cek ler ve Rusya'da işe müdahale eylemiyecek 

L ondra 24 (Hususi)- Hitler 
Çemberlaynin mektubuna 
cevab vermiş, müzakerelere 

gece saat 22,30 da tekrar başlan -
llıış ve 3,30 da nihayet verilmiştir. 

Bitler ile Çemberlayn arasında 
Çekoslovakya meselesi hakkında 

bir uzlaşma yapılamamıştır. Hit -
ler derhal Südetler mıntakasının 
işgalinde, Leh ve Macar ekalliyet 
lerile meskun arazinin de Çekos

lovakyadan ayrılmasında ve Prag 
da askeri ittifaklara n:uhalif yeni 

bir hükumet kurulmasında ısrar 
etmiştir. 

Çemberlayn, Berlin - R<ıma -
Varşova - Peşte cephesi karşısın
da müzakerata daha ziyade de
vam etmeğe lüzum görmemiştir. 

Ancak Südetl.er mıntakasının 
derhal Almanyaya ilhakı icab et
tiği ve Çekoslovakya buna riza 
göstermediği Çemberlayn tara -
fından Praga resmen bildirilmiş
tir. Söylenildiğine göre zuhur e
decek bir muharebede gerek İn
gilterenin ,gerek Fransanın Çe -

koslovakyaya yardım edeıniye -
cekleri de Çemberlayn tarafından 
Praga bildirilmiş, Fransa böyle 
bir harbe müdahale etmediği tak
dirde Rusya da bitaraflığını mu
hafaza edecek, ancak Fransa har
be girerse, Rusya da müdahalede 
bulunacaktır. 

ÇEMBERLAYNIN BEYANATI 
Godesberg 24 (A.A.)- Otele 

döndüğü zaman Çemberlayn, de
miştir ki: 

•Vaziyetin ümidsiz olduğunu 

(Devamı 6 mcı sahifede) 

Yarı şiarı 
Yazan: iskender Fahreddin 

Okuyııcularınmın büyük bir alaka ve marakla takib ettikleri 
(Onu ben boğdum) romanı yakında bitiyor. İskender Fahreddinin 
Soh Telgraf için hazırladığı 

Gökyüzünde 
Aşk yarışları 

tefrikası, mevzuu tamamile hayattan alınmış, çok daha heyecanlı 

bir aşk ve macera romanıdır. Okuyucularımızın bu yeni tefrikamızı 
da öteki kadar büyük bir merak ve alilka ile takib edeceklerine 
eminiz. 

l . 

• 

Bugun Londra'ya dönmeğe mec
bur kalan Çe ınberlayn 

Leh ordusunun blı kısmı Rus 
hududuna ve Pinski bataklığını
nın cenubuna, diğer mühim bir 
kısmı da Çek hududuna tabşid e
dilmektedir. 

Macaristan da seferberlik ilan 
etmiş vaziyettedir. Ancak bu se
ferberlik resmi formalitesi ikmal 
edilmeden tatbik olunmaktadır. 

Macar gençleri akın akın gö -
nüllü yazılmakta ve teşkil edi -
len kıt'alar derhal Çek hududuna 
gönderilmektedir. 
Diğer taraftan .Almanya ve 

Fransa, Alman - Fransız hudu -
dunda mütekabilen fevkalade ter
tibat almakta, her türlü ihtiyat 
tedbirlerine müracaat eylemek -
tedirler. Fransa bir harb vuku -

(Devanu 6 ıncı sahüede) 
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Balık tutayım derken :/Yine şidde~i 
Hükumetin bugw dayihracatını top-lstanhuıun su üs~ündeki Bir çocuk yağmur s 1- Y:ağmurlar 

mahallesı 1 • d k b 1 d B 1 d 
rak mahsulleri ofisine inhisar et• Karaköy önlerin~=y~;::- erı arasın a ay o u B~!dd~ evv~l başlayıp bit 

Yeni ve faydalı bir teşekkül! 

Kadıköyde bir facia olmuş ba - Bu sırada yağmur yamıya baş - e-• • • J d w d w • ld • zan Kasımpaşaya yaıslaşmak üze- lık tutmakta olan küçük bir ço - lamış, fakat küçük Kemal yağ - kaç gün evveline kadar devam ı3 
tırecegw 1 şayıa arı ogru egı ır ~:,.H~~;~ı~~ ı:~~~:;~:ı:·ı·~~:~ cuk yağmurun selleri arasında mura ehemmiyet vermiyerek ba - dy:ng"a:ey:eg·:~~la~~:~ü;0::: ~~~ 

kaybolmuştur. lık d tın" t" F · .... _ 

Yalnız ofis piyasadan iyi buğday tophyacak, ve temiz maı 
ihraç edecek, bu sureUa dünya piyasalarında Türk 

buğdayına layık olduğu ehemmiyet verilecektir 

hayatı merak ediynrıon. Yüz bin- avına evam e ış ır. acıa açmış, günlük güneşlik olın""sı-
Facianın tafsilatı şudur: •-

!erce ve hatta milyonlarca niıfu- bundan sonra olmuş ve Kemal Fakat sadece hava açmış, es~1

11• 
Kurbağalıderede İkinci soka - ış ı,.. 

sunu toprağında barındıranuyan yağan yağmurlardan hasıl o!·•:• caklara tekrar kavuşaınaın at 
· d b k h li d ğında6 numaralı evde oturan ve ora Çin şehırlerın e i•. ısım a a e ve ani olarak dereyi basan seUe- O şiddetli yağmurlardan so .k b8i 

mavnaları mesken ederek, henocn Kadıköy iskelesinde hamallık e - çok kışı hatırlatan bir serınli 
rin önünden kaçamıyarak suların 

daima çing, çung veya çankla b;- den Kamil isminde birinin 9 ya- lamıştı. •a 
h 1 d "d d K al · · d k' ·1 d.. arasında kaybolmuştur. Bütün ~- - en•• 

l 
ten btiyük ne ir er üstün e a eta şın a em ısmın e ı og u un Biraz serin olmasına ragın ıl • SÜratle tamam QmlgQ çalışı!JO'f' mahalleler kurarlarmış. Resimle - öğle üzeri Kurbağalıderesine gi- raştırmalara rağmen Kemalince- vanın yağmurlardan sonra aç 
rini görüdüğümüz bu mah3Jı Jcrle rerek balık avlamıya .başlamıştır. sedi bulunamamıştır. masına herkes sevind' Tckra; 

Ofis teşkilatını 
oprak mahsu!lerile uğraşan 
müstahsili terfih etmek ve 
bukabil mahsullerin fiatla-

rını tanzim ederek hariç piyasa -
!arın rağbetini artırmak üzere 
teşk.ıl olunan •toprak mahsulleri 
ofısio İstanbul şubesi, evvelce buğ
day alım satımile meşgul olan Zi
raat bankasının bu teşkilatına 
\"azıyed etmiştir. 

Dun devir veteslime aid mua-
melcler ikmal edilmiş ve burası 
•toprak m·1:sulleri ofisi İstanbul 
şubesi> namını almıştır. 

İstanbuldan sonra ofisin İzmir 
şubesini kurmak üzere de; İzmire 
Bay Cevad gönderılmiştir. 
Ayrıca bir heyet de Ziraat Ban

kası İzmir şubesindeki buğday -
!arı ofis namına devir ve teslim 
almak üzere İzmire hareket et -
m!!ilır Devir ve teslim işi bittik - / 
ten sonra •Toprak mahsulleri ofi
si• nin İzmir şubesi de filen te -
şekkül etmiştir. 

Dün kendisile görüştüğümüz o
fısin umum müdürü Ba.' Hamza 
Osman bu ~in 10 güne kadar bi -
teceğini ve 20 gün sonra İzmir şu
besinin açılabileceğini söylemiş -
tir. 

Ofis umum müdürlüğü için An
karada yeni bir bina inşasına gi
rişilmiştir. İnşaat bugünlerde bi
tirilocektir. Bir yandan da inşaatı 
ikmal edilen kısımların tefrişine 
başlanmıştır. 

Bu suretle Ankara merkezi ve 
umum müdürlük teşkilatı teşrini
e,-vel sonlarına doğru faaliyete 
geçerek işe başlıyacaktır. 

Fakat İstanbul şubesi, merkezi 
beklemeden bütün mübayaa ve ih
rac merkezlerimizde devir ve tes
lim işlerine başlamış, mahalleri
ne memurlar göndermiştir, 

A~'l:ıca muhtelif ekipler de mü· 
bayaa merkezlerine gönderilmiş . 
tir_, 

Umum üdür Bay Hamza Osman 
bir yandan da yeni umumi kadro
yu hazırlamaktadır. 

Ziraat Bankasının buğday teş -
ki\j.tına dahil ve halen vazifeye 
devam etmekte olan bütün me -
murların müstakbel vaziyetleri ve 
bunların maişetlerinin, refahları -
nın temin olunması imkan ni.;be· 
tınde hiçbir memurun açıkta bıra
kılmaması ofisin başlıca prensiıı -
!erindendir. 

Ofisin biri umum müdür Bıy 
Hamza Osman olmak üzere <iöct 
kiişden mürekkeb meclisi idaresi 
bulunacaktır. İdare ırHlisi reis; 
ile üç azayı İktısad, Maliye vı- Zı
raat Vekaletlerinin inl:ası üze- - , 
İcra Vekilleri Heyeti !.ayin ed , • 
cektir. 

Ayrıca lüzumu i<ııdar uır.um 
müdür muavini d'? bulunarak 

T,. <rlk11 
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HEYECAN ve 

Etrafta dans edenler sayısızdı. 

Erken yemek yiyenler ve yahut 
gQÇ yemek yiyecek olanlar müte
m~diven dönüyorlardı. 

Dans eden ne kadar da çift var
dı' 

,t\ \'tenin gürültüden başı dön
meğe başlamıştı. 

Garsoı un sözü doğru, idi, in
s1r her gece bu gürültü içinde 
s'°'-scınle;.rse ruhan de yorulur. 
İn.anı mas;ıjdaıı başka bır şey 
d'r:cLremez. 

Ayten bunu düşünrken, mev
hum masıı mütehassısı vine ak-

lktisa 1 Vekil•mizin !l)pral< ofi•İ lstanbul şubesini ziyaretine ald bir 
intiba. Vd .. lin sağınd a ki toprak ofisi umum müdürü Hamza Osman, 

solundaki Zıraat ~a,ka'I n.üdür ü umumi muavini Hau.id Koralı 

bunları da Heyeti V!,.. seçe.ek- geçmesile bazı kimseler tarafın • 
tir. Ofisin şimdilik bı.ğday iş.~ • 1 dan bir. takım şayıalar ç•kanl • 
rile uğraşması tensio olunmllj - rnıştır. 

tur. Ezcümle hükılınetin buğday ilı-

Bugdaydan ba:ıka diğer b.r top· racatıru yalıuz ofise inhls"l!" ctti-
rak mahsulü için Heyeti Vekile- receği ve ihracatın bu kanııl vası-
den karar alınacaktır. tasile yapılacağı şayi olmuştur. 
Ayrıca Ofis; afyon işlerinin bey Bu hususta dün ofis umum mü-

nelmilel mevzuat çerçevesi da - dürlüğünde yaptığımız t~hK' 'cata 

hilinde inkişafını temine de çalı- göre şayialar tamamen as:lsız:iır. 
§acaktır. Fakat afyon ihracatı ile buğday ihracatı serbest oıJ..ığu 
yine inhisar meşgul olacaktır. gibi ofis taazzuv ettikten son;:ı d:ı 

17 milyon li.:"a sermaye bir mis- serbest bırakılacaktır . 
line kadar arttırılabilecektir. Herkes istediği gibi buğday ih-

Sermayenin unsurlarını şunlar raç edebilecektir. Yalnız; o~ıs pi-
teşkil etmektedir: yasadan iyi buğdayları aliığına 

Ziraat Bankasının elinde bulu- ve ihraç edeceğine göre düny;ı pi-
nan buğday mevcudü, Ziraat Ban yasalarında Türk buğdayına la-
kası eliyle buğday alım ve satırr. yık olduğu ehemmiyeti veı~;ek-
işleri için bilcümle demirbaş eş- tir. 
yalar ile Ziraat Bankasında bu '§ Bittabi hususi ihracatçılı.r da 
için açılmış olan kredi dahilir.cfo bu nazım harekete uymağa m~c • 
birikm~ paralar ve Ziraat Ba» - bur kalarak yalnız iyi buğrla:; ih-
kasının bu teşkilatın faaliyeti ı .e racına mecbur kalacaklard•r - J<i 
ticesinde hükiımet hesabına ikt'- esasen teşekkülün gayelerirırl~n 

sab ettiği bilumum haklar. ~~,3 biri de budur - Yeni ofis buG • 
numaralı kanun ile ihdas eJi~ - dayı müstahsilden fiatı koruy<: • 
miş bulunan afyon inhi~:ı.rın·n 1,5 cak bir şekilde alırken az fiatld al-
milyon lira sermayesine air\ ın~,·- mamağa ve müstehlike satar7.t-n 
cud nakdi ile alacakları Vf> kenoı de yüksek fürtla satmarnağa ciik
malı olan afyon stokları ve .fo. kat edecektir. 
mirbaş eşyası ve iktisab e<'!ll"'iŞ Buğday fiatlarının normalın al 
olan bütün hakları devlelç" :ah- tına düşmemesi de bu suretle te-
sil edilecek paralar, devlet veya min olunacaktır. 
devlet müesseselerine ait oiup o- Aldığımız malUmata göre J:.a-
fisin teşkil maksatlarına u.vı;un dema normal buğday fiatları her 
bulunan diğer menkul ve ga:;rı- sene haziran ayının ilk 15 günıe • 
menkul mallardan Heyüi Yeki- rinde İcra vekilleri heyeti tı.ra _ 
le kararile ofise devredıı,.,,~kler, fından lesbil olunacaktıı. 
Ziraat Bankasının elindL buhnan Ofiste istihliik yerlerinde He • 
silolar ve müştemilatı anıb.ır ve yeli Vekilenin tasvib edeceğ. fi-
ikametgiıhlar, ofisin ihtıv:ıt "Pr - atlarda buğday satacaktır. 
mayesi ofis işlerinden :ot r.kkuk 
edecek safi karlardan ve clPvlctın 
her yıl vereceği ihtiyat ahc .. s 

•Toprak mahsullerinin fa<>lıyete 

-
İHTİRAS RQl\-,ANI 

YO Z dol le l>. en .ar F. 
SERTELLl 

ima geldi.. Saate baktı. 
- Dokuz buçuk.. Daha yarım 

saat var. 

Sofrada bir leıç kadeh şarab iç
ti, 

Ayten şimdi burada edi olsay
dı, herkes gibi yanında güzel bir 
kavalyesi bulunsaydı, ne kadar 
sevinecek, mes'ut olacaktı. 

Etraftaki masalardan Aytena 
bakanlar gittikçe çoğalıyordu. 

Ayten, tam bir lstanbul güze -
liydi. 

Uzuna yakın boyu, ince belli, 
dolgunca kalçaları ve hele çok 

• Sa .. t onu geçiyordu. 

Masaj mütehassısını çağırmak 

zamanı gelmişti. Odasına çıkar 

çıkmaz üçüncü düğmeye basıp he
men şezlonga uzrnac3klı? 

Ayten, garsonun çok yakışık - j 

ktanbul köprüsünü her gcçi~ı - yaza kavuşmanın sevinci~i d~i; 
mizde Halice bakarken kwşılaş- ~kf d v k"I' A ı· (alı' paşa du. Fakat bu sevinç çok surın diin tığımız manzara, bt!'birlerinc ne 1 ısa e 11 birkaç günlük fasıladan sJnra 'd• 
kadar benziyor. Gıı!atanı:-. bazı saat 11 buçuğa doğru tekrar şı 
dik yoku~lannda ve GaJa•.;ı,:o.raya 15 11 Af j • detli bir yağmur başladı. ·det• 
kadar Beyoğlu ile G~lat<1 arasın- gun sonra ıw:e resesı Evelce yağan yağmurlarıı~a or· 
daki şehir paıçasınr'n !SC, cskı İ- • devamı sayılabilecek bu yag!"ld . 

talyan kasabalarındar adda K<)- Seyyahate çıkıyor Ku""tu"or hanoLJ o· ıuyor ' di.ın ve dün gece sürekli \"C şıad· parılıp getirilmiş yc•·ler çoktur fj delil bir halde yağmış ve bazl c 
ve içinde yaşadığım17. büyıik, uc - deleri tekrar seller basmıştır 
suz, bucaksız ~chrin cazıbt• ve kıy- ·--- Bugün yine hava buJuti~d~ı 
metlerinden bıri de, zaten, bciyle 15 teşrinevveld:! bura- ~r e:lrese Yüksek Yağmurun ayni şiddl'llC yagınl<l'iı 
birçok iılem ve hatta ıkl:mı s.nc- ihlimalı vardır. Mevsunsız d r 
>inde cemetmiş bu!uıımasıdır. Fa- d \O ı areket ediyer a İlli mektebine hatırlatan bu havaların re k• ~-
kat bu büyük, siyah ''L eskı mav- Doğu vilayelkrinde iktısadi va- devrediliyor devam edeceğı artık alakadar ıı 
nalar nerelerden geliyorlar ve . db' 1 kamlarca da tesbit cdikmeınek • 

ziyetin inkişafı için yenı te ır er ~.ehzadebaşrnri.1 H. n as-ırıatika-
nerelcre gidecekler'! Kiml.ere aid- tedir. 
C:irler ve içlerindl' k;ınlcr, nereler alınacaktır. Bu maksadla İktısad dan Atikalipaşa rn•d! esesi nı de-

V k ·ı· · ş k" Keseb'r 15 gun" fa yapılaıı yüksı''- mualli'l\ ınek-cie doğup nereı ?••; '" ll<'lmiş in • e ı ımız a ır ı 
sanlar ~aşarlar·: Orada ailesile bu- sonra bir tetkik seyahatine çıka- klıi idaresine~ n ektcbın kütıip -

1'ıor1csi ot~rak k .. ıt anılm.~k üzere lunanlar, hatta hiçbir yere gitmi- rak doğu vilayetlerimize gide-
) erek ~u mav'l ll·w bir mesken cektir. 
halinde kullan~· .ar var mı'? Bu
rada gizlice getirilmiş kadınlara 

gönül vererek onları dışarıya sa
lıvermiyenler, bu kadınlar yüzün
den birbirlerine silah \ekenler, 
ölüme kadar sürecek kinleı· var 

Şakir Kesebir miistahsiJirı ve 
mıntakanın ihtiyaçlarını bizzat 
tesbit edecektir. 

