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VAZiYET VAHiM OLMAKLA BERABER 
GORULMUYOR 

... 
UNKU KADAR TEHLiKELI 

10 günlük mühletten 
• • 
ıcın son , 

istifade 
gayretler 

edilerek sulhu 
sarf olunuyor 

kurtarmak 

Alman muhtırasını kabul etmezse Çekoslovakya'nın hiç müza 
heret görmiyeceğinin Prag'a 

Fıranso~ n azo ırD aıro 
iyice anla ılmasına calışılıyor 

IL©ndıraya güdüy©ır 
Daladye ile Bone 
Bugün tayyare ile 
Londraya 
Gidiyorlar 
Müzakerelere bu 
gece başlanacak 

L ondra, 25 (Hususi) - Va
ziyet vahim olmakla bera· 
ber diinkü kadar tehlikeli 

değildir. Harbin önünü alınalı 
llıümkün gibi görünmektedir. 

Roma siyasi mahafiline göre 
Vazıyet çok ciddi olmakla berabtr 
Ünıidsiz değildir. 

Parise gelince; vaziyet fazla Ü· 

llı ı de imkan bırakmamaktadır. 

LONDRADAKİ İÇTİiv1ALAR 

L ondra, 2~ (Hususi) - Al· 
manyadan avdet eden B~· 
vekil Çemberlayn Maliye, 

l>ahı!iye, Milli Müdafaa, Harldye 
~azırları ve Hariciye mii§avir ve 
daimi müsteşarile uzun uzadıya 
kiirüşmüş, Hltlerle yaptığı müll· · ' · · 

