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PRAG SiYASi TAARRUZA 
Çekler, karşılarındaki . müttehid cepheyi yıktıktan sonra 

yalnızca paylaşmak istiyorlar Almanlarla kozlarını 

Hitler'in bu vaziyet karşısında vekayii. tacil 
ederek bir emrivaki yapmasından · korkuluyor 
IFalkat lboncdlıra 5l\JJOlhcdlan lYımücdlv©ıır 

Mutlu bir günütil 
6 ıncı yıldönümü 
Bugün dil bayramı bU· 
tün memlekette teza-
hDratla kutlulanıyor 

B uı:ün, Türk milleti ne büyük günlerinden birini yaşıyor. Altı 1ıl 
önce bugün, ilk defa olarak, Dil Kurultayı toplanmış, Ulu Önde
rimiz Atatürkün yüksek himaye Vf' irşndları altında ana dilimizin 

teniş varlıklarını ortaya atmıştı. 
Her yıl olduğu gibi bu sene de Türk ulusunun öz diline kavuştutu 

ıu büyük ve mutlu gün memleketin her tarafında ve şehrimizde me
tasimle kutlulanacaktır. 

Asırlarca, Türkün ve Türklüğün tarih başından evvel doğmuş, me
deniyet , .e kültürüne gözlerini kapatan eski nesillerin bu büyük hatası 
da, tıpkı diğer şeylerde olduğu gibi, Kurtarıcınıız ve Büyük Önderimiz 
Atatürkün irşadlarile ve Cumhuriyet reijinıinde anlaşılmış ve düzel
tilmiştir. 

Türkün Büyük Atasının büyük bir vukufla vaki irşadları üzerine 
Yapılan araştırmalar sonunda Güneş - Dil teorisi elde edilmiş ve bu tez; 
tcnebi dil iılinıleri tarafından da kabul edilmiş, 1 eyllll 937 de Bükreşte 
toplanan beynelmilel arkeolojik ve antropolojik kongreye ve 20 eyUU 
937 de İstanbulda toplanan İkinci Tarih Kurultayında da tebliğ edilerek 

" ~ 
ber ikisinde de miispet ı;:arlıtan~~ bi.r, kat daha kuvvetlenmiştir. 

İşte altıncı yılım 1.<lfıık ".!!!ğ~ ~~~ıutlu gün münasebetile bugün 
5:ıat 18 de Türk Dili :J<tn:ı!miı a4ıdŞ~kara radyosunda verilecek söy
levle merasim başlıyacak.h'.: •. )J;:gJJ Ankara ve İstanbul radyoları birleş· 
tirilecek, söylev her tarnfta.~iolenecektir. 

. ~,. .v· 'f 
lstanbuldaki bütiin Halkevhınnue bugün merasim yapılacaktır. Ev 

lıaşkanları, profesörler dilimiz hakkında değerli sözler söyli~eccklcrdir. 

• 

İngiliz ve Fransız diplomatlarıLondrada görüşürlerken Çl!kosıovakya da miill müdabıa tertibatı al
makta devam ediyor. 

Resim, Çekordusunun, Pragın garbında yaptığı manevrada vaziyetin vahametine rağmen askerlerin 
neş'elerini muhafaza ettiğini gösteriyor. 

Londra müzakerelerinin 
bugün bitmesi muhtemel 
Çemberlayn'ın Hitler'le yaptığı son görüşmede mutabık 
kallnan esaslar Fransızlarca da kabul edilecek mi ? 
bir anlaşma olursa Prag'ın Alman muhtıras•nı kabul eyle· 
mesi için tazyik edilerek sulhun kurtarılacağı söyleniyor --

lngilterede Çemberlayn 
aleyhine nümayişler 

tertib edilmeğe 
başlandı 

L ondra 26 (Hususi)- Fransız 

nazırları ile dün akşam 
başlanan müzakerelere bu 

sabah da devam qdilmiştir. Dün 
geceki görüşmeler hakkında he -
nüz hiçbir haber sızmamıştır. Mü 
zakerelere bugün öğleden sonra 
da devam olunacağı ve bu akşam 
bir tebliğ neşredileceği söylen -
mektedir. 

İngiliz ve Alınan devlet adam -
!arının mutabık kaldıkları son e
saslar hakkında, Fı·ansız devlet a 
damlarının da muvafakati alın -

(Devanı• R ınrı sahif Pde) 
Mütem•diyen nutak söyliyerek Hitler'e ıuuzabarc:L caen ıvıusoiinı 

oon Tô•yeate teftişleri esnasında 

• • • • • 
Prag, Lehistanın 
arazi taleblerini 

kabul ediyor 
Çek Cumhurreisi Leh 
Cumhurreisine hususi 
bir mektub gönderdi 
Varşova vaziyetten 

• memnun 
L ondra 26 (Hususi)- Öğ -

renildiğine göre Çekoslo -
vakya Cumburreisi Benes, 

Lehistan Cumhurreisi Musiskiye 
kendi elile yazılmış bir mektub 

Peşte müttehid cephesini bozmak 
ve Almanya ile kozıınu karşı kar
aıya kalarak paylA§mak istemek
te. Pragın bu siyasi manevra ve 
taarruzunda ne dereceye kadar 

fran51z rlazırlarının Paris hava meytı ı ıo '" Londra'ya hareketleiı 
esnasında. ı - Dalad - Bone 

göndermiştir. Prag hükıimeti, bu 
gün Lehistanın 21 ey Jül tarihli no 
tasına da cevab verecektir. Bene
sin Cumhurreisine vaki olan mü
racaati, Leh - Çekoslovak ihtila
fının mahiyetini değiştireceği zan 
edilmektedir. 
Çekoslovakyarun Leh hükıimeti
ne vereceği cevabın muhteviyatı
na dair alınan malümata göre de 
Prag hükumeti, Lehistan ile Çe
koslovakya arasındaki arazi ihti
lafının halli talebine müsbet bir 
surette cevab verecektır. 

Siyasi mahfellerin kanaatine 
göre Prag bu suretle hareket et
mekle Berlin - Roma • Varşova -

muvaffak olacağı henüz kestiri
lemez. 

LEHLER VAZİYETTEN 
~IEMNUN 

V arşova 26 (Hususi) - Çe
koslovakyanın Lehistanın 

arazi taleblerini kabul ede
ceği hakkındaki Pat ajansının teb 
!iği Lehistanda büyük bir mem
nuniyet uyandırmıştır. 

Çekoslovak hududunun yakı • 
nında oturan Leh ahalisi, bu teb
liğ üzerine büyük şenlikler yap
mışlar ve Çekoslovak hududuna 
yaklaşarak öte tarafta bulunan 
milletta~larını selAmlwinışlardır. 

(Devamı 6 ınc• •nhife.de) 



ATEŞ ÜZERiNDE DANS 
Saat[el'ce galınagak başı 

kabak, alevlerle .. 

Cenkleşgnler ne zevk duyarlar? .. 
Trakyada, yirmiden seksen ya

şına kadar bir çok kadınlar, 10 

santimetre tahtında bir ateş üze
rinde saatlerce dansederler. 
Yirmınci asırda, mesafenin a

zaldığı, dünyanın küçük görüldü
iü ve seyahatin çok rağbet gör
düğü bir devirde çiviler üzerinde 
yürüyen, ateş yiyen, diri diri me
zara gömülen ve haftalardan son
ra yine diri çıkan fakirler gör
mek için Hindistana, uzak mem
leketlere gitmiye lüzum yok. 
Sık ormanlardan 'oıı ra mavi 

Tuna'nın kenarındakı 13dgrad'· 
dan geçerseniz, Buıga ri stan'a gi
rersiniz. 

Orada Trakya'da; Trakya, Yu
nanistan ve Karadeniz arasında 

sıkışmış bu esrarengiz yerin da~
ları arasındaki bazı küçük köyler
de garib bir adetin elan yaşadığı
nı hayretle görürsünüz. 

Erkekler, bilhasas her yaşta 

kadınlar her sene, mayıstan ağus
tos nihayetine kadar bir çok de· 
falar ateş üzerinde dansederler. 
Vahşicee bir dans ... Saatlerce, a
yakları çıplak olduğu halde kor 
halinde bulunan bir ateşin üze
rinde oynarlar dururlar. Bu sıra
ia davullar, zurnalar durmadan 
çalar. 

Bulgaristan'da, son zamanlarda 
bu adete riayet azalmıştır. Bu· 
nunla beraber bazı köylerde elim 
oynıyanlar vardır. 

Bunl.~r ('Cnebilerden çekinirler. 
Yabancıların danslarını görmele
rini istemezler. 

ıAteş oyuncularının a 1ızların
dan bir söz alabılmenin imkanı 

yoktur. Fotoğraflarını aldırmak 
istemezler. Adetleri hakkında bir 
söz söylemeyi, malümat vermeyi 
küfür gibi, mukaddesata hür
metsizlik gibi telakki ederler. 
Çünkü ateş üzerinde oynamak on
larca bir nevi ibadettir. 

Yortu günü, bütün köy halkı 

heyecan içindedir. Köylüler, yal
nız dansedecekler müstesna, yor
tu elbiselerini giyerler. 

Küçük köyde derin bir sükünet 
hüküm sürer, gülen, söyliyen yok
tur. Zira akaşama ateş üzerinde 
danscdecektir. 

Köy delikanlıları şefin, yani a
!Pşin üzerinde en çok danseden 
erkeğin veya kadının evine gider-

ler. Bu, delikanlılara birer İkon 
verir. Bu İkonlar, azizle ri musav
verdır. Ve hususi bir kilisede, hu
susi bir odada muhafaza olunur. 

Sonra bir alay teritb edilir. A
layın önünde müzikacılar, elle
rinde İkonları tutan köy delikan
lıları yürürler. Alay, bütün köyü 
dolaşır. Dansedenler her eve gi
rerler, müzika dini havalar çalar
ken ev sahiblerine istikbalden ha
ber verirler. Hastaları okurlar, 
üflerle. Bir takım nasihatlerde, 
tavsiyelerde bulunurlar. Buna 
mukabil de para, hediye, hatta yi· 
yecek alırlar. Bu, bütün gün böy
le devam eder. 

Nihayet güne~ batar. Etrafa ka
ranlık çöker. Köy halkı, gece ya
~· :na doğru meydanda veya or
-~ nın kenarında toplanırlar. Bir 
halka teşkil ederler. Koyun veya 
dana kızartırlar, yerler ve içerler. 
Ziyafe tdevam ederken orta yere 

bir çok çalı parçası yığarlar, ateş· 
!erler. 

Az sonra alay görünür. Bu de· 
fa müzika en güzel havaları ça
lar. Dansözlerin ellerinde de bir 
ikon vardır. Anlaşılmaz bir iliıhi 
söyliyerek ve dansederek yalda
şırlar . Ateşin etrafında dönerler. 
Ayakları çıplaktır. . 

Bu devir, yarım saat kada sü
rer. Müzika ayni havayı tekrar 
eder, durur. Halk. dikkat ve hür
metle dansın başlamasına intizar

dadır. 
A~eşin etrafında bulunanların 

yüzleri kızarır, aıınlarından ter
ler akar. Fakat o, hiç müteessir 
olmaz. Oynar, oynar. . Arasıra 

bağırır: ouh, ouh, hihi oissi, oissi.. 
Ellerini kaldırır, indirır. Etrafta
kiler salladıkları buhurdanlarda 
yanan günlüğün dumanlarını yu
tar. Yani bütün etrafındakileri 
görmez, ayaklarında bir acı his
setmez. 

Bu yarım saat kadar sürer. 
Bir Mestiarı danstan menetmi· 

ye kalkışmayınız. Zira hastalanır, 
hazan da ölüverir. 

* Saat, sabahın üçü. Ateş, dan-
sözlerin ayaklan altında ezilir, 
sönmeye başlar. Dansözler de yo

rulmuştur. Halk yavaş yavaş da
ğılır. Mestiarlar, şefin evine gi
derler. Ayaklarında bir yanık e-
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- Sonra ne oldu! 
- Otelimizde bir hafta kaldık· 

tan sonra İspanyaya döndü. A· a
dan bir ay geçmeden kendis!ııder 

bir mektub aldım. Beni İspanya
ya - on be~ gün için · davet edi· 
yordu. 

- Gittiniz mi? 

- Hayır .. Gitmedim. 

- Nıçin gitmedıniz' Mademki 
çok zengindi.. 

- Evet, çok zengindi. Her ma

oı.ajda otel parası kadar bahş~ ve
rirdi. Fakat ... 

Ydzan iskan .Ser F, 
SERTELLi 

Viçelli susuyordu: 
Ayten merakla sordu: 
- Kocasından mı çekındınız? 

- Hayır. Kocası prensesin hu-
susi işl<'rıne karı2mazdı. Fakat, 
prenses çok çirkindi, madam! Ta
hammıil dilmiyecek kadar çir • 
kindi, 

Ayten gülmeğe başladı: 

- Onun çirkinliğinden size ne?! 
Siz işinize ve alacağınız paraya 
bakmalısınız! 

- Hayır madam'. Ben bu işi 

yalnız para için yapmıyorum. E
ğer para için yapsaydım, İtalya

' 

Emlak bankasının gerinde bir teşebbüsü 

Gulyabani, müna
sebetiyle 

NAHİD smRI -

Oc aylık maaşların vize mua
melesini de banka yaptıracak 

Fransızcadan yapmakta oldu • 
ğum bir tercümenin ilk sahifele· 
rini bırakmak üzere uğradığım 

Hilmi Kitabevinde, muhterem üs
tadunız Hüseyin Rahminin Gul • 
yabani adlı roınanının yeni harf
lerle basılmış bir nüshasını tez· 
gah üstünde gördüm. Ve uzak bir 
mazinin sayısız hatırası zihnimde 
canlanıverdi. Ben annemin ve ab
lam babamın evinde kızıldan yat. 
tıktı. Zavallı ablam ölmüş, fakat 
bana haber verilmemişti. Ben de 
ölümlerden kurtularak artık ne • 
kahet devresine girmiştim. Ve he

nüz beş ya~ında iken aralarında 
talak olan annemle babamı, ilk ve 
son defa olarak bu hastalık ınüna
sebetile bir arada görüyordum. 
İşte bu Gulyabaniyi babam, bu 
nekahet devresinde avunmaklığım 
için bir gelişinde getirmişti. Ve 

bu o kadar latif, merakaver ve 
pürlıayat bir eserdi ki, bana okur- ı 
ken dertlerini unutarak annemin 
de kahkahalarla güldüğü oluyor
du. İçindeki birbirinden acayip 
tabir ve beyitler de dilimizden ay

larca düşmediydi. Hafızamda eser 
öyle yer almıştı ki, aradan geçen 
uzun yıllara raj;'lll.en her şeyi bü
tün teferrüatile hatırlarım. 

Çamlıcadan çok uzaklarda, (Ye
di çobanlar) adlı bir çiftlik ab
lilksız yeğenleri taralından adı 

deliye çıkartılarak kapatılmış çok 
zengin bir kadın ve kendisini ka
bilse hakikaten çıldırtmak, bu ka
bil olmazsa deliliği kanaatini her
keste idame etmek ıçin bu iki u
ğursuzun çevirdiği türlü dolab • 
lar meyanında çiftlik kilhyası da 
zavallı kadına arada bir gulya • 
bani şeklinde gösteriliyor. Ve hala 
heyecan ve merakını duyduğum 

türlü safhadan sonra bütün haki· 
kat meydana çıkıyor. İçinde ha • 
l<ikaten bütün bir alem yaşıyan ve 
çok kudretli tekniği sayesinde en 
olamıyacak şeylere en mümkün va 
ziyetler mahiyeti veren bu roma
nı, muharriri büyük bir garb 11-
sanile yazsaydı mühim bir servet 
kazanırdı. Biz de uzun yıllardan 
sonra ikinci tabını idrak edebili
yoruz. 

İlave edeyim ki, bu romanın 
içinden, fevkalade tabiat manza
raları da ihtİ\"a etmek üzere pek 
heyecanlı ve sürükleyici bir filim 
senaryosu adeta hazır durup sa
bırsızlanmaktadır. Filimcilerimi • 
zi üstadın bilıniyorum kaçıncı e
seri olan bu güzel kitabın okuma
ğa davet ederim. 

seri yoktur. Ufak bir kabarcık, 

kırmızılık bile görülmez. Şef ken

dilerini karşılar. Seher vaktine 
kadar yerler, içerler ... 

Güneş çoktan yükselmiştir. Fa

kat köyde derin bir sükünet var· 

dır. Halk derin bir uykudadır. O 

gün tarlarlarda, bağlarda kimse 

görülmez. Bütün işler yüzüstüne 
bırakılmıştır. 

Mestiarların diğer köylerden 
bir farkı yoktur. Tarlalarında ça

lı.7ırlar. Çok dindardırlar. Daima 

kiliseye giderler. Perhize çok ria

yet ederler· Et yemezler, içki iç-

dJ bıiyük bır maşaı atelyesi açar 
mılyonlar kazanırdım. 

- Şu halde siz san'atınızı yal
nız güzeller için satıyorsunuz? 

- Otelde güzel, çirkin aramam. 
Vazifemı yaparım. Fakat, bu da
veti İspanyadan veya Türkiye 
den siz yapmış olsaydınız, mem
nunivetle ve hemen yola çıkar
dım! 

Viçclli terbivesini, ciddiyetini 
muhafaza ed.yordu. Kolundaki 
saata baktı. 

- Vakıt geldi, madam! öteki 
mıi~tcri şimdi beni bekliyor. Mü
saadenizle .. 

Ayten başı ucundaki .çantasını 
açtı.. On liret aldı.. Ve masajere 
uzattı. 

Viçelli paraya şöyle b'r göz at
tı: 

- Çok az, madam! Benim vizi
tem 20 lirettır. Ondan fazlasını 

bohsi5 olarak "lırm. 

Ayten m,ıhcuhiyctınden kıpkır-

Banka • 
ımar işlerine iştirak ediyor 

ipotek ltlerinde de halka yeni kolayhklar gösteriliyor 
Emlak Bankası direktörü Şerif 

Kısakürek, bankanın faaliyeti, 
halka temin edilen kolaylıklar ve 
müstakbel projeler hakkında cSon 
Telgraf. a izahatta bulunarak, 
müessesenin mesaisini muhtelif 
cephelerdeıı şu suretle anlatmış· 
tır: 

- Bankamızın ipotek mukabi· 
linde yaptığı ikrazat, geçen sene
ye nazaran, bu sene % 80 nisbe • 
tinde artmıştır; bunun bazı sebep
leri vardır, mesela, faiz nisbeti % 
8,5 ğa indirilmiştir. Ve ayrıca ko
misyon namile hiç bir şey alın· 

mamaktadır. Sonra, bu sene iz. 
mitte de faaliyete başladık. İzmit 
Türk Ticaret Bankası vasıtasile 

ipotek mukabilinde ikraz talebini 
kabul ve intaç etmekteyiz. Muha
birimiz olan mezkür banka, bu 
hususta, İzmitteki gayri menkul 
mülk ve inşaat sahiplerine her 
türlü kolaylığı göstermektedir. 
Bundan başka İstanbul şubesi 
Bursada da hazır bina ve inşaat 
mukabilinde ikrazat yapmaktadır. 
Müracaat edenlere kolaylık olmak 
üzere Ekspertiz masraflarını, ge
çen seneler~ mukabil kıyas olmı
yacak kadar indirdik; mesela ge
çen sene müracaat ederek bin lira 
istiyen bir kimseden bir kaç lira 
ekspertiz masrafı alınırken bu se
ne yalnız bir lira alınmaktadır. 

Gayri menku1 üzerine bağlan
mış sermayeleri mütedavil bir ha
le getirmek ve tüccara sermaye 
hususunda seyyaliyet temin ede
bilmek maksadile ticari mahiyet
te ipotekli hesabı cariler de açıyo
ruz. Bu hesaplar sahiplerinin ar

zularına göre daima se<"best bir 
halde emirlerine amadedir; her 
gün para qekebilir, ve her gün pa
ra getirebilirler. Hatta aslında 
borçlu olan bu hesaplar, yapılan 

tevdıat ile alacaklı vaziyete geç
tiiğ halde matlüp bakiyeleri için 
sahipleri lehine bankaca münasip 

faiz dahi verilmektedir. Yalnız 

gayri menkul değil, esham, tah
vilat ve altın üzerine de çok mü
sait şeraitte hesabı cari açılmak
tadır. 

