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sıyası ufukta sg/cih emareleri· beliriyor 
Çünkü, Londra'nın yeni tesbit ettiği formülün Almanya ve 

Çekoslovakya tarafından kabul edileceği sanılıyor 

Maamafih 

~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Ancak bütün devletlerin şi4detli askeri tedbirler almaları gerginliği 
vahimleştiriyor ve her an bir hadise çıkmasına imkan hazırlıyor 

= 

Berlin, 28 A .A. - Londradan gelen bir haberde bugün saat 14 de kadar Prag Alman muhtırasını 
saatte Almanya'da umumi seferberllk ilin edileceği bildirilmektedir. 

t:<abul etmediği takdirde aynı 

iyi haber alan Alman mahfelleri bu haberin doğru olmadığın~ beyan etmektedirler. 

Londra,28A.A. - Bugünkü gün endite ile beklenmektedir. Çünkü bugün kat'i ve ciddi bir mahiyeti haiz telakki .edllmektedlr. Dün 
gece Hitler nezdinde yeni bir tetebbüs yapılmıttır. Netice azami merak ve endişe ile bekleniyor. Bahriye nezareti lngiliz filosunun 

seferberliğini ilin etti. ' · -

L ondra 28 (Hususi) - Çek meselesinin halli için mevcud sayılı günler bitmek üzeredir. Maamafih siyasi ufukta salAlı emareleri bellrmeğe başlamıştır. 

İngiltere Fransa ile beraber müessir teşebbüsJerine devam etmektedir. Bitleri temin etmek ve muhakkak bir felaketin önüne geçmek için İngiltere ile Fransanın Siidet mıntakalarımn Almanyaya llhu edllıneabıl garanti etmelte 
verdikleri anlaşılmaktadır. 

karar 

Bu şeklin Almanya tarafından da kabul olunacağı kuvvetle tahmin edilmektedir. Bu takdirde bir birinciteşrinde Alman ordusu Aş mntakasına bir sembolik giriş yapacak, Çekler de Südet mıntakalarını talıllye edeceklerdir. 
Çemberlayn ile Bitler arasında yapılan Bntesgaden kararlarına göre Fransa, İngiltere biraz daha geniş davranacak fakat Almanya da Gadesberg'dekl taleblerinden bir kısmından vu geçecektir. Bu takdirde Slidetler mıntakulDID bir 

derhal Alınanyaya ilhak edilecek diğer kısmı için plebisit yapılacak Leh ve Macarların t alebleri plebisitten sonra yeni Çek devletinin hududları tahdld edilirken tedklk olunacak ve bir karara bağlanacaktır. 

---·--- ··=ı·ı Yaralılardan 
· ikisi öldü 

Çe mberlayn Gode8berg'den hareket ed derken 

üyük devletler sulhu kurtarmak 
kozlarını oynuyorlar • • 

ıçın son 

Diğer dG>kuz kişinin 
de hayatlarından 

ümid kesildi 
Pr· ' 0 rbeyinde dün vukua gelen 

in •· ı "lisesinde yaralanan 27 
kı\ .si bu sabah ölmüş, di-
ğer doKuz yaralının da hayatlarm
d an ümid kesilmiştir. 

Ulu Şef'in 
Teşekkürleri 
Başvekilimiz de teşek

kür ediy ar 
İstanbul 27 (A.A.) - Riya • 

seticuınhur Umumi Katibliğin 

den: 
Dil bayramı münasebetile 

yurdun her tarafından gelen ve 
vatandaşların yüksek duygula
ruıı bildiren telgraflardan Ata 
'1>c\'8mı 6 ıncı sahifemizde) 

4.merik a tavassut rolü oynamak istiyor. Hitler'e yeni bir : ________ _ 
m esaj gönderdi ·· Londra'da Parlamento toplanıyor J 

L ondra 28 (Hususi) - Par • nılmaktadır. Alakadar mehafilde teraşşuh e- ' 
lilı:ıenro bugün fevkalade Buraya gelen haberlere göre den haberlere göre Hitlerin ceva-

. bir toplantıya çağırılınıştır. Fransa hükumeti F'ransız parla- bı mutedil olup İngiliz devlet a-
lı;tima saat 16 da yapılacak ve mentosunu toplamıya lüzum gör- damları üzerinde iyi bir tesir bı- · 
ç:"mberlayn Berhtesgaden ve Go- memiştir. Kabine dün akşam yine rakmıştır. 
dr,~~erg mülaWtldı, Hitlerin son mühim bir toplantı yapmıştır. Bu BERLİNDEKİ TELAKKİ 
l"ı &; • .. .. ç 
ııtku -ve ni)ııl:)1't llugünkü vazi· toplantıda emberlayn'in bir me· B erlin 28 (Hususi) - Çem • 1 
• haıı:rdida"~~\l~ara izahat sajını Hitlerin verdiği cevab hak- berlayn'in son nutku bura- , 

'<c .. t'fh. ~el'€ ve ıı,berallerin de kında Çemberlayn'in verdiği iza· da büyük bir dikkat ve aJı\.. 
1ii.kumet~n,üuhP.~t .,ieceği sa- hat dinlenmiştir. \Devam• G mcı sahifede} 

'!'"i:ı~./ 

Cibalide 
Bir yangın 
Az kalsın büyük bir 

felaket halini 
alacak ı 

(Yazısı altıncı sahifemizde) 

Südet !er lehine nilma~ yapan Alman kızlan 

Şehirler boşaltılıyor 
-

Macarlar ne vakit harbe girecelt? 
Çekler, lngi liz ve Fransız tekliflerini redd.ederler ve Alman işga
line mukavemet etmeğe kalkışırlarsa harb o zaman patlıvacaktır 

Londra, 28 (Hususi) - İngiltere 
ile Fransa Beneşi Almanyanın ta
leblerini is'afa ikna edemedikleri 
takdirde 1 teşrinievvelde Südet ha· 
valisi Alman ordusu tarafından iş
gal edilecektir. Çek ordusu muka
vemet ettiği takdirde harb patlı • 
yacaktır. 

MACARİSTAN NE YAPACAK? 
Budapeşte, 28 (A.A.) - Macaris

tanda milli müdafaa sahasında bu
gün yeni bir hadise cereyan etti
ğine dair bir ecnebi menbaındl!'D 

verilen haber sureti umumlyede 
iyi haber alan mahfell~r tarafın · 

dan katiyetle tekzib edilmektedir. 

Ayni mahfeller Çekoslovakyada 
harb çıktığı takdirde şimdiki hal

de Macaristanın bitaraf kalacağı· 
ill zannetmektedirler. Bununla be· 
r aber bu mahfeller harb umumi • 

leştiği takdirde Macaristanın itti

haz edeceği hattı hareket hakkın· 

da hiç bir şey söy !emek isteme • 
mişlerdir. 

HALK İÇERLERE ALINIYOR 
Londra, 28 (Hustısl) - Buraya 

gelen haberlere göre, Fransa Al
man hududundaki ahaliyi iç tara
fa nakletmeğe karar vermiş, bu iş.e 
başlaınışt:.r. 

Belçikayı takiben Hollanda da 
seferberlik yapmıştır. 
İngiltere hükümeti de Londrada 

bazı ihtiyati tedbirler ;Jnnya, mek· 
teblileri içeriye nakletmeğe karar 
vermiştir. 

(Devamı 6 ınct sahüede) 
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Köyde meydan muharebesi 1 Harb 

2 köyün halkı siİi.h Sikortal~rı 
ve sopalarla bir- Meselesı 

Alakadarlar lkısad birine girdi ! vekaletine müraca-
at ediyorlar 

Bir mer'a güzünden çıkan bu 
kav ğada 15 kişi gara/andı 8 ağır 
gar alı hastahane ge kaldırıldı 

Bir tarla yüzünden Balıkesirde 
fecı bir hıidise olmuş ve neticede 
cl5• kişi yaralanmıştır: 

İsadere köyü halkı; 2 sene evvel 
köylerine aid• mer'adan varidatı 

köy sandığına aid olmak üzere bir 
köy tarlası yapm~lar ve o zaman
danberi ekip biçmeğe başlamış • 
!ardır. 

Fakat civardaki Meinnetler kö
yünden :aıiustafa ile kardeşi Him
met; bu yerin kendilerine aid ol
duğunu iddia ederek birkaç defa 
münazaa çıkarmışlardır. 

Nihayet evvelki gün İsadere 

köyü halkı her zamanki gibi hep 

birlikte tarlayı ekmek üzere git-

Yeni 
Vapurlarımız 

1 
tikleri mer'ada Meinnetler köyün
den ellerinde siliıh ve sopalarla 
bulunan kimselerle karşılaşmış
lardır. 

Bu vaziyet karşısında 2 köyün 

köylüleri birbirine girmiş ve kav· 

ga sanımda 15 e yakın köylü yara
lanmıştır. 

Ağır yaralılardan İsadere hal
kından Ali, Mustafa ve Süleyman 

la, Meinnetler köyünden Palaça

vuş, Himmet, Osman, Mehmed ve 

Bekir hastaneye kaldırılmışlar -

dır. Kavga güçlükle bastırılmıştır. 

Hadise hakkındaki tahkikat de-
rinleştirilecektir. 

Çocuk Esirgeme 
Kongresi 

İhracat mahsullerimizin harb si
gortası ücretlerinin Avrupalı si -
gorta şirketlerinin merkezlerinden 
aldıkları emir üzerine arttırıldığı 
yazılmıştL 

Bu hususta İstanbul ihracatçıları 
da harekete geçmişler ve keyfiyeti 
İktısad Vekfıletine bildirmeği ka
rarlaştırmışlardır. 

Diğer taraftan bu işle aliikadar 
kurum da vaziyeti İktısad Vekale
tine bildirmiştir. 

Bey0ğhı Halkevi 
dershaneleri 

Beyoğlu Halkevinden: 
1 - Evimizin halk dershaneleri 

ve kursları şubesine kayid mua
melesi başlamıştır. 30/9/938 tari
hine kadar devam edecektir. 

2 - {Pazar haric) hergün saat 
18,30 dan 20 .ye kadar, cumartesi 
günleri 14 ten 18 e kadar kayid 
yapılmaktadır. 

3 - Yeni kaydolunacaklar nü
fus cüzdanı ve iki vesika fotogra
ile, eski müdavimler Evimizden 
evvelce almış oldukları hüviyet 
varakalarile müracaat etmeleri 
J.azundır. 

4 - Şimdilik türkçe, ingilizce, 

KITABLAR ArfAPIND~ 

Aygır Fatma 
Türk kitabçılığının iyi tanıdığı 

şöhretlerden biri muhakkak ki 

hepimizin tanıdığı Osman Cemal 
Kaygılıdır. 

ZO seneye varan yazı hayatında, 

her sene yazı alemimize hiç ol • 

mazsa bir eser hediye etmeden 

zaman geçirmiyen bu mizah üs • 

tadı bu seneki eserini Aygır Fatma 

isimi ile Türk edebiyatına yepye
ni bir orijin halinde sundu. 

Hayattan alınmış bir vak'anın 

en orijinal ifadesini teşkil eden 

Aygır Fatma, Osman Cemalin mi
zah çerçevesi içinde lirik mevzu
ları kolayca hazmedilir bir tar•
da vermek kudretinin en bariz 
misalidir. Muharrir, bu eserile 

Türk romancılığında yeni bir 
hamleyi başarmış sayılabilir. 

Bayrondan sonra yepyeni bir 

istikamet alan İngiliz edebiyatı 

nasıl tekiınül safhalarını yine bu 

üstadın elinde geçirdiyse, Hayat 

mı bu, romanının muharriri de 
içinde bocaladığımız içtimai faci

alardan birini ayni tarzda teşrih 

eden ve .. Türk edebiyatına göze, 

kulağa ve dimağa hoş gelen bir 

üslôb nümunesi veriyor ki, bu 

nümune yine romancılığımızda 

bize kuvvetli bir istikbal ve ör
neksiz bir istidad halinde bOO • 
ren kendi ellerile geliştirilecek 

en kuvvetli kuvvetli eserlerin biri 

şeklinde meydana çıkmış bulu -

nuyor. Gençliğin tutacağı üslll.b 

örenkleri arasında Hayat mı bu, 

B • / almanca, fransızca literatür ve 
Bir tanesi gelmek e gne/mı/e diksiyon, dikiş, şapka ve çiçek - en kuvvetli eserlerin biri birincisi 

üzere diğeri det dün çilik dersleri verilmektedir. görüşü sayılan tek eserdir. 

hareket etti Mahiyet altgorl~============= 
Denizbank tarafından Alman - Birde sergi açılacak Burdur da mekteplere 

yaya ısmarlanan vapurlardan Ma- G 
1 

k b d B 
1 

dd 
. e ece ay aşın a e gra a 

rakoz vapuru lımanımıza gelmek . dınd ıl k 1 Ç k h •• d • ı • ·· · S Bo" sergı a a aç aca o an • acu 
uzeredır. Vapur, epte sazın • Es" k . . d mlek ucum e ) ıyor 
d . 1 b ··nı d li ır eme sergısı• n e me e-

an geçmış o up ugu er e • t" . . b' t h · ı 
1 '~'- ıınıze genış ır yer a sıs o un • 

marumıza ge ecea.ı.u. tu 
M k S .. T ak muş r. 

ara as vapuru us ve r ç uk E . K b 
vapurlarının eşi olup Marmara °?. ~ırgeme urumu ura-
h tt tahs . edil k b t ya gonderilecek eşyayı hazırla -a ına ıs ece , u sure - ., 
1 Alm 1 k .. ilk" maga başlamıştır. 
e anyaya ısmar anan uç D"" t aft k'" ukl ·ı . . . . ıger ar an oy çoc arı e 
tıpteki vapurlar serısı tamamlan-

1 
. . k al t• t" 

1 kt anne erının orunm arı, ye ış ı-
mış o aca ır. ilm yüks" lın le · · · ni y· Alın r e ve e e rı ıçın ay 

ıne anyaya ısmarlanmış o- d ıl ak 1 {Bal.kan 
lan Suvat vapuru da dün limaru- zaman a yap ac. o an . 

1 k ·· K" ft h Antant devletıerı çocuk esırgeme 
mıza ge me uzere ıye en a • . . 

k t t . t" kongresı) ne Avrupa ve Amerika 
re e c mış ır. d 1 ti · d · t• ak k 

Y · 1 Et k d ev e erı e ~ ır e arar ver-em ge en rus vapuru a . 
1 

d. 
d .. ·11c d f 1 k M . h mış er ır. 

un ı e a o ara ersıne a- B ti b k b imi 

rck~t . etmiştir. le! ~:::nı~e~e ~::~a7ı~.e -
tıı-

Posta idaresine yeni Berberler içtimaı 
Memu 1 1 geri kaldı 

, 1,J ar a ınıyor Evvelce ilan edildJği veçhile, 
Orta tahsil görmüş gençler ara- dün berberler cemiyeti bir heyeti 

sından posta ve telgraf, telefon umumiye toplantısı yapacaktı. 
umum mildürlüğüne alınacak ye- Dün bir kısım alakadarlarla bu 

Belediye seçimi hazırhkları bitti, nam· 
zedler bugUnlerde ilan ediliyor 

Maarif Müdürü KAşifin riyasetinde toplanan Burdur vilAyeti 
ilk tedrisat muallimleri 

ni memur !arı seçmek için İstan - toplantıda bulunmak üzere cemi
bul posta ve telgraf telefon mü- yetler umumi merkezindeki top
dürlüğünde yapılacak imtihana Jantı salonuna gelmişlerdir; fakat 
girmek üzere müteaddid müra • kanuni şekline uygun olarak ek
caatlar yapılmaktadır. Bunların seriyet temin edilemdiğinden top-
sayısı da 50 yi geçmi§tir. Jantı 4 teşrinievvel salı gününe Bordur 25 (Hususi muhabiri - Mekteblerde 22 eyh'.ılde kayıdla-
İmtihan önümüzdeki ayın 10 un- bırakılmıştır. mizden- Önümüzdeki ders yılı- ra başlanmıştır. Bu sene mekteb-

cu günü icra edilecektir. Ayni na hazırlanma.it için ilkokul öğ - !ere şimdiye kadar misli görülme-
gün başlıca posta ve telgraf, te • * İstanbulda borsanın tekrar retmenlerinin bir haftadanberi miş bir hücum vardır. Derslere 
lefon baş mu··du··rıu··klerın· de de un· • yapmakta oldukları toplantılar teşrinievvel başında başlanacak-kurulması için bazı teşebbüsler 
tihanlar yapılacak bu suretle pos- yapılmaktadır. sona ermiştir. tır. 
ta ve telgraf, telefon umum mü- j!!!! ........ !!!!!!..,,,...,!!!!!!..,,,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!""""""''"I Muallimler vazifeleri başına Diğer taraftan belediye seçimi 
dürlüğü teşkilatını yeni memur- resinin hitamından sonra eski me- dönmüşlerdir. hazırlıkları bitmiş, yeni namzet-
lar!a takviye olunacaktır. murlar arasında esaslı bir tas • Toplantıda vilayet maarifi için !er tesbit edilmiştir. Namzetler 

lktısadi meseleler 

Yine çorap rdi 
Gözlerin yerguoluğ01 MAmtlUD -yESAll 

-:---:--~ Çorapçılar şikayetlere 
karş' tedbir alıyorlar 

Pazar günleri gezen halka, . 
katle bakmanızı tavsiye ederınl· 
Pazar günleri gezen halka, diY0~ 
sam; birbirimize bakalım, deıııe 
istiyorum. 

Yerli çorapların çürük olduğu
nu iddia etmenin bir müddetten
beri adeta dedikodu halini aldığı 
malômdur. Hatta gazetemizde bu 
meseleye dair bir hayli yazı çık
tı. 

Şu son zamanlarda çorab sa
nayii erbabı çorabların çürüklü
ğüne dair ileri sürülen iddialara 
karşı kendilerini her ne k!'dar mü 
dafaa ettiler _ise de ortada bir •ÇÜ· 

rüklük> meselesi mevzuu bahsol
duğu için bu mesele ile eh~mmi
yetle alakadar olmuşlar ve icab e
den teşebbüslerde bulunmuşlardJı. 

Bu teşebbüsler çorab sanayiine 
daha teknik, daha esaslı bir isti
kamet vermek gayesini istihdaf 
etmektedir. 

Çorab sanayii erbabı, milli sa
nayi birliğinde müteaddid defa -
!ar toplanarak bu mesele etrafın
da uzun uzun görüşmeler ve bir 
takım karar verınışlerdi. Bu ka-

lsfanbul ve 
Türkigenin 
Propagandası 

rar meyanında mütehassıs ge • 
tirtmek ve kooperatif kurmak ta
savvuru da vardL Şimdiye kadar 
bu hususta icab eden tctk.ikler bir 
hayli ilerlemiş olup kooperatif 
kurmak tasavvuru yakında ta • 
hakkuk etmek üzeredir. 

Dün öğleden son~a, milli sana
yi birliğinde yine bir toplantı ya
pılmıştır. Bu toplantıda çorab sa
nayiinin daha fenni bir şekilde in
kişaf etmesi hususunda alınacak 
tedbirler üzerinde görüşülmekle 
beraber, başlıca, kurulacak olan 
kooperatıfin nizamnamesi esas -
!arı üzerinde konuşulmuştur. 

Bu i§in bir an evvel neticelen
mesi için gerek birlik, get"ek sana
yiciler büyük bir faaliyet göster
mektedir. Bu maksadla yarın, yi
ne sanayi birliğinde tekrar top
lanılacak ve kooperatif nizamna
mesi esaslarınn bir an evvel tes
biti için çalışılacaktır. 

Boyalı 
Sirke 
Yapmış 

Pazar günleri, biz, öbür günltl 
gibi yürümüyoruz. Çalışılan güo• 
!erde, insanlar, daha canlı ve kıf• 
rak oluyorlar. İş saatini gcçirJll"" 
mek, geç kalmamak için, herkesi• 
bir telaş vardır. En yorgun, ııı• • 
calsiz insanların bile hareketle • 
rinde bir hamle görünür. 

Pazar günleri, bu kıvrak, canlı 
insanlar, kendilerini bırakıveri · 
yorlar. Evet, herkesin adıııılarJll9 

bir gevşeklik, tavırlarına bir tcııı· 
bellik geliyor, Bakışlar, hareket• 
Ier de öyle. 

Bu, kendini bırakış, neden? fe· 
ni, temiz, ütülü esvablar giycP 
insanlardaki bu bayram sonu yor 
gunluğu neden? 

Günlerce karanlık mağazalar • 
da, bürolarda, giineşli havalnrd• 
bile güneş yüzüne hasret kalor•Jı; 
içleri kararan insanlar, güneşe. 
aydınlığa çıkınca şaşırıyorlar. 

Bu kendini bırakış, vücud yor· 
gunluğundan ziyade gözlerin yol 
gunluğudur. Açık hava, bol aY • 
dınhk, bir hafta ışıktan uzak yit" 
şıyan insanların gözlerini kaıııllf 
tırıyor. 

Turing ve otomobil Suçlu 
klübü istanbula aid 

boyah değil, 
diyor 

Pazar günleri, gökyüzüne "" 
dört yanına şaşkın şaşkın bak•ll> 
atacağı adımları şaşıran insanlııt• 

acaba, hakikaten dinleniyor "' 
eğleniyorlar mı? 