lıa~ neticesini anlatmıştır. \Alman orıluru Nürenberg konıresini müteakip Bltlerla önünde mua ananı. bir ıeçld resmi yapıyor. 

~~~~ı:zb~b~n;~~;~::;!t~ A k A h ı ki h 
ıı:ti~.::'!:k~~v:~::ru~a:~. s erı azır ı ara er 
&iinkü ahvali hakkında icabeden 
!tararlar verilecektir. 

(Devamı 6 mcı sahifede) tarafta hız verildi 
~Yeni tefrikamız' 
1 

Gökyüzünde Aşk Fransada grevler sona eriyor ve 
milli birlik teessüs ediyor 

Yarışları Leh ve Macar gençleri 
YAZAN: 

lskender P11hreddln 

- Bulutların arasın-
da bir düğün .. 
- Tayyarede ölen 
nikah memuru 1 

1 ,. 

1 

- Aşk var mı, : 
y(i)k mu? 1 

• ... ..,,_,. 

~~ ...... 
- Gökte çıldıran : ~~~--.;;;s~~-. 

pil0tl I· . 
Bu heyecanh ro· · ... 
manı çok yakın- I ::.: 
da Son Telgrafda 
okuyacaksınız 

. . 
• 

1 

'lı'.eni harblerde mühim bir rol oynıyacak olan sos sistem 

akın akın gönüllü 

'" 

gazılaralc Çek 
hududuna 
koşuyorlar 

L ondra, 25 (Hususi) - Çe
koslovakya hükumeti, Al· 
manyadan sonra Lehistan 

ve :Macaristan hududlarını da ka
pamıştır. Çekoslovakya ile civar 
memleketler arasında her türlü 
muv as la ve muhabe r kesilmış

tir. 
Çeke, 'ovakva büyü'< bir sür'at

le umur seferberliğir tamam
lamıya ve ordusunu b\;tun cephe· 
lerde knf§ı koyabilecek bir hale 
getırmcge çalışmaktadır. Dığer ta
raftan Almanyanın yaptığı mua:r 

bir tank (De\ amı 6 ıncı •alıifed~., 

Prag, devi etler 1 e 
istişare ediyor 

Alman muhtırasına verilecek ce
vab bu istişareden alınacak netice

ye göre hazırlanacak 

Totaliter devletler Çekoslo
vakya'yı taksim için ara
larında bir p_lan yapmışlar! 

Hitler niçin 10 günlük mühlet vermiş ? 

Çek polisleri hududdan gelip giden
leri sıkı muayeneden geçiriyor 

Hatay' da 
Umumi 
Af 

• • 
At ürktü 

P aris, 25 (Hususi) - HiUe
rin verdiği muhtırada on 
günlük mühleti Çember • 

layn'in talebi üzerine İngiltereye 
bir cemile olarak kabul eylediği 
söylenmektedir. Arada böyle bir 
vakit bırakılmasından yegane 
maksad, hayati bir me~ele olan 
vaziyet hakkında iyice düşünüle
bilınesi için Prağa kafi derecede 
zaman kalması içindir. 

Maamafih diğer bazı mahalli, 
HiOerin Çekoslovakya işinde bir· 

likte hareket edeceği Lehistan ve 
Macaristanın askeri hazırlıklarını 

ikmal edebilmeleri için kendileri· 
ne zaman bırakmak istediğinden 
dolayı bu mühleti verdiğini iddia 
eylemektedir. 

. 

PRAÖ TETKİKAT Y APYOR 
Londra, 25 (Hususi) - Alman 

muhtuasına muttali olan Prağ 

hükıimeti, muhtırayı ve vaziyeti 
inceden inceye tetkik etmektedir. 
Teraşşuh eden haberlere göre ka· 
bine Cumhurreisi Benesin teklifi 
üzerine son kararını v~rmeden ön
ce Faris ve Moskovanın vaziyet 
hakkındaki sarih ve en kat'i mü
talealarını bir kere daha almıya 
ve ondan sonra yeniden yapıla • 
cak bir toplantıda nihai mukarre

ratı ittihaz ey !emeğe karar ver
miştir. Fakat Moskovanın Çekos
lovakya ile arasındaki muahede 
icabı olarak ancak Fransanın Çe· 
koslovakyaya filen müzah~ret 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Araba parçalandı 
1 

Çemlııerbıyn Godesberı(de HitleJ'le Abum orduları 
(Yazuı altıncı ıahifemıizdo) Keylekr ,,.. da eedhm 

B:>şkumandaı 



Yeni ·bir mesele 

ukavvalı iskarpinler 
ne olacak? 

Esnaf, ellerinde mevcud 
kendilerine bir mühlet 

malların satılması • • 
ıçın 

verilmesini istiyor 

Ayakkabtcllar cemiyeti, esnafın bu müta•easJnın aleyhin· 
dedir. Cerrıiyet halkın izrar edilmesini doğru görmüyor 

e muka~vah iskarpin satmanın al~yhinde bulunuyor 

az.ırl.ksız satış kanununun 
tatl:.:kına başlanacağı gü -
nün yaklaştığı şu son za -

ır:ın' rda ayakkabıcılar cemiye -
t.lc l.:ızır kacl:ın ve erkek ayakka
bı,-ı satanlar, yani kavaf esnafı 

ar~ -ında ufak bir ihtilaf hıtSıl ol
muştur. Bu ihtilaf şundan ibaret
tir: 
Ayakkabıcılar cemiyeti pazarlık

sız satı§ kanununun tatbikı hu -
susunda izahatta bulunmak üze
re bir müddet evvel tekmil kun
duracıları ve kavaf esnafını cemi
yete davet ederek, cemiyet salo -

nunda toplananlara icabeden izah-ı 
!arı yapmıştır. 

Bu iba.lılar meyanında, ayakka
bıların kalitesini tayin maksadile 
konacak etiketlere - eğer bir kıs- 1 
mı mukavvadan imal olunmuş isc
•mukavvalıdır• diye yazılması la
zım geldiği de anlatılmıştır. Ve .. 
kavaflar bu noktaya itiraz etmiş
lerdir. 

Bu husw;ta meselenin mahiyeti
ni daha esaslı surette :iğrenmek 

için önce cemiyetle sonra da ka
vaf esnafile görüştük. Her iki ta
rafın fikirlerini de aynen yazı -
yoruz; cemiyet ikinci reisi Meh
mcd Ali bize bu mesele hakkında 
şunları söyledi: 

- Esnaf, mukavvalı ayakka -
bıların üzerine konacak etiket -
!ere mukavvalıdır diye yazılma 
sına itiraz etınlştir. Fakat bu biz
ce ekseriyet değildir. Ancak yüz
de 20 dir. 

le~mekted,r. Kanaatir ızce a
yakkabıları sağlamlaştırmak hu

susunda alınacak en ehem -
miyetli tedbir deri ve kösele 
işinı sıkı bir kontrola tabı tutmak
tır. Deri \'e kösele s.ığlnmlaşma

dan ayakkabının sağ mlaşaca -
ğına kani değiliz .. Sen L ebagat u
su•ü menedilınelidir. 

Mehmed Ali, buııdan soııra. ce
mıydin ve kooperatifin fa&liyeti 
hakkında şu izahatı \'Crd.: 

•- Ayakkabıcılar cemıyetı çok 
eski bir müessese oldu('u halde, 
halen elımizde bir kuvve. mücy
yıınedız bulunmadığı ve maalesef 
esnafıffilZ ckseriyetinın cemıyete 

kar .. ı lakayd bulunması dolayısile, 

10 binı aşan esnafımıza karşılık 

cemiyetimizin azası 300 ü geçmez. 
Digerleri, hiçbir teşckkılle tabı ol

maksızın kendi keyıflerine 1-11re
ket eden kimselerdir. Kunduracı

lık çok ince, ve meharete muhtaç 
bir san'at olduğu halde rasgele 
herkes bu işi yapar. İşinin ehli o
lup olmadığına dair kimse bir 
•ehliyet• sormaz. 

Şimdi bütün ümidimiz küçük 
san' atlar kanunundadır ... Bu ka
nun her cihetle mükemmeldir. 
Tatbika başlandığından itibaren 
bugün saymakla bitmlyecek ka -
dar çok olan pürüzlü noktalar ta

mamile halledilmiş olacaktır. Bu 
kanunun biran evvel tatbik sa
hasına girmesini bütün esnafımız 
namına candan dileyoruz ve bek
liyoruz. 

KOOPERATİF TEŞKiLA.TIMIZA 
GELİNCE 

1933 yılındanberi devamlı bir 

iaalıyetle çalı~maktadır. 200 or

tağı vardır. Ortak adedi zamanla 

artnıştır ve bundan sonra da ayni 
şekilde artacakt.r Çünkü koopera
tifte sermayedar bu.unanlar çok 
memnundurlar. Halen sermaye -
ıruz 10,000 liradır Daha geniş mik
yasta faaliyette bulunmak iste -
diğ miz halde sermayert' zin mah
c!alıyeti bu isteğimize mani olu
yor Çünkü san'atlara yardım mak
sadile yeni tesis ~Len bir ban
ka tarafından bu türlü koopeı a -
tiflt-re yaroım edileceğını iş<ttik. 

Bu bütün küçük esnctf teşekkül -
len cin çok hayırlı bır teşebbüs 
u'.ıc ıktır. 

Kooperatifimizin faaliyetini ge
nişlet .. ek hususunı.la!<i fikirleri -
mız reyanırırla perakende satış 
ıçın muhtelif mağazalar açarak 
halka doğrudan doğruya ıyi ka -
liteli, sağlam mal satmak tasavvu
ru da vard-r 

Kooperatifin e\'elki sene yaptı
ğı faaliyet ncticesındeki hesabla -
ra nazaran ciro yekünu 330 bin 
lira idi; bu geçen sene 430 bin li
ra oldu. 

•Küçük san'atlar kanunu• nun 
tatbikına başlandıktan sonra işe 

başlamak üzere bir •kunduracılar 
kursu• açmağı tasavvur ediyoruz. 
Bunun üzerinde şimdiden tedkik
ler yapmaktayız. 

Cemiyetimizin auı adedi 300 ü 
geçmemekle beraber, her ay, yar
dım faslımızdan, çalışamıyan düş

künlere, ihtiyarlara 50 - 60 lira da
ğıtıyoruz. Cemiyetler umumi has
tanesinden istifade ettiğimiz gibi 
ayrıca bir de hususi doktorumuz 
vardır ... 

Sözü şu cümle ile hulasa etmek 
isterim· 

Esnafımızın yükselmesi, cemi -
yetin ve kooperatifin takviyesile 
kabildır. 

Esasen mukavvalı ayakkabı yap
mak ve satmak istemekte ve bun
da ısrar etmekle mana yoktur. 
Çünkü rnukavvalı ile mukavvasız 
arasında, maliyet fiatı itibarile 50, 
azami 75 kuruş fark vardır ki bu 
kadar ehemmiyetsiz bir fark için 
kötü mal çıkarmak abestir; 3 lira 
veren müşteri 3,5 lira verir, iyi -
sini ilıı~ Bu suretle de, tedricen 
mukavvalı ayakkabılar da piya -
sadan kalkınış olur. 

• • • • • 
Pazarlıksız satış kanunu hakkırıda 

Yalnız, ayakkabıların sağlam -
Iaştırılması hususunda ehemmi -
yetle nazarı dikkate alınacak bir 
nokta vardır: Yerli deri ve köse -
le1erden sağlam ayakkabı imali
ne imkan yoktur. Çünkü deri ve 
kösele fabrikalarımızda çok kı
sa b.r zamanda, piyasaya mal çı
karılıyor. Halbuki deri ve kösele
nin uzun müddet yatması lazım
dır. Avrupada piyasaya çıkarılan 
kösdcler bir seneden fazla bir 
müddet usulü veçhıle yatırılmış, 

pişirilmiş kö.>elelerdir. Burada, ay
ni ameliye birkaç günde yapılıyor 
ve bittabi köselelerimiz ve her ne
vı derilerimiz gayet çiğ, gevşek 

ve çürüktür. Buna rağmen ayak -
kabılardaki çürüklüğün bütün 
mes'uliyeti ayakk;ıbıcılara yük -

kavaf esnafının düşünceleri: 
Balmumcular caddesi 28 nuıua

:rada kavaf Haydar Kercsted: 

- Pazarlıksız satış kanunundan 
çok memnunuz. Bu halk için de 
esnaf için de iyidır. Yalnız bizı te

laşa düşüren bir nokta var: Ayak
kabıların üzerine •mukavvalıdır• 
diye etiket koyarsak kimse almaz. 

Bu takdırde halen elimizde bu -
lunan malları ne yapacağız? .. Bu 

malların satılması ise en az 6 ay
lık bir iştir. Binaenaleyh bu iş şim-ı 
diden tedbir alııımak suretıle 6 

aya kadar ancak düzelebilir Hal
kın menfaatini düşünürken bizim 

zararımızı intaç etmemek ıçın bu 

hususta bize biraz müsaadekar 
davranılması Jazundır. 

-oNU)SEH v 

.l30GOUH 
A~K, HEYECAN ve İHTiRAS ROMANI 

r~ frika 
N . 116 

vazcın ltıken.;er F. 
&ERTELLI 

müşterinin odasına gitmeğe rnec-
burum. 

- Haydi, vazifenizı yapınız' 
- Lütfen yüzü koyun yatar mı-

Çadırcılar 181 numarada ka,·af 
Ali: 

- Çarşı ve Manmudpaşadaki 
mağazalarda bulunan her ayakka
bıda az çok mukavva vardır. Bıl
hassa ince ve zarif zenne ayak -
kabılarında. Üstüne bu suretle 
yazılırsa mallarımızı kime sata -
bilinz? Kavaf ayakkabısı mukav
vasız olmaz. Çünkü çok ucuzdur. 
Biw biraz mühlet verilse çok iyi· 
olur 

Beyazıd, Parmakkapı, Balmum. 
cular, numara 40 İbrahim Ulusoy: 

- Elimizde mevcud mallar sa
tılmadan İllitlerine •mukavvalı 

dır• dıye yazmak bunların satıl -
masıııa mani olacaktır. Mevcud 
malların satılıp bitl'lesi isp ben~e 

yapalım.. Sonra uğuştururuz 
Aytenın kolları çıplaktı. 

Masaj mütehassısı, Aytenin kol
larını keskin kokulu bir mayile 
ıslatarak u~turmağa başladı. 

- Nereli olduğunuzu sorabilir 
miyim? 

- İstanbulluyum ... 
- Türksünüz demek?!. .. 
- Evet. Neden hayret !tiniz? 
- Hayır. Hayret etmedim. Fa-

kat.sizi temin ederim ki, binlerce 
müşterim arasında ilk defa bir 
Türkkadınının viicudüne masaj 
yapıyorum. 

:,F l ·-K R·A 
Gayri mObadiHere ald mühim bir karar 

,, ... ,.., ~..,;' 
f •• •'l- ' • ~,. -,. ~· . . 
Zamanında ölen 

üç ihtiyar 
NAHID SIRRI -

Cihan harbinin .n-talatıncıı 1,.,iru, 
daha Avusturya - Macaristan inhi
ltıl etmeden Francois-Joseph sek
sen altı yaşında olarak vefat ey
lemişti. İliiuın da büyiik bir rol oy
namadığı gibi önünü almak için de 
birşcy yapmadığı büyiik harbin 
sonuna kad..'lr yaşasaydı, nıeınle ... 
kette kopan ihtilalde kim bilir ne 
olacak ve payıtahttan hir canlı ce
naze halinde ve hakir ve zelil ka
çarken ilıtimal ki yollarda ölecek
ti. Kopmasında tesir değil kopa· 
cağını fark dahi etmedii:i harbi 
umu11 inin nihayetini idrak et -
seydi de iiteki ihtiyar, be.~inci sul
tan :\Ielımed İstanbulda bir ihtilal 
koparak süprülınczdi. Fakat İs . 
tnnbula ecnebi ordularının gir .. 
melcri mukadderdi, ve o zeka ve 
iradc:rlen ınahrum Parli~~.dı, her 
noksan ve kusuruna ra"'men, isgal 
ordularının pQıyıtahta girınclc -
rine halefi gibi se•·inc~ck tinettc 
bir adam da değildi. llarh frliıket
lcrini öi{renince kendi ine niizul 
inen bü)·ük dedesi birinci Ahdül -
haınidin belki akıbetine uğranta • 
dan, zaf('rİ nihai rii} aları içinde 
gözlerini kapaması talihin ken -
disine bir inayeti oldu. Fakat ni -
hoyet bu iki hükümdarın her ik.isi 
de tahtını i~gal ettikleri mcınle
kete hizmet edememiş adamlardı. 

P<"k uzun yıllar saltanat süren 
François- J oseph'in yegane hüne
ri, sabah karanlığından itibaren 
evraka imza atmak ve Mehmed 
Reşadın dokuz yıl süren Padişah· 
lığında bütün işi, gücü gelenle -
rin yüzüne gülerek gidenleri çe
kiştirmek olmuştu. Halbuki vak -
tinde ve zamanında öldüklerine bu 
fıkranın scrlevlıasında işaret et
tiğiın ihtiyarların üçüncüsü Tho
ma.• Masaryk'in uzun yıllar esir 
yıışaıru' bir millete bütün ül -
killerini en geniş hadlerine kadar 
tahakkuk ettirmiş, başına geçtiği 
Çekoslovakya devletinin mensub 
olduğu ,rkın şeref n hflkimiye
ti için tesis edilmesinde en büyük 
rolü oynamıştı. Şiındi inkısam 

tehlikesi karşısında bulunan ve 
biisbütün parçalanıp parçalanını -
yacağı veyahud yeni hir korkunç 
iıntihandan geçip geçnıiycceği şu 
günlerde henüz bilinmiyen Çe -
koslovakya topraklarının ü tün -
den al\ına, herşey milleti için 
güzel ve enıioken, bir yıl evvel 
intikal etti. Üç ihtiyarın tckriıne 
ve tarihe en layıkı Şf'ksiz o olduğu 
gibi, tanı ~amanında ölmek hu -
sosunda en talihlisi de yine o oldn. 

bir senelJ< bir iştir. Şimdiden mu
kavvalı ayakkabı imalinin öniı

nc geçılırse b:z de bund.ın sonra 
mukavvalı ayakkai:ıı almayız, bu 
sureti~ bir seneye kadar bu iş yo
luna girmiş olur. Aksi takdirde 
edeceğimiz zarar bizi fena bir a
kıbete duçar edebilir. 

Büyük.çarşı 207 numarada Ah· 
med İlk.,,.en: · 

- Çarşıya ayakkabı almak için 
gelen bir mu§leri en fazla 250 -
275 kuruşa bir ayakkabı almak is

ter. Bu fiata verilen bir ayakka - ' 
bınııı mukavvasız ve daha iyi ka
lıtede olması nasıl mümkün olur. 
Yalnız sırf köseleden mamul ve 

(Devamı r. ıncı sahifede) 

- Hayır. Evliyıın .. Kocam Mı
sır sarayındadır. 

Masajer bıraz daha P zik dav
ranarak : 

Sm meşgul etmek ve canı
nızı sıkmamakiçin konu;;uyorum, 
madam' Kusur işledimse beni 
mazur görünüz ... 

- Bilakis Size teşekkür ederim 
ki, beni sıkmıyorsunuz! Çok ko
nuşkan bir erkeksiniz! 

- Ne yapalım, madam' Müşte
rilerimizi memnun edebilmek için 
kon1Jşmağa, hatta eğlendirmege 

mecburuz. 

Yeniden yirmi •• gun 
mühlet verildi 

Bu müühlet zarfında herkes 
dosyalarını lamam lama k 

mecburigetind~dir.· 
Gayrimübadil ist'.hkaklarının Dığer şehirlerden de her gün 

tasfiyesi hakkında kanun ır·ıcilıin- şehrimiz defterdarlığında gayri-
ce İstanbulda bulunan gayrirnü - mübadiller tasfiye bürolarına mü-
badiller ve ellerinde bono bulu - racaatlar yapılmaktadır. Mazba -
nan şahıslar; bonolarını defter - taların tevdii için bir sene müh-
darlığa bir beyanname ile ver - Jet vardır. Fakat; bazı kimselerin 
mekte devam etmektedir. takd,ri kıymet komisyonunda bu-

Dun İzmir defterdarlığından lunan dosyalarında noksan evrak 
defterdarlığa bildirild ğine göıe olduqu görülmüştür. Öğrendiği - . 
bonoların teslimi için orada veril- mize göre komisyonda muamele -
mış olan müdrlct dün akşam bit . !erini henüz ikmal etmemiş olan-
miştir ve İzmir dtfterdarlığına !ara; bu noksan evrakı tamamla -
müracaat edereı, oonoldrını ve: - mak ıçın de 15 te5rinievvel tarihi-
mcge vakit bulam.ıyanlara İs~ln- ne kadar mühlet verilmiştir. 
bul dcfterda 1ı<; r,n müıacaat <:: Bu ta.ihe kadar noksan evrakını 
rek bonoLırı mukabılindc tahvil'lt tamamlıyarak İstanbul defterdar-
almaları tebliğ olunmı..ıtur. lığında muteşekkil gaynmübadıl-

Dı~er taraftan takdiri kıymet leı' tasfiye bürosuna göndermi - J 

mazbatalarının da tcvJiine de\'am yenlerin soıı yapılacak müracaıt-

~o~l=uinı=n==ak~~=-a~d=ı=r.=. =-~--~-==.==========~~la;r~ı~k:ab~u~l~o~l~u-;n~m~:;~~a-;c-aktı;;;;;~;-:;;;;;;;'.l 
Her gece l!Küç_QK HAEE~LER~ 
On ev 
Soyuyormuş 

Azı'ı hırsızı.ı marifet. 
:eri öğreni di 

Bebekte oturan bir ecnebinin 
evine girerek birçok eşyaları ça
lan azılı gece hırsızlarından İne
bolulu Raşid oğlu Şakirin yaka -
!andığını yazmıştık. Zabıtaca ya
pılan tahkikat neticesinde Şaki

rin birkaç gün içinde geceleri on
dari fazla eve girerek hırsız \ık 

yaptığı anlaşılmış ve çaldığı eş

yalar tamamen meydana çıkarıl
mıştır. 

Eminönü' Halkevinde 
dil bayramı 

Eminönü Halkevinden: 
26 eylül 938 pazartesi günü sa

at (18) de (Dil bayramı) Evımi
zin Cağaloğlundaki salonunda a
şağıddki program gibi kutlula -
nacaktır. Yer darlığından hnzır

laııaıı giriş kartlarını arzu eden
lerin Ev bürosundan almaları ri
ca olunur. 

Dil bayramı programı: 
Saat tam 18 de Ankaradan ve

rilecek konferan'sın dinlenmesine 
başlanacak ve hitamında: 

1- İstikliıl marşı: Evimiz or -
kestrası tarafından: 

2- Söylev: Ev başkanı Agfıh 
Sırrı Levend tarafından. 

3- Konferans: Evimiz üyele -
rinden muharrir Nusı·et Safa Coş 
kun tarafından. 

4- Konser: Evimiz orkestrası 

taraiından. 

VAKi 
En g lzel edebi roman 

Son Telgrafta 

danberi burada ayni vazifeyi ya-J 
pıyorum. 

- Masajın, asab uzerinde dam
tan daha müessir bir tedavi va
sıtast olduğundan emin değil mi
siniz? 

- Hayır. madam! Daıısı, ma
sajdan daha müessir bir vasıta o
larak ileri sürebilirim. 

- Şu halde bu mesleki bırakıp 
bir dansöz olmalıydınız! 

- Otelin danssalonundabu va -
zifeyi de yapıyorum, madam! Fa
kat o iş benim için bir eğlencedir. 
Vazife değil.. 

* Vaziy~tin yeni şekli üzerine 

Belçika da kısmi seferberlik yap
mıştır. 

* Fransız Hariciye Nazırı dün 
sefırimizi kabul etmiştir. 

* İngiltere, Romanya ve Bul

gari.>tan ve Yugoslavyaya yapa

cağı mali yardımlar hakkında ye
ni bir proje hazırlaml.§tır. 

* Geçen cumartesi Beyoğlun
da kalb sektesinden ölüp de hü-

viyeti anlaşılamadığı için kimse

sizler mezarlığına gömülen ölü

nün eski fırka kumandanlarından 

Hamdi Nacıye ait olduğu anlaşıl

mış ve bugün mezarından çikarıl
mıştır. Yarın merasimle Şehidli
ğe gömülecektir. 

* Yugoslavya Başvekili Balkan 
devletleri ve Türkiye sefirlerini 
kabul ederek Avrupa vaziyeti 
hakkında görüşmüştür. 

* Mısırda kadınlar bir kongre 

yaparak Filistin ahvali hakkında 

görüşmeye ve Filistini kurtaracak 

tedbirler ittihaz etmeğe karar 
vermişlerdir. 

* Beynelmilel Ticaret odası he
yeti dün Romanyaya gitmiştir. 

* Vali Yalovadan donmüştür. 

* Sus vapurunun pen·anesine 
halat takılm1~, Bandırma sefenni 

yapamam!§, yolcuları Mudanya

dan gelen Trak alıp Bandırmaya 
götürmüştür. * Adapazarına ait bir kamyO!l 

Kartaldan İzmite gid~rken fazla 

sür'at yüzünden köpri.ıden geçer

ken devrilmiş, içindeki ameleler