Vekil seyahatine 10 teşrinie\·vel 

pazartesi günü şehrimiz.len ha

reket ederek başlıy,qcaktır. 

n·E-zkfır idare e:-.rinc vcrilecclt' .. ir. 
Müzeler idaresi, bu binayı, bu

günlerde bir heyPt vasıtasile mek 
teb idaresine devredecektir. 

Kütüphanenin restorasyon usu
lüne tevfikan tamiri için müzeler 
idaresi yakında bir keşif projesi 
hazırlıyacaktır. 

mı? Sazlar çalınıp alemler e
diliyor mu ve gizli kalmış cina
yetler olmuş mu, olur m.ı? 

Esa,en çoğu birbirıc.den sevim
.. fa:. binaların ta ay~klarının eli -
biı;dek bu maw 'tld •ın vücude 
getirdikleri acayib ve bütıin ev
leri dırna mütehav\- 1 1 \'.! mutehar
rik r?>ahaıle lıakikııwn merakımı 

trlhr k eder Burnd3l·i alemi. ha -
)'•tı nuvaffakiyctl~ yı1şatacak bır 

hikayenin büyük bir alaka ve te-
1-alükle oı unm~~a ı ıyık olacağın

dan şüphe etmiyorum. 

~KÜÇÜK HABERLER~ San' at 
* Teşrinievvelin altısında şeh

r imize gelmesi mukarrer olan 

Londra - İstanbul beynelmilel t u-

r izm yolu h~yeti, A vrupadaki son 

.Sitesi 
Kuruluyor 

Se.;;İ müsaid kızlar devlet eperd sı na angaje 
edilecekler 

Güzel sesli genç talebe kızları· 

mı:ıxl.an tahsilleri müsaid bir du -

rumda bulunanların; bu sene de 

arzu e!>erlerse devlet operasına a
lınacakları bildirilmiştir. 

Bunlar bir sınamaya tabi tu -
tulacaklardır. 

Diğer taraftan Ankarada devlet 

operasi binasının yanında bir san 

at sitesi tesis olunması kararlaş • 

tınlmıştu-. Buraya ilk olarak An

kara şehir tiyatrosu içın yeni ve 

modern bir bina in,,ıı olunacaktır. 

Ankara 
Istanbul 

--
3 Üncü te'efen battı 

inşaatı i: eriiy0r 
jO" 

İstanbulla Ankara arasında f ~ 
şa edilmekte olan üçüncii tele 

0 
_ 

hattı hayli ilerlemiştir. Hattın :ı. 
şasına başlanalı bir buçuk a'f Jıl" 
muştur. Şimdiye kadar kışın sı
vai sebebler dolayısile yapılın~ P.· 
na imkan olmıyan Gerede ıle 

1 
k 

·1 tre ı dapazarı arasında 80 kı ome . tif· 
kısım tamamen ikmal edıJınıŞ 111 
Hattın diğer k ısımlarının inşaatın· 
kışın da devam olunacaktır. ?ç~k
cü telefon hattı önümüzdekı ı ~
baharda işlemcğe açılmış oJacB 
tır. 

Çuval hıreızı matı · 
kum ol u 0 

Yerebatanda Kömürcü RiZ8~'..
dükkanına girerek çuvalları '.,. 
!arken suçüstünde yakalanan ",,ı 
bıkalı Niyazi dün Sultanalıf11 .. 

~51,; 
üçüncü sulh cezada 9 ay b3 

mahkum edilmiştir. 

sıvamıştı . 

Ayten: .;Oifı 
ıe· 

- Bu bir telakki me~r . ,. "° 
' ~k5ll ' 

dedi. şimdi size bunun.. ı:ıa'~ 
b k . .. . t deıııl. ·-• ata va tım musaı ~ yı ı• 

f da · ı zaman bu mevzu etra ın ,, ,,ı 
·(D vatı" konuşuruz. t 

ç 

l 

't 
1 



Halk 
Bankası 

Kadıncağız,gazinodan lstaubul 
çıkınca neye uğradı- Postahanesi için 

b·ı · Adi' V kA I fi Yakında şehrimizde .., 
gını 1 ememış ıye e d e ne de faaliyete geçecek 

Miitecaviz üç kadındır. 

~oman veya fil imlerde 
rastlanan meraklı· bir 
~abıta hikayesi gibi ••• 

Dün Ağırceza mahkemesinde 
l'ok meraklı bir davanın duru§ • 
Jıı.sına başlanmıştır. Da"anın e
'<sı !iUdur: 

Zekiye isminde bir kadın bir 
kaç gün evvel bir akjam Taksim
de Camlıköşk gazinosuna gitmiş 
~t!ç vakte kadar oturduktan ve bir 
e çay içtikten sonra evine gıt • 

lrıek. içi nkalknu tır. Zekiye ıam 
•apıdan çıkarken iki kadın ile 
lıariılaşmıştır. Leman şerife ve 
l!!ıııine isimlerini taşıdıkları snn
tidan anlr.şılan bu iki kadın Ze
kiyenin Cr.üne. geçerek: 

- Siz Necatiyi tanır mısııuz? 
d!ye aormu§.'ardır. 

Zekiye lı::erşılaştığı kadınl~ra 
hangi N~&.tiyi diye sormuş, iki 
l"dJn d&.: 

- Gaz'n~cu Çalar Mehmed\n 
t~rdeşi Necatiyi tanıyor musu · 
ti1t2? demişlerdir. 

Zekiye bir an düşündükten son 
ta: •Evet Çr.kırın kardeşi Neca· 
liyi tanıyorum. Cevabını vermış
lir. Bunun fuerine iki kadın Ze • 
liı:enin üzerine çullanmışlar, bun 
lardan biri büyük bir mendil ile 
Zekiyenin yiizünü ve gözlerini ka-

patmış, diğeri de birkaç tekme ve 
kat indirdikten sonra Zekiyenin 
kulaklarındaki küpelerle kolla • 
rındaki bileziklerini çekip almış
lardır. Neye uğradığını şaşıran 

Zekiye olduğu yerde düşüp bayıl
mış, iki kadın da gazinonun önün 
de kapısı açık kendilerini bekliyen 
bir taksi otomobiline atlıyarak 

kaçmışlardır. 

O sırada Taksimden geçmekte 
olan Remzi isminde bir polis ko
miseri düdük çalarak kaçmakta 
olan otomobili durdurmak istemiş 
fakat şoför aldırış etmiyerek orta
dan sıvışmıştır. 

Komiser Remzi baygın bir hal
de yatmakta olan Zekiyeyi kara· 
kola götürmüş, diğer taraftan da 
kaçanları yakalamak için lazım 
gelen tertibatı almıştır. Bir kaç 
gün sonra evvela şoför, sonra da 
kadınlar yakalanarak adliyeye 
verilmişlerdir. 

Dünkü celsede suçlular suçları· 
nı inkAr etmişlerdir. 

Heyeti Mkime suçluların gayri 
mevkuf olarak muhakemelerine 
karar vermiş ve muhakenıe baş
ka şahidlerin celbi için başka bir 
ı:üne bırakılmıştır. 

Portakal mahsulü bu 
sene • 

ıyı 
• ve bol 

f/k lahminlere göre 70 bin ken
tal mahsul alınabilecek 

Geçen yıl Adana, İskenderun 
lı.örfezi, Çukurova, Antalya ovası, 
l.ı:uğla villyeti sahilleri, büyük 
},fenderes, İzmir etrafı, Rize mın
!Qkası olmak üzere portakal ye -
liştiren 7 mıntakamızdan ceman 
l>ekfuı 50,000 kental portakal alın
llııştır. 

Bu yıl bu mıntakaların 70 bin 
4ntale çıkması kuvvetle muhte· 
lııeldir. 

Çünkü bu mahsul için lazım o
lan bu yağmıır bu mıntakalara bu 
lene çok düşmüştür. 

Yapılmış olan bir tedkik neti • · 
tesinde yalnız Dörtyolda 120 mil
l>on 130,000 portakal ağacı olduğu 
•nlaşılmıştır. 

Ayrıca yeni bir de örnek bah
tesi tesis oluıimuştur ki bu bahçe
de 1000 kadar portakal alınabil
lııektedir. Dörtyoldan bu sene 60 
lııiiyon portakal alınacağı umul -
lııaktadır. Mersin, Adana Naren
tiye yağmurlarında kez.a bu yıl 
l'ııahsul çok iyidir. 

verimleri geçen yıldan üstün ola
caktır. Bir ağaçta şimdiden 10,000 
limon sayılabilmiştir. 

Şarki Karadenizde de portakal 
ziraati bu yıl şayanı memnuni -
yet bir durumdadır. , 

Adanada Ziraat Vekaleti tara
fından kurulmuş olan yeni ve 

bir narenciye fidanlığının bu S!!ne 

iyi mahsul vereceği umulmakta • 
dı. 

Dil bayramı münase
betile konferans 

Şişli Halkevinden: 
26 eylUl pazartesi günü saat 18 

de Dil Bayramı münasebetile An· 
karada verilecek konferans rad • 
yomuzla dinlenecek ve akşam sa
at 21 de edebiyat muallimi Refet 

A''J\i Aras tarafından Türk Dili 
hakkında bir konferans verile • 
cektir. Bundan sonra Halkevimiz 
cazının iştirakile bır çaylı dan~ 

tertib edilecektir. Herkes gel<? • 
bilir. 

Müracaat edildi 
P asta idaresi, adliye
nin buradan çıkma

sını is tiyer 
Posta, telgraf ve telefon ıdaresi 

Adliye Vekaletine müracaat ede
rek şehrimizde büyük Postahane 
binasında İstanbul adliyesinin iş
gal etmekte olduğu katların bir 
an evvel tahliye edilerek kendisi
ne teslimini istemiştir. 

Posta, telgraf ve telefon idaresi 
şimdiki vaziyetinde büyük Pos • 
tahane binasının kendi teşkilatı

na çok dar geldiğini, buna sebeb 
olarak göstermektedir. Diğer ta -
raftan Sultanahmedde inşa edi • 
lecek olan adliye sarayı inşaatının 
biraz geçikeceği anlaşılmaktadır. 

Adliye sarayının plandaki ye
rinden daha geride yapılacağı kuv 
vetle tahmin olunmaktadır. 

Tamir 
Edilecek 
Yollar 
Yüksekkaldırım · 
beton yapllacak 
Beyoğlu ile Galata arasındaki 

Yüksekkaldırım denilen yolun be 
lediyece tamiri etrafında tetkik
ler yapılmaktadır. 

Büyük parke taşlarla yapılma

mış olan kısmı yolun üzerindeki 
terkos çeşmesinden başlamaktadır. 

Yolun üst kısmı tamamen par
ke yapılacak, merdivenlerin baş
lad ığı noktaya kadar parke kısım 
devam edecek, iki yana da ayrıca 
kaldırım inşa edilmektedir. 

Merdiven kısmının beton olarak 
inşa ettirilmesi için tetkikler ya
pılmaktadır. 

.-.. -.. ·-
Şehir tiyatrosu 
Temsilleri 

Dram kısmının açılmaaı 

bir mUddet gecikecek 
Tepebaşı Şehir tiyatrosunun 

her iki kısmında da Şkespirin ko

medilerile sezon temsillerine baş
lanacağını yazmıştık. 

Halk S<ındıgı namile geçenlerde 
Ankarada tesis olunan yeni te • 
şekkülün İstanbul şubesinin önü
müzdeki ay içinde faaliyete geç • 
rnesi kararlaştırılmıştır. Bunun 
için münasib bir yel' aranmaktadır. 
Sandıkta küçük esnafa kredi te

min edilecektir. 
Ayrıca bilhassa ufak memurla

ra da ödiyebilecekle!i nisbette ö
dünç para verilecektir. 

Bu suretle devlet dairelerinde 
avans usulü olmadığı için acil ih
tiyaçları karşısında hariçten yük
sek faizlerle para teminine mec· 
bur kalan küçük maaşlı İstanbul 
memurlarının en mühim dcrdle • 
rinden biri halledilmiş olacaktır. 

Vali 
Ya/ovada 
Vali ve Belediye Reisi Muhid -

din Üstündağ B~vekil Celal Ba
yar ve Dahiliye Vekili Şükrü Ka
ya ile görüşmek üzere dün Yalo
vaya gitmiştir. Muhiddin Üstün
dağ Y alovada Baş vekille Dahili
ye Vekiline şehir· planının tatbiki 
etrafmda bazı izahat vermiştir. 

Beşiktaş ve 
Civarı 
Ağaçlanıyor 

---
Bazı sekaklarada 
yeniden lambalar 

kenacak 
Beşiktaş kaymakamlığı yeni • 

den Beşiktaşın bazı ana caddele -
rile meydanlarına fidan ve ağaç 
dikilmesi için faaliyete geçmiştir. 
Bu meyanda Vışnezadeye ve Ih
lamur - Yıldız yoluna yeni fidan
lar dikilecektir. Ayrıca lambaya 
ihtiyac ı olan bazı sokaklara da 
yeniden elektrik lambaları konu
lacaktır. 

Vakıf paralar 
Teşkilatını 
Genişletiyor 
Vakıf paralar idaresinin geniş

letilmesi kararlaştırılmıştır. Asıl 
sermayesi bütün r.ıemleket dah'.
linde faizlendirilmek üzere vak • 
fedilmiş paralardan ibaret olan 
bu sandık memleketin imara muh
taç yerlerinde ~ubeler açacaktı •. 

İlk şube yakında Ankarad.; te
sıs olunacaktır. 

Yeni şube ev diıkkan ve apa:. 
tım•n yapmak ıst·yenl.re ödıınç 

Fransız tiyatrosundaki komedi 
kısmı san'atkarları bir müddet -

tenberi provalarına başlamış olup 
bir teşrinievelde temsillere baş • 

!anacaktır. Fakat Tepebaşı kışlık 
tiyatrosu esaslı bir şekilde tamir 

ve sahne kısmının beton olarak 

hemen yemen yeniden inşa edil

mesi münasebetile dram kısmı vak 
tinde faaliyete başlıy amıy acaktır. j ~~İİİİİİİİİİİİÜİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİı,~ j 
Tamiratın bir an evvel bitiril- YAK 1 

paı a verecektir. 

mesi için sür'atle çahşılmakta o- N DA 
lup, komedi kısmından kısa bir ' E .. d 
müddet sonra, dram kısmının da n guzel e ehi roman 
inşaatı bitirilerek temsil faaliye- Son Telgrafta 

Memleket meseleleri 

Barbaros ihtifali 
Güzel ve 
bir program 

muhteşem 
hazır landı 

Büyük Türk Amirali Barbaro
!un Pereve1..t zafe,..irin dört yü ... 
züncü yıldönümü münasebetıl~ 

yapılacak merasim için teşkil e
dilen komisyon mesaisini bitirmiş 
ve programını hazırlıyarak al.i • 
kadarlara tebliğ etmiştir. 

Bu programa göre 28 eylül çar
şamba günü Barbaros günü olma
mak üzen: kutlulanacaktır. Bıı 

kutlaır>a tiirtni karada, deni7'l?, 
havada yapılacaktır. Merasiı:r>e 

kara, deniz, hava kuvvetleri ile 
mektebler, mües:;cseler, halk te
şekküller: iştirak edecektir. 

lunan bando istiklal marşını ça
lacak \'e rncrasirnd~ bulunanlar 
da marşa i~tirak ed('( k1crdir. 

Bur.da'! scnra tarihi kırnf~ti !;i
bis bul.ımn .ki nefer de tüı be av-
!usundaki direğe Tı.irk bayrağını 
çekeceklerdir. 

Bundan sonra Barbarosun tür
besine çelenkler konacaktır. Çe
lenk konma merasimini muteakip 
deniz okulu talebesi havaya üç el 
ateş edecek ve bıiyük Türk Ami
rali Barbarosun hatırasını taziz 
için bir dakika susulacaktır. 

Bu perhiz nedir. Bu 
lahna turşusu ne? .. 

l\IAHMUD YESARi 

Nezaket insanların medeni öl
çü.ı;üdiir. Bu ölçiı muhtelif ,·esıle
lerle tayin edılir. 

Amme hizmetlerıne bakan in -
sanlar, halka karşı az.ami deı ı·cede 
nazik da\'ranmak mecburı~·cıınrle· 
dırler. 

TramYa ·da gördüğüm bir Y z,. 
yet bana bu medeı i ölçıinün ne
relerde daha çok tatbik edilmesi 
lıizımgeldigini bir defa daha hatır
lattı. 

"Tedensc, İstanbul tarafında ı~
leyen tramYaylarda, bilhassa Top
kapı. Ed.rııı .. •k:n,,. !o;\;mtlerın<lc: b,
letçiler, çok haşin hareketlerle >d· 
cufarı rtncıdt tı t.ktcn g.1r1 J:> bır 

ze\'k duyuyorlar. 
İhtiyar bir bayan. tram\ Jyın ka-

O gün şe:ı.: ?,:cyrakhrla sü:;le • 
necek ve gece de tenYirat yap•h
caktır. Merr.irn iştirak edecek 
yedek subay okulu, Üniversit~ ta
lebesi, deniz harb okulu, yüks~k 
deniz ticare: m··i<tebı, der.iz ve 
kara askeri Jis,Jerı, i7~iler, erl :ış 
mektebleri, deniz erat tabe ta -
buru, bir piyade, denizb ınk çırak 
mektebi, Denizbank dok arre!csi 
ve parti teşekkülleri merasim yeri 
ittihaz edilen Beşiktaşta en geç 
saat 9,45 de olmak üzere toplan
mış bulunacaklardır. 

Bu merasimden sonra vali bir 
hitabede bulunacak. Yaliyi taki • 

1 palı pencerelerinrl< n bunalmış, 
ben de en genç deniz subayların- 1 

Deniz harb okulundan tefrik e
dilecek iki manga asker ile do -
nanma bandosu türbe avlusunda 
me\'ki alacaklardır. Ayni zaman
da mehterhane takımı da mevki 
alacak•ır. Bundan başka Barba -
ros zamanındaki kıyafet ve silah
ları hamil bulunan ;Jti deniz nefe
rı türbe ~.-iusunda tulunan bay- 1 
rak direğinin yanında bulunaoak-
lardll. ı 

:M~tasnne saat lanı nrıda baş]a

n.ıl·::ık ilr. 

Beşiktaş iskelesi önünde mera -
sim münasebelile mevki tutan 
Hamidiye mektep gemimıden a

tılacak tpola merasime saat 10 da 
başlanacaktır. Bu topu denizde bu 
lunan merakibin dudük çalma • 
!arı takib edecektir. 