5 albüm hazırladı 
İstanbul Türing ve otomobil 

kulübüne; Avrupa ve Amerikanın 

müteaddid şehirlerinden son za
manlarda birçok müracaatlar ya

pılarak şehrimizin manzaralarıru 

ve memleketimizin tarihi tabii gü
zelliklerini gösteren fotograflar 
istenmektedir. 

Bu kabil müracaatları karşıla
bilmek ve haricde memleketimiz 
hakkında canlı bir propaganda ol
mak üzere müteaddid fotogra{ al
bümleri yapmağa karar vermiş 
ve hemen tatbikata geçmiştir. 

Bunun üzerine kısa bir zaman
da Sultanahmed, Ayasofya, Süley
maniye gibi camilerle Topkapı sa
rayının ve müzesinin komple b ir 
fotograf kolleksiyonu vücude ge
tirilmiştir. 

Turing kulüb fotografçıların di
ğer büyük şehirlerimizde de foto

graflar çekeceklerdir. Bu albüm -

ler bütün dünya Turing kulüble
rine ve şehirlerine gönderilecek -
tir. 

Anafor içki içmek 
istemiş 

Küçükpazarlı Çamur Ahmed ve 
Mustafa isminde iki kafadar Be
yoğlunda Işık gazinosunda ana
fora içki vermek istemiyen gazino 

sahibi Hakkı ile kendilerini kara
kola götürmek istiyen memurları 
tahkir etmişlerdir. 

Üçüncü asliye ceza mahkeme
sinde Çamur Ahmed 32 gün hapse 
Mustafa da üç gün hapse mab -

Dimitri Pandeli isminde biri 
Balıkpazarında dükkanında bo

yalı sirke yaparken tutularak ad
liyeye verilmiş ve dün birinci sulh 

cezada muhakemesine başlanmış
tır. 

Dimitri mahkemede kendisini 
şöyle müdafaa etmiştir: 

Bu sirke Bozcaada üzümünden 
yapılmıştır. Oranın üzümleri be
yazdır. Tabii yapılan sirke de be-

Gözleri ışığa alışmadan, aydıP· 
lığa kanmadan, güneş batıyor "" 
ortalık kararıyor. Ve ğözler, yiP6 

alıştığı karanlığa dalıyor. 

Şunu anlıyorum ki bizi yaşa • 
tan, çalışmanın, didinmenin ışığ• 
Her gün gökyüzüne baksak, bol 

güneş altında, bol aydınlık içi1Jd1 

yaşasak, hayatiyetimizi kaybede
ceğiz, pelteleşeceğiz. 

_':_arsın~. ı:özl~rimiz yor~ 

yaz olur. Halbuki halk beyaz sir- l:,~ .... ----------
keyi kuvvetsizdir, diye almadık- Birimizin derdi 
!arı ±çin biz de sirkelere biraz bo- H . . d d • 
ya, biraz da esasns karıştırırız. 1 epi mızın er 1 
Bunda birşey yok, zararı ise hiç. Yine ışık derdi 

Muhakeme belediye doktorunun 
Beşiktaşta oturan bir okO' 

ve zaptı yapan memurların celbi yucumuzdan bir mektub aldık· 
için başka bir güne bırakılmıştır. 

1 

~KÜÇÜK HABER~ 
* İstanbul halk sandığı eski 

sanayi ve maaden bankasının bi
nasında kurulacaktır. 

* Bulgaristan, Balkanlararası 
ve müsabakası tertib etmiştir. Bu 
müsabakaya memleketimiz avcı 
!arı da davet edilmişlerdir. 

* Toprak mahsulleri ofisi mec
lisi idare reisliğine eski İstanbul 
valisi Raşid, azalıklara Mahmud 
Ceıaı, İlhami ve Mecid tayin edil
mişlerdir. 

* İnhisarlar Vekili şehrim lZe 
gelmiş, inhisarlar idaresinin An -
karaya neklini tedkike başla~
tır. 

Nişantaşında yeni bir kız ens
titüsü yapılması kararlaştırı!ınış

Okuyucumuz mektubunda ev· 
nin bulunduğu sokağın ışksıı· 
lığından şikayet ederek ezcürı'l' 
le derdini şu suretle anlatınak· 
tadır: 

•Beşiktaş kazasının yenı ına· 
hallesinin büyük bir kısmı ışıl<· 
sızlık yüzünden tamamilc l<3• 

ranlık içerisindedir Bi!has53 

bu mahallenin Ihlamura ,-e 
bostanlara olan kısmında 400 
metroluk bir yol vardır. Bu yo
lun alt kısmı baştan nihayete 
kadar uçurumdur. Esasen daf 

·ıe olan bu yol geceleyin tamafl11 

or· karanlıktır. Kapalı ve yağın 

lu havalarda bu yoldan geÇınel< 
çok müşküldür. Ayni zaınaııd3 

bu yol semtin en işlek geÇid 
mahallelerinden biridir. 

Bu memurların namzediik dev- fiye yapılacağı söylenmektedir. çok mühim kararlar verilmiştir. bugünlerde ilan olunacaktır. 
~ .......... !!!!!!<!!!!!' .......... ~...;_~~~~--1!1!!---l!!ll!!!!!!!Bl!m ______ -.!!!!!!!!!!ll!!!l!!lm------~!!!!!!!!!!l!!l!!!!!!!!!~!!!!!!!!n---ı"'""!!!!!!!!!!!!~~= -

/ Sultan Aziz; Parıste kaldığı 

kı'.ım edilmişlerdir. t.r. 
Sayın belediyemizin hiınıne· 

tile bostanüstü sokağının dil< 

uçurumlu köşesine koııacak bir 

elektrik ışığı bu derdimizi lB' 

mamen halletmiş cı.lacaktır.~ 

SON TELGRAP"m Yuuıı M. Sami KARA YEL 
Tarihl tefr!Jwa No. 103 

Sıra Sultan Azize gelince, etraftan 
müsaade filan istemeğe lüzum gör· 

m~den aletin başına yürüdü 
- Bu aleti kaç dereceye bükü

yorsunuz? 
- Daire müdıirü. İmparator ta

rafından imtihana çekildiğini an
lattı . Mahcub hir vaziyette cevab 
verdı: 

- Yetmiş beş derece kadar ... 
- Bük de görelim? .. 

Müdür; müsaade taleb etti. Ce

ketini çıkardı. Kollarını, iri ve a
delPli bazularının üzerine sıvadı. 

Aletin karşısına sanki; bir pehli
vanla güreş tutacakmı~ gibi bir 
tavırla geçti. Kola yapıştı. Zorla

dı. Güç bela, kıvrana, kıvrana, e
ğile, büküle yetmiş beş dereceye 
getirdi. 

Sıra; Türklere gelmişti. Sultan 
Aziz; Halil Paşaya seslendi: 

- Halil; haydi bakalım!. 

Olduğu gibi fütursuzca aletin 
karşısına dikildi. Ne ceketini cı -

karmıştL Ve ne de kolunu sıva
mıştı. Aletin koluna, sapan de -
mirine yapışır gibi yapıştı ve bük 
tü. 

Tam yüz dereceye ve sonuna 
kadar büktü. Herkes hayretler i
çinde kalmıştı. 

Sultan Azizin yüzü güldü. Halil 
Paşa; bu işi kıvırdıktan sonra 
şamdancıbaşı haydi, haydi kıvı

racaktı. 

Hele, kendisi her ıki pehlivanın 
fevkinde olduğu cihetle belki de 
onların büktüğünü kendisi kıra
caktı. Ve zaten; böyle yapmağa 
da azmetmişti. 

İmparator ve İmparatoriçe, Ha
lil Paşanın kolayca kolu bükmesi 
üzerine daire müdürüne bakmış
lardı. 

Sultan Aziz; şamdancı başıya 

emir verdi: 

- İbo; haydi bakalım sen de 
bir yokla şu zırıltıyı ... 

İbo; Halil Paşa gibi ceket fi -

lan çıkarmadan aletin önüne var
dı. 

Bir pehlivan ensesinP el ense 
çeker gibi aletin koluM yapıştı, 
ve büktü. 

Tam yüz derece bükmüştü. La
mı, cimi yoktu. 

Sultan Aziz; mağrurane daire 
müdürünün yüzüne bakarak: 

- Gördünüz mü Mösyö ... 
Dedi. Zavallı adam, ezilip bil -

zülmüştü. Ceketinin kollarına sığ
mıyan iri \'e adaleli bazuları bir 
anda küçülmüştü. 

Sıra; Sultan Azize gelmişti. Et
rafından müsaade fi11i.n istemiye 
lüzum görmeden aletin başına yü
rüdü. 

Padişahın, heyecan ve asabiyet 
içinde olduğu yüzünden belliydi. 

Yüzü gerilmiş, çenesini çevreli -

yen siyah sakalının topları dim
dik olmuştu. 

Aletin koluna yapıştı. Bir an 

için derin bır nefes aldıktan son-

ra; olanca kuvvetile kolu büktü. 
Yüz dereceye dayanan yelku

van daha fazla zora dayanamıya
rak yerinden fırladı ve aletin ya
yı kırılıp boşaldı. 

İmparatoriçe Öjeni bu fevkala
de vak'a karşısında el çırparak 
padişahı alkışlamağa başladı. Bü
tün herkes alkışlıyordu. 

Daire müdürü şaşkın bir hale 
gelmişti. Hayatında bu derece 
zorlu insanlar görmemişti. Türk
lerin padişahı ve alelttayin yanın
da gezdirdiği adamlar böyle olur
sa kimbilir, Türkiyede nice eli tu
tulmaz pehlivanlar vardı. 

İmparatoriçe Öjeni, Sultan A
zizin bu harikulade muvaffakiye
tine içten gelen bir alaka göster
mişti. 

Demek, Türk padişahı çok baba

yiğit bir sportmendi. Tevekkeli 

değil, kelli, !elli iri yarı insanlar
dı. Yedikleri yemeklerden belliy
di. 

müddetçe; daima, İmparator ö
jeni'nin iltifatına mazhar oldu. 

Öjeni, hemen hemen her gün 
Sultan Azizle beraber bulunurdu. 

Bir gün Öjeni ile Bolonya or • 
manında geziyorlardı. Fuad Paşa _ 
da yanlarında idi. iTi 

Ormanın bir tarafında poligon il 
vardı. Sultan Aziz; poligonu gö
rünce Öjeniden rica etti: 

- Haşmetmeab, lütfederse po
ligona inelim. 
Padişah iyi bir nişancı, ayni za

manda iyi bir binici idi. 

Atlı cirid oynamakta mahir idi. 
Efendiliği zamanında Büyükdere
çayırına maiyetile gider, atlı ci

rid oynardı. Tabancasile otuz met 
reden kalın bir ağaç gövdesine a
teş ederek ismini {Aziz) diye ya
zardı. 

Padişahın maksadı Öjeniye a
tıcılık meharetini göstermekti. 

(Devamı var) 

Okuyucumuzun bu çok y'l' 
rinde olan dileğini alfıkadar • 

!arın dikkat nazarına arzedt" 
riz. 

ı~ 7 ı ".;rf 1 ... ~~ .{J ııl 
Şaban E>lıll 
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Memleket meseleleri 

üt, bira, ekmek 
meseleleri 

Ziraat kurumu umum 
müdürü Bay Şefik'in 

dikkate değer beyanatı 
lturum, yeni mesai programı hazırhyor 

B irkaç gundenberi şehrimız· 
de bulunmakta olan Ziraat 
Kurumu Umum Müdürü 

nay Şefik; Kurumun Galatadaki 
lstanbul şubesi merkezinde meş
guJ olmaktadır. Mumaileyh bir 
haftaya kadar Ankaraya döne -
tektir. 

Bay Şefik; bu meyanda Kuru
mun yeni faaliyet programının 

hazırlanması ve İstanbulun süt 
lfinin halli işlerile de geceli gün
düzlü uğraşmaktadır . 

Dün bir muharrimiz Bay Şe -
likJe görüşmüş ve mumaileyh; 
muhtelif meseleler hakkında mu
lıarririmize şu beyanatta bulun
muştur: 

- İstanbul halkına temiz, pas
törize süt içirmek eski gayemiz, 
idealimizdir. Halkın ve yavrula
rımızın sıhhati ile alakadar ola • 
tak bu gayenin tahakkuku için e
tiidlerimize devam ediyoruz. 

Henüz tetkikatımız ikmal edil
tııiş değildir. Etüdlerimiz biter 
bitmez derhal faaliyete geçilecek 
\le İstanbul temiz süte kavuşa -
taktır. 

Bu meselenın hallinde belediye 
i e teşriki mesai ederek müşte • 
teken hareket edeceğiz vı> •süt 
likim fabrikaları • kuracağız. 

İstanbul gibi vasi bir şehrin süt 
l ıtiyacını bir fabrikadan temin ve 
idare etmek müşkül olacağı için 
bu fabrikaların biri •&Da• diğeri 
•tali> derecede olacaktır. 
İstanbulda ekmek fabrikaları 

tesis olunması hakkında Kurumu
ltıuzun faaliyete geçtiği şayi ol -
ınuşsa da bu doğru değildir. Bu 
iŞie meşgul değiliz. 

KURUMUN FAALİYETİ 
Ziraat Kurumu faaliyetinin bi

risini ve başlıcasını da •devlet 
çifillkleri• nin idaresi teşkil et 
llıekte<lir. Ziraat Vekfileti Türkı
Yeyi 10 bölgeye ayırmıştır. Her 
bölgede Kurum tarafından çift· 
likıer tesis olunacak ve işletile -
\itecektir. Bu çi1tlikler; şimdiye 
tadar 4 ınıntakada kurulmuştur. 

l inci mıntaka olan •Trakya• ve 
Marmara• havzasında 2 çi1tliği

ltıiz vardır. Dördüncü mıntakayı 
teşkil eden Ankara (yayla) rnın
takasında 3 çiftliğimiz mevcut -
tur. Bunlardan başka 5 inci böl
tıed.e 4 çifük, diğer bölgede de 
ayrıca •4• çi1tliğimiz vardır. Bun 
lar köy !üye en büyük bir nümu
ııe olduğu gibi tamamen ticari 
llıahiyeti haizdir. 

Bu çiftliklerde büyük mikyasta 
•hayvancilık> ve o mıntakada ye
tişen mahsuller üzerinde geniş öl
çüde ziraat yapılacaktır. 

BİRA İŞİ 
ı<:urumumuzun uğraştığı işler-

Kurumun umum müdürü 

den birisi de Türkiyenin bira ih
tiyacının teminidir. 

Ankara hıra fabrikamız bütün 
memleketin ve şimdiki istihliıkin 
2 mislini karşılıyacak bir vazi • 
yete getirilmiştir. 

İstanbulda ve dığer şehirleri • 
mizde bira ;;atışları ve istihlaki 
artmaktadır. 

Bu tezayüd •Bomonti> şirketi 

zamanındaki istihlake nazaran, 
hiılen yüzde 20 ye balığ olmuş -
tur. Ve satış bundan böyle de ar
tacaktır 

Bira satışlarında tatbik ettigı

miz •tek fiat sistemi• çok müsbet 
neticeler vermiştir Ve bugün A
nadolunun en ücra, en uzak mın
takasında dahi bir şişe Ankara 
birası 30 kuruşa satılmaktadır . 

Size hır misal olarak şunu söy
lıyebilir im ki Ziraat Kurumumuz 
bira işini, eline almadan evvel me 
sela Vanda 1 şişe bıra 95 kuruşa 
satılmakta idi. 

Bugün nakil şeraıtı değişmemış 
olmakla beraber İstanbulda oldu
ğu gibi •Van• da da l şişe Ankara 
birası 30 kuruştur. 

Ankara bira fabrikası stokunun 
tükenmekte olduğu hakkında şa
yialar kat'iyyen yalandır. Yuka -
rda da söylediğim gibi fabrika -
mız, şimdiki istihlakin 2 mislini 
karşılıyacak bir vaziyette bulun
maktadır. Binaenaleyh ·Aydın• 

da yeni bir bira fabrikası kurul -
ması hakkındaki şayialar da a
sılsızdır . 

Bizim gayelerimizden biri de 
bira arpası yine memleketimizde 
eski ehemmiyet ve ihracattaki 
mevkiini temin etmektir. 

Türkiye; en iyi ve en büyük bi
ra arpası istihsal eden bir mem le
kettir Eskiden mühim miktarda 
•Bira arpası. ihraç olunurken za
manla bu mühim ihracat madde
mizin zer'iyatı ehemmiyetten düş 
müştür. 

Biz bu zeriyatın tekrar ve sür-

Sebeh 
Ne imiş? 

lstinye cinayetinin 
muhakemesi 

başladı 
Bir müddet evvel İstinyede bir 

dere içinde Mehmed isminde bi
rini öldüren kahveci Mustafanın 
muhakemesine dün ağırcezada 

başlanmıştır. 

Dünkü celsede katil Mustafa ha 
diseyı şöyle anlatmıştır ; •Meh -
med yolda bana rasgeldi ve (ni
şanlım ile bir daha konuşma, yok
sa sem öldürürüm, dedi) Bundan 
sonra da üzerime hücum etti, to
katladı ve daha sonra da bıçağını 
çekti. Bundan sonra ne oldu, ben 
bilmiyorum. 

Şahid olarak dinlenilen polis 
meruru İsmaıl de şunları söyle -
miştir: 

Hadise yerme gittiğim zaman 
Mehmedi yaralı olarak buldum 
ve kendisini kahveci Mustafanın 
vurduğunu söyledi. Hemen getirt 
tiğimiz otomobil ile yaralıyı has
taneye götürdük. Yolda Mehmed 
cinayetin sebebi olarak Mustafa 
kendi ağabeyisinin nişanlısını ka
çtrdığını, bundan dolayı aralarının 
açık bulunduğunu ve bu sebeb -
ten kendisini vurduğunu söyledi. 

Bunun üzerine Mustafayı ya
kaladık. Mustafa suçunu itiraf etti 
demiştir. 

Muhakeme diğer 

dinlenmesi için başka 
bırakıldı. 

şahidlerin 

bir güne 

atle canlanması için mühim ted
birler aldık. 

Ezcümle yayla (Ankara) mın
takasında köy lüle re tohum tevzi 
etmek suretile en iyı cins arpayı 
yetiştirmekle işe başladık Bu 
arpaları köylüden münasib fiat
lar la a!Jyor ve daima piyasadan 
40-50 para fazlasını veriyoruz. 

DEPOZİTO ÜCRETLERİ 
Bay Şefik burada, lokanta, bı 

rahane ve içkili gazinolaca veri
len bira fıçıları mukabilinde alı
nan depozıto paralarının yüksek 
olduğu hakkında bazı kimseler 
tarafından yapılan bir şikayeti 

mevzuu bahseden muharririmi -
zin sualine cevaben bu mevzua 
da temas etmiş ve şu cevabı ver
miştir. 

- Bira fıçılarına mukabil yük
sek bir depozito aldığımız hak -
kında bir şikayet varsa asılsızdır. 
Çünkü biz fıçı bedelinin ayni ka
dar depozito almaktayız. 

•Bomonti> bira şirketi bu de -
pozi.toları almadığı için meyha
ne ve gazino sahihlerinin evleri
nin ve dükkanlarının önünde süs 
makamında duran palmiye sak • 
sılan bira fıçılarından yapılrmş • 
tır!. Bu depozito kat'iyyen müş
külatı mucib değildir. Ve müş -
terilerimizden hepsi bundan mem 
nundur. 

Bay Şefik bund an sonra Kuru 
mun yeni faaliyet programı bak
knda ma!Umal rica eden muh ar
ririmizin sualine şu cevabı ver -
miştir: 

- Yeni faaliyet ve mesai prog
ramımızı hazırlıyoruz. Bu prog
ram: ·Ziraat Kongresi• ne arze
dilecek vt- kongre tarafından tas
vibini müteakip de hemen mt'v
kıi tatbıke konulacaktır. 

Günün Meselesi 
Bir eski ittifaka dair 

bir hatıra 
Maktu satış 

NAHiD snuu -
Cihan Harbinin sonunu ve iti

laf kuvvetlerinin zaferini tacil 

Esnaf tenvir ediliyor 
etmiş olan Selanik kuvvetlerinin Evvelkı gün olduğu gibı dün de 1 
kumandanı olup İstanbula httben muhtelif esnaf mümessillerı Ti-
giren bir serdar edasile gelişı hfila caret Odası salonunda öğleden 
hafızalarımızı yakan Fransız Ma- evvel ve sonr• tc~lanmışlardır. 
reşal i Franchet d'Esperey. Pari - Bu toplantılarda esnaf teşekkül-
s'in meşhur (Revue des deux leri mümessillerine pazarlıksız 
Mondes) mecmuasında çıkan (şark satış kanununur. tatbikl etrafın • 
ta müttefik ordular) serlevhalı ikı · da mufassal izahat verilmiştir 
makalede ilk yıkılan Bulgar ordu- Her toplantıda maktu satış hak-
sunun bu inhilalinı anlattı. Bul • kında mesleklerı ayrı birkaç kı

garların müttefiklerinden ayrı • 
)arak sulh edişlerı hikaye edilen 
parçada bizi çok alakadar ede -
cek bir teklif kaydedilıyor ki, ga
zete sütunlarına çoktan geçmesı 
icab ederdi. 