den bir kısmı yaralanmış, birisi 

ezilerek ölmüştür. Şoförün ehli

yetsiz olduğu anlaşılmış, tevkif e
dilmiştir. 

* Şirketi Hayriye vapurların

da hırsızlık yapan Raif dün tevkif 
edilmi§tir. 

-~ •"""'""""'""""" 
dum bu maşajdan. 

Masaj mütehassısı, Ay teni, kü
çüklüğünde büyük annesinin çey
reklediği gibi, kollarını çapraz -
lamaüstüste koyarak sağa sola 
salladı.. Yukarı kaldırdı, aşağı in
dirdi. Tekrar uğuştıırdu. 

- Yorgunluğunuz gidiyor, de
ğil mi madam? 

- Evet.. Evet.. Siz cidden bu 
i§te mütehassıssınız! Tebrik ede
rim. 

Cenevre içtimaları 
Yazan: Ahmed Şülırii ~"']!lf.ll 

Milletler Cemiyeti asamble '
0 

konsey içtimalarının bu de\'J• 
zarfındaki müzakereleri, silaJıla .' 
rın gürültüsü arasında zorlukla ,. 
şitilebildi. Avrupada milyonlııı<" 
silfthlı asker •n1anevra• ~·apa.tkıllt 
devletler birbirine tehditler .,.~u 
rurken ve İngiliz Baş\ .. ,kili sııli•U 
korumak için Almany ı ile in~· 
re araıunda mekik dol,nrken, kı 
sekiz devletin mnrah~::ı ı Cen'Y• 
reıle toplanan on dokuzunı:u ,.. 
samble içtimaıııa iştirak ctınişli'.· 
Büyük devletlerin Hariehc Ve>'.· 
li olarak içtiman yaloız Bar LilY'.. 
nof i.şti,.ak etn · tir. İngiliz ııaricl' 
ye Vrki\i yola çıkmak ıizereyk"'j 
Çekoslovakya meselesiyle nıeşgu 
olmak üzere Londrada k:ı\dı. frnn· 
sız Harici~·c Vekili Bone de bit 
aralık Cenevreed güründüktcı• 
sonra alelacele Parise diindü. 

Asamble içtimamdan evvel. ı111" 
tat olduğu üzere koa..<e)· toplarıd•· 
Alfahe ile azadan iıznya inıı]tal r· 
den reislik sırası bu de la Yelll :z.t· 
lıinda murahhası Gordnn"da idi· 
Gordan, bir kar gün M>n açıl•" 
asanıble içtim ;nın ıla muvakkJ1 

r • lik yazifcsini yaptı. Bı.;: z.an1arı· 
lar, asantblcye reis sc~ihnck hÜ~ 
yük bir şeref sayılırken. lou ~ 
rcislı"k i<;in n.mnet b m ak ı..ıl:11 
bir iş olmadL Finliındiya llaricQ~ 
vekili Holsti'nin isıni ileri ~üriil· 
dü. Fakat bu zat reisliği kabul e•· 
medi. Soara Roınanya Daricİ~e 
Vekili Komıaen'den b bı;edild•· 
Buhranın merkezi olan Çeko'lo· 
Yllkya ile olan yalan ırıüna._,,hcl· 
teri dolayısile ondan da vaıgeı;il· 
di. Ve nihayet İrlanda Baş,·ckili 
üzerinde karar kılındı. 

Asamble ruznanıesinin en eJıeıl'' 
miyetli maddesi, sanksiyonlar rıW 
selcsiydi. İtalya haldond:ıki oı•,. 
vaffakiyetsiz tatbikinden sonr11 
sanksiyonlara karşı bir reaksi~·o!l 

.. ı· 

uyandırmıştır. Bu reak'iiyona 0
1 

ayalı; olanlu da küçiik devletler· 
dir. İskandinavya de,·lctlcri, ge· 
çe1>lerde Kopenlıag'da yaptıkları 
bir içtimada sank$iyonlara katŞI 
Ylliyetleriııi tayin etmişlerdi. flıl 
vaziyet, Cenevrede İsve~. Norv..ç 
ve Holanda aııuahh:uları tarafın· 
elan izah edilmiştir. Anla.ılıyor l<İ 
bu devletler, zecri tedbirlerin tııl· 
biki meselesinde ihtiyarlarını ırııı· 
hafaza etmek istiyorlar. Kendi ııııl' 
vafakatleri olma.W.ca tepralo • 
!arından askerlerin geçmesine de 
razı değillerdir. 

Büyük devletlere gelince; i!ı· 
giliz murahhası Lort Dcla,·ar. ııı· 
il · ki · · h el· gı tcrcnın no aı nazarını ıza 

• t" 1° ·1· !ıh n bll ınış ır. ngı ız n1ura asını 

nokta üzerindeki sözleri sarih ~l· 
Ju· maınakla beraber, her halde 

gilterenin de küçük ,,fo, Jetler tıı· 
rafuıdan ileri sürülen uoktai na· 
zara tcma)'ül ettiği anlasılınnkto· 

C' 
dır. Fran~ız murahhası. )·atını e-
konomik meselelerden bnhs<d 

t tt." .. 
rek bu noktava hiç ten1as c J! 

miştir. Pakt iıe girişilen taahhiil: 
lerle bağlı kahnnıamıı ~e bu ııJ1l 
da Çekoslovakyayı miidafaa ed<" 

ı·C" 
yalnız Sovyet Rusya haricir• • 
kili LitviRof ohnuştur. SaaksiY~:. 
!ar halkın<bki nihai karar ve"'.. 
memekle beraber, küçük ve •".'. · sıı· 
yük devletler tarafından ilerı • 
rülen bu ihtirazi kayıtlard .. ~ 
ra artık bunların gömülıliiiü s-'.p 
lenchilir. Fakat hadi1;elerin gn~
tecellisi olmak üzere, Çin ınut3 Jı•. 
hası, Vellington Ku, Japouyn }ıal . 

ki .. n1 c 
kında on yedinci madıie hü 1 ·r . ıı . 
rinin tatbik edilın.esini isterı11 ~ 

1 
r 

MalUındın ki bu madde Millet c . J.e'ı .. 
Cemiyetine ıiıa ola.ıyaıa ı.ır 

1 
et• 

Jetin, misak hükümlerini kabU dıt· 
miye diıvet edilmesi ba~~dn tı:•· 
Ve sanksiyoulana tatlt1kı~~ ta" 
dar gidebilir. Konsey de çuıııı de 

- Bunun aksini, en büyük ru

hıyat mütehassısları bile isbat e
demediler, Madam! Maamafih, 
mıd<>mkl bu mevzuı.ın uzamasını 
şimdi arzu etmiyorsunuz.. Arzu 
ettiğiniz zaman sizi bu hu usta 
ık naa hazırım. 

sınız? - Olabilir .. Tesadüf etmemiş- 1 Ş1mdi sual sormak sırası Aytene 
gelmişti. 

Ayten susmuştu. 

Viçelli küçük bir vak'a anlattı: 
- Geçen yılın sonbaharında bir 

İspanyol prensesi gelmişti oteli· 
mize. Bir akşam beni çağırdı .. Git
tim. Masaja başladım. Çok hoş -
landı. Her akşam çağırmağa baş
la<lı. 

lehini kabul ehni~tir. Ccne~;~ıı• 
devletler saabiyoalar alc> 

11
• 

vaziyet alırken, konseyin J~i~rı• 
ya lıakkmda sanksiyoı1 tatbı iti 
kadar varacak bir ınua~ı•1 :';iP 
başlamasına cevaz vertt1e5•, g oP"" 

bir tezat teşki_l etmekt~dir .. J:~ e· 
ya hakkındakı karar şoy le ıı . ol• 

- Kimin ki1"i ikna edeceğim 
şimdıden kestiremem amma, dans 
h ç de ruhu tatmin edici bir eğ
lence \'asıtası olmasa gerek. 

Viçelll genç kadının yanına so
kuldu. 

- .Masaja başlıyahm, };bdaın ı 

On bes d.ı.kika sonra, başka bir 

Ayten dönerek yattı. 
- Aman, kemiklerim çok ince

dir_ Sakın fazla sıkmayınız! 

- Müsterih olunuz, madam! 
bendeniz alelade bir masajer de -
ğilım. Tıb fakültesinden mezun 
bir doktorum. 

Cebinden bir küçük ~İ!ie çıkar

dı. 

- ilkönce hafif bir friksıyon 

siniz! 
- Venediğe yenimi geldiniz? 
- Evet ... 
- Bundan daha evvel hangi o-

tele inmiştiniz? 
- Britanya oteline .. 
- Prens ve prenseslerin oteline .. 

Öyle mi? 
- Evet.. 

Bekar mısınız, madam? 

Viçelli masaj yaptıkça Ayten 
derin bir haz duyuyor ve asabı -
nın yatışdığını seziyordu. 

- Çoktanberi bu otelde mi bu
lunuyorsunuz? 

Dive sordu. 
Masaj mütehassısı büvük bir 

nezaketle: , 1 

- Evet, madam, dedi. Dört yıl- 1 

Viçelli yavaşça Aytenin kolla
rından tuttu. 

- Lutfen sırtüstü yatar mısı -
nız? 

Ayten esniyerek döndü. 
Vicel!i: 
- Uy'kunuz mu gldi madam? 

dedi. 
Ayten: ( 
- Hayır, dedi, çok haz duy -

- Masajdan mı hoşlanmıştı. 

yoksa siz.den mi? 
- Her halde masajdan olsa ge

rek madam! Çünkü prenses iste· 
diği erkeği her zaman bulabılirdi. 
Çok zengindi. 

(Devamı yar) 

dilebilir: Çin bir defa şikih"et~ı.e· 
duktan sonra Jınsusi bir ına bU 

·yen 
mede dava açınıya ben•1 ·ş· 

l · ·· ·· ge•·i leıneını 
nıuante cnıo onune ' cC" 
tir. Fakat Japonya hakkında ıva• 
ri tedbirlerin tatbikine kadar 

h "f drl (Devam• 6 mcı sa ı e 



ış bastırmadan önce Günde 14 saat Şehir Meseleleri 
l 

Göçmenler getirilebilecek 
Dün akşam da Edirneden 200 kiti· 

lik bir kafile şehrimize geldi 
Yurdumuza getirilen göçmen -

lerdt•n (200) ki~ilik bir kafile dün 
akşam Edirneden şehrimize gel

miştir. Edirneye kadar kendi va
sıtalarile gelen göçmenler oradan 
da Edirne şo~esini takib ederek 
htanbula gelmişler, iskan mü -

dürhiğü tarafından kendileri kar 
ııhmağa tahsis edilen memurlar 
ınarüetile b:ırınacakları yerler 

kedilerine gösterilmiitır Göç -
menler ik, gün de şehrinuzde ka
lacaklar, sonra iskan edilecekleri 
nımt~'<.ı •a sevkedileceklerclır. 

Varnadan büyük bir kafile geti -
recektir. 

Diğer taraftan pazartesi günü; 
Romanyadan şehrimize yenı för 
kafiie göçmen dara getirilmesi 
beklcmnektl'dır. 

Ayrıca •Vatan• \"apuru da 

Geçen sefer getirilmiş olan 3000 
göçmenin bir kısmı Trakyaya, bir 
kısmı Niğde ve Yozgad havalisine 
yerleştirilmişlerdir. 
Kış gelmeden evvel göçmenle

rin ana vatana nakli için vapur a
dedi arttırılmıştır. 

Diğer taraftan; önümüzdeki se
neden itibaren göçmen işlerinin 

daha vasi ve esaslı bir şekilde icra 
olunması için hazırlanmakta olan 
proje ikmal olunmuştur. Bu hu -
susta Yugoslav hükıimetı mu -
rahhasilc şehrimizde yapılmakta 

olan temas ve müzakerelerden 
maada ayrıca Romanya ve Bul -
garistanla da görüşmelere giri -
şilmiştir. 

Bir değil, on Almanı do· 
landırmış ve hepsinden 
kıymetli şeyler aşırmış 
Paşazadenin bütün marifetleri 

birer meydana çıkar1ldı 

birer 

Kcndis.ne ı;:.JıenCıs susü vere- ' 
rek tanıştığı ve ahbab olduğu bir 
Alman mühendisının fotogrd ma

kinır.o.:nı çalan meşhur sa bık alı -
lardan paşa zade Said Cemilin ya
kaLınd gJU geçen ~ln ) azrruştık. 

Zabıtaca yapılan tankik.ıt netı

ces;. de Said Cerr ilin bundan baş
ka kcndısine hazan mühendis, ha
zan n1i!:"'ar Ye! ahud tüc:car süsü 
vererek birçok Almanlarla taııı~-

iki balıkçı 
Dükkanı 
Kapatıldı 

·--... -
Bir de fırın 
seddedildi 

.l:leyoğlu Mıntakası dohilinde 

belediye tefli. !erine devam edil -
mektcdir. 

1 

1 

Bilhassa gıda maddeleri satan ı 

dükkanlar sık sık tetkik edilmek

tedir. Halka bozuk ve e,•safını 

kaybctm:ş maddeler satan ve 

dUkk!nında btrlu.nduranlar da şid 

detle cezalandırılmaktadırlar. 

Bu cümleden olarak dünkü kont 

rolda Beyoğlu Balıkp:ızarında ba

lıkçı hacı Hasan ~e balıkçı Esa

tın dukkanlarını pis tuttukları 

gö•;ilmüş, pis balık sularını da 

sokağa döktükleri tesbit edilen bu 

iki balıkçının bu sefer birer hafta 

müdd !le dükkanları kapatılmış
tır. 

Belediyece tayin edilen evsaf

taki francalayı bozuk çıkaran bir 

fırın da bir hafta kapanma cezası-

na çarptırılmıştır. 

ma:sı.ı ve evlerine girmeye muvaf

fak olduğu ve bunların evlerin -

der pek çok eş)~ çaldığı anlaşıl

mıştır. 

Bu suretle Sa,d CemiJın evleri

ne girerek hırsulık yaptığı Al -

manların say sı ondan fazladır. 

Saıu Cemilin hırsızlık yapmak için 

Alm.ı.ıarı tcrcir etıne>i almanca 
çok ıyi bilmcsindendir. 

879591 
Kişi 

---
Fuarı gezdi 

Fuarı zıyaret edenlerin kat'i ra
kamı ancak dün alınabilmiştir. 

Bir ay içinde İzmir fuarını 789591 

kişinin ziyaret ettiği anlaşılmış -

tır. Geçen sene ile bu sene muka

yese edilirse bu sene fuarı 181030 

fazla ziyaretçinin gezdiği anlaşılır. 

Eminönü Halkevinde 
müzik dersleri 

Eminönü Halkevinden: 

1- Evimizde piyano, keman, 

viyolonsel, bas, solfej ve koro ders 

!erine bu sene de yeniden talebe 
kaydolunacaktır. 

2- Yeni ve eski talebenin 1 bi

rinci teşrin 938 e kadar kayıtlarım 

yaptırmak için birer fotr '->;afla 

Halkevi bürosuna müracaatları 

ve bu suretle kayıtlarını yaptıran 

ların birinciteşrin cumartesi gü

nü saat (18) de Halkevi salonun

da bulunmaları rica olunur. 

SON TELGRAl"m 
Tarihi tefribsı N .. 

Yasan: M. Sami KARAYEL 
10$ 

'mparatoriçe Öjeni bu enteressan ve 
orijinal yemeği merak etmişti ve 

bunun Fransada yapılamaması 
izzatinefsine dokunmuştu. 

Emoalsiz derecede güzel ve na

Lik olan Öjeni Padişahın huzuru
na girdi. 

Sultan Aziz; Öjeninin çok neşeli 

zaketl kabul etti. Ve bir arzuları 

olup olmadığını sordu. İmparato

riçe; kahkahayı basmışı. 
Sulan Aziz; Öjeninin çok neşeli 

o!duğunu görün<:e: 

- Haşmetmeab; neş'enize işti-
rak edebilir miyim• 

- Hay, hay ... 

- Buyurunuz ... 

- Sarı burma meselesı ... 

Sultan Aziz; hayretler içinde 

kalmıştı. Sarıburma da ne olu -
yordu? 

- Efendimiz; sarıburma hoşu-

Çalıştırılan 
işçiler mi var? 
İstanbul iş dairesi 
ehemmiyetle tahkikat 

yapıy@r 

Karaağaç Sütlice ve Si!ahtara
ğadaki tuğla harmanlarnda iş

çilerin sabah saat 5 den akşam 13 e 
kadar bilatasıla 14 saat çahştırıl

dıkları şikayet olunmuştur. 

1ş bürosu 3 üncü bölge amirliği 
burada vazife gören ~çileri ko -

rumak üzere hemen harekete geç
miş ve ehemmiyetle tahkikata 
başlamı~tır. 

ODADA BİR TOPLANTI 

Diğer taraftan pazartesi günü 
saat 15,30 da Ticaret ve Sanayi o

dası salonunda İktısad Vekaleti 
iç ticaret umum müdürü Müm -
taz Rekin riyasetinde tekmil es
naf cemiyetlerı reislerinin ve ka

tibi umumilerinin bulunacağı bir 
toplantı yapılacaktır. 

Bu toplantıda pazarlıksız satış 

kanununun tatbiki etrafında gö
rüşülecek ve bazı kararlar verile
cektir 

Maktu 
Satış 

"Otobüs devrildi 1" Odun niçin pahalı 
·"Ot0m0bil parçalandı!,, 

diy@ruz da.. Buna nakil vasıtası buhra-
Hepimiz; her gün, hazan her 

saatte sabah, öğle ve akşam çı - b b ı ? 
kan gazetelerin mulıtelif sayfala- nı mı se e o uyor 
rında ŞU başlıklara raslzyftUZ: 

•Bir otobüs devrildi! .. • •Bir O -
tomobil parça parça oldu!• hôdi -
nin sebebi sü:rattir!. 

Sinirlerimize şiddetli bir 
kırbaç tesiri yapan bu baş

lıkların altındaki sütun ıoü

tun yazıların korka korka, deh -
şet içinde kalarak okuy·oruz. Sene
lerdenberi birçok ve zararı he - ! 
sabsız facialara sebeb olan bu fe- I 
ci kazaların de\Rmındaki keramet f 
nedir? 

Bana kalırsa; Lülebıırgazda olan 
ve ).'aralı insanların listesini )'Ü~ 
zümii.zc vuran kazanın mes'ullc· 

ri ne yol, ne otobüs, ne şoför ve 
ne de ) aralanan ve ölen yolcular

dır. Herhangi bir kazayı yazarkenl 
sebcb olarak gösterdiğimiz suç -
!ular sürat ,.e şofördür. 

Halbuki •bir otobüs devrildi!• 
derken kazanın kimin tarafından 
yapıldığını işaret ctmiyorruz. 

Tecrübeler gösteriyor ki asil 
kabahat şoför ve otomobillerde de

ğildir. Bunun doğruluğu meydan
da olduğuna göre böyle kazala -
rın sebeblerini arazken ilk aklımı

za ge\en şoför ve otomobil değil-. 
Bunlara müsaade edenler, mes'ul 
şahıslar olmalıdır. 

BÜRHAN CEVAD 

Maamafih kömür yakma mecburiyeti· 
nin bir mahrukat buhranı mahranına 

olmayacağı söyleniyor 
Bu sene odun ,.e kömür fiat - ı Toptan odun tüccarlarının ~e-

!arı, henüz son mevsimine bile polarında ise geçen yıldan pek az 
girmemiş olmamıza rağmen çok stok kalmıştır Odun nakliya-tıw 
yükselmiştir. \ temin eden .kayık ve mavnalar; bu 

Bu yükseklik bazı yerlerde yüz- sene daha başka şey !er taşımağı 
de 30 u bile geçrnektedır. tercih etmışler liman, tahmil ve 

Ezcümle geçen yıl Büyükadada boşaltma masraflarının fazlalığı 

ve adalarda bu aylarda 280 kuruşa ileri sürülerek vapurla da odun 
alınan bir çeki odun bu sene 400 nakliyatı yapılamadlqından yeni-
kuruşa zor bulunmaktadır. den İstanbula pek az odun geti-

Beş,ktaş. Fındıklı ve civarında rilebilmi~ir. 

ise geçen sene 250 - 260 kuruşa Dün oduncularla giıru~ n bir 
satılan cinsler bu yıl 340-360 ku- muharrİr>..mizc depo sahibkri, ha-
ruşadır. valar böyle bozuk gıttığı takdirde 

Belediye iktısad mudürl .ğü o-
fiatların daha yı.ikselecegJ!"i ve b,r 1 

dun fiatlarının yüksclmcsı ile ya- çeki odunun li liraya bile ~ıkması-
kından alakadar olmaktadır. run mümkiin olduğunu s1" lemi~- 1 

Bu yükselışın nakliye buhra -? ]erdir. 
nından ve nakli ücrctlermin yük-
sekliğinden ileri geldiği anlaşıl - Beled.ye v:ızıyeti eh = yetle 
maktadır. tetkik etmektedir. 

Çünkü geçen yıl çeki başına ka- Maamafih kamür yakma mec -
yıklarda 50 - 60 kuruş olan nak - 1 buriyetinin ~makta olduğu bu 
!iye masrafının bu sendkı misli- yıldan itibaren lıerkesın odun ye-
ni bile geçtiği tes\ıit olunmtı§tur. rine maden köm · rü yal<ması be-

Bilhassa Rumeli loyılıırından bir Jed,ye re ıginin de arzusudur. 
kayık buhranı bile mcvcuddur. Odun fiatlarındalr.i bu ytlkseli-
Bu senehavalahn çok bozuk ve bu gayeı;ıi.n tahakkukına k ndili-

Ya hep - va hiç. J 
:MAHMUD YESARi 

Ha~alar, kolay diiuleccğe ben· 
zeıniyor. Benz.cye benzeye ):az, 

benzeye bcnzeye kış olur, derler. 

Fakat bu sen.,, pek ıepedeo inme 

oldu; birdenbire bNUCJ herdi. 

Bnalrın bozuk pime i, hazır

lıksız olan in. anları da fena sa"

tı. Acaba, hazırlıklı olanlar 'ar 
mı? 

İnsan, ne kadar ihti~ atlı, tedbir

li bulunsa, ilcric..ini dü~tin,e. ~ine, 

korunuJ,ın1ı~·or. 

Palto ai:ır ge1i~·or; J>nrdl'~ti de 

Iıa.Iif. Soba ~ akanıı~·(ırstnıuz, ın:ın

gal da başa ,·uru) oı. Tek ~ cır~;\D • 

ısıtmıyor. battoni~ t•' i de Ortl!.!'S.l'

niz terden boğ11lu. orsunlıı. 

'\'ağınurdan ıslanı;>ursnnn7 hu• 

ıslaklık, ,-ı.:rudiınıııun ıltkhgı i1e 

kuru) ol". İ le hu, grip ol rak en• 

seııizden yakalı~ or. 

e :rapmalı? .. -a ıl korunın::ılı 7 

Bu ı lak f"Ünkr, kara kı tan fena. 

... -c ~az. nl" kıs~ 

Bu ikisi ortası ol~ lıi tadı 

y<>k. fonimkr de hilr. J a hep, ~ a 
hiç'. 

========-
Bar baro 

Barboros tıirbesi adile ~uı-k 

genı;Jıği ıcir yazııar gfüel hır e
ser bastınlmış vf. satışa çık. ıl
mıştır 

Esnaf ta tenvir 
ediliyor 

Pazarlıksız satış kanununun 
tatbiki için neşredilen karama -
me ahkamına göre, esnafı hazır

lıklı bulundurmak ıçin bakkalar 
cemiyeti idare heyetince bir ka
rar verilmiştı. Bu kara göre ce -

miyetten ikişer kişi mıntaka mın 
taka gezerek esnafa pazarlıksız 

satın kanununun tatbıki husu -
sunda izahat vereceklerdi. 

M Üf 8k8 İ d YÜZb8 Ş! .. ~=a~=,L=nY=a~='t=ı=g~=-t=me=-Y=:=~11=Y=a~=·~ .. ~=n=~=e=~r=od=u=n==~=~=i=:n=o=~=:=~=~=~3"':=;=;=~=r='=tı=a=~==n=,.=e=ı F..ıtih Ha' evinde 
Fatih Halkevınden: 
Dil b yramı dol ı ılc 26/9/9jıJ 

pazartcsı gu: u saaı 18 dC' Evimiz 
de bır toplantı dtizcnlcnrP. t r 

Bu topl2ntıya re rkc g leb r. 
Ve binbaşılar iç· n 
Yeni bir karar 

Almanya' dan 
Gelen 
Kocabaş kuşu!. 

Ticareiin 
Yolllnu 
Bulmuş/ara --

Bun: ar; münhal asker- Ker.ik ayaktaki gümüş Faka .. çok sürmedİ 1 
biriınizin derdi 

Hepimizin derdi 1 
1 

Cemiyetin verdiği bu kararın 
tatbikine dün başlamnıştır. 

lik şube reislik, erine ha kalarda ne yazıyor? Galatad:ı Burla elcktrık mağa- 1 
• . • 1 zasına ampul almak bahaneslle 

Işı sız yerlet 
tayın 0lunacaklar Dcğirmendere nahiyesınde Mus-

tafa oğlu Mehme<l isminde bir gelen Nesim isminde biri satın al
BclcdıyC'ce ycn;cı~n şehrin 

rr • .tel. semt'e.r • ~000 lamba 

takılması ıçin b.r karar ' 'eril -
digi şu s;ra<la Yuksekkaldınm
da, sed üzerindekı bahçrnı"l rl
hayet.nde bu;un n az ışıklı bir 

ha,·a gazi fneri t aklunda ali -
kadar!arın nazar. dil<katır ctl· 
bet!1"'ck ic~h et < k1edır 

Cemiyet katibi umumisi Faiz 
Gündoğdu ve diğer iki zat Beya

zıddan Topkapıya kadar olan mm 
takadaki mensublarına kanunun 

tatbiki hususunda izahat vermiş
Jerdır. 

Bundan sonra muhtelif semtler 
ayni suretle gezilecektir. ----· 

Dil bayramı 
münasebetile 

Üsküdar Halkevinden: 
Dil bayramı münasebetile 26/9/ 

938 pazartesi günü saat 18 ve 21 de 
Halkevi salonunda yapılacak tö
ren proğramı: 

1- Dil kurumu adına radyoda 
verilecek konferans dinlenecek -
tir. 

2- Halkevi dil, tarih ve edebi
yat kolu üyelerinden avukat Re
şad Kaynar tarafından dil inkili
bımızın ehemmiyeti ve geniş ma
nası etrafında bir konferans ve