Bu esnada türbe avlusunda bu-

Tarihi bir 
Çeşme ihya 
Ediliyor 
Beyzade Mehmedbey 
çetmeal mUcedded bir 

hale gallyor 
Vakıflar idaresi şehrimizdeki 

tarihi \'e harab çeşmelerin tami
rine devam etmektedir. 

Bu cümleden olmak üzere Be -
şiktaşta tramvay caddesinde 
(Mahkilmin kilisesi) namile ma -

ruf olan eski kilise önündeki ve 
Beyzade l\lehmedağa çeşmesi de 
tamir ve ihya olunacaktır. 

Bu çeşmenin tarihi Türk eserle
rinden madud olduğu halde yol 

inşaatı sebebıle bozulduğu an -

!aşılmış, kıymeti itib~rile düzel
tilerek su verilmesi muv&!ık gö

dan biri ,.e muharrir Abidin Da- etrafında dola, an oıl• tçin ıik -
sek sesle rica etti 

\'er birer nutuk söy liyeceklerdir. 
Hitabe ve nutuklardan >Onra 

denizde mevki alan harb g ·mileri 
denizbanka merbut olan yeni inşa 
edilmiş gemilerden birı. bir Akay 
vapuru, bir romörkor. bir su tankı 
motörler, Şirketihayriyenin 71, 75 
76 numaralı vapurları. araba va
puru, deniz ticart't gemisi. deniz 
kulübü kotrası, tahlisiye gemisi, 
esnaf teşekkülleri motörleri, spor 
klübleri hususi gemileri bir geçid 
resmi yapacaklardır. Bu deniz ge
çid resmi Ortaköyden başlıyarak 
Galata limanına ,.c Marmaraya 
doğru uzanacaktır. Bu arada, her 
gemi türbenin önünden geçtikçe 
Büyük Barbarosu selamlıyacak

tır. Bu sırada arzu eden denıze çe 
lenk atacaktır. 

Denizdeki geçid resmi başladığı 
zaman Yeşilköy hava istasyonun
dan hareket edecek bir tayyare 
filosu, türbenin üzerine kadar u
çacak ve tayyarelerden türbe ö
nünde denize çelenk atılacakhr. 

- Arabanın havası bozulmuş, 

bay kondöktör llıtfuı •u üst camı 
açsanıza~ .. 

Biletçi ba~-:ına tuhuf tuhaı b;;k
tı. Sonra sert bir sesle ccvab Y~r

di 
- Açamam!. 
Bayan bırçok esbabı mucibe ile

ri sürdü. Fakat bır türlü mera -
mıııı anlatamadı, hatta bu iste • 
ğinden dolayı hiddetlenen biletçi· 
nin sert söıl~ııl, biraz da hırpa

landı.. 

Önümde cereyan tden bu Eah -
neyi seyrederken götlerirn araba
nın du,·arındaki levhaya ilişti. 

Bu. şirketin b:r ilanı idi .. Niha • 
yetinde de: 
•Sayın yolculardan rica olu11ur• 
Kelimeleri bulw'uyordu. 
Bunu görü11ce gayriihtiyari gfı. 

lümsedim. Aklıma ~u geleli Bu per
hiz ne? Bu lahna urşusu nedir? 

Nezaket ınsanların medeni ölçü· 
su oJduguna göre, amme hizmet
lerinde çalışan kondoktörkrin, bi
letçı ,.e Yalmanların halka vl' bil

hassa ba: an hıra karşı daha fazla 
nazik olmaları onl;ır içın iki katlı 
bir borçtur. 

Gündüz yapılacak bu mera -
simden sonra o gece bütün resmi 
daireler, hususi müesseseler. Kız
kulesi, de'1izbank binası , Şemsi -
paşada tevir edilecek ve o gece 
radyoda Barbaros için hitabeler 
yapılacaktır. ı Birimizin derdi 

Hepimizin derdi 1 lstanbulun sıhhat 
Durumu bu 
yı l çok iyi 

Sıhhat Vekaleti tarafından vi
layet sıhhat müdürlüklerine ya
pılan bir tamimde rnıntakalarının 

bu yılki sıhhi \'aziyetıni sormuş, 
hangi hastalıklarla mücadele ya -

pıldığı, umum sıhhat sağlık du
rumunun ne halde bulunduğunun 
Vekruete bildirilmesi istenmiştir. 

Sıhhat müdürlükleri istenilen 
raporları süratle hazırlıyacak, bun 

lan gelecek ay nihayetine kadar 
Vekalete gönderecektir. 

İstanbul vilayetinin sağlık du· 
rumu bu yıl dığer yıllara nisbetle 

çok iyi bir vaziyet göstermekte, 

bunun yaz ayları içinde kayda de
ğecek mevzii bulaşıcı hastalık 

dahi gözükmediği anlaşilmakta 
dır. 

1 Kirli se k ' k lar 1 
Taksimde, Tarlabaşında At -

tard sokağıııda oturan bir karii
ınz sokağın fev kalade kir li bu
lunduğu bildirilmekte buna se
bcb olarak da sokakta buhl -
rum başı boş kedilere evlerden 
, ·er ilen yem ekle r in kaldırun ... 
larda kalan kısım l arile, bunla
rın çiğncnn1ele ri ndcn bası l o • 
lan pisliği göstermektedir. 

Belediye tem~lik i leri mü -
diirlüğü başı boş kediler le mü
cadele ederken şehrin sıhhi ba
kımından bu ıniieadelcl e halkın 
iştiraki düşlin iilmiiş, Halk bu 
iştebeledi)·e~ e miiınhret e l • 
mişti. 

Limon bahçelerinin de bu sene tine başlanacaktır . •ı••••••lliı•••••d 

Hilen bir kısnn serseri kedi
l eri h iınayc n1 ak~adile C\.'lerin 
pencerelerine konul an ;}·enı~k 

artıklarının sebebil·et verd iği 

pislik JÜıü nden attar sokağın ın 

kirlen1nesinc 111~ ,-~an vo:·ri lı!1t' · 

me~i gerektiği ehen .n1iyctle na-

raya gelse; bunu yapamazlardı. zarı dikkate alınmak zar ureti 

rülmüştür. 
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'f epamam bu işi, imparatoriçe hazret· 
1 _,t i daha fazla zorlar ise bırakır giderim 

Hatta; İmparatoriçe Öjeniye 
kendini kurtarmak için şu suret
le beyanı mütalea elti: 

- Haşmetmeab, Türk pilavını 
llışirm<ğe ve öğrenmeğe imkan 

Yoktur .. Çünkü , gdişı güzel ka
rarlamadan yapıyorlar bu işi ... 

l'\e ölçü var, ve ne de sistem? .. 

Bir gün Bolulu ahçıba~ı sarı

burma tatlısı yapmı tı. İmparato
r~ bu tatlıyı fevkalade bulmuş· 
tu. Bolulu sarıbı. rma' S :un fıs -
1 1 klı ve kaymaklı yanmışt· 

Öjeni, Sultan Azizden rica etti: 
- Altes! Rica ederim şu tatlı

yı bizim ahçıbaşıya sizin ahçıba
şı öğretsin .. 

Sultan Aziz; gülerek: 
- Çok mu ho~unuza gitti? .. Pi

lavı öğrendi mi dersiniz? 

- Hayır; öğrenememiş ... Ölçü· 
süz ,.e hesabsız yaptıklarından 

öğrenmesi kabil değildir, dedi. 
Öyle ise; sarıburmayı; on se

n çalışsa öğrenemez .. 
- Sebcb .. 

- Bir kere bu tatlının hamu
runu açmak b ir meseledir. Zaten 
bütün sanat h amurunu açmakta
dır. 

- Hamuru açmak ne demektir? 
- Bizim tatlılar; alafranga tat· 

lılar gibi değildir . Yediğiniz sarı

burma tatlısının hamur u ince bir 
zar gibi açılmıştır. Ondan sonra, 
yapılmıştır ... Halbuki; alafranga
da hamur açmak yoktur zanne
derim. 

- B ilmem;fakat; butaUıyı bi
zim ahçıbaşının öğrenmesini is
terim.. Çok orijinal bir şey olacak 
benim için ... 

- Pek ala; irade buyurursu • 
nuz. .. Derhal söyliyeyim öğret • 
sin ... 

Sultan Aziz; irade etmişti. Za
vallı Bolulu ne yapacağını şaşır 

mıştı. Hiç aleliide bir pilavı pişi

remeyen bir adam, sarıborma gi
bi güç bir tatlıyı nasıl yapabilir
di. 

Ne ise; Fransız ahçısını ça -
ğırdı. Ve efendisile İmparatoriçe
nin iradelerini tebliğ etti. 

Fransızın başı derde girmişti. 

Lakin, ne yapabilirdi. Bolulu so
yunmağa başlamıştı. Bir yandan 
da Fransız ahçısına dönerek: 

- Haydi bakalım; şu düğünlük 
kılığını üzerinden at! Kolları sı

va! hamur tahtasının başına geç. 
Fransız; soyunmuştu. Mutfağa 

girdiler ... Ahçıbaşının yamağı 

hamur tahtasını, oklavayı ortaya 
koymuştu. Fransız; bu aliit ve e
devat karşısında şaşırıp kalmı§tı. 

Oklavadan huylanmıştı. Yoksa; 
Türk ahçısı; kendisine falaka oıı 

çekecekti? 
Uzatmıyalım; Bolulu hamuru 

yuğurdu, mayalaştırdı. Binbir hü
ner ibraz ettikten sorıra; açmıya 
başladı. 

Fransız; hamur açmasına ge .. 
lince; el ayağı itremeğe başladı. 
Felaketti. Hiç bu hamuru açabi-

lir mi idi? İmkan yoktu. Bolulu
ya hayran bakarak sordu: 

- Kuzum; bu tathbaşka tıirlü 

yapılmaz mı? 

- Başka türlü nasıl? 
- Yani; bu hamuru açmasak 

ve olduğu gıbi dökerek yapsak ol
maz mı? 

- Hele, şuna bak! Hiç öyle tat
h olur mu? 

Diye söylendi. Ve Fransıza dö
nerek oklavayı eline verdi. 

Fransız; oklavayı alıp hamuru 
ezip açmak istedi ise de, ne kadar 
güç olduğunu gördü. Ve bağıra

rak tahtanın başından kalkı: 
- Yapamam bu işi; İmparaori

çe hazreleri daha fazla zorlar ise 
bırakır giderim. 

Dedi. 

Fakat; ne de olsa Bolulunun ha

mur açmasını seyrediyocdu. İn
ce, sigara kiiğıdı kalınhğında öz
lü, ve hiç bir tarafı yırtılmadan 

açıyordu. Dünya ahçıları bir a-

bu, öyle üç beş sene ahçı mektebi ınenud olduğundan al ilı:.adar--
alisinde okumakla öğrenilecek larıar bu YaZi)·et i tahkik \ e C• 

şeylerden değildi. ğer varsa önüne geçilet ek ted-

F ·· b iri almalarını dileriz. 
ransız Ojeni'ye ültimatomu • :::::;;:::==::::;==:;:::;;;:;;::;;:==:,; 

verdi. r - l-j-.. - "11-• ~ 1 

H . }~ . 7 tU•ri 1 J~ n • - aşmetmeab; Türk ahçının Recep EyHll 
yemeklerini yapmak ve öğren -
mek mümkün değildir. Dünyanın 29 11 
en meşhur ahçıları bir araya gel
se bu adamın yaptığını yapamaz

y,ı 193S.Ap9, Glln267, HııırH2 

24 EylOI ı Cumarteal 
lar . -

Öjeni'nin izzeti nefsine do -
kunmuştu. Nsıl olurda yapıla -
mazdı. Tuhaf şeydi. Sinirlendi. Ve 
emır verdi: ı 

- Ben de, görmek istrim ... An-

laşılan çok enteresan bir şey... ~ 
- Evet; haşmeab! Çok entere

san ve orijinal bir şey ... 
İmparatoriçe; uzun eteklerini 

sürüyerek Sultan Azizin dairesi

ne geldi. Kapıda mabeyinciler 
bekliyordu lfemen buyur etti -
!er.. (Sonu yırın ) 

Yaklll•r 

Güneı 

O~ıe 
ikin di 

Akşam 

Yatsı 

lms~ 

v ... ıı Eıaal 

sa. el. ıa. d. 
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DOLANDIRICILIK ve OOLANDIRICILAR Italya tahtelbahirleri =~~ 
En ufak fırsatta en büyük kar Herhangi bir harb. de·, Akdenizden Saadetime gö~-dikseydinİ 

temin etmek isfigen .. 
d I d Bahrimuhiti Atlasiye geçerek Yazan : Muznffer uıaş 

Kibar 
nasıl 

0 an ı rıcılar Fransız ve İngilizlerin Amerikaya düş:y~ire~~~:~~r~:.ma~çi;i~~~d: 
çalışırlar?.. gitmelerine mani olabil irler mi? ~:~as::iıl:~o:~;~:::cı;~~~~d~:i~i~-

Dolandırıcıların müracaat et- tur, Gayet temiz giyinir. Yaka miş, 42 y~ına rağmen güı:büz -

tikleri hilelerin bir çoğu malum- sında bir de rozet vardır. Piyan- Denı·zaltı ı·nşaatında i ta/yanlar, u .. ç sene evvel lüğünü muhafaza edebilmişti. 
\lur. Bununla beraber aldananlar go çekildiğinin ertesi günü bir Yalnız, evlenmeirte küffünü 

pek çoktur. tüccara müracaat eder: LJ b • f ' l • k k l ·ı .,. l seçmek şartına uymağı bir türlü 
Burada isim tasrih etmeden, ba- - Mö5yö, der, size iyi bir ha- na eŞlS an meS e eSl Çl ara ngı tere 1 e ara arı kabul etmiyen Şakir Yutmaz, 18 

zılarını nakledeceğiz. ber getiriyorum. Himayei etfal pi- ld l / d yaşında, genç körpe ve çok güzel -ı 
Duro.n, bilhassa kapıcıları do- yangosunun son keşidesinde size açı l açı a .f aha ziyade faaliyet gösteriyorlar bir kızla evlenmişti. Dostları, ar-

landırmakla şöhret almıştır. Ken- 5.000 frank kıymetinde bir rad- Orta Avrupa işleri, Çekoslo _ kadaşları ona yaşının denki bir eş 

•• 

disini ilk defa, altı sene evvel yo isabet etti. vakya buhranı politika alemini ~"'·-~- ~-~·- • • - ~~ seçmesini tavsiye ettikleri za -
Monmartr polis komiserinin bi.ı- Bu müjdeyi alanların çoğu da- en ziyade meşgul eden mevzular ~ man Şakir Yutmaz onların yüzle-
rosunda görmüştüm. ha fazla bir şey sormazlar. Sevinç- olmakta devam ediyor. Fakat eli- ! rine manalı manalı gülmüş: 

Siyah bir elbise, gömlek, yaka le karılarını, çocuklarını çağırır:- ğer başka bir çok meseleler var- • '! - Siz işinize bakın .. demişti .. 
beyaz ve kolalı. Yuvarlak bir şap- !ar. Müjdeyi verirler. Sonra şa- dır ki bunlardan bahsetmemek ol- ="ilıl~J Ben, her işimi iyi hesaplıyan bir 

de: 
1 

- Yengemiz iyidir inşaUalt.-·~
Demekten va,,geçmiyorlar, ii· 

damcağızı kuşkulandırıyorlar, 

ka, koltuğunun altında eskice bir rab şişesi meydana çıkar, büyük muyor. İşte milletlerin alabildiği- , ..' _. "'·' _ : ~. -~ ~ adamım ... 
evrak cüzdanı... ikramiyenin şerefine bir iki kadeh ne silahlanması da bu -meseleler- · • - · - •' . .ı,,ı..:E-·. Düğün, yedi mahalleyi yerin _ 

züm üzüm üzüyorlardı. ra 
Şakir evlendikten üç ay soniş 

tamamen eski halini kaybe\[11 r'. 
asabi bir hal almış, her şeye iÇ~
liyen, her şeyden kuşkulana_n rııiı· 
kilmez berbad bir adam kesil 

Yaşlı, sözü sohbeti, terbiyesi içilir. ve müjdeyi getirenin eline dendir. Hele silahlanma yarışın- den oynatan muazzam şenliklerle 
yerinde bir şirket tahsildarı tipi. bir de 100 franklık sıkıştırılır. Er- da tahtelbahir inşaatının oynadı- kutlulandı. Şakir Yutmazın paça 
Bugün 78 yaşmdadır. tesi gün radyoyu almıya gidince ğı rol, aldığı ehemmiyet bilhassa gününden itibaren rahatı huzuru 

Komiserin yanına girip şapka- mesele meydana çıkar. Dolandı- bahsedilmeğe değer mevzular _ kaçmıştı . 

sını çıkardığı zamanki halini bir 
Körseydiniz, bu beyaz saçlı ada
mın dolandırıcı olduğuna ihtimal 
vermez bir yanlışlığa ktırban ol
duğuna hükmederdiniz. Halbı.:ki 

değil. Bu, yaman bir dolandırıcı. 
Bakınız, komiser ne dedi: 

- İşte, kapıcıları dolandıran 
meşhur Duran budur! ... Tamam 
kırk senedenberi kapıcıları çar -
par. Kendine bil' tahsildar süsü 
verir. Bir makbuz irae eder. Fran
gın düşmesine, yükselmesine r:lğ
men bu makbuz jeğişmez. Daima 
293 frank 10 santimdir. Yirmi de
fa mahklim oldu, sürgiin edildi. 
Her defasında 6 aydan bir sene -
ye kadar mahkum olduğunu dik
kat nazara alırsanız hayatı.nıı! 11ü

yül: bir kısmını hapishanede ge
çirdiğini anbrsımz. Buna rağmen 
huyundan vazgeçmedi. Hapisha
neden çıkınca siyah kostümünü 
sırt•na geçirir, yuvarlak ~·pkası
nı başına koy ,r, cüzdanını koltu
ğunun altına alır, mahud 293 f,ank , 
10 sontimlik makbuzları sürmeye 
başlar. Bunu, gazeteler belki yüa
lerce defa y zdı. Fakat, yine ina
nanlar bulunuyor ... 

- Fakat bu. 298 franklO san -
timlık makbuzlar ne ma!tbuzu? ... 

- Genç iken bir sigort~ ~i«ke
tinin müfettişi imiş. Şirket tatili 
faaliyet etmiş. Ne bdar evrakı , 

makbuzu var ise Duman'ın eline 
geçmiş. Telefon rehberini aç~r, 

bir isim seçer. Ve evde bulun -
matlığı sı!·ada kapıcıya müracaat 
eder: 

- Vah! Vah'. .. Evde yok mu'! .. 
Geri kalan borcunu bugün öde -

mcr.se mukavele fesholunacak, ee
nelerdenberi verdiği parayı kay
bcdcck. ÇDk bir şy de değil. 298 
lrark 10 santim! ... 