Başlarında Manastır vilayetinin 
Resne kazasında doğmuş olup 
kahramanı hürriyet Niyazı Be -
yin hemşerisi bulunan Siaptchef 
olmak üzere Bulgar murahhasları 
sulh aktinc gelmişler. Kederden 

bitkin, yol yorgunluğundan ha -
rab bir halde karargaha geliyor -

!ar ve yıyip içerek ve uyuyup din
lenerek Fransız şartlarına mut
tali olduktan sonra tekrar içtima 
masasına oturunca, mubasemalı 

terk ile tekrar bıtaraflığa avdetı 
teklif ediyorlar. Sonra, birden. 

hürriyetin ilk tatlı günlerinde 
Resneli olduğu için Osmanlı hiz

metine girmesi de galiba konu -
şulmuş olan ve ölümünden e\•vel 

sanırım Başvekillik de eder 

Saiptchef, Bulgar ordularını em
ri altına vermeğı düşman kuv -
vetlerı kumandanına teklif ediyor : 

•Yarın sizinle beraber İstanbul 
üstüne yürüyoruz. Efkarı umu -

miycyı hazırlamak lazım olduğu 

için üç hafta sonra da Almanyaya 
karşı hareket ederiz.> Franchet 

d'Esperey'ın hafızasında asla tak
dir ve minnet duymadan anlattığı 

bu teklif anında Bulgaristan he
nüz bizim ve Almanyanın mütte
fikimiz. Ve Siaptchef Bulgar ef -
kiırı umumiyesinin Almanya a -

leyhindeki bir hareket için üç 
haftada hazırlanabaleceği fikrin
de olduğu halde bizim için hiçbir 

hazırlığa lüzum görnıuyor. 

Bu hikayenin tamamile geçip 
gitmiş bir devre aıd hazın bir 

hatıra olduğu ve bugün Bulgar -
!arla aramızda - gittikçe kuvvet

lenmesini dilediğimiz - bir dost
luk bulunduğu şüphesizdir. La
kin Cihan Harbindeki Osman!J -
Bulgar ittifakının ehemmiyet ve 

kuvveti hakkında feci bir ışık ge
tiren bu hatıra, o devrin tarihini 

yazacak kalemler için mutlaka a
lınması ve üstünde düşünülmesi 
gereken bir mahiyettedir. 

Akayın sonoahar 
ta ri fesi 

sım esnaf mümessillerine mallı • 
mat verilmektedır Bu mümes • 
siller aldıklar : malfımatı kendi -
lerıne mensut- olanlara bilahare 
bütün tafsıliıtıle anlatacaklar es
nafa bu hususta rehberlık vazı -
fesı görecekler ve bu suretle bir 
yanlışlığa , bir anlaşılmamazlığa 
mey<lar: vermiyeceklerd ı r 

Bu kahil tedbırlerle kanunun 
birçok güçlüklere sebebiyet ver
meden tatbik edilmes ı imkanları 

elde edilmı§ olaraktır 

Halk 
Evleri 

Daha verimli bir· şe· 
. ·ilde Ç"I ~flrdacak 

Yakında va:inin riy.-ıs..;
t inde ınÜ.'lİm bir 

L.,,p' .ntı : 'pıl1cak 
Halkevkrinin nasıl ve ne şekil

de çalışmaları liizım geldiğine ve 
bufaaliyetin daha verimli bir şek
le sokulmasına dair C. H . P . Ge
nel Sekreterliğinden çok mühim 
bir tamim gelmiştir . 

Direktiflerle Halkevi faaliyeti
ne yeni bir veçhe veren bu tamim 
etrafında •Halkevleri• üyeleri 
mensub oldukları Halkevlerinde 
toplanarak görüşeceklerdir. 

Bu toplantılara vali ve Parti 
başkanımız riyaset edecektir. 

O teller 
Çok 
Pahalı 

Bu husus da ted
birler alınıyor 

İtm;ad Vekaleti Turizm müdür- 1 
Jüğü yaptığı tedkikat neticesinde j 
başta İstanbul olmak üzere Eski
şehir, Bursa, Adana ve saire gibi 
şebirhrimizde otellerin çok pahalı I 
olduğu görülmüştür. 

1 
Binaenaleyh memleketimizde 

dahili turizmi canlandırmak ıçm 

herşeyden evvel bütün memleket 
şehirlerinde otel tarifel~ı lnın sıkı 
bir kontroldan geçirilmesine ve 
yeni baştan tesbiitne zaruret ha-

Dün bilhassa gıda maddeler; .
tan esnaf ile kasablar, bakkalla • 
rın içtimaları ehemmiyetll olmuş
tur , Toplantıda perakende ile top
tan üzerinde münakaşalar olmu~, 
bu arada mesela hır ahçının bir 
kaç kilo alacağı yağın toptan mı· 
perakende mi addedileceği tet • 
kik olunmuştur 

Neticede ahçının dükkannında 

iş yapmak için alacağı yağın ve
ya herhangi bır maddenin pa • 
zarlığ ;; tiıbl olduğu, fakat evi için 
alacağı maddenin maktu satışa tA 
bi olacağ • tesbıt edilmiştir 

Bir d e yağcılarla bakkalların 

sattıkları yağların evsafını da eti
ketlerine ilave etmeler mecburi 
kılınmıştıı 

Ambarda depod a duraı mallar 
etikete tabi olmayıp bunun hari -
cindekı bütün mallara etiket koy
mak mecburidir. 

Hatay) da 
Yeni 
Teşkilat 
Oav et Reisinin 

te:kikferi 
İskenderun 27 (A.A.)- Devlet 

Reisi Tayfur Sökmen, buraya gel
miş. meb'uslar ve büyük bir halk 
kütlesi tarafından hareretle kar
şıl~nmıştır Her tarafta Hatay 
bayrakları çekilmişti. Devlet Re
isi, belediye dairesine inmi_ş, bu
rada bir resmi kabul yapilmıştır. 

Bundan sonra yapılan kabine iç
timaına riyaset eden Ekselans 
Sökmen. gece Antakyaya dönmüş 
tür. 

Antakya 27 (A.A.)- Adliye teş 
kilatı bir kanunla lağvedilmiş ve 
yeniden mahkemeler kurulmuştur. 

Yeni teşkilata göre, yüksek mah
kemeden başka Antakyada bir a
ğırceza mahkemesi, asliye, hukuk 
ve ceza münferit hakimlikleri ve 
Kırıkhanda bir asliye hakimliği 

ihdas edilmiştir. Yeni hakim ve 
müddeiumumiliklere güzide ad
liyeciler tayin edilmiş ve işe baş
lamışlardır. Yüksek mahkemenin 
Antakyada çalışmooı tekarrür et
miştir. 

Hatayıo her yerinde dil bayra
mı törenle kutlanmıştır. Antakya
daki tören gündüz sinemasında 

yapılmış ve birçok davetliler ha
zır bulunmuştur. 

Antakyaya bağlı Ordu nahiyesi 
kaza haline kalbedilmiş, kaza teş
kilatı yapılmıştır. Kesep Nahiyesi 
Ordu kazasna bağlanmıştır. Rey
haniye nahiyesinin de kazaya kal
bi mukarrerdir. Akay ıdaresi mevsim münasebe

tile İstanbulun ve civar iskeleler 
arasındakı vapur seferlerinin ta
rifelerinde değişiklik yapmış son
bahar tarifesinin tatbikı için ter
tibat almıştır. 

sıl olmuştur. YAK 1 N DA İktısad Vekaletındeki turizm 
müdürlüğü bütün belediyelerden 

Sonbahar tarifeleri cumartesi 
gününden itibaren tatbik mevkiine 
konulacaktır. 

otellerin ücret tartt.eıerini is~e - ı En güzel edebi roman 
miştir. Bu suretle once otel uc - Son T ~lgrafta 
retleri indirilecek, sonra diğer ted- ll•••••••llıİİlıııı••••• 
birler alınacatır. 
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- Evet... Sizi temın eaeı.m .. 
- Ne ile temin edıyorsun? 
- Bütün mukaddes tanıdığım 

Şeylere yemin ederek .. 
Ayten geniş bir nefes alarak 

tekrar şezlonga oturmuştu . 
Garson kız: 
- Başka bir şeye ihtiyacımz 

•ar mı, madam? 
Diye sordu. 
Ayten: 
- Hayır .. 
Ded i. Kız, odadan çıktı. 

* • • :ı,dan on dakika bile geçme-

Yazcın 

mişU . 

Kapı çalındı. 

- - Giriniz ... 

lak•nder F. 
SERTELLi 

Kapı açılınca, Ayteu ın ağz. 

hayretten açı;: kalmıştı . 

Mösyö Petroviç .. 
Gültekin'in kumar arkadaşı. 
- Bonjur madam .. Sizi rahat

sız ettim sanıyorum! 
Diyerek içeri giriyordu. 
Ayten, çok hürmet ettiği bu 

yaşlı ve kibar acıama yer göster
di : 

-:- Buyurunuz, mösyö Petroviç! 
Şimdiye kadar nerelerde idiniz? 

- Bunu niçin ıni geldiniz? - Evet. Evet. .. Prens kadar miyecek. halde bu akşam otelimizdeki eğ-
- Evet. Otelimizde bir suvare kibaı insanlar var soframızda. _ Ya siz•. lenceye behemehal iştirak etme-

var da . Siz kaçtınız amma. ben - Fakat, ne yazık ki, davetinize _ Dönmediği takdirde ben de nizı rica edeceğim. 
sizi takib ettinı. Bu otele... Bu ancak belkı ben icabet edebilece- avdet edeceğim. - Gelmeğe çalışırım. 
münzeviler yuvasına çekıldığinizi ğim . _ Mısıra mı? - Hayır. Böyle zayıf bir vaadlo 
öğrendim ve davet etmeğ~ geldim. - Neden• Bizim için bu da bir _ Hayır 1stanbula... döneceğımı zannetmeyin! Çok 

- Teşekkür ederim beni hatır- ilti1attır amma ... Prensi de böyle Petroviç gülerek başını salladı: kuvvetli teminat istiyorum .. . O -
ladığınıza!. bir gecede yalnız bırakamayız _ Şimdi anladım ... Aranız a- telimize şeref vereceksiniz! Sizi 

Petroviç sigarasını yaktı: burada. çıldı demek?! Eğer böyle ise çok kızım gibi sevdiğimi bilirsiıiiz!. 
- Yalnız sizi değil... Prensi de - Onun gelmesine imkan yok acırım. - Pekala. Söz veriyorum. 

lierabeı· almağa geldim. Dışarıya da. _Kime acırsınız. Ona mı, bana - Kaçta bekliyelim? 
N . · H ~ Kaçta gelmemi arzu ediyor-mı çıktılar'! Yoksa burada da bir - ıçın... asta mı? mı?. 
H H t d ,.. sanız, o saatte gelirim. 

kare buldular mı? - ayır as a eı;ıl. Küçük - İkinize de. Birbirinizin çak _ Saat sekizde. 
- Hayır. Buranın sakinleri ku- bir seyahate çıktı. dengi idiniz! . Ayrılmamalıydınız! 

- Peki ... 
mar aynamıyorlar. Ayten, Petroviçin birşeyden ha- - Hayır ... Hayır ... Böyle bir- _ Beni aldatmıyorsunuz, değil 

- Fakat, ben yan salonda oynı- beri olmadığını anlayınca, bu te- şey yok. Prensin müstacel bir işi mi? 

yan birkaç kişı gördüm. miz kalbli seyahat dostuna hadi- çıktı. Mısırdan telgrafla çağırdı- - Eminolunuz, Mö:;yö Petrnvi~! 
- Onlar eğlence için oynuyor- seyi açmak istememişti. lar ... Kendisini ben teşvik ettim, • •• 

!ar, Mösyö! Burada kumar oyna- Peltroviç birdenbir~ iiJJtiıl~izliile I yola çıkardım. 
mak yasaktır. · düştii , - Siz burada mı kalacaksınız? 

Akşam üstü ... 
(Devamı var) 

Posta 
Servisimiz 

-- -

J 

Dünyanın en mun· 
tazam servislerin·· 

den biridir 
Bizim postalarımız, dünyanın en.i 

muntazam posta servıslerinden bi· 1 

ridir. Bu, bir kanaat ve bir idd; a 
değildir: 935 de Kahiredc toplanan 
enternasyonal po.sta kongre,•nde, 

kaybolan, sahibini bulanııyan, for· 
maliteler bakımından imzasından 
mütevellit gecikmeler dolay ıs ıle 

şikayetlerı mucib olan va z, ·et • 

]ere aid rakamların azlığı , cumhu
riyet postalarının umumi bır tak

dir kazanmasına vesile olmu ~tur. 

İyi işliyen müessese. daıma in

kişaf halinde olur : Bizim posta •· 
rımız da daima inkişaf hali nc ı' · 
dir Varidat artmaktadır Yenr 

tesisler yapılmaktadır. Son sene
lerde bilhassa ehemmiyet ' erılen 
telefon sosyetemiz kıt'alaı ı bn· . 
birine bağlamaktadır. 

927 - 928 senesinde posta, tel • 
graf ve telefon idaresinin bü tı1n 

geliri 6,654,000 lira idi. Bu mıktar 
936 - 938 senesinde 8,024,000 !ı raya 

yükselmiştir. İki buçuk milyonluk 
bir fark ... İçinde bulundugumu• 
yıla aid ay!Jk rakamlar, gr~·en ., . 
neden de fazladır. 

P . T. T. nın son on senelık gel iri, 
şu seyri takib etmiştir: 937 - g:ıs 

de 6,654,000, 928 . 929 da 6,505,000; 

929 - 930 da 5,928,000; 931 - 932 de 
5,378,000; 932 - 933 de 5,780,000 
933 - 934 de 5,043,000; 934 - 935 dt 
5,351,000; 935 - 936 da 5,589,000; 
936 - 937 de 8,024,000 lira ... 

P. T. T. idaresı, on senedenberi 
üç sene hariç kiir temin etmekte -
dir. Son senede masraf yekunu 

6,742,000 lira idi. Varidatla mas • 
raf arasında en çok fark olan se
ne 931 - 932 idi. Bu yıl idarenin 

yarım milyona yakın bir gelir az
lığı olmuştur. Buna mukabil, mese
la son senede gelir fazlası; iki mil
yona yakındtr. 

P. T. T. idaresinin gelirleri şu 
kısımlarda toplanmaktadır: Pos 
ta pulu ve kartpostal, telgraf, te -

Iefon, telsiz telgraf ve telefon, şe
hirler arası telefonu, sair gelirler. .. 

Bunlardan en çok gelır temin e
den kısım, posta pulu ve kartpos- . 

taldır. Mesela, 936 - 937 senesinin 
8,024,000 liralık geliri, şu kaynak· 

!ardan temin edilmiştir: 2.4.:.6.000a 
posta pulu ve kartpostal, 1,534,000 

telgraf, 754.,000 telefon; 697,000 te! 
siz telgraf ve telefon; 1,258,000 İs

tanbul telefonu; 1,355,000 lira di
ğer gelirler ... 

Posta, telgraf ve telefonun bir 
senelik olan bu gelir rakamlarının 

ay !ık vaziyetleri tedkik edilirse 

şu garip neticeye varılmaktadır: 

Kış aylarında, bilhassa posta pulu 

sarfiyatı artmaktadır. Yaz ayla

rında eksilmektedir. Bu; hemen 
hemen bütün senelerde varittir 

Bazı hadiseler vardır ki, rakam· 
!ar bunların mevcudiyetini ispat 
etmektedir. Fakat bi:ı, onların iza

hını yapamıyor ve mucib sebeb
lerini kolaylıkla bulamıyoruz. 

Malüllere 
Maaş bağlama 
işi 
Sıhhiye vek aleti; 
bazı emirler verdı 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet v., 

kal eti; malüllere maaş ağlama 

i~inin gecikmemesi içın alii.kadar
lara bazı emirler vermi;jtıı. 

Buna göre; mallıl raporları; ba· 
dema 2 nüsha olacaktır. Ve has . 
!alığın fazlalaşmasının memuri • 
yet vazifesinden ileri gelip gel • 

mediği de raporda yazılacaktır. 
Hastalığın kabili tedavi olup 

olmadığı da tasrih edilecektir. 

Malül memurlara aid raporlar; 
hastalığın mütehassısı da bulun • 
mak şartile en az 3 kişilik doktor
dan mürekkeb sıhhi bir heyet la· 
rafından veriebilecektir. 

Doktor imzalarına aıô 15 kuruif" 
luk puldan başka ;;ıhhat müdür • 
!erinin tasdik edeceği y,ere de • , 
kuruşlul< pul yapışt:ınlacaktır. 
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Seyyahate çıkmakla 
para kazanılır mı .? • 

Fransa ve ınüttefikleri HIKAY~ 
=--_...., 

Kira vermiyen adam mahkemeden kurtulur 
kurtulmaz para kazanmak için 

Seyyahate çıkmayı düşünüyor .. 

Çekler kendilerinin yalnız bırakıldıkların
dan şikayet ederken Fransada da Çek 

tara/darları faaliyete geçiyorlar 

Çıkmıyan canda 
lJmid var ... 

Yazan: Murat KAY AHAN 

Loııdranın kibar tabakasını 

mc~gt.l eden bir muhakemenin 
tafsilatı İngiliz gazetelerınde oku
nuyor. 

tuttu. Borcumu ödiyemedim. Şim 
di de 50 İngiliz lirası ev sahibine 
borçlandım. 

Rus ve Fransız dipl0matları Cenevrede uzun münakaşalarda 
bulundularsa da hiç kimse Çek0sl0vakya'nın yardımına keş• 

makta birinciliği almak istememiştir !. 

Necdet; varını yoğunu, içkile, 
kadınla, kumarla yiyip bitirmiş, 
nihayet meteliksiz kalmıştı. Şimdi 
Adi bir otelin sefil bir odasında 
can çekişiyordu. Eş ve dosttan a
rayıp soran yoktu. Bütün tanı -
dıkları kendisinden yüz çevir
mişti. Yalnız metresi (Jülide) yor
gun, bitkin bir halde sedirde otu

ruyordu. Halinden uyumamak 
için cebri nefis ettiği, kaçıp git
mek için hastanın son nefesini 
vermesını beklediği anlaşılıyordu. 

dine inip çıkan bir merdiven çı. • 
· ın 

kıyordu. İnmek veya çıkmak ıçd. 
bir basamağa basmak kilfi ~:n· 

İııgilterede emekli topçu albay
larından Stapley karısı ile Lond
ranın en kibar bir yerinde ve haf
tada on İngLliz lirası kira vererek 
bır apartımanda oturmaktadır. 

Karısının eski kocasından küçük 
bir de erkek çocuğu vardır. Bu e
mekli albay n yine eski meslek -
iaşı emekli diirPr bir albay daha 

Mr. Staplay 

' 
1 
L 
·• 

rdır ki bu adam saçları ağar -
mış, yaşlı bir adamdır. Adı Kirbi 
dir. Stapley ile Kirbi Londranın 
ceza mahkemesinde muhakemele
ri görülmektedir. 

Müddeiumumi meselenin ne ol
duğunu şöyle anlatıyor: 

- Stapley ile Kirbinin buraya 
getirilmelerindeki sebebler şayanı 
dikkattir. Stapley Londranın en 
iyi bir yerinde oturmaktadır. Her 
şeyden evvel güzel bir adresi var
dır. Herkese emniyet veren bir 
adres. Her ne kadar oturduğu ki
bar ve pahalı apartının kirasını 

muntazam olarak vermiyorsa da 
yine oradan ayrılmamaktadır. 

Bunların ikisi bir takım çeklerle 
bazı yerlerden alışveriş ederek 
para yerine çek vermişler, fakat 
satıcı \ar çeklerin parasını almak 
üzere bankaya gidince bunların 

kıymetı olmadığı anlaşılmıştır. 

Fakm muhakeme neticesinde 
her iki emekli albayın suçları an
laşılamamış ve işte de bir dolan
dırıcılık göriilemiyerek beraatle
rine karar verilmiştir. Fakat bun
ların vekili olan avukat bu karar 
alındıktan sonra kendilerine şu 

nasıhati ediyor: 
- Bir daha böyle çek işlerine 

girmeyiniz. Polis çabuk davrandı. 

İşte şimdi bu borçların öden
mesi için uğraşılmaktadır. Stap
ley kendisile görüşen gazetecilere 
de hayatını şöyle huliisa etmiştir: 

- Zengin bir adamdım. Bir ya
tım vardı. Altı yar~ atım vardı. 
İlk karım güzel bir artistti. Sonra 
yine birbirimizle samimi olarak 
ayrıldık. Evvelce Ren arazisi iş

gal altında iken ben de orada idim. 
Umumi karargahta bulunuyor -
dum. Onlar bir zaman~ış!.. 

On binlerce İngiliz lirası sar -
fettim. Herhalde ben çılgın bir 
adamdım!. Şimdi yaşım elli bir 
oldu. Karım benden çok gençtir. 
Kendisi artisttir. Ben de yazı ya
zan bir adamım. Başımızdaki bu 
gaileler geçtikten sonra karı koca 
uzun bir seyahate çıkacağız. 