Bına üzerine olan ikrazatımız, 

yalnız kagir binalara münhasır 

değildir; içi, dışı yağlı boyalı, iyi 

mezler. Ateş uzerinde dansı dini 
bir vazife bifüier. Azizlerin ken
dilerin' himaye ettiğine itikadla

rı, imanları vardır. Bu dansın hal
ka refah ve saaciet getireceğini, 

hastalıklardan ır.•ılı.afaza edeceği

ni, ekinlere, bağiara bolluk vere
ceğini zannedeler. 

Ateş üzerinde danselm k baba
dan evlôda, atadan kıza geçer. A
yan birisi, bazan birdenbire dan

ilesi arasında Mestiar bulunmı

sa karar verir. Eğer bu kadın ise 
aile ocağını terketmek mecburi
yetindedir. Kocalı ise kocası ken
disini bırakır. 

mızı olmuştu. 

Bu işin tarifesini bilmiyordu. 
Garson kız da kcnoııoine ücret 

hakkında fazla malümal verme
mişti. 

- Affedersiniz, dedi, ben ote
linizin acemisiyim .. 

Ve çantasından tekrar para ala
rak, ı.istünü tamamladı. 

Vi~elli manalı bir gülüşle te
şekkür ederek odadan ayrıldı. 

Ay en kendi kendine: 
- Ne garip memleket.. Ne ga

rip otel.. Ne garip adam .. 
Diye sö~·Ienerek uyudu. 

JOD 
Ayten ertesi gün gözlerıııi açar 

açmaz ~arsondan bir sabah gaze~ 
lesi istedi. 

Merakla göz gezdırmeğe başla
dı. 

O ne?!. 

Gawteler Aytenden bah•edi· 
yorlardı. 

Şu s tırlar iizPrinde durdu: 

ve sağlam olan ahşap binalar da 
dahildir. Her nevi inşaat üzerine 
ıikrazat yapılır. Bu inşaat sahiple
rinin paraları yapıyı bitirmeleri
ne kafi gelmezse, inşaatın ilerle
mesi nisbetinde kendilerine ceste 
ceset para vermek suretile (inşaat 
üzerine avans kredileri) açarız. 

Yani bir mutasarrıfın bankamız
dan para alabilmesi için yaptırdı· 
ğı apartman veya her hangi gayri 
menkul bir binayı mutlaka ikmal 
etmesi şart değildir; temel atılıp 
duvar bir kaç metre yükselince 
krediye mahsuben derhal tediya· 
ta başlarız. 

Bu sene bankaya yapılan tevdi
at yekünu da geçen seneden çok 
fazladır. Müsait faizle kabul etti
ğimiz tasarruf mevduatı mühim 
hadlere baliğ olmuştur. 

ÜÇ AYLIKLAR MESELESt 
İstanbul şubemiz bu muamele- I 

den başka mütekait, dul ve yetim
lerin de 3 aylık maaşlarını iskon

to etmektedir. Bunlardan maaş
larını bankamızdan alanların ye
künu tedrici bir şekilde artmak 
suretile 10,000 kişiye yaklaşmak
tadır. 

İzdihama mani olmak için her
kese mukannen gün ve saatler ta
yin edilmektedir. Tayin edilen sa

atlerde gelenler nihayet bir çey
rek saat beklemek suretile maaş

larını rahatça almaktadırlar. An
cak maaş sahiplerinin muayyen 

saatlere riayet etmeme)eri ve bu
nu tacil için mütevali surette mü
racaatte bulunmamaları pek şa

yanı arzudur. 

Bu maaşlar hususunda da ban· 
ka yine halkın ihtiyaçlarını gözö
nünde bulundurur; mesela, eylül 

iptidasından maaş sahiplerine ey
lül, teşrinievvel, teşrinisani maaş

larını peşinen tediye ederse, iste

yenler, ikinci 3 aylık, yeni, kanu
nuevvel, kanunusani, şubat aylık
larını ban kaya iskonto ettirebilir
ler. 

M.aaşların daha kolay verilmesi 
için, banka, vize muamelesini biz· 

zat kendisi yaptırmak hususunda 
ihzaratta bulunmakatdır. 

Hale yapılmakta olan formalite 
şudur: Bir mütekait maaşını al
mak için evvela mensup olduğu 

mal müdürlüğüne giderek kopo

nunu vize ettirmek, yani maaş tu
tarını mal müdürlüğünde, kupon 

üzerine yazdırıp tasdik ettirmek 
mecburiyetindedir. Bu suretle ma
aş sahipleri iskonto için evvela 

mal müdürlüğüne gidip sıra al
mak, sonra da bankaya gelip bir 
gün tayin ettırerek muamelesini 
bitirmek mecburiyetindedir. 

Halbuki bu vize işini banka de
ruhte ederek maaş sahiplerini mal 
müdürlüklerine müracaattan va
reste kılınca, bunıar vize için, hiç 
uğraşmaksızın doğrudan doğruya 

bankaya geleceklerdir. Bu usulün 

Sahte Mısırlı perensin 
tevkifi ve Ti.irk polisine teslir 
mi hadisesi herkeste derin bir 
merak uyandırmıştır. Sahte 
prensin Venedik otellerinden 
birinde çok güzel bir Tii.rk ka,. 
dını ile birlikte yaşamakta ol
duğu zabıtaca tesbit edilmişti. 
Sahte prensin metresi, İstan
bulun en güzel kadınlarıııdan 

biri inıiş > 

ı'.yten bu satırları okuyunca fe
na halde hiddetlenmişti. 

- Ben, Gültekin'in metresi de
ğildinı .. Onunla evlenmek üzere 
Venediğe gelmiştim ..• 

Diye söylenerek yerinden fırla
dı. 

Eyvah! Şımdi ne olacak .. ? 
Ya gazeteciler Aytenin adresi

ni öğrcnirde otele akın ederler
se .. ?! 

İşle o zaman genç kadının şere
fi. haysiyeti, namusu mahvola
caktı 

tatbikına başlandıktan sonra ma
aş sahiple.rine yalnız bir müraca
atla ve ayni günde maaşlarının 

verilebilemsini mümkün kılacak 
bir organizasyon yapılacaktır. Fa
kat bunu ancak kanunuevvel dev
resinden sonra tatbika başlamıya 
çalışacağız. 

İMAR İŞLERİ VE BANKA 
Banka, inşaat işlerile daha ya

kından atakadar olmak ve mem
leketin imar faaliyetine daha ge
niş mikyasta yardım etmek eme
lile ahiren bir de inşaat şirketi 

teşkil etmiştir; merkezi Ankara
da bulunan bu şirket, (Emtak 
Bank Yapı Limited Şirketi) na
mile faaliyete başlamış ve mühim 
inşaat için bir çok taahhütlere de 
girişmiş bulunmaktadır. Bu şirke
tin inkişafı ve faaliyet sahasını 

genişleterek imar ve inşaat işle

rimizde daha müessir bir yer al
ması, bankam ehemmiyetle güt
tütüğü gayeler arasındadır. 
Şunu da haber vereyim ki, ipo· 

tek mukabilinde yaptığımız ikra
zatı diğer mühim şehirlerimize de 
teşmil etmek maksadile mütema
di tetkikler yapılmaktadır. Bu tet
kikler sonunda bazı yerlerde yeni 
şubeler tesis edilmesi pek uzak 
olmıyan bir istikbal işidir ... 

Deniz bank 
Kooperatifi 

---
Denizyollari koope

ratifi yeni bir 
şekil ahyor 

Yıllardanberi faaliyet halinde 
bulunan ve azasına bir hayli isti
fadeler temin eden Denizyolları 

kooperatifinin Denizbank koope -
ratifi haline sokulması kararlaş • 
tırılmıştır. 

Kooperatifin 11 birincileşrinde 

yapacağı umumi toplantıda nizam
namesinde bu esasa göre değişik
lik yapılacaktır. Bu suretle yeni 
kooperatiften Denizbankta çalı -
şan ve Dcnizbanka bağlı olan bü
tün müesseselerdeki memurlar 
istifade edebileceklerdir. 

Kooperatif, ortaklarına lüzumu 
olacak her türlü yiyecek, içecek, 
giyecek, mefruşat, mahrukat gibi 
bütün istihlak eşyasını temin e
decektir. 

~KÜÇÜK HABERLER// 
* Evvelki gece 14 yaşında Ri -

fat adlı birisi sarhoş iken Parkotel 
önünde bir bekçiyi noktada bu • 
lunan polis ve diğer devriye po -
!isi döğmüştür. Tek başına hepsile 
haşan çıkan Rifat güçlükle tutu
larak karakola götürülmüş, dün 
de adliyeye verilmiş ve 16 gün 
hapse mahkfun edilmiştir. * Yeni defterdar işe başlamış
tır. 

= 
Gazetenin, Aytenin yattığı otel

den bahsetmemesinden anlaşılıyor
du ki, ]"aci Demir El onun şere
fini ve aile haysiyetini de düşün
müş, gazetelere adresi vermemiş· 
ti. 

Fakat, gazeteciler için, böyle 
bir vak'a· ile alakadar olan kadı -
mn adresini öğrenmek güç bir iş 
miydi? 

Bu sırada garson kızlardan biri 
geldi. 

- Madam, kahvaltınızı buraya 
mı getireyim? Yoksa, salona ine
cek misiniz? 

- Evet.. Evet.. Buraya getir. 
Biraz rahatsızım .. Salona inemi
yeceğim 

- Peki madam. Vakit gecik
mişti de. Salona inince merak et
tim. 

Garson kız giderken, Ayten ses
lendı: 

- Durunuz ... 

(Devamı var) 

intizar devresi 
Yazan: Ahmed Şülırü f,S

İngiliz Başvekili Çemberle~ 
kati neticeyi elde eı,me_den a1<at 
manya'dan geri dönmuştur. F ... 

.. ledıgı 
Londra'ya varır varmaz soy .. 

··sbU· 
sözlere bakılacak olursa, bU . 

. d.. rııu· 
tün eli boş olarak da gerı on 

ak l3 
yor: Almanya'nın Çekos!ov it 
hükümetine hitaben yazılın!§ b 

b . . t" Bu mul· mektu unu getırmış ır. 
y•· hiş mektubun muhteviyatını 

. h•' zandan muhatap olandan ve 
11
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milinden öğrenmiyoruz. MuSO 
ni, dün söylediği bir nutukta, ~u~ 
nun hakikatte Çekoslovakya Y 
hitaben yazılmış bir ültimatom 
olduğunu bildirmiştir. Faşist h· 
derine göre, Almanya, bu ınekU~ 
ile Südet mıntakalarının tahliY~. 
için Çekoslovak nıikCımctine Y .

1 

gün mühlet vermektedir. Teşrin;·' 
evvelin birinci günü tahliye edı; 
sin edilmesin, Almanya _ Süd:. 
mıntakalarını işgal edecektır. M 
solini'nin malümatı doğru ise, ve 
doğru olduğundan emin olmasaY~ 
dı, on binlerle halka hitaben ira 
ettiği nutukta bu derece kati ol•· 
rak söyliyemezdi, sulh ay başına 
kadar müemı:m>n demektir. . 

Fakat mektup, başından berı 
d ·ıen 

sıkı ketumiyet muhafaza e 1 

Hitler - Çembcrleyn müzakerele
rini aydınlatmı •or. Bilakis esrar 
perdesini daha ziyade kalınlaştı· 
rıyor. Hitler ile Çemberlcyn ar•· 
sındaki birinci mülakatta Nazi şe-t 

S .. de 
finin, Çekoslovakya'dan, u rt 

·mıntakalarının ayrılmasını tek 1 

ettiği söylenmi0ti. ÇembNleyn bıl 
teklifi hamil olarak Londra'ya ge• 
ri döndü. Evvela kabinedeki ar· 
kadaslarını kandırdı. Sonra Fra~· 
sız başvekili ile hariciye vekıiın 
ikna etti. Bu iki büvük devlet çe
koslovakya'yı tazyik ettiler. Çe
koslovakya da razı oldu. Ve çerıı: 
berleyn Almanya'ya avdet et1.

1
• 

Meselenin halline artık bir emri' 
vaki nazariyle bakılırken, ansızın 
müzakerele~ inkıtaa uğradı. fiti 

inkıtaa sebep de Almanya'nın. 
müzakere devam ettiği müdde

1
• 

Südet arazısini işgal etmerr•ek 
için taahhüde girişmekten çekin; 
mesi imiş. Bu sebep pek makıl 
görünmüyor. Çünkü Çekoslo\•ak· 
ya'ya gönderdiği mektuptan f{ıt; 
ler'in de yedi sekiz günden evve 
Südet mıntakaıarını isgal etrııil'e 
niyeti olmadığı anlaşılmaktadır· 
Çemberleyn'in ricası üzerine btl 
müddet daha birkaç gün tehir e· 
dilebilirdi. Ve bu arada tahlil'" 

b·ı e• 
edilecek olan mıntakalar tes .'. el 
dilmiş olurdu. Almanya, Sud .1 
mıntakasını büvük Almanya'ya 1 

• 

hak etmek isli~or. ÇckoslovakY
8 

da buna razıdı;. Yani ihtili'ıfın en 
ehemmiyetli safhası halledil!l'ıŞ 
demektir. İş bu raddeye geldikten 
sonra tahliyenin birkaç gün eq· 

fın· ve! veya sonra yapılması etra 
da çıkan bir ihti15f yüzünd~.0 

··~ı" 
dünya sulhunun tehlikeye dU·, .. 
rülmesi makul ve mantıki görll
nüyor. 

baı· Çünkü hakikaten İngiliz .. 
vekilinin Almanya'dan avdeti u· 

1 
.. ebet• 

zerine, enternasyona munas a 
ler tarihi misoyununu yapm•Y 
karar vermezden evvelki atrıı0: 
fer içine atılmıştır. HattA .kfi~d
daha had bir safhaya girdığı ti' 

dia edilebilir. Çekoslovakya urıı_, 
mi seferberlik ilan etmiş. Fran>r 
ve İngiltere tedbirler almışlardı · 

an' 
Polonya ve Macaristan, AJrn ·ıı 
Ya'nın arkasından yürümek ıçı 

kOS' 
fırsat kolluyorlar. Fransa, Çe. de 
lovakya'ya bir tecavüz halı!l .,, 
tekrar yardım vadetmiştir. s~u 
yeller de Fransa'nın yardımda . i 
lunması kaydiyle teahhütle~. 
yapacaklarını tekrar etmişler_ t 

İn . d k" . t. e rıc3 gıltere e es ı vazıye ın ı 

etmiş görünüyor: Yani yaln~. 
Çekoslovakya yüzünden bir h• 

ba girişmiyecektir. Fakat hatP ç:: 
karsa bitaraf kalmayı vadet~o 
yor. Almanya'ya gelince; gcc .,, 
haftaya nazaran esas diiva~ı kO n• 

. 1 y . s· det nll vetleşmış o uyor. anı u tB' 
takasının i~gal etmek hakki r-

I ,rs 
nınmıştır. Fakat bu hede e _ IY 
mak için kuvvet istimaline te'~a• 
büs ederse, geçen h~ftaya n'" 
ran daha haksız çıkacaktır. __ş 

!" mi!' * Amerika biitün pürüz u 1 • 
selelerin müzakereler yoiile ha 
!edilebileceği kanaatındedir. 



Hazin bir f • ' acıa .•. 

Bir yangında iki kişi 
diri diri yandılar 

bedbaht Atet söndükten sonra 
kardeşlerin iskeletleri bu_lundul. 

Balıkesirin Taşkesiği köyünden 
'l'aJıir oğlu Mustafa ile kardeşi 
llekir, havaların soğuk olması do
layısile, evvelki akşam odaların
d& yatarlarken ocağı çam ağaç • 
larile doldurarak yatmışlardır. 
İki kardeş; ocağı söndürmeden 

lıYıımuşlardır. 
Geceyarısına doğru kuru ve yağ

lı çam ağaçlarının alevleri ocağın 
ilııtünden gelen şiddetli rüzgarla 
odanın içine doğru uzanmış ve bir 
Saniyede kaplamaları tutu.şturmuş
tıır. Kaplamalar ve ocaktaki kü
tliklerin hepsi çıra cinııinden oldu-

ğundan yangın derhal ve süraile 
büyümilştür. 

İki kardeş ancak ateş evi sardık
tan sonra uyanmışlarsa da kızıl a
levler kapı ve pencereleri sardı
ğından bir yere kaçamamışlar ve 
ateşin içinde diri diri çayır çayır 
yanniışlardır. 

Yangın söndükten sonra bed • 
baht kardeşlerin iskeletleri bir • 
biri üstüne gelmiş bir vaziyette 
bulunmuştur. 

Bundan da Mustafa ile Bekirin 
son anlarında beraberce ölümle 
mücadele ettikleri anlaşılmaktadır, 

Mektebler acılırken : 
--------------'-'--------
Maaşlar bu aybaşı yeni kadro üze .. 

rlnden tediye edilecek 
l~inli muallimler vazifelerine döndüler 

İstanbul ilk okullarında yeni ta
lebenin kayid ve kabul işine ha
raretle devam olunmaktadır. 

Mektebler 3 teşrinievvelde aç -
lacağı için temizlik ve sınıiların 
tanzim, tefriki işleri de ayni ha
raretle yürümektedir. 

Maarif Vekaleti, seyahat ve sa
ire maksadile İetanbuldan ayrıl
ııuş olan muallimlerin azami ayın 
13 ünde yerlerine dönmüş olma • 
lıırıru; bu sene bütün mekteblere ı 

lstanbul 
Hamalları 
Cumh~rlyet bayramında 

yeknesak elblse 
gi,ecekler 

İstanbul hamallarının hepsinin 

Yeknasak bir elbise giymeleri için 

hamallar cemiyeti azasına teb • 

ligat )'apmıştır. 

Şcl ı rim ızde Cumhuriyet bay • 

ramında yapılacak olan büyük res- 1 

ınigeçide hamal esnafı muntazam 

ve yeknasak kıyafetlerle iştirak 

edeceklerdir. 

Selimiceşme • Mal· 
tepe yolu 

tebliğ etmiş olduğundan İstanbul 
haricindeki muallimlerin hepsi bu
raya dönmüşlerdir. 

Bunlar da mekteblerindeki ka
yid ve temizlik işlerine yardım 

etmektedirler. Diğer taraftan yeni 
kadrolar mucibince yeni mekteb
lere tayin olunan bu muallimler de 
yerlerine gitmektedirler. 

Mekteblerde bu ay başından iti
baren maaşlar, yeni kadrolar üze
rinden verilecektir. 

ihracat 
Yapan 
Müesseseler 

---
Prim verilmesi ihti

mali •ar . 
İk:tısad Vekaleti milli mahsul • 

!erimizi harice satan bütün mü • 

esseseleri birer birer 

miştir. 

Bunlardan milli 

tesbit et -

sermaye ile 

kurulmll§ olan müesseselere bir 

ihracat primi verilmesi muhtemel

dir. 

Ayrıca milli mahsullerimizin de

ğerini arttıracak yeni tedbirler de 

tesdbit olunacaktır. 

Bostancıda bir 

Yine çorap meselesi Tütün 
Rekoltesi 

Yıkanmak ihtiyacı ve .• 
Hamamsız Büyükdere 

Medeniyet çöllere kadar soktu
ğu suyu, otuz katlı apartımanlara 
çıkardı. 

Hangi taraf haklı? 
Bu sene diğer yıllar

dan az 
Memleketimizde tütün alımını 

tahdid için köylüler nezdinde icab 
eden telkin ve propagandalarda 
bulunulması inhisarlar umum mü
dürlüğü tarafından inhisar mü -
dürlüklerine bildirılmiştir. 
Diğer taraftan tütün zer'iyatı • 

nın bu hususta yapıla nirşad ve 
çalışmalarla bu sene, geçen yıla 
nazaran az yapıldığı ve az mahsul 
alındığı anlaşılmıştr. 

Ezcümle geçen sene ,72. milyon 
kilo tütün elde edildiği halde bu 
seneki mahsulatın ancak 62 mil
yon kiloya baliğ olduğu görül • 
müştür. 

Bunun 12 milyon kilosu bu sene 
İstanbul civarında Marmara mın
takasında yetiştirilıniştir. 