Kapıcı düşünür, kiracısının za
raca uğramaması, hakkını k~) -

betmemesi için çıkarır, par<,yi ve
rir. 

Duran cüzdanını açar, makbu:-::il 
çıkarır, kapıcıya uzatır, derin Lir 1 
reveraru; yapar, gider. 

Zavallı kapıcı! Akşam kiracısı 

gelince hakikati dolandırıldığını 
anlar. 

Duran, hayatını bu sureUe te
min eder. Günde en aŞ3ğı iki ka-
pıcıyı kafese kor... • 

Komiser bunları anlatırken Du
ran hafif hafif gülüm•üyordu. 

PİYANGO DOLANDIRICILARI 

Flip, 15 d('fa mahkum olmuş-

rıldıklarını anlarlar. Fakat iş iŞ
ten geçmiş ol ur. 

KEMAN MUALLİMİ VE VEKİL 
Kurbanlarının ekserisi kapıcı

lar olan iki çlolandırıcı daha ... 
Leomar; d&ireleri boş olan bir 

evi gözüne kestirir. Vekilin evde 
olup olmadığını öğrenir. Evde ol
dumu hemen kapıyı çalar. Boş 
bir daireyi gezer. Beğendiğini ve 
bir gün sonra gelip konturatoyu 
imzalıyacağını söyler, aşağı itıer, 

kapıcıya, bir senelik konturato 
yaptığını, seneliğini de peşin ver
diğini, ertesi günü taşınacağını 
aniatır. Ve kapıdan çıkacağt sı· 

rada elini alnına vurarak kendi 
kendine: Üzerimde paı·a da kal
madı. .. • diye söylenir. Sonrn ka
pıcıya dönerek: 

- Bana yarına kad~r 100 frank 
verebilir misiniz? ... 

Der, kapıcı. bu kılığı kıvafeti 

yerinde, yakasında bir de r~let 

bulunan yeni kiracıya yaranmak 
için bunu fırsat bulur. 

- Hay, hay 1 .•• 

Der, yüz frangı ved··. 
•• 

Madam Lörua kibar halli bir 

dandır. Onun için yeni gelen Av- , Eskisi gibi keyifli keyifli güle-
rupa gazetelerinde buna dair gö- f rek göbeğini kıkhırdatmıyor, kal-
rülen bazı şayanı dikkat ma!Uma- lan bir deniz devleti artık İta! dönüp gelecek kadar bir seyaha- bine daha ilk günlerde yerleşen 
tı bu sütunlarda hulasa etmek yadan sonra geliyordu. Fransız- ti göze alacak kadar vesaite malik bir şüphenin mel'un dişlerife ra-
liizım geldi. Deniz müdafaasında !arın son verdikleri malumata gö- olacaktır. İtalyanın denizaltı in- batının, huzurunun kaçtığını his-
tahtelbahirin pek esaslı bir rol sa- re Fransız bahriı•esinin mevcudu şaatına verdiği ehemmiyet bil - sediyordu. Karısı gençti, çocuk 
hibi olduğuna şüphe yoktur. Bu geçen sene 82 denizaltı gemisin· hassa 935 de arttıkça artmıştır. denecek çağda, çok güzel bir kız-
itibarla büyük devletler arasında den 75 gemiye inmiştir. Buna kar- 935 senesinin sonralarında bu pek cağızdı.. Çocukluğundan doğan 

tahtelbahir inşaatı ehemmiyetle şı İtalyan bahriyesinin mevcudu açık derecede görünüyordu. O se- bazı hoppalıkları Şakir Yutma _ 
devam ediyor. Yalnız her devle- 65 den 81 denizaltı gemisine çık- nenin vekayii unutulmamıştır. zın canını sıkıyor, bunu •serbest 
tin inşaattan elde ettiği netice - mıştır. Gene Fransızların son neş- Habeşistan seferi o zaman başla- yetişme» nin mahzurlarından sa _ 

- !ar başka başkadır. Sonra yem tel- rettiği malumata bakılırsa 1938 dı. O senenin sonlarında İngiltere yan yaşlı delikanlı için için üzü-
kikata göre Fransa evvelce talı - senesi başlangıcında İtalyan do - ile İtalya arasında gitgide artan lüyordu. 
telbahir itibarile birinci olduğu nanmasımn tahtelbahir mevcudu bir gerginlik başgösterdi. Akde- Aylar, bu üzüntülerle geçti. 

halde şimdi üçüncü derecededir. 90 ile 100 arasında oynamakta idi. nizde İtalyan ve İngiliz donan - Arkadaşları, Şakiri gördükçe 
Buna mukabil İtalyan denizaltı Fransanın mevcudu ise 77 olarak malarının karşılıklı vaziyeti pek dudaklarında tuhaf tebessümlerle 
inşaatı ilerlemektedir. Mayısta 90 kalmıştı. Bunların ise çoğu İta! - (Devamı 6 ıncı sahifede) hal ve hatır soruyorlar, arad•. Cıır 
tane tahtelbahirin daldığı görül- yanlarınkinden fazla tonajda ya- -- ··-·-···------ · ,, __ .. _ 
müştü. Her Hitlerin İtalyayı zi- pılmış gemilerdir. İtalyanlar iki 
yareti vesilesile yapılan manev - sene zarfında 30 tahtelbahire 
ralarda verilen bir işaretle böyle yakın gemi yapmıştır. Fransa 
doksan denizaltı gemisinin bir - 7 tane yapmıştır. Ancak eskiyip 
den daldığı o zaman söyleniyor- de artık hizmetten çıkarmak ıa -

Bugün 

MEL 
Mevsimin 2 inci büyük komedisi E K herkesin beğeneci güzel ve müstesna 

bir film 
Sinemasında 

KADIN OYU-NLARI 
Fransızca sözlü büyük film 

LO R ET TA YO UN G 
Baş rollerde WARNER BAXTER - JUNE LANG 

ilaveten: Paramoun Dünya Gazetesi 
Bugün saat 12,45 ve 2,30 da 
UCUZ HALK ve TALEBE matineleri 

Hususi 30 - Balkon ve birinci 20 - İkinci 17,5 kuruş 

Bugün SARAY· Sinemasında 

istiyenler var?. 
Diyiş ve... Bu talebin zevkineş'esi: sonra, 

tereddüd: 
·ın' - Fakat, ben hatıra .. diye ne yazabilifl " 

Ve ... matbaaya doğrı.ı gidiş!. 
• • • 

- Fikret Bey yukarıda mı? .. 
- Yukarıda efendim! 

Reiik yürüdü. Fakat, hademe derhal 

Kesti: . . 
- Müsaade buyurunuz da haber verlım .. 
- Canım bn yabancı değilim.. kingerı 
Hademe ellerini uğuştura. uğuştura çe 

halile ve mahcub: 
(DevaJDl ..,as) 



RAYANL R Zogo1'a 
Gönderilen 

On parmağında on mari- Mücevherat 

KADOND 
ıaıı:ıı ............... IOEll ___________________ _ 

MAVYO 
f et! Nasıl oluyor da 

kalıyor? 

Bir tayyare kazasında 
kıtyb0lan bu hediyeler 

bul•ındu 
gürültüleri, şimşek ışık-

1

Gö 
ları altında yağmurun başla• • 

ışsız 

Her boyaya boyanmış fıstıkıya 
dayanmış, fakat yine bir 

baltaya sap olamamış! 
Yazan: 

Dünyanın her tarafında işsiz 
var Dünyanın her tarafında, i~
Sizliğe çare aranıyor. Mesela İn
gi:tere gibi zengin memleketler, 
i~' 'zlere açıktan açığa gündelik 
vriyorlar. 

Bu [~sizlikten, bı.lişsizlerden 

bahsedelim. 
Bugün i şsızliği geçici bir buh

ran, telakki ediyor ve ona tedbir
ler alıyorlar. . 

Benim bahsedeceğim işsizlik, 

normJI zamanlarda, her yerde, 
her ,·ak it görülen, •küçük işsiz -
lih • dir. 

ller yerde, her vakit, •İŞ ara
yan• insanlar vardır. İşsi z kal -
mak, iş aramak ayıb değildir. Hat· 
ta. iş arıyanın , işsiz kalışı, sırf 

k ıı dı suçu da olsa .. 
Fakat, iş aramanın da Ş9'<'lleri 

var kimı, boynunu büker, karşı
nıza dikilir: 

- Bana bir iş bulamaz mısınız? 
- Nasıl iş ist:yorsun? 
- Ne iş olursa olsun. 
Gelin de, buna cevab verin. 
- Filan, geminin kaptanlığı a-

çık. yapar mısın? Diye sors•nız: 
- Yaparım mı? 

Diyecek acaba? 
Boynu büküktür, kalbini kır· 

mak olmaz. 
- Sen, ne iş ~·apabilirsin? 

- Ne iş olursa yaparım, 
Alın lafı , oturun aşağı. 
N~ iş olursa yapacak! Bu ce,·ab, 

insana, şunları düşündürür: 
Buadamın her iş elinden geli

yor. Onparbmağında oıı marifet! 
O halde, nasıl oluyo~ da işsiz ka
lıyor? 

Bu adamın, dünyadaki işler, 

meslek ve ihtiSdS hakkında hiç 
bir fikir i değıl, kulaktan kapma 
bir bilgisi dahi ,·ok. Böyle adama, 
na sıl ış bulunur? 

Elinde bir tanıdığın klrtı. ge
lir: 

- Beni, [.;thın gönı:ıerciı. F'll1an, 
sizin tanıdığını ı nuş, han'l oradl 
bir is . 

. F:Ian•, dedıği hi zim tanıdık; 
•falan• da, faraza bir banka mü
:Jüı ü. «ora• sL da, bankadır. 
Sorarsınız: 

- Tahsiliniı? 

- Orta mektebi rıitirmedim. 
- Şimdiye kadar ba<k1 yerler-

de çalıştınız mı? 
- Bır .avukatın yanında katib· 

lik ettim. 
- Bankada ne gibi bir memu

rivct istiyorsunuz? 
·_ Nasıl bir memuriyet olursa. 
Kılığına kıyafetine bakıyorsu

nuz: hademeliğe. kapıcılığa pek 
yanasmıyacak! Ne kadar ahb•bı
nız, arkadaşınız olursa olsun, bir 
banka müdurüne de. orta mekte
bi bitirmemiş bir adamı «iyi bir 
memurivcte kavırıver!• diye ya-

, zamaz, ~öyliye~~zsiniz ya! 
- Siz adresinizi bırakınız; ben, 

görür, konu.5urum! 
Fakat umid vermiş olmamak i

çin de ilave edersiniz: 
. -Bankamn kadrohsunda mün

hal yoktur, sanıyorum. Çünkü, 
gt-\eı ıl:•rde gitmiştim; memuriyet 
için müracaat edilmemesi hakkın· 
da, duvarlarda levhalar gördüm. 

İş arayan kurnazca gülümser: 
- Tsterlerse bulurlar. 
Bu cısterlerse bulurlar.• sözün· 

de; •orta mektebi bitirmemiş ol
nıaklığıma rağmen• bana, iyi bfr 

MAHMUD YESARi 

f 
ı 

memurıyet dahi verebilirler!• di· 
yen küstahca bir iddia da vardır. 

Neye güveniyor? Kendisinin 
benim arkadaşımla olan dostlu -
ğuna ve yahut karabetine, ve ar
kadaşımın benimle olan hususi • 
yetine, ve sonra benim banka mü
dürünü tanıyışıma' 

Bu, Nasraddin hocanın, pamuk 
develeri geçen yola çalı dikmesin
den daha şık! 

•İş arayan>, sizin ihtiyatlı ce
vabınıza içerler. Ve siz değ ken
dinize hiç yoktan bir düşman ka
zandıran arkadaşınıza içerlersi • 
niz. 

Bi r ha,ka •İŞ arayan•: 
- S : zın tanıdıklarınız çoktur. 

Bana, bir iş bulamaz mısınız? Pa
rası, az da olsa, razıyım. 

Soralım, bakalım belki bulu-
ruz. 

Sorarsınız. Bir vapurda •kama
rotluk» açıktır. Fakat ciş arıyan•, 
bunu istemez: 

- Ben, denizden korkanın. 

Korku bu! bir şey denem~z. Bir 1 

kaç gün sonra, bir fabrikada ege
ce bekçiliği• bulunur. 

•İŞ arayan•, yine yüzünü 
ruşturur: 

bu -

- Yeni evliyim. Geceleri dışar
da kalamam ki ... 

Bu da bir mazerettir aman ge-

HAKiKi ZAFER I 
Viyana Konservatuarından]. J 

Methur Muga11n ı ya 

MAROTHY SZANTO 
Yunan Operası tenoru 

BAKEA 
ve Bıuıt0n Yunka 

nın iştirakile 

Novotni 
Bahçesinde h3kikl zafer 

kazanıyor. 

TEPEBAŞI - DAiRE 
Nefis yemekler • 

Taze bira 

( , 
- I 

./ L ~ 

çer, tramvayda, vapurlarda bir 
biletcilik açık olduğunu duyar -
sınız. 

•İş arayan. ın, yine yü<Ü gül
mez: 

- Ben, hesab işle,·ınden a~la -
marn. Açık veririm .. '\r t ık yıl on 
ikı Hilaliahmerde çalışma h ! 
Kızmazsınız, kendini biliyor. 

Yine zaman geçer, faraza, Haliç
teki imalathanelerden bir;nde bir 
kontrolluk bulunur. 
•İş arayan>, buna da sevinmez: 
- Çok uzak ... Ben, Mecidiye

köyünde oturuyorum, her gün E
yüblere, Hasköylere kadar nasıl 

giderim. 
- İşinize yakın taşınırsınız. 
- Ev, kaynanamın. Kayna -

nam, bahçe meraklısıdır. Evini bı
rakamaz ki ... 

Armudu ın sapı, i.ızümün çöpü, 
artık, o, sizin yakanızı bırakmasa 
dahi, siz, onu bırakırsrnız. 

Bir başka tip daha: 
- Elimden her iş gelir. 
- Çok güzel Nerelerde bulun-

dunuz? 
- Bir sene garsonluk ettim. 
- Başka? 

- Dört ay bir tesviyeci yanın-
da çalıştım. 

- Başka? 

- Bir sene bir bakkalın yanın-
da bulundum. 

- Baska? 
- Sekiz ay, şoför muavinliği et- / 

tim. I 
Eğer sabrınız tükenmez de sor

makta devam ~derseniz, o da sa
yıp dökmekter üşenmez. 

Her boyaya boyanmış, fıstıkiye 
dayanmış, fakat bir baltaya sap 
olamamış! 

Bu adama: 
- Bukadar i ·e girip çıkmışsın; 

neye birinde tutunamadın? 
Diye sormamık için kendinizi 

yersiniz. Böyle adama, iş bul • 
mak, bir kaç ay sonra, tekrar o
nun iş aramağa başlamak demek
tir. 

Bir de ciş aramak> ı kendine iş 
edinenler vardır. Bunu, bir kaç 
yerde gördüm, hayretler içinde 
kaldım. Sızlana sızlana •İŞ ara -

30 nisanda bir tayyare Formiya 
civarındaki Va! Kupa tepelerine 
çarpark düşmüştü . Bu kazada pi
lot dahil olmak şartile 19 ki i öl
müştü. 

Tayyarede( 10 milyon kıyme

tinde mücevherat vardı. Paris ku
yumcularından biri tarafındn Kral 
Zogoya gönderiliyordu. Kral bun
lardan beğendiklerini intihab ve 
Kralıçeye hediye edecekti. Kaza . 
dan sonra mücevherlerin ancak 
1 milyon kıymetinde olan birkaç 
paraçsı bulunabilmişti. 

Napoli zabıtası geçenlerde bi
rini tevkif etmiş veüzerinde 5 mil
yon liretlik mücevherat bulmuj
tur. Bu adam bunları, 3,000 liret 
mukabilinde köylülerden satın al
dığını söylemiştir. 

Mücevheratın gerı kısmını bul
mak için araştırmalar yapılmak
tadır. 

Şarab fıçısinda 
iki kişi bQğUldU 
Fransanın Ruviye şehrnde ga

rib bir kaza olmuştur. 
Kamil Rojiye adlı 33 yaşların

da bıri nasılsa kocaman bir şarab 
fıçısına düşmüş. Kardeşi Gaston 
kendısinı kurtarmak için fıçıya 
girmış. Fakat kardeşini kurtara
madığı gibi kendisini de tehlıke
ye a.tmış. 

Bunu gören küçük kardeşleri 
l,eon derhal fıçıya atlamış . O da 
ayni tehlikeye maruz kalmış 
Komşular yetişmişler ve üç kar

deşn ikisini ölü, birini de baygın 
bir halde fıçıdan çıkarmışlar. 

Cenubi Amerikanın 
en büyük hükuıneti 

Cenubi Amerikanın en büyük 
hükümetı Brezilyadır. Arazisi 8 
buçuk mılyon kilometre murab
baıdır. (Belçikadan 300 defa bü
yük). Nüfusunun sayısı 42 mil -
yondur. Resmi lısanı da Portekiz
cedir. 

Yaldızlı hap 
Tiıbirnin neden ileri geldiğini 

biliyor musunuz? .. VıAtile altı

nın bazı hastalıkları iyi ettiıji 

zannolunuyordu. İlaçlar hazırlan

dığı zaman altınla yaldızlanırsa 

tesirlerinin daha seri olacağına 

inanılırdı. Bu sebeble eczacılar, 
yaptıkları hapları yaldızlarlardı. 

Bu, hastaların maneviyatını yük
seltir, ve acı ilaçları, yüzlerini ek
şitmeden içmelerini temin ederdi. 

0Gmates pe:tesi 
n :ı. sıl yapıiır? 

Bır kılo domctes eziniz v" bir 
lıtre su ile karıştırınız, ateşin 

üzerinde yırmi dakika k:ıdar kay
natınız, sonra süzünüz. ,. 

Beri tarafla, 2 kilo elmayı ve· 
ya ayn ı ağırlıkta [renk !ıziimünü 
ayıklayınız, iki litre su ile yıımi 
dakika kaynatınız. Sonra b:r tül
bentle süzünüz, suyunu alınız ve 
bunu domates suyu ile lorıştııı

nız. Bu halitanın her ii•resi için 
750 gram şeker ilave edi'liz. Ko
yulaşıncıya kadar harlı bir :ıtcşt~ 
kayna tınız, sonra kaselere kovu -
nuz. 

yan•, ış bulunduğu zaman, so
murtuyor mu? 