rilecektir. 

3- Konser: Ar kolu üyeleri ta
rafından. 

4- Salon herkese açıktır. 

nuza mı gitti 
- Evet; 
- İrade buyurulursa 

!ar ... 
yapsın -

- Hayır; bizim ahçıbaşı bir 
türlü ogrenememiş, hayretimi 
mucib oldu. Doğrusu merak et
tim. İrade buyurulur ise; Türk ah
çısı sarıburma yaparken görmek 
istiyorum. Bu sebeble; neşelen -
dim. 

- İrade buyurursanız; şimdi 
vaktiniz müsait ise mutfağa ka
dar gidclım .. 

- Çok memnun olurum. Bizim 
ahçıbaşının izharı acz ettiği ve öğ
renilmesine imkan göremediği bu 
işi yakından görmek benim için 

Mütekaid yüzbaşı ve binbaşı

ların terfihi için yeni bir karar 
verilmiştir. 

Bu karara göre; emekliye ay -
rılmış olan yüzbaşı ve binbaşılar 

isterlerse münhal askerlik şube 
reislikleri vazifesini ifa edebile-

ceklerdir. Ancak bunların 
haddini aşmamış olmaları 

etmektedir. 

yaş 

icab 

Halayda 
o~vlet reisinin 

insaniyeti 
bir 

Hatay bayrağının Millet Mec -
!isine çekildiği gün belediye to
punu sıkmakta olan Bay Şükrü; 
bir kaza eseri olarak yaralanmış 
ve memleket hastanesine kaldırıl
mıştır. 

Bu kazayı haber alan Hatay 
Devlet Reisi Tayfur Sökmen; bir 
hususi kalem memurunu hasta -
neye kadar göndererek yaralı va
tandaşın hatırına sordurmuş ve 
ayrıca nakdi yardımda da bulun
muştur. 

- Nedir bu kefere diyarında 
başıma gelenler? .. İşim gücüm 
kalmadı da durmadan hamur mu 
açacağım7 .. 

Diyordu. 
Hamur tablası, oklava, un, şu 

bu ortaya konmuştu. Biraz sonra; 
Sultan Aziz, İmparatoriçe Öjeni 
içeri girdiler. 

Fransızlar hayret içinde kalmış-
ı !ardı. Daha bugüne kadar İmpa

ratoriçen.n mutfağa geldiği gö • 
rülmemişti. Hatta, böyle bir zi -
yaret Fransız tarihinde bile yoklu. 

Sultan Aziz, Bolulu ahçıbaşı

sını giızeı İmparatoriçeye takdim 
etti ve iradesini şu suretle verdi: 

- İmparatoriçe hazretleri ye -
çok meraklı ol~cak. l 

Sultan Aziz; mabeyincisini ça
ğırdı. Emri verdi. 

meklerini çok beğenmiş bulunu
yorlar.. Ahçıbaşısı tarif eİtiğin 
halde öğrenememiş .. ve öğrenme
sine de imkan yok demiş. Merak 
buyunıyormll§lar. Görmek isti -
yorlar. Haydi, şu hamuru yap aç 

Bolulu, ahçının başı belaya gir
mişti. Söylenip duruyordu. Bere-
ket versin .. Etrafında bulunan 
Fransızlar bir şeycikler anlıya -
mıyordu. 

da görsünler. 
Bolulu; efendisinin iradelerini 

köylü garib bir •kocabaş• kuşu 

vurarak ayağını kesmiş ve §ehri
mize getirmiştir. 

Bu kesik ayakta; gümüşten 5 

milimetrelik 1 ve ayrıca 2,5 mili

metrelik de diğer bir halka geçi
rilmiş bulunmaktadır. 

Halkaların üzerinde G 544,879) 

Ross IIl - Germana) hareleri 

okunmaktadır. Bu •Kocabaş• ku

şunun Almanyada bir hayvanat 

bahçesinden, veya bır kuş çiftli -
ğinden firar ettiği anlaşılmıştır. ---
~Barutgücü sahasında 

bu hafta yapılacak 
maç~ar 

Barutgücü sahasında bu hafta 
yapılacak maçlar: 

1- Barutgücü - Alemdar G. 
birliği A takımları saat 16 da 

2- Barutgücü - Alemdar G. 
birliği B takımları saat 14 de. 

3- Barutgücti - Alemd~r G. 

birliği Gtakımlan saat 12 de. 
4- Atletizm seçmeleri saat 9 da. 

dığı ampullerden başka 38 am -

pulü de çalarak. savu urken yaka
lanmıştır. 

Yapılan tahkikat neticesinde 

N esimin ayni surette birkaç defa 

bu mağazadan yine orada çalışan 

Yasef oğlu Musanın yardımile bir 

çok ampullerin çalındığı anlaşıl -
mıştır. 

Nihayet yakayı ele wren Ne -

sim ile suç ortağı Musa bugün ad
liyeye verilmişlerdir. 

Bir istifa 
Hatay Devleti Başvekalet proto

kol müdürü Ali Muhsin Bereket 

sıhhi sebeblerinden dolayı vazife
sinden istila etmiştır 

HATAY DAHiLlYE VEKALETİ 
MATBUAT MÜDÜRÜ 

Haber aldığımıza gore Hatay 

resmi gazetesi müdürü vt neşri

yat ser\'İsİ şefi Şükrü Balcıoğlu 

bu vazifeler de uhdesinde kalmak 

üzere Hatayda yeni ıhdas olunan l 
Dahiliye Vek§Jeti matbuat mü -
dürlüğüne tayın olunmuştur. 

Bu fener çok <lonuk Zİ) alı 

ve az ı , klı bır fenC'rdır. Yolun 
WO metre l.k kı ııııda bundan 

başka hıçbir J'mba bulunma -

cLğındı;.n gecelen buradan geç
mek çık müşkıil olmntadır. 

Bu semtte otur an bırçok o-
kuyuC'ılarımızdan aldı ımız 

mcktı.blar da ~u noktada tc·r.-as 
edilrrekte ve \ı,J"lıycnin ye -

r>.de11 lamba kovmağa karar 
verdıği semtler arasında bu 

noktanın da ışıkwndınlması içın 
altılrndarların ııazarı dıkka -

tini cdbctmemız dilenmekte -
dir. 

Yolun bılhassa fazla arızalı 

olan bu kısınma da bır elektrik 
lambası asılma ı hakkında ilgi

lilerin dıkkat nazazlarını ccl -
be<leriz. 

-- ----- - -·· -- ~ 
telakki ettikten sonra hamur yap-' - Eğer; mümkUn olmuş ol - ' nasebetile g:tmıştı. Birgun İmıfa-
mağa başladı. saydı. Türkiyeye bir ,ki Fransız rator Ye İmparatorıçe sergiyi ge-

Nihayct; sıra açmağa geldi. Ö- ' ahçısı gönderip Türk u~ulü ye • zıyordu. Padı~ahın yanında Şam-
jeni hayretler içinde kaldı. Cidden mekleri öğretirdim. dancıbaşı Kara İbo ; e Halil Paşa 
çok müşkül bir şeydi. Fakat, ec- - İrade buyurulursa ahçı başı- da vardı. 
nebi ahçılar bu derece güzel bir mı size terkedebilirim. Türkiyeye Serginin bir köşesinde kuvvet 
san'atı neden bilimyorlardı? adam göndermeğe hacet kalmaz. hletlerı duruyordu. Bu iiletlerle 

Sultan Azize sordu. - Çok müteşekkir olurum. Fa- ecnebi pehlivanlar lrnn•eterini de· 
- Türkiyede; büyük ve kıymet- kat; alıştığınız bir ahçıyı eliniz- niyorlardı. 

li ahçı mcktebleri var demek.. Bu den almak istemem.. Sultan Aziz, maiyetile kuvvet 
derece yüksek san'at eserini bi- - Ahçımı size terkelmekle aletleri daıresine gelince şöyle et 
zim ahçılar maatteessüf bilmiyor- memnuniyet duy'!Iım. rafına bir göz gezdırdi. Bazı kuv-
lar. - Teşekkür ederim.. Cidden vetli ve iri yarı Fransızların alet-

- Hayır; Türkiyede, ahçı mek- bu san'atı öğrenmek çok güç . !erle uğraştığını gördü. Üçüncli 
tebleri yoktur. Bizim ahçıların - E\'et; fevkalade zordur.. Napolyon Padi~ahm Metler üze-
mektebı ustalarıdır. Her ustanın Öjenı, Türk ahçısının pişirdiği rinde nazarının takılıp kaldığım 
yanında çalışan akrabaları sene- çeşidli yemekleri se\'e seve yer- görünce: 
!erce çalışarak sıraya gelirler... di. - Haşmetmeab bu aletlerle 
Nihayet; derecelerine göre usta, Kadın göbeği, hurma tatlısı, tu- insanlar kuvvetlerini deniyorlar. 
kalfa olurlar... lumba tatlısı, baklava, gözleme Dtıdi. Padişah; liıalettayin bir a-

- Demek, bu Türk ahçısı dip- ve sair tatlılar son derece hoşuna Jeti göstererek: 
lomasızdır. gidiyordu. Bu aletle nasıl kuvvet de • 

- Evet; mekteb diploması yok- Hele, Bolulunun pişirdiği bö - ncnir? 
tur. Fakal; kimbilir hangi meş - rekler şaheserdi. Diye İmparatora sordu. İmpa-
hur uslanın yanında kaç seneler e • ratoriçe de Padişahın bu merakil 
emek vermiştir. Sultan Aziz Fransaya sergi mü-

1 
aliıkalanmıştı. (Devamı var) 



• 

Kn~uu dOlfila\lfil m©ı ve lh©ırrlb> Yalan HIKIYI; 
~ 

Denizaltı gemileri ita/yanın; Almanganın ve 
göze çarpan Jaaligetlerinin gelecek sene daha 

yapmak ta 
Sov yellerin 

D .., ·ı ' egı ... 
-··--

Kulakda filiz 
büyük neticeler vereceğini •• •• 

duşunen Fransızlar bu yarışla 
arıyorlar Veren fasulye kalmamak • 

gerı 
• • 

çaresını 

UGUNKU FRANSA 
Bir kaç ay evvel Suriyede akd

olunan tıbbi bir kongrede maruf 
doktorlardan biri cidden hayrete 
değer bir tebliğde bulunmuştur: 

Sayın doktor, kazaen kulağına 
küçük bir fasulye kaçan bir deli
kanlının kendisine müracaat et
tiğini söylemiş: Biran evvel rakiblerile aynı kuvvette 

lunıiıak için neler yapacak?. 
bu-

- Fasulyeyi çıkartmak için bir 
hayli uğraştım. Fakat muvaffak 
olamadım. Dokundukça daha içe
riye kaçıyordu. Nihayet ameli
yattan başka çare göremedim De-İleride bir har bolur>a İtalya ile 

Almanya birbırlerinden ayrılmı -
yarak Fransa ve İngiltereye karşı 
cephe alacaklar diye ortada bir 
çok tahminler vardır. İşte bu he
sablar üzeridir ki mesela İtalyan
ların yeni yaptıkları tahtelbahir
krin Akdenizden ve Cebelütta -
rıktan çıkarak Bahrimuhiti at -
bsıye geçecekleri ve Amerika ile 
İngiltere ve Fransa arasında işleye
cc·k gemileri batıracakları hep bu 
tahminler sırasındadır. Bunların 

hep i>tıkbalde bir harb olacağına 
d1ir yürütülmüş faraziyeler ol -
duğunu söylemeğe hacet yoktur. 
Fakat istikbalin her türlü ihti -
malleri düşünülerek her taraf ona 
gfire hazırlığını yapmakta oldu
ğuna şüphe edilmemeli. 

Avrupa matbuatında deniz dev
IPtlerinin tahtelbahir kuvvetleri 
itibarile son seneler zarfında nasıl 
çalıştıklarına ve neler vüculie ge-

• 

sinden itibaren de Alman donan
ması 55 tahtelbahre malik ola -
caktır. Bunlar tamamile yepyeni 
tarzdadır. Fakat hatıra şu sualin 
gelmemesi kabil değildir. 

Almanya gibi 914 - 915 umumi 
harbinde kuvvetli bır donanması 

olan ve bu donanma ile İngiltere
nin bile karşısına çıkan bir devlet 
için şimdi böyle topu topu 55 tah
telbahir nedir? 

Ancak şunu hatırladık. Uç se
ne evveline kadar denizaltı gemile
rine malik olmıyan Almanya şim-

diki tahtelbahirleunı nisbeten 

bu kadar az bir zaman zarfında likanlı buna ra71 olmadı. Gitti. 
vücude getirmiş oluyor demektir. Aradan bir ay geçti. Bir gün yine 
Fransız mütehassısları da bunu geldı. Kulağını siyah bir bezle 
böyle kabul edıyorlar ve Alman- bağlamıştı. Fasulyenin içerde il-
yanın umumi harbden almış oldu- tihap yaptığına hükmettim. Fa-
~ tecrübelerin neticelerini hiç kat bezi açınca şaşırdım, kaldım. 
ihmal etmediğini söylüyorlar. De- Ne göısem beğenirsiniz? Fasulye 
nizaltı inşaatı itibarile nazarı dik- filizlenmemiş mi? ... Filizlerin u
kati celbeden diğer devlet de Rus- cundan tuttum. ya,·aş ya,•aş cı
yadır. Rusyadaki deniz inşaatı et- kardım!. .. 
rafında çok sıkı bir ketumiyet mu- Sa.vın doktorların sözlerine ina-
hafaza edildiğine göre mesela bu- nıyoruz. Anlaşılan delikanlı öm-
günkü tahtelbahır mevcudunun riinde kulağını yıkamamış. Fasul-
ne olduğunu anlamak için tahmin ~·eteri filizlendirecek derecede 1 

yürütmekle kalıyorlar. Fransız - kulağına toz. toprak doldurmu• ... 
!arın, İngilizlerin deniz inşaatı, do-·-_..;;. _ ___ .;.. ___ __ ...,:'_ • 

nanmaların vaziyeti gibi mese -
lelerle meşgul olan mecmuaların
da Rusyanın denizaltı kuvvetine 
dair verdiği malfımata bakılırsa 

netice şu çıkıyor: Rusyanın 938 
senesi nihayetine kadar malik o
lacağı denizaltı gemilerinin mev-

Kaderden 
alınan intikam 

Y azan: Necla Maraş 
Nuran başım arkadaşını dizle

rine dayayarak inledi: 
- Gideceğim, gideceğim. 

Onu iki saattir bin müşkülatla 
susturmağa uğraşan genç kız e
teklerine yayılan sarı bukleli saç
larını okşıyarak: 

- Yapma Nuran dedi. Çacuk 
musun sen, neye bukadar harap 
ediyorsun kendini. Ağlma elbette 
beraber bir çare düşünürliz. 

- Niçin böyle söylüyorsun Su
at! Kalbimin böyle çiğnenmiş za
manında susmamın imkanı var 
mı ? Yaşlarını elinin tersile sile
rek Suadın gözlerinin içine baktı. 

Yalan, yalan değil mi? dedi. 
Söylesene yalan desene bu kadar 
aldatamaz beni. 

Yine uzun saçlar bir fulye de
meti gıbi genç kızın kabarık etek
lerine karıştı. Ve yine kuvvetli 
hıçkırıklar göğsünü sarsmağa baş
ladı. 

Semıhle aralarında yılların çö
zemediği bağlar vardı. Çocukluk 
arkadaşı idiler. Bırbirlerine çok 
düşkün ve beraber büyüdüler. 
Fikirlerinin tekamül devresinde 
de bu düşkünlüğün aşka tahvil 
olması kısa bir zaman meselesi 
oldu. Semih tam bir delikanlı, Nu- 1 
ran ~ocukluktan yeni sıyrılmış 

bir genç kızdı ki ufak bir seyahat
ten dönen genç çocuk karşısınad 
onu bulunca daha fazla dayana
madı: 

netliyen yılların mecrasını aııe;; 
rine açarak evleneceklerdi. Be 
de Anadolunun küçük bir kasaba· 

1 ak
sında mes'ud bir yuvaları o ac . 
tı. Delikanlı akşamları iki bahçe:-'1 
ayıran telin kenarına gelerek oıı• 

'!kb•· ıslıkla parola verir, bazan ı 

har rüzgarının okşadığı çirneıııe:e 
hazan yakın bir kışın soJdurduğU 
dallara dayanarak ilerisini konu· 
şurlardı. Onlar için ha mehtııbı!l 
aydınlığı, ha üzerinde parça par; 
ça bulutlar dolasan karanlık go 
yüzü ikisi de birdi. Yeter ki ka1P," 
!erinde birbirlerini çok parlak go· 

da 
ren ateş yansın . Suat o zaman 

TAVLAMA USULU NEDiR? .. 

cudu 60 dan aşağı olmıyacaktır. 

Bunlar da yepyeni tarzda olacak
tır. Bunlardan 35 tanesi küçüktür. 
Her biri 200 tonluktur. Bunlar 
Baltık denizinde bulundurulmak
tadır. Karadeniz ile Uzakşark su
larına ayrılmış olduğu söylenen 
20 tane tahtelbahir daha vardır. 
Bunların da her birinin tonu 500 
dür. Uzakşark sularındaki üssü 
bahride bulunmak üzere de 10 ta
ne tahtelbahir vardır. Bunların da 
her biri 800 tondur. 

- Nuran dedi. Seni sevdiğimi 
hem de nasıl bir kuvvetle bağlan
dığımı anlıyorum. 

ona kuvvetli bir araka verdi. )'1u· 
ran bütün neşesile parlak istık· 
batinin baş döndüren sarhoşW· 

tirdiklerine dair en son malfımat 
dün bu sütunlarda huliısa edilirken 
İtalyan bahrıyesinin bugünkü de
nizal:ı kuvvetinden bahsedilmi~ 

Fransanın son senelerde tahlel -
bahır inşaat. na \'erdikleri ehemmi
H anlı ılr. tı. 

italvanın tahtelbahir in~aatına 
bıl a'5il yenKlen ehemm:yet ver
n1e .ı Habesistan h"'rbi do1avısile 
İngıltere ile italya arasında baş 
gu>tcren gcrgınlik sıralarında ol -
du ''ani 935 senesinde o zaman -
dan bu zamana kaiar ne gibi in
ş~Jt vücuJe getirildiği dün ya -
zıldıgı için bugün bahsin o cihe -
tıni tekrara lı.izum olmasa gerek
tır Bugünlük şunu söylemek liı

zım geliyor: İtalyanın 939 senesin
dı• tahtelbahir mevcudu 105 ile 110 
ara,ında olacakmış diye tahmin 
edilmektedir. 

Almanların umumi harbdeki 
tahtelbahir faalıyetlerınden edin
mi~ oldukları tecrübelerin hiç bir 
kısmı unutulmıyarak şimdi ona 
gorc çalışıldığından da bahsedil -
mişti. Alman tahtelbahir inşaatı 

üzerinde biraz durmak lazım ge
liyor. Almanya üç sene evveline 
gelincıye kadar tahtelbahre ma -
lik değıldi. Çünkü Almanyanın 

elini kolunu bağlamış olan sulh 
mu~hedesi onu tahtelbahir inşaa
tından da alıkoymu~tu. Fakat son

ra bu muahedenin o ağır şartları 
kalmadı. Almanlar da deniz inşaa
tına girişmiş oldular. 

Fakat o zamandan bu zamana 
kadar elde edilen netice az mü
him değildir. Bu sene nihayetinde 

Almanyamn tahtelbahir mevcu -
du 50 olacaktır BLnların nerele

re verıleceğı, hangi denizlere ay
rılaca.~ı dün _yazılmıştı. 1939 sene-

Kıymetsiz eşya~an tutun da 
sonu iflas olan ticari işlerde 
Adamı kandıran dolandırıcılar ... 

Bir kaç giin evvelki sayımızda 
dolandırıcılık »e dolandırıcılar ad
lı bir yazımızda dolaııdırıcılığn 

ilk safhasını anlatmıştık. Bu giin
kii yazımız maslek haline gelen 
bu işin en enteresan taraflarını 

anl.ııtacatır. 

dofandırıcılar cıdden zeki adam
lardır. İnsanların psıkolojisini, za
fını pek güzel bilirler ve en çok 
kurbanlarının safiyetınden hama
katından istifade ederler. 

cAmerikan usulü• dolandırılan
ların safi 'etine ne demeli? Bu üç 
türlü yapılır: 

Birinci perde: 
habı. 

Kurbanı inli-

bir komisyon vereceğini de ilave 
etmeyi unutmaz. 

Üçüncü uerde: Cüzdanların teb
dili. 

Dolandırıcı ekserivetle bir is-

tasy<ında bekler Bır yabancı ve
ya taşralı arnr. İstediğini buldu 

mu, bir bahane ile yanına soku
lur, Wkırdı açar. Nihayet bir iki 
tek atmaya karar verilir. 

lkıncı 

bir iş. 

perde: 'fapııacaı< ııcarıı 

Ecnebi veya taşralı tereddüt 
eder, çekinir. Fakat, bu yeni ah
bap olduğu adamın cüzdanını çı
karıp ta: Alınız bunları satınız. 

dediğini görünce tereddütleri za
il olur. On dakika sonra dolandı
rıcı, karşıki eczanyee gidiu bir 
pastil almak ihtiyacında kalır. ve 
yeni ahbabından cüzdanını ister. 
Bu cüzdanda hakiki banknotlar 
vardır. Zavallı, çıkarır, verir. Do
landırıcı gider, bir daha da görün
mez. Bıraktığı cüzdanın içinde de 
adi kağıtlardan başka bir şey yok
luı" 

Dolandırıcların, saf kimseleri 
kafese koymak için kullandıkları 
hileler pek çoktur. Saymakla bit-Konuşurken, bir çok ecnebi pa

rası, tahvili bulunduğunu, bun· me·• 

• !arı satmak istediğini söyler İyi rOevamı 7 iııci ~ahif"nJİ7.df") 

Kusura bakmayın beyefendi bıze emir öyle. 
Bendeniz iki dakikada haber verir .. Gelirım .. 

Cevabını verdi. Refik: 
- Üç dört senede mat'balar amma inzibata 

girnı~~! .. 
Diye mırıldanarak: 
- Peki haber vel'iniz ... Ben, Refik Necati. .. 
Dedi. 
- Refik Necati ... 
Dunu ezberinde tutmıya çalışan hademe acele 

acele merdivenlerden çıktı ve .. bir iki dakika sonra 
koştu, geldi· 

- Buyurunz efendim .. 
Refik, hem yürüdü, hem merdivenin duvarlarına 

baktı. Üstüste sıra ile birkaç levha .. 
Bır: Saat üçten sonra misafir kabul edılmez. 
İki: Ziyaretçilerin beş dakikadan fazla kalmama

ları mercudur!. 
Üç: Şikiıyetlerin mektubla bildirilmesi mürec

cahtır. 
Dört: Yerlere tükürmeyiniz ... 

Refik, dördüncüsünü muvafık buldu ve: 
- Yerlere tükürmem ... O, iyi! Fakat, beş dakı

kadan fazla oturamıyacağız. İşte o, fena!. 
Dedi, tahl"ir heyetinin çalıştığı kata çıktı!. 

••• 
Uzun boylu, geniş yapılı, sarışın ve şık tuvaletli 

bir adam. Gösterişi mükemmel! Mütebes.sim ve bol 
neş'eli'. Karşısında kısa boylu, Şişmanca, güzel esmer. 
siyah gözlüklü genç biri!. Bu go/'ç asabi asabi, fakat, 
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tatlı bir eda ile itiraz ediyor: 
- Üstad vallahı yazılmaz .. Hani ben yazayım, 

amma manası olmaz .. 
- Nasıl olmaz dostum, mükemmel olur. Sen fen

ni sütuna makale yazacak değilsin ya beş on satır ve .. 
doktorun ağzından birkaç kelime yetişir ... 

Öyle olduktan sonra ... Mesele yok! 

- Hah ... İşte böyle. Kiıfi 1 Ne yapac.aksın sen işin 
ilmini, fennini! cRöntgen• muzır mıdır, nafi midir, 
Herkes kullanabilir mi, kullanamaz mı?. Onu ... Son
ra, doktor istediği gibi yazsın. getirsin, makale ... di
ye koyalım. Sen işin kolayına bak ... 

- Fotoğrafçı •liôntgen• in resmini almış değil 
mi? 

- Almış ... Almış ... Haydi sen çabucak yazısını 
g<'I r!. 

F:ğcr Refik beş dakikadanberi heyeti tahririye 
mı.idlirünün odasında ayakta kalmasına rağmen mu-

Fakat Avrupa matbuatında gö
rülen malumata bakılırsa Rusya
nın tahtelbahır kuvveti bundan 
ibaret değildir. Rusyanın yeni 
tarzda olmak üzere daha evvel 
yapmış olduğu 37 tahtelbahir var
dır. Eski tarzda olmak üzere de 
10 tahtelbahri bulunmaktadır. 

Bu malfımattan anlaşılıyor ki 
İtalya gibi Rusya da tahtelbahir 
itibarile kuvvetli olrnağa karar 
vererek ona göre çalışmaktadır. 
Deniz muvazenesinde tahtelbah
rin oynıyacağı rolün gitgide bü
yük olacağı kolayca tahmin edil -