Yalnız, tütün mahsulümüz a • 
zalmakla beraber cins ve nefase
tinin daha iyileştiği anlaşılmıştır: 

Yeni hava istasyonları 
Açılmasına başlandı 

Hava vazjyetleri her 
gün evvela nıerkeze 

bildirilecek 
Halka hava vaziyetini evvelden 

muntazaman bildirmek ve bilhas
sa köylülerle, erkçilere bu hu -
susta nafi olmak üzere yeniden 
bazı yerlerde hava rasad istasyon
ları açılması kararlaştırılmıştı. 

Bu hususta muhtelif mıntaka • 
]arda tedkikler yapılmıştır. 

Bu tedkikat neticesinde şimdi
lik yeniden 2 inci sınıf bazı mete
oroloji istasyonları tesisi muvafık 
görülmüştür. 

Bunlardan ilki; ay başında Gazi
antebde faaliyete geçecektir. 

Bu yeni istasyonlarda yağmur -
ların yağış miktarile sühunet, ru
tubet derecelerini ve rüzgarlaın 
estiği cihetleri hergün muntaza • 
man Ankaraya da telgrafla haber 
vereceklerdir. 

Mekteblerde lktısat 
dersi 

Bu yıldan itibaren ilk mekteb
lerimizde iktısad dersi okutul • 
ması düşünülmektedir. 

Dersin müfredat porgramları 

tesbit olunmaktadır. 
Orta okUl müfredatına da iktısad 

dersinin ilave olurunaıs istenmiş
tir. 

Deniz Bank Avru
paya talebe 
gönderiyor 

Denizbank, Avrupaya inşaiye ve 
makine mühendisliği tahsili için 

Su; yalnız içilınek için değil, 

medeni her insan için bir çok şey

lerde lazımdır. Hiç şüphesiz ban
yo yapmak, elimizi, yüzümüzü yı
kamaktan tamamen ayrı bir şey
dir. 

* Bilmemek ayıb değil ya!. ben 
de Büyükdere gibi dört tarafı 

dünyanın en sihhi ve bol sularile 
çevrili bir İslanbul kaza merke
zinde hamam olmadığını yeni öğ

rendim. Tasavvur ediniz bir ker
re kuyu suları bile içilen sabun 

köpürten Büyükderedc hamam 
yokmuş'. 

Bakınız bu komedinin arkasına. 

Peki nerede yıkanır bu semtin 
halkı?. Yazdan yaza denizde mi?. 
Büyükderede banyolu aparlıman
lar değil eski usul evler ekseri
yeti teşkil eder. 

Evinde banyosu, hamamı olan 
ev ancak bir iki tanedir. 

Tabii Büyükdere halkı bütün 
bir kış yazdan kalma deniz ban
yolarile vaziyeti idare edecek de

ğiller ya! Evde yıkanmakta kış 

günü yüzde doksan dokuz grip ve 
nezleye gönüllü talip olmak de

mektir. Eh ne yapsınlar bohçalar 
koltuğa alınınca çoluk çocuk yağ
murda, çamurda üç dört kilomet

roluk yürüyüşe çıkıyorlar ve .. Sa
rıyer hamamına gidiyorlar ... 

Bilmem ama .. Büyükderelilerin 
bu derdi ekmek kadar mühim, 
içecek su bulamamak kader teb
l!kelidir. 

Suyu dere olup denize giden 
Büyükderede bir hamam yapılsa 
ehemmiyetli bir eksik kapatılmış 
olur zannederiz. 

BÜRHAN CEVAD 

Hekimsiz yer 
Bırakılmıyacak 
Tıb ta'.ebe yurdu ge

niş1etiliy0r 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Ve

kaleti, halkımızın ve köylüleri -
mizin sıhhi vaziyeterinin inkişafı 

ve tam sağlığın temini için dok • 
torsuz bir yer kalmamasını ideal 
ittihaz etmiştir. 

Bunun için Tıb taiebe yurduna 
her yıl alınmakta olan talebe sa
yısı peyderpey arttırılacaktır. 

Çorapların hiç dayanmadığından şi· 
kiyetci olan zavalh halk mı, yoksa ka· 

bahatl bir takım sudan sebeblere 
atfeden çorapçılar mı ? 

Altı aya kadar bu dert
ten kurtulacakmışız 

Kadtköy, Acıbademde otu -
ran Bay Ali, geçenlerde gazete
mizde çürük çoraplar hakkında 

çıkan bir yazıyı okuyarak çorap 
fabrikatörlerinin bu yazıda der
meyan ettikleri fikirleri makul 
bulmamış ve bize bir mektup 
göndererek bu mütaleaları cer
heylemişti. 

Bu mekutbu neşretmeden evvel, 
evvelce fikirlerini neşrettiğimiz 

fabrikatörleri tekrar görerek bu 
mektuba ne cevap \·ereceklerini 
sorduk. 
Okuyucumuzun gönderdiği mek

tupla beraber fabrikacılardan al
dığımız ce\'apları da sütunlarımı
za koyuyoruı. 

Bu hususta hangi tarafın daha 
ziyade haklı olduğunu yine oku
yucularımızın takdirine bırakıyo
ruz: 

KARİİMİZİN MEKTUBU 
Ok.uyuctımuz Ali mektubunda 

diyor ki: 
Muhterem gazetenizin 18 eyli'ıl 

1938 tarihli nüshasının 3 üncü sa
hüesindeki (Kadın çorapları niçin 
dayanmıyor?) serlevhasına ye -
gfuıe sebebinin çok ince ve fan
tezi olmasını sebep gösterenlere 
soıarım: 

•-Avrupa çoraplarının çok ve 
pek çok ince olanlarının uzun 
müddet dayandıklarını söyliyebi
lirim. Bunlar muntazam ve daya
nıklı oluyor da, bizim rnemleke -
timizdeki çorapl'1r neden olmu
yor? 

Bugün seve seve almak istedi -
ğimiz yerli malı ipek çoraplardan 
ve en iyi tanınmış markalardan 
iki, iki buçuk liraya kadar olanla
rını (yabanlık) olarak aldığımız 

halde bir veya iki defa ve hatta 
giyildikten yarım saat sonra ayak
ta su gibi muhtelif yerlerinden 
aktığı görü,lüyor. Bun;ı sebep, in· 
celiği mi, hayır.. Dokunuşundaki 
dikkatsizlik!.. Bir de çorap fabri
kalarının birbirine rekabet edece
ğim diye yapıp piyasaya ~ıkardık
ları ve itina etmediklerinden ile
ri geldiği şüphesizdir. 

makla beraber adlarını yükselt
meğe yeltenseler fena mı olur, di
ye sorarım. 
FABRiKATÖRLERİN OKUYU -

CUMUZA VERDİKLERİ 
CEVAPLAR 

Ö-··.f çorap fabrikasında Osman 
ibralıim mektuba cevaben şunları 
söyledi: 

- 2,5 liraya alınan çorap, yerli 
değil Avrupadır. Çünkü hakiki 
ipekten olan çoraplarımızın fiatı 

(150) kuruştan başlar. En lüks 
mağazalarda (J 75) kuruşu geç
mez. Binaenaleyh ya çorabı ken
dilerine satan mağaza lüzumun
-dan fazla yüksek fiatla satmak 
veyahut alınan çorap ~·erli değil 
AYrupadır ki, bu takdirde çok in
ce cinsten Avrupa çorabının da
hi çürük olduğunu, yerlisinden 
daba fazla dayanmadığını dene
miş oldukları tezahür eder. Sağ
lam corap kullanmak istiyenlere 
tavsiyemiz şudur: 

.İkitsat Vekaletinin istandardi
zasyon iza.ınnamesinde tayin et
tiği tasnifler meyanında kalın, ta
bii veya sun'i ipek \'e (K. 1) cin
sinden çorap alanlar fevkalade 
dayanıklı çorap almış olurlar ve 
çok memnun kalırlar. Yoksa. sa
nayi birliğinde verilen karar veç
hile artık imaline niha\'et \'rı ilen 
en ince ne\'iden çorapların Avru
pasınıo, yerlisinden uzun müddet 
fazla dayanmaması ispat edilemez 
bir iddiadır. Bu çorapların inceli
ği daha fazla dayanmasına müsa
it değildir. 

E. A çorap fabrikasında aliı -
kadar bir zat şu cevabı verdi: 

- Avrupa çoraplarında, yapılış 
itibarile yerli çoraplara azaran da
ha iyi denecek pek ufak hususi
siyelter belki t:öze çarpabilir. Fa
kat ku1 lanılan mevaddı iptidaiye 
ayni olduğuna göre .Avrupası u
zun müddet dayanıyor, yerlisi bir 
günde parçalanıyor> diye iddia et· 

mek, yerli çorap sanayiini haksız 
yere baltalamaktan başka bir şey 
değildir. Nasıl bir makara tiresi 
bir insan gövdesini tartaınazsa, bu 
derece ince çorapların cuzun müd
det. denecek bir farkla dayaruna
sına imkan tasavvur edilemez. Bi
r<ız kalın cinsten olan çorapları
mız sağlamdır. Çürüklüğün sebe
bini çorabın lüzumundan fazla in
ce oluşunda aramalıdır. 

Selamiçeşme - Maltepe asfalt 

Yolunun esaslı surette tamir etti

rilmesine kaarr verilmiştir. 
,. - mezbaha yapılacak talebe göndermeğe karar vermiş

tir. 

Diğer tarafları bu gayenin ta -
hakkukuna kadar, her köye bir 
•Sıhhat memuru• temin oluna • 
caktır. Bunun için de her vilayette 
bir küçük sıhhat memurları kursu 
açılacaktır. 

(125), (150) kuruşa satılan ve 
yarım ipek çorap adını alanlar 
ise, büsbütün berbat bir haldedir. 
Bugün piyasada sağlam diye ta
nınmış olan markalı çorapların da 
yüzde 95 i akmakta ve bu yüzden 
aile reisleri mutazarrır olmakta
dır. Çorapların düzgün ve daya
nıklı olmasının kontrol edildiğini 
gazete sütunlarında okumuştuk. 

Maalesef bu yazıdan sonra daha 
berbat bir hale gelmiye başlamış
tıı·. 

Ş. çorap fab.-'lamndan o!dtğt

mız cevap şudur: 

- Pazart<!si Sanayi Birliğinde 

yine toplandık. Bundan sonra en 
ince cinsten çorap yapılmıyacak. 

Dil bayramı dolayısile 
Kadıköy Halkevinde bugün saat 

21 de profesör doktor Saim Ali ta

rafından dil mevzuu hakkında bir 

konferans ve konferanstan sonra 

lialkevi orkestrası tarafından kon

ser verilecektir. 

Bostancıda etlerin kesildiği mez

bahanın gayrikafi olduğu görüle

rek burada yeni ve asri mezbaha 

inşası kararlaştırılmıştır. 

Mezbahanın projesi hazırlanmış 

ve inşaata geçilmek üzere bulu 

nulmuştur. 

SONTELGBArıa Y8Ull: M. Sami KARAYEL 
Tarihi tefrlba No. 106 

Kuvvet aletleri müdürü olan Fransız 
bile bu vaziyete şaşıp kalmıtb .. 

Fakat; gerek üçüncü Napolyon 
gerek imparatoriçe Öjeni Sultan 
Azizin kuvvetli bir pehlivan ol
duğunu bilmiyorlardı. 

Evet; görünüşte, maiyetinde 
bulunan adamlar la kendisi dev 
cüsse idiler... Liıkin; Padişahın 

zorbazu olduğunun farkında de· 

iiillerdi. 
Üçüncü Napolyon Sultan Azi

zin gösterdiği alete ne suretle 

kuvvet tatbik edildiğini bilmediği 
için dairenin müdürüne sordu: . 

- Bu alete nasıl kuvvet tatbik 
ediliyor? 

- Yumrukla şu görünen le\I"·· 
haya vurulacaktır. Darbenin de -

recesine göre amudi duran demire 
merbut demir halka havalana • 
caktır. 

Havalanan demir halk;, eğer 
demirin en son noktasına ka

dar gelip orada bulunan çanı ça

larsa o, adamın en kuvvetli dar

beye sahih olduğu anlaşılır. 

Dediı;ı izahat verdi. Fuad Paşa, 

Bunun için bu ayın 30 unda bir 
müsabaka iintiham yapılacaktır. 

lzmirdeki tetkikler 
Maliye Vekaleti varidat umum 

müdürü İsmail Hakkı, İzmir vi
layetindeki tedkiklel'ini bitirerek 
Ankaraya dönmüştür. 

Sultan Azize tercüme etti. \ 
Çelikten yapılmış basit ve çe· 

lik yaylı bir aletti. İki metre u
zunluğunda demir bir çubuğa ge
çirilmiş bir halke vardı. Amudi 
olan iki metrelik demirin üzerin
de santimetre takısimatı vardı. Ve 
uzun amudi demirin kaidesini de 
yumruk vurulacak genişlikte bir 
çelik levha örtüyordu. Amudi de
mirin üstünde de bir çngırak var
dı. 

Fuad Paşa; İmparatorun alet 
hakkındaki izahatını efendisine 
tercüme ettikten sonra; Sultan 
Aziz; İmparatora teveccüh ede -
rek: 

- Acaba; şimdiye kadar çıngı
rağı çalan olmuş mu? 

İmparator, daire müdüründen 
aldığı izahat üzerine Padişaha ce
vab verdi: 

- Hayır ... 

Sultan Aziz, imparatorun hayır 

cevabına memnun olmustu. Mu-

--.,~-· -· --·-- ··--·---

YAKINDA 
En güzel edebi roman 

Son Telgrafta 

kabele etti: 
- İmparator hazretleri müsa

ade buyururlarsa biz de kuvveti
mizi denesek? .. 

İmparatoriçe Öjen Sultan Azi
zin bu mukabelesine bayılmıştı. 

Demek; Türk padışahı vaziyeti 
bu gibi zor işlerle u((raşabilecek 
derecede pehlivan idiler .. 

itmparatoriçe Öjeni, uçuncü 
Napolyona meydan vermedi: 

- Haşmetmaab; tarihte Türk
lerin çok kahraman ve zorbaz ol
duklarını okumuştum. Lütfen bir 
yumruk da siz vurunuz .. 

Sultan Aziz İmparatoriçenin il
tifatına mukabele etti: 

- Bizim Halil paşa bir yumruk 
vursunlar ... Sonra da bir kerre 
biz deneriz. 

Halil paşa; derhal: 
- Ferman efendimizindir. 
Diyerek ceketini çıkarmadan, 

kolunu sıvamadan aletin yanına 
yanaştı. Olanca kuvvetile çelik 
levhaya vurdu . 

Bu hususta fabrikatörlerimiz, 
halkın zararını gözönüne alarak 
daha esaslı tedbirler ile iyi çorap 
çıkarıp hem halkı istifade ettir
seler, hem de ticaretlerini arttır-

Derhal: Çan çalmıştı. İmpara
tor, imparatoriçe ve maiyeti er
ktnı bu harukulade vak'a karşı
sında Halil paşayı alkışlamışlar

dı. 

Kuvvet aletleri dairesi müdürü, 

şaşıp kalmıştı Bu adam; çok kuv
vetli bir Fransız zorbazı idi. Mu
allim Debonenin, Atilanın Halter 
usulile yeti~miş yüzlerce kilo 
güllelerle oynıyan bir atletti. 

Halbuki; bu kadar kuvvetli bir 
pehlivan olduğu halde bu aletin 
çanıı bir türlü çalamamıştı. 

Daire müdürü; dayanamadı. Ha
lil Paşanın elini sıktı. 

Sulan! Aziz; belki Fransızların 
içine şüphe düşer diye Halil Pa
şaya bir iradede bulundu: 

- Halil; şuna bir kere daha 
tosla bakalım! 

Halil Paşa; aletin yanına tek
rar yanaştı. Bir yumruk daha at
tı, tekrar çan çaldı. 

Sultan Aziz; Halil Paşaya mah-

Bu vaziyetin düzelmesi bir kaç 
günlük bir iş değildir. Çünkü cl· 
de mevcut mallar vardır. Ancak 6 
ay sonra çoraptan şikayet kalma:ı. 
Çünkü piyasada pek ince cinsten 
çorap kalmıyacak. Bizce Avrupa 

susen ikinci yumruğu vurdurmuş
tu. Olur ya, belki Fransızlar bu 
işin tesadüfen olduğuu mülahaza 
edebilirlerdi. 

Şamdancı başı, baş pehlivan Ka
ra İbo yan yan bakıyordu. Heye
canla efendisinin iradesini bekli
yordu. 
Padişah; biraz duraladıktan son

ra; imparatora: 

- Bizde bu aletler yoktur. Hiç 
birimiz böyle şeyler bilmeyiz .. Ha
lil de bile, bile vurmuş değildir. 
Müsaade ederseniz, şamdancı ba
şı da bir yumruk atsın alete ... 

Sultan Aziz; şamdancıya irade 
etti: 

- İbo, haydi bakalım! 

İbo· .' ktin karş1s1Tıa dikildi. 
Yumruğunu salladı. 

Çan çalmıştı. İmparator ve ma
iyeti hayretler içinde kaldılar. 

Türkler; sıravari her vuruşta 
dünyada kimsenin çaldıramadığı 
çam çaldırıyor\ardı 

Gezel ekumak ... 
MAHMUD YESARi 

•Gazel> kelimesi, •gazcı. hak· 
kındaki tarihi, edebi 1üksek ma
lumatı ve tafsilatı, bu işlerin, ezel 
den ve ebedden• mütehassısları 

olan yüksek iistadlara bırakı)'O · 
rum. Bu ı:ibi, yüksek mevzulara 
tırnağımın ucunu dokundorurs.am 
derhal ahnaealdarmı biliyomm. 
yüksek üstadlarla kötii kişi ol • 
mak, benim gibi, ancak kendi göl
gesine sığınnuş zayıf insanlara, 
\}'akışmaz, değil, gerekınC2.. 

•Gazel okumak•, yalan söyle • 
mek, martaval manasınadır da 
Fakat, gazel okumak illeti ayrı bl.. 
derddir. Hem öyle bir derd ki bir 
tiirlü silkip atamıyoruz. 

Bunu, kim icad etmiş? Her hal· 
de, sesini beğenen biri 

Fakat hamamda sesini beğenm~ 
var. bir de sesini beğendirmiş \'aJI 

Gazelde ikisi de çekilmiyor. Çiin· 
kii direk direk bağırmanın hiçbir 
zevki, san1 atı yok. Notayı, aklı sı· 
ra, sesine, daha doğrusu, gırtlağı
na uydu.ran gazelhanın san'atı 

kendisine ,.e onu dinle~·enlcrin id· 
rakine, irfanına göre bir san"attır. 

Muhakkak olan şu ki, •gazel• 
denilen şey, artık, .. fes• gibi, "Çar· 
şaf• gibi, •kafes• gibi, •tekke• ler, 
gibi tarihin malı olnıalıdll'. 

Modern Türkiyenin hayati ses
leri arasında tcgazel• denilen ~kre}. 
bal:ırtıya yer yoktur. 

_. ....... --.. ·- - ·-- .. ---
1 Birimizin derdi 
1 Hepimizin derdi 

1 
Sarıyerde temizlik 

işleri 
Sarıycrde oturan karilerimiz· 

den Mustafa Durak isminde bir 
zat, yazdığı bir ınektubda, Sa
rıyerin temizlik ışlerinden şi -

kayet etmekte, sokakların hiç 
temizlenmediğinL evlerde bfri
ken çöplerin de temizlik işleri 

amelesi tarafından muntaza • 
man alınmadığı ileri sürülmek
te ezcümle: 

·Bizim gibi yaz, kış burada 
oturmak mecburiyetinde bu -
lunan mülk sahihlerinin bu yüz. 
den çok sıkıntı çektiğıni gör -
mek içen evlerimizde biriken 
çöplerin kendi ellerimizle atıl
dığını bilmeniz kafidir. Temiz
lik amelesinin günaşırı Ulsun 
muntazaman süprüntülerhnizi 
alması, dahi bizi bu miişkülat
tan kurtarabilecekken böyle 
haftada bir defa kaldırılan çöp
ler yüzünden e\'lerimizdc süp
rüntü yığınları meydana geli
yor.• 

Denilmektedir. 