•İş aramak> onun hoşuna ~ıd·
yor, yoksa işe girmek d eğil! 

Bu •İş arayan• lara, bütün müş
küllere rağmen, iş buldunuz, di

yelim. İ~ bununla bitıyor mu sa
nıyorsunuz? 

Bulunan ışı beğenın ıvenlcri, 

gelıp şikayet cdenlerı, h ı•ta kafa 

tutarak çıkışan! rı da göı"d üm, di-
yerPk olursam. ne dersiniz'." . ı 

MAHMUD YESARi 

ma sile kenara atıldı,. 
•• 

Uç şık kadın mayyosu; gümüş kum· 
lu denizlerin kucağında geçen 
hatıraları anlatıyor .. 

YAZAN: MURAD KA y AHAN 

Bu yıl yaz ne Kısa geçti?. 
İnsan tatlı geçirdiğı zaman"' 

farkına varmaz derler D~rler am
ma bu söz benin1 içın dt-Jil. ~'ün

kü vazı pek öyle zarnewv;n '• gi
t,, geçirmedim. 

Herkesin piiıı plai d<Jla~tıgt , ü•· 

t •:-lık harare*t~ıı ravır ca._vır kav
nılduğu günled~ vucudüntı denı

»n serın göğ'ü"'d" dınlendırd;gı 

s·r~larda ben, ı· '1' mıtbaanın bu 
odasında. sıcal:t ı ı soluy1 terlı

) c okuyucularını l y zt yeU ştır

IT>E·kle meşguld'.irı Fı rnt yine far· 
kındayım : 

Yaz çok kı>.ı ol:lu. . B~n . , ge
çen hafta paz_r gczm es1ne çıktı

ğım . epey dolaşıp yorulduğum sı· 
rada bomboş kalan pFııla rdan bi

rinin kumlarını çiğnerker fa!'k· 
ettim. Hem size daha tuhafı~! söy
liyeyim: Bunu b n fark etmedim 

de, bana derd yanan 
ağzından öğrendim ... 

• 
mayoların 

F Jajın güneşsizllkten sırsıklam 
duran kumlarında, sızlayan bır i
fade gizli: .. Sanki aylardır, yüz
lerce, binlerce vücudü kucakla -
mağa doyamıyan sahil, kumlar, 
heyeti mecmuasile plaj yazın kı· 
sa geçişine üzülüyor. 
Ağustos günlerinde bir boşunu 

ele geç;rmek için sürü sürü genç 
kızların, delikanlıların, orta yaşlı 
ve ihtiyarların kapılarında bek -
!eşlikleri salaştan yapılma kabi
neler bomboş.. PIAjda; bu umu
mi heyetile yeni ölü çıkmış bir 
evin hüzünlü duruşu var. 

Yürüdüm .. Bu; baktıkça engin
leşen hüzün çölünün ıslak zemi
ninde ilerliyorum... Yine plçjın 

en civcivli günlerinde bin •yak 
bir ayak üstünde önüne birikile
rek Büyük harbde vesika ile se
ker alıyormuş gibi birer kir1'.ık 

mayo edinmek istiyenlerin kay
naştıkları cmayo kabinesi• nin Ö· 

nünde durdum. 

Havanın loşluğu, yer yer t~nte 
aralıklarından koyu gölgelı ze

minine birer loş ışık hüzmesı dli· 
şürten kabine ne kadar losvdh 
göründü bana! .. 

O da, plajdaki umumi hüzne 
tam manasile kendini vermiş, 

sanki ıçln için ağlıyor, geçen cıv
civli yaz günlerinin, neş'e, şe

taret, gençllk, sıhhat, ve hayat 
dolu günlerin hasretini çekiy~r ... 

Kabınenın loşluğuna alışHı göz
lerim bır köşeye a~ılmış renkll 
ıslak bezlerin kömeleşliği noktaya 
takıldı. Sokuldum .. Ayağımla kil· 
meyi karıştırdım. Bunlar, üst ÜS· 

te atılmış, yaroan kalma eski ma
yolardı . . 

•• 
Kırmızı rengi solmuş, açık p~n-

be ile vişne çürüğü lekelerle do
ul zevallı atılmış mayo, kapıdan 
çıkacağım zaman seslind: 

- Nereye gidiyorsun? .. Bir ay 
evvel uğrasaydın, buradan böyle 
çabucak kaçınağa niyet etmez -
din .. 

Durdum .. Bır mayonun konu
şuşu tüylerimi ürpertti' Derdli se· 
sinde bir hasretın şikAyetini du
yar gibi oldum. Geri döndüm. Ya· 
nına gittim. 

- Söyle: dedim, neyin var? .. 
Kırmızı rengi soluk, süslerini 

kaybetmiş yaz artığı mayo an -
lattı: 

- İplik fabrikasından çıkıp da 
mayo dokuyan trikotaj imalAtha
nesine gelince epey üzülmüştüm .. 
Akıbetim ma!Um olmuş olacak!.. 
Arkadaşlarımın, sudan uzak yaşı
yacakları, benden daha çok daya
nacakları, fazla mummer olcakla
rı gözümün önüne geldi~ üzün
tüm artıyordu. 
Uzatmıyalım .. İpliğim iyi cins 

olduğu için beni lüks mayo diye 
dokudular .. Üzerimde göğüs yer· 
lerinin çukurlukları, bel inceliği. 

(Devamı 6 ıocı sahifede) 
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Bir kız ÇQcuğu arkı:ı 
daşın ı yaraladı 

Zeyrek caddesinde oturan Mus
tafa oğlu · 11 yaşında Haşmet is -
minde bir çocuk sokakta oynar
ken arkadaşı Vahide ismindek i bir 
kız tarafından atılan taşla başın
dan yaralanmıştır. 

Motesiklet çarptı 
Devlet Dem!ryolları idaresi me 

murlarından Reşidin idaresindeki 
150 numaralı motosiklet Haydar
pa13da karşılaştıgı şoför Mustafa
ıun idaresindeki 2754 numaralı 
otolll<>bile çarpmamak için ma • 
nevra yaparken bir yük arabaSJna 
çarparak motosiklet devrilmiş ve 
Reşid göğsünden yaralanmıştır. 

Tramvayla kam
yon çarpıştı 

Şoför Fuadın idaresindeki 3922 
numaralı kamyonla vatman Me
lıhın idaresindeki tramvay Be - ı 
şiktaş t a çarpışarak her ikisi de 
hasara uğramışlardır. 

Odunla başından 
yaraladı 

Tünel civarında oturan İbrahim 
oğlu Rüştti isminde bır kapıcı a
lacak yüzünden çıkan kaYga ne -
ticesinde Mehmed isminde biri 
tarafından odun ile başından ağır 
surette yaralanmıştır. Rüştü te
davi altına alınını~ ve Mehmed 
yakalanarak tahkikata başlanmış
tır. 

Beneş, kat'i an 
·geldi diyor _______ __;;;;; 

(1 inci sahifeden dnam) 
unda eski Alsas Lcrcn kıt"asın -
daki ahaliyi içeriye nakletmek Ü· 

zere tertibat almış olduğu gibi Al
manya da Fransız hududunda dün 
gece ışık söndürme ve müdafaa 
tecrübelerine başlamıştır. 

Çekoslovakya hallc heyecan i
çinde olup memleketi karış karış 
müdafaa edeceklerini söylemek -
tedir. Lehistan ve Macaristan da 
Çekoslovakyadaki ırkdaşlarını 

kurtarmak lehinde büyük mik -
yasta nümayi§lere devam olun -
maktadır. 

Hulasa Avrupa sulhu çok nazik 
anlar geçirmektedir. Vaziyet her 
saat, hatta her dakika bir harb 
patlamağa müsaid bir safhaya gir 
miştir. Merkezi Avrupa büyük ve 
müthiş bir harbin başlangıç sa
atlerinin arifesini yaşamaktadır. 

rine gitmeleri kaydedilmektedir. 
Atlar, arabalar, otomobiller ve 
hususi t ayyareler müsadere edil
miştir. Her türlü sivil hava nakli
yatı menedilmiştir .Askeri haber
ler sıkı bir sansüre tabi tutul -
maktadır. 

Radyo ile neşredilen beyanna -
me aşağıdaki cümle ile bitmekte
dir: 

•Vatandaşlar kafi an gelmiştir. 
Muvaffakiyet herkesin göstere -
ceği faaliyete bağlıdır. Herkes 
bütün kuvvetile vatana hizmet et
melidir. Cesur ve sadık olunuz. 
Gayemiz adalet ve hürriyet için 
mücadele etmektir. Yaşasın Çe -
koslovakya.• 

BÜTÜN ECNEBİLER 
GİDİYORLAR 

Bir ev Yıkıldı 
(1 inci sahifeden devam) 

Henüz tamiratı bitmemiş olan 
ev dün gece yağan şiddetli yağ

murlardan saat 9 raddelerinde ani 
olarak yıkılmıştır. 

Yıkılan ev daha evvel öğret -
men Zihn i tarafından tahliye e
dilmiş, yapıda çalışan ve ayni ev
de yatıp kalkan üç amelenin de o 
sırada evde bulunmadıklarından 
nüfusça zayiat olmamıştır. 

Dolandırıcı lık 
Ve dolandırıcılar 

( 4 llncll sahifeden devam) 
güzel bir apartımandi1 oturur. 7 
yaşında bir de kızı vll1'dır. Bu kı
zın güzel terbiye, tahsil görmes; 
lazımdır. Profesörlere, maruf mo
distrelere, terzilere müracaat e
der, sipari§ler verir, raııdr\'u alır. 

Oç kadın üç mayo 
( 5 lncl aabifeden devam) 

kuşak ve diğer süslerim de ta -
mamlanınca hakikaten çok şık biı 
kılığa girdim .. Beni, lüks bir ka
dın mayosu yapmışlardı. Kutuya 
yerleştirildim .. Yüksek, bayan eş
yası satan bir dükkanın süslü vit
rinine itina ile yerleştirildim. Bu
rada oturuşum çok olmadı .. Bakı
şı yüzlerce erkeği büyüleyen, genq 
ve güzel bir bayan geldi, önüne çı
karılan mayoları beğenmedi, vit
rinde rahat rahat oturduğum yer
den beni seçti.. aldı.. Paramı say
dı, Beni sardılar, sarmaladılar, ba
yanın koluna verdiler, gönderdi· 
ler ... 

İlk satılışırn böyle oldu! .. 

• 

. l .. .. d benden 
Çılan delık er yuzu n eıı · 

1 
. 

·rı ' { 
soğudu, havalar bozub, ~crı d 
kendini gösterince son banyo ~n 

··t· mcge sonra artık ber~ .c go ur 
· bır lüzum görmedı , kabinesınııı 

köşesine kaldırdı attı. 

Şu geçen sürekli yağmurla_"'·.s~· 
Jaş kabinenin köşesinde kirlı,. ,a 

rduıı .. murlu suların altında geçı . 
ve.. tamamen bittim .. haralı o.· 

dum. . . h bi 
Havalar açtığı gün plaJ sa 1 

• 
. b<'Pı 

burayı burayı dolaştı, geı.dı. _ 
fırlatıldığım köşede gördü, ad,.Jll 
Iarına seslendi: 

·· euı· - Bana baksanıza be .• kor " 
. b d" ? lerinız unu gormr ı mı. . 

b . pı'· Adamlar koşuştular, enı · 
k. e • çamurlu sularla ıslandığım .o• 

den kaldırdılar. Birisi evirdı, çe
virdi, soluk rengime, kaybcl•" ku• 
şağımın yerine baktı: 

- Bu, dedi, bizim değil · . 
- Öyle ise atın mayo kal:ıiı~esı: 

ne dursun, belki bir giin bir 1'
1 

ltalya tahfelbahirleri 
ÇEK CUMHUR REİSİNİN 

BEYANNAMESİ 
Faris 24 (A.A.)- Benesin Çe

koslovak ordusunun umumi se
ferber !iğini iliin eden beyan na -
mesi Çek, Alman, Macar, Rüten 
ve Slovak lisanlarında okunmuş
tur. Beyannamede askeri hizmete 
tabi olanların derhal ve en kısa 
bir zamanda müretteb mahalle • 

Lcndra 24 (Hususi)- Çekos -
lovakyadaki bütün ecnebi tebaa
sı memleketi terketmeğe davet e
dilmişlerdir. Ecnebiler sür'atle 
Çekoslo\'llkyadan çıkmaktadırlar. 
BENLAYNİN BEYANNAMESİ 

Acele gideceği zaman, (çün
kü kocası kendisini be!<liyor) pa
ra çantasını takside unuttuğunu 

görür (!) Mağaza müdüründen, 
veya profesörden 100 frank ö
dünç alır. Pariste bu suret1e ge
Qinen bir çok kadınlar \'arı!ır. 

Mağaza müdürleri, profesörler i
simlerinin gazete sütunlarına geç
mesini, saatlerce karakolda ifade 
vermek, mahkeme sofalarında 

beklemek istemezln, şikayet et

Yazın ln sıcak günlerini bura
da, şimdi ıslak gördüğün kızgın 

kumların üzerinde, genç ve gü
zel, göz kamaştıran bayanımın gö
ze yasak vücud kısımlarını örte -
rek ı;e9irtlim.. Herkesin buram 

buram terlediği, katıla olan baht
sız arkadaşlarımın , kir ve ter ko
!tuları ile bunaldığı aylarda ben, 
burada serin denizin göğsünd~, 

güzel sahibinin sutında binbir ok
şayışın. okşanışın altında rrı•s'ut 

geçirdim .. 

mıze yarar. lıl< 

Şimdi, kışın soğuk ve k~ra'n u· 
günlerini burada geçirmegt, b 
rada çürümeğe m ahkumum··· 

!erde ileri giden yaln,z İta lya de
ğild ı r. Almnaya ile Rusyanın da 
denizaltı inşaatına verdikleri e
hemmıyetten bahsedilmektedir. 

Lcndra 24 (Hususi)- Henlayn 
bir beyanname neşrederek Çekos-

Saadet çok kısa sürüyornıui··· 
İlk ve son sahibim. cici bayan'." 
sırtında geçirdiğim tatlı gunlc•ın 
hatırasile burada çüriıyeceğifll···, 

( 4 üııcü sahıfeden devam) 
nazik devreler geçirdi. İşte o se
nenın sonlarında, İtalya ile İngil
tere arasında gerginlik devam e
derken talyan tezgahları yeniden 
15 tahtelbahir yapıyordu. Sonra 
936 senesi geldı. Bu sene zarfın
da da İtalyan tezgıihları 31 deniz. 
allı gemisi yapmak için çalışıyor
lardı. BusureUe 935 - ;;7 zarfında 
U denizaltı geIPJsi vücude geti
rilmiş oldu. Bu yeni denizaltı ge
milennin bir takım hususiyetleri 
de varmış. Çünkü eskiden takib 
tdilen programın aksine ola•ak 
im yeni yapılan tahtelbah irler an
cak 650 ile 700 ton arasında oy
myacak kadar hafiftır. Bunfara 
Adua sistemi diyorlarmış. Yapıl
ması çabuk oluyormuş. Diğer bir 
sınıf yeni tahtelbahir!er de ,·ar
dır ki bunlara Marsello diyorlar. 
12 den fazla yapılmış olan bu sı
nıf tahtelbahirlerin her biri 1.00() 
tondan fazladı.r. Bunlar uzak de
nizlerde büyük yolculuklar ,çin 
yapılmış deniyor. Mesela Cebe -
lüttarık boğazından ge~ecekler, 
Bahri Muhiti Atlasiye gidecekler 
ve..... İngiliz Ye Fransız gemi!e
rinin ipemesine mani olacaklar, 
bunları batıracaklar!. 

Bundan üç sene evveline gelinci- rini bildirmiştir. 
ye kadar tahtelbahire malik ol - [=========== ==== ======== ===== • 

lovakyadaki Almanların sefer -
berlik kararına icabet etmemele- mezler. 

KONTROLUN HİLESİ 

Güneş yavaş yavaş rengimi çal
dı, kumlar, her gün beni biı er par
ça aşındıra aşındıra yıprattı .. Da
ha denize doymadan, gençliğime, 

yeniliğime, tazeliğime ka~_madım, ı 
eskidim, yıprandım... Guzel ve 

1 
şık sahibim, bir iki yerimden a-

l\fayo derin bir of çekti, sLıstU··· 
Sözleri bana öyle dokundu ki" 

Görülüyor ki hep ist kbalde 
bir harb olur da İtalya ister iste
mez Franıa ve İngHterenin kar
§tsına çıkarak harbetmek yaziye
tinde kalacağa göre hesab yapıl

maktadır. İngiltere ile Fransanın 
Bahri Muhiti Atlasiden Amerika 
ile olan münakalelerini kesmek, 
İngiliz ve Fransız vapurların; ba· 
tırmak hesabına göre eğer ileride 
Avrupada bir harb olursa bunun 
denizlerde cereyan edecek safha
ları göz önüne getiriliyor demek
t ir. 

Denizaltı inşaatında son sene -

mıyan Almanya son verilen ma
lı'.ımata göre 938 senesi nihayetin· 
de Alman bahriyesinin 50 tane 
taht lbahiri olacaktır. Bunlar ya
pılmaktadır. Bunların en son mo
dellere göre yapılmasına bilhassa 
itina edilmektedır. Bunlardan 24 
tahtelbahir Baltık denizinde bu -
lundurulacaktır. 16 tahtelbahir de 
Şimal denizine gönderilecektir. 10 
tahtelbah ir da Bahri Muhiti Atla
si için ayrılacaktır. Alman donan
masının yeni hazırlıklarından, 

Ru yanın tahtelbahir faaliyetin -
den gene bu sütunlarda bahsedi
ler•k deniz devletlerinin karşı -
lıklı vaziyetleri sırası geldikçe an
latılacaktır. 

Yalnız ~u satulara bugünlük 
nıhayet verirken ilave edilmesi 
lazım gelen bir nokta daha oldu
ğunu söylo:meli: 914 - 918 Umu
m! harbinde tahtelbahirin ehem
miyeti itibarile Almanların bir 
çok tecrilbeleri vardır. Bu uzun 
tecrübelHden alınmış neticelerin 
hiç birini Almanların ihmal et -
memi§ olması gerektir. Bu tecrü
beler bir kaç esaslı noktada top
lanıyordu: Tahtelbahirlerin inşa
atı, fenni cihetleri, ihtiyaçları. 

Sonra da askeri cihetten harekat 
itibarile faaliyet sahalarında oy -
nıyacakları roller. İhtisas sahibi 
olan Fransızların da yazdıkları

na göre bu tecrübelerin hiç biri 
Almanlarca unutulmuş olmadığı 

gibi Almanlar i !ikbalin göstere
ceği ihtiyaçlara göre büyük bir 
hazırlığa koyulmuşlardır. Bugün
lük bu kadar. 