mektedir. Rusların Uzakşarktaki 

sahillerini müdafaa için türlü tür
lü tertibat aldıkları, Çin - Japon 
harbi çıktı çıkalı her vesile ile 
söylenmekte, vakit vakit Avrupa 

Devamı 1 lnd .ahi femlzd" 

O zaman çocukluklarında kim
bilir kaç kere birbirlerini yüzün
de şaklıyan eler u1and1, bu yılla

rın beslediği aşkı taahhüt ettiler. 
Seneler öyle bü~iik bir hızla 

arka arkaya geçtiğıne, yaşıyanl.lr 
hayretle baka kaldı, ve bu akış 
ölenlerin maziye karışmasına kafi 

geldi. Nuran, Semih iki ismin be
raber gibi teliikki edilmesine her
keste iki kalbin de nasıl olsa bir 
olacağına kavi bir alışkanlık pey
da ettirdi. Onlar gece kuşları gibi 

sevişerek koca yıllardır çektikle
ri hasreti dindirmek için yalnız 

bir sene kalmıştı ki, genç kızın 
evvelii ümıt sonra zaferle parlı

yan gözlerini yaşlar örttü. Ve ona 
ilelebet açtığı kollar büyük bir 
sukutu hayalle yanlarına sarktı. 

Semih bu sene hukuku bitirecek 
o zaman bu iki kalbi birbirine ke-

bl• 
ğunda anlatırken Suada sır& 

ed ·ıeıı rakmaz ve onun ihanet 1 

1 sevgisine ufak bır omuz siJklşi e 
mukabele ederdi. 

bir 
Suad o zaman bırakılan 

sevgi idi. Onun bütün kalbini ver· 
diği insan tarafından fırlatılıp a· 

·ı ya· tılmıştı. Bazan arkadaşına ag ı . 
rak anlatmağa başladığı hikal'e'.ı 
onun gülüşleri arasında erir gı· 
derdi. Nuran kendinin o kadar gu· 
vendiği aşkının da bir gün çiğne
neceğini hiç aklına getirrnen1ış 
mi idi acaba. Şimdi kabarık saÇ' 

.. ıer• 
!arı dağınık, iri lacivert go7• I< 
yaşlı, kalbi hayata küskün atara 
arkadaşının kucağında ağ!arl<eıı 
Suadın ihanet gören büyilk aşk~; 
nı hatırladı. Ve bir çılgın gı 
boynuna sarılarak : 

. sen· 
- Suat! Suatcığım dedı. 
( Devamı 7 inci sayfamııda ) 
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Yazan: 
Etem izzet BENlCE 

~ 
navereye karışmasaydı, ne Fikret Bey, ne de muhar-
rır SaJah Ferid odada üçüncü bir adamın vücudün
den ha"berdar olacaklar; ne de bu münakaşa bitecek 
ve Refik ayakta kalmaktan kurtulabilecekti Meseleyi 
halledivermek için Refik, her ikisini de yakından ta
nıdığı ve battiı senelerce beraber çalıştığı bu dost
larının arkadaşlığından istifade ederek Fikretin, tam: 

- Haydi sen çabucak yazısını getir!. 
Dediğini duyar duymaz, sesini yükseltti: 

Saliih hah tamam ... Sen şu yazıyı çabucak yaz 
getir. Yoksa monşer, beş dakikayı doldurduk .. dıye 
şimdi matbaadan beni'de tardetmiye kalkışırlar. Bı
rak bir iki liif da ben edeyim!. 

Diye şaka ile liıfını bitirdi ve hemen Salah da, 
Fikret de ·Röntgen• bahsini atlayıp: 

- Vay ... Refikciğim hoş geldin ... 
~ Nasılsın bakalım?. 

- Nerelerdesin yahu ... Bir defa gözüktün, ondan 

sonra kayboldun?. ·- .~,1 
Diye Refiğin eline sarıldılar ve gazeteci!ıg-ın ~911 

hem• ruhile mütehassir mütehassir yanakların 
öptüler! 

••• 
"k9 b1

' Beş dakika, on ... dakika, otuz ... otuz dakı ' 
saat oldu! Bir saat ikiyi ... İki saat üçü buldu! 

- Refik Allahını seversen otur... . . yol<· 
Diyorlar, bir türlü bırakmıyorlar! Refik, ıŞI · 

sa: ·dece-
- Yahu, siz meşgulsünüz. Ben de eve ~ darı 

ğim. Saat yediyi buldu. Hem, burada beş dakı ~tir-· 
fazla oturmak yasak edilmişken, beni üç dört s.aa riYe 

d n ıçe . 
bırakmıyorsunuz! Sonra, bir daha matbaa a ·nizlJ 
almazlar. Ben bir başka gün, hatta, gece hepı 
buluşurum. O zaman iyi olur!. gi· 

Deyip dursun. Arkadaşlarının bir kulağında!l tall 
rıp öbüründen çıkıyor. Hele, Fikret nerede heYe~adi· 
ririye müdürü ise mutlaka oranın ressamı oı~n gsad-· 
sonra Fikretin gözbebekleri Necmeddin, Sabrı. 

Refik: b. 1 1ı1· . . ,,, ~ 

- Ben bir başka gün, hatta, gece hepınız--

şurum. .. orrLl~ .. 
Diye yerinden kımıldadı mı hep birden 

!arına yapışıp oturtuyor ve: 
- Kat'iyyen olmaz. Bu gece beraberiz. di''or: 

1 · ad e · Dıyorlar ve .. Nadi kısa kısa nutuk ar ır .. rü)'o 
- Monşer, seni dört senedir ikinci defa go 

ruz. Bu görüş ... 
(Dev aını ""') 



Tiya·trodan 
balı kçı kayığına • • 

insanlarda 
Olduğu 
Gibi .. 

ingilterede uydurma şirketler na- Keci·i-ye 
mı na bir çok kim~eleri aldatan Madalya!. 
dam nasıl kaçtıgı n ı anlabyor Hayvan mera~iıları, hayvanla-

• • rı sevenler hıç şuphe yokkı şu sa-

Tehlikeden tehlikeye 
ayak bastıktan 

bir yer 

sahiline atlıyarak Fransız 
sonra kendine başka 

lazım gelmiş 
Geçnlerde İngilterede Stanley 

Spiro isminde birisi tevkif edile-
rek muhakemesi neticesinde se
kiz sene ağır hapse mahkum ol
ınu§tU. Spirodan İngiliz gazetele
ri çok bahsetti. .Son Telgraf> da 
Londra piyasasında bir zaman -
lar bır çok dolablar çeviren ve is
ını var. cısını }Ok şirketler, kum
panyalar namına hisse seııedleri 

çıkararak çek çok kımseııin para
sını alan Spiroya dair vrilen bu 
nnlumatı hulasa diyordu. Spiro 
şimdi hapishanededir. Fakat ba -
şından geçmiş olan şeyleri hapis
haneden yazarak Londranın bir 
gaztesinde neşretmektedir. Spiro 
~vvelce İngiltereden kaçmış, fakat 
ele geçeceğini bildiği halde tekrar , 
oraya dönmü;;tür. Böyle İngilte- ı 
reye tekrar gelişine sebeb olarak 
orada bırakmış olduğu dokuz yaş
larındaki oğlunu görmek ihtiyacı 
idı Bu cihet evvelce yazılmıştır. 

Spironun yazılarını neşreden 
İngılız gazetesinin yeni gelen nüs
hasında yazılı olan şeyleri şöyle 
hu;asa etmek kabil olacaktır. Spi
ro diyor ki: 

- lngıltereye neden döndüğü
mü evvelce anlatmıştım. Kendim 
hariçte emın bir yerde idim. 3öy, 
l~ olduğu halde tckl'ar geldim. 
Şimdi artık İngiltere haricinde ,. 
keıı nasıl maceralar ge;;irdiğimi 

anlatmama müsaade ediniı. Ha
yatımın en çetin karar verilecek 
bir zamantnda idim. «Balalayka• 
piyesi temsil ediliyordu. Eğer ln
gill.erede kalacak olsaydım benim 
tevkifim bir saat meselesinden i
baretti. Bu böyle olunca o zaman
lar bulunan zava!lı karımın asa.
bı harab olacak, benim tevkif m' 

dür ki benim yatımın kime ait ol-ı 
duğu bilinmesin ve geceli gün -
düzlü sivil memurlar tarafından 
tarassud altında bulunmasın?. 

Tayyare de ayni suretle tarassud 
altında idi. Eğer İngilterenin ha
ricine çıkmağa kalkacak olursam 
en ufak bir teşebbüsüm bile he
men akim kalacaktı. Hemen ·ya
kalanacaktım. Bunun i'in yalnız 
bir yol vardı. Tiyatronun k1p1sı
qa bir taksi çağırd:m Şoföre sa
hilde balıkçılardan başka kimse -
nin bulunmadığı tenha bir yer ta
rif ettim. Beni oraya götürüp gö
türemiyeceğini sordum. Tam 10 
İngiliz Lirası mukabilinde beni o
raya. götürecekti! Vakit gece ya
rısından sonra idi, artık geç ol -
muştu. Üzerimde para vardı. Bir 
de tıraş makinesi bulunuyordu 
Pasaport da vardı. Başka bir şe
yim yoktu. Taksiya atladıktan 

sonra gecenin karanlığına dalmış 
oluyordum. 

Otomobilimiz Londradan çıktı. 

!erine anlatıyordum ki böyle sa
hilde durarak balık tutmağa uğ
raşmaktan ise daha enginlere doğ
ru açılarak balık avlamak pek 
karlı olacak diye ... Bunu anlata 
anlata nihayet balıkçılardan birisi 
ile anlaşmak kabil oldu. Onu ik
na ettim ki eğer kayığa beni alır 

·da uzaklaşırsa kendisi için büyük 
bir kar vardır. Nihayet balıkçıya 
daha açıkca söylemek lll.zım gel
di. Beni kayığına alarak İngllte-

tırları okuyunca memnun olacak
lar, sevineceklerdir. 

Bufalo şehri belediye reisi, bir 
tahliye cemiyetinin talebi üzeri
ne Lili adlı bir kediye •tahlisiye 
madalyası• vermiştir. 

Madalyanın. kedinin boynuna 
takılma merasimi, belediye daire
sinde ve büyük bir kalabalık üze
rinde yapılmıştır. Belediye reisi: 

.Lıli, hayatını tehlikeye atarak 
ateşler içinde bulunan bir eve gi
rerek altı küçük yavrusunu kur
tarmıştır. TüyierininJ derisinin 
yanmasına ehemmiyet vermemiş~ 
tir ... -. 

Diyerek madalyayı kedinin 
boynuna takmıştır. Bu sevimli 
hayvan cesaret, analık şefkat ve 
muhabbetine güzel bir nümune 
teşkil etmez mi? ... 

renin karşı tarafına, yani Avrupa 
kıtasına, Fransa sahiline kadar 

götürebilirse kendisine para ve
receğimi anlattım. Fakat bunu 
söylerken dikkat ettiğim bir nok
ta vardı: bol para vereceğim de
medim. Çünkü bol para lakırdısı ' 
olursa balıkcının şüphesi uyana
ca'k, karşısında bir hırsız veya ı 
başka çeşid birisi olduğunu farze
derek bu adamın ne yapıp yapa
rak mutlaka kendini kurtarmak 
istediğine hükmedecekti. Kendi
sine emniyet gıelmesi için ona 
şöyle dedim: 

(Devamı 7 inci sayfamızd a) 

MiZAH 
Zevk var nn ? 

- Sevgili dostum. Size bir şey 

soracağım. Rica ederim, hakikati 

söyleyiniz. Yakında evlendiniz, 

değil mi? Fakat dünkü hayatınız

la bugünkü ar":sında ne fark görü
yorsunuz? ... 

- Vallahi doğru söylemek la-

zım gelın.e aralarında pek büyük 

bir fark yok. Vaktile gecelerimin 

Artık etrafımız açıktı. Her ver 
tenha idi. Sinirlerim bozulm~ğa 
başladı. En ufak bir ses beni he
yecana getiriyor, arkadan bir o
tomobil sesi duysam polislerin be
ni yakalamak için koştuklarını 

zannediytordum. Yolda her göl
ge·benim için gizlenmiş, beni tut
mağa hazır bir polis gibi geliyor
du. Nihayet korktuğuma uğradım. 
Hakikaten bir polis memuru, fa
kat resmi bir memur. bisikietc 
binmiş, yolda hızla gidiyordu. Bi
zim otomobilin yanından geçti 

Kendi kendime: 

- Telefon hattı tesisi için an- I 
cak bu çareyi bulabildik. yarısını Piyerin gitmesini bekle-

nıekle geçiriyordwn. Şimdi ise av
detine intizarla geçiriyorum. 

öğrenince kadıncağız büsbütün 
hasta dü>jCcekti Karun, o zaman
br hastalığı dolayısile İsviçrede 
ıdi. Sonra orada öldü. Ben ise Ba
lalaykanın temsili ile çok ali\ka
dardıın. Onun için mutlaka gide
rek bu temsilde bulunmak isti -
yordum. Halbuki tiyatro sivil po
hoicrle dolu idi. Bunlar beni ta -

kıp ediyorlardı. Ben bu piyeste 
roıl alıyordum. Onlar da benım 
salıııeye çıkmamı bekliyorlardı. 

Sahnede oynanan piyes herhalde 
tıvdurma, sahte bir oyundu. Asıl 
hlkiki piyes benim oynadığım 

macera idı. Piyes ınuvaffakiyetle 
oynandı. Son perde inerken her

kes hararetle alk~şlarketı bilmi
yorlardı ki bu piyesin muvalfa
kiyetinde amil olan adam, İngi
liz Adliyesi tarafından takibata 
uğrıyan ve İngiliz zabıtası tara
fından yakalanmak üzere bulu -
nan bir adamdı. Fakat düşündüm 

ki neden böyle bile bile yakalana-
caktım?. Hemen· sür'atle kilrar 

verdım ve sür'atk· harekte geçe
cektim. KEnd.m için beni sür'at

le kaçıncak b>r tayyare ted.ırık 

etrni:)ti•1ı Bır de yatıın vardı. Ne 
dt::-~· \~··,J.ım?. O sırada l.ıöyl\.' dü
şünüie ~iiir. Fakat mümkün mü- • 

- Artık her şey bitti, yakalan
dım! .. Diye dü;;ü01düm. Polis ge -
çerken şoföre bir şey söyledi. Son
ra g<'çti. Biraz sonra anladım ki 
şoförle polis arasında geçen söz 
yalnız bir : «G€ceniz havıı· ol -
sun!• dan ibaret imiş' Tekrar keıı
dime geldim. Fakat geçirdiğim 
korku az değildi. Nihayet deniz 
kokusu gelmeğe başladı. Oh. Ar

tık sahile doğru gidiyorduk. İste
dığiın balıkçı köyü burada idi. 

Artık bu korkulu seyahat nihayet 
bulacak diye düşünüyordum_ La
kin bundan sonra meraklı bir se
yahat, büyük bir macera başlı -

yacaktı. Orada ufak bir liman 
vardı. Otomobil geldiği zaman şo
före biraz uzakta durmasını söy
ledim. Arabadan indim şoföre ıo 
İngiliz lirasını verdim. O da bana 

hayırlı yolculuk temenni etti. Ben 
karanlığa dalmıştım. Fakat aca
ba bu şoför bir şeyden şüphe etti 

mi, diye düşünmeğe başladım. Ya 
beni takib edecekse?. Fakat sa -
hildeki bir kaç balıkçıyı görerek 
onların arasına karıştım. Onlar 
balık tutmak için takımlarını ha

zırlıyorlnrdı. Derhal kendilcrıle 

lakırdıya giriştim. Vaziyeti kur _ 

tarnıak i<:in lakırdı bulmak husu-
l 

sundaki kabiliyetim burada da işi- ! 
me yaramıştı: Yavaş yavaş kendi- 1 

Tavuğa ne veriy0rmuş? 
Nazilerden biri, Alınanyada bir 

çiftliği ziyarete gider ve tavuk -
!ara yem veren çiftçinin önünde 
durur, soraı·: 

- Ne yem veriyorsunuz?. 
- Yulaf! .. 
- Yulaf mı? .. Bu çok kıymetli 

bir şey. Tavuklara verilir mi hiç .. 
Başka birşey veriniz. Sekiz gün 
sonra yine geçeceğim. 

Sekiz gün sonra gelir, 
ali sori\r. Çiftçi: 

- Mısır veriyorum ... 
Der. 

ayni su-

- Mısır mı? ... Olur mu hiç ... 
Buna çok ihtiyacımız var. Başka 
bir şey veriniz. Haftaya geçece -
ğim. Mısırları israf ettiğinizi gör
miyeyim. 

Sekiz gün sonra ayni sual. Za -
vallı çiftçi şu cevabı verir: 

- Patates kabukları veriyorum. 
- Bu da lüzumlu bir şey. Haf-

taya son defa olarak geleceğim. 

Ümid ederim ki sizi israftan vaz 
geçmiş göreceğim. 

Sekiz gün sonra ayni suali tek
rar eden Naziye çiftçi şu cevabı 
verir: 

- Hepsine beşer kuruş veriyor, 
lokantaya gönderiyorum. 

• 
Dalgınlık 

Profesör M ... çok dalgın bir a
damdır. Verilen cebalara dikkat 
etmez. Geçen gün, meslekdaşla -
rından birinin genç ve güzel ka
rısına sorar: 

- Dün akşam tiyatroya gitti -
ğinizi söylemiştiniz, değil mi? .. 

- Ha}ır! Yorgundum .. . Saat se
kizde yatağa girdim. 

- Y~ Demek çok misafiriniz 
vardı?. 

- Amma koşuyor ha!., 

- J.~b.o'Iİ. İl..ôŞlT .. ~~ın .. Manajeri ki-

lotuna eşak arısı doldurmuş ... 

Garson, miişteri1erini nasıl gö

rür . 

KALBE 
G IRE N 

HIRSIZ 
Senenin en orijinal :-oma lıı11 

So ı 'relgraf'd:ı oku,-ac.•ı.;.s ı rz 

Manastır cınayet 

Ziyaretciler salonunda silah sesleri işitildi. Bir 
genç kız, kanlar içinde yere yuvarlandı. 

-,,ir a 

Öldüren k . ? 
ım ..• Babası .•• 

Facianın esrarı anlaş, labilecek mi? .. 
Eylülün 8 inci gunu öğlenden 

sonra saat dörtte bir kamyonet 
çılgınca bir süratle Kastiletin ö
nünden geçiyordu. Seyri seferi 
idare eden polis memuru, beyaz 
deri eldivenli elini kaldırdı: 

- Dur!.. 
İşareit:ıi verdi. F'akat, kamyo

netini sevkeden zayif çehreli a
dam meydanı çoktan geçmiş, daı 
bir sokağa sapmıştı. 

P'o1is nıemuru ; 
- Delinin biri bu ! .. 
Diy~ söylenerek numarasını 

defterine kaydetti. 
Bir dakika sooca, kamyonet Ma

uşe ınaydanındaki tevkifhanenin 
önünde durdu. Kapıda nöbet bek
liyen jandarmaya sordu: 

- Siz tevkifhane memurların
dansınız değil mi? .. 

- Evet ... 
- Ben Vared'de domuz kasap-

lığı yapan Jan Rekzah'ım. Bon 
Pastör manastırında bulunan kı
zımı öldürdüm. Tevkif ediniz beni 

Jandarma, derhal amirine ha
ber verdi. Kamyonetin yanında 
duran adaın, mülazimi görünce 
ayni sözü tekrarladı: 

- Kızımı öldürdüm. Tevkif e
diniz beni.. Kafası kesilmeye la
yık bir adamım ... 

- Pekiila.. Gel· arkamdan ... 
- Silahım arabada ... Döşeme-

nin üzerinde duruyor. Dikkat edi-

Merhamet 

Erkek - Vagram muharebe
sinde altımda tam dört beygir çat
ladı . 

Kadın - Artık siz de, bunun ü
zer ine piyadeye geçtiniz değil 

•• Dll., 

Altmış denıek d@ğru 
Tesadüf, iki çocukluk arkadaşı, 

Dupon ile Dübua'yı bir gün hiç u
mulmıyacak bir zamanda karşı 

karşıya getirmişti. Bir kahvenin 
taraçasına oturdular. Konuşma -
ğa başladılar. Artık. •Hatırın -
da mı?• •Unutmadın ·a,., ene hoş 
zamanlardı o?• •hatırladıkça yü
reğim sızlıyor ... • gibi cümlelerin 
ardı, arası gelmiyordu. 

Birdenbire Düpon arkaşına sor
du: 

Kaç yaşındasın? .. 

- Altmış ... Ya sen? ... 

- Ben mi Altmış iki. .. Fakat 

altnı<~ demek daha doğrusu olur. 

Çüııku ıki senesini hastalıkla ge
çirdim. 

• 
Sig0rtada sige rta 

İki sigorta sımsarı, biri Avru -

palı öteki Amerikalı, firmalarının 

üstünlüğü etrafında konuşuyorlar 
münakaşa ediyorlardı. ' 

Avrupalı mensub olduğu ş-ir _ 
ketin tediyatındaki sürati ileri sü
rerek: 

- Geçenlerde müşterilerimiz -

den birtsi öldü. Kansı, iki saat 
sonra geldi, parasını aı.,ıı. 

- Bu da bir şey mi? Bizim şir

kette bir adam vardı. Damları ak
tarırdı. Şirkette de sigortalı idi. 

Bir gün nasıl pencereden kaydı, 

düştü. Tediyat dairesi üçüncü kat

tadır. Yere dlişmezden parasını 
aldı. 

./ 

ı 

! 
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niz, içerisinde 
var ... 

J:ıir kurşun daha 

Bu büyük çapta bir rövolver 
ve yanında sekizlik bir şarjör ta
rif ettiği yerde idi. 

Yolda giderken domuz kasabı 
kendi kendine söylenip duruyor• 
du: 

- Karımı, kaynımı öldürme
diğime müteessifim. Hele şu, ka
rımın avukatı Respan'ı kaçırdığı

ma çok yanıyorum!. .. 
Kasap, polis komiseri ve müd

dei umumi huzurunda itirafını 

tekrarlamıştır: 

- Kızım küçük Poli öldürdüm. 
On altı yaşında idi... Evet, öldü. 
Üzerine beş kurşun sıktım. Bon 
Pastör manastırının ziyaretçilere 
mahsus odasında ... 

Bu doğru idi. Katil sözünü bi
tirdiği sırada manastırın baş rahi
besi, manasıırda bir cinayet ya
pıldığını telefonla bildiriyordu. 
Kasap Jan Rekzah, hemşire Mari 
Seni Rozabi'nin önünde, kızı Po
Je'yi öldürmüştü. 

Katil, müddeiumuminin onun
de ayakta duruyordu. Elleri tit
riyordu: 

- Cüzdanımda iki bin sekizyüz 
frangını var. Dolabımda da altmış 
beş bin frank ... Ben çalışkan, na-

muslu bir adamım. Teslim oldu· 
ğuma büyük hata ettim ... Kendi· 
mi de öldürmeliydim ... 

- Kızını niçin öldürdün? ... 
Kasap asabileşti. Yumruğunu 

sıktı: 

.ı 

- Dedi kodiye tahanımülüm 

kalmamıştı. Karım beni, kızımla 
bulunmakla ittiham ediyordu 
Yalnız karım değil, komşular da 
Zavallı Pol ne güzel, ne se\•imlı 

bir kızdı ... 
Müddeiumumi: 
- Bu adam ya delidir. Ya da 

cinayete mühim bir sebep vardır. 
Daha fazla söyletmeyin. Tevkıf
haneye gönderiniz ... 

Dedi'. 

* Zabıta derhal faaliyete geçti. 
Ve az sonra faciayı aydınlattı. 

Jan Rekzah, aslan İspanyoldu. 
Fransız tabiiyetine girmişti. Kırk 
yaşında bulunuyor, Dired'de ka
saplık yapıyordu. Rusiyon Terez 
adlı bi,\" kadınla evlendi. 

Çallfl•:an ve son derece kanaat
kar biı adam olan Rekzah., yalnız 
düki\nında çalışmıyor, ara sıra ci
var köylere gidiyor, janbon ve 
Sosis satıyordu. 

İşini büyüttü. Arazi, bir sürü de 
koyun ve domuz satın aldı. Köy
lüler kendini sevmiyorlardı. Kom
şuları domuzlarını tarlalarında 

atlattığını iddia ediyorlardı. 
Bu sırada, Pol, biricik kızı bü

yüyor, büyüdükçe güzelleşiyordu. 
(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Yalnız bukadar mı ?. 
Almanya'nın seferber bir vaziyet .. 

te bu~unması harbin ka riye. 
tine işaret midir? .. 
~-;örçil'in fikri d. ? ne ı r ..•. 

Meşhur İngiliz diplomatı Vins
ton Çörçil Almanyanın son derece 
silahlanmış bulunmasının mühim 
bir hadise olduğunu söyliyerek 
diyor ki: 

Almanya büyuk mikyasta sefer
ber edilmiş bulunuyor. 
Memleketıeki iktısadi ve sınai 

vaziyet te harb vazıyetine çok J 

benzemektedir. Nasyonal sosyalıst 
idare şefleri memleketine bir ta- ı 
kım zaruretleri kabul ettirdiler. I 
Bunlar, sulh ~amanında hiç gö -