Hem nişanlısı var, hem de ... 
Çekoslovakya işi sarpa sardıkça 

Fransanın şimdiye kadar almış 

olduğu vaziyeti gözden geçirmek 

O gece nişanlısı sinemaya gitmiş, delikanlıda 
evvelce tanıştığı kadınla alem yaparken .. 

de l i k a n l ı s e v· 
öldürdü! .. 

Hovarda 
gilisini 

Kendisinden pıra lsı.eyen 

öldüren genç 

lvarın Ak,am 

iPEK 
Sinemasında 

kadınını 

Uç Ahbap 

İngiliz gazeteleri bir zaman -
danberi yirmi yedi yaşlarında 

Brain isminde bir gencin işlediği 
cürümlerle ve muhakemesile meş 
gul olmaktadır. Londra cinayet 
mahkemesi nihayet bunun hak
kında idam kararı vermesi dola
yısile Brain yeniden gazete sü
tunlarında çok bahsedilen bir a
dam olmuştur. 

Bu genç mücrim gönlü oradan 
oraya gezen çılgın bir aşıktır. 25 
temmuzda yakalandığı zaman ken 
disine kayalar arasında bir ma -
ğaraya kapanmış olarak bulun
muştu. Burada bir hafta kadar 
kalmış ve sıkıntı ve korku içinde 
geçen günlerinde kendini avut -
mak için bir aşk romanı okumak 
tan başka çare bulamamıştır. Ken 
disini yakalıyan polis memurla -
nna: 

- Bu kıtabı demiş, on iki defa 
Oevamı 7 inci 9 ıthifemlzdtıı 

lılzım geliyor. lki gün evvel •Son 
Telgraf• bu sütunlarda Avrupa 

gazetelerinin yazılarına göz gez

dirirken Fransız matbuatında iki 

cephe olduğunu yazıyordu. Birisi 

HAYATINIZDA GÜLMEDIGINIZ 
KADAR GÜLMEYE 

HAZIR OLUN 
Türkçe Sözlü Kahkaha Tufanı 

1 

Çavuşlar Eğleniyor 
Başlıyan suç ilerlemeden durdu. Geçen sene tehrlmlzde gösterilen bir tek filmleri bUtUn kalpleri 
Siz de o suretle ortada birşey gö-
rülemedi diye kurtuldunuz. Bir kazanan e~salalz komiklerin herkesi kahkahadan bayıltacak 

daha dikkat!... derecede gUIUnçlU t.Uyük fllmlerl. 
Fakat Stapley evvelce yine böy ! :••••••••••ıİİİİİİıİİiİİİliİiİİıııııııliiiıiiiiıiılfinıiiıllllİlııiiıiıiııiıimıııiıııiııııiiiiıiıııiııiılliııı•••••••••• 

le kıymetli olmıyan çeklerden do
layı iki defa ikişer ay hapse mah
kum olmuş. Bu sefer Stapleyin 
öyle Londranın pahalı ve kibar 
yerlerinde apartıman tutabilecek 
kudreti olmadığı mahkemede mey 
dana çıkmıştır. Stapleyin karısı 

şayanı dikkat olank şunları söy
lemektedir: 

- Ben Stapleyin üçüncü karısı
yım. Benden evvel bir artist ile 
evlenmişti. Sonra da bir Fransız 
kadl'hı almıştı. Şimdi Stapley 
borçludur. Borçları ödemek za -
manı gelmişse de ortada para ol
madığı için oradan oraya koşarak 
para bulmağa çalışıyorum. Artık 
öyle pahalı yerlerde oturmak im
kanı kalm•dı. Eski kocamdan bir 
oğlum var Bir de köpeğimiz. İşte 
bunlar da bizim şimdiki sefaleti
mize iştirak ediyorlar. 
Diğer taraftan mahkemede e

mekli albay Staplcy kendisinin 
borçlu bir adam olduğunu şöyle 
itiraf ediyor: 

- 92 l de bir kere, 928 de bir 
kere olmak uzere iflasıma hüküm 
vcrilmis bır adamım. Bir kere 115 
İnı;ılız .lirası kira borcum kaldı. 
ElbısPlerimi sattım. Ancak 41 lira 

-~ 
- Hanı bu akşam kibarlaşıruya kalkmayın sa

kın. Ben kibar görünmekten, kibar yaşamaktan u
sandım dostum. Bizim hayatımızı, serserilikle efen
dilik tarafımızı birleştiren ve bizi san'atkar kılığına 
sokan hayatımızı arıyorum. Arkadaşlar nerede top
lanıyorsa oraya gidelim .. Ben onu istiyorum!. 

- Öyle ise bizim meyhaneye gidelim .. Sen ne 
derı;in Salah?. 

Salahda cevab hazır: 

- Gidelim azizim gidelim ... 
Ve .. bu cümlenin arkasından hemen kendi lisa-

nını karıştırdı: 

- E, bent labar ... 
Ali Necib de ayni reye iştirak etti: 
- Bent de labar ... 

Nadi güldü ve öteki arkadaşlara sordu· 
- Çocuklar bizim meyhaneye gidiyoruz 
Hep bir ağızdan cevab verdiler: 
- Hay ... Hay ... Gideriz!. 
Refik bundan sonra, malını gayet iyi tanıyan bir 

bezirgan gibi müsterih: 
- Peki öyle ise. Haydi gidelim ... 
Dedi. Ve seslendi: 
- Otomubıl... 

Refik otomobilde Ali Necib ve Saliıhdan soru -
yordu: 

- Allahınızı severseniz doğru söyleyin ne lco
nuşuyordunuz?. 

Edebi Roman 
No.117 

• 

Salah Ali Necibin ve kendinin söylediklerini sı
rasile harfi harfine nakletti: 

Ali Necib:- Salah. Şu, bu muhavereden bize 
ne?. Biz bir otomobile b!nmiye baksak daha iyi. 

Salah:- Aman efendim. Benim parak yok. Pa
rasızlıkta otomobil neyimize lazım!. 

- Ali Necib:- Vazgeç efendim. Para neden lii
zım olsun. Anafordan gitmiye bakalım ... 

Saliih:- Hay hay dostum. Derhal gitmiye ha, 
zırım. Nerede badeva otomobil! 

ve ... arkasından: 
- Nemlaz efendim ... Ebarin bik!. 
Diyerek bu nakil veya tercüme sahnesini kapat 

tı. Fakat, 
- O ne ... O ne? ... • 
Diye, Refik bu son cümleyi de merak etti, şordıı. 

llıınun tercümesini de Ali Necib elini şöyle: 

_!ııkoslovakyanın feda edildiğini 

ileri sürerek bundan dolayı hoş
nudsuzluk gösteren gazetelerdi. 

Diğeri de Çekoslovakyadaki Al
manların Almanyaya verilmesini 
kabul etmekle Avrupa sulhunun 
kurtarıldığını, başka çare olmadı
ğını söyliyen matbuattı. Fakat 
Fransız matbuat ve mehafilinde 
yazılara devam ediliyor, düşünü
yor, bugün ve yarın Avrupanın 

vaziyeti ne olacağı etrafında en
dişeler gösterilmekten geri du -
rulmuyQr. Fransa ile Çekoslo -
vakya müttefik bulunuyorlar. Çe 
koslovakyanın geçirdiği şu müş

kül zamanlarda Fransanın ne 
yapacağı suali gayriihtiyari ha
trımıza gelmektedir. Çekoslovak
yada bugün Fransaya karşı ne 
kadar derin bir hoşnudsuzluk hü
küm sürdüğünü oradaki muha -
birlerin yazıları anlatıyor. Hal ve 
istikbali için bir hoşnudsuzluk 

Fransada da kendini göstermek

tedir. 

Yeni gelen İngiliz gazetelerin -

de Paristeki muhabirlerinin Fran 

(Devamı 6 ıocı sahifede) 

Hast;ı son dakikalarını yaşıyor
du. Dalgındı, buna rağmen dok -
torun geldiğini farketti. Doktor: 

- Kızım, diyordu, ne. yalan söy

liyeyim, o kadar suiistimal etmiş, 
vücudünü yıpratmış ki kurtarmak 
kabil değil... Bütün uzuvları çü -
rümüş, fennen yapılacak hiçbir 
şey yok ... 

Necdet; doktorun bu sözlerini 
işitti. Gözlerini açmak, bir şeyler 
söylemek istedi, muvaffak ola -
madı. Gözkapakları kalkmıyor, 
çenesi açılmıyordu. 

* Vücudünde bir hafülik duyu -
yor, büsbütün bir başka lılemde 
bulunuyordu. Büyük, saray gibi 
bir yere gimıişti. Yüzlerce oda, 

salon, sofa, geçid ve merdi ven var
dı. Hayretle bakyor, hangi geçid
den· geçeceğini, hangi merdiven -
den çıkacağını, hangi salona, oda
ya gireceğini kestiremiyordu. Şa
şırmış kalmıştı. Korka korka, elle
rile duvarlara tutuna tutuna iler
liyordu. Hemen her kapınn üs -

tünde siyah veya kırmızı harflerle 
yazılı levhalar vardı: (Korku oda
sı). (Hatıralar odası). (Onur mer
diveni), (Nedamet odası). (Sefa
het meydanı), (vale! ve teminat 
galerisi), (Arzu ve heves avlusu), 
ililh ... 

Önüne tesadüf eden kapıları a
çıyor, salonlarından geçiyor, oda

lara girip çıkıyor, fakat bir kim
seye tesadüf etmiyordu. Bu koca 
bina bomboştu. 

Kendi kendine •Burası neresi, 
ben neredeyim, acaba öldüm mü?> 
d~ye soruyordu. Artık şuurunu 
kaybetmişti. Buradan biran evvel 
çıkmak, kaçmak istiyordu. Fakat 
nasıl ve nereden çıkacaktı? Kapı 
nerede idi? Bunu ııasıl bulacaktı. 

Birdenbire karşıda, kendi ken-

1 

Merdivene bastı, bir an sonra 
dini büyük bir bahçede buldU· b'r 
Karşıda yüksek bir duvar, d~ğ· 

de küçük kapı vardı. Kapının ~
mesi, çengeli, kilidi, sürgüsü Y0 

tu. JJir 
Necdet, kapıyı itti, açamadı. 

hayli uğraştı. Beyhude ... J{apı a: 
çılmıyordu. Öbür tarafta, şüphe k 
siz hayat, faaliyet vardı. BırÇ~
sesler işitiliyor, kuşların ötiişt~a· 
!eri duyuluyordu. Birdenbıre 

pı açıldı. ditı 
- Ne budalayım! Düşüneıne • 

bunu!. .. Kapı içeriye doğru açı 
lıyormuş... .. tti 

Dedi. Bir müddet teredp.ud. e ·r'. 
sonra cesaretini topladı, içerı gı ar· 
di. Birkaç adım yürüdü. Sonra pı 
kasına döndü, kapıya baktı .. J{~al· 
kapanmıştı. Yeri belli deği!dı. bit 
nız sarmaşık yaprakları sarı1t 
duvar görünüyordu. . ..,. 

Sendeleye, düşe kalka genıŞ Y. 
lu takibe başladı. Nihayet der a• 
manı kesildi, çömeldi, yolun 1<~. 
rına uzandı, gözlerini kapadı. dt· 
raz sonra bir ayak sesile uyaıı ıııe
Önünde genç bir kız duruyor, 
rakla bakıyordu. 

1 
• 

- Siz kimsiniz, nereden ge 
diniz? . ... .. \'e 

Necdet, kesik kesik öksürdU 
eli!e müphem bir işaret verdi;r • 

- Acayibi Oradan nasl ge~l~Jll· 
niz? Orası yolu olmıyan bir a 
dir ... 

- İşte oradan geldim .. 
- Merdivenden mi? ... 
- Evet ... 
Necdet sert sert öksürüyordll· 
Genç kız müteessirane: . 
- Zavallı! Ciğer !eriniz çii~'\ı 

müş, değiştirmek lazım. 1htıın 
dımağınız da bozuk!.. dır 

Dedi ve kolundan tuttu, kal pir 
dı. Biraz yürüdiller, kocaman 
binanın önüne geldiler. 

Genç kız: 

- Boruya binelim... . . içi· 
Dedi. Kocaman bir silindiflll IY 

ne girdiler. Bu, büyük bir foll il 
graf kovanı gibi bir şerdi. oe~sr' 
ve ipekli yumuşak kanapeJer.1 r· 
dı. İnsan adeta içine gömülU~~n· 
du. Birden kapılar kapandı, 51 <ıl· 
dir, yıldırım çarpmış gibi s'.'.1"·ill< 
dı. ve anide kapılar açıldı. BtJY 
bir meydana çıkmışlardı. 

Şimdi büyük bir şehirde bU1~. 
nuyorlardı. Sokaklar, caddeler e
san dolu idi. Hepsinin sıhhati Y • 
rinde hepsi gülüordu. Hafif, s• 
kat, yaşlı klmse yoktu. ..tüf• 

Genç kız, Necdeti evine go de· 
dü. Babasına, dedesine ve .ıcar 
şine prazente etti. Ve: 

8 

Yeni sinema me•simine 
başlamak üzere pek ya· 

kında açılıy(i)r 

• ]<Şatı' 
- Anam, dedı. Ancak a ş1tlil 

doğru gelecek. Sabahleyin (t 08 
müessesesi) ne gitti. Damar~ar~eıt 
düzen vermek için senede bif de 
buraya gider. Küçük biredrJJ!I 

Yazan: 
Etem izzet BENiCE 

- Adam sende ... 
Der gibi sallcyarak derhal yaptı: 
- Nene lazım efendim ... Sen gelen ve kesene 

giren paraya bak! 
Refiğin yüzü gayri ihtiyari pembelesti ve ... cebri 

bir kahkaha salıverdi. 
Kah ... kah ... kah~ 

Keskin bir koku! 
İspirto kokusu! 
Rakı ... 
Rakının kokusu .. 
Çarpıyor! 

Kapıdan içeriye girerken çarpıvorl 
Burun deliklerini yakıyor. 
O kadar keskin bir kokul 
Ve ... Basık tavanlar •• , 
İsli duvarlar ..• 

Alçak bir tavan~ 

(Devamı 6 ıncı sahifede) A 

Küçük bir ampul. .. 
Sönük bir ziya! 
Sigara dumanı ... 
Buğudan bulutları 

Ve.. karışık, 

Görünmiyen .. 
Bir bakışta seçilemiyen suratlar! 
Burası meyhane ... 
Onların mey hanesi ... 
San'atkarların meyhanesı! • 
Muharrirlerin meyha.ııesi! 
Onların yeri... 
Onların toplanışı, 

Ve .. tamamile onlar!. ·r~eP 
Refik küçilk ve demir kapıdan ıçerıye gır~ll5u• 

senelerdenberi unuttuğu bu keskin ispirto k~ ve• 
nun burnuna çarpmasına birdenbire alışamaaı 
kendini tutamıyarak: 

- Ooo! Nadi ... Ne fena?. 
Dedi. Nadi yükı;ek sesle: k~ al· 
- Ne diyorsun monşer mis mis. Bu .kO 

madan biz yaşamayız ... 
Cevabını verdi ve .. ilave etti: di ol· 
- Öyle ya, sen artık zengin bir beyefeniilı _,ı• 

dun. Viski, yahud da şampanya içiyorsun. BuY geıır!· 
!onlarda dolaşıyorsun. Elbette burası f~na llğtl ' 
Fakat, unutma ki senin mayan bu koku ıle Y 
ruldu ... 

Reflk. 

(Devamı •Ul 



Londra piyasasının 
unutulmıyan adamı 

Avrupa 'dan Amerika'ga kaçtı.Sonra yine gerisi 
g~.· iye döndü geldi. Başından geçenleri anlatıyor 

Fakat bunların hepsi doğru mu? 
Ingiliz gazeteleri Londra piya • 

.;asında birçok kimseleri aldata • 
rak paralarını alan ve nihayet se
kiz sene ağır hapse mahkUm edi
len Spirodan son zamanlarda çok 
bahsettiler. Sproya dair yazılan· 
!arı cSon Telgraf• evvelce hulasa 
etmı~ ve daha sonra da bu ada
mın hapishanede yazmakta ol -
duğu maceralarını bu sütunlara 
geçirmişti. Dün Spironun Alman
yaya nasıl gelerek Hamburğdan 
Amerikaya kaçmağa hazırlandı -
gını ve Yunan bandıralı bir gemi
de kaptan tarafından Almancadan 
imtihan edildiği anlatılmıştı. Hi
kayesinın alt tarafını şöyle anla
tıyor· 

Al mancayı çok serbestçe ko- ı 
ırnştuğum için bir Almandan far
kedilmiyordum. Onun için her -
şey iyi gidiyordu. Kaptan beni ge
mınin tayfası arasına aldı. Yol -
culuk nihayet bitip de Amerikaya 
vardıgımız zaman ben de geminin 
tayfası olarak karaya çıktım. Bu
rada kimse bana birşey sormadı. 
Fakat oradan savuşarak Dallasa 
gitmek ittere trene bindim. Dal
las Teksastadır. Ben oradan da 
Meksikaya kadar gitmeğe karar 
vermiştim. Meksikaya gitmek ü
zere yola çıkan bir {akım Ameri
kalı seyyahlar vardı. Onların a
rasına karışıyorduın. Ben Meksi
kada kendime barınacak bir yer 
bulabileceğimi zannediyordum. 

Halbuki sonra gördüm ki orada 
oturabilmek meselesi iml<An ha
ricinde idi. Bunu sonradan, fakat 
erkenden öğrendim. 

leketimi gitgide özlüyordum. 1 -
çimde bir teessür vardı. Evet .. 

Artık bu para ile Avrupaya dö
nebilirdim. Kararımı verdim. 
Bır gece yine yendimi rıhtımda 

buldum. Avrupaya yollanmak ü
zere yük alan bir vapurun dolma
sını seyrediyordum. Vapurun ne
reye gideceğini sorduğum zaman 
Danimarka sahillerine yollanaca
ğım öğrendim. Kopengağa gidi -
yordu. Vapura girdim. Kimse far
ketmeden kendime saklanacak bir 
yer buldum. Vapurun makineleri 
harekete gelinciye kadar orada 
kimseye görünmedim. Fakat gü
rültü başladıktan ve artık gemi -
nin sahilden uzaklaştığm anladık
tan sonra ben de bulunduğum yer
den çıktım. 

Fakat bunu beklemek için uzun 
zaman geçti. Ben saatlerce kömür
ler içinde türlü türlü fena koku
lar arasında kalmağa mecbur ol
dum. Yanımda biraz yiyecek şey 
vardı . Onu ' i ·cbilsem bile içe
cek su yokt Boğazım susuzluk
tan yanm 5lad ı. Aradan 36 
saat grC' ' 
mıştıın . 

Kap tar 

·ıra meydana çık
kaptanı aradım. 

...• arkalı idi. Ona: 

mektublaşmağa başlamak ve ora
da neler olup bittiğini öğrenmek 
icab ediyordu. Danimarkada çift
liklerde çalışmak şartları nedir, 
kendime nerede ben böyle bir iş 

bulabilirim diye lazım gelen bir 
yere gidip malümat istedim. Bu 
malumatı seyahat acentası temin 
ediyordu. Böyle gidilip çalışıla -
cak birçok çiftlik vardır. Tali bu
rada iyi gidiyordu. Müracaatim 
kabul edildi. Kendime bir yer bul 
dum. Temiz yatacak bir yer var
dı. Etrafımdakiler de hep iyi in
sanlardı. Danimarkada bulduğum 
bu çiftlik işi aylarca devam etti. 
Burası küçük bir yerdi. Fakat ben 
dünyanın birçok yerini gördüm, 
büyük yerlerde dolaştım. Dani -
markanın bu küçük köyünde gör
düğüm iyi insanlardan daha iyi 
dostlar bulamadım. Ben manen 
çok hasta bir halde ıdim. Teessür 
içinde idim. Fakat bu Danimar -
kalı iyi insanlarla konuşmak, on
lar arasında yaşamak bana kuvvet 
ve teselli veriyordu. Benim haya
tıma saadet vermek için bu in -
sanlar ellerinden gelebildiği ka
dar yardım . edebilıyorlardı. 

İngilterede neler olup bittiğini, 
neler söylendiğini öğreniyordum, 
haber alıyordum. Balay !akan is

mindeki piyesten bahsediliyor, 
sahnede kazandığı muvaffakiyeti 
söylüyorlardı. Hele •ortadan kay-

Mütecavizlerin 
Otomobilinde 
Bir kadın 
Kenbinezenu bulundu 

İki gün evvelki nüshamızda 

Sen Bartelmi istasyonunda altı 

gangsterin bir trene hücum et -
tiklerini ve 180 kilo ağırlığında 

altın külçelerini otomobile koyup 
kaçtıklarını yazmıştık. 

Son gelen Avrupa gazeteleri 
bu hadise hakkında şu malumatı 
veriyorlar: 

•Çalınan altınların kilosu 41 bin 
frank olarak tahmin edilmiştir. 

Halbuki bir kilo ham altının de
ğeri 5,000 frank olduğuna göre 180 
kilo altının kıymeti 900,000 frank 
olmak lazım gelir. 

Zabıta gangsterlerin peşinde. 