On beş bin lngiliz lirası .. 
Kıymetinde mücevher 
esrarengiz bir şehirde 

nasıl çalındı:. 
Lımdra kibar alemme mensup 1 

Madam Mod Rnot, Parıse gitmek 
için geçen sabah saat 7 de Lon
dra<lan ayrılmı~tı. Refakatinde 
Madam Joel adlı bir refikası, ve 
oda hızmetçisi bulunuyordu. 

Zengin Ingılizin bağajları .ra
sında e<ıylan derisiııden yapılmış 

küçük bir el çantası· çantanın i
çinde d . 15 000 İngiEz !ırası kıy
metinde mücevherat ,·ardı. 

Skonlandbar'•• verilen !: ·te şu
dur. ~ pırlanta b:lezik. pırlantalı 
ve zümrütlü bir çıft küpe, i~cıli 

bir kol saati, indi ve ağra{ıı bir 
saat, ıki çıft kol düğmesi, iki pır
lanta boroş, 40 kırat ağırl•ğında 

br pırlanta yüzuk. iri inci ti" yôi
zük, beş pırlanta taşlı bir yüzük, 
yakut bir boroş, zümıiid ,.e pır
lantalı platin bir boıo~ 

Londrada11 h.rek?fndenberi 
kıymetli çantası, ı el nde~ b•ak
mıyan Madam ;\!od Knu!. Fol -

kaston'a geldi. Pasaport ve güm
rük muamelesini yaptırdıktan 

sonra \'apura bindi. Kamarasına 
yerleşti. Kamarasından çıkıp gü
verteye veya bara gitmek, çanta--
sını kamarada bırakmak gafletin· 
de mı bulundu? .. Yarı yolda, çan
tasını açınca müce\·hederin ye -
rinde yeller estiğini gördü. 

Derhal süvariye habe• vudi. 
Tesadüfen, gemide dört polis me
muru bulunuyordu. D~rhal b~ · 
liyete geçtiler. Aratl!rmalar yap· 
tılar, fakat bir netice ç•kmadı. Mü
cevherler bulunamadı. Madam 
Mod. boş çanta ile Parise geldi. 

Skotlandbard, \'e Fransız zabı
tası sirkatin failini bulmak için 
İngilterede ve Fransada tahkikat 
yapıyorlar. Acaba bulabilecekler 
ml ~ ... Daha geçen gün ayni yolda 

700 bin franklık müce,·herat ça
lınmış, çalanlar da bulunamamış
tı. 

Hitler istihkamları ele geçirmeden 
hiç bir vesika lmzalamıyacak 

Teodor, şunu bunu çarpm1k i· 
çin büsbütün başka bir us!alık 

düşünür, kendisine vergi kontro
lu süsünü verir. Yeni dükkiın a
çan tüccarlara müracaat eder. 
Defterlerine bakar. Pat~.ntalannı 

değiştirmek lazım geldiği halde 

(1 inti sahifeden devam) •İstihkamlar elime geçmeden değiştirmediklerinden cezaya ma-
ruz kalacaklarını söyler. Bunu 

söyliyecek değilim. Çekoslovak Çemberlayn benim imzamı ala • derhal ödemelerini ta\'si 'e e'.Jcr. 
h"'-''--etın· e yenı· teklill ı mıyacaktır. İstedig· im olduktan· 

UAwn er yapı - Tabii tüccar razı olur. 500fr•ngı 
mıştır.• scrıra imza edeceğim metin hak- verir. Teodor, pullu ve mühürlü 

Hitler, esas olarak İngilterenin kında bir karar \'ereceğim.. bir makbuz mukabilinde parayı 
sureti tesviye formülünü kabul et Fakat diğer cihetten büyük as-
mediği için, İngiliz mahfellerinde, keri şeflerin imzasını taşıyan bir alır, gider. 
Çemberlaynjn Almanların tek _ nota şark ordusu erkanıharbiye- Sultanahmed üçüncü sulh hukuk 
liflerini Praga bildfrmeği kabul · d hukuk mahkemesinden: 

sıne gön erilmiştir. Notada har- 15. tanbul telefon direktörlüg· ü ve-

_ Bu sene yaz çok kısa old~_! .• 
Derken halii o acı iladenin hDt 

nileyüklüvüm. N" 
• MURAD KAYABh· 

~ 

işsizim, şu tünel biletlerini 
a l ı r m ı s ı n ı z ? .. 

Hırsızlar, çaldıkları 
• 

bilet/erı 

bu suretle sürüyorlardı. ettiği söylenmektedir. Bu tekli!te b' t• · · d ·· 
ıye nezare ının aynı zaman a uç kı'li avukat Emin Raif tarafından Almanya hiçbir taahhüde girme- te 

den çok daha geniş bir mıntaka- cephede yapılacak müdafaanın Sıvasta müteahhid Çelikoğlu M. Ze- - Affedersiniz, Mösyö. .. Tü- tıyor. Polis hafiyeleri faalıyc_ 
mes'uliyetini alamıyacağı bildi- ki alevh'ne açılan 88 lira 78 kuruş nele bı"neceksiniz deg"il mi? ... Ba- geçi,·orlar, ve az sonra işin iç) ıı· nın daha büyük bir süratle kendi- J 

sine terkedllmesini istemektedir. rilmektedfr.• alacak davasının yapılmakta olan na bir iyilik yapmak ister misi- zünü anlıyorlar. 
Bu teklifler, gece Parise ve diğer iNGİLiZLER NE DİYORLAR? 'muhakemesinde müddeialeyhin ika- niz? ... Şu biletleri alır mısınız?.. . Polislerden biri, bikt s~tanl y~· 
hükı1met merkezlerine bildiri! • Londra 24 (A.A.)- İngiliz ga- metgithının meçhul olmasına bina· İşsizim, çalışmıyorum. Artık ba- rı bilet teklif ediyor ve alıyor. ]3u 
miştir. zetelerinin son tabılarından anla- 1 en ilanen yapılan tebligata rağmen na lüzumu kalmadı... suretle on iki sabıkalıları yakalı· 
ÇEl\tBERLAYN ALMANYADAN şıldığına göre, Lord Grey tarafın- muhakeme günü olan 21/9/938 tari- Nazikane söylenen bu sözü red· yor. 

AYRILDI dan yapılan fedakarlıklar kadar hinde mahkemeye gelinmemiş ve detmek kabil mi? ... Gişeden de Meğer bunlar, genç martın .18 
Londra 24 (Hususi)- Çember- ümitsiz olan Çemberlaynin sulh vekil dahi gönderllmel!liŞ olduğun • alınsa ayni para verilecek olduk·, inde Sen Jak istasyonuna g'rırtW 

layn ve refakatindeki zevat bu- lehindeki fedakarlıkları Alınan • dan müddeialeyhe berayı istiktab tan sonra... !er ve 40 franklık bilet aşırmış • 
gün tayyare He Almanyadan ay- ya zimamdarlarının meseleyi si- muhakemeye gelmesine ve gelmi- Fakat, bu uzun müddet d~wım lar. Bunların birinin evind~ yapı· 
rılmışlardır. Kendiler i öğle üstü !ahla halletmek ve Alman mili • yecek olursa istiktabdan çekinmiş eden bilet satışı polisin dikkat lan araştırmada binleıce hile! bu· 
buraya dönmüş olacaklardır. tini bir futuhat harbine sürükle - ad olunacağı hususunun ihtarı su- nazarını çekiyor. Satıcılar bir der· lunmuştur. Hırsızlar m~Iıkem•Ye 

Li . b 'l'lile F.uameleli gı;ab k:.rarmın im YUGOSLAVYANIN YERİ BEL mek hususundakı arzularını a- • .•. ' . 
19110 

ken iki oluyor. Gittkçe sayısı »r- veri iştir. __.,, 
Belgrad 24 A(.A.J- Harici si- riz bir şekilde isbat etmekten baş- tebligın.e .ve 'n.uhakemenın .. 

1 

.. 

k b . . d • t kd' d İ 938 tarihıne musadlf çarşamba gu- Sultanahmed üçüncü sulh hukuk sadif salı günü saat 14 de talıkıne yaset icmalindc Samuprava ga - a ır ışe yarama ıgı a ır e n- ı .. t 14 d talikine mahakemece . . . • il" 
zetesi, · Kat'i gün• başlığı altında giliz milleti ne için harbettiğini nu saa . e_ • d t ihl mahkemesinden: !mahkemece karar \'erılm ış oJd ugu 

karar verılmış oldugun an ar . .. .. .. . . . . . . beş giln 
şöyle yazıyor: bilecek ve kendisine yapılacak o- ilandan itibaren beş gün zarfında 1 İstanbul telefon dırektorluğü ve- dan tarıhı ılandan ıtıbaren ,., 

•Godesberg dün sırrını muha • lan davete yekvücud olarak ica - !itiraz edilmeği yevm ve vakti mez- kT avukat Emin Raif tarafından zarfında itiraz edilmediğı yavm 
f t . B .. b ·1 d b ed k .. . · .. 1 1 1 

· .. biJ\'l'"" aza et L ugun u sırrı ı şa e e- et ece tir. kürda bızzat vey_a. bırve_kale mah- Sirkeci Köprülü han 1 ci kat No: vaktı mezkurda b.: ?at veya... al<· 
cektir. Çemberlayn ile Hitler ara- • •-- t h k ti bü 1 ed ği t kd d j d t 

n.um,nyanın arzı are e • ı· keme).·_e .g. e inm ı a . ır e •. gı. ya • • 1 de Zarun Kavakyan aleyhine a- kale mahkemeye gelinme ıgı ,.-sında vukubulan ikinci mülakat il il~ I" • 
tün partilerin organları tarafın - ben hukum vekarar ver ecegı -

3 
!' 

64 
k al k d dirde gıyaben hüküm ve karar 

Berchesgaden mülakatından da- dan iğbirarla tefsir edilmektedir. ınen tebliğ olunur. (10430) çılan 1 ıra uruş aca ava- ·1 •. il" t bl" 1 r 10430 
ha müşkül şerait altı>ıda cereyan l :o:::==i~============================;E=:=:=:=:=:=:s===:~ sının yapılmakta olan muhakeme • rı ecegı anen e ıg o unu · .-etmiş olmasına rağmen yeni ü • s dakı•ka sinde müddeialeyhin ikametgiihı • -----
midler doğurmuştur. on nın meçhul olmasına binaen ilanen 

Dünya, yeniden korku içinde- K A L B E 
dir. Vaziyet göründüğünden daha yapılan tebligata rağmen muhake· 
fecidir. Yalnız kargaşalık çıkar • k me günü olan 19/9/938 tarihinde 

mak istiyenlerin istifade edebile- Maksad sadece hududu kapatma - gelinmemiş ve vekil dahi gönde . G 1 REN 
cekleri bir hercümerç lehinde is- • • • rilmemiş olduğundan müddeialeyhe 
rarla yapılan hareketlerin hali - tan ıbaret ımış berayı istiktap mahkemeye gelme- ı z 
hazırda hakim olduğu hissedil • ı ik H 1 R S 
mektedir. Bu kadar kat'l olan bir Faris 24 (A.A.)- Bu sabah bütün memlekete yapıştrılan afışlerle sine ve gelmiyecek olursa isi' 
anda hepimiz ihtiyatlı bulunuyo- bazı sını!ların ihtiyatları derhal müretteb mahallerine çağrılmaktad~. 

1
taptan çekinmiş addolunacağı hu

ruz. Sulhun idamesi hususunda Hiçbir veçhile umumi bir seferberlik mahiyetinde olmıyan bu tedbır, susunun ihtarı suretile muameleli 
gösterdiğimiz derin arzuya rağ • hududların kapatılması sisteminin tatbiki için ittihaz edilmiştir. 

:~nb:ı~~::.aV)·anın yeri şimdi- Henlayn'in şayanı di.<kat 
HİTLER NE DEMİŞ? 

Faris 24 (A.A.) - Son saatte b "ı r b e y a n n a m e s ı' Tabouis, Oeuvre gızetesinde şöy-

le yazıyor: 
Çek hükfunetine Südetlerle Berlin 24 (A.A.)- Südet Almanlarına hitaben neşrettiği bir beyan

namede Henlayn, Prag hükumetinin seferberlik yapmak hususunda 
verdiği karara itiraz ederek ezcilmle şöyle demektedir: 

gıyab kararının tebliğine ve mu • 

Senenin en orijinal :omanın• 
So ı Telgraf' d a okuyacak« ı ı 

hakemenin 18/10/38 tarihine mü- __..,.. :::.:::=:.::_.:.:.:....:..:.:..;..;._ ____________________ --::::: .. 

Gezinti tehiri 
•• Ü 

C. H. P. KÜÇÜKPAZAR Nahiyesinin (25/9/938 PAZAB .. ll";it 
yapılacak Akçmarcık deniz gezintisinin (2/10/938) gününe ınus• 
PAZAR &"Ününe tehir olundutıJ ilan olunur. meskun arazinin tahkimat saha

sına dahil olınıyan bir kısmının 
tahliye etmesi tekliI edilecektir. 

Bu kısım, bu suretle memleket
te vahim kargaşalıklar çıkması -
nın önüne geçilmek için, Alman 
ordusu tarafından sembolik bir 
şekilde işgal edilecektir.• 

·Hiçbir ~an bu seferberlik emrine itaat etmiyecektir. Hiçbir ---·- - ----------
Alınan, Almana karşı, hiçbır Macar, Macara karşı, hiçbir Polonyalı ~------~ ·----- -

Diğer cihetten Tabouis, şu ha
beri vermektedir. 
•Perşembe sabahı Hitler, Çek 

hududundaki arazide bulunan is
tihkamlar Alman ordusunun eli
ne geçmeden hiçbir muahede im
za etmiyeceğine dair büyük erka
nıharbiyeye teminat v~rıniştir. 

Hitler, von Ribbentrop'a şöyle de
miştir: 

Polanyalıya karşı silah kullanmıyacaktır. Yakında serbest olacaksınız.• - - - - - - -

Moskova'nın adamı katil Sirovi 
Berlin 24 (A.A.)- Godesberg mülakatı hakkındaki resmi tebliğ 

pek geç neşredilmiş olduğu için Alınan matbuatı tarafından tefsir edi
lememiştir. Gazeteler, Prag hükumetine şiddetle hücum etmeğe de
vam etmektedirler. 

Voelkischer Beobahter gazetesi, ilk sahifesinde Çekoslovakya baş

vekilinin büyük bir karikatürünü neşretmekle ve altına cMoskovanın 

ladamı katil Siro\'i• ibaresini yazmaktadır. 

1 
Potemkinin Polon.ya ':'3slah~tgüza'.'. -~ezd_in~e yaptığı teşebbüs 

Alman matbuatını büyük bır endışeye duşurmuştur. 
1 Matbuat, Sovyetler Birliğinin bu hareketinden infialle bahsetmek-
ıtedir. 

Baş, Diş, Nezle, Grip Romatiztn~ 
nevralji.kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal ke
• • lcabınd• gUnde Uc ka,e alınablllr. • 



m?d~ \_~hisarlar U. Müdürlüğünden: 
iLANI SATIŞ 

Üsküdar İcra Memurluğundan: 

' . ... ..,. . -- ·~ .. .Or Onle,,1 ~~.~~!~.~~ .. ,~~~~~ .. ~~~.~ .. ~.~k,~~-
Hanife tarafından Vakıf Paralar İdarı:sinden 23605 ikraz numara· 

sile borç alınan paraya mukabil birinci derecede ipotek gösterilmiş o
lup borcun ödenmemesinden dolayı satılmasına karar verilen ve tama
mına yeminli üç ehlivukuf tarafından 600 lira 00 kuruş kıymet takdir 
edilmiş olan Üsküdarda Debbağlar mahallesinde Toptaşı caddesinde 
eski 308, 308 mükerrer yeni 294, 296 numarataj 268 kapı numaralı sağ 
tarafı bakkal Cezairin dükkanı, arka tarafı debbağhane arsası, sol ta
rafı sıvacı Ahmed ağanın hanesi, önü Toptaşı caddesile çevrili kayden 
altında dükkanı bulunan (dilkkan elyevm odaya kalbedilmiştir) ah.,<ab 
hanenin evsaf ve mesahası aşağıda yazılıdır: 

. ---- -~ -... --- .... memur alınacaktır. İmtihan İstanbulda 3/10/938 pazartesi günü saat 

!N. 38) 
ı=-

Tercüme ve ilı:tiba~ hakkı mahfuzdur. 
Y a1ruz Son Tel~raf' da nesredilecektir. 

______ _,_. ·----
Yazan: Ziya Şakir --·--·-

13 de Sirkecide İnhisarlar memurin kursu binasında yapılacaktır. İm
tihana girmek istiyenlerin aşağıdaki evsaf ve şeraiti haiz olmaları ge-
rektir. . . ···•· ··· ..... 

epsi o köhne vapurla ve çok sı-
1 - Laakal orta mekteb tahsilini bitirmiş olmak. 
2 - Askerliğini fiili veya kısa hizmetli yapmış olmak. 
3 - Yirmi bir yaşından aşağı ve otuz yaşından yukarı olmamak. 
4 - Sıhhatli olmak ve vazife ifasına mani bir rahatsızlığı ~ulun- Zemin kat: Toptaşı caddesinde 268 numaralı kapıdan haneye gi -

rildikte: Zemini çimento şaplı bir methal üzerinde sağda evvelce dük
kan olan bir oda (penceresi demir parmaklıklıdır.) Mezkı'.ır odadan ge
çilen diğer bir oda, yanında zemini toprak, bakkal tavanlı ve içinde 
üç maltız ocağı ile bir tulumba ve bir halfı bulunan bir mutfak. 

kıntılı bir yolculukla Trablus · 
Garbe gönderilmişti 

marnak. ,,. •.. ·•• ••• •····· 
5 - İyi ahlfilı: sahibi olmak. 
Bu beş maddedeki şartların muhakkak tevsiki gerektır. 

İJ\1TİRAN MEVZUU ŞUNLARDIR 
1 - Hesab: Taksimi gurema, tenasüh, faiz, iskonto. 
2 - Hendese: Satıhlar ve hacimler 

Birinci katta: 13 basamak merdivenle çıkılır ufak bir sofa üzerinde 
üç odadan ibarettir. Odalardan birinde çinko döşeli bir tarasaya çıkıl
maktadır. 