rülmeıniş şeylerdir. 1 

Bu hiıd şeraitin daha uzun müd
det devam edeceği zannolunamaz. 
Bu vaziyetin ya bir netice ver -
mesi veya ortadan kaldırılması 

lazımdır. Kış geliyor. Teşrinievve
lin on beşinden sonra havaların 
çok fena gitmesi ihtimali vardır. 
Binaenale, bu hazırlanmış kuv -
vetlerin bir harbe atılmaları veya 
evlerine gönderilmeleri için müd
det kısadır. 

Bu kuvvetler eğer elde tutulur 
bir zafer kazanmadan dağıtılacak 
olursa, esasen daha şimdiden ten
kid edilmekte olan nasyonal sos
yalist idaresi istikbaline tesir e -
decek bir mağliıbiyete uğramış 

olacaktır. 

Sözlerine inanılır kimselerin 

söylediklerine göre, bütün hazır
lıklar eYvelce tesbit edilen pro
graın mucibince, birer birer ya
pılmaktadır. Hududlardaki ask" 
harekatı da bu ayın sonuna ka 
dar tatbik mevkiine konularn 
bir pliın cümlesinden ayılabılıı 

Çek cumhuriyetınin kalbı ıtl• 

hayat ve hürriyet uğrunda çarp1'
mak için kat'i bir arzu buluııuyt 
Bütün hududlar, hatta Avus•ur 
ya hududu bile, emin bit surclt 
tahkim edilmıştir. Kuvvetli v• 
sadık bir ordunun muha!azası al 
tındadır 

Naziler, hududlardaki Çek nıü
düfaa hatların içeri sokabilecek -
!eri motörlü kıt'alarla, Prağ• v~ 

Çekoslovakyanın diğer eski ~ehır
lerini havadan bombnrdımaııln 

Çeklerin bütün kuvvei manevı -
yelerini bir iki gün içinde kıra -
bileceklerini zannediyorlarsa al . 
danıyorlar. 

Meçhul tahminle çalışmak t eh
likeli bir iştir. FaKat şunu Hiy -
lıyebiliriz ki eğer Çeklerin mane
vi kuvvetleri tazyik ve gürültü a
rasında bozulmazsa muharebe dü. 
mana zaman bakımından en aşağı 
üç dört haftaya. zayiat bakımında 
en aşağı üç dört yüz bin cana mal 
olacaktır. 



1 Askeri hazırlıklara 
her tarafta hız verildi 

• !, t ';. ,, • '!. ' .~.~-·.·· • • 
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(1 inci sahjfedcn devam) 

zam ve fevkalade hazırlıklara iliı.
veten Lehler ve Macarlar Çek 
hududuna mühim miktarda as -
ker tahşid etmeğe ve harb levazı
mı göndermeğe devam etmekte -

Beş yaşında bir 1 İki Mıgırdıcın başına 
çocuk yaralandı gelenler 
l:renköyünde oturan sürücü Mus-1 

tafa oğlu Abdullalun idaresinde- l 
ki yük anrbası Üaküd•rda otu - ı 
ran Halil üııninde birinin 5 yaşın
daki kızı Necıniyaye çarparak 

muhtelif yerlerinden yaralamış -
tır. Necmiye hastahaneye kaldırı
larak tedavi altına alınmııı, sürü
cü Abdullah yakalanarak Uıhki

diri er 

kata başlanmıştır. 

Kendi düşen ağlamaz 
8 yaşlarında Serkis oğlu İsak 

isminde bir çocuk Beyazıddan geç

mekte olan 542 numaralı tramva- 1 
yırı arkasına asılmak isterken dil- ı 

ıerek çenesinden yaralanmıştır. j 
Çatıyı tamir ederken .• 

t 

Nuruosmaniyede Çuhacı hanın
da bir numaralı karyolacı dükldi
nında ça~an Kigork isminde bi
riniiı elindeki benzin ocağı ani o
larak parlamış Kigorkun yanın

da bulunan ve ayni fabrikada ça
lışan l\1ığırdıç \'e dığer Mığırdıç 
iııminde ilci çocuğun ellerin yan-
mıştır 

Jimnastik yapıyarmuş ; 
fakat ... 

Bu iki devlet de büyük askeri 
hazırlıklara girişmiş olup hemen 
hemen bilhassa bütün gençler Çe
koslovakyadaki vatandaşlarını 

kurtarmak için gönüllıi yazılmak
tadırlar . 

P aris, 25 (Hususi) - K.ı:;m! 

seferberlik kararı sükUnet
le karşılanmıştır. Halk da

vete sür'atle icabet etmekte ve 
hükumetin mesaisine yardım için 
çalışmaktadır. Bunun bir misali 

Zeyrek caddesinde 124 numa - şudur. 
ralı evde oturan 18 yaşlarında Ab- Bir müddettenberi Pariste inşa
di oğlu Nazri isminde bir genç at amelesi grevi vardı. Dün .inşa
evinde jimnastik yaparken sol at amelesi namına bir heyet İş 
kolu pencereye çarparak camları Nazırı Pomaret'i ziyaret ederek 
kırmış ve kırılar. cam parçalarile son vaziyet hasebile pazartesi sa-
kolundan yaralanmıştır. babından itibaren tamamen ~e 
Çimentoda çalınır mı? başlamağa katar verdiklenni bil-

Selimıyede Eczahane sokağın- dirmiştir. Heyet inşaat işçilerinin 
da oturan Hüsey;n oğlu Yusuf ile milli miidafaa için yapılacak ace- ı 

arkadaşı Hüsey.ıı Güler Karaca- le işleri yapmak üzere çalışmağa 
ahmed mezarlığı dtıvarlarının ta- hazır olduklarını da bildirmiştir. 
mıratı için kullanılmakta olan çi- Nazır gösterilen vatanperverliğe 

Diğer bir çok yerlerde grevler 
nihayet bulmuştur. 

Alakadar mahafilde temin edil-
eliğine göre Fransadaki seferber
lik münhasıran herhangi bir ih
timale karşı hududların muhafa
zası maksadilc ve sırf müdafaa 
bakımından yapılmıştır. 

İTALYA HAZIRLIK YAPJ\.UYOR 
Roma, 25 (A.A.) - Vaziyetin 

ink~afına rağmen İtalya askeri 
mahiyette hiç bir tedbir almamı.ş
tır. 

YENİ BAŞKU.!ANDAN 
Prağ, 25 (A.A.) - Ckneral 

Krecjy, Çekoslovak ordusu başku
mandanlığına tayin edilmiştir, 

PANİK YOK 
Prag, 25 (A.A.) - Seferberli -

ğin Slovakyada panik husule ge
tirdiği hakkında bir Alman men
baından verilen haber radvo ile 
tekzib edilmektedir. 
İHRACI MEN EDİLEN EŞYA 
Faris, 25 (A.A.) - Resmi gaze

te bu sabah milli müdafaa için 
lüzumlu olmaları dolayısile ihra
cı menedilen maddelerin listesini 
neşretmektedir. 

YENİ BİR KARAR 
Prag, 25 (A.A.) Reisicumhur 

Beneş •devletin müdafaa vaziye
tine konulması• hakkındaki ka-

Kurtulı.şta Akarca sokağında o- I 
turan 60 yaşlarında Dimıtri is -
ınlnde biri Kurtuluşta Savaş so- 1 

kağındd 284 numaralı evin çatı
sını tamir ederken düşerek sol 
ayağı kırılmıştır. Dimitri cankur
taran otomobi:, ne Beyoğlu has

tanesine kaldırılarak tedavi al -
mcntoları çalmışlar savuşurlar - t kk.. t · t· 
k 

.. .. eşe ·ur e mış ır. rarnameyi imza etmjştir. 
en suç ustunde yakalanarak mah- :=:=:=:=:=:=:=:==ıs=:=::=:==::=i=E:=:=:==::=:=:=:=i;=:;:::=:;=:=:;,. 

tına alınmıştır, kC'meye verilmişlerdir 

Fransız azırları bu- Makineye Verirken: 
gün Londraya gidiyor Çekoslovakya ~~lh namına. kendini 

_(1 inci sahifede~ ~ev:ım>_ 1 DALADYE İLE BONE kurban etmegı kabul atlıyormuş 
Dığer taraitan polıtıka vazıyet! LONDRADA 

h.ascbllc Avam kamarası hafta i- p ar.s, 25 (Hususi) _ Başve- Faris, 25 (A.A.) - Lö Jurnal yazıyor : · 
çinde. toplanacaktır !ran,<Jz kabı- k,J Daladye ile Harıciye Na- Bundan böyle hiç bir ibhama mahal yoktur. Südet meselesi hal-
nesının de toplanrl"aga davet edıl- zırı Bc.•et bugun tayvare il ledilmil!tır. Dünyayı aifı gayrikabil bir harbin feH\ketinden korumak 
mesi muhtemeldir. buradan Londraya harek~t ede~ için bizler, uzlaşma zihniyetimizin en son hududunun delillerini gös-

PAR!S KA~İNESİNİN TET- cekler, bu akşam geç \'akit Lon- ,termf·ğe muvafakat ettik. Fransa ile İngiltere, mümkün zannolunan 
KIKLERİ drava varacaklardır. 

P 
, şeyin fazlasını yapmışlardır. Bizzat Çekler de tabi kılınmış oldukları 

ariı;, 25 (Hı.:_ .ı.i) - Fransız Fransız nazırları i!a Çember _ 
k bin ]. · H'tl . mılthış asabi gcrgı~!iğe rağmen Avrupanı nselfun ti için kendilerini 

a e mec ısı. ı erın !ayn \'e Halifaks arasındaki gö _ 
rö-b l d ı 1 ı p 1 kurban et.'.'1eği kabul etmışlerdir. 

• Y."'" .er ayn c a et. e ra- rüşmeler" bu gece b~,Ianac~ktır. 
ğa gonderdıgı ve bır sureti bura- MUSSOLİNİ 'İN ·uTKU • 
da İngiliz sefiri tarafndan bükü- B erLn, 25 (~u~u~i) - Mu.•- Macaristan 160 

• • 
bin kişi topladı 

mete verılen muhtırayı tetkik et- soı·n· · d .. · d t ·• · · t ı ının un ıra e tıgı ve 
rnış ır. Çekoslovak mese!Esinin an- Budapeşte, 25 (AA.) - Berhtesgaden'de İmredi, dö Karıya ve Hit-

Fransa bu husu. ta Londrd.kabi- cak totaliter devletlerin noktai 
nesı tarafından ıttı.: az edılecek nazarı!:'a göre halledilebıleceği, ih-
karan beklemcktM:lır. tilaf vukuunda hı. ihtilafın mevzii 
FRANSIZ NAZIRLARI YİNE bıraktırılması lazım gC"!diği, aksi 

ÇAC:RILDILAR ' halde İtalyanın yeri Almanyanın 

L o~dr~, 25 <.~ususi) - Rcs- yanında olduğu Jıakkındakı beya
mı hır teblige gore Fransız nat burada büyük bir mcmnunı
Başvekili \'e Haricıye Na- yet uyandırmıştır. 

zırı bugun Lon<lraya gelmeğe da- YL'GOSLA VY ANiı • BİR KA-
vet edılmişlerdır. Fra!'sız Nazır- RARI 
!ar?, İngilız B~vekilinın Hitlerle 
oon mülakatı hakkında malıimat 
afacaklar ve vaziyet hakkında gö
rıiş cekkrdır. 

Bu arada Çemberlayn'in Fran
Eanın Prağ nezdinde müessir bir 
rol oyn:yarak Avrupanın emniye- , 
tini t.emın ve sulhu k•:rtarmak i
çin Alman muhtırasının kabulü 
icab ettiği hakkında Parisin Çek 
kabinesi nezdinde icab eden te
şebbüslerde bulunmasını istiye -
ceği söylenmektcclır. 

Belgrad, 25 (A.A.) - Dahil.ye 
nazırı bir emirname neFctmıştır. 
Bu e~ırnameGc ezcüml~ öyle de
nılmcktedir · 

Ammenin s;;ln'.ın \'C emniyetı 
namına \'e Avrupanın harici si
yasi vaziyeti dol.ıyısile memleke

tın her tarafındn bütün toplantı
ların, alay larııı \'e cadde lcrde ve 

sair umumi yerlerde tecemmüle
rin mC>mnu olr. as1nı emrediyo -
rum. 

!er arasında yapılar. müzakerelerden sonra Macaristan müdafaa hazır

lıklarını aşikar bir surette tesri etmeğe başlamıştır. Üç sınıf silfıh altı

na davet edilmiştir. Son manevralara iştirak etmiş olan ihtiyatların 

ekserisi terhis edilmemiştir. Hali hazırda silah altında yüz altmış bin 

kişi vardır. Budapeştede halk son derece sakindir. 

Prag devletlerle 
istişare ediyor 

(1 inci sahifeden devam) 
etmeSi takdirinde kendisinin de 
harekete geçebileceğini sarahaten 
bildirmesi Prağı oldukça müşkül 
mevkie sokmuş sayılmaktadır. Va
kıa, Çekler fillen müzaheret ve 
muavenet görmese bile harb le -

dir. Bu arada Südetler arazisin
den gayri kısımların Çekoslovak
yada bırakılması suretile Çekos
lovak hududlarının tahtı temine 
alınmasının da ileri sürülmesi 
muhtemeldir. Fakat Hitler'in bu 
kabil ihtiraz! kayıdları kabul et-

vazımatı ve sair hususlarca icab memesinden ve yeniden müzake
eden ihtiyacını Sovyetlerden te- reye imkan bırakacak bir vaziye-
min edebilecek ise de esas mesele- tin husulüne meydan vermeme _ 

ua tay 'da At u··rk tu·· yi rn.i müdahale teşkil etmek - sinden korkulmaktadır 
flj tedir. Prag Fransadan da kat'i TAKSİM PLANI 

T T ,... Af A b ve sor: cevabı aldıktan sonra muh- Faris, 25 (Hususi) _Almanya-v mU m Z ra a tıraya cevabını hazırlıyacaktır. nın ~rdiği muhtırada mtıerin 
Siyasi mahfellerde söylenildiğine ç ki t f 

Antakva 24 (A.A.) _ Hükümet p l " d , e er ara ından 10 gün zarfın-- arça an f göre, Prag'ın Ce\•abı bu muhtırayı d b h h af ve tecili muvakkat kanununu a e eme al tahliyesini istediği 
büsbüttin reddetmiyerek müzake- ı 

neşret mı~ ve tatbika başlamıştır. ' . Ferikoyiınde, Darülaceze civa- · yer er, bugünkü Çekoslovakyanın 
• re kapısı açmak ve bazı ihtirazi 

Bu kanundan istifade edenler ser- rında 31 numaralı bostandaki ku- üçte biridir. kayıdlar dermeyan eylemek sure- Al"k 
best bırakılmışlardır. Bu müna- lübede oturan Frank Güldüren a adar mahafil, Çekoslovak-tinde olacağı tahmin edilmekte - b 

sahibi bulundu"'ı yük arabasile -.. yanın azı mecburiyetler altında 
sebetle tahliye merasimi yapılmış, ı;c 

d C 
Feri köyünden gcçerkt·n beygiri : 1• ,· , ... eri 1 bu fedakarlığa katlansa bile Leh" 

A liye Vekili emil Yurdman, ~ w - ı,, ı .(J ol 
tas Yı.aınından ürkmüş araba dev- •. !erle Macarlar tatmin edilmedik-

Antak,·a hapbhanesinde kanunu - ~ " Recep Eylül 
· h d b' k .. 1 · · rilmi,tır, Kavışlarını koparan at ) · 

30 
1 çe me\·cudiyetini kurtarması yine 

ua e en ır nutu soy emıştır. • ' 12 
Af ve tecilden yuzlerce mahküm da Feriköyünde Gebriye''in kızı ı -------'------- zor olacağı cihetle memleketi top-

f 
Armanuli'nin kulu"ıe kapısını kır- Yıl 1~>8,Ay9, l.ul268, :i,w H3 tan müd~faa eylemiye karar ve-

istı ade etmiş, şerılıkler yapmış-lardır. mış. içerı girmı~tir. Etraftan ye- ' 25 EylOl ı Paz.ıır rilmesi iht>ınalindcn de bahset -
lişenler hayvanı zor!uk:.1 yakalı- - mektedirler. 

YÜKSEK MAHKEME KURULDU S" 1 'ld' yabilmışlerdir. oy el'ı ığine güre Bertesga -

Antakya, 24 (A.A.) - Yuksek -------:----...,---- den ile Godesberg arasında geçen 
mahkemenin teıılt.li hakkındaki DEVLET REİSİNİX 1 

1 
müddet zarfında Almanya, İtal-

kanun yüksek tasdikten çıkmış TETKİKLERİ ,, Yakıtlar V•o•tl Eıaol ya. Lehistan ve M.ıcaristan ara-

ve mahkeme şu şekilde kurulmuş- Antakya, 24 (A.A.) - Devlet ••· d. sa. d. sında Çekoslovakyanın paylaşıl -
tur. Reis Avukat Agasyan, Baş _ reisi Ekselans Sökmen, fevkalade - ması etrafında mühim kararlar 

murahhas Cevad Açıkalınla bir- GüoeJ 5 48 11 .J 1 1 verilmistır B k J ·· s 
müddeiumumi Cemıl Bahadırlı, Ô , · u arar ara gore ü-

likte Ordu ve Kesep'te bir tetkik ğle !2 O~ 6 02 detler mıntakası tamamile AI _ 
azalıklata Hikmet Çinçın ve Ali gezisi .)'apmışlardır. ikindi 15 28 q 25 manyaya geçect'k, Rumenler ve 
Rıza, aza muavinliklerine Rasim ELLİVA GAZETESİ Ç1KIYOR Akşam 18 03 U JJ Macar ekalliyetlerinin meskun ol-
Amık, Armed Sırrı, Sun'i Attar, An takva, 24 (A.A.) - Evvelce Yatsı 19 J" 1 3 ı d • k l , , ugu ısım ar doğrudan doğruya 
~.,ehmed, Cereb tayin edılmişler- 1 kapatılmış olan Elliva gazetesi İs- 1 lmnk 4 11 10 o·ı IJ Çekos]O\·akya tabi bir muhtariyet 
,. . kenderunda intişara başlamıştır. '---------------1 ile Macarbtana verılecek, Len e-

Manastırda bir cinayet 
Ziyare.ciler alon nda silah se leri iş"tildi. Bir 

genç kız, kanlar içinde yere yuvarlan ıl 
($ lnel ıahlfemlzden dev•m) 

Fakat, kız güzelleştikçe anası yaş· 
!anıyor, çirkinleşiyordu. Çirkin· 
!eştikçe kocası kendisinden uzak
laşıyordu. Kadın, kocasının ken· 
disini ihmal etmesinin sebepleri
n; arıyor, rakibinin kim olduğunu 
öğrenmek istiyordu. Kıskançlık 

kalbini, ruhunu kemiriyordu. İlk 
evvel bir ortakçının, sonra bir yar
dımcının karısından şüphelendi 

Fakat, bir gün hakikat bütün çir· 
kınliklerile gözünün önünde be
lirdi : J an Rekzah Pala 'nın aşıkı, 
onu sevıyor, onunla münasebette 
bulunuyor .. 

Artık evde kavga, gürültü baş· 
Jamıştı. Trez kocasına hakaret 
ediyor, ağzına geleni söylüyordu: 

- İnkiır etme... Dün gözümle 
gördüm. Dün, dışarı çıkmadan ev
vel Pola'nın ağzından öptün, son· 
ra göğsünün üzerinde sıktın. Za
vallı kız' ... Elinin tersile dudak
larını sildi, sonra nefretle yere tü· 
kürdü. Hakkı var ... Çünkü zorla 
öptün ... Zavallının iffetfrıı. isme
tini zorla payimal ettin. Akak 
herif!. .. 

* 
Bu. ille evvel komşulara, sonra 

zabıtaya aksetti. Rekzah mahke· 
meye verildi. Kendini şiddetle 

müdafaa etti. Beraet kararı aldı. 
Küçük Pola, hakim huzuruna çı

kınca ağlamağa ba~amış ve sus· 
muştu. Rekzah : 

- Böyle bir şey olsaydı, söy
lerdi. 

Dedi. Karısı cevap verdi: 

- Hakikati söylemeya utanı· 

yor ... 

18 Mayıs 1937 de kan ve koca 
yine şiddetli bir ka\'gaya tutuştu
lar Kadın, eline geçirdiği bir pı· 
çakla kocasının üzerine atıldı. 

Suratını, bir baştan bir başa kes
ti; boyununda da kocaman bir ya
ra açtı. 1~ mahkeme~·e düştü. Ka
dın. kocasını kızile münasebette 
bulunmakla ittiham etti. Fakat 
hiıkimler mürvetli davrandılar. 

Rekzahı üç ay hapse mahkum ve 
cezasını tecil ettiler 

Bir sene sonra mahkeme, karı 
ve kocanın ayrılma~ına. Po1a.'nın 
da bir maanstıra konulmasına ka
rar verd· Pola, 1 Haziran 1938 de 
P.on Past<;r mana~tırına kondu. 

Bon Pastör, bir manastır ayni 
zamanda yetimhanedir. Şehir ha· 
ricindedir. Herr!iireler tarafın

dan idare: olunur. P ala buraya gi· 
rince memnun oldı;. Manastırın 

dikimhanesinde çalışıyordu. Te
neffüs Z2.'Ilanında bahçede arka· 
daşlarile beraber sarkı söyliiyor, 
geziyor, oynuyord-.;. Ekscrivetle 
anası geliyor, ziyaretçilere mah
sus salonda kcndıs ' lc görüşuyor

du. 4 eylül pazar gtinü Madam 
Trez kız·nı görmeye gelmiştı. 

Bu sırada kapı calındL Rekzah 
, geldi. Baş rahibe: 

- Karınız burada ... Rıca ede
rim. baska bir gün gelmiz. .. 

Dedi. Rekzah ısrar e.tmedı 

- Pek;' ]li... Hemşire. . Baska 
bir gün ıelirirn ... 

CeYabını yerdi. Ç~kıldı, gıttı 

* :ı< nı Bir kaç gün sonra geldi• ııı 
gördü. Kız, bir sandalyed< ,.ıu~ 
ruyor, bir şey söylemıyordu. Ç~ 
düşünceli idi. . 1 

Ilekzah, iki gün sonra yıne ge • 
di. Elinde kocaman bir paket 'ar· 

1 ,·a 
dı. Zivaretdler odasında Po a 

• • k t1r· 
- Sana çikolata YC sucu f' 

dim. d 
Dedi. Hemşıre l\!ari ayakta u 

ruvordu. Rekzah kızınn . 
• 'ili' 
- SorC'de gelmek istem<% 

sin? Bir satıcı bza ç<,k ıhti",.cın 
var. bil 

Bunu imkfını olmııchğını " 

miyor musun, baba ... 
Artık ihtıya~ladım. HastaJs· 

nıyorum, bara kimler b kacak?. 
- TeyzeM uzakta dpj!lı. on• 

haber görderırsin •. 
Rekzah ba•ını eğdi, s~nra: 

I"" - Adıyo. küçiik ... Parav.ı · 
yaeın var r:nı? Çekınme, söyle 

- Evet, avakkabı alnı:ık i~iP· · 
- Al sana yüz frank .. -YetW 

mezse daha veririm .. . 
Pala. parayı almak için baba5ı· 

na yaklastı. r! 
Dundan sonrasını hemsire :MJ 

anlatıyor: 

- Rekzah cebinden cıkardığt 
rövelveri za\•allı kızın üze,rinC sıl<· 

1· 
maya baı;l;ıdı. Pola) ere yu,· 
dı . Ben c! korkumdan avJıya k~ç· 
tım. 

Jarı Rekz h clnavet m:ır'·cTl'r
sine verilm' tir ŞUphcsiz yak·~· 
da ı~,-ık c! · .ığu cezayı ci'recek· 

tir. 

Pazarlıksız satış kanunu hakkın'da 
kavaf esnafının düşünceleri : 

'(Dış politik~~~ 
rılnıası buglinkü ~artlar al\IJ1da 
varit değildir. 

( lbnci sayfadan devam ) 

dikişli bir kadın ayakkabısını biz 
ancak « 15 ilfi % 20 bir karla 400 
kuruşa satabiliriz ki bu da ekseri 
müşteriye ağır gelir. Çünkü Çarşı 
ve llfahmudpaşa müşterisi Beyoğlu 
müşterisi değildir. Sonra mukav
valı olduğunu bile bile ayakkabı
larımızı kimse almaz. Elimizdeki 

Asamble i•·tiınaıuın son rel~C • 
lunan mala bağlamış bulur.uyo- ' a 

sinde konsey iızalı•·ı idn seçin\ ) 
ruz. Ayakkabların ka.11tesini tayin ~ ' • 
için üzcrlerine konacak etiketlere pılnmtır. ;\lallımdıır ki h~r .~·~. 
mukavva olduğu yazıldıi:.tt takdiı·- konsey iızalıklarından üçu ı . 
de hangi müşteri o malı almağa lal etmektedir. Ve bu iızahkfar ı· 
cesaret edebilir. Bu kabil mal- çin seçim yapılır. Bu dcfn R011'

811 

fııı· 
!arı dükkanlarımıza sokmamı- ya, Polonya ve Ekııad"r t.r•. ,1 
zın sebebi ise, muhıt itibarile dan işgal edilen az:ılıkl"• ;:ıh•1 ~ 
piyasanın bi2Xlen ucuz, çok ucuz edecekti. Polonya W26 ,.,uı•<İll • 

. . ' . . . . iıd· 
malı ne yaparız? Bize en aşağı 6 mal istemesidir. Bizim, burada en deııberı daımı aza ımış gıbı. 111 

ay mühlet verilmesi çok dog<ru o- yüksek fiatla sattığımız kadın a- deli bittikçe tekrar seçilın<'kl•):· 
]ur.. yakkabısı 275 i geçemez. Bu va- di. Bu defo, Polonrn, nnuızctlii!'" 