Temizlik işleri amelesi, Be • 
lediye talimatı ·mucibine~ 
her semtte her sabah her evin 
çöpünü kaldırmakla mükellef 

bulunduğuna göre eğer karii • 
mizin şikayeti varidse Sarıyer 

belediyesinin bu hususa ehem· 
miyetle dikkat nazarını çekeriı 

çorabile yerli çorap arasında pek 
ufak farklar istisna edilirse mü

him bir dayanış farkı olması im
kansızdır. Çünkü kullanılan ipti-

(Devamı 6 ıncı salıifedc) 

Sultan Aziz; aşka galınişti. Ken 
disi de çelik levhaya bir yumruk 
aşk etmek istiyorcıu. 

Fakat; imparator ve imparato
riçenin huzurunda bu suretle kuv
vet ibrazı, tuhaf bir şey olacaktı. 
Padişah; bu mülahazada iken; 

imparatoriçe Öjeni. sevimli sima
sını bürüyen bir tebes,ümle Sul
tan Azize dö· 

- Haşm r s· ra sıze .. li'ıtf 

buyurunuz ... 

Padişah zaten aleste duruyor
du. İmparatora dönerek: 

- Müsaade buyurulursa biz de 
yoklıyalım şu .".!eti.. 

- Müsaade efendimizindir .. Çok 
meraklı ve alfıkalı bir fırsat ver
mi~ olacaksınız. 

Sultan Aziz; 0 elik levhanın kar
şısına ağır adımlarla yanaştı. 

Baş pehli\·an İbo, ve Halil Pa

şa, efendilerfoin her halde çam 
çalacağına emin idiler. 

(Devamı varı 
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IKAY~ . Sıra kiınlere gelecek? Yeni cer 
Atelyesi 

[ --
PLA TiN BiLEZiK -Avrupa' da harb tehlikesi devam ederken, sene

lerden beri Prag'da bulunan Fransız askeri 
heg'etinin de işi kalmadığı anlaşılıyo 

Yakında Başvekilimizle 
Nafia Vekili tarafın
dan tet kik elunacak 
Devlet Demiryolları tarafından 

Almanyaya sipariş edilmiş olan 
Sıvas atelyesine aid makinelerin 
bugünlerde şehrimize gelmesi 
beklenmektedir. 

Ya zan: 
Baloda, yanımdaki masada otu

ran uzun boylu, koyu kumral saç
lı, tatlı ela gözlü kadına bakmak
tan kendimi alamıyordum. 

M A l-iMUD YES A RI 

Fransa ile Çekoslovakya arasın
daki askeri muahede ne olacak ? Diğer taraftan önümüzdeki ay 

yeni hattın resmikiişadnı yapmak 
üzere Erzincana gidecek olan B<.ış
vekilimiz Celal Bay arla Nafıa Ve
kilimiz Ali Çetin Kayanın Erzin
candan dönüşte Sıvasa da uğrıya
cakları ve 24 milyon liraya mal o
lacak ,olan yeni büyük •cel atel
yesi• ni tedkik edecekleri haber 
alınmıştır. 

Yanında, kimse yoktu; yalnız o
turuyordu. Fakat, çok tanıdığı var
dı, hiç dinlenmeden üans ediyor
du. 

Çekoslovakya meeslesinin gün
der güne ne safhalara girdiğine da 
ir gele ntelı;rafların verdiği ma -
Jümatı bu sütunlarda tekrar lü
zum olmasa gerek. Yeni gelen 
Avrupa gazetelerıne ve onların 
yaıdığıııa goz atınca meselenin 
h; yüzüne dair soylenilecek şey
kr oldugu anla~ılıyor. Çekoslo -
vakyanın merkezi olan Prağda ne 
l· r söyleniyor~ Bunu merak et -
ıı ·k yerıdir. Mesela Londralı 

D ;olı Ekspres gazetesinin Çekos-
1 ' Krndaki muhabiri Çeklerin 
1 ı Fransa aleyhine döndüklerini 
~n latmaktadır. Fransız matbuatı 

.fa Çekoslovakyadan istenen fe -
<'arkarlık karşısında ikiye ayrıl

nııştır. Fransız gazetelerinin bir 
k1>mı Çekoslovakyadan istenen fe
dakarlığın büyük olduğunu, fa -
kat harbin önünü almak için bu
na Hizum olduğunu Ve Avrupa 
muvazenesinin böyle temin edi
leceğini ileri sürmetedir. Matbu
atın diller varısı ıse Fransanuı 

Alman-Çek hu dudunda btkllyen Çekoslovak askerleri 

Çünkü bunu göze alacak kadar 
kuvvetlidir. 

İşte Çekoslovakyadaki Alman
ları Almanyaya vermenin doğru 
olduğunu ileri sürerek bu devle
tin karşılanması karşısında Av -
rupa sulhunun kurtulduğunu söy
liyen Fransız gazellerinin yürüt • 

tükleri fikir buraad toplanıyor. 

Bilakis harb tehlikesinin ortadan 
kalkmadğını ileri sürerek Fran -
sanın zayıf davranmasına teessüf 
eden diğer gazetelerin fikri de 
şöyle hulasa edilmektedir: 

Çeklere haberleri olınıyan bir 
(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Sıvasın güzelleşmesinde büyük 
bir rol oynıyacak olan bu fabrika
ya şehrimizden ve Eskişehirdeki 
tamir atelyesinden müteaddid us
ta tornacı, tesviyeci, tamirci ve 
demircilerle mütehassıs işçiler ve 
ameleler gönderilecektir. 

Bunlar için atelye civarında 500 
evlek modern bir mahalle inşası 
kararlaştırılmıştır. 

Bu mahallenin inşaatına da pek 
yakında başlanacaktır. 

Atelye faaliyete geçtikten sorıra 
şimendiferlerimize aid bütün ma
k ineler burada yapılıp tamir olu
nacağı gibi her sene 300 den fazla 
yeni vagon da inşa "edilecektir. İlk 
yerli lokomotifimizin yeni ate! -
yede yapılmasına bilhassa gayret 
olunacaktır. 

Dans edişi, harika idi. Dansa 
kalktığı zaman, bütün gözler, ona, 
çevriliyordu. 

Çok şık ve ağır giyinmışti. Zen
gin ve kibar bir kadın olduğu mu
hakkaktı. Kimin nesiydi? Dul muy 
du? Yoksa, kocası dışarda mıydı? 
Serbest, hakim tavırları, pervasız 
haller, daha çok, yalnız yaşıyan, 

yalnız başına yaşan.ağa alışmış bir 
kadın hissini veriyordu. 

Dans teklifimi kabul etti. Kol
larımın arasında dönerken, vü

cudünden dağılan esansla karışık 
hafif kadın kokusu, beni sarhoş 
ediyordu. 

Danstan sonra: 
- Bir kadeh şampanyamı iç

mez misiniz?. 
Teklifimi nezaketle gülümsiye

rek reddetti. Fakat ümidim kırıl

mış değildi. Çünkü, gülüş ( ünde, 

gizli vir vaid var gibiydi. 
Ben, bu hayali vadın neşvesi, 

neş'esi ile keyiflenıp içiyordum. 
Onunla tekrar dans ettik, ve dans
tan sonra büfeye gittik. O, bir vis-