Yalnız Marsilya civarında terk 
ettikleri otomobili ele geçirmiştir. 
Otomobilin içinde kırmızı bal -
.. ıumu parçaları, bir kasket, bir 
de kadın kombinezonu bulun -
muştur . 

bolan banger• çok meraklı bir 
mevzu olarak her yerde kendisin
den bahsediliyordu. Balaylaka pi
yesini ortaya çıkaran ve onun mu
vaffakiyeti için uğraşan bu •orta
dan kaybolan banger• olmuştu. 

Bu banger benden başkası değil
di. İngiliz gazeteleri beni aramak 
için polisin ne kadar uğraştığını 

yazıyorlardı. Bunları okudukça 
tuhafıma gidiyordu. Hele bir ta -
kım sözde dostlar da vardı ki ba
na dair gazetelere malumat veri
yorlar, beni tanıdıklarını söyli -
yerek birçok şeyler anlatıyorlardı. 
Gazetelerde okuyordum. Tevkif 
edildiğimi yazıyoriardı. İki defa 
böyle yazdılar. Bu neşriyat uzak· 
tan benim hoşuma gidiyordu. Fa
kat ayni zamanda endişe uyan -
dırıyordu. Kendi kendime düşü
nüyordum: 

- Artık karım öldü. O du
yup da üzülecek diye birşeyden 
endişe edecek değilim. Onun için 
İngiltereye d<lner, yakalanırsam 
yakalanırım, muhakeme edilirim, 
Muhakemede herşeyi anlatırım. 

Fakat 'İngiltere gazeteleri ben
den böyle her gün bahsedip dur
dıkları bir sırada oraya dönmcği 
doğru bulmuyordum. Hakkımda 
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Meksikada gelip gidenlere kar
şı son derece sıkı bir surette tah
kikat yapılıyor. Meksikaya gire • 
cek adamın evvela bir pasaportu 
olacak. Ondan sonra bir de hü -
viyet kartı bulunacaktır. Bunlara 
ayrı ayrı fotoğraflnr yapışacak -
tır. Yından alınmış resımler, yüz
Jrn •lııuruş resimler, hulasa b '. r
kaç türlü fotoğraf lô.zım geln1Pk
tedir. Smıra parmakizi de alıııı · 
yor. Hele parmakizi aldırmak ba
na pek ağır geliyordu. GitgidP ce
saretim kırılıyor, sinirlerım bo -
zuluyordu. Zihnim gittikr,e ka -
rıştı. Meksikada bana uzcı:ı uıa

dıya sualler soracaklar, nıredrn 

geldiğimi, niçin geldiğim: ~ıılıya
caklardı. Halbuki ben b'-i•·i~ uzun 
uzadıya sualler kaqısmd1 k3la -
cak kadar kendimde metanet g·,. 

- Ben, dedim Fransızım. Ame
rikada iaim. Fakat Amerikanın 
meşhur olan soyguncuları tara -
fından takib ediliyordum. Kendi
mi belli etmeden Amerikadan kaç 
mağa mecburdum. Sizin vapuru
nuza girdim, saklandım. isterse
niz size bir miktar para vereyim, 
beni Avrupaya kadar götürünüz. 

Fakat Danimarkalı kaptan da 
bütün denizciler gibi açık yürekli, 
iyi bir adamdı. şu cevabı verdi: 

- İster para verirsin, istersen 
ateşçilik edersin. Paran kendine 
kalır!. 

r u sihirli kutuya konu1an paralar 
çiftleşir, çıkar 11. 

· remiyordum. 
Fakat ben bu düşuncelere dala

rak gıtgide hasta oiurken daha 
fena birşry başıma geldi. Bucıı 

tahmın edemezdim. İngilterede 
bana pek sadık olan bir dostum 
vardı. Onunla mektublaşmak ka· 
bildi :vıekt•ı" 1 asl' ·ordum. Ondan 
gel< n bir 1 :en öğrendim ki 
ne vakittenberi hasta bulunan ka
rım nihayet ölmüştu Karım pek 
n.~istcsna bir kadındı. Benım yap
tıı~ım bu işlerin hiçbirini bilmi -
yordu. Ondan s~klamağa muvaf
fak rı lmıı~tum. Fakat benim hak
kımd a pek büyük bır itimadı var
dı kı bu <i lünciye kadar sarsılma
mı~ lı. Meksikaya girdim ise de 
orada oturmağa imkan olmadığı• 
nı anJan1ujtım . Çünkü uzun uza
dı.va kayıtlar, şartlar lazım geli
yordu . Onun için Meksikadan ge
çerek Cenubi Amerikanın birçok 
v<'rlcrini dola~tım. Sonra yine dö
nüp riolaşarak Nevyorka geldim. 
Es ·i tanıdıklarımdan. ortaklar -
dan birçok kimselerle karşıla~ -
tım . Hunlar bana Şimali Amerika 
hükumetleri d .. hilinde kalarak iş 

yapma~ı teklif ediyorlardı. Bu -
nun için paraca bana yardım e -
dcceklerdı. Kendilcrile tekrar or
tak olmamı istivorlardı. Fakat ben 
artık bu işlere girişmek istemi -
y··cdum. Yeniden hisse senedleri 
çıkarmak gibi işleri bırakmıştım. 

Bununla beraber Nevyork bor
sasına ugrıyarak iş görmüyor de
ğildim. İki üç gün içinde belki beş 
yüz İngiliz lirası kazandım. Bu 
para ile tekrar Avr:ıpaya dön -

meyi düşünüyordum. Bunun se
bebi vardı: Kendimi buralarda 
çok yabancı buluyordum. Mem -

Düşünmeğe lüzum yoktu. Bu 
ikiden birini kabul etmek la -
zımdı. Fakat kendi kendime dü
şündüm ki para verecek olursam 
paramın bir kısmı eksilecekti. O
nun için bunu tasarruf etmek da
ha muvafıktı: 

- Ateşçilik edeceğim, dedim. 
Bana bir kağıd verdiler, bunu 

imzaladım Bu Danimarka bandı
ralı genııck Fransız tebaasından 
Piycr Dobva ı > , i altında Ameri
kadan Avrupaya seyahat ediyor
dum! Çok geçmeden aşağıya in -
dım, ateşçiliğe başladım. Bu iş son 
derece ağırdı. Öyle yoruldum ki 
bir gün sonra kendimde kımıldı
yacak kuvvet bulamıyordum. Fa
kat gayret ederek buna da alış -
tını. Gitgide dayanmağa başla : 
dım, dayandım. 

Gözümün önüne eski halim ge
liyordu. Parlak zamanlarımda be
ni görenler hep güzel esvablar, 
zarif gömlekler içinde görmüş -
!erdi. Hep ince ipekler içinde ya
şıyordum. Şimdi bu yük vapuru
nun kömür ocağında yarı çıplak, 

kararmış bir halde ve vorucu bir 
iş ile meşgul gcirürlers~ ne der -
!erdi? Her tarafım kömür tozu i
çinde idi. Nerede ise yorgunluk
tan düşüp kalacaktım! 

Nihayet Avrupaya geldik. Da
nimarka sularına girdik, Kopen • 
hağa vardık. Burada ne yapa -
caktım? Karaya çıktıktan sonra 
bir yerde barınmak lazımdı. Bir 

çiftliğe giderek kendime bir iş 

bulmak ve o suretle orada barı -
narak İngilteredeki dostlarımla 

Delandırıcının bu sözlerine kapılan saf delikRn
lının bankonetları çift :eşmedi,sırra kadem bastı 

Geçen haziranda, Parisin maruf 
sanayicilerinden birinin varisi, 
bir borsacı tarafından kendisine 
prezante olunan iki kişinin garib 
bir teklifi karşısında kalmıştı. 

Bunlar, İngiliz lirası olarak bir
kaç milyon frank istiyorlar. Ve 
bunu, kendilerince malum bir u
sul sayesinde bir mL•li arttıracak
larını, büyük bir kar temin ede
ceklerini söylüyorlardı. 

Hatta Pariste gözünün önünde 
bir de tecrübe yapmışlardı. Tabii 
bu, evvelinden hazırlanmış bir 
kutudan başka birşey değildi. 

Genç sermayedar, bu tecrübe 
karşısında hayret ve takdirden 
kendini alamadı. Hemen bankaya 
gitti. Yüzer liralık İngiliz bank -
notu olmak üzere altı milyon 
frank aldı ve •bir misli arttır -
makı. şartile kendilerine verdi. 

Fakat, o gündenberi hiçbirini 
göremeyince işi, yani dolandırıl

dığını anladı. İskotlandyarda mü
racaat ve şikayet etli. Londra po
lisi •sihirli kutu• yu ele geçirdi 
ve araştırmağa ba~ladı. Fakat bu 
araştırmadan bir netice hasıl ol
madı. 

Fransız zengini Parise gelince 
müddeiumumiye başvurdu. Za • 
bıla müşkül bir vaziyette kalmış

tı. Dolandırıcıların ne isimleri, ne 
adresleri malum idi. 

DOLANDIRICI BİR AİLE 
Sivil memurlardan Pujol ve 

Kommeni geçenlerde Pariste Ba

IDavıuw 1 lııcl sahlf~ıulzde) 
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Sihirli köşk' ün esrarı .. -
Kurşun işlemiyen hort lağ ı n kera· 
meli, bir şoförün başına gelenleı 

Gece yarısı, oda oda dolaşıp gürültü 
yapan hayalet ne idi ? 

Bir şoförün hatıra defterinden 
Mağrurzade, harb zenginle

rinin en ileri gelenlerinden idi. 
Çürük patatesleri, kurtlu bakla
ları iaşeye satarak büyük bir ser
vet kazanmış, bir kısmını emlake, 
bir klsmını da bankaya yatırmış
tı. Mütareke ile beraber yazıhane
sini kapattı, tam hır irad sahibi J 

hayatı sürmeye başladı . Şişlide 

büyük bir konağı, açık ve kapalı 
ootmobilleri var. 

cHayatı kulüpte, arkadaşlarile 

poker oynamakla geçiyordu. Ara
sıra , haftada bir eve gelmediği o
luyordu. Bu geceleri metresi Na
ciye Dilbazın apartımanında ge
çiriyordu. 

cKarısı, Feride Birsen ne güzel 
ve ne de çirkin bir kadındı. Kara 

gözlü, kara kaşlı, biraz esmerce 
ve alelılde bir kadın .. . 

cFakat çok mağrur ... Yanları-
na gireli iki aydan fazla olduğu 

halde bir defa olsun gözlerini kal· 
dırıp dikkatle yüzüme bakmamış· 
tı. Söylediği söz de: 

- Şurada bekle! ..• 
-Burada dur! ... 
cDan ibaretti. MağrurzadenİD 

Pendik'de büyük bir köşkü oldu· 
ğunu biliyordum. Bir gün Bayan 
(Feride Birsen), beni çağırdı: 

- Fazla benzin al... Pendiğe 

gideceğiz ... 
cDed.i. Öğleden sonra araba va

purile Üsküdar'a geçtik. Bir saat 
kadar Erenköyünde akrabaların
dan birinin köşkünde durduk. 
Sonra Pendiğe geldik. Köşkte ses 
ve seda yoktu. Akşam karanlığı 

çökmüştü. Etrafta hiç bir ışık gö
rünmüyordu. Kapının zilini çek
tim. Paslı çanın sedası etrafta a. 
kisler uyandırdı. Fakat cevap ve
ren olmadı. Bir daha, bir daha 
çektim. Sükut ... 

cBayan Feride Birsen: 
- Acaip, çevir bakalım şu tok

mağı ... Belki açıktır. 
.Dediğini yaptım. Kapı gilidli 

değilmiş, açıldı. 
- Otomobili garaja bırak, gel.. 
.Bayanın garaj dediği eski bir 

ahırdı. Bin müşkülatla otomobili 
içeri soktum, döndüm. O, kapının 
önünde, çantalarının yanında a
yakta duruyordu. Beni görünce 
kapıyı itti, içeri girdi. Ben de 
çantaları aldım, kendlsiru takib 

ettim. 
- Zümbül nerede acaba? ... 

Köşkü yalnız bırakıp bir yere git· 
mez amma ... 

Diye söylendi ve bağırdı: 
_ Zümbül! Zümbül! Zümbül!. 
.Sükut... Köşkte elektrik de 

yok. Küçük bir gaz lambası yak· 
tını. Bayan yine bağırdı: 

- Zümbül! Zümbül! Zümbül!. 
Yine sükO.t ... 
- Ne yapacağız şimdi?. 
- Arzu ederseniz Erenköyüne 

dönelim ... 
- Hayır! ... Bekliyelim ... Züm

büJ nerede ise ııellr. Şüphesiz bir 

şey almak için çarşıya gitmiştir. 
. Saat sekiz oldu, on oldu Züm

bül gelmedi. Lambayı aldım. 

Köşkü dönmeye başladık. Odalar 
karmakarışık, duvarlar örümcek 
içinde. Zümbül, zahmet edip te 
yerlere bir süpürge olsun vurma
mıştı. Anlaşılan çok tenbel bir a
dam ... 

cArtık gece yarısı olmuştu. Ba
yan; Zümbülün gelmesinden ümi
di kesti. Göz kapakları derin bir 
rahavetle kapanıyordu. Kalktı, 

yatak odasına gitti. Kocaman bir 
oda. Köşede direkli, mavi atlas ci
binlikli ceviz bir karyola. Lamba
yı, karyolanın başucundaki küçük 
dolabın üzerine koydum. Yalnız 
bir köşeyi aydınlatıyordu. Odanın 
diğer kısımları karanlıktı. 

.Bayanda müsaade alıp çıkını· 
ya davrandım. 

- Rica ederim, dedi. Kapının 
dışında, sofada yatınız. Beni yal· 
nız bırakmayını ... Zira korkuyo
rum ... 

- Korkacak ne var, bayan? ... 
- Köşk tenha bir yerde ... Et-

raftaki köşklerde oturanlar şehire 
fazla inmişler ... 

- Zümbül nerede ise gelir ..• 
- Hiç ümid etmiyorum. Gel-

seydi şimdiye kadar gelirdi. Bel
ki bir fel3.kete uğramıştır 

- Belki de öldürmüşler! .. 
- Aman! söyleme böyle ... Söy 

leme böyle ... 
cDiye bağırdı ve sonra: 
- Çok ihtiyatsızlık ettik. Geri 

dönmeli idik. Ben cesur bir ka· 
dınım... Ailemizin bütün kadın
ları da cesurdur. Fakat, hazan ce
saret para etmez. Geçen sene bu· 
rada bir çok hırsızlıklar oldu 
Köşklerdeki bekçilerden bir kaçı 
öldürüldü. Buraya gelişim, Züm
büle ihtiyath .davranmasını, kıy
metli eşyalara dikkat etmesini 
söylemek içindi, Hemen dönmelı 
idik. Arlık geçti, oldu. Çaresiz 
geceyi burada geçireceğiz. Hay
di, sen git... Ben de yatayım ... • 
GULY~ANİLER GôRÜNÜYOF 

cDişarı çıktım. Doğrusu sofad•. 
kapının önünde bir bekçi köpei\i 
gibi yatmak hiç te hoşuma gitrr.e
mişti. Fakat, başka da çare yoktu. 
Kanepelerden birini çektim. Ü
zerine bir seccade koydum. Masa
nın üzerindeki kadife örtüyü d~ 
yorgan yaptım, uzandım. Uyuma
ya çalışıyordum. 

cKabil mi? ... Civar köşklerdeki 
köpekler bağırıyorlar. Rüzgar, a· 
ğaçların dallarını, pencerelerin 
pancorlarını sallıyor, korkunç se· 
dalar çıkarıyordu. Bayanın yattı· 
ğı odada derin bir sükUt hüküm 
sürüyordu. Birdenbire bağırdığı
nı işittim: 

- Behzad! Behzad! ... 
Yerimden fırladım. Kapıyı it· 

tim, içeri girdim. Bayan, karyola
da yatıyordu. 

- Şu sandalyeyi al, şuraya, ya 
tağın yanına otur .. , Çantam ıda 
ver bana ... 
Çantayı açtı. Küçük bir rovel

ver çıkardı: 

- Al bunu ... Odaya biri girer
se çekinme, hemen ateş et... 

- Peki bayan!. .. 

- İhtimal köşkte gizlı birı.t 

var. Gürültüyü yapan odur .. 

Dedi. Gözlerini kapadı. Fakat 
'uyumuyordu. Gürültüler devan· 
ediyordu. Bu arada ayak sesler 
de işitilmlye başladı. Kulak V<'' 

(Devuııu 8 IDCI aaJ. if e 

10,000 Polonya Yahudlsi, yürü .. 
yer ek Fil isti ne gitmek istiyorlaı 

Fakat Filistin hükumeti ken
dilerini kabul etmiyor 

- Hurra, İsrael! ... 
Binlerce kadın ve erkek tıpkı: 
•Heil!. He il!. .. • diye bağırarak 

ve kolların> uzatarak seliımlıyor
lar. Sırtlarında laciverd birer göm 
!ek, ayaklarında çizmeler var. 
Asker gibi yürüyorlar. Sayısı 

10,000 den fazla ... 
Bunların bir de kumandanı, er

kanıharbiye reisi var: Polonya 
avukatlarından Rippel... Yahudi 
olmamış olsalardı, Hitler gençleri 
addolunabilirdi. 
Bunları idare eden Polonyalı 

avukat geçenlerde, Filistine ha -
reket edeceklerini söylemişti. 

Polonya, Romanya ve Türkiye 
hükumetlerine müracaatla mü • 
rurlarına müsaade istedi. Bu hü
kfımetler silahsız olmak şartile 

geçmelerine müsaade edecekle -
ri cevabını verdiler. 

Fakat, merkezi Avrupadaki son 
vaziyet üzerine avukat Rippel a
zimetini tehire mecbur kaldı. Va
ziyet düzelirse gelecek ilkbahar
da yola çıkacaklar. 

Yalnız Filistin hükumeti, avu
kat Rippel ve avenesini memle -
kete kabul etmiyeceğini, hatta 
lüzumunda kuvvei cebriye istimal 

ile hududu geçmelerine milnı o
lacağını bildirmiştir. 

Avukat Rippel buna çare bu 
lacağını ümid ediyor. 

Yahudilerin böyle kütle halin
de yer değiştırmek istemeleri 
muhtelif iklısadi müşkülat uyan
dırmıştır. Hareketi hazırlıyanlar 

ve idare edenler iaşelerinin, geçe
cekleri muhtelif memleketler Ya· 
hudi teşkilatı tarafından temin o
lunacağını ileri sürüyorlar. 

Sonra yolculuğu kolaylaştır -
mak için beraberlerinde seyyar 
atclyeler bulunacak, şehirlerin ha 
ricinde çadırlarda yatacaklar -
mış. 

Seyyar atelyelerde, kolayca sa
tılabilecek ufak tefek şeyler ya -
pacaklarmış. Bunlardan hasıl olan 
para ile de geçtikleri köy !erden 
öteberi satın alacaklarmış ... 

Acaba, Tevratla yazılı olan fık 
ra hakikat olacak, bütün Yahu -
diler, asırlarca menfa hayatı ge
çirdikten sonra •Arzı Mev'ud• da 
toplanacaklar mı? 

Filistine gitmeğe karar veren 
Polonya Yahudileri büyük bir ü
mid ve imanla bağırıyorlar: 

Hurra, İsrael! . 

• 
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iSulhu kurtarmak içinç"'KkAYE 
ı mıyan canda ümid var 

son kozlar oynanıyor <• Undi ıahifemlzden -de-va_m_)--di-.ş-Je-ri-ve gözlerden birıni düzeli· 

HA~ERLE (1 inci sahifeden devanı) lenmiş olan İngiliz Başvekilinin 
nutkunu dinledikten sonra, ilkteş
rinde Südet mıntakasrm askeri i;r 
gal altına almakta israr eden Hit

ler, bunu yapmakla münfail bir 
dünya karşısmda lüzumsuz bir ki
talin korkunç mesuliyetini yalnız 
başına yükleneceğine hükmetme
mek elden gelmiyor.> 

.:.. • J. • • • ~ • - - !L - ı • -... • ,. .. ~ · ... ka ile takib ve tedkik edilmiştir • 
İngiliz Başvekilinin Südetler rnın
takası hakkında Almanyaya ga -
ranti vermeğe fımade olması ve 
İngilterenin Çekoslovakya için 
İngiliz Lnparatorluğunu harbe sü
rükliyemiyeceğini bildirmesi bu
ra mehafilinde memnuniyetle 
karşılarumştır. 

' - ~ . - ·- .. . . 

Bir genç dalgalar 
arasında kayboldu 

Erenköyde Altıntarlada 83 nu
maralı evde oturan Darüşşafaka 
talebe5inden 18 yaşında Necib oğ
lu Feridun ile kardeşi Ekrem ken
dilerine aid olan sandal ile Hey
beyliadadan dönmektelerken br
tınadan sandal devrilmi,tir. De -
nize dökülen iki kardeşten Feri
dun yüzerek bitkin bir halde Fe
nerbahçeye çıkmış Ekrem ise dal
gaların arasında kaybolmuştur. 

Mızıkçı kumarbaz 
Fıstıklıda Üçbekarlar sokağın-

da oturan Mustafa isminde bir sey

yar satıcı Kurbağalıda bir kah • 

vede Mehmed ve Fecri isminde 

iki arkadaşile kumar oynamıştır. 