Biiyükçarşı numara ı52 de Ab- ziyet karşısında elimizdeki mal- ni koymadığından iiç iıw ,.,çil • 

durrahman Necmi" !arı satmamız 7 - Baylık bir iştır' . ••ıı • · miştir. Roınanyanın yerine ' 
_ Bu kanun biitün esnafı bo- Bize bu kadar bir mühlet veril • goslavya, Polon~·adan inJıiliıl e· 

Şuna nefes tüketmekten kurtara- mezse tekmil sermayemizi kay - rL-1ıa· den azalığa Yunanı. tan ve ""' .1 caktır. Bunu şükranla karşılıyo - betmek tehlikesine maruz kalmış c(' • dorun verine de Donıiniı.a s 
ruz. Fakat elimizdeki malların ne oluruz. Aliıkadarlardan halk ile • d · 11ıi• 
suretle sarfedileceği bizi düşün - beraber esnafımızın da düşünül - nıiştir. Bir zamanlar. •yarı aı•ın• 

adı verilen bu koıısev iızalıı: 
dürüyor. Çünkü mukavva oldu - mesinı rica ederiz. • ı· 

g·unu bile bile kim ı.yakkabı alır? . elde etmek için bii~ıik güriiJt'.i çdi 

1 
'- ik p 1 •1

"
1 

Bizim müşterilerimız Beyoğlu ve- Istanbul asliye dördüncü hukuk Aannış en, o onynnın > 
hk · d ı· · · · b'l k ası ı•o· ya Kadıköy halkı ile mukayese e- ma emesın en: namzet ıgını ı e oymaın • el 

dilmemelidir. Beyoğlunda 10 li- Posta ve telgraf umum müdür- lonya dış politika. ınııı istilın"'. 
raya bir ayakkabı satılır. Fakat ,lüğü tarafından Heybeliadada Ab- değiştirdij:iııc dcliılct ctınektedıt• 
burada 2,5 - 3 liradan yukarı is - durrezzak hanesinde hemşiresi Zey- Ve Polon) a Millctkr Cemi) eti••; 
karpin satmağa imkan yoktur. Mu-'nebin nezdinde Şam seyyarlarından den büsbiitiiıı ayrılmanınk, fa~~. 
hiti na~arı itibare almak lôzım. Ali Riza aleyhine açılan 312089 sa- aynı zamanda ecmint kadr0"' 

Bu itibarla hiç olmazsa elimizde- yılı alacak davasından dolayı mu- . a< • 
maileyhc ilanen tahkikat gu''nü teb- çinde faal rol oynamıya yaıı "a• 

ki malın satılması iç;n bize bir ı ki h · · ı· ik ııı 111 
liğ edilmiş ise de mahkemeue gel _ mama a arıcı po ıt ası11 • 

mühlet \'erilmesini rica ederiz. ' ıu~·ot• mediğinden gıyabında tahkils;ata de- hiyetini tebariiz ettirmiş o ıı 
O zaman zarfında da alfilı:adarlar 1 . , ı A s ı;s~lf. 
makavvalı mal imalinin önüne vam o unarak gıyab kararının ıla- 1 • , • • / 

nen tebliğine ve tahkikatın 1/11/, - _. 
geçmelidir. F 938 günü saat 14 de talikine ve ken- şıl< 
Büyükçarşı 215 numarada Hay- !disine bir ay mühlet Yerilmesine msali arasında C'n guzel ".e 

ri llfoktaş: karar verilmiş olduğundan yukarı- mobilyalar satan 
-Pazarlıksız satış kanununu da adresi ve adı yazılı müddeaaley- (ESKI HAYDEN) Yenı 

bütün esnafımız catıdan bir aıa - BAKER t rı . he ilandan itibaren bir ay zarfında l\.I! ağ <J za ;I , 
ka ve memnunıyetle ka_rlamış - mahkemeye müracaatla itiraz et - . , . . . yı:;~1CI' 
tır. Yalnız halktan avn hır jey ol- d'"' azılı .. tt h Zı}aret ed=. SALON, 111 · me ıgı ve y gun ve saa e ma - 0 k ıarın 
mıyan esnafın da bu hususta zarar k 1 ed... b. k ve YATAK DASI ta ım .,.1 

görmemesi için bazı noktaların ü- 1 '.:mdeye edge. ~ t ıgkıdvdeya ır bvedıl zengin çeşidlcri her yerdell Jtl\. 
. • . . gon erm ıgı a ır e gıya ın a . 1 bU 

zerınde durmak lazımdır. Hepımız hüküm verile • . b b t k' · şartlar ve ucuz fıvatlar a 
.. .. • . • . 1 cegı ve u ap a ı gı-ı · 

bulun sermayemızı elırnızde bu - yab kararı mahkeme duvarına asıl- :;s;un;;u;z··-••••llll-.:edrtfl.....-
mış olduğu ilan olunur 1 

kalliyetlerinin oturduğu yerler . - -·----··-- _ - ·· • _ ---·----
Polonyaya ilhak olunacak. yedi 
milyon nüfustan ibaret halis Çek

lerin meskün oldugu arazide ise 
müstakil bir Çek devleti bulun -
masına riza gösterilebilecektir. 

İNGİLİZLER PRAC:I TERKET-
TİLER 

Cieszyn, 25 (A.A.) - Prağdaki 

İngiliz koeonisi bu sabah hususi 

bir vagonla Cieszyn'e gelmiş ve 

köprüden yaya yürümek suretile 

geçmiştir. Koloni Stokholm yolu 
ile !ngiltereye dönecekt>r. 

-· 
Baş,Diş, Nezle, Grip t<omacı~rtt~ 
nevralji,kırıkhk ve bütün ağrılarınızı derhal ke~ 
• •icabında günde Uç ka,e alınabillr. EJ 

• 



[K39] lTe.rciime ve iktiba9 hakkı mahfuzdur. 
LYiıJ.mz Son Telgraf da neııredilecektir. Yazan : Ziya Şakir 

ı· Şam:I 
erik iğe 

mahvolmuştu derken 
erfi ettiği işitildi 

Her esin 
vak'a 

hayretten dona 
nasıl olmuş 

l': oldugu (Paşa) lık unvanı
rtındaki ünıformasıııa Ye jur
ı - nden slraydaki mev

lt; e gu enen Refik Pa~ Ali Şa
llı ·1 hu hah ine aldırmamıştı. 

Fakat gıinıin bırınde Alı Şamil 
hu adıunlw Haydarpaşa hasanesi
~ın onund karşılaşmıştı. Derhal 
lrabasınd;.m atlıyarak kırbaçla -
'nıya başlamı ı, 

Ahrr.ed Refık Paşanın yüzü, gö
zü kan içinde kalını tı. 

Ali Şamıl, Refik Pa ·ayı bu da
Yakla da ırakmamış; zorla ara -
bas a bindirerek, Kadıköydeki 
rıhtım boyundaki itfziye kar"ko
ıına getirerek bir odaya kapıı -
mıştı. Oradan da, bir kaç askerin 
muhafazası altında, İstanbula 
~ rkez kımıandanlığına yolla -
mıştL 

Ahmed Refik Paşa, gerek şah
sının ve g~rek üniformasının uğ
:adığı. hak:u:e• ten dolayı şıka yet 
'lmi~ti. Fakat, Ali Şamil Paşanın 
nüfuzu. galib gelmiş.ti. 

Ali Şamıl Paşa; bi~ gün de, o 
mıntakada oturan Müşir rütbesi
ni haiz bir doktoru tokatlıyacak 
kad r cür'e göstermişti. 

Sarayda bir çok d dikoduya se
bebiyet veren bıı hlıdise de, Ali 
Şamilin lehine olarak sönüp git
mişti. 

Fakat günün birinde öyle bir 
v 'a olmuştu ki, artık herkes: 

- Eh ... Ali Şamil, mahvoldu. 
Demişlcrd · Fakat bir kaç gün 

sonra, (l\1irliva Ali Şamil Paşa) 

nın (Ferik) olduğunu işiterek de
rin bir hayret göstermişlerdi. 

Bu mühim vak'a, şu surette ce
r yan etmişi. 

Bir cuma günü idi. Vakit, akşa
ma yaklaşmıştı. Fen0rbahçcde, a
raba piy;ı ası başlamıştı. 

Her biri o devrin mümtaz şah -
siyetler· e, enyül<sek ailelerine 
aid olan mükellef faytonlar, muh
tert şekılde arabalar, Fenerin bü
Yuk bir daire teşkil eden tur yo
lunda, rengarenk birzincir halin
dıa, ağır ağır dolasıyorlardı. 

Sonderecede mükellef bir fay
ton, bu zıncirin haricinde, bir ağaç 
altına çekilmi~ti. İspirle arabacı, 
bu muhtesem arabanın köpükler 
sa an atlannı tutuyorlardı. Ara
banın içinde bulunan iki kişi de, 
büyük hır \'ak.r ile oturarak, a
raba piynsasıııı seyrediyorlardı. 

Arabadakilerin biri, başındaki fe
se dört parmak sarık sarılmış, ar
kasında gül kuruw softan cübbe 
bulunan bir gençdi. 

Araba piyasasındakiler, bu gen
ci birbirlerine gösteriyorlar: 

- İşte .. El:ıülhüdanın oğlu .. Ha
san Halid Bey ... 

Divorlardı. 

Ebü!hüda, Yıldız sarayının en 
llafiz bir şahsiyeti idi. 

Onun bu genç oğlu da, Sultan 
liatl'ıde kendisini son derecede 
sevdıı mişti: (bala rütbesi) ile (ki
tabıı hazreti şchriyari} ünvanını 

iktisab eylemişti. 

Yanındaki adama gelince; o ta
rihde bu nüfuzlu gence dalkavuk
luk eden, (Kürd İzzet) dı. Yani; 
Dıutareke devrinde, (İzmir) i duş
ltt3 a te ım eden, meşhur kam
bur izzet .. 

Genç ve şirın bir delikanlı olan 
Ebülhüda zade Hasan Halıd Bey, 
içı atlas döşeh şahane fayto -
nııı 1 11 ko esine kurularak sürmeli 
gözferinin mağrur nazarlarıle a
rabasını temaşa ededursun; öte
de,., bırd~nbire Alı -Şamil Paşa sö
kün etmı~ti. 

Alı Şamil. kır bir ata binmiştL 
Gümü} S>plL kırbaç tutarı sağ eli
ni, dizint> dayamıştı. Ağır ağır 

i rlıyordu. Bu- fQV~U ile dört 

süvarisi de, kendisini takib edi
yordu. 

Ali Şamil, Hasan Halit Beyi 
görünciye kadar tam bir sükfın 
içinde idi. Fakat Ebülhüdanın oğ-
lunu görür görmez birdenbire 
fena halde hiddetlenmiş; 

Derhal atını mahmuzlıyarak, 

faytonun yanına giderek: 
- Vay!.. Sen, benim mıntakama 

girecek kadar kendinde cesaret 
buluyorsun, öyle mi?. 

Demişti. 

Ali Şamilin birdenbire öfkesi
nin kabarması, sebebsiz değildi. 

Çünkü Ali Şamil, aile cihetile E
bülhüdaya intisab etmişti. Fakat 
bu intisab bazı hadiselere sebebi
yet vermiş; iki taraf arasında şid
detli münaferet husule gelmişti. 

O tarihten itibaren, artık iki ta
raf arasında bir mücadele başla
mıştı. Ebülhüda, Ali Şamili İstan
buld.an atmak için çok uğraşmış 
ise de, muvaffak olamamıştı. Bu
nu haber alan Ali Şamil de; 

- Hele, Ebülhüda ile mensub
larından birisi benim mıntakama 
ayak bassınlar .. Bn onlara göste
ririm. 

Diye, haber yollamıştı. 

Zatı hazreti şehriyarinin genç ve 
zarif kitabisi, zaten Ali Şamili gö
rür görmez te18ş ederek, rengi 
bembeyaz kesilmişti Ve o kadar 
korktuğu adam k.ırşısına di·kile
rek o tehdidkar suali sorar sor-

Kızıl donanma 
Ve lıarb 

( 4 üncü sahifeden devam) 
matbuahnda buna dair yazılar gö
rülmektedir. Fakat Rusya tara -
fından bu hususta son derece sıkı 
bir ketumiyet muhafaza edilmek
tedir. 

Bununla beraber Avrupalı mü
tehassı.>L.rın kanaati yukarıda den
diği gibi Rusyanın da tahtelbahir 
itibarile pek kuvvetli olmağa ka
rar vermiş olduğu ve kaç senedir 
bu maksadla çalıştığıdır. 

Fransızlar kendi kendilerini ten
kid ederek tahtelbahir inşaatı do
layısile İtalyadan sonraya kaldık
larını söylüyorlar. Tahtelbahir iti
barile Fransa evveli\ birinci iken 
şimdi üçüncü dereceye inmiştir. ı 
diyorlar. Fakat bunun sebebini i
zah edenler de var, teı,kide devam 
edenler de. Tahtelbahir inşaatının ı 
gerilediğini söyleyen Fransızlar 

bilhassa İtalyanın denizaltı kuvve
ti arttığı bir zamanda Fransanın 

böyle kalması caiz olmadığını ileri 
sürüyorlar. Geçen mavısta Her 

Hitler'in İtalyayı ziyareti sırasın
da yapılan manevralarda 90 tane 
İtalyan tahtelbahrinin bir işaret

le denize dalıvermesinden çok bah
sedilerek bunun şimdiye kadar 
denizcilık tarihinde emsali gö -

rülmemiş olduğu söylemyordu. 
Fransızların noktai nazarınca bu 
kabil manenalar zor değildir. An

cak diğer devletlerin deniz müte
ha sısları bu bal kar~ısında İtal
yanın gitgide tahtelbahir inşaatı

na verdiği ehemmiyetin derece -
sini görmilş oluyorlardı. O zaman

danberi ise muhtelif bakımlardan 
tahtelbahirler için hesablar yapıl

masını, ilerisi için tahminler yü -
rütülmektedir. 

Fransızların denizaltı inşaatın

da neden geri kaldıkları halısı ay
rıdır. Onlar buna az ehemmiyet 
verdiklerinden değil, daha b~ka 

şeylerden dolayı geçilmiş oluyor
lar. Mütehassısların buna dair yaz
dıklarını cSon Telgraf• başka bir 
gün hulasa edecektir. 

kaldığı 
"d.? l ı . • . 

bu 

maz adeta bir baygınlık geçir -
mişti. 

Hasan Halid Bey, İstanbulun en 
yüksek tabakasına mensub yüz -
lcrce kadın ve erkek huzurunda 
hır skandala maruz k~lmamak için 
bazı şeyler söylemişti. Fakat, ah
dini yerine getirmeğe karar ver
miş olan Ali Şamil, bu sözlere 
kırbaç darbelerile mukabele et
mişti. 

Ali Şamil bir taraftan bağırı -
yor; diğer taraftan da Hasan Ha
lid Beyin başına, gözüne kırbaç
ları yağdırıyordu. 

Araba piyasasının zinciri der -
hal kopmuştu. Müthiş bir panik 
başlamıştı. Bütün oradaki araba
lar, dağılmış.. Böyle mühim bir 
hadiseye şahid olmamak için, her
kes arabasını dö, t nala sürdüre -
rek kaçışmıştı. 

Hasan Halid Bey; büyük bir hi
cab, ve kırbaç yaralarından hasıl 
olan ıztırab içinde, avdet etmişti. 
Ve doğruca saraya giderek, htıdi

seyi - bilvasıta - Sultan Hamide 
arzetmişti. 

Vak'ayı haber alan Ebülhüda, 
Sultan Hamidin huzuruna daya
narak: 

- Şevketİi padişahım! .. Artık 
bu adamın elinden ilalliıh ... Ya, 
o .. ya, biz ... 

Diye, ayak diremişti. 

(IJevamı varl 

HiKAYE 

Kadeıden 
Alınan İntikam 

( 4 üncü salıifcmizden devnm) 

de böyle rrıi olundu? Seni de böy
lemi terkettilerdı. Ne yaptın söy

le. Suat gözlerinin pencereden dı
şarıya çok uzaklara çevirdi. De

nizin ufacık köpükleri arasında 

yuvalanan küçük beyaz bir yel
kenliye baktı. 

Ben dedi. Hayattan, kader
den, her şeyden, herkesten inti
kam almağa Karar vedim. 

··~ 
Nuranın birden çöken gözleri 

sararan incelen yüzü bütün aile

sınin teliişa düşürmüş onun bir ay 

için Adaya teyzesine gönderme

ğe karar vermişlerdi. O gün de
niz durgun gök berrak, hava saf 
ve temizdi. Nuranı kapısından a

lan otomobıl yeni bahar güneşi

nin yeşrettiği ağaçu yoldan ağır 

ağır ilerlerken, sarı örwerinin 
sardığı başı tesellisiz bir ümitsiz

likle omuzlarının arasında kaybo· 
luyordu. Suadın evine uğramak i

çin durdukları zaman kendinde i

necek kuvvet bulamadı. Şoföre ka
pıyı çaldırdı fakat onun olmaması 

gitr.ıeden e\•vel biricik arkadaşı

nı görmek arzusuna mani olmuş
tu ... Ada iskelesi kalabalık Nu

ran o gün geleceğini bilen arkadaş
ları hepsi karşıcı gelmişler elle

rindeki mendilleri sallıyarak va
purun yanaşmasını telaşla bekli
yorlardı. 

Nuran bu neş'e saçan insalarln 

arasında bir mumya gibi yürür

ken gözleri karşı kaldırımda mü

hürlendi. Titrek parmaklarile yü· 

zünü örterken dudaklarından çı· 

kan acı bir feryadı zaptedemedi. 
- Semih! Suat! Ve kemikten 

bir külçe gıbı kollardan sıyrıla

rak taşların üzerine yıkıldL 

M. MARAŞ 

Tiyatrodan balıkçı kayığına .. Ba7anların Slhht 
Hıtzıssıhhası 

(5 inci sahifeden devanı.~ 1 
- Ben şehirde alış verişi olan 

bir adamım. Kaytlı:la bir deniz 
gezintisi yapmak istiyordum. Fa
kat ben gezinti biraz uzun ve me
raklı olsun diye düşünüyordum. 

Ve işte böyle eğer İngiltere sa -
hlllerinden Fransa sahillerine ka
dar balıkçı kayığı ile g;dip gezer
sem bumerakıını yerine getirmiş 
olacağ1nı. 

Nihayet balıkçı yelk nini aça
rak yola koyulacağını anlattı. Fa
kat buna mukabil benden 15 İn
giliz lirası istiyordu. Sabah olu
yt>rdu. Ben parayı vermeğe razı 
oldum. Yolculuk başladı. Fakat 
n t11ıhsızlik ki hava oon derece 
soğ1ıktu. Soğuk içım kadar ışli

yor, bu yolculuğun bence hiç me
rak edecek tatlı bir tarafı kalmı
yordu. Benim bir yatım vardı. 

Yatta rahat rahat seyahat etmek 
kabildı. Ilır o yatın rahJtını dü
şündüm, bir de bu balıkçı kayı
ğwda sabahleyin erken deniz üze
rinde üşüdüğümü düı;ıindüm. Fa
kat ne olursa olsun artık rüzga
rın bizi götüreceği gibi gidecek -
tik. Nihayet J>'ransa sahiline yak
laştık. Bu deniz gezintisi de bu
radı bitmiş olmak lazım olacağı
nı düşünen balıkçı bana sahili 
göstererek: 

- Artık geldik, dedi, şimdi ge
ri dönelim ... 

- Hayır, dedim, gerı dönnıiye
lim. Ben sahile çıkmak istiyo -
rum!.. 

O zaman hisseder gibi oldum 
ki balıkçı benden bir şeyler şüp
heleniyordu!.. Niçin tekrar geri 
dönmek istemiyor da, Fransa sa
hiline çıkmak istiyor? c.liye dü
şündüftünü anlıyordum. O sıra

larda aksi olacak bir de kat;ı a
ranıyordu. İngilterede bir cinayet 
işlemiş olan bu adamı aranıaiı: i~ 

çin her tarafa emirler verilmiş

ti. Balıkçı benim de bu katilden 
başka bir ş.;y olamıyacağıru dü
şünerek gültımscdı: 

- Anlamıyorum, dedi, Fransa 
sahilinde ne yapacaksınız? .. 

Bu sefer onu ı1~ demek istedi
ğini anlamıştım. Vurulmuşa diin
müştüm. Fakat mutlaka bir şey 
yapmak lazımdı. 
Karşımdaki adamla kavgaya giri

şere!< onu dövmek suretile sustur
maktan başka çare yoktu. Müca
deleye başladık. Denizin rüzgarlı 
gürültüsü içinde bizim gürültü -
müz kaybolup gidiyordu. Nihayet 
kayıkçıyı epeyce dövdüm. Yatır
dım. Artık kendine malik bir hal
de değildi. Ben de onun vermiş 

olduğu m~ambayı, sonra kendi 
esvablarımı da çıkardım. Herşey 
balıkçının muşambası içine sar -
dım. Balık ağlarının iplerinden o
rada bir hayli vardı. Bunlarla da 
bu bohçayı sardım. Sonra da o
muzlarıma geçirerek bağladım. 

Ben eskidenberi iyi ylizme bilir 
bir adamım. Onun ıçin kendımi 

denize atarak sahile çıkacağıma 
pek emindim. Balıkçının parasına 
hazırlamayı unutmamıştım. Fazla 
olarak avcıtna 25 İngıliz lirası koy 
dum. Sırtımda bağlı duran boh -
çamla çırçıplak bir halde kendimi 
kayıktan denize attım. Bu sırada 
farkettim ki kayıkçı kendine gel
mek üzeredir. Ben derhal hare -
kete geçiyordum. Kendimi denize 
attığım zaman suyun ne kadar so
ğuk olduğunu anladım. Ben iyi 
yüzme biliyordum. Fakat sahile 
geldiğim zaman hakıkaten kuv -
vetten kesilmiş bulunuyordum. 

Snhile çıktım. Beni kimse gör
medi. Guneş artık iyiden ıyıye 

yükselmisti. Bohçayı açarak es
vablarımı çıkardım, giyındim. Ce
bimde ufak bir rom şişesi de var
dı. Onu ağzıma gotıirdüm. Artık 
ısınıyor \'e kendime geliyordum. 
Bır müddet sonra iş başlıyordu. 

Çünkü sahildeki gümruk kolcu
larına, muhafaza memurlarına, 

polisle-re kendimi anlatmak, ce -
bimdeki pasaportumu göstermek 
ve onlara kendi hakkımda bir ka
naat verdirmek lazımdı. Bununla 
beraber kimseye görünmek.sizin 
yoluma devam ettim .• 'ihayet ilk 
rasgeldiğim bir otomobili çağır -
dım: 

- üstende!. 

Diye şoföre söyledim. Yol üç sa-
ı at siırdü. Nihayet üstende varmış 

bulunuyordum. Esvablarım ka -
yı çının muşambası içinde ıslan
maktan muhafaza edilmiş ise de 

ne kadar olsa üzerimde yaşlık var ı 
dı. Fakat yolda bu yaşlık da ku
rudu. üstende geldiğim zaman ar
tık kıyafetim hakkında kimsenin 
nazarı dikkatini celbetmeksizin 
seyahat acentasına müracaatla Vi
yana için bir bilet almayı düşün- ı 
düm. Bunu doğrudan doğruya 

kendi ismime alacaktUTL Çünkü 
yolculuk uzundu. Sahte hır isim 
altında yola çıkarak sonra bir yer
de yakalarırnak ;yi birşey değildi. 
Kendi ismimle üzerimde bir pa
saportum vardı. İşte bunu gös -
!ererek şimendifer bileti alacak -
tını. Fakat şunu da söyliyeyim ki 
daha evvel Ostendde bulunan bir 
dostumla ~i kararlaştırdım. Beni 
orada bulacaktı. Onu orada bu -
lunc~ sevind Pasaport göste
rildi, bilet teır,n edildi. Fakat 
kend 'lli vagondaki kompartımana 
atma'lan evvel dünyanın en müt
hiş korkularını gC'Çirtyordum. Çün 
kü dunyanın en usta sivil polisi 
bU< ada idi. Bunlann eline geç -
mek daima mıi!nkündü. Yanım

daki dostumla son derece ıhtiyat 
dairesınde konuşuyordum. Fakat 
birL;ıne gozüm ilişti. Beni dikkat
le tetkik ediyor, her hareketimi 
tarassud ediyordu. Ben trene bın
mek üzere idim. İşte bu sırada i

di ki bu adam yanıma yaklaşa
rak: 

- Affedersiniz, dedı, müsaade
nizle birşey öğrenmek istiyorum. 
Bu trenle mi hareket edeceksiniz? 

Bu sual karşısında bir saniye 
duraklamak olamazdı. Bütün kuv 
vetuni toplıyarak bu adama hü -
cum eder gibi bır vaziyette· 

- Evet, dedim, bu trenle hare-
ket ediyorum. 

- Siz İngilizsiniz değil mi?. 
- Evet ... İngilizim!. 
Acaba bundan sonra ne olacak

tı?. Bunu merak etmemek kabil 
değildi. Fakat başka bir şey sor
madı. Adımı öğrenmek istemedi 
Yalnız başını sallıyarak oradan çe
kildı gitti. Ben artık genişlemiş

tim. Fakat gayet tabii bir vazi -
yelle dostuma birşey !er daha söy
liyerek kendisine veda ettim. Tre 
ne bindim. 

Trene bindikten sonra da her 
şey bitmiş değildi. Bilet alıncıya 
kadar geçirdiğim korkunun ne ka 