Canlı hayvanları yutanlar 
-~~~~~~~~--~~~-

Bir düzüne kurbağayı yutan adam, 
bunları sıra ile ve canlı olarak çıkarıyor 

Yirmi litre gaz içilir mi ?' 
~~~~~--~~~~~~--~~~~~--~~~~~~~~-

Artistlere mahsus lokantada, çinde bulunan bir düzine kırmızı 
kar~ımdaki masada oturan adam: balığı yuttuğunu, ve diri diri çı-

- Evet, azizim, diyordu. Bu ilk kardığını gördüm. Balıkların en 
defa başıma geldi. Dört sene olu- küçüğü beş, en büyüğü sekiz sarı-

ki içmişti. Çok tatlı konuşuyordu. 
A2 zamanda, ahbablığı ilerletmiş
tik. İkinci viskiyi de içince, kah
kahalarla gülmeğe başladı. Güler
k en, düz, beyaz dişleri pır ıl pırıl 

parlyordu. 
Ailesi, oturduığu yer, hayatı 

hakkında, gayet ustaca planlarla 
evirip çevirip sorduğum suallere 
hep kaçamaklı cevaplar veriyordu. 
Onun hakkında hiç bir şey öğre
nememişti m. 

Fakat, konuştukça hayranlığım 

artıyordu; aşık olmaktan korkma
ğa başlamıştım. 

Saatler geçtikçe, ona alışıyor

dum. Onun kokusu, tatlı ela göz
lerinin ışığı, ağzının aydınlığı, bir 
büyü gibi beni sarıyordu. 

Tekrar büfeye gittik; o, büsbü
tün neş'elendi. Bundan cesaret al
dım: 

- Bir gün, buluşup gezemez mi-
yiz?. 

Gülümsedi: 
- Bilmem! 
Kalbim kopacak 

du: 
gibi çarpıyor-

- Boşuna ümidlendirerek beni 
mahvetmeyiniz! 

Dedim. Bu, orijinal bir buluş, 
güzel bir söz değildi amma, o sı
rada aklım öyle karışmıştı ki baş
ka şeyler bulup söyleyemiyor -
dum. 

Birden kaşlarının arası burııŞ· 
muştu: 

- Çok ciddi söylüyorum. ğ· 
Evet, gayet ciddi idi; buna ra 

· an· 
men, inanamıyordum, içime ın tıe-
mak gelmiyordu. Genç kadın, 
nim perişanlığımı görmüştü: 

- Yarın, buluşuruz. , i· 
El çantasını açtı, içinden bll' p. 

Jatin b ilezik çıkardı, bana uzat~: 
- B u bilezik sizde kalsın. . 

d, · · verin ıZ· 
partımanınızın a resını 

Yarın, öğleden sonra ge!iriıtı · ~ 
Platin bileziği ellerim titriyer~a 

aldım, cebime koydum; bir klğı 
er· 

apartımanın adresini yazıp v 
dim. n· 

Genç kadın, adresi kağıdını ça 
tasına koym~tu: 

S' he" 
- Yalnız bir şartım var. ız. 

e
men balodan çıkacak doğruca 
vinize gideceksiniz. 

Şaşırmıştım: u 
- Sizi görmekten mahruıtı Jll 

kalacağım? . 
- Hiç itiraz yok. Benim de dU;. 

şündüklerim var. Ben de ~ok dU ı· 
mıyacağım, siz gittikten sonra ç 
kıp gideceğim. 

- Sizi, takip 
korkuyorsunuz? 
rum ... 

d
. ıııi 

ederim, ıye 

Size söz veri)'O" 

Ehle sözümü kesti: 
- Dediğimi yapınız, dostıuğıl • 

muz bozulmasın. u 
yor. Fakat, o zamandanberi yine timetre boyunda idi. Kız, yaptığı , ı her gün bir çok kurbağa ve be- numaraya mukabil para alıyor-
yaz fare yavruları yutmakta de- du. Fakat lokantada oturacak yer 

Genç kadın, düşünür gibi duru
yordu. Birer viski daha içtik. O, 
kahkahadan kırılıyordu. Ben, ya
nıbaşında, yavaş sesle, yalvarıyor
dum. Nihayet: 

Elini öperek ayrıldım, paltoJ!l 
giyip balodan çıktım. İkide bı''. 
cebimde plıitin bileziği çıkarır b3 

kıyordum; eğer bu bılezik olrn853
' 

bir rüya gördüğüme inanaca I<tıJ!loh .l>.lmanya'ya giden Südetlerin 
d • ı tta ka y ı ı ı • rı y aı:".yor 

mütt fiki Çekoslovakyay koru -
makta nekadar zayıf olduğunu 

gcistet"diğini yazmaktadır. Birinci 
kurun fikri şöyle huliisa edilmek
tedir. Çekoslovakyadan istenen şe

yin nekadar ağır olduğu meydan
dadır Bu fedakarlıkları küçük 
görmek mümkün değıldir. Fakat 
Çckoslovakyann tehdid edildiği 

felaketler daha büyüktür. İnğil
tcre orta Avrupa işlerile alakadar 
olmadığını çok zaman evvel an -
!atmıştır. İngılterenin bu alaka -
sızlıgı azalmadı bilakis Prağa gön
d~rılen Runsiman neyetiııin ted -
kikatı da gösterdi k; Çekoslovakya 
devletı dahilınde İslavlarla Al -
manian yan\'ana tutmak imkan -
sızdır. Sonra İngiliz Başvekili de 
Her Hıtler ıle görüşünce Alman
yanın Sudetleri tutmak için kat -
ıyyen karar vermiş olduğunu an
lamış ,.e şu intiba ile Lond aya 
dônmüştur 

işte Fransızlardan bu fikirde o
lanların çıkaracağı bir netice da
ha vardır ki ona da bakarak se
viniyorlar: Artık bundan İngil -
tere orta Avrupa işlerinde alaka
dar olmak vaziyetine girmiş!. Bun
lar diy rlar ki: 

•Almanya ile Çekoslovakya ara
sında ~·eni çizilecek hududun em
niyetı için İngiltere de taahhüde 
giri\'fJI'. Bu yeni ş~kli iki tarafın 
kabul etmc>i bekleniyor. Çekos -
lovakya devlet reisi Benesin çek
tiği iztırabın derecesi anlaşılır. 

'Fakat Avrupa sulhunu kurtarmak 
için söz onundur.• Diğer taraftan 
Hitler'in de artık muradına nail 
octduktan sonra teferrüata aid me
selelerde uzlaşması liızım gelmek
tedir. Eğer bu kadar fedakarlığa 
karşı Almanya uzlaşmaktan uzak 
kalr da Avrupada mesele çıkarırsa 
f ransa da artık yapacağını bilir. 
Yani o da her türlü tereddüdü bir 
taraaf hrak•rak harbi göze alır. 

vam ediyorum. yoktu Masalar gündüzden tutu-
Hayrct etmeyiniz, bu sözü soy- luyordu. 

lıyen meşhur artist Harri Morton: İLiM ADAMLARI NE DİYOR? ... 
dur. Kendisini çok eskiden tanı - Sanatkar dostumun bu sözleri 
rım. Öteberi yutan artistlerden bende büyük bir merak husule ge-
biri ... Geçirdiği kazanın ne oldu - tirdı. Soluğu bir başka dostumun, 
ğunu sorunca bana: mide mütehassısı dohior Piyer 

- O gece, dedi. Viyanada, Pra- Düpüi'nin kabinesinde aldım. Sa-
ter'de yarım düzine beyaz ve can- 1 ş!tmişsinizdir. Hayatını anlatayım •Sa!andra• çok para xazanı - \ yın doktorun mütaleasın ı aynen 
lı fare yutmuştum. Seyircilerin ta· size. Salandra'yı bn sanata baş - yordu. Eh, ben de şöyle böyle ka- naklediyorum: 
lehi üzerine bunları çıkarmıya ladığım sırada Marsilyada gör - zaruyorum. Halimden şikayet et- - Küçük boyda canlı hay -
başladım. Beşini çıkardım. Fakat düm. bir varyete tiyatrosunda nu- miyorum. Biliyorsunuz bu, rakibi vanların insanlar tarafından yu-
altıncısı, midemin cidarını, ısır • mara yapıyordu. Ne usta adamdı: pek az olan bir sanattır. Diri diri tulduğunu çok görülmüştür. Ta-
dı. O kadar canım yandı ki tarif bir düzine canlı kurbayı birbiri ü- fare yutmak, kurbağa yutmak, babetce bir muamma, bir harika 
edemem. Eğer seyirciler arasında zerine yuttu. Kurbağaların üze- sonra bunları yine diri diri çıkar- değildir. X şuaı ile yapılan tetkik-
bulunan bir doktor ımdadıma ye- rinde birer numara vardı. Sonra mak herkesin karı değildir. !erde bir hile olmadığı ve hayvan-
tişmemiş olsaydı şüphesiz ölecek- bir kaç tabak yemek yedi. Bir lit- •Size tuhaf bir şey anlatayım: !arın canlı olarak indiği görülmüş-
tim. Şunu da itiraf edelim ki sa- re şarab içti, sonra peynir ve mey- İtalyada iken bir lokantaya git - tür. Midesi genişce olanlar bunu 
natın en büyük ustalarından biri va yedi. Daha sonra kurbağaları miştim. Hizmet eden kızlardan bi- yapabilirler. 
değilım. Ah! Bir Salandra'yı gör- birer birer ve numara sırasile çı- rinin, müşterileri oyalamak, eğ- Fakat, yutulan hayvanları tek-

- Peki, dedi. • 
Kulaklarıma inanamıyordum: 

- Benimle alay etmiyorsunuz, 

! '; " 
1 1 

1 

b3 • 
Geç vakit uyumuşum. Sa 

. "'1rı' 
leyin, başım çatlıyacak gibı ag 
yordu. Duştan sonra kendime r· 
lebildiın. Masanın iızerine ko'f u 

h ' f nııtd• 
Devamı 7 inci ...a ı c 

Hayatınızda hi ç ti : yaşl3 ·" 
Hiç bir vakit r•lmediğ'' 

ııiz kadar gü l ıneye 

haıır la nınız .... Çün kİİ :R 
3 AHBAP ÇA vuşt.A 

E GLENIYOR 
TÜRKÇE SÖZLÜ KAi+ 

KAHA TUFANI 

ÖNÜMÜZDEKi 
PERŞEMBE AKŞA MI iPEK Sineına sında 

başlıyaca~ 

müş olsaydınız ... Tabii ismini 'i- kardı! .. lendırmek için billür bir kase i- (Devamı i iııci >ahif• n•izdr) ._. ::;:::::.----
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Bütün zorları Refik de matbaadan kendilerile be
raber çıksın ve bu gece hep beraber sabahlasınlar! 

* Saat dokuz dokuz .. buçuk! 
Matbaadan çıkıyorlar .. 
Refik sokağa adımını atarken üstüste tekrar edi

yor: 
- Çocuklar ... Beni bu matbaaya hakikaten bir 

daha sokmıyacaklar!. 
Nadi derhal ccvab veriyor: 
- Geç ... Monşer, geç! 
Ve ... Öteki çocuklar hep birden seslerini yüksel

tiyorlar: 
- O, bizim yeni müdürün zppeliği.. Geçenl~rde, 

matbaada kahve ve çay da içilmiyecek ... dedi amma, 
bir hafta sonra, bir satır yazı yazacak oldu, ilk kah
veyi kendi getirtti .. 

Nadi, işi daha ciddi tutuyor ve çıkışıyor: 
- A ... A ... Refik, kendini bize adeta yabancı 

tutmağa başladın. Yahu sen matbaaya misafir mi gel
din?. Sen de bizdensin ... Sen de bizsin~. Yoksa de
ğiştın mi?. 

Nadınin bu sözleri, ılık bir hayat şcraresi gibi 
Refiğin sinirlerine işlıyor, hislerini tırmalıyor, ha
tıralarını kurcalıyor ve içinden olduğu kadar dilin
den de ona söyleniyor: 

- Nadi çocuk mLı oldun?. Refik hiç değişir mi?. 
Hem, bugün Ahmed Fikri Beye söz verdim ... Yazıya 
başlıyacağım' 

Rcfigin bu sözieri sövlnkcn ne kadar zevk ve 
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heyecan duyduğunu gözle görmek ve ıyiden iyiye 
anlamak için mutlaka yanında bulunmak lazımdır. 
Mürekkeb kokusu, kiiğıd kokusu, matbaa kokusu i
çinde büyüyen ve yaşıyan bir adam için üç dört sene 
buradan uzak kalmak denizden çıkarılıp kavanoz i
çine konan bir balığın yaşayışından farksızdır. Onun 
içindir ki, Refik Nadiye: 

- Refik hiç değişir mi?. 

Dediği zaman bunu bütün heyecanı, bütün sa
mimiyeti, bütün kalbi ana yuvasına dönmüş bir ök
süz tizcanlılığı ve muhabbeti ile söylüyor; seviniyor, 
seviniyor! ve .. arkadaşlarile tekrar bir olduğuna. tek
rar kenai hüviyetine sahib olduğuna, tekrar beş altı 
sene evvelki hayatına bir gece için de olsa kavuştu
ğuna seviniyor! 

Bu sevinç ve zevkin hududu yoktur .. 

* Bu muhabbet, bu nes'e. bu zevk ve bıı hevecanla 

• 

Yazan: 
Etem izzet BENiCE 

Eminönüne kadar geldiler. Öyle latif, öyle pürnişat 
bir geliş ki .. hepsi gülüyor, hepsi kahkahaüan sokak
ları çınlatıyor! Hele Salah ve Ali Necib birlik olmuş
lar boyuna gülüyor, güldürüyor ve .. Refikle Iatife 
edip zevkten çıldırıyorlar! Zaten bunların ikisi de 
tiynct, tabiat, düşünüş itibarile bir çok noktalarda 
biribirinden farksız! Sanki yaratan Allah birinin ha
murunu işlerken: 

- Dur, kulum .. Sana bir eş yapayım ... 

Demiş, yeryüzünde beraber gülsün, beraber eğ
lensin, beraber yaşasınlar ... Diye öbürünü de halket
miş. Biri tamakardır. Amma meteliğine kadar. Obü
rü de tıpkı odur? Biri menfaatinden santim sektir

mez. Öteki de sektirmez. Her şeyleri bir, bütün ah
li'ık ve tabiatları böyle bir! Aralarında yalnız bir fark 
var; yapılış ve yüz farkı. Biri uzun, biri bodur ! Bi
ri şişman, biri zayıf! Eğer arkadaşlarının. 

- Düztabanla Bastıbacak ! 

Demeleri olmasa birbirlerinden ayırd edilJ!l3P' 
!er. İhtimal, halık bukadarcık ayrılığı da kasden 'f 
mıştır ki, birine: ·ıcıerı. 

Ali Necib sen ne kadar hasissin?. dedı 
yahut da: 

- Amma geveze şeysin birader?.. si~• 
du .. şıne 

İtabında bulundukları zaman sıkıntıya 

çarçabuk misal bulsun: ıatıa 
- Canım sade ben değilim ya ... Baksana Sa 

benden az mı ?.. JsJ 
b·r o • 

Diyebilsin. Eğer boyları ve yüzleri de ı 

bu itiraz ve misal yerinde görülmez, "stef• 
- Siz ikiniz de birsiniz.. Başka birini go 

başka birini!.. • 
Derlerdi. Bu da Allahın kolaylığı! r· 
Eminönü tramvay istasyonuna gelince, hepsı : 3• 

den şöyle bir durakladılar. Zihinlerinden gcçeı1 

lüm: 
- Karşıya geçilecek amma, neyle?. 

- Otomobil mi, tramvay mı?. CY 
otoııı Tramvay adam başına yedi buçuk kuruş .. 

bile binince iş değişir! zıtı· 
Sonra, otomobil bahsinde herkesin ayrı ayrı 

nine doğan bir korku var: 

- Ya paranın hepsini 
şerse?. 

dil' 
birden bana verınel< 

- Bir otomobil de bizi almaz!. 

- Herkes kendi parasını verse ne olur?. ) 
(Devamı .,.s 
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ıs~::bui:r k:;:~:ç~ ik:m:~t.~ ge- Rüyada gördüğüm harb yeri, Bu yıl o!>rece_ğiniz yeni 
B d b. k ısmarlama rüyalar ve guzeı filmler·· 
eş sene e ır eşe · · Onu tanıyor musunuz ? 
parası kazanır.. Rüyadan korkuyoruz da , 

Amma, bu da ustasının insafına bağlı .. 
Yazan: M Sami 1-<:arayel ____ .. -......... ....~. . .. ·-'"'' ·---···· .. -

Simit; 
Hiç yemiyen var mı dersiniz? O

labilir ya, anadan doğma mideniz 
ve ağızsız gelmiştir de yememiş
tir. 

Simitci; 
Bunu, görmiyen, bilmiyen var 

nu? Hatta işitmiyen? .. 
Türkiyenin neresine gitseniz 

leblebi gibi, simit de vardır ... 
Fakat; İstanbulun leblebisi ve 

simcti hiç bir yerde yoktur. 
Ben, Vanda; Eliizığda, Diyarba

kırda, Urfada, Sivaska lh... ve 
memleketirı diğer bir ucu olan E
dirneed simit yedim; lakin, İstan
bul simitinin gevrekliğini, on beş 
yaşındaki mahcub bir kızın kıza
ran al yanağına benziyen çehre -
sini hiç bir yerde görmedim ... 

Simit; 
Zalfanboluluların bir sanatı ... 

Bunların yaptığı simiti kimse ya
pamaz .. 

Yapar; yaparlar ... fakat; tüyü 

yolunmuş hindiye benzer, susa -
mında, çehresinde, mayasında, lez
zetinde Zafranbolulunun yaptığı 
çaşnı yoktur. 

Simitci; 
Bu tip, yalnız Zafranboludan çı

kar ve, Zafranbolu tipidir. Bun
dan, ve bunlardan gayrisi mukal
liddir. 

Simitçi diyip geçmeyiniz ... fırın
ları leblebiciler gibi semtleer ve 
hudutlara ayrılmıştır. 

Ustaları, tablakarları bir vila
yetin çocuğudur. Hısım akraba -
dırlar. Sanatlarını kimseye ver -
mezler. Yüzlerce senedir İstanbul
da yerleşmişlerdir. İstanbul hal -
kının ruhiyatına amprik manada 
vakıftırlar. İstanbul hudutları göz
lerile kafalarında çizilidir. Daha 
memleketten İstanbula gelmeden, 
simit satıcılığını, İstanbul harita
sını muhayyilelerinde kanaveçe -
!emişlerdir. 

* Düşününüz; bir kış gecesi sine
madan ç;ıkıyorsunuz ... Yürekleri
niz bayılmış, canınız bir şey ye
me kistiyor... Tam, kapıdan çı -
karken elinde bir çamaşır sepeti, 
üstünde bir çuval, ablak ve yağız 
çehreli ayağmda yarı şalvar, yarı 
pantalona benziyen bir zipka, a
yaklarında senelerin verdiği zah
meet tahammül edemiyerek altı 

üstüne dönmüş bir postal. .. Sır -
tında, kimsenin isim veremiyece
ği bir örtü ... Başında ne idüğü be
liı·siz bilmem kaçıncı kere tor -
nistana uğrayıp kıçtan kara etmiş 
bir nevi serpuş ... Saf ve yürekten 
gelen Hüseyni makamına uygun 
bir sesle ağzını açarak bağırıyor: 

- Taze getiirdü, ısıcak ısıcak! .. 
İşte; bu, Zafranboluludur. Simit

~idir, Köhne çamaşır sepeti içine 
sıralanmış simitlerın kokusu, ka
lın ve kirden köseleleşmiş çulu de
lerek, gecenin ayazını yırtıp insa
nın kurtlanmış midesinin burnuna 
Verdii(i hassasiyete tıpkı bir rad

yo antenine dokunan elektrik 
rnevcesi gibi vuran koku simittir. 

Pazarlık yoktur, piyasası bel
lidir. DerhaL cebinizden altmış pa
ra çıkarır simiti alıPsmız ... 

Hele; Ramazan güıtleri... Fı

rınların ve camilerin önündln ak
şam üstün geçen oruçlulara, si
midin kokusu bir eksir gibfi ge
lir ... O, ne güzel bir kokudur de
ğil mi? 

Hem; simit karlı bir yiyecek -
tir. Fakir fıkara gıdasıdır. Öğle ü
zeri üç kuruş verip de iki simit 
aldınız mı? Mideyi doldurup be -
tonaştırdınız demektir? 

Kafir, ne de kalori sahibidir? 
Yer yemez üstüne iki bardak da 
tatlı, tatlı su içirir .. 
Artık korkmayınız ... Midenizde 

beş saat misafirdir. Kolay, kolay 
hazım olmaz ... Oh ne ala bundan 
karlı ve ucuz İstanbulda ne var? 

Nihayet; bir buçuk bardak ge
len bir şişe su beş kuruş iken, ca
nım Zafranbollunun yarım gün 
ve hatta kemerinizi sıkarsanız, 

bir gün sizi tok tutacak üç ku 
ruşluk simitten daha ucuz İBtan
bulda ne vardır? 

* Merak ettim: bir siıııitci ne ka-
..<anır acaba diye; tetkike koyul -
dum ... Vardığım netice beni hay
retlere düşürdü. İster inanın, is
ter inanmayın bakınız tetkikimi 
siıe arzedeyim. 

Bir gün; Ankara caddesinde Me
serret otelinin kapm karşısında 

bulunan benzin deposunun knün
de Mahmud Y~sari, Ömer Riza o
turuyorduk... Yüreğimiz bayıl -
mıştı. Oradan geçen bir simitçiyi 
çağırdık halka, ve simit aldık. 

Mahmud Yesarinin halkaların
dan üÇ tanesi yere düştü ve kı -
rıldı. 

Siınitci, toplayıp Mahmuda ver
di. Mahmud, simit yere düştüğü 
için simitciye: 

- İstemez, yere düştü o, hiç ye-
. '? 

nır mı. 

Diye mırıldandı. 
Baktım; yere düşen simitleri, 

simitci takır takır yiyor. 
Ben, aldırış etmedim. Fakat; si

mitci ile yarenliğe başladım ve 
sordum: 

- Nerelisin? 
- Zafranbolulu ... 
- Kaç para kazanırsın günde? 
- Beş kuruş hazan da, on ku-

ruş! 

Gözlerim faltaşı gibi açılmıştı. 
Suallerimi tezgahlamağa başla -
dım. 

- Peki amma; hiç insan beş on 
kuruşla İstanbul gibi yerde geçi
nebilir mi? 

- Eh! Ne yapacaksın? Usta, 
günde, iki tayın, yirmi dört saat
te bir akşamdan akşama da bir 
sıcak çorba ve ya kuru fasulye 
veriyor. Fırında da yatıyorum. 

Günde de beş on kuruş kazanır -
sam o da yanımda kalıyor. Çok 
şükür Allaha! 

Simitcinin cevabları beni çile
den çıkaracak, Üste de şükür edi
yor .. Acıdım, ve sualimi derinleş
tirdim: 

- Peki, memlekette evin bar
kın yok mu? Tarlan filan .. 

Ne cevab verse beğenirsiniz? 
- Evet; hepsi var, çoluk çocu

ğumuzda var. Fakat; bir eşeğim 
vardı... Öldü. Yerine bir eşek al
mak lazım. Para, ne gezer bizde ... 
İstanbula geldim, para kazanıp bir 
eşek alacağım. 

- Yahu; deli misin, bu kazan
dığın para ile eşek alınır mı? Hem 
ne vakit bu eşeği alabileceksin 
sen? ... 

- Bilmem; ne vagit? .. Ayda kaç 
kuruş kazanıyorum dersin? .. Bu
nu da ustam bilir... Kazancımı 
o, alır ... Ne vakit eşek parası ta
mamlandı der ise işte; o vakit gi
deceğim memlekete .. 
Kafatasım almıyordu. Bu dere

ce safiyete, bu derece inana, bu 
derece imana ne deenbilirdi? Me

(Dcvamı 6 ıncı sahifede) 

yaşamaktan korkmuyoruz 
Yazan : MAHMUD YESARi 

Rüyaya inanır mısınız·! Bazı in