44 lira kaybedince Mustafa para-

ları geri istemiş alamayınca kara-

MANİDAR BİR ZİYARET 
Vaşington 28 (A.A.)- Kabine 

Beyazsarayda içtima halinde iken 
İngiltere sefiri Hariciye Nezareti
ne giderek müsteşar Sayres ile kola giderek şikayet etmıştrr. Za- 1-=========================sl 

Çemberlayn ~ri~t~~sA ARASINDA bıta kumarbazları yakalıyarak 

tahkikata başlamıştır divor ki : Paris 28 (A.A.) - Başvekil Da-

Ordre gazetesi yazıyor: 

•- eville Chamberlain'in sulhu 
kurtarmak için dün akşam Hitlere 
yaptığ1 davet pek müessirdir. Hit

lerin bedavadan kendisine terke
dilen bir zaferle iktifa etmemesi 
mümkün müdür?. 

..::.::.1'. ladye saat 23 de Amerika sefirini 

Fransa ve müttefikleri lngiltere, kabul e~iirBİR MESAJ 
Vaşngton 28 (A.A.) - Reisi -

cPopulaire> gazetesinde Leon 
Blum ya21yor: 

Alman devlet reisinin, Chamber
lain'in son daveti ve belki de biz
zat verdiği mevzu üzerine Roose -
velt'in bundan sonra yapacağı da
vet karşısında mukavemete de -
vam etmesi mümkün değildir. 

(4 üncü sahifeden devam) 
aız pa)'1tahtındaki mehafil ve mat • 
buatın gitgide inkişaf eden vazi-
yetlerine dair verdikleri malıimat 
gayanı dikkattir. İngiliz muhabir
lerinin yazıd1klarından bir hula
sa çikarmak icab ederse şöyle yaz 
mak lazım gelecek: 

Fransada Çekoslovakyaya ta • 
raftar olan ve ona yardım etmek 
fikrinde bulunanlar kuvvetlen -
mektedir. Eski Başvekil Blum ge
rek yazılarile, gerek faaliyeti ile 
bu harekette kendini gôstemek -
tedir. Eski Başvekilin fırkası olan 
sosyalistler şimdiye kadar bugün
kü Daladye hükfunetine müzahe
ret ediyorlard1. Blum'ün fırkası 

da Fransanm taahhüdlerine sa
dık kalarak Çekoslovakyaya yar
dını etmesini ileri sürmekten geri 
kalmamaktadır. Gerek Başvekil 
Daladye ve gerek Hariciye Nazuı 
Bone bu itibarla sosyalistlerin hü
cumlarına uğramaktadJrlar. Di -
ğer taraftan Çekoslovakyaya yar
dını için birlikte hareket etmek 
üzere Rusyarıın Fransaya teklifte 
bulunduğu, fakat Fransanın böy
le bir teklüi kabul etmediği söy
lenmesi üzerine Fransadaki sol 

cenah f.ırkalarınm Daladye hükfı
metine karş müzaheretleri sar -
sılınış oluyor. Eski Başvekil Blum 
şimdiki kabineye müzaheret et -
mekte büyük bir ekseriyete ma
lik sayılmaktadrr. Çünkü Fransız 
parlamentosunda 155 meb'usu o
lan bu fırkanın müzahereti Da -
ladye hükfunetinin teşekkül et -
tiği günlerde az lüzumlu olmamış 
tı. Bundan sonra Daladyenin ken
di fırkası olan radikaller geliyor 
ki bunların parlamentoda 112 
meh'usu bulunmaktadır. Şimdi 

sol cenah fırkalarının istediği şey 
hemen parlamentoyu toplamak -
tır. Fakat hükıimet bu sıralarda 
parlimentoyu davet etmeyi hem 
muvafık görmemekte, hem de bu
na sebeb olmadığını söylemekte -
dir. 
Habeşistan meselesi çıktığı za

man İngilterede Hariciye Nazırı 
olan Somoel Hor ile o zamanki 
Fransu başvekili olan Lava! ta
rafından bir plan tertib edilmiş, 
İtalyaya bir taklDl yerler verile
rok müstakil Habcşistanın da var
lığı kor•ı.,mak istenmişti. Bu plfın 
o zama.ı kabul edilmemiştir. Şim
di burada onun tetkiki cihetine gi
dilecek değildir. Yalnız bir ben
zeyiş noktası görüyorlar: O za -
Samı-- ''nr ile Lavalin planı iti
razL ı..ıcumlara uğramıştı. İn
gilterede bunu kabul etmiyorlar
dı. Çünkü Habeşistanı feda etme
ği Milletler Cemiyeti prensiple -
rine sadık olan hiç kimse istemi
yordu. 
Şimdı de Çekoslovakya için İn

giltere ve Fransa arasında tertib 
edilerek Prag hükumetine veril
miş olan tekliflerin tıpkı o za -
man Habeşistana edilen teklif

lere benzediği iddia edilmektedir. 
Çekoslovakyaya verilen İngiliz -

Fransız planı bu sütunlarda yine 
bahsedilirken Fransız kabine -

sinde bu ilk gün mevzuu bahsol
duğu zaman kimsenin itiraz et -
mediği, bütün kabıne azasının bu
mı muvafık gördükleri söylendiği 
yazılmıştı. Şimdi İngiliz gazete -
!erinin Paristen aldıkları malıi -
mata bakılırsa kimler olduğu söy 
lenmemekle beraber Fransız ka
binesinde sekiz azanın buna mu
halif olduğu anlaşılmaktadJr. 
Londralı Dey li Ekspres gazete-

Çekler •ıçı•n cumhur Roosevelt, sulh lehinde 

1 
sının Paristeki muhabirine bakı- Hitler'e yeni bir mesaj göndermiş-
lırsa Rusya Hariciye Komiseri M. tir. 
Litvinof Milletler Cemiyetinin H b • Gönderdiği mesajda Roosevelt 
toplantısı dolayısile Cenevrede i- ar e gıremez herneolursaolsunmüzakerelerin 
ken Fransa Hariciye Nazırı •M. inkitaa uğramamasını Hitlerden 
Bone ile vaziyeti uzun uzadıya ı nııiliz Başvekili dün l\kşam istemekte ve Çekoslovak mesele- ı 
münakaşa etmişler ve Rus Hari- son vaziyet hakkında radyoda sile doğrudan doğruya alakadar 

0
_ 

ciye Komiseri Prag için Rusyanm mühim bir nutuk söylemiş, lan devletler mümessillerinin işti-
yardım edeceğinı söyliyerek Fran İngiliz milletine vaziyeti izah ey- rakile derhal bir konferans akte _ 
sanın da vaziyetini açıkça tayin ]emiştir dilmesini teklif etmektedir. 
etmesini söylemiştir. Fakat Fran- Çemberlayn bu nutkunda Hit- FRANSIZ GAZETELERİ NE 
sa Hariciye Na21rı bu hususta a- !erle aralarında cereyan eden mü- DİYOR? 
çık bir cevab vermemiştir. zakeratın safahatrm anlatbktan 

Fransarun Praga bildirdiği nok- sonra bilhassa demiştir ki: 
tai nazarı şudur: Fransa ile Çe • Alman devlet reisi Prag hükft-
koslovakya arasında bir muahede metinin vaidlerine itimad etmek is
vardır. Fransa buna göre Çekos- temediği cihetle, İngiliz hük\ııııeti 

Paris, 28 (A.A.) - Excelsior ga
zetesi yazıyor: 

oSadeliği içinde o kadar mute -
dil, açık ve müessir bir lisanla söy-

TEKLİFİN AMERİKADAKİ 
AKİSLERİ 

Vaş!'tgton, 28 (A.A.) - Cham -
berlain'in beyanatı salahiyettar 
mahfellerde sempati ile karşılan -
rmştır. Bu mahfeller, İngiliz Baş
vekilinin sakin ve samimi sözleri
le Sport Palast'da söylen en harb -
cuyane nutuk arasindaki tezadJ 
tebarüz ettirmektedirler. Ayni 
mahfeller bugün İngiliz parlamen
tosu toplamncıya kadar her türlü 
tefsirde bulunmaktan içtinap et
mektedirler. 

lovakyanın yardımına koşmak is- nanıına garanti verdinı. 
terse de bugün maddi imkansız • Sulh için çalışmağa devam ede-
lıklar dolayısile bu taahhüdlerini ceğim. flatta icab etseydi, üçüncü 
ifa edememektedir. defa olarak da Almanyaya gitmek-

Şehirler boşaltılıyor 
Rusyanın Çekoslovakyaya ne ten çekİnmezdim. Fakat mutavas-

dediğine gelince; Rusya ile de Çe- sıt olarak yapılacak bir şey kal -
koslovakya arasında bir muahede madığını görüyorum. 
vardır. Buna göre Rusya da eğer Bizden uzak yerlerde, ve tanı -
Çekoslovakya taarruza uğrarsa madJğımız milletler arasında çı-
Fransa ile beraber onun yardrmı- kan bir ihtilaf yüzünden burada 
na koşacaktır. Fakat evvela Fran- siperler kazmak, gaz maskeleri te-
sa harekete geçerse ve bundan darik etmek mecburiyetinde kal-
başka Rusya hükıimeti kendisinin mak bizim için havhsalaya sığ -
Milletler Cemiyetine dahil oldu- maz bir vaziyettir. Bahusus ki bu 
ğunu da hatırlatarak zaten Mil • ihtilMın muslihane şekilde halle-
letler Cemiyeti misalu üzerine ica dilebileceğine inanırmz vardır. 

hında harekete geçecekse de bun- Büyük ve kudretli komşumuzun 
!ar için Almanyamn Milletler Ce- karşısında bulunan küçük millete 
mi yeti tarafındın •mütecaviz• o- sempatimiz ne olursa olsun, mün-
larak ilim edilmesini şarl koş - hasıran bu küçük millet için Bü-
muştur. yük Britanya İmparatorluğunu 

Çekler kendileri için Cenevrede kimilen bir harbe sürükliyeme
Milletler Cemiyetinden bir yar - yiz. Eğer biz harbedeceksek bu me
dını gelebileceğine ihtimal vermi- seleden daha geniş meseler için, o
yorlar. Vaziyet şu veya bu bakım- Jabilir ... 
dan tahlili cihetine gidilince Çek- Ancak, ben sulh adarmylffi, da-
ler kendilerinin müttefikleri ta- ima sulh için çalJştım, fakat kuv-
rafından birer suretle bırakllmlş veti sayesinde dünyaya hakim ol -
olduklarını anlarmşlardır. mak istiyenlere muhalefet edece • 
Diğer tara'ftan Lehistanla Ma- ğim. 

caristanm da bu işlerde Almanya 
ile beraber oldukları artlk şüphe 
götürmez surette meydana çık -
mıştır. 

Cibalide 
Bir yangın 

Bu sabah saat 6 raddelerinde Ci
b~li vapur iskelesi caddesinde 106 
nvmaralı Yağ limited şirketine ait 
) ağ fabrikasında yangın çıkn.l'j, 

fabrikanın üst kısım yandıktmı 

(1 inci sahifeden devam) 

İTALYA SEFERBERLİK 
YAPMADI 

Roma, 28 (A.A.) - İtalyaıfa &

mınnl seferberlik ilan edildiğir.e 
dair ecnebi memleketlerde ne~re
dilen haberler Harbiye nezareti ta
rafından katiyetle tekzib edilmek
tedir. 

Makineye 

ECNEBİLER BERLİNİ DE 
TERKEDİYORLAR 

Londra, 28 (Hususi) - Bedin -
deki bütün ecnebiler şehri ter -
ketmeğe başlamJŞlardır. Diğer ta

raftan Berlin sokaklarında müna
kalat durmuştur. Mütemadıy~n 
motör lü kıt'alar ve ağır toplar n ık
ledilmektedir. 

Verirken: 
Macaristan da resmen 
seferberlik ilan • 

ettı 
Londrıı 28 (Hususi) - Yugoslavyadan gelen haberlere göre Maca

ristan diinden itibaren seferberliğe başlarmştır. 
Fransada şimendilercilerin seferberliği ilin edilmiştir. 

iki yaşında 
Bir çocuk öldü 

Alemdarda Mekteb sokağında 

oturan Halilin 2 yaşındaki oğlu Sa
lthaddin sokak kapJSı önünde oy -
:ıamakta iken düşerek başından a
[;u surette yaralanmıştır. Küçük 
i:ialahaddin tedavi için kaldJrılcl.ı
ğı Şişli çocuk hastanesinde öl mı. 'İ" 1 
ti!r. 

Bir infilak 
Hadisesi 

Dün Beylerbeyinde bir facia ol
muş mantar imalathanesinde vu -
ku bulan infilak neticesinde 27 a
mele muhtelif yerlerinden yara -
lanrmşlardır. 

Avrupa gazetelerinin Çe'lı:oslo
vakyadaki muhabirleri tarafın -
dan verilen uzun uzadıya mahi
mattan anlaşılan şudur ki Çek er
kiınıharbiyesi büyük bir muka -
vemet hareketi ha21rlıyarak Al
manya tarafından vukubulacak 
bir taarruza karşı planlar tertib 
etmiş bulunmaktadır. Ancak Le
bistanla Macaristanın da Alman
ya ile birlikte hareket edecekle -
rine dair son günlerde öğrenilen 
şeyler, bir taraftan Lehistan ve 
Macaristan devlet adamlarının 

Almanyadaki temasları, mülakat
ları neticesinde verilen kararlara 
dair öğrenilen haberler daha baş
ka ihtimalleri de gözönüne ge -
tirtmektedir. Çekler Rusyadan ve 
Fransadan yardım gelinciye kadar 
Almanlara karşı mukavemet ede
ceklerini hesab ediyorlardı. Fakat 
Lehistanla Macaristan da Alman

ya ile birlikte hareket edecek o
lurlarsa Çekoslovakya dört bir ta
raftan sarılmış olacak diye düşü
nülmektedir. Südetlerin bulundu
ğu yerler Almanyaya verilince 
Çekoslovakyanın şimdiki sanayi 

merkezleri de o tarafa geçecek, 
bilhassa büyük fabrikalar çok geç 
meden Almanların olacaktır. İşte 
Pragdaki bir İngiliz muhabiri bun 

Jarı anlattıktan sonra Südetlerin 
bulunduğu yerlerdeki müessese 
sahibi Çeklerin ve Yahudilerin 

ellerinde ne varsa satarak içeri

lere doğru çekilmek için uğraş • 

tıklarım ilave ediyor. Orada bü-

sonra ateş yanındaki 100ve112 mı- ------:1:----------
nıı.ralı evlerle sokak içinde bulu- rti hal 

Ameleden Receb, Tahsin ve 
Mehmed bir masada fişekleri dol
dururlarken bir kaç fişek patla • 

mıştır. Ateş diğer masalara da si

rayet etmiş ve iki bin kadar dol
durulmuş fişek ani olarak büyük 

bir gürültü ile infilalt etmiştir. İ
malathanede çalışmakta olan ame

lelerden on biri çok ağır, on altısı 
hafif olarak yaralanrmşlardır. Ya

ralılar Nümune hastanesine kaldı

rılarak tedavi al tına alınmışlar -
dır. Üsküdar Müddeiumumiliği ve 
zabıta tahkikata başlamışlardJr. 

r.aan 2, 4, 6, 8, ve 10 numaralı l'?V' .

r<' sirayet etmiştir. Lakin it.faiye 
lıu evlerin kısmen yandJğı haMJ 
>angını söndürmüştür. Yangının 

~ıktığı fabrika 50 bin liraya :Ou·<
rıing şirketine sigortalı olduğ ı r.ı•· 
faşılrmştır. 

Yangının neden çıktığı henüz an
J~şılamamıştır. Zabıta tahkikata 
c'evam etmektedir. 

yük değirmenleri olan bir Çek 
İngiliz gazeteciye şöyle diyor: 

- Dün zengin bir adartıdrm. Bu
gün iflas etmiş bir adamım artık. 
Çünkü değirmenlerimi satmak is
tiyorum. Hiçbir Çek bunları al -
mıyor. Südetlere satmak istiyo
rum. Onlar hiç almıyorlar. Ne -
den para versinler?. Yarın bura
larını birer şarkl söyliyerek el
lerine geçirecek olduktan sonra .. 

Fakat Südet Almanlar arasında 
bugünkü Almanya ile birleşmek 
istemiyen 500,000 Alman vardır. 
Bunlar Çeklerle beraberdir. Bun
ların reisi Her Jaks da şöyle söy
lüyor: 

•Almanya ile bizim birleşmek 
istemediğimiz neden Fransız -
İngiliz pJ;iı.,nda nazarı dikkate 'i· 
lınmadı?• 

Matbuat müşaviri Şekib Engin
eri ile Piyade yüzbaşısı Edib En
gineri'nin annesi ressam Ali Sami 
Boyar'm ablası Hasene Engineri 
uzun zamandır müptela olduğu 

hastalıktan kurtulamıyarak dün 
akşam vefat etmiştir. Cenazesi bu
gün Bebekte Refah sokağı 2 nu
maradan kaldırılacaktır. Merhuma 
Allahtan rahmet diler ailesine de-
rin teessür ]erimizi bildiririz. -·--- - ---
Baş,Diş, Nezle, Grip Komafizma 
nevralji.kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser 
• •icabında gUnde Uç ka,e alınabilir.• • , 
Şirketi Hayriyeden: 

Boğaziçi vapurlarına mahsus Sonbahar tarifesi İlkteşrinin 
birinci Cwnartesi günü sabab1lldan itibaren tatbik edilecektir. 

Tarifeler bu akşamdan gişelerde satılacaktu. 

(tasni ve terınim aza merkezi) n
dedir. Barsaklarından bir kaçını 
değiştirecek .. . 

Necdet, bu sözlere bir mana ve
remiyor, genç kızm ne demek is
tediğini anlıyamıyordu. Şaşkm 

şaşlun etrafına baliınıp duruyor -
du. 

Genç kızın dedesi kalktı, do -
labdan bir hap aldı, Necdete verdi. 

Necdet hap1 yutunca suratını 

ekşitti. Bu, zehir gibi acı bir şeydi. 
- Midenizi de değiştirmelisiniz. 

Anlaşılan o da bozuk ... Biz bura
da, zayıflayan, bozulan azalarımı
zı, dimağ, kalp, ciğer, barsak, g~z, 
kulak ilah ... gibi şeyleri daima 
değiştiririz. Siz de fırsattan isti -
fade ediniz. Madem ki buraya gel
diniz, vakit geçirmeden vücudü • 
nüzde nekadar bozuk uzuv varsa 
değiştiriniz. Kızım size rehberlik 
etsin ... 

Necdet kalktı, genç kızla bera
ber sokağa çlktı. Dükkanların ca
mekanları görülecek bir şeydi. Bu
rada yüzlerce taze yürek, beride 
irili ve ufakh kulaklar teşhir edil
mişti. 

Genç kız anlatıyordu: 
- Uzuvlardan biri değiştirile -

ceği zaman r;r.; gele bir dükkana 
gidilir. TanılmJş bir yerden alma
lı. Sonra bir ustaya müracaat et
meli... Değiştirilecek parçayı iyi 
seçmek kitli değildir. Kliniklerde 
neler yapıldığını görseniz şaşar, 
kalırsınız ... 

(Tahlil müessesesi) ne girdi • 
!er, (tebdil ve termimi aza) kıs

ırum gezdiler. Kemiklerin, damar
ların, beyinlerin, kanın nasıl de • 
ğiştirildiğini, yerlerine yenileri -
nin nasıl konulduğunu gördüler. 

Necdcti, hususi bir dolaba koy
dular. Objektiflerin karşısına o
turttular. Sonra hissini iptal etti
ler, tarttılar, ölçtüler. Bütün vü
cudunu sonda ettiler. Ve: 

- Vüeuddaki uzuvların hepsi 
bozuk, kalb, ciğerler, barsakların 
bir !usrm değişmek, sol ayağ, üst 

mek ister ... 
Dedile ve az bir zamanda bııtün 

bu şeyleri değiştirdıler, düzeltti -
ler. Necdeti, sediye ile (istirahat 
dairesi) ne gönderdiler. 

- Üç gün bur~da kalması Jiı • 
zım! .. 

* Necdet, gözlerini açtı. Büyucek 
bir odada idi. Köşede bir sedir var· 
d1. Genç kız sedire uzanmış. güzel 
bir delikanlının ellerindm ıutmuŞ. 
tatlı tatlı bir şeyler anlatıyordU· 

Necdet, birdenbire yataktan 
kalktı. Birşey söylem eden kapı · 
dan çktı. Buradan kaçmak istiyor· 
du. Serseri gibi sokakları dolaştı· 
Bu azalar gibi kolaylıkla sevgili 
de değiştirilen yerden biran evvfİ 
uzaklaşmak, geldiği yere gitmek 
istiyordu. Nihayet duvarı, kapıY' 
buldu ... 

* . 
Doktor, sefil otelin eter ve ka· 

furu kokan odasında yatan bas • 
tayı büyük bir dikkatle muayeııl 
ettikten sonra doğruldu. 

Jülidi de merakla sordu: 
- Aman, doktor ... SaklamaY" 

ruz, söyleyiniz ... 
- Ne söyliyeyim, Juzım ... Bel 

de şaştım, kaldJm. Ne oldu, anlı • 
yamıyorum. Bu bir harika ... Has· 
tanın göğsünü dinledim, hırıltı 
kesilmiş. Recleri, san.ki değişmiş, 
yenileşmiş. Kalbe gelince: Bir de
likanlı kalbi gibi hareket ediyor· 
Diyebilirim ki hastamız tehlikeyi 
atlattı. Yeniden hayata döndü. 