dar müthiş olduğunu yukarıda 

söylemiştim. Fakat artık trene bin 
dikten sonra da korku bitmiş ol
muvordu. Çünkü arası birkaç da
kika geçer geçmez karşıma muh
telif adamlar dikiliyor. beni bir 
kere süzdükten sonra çekilip gidi
yorlardı. 

Bu suretle biri geliyor, beni gö
rüyor, çekiliyor, yerine bir kaç 
dakika sonra bir başkası geliyordu. 
Diken üstünde oturuyor gibi son 
derece rahatsızdım. Tren memur
larından biri geçiyordu. Kendisi
ne dedim ki: 

- Herhalde burada birçok si
vil memur var. Bunlar burada ne 
~·apıyorlar?. 

Fak~t şımcndifer memuru hiç 
birşey bilmiyormuş gibi gülüm
siyerek: 

- Ben bunlara dair dedi, hiç 
bir~ey bilmiyorum!. • 

Sonra durmadan o da keçti. Hal 
buki bu memur her şeyi biliyor
du. Fakat hiçbir şey bilmez gibi 
görünilyordu. Canım o kadar çok 
sıkılıyordu ki nihayet artık 

yerimden fırlıyarak kendimi dı

şarı atmak ve bu sivil memurların 
arasına girerek: 

- Niçin beni tevkif etmiyor -
sunuz? Ne duruyorsunuz? 

Demek için büyük bir arzu duy 
mağa başlamıştım. 

Fakat bunu yapmağa da vakit 
kalmadı. Tren hareket etti. Tre
nin hareketi beni de pek müşkül 
bir vaziyetten kurtarmış oldtL 
Kendi kendime: 

- Oh, dedim. Artık bu adamla
rın hepsi arkada kaldı!. 

Öyle duşünüyordum, öyle zan
nediyordum. Halbuki çok geçme
mişti ki bunlardan iki kişinin tren 
de benimle beraber seyahat etmek 
te olduklarını anladım. Vagonda 
koridorun öbür ucunda ikisi de 
ayakta duruyorlardı. Ben kori

dordan geçmek, öte tarafa git -
mek istiyordum. Bunları görünce 
geri döndüm. Aksi istikamete git
mek istedimse de koridorun o ta
rafında da iki sivil memurun daha 
bekleştiğini görmiyeyim mi? 

Bunlara karşı elimde bir çare 
olmadığını görüyordum. Kend i 

Kendime şöyle diyordum: 
- Bunlar herhalde beni bekli

yorlar. Herhalde enim için öte
ye beriye telgraflar çektiler. Ma
lilmat istediler. Şimdi cevab ala
lar. İlk hududa gelir gelmez beni 
tevkif edecekler!. 

Bunu böyle düşünmekle beraber 
karnımın ne kadar acıktığını da 
duymuyor değildim. Yine şöyle 

dedim: 
- Herhalde tevkif edilmeden 

bir kere iyice karnımı doyura -
yım!. Yemek salonuna geçtim. Fa 
kat masada benden başka kimse 
gorulmüyordu. Ancak bu yalnız
lık çok sürmedi. Çünkıi ben ye -
mek ısmarladığını zam n sivil po
Lslerin de salondan içeri. e gire
rek masaların başına geçtiğim gör 

K•ı.1ının azıtt 
tcnasiiJiycsi aonde· 
receıcmiıolmalıdır 

Aksı ttkdırde rena 
kokullrın intişarına 

•e mikropların Lıre 
mcsıne scbebıycı 

werilmiş ofur. 

Kadın doktor· 
ları; taC•nın ıı~ h" tu 
\·ıleıı iı;in •LYSOL• 
l ı" •J la r ı ııvslye 
ederler. ÇUnkJ 
cLYSOt.. bu bıbda 
en müessır ve en 
kuv\·eth bn mÜıadı 
tııtrur.dur. 

T·aklJtJcrinc drkiı;.at ve kuıulırınıa 
sarı· kırmızı Orıjlnıl ambııııındı ısr9r 

ed .. ,ni'-y ~~ ·~···'" 
StHULKI & MAYi. A. G. ı H•mltur9 
Mliın•••Ulı S. JAKOl!l fı\•hdumu" lstonıtvl 

düm. ı-------------
Arada mtsafe olmakla beraber 

beni aralarına alınış oluyorlardı. 

Bu sırada başka bir fe,· kalfıdclik 
oldu. Çünkü yemek salonuna İn
giliz kralı hanedanına nensub bir 

Beykoz sulh mahkemesinden: 

Baltalimanında Davut mandı -

rası yanında &lemiyan çiftliğı sa-

hibi Şefik yanında h.zmetçi Laza-

riye: 
Prenses ile bir Lordun girmesıle 
sahne 'değişmiş oldu. Onlar da Hazine tar.afından aleyhinize i· 
benim karşı tarafıma gelen bir kame edilen 30 lira aıacak davası
l'l"asanın başına geçmış bulu"u - nın duruşması sonunda müddeabih 
yorlardı. Sivil memurlar ayağa kal 30 liranın yüzde 10 ucreti vekalet 

k"':ak Prenses ile Lordu eğilerek ve masarifi mı.; akeme ıTe bırlikte 
selamladılar. Bundan sonra Spiro ı . . 

· b' f 1 d " 12/9/938 tanhlnde t hsılıne gıya-
gemş ır ne es a mış, o a aya6 a . 
kalkmıştır. Hikayenin alt tarafı ben karar veriluiğl ılanen tebliğ 
yarına kalacak. .olunur. 

Tava a usulü ned.r?. 
(4 Uncu sahifeden dc ... nı) 

Sokakta ,giderken ömründe bir 
defa olsun görmediği, konuşma
dığı bir adamın bir partı iskam
bil oynatmak teklifine maruz ka· 
lan zavallı adam. İlk evvel kaıtı.
nır. Fakat sonra mütemadiyen 
kaybeder. Cüzdanın boşaldığını 

görür. 

Ya pazarda. bir kilo kolonyayı 
10 franga aldığına sevinen kadın
lara ne demeli? Şüphesiz bu şişe
deki adi sudan b~ka bir şey de
ğildir. Fakat bunun ancak eve gi
dıp şişeyi açınca fed:ına varır, 

dolandırıldığını anlar. 

cTavlanma usuiü• ile dolandı

rılanlar da pek çoktur. Tenha so
kaklarda açık bir şemsiyenin ü
zerine konulan üç dört iskambil 
kağıdı ile şunu ve bunu dolandı
ran kumarbazlar da vardır. 

Bunlar saf kimseleri aldatır. 

Fakat daha bir çok hileler vardır 
ki bunları yapanlar çok kurnaz 
adamlardır. 

Ebe kadınları dolandıranlara ne 
dersinız? Bunlar, ı;özlerine kes
tirdikleri bir ebe giderler. Ve 
karılarının çocuk düşürdüğünü, 
müthiş ıztırap çektiğini söylerler. 
Buna da kendisini sebep olduğu
nu, zabıtaya müracat edecekleri,.. 
ni söylerler, tehdit ederler. Za
vallı ebe kadının, burulan haberi 
yoktur. Ne çocuk düşürtmü , ne 
de kadının yüzünü görmüştür. Fa
kat, düşününüz bir kere ..• Kara
kola gidecek, ifade verecek. Son
ra mahkemeye çıkacak. İsmi ga
zetelere geçecek. Neticede dava
yı kazanacak, mahkeme salonun
dan beraet kararile alnı açık çı

kacak. Bu muhakkak ... Lakin is
mi ne de olsa lekelenecek. Birçok 
kimseler şüphe edecekler. Müşte
rilerini nçoğunu kaybedecek. Ça
resiz istenilen parayı verir. kur
tulaur. 

BİR BAŞKA DOLANDIRICILİK 
USULÜ DAHA 

Dolandırıcı posta müvezzii kı

yafet ive elinde bir paketle bir 
doktora, bir avukata müracaat 
eder: 

- Ben koli postal mü vezzüyim. 
Namınıza bir posta paketi geldi. 
Fakat eksik pul yapıştırılmış. Pa

keti almak için 35 frank 85 santim 
vereceksiniz. Aksi halde mürseli· 
ne iade edeceğiz. 

- Fakat bir şey sipariş etme
dim. Ne var bu paketin içinde? .. 

- Şarap olsa gerek. Her halde 
bir düzüne kadar var. İhtimal 
müşterilerinizden biri tarafından 

size bir sürpriz yapmak için gön
derilmiştir. 

Olmaz şey değil. Zavallı adam 

parayı verir, paketi alır. Tabii da
ha paket açılmadan sahte müvezzi 
sıvı§ır. 

Saf kadınlar, dolandırıcılar ıçin 
mühim bir kaynaktır Bun'arı, 

koca bulmak, veya izdıvaç vadile 

aldatırlar. Varını yoğunu alırlar. 

Drahomalannı, birikmiş paraları

nı bu gibi dolandıncılara kaptıran 
meteliksiz kalan kadınlar az mı
dır ? .. 

KIYMETLİ MADENLER VE 
MÜCEVHERLERLE DOLAN

DIRICILIK 

Altın ve gümüş gıbi kıymetli 

madenlerle, elmas gibi kıyme li 

t~larla yapılan dolandırıcılıklar 

her yerde ve her zaman görülen 
ve ışitilen şeylerdir. 

Dolandırıcılar, yolda gözlerıne 

kestirdiklerine bir saat., bir yll
zük veya bir bilezik gösterır!er. 

İhtiyaç içinde bulwıduklarını ve 
acele elden çıkarmak istediklerini 
söylerler. 

- Beşyüz franga verecegım. 

Hakiki fiatı üç bin franktan aşağı 
değildir. 

Derler ve ekseriya da yutturur
lar. Fakat, el çabukluğu ile hakikt 
al tın saatı \'e ·a elmas yüzüğü sah· 

tesile değiştirmeyi ıhma! etmez

ler. Az sonra muhammen, saat1n 
altın yaldızlı ve yirmi frank de
ğerinde olduğunu söyleyince pa
rayı verende ·afak tal'. 

Daha kurnazları vardır: Önu
nüzü keser, elinize kıymetli bir 

taş bırakır. ehin frank veriniz, alı
nız .... der. Tereddüt ettiğinizi gö

rünce ilave eder: Gidıniz, şu kö
şedeki kuyumcuya gösteriniz. Bir 

misli fazla kıymet biçmezse sıza 

parasız vereceğim ... • Tabii me· 

rak: eder, kuyumcuya gider, taşt 

gösterirsiniz. 

Kuyumcu, ta ı eline alır almar 
cHakiki elmas. Kıymeti iki bin, 
iki bin beşyüz frank arasındadır . 

cevabını verir. Artık. tereddüde 
mahal var mı? Böyle bir fırsat 

kaçırılır mı hiç? ... Bin frangi ve
rir, taş ıalırsınız. Fakat bu alış ve· 

riş esnasında dolandırıcı ne yapar 
yapar, hakiki taşı bir sahtesile de· 
ğiştirmenin yolunu bulur. 

Dolandırıcılar, altın külçelerin 
den çok istifad~ ederler. Bu kül e
lerin üstü tam ayar altın, fakat iç 
]eri kurşundur. Bunlarla da hır 

çok kimseleri aldatırlar. Paraları· 
nı çarparlar. 

SAHTE DOLARLAR. AİTE 
YADİGARLARI 

Dolandırıcılar. sar kimsd<•rl" 
münasebat peyda !!derler Hakiki 
dolarları ,·erirler. bankaya götü

rüp bozdururlar. Keıı<lisıne de U· 

fak bir komisyon ayırırlar. Sonra 

günün birinde, banka kapalı ol

duğu sırada paraya ihtiyaçları ol
duğundan bahisle sahtelerin· ve
rirler. paralann..t vı..ırurlar. 
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Kansızlık, kemik heatalıkları, dlmaO 
lukları ile vit•mlmalzliktan dofima 

zayıflıklara kartı 

yorgun· 
bUtUn 

KUVVET ŞURUBU 

v T ALi N • 
1 

Her annenin bilmesi lcab eden bir kuvvet 
,urubudur. Çocuklarınıza Vltalln kuvvet fU• 

rubu vermekle onları sajllam, gUrbUz ve 
ne•'•li yetiştirirsiniz. 

YiT ALIN KUVVET ŞURUBU 
Mektep çajındakl gençlerle emzikli kadın ve 
ihtiyarların hayati kudret va kuvvetlerini artırır 

INGILIZ KANZUK ECZANESi 
Beyojllu • lstanbul 

. 
Bakırköy Malmüdürlüğünden: 

Bakırköy Osmaniye mahallesinde kain müflis Kurt Çimento Türk 

ınonim şirketinin külliyetli miktardaki vergi borcundan dolayı tahsilat 

rnmisyonu kararile haciz altına alınıp 20/9/938 gününde satışı ilan olu

ıan Kılinger ve çimento laşile İngiliz Antrasit maden kömürünün mü

ıaycdesi 1/10/938 curnarlesi günü saat 12 ye talık olunduğu ilan olunur. 
·6735· 

TOrk Hava Kurumu 
25. ci Tertip 

Büyük Piyangosu 
6. cı keşide 11 · Birinciteşrin - 938 dejir. 
Büyük ikramiye 200.000 liradır. 
Bundan başka: 40.000, 25.000, 
20.000, 15.000, 10.000 Lira
lık ikramiyelerle ( 50.000 
10.000) liralık iki adet mü
kafat vardır. 
DiKKAT: 
Bilet alan herkes 7 • Birinci Teşrin - 938 

günü akşamına kadar biletini değiştirmiş 

bulunmalıdır ... 

( İnhisarlar lJ. Müdürlüğüııden: 
I - İdaremizin Yavşan tuzlasında şartname ve projesi mucibince 

yaptırılaca!k Revir - Doktor evi ile ilk mektep binası inşaatı her iki iş 
birden kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

il - Keşü bedeli Revirin 7238.25 lira ve ilk mektep binasının 

10475.llll lira iti heyeti umumiyesi 17713 lira 77 kuruş ve muvakkat teır>.•.

natı 1328.54 liradır. 
Ill - Eksiltme 3/X/938 tarihine rast!ıyan pazartesi günü saat 11 de 

Kabataşta Levazım ve Mubayaat şubesindeki Alım komisyommda yapı
lacaktır. 

IV - Şartname ve projeler 89 kuruş bedel mukabilinde İnhisarlar 
Levazım ve Mubayaa! şubesile Konya ve Ankara Başmüdürlüklerinden 
alınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek i.stiyenkrin fenni evrak ve vesaikini 
ihale gününden 3 gün evveline kadar İnhisarlar İnşaat şube•ine ibraz 
ederek aynca münakasaya iştirak vesikası almaları ltızımdır 

Vl - Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ve 5 inci maddede 

yazılı inşaat şubemizden alınacak eksiltmeye iştirak vesikası ile muvak

kat güvenme parası makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva e

decek olan kapalı zarfların eksiltme günü rn geç saat 10 a kadar yukar

da adı geçen Komisyon Başkanlığına makbuz mukabilinde verilmesi la- · 
ıımdır. ·6493• 

T.C. ZiRAAT SANKASI 

Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye verecek 
Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf he<ablarında en az 50 lirası bulunanlara senede 

4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plana göre ikraıniye da/:ıhlacaktır. 

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

4 » 250 D },000 l> 

40 )) 100 )) 4,000 
100 )) 50 )) 5,000 )) 

120 )) 40 )) 4,800 )) 

160 )) 20 )) 3,200 tt 

DİKKAT: Besablarmdaki paralar bir seme için de 50 liradan aşağı düşmiyenlere ikramiye 
.akdirde % 20 lazlasile verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa, 1 Eyllil, 1 Birincikanun, 1 Mart ve 1 Haziran tarihlerinde ç~kilecektir. 

-
Ağız bütün mikroblara 
daima açık bir kapıdır. 

Unutmayınız ki: 
Bakımsızlıktan çürüyen dişlerin 

difteri, bademcik, kızamık, enfloen
za, ve hattil. zatürreeye yol açtıkla
rı, iltihab yapan diş etlerile kökle
rinden mide humması, apandisit, 
nevresteni, sıtma ve romatizma yay· 
tığı fennen anlaşılmıştır. Temiz a
ğız, ve sağlam dişler unıuml vücut 
sağlığının en birinci şa. c. olmuştu1 

;Binaenaleyh dişlerinizı her gün ka
:bil olduğu kadar fazla - liıakal 3 de-
' fa - (Radyolin) diş r»~ ·unile fırça· 

11~yarak sıhhatinizi garanti edebillr
sınız ve etmelisiniz. Bu suretle mik
robları imha ederek di~lerinizi ko
rum~ olursunuz. 

DIŞ MACUNU 

Bütün tehlikelere karşı sıhhatinizi korur 
: ..... ~ ~~. . ~ ı '~ ri . 

lstanbul Vakıflar Direktörlüğü 

94 

94 

123 94 

244 46 

184 20 

278 42 

Pey parası 
Lira K. 

~2 02 

35 55 

35 55 

9 30 

18 34 

13 82 

20 90 

yo
Me•can Dayahatun mahallesi Çakmakçılar o<Jn 
kuşu Büyük Yenihan ikinci katta 31 No. ili 
tamamı. 

fO" 
Mercan Dayahatun mahallesi Çakmakçılar ;,oa 
kuşu Büyük Yenihan ikinci katta 38 No. lu 

tamamı. 

Mercan Dayahatun mahallesi Çakmakçılar ~ 
kuşu Büyük Yenihan ikinci katta 37 No. ıu 
tamamı. 

1 
Çakmakçılar Dayahatun mahallesi Valide b~ 
birinci kat 34 No. lu ve üstünde odası bulun 
kargir matbahın tamamı. 

ye· 
Çakmakçılar Dayahatun mahallesi eski 39 ve ·r . gı 
ni 38/39 No. lu ve üstünde odası bulunan kar 

matbaanın tamamı. . b&" 

Çakmakçilar Dayahatun mahallesi Valı~C od• 
nı avlusu eski ve yeni 43 No. lu kiirgır 
tamamı. 

Mercan Dayahatun mahallesi Çakmakçılar. Y~ 
kuşu Büyük Yenihan ikinci kat 20 No. lu kiU"g 

oda tamamı. ·• 
Yukarıda yazılı gayri menkuller 15 gün müddetle açık arttırırı•Y ~ 

çıkarılmıştır. İhalesi 10/10/938 Cuma günü saat 14 de icra edileceğiııde 
isteklilerin İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğü MahlUJat kalemine ırıilrB" 
caatları. (6838) - Devlet Demiryolları ve Limanları 

ı,ıetme U. idaresi llinlar1 J 
Muhammen bedeli 3487 lira 50 kuruş ol~9 adet yerli demir )<J~; 

yola 30/9/1938 cuma günü saat 10,30 da Haydarpaşa gar binası içırıd• r. 
satınalma komisyonu tarafından açık eksiltme usulile satın aJınacakU • 

Bu işe giı·rnek istiyenlerin kanunu:ı tayin ettiği vesaik ve 261 1~', 
57 kuruşluk muvakkat teminatlarile birlikte eksiltme günü saatine ~ 
dar komisyona müracaatları lazımdır. rı 

Bu ~e aid §artnameler Haydarpaşada gar binasındaki koırıi 5.'0 

tarafından parasız olarak dağıtilmaktadır. (6463) ---

Gümrük Muhafaza Genel Kemutanhğı 
İstanbul Satınalma K@misyonundan: 

1- Gümrük Muhafaza eratı için 4294 takım yazlık elbiserıiri k3P
31

; 

zarfla eksilmesine istekli çıkmadığından 10/10/938 Pazartesi günü ''
1
" 

11 de pazarlığı yapılacaktır. 
1671 

2- Tasınlanan tutarı 22328 Ura 80 kuruş ve ilk tuninatı 
liradır. 

3- Şartname ve evsafı komisyondadır. Görülebilir. urıl 

4-- İsteklilerin gün ve saatinde ilk eminat makbuzları ,·c karı . 
. . J{ rı"' 

vesikalarile birlikte Galata eski IthaJat Gümrüğü bina'1ndakı 0 

yona gelmeleri. •6526· ---

· l· Jı1C! 
İstanbul asliye mahkerrıesı ı~ 

ticaret dairesinden. • 
1
• -,ı· tara 

İstanbul Belediye Rcısl ı; tıle-

... 
Cins ve miktarı eb'ad listesinde yazılı 81.136 metre mikabı ke

reste pazarlıkla satın alınacaktır. 

Diyarbakı Nafıa Müdürlüğünden : r,·---··-----.ı 
Mantarlı Muşambalar, Storlar 

1 - İhaleye konulan iş: ·9973.30• liralık D. Bakırda yapıbcak B. U. 

EGE 
Tiyatrasu 

Nur§ Genç 

lr\' 
fından Hurşit ve Durn1LıŞ : . · tıo'" 
rine 1/11 No. lu dükkanın kıdra ,35ı-

l k a' cundan dolayı açılan a aca .3 • 

II- Muhammen bedeli çıralıların beher metre mikabı 46 lira ve 
beyaz tahtanın beher metre mikabı 40 liradır. 

III - Eksiltme 4/X/938 tarihine raslıyan salı günü saat 14 de Kaba
taşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki alım komisyonunda yapıla

caktır. 

iV Eb'ad listesi parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alına
bilir. 

V Tamamını veya bir kısmını vermek istiycn isteklılPrın pazarlık 
iç;, tavin ed.ler g"n vr santte "1 7.5 güvcrme paralarile birLkte yukarı-
da aclı geçen komısyona gelmeleri ilan olunur. ·6836· 

(Orland) Karyolalar, yiinlü pa
Müfettişlik binalarının bahçe duvarları inşaatı •açık• eksiltmeye konu!-
'muştur. muklu ve pike yatak örtüleri, 

2 _Bu işe ait işler şunlardır: kretonlar; kadifeler, tiillcr ve 
A - Eksiltme şartnamesi perdelerin zengin çeşidl~ri • Ho-

B - Mukavele projesi rokses ve Mitter- İnıriliz Fabrika-
C Hususi, fenni ve bayındırlık işleri genel şartnamesi Jarıum her ende yatak çarşafları, 

D - Bu evrak Nafıa dairesinde görülebilir. BcJoğlu BAKER mağazalarında 

3 Bu işin ihalNıi 11 / İlkteşrin / 938 alı günü saat 11 de açık ek- her yerden iyi şartlar ve müsaid 
siltme ile Nafıa Müdiirlügiinde yapılacaktır. iiatlarla bulacaksınız. , 

4 - Eksiltmeye girebilmek için •747.99• liralık muvakkat teminat, [~============~ 
·cari sc"ıc Ticaret odası ve:-; kası. 1. -~ 

Istanhul te efon Müdürlüğünden: A Bu eksiltmeye girebilmek için Nafıa Müdürlüğünden alınmış Dr. Ali Rize Sağlar 
Beyoğlu santral binası taraça ve duvar akıntıları pazarlık suretile müteahhitlik vesikası •bu vesika ihale gününden en az sekiz gün evvel 

tart' ettırilecektir. istida ile Nafıa Müdürlüğüne müracaatla alınacaktır~ Ve bu zaman zar- Birinci sın:f dahiliye 
Muhammen bedel (250) liradır. Şartnamesi her gün Levazım Daire- fında \"Csikı talebıııdE bulunmıyanlar ek~iltmcye giremiyeceklerdir. rndtehassısı 

mızde görülebilir. Pazarlık 7/10/938 cuma günü ,aat 14 de ·apılacaktır. 5 Taliplerin zaı fl"rı ihale saatinden bir saat evvel Komisyon Re- Muayenehane: Beyoğlu Par· 
İst~klilerin (19) liralık ıeminatlari.le Mı.idürhık binasında alım satım ko- · isine nı•kbuz mukabili Y<'rıı.eleri. Posta gecikmeleri kabul edilmez. makka,pı, tramvay durağı. 
mısyonuna müracaatları. (6687) 1 •6550• 

Kabul saati: 16 dan sonra 

ve 
Arkadatları 

25 eylUI pazar akşamı 

Yenişehir Aile bahçesinde 

OTELLO 
Büyük varyete 

1 nın cereyan eden tahkik>tı sıı 
sında: . illı-

Müddeaaleyhlerden Durrrıu~11, 31t·ınrn nen yapılan tebligata ra!( 1ıak· 

.kemeye gelmemiş oldugundn~c!eri 
kında hukuk usul muhak.c tc'·· 
kanununun 401 ncı ınaddesın~15 ,..crı 
. . ih z ve ı / fikan gıyab xarurı ıtt J . '· 110 
tebliğine ve muha"<eıncnııı •. ~ J 1<3" 

938 salı günıi saat 14 de ,crı.-
rar verilmiştir. k; r:'leye 

1 

Mezkur gün ve saatte rrıar, 
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