sanlar, rüyadan korkarlar ve rü
yaya kuvvetle inanırlar. 

Rüya nedir? Bunun hakkında 

yazılmış, söylenmiş çok şey var
dır. Fakat öyle sanıyorum ki, be
şeri hayatın bi~ çok sırları. gfüi, j 
rüya da tamamıle halledılmış bır I 
mana değildir. 

1 
Rüya çıkar! derler. Bunu_ bir çok 

misallerle de teyıd ve tevsık eder- · 
!er. 1 

Ben, çok rüya görmem. Gôrdük
lerim de, karmakarışık, abuk sa- ı 
buk şeylerdir. Fakat bazıları, bir 
sinema giırmüş gibi ballandıra bal- ' 
landıra anlatırlar. 

1 

Rüya tersine çtkarmış! Yüzü-

1 

nü, tersini, doğrusunu, iğrisini bil
miyorum; başıma gelen bir hadi-

seden bahsedeceğim. 
Bundan yirmi beş sene oldu. 

Daha Büyük harb patlamamıştı. 

Bir gece, ateşler içinde yanan bir 
yer gördüm. Burası, kumluk, taş
lık, çakıllık araziydi. Bu rüyaya, 
fazla bir hususiyeti olmadığı için 
ehemmiyet vermemiştim; tabii u
nuttum. Aradan bir sene kadar 
geçti, sanıyordum; Çanakkale har
bi başladı; ben de ihtiyat zabiti o
laral< Çanakkaleye sevkedildim. 
Ordu karargahı Ya!ovadan Kum
köy, Uzun Hıdırlı yoluyla Grup 
karargahı Çamlıtekkeye giidyor
dum. Yanımd&, eşyalarımı taşı

yan bir mekfırı de vardı. 

Etrafıma hayretle bakıyordum. 
Ben oralara ilk defa gidiyordum, 
fakat, kumlu yollar, dağlar volka-

nik arazi, gözlerine hiç de ya -
hancı gelmiyordu. 
Yanımdaki nefere sordum: 
- Şu dağın yanından kıvrılan 

yol, sağa döner, değil mi? 
Nefer, oraları bildiğimi zannet

tiği için, hiç hayret etmiyordu: 
- Evet, bey>nı. 
Ben, oraları, tarif ediyorum; ne

ferde, başını sallaıyarak tasdik 
ediyordu. 

Orası, benim aylarca evvel, rü
yamda, ateşler içinde gördüğüm 
yerdi. 

Buna, ne dersiniz? Bunun ter
si, yüzü yok. Aynen, görmüştüm. 
O zaman, muharebe ihtimalleri 
bile yoktur. Buna, sadece bir te
sadüf diyip geçebilir miyiz? 

Rüyadan korkanların, benid gi
bi bir kere değil, bir kaÇ kere, 
ağızları yanmış olmalı. 

Rüyanın halkın ruhiyatı ile çok 
sıkı a!akası var. 

- Allah hayırlar versin! 
Demeden, rüya, sOylenmez: 
- Allah hayırlar versin, bu ge-

ce bir rüya, gördüm. 
Eğer dinliyen zat: 
- Hayırdır inşallah! 

Derneği unutaack olursa, yine 
rüya anlaşılmaz. Gece, rüya an
laşılmaz. 

Rüyalardan hükümler çıkarılır, 
tefe'ül!erde bulunur: 

- Rahmetli, slk sık rüyalarıma 
giriyor; rahmet mi ı.stiyor, acaba! 
Bir mevlCtd mu okutsak? 

(Devam. 6 ıneı sahifede) 
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Almanya - Çekoslovak hududunda 
Spiro, Alman olduğunu söyler 

söylemez Südet nöbetçi ona yolu 
göstermekte tereddüt etmedi 

Onun için ·pasaporta filan ne lüzum var 
• 

Hududda iki taratın da nobetçilerine görünmcınek 13.znnı 

Londra hayali şirketlerin hisse
lerini satarak birçok paralar elde 
ettikten sonra nihayet takibata 
uğrıyan, bunun üzerine İngilte -
reden kaçarak Avrupada oradan 
oraya dolaşan Spiro sekiz sene 
ağır hapse mahkum olduktan son· 
ra anlattığı maceranın buııdan ev
velki kısunları •Son Telgraf• da 
dün çıkmıştı. l\'laceranın İngiltere 
Kral hanedanma mensub bir pren. 
ses ile bir lordun seyahat ettiği 

tireııde Spiro sivil polisler a
rasında üzüntlü zanıanlar geçir ~ 

miş nihayet bu memurlarm pren
ses ile lordu muhafaza için orada 
bulunduklarını görünce o da on
larla beraber ayağa kalkarak pren
ses ve lordu selamlamıştı. Spiro 
hikiıyesinin alt tarafmı şöyle an
latıyor: 

- Onlar gibi ben de ayağa kal

karak eğildim, prenses ile kocası 

lordu selamladım. Artık görüyor
dum ki, benim orada hiç bir ehem-

miyetim yoktu. Tren hudut değiş
tircl'tltçe bu sivil memurlar iniyo"r, 
yerlerine başkaları biniyordu. İn
giliz Prenses ile kocası lordu her 
hudutta başka başka sivil polisler 
birbirlerine teslim ediyorlardı. 

Viyanaya giderken bile işte onlar 
hakkında böyle bir koruma terti
batı alınmıştı. Söylemiye lüzum 
yok ki, trenlere ben de bu me· 
murların tarassudu altında idim. 
Fakat elimdeki İngiliz pasaportu 
herkese emniyet vermiye kafi idi. 
Nihayet Viyana'ya geldik. Hiç bir 
fevkalildelik olmaksızın bizi bu
raya kadar getiren muhafızlarımı

za kendi kendime çok teşekkürler 
ediyordum. Her halde İngiliz pren
ses ile kocası lord benim İngiliz 
zabıtası tarafından aranan bir ka
çak olduğum hiç bilmiyorlardı. 

Ayni trende Viyanaya gelmişitk. 
Viyanada çok dikkat ettiğim cihet, 

kalabalığın çekilmesini beklemek, 
resim çekenlerin karşısuıda bu-

lunmıyarak resmimin alınmasına 
meydan vermemekti. Eğer bilmi
yerek resmimi alan olur da bu da 
başka bir suretle görülürse zabı
tanın aradığı adaa,ın Viyana'da 
olduğu belli olacaktı. Bekledim, 
kalabalık dağıldı. Ben de bir ote
le gittim. Orada asıl kendi ismimi 
söyliyerek kaydedildim. Sonra 
Viyaııadaki eski dostlarımdan bi~ 
rini buldum. Ona her şeyi anlat -
tını. Dostum çok korktu. Hakiki 
ismimi vererek kendimi otele kay
dettirdiğimi hiç iyi bulmadı: 

- Viyana, dedi, Avrupanın po
lis itibarile en mükemmel mer
kezlerinden biridir. Bu isimde bir 
adamın geldiğini otelci hemen za
bıtaya haber vermiştir. Başka 

memleketlerin poliis tarafından a
rananların isimleri de Viyana po
lisinde yazılıdır. Ona göre gelen
lere, gidenlere bakar. Bunun gibi 
Viyana polisiniıı sivil memurları 
da mükemmeldir. 

Dostum bunları anlattıktan son
ra şunu da ilave etti: 

- Sen kendi ayağınla gelerek 
arslanın ayağına düştün! .. 

Bu sözler, hoşuma gidecek gibi 
değildi. Canım çok sıkıldı. Fakat, 
ben de şöyle düşündüm: 

- Londra polisi, benim Viyana
ya kadar geldiğimi daha fark e
dememiştir. Benim Londradan ya
kalanmadan kaçtığımı anlayınca 

bunu her yere tamim edecek, Av
rupa memleketlerinin zabıtasına 

da bildirecektir. Bunun için daha 
vakit geçecekti. Ben Viyanada da

ha yirmi dört saat kalabilirdim. 
Otele dönünce. azıcık eşyamı gene 

VENEDİK TRENİ 

Çok eğlenceli, çok hoş bir ko
medi. Oynıyanlar: Jorj Ber ve 
Lüi Vernöy ... 

Lüi, Fransız tiyatroları sahne· 
sinde çok muvaifakiyet kazanmış 

bir atisttir. Ayni muvaffakiyeti 
sinema perdesinde de kazanıyor., 
Karlin Anoelo, kocası Mişeli al
datmak fikrini kafasına koymuş, 

(Hüget). Hakkı da var. Çfuıkü ko
cası (Lüi) kendisini çok ihmal e
diyor. Mişel kansını sevmiyor de· 
ğil, seviyor. Fakat bu sevgisini iz. 
hara vakti yok. Zira işlerinden 
baş alamıyor. Bu sırada genç, zen
gin biı- amatör heykeltraş meyda
nana çıkıyor. Grnç kadına kur 
yapmıya ba~lıyor. Karolin kendi
sile' beraber Venediğe kaçmıya 

razı oluyor. 
Bu sırada babası, ihtiyar ku· 

marbaz işe karıııyor. Treni kaçır
tıyor. Mişel geliyor, karı ve koca 
Vened ik 'e gidecek trene biniyor-
lar ... 

• 
ŞARLİ Mc. KARTİ 

Kimdir?.. yeni bir sinema yıl-

,. t 

dızı mı?. Evet, fakat büsbütün 
başka bir yıldız ... Edgar Bergeıı.
in kuklası ... 

Demek hayatsız! .. evet ... bildi
ğimiz bebeklerden biri... 

Vanteriyok'ların, yani karnın
dan konuşanların modası çoktan 
geçti. Artık müzikhol sahnelerin
de görünmez oldular. Pu sanat ta
mamile rağbetten düştü, unutul
maz oldu. 

Fakat, Bergen, bu sun'i yenileş
tirmeye karartirmeye karar vı:.,r

di ve muvaffak oldu. Şimdi ar
tık kuklası Şarlı Mc. Karti büyük 
bir rağbet ve şöhret kazandı. Se
vimli ve müstehzi çehresi Ameri
kalıları teshir etti. Monoklu (tek 
gözlük), silindir şapkası herkesin 
hoşuna gidiyor. 

Bu kukla, ve onu hareket ettt
ren Bergen milyonlarca Amerika
lıyı güldürüyor, eğlendiriyor. 

Bergen, doktor olmak istiyordu 
Ve Tıbbiyeye devam ediyordu. 
Arkadaşlarını eğlendirmek için 
bu kuklayı yaptırmıştı. Fakat, hu· 

nu yapan heykeltraş o kadar bü
yük bir ustalık gösterdi ki, Ber

gen doktorluktan vazgeçti. Sine

ma hayatına atıldı. Son çevirdığı 
(Tavsiye mektubu) filmi Paris si

nemalarında gösterilmektedir. Ve 
her gece alkışlanmaktadır. 

Şarlinin kafası birbirine yapı

şık muhtelü altı parçadan mürek
keptir. Gözleri ela ve yanakları 

parlak kırmızıdır. Arasıra boya

mak lazımdır. Çünkü stüdyonun 
sıcaklığından bozulmaktadır. 

-~ 
O, nep güzel kadınlarla 

t 

beraberdir ( 

Kuklanın idaresi, yani harekete 
getirilmesi çok sade ve kolaydır. 
Dudakları, başı istenildiği zaman 

oynatılır. Gözleri de müteharrik
tir. 

topladım, sardım. Otelciye de he
men Paris'e gitmem lazım geldi
ğini söyliyerek bir de Paris'te ya
lan adres verdim. Benim ismime . 
gelecek mektup olursa bu adrese 
gönderilmesini rica ettim. Bir tak
si çağırttım. Şoföre de yüksek ses
le beni istasyona götürmesini, he
men Paris'e gidecek trene yetiş
mek isetdiğimi söyledim. İstasyo
na geldiğim zaman bir çeyrek ka
dar bekledim. Sonra başka bir 
taksiye binerek dolaştım. Aksi 
bir istikametten istasyona geldim. 
Burada Paris için değil, Budapeş
te için bir bilet aldım. 

böyle kışın oradan oraya dolaş

ko!ay değildir. Yürürken karla 
mücadele edecektim. Soğukla mü
cadele edecektim. Nihayet Çekos· 
lovakya hududuna geldiğim za-
man ne olursa olsun kendimi nö
betçinin kulübesine atarak din
lenmek, ısınmak ihtiyacında idim. 
Doğruca böyle bir nöbetçi kulü
besine gittim. Fakat nöbetçi b3-
na Çc kdili ile her halde sert •ert 
bir şeyler söyledii(ini anlıyordum. 
Yalnız cevabı almanca verdim. Al
mancayı anlıyacağını zannediyor
dım. Netice ümidimin fevkinde 
çıktı. Çünkü Çekoslovakyalı nö
betçinin ilk sertliği gitti. Yüzü bir
olmadığımı sordu. 

Almanca olarak dedi ki: 
- Yoksa sen de Alman mısın? .. 
Ben artık riizgar ne taraftan e· 

siyorsa o tarafa dönüyordum. Bıı 
suali kendi miçin çok iyi buldum. 
Hiç düşünmeden: 

- Evet, dedim, ben Almanım! .. 
Bunun üzerine nöbetçi benim 

elimi tutarak şiddetle sıktı, son
ra anlatmıya başladı. O da Alman
dı. Fakat kendi vatandaşları olan 
Almnlardan çok uzakta idi. Onun 

Artık anlıyordum ki. üzerimde
ki pasaportu çıkarıp göstermek ni
hayet benim için iyi olmıyacaktı. 
Sahte pasaport tedariki zor bir 
şey değildi. Viyana'da bunun ça
resine bakmıya cesaret edem~miş
tim. Fakat başka çarelere müra
caat etmek Jaııındı. Eşyamı Bu
da13eşlede tanıdığım bir adrese 
gönderilmek üzrre şimendifere 

teslim ettim. Bu ltcn hareket et
tikten sonra daha Macaristan hu· 
duduna gelmeden ıki istasvon ev
vel trenden indim. Hududu yaya 
olarak geçecektim. Kırlardan, ge
ce karanlığında yürüyerek yolu
ma devam ediyordum. Nihayet 
Macar hududunu geçtim. Başka 

bir tren geliyordu. Ona binerek 
Budapeşteye geldim. Oradaki dost. 
!arımdan birini buldum. Derdiroi 
anlattım. Bana bir çare bulacağı
nı ümit ediyordum. Beni o gece 
kendi odasına göndererek yatırdı 
ise de daha fazla bir şey elinden 
gelmiyordu. Bana Macarisatndan 
çıkıp gitmemi tavsiye etti. 

1 iciıı burada bir Almana rast gel
mek pek büyük bir saadetti! .. 

Yedi dil konuşan bir adam ol
duğum halde ne yazı kki Macarca 
hiç bilmem. Yakalanır da sorguya 
çekilirsem her halde hakkımda iyi 
olmıyacak diye düşünüyordum. 

Ne yapayım?.. Çekoslovakya'ya, 
Prag'a gitmiye karar verdim. Tre
ne bindim. Fakat Çekoslovakya 
hududuna gelmeden iki istasyon 
evvel trenden indim. Gene yürü
yerek hududdan geçmek niyetin
de idim. 

Mevsim kıştı. Orta Avrupada 

Onu dinledikten sonra dedim ki, 
- Ben işi ileride olan bir tica

rQt adamıyım. İş icabı oradan ora
ya dolaşmak lazım. Bazan da böy
le dolaşmak icap ediyor. Şimdi de 
hemen Çekoslovakya kududuna 
dalmak lazım geliyor. Prag'a gi
deceğim. Bana buradan geçmek 
imkinını da sen vereceksin~ .. 

Alman nöbetçi, buna mani ol
madı. Benim gibi bir Alman'a ko
laylık göstermek için yol verdi. 
Tekrar birbirimizle buluşup gö
rüşmek arzularımızı söyliyerek 
hararetli bir surette veda ettik
ten sonra ben yolumu yürümiye 
ba~Jadım. Prag'a geldiğim zaman 
dostlarımdan birini buldum. Ona 
işi anlattım. Kendimi gizlemenin 
çaresini düşünÜ)'Ordum. Sakal ve 
darik ettim. Sonra vücudüme baş
bıyık uydurmak ilk işti. Bir de 
takma saç tedarik ettim. Sonra 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 
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vücudüme başka bir şekil vermek 
için düşıindüm, uğraştım. Omuz
larıma kağıt. ye~reşfü·dim. B~.su- ı 
retle vıicudumun bıçımı degıştı. 

Yuvarlak bir adam gorunuyor 
dum. Beni en ziyade tanıyan dost
larım bile böyle bıyıklı, sakallı, 
uzun saçlı, ommuzları geniş, yu· 
varlak bir adam olarak gördükle
ri zaman tanıyamazlardı. Prag'a, 
bu surelte hazırlandıktan sonra 
tekrar yola çıktım. Trene bindim. 
Bu sefer Almanyaya gidiyordum. 
Gene hududa iki istasyon kalarak 
inecektim. Hududu gene yaya o
larak geçecektim. 

Fakat zihnimden artık başka 
türlü projeler geçmiye başlamıştı. 
Yolda giderken bunları düşünü
yordum: 

- Avrupada böyle oradan ora
ya dolaşmak çok tehlikeli idi. 
Kendime daha rahat bir yer te· 
min etmeklazımdı. En iyi yer ne
resi olabilir?.. Amerika!.. Evet, 
Amerika'ya gidecektim. Şımdi bir 
kere Almanyaya gideyim. Alman 
hududundan içeriye gireyim. Al
manya sahilinden vapura binerek 
Amcrikaya yollanmak pek taltı 

bir şey olaacktı. Fakat buna şim· 
diki halde büyük ·bir engel vardı: 
Parasızlık! .. Almanyadan Ameri
kaya beni gönderecek olan vapu
ra vermek için para liizımdı!.. . 

Böyle düşünerek yoluma devam 
ediyordum. Her şey yolunda gidi· 
yordu. Ben hududa iki isatsyon 
kalarak trenden indim. Hududu 
gene yaya olarak geçtim. Hiç bir 
aksilik çıkmadı. Artık kendimi 

),Jmanya'da bulmuştum. Daha 
hzla dolaşmıyarak maksadıma 

aoğru ilerilemek lazımdı. Onun 
i•:ın vakit geçirmıyerek doğruca 
llamburg'a gittim. Hamburgtan 

beni Amerika'ya götürecek olan 
vapura binmek için para lazım ol
duğuna göre bunun çaresini bul
mak icap ediyordu. Fakat öyle pa
halı vapurlarda seyahat etmek im· 
kansızdı. Bunun için aklıma gelen 
çare şu oldu: Hamburgda dolaş· 
tını. Yunan bandıralı bir yük va· 
puru gördüm. Vapurun Amerika· 
ya gideceğini öğrenmiştim. Ken
dimi bu vapura atmanın çaresi 
ne olabilirdi? Gittim, vapurun 
kaptanını buldum. Kendisine de
dim ki: 

- Ben, Almanya'dan çıkarak 

kendimi mutlaka Amerika'ya at
mak mecburiyetinde olan bir ada· 
mım. Fakat bunun için param yok. 
Size geldim. Beni reddetmeyiniz. 
Vapurunuz Amerika'ya gidiyor
muş, beni de götürünüz. Size bu
nun için bir kaç para vermek is· 
terdim. Fakat hiç bir şeyim yok· 
tur. Muhatç bir haldeyim. Alman
ya'da nazilere muhalif olduğum 

için beni bir çok kimselerle bera
ber bir yere tıkamı~lardı. Oradan 
kaçmıya muvaffak oldum. Bura. 
ya geldim. Şimdi de size müra
caat edi"orum. 

Yunan bandıralı '·apurun kap
tanı beni dinledi. Almanca söyle
dtklerimi anlamıştı. Beni gemiye 
alarak Amerikaya kadar götürmek 
de onun için imkansız bir ~ey de
ğildi. Fakat her şeyden evvel o 
bunun doğru olup olmadığını an
lamak için beni bir kere imtihana 
çekmeyi nedense lüzumlu gör· 
müştü. Hemen Almanlardan bir 
gemici çağırttı. Ona benimle al
manca konuşmasını söyledi. Be
nim hakikaten Alman olup olma
dığımı anlamak için Yunanlı kap
tan beni bu suretle almancadan 
imtihan ettiriyordu!. 

Spironun macerasının alt tarafı 
yarına kalıyor, 

lerini kabul ediyor 
(1 ind sahifeden devam) 

EMRİVAKİDEN KORKULUYOR 

P aris 26 (Hususi) - Son ha
berlere göre Berlindeki ec
nebi siyasi mahafili, istik -

bal hakkında çok bedbin görün • · 
mektedir. Hitlerin bu akşam irad 
edeceği nutuk münasebetile, Al • 
man efkiirı umumiyesinin daha 
ziyade galeyana gelmesinden, Hit 
lerin vekayii tacil ederek bir e"m
rivaki yapmasından korkulmak • 
tadır. 

FRAKSIZ GAZETELERİ NE 
DİYORLAR? 

Paris 26 (A.A.)- Pöti Pariziyen 
gazetesi yazıyor: 

Hıtlcrin bütün projesi, aşikar 

surette Çekoslovakyayı siyasi ve 
iktısadi noktai nazardan kendisi
ni ayakta tutamıyacak bir vazi • 
yete sokmadığı ve yaşamak kabi
liyetine malik olmasına mani ol • 

Makineye 

mayı istihdaf etmektedir. 
Hitlerin metalebatı o kadar ge

niştir !ti İngiltere ve Fransanın 
bunları kabul etmesini Çekoslo • 
vakyaya teklif etmelerine zahiren 
imkan yoktur. 

•Epok• gazetesi diyor ki: Harb 
halinde Çekoslovak istihkamları 
Fransız mili! müdafaasının haya
ti bir unsurunu teşkil edecektir. 
Zira bu lstihkamlar, en az 30 fır
kayı şarkta durdurabilecek ve bu 
suretle ayni nisbet dahilinde Fran 
sız ordusunun yükünü hafiflete -
cektir. 

Popüler gazetesi yazıyor: 
•Sekiz gündenberi Bitlerin garb 

demokrasilerine karşı kazanmış 

olduğu zafer, muhakkak bir şey
dir. Hitler, Südetlerin Almanya
ya ilhakını temin etmiştir. Şimdi 
mesele Hitlerin bu noktada ka
lıp kalmıyacağıdır. 

Verirken: 
Mulıtıra fena tesir bıralctı 

Londra 26 (AA.)- Alman muhtırasının neşri, İngiliz efkarı umu
ıniyesi üzerinde 1914 de Çelçikaya verilmiş olan ültimatomun hasıl et· 

miş olduğu tesire benzer bir tesir husule getirmiştir. 

Gazeteler Hitlcrin mutalebetının kabulü gayrikabil mahiyette ol-

duğunıı müttefikan teslim etmektedir. 

• • • 
Ruzveltin • 

mesa1ı 
Vaşington 26 (Hususi)- Rozvelt Beneş ve Hitlere beş yüz kelimelik 

bir telgraf göndermiştir. Rozvelt bu telgrafında •bütün beşeriyet na
mına halihazırdaki meselelerin muslihane bir zihniyetle halledilmesi için 

müzakereleri kesmemenizi istiyorum. Harbin fecaati bütün dünyaya 

"'======~:===================""- zarar verecektir.• demekte ve bazı tavsiyelerde bulunmaktadır. 

Londra müzakereleri 
bugün bitecek 

(1 inci sahifeden duam) 
dıktan sonra, İngiliz Başvekili, 
İngiliz İmparatorluıl.ı namına Çe
koslovakyaya kat'i dileklerini bil
direcektir. 

Almanyaya bırakılacaktır. 
Yeni hududlar Almanyaya her 

zaman Çekoslovakyayı ikiye bö
lerek imha etmeğe ımkan bıra -
kacaktır. 

KABİNE İÇTİ:\IAI 