Bu srada Necdet gözlerini aç • 
b. Dikkatle etrafna, odadakilere 
bakb. J ülideyi görünce gülüm -
sedi: 

- Nekadar zamandanberi ker 
dimden geçtim? ... 

Jülide, parmaldarile işaret etti. 

Doktor da tamamladı: 
- Dört gündenberi baygın bit 

halde idiniz. Bütün ümidimiz 1<e· 
silmişti. Fakat artk lrurtuldunuz. 
Geçmiş olsun!. .. 

MURAT KAYAHAf".....,, 

Sihirli köşk'ün esrarı 
(5 inci sahifeden devam) ı 

!aşıyordu. Kapılar şiddetle açıh
yor, kapanıyordu. 

Bayan birdenbire gözlerini açtı: 
- Behzad, işitiyor musun? ... 
- İ§itiyorum, bayan! ... 
- Bunlar hırsız değil, Gulya-

bani! ... Nasıl, Gulyabaniye inan
mıyor musun? ... Ben de inanmaz.. 
dJm. Fakat köşkte Gulyabani ol -
duğunu, bazı geceler dolaştığrm 

kocam söyler, bunun için köşke 
gelmek istemezdi. 

.Bu hiç şüphesız masaldan iba
retti. Bayan ilave etti: 

- Evet, bazı kimseler dolaşır
larmış... İnan bana... Yok, din
le ... Bu gürültülere ne diyecek
sin? .. Rüzgarın, bancorların gü
rültüsü değil. Ya bu ayak sesleri? 
Sofada mutlaka birisi dolaşıyor. 

Gulyabani mezanndan çık! ımı 

birini boğmadan, öldürmeden ye
rine dönmez, derler. İşitmedin mi 
hi çbunu? ... 

c Vücudu baştan ayağa titriyor
du. Kendisine cesaret vermeyi lü
zumsuz görüyordum. Bu gibi ah
valde bunun faydası olmadığını 

biliyordum. Sonra, doğrusu ben 
de korkmaya başlamıştım. 

cBayan, örtünün altında elini 
uzattı. Olanca kuvvetile sıkıyor: 

- İşitiyor musun, ayak sesle-
• '? 
nnı .... 

cHakikaten ayak sesleri kapının 
önüne kadar gemliş, durmuştu. 

cBirdenbire kapı açıldı. Beyaz 
bir örtüye sarılı bir hayal içeri 
girdi. Örtünün açık kısmından bir 
ölü kafası görünüyordu. 

cKarmna nişan alarak üç el a
teş ettim. Hayal kımıldanmadı bi
le ... Bir kaç saniye geçti. Bu müd· 
det içinde odanın birinden oyna
dığını, döndüğünü zannediyor
dum. Hayal birdenbire kaybol
du ...• 

KORKU İÇİNDE SEVDA!. .. 
cBayan yeniden elimi tuttu. Sü

kut, derin 1'!r sükut... Kapmm 
arkasındaki gürültüler yı;niden 

başladı. Birdenbire hayal yine 
göründü. Nasıl ve nereden girdi 
bilmem... Artık ateş etmedim. 
Bunun ne faydası olacaktı? Ben 
iyi nişancıyım ... Attığım kurşu-

nu istediğim yere isabet ~w.rebi• 
lirim. Boyle iken üç kur~unun 
Gulyabaniye bir tesiri olmamıştı· 
Yeniden atacaklarırnm da oıırıı· 

yacağı tabü idi. Hayal yine ka'" 
boldu. 

Bayan büyük bir heyecanla: 
- Gel Behzad... Çafıuk Gel.·· 

Bir daha görünmezden evvel.·· 
Dedi. Ve elimden tutarak k~

yolaya doğru çekti. 
- Biliyorum, öleceğiz... E>.'<'1• 

evet... Sen de, ben de öleceğiı· 
Fakat bunlardan evvel son bır 
sevda gecesi yaşı yalım ... 

BAYANIN HİLESİ 
cErtesi gün bayandan evvel u· 

yandını. Sessizce kalktım, giyiJı• 
dim. Dışarı çıktım. Sofada, od•· 
larda bir fevkali\delik yoklu. J3ah· 
çede yaşlı bir bahçıvan çiçeJ<Jerı 
sulayordu. Gulyabaniden baıısc· 

dince güldü: . 
- Hah! hah! hah! Gu~yabarıı 

mi? Ar as ıra çikarlar ... 
Bahçıvan her hald'e hi.<· şeylet 

biliyordu. Bunu öğrenmek iste:,· 
kıt· dim. Beraber çıkbk. Çarşıdn 

çük bir meyhaneye girdik Bir k3ç 
kadeh yuvarlayınca bahçenın çe
nesi açıldı. 

- Evet, dedi. Bayanın Gol'' · 
banileri bazı geceler böyle doJr. 
şırlar. Fakat bu, Zümbülden b~ş 
kası değildir . 

- Zümbül mü•... .. 
- Evet hazan bayan bıır9' • , . ~e 

bir erkekle gelir. Gulyabanı. d' . . ıt· 
tirdiği adamı korkutmak ıçırı 1 
Ar 'J k . . g(izC zusuna naı ıılma ıçın 

bir hile değil mi"!... . 

- Ya o gürültüler, ya 0 inilti 
!er? ... 

! . Si 
- Bu da bir şey mi? ... J ıÇ 

nemaya gitmediniz mi?... .. 
- Peki... Fakat ü2crine uç 

ateş ettim ... 
- Şüphesiz bayanın tabanca 

sile ... Kurşunları çıkarılırııştı~a· 
cArtık hakikati anlamıştııtı· ·rıe 

k . · yerı yan Feride Birsen, zev ını at 
getirmek içi nbu hileye mür•ğ:u· 
etmiştir. Bunu, doğrudan do kıl' 
ya söyl1>se idi, beni böyle kodr ~n 

· · e5 ya düşürmeseydi, daha ıyı d• 
miydi? ... Fakat ne denir. J3kıı , 

re ... 
bir kadın f" .... 0 t7isi olsa ge 



1 N._±3] Yazan : Ziya Şakir 

Dilber kıza sinir tedavisine baş
lıyan doktor üçüncü vizite' de 

t e v k i f e d il d i 
Doktor, ihtiyatsız davrandık, 

muhafaza edemedik diye 
Fekaaaat.. Bu macera, uzun sür

memiştir. Sinir tedavisine başlıyan 
doktor; dilber prensesin üçüncü 
veya dördüncü vizitasına geldiği 
günün _.cesi, evinde tevkif edil
miş; dois ca (Bekirağa bölüğü)ne 
gönderilmiştir. 

Sebeb? .. 
Bunu, doktor da bilmiyordu. 

Ancak: 
- İhtiyatsız davrandık. Muva

zenemizi, muhafazaya muktedir 
olamadık... İhtiyar zevc, derhal 
'>izden şüphelendi. Hiç şüphe yok 
ki; saraya gitti, şildlyet etti. Ba
iıma, bu felaket geldi... O kadar 
,efis bir kadından ayrıldığıma mı 
lstanbuldaki rahatımdan mı ve 
aile saatinden mahrum kaldığı -
ma mı, yanayım. 

!erde gömülüp kaldı. 

Diye, cevab vcrmiştı. 

* Bir misal daha ... 
Abdülhamidin hususi bendega

nından biri, iki kızından büyü -
ğünü, o devrin en parlak ve müm
taz delikanlılarından birine ver
miştL Fakat bu kız, çirkindi. Onun 
küçüğü ise, son derecede güzeldi 
Şimdi berhayat, ve maruf bir 

san'at atelyesi işleten Feril Bey 
ismindeki bu genç, daha koltuk 
günü, baldızı ile sevişmişti. 

O gün, gözlerin üadesile başlı
yan bu sevgi, gündengüne öyle ha
raretlenmiş ve alevlenmişti ki; ar
tık bir volkan gibi ateş püskür -
mek derecesine gelmişti. 

.. - . 
muvazenemızı 

ha.qıf landı. 
Aile arasında dehşetli bir bom

ba patlamıştı. Nihayet günün bi -
rinde kayinpeder olacak zat, da
madının yakasına sarılarak: 

- Kızımı boşa. 

Diye, bağırmştL 
Ferid Bey, karısını boşayacak 

olursa, sevgilisinden de ayrılacak
tı. Onun için, bu teklife kat'iyyen 
yanaşmamıştı. 

Nüfuzlu kayinpeder, damadını 
tehdide girişmişti. Fakat bu teh -
did, hiçbir fayda vermemişti. 

Ölümle tehdid etmişti. Bu da, 
para etmemişti. 

Nihayet günün birinde Ferid 
Bey tevkil olunarak zaptiye ne -
zaretinin bir odasında hapsedil -
mişti. (Devanı1 var) 

Diyordu. 
İşte, bu aŞ'k yüzünden (diri Zor) 

diyarını boylıyan doktor, böylece 
derdine yanıp yakılırken, progra-

Hem nişanlısı var, hem de .. 
mını da 'şöylece izah ediyordu: (t llncll sahifeden devam) 

- Göz hastalıklarından epeyce okudum. Bir aşk macerası ... 
anlarım. Şimdi, menfama gider Anlayış itibarile herşeyi geç an
gitmez, ekserisi gözlerinden muz- Iıyan bir genç olan Brainin dün
tarib olan zengin Arab şeyhlerin- yada çıldırdığı şey genç kızlıırdır. 
den birkaçını tedavi edeceğim. On- Çok çabuk aşık olur ve çok ça
lardan alacağım paralarla, kaçıp buk vazgeçermiş. Son zamanlar-

A vrupaya gidE'ceğim. Sonra, bir da devamlı olarak sevdiği bir kız 
vasıta ile prensese haber gönde _ varmış ki bununla sevgisi daha 
receğim. Yarıda kalan o tatlı aşk uzun sürmüştür. Bu kız bir ma
macerasına devam edeceğim. ğazada çalışmş,ktadır. Yalnız a-

Lakin, zavallı doktor, bu hu! _ şığı ölüme mahkum edildiği za
yasını hakikate tebdil edememiş- man mahkemede bulunmuyordu. 

ti. Aradan birkaç sene geçip de Aralarında vermiş oldukları ka
İstanbula avdet ettiğim zaman, rar şöyle idi: İkisi de birbirlerini 
bir gün (İskender Frera) ya rast alacaklar, 21 temmuzda nikahları 

L gelmiştim. Ve ilk söz olarak: kıyılacaktı. Fakat tayin edilen bu 
- Aman .. Dokotr, ne halde?.. t.ikab gününden 6 gün evvel Brain 
Demiştim. Roz Atkens isminde genç bir ka-
İskender Freranın o heybetli dını öldürmüş, kaçmış, kayalar a-

çehresinden matemi bir bulut 'geç- rasında bir mağaraya gizlenmiş
miş .. Kalın bıyıklarının altındaki tir. Sonra yakalanmıştır. Evlene
dudaklarında acı bir tebessüm be- ceği kız, o yakalandıktan sonra 

1 lirmişti. Ve kısaca: kendisine daima mektub yaz.nış, 
- Doktoru, ebediyyen kaybet- tevkifhaneye göndermiştir. Şimdi 

tik. O me.nhus aşk yüzünden, çöİ- de idama mahkfun olduktan sonra 
:-===:==i=~~~~~~~~~~I 
; Gümrük Muhafaza Genel Komut ınhğı 

· İstanbul Satınalrna K0misyonundan: 
Tasın lan an Eksiltmenin 

Eşyanın 
cinsi 

Miktarı Tutarı ilk teminat Tarihi Günü Saat 
L. K. L K 

Baş cibinliği 250 tane 185.00 14. 00 30/9/938 Cuma 11 de 
; Bez eldiven 250 çift 50.00 4. 00 30/9/938 Cuma 11,30 

1- Yukarıda yazılı eşyaya istekli çıkmadığından hizalarında ya
zilı gün ve saatlerde yeniden eksiltmeleri yapılacaktır. 

2- Şartname ve vasıfları komisyondadır. Görülebilir. 
3- İsteklilerin gün ve saatlerinde ilk teminat makbuzları ve ka

nuni vesikalarile birlikte Galata eski İthalat Gümrüğü binasındaki ko-
misyona gelmelerL c6899· 

iz mir ilave postası kaldırı 1 dı 
İzmir -~ua~ münasebetile İst_a~buldan. Perşembe ve İzmirdenl 

Cuma ırunlerı kalkmakta olan ılave İzmır sür'at postası bu haf
tadan itibaren yapılnııyacakhr. 

Şile Malmüdürlügünrien : 
1- · 5994 lira 84 kuruş keşif bedelli Şile hükumet konağı tamiratı 

.lfalmiıdılrlüğü odasında mıl eşekkil komisyonda açık eksiltmeye ko
nulmu~tur. ihale 20/10/938 tarihine müsadif Perşembe günü saat 14 de 
mezklır yerde yapılacaktır. 

2- Mukavele eksiltme bayındırlık işleri genel, hususi ve fenni 
ıartname, proje, keşü hulasasile buna müteferri diğer evrak parasız 
görülecektir. 

3- Muvakkat teminat c450· liradır. 
. 4-__ ıs:eklilerin en az beş bin liralık bu işe benzer iş yaptığına dair 
ihale gununden sekiz gün evvel İstanbul Nafıa Müdürlüğüne müra
caatla mezklır Müdiriyetten almış olduğu ehliyet, Ticaret Odası vesi
kalarını ve sair evrakı müsbiteyi ihale günü saat 12 ye kadar komisyo-
na ;ı,ra.z eyJ 0 rneleri ilan olunur. c6897• 

kız onu gidip hapishanede bir ke
re daha görecek, ölümünden evvel 
onunla vedalaşmış olacaktır. Mah
kemede genç katil şöyle diyordu: 

- Gizlendiğim zaman sekiz 
gün yiyecek bulamadım. 

Ll.kin tahkikata göre orada bu
lunduğu günler zarfında iki tav
şan yakalıyarak bunları ancak 
yarı pişmiş bir halde pişirerek ye
diği anlaşılmıştır. Diğer tahkika
ta göre katil cinayeti işlemeden 
evvel çalıştığı kunduracı dükka
nından 37 İngiliz lirası aşırmıştır. 
Roz Atkensi öldürdükten sıonra 

ise kaçtığı sıralarda dört eve gi
rerek yiyecek şeyler almıştır. 

Genç kızlarla iyi vakit geçirdı
ğini söyliyen Brain'in kadınlardan 
birçok tanıdığı vardı. Ancak ya
kalandığl zaman üzerinde hiçbir 
para yoktu. Kunduracı dükka -
nında bir gün arkadaşına: 

- İspanyaya gidiyorum!. diye 
veda etmiş, ayrılmış, fakat o git
tikten sonra yapılan araştırmada 
37 İngiliz lirasının kaybolduğu 
aıılaşılmıştır. 

Bunun üzerine polis tahkikata 
başlamış, paralan alan ve İspan
yaya gideceğini söyliyen Brain a
ranırken bu sefer de cinayetin ip
ucu yakalanmıştır. Çünkü o gün
lerde genç kadını öldürmüş bu -
lunuyordu. Katil üadesinde de
miştir ki: 

- Ben hakikaten İngiltereden 
kaçarak Avrupaya gitmek isti -
yordum. Fakat İngilizceden baş
ka hiçbir dil bilmediğim için ora
da çok zorluk çekeceğimi anla -

dım. Roz Atkens ismindeki ka -
dınla tanışalı dört ay olmuştu. Ba
na paraca müşkülat içinde oldu
ğunu söyledi. Arada bir ihtilaf 

çıkmıştı. Kadının yüzüne vur -
dum. Fakat bir fenalık olsun di

ye değil. O da bana karşı geldi. 
Ben de ona karşı geldim. Elimle 
ağzını tıkadım. Ondan sonra ne 
olduğunu hiç hatırlamıyorum. O
na çok kızmıştım. Benden para is
tiyordu. Ben ise dolandırılmak is
temiyordum. 

- Bu kadın nasıl öldü? Aranız
daki mücadele ne kadar sürdü? 

- Buralarını hiç hatırlamıyo -
rum. Ben kendimden geçmiştim. 

- Kadının boynunda yaralar 
vardır, bunlar nasıl oldu? 

Bütün bu suallere karşı genç 
aşık ancak birşey bilmediğini, ha

tırlamadığını söylt'l!liştir. Fakat 
hakim o zaman şunları söylemiş
tir: 

- Senin tanıştığın bu kadın, iç

timai mevkii olmıyan bir kadın
dı. Bedbaht bir kadındı. Sen ken-

Londra piyasasının 
Unutulmiyan adamı 

(5 lncl uhlfeden devanı) 

verilecek kararın sakin bir zaman 

da verilmesini istiyordum. Onun 

için gazetecilerin yazacağı bitsin 

diye beklemeğe karar verdim. 

1 

Spiro bundan sonra macerası -

nın alt tarafını da anlatacaktır. 

Fakat şimdiye kadar neşretmiş ol 

duğu kısım burada kalmıştır. Tek

rar yazısı Londra gazetelerinde 

·çıktığı zaman maceranın alt ta -
rafı da hulasa edilecektir. 

Bu sihirli kutuya 
Konulan paral3r 
Çiftleşir, çıkar ... 
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GUN 
Siyasi Sa ah 

PAZARTESi 

Gazetesi 

eşrin 

CIK/YOR 
' 

Uyuz 
Hastalığı 
Çoğaldı 

es lnC1 oahifemJzden devam) 

dim. Muhakkak, sofada birisi do
tinyol mahallesinde dolaşırlar -
ken tesadüfen dolandırıcılardan 

birinin izini buldular. Bu, sihirli 
kutuyu yapan Lüi Seyyak adlı bir 
sabıkalı idi. Geçen temmuzda, 
Hoyos adlı bir şerikile Paristen 
ayrılmıştı. 

Lik maçları başlarken: 

Bunu önleyici ted 
birler alındı 

-Bu Pazar şehrimizin dört stadında mühim 
maçlar seyr. d l3cek. 

Memleketimiizn bazı yerlerin -
deki hayvanlar arasında uyuz has
talığı çıktığı görülmüştür. 

Tahkiloat neticesinde Hoyos'un 
Fransanın cenub sahilinde ikamet 
ettikleri, şık bir Amerikan oto -
mobili ile dolaştıkları ve sık sık 
otel, birçok vak'alarda isim de -
ğiştirdikleri aıılaşıldı. 

Çabuk sirayet eden bu hasta -
lığın hemen önlenmesi için esaslı 

tedbirler alınmasına başlanmış -
tır. 

Fennt esaslarla uyuzla müca -
deleye geçilmiştir. 

Nihayet Kan'ın büyük otelle -
rinden birinde yakalandılar. 

Fener Beşiktaş 
alaka ile 

müsabakası 
bekleniyor. 

Yeni sene lik maçları pazar gü- ı 
nü başlıyacak, şehrimizin dört sa
hasında birden devam edecektir. 

Şerefdeki maçlar, Vefa - Hilal 
karşılaşması tabii olarak Vefa, 
Topkapı - Süleyrnaniye maçını da 
Süleymaniye takımlarının ka -
zanmalan mevzuu bahsolmakta
dır. 

l Bu cümleden olm:.k üzere bay
tarlanmrzın mıntaka mıntaka 

gezerek uyuz hayvanları banyo 
yapmaları kararlaştırılmıştır. 

Sıkı bir sorguya çekilen Lüi 
Hoyos asıl isminin Manuel Hoyos 
olduğunu, 28 nisan 1903 de Gra -
nad'da doğduğunu, İspanyol tabi
iyetinde bulunduğunu söyledi. 
Fakat fransızcayı bir Fransız gibi 
konuştuğu bu sözleri şüpheli gö
ründü. 

Karısı olduğunu iddia ettiği ka 
dının hakiki ismi Marsel Lan'dır, 
4 ilkteşrin 1904 de Bordo civarın
da Groloda doğmuştur. Çoktan -
beri Hoyosla yaşıyordu. 

'ÜÇÜNCÜ DOLANDRICININ 
TEVKİFİ 

Kandaki bankaların birinde ki
raladıkları hususi bir kasada İn
gili.7. lirası olarak bir buçuk mil
yon frank 15 tane binlik banknot, 
birçok altın, 20 dolar, Hoyos na -
mına birçok da Fransız ve ecnebi 
sahte hüviyet varakaları. .. 

Hoyos cürmünü itiraf etmiş ve 
~eriklerinden birinin ismini, do
landırdıkları paranın bir milyon 
frangını ona verdiğini söylemiş

tir. Bu, Ernest Rober adlı birisi
dir. 27 temmuz 1903 de Parisle 
doğmuştur. Birçok sabıkaları var 
dır. 

Zabıta kendisini aramaktadır. 

1 •• 

1 Bu seneki lik maçla
rının hakemleri bir 

toplantı yaptılar 

Senenin en mühim maçı Kadı
köyünde Fenerbahçe ile Beşiktaş 
birinci takımları arasında olacak
tır. Bütün spor efkarı umumiyesi 
bu maçları büyük bir alaka ile 
beklemektedir. Çünkü bundan 
evvel (Şeref) tabelası yüzünden 
kulüplerinden ayrılarak (Şeref) 

spor namında bir kulüb kuran Be
şiktaş oyuncularının tekrardan 
birleşmeleri biraz şüpheli görül
mektedir. Bu hafta Siyah - Beyaz
lıların, Fenerbahçe karşısına na- Geçen seneki ha
sıl bir kaciro ile çıkacakları me - kem kursunu biti
rakla beklenmektedir. 