Bir müddet 
fakat 

kale dahilinde ikamet etmişler, 
şehirde gezmek 
olmuşlardı 

3 - Coğrafya: Umumi Türkiye 
4 - Kitabet 
5 - Muhasebe: Usul defteri ihtiyaridir. 
NOT: 

Bahçede bir ayva a~acı ile bir asma vardır. 
Umumi evsafı: Bina kiımilen ahşab olup muhtacı 

trik tesisatı vardır. 
tamirdır. Elek-

sonra serbestçe 
hakkına malik 

Mesahası: Bina 685 metre murabbaı üzerine inşa edilmiş olup bah
çesi 13 metre murabbaıdır. 

A - İmtihana girmek istiyenler şimdiden bir dilekçe ile evrakı 
müsbiteleri ve üç aded fotograflarile birlikte en geç 30/9/938 cuma 
günü saat 17 ye kadar idaremiz memurin müdürlüğüne müracaat et-

Yukarıda· hudud, evsafı ve mesahası yazılı gayrimenkulün tamamı 
açık arttırmaya konmuş olup 2/11/938 tarihine rastlıyan çarsanıba gü
nü saat 14 den 16 ya kadar Üsküdarda İhsaniyedeki dairl'mizde açık 

B - İmtihan neticesinde ayni derecede muvaffa,k olanlar arasında 
Samatyalı 
(Vefat. 

Hüsameddin 

Süvari müliizim sanisi Hasan 
Fehmi Efendı, Mehmed Bahaddin 
Efendı. 

Bahriye torpido mülfızimi ev -
vellerindcn Mehmed Behcet E-

fendi. 
Bahriye talebesinden Unkapan

lı Ali Kemal Efendi. (Vefat). 
Tıbbiye alebesinden Selfınikli 

Mehmed Aziz Efendi. 
Tıbbiye talebesinden İzmirli İb

rahim Etem Efendi, Sultanha -
mamlı Kazım Efendi, Galib Ha
sib Efendi, Hırkaişerifll Nazmi E
fendi. 

Selimiye kışlasında topçu be
şinci alayın altıncı bölük müla
zim evveli Ali Kemal Efendi. 
(Hıfzırrahman) zırhlısı zabitle

rinden mülazim sani Sadık Efendi. 
Tersane resiınhanesinde mülfı

zim evvel Trabzonlu Osman E
fendi. 

Bahriye doktorlarından yüzba
şı Hamid Hüsnü Efendi. 
Haydarpaşa hastanesi doktorla

rından yüzbaşı Mehmed Reşid E
fendi. 

Bahriye binbaşılarından Meh -
med Bey. 

Harbiye idadisi talebesinden 
Hidayet Mih tar Efendi. 

Bahriye mülazimlerinden Kıb
rıslı Muhiddin Efendi. 

Piyade dokuzuncu alayın birin
ci tabur katib muavini Radoslu 
Ahmed Refik Efendi (Vefat). 

İşte, (Şeref kurbanları) denilen 
zevatın esamisi. .. 

Bu zatlar; o köhne vapurla ve 
çok sıkıntılı bir yolculukla Trab
lus Garba gitmişler; bir nıüddet 
kale dahilinde ikamet etmişlerdi. 
Fakat biraz sonra, serbest~e şe

hirde gezmek hakkını iktisab ey
lemişlerdi. 

Bu serbestlik onlara iyi bir fır
sat vermişti. Bir kısmı, posta pos
ta, '\.vrupaya firar ederek orada
ki (Ebrar) zümresine iltihak et
m·şlerdi. Diğer 1<1smı ise, Tu'.tus 
ve mülhakatında yerleşerek ora
larda vatani hizmetlerde bulur. -
muşlar; inkılab zamanına inti -
zaren, teşkilat vücude getirmiş -
!erdi. 

Bu zevatın ekserisi, bugün ber
hayattır. İçlerinden vefat eden -
!erle, bir kaçı müstesna olmal< ü
zere diğerleri, oldukça mühim 
mvkiler almışlardır. 

Mesela bunların içlerinden, (Yu
suf Akçora), (Mahir Said), (Edır
neli Mehmed Sami), (Ferid) Bey
ler gibi zevat; sonraları mebus, 
Nazır ve sefir olmuşlardır. 

(BEDİRHANİLER) İN SÜRÜL-
MESİ 

Sultan Mecid zamanında, - Di
yarbakır civarında - (Cizre) kaza
sının Mütesellimi (Bedirhan) is
nıinde bir kürd vardı. Bukürd, o 
ha,·alideki hırisliyanlara rahat ve 
humr vermediği için konsolosla
rın müracaat ve ısrarları üzerine 
oradan kaldırılmış, İstanbula ge
tirtilmiş.. isticvabdan sonra, Gi
rid adasına sürgün edilmişti. 
Bedrihanın, hayatında, tam 

(doksan altı evlii.d) ı dünyaya gel
mışt Fakat bunlardan çoğu, da
ha sağlığında iken vefat ederek, 
kendisi öldüğü zaman. 21 i erkek 
21 i de kadın ve kız olmak üze
re 42 evlad terketmişti. 

Erkek çocuklarından ve torun
larından çoğu hükumet memuri
yetlerine intisab etmisler. Sultan 

Aziz ve Sultan Hamid dev rlerin- ı 
de oldukça mühim mevkiler iş -
gal evlcmişlcrdi. 

Bedirhm oğulları, bilhassa Sul
tan HJmıd devrinde, pek çok ik
bal<. n.ıil olmuşlardı. Adedleri bir 
hayli yekuna baliğ olan bu aile 
efradı, - o devirde bedavadan pa
ra almaktan başka hiç bir işleri 
ve güçleri olrİı:. ·an - bir takım 
meclislere yayılmışlardı. 
Bunların içlerinde en nüfuzlu

su, (Abdürrazzak) ile (Ali Şamil) 
idi. Abdürrazzak, Şlırayı Devlete 
aza tayin edilmişti. Ali Şamil ise, 
askeı di. Henüz küçük rü !beli bir 
zabit ıken (Şam) a sürtıün edil
mişti. Fakat miralay olduktan 
sonra, Sultan Hamid tarafından 

tckıar İstanbula getirtilerek göğ
sünde bir yaver kordrınu takıl -
mış; (Üsküdar ve havalisi kuman
danlığı) uhdesine verilmiştı. 

Ali Şamil bu mevkii ihraz eder 
etmez, kendini göstermişti. Ü skü
dar, Kadıköy ve havalisinin mül
kiye ve beledıye işlerine kadar 
müdahale etmişti. 

Etlere, ekmeklere, sebzelere 
narh koyuyor, pırasaların yeşil 

yerlerinin kesilerek satılmasını 

emrediyordu. 
Onun bu işlere müdahalesinden 

bazı vak'alar zuhur ederek Mül
kiye ve Belediye memurları ta -
rafından şikayetler edilmişti. Fa
kat saray bu şikayetlere ehemmi
yet vermek şu tarafa dursun; bi-

HiKAYE 

liıkis kayıdsızljk gösterdiği için, 
Ali Şamil bütün şlkayetcilerini a
lenen kırbaçtan geçirmişti. 

Artık öyle bir zaman gelmişti 
ki, miralay Ali Şamil, Üsküdar 
mutasarrıflığı mıntakasının mül -
kiye, belediye, zabıta memurluk
larını kendi nefsinde cemederek 
tam manasil bu havalide (am'ri 
mutlak) kesilmişti. 

Aradan çok geçmeden (Liva) 
rütbesine terfi edilen Ali Şamil 
Paşa, bütün hükümlerini kırbaç
la yürütüyordu. Verdiği enıirleri 
dinlemiyen ve yahut ihmal eden
leri, alenen kırbaçtan geçiriyor
du. 

Öyle bir zaman gelmişti ki; bu 
dayak fasılları, mühim şahsiyet
lere kadar yükselıniye başlamış -
tı. Mesela .. sarayın en meşhur ha
fiyelerinden (Eczacıbaşı Ahmed 
Refik Paşa) denilen bir adam var
dı. Bu adam, bir taraftan şunun 
bunun aleyhinde saraya jurnallar 
yazar yollar; diğer taraftan da 

Kadıköy rıhtımındaki muhalle -
bici dükkanlarında oturarak mah
bub avlardı. 

Ahmed Refik Paşa, Ali Şamil 

Paşanın sinirlerine dokunmıya 

başlamıştı. Derhal : 

- Buralarda dolaşmasın. Be -

nim mıntakama, ayak basmasın. 

Diye kendısine haber yollamış
tı. 

(Devamı var) 

meleri. . ............ .. 

arttırma ile satılacaktır. Arttırma bedeli muhammen kıymetin "' 75 ini 
ecnebi lisanına vakıf bulunanlarla muhasebe suallerine doğru cevab 

bulduğu takdirde gayrimenkul en çok arltıranın üzerinP ilı • edilecek, 
verenler tercih edilirler. c6584 

·- 1 aksi takdirde en son arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere arttırma 

I İd . . ki' t b . . . 
1 

. .b. t on beş gün müddetle temdıd edilerek 17/11/938 tarihine rastlayan pcr-
- aremızm na ıya şu esı ıçın şar namesı mucı ınce yap ırı- _ _ 
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ded k . T k şembe gunu saat 14 den 1 ya kadar yıne daıremızde ıkıncı arttırması 

ac açı guver e ı, arma ı ve am eç ıza ı a çe tırme • e ne• . . . . 
ık ks'lt . k t yapılacak ve bu ıkıncı arıt ırmada da arttırma bedeli muhammen kıy _ 
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J metin H,, 75 ini bulmazsa, borç. 2280 numaralı kanun hükıi"11erine gore 
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1 1 .. .. t 

15 30 
d Satış pe~indir. Taliblerin arttırmaya girmezden evvel muhammen. 

- sı me arı ıne ra:st ıyan sa ı gunu saa , a . "'- . . . . ... . 
K b t t 1 

.. b t bes" d k" 
1 

k . d kıymetın o 7,5 u nısbetınde pey akçesı veya mılh bır bankanın temı-
a a aş a evazım ve mu ayaa şu ın e ı a ım omısyonun a ya- t kt b .b t 1 . 1• d 
ıl k na me u unu ı raz e me erı azını ır. 

p aclaV tır. Ş t 
1 1 

k h .. .. .. bed Birikmiş vergil~rıe bPleJiyeye aid tenviriye, tanzifiye ve tellaliye 
- ar name er parasız o ara er gun sozu geçen şu en . 1 . kıf . 1 bed li d ·ı .. 

alı b T resım erı ve va ıc.ıres sa ış e n en tenzı edılır. 20 senelik taviz 
naVı ır. İ t klil . k .

1 
. . ta . ed'l .. ~ bedeli müşterive aiddir. 

- s e erın e sı tme ıçın yın ı en gun ve saatte ;o 7,5 • · . . • . 
.. 

1 
il b' l"kt k d d k . ,. lm 

1 
. ~004 n.umaralı ıcra ve ıflas kanununun 126 ıncı maddesınin 4 üncü 

guvenme para ar e ır ı e yu ar a a ı geçen omısyona 6 e e erı f b . k 1 .. . . . 
·ı· 

1 6819 
ıkrasınca, u gayrımen u uzerınde ıpotekli alacaklılar ile diğer alıi.ka-

1 an ° unur. • • d · "f k h kk h"bl · · b hak! ••• aranın ve ırtı a a ı sa ı erının u arını ·ve hususile faiz ve 

I - Şartname ve nümunesi mucibince satın alınacak 18000 kil<> baş 
ipi kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konmustur. 

II - Muhammen bedeli beher kilosu 60 kuruş hesabile 10800 lira ve 
muvakkat teminatı 810 liradır. • 

III - Eksiltme 26/IX/938 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 
10,30 da Kabataşta Levazım ve mubayaa! şubesindeki Alım komisyonun
da yapılacaktır. 

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

V- Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile% 7,5 güvenme pa
rası makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek olan kapalı 
şarflarıru eksiltme günü en geç saat 10 a kadar yukarda adı geçen ko
misyon başkanlığına makbuz mukabi.J.i.-ı.de verilmesi lazımdır. ·6307• 

• •• 

-masrafa dair olan iddialarını, bu ilanın neşri tarihinden itibaren 20 gün 
içinde evrakı müsbitelerile bildirmeleri icab eder. Aksi halde hakları ta
pu sicilile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşmasından hariç kala
cakları ve daha fazla malumat almak istiyenlerin 2/10/938 tarihinden 
itibaren herkesin görebilmesi için açık bulundurulacak olan arttırma 
şartnamesile 38/1086 numaralı dosyasına müracaatları ilan olunur 

(6803) 

Konya. Valiliğinden: 
Hususi Muhasebe bütçesile idare edilmekte olan daire ve müess~

lerin bir yıllık ihtiyacı olarak tesbit edilen c881h lira muhammen be

delli ·267• ton sömikok maden kömürü kapalı zarf usulile eksiltm!;r~ 

konulmuştur. 

Cinsi Miktarı Muhammen Be. Muv •kklt T Eks itmenin 
Beheri tutarı te,,;i ıatı • şekli saati 1- İhale 6/10/938 Perşembe günü saat on beşte Vilayet Daimi En-