Rozvelt Daladye ve Çemberlayne de birer mesaj göndermiştir. 

• • • 
Fransız Erkanıharbiye Reisi 

Londraya çağrıldı 
Londra 26 (A.A.)- General Gamelin saat 9 da Croydon hava mey

,danına inmiştir. 

-= 
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Bu dileklerin, Çemberlay'in şim 
diden Praga göndermiş olduğu 
Alman muhtırasının haricine çık· 
mıyacağı ve yalnız Çeklerin elin
de kalacak yerler hakkında geniş 
teminatı ihtiva edeceği hissolu-

L ondra 26 (AA.) - İngiliz 
kabinesinin müzakereleri 

saat 12,45 te bitmiştir. Baş
vekalet binasında bulunan Fran
sız nazırları aynı saatte dışarı çı)c
mışlardır. 

Karaağaç Mezbahasında bir sene zarfında birikecek tahminen 500 1 

ton koyun gübresinin Beykoz ağaçlama fidanlığına taşıma işi açık ek
siltmeye konulmuştur. 

nuyor. 
Vaziyetin vahametine ve Çek

lerin seferberlik kararlarına rağ
men Londrada hükfımetle yakın · 

dan alakası olan meha!il sulhun 
muhafaza olunac~ğından ümidvar 
görünmektedir. 
PRAG 1'İÇİN REDDEDİYOR? 

L ondra 26 (Hususi)- Prag 
Çemberlayn vasıtasile ken
disine tebliğ edilen son 

Alman muhtırasını kabul etme • 
mek kararında olduğunu Lond -
raya resmen bildirmiştir. Pragın 
cevabı muhtıranın son İngiliz • 
Fransız projesine tabantabana zıd 
olmasından dolayı reddedilmiştir. 

Bu cevab yeni İngiliz • Fransız 
görüşmeleri sona erdikten sonra 
neşredilecektir. Maamafih Pra -
gın İngıliz • Fransız müzakereleri 
bittikten ve Londrada son vazı

ret üzerine verilecek yeni karar
lar Praga tebliğ cdıldıkten sonra 

Bu gecekı içtima bu suretle ni
hayet bulmuştur. 
iNGİLTEREDE B İR NÜMAYİŞ 

L ondra 26 (A.A.) - Fransız 

nazırlarının otomobili dün 
Başvekalet bınasının önu

ne geldiği zaman Whıte Hall'de 
kesif bir halk kütlesi toplanmış 

bulunuyordu. Halkın bir kısmı 
Fransız milli marşını söylemiş, di
ğer kısmı ise nazırları alkışlıya

rak: •Çekoslovakyaya yardım e
cliniz.• diye bağırmıştır. Bu nü -
mayiş esnasında bazı müfritler 
bağırarak Çembcrlayin aleyhinde 
bulunmuşlardır. Polis birkaç gru
pun hareketine miıni olmak için 
müdahale etmek •necburiyetinde 
kalmıştır Bu arada birkaç kişinin 
tevkif edildiği zannedilmekteclir. 

İstanbul 
Çekoslovakyanın vazıyetını de- s· "t ·ı 
ğıştireceği ve daha sulhperver 1 l n11 çı e rı 
davranacağı ümid edılmektedır. (5 inci sa hile~n 
MUHTIRADA NELER VARMIŞ? 

devan<: 

deni şahsiyetim bu simitci karşı
sında kayboluyordu. Suallerimi 
daha derinleştirdim· 

- Peki amma; ustan sana hile 
yapmaz mı? 

- Yok, hiç öyle şey m. olur? 

- Pekı, lstanbula bu kadar yol 

parası verip geleceğine neden bu 
para ile eşek almadın? 

- Hele; bayım ne diyun sen ... 
İstanbula da para ile mi gelinir? 

- Ya ne ile gelinir? 

- Yollandım köyden, iki ayda 

Beher tonun nakliyesine 70 kuruş bedel tahmin edilmiştir. Şartna
mesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 sayılı kanunda 

yazılı vesıka ve 26 lira 25 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile 

1 

beraber 11/10/93 salı günü saat 14 buçukta Daimi Encümende bulun-
malıdırlar. (6855) ·-Keşif bedeli 3165 lira 50 kuruş olan Acıbadem • Küçükçamlıca yo-

1 !unun tamirine a!d açık eksiltme 6/10/938 Perşembe gününe uzatılmış
tır. Keşif evrakile şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstek
liler 2490 sayılı kanunda yazılı vesikadan başka en az iki bin liralık bu 
işe benzer iş yaptığına dair Nafıa Müdürlüğünden alacakları fen ehliyet 

ve 938 yılına aid Ticaret Odası vesikalarile 237 lira 41 kuruşluk ilk t e
minat makbuz veya mektubile beraber yukarıda yazılı günde saat 14 

buçukta Daimi Encümende bulunmalıt»rlar. (6856) 

Türk Hava Kurumu 
25. ci Ter tip 

Büyük Piyangosu 
6. cı keşide 11- Birinciteş~ in - 938 dejir. 
Büyük ikramiye 200. 000 liradı r. 
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. 

L ondra 26 (Hususi) - Son 
Almar: muhtırasındaki e -
saslar dair~-sinde bir anlaş

ma olacağından umitvar olan 
Londra mehafili bu muhtıranın 
tatbikatına daır vaki ifşaata göre 
Çek asken Almal\vava geçecek 
yerkrdel! umumi harbden sonra 
Alnıan ııskerı Fransayı nasıl tah
liye etmı e o tarzda çckilecektır. ı 

İngilız, Fransız ve Alman delege
lerinden mürckkeb bir komisyon 
tahliye işine ve yollarla köprüle
rin, fabrikaların tahrib edilmeme
sine nezaret cdPcektir. 

Yeni hududda nıifusunun çoğu 
Çek olan baz. yerler de Alman • 
yaya geçmcktedır Skoda fab • 
rikaları Çrkoslovakyada kalacak 
fakat bu'lun kullandığı madenler 

karadan Üsküdara geliverclim. 
Hemşeriler de Üsküdardan beni 
bir dolmuş kayığa bındırip beş ku- I 
ruşla Beşiktaşa atıverdiler .. . 

DiKKAT: 
Bilet alan herkes 7 • Birinci Teşrin • 938 

günü akşamına kadar biletini değiştirmiş 
bulunmalıdır ... 

Ne dersiniz ey okuyucularım 
bu inada ve bu imana ... 

M. SAMİ KARAYEL 

Barbaros 
Bayramı 

·-·-
Yarın büyük 
Merasimle 
Kutlulanacak 

Barbros ihtifalinin 28 eylülde 
yapılması kararlaştırılmıştı. Fakat 
Türk Tarih Kurumu, Barbarosun 
Preveze zaferini 27 eylUI 1538 de 
kazandığını tesbit etmiş olduğun
dan, törenin yarın yapılması ten
sib edilmiştir. 

Evvelce hazırlanmış olan pro • 
gram. bir gün ileri alınarak ay • 
nen tatbik edilecek tir. 
Yarınki bayram münasebetile 

Belediye, Barbaros türbesini te -
mizletmckte, tanzim ettirmekte ve 
ayni zamanda süslemektedir. Ya
rın gece Barbarosun mezarı da 
sancak, iskele işaretlerile ve tpkı 
bir gemi gibi muhtelif renkte ışık
larla tenvir edilecektir. 

Sök ede 
Hafriyat 

Bir Alman mütahas· 
sısa r1thsa: i ye 

verild i 
Söke'nin Balat köyünde bulunan 

Milel harabelerinde asarıatika haf
riyatı yapmak için, Almanya mü
ze müdürlerinden doktor Vaiker
tin hükıimetimizden istediği ruh
sat verilmiş ve Vaikerl bu ruhsatı 
aldıktan sonra hafriyat faaliyetine 
başlamak üzere Siikeye hareket 
etmiştir. 

Hafriyatın devamı esnasında 

komiserlik vazifesini İstanbul mü
ze memurlarından Haydar Sümer
kan üa edecektir. 

Yine çorap 
Meselesi 

3 üncü s.ıhıfeJeı devam 
dai maddeler aynidir. Bütün ka
bahat çorabın inceliğindedir. Bu
nun içinde ilk tedbir olarak çok 
ince çorap imali durduruldu. 

M. A. çorap fabrtkasıruUı bir 
zat da şıı mütaleada bulundıı: 

- Kalın ve orta (K. 1) cinsten 
çoraplar sağlamdır. Ve bu cins, 
yerli çoraplarımız da piyasada 
mevcuttur. Bunların Avrupa ço
rapları dçrecesinde dayanıklı ol
duğunu iddia ve garanti edebili
riz. .Moda. nın lüzumundan pek 
!azla incelttiği .en ince çorapla
rın• Avrupası çok fazla dayanı

yor demek, ispatı gayri kabil bir 
iddiada bulunmaktır. 

* Avrupada bir tedkik seyahati 
yapmakta olan Bulgar Kralı dün 
Hitlerle görüşmüştür. * Tramvay şirke t inin satın a
lınma müzakeerlerine teşrinievvel
de başlanacaktır. Şirketin sala -
hiyettar murahhasları yaknda şeh
rimize geleceklerdir. 
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Sıra kimlere gelecek? 
(t tlııdl AhUeden denm) 

plan bildirildi. Bu Fransa ile İn
giltere arasında yapılan bu plfın 

konuşulurken Çekler çağırıp din-· 
lenmedi. Onların gıyabında karar 
verildi ve karar kendilerine bildi
rildi. Bu kararı kabul etmeleri is
teniyor. Bu karara göre Çekoslo· 
vakyanın arazisi parçalanyor, ha
kimiyeti parçalanıyor, netice ola
rak da şimdiye kadar müttefik 
bulunduğu devletlerle olan ittifa
kı bozuluyor. Ne olursa olsun Hit
lerin dediği olmuş demektir. Hit
lerin planını İngiltere de, Fran
sa da ister istemez kabul etmişler 
rncketir. Hitlerin planını İngiltere 
ile Fransa Çekoslovakyaya göste
rip bunun kabul edilmesini iste -
mişlerdir. Bugünkü hal ne olursa 
olsun bunun neticeleri uzıyacaktır.j 
Gerek Avrupada ve gerek Fran -
sada bunun başlıca neticeleri gö
rülecektir. Çekoslo\'akya ile Fı·an

sa arasındaki muahedenin ruhu a
çıktr. Fransa Çekler~ şöyle de -
mişti: 

- Yemin ediniz. eğer ben bir ta
raftan taarruza uğrarsam hemen 
benim yardımıma koşacağınıza 

yemin edini! Ben de size yemin 
veriyorum ki siz de biı taarruza 
uğrarsanız ben de sizin yardı

mınıza koşacağım. 

Çekler bunu kabul etmişler, iki 
taraf da birbir !erine imza vermiş

lerdi. Fakat işte şu son aylarda 

dan başka Prağ gazrtdrrı dola • 
, < r· 

yısile Lehistandan dıı bahSl~•" 
!ar. Lehistan ile Fransa arasın · 
daki ittifakı hatırlatıyorlar. Le ~ 
histanda da bir takım Almanlar 0 

duğunu unutmamak liızım geldigl· 
ni anltıyorlar. Çekler kend·lerıı~e 
teklif edilen İngiliz - Frnnsıı pla
nının harbin önüne gtçcmıyrceğırı
ileri yürmekten ger• durnıu.'·or· 
!ar. Bugiin için harb u<akla,ııııŞ 
olsa bile Almanva diocr mrııılr -

• ~ b• 
ketlerde bulunan Almanları da -
rer birer kendine almak isteyince 
harb tehlikesi yeniden baş gostr
recektir. 

Deyli Ekspres g.ıztksınin Pa 
risteki muhabiri de İngiliz - frar.· - . ae sız planının Fransız kabinesıtı 

müzakeresi oluup bıttikten sonra 
bunu bütün nazırların hep bir • 
den kabul ettiklerini ve itiraı e· 

. - k•· den olmadıgını yazyor. Fransız 
binesi bir taraftan Siiclet A101an· 
!arın Çekoslovakyadan ayrıJıııa • 
!arını kabul ederken diğer taraftan 
da 1924 Fransa ile ÇrkoslovakY3 

arasında bahsedilmi~ olan ittifakı 
da bozmuş oluyordu. 924 ittifak• 
üzerine Fransız erkanıharbiye51 

Çekoslovakyanın müdafaası için 
bir plan hazırlamı~tı. Hatta Çe • 
koslovakya ordusunun yetiştiril· 
mesi için Fransadan askeri heye!· 
!er gitmişti. Fakat artık o günle! 
geçti. Bununla beraber Frarısıt 
askeri heyeti hala Prağda imiş 

Almanya kendini gösterdi. Eğer ! =======================~""". 
Almanya Çeklere değil de Fran - RU .. YALARIMJZ 
sızlara görünseydi ne olacaktı? 
Eğer Çeklrr o zaman Fransızları 
bıraksaydı onlar hakkında Fran -
sızlar ne diyeceklerdi? Fakat Al
manya kendini Fransaya karşı 

göstermedi de Çeklere karşı gö • 
ründü. Şimdi de Fransızlar Çek -
Jeri bırakmış oluyorlar. 

İşte bu fıkirde bulunan \'e Çe • 
koslovakyanın bugünkü vaziye • 
tine çok teessüf eden Fransız ga
zetelerinin yazıları da bu fikirler
de toplanıyor. Fransanın zayıf dav
randığını söyliyen bu gazetelerin 
çıkardığı bir netice vardır: Fransa 
böyle zayıf davranmakla ilerisi 
için Almanyaya daha ziyade ce
saret Yermiş oluyor: Eğer diyor
lar İngiltere, Fransa ve Rusya ' 
hakikaten birleşmiş olarak Alman
yaya karşı öyle görünseydlier iş 

başka türlü olurdu. Şimdi sulh 
kurtarılmış oldu deniyorsa da harb 
tehlikesi uzaklaşmış değildir. Bun-

1 dan sonra Almanyanın başka isti
yecekleri vardır! 

İşte Fransız matbuatınn ikiye 
ayrılan fikirlerinin esası. 

Fakat Prağda ne düşünüldüğü
ne dair Deyli Ekspres muhabirinin 
yazdığına gelince: Çekler, Alman
ların oturduğu yerkri Almanyaya 
bırakmakla kendileri için bir çok ı 
tehlikeler doğacağını söylüyorlar. 
Payıtaht olaİı Prağ artık Alman 
tehdidi alına gireceği gibi Çekos
Jovakyanın sınai merkezleri de 
Südetlerin bulunduğu yerlerde ol
mak dolayısile buraları da elden 
çıkmış olacaktır. O .ıaman Çekos
lovakya için iktısadi büyük bir 
buhran baş gösterecektir. Çekos -
lovakya ondan sonra artık tama
m.ile Almanyanın nüfuz tesiri al
tına girecektir. Çekler şimdi 800 
bin kişilik bir kuvveti silah altına 
almış bulunuyorlar. 

Çek matbuatı yazılarında çok fö
tiyatlı olarak neşriyatta bulunu -
yor. Bununla beraber Fransa a
leyhinde açıktan açığa görülen bir 
vaziyet vardır. Prağ gazetelerinin 
Fransaya dair düşündükleri şöy
le hulasa edilmektedir: 
Eğer Fransa bu sefer Alman • 

yayı memnun etmekle her işi hal
ledilmiş farzediorsa çok yanılı • 
yor. Çünkü Almanyanın daha is -
tiyecekleri vardır. Alsas-Lorende 
Alman propagandası vardır. Ora -
daki propagandanın başında Her 
Bikler vardır ki Henlayn'e tebrik 
telgrafları çekmiştir diyorlar. 

(~ lnd ııahifemhcien devanı) 

Hele kadınlar, rüyaya fazla ioa· 
nırlar. Rüyayı .tabır· ettırnıe&e 
meraklıdırlar. Rüya tabirlerinde 
ihtisası olanla< vardır; artık on· 
lar, rüyada görülen şahı~ları, vak· 
'aları ele alarak • ahkam• çılr 
rır. 

Eskiden •muhabir• lik, ayrı ve 
mühim bir sanatmış! Falcılığın b11 

nevı olan bu sanatın, Avrupada 
hAJa revacda oluşuna şaşar duı·u· 

rum. Rüya tabirnameleri vardır. 

El yazısı, küçük hır •tabirnaıne• 

elime geçmişti. Rüvalardan çıka • 
rılan •ahkam• karşısında arana· 
dım. En çok tuhafıma giden, is· 
tenilen rüyayı görmek için. niyet 
edip, ona mahsus duayı okuyara~ 
yatıp uyumak faslı oldu. Ismarla· 
ma rüyada olurmuş! 
Ağırlık bastığı zaman görüleli 

korkulu rüyalar, insanı, hnkıks • 
ten terletir. 
Rüyanın lisandaki yeri de nıü • 

himdir. Sabahleyin erkenden bir 
yere gidene, bir iş yapana : 

- Rüyanda mı gördün? 
Derler. 
- Rüyada yaşıyoruz! 
Bu, manası geniş, çok güzel bil 

anlatma şeklidir. 
Rüyada görsem, hayra yormarn1 

Korkulu rüya gcirmektense, ıı· 

yanık durmak evladır. 
Ç k bl· rı ir in, gudubet, korkunç 

için: 
Rüyana girsin inşallah! 
Rüya, her yerde, her devirde• 

edebiyatın hatırı sayılır m aJze • 
melerindendir. 

·Ey bir dem rüya geçmiş ]<ara 
günler.·· ' 

·Rüyalarıma giren me lekten 
farkı yok o dilr übanııı .. ·' 

·Aşk, bir rüya imış, gördüm ıı· 
yandım· ' 

Bunlar, şöyle hatırıma geJiVe" 
renler. Sayılı.cak olsd, arkası al ı ıı: 
maz, vo kadar yüklüdür ve haYJı 
de ağır basar. 

İnsanların rüyaya ehemmiyet 
vermeleri, pek de lıaksız değiı 
hpyat, bir rüya değıl mi? Ezel ve 
ebed karanlığı arasında, gördü · 
ğümüz, ~sırlara nisbet edilince, 
bir şimşek kadar kısa süren, ışıl>. 
bir rüyadan oPşka, nedir? 

Rüyadan kork.ıyoruz da, yaş .. 
maktan korkmuylruz. 

l\fABl\I UO 

İle SABAH, ÖGLE, ve AKŞAIV 
her yemekten sonra muntaz ııman dl11lerlrılal 

fırçalılyınız. 



~4ö] 
------ -----·---
Yazan : Ziya Şakir ---

Istanbul Belediyesinden: 
Pazarlıksız satış mecburiyeti hakkındaki 3489 numaralı kanunun 

tatbiki suretine dair olup 15 Eylı'.il 1938 tarihli Resmi gazetede çıkan 9527 
numaralı kararname sureti, işbu kararnamenin on dördüncü maddesi 
hükmüne tevfikan :ılakadarlarca bilinmek üzere ilan olunur. (6826) 

Pazarlıksız satış mecburiyeti hakkındaki 
3489 numaralı kanunun tatbiki suretine 

dair karar 

Canı hayvanları 
Yutanlar 

Mafsal Ağrlları 

Selamlıktan dönen Rıdvan Paşa
ya arabadan inerken dört kişi 

hücum etmişti. 

Kararname No. 9527 

Madde 1 - Ankara, İstanbul ve İzmir şehirleri Belediye hudutları 
içinde, aşağıdaki yazılı maddelerin perakende ticaretinde, 3489 numaraıl 
kanun ile işbu kararname hükümlerine tevfikan, pazarlıksız satış mec
buridir: 

( 4 üncü sahifeden devam) 

rar canlı olarak çık , · m. k mesele

sine gelince iş değis.r. Bazıları, 

kolayca çıkarırlar. Bazı!arı da 

doktora müracaat mecburıyetınde 

kalırlar. Fakat, bu tehlikeli bir 

şeydir. 

GAZOMOTR ADAM 

Size bunlardan daha ehemmi
yetlerini anlatayım. Bu tıb tari-

1) Kesilmiş kasaplık hayvan etleri ve sakatları, kümes hayvanı et- hinde görülmemi~ bir vak'adır. 
leri (pişmemiş), her nevi sucuk ve pastırmalar, Almanyanın küçük şehirlerinin 

2) Taze yumurta, süt, yoğurt, tereyağı ve sadeyağ, kaymak ve pey- birinde bir kurşuncu amele bir 
nirler ve bunları satan dükkanlarda satılan diger maddeler, kazaya uğramıştı. Bu kaza netice-

3) Kapalı kaplar içinde satılan her nevi menba ve maden sulan, sinde arkadaşlarından ikisi öldü. 

Şehreminini alenen öldürmiye cesaret eden ka
tiller, zabıtaya ve halka da ateş açmışlardı ..• 

4) Yaş sebze ve meyvalar, bunları satan dükkanlarda satılan sair Amele, Bronşlarının gazdan mü-
maddeler, teessir olmaJığını gördü. Ve bun-

5) Her nevi bakkaliye maddeleri ve bakkal dükkan ve mağazaların· dan istifadeyi düşündü. Varyete 
da satışa arzedilen sair maddeler, numaraları yapmak için idmana 

Çok müthiş anlar geçirtir. Fakat bir' 
tek kaşe GRİPİN almakla, bütün 
şiddetine rağmen romatizma ağrı· 

sını çabucak sindirmek kabildir. 
Çünkü hususi bir tertible yapılaıı 

Fakat Abdülhamid; büyük bir 
mcharetle, hem Ebülhüdayı ve 
hemde oğlunu teskin etmişti: 

- Acele etme. Her şeyin, za
manı var. 

Demişti. 
Birçok kimseler, bu hadiseden 

dolayı, Ali Şamilin çok ağır bir 
cezaya uğrıyacağını sanmışlardı. 

Fakat aradan günler geçtiği hal
de, Ali Şamilin daha haltı mevkiini 
muhafaza ettiğini görünce, en de
rin hayretler içinde kalmşıl a rdı. 

Aradan, yine bir zaman geç -
mişti. Şehremaneti, Kadıköy yol
larını ~amir ettirirken, yapılan 

yolun bir yeri Ali Şamilın ho
ıuna gitmemiş; oradaki mühen -
ı\ıs ve yol amelelerini kırbaçtan 
,ıeçirmişti. 

Bu hadise, Şehremini Rıdvan 

Paşanın son derecede gücüne gi
derek şikayet etmişti. 

Sultan Hamit, bu ~ikfıyeti de sü
kut ile geçiştirmişti. Fakat, artık 
Şehremini Rıdvan Paşa ile Ali 
Şamil arasına bir münaferet gir
mişti. 

O sırada Pangaltı tarafında yi
ne bir yol yaplıyordu ve bu yol 
da, Ali Şamil'in biraderi, ŞClrayi 
Devlet azasından (Abdürrezzak) 
ın evinin önünden geçiyordu. 

Abdürrezzak, yolun kendi arzu
su \'eçhile •apılması için Rıdvan 
Paşaya haber göndermişti. Gayet 
nazik, terbiyeli, hiç kimsenin ar
zusunu kırmıyacak kadar halinı 
ve selinı tabiatlı bir zat olan Rıd
}an Paşa, Ali Şamil'in hareketin
den münfail olduğu için, Abdür
tezzakın bu talebini reddetmiş; 

yolun usulü veçhile yapılmasına 
de\·am için emir vcrmi:;ti. 

Jl.bdürrczzak, derhal adamları
n. ve uşaklarını toplamış; yolun 
yapı lmasını menetmek istemişti. 

Ameleler! uşaklar arasında bir 
mucadelc ba.';larnış, her iki taraf
tan da bir kaç kişinin ·aralanması 

ile ncitcelenmişti . Nihayet, ame
leler galıp gelmişler; Abdürrez