Hüsnü ile (Şeref) in de takım- renler yan hake• 
dan çkarıldığı gözönüne alınırsa mi olacaklar 
bu maçın Fe.1erbahçe tarafın -
dan kazanılması beklenebilir. Dün akşam bu sene lik maçları
Aksi takdirde Beşiktaşın kazan _ nı idare edecek olan hakemier ye
ması bir sürpriz olur!. Beşiktaş ni futbol ajanının riyaseti altın
idarecileri bir muharrimize şun- da toplanarak bu seneki hakem 
!ar söylemişlerdir. programını kararlaştırmışlardır. 

•- Hüsnü ile (Şeref) müstesna Bu münasebetle dün akşam ya-
hu sene yine takımda geçen se _ pılan toplantı münakaşa!İ geç -
neki futbolcular oynıyacaklardır. miştir. 
Kulübden ayrılan futbolcular son Bilhassa hakemlerin sahada kı-
hadiselerden sonra, tekrar gelip yafet ve idman meselesi uzun mü
çalışmalarına başlamışlardır. Hüs- nakaşalara yol açmıştır. 
nü ile (Şerefi) her istiyen kulüp Netice itibarile bu sene maçları 
alabilir. Biz bitoktaki hakkımız-

di kendine dedin ki: Ben bu ka- id:ıre edecek olan hakemlerin hep 
dan ferağat ediyoruz. 

dını öldürürsem kimse, arayan - resmi klyafetlerle maçları idare 
Bundan başka Fenerbahçe takı-

olmaz. İş çabuk unutulur. Ben de etmeleri kararlaştırılmıştır. Yine 
mı da Beşiktaşın karşısına tam 

bu kadından kurtulurum. evvelce sınıflara ayrılan hakem-
takımla, yani Hüsameddin, Yaşar, 

Fakat bundan sonra genç kati- F 1 E d M. R d N !erin sınıfları kaldırılmış, hepsı· azı , sa , eşa , aci, Saim, 
lin avukatı müdafaaya başlıya- Yaşar, Şaban, Fikret şeklinde çı- birinci sınıf hakem olarak kabul 

Bu maksadla şimdilik 50 tane 
büyük hayvan banyosu da sipa -
riş olunmuştur. 

Banyolar önümüzdeki günlerde 
şehrimizden yerlerine gönderile -
cektir. 

İSTANBUL İtADYOSU 
18.30 Dans musikisi (plak), 19 

Konferans, Fatih Halkevi namına 
Reşat Ekrem Kuçu (Evliya Çele
bi ile Bursa seyahati), 19.30 Karı
şık musiki (plak}, 19.55 Borsa ha
berleri, 20 Saat ayarı: Necmeddin 
Riza ve arkadaşları tarafından 

Türk musikisi ve halk şarkıları, 

20.40 Ajans haberleri, 20.47 Ömer 
Riza Doğrul tarafından arabca 
söylev, 21 Saat ayarı: 

Orkestra: 
21.30 Nezihe Uyar ve arkadaşla

rı tarafından Türk musikisi ve 
halk şarkıları, 22,10 Hava raporu, 
2215 Darüttalim musiki heyeti: 
Fahri Kopuz ve arkadaşları tara
fından, 22.55 Son haberler ve er
tesi günün programı. 23 Saat aya
rı: İstiklal marşı. Son. - ., 
!arda yan hakemi durmaları ka
bul edilmiştir. 

Birinci küme maçlarını idare e
decek hakemler her maçla beşer 
lira ücret ahcaklardır. 

Fransa tenis mü sa· 
bakaları sona erdi 

Geçen hafta Fransada yapılan 
tenis müsabakaları çok heyecanlı 
olmuştur. Alınan dereceleri ya-rak: k k edı"lmiştır· . aca !ardır. 

- Bu vak'ada diyor, hiçbir kasd zıyoruz. 
Bundan başka Taksimde yapı- Bundan sonra, birınci küme maç Çift erkekler: 

görülmüyor. Bu genç adam 0 ka- lacak maçların muhtemel galib - larında yan hakemlerinin mesel -
dını düşünerek, tertib ederek öl- Abdesselam - Legeri: 6-2-6-2 
dürmüş değildir. Bu genç de bed- leri de Güneş ve Beykoz takım - lesi görüşülmüş, neticede geçen mağ!Ub etmiştir. 
bahttır. Eğer daha talili olsaydı !arı olmaları kuvvetli bir ihtimal sene kursa devam edip de ehliyet Gremillet _ Pilliı.zoyi 6_2_6-3-6-4 

o gün nişanlısı olan kıza rasgelir, '=d=a=h;;il;;in;;;;d;;,ed;;i;;r;;. ==:=======;;a;,;;la;;;n;.,;h;a;;,k;;;eml;;;,;;:;;e;:ri;;,n~b:;;;u~se~n,;;e;,;:k~i=m~a~ç;;,-J,,,~m;:;a~ğ~lu~· b~e~t~m~i~şt~ir;;·~====== 
onunla meşgul olurdu.· Halbuki ı- E 
vak'anın olduğu gece bu delikan- mlak 
lının nişanlısı sinemaya gitmiş. 

Bu da o kadına rasgelmiş. Niha
yet bu vak'a olmuştur. Eğer ni
şanlısı ile IY:.raber olsaydı bu ka
dınla vakit geçirmeğe imkan kal
mıyacak, delikanlı da bugünkü 
bedbaht vaziyete düşmiyecekti. 

ve Eytam Bankasından : 

c. 
Bundan sıonra vicdan! kanaa

tini bildirmek üzere halk arasın- D. 
dan intihab edilerek mahkemeye 
getirilmiş olan jüri heyetinin ne C. 
kanaatte olduğunu anlamak sı

rası gelmiş, jüri Brain'in katil ol
duğuna kanaat getirdiğini bil -
dirmiŞ'tir. Bunun üzerine hakim 
karar vererek: 

- Öldürülen kadın yaralana -
rak öldürülmüş, Birçok yarası 
vardır. Bir adam diğer birisini 
birçok yerlerinden yaralar da son 
ra yaralanan öldüğü vakit: c. 

- Ben ne bileyim? Böyle ola

cağı hatırıma gehnezdi. Öldür _ C. 
mek kasdile ona vurmadım. Ne 
yaptığımı, sonra ne olduğunu ha- C. 
tırlamıyorum; derse bu dinlen -

Esas 
No. 

Yeri No. su 

215/ Kandilli Mezarlık sokak Eski 26 
46150 m2 

216 Kandilli Mezarlık sokak 
64333 ın2 

17 /1 Beşiktaş Alipaşa 
Çöplük iskelesi 

1 · Galatada Şehid Meh
metpaşa Kalafat yeri 

32/1 Beyoğlu Kul oğlu Ağa
hamam apartımanda 

32/9 Beyoğlu Kul oğlu Ağa
hamam apartımanda 

32/10 Beyoğlu Kul oğlu Ağa
hamam apartımanda 

32/3 Beyoğlu Kul oğlu Ağa
hamam apartımanda 

32/6 Beyoğlu Kul oğlu Ağa
hamam apartımanda 

33/1 Bostancı, Erenköy is
tasyon S. Y. 

33/2 Bostancı, Erenköy is
tasyon S. Y. 

33/3 Bostancı, Erenköy is
tasyon S. Y. 

• 27 

Ntj. 6 

8.6, 8.6 8/2 

Ntj. 35 

• 33 

• 37 

• 35 

• 35 

• 5 

• 6 

• 10 

Nev'ı 

.Tarla 

Tarla 

Depo 

Mağaza 

Bodrum katı No. 1 

Dükkan 

Dükkan 

3 No. daire 

6 No. daire 

Büyük dükkAn 

Dükkan ve üstünde 
bir oda 
Büyük dükkan 

Senelik 
Kirası 

85,-

250,oa 

1000,-

180,-

120,-

120,-

264,-

420,-

60,-

72,-

120,-

Depoz.tosu 
T. L. 

12,75 

42,71 

150,-

27,-

18,-

18,-

39,60 

63,-

9,-

10,80 

18,-

mez. 

Neticede genç katilin idam e
dilmesi ne karar verilmiştir. 

İzahatı yukarda yazılı emlak kiraları 6/10/938 perşembe günü saat 11 de taliplerine ihale edilmek il
zere arttırmaya çıkarılmıştır. 

İstekli olanların hizalrında yazılı depozito akçelerini veznemiza yatırarak arttırmaya ııirmeleri. 

• 



• 
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Kadınlık alemini 1 
aydınlatan, bayan-1 
lan üzücü meşak

katlerden ve has

talıklardan 

<:~ kurtaran 

--::~ Femil 
~ 

ve BAGI dır 

Devlet Demlryolları ve Limanları 
ı,ıetme U. idaresi llinları 

Muhammen bedel ve muvakkat teminat miktarı aşağıda gösterilen 
yerli veya ecnebi malı olmak üzere 39 kalem kağıd ve karton 14/11/ 
938 pazartesi günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada idare 
binasında satın alınacaktır. Bu işe girmek istiyenlerin muvakkat te-

. t ile kanunun tayin ettiği vesikalarL Ve tekliflerini ayni gün ıaat 
14,30 a bdar komisyon reisliğine vermeleri lizımdır. 

Şartnameler 232 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satıl
maktadır. Alınacak kağıd ve karton nümuneleri Haydarpaşada tesel
lüm ve sevk şefliğinde ve Ankarada malzeme dairesinde görülebilir. 

·6898· 
Muhammen bedel Muyakkat tamin 2t 

Lira Lira 
Yerli mal olduğu taldirde 
Ecnebi malı olduğu takdirde 

67513 
46435 

4625.75 
3482.63 

••• 
Muhammen bedeli 21950 lira olan 1000 adet deri palto 11/10/1938 

alı günü saat 15 de kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasında 

satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1646,25 liralık muvakkat teminat ile ka
nunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14 de kadar 
komisyon reisliğine vermeleri lazundır. 
Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden, H~dar-

paşada tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılacaktır. (6747) 
••• 

Muhammen bedelleri ve muvakkat teminatları aşağıda yazılı iki 
ıgurup tezgah ayrı ayrı ihale edilmek şartile 11/11/938 cuma günü saat 
'ı5 de kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasında satın alınacaktır . 
• Bu işe girmek istiyenlerin aşağıda gösterilen muvakkat teminat ile 
!kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14 e kadaı: 
;ı,comisyon Reisliğine vermeleri lizımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Hay-
~arpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılmaktadır. (6808) 

Muhammen Muvakkat 
bedel te'minat 

Gur 'P TeıırAhın cinsi ve mtkdan Lira Lira 

1 
il 

3 adet torna tezga!ıı 
ı adet vargel planya tezga!ıı 

16500 
20000 

1237,50 
1500,-

İnhisarlar u. Müdürlüğüııden: 
1. 

Giosi Miktarı Muhammen Be. o/ol'.> temi- bulun· Eksi\\ 
Beheri Tutarı natı duğu me 
K.5.LK. L K. mahal Saati 

Çelik çenber 1000 kilo 2.- 20.-· 3.- kutu fab. 14 
parçaları 

Toz yaldız 
muhtelü renk 200 • 40.- 80.- 12.- • • 14.10 
Çul parçaları 500 • 13.25 66.25 9.93 • • 14.20 
Kola çuvalı 350 adet 18.- 63.- 9.45 • • 14.30 
Yamalık ka-
naviçe 1218 kilo 16.- 194.88 29.23 Ahırka. dep. 14.40 
Yamalık çul 274 • 4.- 10.96 1.64 • • 14.50 
Iskarta kana-
viçe 812 • 12.- 97.44 14.61 • • 15 
Iskarta çuval 401 • 5.- 20.05 3.- • • 15.10 
Iskarta ip 25 • 14.- 3.50 -.52 • • 15.20 

1 - Yukarıda cins ve miktarı yazılı 9 kalem ıskarta eşya ayrı ayrı 
pazarlık suretile satılacaktır. 

il- Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hizalarında gös-
terilmiştir. . 

IH-Arttırma ll/X/938 tarihine rastlıyan salı günü hizalarında yazılı 
saatlerde Kabataşta Levazım ve Mübayaat şubesindeki müteşekkil 1<0-
misyonda yapılacaktır. 

T.C. ZiRAAT 8ANKASI 

r"'- • 
~ . 

---'f'r;i""- __;_ :f:... 

Para biriktirenlere 28,800 1ira ikramiye verecek 

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

bir fen harikası olduğundan tam1mcn taklid edilemez 
INGILIZ KANZUK ECZANESi 

Beyo~lu • 

Erkek, kadın ve ço· 
cuklar için 

Trençkotlar, Renk0t
lar ve Waterproofs 
muşambalarır! ın 

Her cinste zengin koloksiyon
larını her yerden ucuz fiat ve 
müsait şartlarla Beyoğlund• 

BAKER mağazalarında 

bulursunuz. 

İstanbul Asliye Üçüncü Hukuk 

Mahkemesinden: 

Dosya No. sı 934/223 

Beyoğlu Kııl:yonculrulluğu. Tap -

- ~eken mahallesi 8 No. da· ota;Tan 

Dimosten !azı Klio tarafından Be
yoğlunda Tarlabaşı Yağhane soka

ğında 17 No. lu Marika evinde mu

kim Nikola Lis aleyhine açılan bo

:;.ıı 5anma davasının 15/9/938 tarihli 

• tahkikatında mumaileyhin on sene 
evvel adresteki yazılı evi terkettiği 

ve halen buluduğu ikametgah ve 
meskeni de meçhul kalmış olduğun

dan ilanen tebligat icrasına ve tah
kikatın 27/10/938 saat 14 de tali

kine karar verilmiş olduğundan mez 

klir tarihte bizzat veya bilvekile 

mahkemede hazır bulunması, aksi 

takdirde hakkında gıyab kararı it
tihaz olunacağı tebliğ makamına 

kaim olmak üzere keyfiyet ilan 

(10567) 

Zührevi ve cild hastalıkları 

Or. Hayrı Ömer 
Öğleden sonra Beyoğlu Ağacami 

karşısında No. 33 Telefon 41358 

Dr. Ali Rize Sağlar 
Birinci sın:f dahiliye 

mütehassısı 

Muayenehane: Beyoğlu Par 
ma.kka,pı, tramvay durağı. 
Kabul saati: 16 dan sonra 

~ ... ~- · 

HASTANELER 
MEKTEPLER, BANKALAR 

VAPUR İDARELERİ, İSTAS· 
YONLAR, OTELLER, GAZİ· 
NOLAR elhasıl umumi hclli]arı 

olan yerlerd~ 

PİS VE FENA KOKULARI 
gidermek ve her tarafa intişar 

eden ve hastalıkların menba• 
olan MİKROPLARI ölC:ürmek 

için Amerikada hazırldnan 

''PURO,, )ardan 
mutlaka apteshanelere asmalı· 
dır. Apteshanelere hafif ve boJ 

bir koku dağıtır ve bu değıtrııJl 
6 ay devam eder. PURO ala· 
turka ve alafranga için ayrı 

ayrı yapılmıştır. 

HER EVDE MUTLAKA 

BULUNDURUNUZ 

MOBiL YALARINIZI 
GÜVELERDEN muhafı.za ve 

çürümemesini istiyor;;ınız ayni 

zamanda eşyanızı da mı.Jıafaza 

etmek istiyorsanız yine bu fab· 
rikarun gardroblar içın yaptır· 

dığı 

"PURO ıardan alınız. 
" Cüzi bir mesrafla hem mobil· 

yanızı hem içindeki kıymet!i 

eşyanızı GÜVELERE karşı ko-

rumuş olursunuz. 

SİNEK, SİVRİSİNEK, TAii· 
TAKURUSU, PİRE, UAMM1 
BÖCEC.1, KARINCALARI. A· 
merikada birinci mallarla ha· 
zırlanmış ve diğer mıimasillerı 
gibi fena kokmıyan ve tesiri 

muhakkak olan 

''PURO,, mayii 
kullanınız. Birinci mal olmak· 
la beraber fiatı çok ucuzdur. 

Umumi deposu: M AZ ON ve 
BOTTON Ecza depo~u Ye-

nipostahane arkası Ne. 47 
Toptan alanlara tenzilat vardır. 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesoblarında en az 50 lirası bulunanlara senede 

Türk Hava Kurumu 
25. ci Tertip 

( defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plana göre ikramiye da.~ıtılacoktır: 

4 Aued 1,000 Liralık 4,000 
4 » 5Gli » 2,000 
4 )) 250 )) 1,000 

40 )) 100 )) 4,000 
100 )) 50 )) 5,000 
120 )) 40 )) 4,800 
160 )) 20 » 3,200 

Lira 
)) 

)) 

l) 

il 

)) 

" 
DİKKAT: Hesablaruıdaki paralar bir sene lçlııde 50 liradan aşafı düşmiyenlere ikramiye çıktıiı 

takdirde % 20 !azlasile verilecektir. 
, Kur'alar •enede 4 defa, 1 Eyl{ll, 1 Birincikiııun, 1 Mart ve 1 Haziran tarihlerinde ~kilecektlr. 

İstanbul Akşam Kız San'at İstanbul Asliye Mahkemesi 
tıncı Hukuk Dairesinden: 

Büyük Piyangosu 

lV- Nümuneler kutu fabrikasında ve Ahırkapı deposunda gikü- Samiye tarafından kocası olup 
lebilir. 

Okulu Direktörlüğünden 

6. cı keşide 11 • Birinciteşrin - 938 dedir. 
Büyük ikramiye 200.000 liradır. 
Bundan başka: 40.000, 25.000, 
20.000, 15.000, 10.000 Lira
lık ikramiyelerle ( 50.000 
10.000 ) liralık iki adet mü
kafat vardır. 

mukaddema İstanbul Etyemezde 
V- İsteklilerin arttırma için tayin edilen gün ve saatlerde % 15 te- Okul olmağa elverişli Sultanahmed, Cağaloğlu Beyazıd aralarında Beyazidicedid mahallesi sahil so • 

minat paralarile birlikte yukarıda adı yazılı sat k · ı J r· 15, 20 odalı bir bina tutulacaktır. Ayni şeraiti haiz bina sahihlerinin o-ış omısyonuna ge ıne e ı I kağında 75 sayılı evde oturmakta 
ilan olunur. (6776• kul direktörlüğüne müracaatları. (6839) iken halen ikametgahı meçhul hı-

- san aleyhine açılan boşanma dava-

} k
I - kİdaremizin nakliyat şubesi için şartnamesi mucibince yaptırı- P. T. T. Levazım Müdürlüğünden : sının icra kılınmakta olan tahkika-

aca açı güverteli, armalı ve tam teçhizatlı 1 aded çektirme •Tekne• tının 20/9/938 tarihli celsesine ila-
açık eksiltmiye konmuştur. 1 - İdare ihtiyacı için 300.,000 M. bronz nakilli lastikli tel kapalı ..,_ nen davet edilen mumaileyh ınsa

II - Muhammen bedeli 4500 lira ve muvakkat teminatı 337.50 zarfla eksiltmeye çıkarılmıştır. 
• liradır. mn yevmi mezklirde hazır bulun -

2 - Muhammen bedel 30,000 muvakkat teminat 2250 lira olup 
III - Eksiltme 11/X/938 tarihine rastlıyan salı günü saat 15,30 da mamasına mebni hakkında gıyab 

eks_iltmesi 3 ikinciteşrin 938 perşembe günü saat 15 de Ankarada P. T. k 'tt'h 1 k · b k 

DiKKAT: 
Bilet alan herkes 7 • Birinci Teşrin . 938 

günü akşamına kadar biletini değiştirmiş 
bulunmalıdır •.. 

Kabataşta levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda ya-

1 

ararı 1 ı az o unara ış U ararın 
T. Umum Müdürlük binasındaki satın alma komisyonunda yapılacaktır. t bl" • · · · t hkik t 15/10/938 ıılacaktır. e ıgı ıçın a a cu-

l". ~ Şartnanl<!ler parasız olarak tı... gün sözü geçen şubeden 3-;- İstekliler muvakkat teminat makbuz. veya banka mektubu ile ımartesi günü saat 11 e bırakılınışl..,,="""'"""..,""""""'"""""""""""""""=-=======""'="""=""",,.. 
aı.nabılır. kanunı vesaıkı muhtevı kapalı zarflarvu o gun saat 14 de kadar mez- ve tanzim kılınan ihbarnamenin bir Sahip ve neıriyatı idare eden Başmuharriri 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 lkılr komisyona vereceklerdir. nüshasının da mahkeme divanha • ETEM İZZET BENİCE 
güvenı11e paralarile birlikte yukarda adı geçen komisyona ıı:elmeleri 4 - Şartnameler Ankarada P. T. T. Levazım, İstanbulda Ayniyat nesine talik kılılUllllJ bulunduğu ilan 
ilan olunur 06819• şube müdiiJ:lüğünden 150 kurUŞ mnkahilindP v1>ril"Cektir. ,3713, .5444, olunur. BASILDI{U YD; ION TELGRAF MATBAA.Si 