L. K. S. L. f.:r. L. K. cümeni Odasında yapılacaktır. 
~~~~-'-...;..~~~~~-\ 

Kuru ot 25.0oo kilo -.2.rn 515.
Kırmızı çizgili 90.000 metre-.9.2~ 8325 

kanaviçe 

40.88 
624.38 

Açık eks. 
kapalı zarf 

15.15 
16 

1 - Şartnamesi mucibince satın ahnacak 25.0000 kilo kuru ot açık 
eksiltmiye, şartname ve nümunesi mucibince alınacak 90.000 metr'!! 
kırmızı çizgili kanaviçe kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2- Muvakkat temiruıt c66h liradır. 

3- Teklıf mektublan 6/10/938 günü saat on dörde kadar Vilayet 

Daimi Encümenine verilmiş bulunacaktır. 

4- Talib olanlar şartnameyi bedelsiz olarak Hususi Muhasebe dai

resinden alabileceklerdir 

Saadetime göz dikseydin! 
II - Muhammen bcdellerile muvakkat teminatları hizalarında gös

terilmiştir. 

III - Eksiltme 3/X/938 tarihine rastlıyan pazartesi günü hizala
rında yazılı saatlerde Kabataşta levazım ve mubayaa! şubesindeki alım 
komisyonunda yapılacaktır. 

5 - Talib olanların kanuni ikametgahı bulunması ve hüviyet vara

kasile Ticaret Odasında kayıtlı bulunduklarına dair vesikayı hamil bu

lunmaları şarttır. 

(4 Uncü sahifeden devam) 
radı, yastığının altında tabanca -
sını aldı, öteki eline de bir han
çer geçirdi. Karyolasından atladı. 
Ayaklarının ucuna basa b3sa SO· 

faya çıktı, bitişik odaya, ses ge
len yazı odasına yaklaştı. Kulağı
nı kapıya dayadı.. dinledi. İçer
den hakikaten bir erkek sesi ge
liyor, şöyle söyleniyordu: 

- San açmazsan ben zorla a
çar.ım. Önünde diz çöktüktr.n son
ra meramıma ermeden şuradan 

şuraya gitmem ... 
Şakir kapının tokmağını bir 

ham~de açtı, kırklık deliikanlı 

duyduklarından bir pire kadar çe
vikleşmişli. Bir hamlede elektri
ği yaktı, odanın bir köşesinde si
nen bir adama tabancasın ı çe -
virip haykırdı: 

- Kıpırdama yakarım .. 
Yabancı bulunduğu yerde kal

mıştı.. Ellerini kaldırdı, yalvardı: 
- Kurbanın olayım ağabey .. 

Beyoğlu üçüncü sulh hukuk mah-

canıma kıyma, daha bir şeye eı 

sürmedim. 
Şakir Yutmaz bunun hırsız ol

duğunu anlayınca yüreği ferahla
dı.. içi sevinçle doldu. Hırsıza yu
muşak bir sesle söylendi: 

- Ulan başka girecek ev bula
madın mı? 

- Ne yapayım ağabeyciğim .. Ö-
nüme burası geldi, daldım. 

- Demin ne söyleniyord.un ... 
Hırsrn başını ik. tarafa salladı: 
- Şu Allahın belası dolabın ka-

pağını bir türlü açamadım. Ö
nünde yarım saat uğraştım . Ben 
sinirlli bir adamım .. Kendi ken
dime söylenirim de ... Şakir Yut
maz hırsızı peşine taktı, sokak 
kapısına kadar getirdi, eline bir 
beş liralık sıkıstırdı sokağı salı

verirken kulağına fısıldadı: 
- Eğer banJ değıl de saadeti

mi çalmağa geleydin başna gele
cekleri görürdün. 

MUZAFFER ULAŞ 

IV- Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alım\
bileceği gibi kanaviçe nüınunesi C.e görülebilir. 

V - Açık eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin '1a 7,5 güvenme 
paralarile birlikte eksıltme için tayin edilen gün ve saatte komisyon:ı 

gelmeleri, ve kapalı zarf eksiltmesine iştirak etmek istiyenlerin de 
mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile %7,5 güvenme para5ı 
makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek olan kapalı 
zarfları eksiltme günü en geç saat 15,30 a kadar adı geçen alım komis-
yonuna makbuz mukabilinde vermeleri Jazımdır. •6579• 

••• 
I- Şartname, resim ve nümuneleri mucibince satın alınacak 250 

adet dişli iskarata bıçağı ile 1000 adet P. M. 63.14 zincir kenedi açık 
eksiltmiye konmuştur. 

6- 2490 sayılı kanun hükümlerine ve bilhassa 32 inci maddesine 

uygun olmıyan mektubların sahibleri eksiltmiye iştirak ettirilemive-

ceklerdir. c6606• 

T. H. K. Satı alma Kemİs) orunc!an : 
939 senesı yılbaşı piyangosu için 150,000 el planı ve 10,000 afiş bas

tırılacak ve 26/9/938 pazartesi günü münakasa yapılacağından açık ek
siltmeye istekli olanların şartnamesini görmek üzere piyango direk -
törlüğüne müracaatları. ,5705, 

Zührevi ve cild hastalıkları 

Or. Hayrı Ömer 
Öğleden sonra Beyoğlu Ağacami 

karşısında No. 33 Telefon 4135d 

Sultanahmed üçüncü sulh hukuk 

mahkemesinden: 

Davacı İstanbul telefon direk • 

törlüğü vekili avukat Emin Raif ta-

rafından Beyoğlu İstiklal caddesi 

II- Muhammen bedeli Dişli iskarata bıçağının beheri 3 lira ve zin
cir kenedinin beheri 20 kuruş hesabile heyeti umumiyesi 950 lira ve 
muvakkat teminatı 71,25 liradır. 

III Ek ·ıt 27/IX/938 ih' .. .. . INo. 398 Kolivos Polivios aleyhıne a-- sı me tar ıne rastlıyan salı gunu saat 11 de Sultanahmed Üçlıncü sulh hukuk . 
Kabataşta Levaztm ve Mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapı- mahkemesinden: çılan 14 lira 40 kuruş alacak dava -
1 kt J sının yapılmakta olan muhakeme • 
aca ır. .. .. .. İstanbul telefon direktörlüğü ve- . 

IV- Şartnameler her gun sozu geçen şubeden alınabileceg-i gı'bi re- kil" vuk t E . Ra"f t fınd sınde müddeialeyhın ikametgahının . .. .. .. . . · ı a a mın ı ara an 
sım ve numuneler de gorulebilır. G 1 1 Se kak N 19 d F _ meçhul olmasına binaen ilanen teb-

V İ klil · k ·ı . . a a a rçe so o. a ur 
- ste . erı~ e. sı tme ıçın tayin edilen gün ve saatte % 7.5 gü- tuni İlya aleyhine açılan 25 lira a- ligat icrasına ve muhakemenin 18/ 

venme paralarile bırlikte yukarıda· adı geçen komısyona gelmeleri ilan 1 k d 1 kt ı 101938 · · ·· . .. -
1 6295 

aca avasının yapı ma a o an tıırihıne musadif salı gunu 
0 unur. • • h k · d ··dd · 1 h' · 1 

-------------- mu a ı;mesın e mu eıa ey ın ~- saat 14 de talikin• kerar verilmış 
Sultanahmed üçüncü sulh hukuki Sultanahmed üçüneü sulh hukuk kametgiihının meçhul olmasına bı-1 ld - d kt" k. - . • . o ugun an yevm ve va ı mez ur· 

mahkemesinden: t o kimliğinden· naen ılanen yapılan teblıgata rağ - . . • 
kemesinden: . , . · h k ·· - 1 21191938 da bızzat veya bilvekiile mahkemc-

i';,vacı "starbul telefon aırek - Davacı Istanbul telefon direk - men mu a eme gunu o an ·- . 
Mahkemen.: 938/~15 sa'1h dos-

1 
.. 

1 
.. ğ.. k·ı· k t E ·n Raif t•· 1..•.. kil' A k tarihinde mahkemeye gelinmemiş ye gelmedigı takdırde gıyaben mıı· 

1 d Ab k or u u ve ı ı avu a mı or ugu ve ı vu at Emin Raif ı 
ya~ile Beyoğ un a anoz so a - E G E f d B ğl y . k kk ld tarafınd B _1 y k ve vekıl dahi gönderilmemış oldu- hakemeye devam ve karar verile 
g-ında bakkal Esad Kazım tarafın- tara ın an eyo u u se a ırıml an eyog u azıcı so ak _ _dd . 1 h b . ik 

TJ'yatr"'• SU d N 516 d S k. M' Tramva h N 16/18 d' T b gundan mu eıa ey e erayı ıst - ceg-i ilanen teblıg" olunur (10428) 
d B ğl d T ı b nda Kilid ~ . ca . o. a er ıs ınasyan a- Y an o. e am u- . · 

an eyo un a ara aşı 1 . . . . . . tap muhakemeye gelmesıne ve gel- :--------------
sokağında 4 No. da oturan Eleni va- Nıır~ Genç lleyhıne açılan 44 !ıra altmış kuruş rını aleyhıne açılan 41 lira 11 kuruş k 1 . t"kt t k. '•••••ıaı••••••••• 

alacak davasının yapılmakta olan alacak davasının vapılmakta olan 1 meyecded 
1
° ursağ 15 hı ap an çe.hıtn - , Paris ve Londranın en büyük 

risi Anjel aleyhine açılan 50 lira a- ve · mış a o unaca ı ususunun ı an 
lacak davasının duruşmasında da_ muhakemesinde müddeialeyhin ika- muhakemesinde müddeialeyhin i - 'suretile muameleli gıyap kararının ı moda müesseselerinden çıkmış 
vacı müddeasını şahidle isbat e _ Arkadaşları ımetgahının meçhul olmasına bina- kametgiıhının meçhul olmasına bi- tebliğine ve muhakemenin 19110/ patronlar üzerine biçilmiş ba -
deceğini ı.öyliycrek gıyap kararı 24 Eylul Cumartesi akşamı 1en ilanen tebligat icrasına ve mu- naen ilanen tebligat icrasına ve mu- 938 tarihine müsadif çarşamba gü- ' yanlara mahsus MUŞAMBALA-
tebliğini istemiş olduğundan ve Şehremini İnşirah bahçesinde hakemenin 18/10/938 tarihine mü- hagemenin 18/10/938 tarihine mü- nü saat 14 de talikine mahkemece RIN zengin çeşidleri her yerden 
bundan bahisle hakkınızda mua - SÜNNET DÜGÜNÜ sarif salı günü saat 14 de talikine sadif salı günü saat 14 de talikine karar verilmiş olduğundan tarihi müsaid şeraitle ve ucuz fiatlar-

1 1. k ·1· t b · ld - d I la BAKER mağazalarında sabi-me e ı gıyap ar arının ı anen e - Büyük program sabaha kadar karar verilmış o ugun an yevm ve karar verilmiş olduğundan yevm ve. ilandan itibaren 5 gün zarfında iti-
liğine karar verilerek mu hak ·me vakti mezklırda bizzat veya bil ve- vakti mezkurda bizzat veya bilveJraz edilmediği yevm ve vakti mez- maktadır. 

· ·· b ak · ı Hususi çeşidlerimiz yalnız ma-
l 7 /10/938 pazartesi gunµ saat 15 elyabınızda davaya akılarak karar kale mahkemeye gelinmediği t - kale mahkemeye gelinmediği tak - klırda bizzat veya_bilvekale mah -

1 
ğazamızın dahilinde teşhir edil-

talik kılınmış ~lmakla ışbu. g?·aplve~ıleceği gı~ap kararı makan•ın dirde gıyabe~ mu~_ake.meye devam dirde gıyabe~ mu~a.k~meye devam kemeye _gelınmedıgı takd_ırde ~ı~~- 1 miştir. 
kararına beş gun zarfında ıtH qzla kaım olmak uzere ilan olunı.r ve karar \"erılecegı ılanen teblığ o- ve karar verileceğı ılanen tebliğ o-ıben huku.'.'1 ve karar verıl~eğı ıla- Desenlerin hakkı mahfuzdur. 
gelmeniz gelmediğiniz takdird~ gı- (104271 Iunur. (10428) \lunur. (1043QI nen teblıg olunur (lv4J0) liı•••••••••••ı•ıi 



8 S O N T E L G R AF - 24 EYI.tl'L 1938 

ODE O N 
Yeni· çı kan p laklar 
BAYAN IFAKAT 

2...,.0239 N Hicaz neva gazel - Ey taze kadın 
1 o; Rast Şarkı - Kaşlarına gözlerine 

BAYAN KÜÇÜK MELAHAT 

270240N , Kuyuları var derince 
O. Llz şarkm - Paraşütle ineyim. 

NEVŞEHiRLİ ŞERİF ÇOPUR 

270233N , Halk şarkısı - Derya kenarına yayılan ceylan 
O. Halk şarkısı - Genç idım ahbablar 

BAY AN MÜNEVVER 
• 

270235N , Bu dağlar meşe dağlar 
Q. Karciar' şarkı - Kalk gidelim dağlara 
ODEON SAZ HEY'ETI 

270238N 
, Z~ybek havası . Kanun, Keman, Klarinet, Cünbüş 

O. Sırto ... .. • • • 

30 senedenberi emsalsiz bir gayretle çalışarak yapmış olduğu 
erin tecrübelerinin neticesi olarak bugün fennin en mütekamil 
!aklarını imlaya muvaffak olan ODEON pliık şirketinin alaturka 
kısmınWı okuyan güzide san'atkiirlarımızdan bazılarının isimler i: 
Bayan Safiye Bay Münir Nureddin 

• Vedia Rıza • H. Fahri 

• 
• 
• 

Baıniyen Yiiceses 
İfakat 
Küçük Melahat 

• Kemal Gürses 
• Malatyalı Fahri 
• Relik Başaran 

Çorlu Valillölnden: 
10/10/ 938 pazartesi günü saat 10 da vilAyet makamında i halesi 

fualesi yapılmak üzere 46603.48 lira keşif bedelli Çorum - Sungurlu yo
lunun 5+375--16+ 619 uncu kilometreleri arasında 6224 metre 
p enin esaslı tamirat işi kapalı zarf usulile eksiltmıye konulmuştur. Ke
şif, şartname, mukavele projesi ve buna miiteferri diğer evrak Çorum 
nafıasında görülebilir. Muvakkat teminat 3495.26 liradır. İsteklilerin 
t ekdlif mektubu ticaret odası vesikası, ve vilayetten alacakları eh -

liyetnameyi arttırma ve eksiltme kanununa tevfikan 10/10/938 pazar
tesi günü saat dokuza kadar vilayet makamında toplanacak komisyona 
vermeleri lazımdır. ·6785) 

\ 

Üçüncü icra memurluğundan: 

-.. Bir alacağın temini için haciz edi-

~ !ip paraya çevrilmeye karar verilen 

Fikir biraz cür'etkarane görülebilir... ıokantacılığa aid mobilyo ve eŞi'a-
fal(at neticeleri şayanı hayrettir. !ar 28/9/38 günü saat dokuzda Sul-

F EM 
tanhamaını meydanında 21 numa-

1• L ve BAGI kadın olmanın yegane mah J zurunu un.utturur. radaki kebabcı dükkanı içinde bi -

F E M 
• L ve BAGI ıcad edilince,, kadın inanılını- rinci açık arttırma suretile satıla-
1 / yacak derecede büyük bir serbestiye ve 

emsalsiz bir rahata kavuştu. 

F E M 
• L ve BAGI her ay tekerrür eden müşkül 
1 ve üzücü günlerde kadını bütün düşün-

1 ce ve eziyetlerden kurtardı. Hayatını ve 
a>le saadetini sigorta etti. 

F EM i L, 

Birinci aın:f dahiliye 

mütehassısı 

Muayenehane: Beyoğlu Par 

ÖKSÜRÜK ŞURUBU 
''Sirop Pectoraı;, 

Eski ve ~eni bütün öksürükleri geçirir, balgam söktürür, bronşları 
temizler, nezle ve gripten korur, göğüsleri zayıf olanlara bilhassa 

şayanı tavsiyedir. 

,,, .... 
Sabah, öğle ve akşam 

Her yemekten sonra dişleri niçin 
temizlemek ıazımdır ? 

Çünkü 
• 

unutmayınız ki · 
Bakımsızlıktan çürüyen dişlerin 

difteri, bademcik, kızamık, enflo -
neza, ve hatta zatürreeye yol açtık
ları, iltihab yapan diş etlerile kök
lerinde mide humması, apandisit, 
nevresteni, sıtma ve romatizma yap
tığı fennen anlaşılmıştır. Temiz a
ğız, ve sağlam dişler umumi vücud 
sağlığının en birinci şartı olmuş -
muştur. Binaenaleh dişlerinizi her 
tur. Binaenaleyh dışlerinizi her 

kal 3 defa - (Radyolin) diş macu -
nile fırçalıyarak sıhhatinizi garanti 
edebilirsiniz ve etmelisiniz. Bu su· 
retle mikrobları imha ederek dişle

rinizi korumuş olursunuz. 

Bütün tehlikelere karşı sıhhatinizi 
korur. Sabah. öğJe ve akşam her 

yemekten sonra dişlerinizifırçalavınıı 
~ 

!Devlet Demiryolları ve Llma~l~ rı . 1 
ltletme U. idaresi llinlart 

DEVLET DEMİRYOLLARI BEŞİNCİ İŞLETME Mi)Di)RL{;üNOı;.~: 
1 - Kapalı zarf usulile eksiltmeye konulan kilometre 440-455 ar;~ 

sındaki 9000 m3 balast; gün ve saatinde talih zuhur etmemesinden 24 

No. lu kanunun 40 ıncı maddesine tevfikan eksiltme pazarlıkla yapıl~· 
caktır. Muhammen bedeli 9900 liradır. 

2 - Eksiltme 15/10/1938 cumartesi günü saat 10 da Malatya işletıııe 
binasında yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat 742 lira 50 kuruştur. . e 
4 - Bu işe girmek istiyenlerin kanunun 4 üncü maddesi mucibı!l\ 

işe girmeğe manii kanuni bulunmadığına, kanunun tayin ettiği vesa~ 
ve muvakkat teminat makbuz veya banka mektubile gün ve saatill e 
komisyon reisliğine müracaatları. 

5 - Bu işe aid şartname ve mukavele projesi Malatya, Ank8~~ 
Haydarpaşa işletme kalemlerinde, Diyarbakır, Elazığ jstasyonJarııı 
isteklilere bedelsiz verilmektedir. (2738) ... ' 

i L, 

ve BAGI en ince elbise ve en dar banyo 
mayoları altında sezilmez, kullanan ka
dın bile mevcudiyetini kat'iyyen far -
ketmez. 

ve BAC I mikroblu bezlerin ve pamuk 
tamponların kadınların bütün hayatla
rına mal olan rahim ve tenasüli ıztırab
larını ortadan kaldırır. 

makka,pı, tramvay durağı. İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ 

..Jfmambmumlmsiaiaitım·:mlm61ııidiainmsioinra~~~~'!'.~~~~~~~~~~Be~y~o~ğ~lu~İs~ta~n~b~u~l~~~~~~~~~ .. r:1* 
Muhammen bedeli 21950 lira olan 1000 adet deri palto 11/10/19:, 

salı günü saat 15 de kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasııı 
sa tın alınacaktır. 

F EM i L, 

F EM i L, 

ve BAGI kanı emici ve muhafaza edici 
beyaz. ve kırmızı hususi iki cins pamuk
tan . kımya barikalarile mikrobsuz bir 
şekılde yapılmıştır. 

v.e BAGI bayanların (aylık temizlikle
rmde) en birinci yardımcısıdır. Sıhhati
ru seven her kadın, 

VE BAGI 

lstanbul Üçüncü icra 

Memurluğundan : 
Evvelce Erenköyünde Caddebostanında Bağdad c•ddesinde cami 

'kar~ısında 286 No. lu evde oturmakta iken Şimdi nerede oturduğu meç
nul olan Bay Asıma: 

Emniyet Sandığının sizin ile Şefik ve Mahir ve Fadıl zimmetinde 

gayrı menkul ipotek bedelinden mütebaki memuriyetimizden alınan 

22/4/936 tarihli ve 934/2958 No. lu rehnin yetmemesi vesikasına müs

teniden alacağı olan · hin yirmi li ra yirmi sekız• kuruş ile 17/12/935 

tarihinden itibaren senevi 5l 9 faiz % 3 komisyon, faiz ve komisyon ve 

masarifin mecmuu üzerinden % 2,5 muamele vergisi ve masarifi icra
iye ve saire ile tahsili hakkında 937/3771 No. Jı dosya ile ve haciz yolile 

yaptıgı takib üzerine adresinize gönderilen ödeme emri ikametgiıhınızın 

rıcçhul olmasından dolayı bila tebliğ iade edilmiştir. Bu sebebe bina

m icra hakimliğince mezkur ödeme emrinin ilanen tebliğine 

karar verilmıştir. Binaenaleyh yukarıda yazılı borç ve masrafları 30 

gün içınde ödemeniz ve borcun tamamına veya bir kısmına ve yahud 

alacaklıııın takıbat icras ı hakkında bir itirazınız varsa bu müddet için

de ;ifahen veya yazı ile bildirmeniz, borcun bir kısmına ;tiraz ettığiniz 

halde o kısmın cihet ve miktarını açıkça göstermeniz lazımdır. Aksi ı 

takdirde itiraz edilmemiş sayılacağı, borcu tediye veya itiraz etmedi

ğinız takdirde yine bu müddet içinde mal beyanında bulunmanız, mal \ 

beyanında bulunmazsanız hepsi ile tazyik edilerek ayrıca cezalandı

rılacağınız ve hakikate muhalif beyanda bulunursanız kezalik hapisle 

cezalandırılacağınız borç ödenmez ve itiraz olunmazsa cebri icraya de

vam olunacağı ödeme emri ve vesika sureti tebliğ makamında ilan olu- ı 

nur. •6793• 

T.C. ZiRAAT BANKASI~ 

Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye verecek 
Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasanuf he,ablarında en az 50 lirası bulunanla ra •enede 

4 defa çekileoek lı;ur'a ile aşağıdaki plana göre ikramiye ıla~ııılacak tır: 

4 Al.ed 1,0t>J Lira lı k 4,COJ Lira 
4 » SG L> ı> 2,000 )) 

4 ,, 250 J) 1,000 » 
40 )) 10\l )) 4,000 D 

100 )) 50 )) 5,000 )) 

120 )) 40 1) 4,800 )) 

160 )) 20 J) 3,200 
" DİKKAT: Hesablarındaki paralar bir srıne için de 50 liradan aşağı düşmiyenlere 

takdirde o/u 20 •azlasile verilecektir. 
Kur'alar •enede 4 defa, l Eylfıl, 1 Birincikanun, 1 Mart ve 1 Haziran tarihlerinde Çt'kilecektlr. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1646,25 liralık muvakkat teminat ııe J<a; 
nunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14 de ]<ada 
komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. . r 
Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden, Hayda 

paşada tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılacaktır. (6747) 

~-----------------------------------_.,,.. 
Anadoluhisar idman Yurdundan: 
18 eylfıl 938 pazar günü yapılan alelade kongrede ekseriyet ııas•: 

olmadığından 1 teşrinievvPl 1938 tarihine müsadif cumartesi günü 55~. 
iki buçukta Yurt Merkezinde tekrar toplanacaktır. Sayın azanın ıeşr• 
leri rica olunur. ·--------

. . .. , '" . - . •. r ('i_.....; 

Türk Hava Kurumu 
25. ci Tertip 

Büyük Piyangosu 
6. cı keşide 11 • Birinciteşr in • 938 d3 Ji '
Büyük ikramiye 200.000 lirajı r. 
Bundan başka: 40.000, 25.000, 
20.000, 15.000, 10.000 Lira-
lık ikramiyelerle ( 50.000 ve 
10.000 ) liralık iki adet 
kafat vardır. 

D i KKAT: 

•• mu-

Bilet a lan herkes 7. Birinci Teşrin . 938 
günü akşamına kadar biletini değiştir ınİŞ 
bulunmalıdır . . . 

Sahip ve neşriyatı idare eden Başmuharrırl 

ETEM İZZET BENİCE 

BASILDJ{;J YEJl; SON TELGl:l.AI' MA TIJA.'-°'' 