?akın adamlarını küreledikten son
ra , işlerine devam etmişlerdi. 
Adamlarının, şehremaneit ame

lelerine maiilup olması; Abdür
rezzakın kalbinde Rıdvan Paşaya 
kaı-şı müthL~ bir kin husulüne se
bebiyet vermişti. Fakat Abdür
rezzak kurnaz davranmış, bu ki
ni hiç bir suretle izhar etmemişti. 

Aradan iki ay kadar bir zaman 
germi!ili. Bir cuma günü eslnm· 
lıkt:ın avdet eden Rıdvan Paşa, 

Göztepe istasyonıında trenden in
mi• it. O anda, dört kişi üzerine 
hücum etmiş.. korkunç rövolver 
sesleri, ortalığı müthiş bir velve
leye vermiş .. zavallı Rıdvan Pa
sa, dert kursuna! vurularak kan
lar irind"' yere scrilmi~ti. 

Sı •hremıni gibi mühim bir şah
sıvf' i. bu derece pervasızlıkla a~ 

lrncn öldürmiye csearet eden ka
"I ' kf'ndilerini tutmıya teseb
büs eden uıbı•a memıırlarile hal
ka kar•ı da silah kullanacak ka
d·ır cPsaret göstermişlerdi. 
Zııbıta memurları, bu azılı ka

til'f' i kolavlıkla ele geçiremiye
cckler:ni :ınla,.vınca, peslerine düş
müsl0rdi. 

Katiller önde, zabıta memurla
ril e bunlara müzaheret eden bir 
ka kisi arkada oldukları halde, 
Ka .. ısdaj!ı yolundan Kurbağalıde
re ·e gelınisler-li. Orada, arkasın
da virmi kadar süvari bulunan A
li Samil'e tesadüf etmişlerdi. 

Katiller. Ali Şamil'i görür gör-\ 
me' koımuşlar; sililhl~rını ona 
vermişlerdi. 

Ali Şamil, katilleri doğruca Se-

liıniye kışlasına sevketmişti. O 
gece orada alıkoduktan sonra, er
tesi gün: 

[Bunlar, tütün kaçakçısıdır. 

Dün, Göztepe istasyonunda polis
lerden korkarak bir kaç el ,si!Mı 
etmışlar, kurşunlardan bir kaçı 
kazaen Şehremini Rıdvan Paşaya 
isabet etmiş, ölümüne sebebiyet 
vermiş... Zabıta memurları, bu, 
kaçakçıları yakalamak istemişler
se de muvaffak olamamışlar. Ben 
vak'ayı haber aldım, maiyetime 
süvariler alarak yola çıktım. Hep
sini yakaladım. Lazımgelen mu
amelenin ifası ... ] 

diye, bir jurnal ile Üsküdar 
mahkemesine göndermişti. Mah
keme, derhal katillerin silahları· 
nı istemişti. 

Fakat Ali Şamil: 

- Biz, (Kürd) üz. Bize teslime
dilen silahı, hiç kimseye vereme
yiz. 

Diye, mahkemenin bu talebini 
reddetmişti. 

Bu kanlı hadise, İstanbulu alt
üst etmişti. Katillerin, Abdürraz. 
zakın adamları olduğu tahakkuk 
eder etmez, adeta koca şehir he
yecana gelmiş; her taraftan bir -
çok dedikodular yükselmişti. 

Ve .. eretsi gün de, bütün Bedir
han oğulları ile ad" mlarının tev
kif edildikleri işitilmişti. 

Ali Şamil, hususi bir divanı
harp tarafından muhakeme edile
rek, (idam) ına hükmedilmisti. 

HIKAYI! 

Abdürrezzak ile diğer aliıkadarlar 
da, adliye tarafından ayni şekil
de mahkılm edilmişlerdi. Fakat 
Abdülhamit, (idam) cezalarını 

(müebbed kürek) cezasına tahvil 
ederek, bütün Bedirhan oğulları
nın Trablus kalesine gönderilme
lerini irade etmişti. 

Böylece Bedirhan oğulları, bir 
idarei mahsusa vapuruna doldu
rularak, Trablusgarbe sürülmüş
lerdi. 

Bu acı sukut, en ziyade Ali Şa
mil üzerinde tesir husule getir
mişti. Kısa bir zaman sonra, kale
nin müthiş zindanında, iztırap ve 
mahrumiyet içinde can vermişti. 
AŞK YÜZüNDEN SÜRGÜN 

1315 senesinde, (Haleb) e gidi
yordum. Yolda, genç ve yakışıklı 
bir doktorla ahbap oldum. Askerl 
Tıbbiye mektebinden bir sene ev
vel, parlak bir diploma ile çıkan 
ve o esnada da doktor yüzbaşısı 
üniformasrnı taşıyan bu genç, o 
zamanın oldukça meşhur muhar
rir ve gazete mütercimlerinden 
(İskender Ferera) efendinin bira
deri, ve (Rum) milletindendi ... 
Maalesef, ismini unutmuşum. [1] . 

(Devamı var) 

[ l] Aziz kariıerimden rica ede
rim ... Bu (lskender Ferera) efen
dinin veyahut ailesinin adrestııi 

bilip de bir mektupla bana bildir
mek zahmetinde bulunurlarsa be-
ni minnettar ederler. Z. Ş. 

PLATiN BiLEZiK 

6) Mahrukat maddesi olarak odun, agaç kömürü, maden kömürü, başladı. Numarası yırmi litre gaz 
linyit, antrasit, sömikok ve briketler, . yutmakta, bu suretle büyük bir 

7) Her nevi hazır ayakkapları ve ayakkabıcı dükkanlarında satılan servet yaptL Gazları yutuyor, 
sair hazır eşya, 

sonra 'l,ğzına bir ıastik boru alı-
8) Her nevi hazır şapkalar ve şapkacı dükkan ve mağazalarında as- ' 

l
GRİPİN kaşeleri en muannid ağrı
ları kısa zamanda geçirir. · 

GRIPIN 
yor, yavaş yavaş gazları çıkarı -

tılan hazır eşya, Hızır gı'bi imdadınıza yetişir, ağ-yordu. 
9) Her nevi hazır elbiseler ve hazır elbiseci dükkan ve mag· azaların- rılarınızı, acılarınızı defeder. İca-

•Fakat hazım borularını muha-
tla satılan sair her nevi hazır eşya, hında günde 3 kaşe alınabilir. İsmi-

faza için evvelinden dört bes, litre dikk t T kl'd' · d k 10) Her nevi manifatura eşya ve maddeleri ve manifaturacı mağa- ne a a ı ,erın en sa ınınız. 
zalarında satılan sair eşya, süt içiyordu. Bence bu bir harika- Ve GRİPİN yerine başka bir marka 

11) Her nevi kumaşlar ve kumaşcı mağazalarında satılan sair eşya =dır== .. =··============v=e=r=ir=l=er=s=e=şid=d=e=tl=e=r=e=d=d=e=d=in=i=z=. =~ 
(terzilerin, kendi dükkanlarında dikilmek üzere bulundurdukları ve G .. .. k 
teşhir ettikleri kumaşlar ve elbise malzemesi hariç). umru Muhaf~za Genel Kemutanlığı 

12) Her nevi tuhafiye eşyası ve tuhafiye mağazalarında satışa ar- lstanbul Satınalma Kemisyenundan: 
zedilen sair eşya ve maddeler, Tasınlanan ilk Eksiltmenin 

13) Her nevi halı ve kilimler ve halıcı dükkanlarında satılan sair E cı'nsı· Tutarı Teminatı 
eş waoın Mikdan Lira Kr. Lira Kr. Nevi Tarihi günü saati 

ya, . ------ - --- - - -
14) Turistik eşya satan antikacı dükkan ve mağazalarında satışa ar- Eğer takımı 173 tane 10380 00 779 00 Pazarlık 27 /9/938 salı 11 de 

zedilen her nevi eşya ve maddeler. Erat kun-

Madde 2 - İşbu kararname hükümleri, dükkan, mağaza, depo gibi sa- durası 
bit satış yerlerinde yapılan perakende satışlara tatbik olunur. Aşağıda Altı erat ye-

14904 00 1118 00 lı::apalı zarf • 3240 çift • 14 • 

yazılı satışlar bu hükümlere tabi değildir: menısı 1333 çüt 2999 25 ~ 00 Açıkeksiltme • • 15 • 
1 - Yukarda yazılı eşyanın gösterilen giin ve saatlerinde nevilerine 

A - Seyyar satıcılık (sokak veya meydanlarda durularak veya do- göre eksiltmeleri yapılacaktır. 
!aşılarak yapılan satışlar). 2 - Evsaf ve şartnameleri komisyondadır. Görülebilir. 

B - Müstahsillerin mallarını seyyar surette satanları. 3 - İsteklilerin o gün kapalı zarfla eksiltmesine girebilmek için bir 
C - Muayyen veya gayri muayyen günlerde sokak veya meydan- saat evveline kadar 2490 sayılı kanunun 32 inci maddesi hükmünce ha

larda kurulan pazar yerlerinde - dükkan ve mağazalar haricinde - yapı- zırlıyacakları teklif mektuplarını Galata eski İthalat Gümrüğü binasın
lan perakende satışlar. daki komisyona vermeleri; açık eksiltme ve pazarlığa gireceklerin de 

Madde 3 - Ayni zamanda hem toptan (veya yarı toptan) ve hem 
de perakende satış yapan dükki'ın ve mağazalar, perakende satışları için 
bu kararanme hükümlerine tabidirler. 

Ancak, tüccar ve esnafın kendi dükkan arında satılmak üzere yu
karıdaki fıkrada yazılı mağazalardan yapacakları mübayaat perakende 
sayılmaz. 

Mdde 4 - Bu kararname tatbikatı bakımından; toptancı, yarı top

giin ve saatinde ilk teminat makbuzları ve kanuni vesikalarile birlikte 
yukarda adı geçen komisyona gelmeleri. ·6278• 

Devlet Basımevi direktörlüğünden: 
Kültür Bakanlığı tarafından neşredilen Lise ders kitaplarının basım 

işleri bitirilerek bugünden itibaren Çemberlitaşta ·Kültür Bakanlığı Ya
yınevinde• satışına başlanmış olduğu bildirilir. (6832) 

tancı, perakendeci, seyyar satıcı ve pazar yeri satıcılarının vasıflarının -""'""'""'""',.,.._...,...,,.__...,,..., __ __,,.,......,....., ..... -...., ..... --..... -
ve birinci maddede yazılı ticaret şubelerile eşya ve madde gruplarının !ifa olunur ve bu ad, içine zeytin tanesinden elde edilen yağdan gayri 
tefrikinde tereddüd hasıl olduğu takdirde, mahalli Belediye encümeni, her hangi bir yağ karıştırılmamış olan halis zeytin yağlarını ifade eder. 
ticaret odasının mütaleasını almak suretile, keyfiyeti bir karara bağlar. Gıda maddesi olmaktan başka suretle istimal edilmek üzere satı-

Madde 5 - A) Birinci maddede yazılı eşya ve maddelerle ayni mad- lan zeytin yağları etiketine hangi istimale mahsus olduğu yazılır. 
dede bahsi geçen dükkan ve mağazalarda satılan sair mevada fiatı gös- C) Yağlı tanelerden elde edilen yağların etiketlerine, fiattan başka 
!erir etiket konur. Bu etiketler, malın mahiyetine ve ticari usul ve adet- •susam yağu, •pamuk yağı•, •haşhaş ~·ağı• ilah .. gibi cisım!eri de yazı-
l .. lı · f' tt k' l l .. · k ak lır. Vejetalin ve Margarin yağları hakkında da ayni hüküm caridir. 

(4 lincü sabifemizden devam) - Bu, bende illet! Siz gittik - ere gore, ma n veya aynı ıa a ı ma grup arının uzerıne onm • 
ğum platin bilezikten gözlerimi a- ten sonra, baloda, iş çakıldı; fakat bunlara her hangi bir bağ ile raptedilmek, asılmak, bir sopaya, sehpaya D) Kapalı ve damacanalar içinde satılan menba sularının (Taşde-
yıramıyordum; çok kıymetli bir artık tehlike kalmamıştı. 

takılmak gibi suretlerle kullanılır. len, Karakulak, Çene) ve maden sularının da (Karahisar, Kisarna) gibi 

A ak et'ketl · - t ·1 · · .. "l bil k h · mal nevilerini gösteren bir etiket şişe ve damacanalar üzerine yapıştırılır. bilezikti; beni, o gece görmüştü. Sinirlenmiştim: ne ' ı erın muş erı erce ıyıce goru e ece ve angı a 
İlk gördüğü bir adama, nasıl olup _Bu kirli işe alet etmek için de- ait ise ona taalluku scrahatle belli olacak surette konması lazımdır. E) Kasaplık hayvan etleri üzerine konacak etiketlere fiattan, başka 
da emniyet edebiliyordu~ mek benimle dost oldunuz, öyle B - Esasen üzerinde fiatı yazılmış olarak kapalı kap veya ambalaj- e~, •kuzu, koyun, keçi, dana, sığır, domuz• gibi cinsleri koyun eti eti-

- Garib kadın! Çok garib ka- mi? Hırsız yataklığı ettirmek için lar içinde satışa arzedilen (İçkiler, tütün paketleri ilah .. gibi) mallar ü- ketleri ne de koyun etinin •Karaman, Kıvırcık, Dağlıç• gibi nevileri de 
dın diyordum. benden başkasını bulamadınız mı? zerine ayrıca etiket konulması mecburi değildir. yazılacaktır. 
Akşama doğru, apartımanın ka- - Sizde, namuslu adam sima - C - Mahrukat maddelerini satan dükkan °ve depolarda, bu malların F) Bu kararname hükümlerine göre etikete ilavesi icalx>den evsafı, 

pısı çalındı ve genç kadın, içeri sı vardı. Nitekim, yanılmamışım. fiatları bir levhaya yazılarak, bu levha dükkan veya deponun müşteri- kapalı kap ve ambalfıjları üzerinde esasen yazılı olarak sa ışa arzedilcn 
girdi. Siyah, kalın bir manto giy- - Neden? !erce iyi görülebilecek bir tarafına asılır. Bu levhadan maada, mallar ü- mallarda, bu evsafın ayrıca ilanı mecburi değildir. 
miştL Sokaklık kılığı ile de, balo- - Yanlış adres verseydin, ne zerine ayrıca etiket konması caizdir. Madde 8 - A) Etiketler veya kararnamede yazılı sair vasıtalarla 
daki kadar güzeldi. yapardım. D _Birinci maddede yazılı yiyecek ve içecek maddeleri satan dük- müşterilerin ıttılaına v·azolunan perakende fiat, peşin satış fiatıdır. 

Yüzü gülüyordu. Apartımanı - Omuzlarım düşmü~, büyük bir kanlarda, ayni zamanda, dükkanda istihlak edilmek üzere satış yapıl- B) Taksitle satışlar için ayrıca fiat tatbik edildiği takdirde, etiket-
mı gezdi: sukutu hayale uğramıştım: dığı takdirde, ltu suretle yapılan satışların fiatleri bir levhaya yazılarak ler vasıtasile beyan olunan fiatlara yapılacak zam miktarı veya taksitli 

- Çok şirin! Çok güzel! - Demek, bir alet gibi kullan- bu levha satış yerinin müşterilerce iyi görülebilecek bir tarafına asılır. fiat mağazada asılacak bir levha ile veya malın etiketine yazılmak su-
Dedi, beğendi. ona, hazırladı - mak için öyle mi? Bunlar haricinde kalan satışlarda mala etiket koymak mecburiyeti retile müşterilerin ittılaına konur. 

ğım likörleri çıkardım; tatlı tatlı Genç kadın, gözlerinin en tatlı bakidir. • C) Bir malın 'kilo, adet ilah .. satış vahidi fiatı ile çuval, teneke, dü-
konuşuyorduk. Yalnız, o, ikide bir bakışile gülümsedi; zine ilah .. fiatları farklı olduğu takdirde, keyfiyet bir leviıa ile veya eti-
bilek saatine bakıyordu. - Yalnız o, değil ... Kalbim de E - Fiat ve evsafın ağaç, karton veya maden gibi maddelerden ya- ket üzerine yazılmak suretile müşterilerin ıttılaına konur. 

O 
pılmış rakam ve harflerle de beyanı caizdir. 

Hayır! nu, kolay bırakmaz - emrediyordu... Madde 9 - A.) Hem toptan •veya yarı toptan• ve hem perakende 
dım. Gitmek için ayaka kalktıgı" !?... Madde 6 - Etiketlerin murabba, müstatil, müselles veya daire gibi 

t b' k'ld k ·1 · ı ı· d satış yapan dükkan ve mağazalarda, müşterilerce iyi görünür bir ma-
zaman, tuttum, zorla oturttum. Bu- MAHMUD YESARİ mun azam ır şe ı e esı mış o ması azım ır. 

l F 
- Bunların müşterilerce görülmeğe kifayet edecek büyüklükte olması, halde metni aşağıda yazılı bir levha asılır: 

R A O Y O 
etiket üzerindeki fiat rakamlarının ve bu kararnameye göre yazılİnası •Perakende, satışlarımı• pazarlıksızdır.• na hırçın aştı. akat garibi, sade- 1 l 

ce jestlerile pr~test~ ediyor, çağır-
mıyordu. Hatta bagırmaktan çe- mecburi olan hallerde evsafa müteallik kelimelerin okunaklı, muntazam, B) Yalnız perakende satış yapıp da sattığı malların tamamı bu ka· 
kindiği samlabilirdi. --------------'!kafi büyüklükte, başka rakam ve kelimelerle iltibasa mahal vermiyecek rarname ile pazarlıksız satış usulüne tabi tutulmuş olan dükkan ve ma-

Önce, likörleri reddetti, masayı İSTA.'l/BUL RADYOSU surette yazılmış olması şarttır. ğazalarda müşterilerce iyi görünür bir mahalle metni aşağıda yazılı bir 
devirmek, üstündekileri kırıp dök- 18 Konferans: Altıncı Türk Dil Etiketlere fiat; lira, kuruş, para kelimeleri veya T. L., Kş., Pr. re- levha asılır: 
mek istedi. Elimden kurtuamıya- Bayramı: Türk Dil Kurumu adı- mizleri ile birlikte yazılır. 
cağını anlayınca, mantosunu çı- na, 19 Türk musikisi (plak), 19.25 Madde 7 - A) Sütten mamul yağların fiat etiketlerine, eritilmemiş 
kardı, hiddetle oturdu. Konferans: Prof, Salih Murad yağlar için •tereyağ• ve eritilmiş yağlar için •Sade yağ• kelimeleri ilave 

(F l b l olunur. Ifrr şeyi, anlamadan onu bırak- en musa la e eri), 19.55 Borsa 
mıyacaktım: haberleri, 20 Saat ayarı: Hamiyet Bundan başka mer'i kanun ve nizamlar mucib'nce, menedilmemiş 

_Kimsiniz? Yüceses ve arkadaşları tarafından olan boyalar vasıtasile tabii rengi değiştirilmiş yağların etiketlerine cbo-
Gözlerini gözlerime dikti: Türk musikisi ve halk şarkıları, yalı • ; karıştırılması menedilmemiş olan nebati ve sair hayvani yağlar ve 
- Öğrenirseniz , ne olacak? 20.40 Ajans haberleri, 20.47 Ömer yabancı maddelerle karışık yağların etiketine •karışık>, içine - tuzdan 
- Hiç! Fakat merak ettim. Riza Doğrul tarafından arabca başka - yabancı hiç bir madde karıştırılmamış olan saf yağların etjlte-
Bir an düşündü, sonra karar ver- söylev, 21 Saat ayarı: Orkestra: tine de •halis• kelimeleri ilave edilir. 

miş bir tavırla ayağa kalktı, elini 1- Suppe: Poet erpeyzan. Boyalı ve karışık yağların satılması menedilmiş olan mahallerde bi-
omuzuma koydu: 

- Dün gece, beni, büyük 
tehlikeden kurtardınız. 

- Hangi tehlikeden? 

bir 

- Size verdiğim platin bileziği, 
bir kadının çantasından aşırllll§

tım. 

Ağzım açık kalmıştı: 

- Ne divorsunuz? 

2- Artemiyef: Potpuri Grotesk. JUmum yağların etiketleri üzerine, nevine göre •tereyağ• veya csade 
3- Grew: Vals. yağ• yazılmakla iktifa olunur ve bu adlar, içine - tuz hariç olarak - ya-
21.30 Darüttalim musiki heyeti: bancı hiç bir madde karıştırılmamış olan saf yağı ifade eder. 

Fahri Kopuz ve arkadaşları tara- B) Zeytinden elde edilip de, içine sair bilı'.lrnum nebati ve gayri ne
fından, 22.20 Hava raporu, 22.23 bati yağlar karıştırılmış olan yemeklik zeytin yağlarının etiketine •halis 
Keman konseri: Lika Amar Piya- zeytinyağı•; sair yağlarla karıştırılmış olan yemeklik zeytinyağlarının 
noda Sabo, 22.55 Son haberleri ve etiketine •karışık zeytinyağı• kelimeleri yazılır. 
ertesi günün programı, 23 Saat a- Yemeklik karışık zeytinyağı satışı menedilmiş olan mahallerde ye-

yarı, İstikli'ıl marşı, Son. meklik zeytin yağlarının etiketleri üzerine •zeytinyağı• yazılmakla ik-

•Burada pazarlıksız satış yapılır.• 
Madde 10 - Bu kararnamenin birinci maddesinde sayılmamış olan 

ticaret şubelerinden, kendi rizasile pazarlıksız satış yapmağı kabul eden 
dükkan ve mağazalar, 9 uncu maddede yazılı şekilde bir levha asmak 
suretile 3489 numaralı kanun ile işbu kararname hükümlerine tabi olur
lar. 

Madde 11 - Belediye idareleri 3489 numaralı kanuna göre mah
kılm tacirlerin sicilini tutacaktır. Bu maksatla, hakkında zabıt varaka
sı tutulmuş olan her tacire bir fiş tahsis edilerek bu fişe tacirin hüvi
yetine, ticari ikametgahına ve nev'i ticaretine müteallik malı'.lrnattan 

başka zabıt varakasının tarih ve numarası, zabıt varakasının tutulma
sını icab ettirmiş olan suç, tertib olunan cezanın nev'i, cezanın katiyet 
kesbettiği tarih ve lüzumlu görülecek sair malı'.lrnat dercedilir. 

Madde 12 - Aliikadar Belediyelerce, 3489 numaralı kanun hüküm
lerine tevfikan yapılacak takibata mahsus olmak üzere maksada uygun 
şekilde tcrtib edilmiş hususi zabıt varakaları kullanılır. 

Madde 13 - İktisad Vekaleti, lüzum gördüğü takdirde, muayyen 
mallar etiketlerinin şekil, eb'ad ve konulma suretini tayin eder. 

Madde 14 - Bu kararname alakad~r belediyelerce mahalli gazete
lerle neşredilecektir. 


